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«حلقة جـدة النقدية»

عالمات
بني �أمل القراء واجتهاد طاقمها
كان التحدي �أمامنا كبري ًا فالنادي مل تت�سلم �إدارته اجلديدة �إال
يف بواكر الربيع و�أواخر ال�شتاء لهذا العام ودورية «عالمات» تعد �أم
املجالت النقدية ومهوى �أفئدة القراء يف الوطن العربي ،واملعلم البارز
يف ت�ضاري�س دوريات الأندية الأدبية ،ال�سيما يف زمن �شح فيه الطرح
العميق ،وهار بناء املعرفة امل�ؤ�س�سة ،والنقد الواعي  ،فلم يكن �أمامنا
ب ٌّد من بحث عن فار�س يدرك �أن «عالمات» هي «�شمو�س» حتتاج
�إىل من ميتطيها بعد �أن ترجل فار�سها ،ف�ألفيناه (�سعيد ال�سريحي)
الذي َق ِبل و�أقبل؛ لأنه �شخ�صية نذرت نف�سها للنقد بروح متوثبة،
ور�ؤية ثاقبة ،و�شعور �صادق� ..،إنه (�سعيد) �صاحب ال�صيحة املدوية
التي يطلقها َغ َرية على النقد حماو ًال �أن ينفخ الروح فيمن يغ�شونه وال
يعرفونه.فخرج هذا العدد من «عالمات» والنادي يف مرحلة قلقة،
مرحلة حت��والت على م�ستويات �أدبية وثقافية ويف خ�ضم حتوالت
فكرية ،ور�ؤى متقلبة ،ومثقف مت�أرجح ،وقارئ يتطلب اجل ّد ويبحث
عنه ،وي�شتهي النافع ويتـمناه .فكان التحدي �أم��ام هيئة التحرير
اجلدية هي كيف يخرج العدد متميزا ومتمايزا طرحا و�إبداعا،
مادة و�إخراجا ،ف�إذا كان من �أوىل مهمات الإبداع �إنتاج �شكل جديد،
عالمــات
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و�إذا كان �شتاين يع ِّرف الإبداع ب�أنه «عملية ينتج عنها عمل جديد
ير�ضي جماعة ما �أو تقبله على �أنه مفيد»  -ف�إن «عالمات» الدورية
متلق» يت�صدى
و«عالمات» النقدية ت�أخذ يف اعتبارها وجود «�آخ َر ٍ
ملا يطرح فيها ويتفاعل معه ،و«�آخ��ر» يح�سب الناقد ح�سابا وهو
«ال�سلطة الفكرية املجتمعية» ال�ضاغطة على حرية الكاتب �أحيانا،
واملقو�ضة لتطلعات الناقد وطموحاته �أحايني �أخرى ،و«�آخر» ثالث
هو «املبدع» الذي يدرك �أن عالقته بالناقد عالقة جدلية تعك�س منط ًا
من الثنائيات املنتجة.
لقد جاء هذا العدد من «عالمات» ُيزف باالعتذار عن ت�أخر
�صدور املجلة �أو ا�ستعجال العدد ،فمادته الأ�صلية �أبحاث نقدية
قدمت يف (حلقة ن�صف �شهرية لكبار النقاد يف ال�سعودية) �أملي �أن
يلفي فيها القارئ عمق الر�ؤية وفل�سفة الطرح واملزج بني الظواهر
والنماذج املعرفية وال��ق��راءة النقدية التحليلية ليخرجا يف ثـوب
جديد� ،إن ما هنا جملة من البحوث النقدية التي تتفاوت كم ًا ،لكنها
تنتظم يف �سل�سلة حم��اوالت تركيبية لق�ضية �أو ق�ضايا نقدية وفق
�شبكة من املواقف ووجهات النظر التي ينتمي �إليها كاتب الن�ص،
و�أح�سب �أن الآلية البحثية املنهجية الأدائية فيها �أقرب �إىل الت�شكل
النقدي التحليلي للأفكار والفل�سفات التي تعتمد على وجهة نظر
كاتبها ور�ؤي��ت��ه وموقفه ال��ذات��ي� .إنني �أث��ق يف كتّاب ه��ذا العدد ملا
ح�س ي�أنف التخلف
ميتازون به من روح متجددة وعقول خمتلفة لها ٌّ
ومع ّرة اجلمود ،فيذهب بالر�أي مذهب الباحث يف جماهل املوروث
ب�أدوات الناقد الواعي.
 6عالمــات
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يف كل الأحوال فهذا العدد هو حماولة جادة من �إدارة جديدة
ورئي�س حترير جديد حاوال �سوي ًا �أن يبقيا لـ(عالمات) كيانها -
بعدما احتجبت عام ًا كام ًال  -لتعود ك�شجرة تختزن ثمارها �إىل حني
املو�سم املن�شود متطلعة �إىل الوثوب بعد الركز ،والتفرد بعد التمايز،
والنهر الدفاق الذي ي�أخذ جمراه بني حقول املعرفة النا�ضرة ،ومدن
الت�أليف العامرة والدامرة لي�صب يف عباب بحر النقد عذب ًا فرات ًا
يخفف ملحه الأجاج .لنا يف قارئ العدد �أمل �أال يحرمنا جميل الر�أي
و�سديد التوجيه ودقة املالحظة فكل عمل يكتمل بالتغذية الراجعة،
وقراء «عالمات» هم القراء فح�سب.
امل�شرف العام على املجلة
رئي�س جمل�س �إدارة النادي الأدبي الثقايف بجدة

د .عبدالله عويقل ال�سلمي

عالمــات

العدد  ، 75شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

7

نحو �آفاق نقدية جديدة
وافق جمل�س �إدارة نادي جدة الأدبي الثقايف يف جل�سته الرابعة
املنعقدة بتاريخ 1433/4/26هـ املوافق 2012/3/19م على ت�أ�سي�س
حلقة جدة النقدية بناء على طلب تقدم به كل من � :سعيد ال�سريحي
وحممد ربيع وعلي ال�شدوي وحممد ال�شوكاين وح�سني بافقيه ،وجاء
ت�أ�سي�س احللقة النقدية ت�أكيدا على العناية التي لقيها النقد الأدبي
من قبل نادي جدة الأدبي الثقايف على مدار الثالثني عاما املا�ضية
وتبلورت يف الكتب التي �أ�صدرها والندوات التي عقدها واملحا�ضرات
التي دعا لها كبار النقاد من العامل العربي وقد مثلت جملة عالمات
عالمة وا�ضحة على االهتمام اخلا�ص الذي يوليه النادي للنقد على
اختالف من تولوا جمال�س �إدارته خالل العقود الثالثة املا�ضية.
وقد جاء ت�أ�سي�س حلقة جدة النقدية تتويجا ملا �سبقها من حلقات
نقدية درجت ثلة من النقاد على �إدارة جل�ساتها يف نادي جدة الأدبي
الثقايف �شارك فيها �إىل جانب النقاد ال�سعوديني عدد من النقاد
والدار�سني العرب منهم الدكتور على البطل والدكتور خليل عمايرة
والدكتور منذر العيا�شي والدكتور حميي الدين حم�سب وما �أعقبها
من ندوات انتظمت حتت عنوان جماعة حوار التي توىل الإ�شراف
عليها الدكتور ح�سن النعمي و�شهدت ن�شاطا �شارك فيه عدد من
الدار�سني ال�سعوديني والعرب ومتخ�ضت عنه جملة من املطبوعات
التي وثقت �أعمال اجلماعة.
عالمــات
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وتعنى حلقة جدة النقدية بالنقد مبفهومه الذي يتجاوز حدود
النقد الأدب���ي ليت�صل باالجتاهات احلديثة يف حتليل الن�صو�ص
والظواهر الثقافية العامة بحيث يتحقق من خالل ما تتداوله احللقة
من �أطروحات التو�صل �إىل ر�ؤى جديدة للأدب خا�صة ولق�ضايا الفكر
والثقافة ب�صورة عامة.
و�إذا كانت احللقة النقدية قد اتخذت من جدة ا�سم ًا لها ف�إمنا
ذلك اعتداد باملكان بينما هي حلقة منفتحة على الأفقني املحلي
والعربي وت�ضع يف برناجمها ا�ست�ضافة باحثني ون��ق ٍ��اد �سعوديني
وعرب ت�شرف بانتمائهم �إليها وحتر�ص على اال�ستفادة من جهودهم
العلمية.
و�إذا كانت ظروف كل من حممد ال�شوكاين وح�سني بافقيه من
الأع�ضاء الت�أ�سي�سيني قد حالت دون م�شاركتهم يف الندوات الأربع
التي عقدتها حلقة جدة النقدية خالل �شهرين من ت�أ�سي�سها ف�إن
احللقة �شهدت ح�ضور ًا متميز ًا من نقاد ودار�سني ا�ستطاعوا �إثراء
احللقة مبا قدموه من درا�سات ومداخالت وما كر�سوه لها من وقت
وجهد واهتمام.
وتد�شين ًا لت�أ�سي�س حلقة جدة النقدية وتوثيق ًا ملا مت تقدميه فيها
من �أوراق عمل خالل اجلل�سات الأرب��ع املا�ضية وما دار حول تلك
الأوراق من مداخالت مت تخ�صي�ص هذا العدد من عالمات حللقة
جدة النقدية على �أن تت�ضمن �أع��داد عالمات املقبلة ملف ًا خا�ص ًا
يوثق ما يتم طرحه يف احللقة من �أوراق ومداخالت .

�ســعيد ال�ســريحي

 10عالمــات
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الأ�س�س الثقافية
لكتاب �ألف ليلة وليلة
مدخل للقراءة
علي ال�شدوي

عـلـي ال�شــدوي

العن�صري داخل ثقافة تقبل العن�صرية
�شخ�ص طبيعي جدا
فرانز فانون
العن�صرية والثقافة

�إن تناو ًال �شمولي ًا للأ�س�س الثقافية حلكايات �ألف ليلة وليلة غري
ممكن يف هذا احل ِّيز؛ فاحليز يقرتح مقاربة جزئية .ال مفر من
الر�ضوخ للحقيقة القائلة�« :إن �إجناز بع�ض الأمور يوجب علينا �أن
نهمل بع�ضها الآخر»( )1ال وجود يف املعرفة ملقاربات تت�سم ب ـ «الكلية»؛
«ذلك �أن معرفتنا حمددة ،ولي�ست �شاملة على الإطالق .هناك دائما
�أم��ور تفوت �إدراكنا ،ومعظمها ال ن�ستطيع الإحاطة به ،لأن عملية
التعليم ذاتها ،وعملية التنظيم والت�صنيف و�إيجاد معنى للأ�شياء
ووحدة بينها ،ولأن القوة التي متكننا من احلديث عن الأ�شياء ...لأن
كل ذلك يعني �أننا نرتك منها الكثري»(.)2
لذلك ال يتع ّلق الأمر ب�صياغة جامعة ومانعة لأ�س�س حكايات �ألف
ليلة الثقافية ،ف�صياغة من هذا النوع ال ميكن �أن تتحقق �إال بت�ضافر
تخ�ص�صات ع ّدة كعلم اجتماع املعرفة ،وعلم النف�س االجتماعي،
وعلم نف�س ال�شعوب .يكفي �أن �أقب�ض على الفكرة ،و�أن �أح�صرها،
و�أن �أ�ضبط حدودها.
ميكن �أن �أو�ضح ما يدور يف ذهني عن الأ�س�س الثقافية حلكايات
�أل��ف ليلة وليلة بالرجوع �إىل اللغة التي متثل الإجن��از ال�سابق من
عالمــات
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الأ�س�س الثقافية لكتاب �ألف ليلة وليلة

الفكر( ،)3لذلك ال ينبغي �أن ن�ستهني مبا ميكن �أن تنبئنا به كلمة.
هناك جتربة ت�صوغها اللغة ،وحتى لو ُن�سيت التجربة ف�إن ما ي�صمد
يف وجه الن�سيان هو اللغة.
ي��وج��د يف علم ال�����ص��رف ب��اب ا�سمه «�أب��ن��ي��ة الفعل الثالثي
املجرد»( .)4يت�ضمن ر�أ�س ًا للمبنى ال�صريف الذي تنتمي �إليه املادة
اللغوية  .مثال (جل�س) تنتمي �إىل (�ضرب) وهكذا نلج�أ �إىل قيا�س
كلمة �أخ���رى �أ�شهر منها يف اال�ستعمال فنجعل الكلمة ال�شهرية
كامليزان ال�صريف للكلمة امل�شروحة( .)5وفق هذا تنتمي (بدا) �إىل
(ن�صر) فبدا القوم بدوا يعني خرجوا �إىل باديتهم مثل ن�صر ن�صرا؛
�أي �أن كلمة (ن�صر) هي ر�أ�س «املبنى ال�صريف» ( فعل  -يف ُعل ) الذي
تنتمي �إليه «بدا».
غري �أن ابن منظور ينحرف عن ر�أ�س املبنى ال�صريف هذا؟ َمن
قر�أ مادة (بدا) يعرف �أن ابن منظور قال( :بدا كقتل)� .إذن  :ملاذا
انحرف ابن منظور عن (ن�صر) �إىل (قتل)؟ علما �أن هناك كلمات
�أ�شهر من « قتل» و ُت�ص ّنف مع (بدا) يف (املعتل الناق�ص) كـ(غزا -
يغزو)()6؟
و�إذا كنت �أريد �أن �أتابع هذا النوع من التحليل الذي يجعل من
العن�صرية مو�ضوع ًا له ،ف�إن ابن منظور ال يبدي تعاطف ًا مع البدو
ُّ
ي�صف
حتى يجعلنا نح�سن الظن ،فهو ح�ضري املولد والن�ش�أة،
الأحاديث يف جفاء من نزل البادية .البدو عند ابن منظور جافون
مرة ،وجاهلون ب�أحكام ال�شرع مرة �أخ��رى ،ومبتعدون عن �ضبط
 14عالمــات

العدد  ، 75شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

عـلـي ال�شــدوي

ال�شهادة مرة ثالثة( ،)7ويقدم لذلك مربرات ين�سبها لـ «ابن الأثري»
بل يعطيها بعدا �أعمق عندما ين�سب بع�ضها لـلإمام مالك(.)8
حجتي هي �أن هناك عن�صرية حمتملة ت�ستحق التحليل يف
�إن ّ
انحراف ابن منظور عن الر�أ�س ال�صريف للجذر اللغوي «بدا» ،ورمبا
ا�ستحق هذا التحليل �أن يحتفظ به القارئ ،و�أن يغ�ض النظر عن
املعقولية املحدودة لهذا االحتمال ،و�إذا ما �أردتُ �أن �أقوي معقولية
االحتمال ،فالبد من �أن �أ�ضيف �أن موقف �شهرزاد من البدو وا�ضح
يف حكاياتها �إىل احلد الذي ميكن �أن �أعترب موقفها �شرح ًا النحراف
ابن منظور عن الر�أ�س ال�صريف للمادة اللغوية «بدا» ،فعندما يتعلق
الأمر ب�سلوك البدوي يف حكايات �ألف ليلة وليلة ،فهو «قاطع الطريق،
وخائن الرفيق»( )9وال يرجى من ورائه اخلري.
وعلى عك�س البدوي تبدو فرا�سة احل�ضري حمققة فعندما تكلم
بدوي �أمام تاجر عرف على وجه ال�سرعة �أنه قليل العقل ،جمنون
ال يعرف قيمة ما ميلك( .)10ال ي�ؤمن جانب البدوي حتى لو حلف
�أغلظ الأميان .فقد حلف البدوي حماد الفزاري ل�شاب ح�ضري �ألف ًا
وخم�سمائة ميني ب�أال يخونه ،و�أن يكون معينا له و بالرغم من الأميان
املع ّقدة غدر البدوي وخان ،فعندما ا�ستغرق ال�شاب احل�ضري يف النوم
جذب البدوي ال�سيف و�ضربه �ضربة ف�صلت ر�أ�سه عن جثته(.)11
�إن �أوىل الو�صايا التي تقال للم�سافر يف حكايات الليايل :احذر من
البدو .ففي حكاية «عالء الدين �أبو ال�شامات»؛ ي�صمم عالء الدين
على ال�سفر ،ف�أو�صاه �أبوه باحلذر من بدوي قاطع للطريق يقال له
«عجالن»(.)12
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الأخطر من كل هذا �أن احلكاية ال ت�شفع لبدوي مثلما ت�شفع
احلكاية لكل �شخ�صيات �ألف ليلة من القتل كالتاجر وال�صعلوك
والعبد والن�صراين( ،)13وحطت من قيمة البدوي ،فما �أ�سو�أ �أن
يعرف البدوي �أن خامتته �ستكون بيد امر�أة ،وهي حكاية جديرة ب�أن
ُتلخ�ص لكي تت�ضح الفكرة.
وقع البدوي حماد البدوي �أ�سري ًا لثالثة ملوك هم «روم��زان»
و«حوقل» و«كان ما كان» وبعد ثالثة �أيام ُعر�ض على ه�ؤالء امللوك
الثالثة فقالوا له «اح��ك لنا �أعجب ما ر�أي��ت من خطفك لل�صغار
والبنات»( )14حكى لهم حكايته مع «نزهة الزمان» �أخت امللك احلا�ضر
«روزمان» .عرفته «نزهة الزمان» فقامت �إليه لتقتله ف�صاح البدوي
حماد «ال تدعوها تقتلني حتى احكي ما جرى من العجائب»(.)15
تدخل ابن �أخيها «كان ما كان» وهد�أها ،عندئذ ت�شجع البدوي حماد
وقال «يا ملوك الزمان �إن حكيت لكم حكاية عجيبة تعفون عني؟
فقالوا نعم» .حكى لهم حكاية ،وبناء على العرف القائم بني القارئ
وبني احلكاية يف الليايل ف�سيتوقع القارئ العفو ،فالبدوي حماد لي�س
�أقل �ش�أن ًا من «العبد» ومن «ال�صعلوك» ومن الن�صراين «ثم �إن امللوك
ال يخلفون الوعد».
خاب توقع القارئ فقد «جردت نزهة الزمان ال�سيف و�ضربت
عنق البدوي  -حماد  -على عاتقه ،ف�أطلعته من عالئقه ،فقال لها
احلا�ضرون لأي �شيء ا�ستعجلت على قتله ؟ فقالت� :أحمد هلل الذي
ف�سح يف �أجلي حتى �أخذت ث�أري بيدي ،ثم �أمرت العبيد �أن يجروه
من رجليه و يرموه للكالب(.)16
 16عالمــات

العدد  ، 75شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

عـلـي ال�شــدوي

التع�صب �ضد البدو من حيث هو �أ�سا�س ثقايف عما يلي
يختلف
ّ
من �أ�س�س ثقافية �س�أحتدث عنها بعد قليل .يختلف من حيث �إنه لي�س
�أ�سا�سا ثقافيا �شامال يجيب عن �س�ؤال عام هو :ما الأ�س�س الثقافية
ملجتمع ما؟ �إمن��ا يجيب عن �س�ؤال جزئي هو :ما الأ�س�س الثقافية
جلماعة ح�ضرية ما؟.
من زاوية يعني هذا �أن هناك �أ�س�سا ثقافية عامة ملجتمع ما.
يرتتب على ذل��ك �أن املجتمعات تتعدد وتختلف وتتنوع وتت�صارع
وتت�صادم ب�سبب �أ�س�سها الثقافية .ومن زاوية �أخرى يعني �أي�ضا �أن
هناك �أ�س�س ًا ثقافي ًة خا�ص ًة جلماعات داخل املجتمع نف�سه .يرتتب
على ذل��ك �أن اجلماعات داخ��ل املجتمع نف�سه تختلف وتت�صارع
وتت�صادم؛ ب�سبب �أ�س�سها الثقافية ،ويت�ضح هذا فيما لو عك�ستُ
ال�س�ؤال :ما الأ�س�س الثقافية جلماع ٍة بدوي ٍة ما؟ لأجيب تع�صب البدو
�ضد احل�ضر.
تع�صب احل�ضر �ضد البدو هو مدخل
ما �أردته � -إذن  -من �إيراد ّ
لكي �أع ّرف مفهوم الأ�س�س الثقافية من حيث هي �سلوك مدفوع نحو
اتخاذ موقف ما .وال ميكن �أن ننظر �إىل اتخاذ املوقف مبعزل عن
ال�ضغوط التي ميليها النظام الفكري ،ومدى تفاعل النا�س معه،
وبالتايل فالأ�س�س الثقافية ت�شري �إىل نوعية املعرفة التي ْميتثـل النا�س
لها ،وزاوية �سقوطها عليهم.
�إنها �شبكة من امل�سلمات ت�شكل خلفية الإن�سان املعرفية؛ فحني
يت�صـرف الإن�سـان� ،أو يفكر� ،أو يتحدث ،فهو ي�سلم بوجود طريقة
معينة �أقرب �إىل �أن تكون «�شبكة من الأحكام»؛ �أي نظرية �أو جمموعة
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من النظريات ،لكن حني ت�ؤدي اخللفية عملها �أي تقوم بوظيفتها،
فلي�س الإن�سان يف حاجة �إىل نظرية ؛ لأن م�سلماته ت�سبق نظرياته� .إنها
م�سلمات النا�س .لي�ست ت�صوراتهم وفر�ضياتهم و�آراءهم ،فح�سب،
�إمنا هي جزء مما ُي�سمى بخلفية �أفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم.
�إذن الأ�س�س الثقافية ر�صيد مرتاكم من الأفكار واملفاهيم ،تتبلور
يف �أذهان النا�س ،وت�شكل ا�ستجاباتهم ،ميار�سونها بكل ثقة ،وي�ؤمنون
بها من غري �أدنى �شك ،ويتقبلونها كحقائق ذات طبيعة فكرية مطلقة.
�إنها موقفهم العقلي� ،أفكارهم ومفاهيمهم .وهي مرتبطة يف �شكلها
العام بتقاليد وع��ادات وجت��ارب ،بع�ضها م��وروث ،وبع�ضها طارئ،
وتلعب املرجعيات الدينية والثقافية ،والنقا�شات العابرة واملوجهة
دورا يف ن�شوئها �أو تكري�سها ،ويف ظروف ممار�ساتها.
تهيمن الأ�س�س الثقافية على نحو ال يثري �أي ت�سا�ؤل ،وتدفع
الإن�سان �إىل �أن يخفق يف بلوغ م�ستوى التفكري الذي يتطلب مو�ضوع ًا
ماُ .ي��روى �أن نقا�ش ًا دار بني �أبي ذر الغـفاري وبني بـالل بن ربـاح
ر�ضي اهلل عنـهما ،ومثـل �أي �إن�سان تهيمن عليه �أ�سـ�س ثـقافية قـال
�أبو ذر «يا ابن ال�سوداء»(ُ .)17رفع الأمر �إىل الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم فقال لأبي ذر «�إنك امر�ؤ فيك جاهلية».
لقد �أغفل �أبو ذر مفاهيم احلقبة التي �شرع الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم يف �إر�سائها .بقي الت�ص ُّور اجلاهلي للتفا�ضل بني النا�س،
و ُنـ�سي الت�صـور الإ�سـالمي .وهكـذا هـي �أ�سـ�س الإن�سـان الثقـافـيـة؛
ما يبقى عندما ُين�سى كل �شيء .وتعمق عبارة الر�سول عليه ال�صالة
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وال�سالم الوعي بامل�شكلة التي �أثارها �أبو ذر ب�أدق تعبري عن الأثر
العالق من الثقافة ،وا�ستحالة التمل�ص منها.
تت�ضمن حكاية بديعة من حكايات �أل��ف ليلة وليلة ج��د ًال بني
جاريتني :بي�ضاء و�سمراء ،ت�ستح�ضران املرجعيات الثقافية التي
تدعم موقفهما .ت�ستدعي اجلارية البي�ضاء يد مو�سى عليه ال�سالم
التي �أخرجها بي�ضاء ،ووج��وه الداخلني يف رحمة اهلل البي�ضاء،
والأنبياء واخللفاء الرا�شدين وامللوك الذين ولدوا من الن�سل الأبي�ض،
و�إجماع النا�س على «قلة عقل ال�سودان»(.)18
مل جتد اجلارية ال�سوداء ن�صو�ص ًا �صريحة وال جتارب تاريخية
لكي ترد ،فلج�أت �إىل الت�أويل  ،وبد�أت من تقدمي الليل يف قوله تعاىل
} والليل �إذا يغ�شى { على النهار يف قوله تعاىل } والنهار �إذا
جتلى { ،ومن كون ال�شباب �أ�سود يه ّده بيا�ض ال�شيب ويدين الإن�سان
�إىل املوت ،ومن اجتماع املحبني يف الليل لكي ي�سرتهم �سواده ،بينما
يف�ضحهم بيا�ض �صبح النهار(.)19
رغم املتعة التي يقدمها حتليل هذه احلكاية ،و�إغراء الأفكار
الكامنة فيها �إال �أنني �س�أقت�صر على ما يهم مو�ضوعي؛ ذلك �أن جدل
اجلاريتني يوحي ب�أنهما  -ومعهما من ينتميان �إليه من لونهما -
مفهومتان ب�شكل م�سبق ،لكنه فهم لي�س مو�ضع ثقة عندهما ،فكل
واح��دة منهما تعتقد �أنها  -ومن تنتمي �إليه  -الأجمل ما يفر�ض
على كل واح��دة منهما طريقة ت�أويل معينة متثل جت�سيدات عملية
القتـناعاتهما ومعتقداتهما الأ�سا�سية ب�ش�أن اللون ال��ذي ينتميان
�إليه.
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�إن لكل واحدة منهما طريق ًة خمتلف ًة يف الت�أويل؛ لأن لكل واحدة
منهما معتقداتها وفر�ضياتها التي ت�ؤلف نقطة انطالق ت�أويلها ،وهي
معتقدات وفر�ضيات متثل قوة ،لكنها يف الوقت ذاته م�صدر �ضعف؛
لأنها تغلق على كل واحدة منهما ت�أويالت �أخرى حمتملة حتى لو مل
تتعلق بهما .وقد ترتب على هذا �أن ت�أويل �إحداهما ال يك�شف �إال بنفي
و�إلغاء الأخرى.
�إن هذا اجلدل البديع والطريف معا املتعلق بـ «بالعمى والب�صرية»
�إذا ما ا�ستح�ضرت عنوان كتاب بول دي مان املعروف مازال م�ستمرا
يف الثقافة العربية الإ�سالمية من حيث هو �أ�سا�س ثقايف؛ حيث كل
ت�أويل حتى لو كان ب�صريا ي�أتي على ح�ساب نوع من العمى حينما
ينفي الآخر ويلغيه.
ينا�سب الإج��م��اع الأ�س�س الثقافية (�أج��م��ع النا�س كما تقول
اجلارية البي�ضاء) ،وكما ر�أينا يف جدل اجلاريتني ففي �إمكان �أي
ت�أويل �أن ي�سوغ ما ال ت�ؤمن به جماعة بو�صفه من �أ�س�سها الثقافية.
فلو حدث واقتنعت جارية بي�ضاء مبا �أولته اجلارية ال�سوداء
ف�ستح�صل هذه على الدعم  .يرتتب على هذا �أن ت�أويل اجلارية
ال�سوداء �سيزداد معقولية ،حينئذ ت�صبح امل�شكلة هي تثبيت الأ�سا�س
الثقايف لي�س لدى اجلماعة فقط �إمنا عند كل فرد من �أفرادها.
ع�شقت يف �إحدى حكايات الليايل فتاة بي�ضاء وابنة ملك عبد ًا
�إىل حد �أنها �سلمته ج�سدها فافت�ض بكارتها .لقد ح�صل العبد على
دعم ال حدود له ؛ �إذ �أحبته فتاة بي�ضاء ،ثم �إنها لي�ست بي�ضاء فح�سب
�إمنا بنت ملك .يكمن اخلطر هنا �أن �أ�سا�س ًا ثقافي ًا مل يعد قاب ًال لأن
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ي�شرتك فيه كل �أفراد اجلماعة ،وت�صبح امل�شكلة كيف ميكن �أن يكون
الأ�سا�س الثقايف فاع ًال لي�س عند اجلماعة فح�سب� ،إمنا عند كل فرد
من �أفرادها .
لـم تـقل احلكـايـة �شـيئ ًا عـن العـبد بـعـد �أن فـعـل فعـلـته ،لـكـن
ما فعله بقيت عاقبته عذابا ال يطاق يحط من �إن�سانية الفتاة ،ويهدر
كرامتها� .أول ما حدث لها �أنها �أُولعت بالنكاح �إىل حد �أن ال ب�شر
ي�ستطيع �أن ي�شبع نهمها ،لذلك اتخذت قردا ت�ؤ ّكله وت�ش ّربه مقابل �أن
ي�شبع �شبقها اجلن�سي.
ولكي ت�شف من �شبقها اجلن�سي احتاج الأم��ر �إىل �سل�سلة من
الإج��راءات املعقدة �أ�شرفت عليها �إح��دى العجائز« .ت�أتيني بقدر
 تقول العجوز لزوجها الذي �أرهقته بالنكاح  -ومت�ل�أه من اخللالبكر(تـنظيف) وت�أتيني بقدر من رطل العود ال ُقرح (تطهري)....
و�ضعته يف القدر ،وو�ضعت القدر على النار وغلته غليان ًا قوي ًا..
حملتها العجوز وهي ال ت�شعر ،و�ألقت فرجها على فم القدر ف�صعد
دخانه حتى دخل فرجها فنزل من فرجها �شيء ت�أملته ف���إذا هو
دودت��ان �إحداهما �سوداء والأخ��رى �صفراء ،فقالت العجوز الأوىل
تربت من نكاح عبد ،والثانية تربت من نكاح قرد»(.)20
�إن �صورة الأ�سود يف املتخ ّيل العربي ،ومتثيالته بو�صفه �آخر
يف الثقافة العربية مدرو�سة �إىل ح��د ما( ،)21ويف هام�ش هذه
الدرا�سات تحُ �شر متثيالت العبيد يف حكايات �ألف ليلة وليلة .ويكتفي
الباحث ب�أن يقول� :إن احلكايات متثل العبد متثي ًال �سلبي ًا� .س�أكتفي
بعبدالفتاح كيليطو الباحث الأ�شهر والأعمق يف حكايات �ألف ليلة
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الذي ي�ضم العبيد �إىل عامة النا�س الذين تظهرهم حكايات الليايل
على �أنهم جمموعة ب�شرية منحطة ،وغري مراقبة ،وغري م�ضبوطة،
وغري م�ؤدبة ،وبال دين �أو خلق(.)22
لكن على حد علمي مل يدر�س �أحد حكايات �ألف ليلة وليلة من
منظور الأ�س�س الثقافية التي جتعل كتابا ك�ألف ليلة وليلة ُق�صرت
قراءته على العامة ال يختلف من حيث �أ�س�سه الثقافية عن كتاب
ُق�صرت قراءته على اخلا�صة ،وحتى عبدالفتاح كيليطو ي�ص ّرح ب�أن
يف حكايات �ألف ليلة وليلة خط ًا فا� ً
صال بني ثقافتني :ثقافة العوام،
وهي �شفهية ال غري ،وثقافة عاملة تتميز �أ�سا�س ًا بالكتابة(.)23
هناك فرق بني الثقافة وبني َمن يحمل الثقافة وبني ما يحمل
الثقافة .لي�ست ال�شفاهية والكتابية الثقافة؛ �إمن��ا هما ما يحمل
الثقافة .يزدري كتاب كليلة ودمنة العامة وهو الكتاب الذي ينتمي
�إىل الثقافة العاملة ،مثلما يزدريهم كتاب �ألف ليلة وليلة ،ومن هذا
املنظور فال حد يف�صل بني ثقافتني؛ �إمن��ا هناك ثقافة واح��دة،
وطبقتان ،وكتابان خمتلفان يف الظاهر فقط.
تك�شف الثقافة ال�شفاهية  -يقول معجب العدواين يف مدخل
�أويل عن املوروث و�صناعة الرواية  -عن كونها بريئة تعك�س بو�ضوح،
وال م�شكلة معها �أن تعك�س حتيزا جتاه الن�ساء وال�سود والرقيق ،بينما
تبدو الثقافة الكتابية قادرة على املراوغة وال�شيطنة( .)24وما �أذهب
�إليه من وجهة النظر التي �أتبناها هنا �أن ال فرق بني �أن يكون التح ّيز
وا�ضح ًا �أو حمتجب ًا؛ �إذ �إن التح ّيز موجود ،وهو علة كون الن�صو�ص
ال�شفاهية ك�ألف ليلة وليلة ،والن�صو�ص الكتابية كالرواية لي�ست
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حرة يف وجودها ،فهي مطبوعة بتح ّيز غري واع .ومن هذا املنظور ال
�أهمية لنتيجة كون التحيز وا�ضح ًا �أو حمتجب ًا ،ذلك �أنني �أذهب هنا
�أن و�ضوح التح ّيز يف �ألف ليلة وليلة �أخطر من احتجابه يف الرواية
العربية احلديثة ،ال مبعنى �أنه يظهر ليرُ ى و ُيعرف؛ �إمنا مبعنى �أن
التح ّيز �سر من �أ�سرار الثقافة العربية الإ�سالمية يحمل ذاته على
�سطح احلكايات.
يعني ال�سر يف املعجم العربي الإخفاء كقولنا «�أخفيت ال�شيء»
والإعالن كقولنا «�أ�سررته» وقد ف�سر البع�ض قوله تعاىل� } :أ�سروا
الندامة مل��ا ر�أوا ال�ع��ذاب { �أي� :أظهروها( .)25و�أي��ا كان موقف
املف�سرين من هذا املعنى ،ف���إن ال�سر هو ما يكون الأك�ثر �شيوع ًا
وعاد ّية وتكرار ًا وانت�شار ًا بني النا�س ،ومن هذا املنظور �أرى الأ�س�س
الثقافية للتح ّيز �ضد الن�ساء والعبيد والرقيق يف حكايات الليايل.
مل ينتج و�ضوح التح ّيز جتاه الن�ساء وال�سود والرقيق يف �ألف
ليلة وليلة عن براءة الثقافة ال�شفاهية كما ي�ستنتج العدواين؛ �إمنا
نتج عن عمقها ،ذلك �أن الأ�س�س الثقافية ال تطفو �إال لأن هناك عمقا
يدفعها �إىل �أعلى .يكمن عمق الأ�س�س الثقافية �أن ت َِخ ّف لتظهر كما
يف �ألف ليلة وليلة.
العمق �صفة الطف ّو ؛ ذلك �أن �ألف ليلة وليلة عميقة �إىل حد �أنها
�سطحية ،مروية بب�ساطة وجمال من يعرف ثقافة النا�س ،ويروي
لهم ،ويهتم بثقافتهم اهتمام ًا عميق ًا ،رديئة ب�صورة ال ت�صدق �إىل
حد �أنها حترك �شعور من ي�ستمع �أو من يقر�أ ب�صورة عميقة للغاية،
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خمل�صة �إىل �أق�صى حد لهفواتها ،ومتيمة �إىل �أق�صى حد ب�أغالطها
وهو ما جعل منها منعطفا يف ال�سرد العاملي .
تذ ّكر حكاية �سيف امللوك يف �ألف ليلة وليلة بكتاب كليلة ودمنة؛
كالهما ال يقر�آن �إال �أم��ام جمهور من اخلا�صة كامللوك وال��وزراء
والأم��راء وال�شعراء ورجال الدين ،ويف ق�صر من ق�صور اخلا�صة،
فال يقر�آن على حافة الطريق كي ال ي�ستمع �إليهما العامة كالعبيد
واجلواري والن�ساء والأطفال وال�صبيان وال�سفهاء ،وينتهيان �إىل �أن
ُيد ّونا مباء الذهب ،ويحفظا يف مكتبة الق�صر.
يالحظ عبدالفـتاح كيليـطو وه��و يحلل حكاية �سـيف امللـوك
�أن جمموعة العوام هذه تعي�ش حالة تبع ّية مطلقة :الن�ساء بالن�سبة
للرجال ،واجل��واري والعبيد بالن�سبة للأ�سياد ،وال�صبيان بالن�سبة
لـلآبـاء ،و�أن الـقـا�سـم املـ�شـرتك بيـن اجلـمـوعات اخلـمــ�س كـونهـم
ال ينتمون �إىل الثقافة العاملة.
جواري
وما �أذهب �إليه �أن اجلماعات اخلم�س هذه رجا ًال ون�سا ًء،
َ
وعبيد ًا و�أ���س��ي��اد ًا ،و�آب���اء و�صبيانا ،يعي�شون حالة تبعية مطلقة ال
بالن�سبة لبع�ضهم بع�ضا� ،إمنا حالة تبعية مطلقة للثقافة التي ينتمون
�إليها .ي�ؤمن العبد �أنه تابع ل�س ّيده ،مثلما ي�ؤمن ال�سيد �أن العبد تابع
له ،واملد ّونة الثقافية العربية والإ�سالمية تعيد ذلك �إىل حتمية دينية
�أو طبيعية ،فال�سود عبيد �إما بالفطرة� ،أو بفعل لعنة �إلهية� ،أو بفعل
الطبيعة التي �أحرقت �أبدانهم وعقولهم و�أخالقهم وطبائعهم(.)26
يخلق الإن�سان الثقافة ثم يعلق فيها ،و�إن حدث �أن َّ
افتك �إن�سان
ما منها ُوج��د من يعيده �إليها .يعلن ال�سيد يف حكاية العبد الذي
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يكذب يف كل �سنة كذبة «اذهب عني ف�أنت حر»( .)27يرف�ض العبد �أن
ُيعتق ،فهو ال يجيد يف حياته �إال �أن يكون عبد ًا ،وفيما لو �أ�صبح حرا
ف�سيموت من اجلوع ،ولكي يربهن ل�سيده ي�ستح�ضر مرجعية فقهية.
يقول «وهذه امل�س�ألة التي ذكرتها لك �شرعية ،ذكرها الفقهاء يف باب
العتق»(� .)28إن �أ�سو�أ ما يف هذه املرجعية �أنها ُتن�سي الإن�سان �أنه ولد
حرا.
ت�شتغل املرجعيات العربية والإ�سالمية يف حكايات �أل��ف ليلة
ولية ،وتخت�صر يف �آية كرمية� ،أو حديث �شريف� ،أو �أثر� ،أو حكمة،
�أو بيت من ال�شعر .ورد يف حكاية بحث امللك الأجمد عن �أخيه امللك
الأ�سعد �أن �سار يف �إحدى املدن ف�صادف امر�أة «ذات ح�سن وجمال،
وقد واعتدال ،لي�س لها يف احل�سن مثال» .حتدثـت «فارتـاح خاطـر
الأجمـد لديـها ،وح ّنـت جـوارحـه �إلـيهـا» .ناداهـا� :أجتيـئني عـنـدي
�أم �أجـيء عنـدك؟ ف�أطـرقت ر�أ�ســها بحـيـاء �إىل الأر�ض وتلـت قـولـه
تعـالـى } الرجال قوامون على الن�ساء مبا ف�ضل اهلل بع�ضهم
على بع�ض { ففهم الأجمد �إ�شارتها ،وعرف �أنها تريد �أن تذهب
معه(.)29
يبدو �سلوك املر�أة غريب ًا غري عقالين ،لكنه �سلوك يقبل التف�سري
ب�شـرط �أن نفهم عمل الثقـافة عند م�سـتوى ن�صو�صها امل�ؤ�سـ�سة التي
ال ُترى وال ُت�سمع حتى من املر�أة نف�سها ،لكن ذهابها معه هو الطريقة
غري املبا�شرة ملعرفة ما يجري يف الثقافة .وحينما تربر املر�أة �سلوكها
ب�آية قر�آنية كرمية فال يوجد �أي �شيء غري عقالين من وجهة نظرها.
عالمــات
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وكهذا فاملر�أة عقالنية ،ذلك �أن العقالنية هنا تعني �أن تتو�صل املر�أة
�إىل تفاهم مع اجلانب الثقايف العالق فيها.
يو�ضح احتجاج املر�أة بالآية الكرمية الكيفية التي ت�سيطر بها
القوى يف مراحلها الأوىل لل�سيطرة حيث الرباهني واحلجج لتفر�ض
�سيطرتها الثقافية ،ومع ا�ستمرار القوى امل�سيطرة يف �ضخ الرباهني
بامل�سيطر.
الدينية ي�شعر امل�سيطر عليه بالدونية ،ولكي يهرب يلتحق
ِ
ك��ان ب�إمكان امل���ر�أة �أن ت��رد «تعال �أن��ت» لكنها بفعل حجج القوى
امل�سيطرة قد تخلت عن جانبها الذاتي ،و�سارت يف اجتاه الثقافة
التي ُفر�ضت عيها «بطاقة الغريق وت�شبثه» ح�سب تعبري فانون وهو
يحلل العن�صرية والثقافة(.)30
و�إذا ما �أوج��زت �صورة امل��ر�أة كما تر�سمها حكايات �ألف ليلة
ولية فهي املر�أة الكائدة ،واخلاطئة ،والناكرة للع�شرة والع�شري(،)31
وناق�صة العقل والدين( ،)32وهي �صور جتد مرجعيتها يف الثقافة
العربية الإ�سالمية ،وهي التي تدفـع ال�شخـ�صيات يف �ألف ليلة وليلة
�إىل �أال ت��درك الأ�شياء ،وتت�صرف جتاهها ب�شكل �شخ�صي� ،إمنا
تدرك وتت�صرف يف خرباتها ودوافعها وتوقعاتها امل�صـوغة من قوالب
الثقافة القائمة .وجانب من تكيف ال�شخ�صيات يف حكايات الليايل
هـو اتفاقـه مع الآخـريـن ب�شـ�أن ما يتـ�صرف ،وحـني يت�صـرف ب�شـكل
ال ي�ستطيع الآخرون �أن يقروا بت�صرفهم يحكمون ب�أنه جنون .
و�إذا كانت الثقافة حددت �إدراك ال�شخ�صيات وت�صرفاتهم،
التع�صب الذي تظهره حكايات
ف�أنا يف و�ضع ي�سمح يل �أن �أرى مفهوم ّ
�ألف ليلة نحو البدو والعبد واملر�أة من وجهة نظر �أخرى .فالتع�صب
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�ضد هذه الفئات لي�س اال�ستثناء� ،إمنا القاعدة يف الثقافة العربية
الإ�سالمية؛ ذلك �أن العن�صري داخ��ل ثقافة تقبل العن�صرية هو
�شخ�ص طبيعي جد ًا( .)33وم��ا من درج��ات للعن�صرية ،ف�إما �أن
يكون املجتمع عن�صريا �أو ال يكون()34؛ ولأن حكايات �ألف ليلة وليلة
ن�ش�أت يف ثقافة تقبل العن�صرية فهي ت�شبه الثقافة التي ن�ش�أت فيها؛
�أي �أنها حكايات طبيعية؛ لأن الرواة يتحملون م�س�ؤولية القيم التي
يح�ضرونها �إىل ما يروونه .يفعلون ذلك ال لأنهم يعون ما يفعلون،
�إمنا لأن معتقداتهم ،و�أفكارهم ،وخرباتهم ،وتوقعاتهم ،ودوافعهم؛
�أي �أ�س�سهم الثقافية ت�ستحوذ عليه �أثـناء احلكي.
تبلور الأ�س�س الثقافية طيف ًا عقلي ًا ي�شري �إىل ما ي�شبه «الفرو�ض
املطلقة» �أي التي ال ي�س�أل عنها ،ال لأنها ال تقبل ال�س�ؤال ،بل لأن
ال�س�ؤال عنها يثري حفيظة النا�س؛ ب�سبب اعتقادات كثرية تتوقف
عليها( .)35يقول ابن اجل��وزي «ومنهم من ينفق جمل�سه يف ذكر
مو�سى واجلبل ويو�سف وزليخا ،يخرجون الكالم �إىل الإ�شارات التي
ت�ضر وال تنفع ،وفيهم من يتكلم بالهذيان ،ويتالعب بالقر�آن حتى
�أن بع�ض الق�صا�ص �سئل :من �أي �شيء تاب مو�سى؟ فقال من مثل
ف�ضولك»(.)36
ملّح القا�ص �إىل قوله تعاىل } :وملاء جاء مو�سى �إىل ميقاتنا
وكلمه ربه قال ربي �أرين �أنظر �إليك قال لن تراين ولكن انظر
�إىل اجلبل ف ��إن ا�ستقر مكانه ف�سوف ت��راين فلما جتلى ربه
للجبل جعله دكا وخر مو�سى �صعقا فلما �أفاق قال �سبحانك
تبت �إليك و�أنا �أول امل�ؤمنني {(.)37
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ي�ستحق الفعل (ر�أى) وا�ستعماالته يف القر�آن الكرمي �أن ُيدر�س
من زواي��ا متعددة يهم مو�ضوعي منها �أثر ا�ستخدامه القر�آين يف
الثناء على العيان وامل�شاهدة يف الثقافة العربية لكونه امل�صدر الرئي�س
للحقيقةُ ،و�سع فيما بعد �إىل منهجية ،حيث العيان يثبت العالقة بني
�شخ�ص روى احلديث النبوي و�آخر �سمعه منه ،وهي منهجية دقيقة
ومعقدة امتدت �إىل بقية العلوم الأخرى.
ميثل العيان (الر�ؤية) امل�صدر الأول للمعرفة يف الثقافة العربية،
و�إذا ا�ستحال العيان ي�أتي اخلرب املكفول ب�صدق ال��راوي .يرد يف
القر�آن الكرمي } لو ّ
اطلعت عليهم ُمللئت منهم رعبا {( )38ويف
تف�سريهما يقول نخبة من العلماء «وترى �أيها امل�شاهد لهم» و«تظن
�أيها الناظر» و«لو عاينتهم»( .)39وهنا فكرة مفادها «لي�س من ر�أى
كمن �سمع» ،و�أن «العيان لي�س كاخلرب» ،فلو �أنك �أيها الناظر ر�أيت
�أ�صحاب الكهف لأدب��رت عنهم هارب ًا ،وملُلئت نف�سك منهم فزعا،
فلي�س من ر�أى كمن �سمع.
�س�أغلق هذا اال�ستطراد الق�صري الذي بدت فائدته يل بكون
العيان (الر�ؤية) م�صدرا من م�صادر املعرفة يف الثقافة العربية
الإ�سالمية� .إن��ه ا�ستطراد ي�سمح يل ب���أن �أتو�صل �إىل نتيجة تهم
مو�ضوعي ميكن �إجمالها يف �أن مو�سى عليه ال�سالم الذي و�صفه العبد
ال�صالح (اخل�ضر) بكونه ال ي�سكت جري ًا على عادته وحكمه(� )40أراد
�أن يعرف اهلل؛ فلي�س من ر�أى كمن �سمع ،ولي�س اخلرب كالعيان.
و�إذا ما و�صفتُ مو�سى عليه ال�سالم مبفهوم ينتمي �إىل قيم
املعرفة احلديثة �س�أقول ب�لا ت��ردد �إن مو�سى عليه ال�سالم كان
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�شكوكيا ،وهو املفهوم الذي يقت�ضي �ضمن ًا حب اال�ستطالع ،ف�ضولي ًا
بدرجة كافية دفعته �إىل �أن يرغب يف �أن يعرف �أكرث و�أح�سن عن اهلل
جل جالله.
دفع مو�سى عليه ال�سـالم ثمن ف�ضـوله ب�أن خ ّر �صعق ًاْ � .أي م ّيت ًا،
�أو مغ�شي ًا عليه� ،أو �أن يغ�شى على الإن�سان من �صوت �شديد ي�سمعه
ورمب��ا مـات مـنه ،ثم ا�سـتعمل يف املـوت كـثري ًا( .)41وهي خـامتة
ت�شـبه ما الحظـه عبدالفتاح كيليـطو يف حكـايات �ألـف ليـلة وليـلة
حيث «الف�ضول ميكن �أن ي�ؤدي �إىل املوت .املوت هو جزاء الرغبة يف
املعرفة».
ملاذا حتدث هذه العاقبة يف كتاب �ألف ليلة وليلة ،وهو الكتاب
الذي نتج عن �إحدى مغامرات الف�ضول الكربى يف التاريخ الب�شري؟
ف���أول حكاية �سردها الوزير على ابنته �شهرزاد «ما ح�صل للثور
واحل��م��ار مع �صاحب الزرع»( )42حت��ذر من مغبة الف�ضول .ملاذا
يحدث هذا من راوي��ة هي من �أعظم الف�ضوليات والف�ضوليني يف
م�سرية التاريخ الب�شري؟ .وملاذا يحدث يف نوع �أدبي هو �أثر من �آثار
الف�ضول؛ حيث ال�سرد هو ف�ضول الإن�سان جتاه الإن�سان؟.
تكمن الإجابة يف العودة �إىل الأ�س�س الثقافية .لقد بينت لنا
الروائية توين مريي�سون احلائزة على جائزة نوبل يف الآداب ()1993
الكيفية التي يحول بها الكتاب �أوجها من خلفياتهم االجتماعية،
ومعتقداتهم ،و�أفكارهم ،وتخميناتهم �إىل �أوجه من اللغة .و�أكدت
ـتب حني قر�أتها بو�صفها كاتبة ال ناقدة؛ لتبني لنا
�أنها َك َ�ش َف ْت ال ُك َ
كيف يخو�ض الكتاب حروب ًا �سرية ،وكيف يرتبون جميع �أنزاع اجلدل
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يف ن�صو�صهم .وكيف �أنهم يعرفون دائ��م�� ًا على م�ستوى ما �أنهم
يفعلون هذا .هكذا بحثت يف ذهن وخيال و�سلوك ولغة الكتاب ،وما
يعادل قيمة البحث الذي �أجنزته هو �إجابتها التي تبني ما تفعله
الأيديولوجيا (�أفكار ومعتقدات) يف ذهن وخيال و�سلوك الكتاب
حني يكتبون(.)42
كما بني لنا �إدوارد �سعيد بح�صافة نادرة و�أملعية �أن الن�صو�ص
هي يف النهاية ن�صو�ص دنيوية ،و�أنها لي�ست جمرد في�ض خال�ص،
�إمنا هي ُتنتج �ضمن ثقافة ي�ؤثر و�ضعها التاريخي يف قدر كبري مما
تاب� ،إن مل يكن يحدده .و�أن الن�صو�ص عمل فردي لكاتب
يقول ال ُك ُ
من�شبك يف ظروف ي�سلم بها اجلميع ك�إقامته ،وجن�سيته ،وحملته
امل�ألوفة ،و�أ�صدقائه(.)44
زودتني هذه الأفكار الثمينة بخلفية منا�سبة �أق��ر�أ يف �ضوئها
كتاب �ألف ليلة وليلة بو�صفي كاتب ًا ال ناقد ًا؛ لأتبني و�أبينّ كيف خا�ضت
�شهرزاد حروب ًا �سرية ،وكيف رتبت احلكايات وروتها .وكيف �أنها
تعرف على م�ستوى ما �أنها تفعل ذلك� .إن البحث يف ذهن وخيال
و�سلوك ولغة �شهرزاد يبني ما تفعله الأ�س�س الثقافية يف ذهن وخيال
و�سلوك �شهرزاد وهي تروي حكاياتها ،وكما قلت �أعاله ف�إن ب�إمكان
الراوي مثله مثل امل�ؤلف �أن يتن ّكر ،لكنه حتم ًا لن يتخ ّفى.
�إن الف�ضول طبيعة �إن�سانية ،ويتجلى يف �أبهى �صوره يف الأ�سئلة.
«�أخرج �أحمد عن �أبي �أمامة قال :ملا نزلت } يا �أيها الذين �أمنوا ال
ت�س�ألوا عن �أ�شياء ..الآية { كنا قد اتقينا �أن ن�س�أله ف�أتينا �أعرابي ًا
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فر�شوناه ُب��رد ًا وقلنا له �سل النبي»( .)45يروي النوا�س بن �سمعان
«�أقمت مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �سنة باملدينة ما مينعني
من الهجرة �إال امل�س�ألة ،كان �أحدنا �إذا هاجر مل ي�س�أل النبي»(.)46
وي�شرح ابن حجر هذا قائ ًال «ومراده �أنه قدم وافدا فا�ستمر بتلك
ال�صورة ليح�صل امل�سائل خ�شية �أن يخرج من �صفة الوافد �إىل
ا�ستمرار الإقامة فيمتنع عنه ال�س�ؤال»( .)47ويروي ابن عبا�س �أن
عدد الأ�سئلة التي �س�ألها ال�صحابة ثالثة ع�شر �س�ؤا ًال وكلها موجودة
يف القر�آن الكرمي.
رمب��ا تعود ن��درة الأ�سئلة باملعنى ال��ذي �أورده اب��ن عبا�س �إىل
�أن الدولة الإ�سالمية �آن��ذاك دولة جديدة وال��دول اجلديدة ت�شبه
الر�سامني �أو ال�شعراء� ،أو امل�ؤلفني املو�سيقيني املتم ّرنني ،الذين ي�سعون
لإيجاد �أ�سلوبهم املنا�سب ،ومنط احلل املميز للم�صاعب املاثلة يف
و�سطهم ،ومن ال�صعب �أن ُيرتّبوا منوذجيا يف فئات تقليدية �أو حتى
مبتكرة ،على غرار الطريقة املتناق�ضة ظاهريا التي جتعل ت�صنيف
الر�سامني غري النا�ضجني يف مدار�س �أو تقاليد �أ�صعب عادة بكثري
من ت�صنيف النا�ضجني الذين وج��دوا �أ�سلوبهم الفريد وهويتهم
اخلا�صة بهم(.)48
ُيفهم هذا الت�شبيه من  /وي�شري �إليه حتليل ابن حجر ملنع ال�س�ؤال
يف تلك املرحلة التاريخية حيث االن�شغال بالأ�سئلة ت�ضييع للوقت مبا
ال طائل حتته ،وا�شتغال بالأهم املحتاج �إليه عاج ًال عما ال يحتاج �إليه
يف احلال ،وال�شك واحلرية ،واالختالف والع�صيان الذي يجر �إىل
عدم الطاعة(.)49
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بيد �أن الأج��ي��ال التي تلت مل تتخل�ص من الظرف التاريخي
الذي �أنتج ثقافة كهذه  ،وحتولت هذه الأحاديث �إىل مرجعية ثقافية،
وا�س ُتخدم حتليل ابن حجر �إىل ما يحجر على الأ�سئلة حتى حتول
و�س ّكت
الف�ضول �إىل عادة �سيئة على امل�ستوى العلمي واالجتماعيُ ،
منها الأمثال واحلكم التي حت ّذر من مغبة الف�ضول ،ومنها ما ت�ضمنته
حكايات �ألف ليلة وليلة� .إن حتليل الثقافة العربية الإ�سالمية من
منظور �أ�س�سها الثقافية يجعل من هذه الأحاديث مرجعية ثقافية
لكل مواقف الثقافة العربية الإ�سالمية من الف�ضول ال�سيما الأ�سئلة
التي مت�س فرو�ضها املطلقة .
ال تكف الأ�س�س الثقافية عن مزاولة ت�أثريها يف حكايات �ألف ليلة
وليلة  .نقر�أ «�إن �أول ما خلق اهلل القلم فقال له �أكتب فقال ما �أكتب؟
فقال �أكتب القدر وما هو كائن �إىل الأبد»( .)50منذ �أن خط القلم
الأول على ال�صحف الأوىل  ،لن يعود لأي �إن�سان احلق يف �أن يت�صرف
�أو ينفعل �أو يحب �أو يكره �أو يرتك �أثر ًا دائم ًا �أو عابر ًا من ت�صميمه
اخلا�ص ،فالإن�سان بد�أ يف اللحظة التي كتب فيها القلم دخوله �إىل
اللوح املحفوظ  .لقد «كتب اهلل ن�سخة العامل من �أوله �إىل �أخره يف
اللوح املحفوظ ثم �أخرجه �إىل الوجود على وفق تلك الن�سخة»(.)51
وهكذا خلقت حياة العامل من لوح منقو�ش عليه ما �سيحدث ،ومبا
�أن الإن�سان ينتمي �إىل هذا العامل فلم يبق له �شيء ما يعتربه ر�سالته
ال�شخ�صية كي يعي�ش من �أجلها ،لأنه يعرف �أن هناك كتاب ًا يفر�ض
فيه املكتوب ذاته.
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هناك ن�صو�ص �أخ��رى ب�سببها حتول القدر �إىل �أح��د الأ�س�س
الثقافية للثقافة العربية الإ�سالمية التي �أثرت يف حكايات �ألف ليلة
وليلة وجعلت منها خلفية لها .ففي حكاية الأخوين نور الدين و�شم�س
الدين( )52ت�سري الأحداث مبا يحيل �إىل القدر �أو ي�شري �إليه كاتّفق،
و�إرادة اهلل وحوله والتوكل عليه ،ووافق الأمر ،لت�شرح �أحداث ًا غري
متوقعة ،وغري حم�سوبة من وجهة نظر الواقع ،لكنها تـنا�سب القدر
املكتوب كي ي�شرع يف احلركة لينجز امل�شروع املرتوك له وحده.
ينجز القدر ذاته يف هذه احلكاية حتت �أ�شكال خمتلفة كالنوم
وامل���وت وال�سلطة لي�س يف ه��ذه احلكاية وح�سب؛ �إمن���ا يف �أغلب
احلكايات؛ حيث يتحكم القدر يف �شخ�صيات احلكايات ك�أن يرميها
يف املدن �أو يو�صلها �إىل الب�ساتني �أو يدبر لها و�سائل النقل لت�سافر
�أو تهرب.
�إن كل ما يحدث يف �أل��ف ليلة ق��در يجري مبا حكم اهلل� ،أو
لأن القلم جرى مبا حكم اهلل� ،أو �أنه جرى بالأمر املقدر� ،أو ق ّدره
أمر �أراده ،لأن �سهم القدر نفذ فيه� ،أو لأن القدر �ساق بع�ض
اهلل ل ٍ
ال�شخ�صيات �إىل ما وقعت فيه ،حتى �إن بع�ض ال�شخ�صيات �سميت
بـ (ق�ضى فكان ).
تكمن خطورة مثل هذا الأ�سا�س الثقايف يف �أن التاريخ توقف
هناك ،كما لو �أن الإن�سان ال ي�ساهم يف �أن يقطع �سل�سلة من املراحل
التاريخية .التاريخ الذي يجعل الإن�سان الذي يجعل التاريخ بدوره
يتخذ يف كل مرحلة �شك ًال خا�ص ًا ل�سيا�سته ودينه واقت�صاده وثقافته.
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تبدو القدرية التي يرتكن �إليها جمتمع ي�ؤمن بالقدر �إن��ك��ار ًا لأن
وتنويعات ممكنة.
يت�ضمن التاريخ �أ�شكا ًال
ٍ
�س�أتوقف هنا على �أمل � -أي ًا كان نق�ص ما عر�ضته � -أن يكون
قد جعل ممكن ًا ت�صور الأ�س�س الثقافية ،و�أن يكون وا�ضح ًا كيف كان
كتاب �ألف ليلة الأ�سا�س الذي تتوافر فيه �أكرث �أ�س�س الثقافة العربية
الإ�سالمية ،وهو الكتاب الأكرث متثيال لتلك الأ�س�س .هذا ما كنت �أفكر
فيه و�شغلني على امتداد هذه ال�صفحات ،ورمبا �أف�ضل ما �أختمها به
هو �أن �أقول «هذا هو بال�ضبط ما كان ي�شغلني ،لكني ل�ست �أدري �إن
�أح�سنت التعبري عنه».

الهوام�ش وامل�صادر واملراجع
(� )1أوبنهايمر ،جورج روبرت ،العلم والح�ضارة ،في النقد الأدبي الحديث بين الأ�سطورة
والعلم ،ترجمة :محيي الدين �صبحي ،الطبعة الأولى ،ليبيا ،الدار العربية للكتاب،
� ،1988ص.50
( )2الم�صدر نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
( )3جادامير ،هانز جيورج (ت�أليف) تجلي الجميل ،ومقاالت �أخرى ،برنا �سكوني ،روبرت
(تحرير) ،ترجمة� :سعيد توفيق ،الطبعة الأولى ،م�صر ،الم�شروع القومي للترجمة،
� ،1997ص .82
( )4يوجد هذا الباب في كتب ال�صرف وفي �أغلب كتب النحو التي ت�ضم �أبوابا �صرفية ،انظر
على �سبيل المثال ،ح�سن ،عبا�س ،النحو الوافي ،الطبعة الأولى ،م�صر ،دار المعارف جـ
.749/4
( )5انظر :ح�سان ،تمام ،اللغة العربية معناها ومبناها ،الطبعة الثالثة ،م�صر ،الهيئة
الم�صرية العامة للكتاب� ،1985 ،ص .326
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( )6لم تعد ذاكرة الجذر اللغوي (غزا) ت�شير �إلى هجوم قبيلة على �أخرى ،بل �أ�صبحت
م�شحونة بالدين ،وذروة �سنام الدين؛ �أي الجهاد ويقف على قمة ال�سنام غزوات
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم.
( )7ابن منظور ،جمال الدين ،ل�سان العرب ،مادة بدا ،جـ . 67/14
( )8الم�صدر نف�سه... ،
( )9العدوي ،محمد قطة (مقابلة وت�صحيح) �ألف ليلة وليلة ،بيروت ،دار �صادر مجـ .79/1
( )10الم�صدر نف�سه  ،مجـ .308/1
( )11الم�صدر نف�سه ،مجـ .35/2
( )12الم�صدر نف�سه ،مجـ .250/2
( )13كما هو معروف؛ فال�سرد في �ألف ليلة و ليلة و�سيلة للخروج من ورطة �أو موقف �صعب.
العادة «هناك قوي وهناك �ضعيف و ال يجد هذا الأخير خال�صه �إال ب�سرد حكايته �أو
حكاية �أ�شخا�ص �آخرين» ،بعد انتهائه (ال�ضعيف) يمل�س على ر�أ�سه و يخرج (.)82
هذه العادة حدثت مع ( التاجر مجـ  )169/1و مع ( ال�صعلوك مجـ  )64/1حدثت
�أي�ضا مع (العبد :مجـ  )93/1ومع (المبا�شر  :مجـ  )138/1و مع (الن�صراني :مجـ
 .)128/1كل واحد من ه�ؤالء يقع في م�أزق و تنجيه الحكاية .الغريب �أن هذا لم
يحدث مع البدوي حماد الفزاري (جـ .)36/2
(� )14ألف ليلة وليلة ،م�صدر �سابق ،مجـ .28/2
( )15الم�صدر نف�سه ،مجـ .29/2
( )16الم�صدر نف�سه ،مجـ  . 36/2تدفعني خاتمة حماد البدوي �إلى �أن �أفكر في ت�صرفاته.
من المعلوم �أنه كان قاطعا للطريق  ،ولكونه بدويا فهو يحمل ت�صورا م�ضادا للح�ضر،
ومن ثم فهو لي�س بريئا من ال�سخرية من الح�ضر ،فهو يدعو نزهة الزمان (يا مدن ّية)
ويا (قطعة ح�ضرية) .لم يفلت البدوي حماد من م�صيره الذي قرره هو �سلفا  ،فمن
�أمثال �ألف ليلة وليلة «لو عاير �أحدكم �أخاه بر�ضاع كلبه الرت�ضعها» .انظر :مجـ
.312/1
( )17البخاري� ،أبو عبداهلل محمد بن �إ�سماعيل بن �إبراهيم� ،صحيح البخاري� ،شرح وتحقيق
ال�شيخ قا�سم ال�شماعي الرفاعي ،كتاب الإيمان ،باب المعا�صي من �أمر الجاهلية وال
يكفر �صاحبها بارتكابها �إال ال�شرك ...مجـ  .78/1ومما له داللة �أن يورده البخاري في
كتاب الإيمان ،وفي باب المعا�صي من �أمر الجاهلية.
(� )18ألف ليلة وليلة ،م�صدر �سابق ،جـ .413/1
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( )19الم�صدر نف�سه ،جـ . 414/1
(� )20ألف ليلة وليلة  ،م�صدر �سابق  ،جـ .534-533/1
( )21رغم تحفظي على جزء من درا�سة كاظم متع ّلق بالمذهبية والتحليل من منظورها� ،إال
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�سعيد ال�سريحي
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املداخـ ـ ــالت

عـلـي ال�شــدوي

احلكاية الرتاثية والثقافة
حممد ربيع
�إذا كانت ورقة الأ�ستاذ علي ال�شدوي الرئي�سة قد ُعنيت بك�شف
الأ�س�س الثقافية التي تقف وراء حكايات «�ألف ليلة وليلة» على وجه
التحديد ،واقت�صرت عليها لغاية منهجية وا�ضحة ،ف�إنني هنا في
هذه الورقة الفرعية �س�أجيز لنف�سي تو�سيع النظر ليتجاوز حكايات
�ألف ليلة وليلة �إلى الحكاية في التراث ب�صفه عامة ،كما �سيتجاوز
النظ ُر � ً
أ�س�س الثقافية التي قد تت�سع دوائرها وت�ضيق �إلى
أي�ضا ال َ
الثقافة العربية في �سعتها وعمومها .والم�سوغ المنهجي لهذا
التو�سيع هو ما بين الأمرين من عالقة الجزء بالكل ،بمعنى �أن
نموذجا محددًا في داخل
ما قدمته الورقة الرئي�سة ي�صح �أن يعد
ً
الق�ضية الأو�سع المتناولة هنا .و�س�أميل مرغ ًما هنا بالرغم من
�سعة الق�ضية المتناولة �إلى الإيجاز والتكثيف؛ لمحدودية الم�ساحة
والزمن المتاح.
الحكاية المحددة في الورقة الرئي�سة تقابلها حكايات التراث
التي قد تندرج تحت ما ي�سمى «الأخبار» �أو «الروايات» �أو «المرويات».
أ�س�س الثقافية في دوائرها المتفاوتة في ال�ضيق وال�سعة
ويقابل ال َ
عالمــات

العدد  ، 75شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

41

الأ�س�س الثقافية لكتاب �ألف ليلة وليلةاملداخـ ـ ــالت

مجمو ُع الأفكار الرا�سخة ال�شاملة والمتوارثة والم�س َّلم بها في التراث
الثقافي .و�إذا كانت حكايات �ألف ليلة وليلة �صاغتها الأ�س�س الثقافية
و�أنتجتها على نح ٍو ما ف�إن الثقافة في عمومها بما فيها من �أفكار
دينية اجتماعية وقبلية وحزبية را�سخة قد �أنتجت بالكامل مجموع
الأخبار والروايات التراثية .و�إذا كانت الأولى تعمدت التنكر و�إن
لم ت�ستطع �إخفاء انحيازات منتجها ،ف�إن الثانية تظهر انحيازات
المنتجين لها عل ًنا في كثير من الأحيان ،لكن تحت مبرر �أنها لي�ست
�سردًا فن ًّيا يعتمد الخيال ،بل تاريخ حقيقي ال مجال للخيال فيه،
وهنا تكمن الخطورة.
تناولت من جانبي في مقامات �سابقة في معر�ض الت�أمل
لقد
ُ
في حكايات التراث ما �سميته �آنذاك بـ «الحكاية الم�ؤ�س�سة»،
وحاولت �إظهار تجليات هذا المفهوم على نحو خا�ص في «حكايات
ن�ش�أة النحو» المتداولة ب�صورة �أ�سا�سية في كتب الطبقات والتراجم.
ولفظ «م�ؤ�س�سة» يحتمل فتح ال�سين الم�شددة الأولى وك�سرها (�أي:
الحكايات الم� َّؤ�س�سة والم� ِّؤ�س�سة) بمعنى� :أن حكايات التراث في
فهم ما معين �سائد لم�ضمون ما تحكيه.
الغالب «م� َّؤ�س�سة» على ٍ
فحكايات الكرم التي تحكي نحر الإبل مثال م� َّؤ�س�سة على �صورة
محددة لمفهوم «الكرم» على �أنه «�إطعام» ،وتن�سب ذلك �إلى �شخ�صية
�سردية معينة اتُّخذت «رمزًا» للكرم هي «حاتم» ،وحكايات عدل
الخلفاء �أو ف�صاحتهم �أو زهدهم ونحو ذلك م�ؤ�س�سة على ال�صورة
النمطـيـة للـ�صـفـات التـي تـرى الثــقافـة وجـوب تحـ ّلي الخليـفـة بهـا
في �صيغـتها المثـالية العلـيا ،وهكذا .لكـن هـذه الحكـايات والمرويـات
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ال تلبث �أن ت�صبح � ً
أي�ضا «م� ِّؤ�س�سة» ل�صورة هذه المفاهيم في الأذهان
من جهة ،ومن جهة �أخرى لمالمح «ت�أريخ» واقعي حقيقي للكريم
(حاتم الطائي) ،وللخلفاء العادلين الزهاد الف�صحاء .وبالقيا�س
على ذلك يمكن النظر �إلى االعتقاد ب�أن النحو ن�ش�أ لمقاومة اللحن
ال غير هو الذي �أنتج حكاية �أبي الأ�سود الد�ؤلي مع ابنته التي لحنت،
وفي الوقت نف�سه �أ�س�ست الحكاية لفكرة �أن النحو هو الطريق �إلى
مقاومة اللحن� .أما لماذا �أبو الأ�سود الد�ؤلي دون غيره فال�سبب
انحياز حزبي �أيديولوجي ال يخفى (ونبه عليه بع�ض الباحثين
ك�شوقي �ضيف) يماثل االنحيازات الوا�ضحة التي تقف وراء �إنتاج
�سيل من الحكايات عن فرقاء من الخلفاء في الع�صور الإ�سالمية
الأولى ،و�صارت هي الطريق �إلى معرفة تاريخهم الواقعي.
تكمن الخطورة الحقيقية لحكايات التراث (�أي :الأخبار
والمرويات) في �أ�سلوب تـن ُّكرها المغاير للأ�سلوب الذي تتخذه
الحكايات الفنية كحكايات �ألف ليلة وليلة �أو كليلة ودمنة ،وهو
تمظهرها بمظهر التاريخ الواقعي ال ب�صفتها حكاية تخييلية،
وت�صبح تب ًعا لذلك الأفكار الثقافية والم�سلمات والمواقف
واحد مع ًا� .إذ
واالنحيازات الحزبية معلنة وغير معلنة في وقت ٍ
يتجاذب �صياغتها ويتداخل في بنائها في �صورتها النهائية نوعان
من الأيديولوجيا �سماهما محمد القا�ضي في كـتابه (الخبر في
الأدب العربــي) بـ «الأيديولوجـ ـ ــيا ال�س ــافرة» و«الأيديولوج ـ ــيا
المقنعة» .تظهر الأيديولوجيا ال�سافرة في الجوانب التي ت�ضمن
وان�سجاما مع م�سلماتها العامة ،بل
الحكاية قبوال لها في الثقافة
ً
لعل الأفكار المقبولة المن�سجمة هي التي �أ�سهمت في ت�شكيل �صورة
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الحكاية� .أما الأيديولوجيا المقنعة ف�إنها تت�سلل �إلى الجوانب التي
تر�ضي فئات معينة دون �أخرى.
وهناك جانب �آخر من الخطورة لهذه الحكايات ي�ضاف �إلى
ما �سبق ويتممه هو �أنها مرت بمرحلة �شفاهية طويلة قبل انتقالها
�إلى الكتابية فيما ُعرف بع�صر «التدوين» .بطول الفترة الزمنية
كما يقول عبداهلل �إبراهيم في كتابه (التلقي وال�سياقات الثقافية):
«تزداد احتماالت التدخل في الخطابات ال�شفاهية ،وتذوب في
بع�ضها ،ويعاد �أحيا ًنا �إنتاجها في �صور مختلفة في �ضوء مقت�ضيات
الرواية ال�شفهية وحاجات التلقي و�أيديولوجيا الع�صر الذي تظهر
فيه المرويات �أو تعاد فيه روايتها» .وبح�سبه � ً
أي�ضا« :لم يقم التدوين
الذي ُعرف في وقت الحق لظهور المرويات ال�سردية �إال بتثبيت
المروي» .يف�ضي هذا الأمر بال�ضرورة �إلى اعتبار
�آخر �صورة بلغها
ّ
الأفكار ال�سائدة المقبولة ثقاف ًّيا المن�سجمة مع م�سلمات الثقافة
التي تحملها الحكاية وقت ظهورها مدون ًة هي ما � َّأ�س�س للحكاية
وما � َّأ�س�ست الحكاية له (�أي :هي ال�سبب والنتيجة في �آن) .وت�صبح
الحكاية من هذا الجانب هي النافذة التي يطل المرء من خاللها
فيرى مالمح �صورة الثقافة وقت �إنتاج الحكاية بكل �أبعادها وما لها
من �سمات وما تحمله من �أفكار ومفاهيم ومعتقدات .ومن ثم ت�صبح
ما�ض هي فقط الر�أي
م�ضامين حكاي ٍة ما تروي حد ًثا ما وقع في زمن ٍ
الثقافي ال�سائد المك َّر�س في زمن ظهور تلك الرواية تحديدً ا لمجمل
الأحداث ال�سابقة المروية وزمنها المفتر�ض ،ولي�ست ت�أريخا لها.
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�ضحايا حم�شورون يف الزاوية
�أحمد الغامدي
عدد الأ�ستاذ علي في بحثه �أ�صنافا من الفئات التي تتعر�ض
با�ستمرار للتمييز في الثقافة العربية .وهي :البدو ،والن�ساء،
والرقيق ،والعبيد .ورغم �أنه �أ�شار �إلى اختالف ي�سير في حالة البدو
غير �أن معالجته ت�شي ب�أن ه�ؤالء ال�ضحايا مح�شورون في زاوية
واحدة ،ويمكن لأي فئة �أن تمثل بقية الفئات.
و�أنا من جهتي �أريد �أن �أنظر �إلى اختالف حالة البدوي عن
بقية الأ�صناف الأخرى من زاوية لم ت�شر �إليها الورقة� .إذ يجدر بنا
�أن نالحظ �أن التمييز �ضد البدوي �أمر طارئ في الثقافة العربية،
خالفا لبقية الفئات ،التي طالما تعر�ضت للتمييز حتى �أنها ال تتنتظر
من الآخرين معاملة �أرقى .الأمر الذي يدفع �إلى التفكير في بواعث
هذا التحول في مكانة البدوي.
ارتبطت مكانة البادية عند القدماء باعتقاد مفاده� :أن البادية
منبع اللغة الف�صيحة ،ومن ثم ،منبع ال�شعر وبيئته المثلى .وكان
البدوي في زمن ال�شعر يحظى بمكانة ال تدانيها �أي من الفئات
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الأخرى التي �أ�شارت �إليها ورقة �صديقنا علي .وكلنا يعلم مكانة
ال�شعر الجاهلي الذي هو كله في النهاية �شعر البدو.
كان ال�شعار المرفوع في ع�صور التدوين الأولى« :الأعراب
بالباب» ،دا ًال ب�صراحة على �أن هناك عم ًال يمكن �أن يقوم به البدوي
في المدينة .وفي ذلك الزمن كان يكفي البدوي �أن يدعي �أنه يحفظ
بع�ض الأ�شعار حتى ي�ضمن �أن تق�ضى حاجاته المادية ،بكل ترحاب،
من �أي من المتعط�شين �إلى ال�شعر ك�أبي عبيدة و�أ�ضرابه.
ا�ستمرت هذه النعمة ،يتقلب فيها البدوي ،فترة من الزمن
�إلى �أن بد�أت الثقافة تتحول تحو ًال عميق ًا نحو ال�سرد ،وهنا ك�شفت
المدينة عن وجهها الدام�س ،و�أغلقت �أبوابها �إلى الأبد في وجه
البدوي وب�ضاعته المزجاة.
و�إذا اتفقتم معي في هذا اال�ستنتاج ،فهل يمكن �إعادة النظر
في الخال�صة التي و�صلت �إليها الورقة :وهي �أن المجتمع �إما �أن
يكون عن�صري ًا �أو ال يكون؟
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عـلـي ال�شــدوي

انحيــاز ال�شـدوي
�سعيد ال�سريحي
يكتب ال�صديق علي ال�شدوي كمن يتحدث ،وذلك يجعل من
حقنا �أن نرى في كتابته �ضرب ًا من ال�شفاهية المثقفة التي ر�آها في
�ألف ليلة وليلة ،فكتابته في هذه الورقة كمجمل كتاباته تحمل نب�ض
الحديث و�آليات الكتابة مع ًا ،و�إذا كان ذلك كفيال ب�إ�ضفاء �شيء من
الحيوية �إلى ما يكتبه ف�إنه كفيل كذلك ب�إرباك من يقر�أه فمن �ش�أن
هذه ال�شفاهية �أن تغري ب�شيء من اال�ستطراد على نحو يو�شك �أن
يخلخل وحدة المو�ضوع الذي يتناوله فيت�شعب تاركا متابعه في حيرة
من تـتفرع به الطرقات وكلما هم بال�سير في واحد منها عاد وت�شعب
به لكي يجد نف�سه في �آخر الأمر عائد ًا من حيث بد�أ مكت�شف ًا �أن ما
ا�ست�سالم لغواية الكتابة حين تكون مخل�صة
ظنه متاهة لي�س �سوى
ٍ
لتداعيات المعنى متحرر ًا من �صرامة ما تلزم به المناهج من
أخذ بال�صرامة والدقة المتدرعة والمتذرعة بالعلم
ت�ستعبدهم من � ٍ
لفر�ض �سلطتها وهيمنتها.
يكتب ال�شدوي كمن يتحدث مخل�ص ًا بذلك لثقافتين ينتمي
لهما ،تلك الثقافة ال�شعبية القائمة على الرواية ال�شفاهية كما ورثها
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من قريته الموغلة في عزلتها ،وتلك الثقافة المكنوبة التي ت�ش َّربها
مذ تعلم فن الكتابة في المدر�سة حتى تعلم �أ�صول البحث بعد ذلك
في الجامعة ،ثقافتان يف�سر ا�صطراعهما وقوفه المت�أني �أمام �ألف
ليلة وليلة في �أكثر من بحث �أو درا�سة وهو وقوف ال يحجب فتنته
بالليالي رغم �أخذه عليها �أنها رغم �شفاهيتها جاءت م�ستلبة من قبل
االتجاه الم�ؤَ َّ�س�س والم�ؤَ ِّ�س�س للثقافة العالمة المكتوبة بكل ما تحمله
من انحيازات ال تمثل النظرة ال�شعبية التي كان من المفتر�ض �أن
تنتمي �إليها بل الثقافة العالمة التي تمثل ثقافة النخبة المحمولة
على عاتق الكتابة.
ينطلق ال�شدوي في تحديد االنحياز من الميزان ال�صرفي لمادة
بدا كما �أوردها �صاحب الل�سان ،وكما ي�سجل ال�شدوي بذلك نقطة
ذكية في الك�شف عن االنحياز كما يتجلى في �أدق �صوره و�أكثرها
تخفيا ف�إن ب�إمكاننا �أن ندون �أن الم�س�ألة ال تخلو من ث�أر �شخ�صي
يقف وراء االنت�صار للبداوة وهي حقيقة باالنت�صار لها بعد �أن هي�أت
من �أبنائها من هو قادر على تفكيك �آليات الثقافة العالمة وف�ضح
مواقفها منها.
و�إذا كان ال�شدوي قد �أعاد انحيازات �ألف ليلة وليلة �إلى ما
ورثته من الثقافة العالمة فلنا �أن نرى �أن ذلك االنحياز مغرو�س في
الثقافة ال�شفهية نف�سها ومنبثق من داخل ال�سياق االجتماعي نف�سه
خا�صة في انحيازاته �ضد المر�أة والعبيد في المجتمعات البدوية
و�ضد البدو في في المجتمعات الح�ضرية.
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�سـعيد ال�سريحي

علي و�أنا �أغادر نادي جدة الأدبي قبل ب�ضع
لم يكن �صعب ًا ّ
�سنوات على �إثر قرار مجل�س الإدارة اال�ستقالة تمهيد ًا لما يتلوها
من تغييرات �شاملة كان �أع�ضاء مجل�س الإدارة قد �شعروا �أن وزارة
الثقافة ب�صدد اتخاذها ،لم يكن الأمر �صعبا �إذ كان ح�سبي �أن �أطلب
من ال�صديق عبداهلل قايد �أن يحمل لي محتويات مكتبي في النادي
�إلى مكتبي في �صحيفة عكاظ على نية �أن �أفرغ لها في وقت الحق
ف�أ�ستخل�ص منها ما يخ�صني �شخ�صي ًا و�أعيد للنادي ما قد يكون
مفيد ًا لمجل�س �إدارته الجديد و�أتلف ما ال ينتمي لهذا �أو ذاك.
علي ذلك �سنوات كفيلة �أن تختلط فيها الأوراق التي حملها
مرت ّ
لي ال�صديق عبداهلل قايد مع �أوراق وملفات �أخرى تت�صل بعملي في
عكاظ على نحو جعل مهمة التنقيب في هذه الأوراق �صعب ًة و�شاق ًة
غير �أنه عمل البد لي من القيام به خا�صة حين اقترب موعد رحيلي
من ال�صحيفة بعد �سنوات قاربت الثالثين توزعت بين التعاون معها
والتفرغ للعمل فيها.
ق�ضيت �أ�سابيع �أنتهز فيها كل فر�صة مالئمة كي �أتـفح�ص
و�أراجع تلك الملفات والأوراق التي لم تعد �أدراج مكتبي ودواليبه
تت�سع لها فتراكمت عبر �سنوات في الزوايا والأركان على نحو جعل
من اعتذاري لكل زائر لي عن الفو�ضى التي عليها مكتبي ديدني كلما
زارني �أحد وقد بلغ الأمر بي �أن �أ�ست�أذن بع�ض زمالئي كي �أ�ستقبل
زائر ًا �أتوقع منه �أال يتفهم اعتذاري عن الفو�ضى التي تعم مكتبي كي
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�أ�ستقبل ذلك الزائر في �أحد مكاتبهم فال �أعود محتاج ًا لالعتذار
وال يعود م�ضطر ًا �إلى تغيير ال�صورة التي من المحتمل �أن تكون لي
عنده فيما لو كان يتوهم �أنني رجل منظم حري�ص على الترتيب
وو�ضع الأ�شياء في المواقع التي ينبغي �أن تكون لها.
كان البد لي من �أن �أنجز مهمة تفح�ص الأوراق والملفات قبل
�أن تنتهي فترة عملي في ال�صحيفة ذلك �أن حملها معي �إلى البيت
من �ش�أنه �أن ينقل تلك الفو�ضى العارمة �إلى مكتبتي الخا�صة والتي
ح�سبها ما تـنوء به من فو�ضى و�سوء تـنظيم تفاقم بعد �أن َح ّر ْم ُت
على �أي �أحد من �أ�سرتي ان يتدخل لتـنظيمها مدعي ًا �أن ذلك �سوف
يربك عثوري على ما �أريد العثور عليه فيها و�أنني قادر على التعامل
مع كل هذه الفو�ضى التي يعجب من حولي �أنني قادر على التعامل
معها.
عثرت خالل تفح�صي لتلك الأوراق والملفات على خطابات
ور�سائل كاد الزمن يمحو الخط الذي كتبت به وقرارات وتقارير
يمكن لمن يت�سع له الوقت �أن يجد فيها ما ي�شهد على متغيرات كثيرة
لم�ست حياتنا العامة وحياتنا الثقافية على نحو خا�ص ،عثرت على
مقاالت ُن�شرت و�أخرى لم ُتـن�شر وثالثة ل�ست مت�أكدا من �أنها قد ُن�شرت
�أو حال بينها وبين الن�شر ما يحول دون ن�شر بع�ض المقاالت �أحيانا،
ا�ستوقفني بع�ض ما وجدت وبع�ضه الآخر كانت نظر ٌة عابر ٌة �إليه
كفيل ًة ب�أن �ألقي به في �سلة المهمالت ثم �أتعجب مما جعلني �أحتفظ
به كل هذه ال�سنوات ،ومن بين كل ما عثرت عليه لم ي�ستوقفني �شيء
كما ا�ستوقفني ظرف لم يكن يحمل غير ا�سمي هممت �أن �ألقي به
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غير �أنني تراجعت في اللحظة الأخيرة لألقي نظرة على ما يت�ضمنه
فعثرت على هذه الر�سالة التي �أثارت حيرتي فقررت ن�شرها م�ؤكدا
�أنني لم �أعثر معها على �أي �أوراق �أخرى غير �أنني ل�ست مت�أكد ًا ما
�إذا كان هذا الظرف قد فتح من قبل و�ضاعت بع�ض محتوياته ذلك
�أنني فتحت الظرف على عجل حين كنت �أتفح�ص الأوراق دون �أن
�ألحظ ما �إذا كان قد فتح من قبل و�أعيد �إغالقه ب�إحكام.
لفكر
في هذه الر�سالة ف�ضو ًال وحير ًة بـين �أن تكون حامل ًة ٍ
�أثارت ّ
عميق وفل�سف ٍة تجاه اللغة والمنطق وبين �أن تكون مجرد عبث ولعب
ٍ
بالكلمات وجد كاتبها مت�سع ًا من الوقت ف�أراد �أن يمار�س �ضرب ًا من
اللعب ال جدوى من ورائه غير تزجية الوقت بكتابة ال ت�شبه الكتابة.
�أثارت في تلك الر�سالة ف�ضو ًال و�أردت من وراء ن�شرها �أن �أنقل
لمن يقر�أها عدوى ذلك الف�ضول ،وم�ستني بحيرة ر�أيت �أن يكون
لمن يقر�أها ن�صيب منها.

�ســعيد ال�ســريحي
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هذه الق�صة لم يكتبها من�صور الحازمي.....
ذلـك ت�أكـيد �أ�ضـعه منـذ البــدء بيـن يــدي القـارئ الكريــم كـي
ال يذهب به الظن �إلى �أن من�صور الحازمي هو كاتب هذه الق�صة.
وكان يمكن لي �أن �أطمئن �إلى هذا النفي على اعتبار �أنه نفي
وا�ضح و�صريح ال يقبل اللب�س وال يمكن �أن يف�ضي �إلى غير ما �أراد
كاتبه منه لوال �أن تذكر �شيئ ًا من �ش�أنه لو خطر على قلب من يقر�أ
هذا النفي �أن يفرغه من معناه وي�سلبه القطعية التي �أراد من كتبه
�أن تكون متحققة فيه ،فعلى الرغم مما يوحي به ظاهر القول ب�أن
من�صور الحازمي لم يكتب هذه الق�صة ف�إن احتمال �أن يكون هو
كاتبها يظل وارد ًا �إذا ما تم ت�أويل ذلك القول على مذهب ما يراه
الحداثيون من �أن الكاتب مجرد معبر للكتابة ،مجرد ج�سر تعبره
الكلمات ،و�أن الكتابة تكتب نف�سها ،وك�أنما كل الف�ضل الذي يمكن
�أن ين�سب للكاتب ال يزيد عن الف�ضل الذي يمكن �أن ين�سب �إلى من
ي�صيبه م�س فيتحدث على ل�سانه جني يتلب�سه �أو من يتم تنويمه
تنويم ًا مغناطي�سي ًا فيهذي بما ال يدري ،وعلى الرغم مما �أراه
�شخ�صيا في هذه المقوالت من �شطح ي�شبه �شطح المت�صوفة ال تبر�أ
العقلية التي تروجه من �أن تكون امتداد ًا مت�ستر ًا لتلك العقلية التي
مثلها ال�شاعر القديم حين قال:
ولي �صاحب من بني ال�شي�صبان
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وللحداثيين �أن يردوا على ما ذهبت �إليه بما �شاءوا من تف�سير
لما يقولون ولعل لهم في الحديث عن حموالت اللغة ودالالت الألفاظ
و�ضغط ال�سياقات ما يبررون به ما يقولون غير �أن ذلك كله ال يهم
والمهم هنا هو �أن �شبهة �أن يكون نفي �أن الحازمي هو كاتب هذه
الق�صة لي�س نفيا حقيقيا بمعنى �أن الحازمي هو كاتب هذه الق�صة
غير �أنه نفاها عن نف�سه انطالقا من هذا الت�صور الحداثي للعالقة
بين الن�ص وكاتبه.
ورغم ذلم ف�إن احتمال �أن يف�ضي هذا الت�صور الحداثي �إلى
نزع م�صداقية الجملة يظل احتماال �ضعيفا فالحازمي لم يكن
حداثي ًا ف�ض ًال عن �أن يكون من غالة الحداثيين الذين يقولون بهذا
القول ،وعلى الرغم من ال�صداقات القوية التي تربط الحازمي
بكثير من الحداثيين ونزاهته من �أن يطعن في معتقدهم وانتمائهم
الوطني كما يفعل كثير من خ�صومهم �إال �أن موقفه من الحداثة ظل
ملتب�س ًا ولعل ذلك يعود لما لم�سه في مناهج الحداثيين النقدية من
تهديد لمناهج النقد الأكاديمية التي كان هو �أحد �أهم م�ؤ�س�سيها في
جامعات المملكة.
على كل حال ف�إن كون الحازمي لي�س حداثي ًا ي�ضعف من القول
ب�أن النفي جاء على مذهب �أهل الحداثة ويعزز من القول ب�أن نفي
�أن يكون الحازمي هو كاتب هذه الق�صة �إنما جاء على وجه الحقيقة
التي ال تقبل ال�شك ،وال يزعزع هذه الطم�أنينة �إال �أن يقول قائل �إن
الحازمي المعروف ب�سخريته كتب هذه الق�صة وا�ستبق ما يذهب
�إليه بع�ض النقاد من القول بموت الم�ؤلف وك�أنما يقول لهم قبل �أن
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تعلنوا موتي ف�إني �أعلن �سحب ا�سمي من هذه الق�صة فقلت �إني لم
علي بما تحكمون به من موت الم�ؤلفين.
�أكتبها م�ستبقا �أن تحكموا ّ
المهم �أنه ال ينبغي �أن ي�صرفنا عن حقيقة ما تقوله لنا هذه اللغة
ما يثار من �شك فيها وما يمكن �أن ينتهي به الت�أويل لما هو ظاهر
جلي من معانيها ففي ذلك خطر على فهمنا للحقائق كما ا�ستقرت
في الأذهان ف�إذا ما قر�أنا �أن الحازمي لم يكتب هذه الق�صة فمعناه
�أن الحازمي لم يكتب هذه الق�صة وذلك ح�سبنا.
غير �أني �أخ�شى من متكلف في التوثق من المعنى يخرج ليقول
لنا �إن ذلك ال يكفي للداللة على �أن الحازمي لم يكتب هذه الق�صة
ثم يبدي �شكه في �أن تكون الإ�شارة بكلمة (هذه) �إنما تحيل لغير
هذه الق�صة فهو لم يكتب (هذه) الق�صة حيث كان ي�شير بل كتب
(هذه) الق�صة حيث نتوهم �أنه كان ي�شير ،ففهم الإ�شارة يقت�ضي
ر�ؤيتـنا �إلى حـيث ي�شـير المتحدث �سواء بيده �أو بطرفه �أو بع�صاه
و�أن العـلمية التي منحـها النحاة لأ�سـماء الإ�شـارة علميـة �صناعـية ال
تثبت للفح�ص �إال �إذا تواط�أنا على التظاهر بمعرفة حيث كان ي�شير
المتحدث ،ولذلك لي�س لنا �أن ن�صدق �أن الحازمي لم يكتب هذه
الق�صة �إال �إذا �إدعينا �أننا واثقون من �أنه �إنما كان ي�شير �إلى هذه
الق�صة ولي�س �إلى �أي ق�صة �سواها.
وهذا ال�شكيك �أدخل في باب المماحكة فالحازمي لي�س بحاجة
�إلى ذلك كله ولي�س م�ضطر ًا �أن ي�ؤهمنا بالإ�شارة �إلى �شيء وهو �إنما
ي�شير �إلى �سواه.
عالمــات
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ولعل من �ش�أن نفي �أن يكون الحازمي و كاتب الق�صة �إن يغلق
باب ًا فتحه على م�صراعية الرواة الأوائل حين كانوا ي�ضعون الأ�شعار
وين�سبونها �إلى �شعراء الجاهلية فالنفي هنا غنما هو مواجهة لأي
احتمال ممكن �أن يغري بن�سبة هذه الق�صة للحازمي.
غير �أن هذا النفي يفتح باب احتمال الو�ضع والنحل ولي�س
�إغالقه� ،إذ قد يكون الحازمي هو كاتب هذه الق�صة كما كان الرواة
هم ناظمي تلك الق�صائد وكما �آثروا �أن ين�سبوا تلك الق�صائد �إلى
�سواهم فقد �آثر الحازمي �أن يبر�أ من الق�صة التي كتبها ،وال ي�ضير
الحازمي �شيء من ذلك فهو وريث ثقافة يعتبر النحل جزء ًا من
�أدبياتها على نحو يجعل من القول هو محور االهتمام ولي�س القائل،
كما ُيم ِّكن المخيلة من �أن تعيد �إنتاج �شخ�صيات �شعرية تتجدد بما
يتم ن�سبته �إليها.
ومع ذلك كله فثمة فروق �إذا ما �أخذ بها من يهمه تق�صي
الحقيقة �أن ال تجعل للحديث عن النحل والو�ضع مكان ًا هنا� ،أولها
�أن هذه ق�صة ولي�ست �شعرا ،وثانيها �أن الحازمي لي�س من �شعراء
الجاهلية ،وثالثها �أن كاتب هذه الق�صة لي�س من الرواة القدامى،
ورابعها �أننا نعي�ش في ع�صر كفل الحقوق الفكرية للم�ؤلفين وحر�ص
على توثيق ن�سبة �أعمالهم �إليهم� ،أما �أهم الفروق و�أخطرها فهو �أن
�أولئك الرواة لم يكونوا يعترفون ب�أنهم ي�ضعون الأ�شعار وينحلونها
لغيرهم فلم يكن حماد الراوية على �سبيل المثال يقول هذه
الق�صيدة لم ينظمها حماد بينما يتم الت�أكيد في هذا المقام على �أن
هذه الق�صة لم يكتبها من�صور الحازمي وبهذا ت�سقط فكرة الو�ضع
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والنحل واالنتحال من �أ�سا�سها فكاتب الق�صة لم ين�سبها للحازمي
و�إذا ما تبادر �إلى ذهن �أحد �أن كاتب الق�صة هو من�صور الحازمي
ف�إن كاتبها ال يمكن �أن ي�ؤخذ بجريرة من يتهي�أ له ذلك.
المهم �أن مقت�ضى �أن ال يكون الحازمي كاتب هذه الق�صة
�أن يكون لها كاتب �آخر غير الحازمي ،وتلك م�سلمة ال تحتاج �إلى
التنويه ،غير �أن هذا النفي المن�صب على الحازمي من مقت�ضياته �أن
�أن يثير في النف�س ت�سا�ؤ ًال عن �سر نفيها عن الحازمي بالذات ولي�س
عن �أي كاتب �آخر ،وك�أنما كان من المفتر�ض �أن يتبادر �إلى الذهن
عند قراءة هذه الق�صة �أن يكون الحازمي هو كاتب هذه الق�صة،
و�أن عبارة (لم يكتبها الحازمي) �إنما جاءت لت�صحيح عبارة تقول
(كتبها الحازمي) ،هذا الت�سا�ؤل الذي يبلغ حد الريبة يجيء من
كاتب ق�صة ،ولو �أنه كان كذلك
�أن الحازمي لم يعرف باعتباره َ
فلي�س هو بكاتب الق�صة الوحيد الذي يمكن �أن ين�صرف الذهن �إليه
وتـن�سب �أي ق�صة له ،ولو �أن ق�صة ن�شرت من دون ا�سم لما تبادر �إلى
ذهن �أحد �أن كاتبها هو من�صور الحازمي ،لذلك يحق ،لمن �أراد،
�أن يرى �أن هذا النفي ي�ؤكد �أنها للحازمي نف�سه و�أن توج�سه من �أن
تـن�سب �إليه هو الذي دفعه �إلى نفيها عنه ،يحق لمن ي�شاء �أن يعتقد
ذلك مثله مثل �أي محقق يدخل عليه �أحد الأ�شخا�ص لكي يخبره �أنه
لي�س هو قاتل �صاحب الجثة التي تم العثور عليها في �أحد البيوت
الم�شهورة.
غير �أن الحازمي رجل ذكي ولي�س لمثله �أن ي�ضع نف�سه في
مثل هذه الورطة التي ت�ضعه مو�ضع ال�شبهة ،وقد يكون بالإمكان �أن
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ين�سب ما عمله �إلى الغفلة التي تـنتاب �أكثر النا�س ذكاء و�أ�شدهم
فطنة �إن هذا الأمر م�ستبعد والأرجح �أنه لو كان الحازمي هو كاتب
هذه الق�صة ل�سارع �إلى حذف ا�سمه عنها ون�سبها �إلى �سواه� ،أو
على نحو �أدق جعل نفي ن�سبتها ين�صب على �سواه وبقي محايد ًا �أو
بقيت الق�صة محايدة فهي لي�ست له كما �أنها لي�ست كما يعتقد �أن
الحازمي الذي يم�سك بخطوط اللعبة ويدرك كافة �أبعادها وجوانبها
واحتماالتها �أنه هو فع ًال كاتب الق�صة و�أنه بما يقيمه من احترازات
�إنما يحاول �أن ينق�ض كل �إمكانات التفكير لدى من يقر�أه وهو يدرك
�أن القارئ يعرف مدى فطنته وثقته في �أنه لن يورط نف�سه فبنى على
ذلك قراره في نفي ن�سبة الق�صة �إليه وهذا يعني �أن من المحتمل �أن
يكون الحازمي هو كاتب الق�صة و�أنه من خالل مناورته تلك �أراد �أن
يخرج القارئ من متاهة ليوقعه في متاهة �أخرى.
كل ذلك ال يهم والعبارة وا�ضحة �صريحة ت�ؤكد �أن الحازمي
لم يكتب هذه الق�صة وكاتبها رجل �آخر غيره ،وربما كان الزج
با�سمه من باب ال�صدفة المح�ضة وفي حقيقة الأمر ا�سمه لم يزج
به في كتابة هذه الق�صة فهو الوحيد الذي يتم الإعالن منذ البدء
عن براءته من كتابة هذه الق�صة� ،إن الإعالن عن �أنه لم يكتب
هذه الق�صة يعني ا�ستح�ضاره لنفيه ،وفي نف�س الوقت ف�إن تغييبها
لآخرين عرفوا بكتابة الق�صة يعني ا�ستح�ضارهم فحين ال يكون
الحازمي هو كاتبها ف�إن من المحتمل �أن يكون كاتبها عبده خال
�أو عبدالعزيز ال�صقعبي �أو عبداهلل باخ�شوين �أو �سعد الدو�سري �أو
جاراهلل الحميد على �سبيل المثال ،ولو كانت هذه الق�صة جريمة
مث ًال ف�إن الوحيد الذي لن يتم التحقيق معه فيها هو من�صور
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الحازمي بينما �سيطال التحقيق كل الذين من المحتمل �أن يكونوا
قد �أقدموا عليها� ،إن عبارة هذه الق�صة لم يكتبها من�صور الحازمي
ت�شبه �إفادة كتبها قتيل قبل موته يبريء فيها رج ًال محدد ًا من �أن
يكون قد �أقدم على قتله ،ورغم ذلك ف�إن من حق �أي محقق فطن
�أن ي�شك في تلك الإفادة وهذا يعني �أن كل االحتماالت واردة وعلى
ر�أ�سها احتمال �أن يكون الحازمي فعال هو من كتب هذه الق�صة.
�أخ�شى �أن اللغة تعبث بنا ،تنفي ما نثبت وتثبت ما ننفي ،تغرينا
ب�شيء ثم ت�صدنا عنه ،تعد وال تفي ،توهم وال تحقق ،وبدل �أن نتفاهم
بها ت�صبح هي �سبب خالفاتنا ،على نحو فر�ض علينا مراجعتها فيما
تزعم �أنها تقوله لنا �أو ندعي �أننا نقوله بها ،جل جهدنا �إنما ين�صب
على �إ�صالح ما تف�سده اللغة ،وعلى �أي حال فكل ذلك ال يهم وما
�أردت �أن �أقوله قد قلته وهو �أن الحازمي لم يكتب هذه الق�صة ،وقد
بدت لي تلك الم�س�ألة م�سلمة لوال �أنها تك�شفت لي عن �أن الحازمي
�أ�صبح متورط ًا ب�شكل �أو �آخر وحامت حوله ال�شبهات بدل �أن يكون
بمنجاة منها ،وقد هممت ،حين تبين لي ذلك� ،أن �أجعل النفي
من�صبا على غير الحازمي لوال �أنني �أدركت �أن الحال �سوف يبقى
على ما هو عليه و�ستظل الم�شكلة عالق ًة مع �أي كاتب يمكن �أن �أنفي
ن�سبة الق�صة �إليه دون �أن ي�سلم الحازمي نف�سه من �أن يظن ظا ٌن �أنه
هو من كتب الق�صة� ،إذ لو �سلم القارئ �أن هذه الق�صة لم يكتبها
عبده خال �أو ال�صقعبي �أو جاراهلل الحميد �أو عبداهلل باخ�شين �أو
التعزي �أو �أي كاتب �آخر يتم الجزم ب�أنه لم يكتب هذه الق�صة ل�صح
لهذا القارئ �أن يعتقد �أن الحازمي قد يكون هو كاتبها ،وبالتالي
يدخله في دائرة الذين يتوهم �أن �أحدهم قد كتب الق�صة.
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ولما تبين لي �أن نفيها عنه يفتح الباب للظن به ونفيها عن
�سواه ال ينجيه كذلك هممت �أن �أن�سب هذه الق�صة لمن �أ�سميه
(من�صور الحازمي الثاني) وبذلك ال ي�صبح بمقدور �أحد �أن ين�سبها
�إلى من�صور الحازمي بل ال ي�صبح ي�إمكانه �أن ين�سبها لأي قا�ص
معروف �أو غير معروف ،ولعل في ذلك �سدا لباب الذرائع فالق�صة
من�سوبة �إلى �شخ�ص محدد هو من�صور الحازمي الثاني حتى و�إن لم
يكن هناك �أحد يعرف �صاحب هذا اال�سم ،غير �أني بعد قليل من
التفكيراكت�شفت �أنني �إن �أقدمت على ذلك �أكون قد �أقدمت على
عمل �شديد الخطورة ال يتوقف عند حدود �أنْ قد ن�سبت الق�صة
لغير كاتبها �أو ل�شخ�ص ال حقيقة وال وجود له ،وفي ذلك تزوير �أنا
�شديد الحر�ص على �أال �أقع فيه وهو ما حال بيني وبين �أن �أ�سندها
منذ البدء �إلى ا�سم م�ستعار ،و�إنما لأن مقت�ضى �أن يكون هناك من
يدعى من�صور الحازمي الثاني �أن يكون هناك من�صور الحازمي
الأول ،وذلك لي�س �صحيحا فالذي يعرفه النا�س جميع ًا هو من�صور
الحازمي دون �إ�ضافة �أو و�صف ،والخطورة ال تكمن في �أن ذلك لي�س
�صحيح ًا فالحياة �إنما ت�ستمر بمثل هذه الأمور غير ال�صحيحة� ،إن
الخطورة هي �أن ظهور من�صور الحازمي الثاني �سوف ي�ؤدي قطع ًا
�إلى ظهور من�صور الحازمي الأول ،و�إن �أردنا الدقة قلنا ي�ؤدي �إلى
تحويل من�صور الحازمي المعروف طيلة عمره بمن�صور الحازمي
لي�صبح من�صور الحازمي الأول ،وفي هذه الإ�ضافة �إم�سا�س بالهوية
وتغيير لها بل وو�ضعها على محك المقارنة وا�ستكناه العالقة بينها
وبين ما جاء تاليا لها والت�سا�ؤل عما �إذا كان فرع ًا نا�شئ ًِا منها �أو
ا�ستـن�ساخ ًا لها �أو تعدي ًال و�إ�ضاف ًة �إليها ،على نحو يجعل ال ُهوية في
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مهب الريح فهي تنمو خارج �إرادة �صاحبها وتتم �إعادة تد�شينها
مرات متتابع ًة وقد كان من�صور الحازمي بمنجاة من ذلك كله لوال
ٍ
فتح هذا الباب عليهن وربما كان نفي الق�صة عنه �أقل �ضررا به حتى
و�إن توهم متوهم �أن النفي ي�شي بالإثبات.
الم�س�ألة ال تتوقف خطورتها عند هذا الحد بل تمتد لت�ؤدي �إلى
ا�ضطراب المنطق والت�شكيك فيما يمكن �أن يعد من البدهيات ،و�إذا
كان ال يجوز لعاقل �أن يت�شكك فيما �إذا كان الأول �سابقا على الثاني،
ف�إن من حقي ،وللقاريء �أن يعتقد �أني ل�ست بعاقل� ،أن �أ�ضع هذه
الم�سلمة مو�ضع التت�سا�ؤل وال�شك حين �أزعم �أن ظهور الثاني �شرط
لظهور الأول ،فلي�س بو�سعنا �أن ن�صف �أحد ًا �أو �شيئ ًا ب�أنه الأول قبل
�أن يكون �أمامنا �أحد �أو �شي ٌء ندعوه الثاني ،فبعد ،و�أ�ؤكد على كلمة
«بعد» ،بعد ظهور الثاني نكر راجعين لكي ن�صف �أحد ًا �أو �شيئ ًا ب�أنه
الأول ،وهذا يعني �أن الثاني �سابق على ظهور الأول على عك�س ما
تحاول البدهيات �أن تجعلنا نطمئن �إليه.
و�إذا ما نظرنا �إلى الم�س�ألة من باب ال�سبب والنتيجة �أو العلة
والمعلول وزعمنا �أن الأول ينزل منزلة العلة �أو ال�سبب في ظهور
الثاني كنتيجة له بمعني �أن وجود الأول هو ما جعل الثاني ثاني ًا ف�إن
المنطق �سوف يتعر�ض لهزة �أخرى ال تقل خطورة ،ذلك �أن ما �سوف
نكت�شفه بعد قليل من التدقيق هو �أن النتيجة �سابقة على ال�سبب
والمعلول متقدم على علته ،فنحن حين نجد �أنف�سنا �أمام الثاني
والذي يمثل النتيجة نفكر في الأول الذي هو ال�سبب ،وال يمكن �أن
يكون الأول �سبب ًا قبل ظهور نتيجته فلي�س ثمة من �أول �إال �إذا كان
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ثان ،وك�أنما يحدث ال�شيء ويحدث �سببه بعده ،وربما نقع فيما
هناك ٍ
ي�سميه المناطقة الدور حين نجعل الأول هو النتيجة لظهور الثاني
بحيث يكون الثاني هو ال�سبب والأول هو النتيجة ،وح�سبنا �أن نت�أمل
هذه العبارة بدقة «الأول النتيجة والثاني ال�سبب» لكي ندرك حجم
ما انتهينا �إليه من ا�ضطراب ،وكيفما ق َّلبنا الأمر ف�إننا �سننتهي �إلى
�أن النتيجة في كال الحالين �سابقة على ال�سبب و�إذا كان ثمة �شك
فيما و�صلنا �إليه ف�إننا بتـنا في �شك مما كنا نركن �إليه ،و�إذا لم يبلغ
ما انتهينا حد اليقين ف�إنه قد انتزع منا اليقين بما كنا نظنه يقينا،
وبهذا ينتهي بنا الأمر �إلى �ضرب من الحيرة التي ال تحمد عقباها
ذلك �أن اهتزاز المنطق وقلق البدهيات باب �إذا ما تم فتحه لم
ينغلق �أبد الدهر وال ي�ستطيع �أحد �أن يتكهن �أي رياح عاتية �سوف
تلج منه وما الذي �سوف تع�صف به تلك الرياح.
لذلك ح�سمت �أمري ون�أيت عن �أن �أن�سب هذه الق�صة لمن�صور
الحازمي الثاني واكتفيت بالإ�شارة التي تنفي �أن يكون من�صور
الحازمي هو كاتبها ،مدرك ًا �أن ذلك كله يحتمل كل ما قلت �آنفا فقد
ان�سدت �أمامي ال�سبل و�أعيتـني طرائق القول ولم ي�سعفني الجهد
بغير �أن �أ�ؤكد لكم �أن هذه الق�صة لم يكتبها من�صور الحازمي.
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علي ال�شدوي
كتب المٍ فكر المغربي عبدال�سالم بنعبدالعالي مقا ًال ق�صير ًا
(الحياة .العدد  .17906الجمعة  13ني�سان  .2012الموافق 21
جمادى الأولى  )1433عن العوائق التي حالت بين التكوين الفل�سفي
الذي تلقوه في الجامعة في �ستينيات القرن الما�ضي وبين ما �أطلق
عليه «حداثة فل�سفية».
ولكي يو�ضح العوائق التي حالت �آنذاك بين جيله في ال�ستينات
وبين الوقوف على معالم الحداثة الفل�سفية ي�ستح�ضر تمييز
الطالب ،والفيل�سوف الفرن�سي فيما بعد جيل دولوز بين الأ�ستاذ
الجامعي وبين المعلم الذي يفر�ض ِج ّدة جذرية ،ويجد طرق التفكير
المنا�سبة للحداثة .
�أنهيت المقال لأعود بالذاكرة �إلى الوراء بين عامي (.)1988-1984
�آنذاك كنت طالب ًا في جامعة �أم القرى .وفي الحقيقة لم يكن
ينق�صنا �آنذاك قا�ص �أو �شاعر �أو �أ�ساتذة �أكاديميون فقد كان من
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�أ�ساتذتنا الجامعيين �آنذاك القا�ص وال�شاعر وخيرة المتخ�ص�صين
في علوم اللغة العربية .
وكما قال بنعبدالعالي عن �أ�ستاذته �أقول �أنا عن �أ�ساتذتي
�آنذاك ،فقد «ا�شتهر معظمهم بالمثابرة واالن�ضباط وحب العمل
والتفاني فيه ،بل �إن �أغلبهم كان يتعلم ليعلمنا» .و�أجد نف�سي الآن
بعد خم�س وع�شرين �سنة �أتذكر الأ�ستاذ الذي در�سنا انعكا�سات
«محاكاة» �أر�سطو وت�أثيرها في تاريخ النقد� .أقول �أتذكر �شعوري
ب�أنه مرهق ومجهد  .والآن فهمت �أنه ربما من �أجل �أن نتعلم لم يكن
واثق ًا من �أنه فهم على ما يرام ما ّ
ح�ضره لنا ،وما �إذا كنا �سنفهم
حتى لو لم يفهم هو .
�آنذاك كنا نقر�أ ترتب على ذلك �أن �أ�ساتذتـنا ي�شرحون في
الغالب ما كنا نعرفه ،وفرادة كل واحد منهم لي�س فيما �سيعلمنا �إياه
�إنما في طريقة تعليمه .في الواقع رغم ح�سن الن ّية فقد كانوا كمن
يبني خما لدجاجة لذلك ال ي�ستطيع الجمل دخوله كما يقول جالل
الدين الرومي.
لم تكن الكتب الجامعية تعني لنا �شيئ ًا .وبالرغم من �أننا كنا
جادين في در�سها وحفظها ،ومنتبهين �إلى ما ي�شرحه الأ�ساتذة
عنها ونه ّم�شها به� ،إال �أن ما نريده كان وراء القاعة .كنا نريد من
�أحد ما �أن يفتح النافذة ويتركـنا نرى بعيوننا نحن ف�ضاء الأر�ض
وف�ضاء ال�سماء الوا�سعان.
�آنذاك قر�أنا النقاد والمبدعين المه ّمين خارج القاعة .قر�أنا
ب�صورة خا�صة عبداهلل الغذامي الذي كان يتبو�أ مركز النقد الأدبي
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�آنذاك  ،و�أكثر من ذلك الناقد الأبرز والأكثر ت�أثير ًا باعتباره الناقد
الحداثي المتوج .وك�أ�ستاذ جامعي تحول �إلى �شخ�صية ثقافية عامة
ا�ستغل ح�ضوره الإعالمي ليكر�س طروحاته �إلى حد �أن محا�ضراته
العامة كانت بمثابة �أحداث ثقافية كبرى .
بعد �أن قر�أناه و�سمعناه وجدناه يمثل ما مللنا منه في قاعات
الجامعة ؛ �أعني الأ�ستاذية .في الحقيقة لقد مثل لنا الغذامي �آنذاك
�أ�ستاذ ًا كبير ًا لكنه لم يكن معلم ًا وال ملهم ًا .كان باحث ًا ومجتهد ًا
لكنه لم يكن موهوب ًا ،وقد ك�شفت لنا الن�صو�ص التي كان يختارها
مو�ضوعا لنقده �أنها لي�ست ن�صو�ص ًا نموذجية لكي يكون نقد الأ�ستاذ
توهجه .
في كامل ّ
غير �أن ما افتقدناه عند عبداهلل الغذامي الأ�ستاذ الجامعي
والأكاديمي الكبير ،وجدناه عند �سعيد ال�سريحي المحا�ضر �آنذاك.
وقد عنى لنا ما عناه �سارتر لدولوز التي ا�ست�شهد به عبد ال�سالم
بنعبدالعالي؛ �أعني المو�ضوعات الجديدة ،والأ�سلوب الجديد،
وال�سبل الجديدة للم�شاك�سة والجدل والأهم من هذا كله �أنه
ال�سريحي نف�سه الذي ال ي�شبه �أحد ًا وال يحاكي الآخرين .
�آنذاك كان �سعيد ال�سريحي محا�ضر ًا في جامعة �أم القرى،
لكنه ابتعد �أو �أُبعد عنا نحن طالب اللغة العربية ليد ّر�س اللغة
العربية لأق�سام �أخرى .كنا نح�سد طالب تلك الأق�سام .نطلب منهم
�أن يحدثونا عنه .لقد قيل لنا �إنه «حداثي»� ،أهو ي�شبه ما نعرفه عن
�أ�ساتذتـنا ؟.
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كان ه�ؤالء الذين ن�س�ألهم يبد�ؤون الحديث عنه من تف�صيل
�صغير كالعقال المائل� ،أو من الكتاب ال�ضخم الذي يت�أبطه .لم
و�سع تلك
يكن يهمنا �أن كان ما قالوه �صدق ًا �أم كذب ًا �إنما يهمنا �أن ُت ّ
التفا�صيل ال�صغيرة لتتحول �إلى حكاية عجيبة وغريبة عن ذلك
المعلم الذي ُيدعى حداثيا.
قر�أنا ال�سريحي وعرفنا الفرق بين �أ�سلوب ال�سريحي وطريقة
الغذامي؛ �أي الفرق بين الأ�ستاذ وبين المعلم .يحاكي الأ�ستاذ
الطريقة بينما يبدع المعلم الأ�سلوب .كان الغذامي الأ�ستاذ ي�شترك
مع �أ�ساتذة �آخرين كجابر ع�صفور و�صالح ف�ضل وكمال �أبو ديب
و�آخرين قر�أناهم �آنذاك ،وما �ألهمنا ال�سريحي المعلم هو �أنه هو
نف�سه ما يعني �أن نكون نحن �أنف�سنا وال ن�شترك �أو نحاكي.
كنا  -في الواقع � -أمام كيف ّيتين �أ�سا�س ّيتين لتعامل كينون ِة ِّ
كل
واحد منهما مع �إمكاناتها؛ �أعني كيفية وجودها الأ�صلي �أو المز ّيف.
ال عالقة هنا للأ�صالة والزيف بالمعنى الأخالقي �إنما بالمعنى
الوجودي �إذا ما تو�سعت في فهم هايدجر �إلى حد ي�صعب متابعته.
م ّثل لنا عبداهلل الغذامي �آنذاك الوجود المز ّيف من حيث �إنه
يقوم ما قام ويقوم به غيره من الأ�ساتذة ،ويقع �ضحية ما يقر�أه �أو
يعجبه .وعلى العك�س من ذلك مثل لنا �سعيد ال�سريحي �أنه الوجود
الحقيقي؛ �أي �أن تنبثق م�شاريعنا واختياراتنا مما تخ�صنا نحن،
ومما هو �أ�صيل فينا .
بعد هذا الذي قلته ال يمكن �أن يكون ن�ص «هذه الق�صة لم
يكتبها من�صور الحازمي» �إال ل�سعيد ال�سريحي؛ لأن الن�صو�ص ت�شبه
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م�ؤلفيها� .أذهب �إلى هذا ثم �أتردد في تب ّنيه ،لكنني �أت�ساءل عن
ال�سبب الذي ُيميت الم�ؤلف ويحيي الن�ص! ربما لأن تفكير الناقد
�سمح له ب�أن يميت الم�ؤلف ليحتل مكانه وهو المعنى الذي ُيفهم من
كون الناقد غازي ًا والن�ص مغز ّو ًا كما �شاع في نقد الثمانينات.
لكن ومن وجهة نظر �أخرى �أال ي�شبه الن�ص �صورة الم�ؤلف
التي يراها في كل مر�آة؟ �ألي�س هو ولي�س هو؟ �أال ي�أتي معه ،يلوح
ثم يغادر؟ .غير �أنه يمكن �أن ُيعثر عليه �إذا ما ذهب �أحد يبحث
عنه .وهو ما عثرت عليه هنا �إلى حد �أنني �أ�سمع �صوت ال�سريحي
و�أ�شاهده وهو يتحرك لي�ضع يده على كتفي.
�إن ت�أليف ن�ص ما هو فعل متع ّمد؛ والم�ؤلف يرغب �أن يقر�أ
أح�سن معالجة الفكرة ف�س�أ�ضع
القراء ن�صه .و�إذا ما �أردت �أن � ّ
الم�ؤلف مو�ضع الإخراج الم�سرحي للن�ص؛ �أي يحول الم�ؤلف �أوجها
من �شخ�صيته �إلى �أوجه من اللغة في ن�صه  .يخو�ض حروبا �سرية،
ويرتب جميع �أنواع الجدل في ن�صه.
يعرف الم�ؤلف على م�ستوى ما �أنه يفعل هذا .وقد ترتب على
هذا �أن كان ن�ص ال�سريحي هنا يراوغ الت�صنيف كم�ؤلفه ،يتحدث
مع المفاهيم ويدخل معها في �سجال .يناق�ش ب�صورة ملتوية.
يك ّون وجهات نظر نقدية وفل�سفية من غير �أن ي�سمح بتطور ال�سرد
�أن يفقد موقفه الحذر من الق�ضايا .لهذا كله فهو كم�ؤلفه يمثل
الت�صالح معهما تحدي ًا جدي ًا �أمام القارئ العادي .
ربما �أو�ضحت حكاية جنوبية ما �أق�صده من �أن هذا الن�ص
هو ظل �سعيد ال�سريحي ُ .يحكى �أن �شاب ًا مر من جوار �أحد البيوت
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ف�أعجبته فتاة فحرك �شفتيه بما يدل على تقبيلها� .أخبرت الفتاة
�أهلها .فاجتمع كبار القرية .وبعد �أن ت�شاوروا اتفقوا على �أن ُيرمى
ظل ال�شاب جزاء فعلته .
لكم �أن ت�صدقوا ما رويته وحللته .ولكم �أن تتعجبوا ،ولكم
�أي�ض ًا �أن ت�ش ّكوا وتتهموا� ..أنتم �أحرار ..كما يقول الراوي في رواية
مو�سم الهجرة �إلى ال�شمال  .هذه وقائع م�ضى عليها زمن طويل وهي
كما �سمعتم الآن� .أقولها لأن هذا الن�ص ذكرني ب�سعيد ال�سريحي
�آنذاك.
�أريد �أن �أختم بفكرة طر�أت على بالي الآن وهي :ربما اختلق
خيالي ما رويته  .هذا ممكن لكن ال�صورة التي ر�سمها خيالي واقعية
تتطابق مع �سعيد ال�سريحي المعلم� .إن هذه الق�صة فع ًال لم يكتبها
من�صور الحازمي الأ�ستاذ والأكاديمي الواقعي �إنما كتبها �سعيد
ال�سريحي المتخ ّيل.
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ف�ضول يقود �إىل ف�ضول
عبداهلل الغامدي
فكرت في �أن �أعنون ورقتي هذه بــ :ف�ضول �سعيد ال�سريحي
يقوده لمعرفة ف�ضول الآخر  ..والآخر هنا يمكن �أن يكون �أي قارئ
جلد ي�ستطيع �أن يكمل قراءة الق�صة دون �أن يتخل�ص منها ويقول:
ما هذا الهراء ؟ لقد �ضيعت دقائق من حياتي في قراءة ورق ال يمكن
قر�أته وال فهمه...
هذه الق�صة لم يكتبها من�صور الحازمي �إال �أن د� .سعيد
ال�سريحي يطرحها بين �أيدينا من خالل كلمة «تقديم» �سعيد
ال�سريحي وذلك بعد �سنوات عدة من مغادرته النادي الأدبي ومن
ثم نقل جميع �أوراقه �إلى عكاظ ....ثم من عكاظ �إلى منزله بعد �أن
غادر عكاظ  ،ذلك بعد �أن تفرغ قبل عودته لمنزله لكي يبعثر �أوراقه
المتناثرة وي�ستخرج لنا هذه المتاهة الفو�ضوية العبثية من و�سط
�أكوام فو�ضى الورق ليقول لنا في هذا النادي  -العائد �إليه ثانية
وثالثة  -وح�سب فهمي�« :أنه ال يتذكر من كتب هذه الق�صة وال من
�أين ولماذا وجدت بين اوراقه التي بد�أ �سعيد ال�سريحي في ترتيبها
بعد كل هذه ال�سنين؟!! ..هل كانت هذه الر�سالة المغلفة �ضمن
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�أوراق النادي الأدبي التي نقلت لعكاظ �أم �ضمن �أوراق عكاظ التي
�أراد نقلها �إلى منزله ومن ثم �إلينا؟!! ..وهل يمكن �أن يتذكر من
كتب الق�صة �إذا كان لها كاتب ؟ ولماذا ال يكون كاتبها هو الدكتور
من�صور الحازمي على ل�سان الدكتور ال�سريحي ؟
لقد تمنيت �أن تبقى فو�ضى الأوراق التي اعتاد ال�سريحي عليها
حتى ال تخرج لنا هذه الر�سالة العبثية التي ت�أتي لتجعلنا ن�ضيف
لت�سا�ؤل ال�سريحي ت�سا�ؤالت �أخرى  ..متى كتبت ؟ هل هذه هي كامل
الأوراق التي وجدت ؟ لماذا �أختار ال�سريحي هذه الورقة لي�ضعها
بين �أيدينا بد ًال من اختيار – ربما – ورقة �أخرى يمكن �أن نتح�س�سها
ونم�سك حروفها بين �أناملنا ؟ هل يمكن �أن يكون كاتب هذه الق�صة
من�صور الحازمي ولم ال يكون هو �أو ال�سريحي ذاته ؟
هل �أعاد ال�سريحي طباعة ال�صفحات التي وجدها كما هي؟
و�إذا كان الجواب بنعم ..فهل كانت الأخطاء المطبعية و�أثر العجلة
في طباعتها (تم ت�صحيحها قبل الطباعة) قد نقل كما هو؟ بع�ض
الكلمات البد �أن ت�ستوقفك لت�صححها وتفهمها وهناك �أخرى البد
�أن ت�ستنتج ماذا يق�صد كاتبها �أو بالأحرى من طبعها� ...إ�ضافة �إلى
تكرار بع�ض الكلمات ..كل هذا ي�ؤكد �أن الفو�ضى التي كان يعيـ�ش
فيها ال�سـريحي مع �أوراقه قد ظهرت في طباعـة هذه الورقـة التي
بين �أيديـنا لنقول �إن الق�صة  -ربما  -قد �أ�ضافت لعنوانها في كل
مرة  3حروف وهي( :ل م ي) ...فالعنوان ربما يكون :هذه الق�صة
كتبها من�صور الحازمي ..بدال من (لم يكتبها )..لقد طبع م�صفف
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الحروف العنوان و�أ�صبح يكرر ن�سخ العنوان في كل مرة ويل�صقه لنا
في المكان الذي يريد �أن يعود للعنوان فيه..
مالحظـــات:

خ�ص�ص ال�سريحي �صفحة لعنوان الق�صة وال�سمه ...و�صفحتين
عبر ال�سريحي فيها عن طول فترة خلط الأوراق ببع�ضها وكيف يمكن
له وحده ..الخروج من فو�ضى الورق دونما �ضرر ..خا�صة �إذا علمنا
�أن الفو�ضى تمتد �إلى مكتبته الخا�صة بمنزله  ..و�أت�ساءل عن مقدرة
ال�سريحي التي يمكن �أن ي�ستخرج �أي مقال �أو ورقة دونما عناء..؟!!
هذه الفو�ضى في مكتبته كما �أتخيلها ،تذكرني ب�أ�ستاذي الدكتور
باقادر الذي بالكاد �أراه في مكتبه بالجامعة عندما كان يوما َع َلم ًا
فيها ..ومع ذلك كان ومازال ي�ؤكد �أنه ولوحده قادر على الخروج من
ذلك الركام .فهل كل المبدعين هكذا ؟!
ثم �إن هذه الق�صة قد كتبت في عدد من الأوراق حيث ا�ستطعت
وجدتُ فراغا كبيرا لتمتد
�أن �أقرب بع�ض ال�سطور من بع�ضها �إن َ
الق�صة معي من ال�صفحة � 4إلى ال�صفحة .. 9
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�أين الق�صـة ؟
حممد ربيـع
«�أخ�شى �أن اللغة تعبث بنا ،تنفي ما نثبت وتثبت ما ننفي،
تغرينا ب�شيء ثم ت�صدنا عنه ،تعد وال تفي ،توهم وال تحقق ،وبدل
�أن نتفاهم بها ت�صبح هي �سبب خالفاتنا ،على نحو فر�ض علينا
مراجعتها فيما تزعم �أنها تقوله لنا �أو ندعي �أننا نقوله بها ،جل
جهدنا �إنما ين�صب على �إ�صالح ما تف�سده اللغة».
ذلك ما يقوله ال�سريحي في �أحد مقاطع الورقة ،وا�ص ًفا ب�صورة
�صريحة ومبا�شرة الظاهرة الإن�سانية الم�سماة «اللغة» .لكنه في هذا
المقطع ال ي�ضيف �شي ًئا جديدً ا زائدً ا عما قالته الورقة على امتداد
مقاطعها كاملة� .إذ هي في مجملها تذكير لنا بم�آ�سينا ومتاعبنا
مع ظاهرة «اللغة» .هي ورقة تج�سد ب�صورة ملمو�سة ما ا�شتكى
منه الفال�سفة حين ر�أوا ما تفعله بعقولنا هذه الظاهرة الخطيرة
(اللغة).
ر�أى �أحد �أكبر رواد الفل�سفة التحليلية وفل�سفة اللغة فتجن�شتاين
�أن الفل�سفة بكاملها ما هي �إال «معركة �ضد افتتان عقلنا باللغة،
�أي� :أنها معركة �ضد البلبلة اللغوية»( .فتجن�شتاين :بحوث فل�سفية
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�ص .)106وبعبارة �أوليفيه ربول« :الفل�سفة هي �أوال ال�س�ؤال عما نريد
�أن نقوله»( .ربول :فل�سفة التربية �ص .)9
اللغة لي�ست الأداة الإن�سانية الأولى للتفاهم ،وال و�سيلة االت�صال
والتوا�صل الموثوق بها ،كما ُيعتقد على نطاق وا�سع .بل على العك�س
من ذلك هي الأداة الأولى الفعالة لمنع التفاهم وقطع التوا�صل
بامتياز ،وعلى حد و�صف فتجن�شتاين� :إحداث «البلبلة في عقول
النا�س» .والمفارقة �أنها و�سيلة من و�سائل حجب «المعنى» ،في
حين �أن «المعنى» هو الذي يراد لها �أن تنقله �إلينا و�أن تنقلنا �إليه.
وهذا هو مكمن ال�سر الذي به �أ�صبحت م�شكلة «المعنى» �أهم ما
ي�شغل الباحثين في علوم وحقول معرفية كثيرة� .إذ �شغلت الفال�سفة
والمنطقيين وعلماء الكالم والفقهاء والأ�صوليين والمف�سرين
وفقهاء اللغة والأدباء والنقاد.
لي�س الو�صول �إلى المعنى من خالل اللغة �سه ًال وممكن ًا بال�صورة
التي قد يتخيلها المرء لأول وهلة ،ولهذا قال فتجن�شتاين قولته
ال�شهيرة« :ال ت�سل عن معنى الكلمة ،وا�س�أل فقط عن ا�ستعمالها».
(محمود زيدان :في فل�سفة اللغة �ص  .)106بل لقد عجز ريت�شاردز
و�أوجدن في كتابهما ال�شهير (معنى المعنى) عن تحديد معنى
كلمة «معنى» نف�سها ،وانتهيا بد ًال من حل �إ�شكال المعنى �إلى �إبراز
غمو�ضه وتعقيده.
من هنا لم يجد الفال�سفة وعلماء اللغة في هذه الظاهرة
الإن�سانية الكفاءة المطلوبة للداللة على ما يريد م�ستعملوها �أن يدلوا
بها عليه .ولهذا �شبه (ليبنتز) اللغة ب�أنها كقطعة النقود (العملة)
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في نظام نقدي لي�س فيه �إال «عمالت من الفئة الكبيرة فقط ،نظام
يعمل دون كفاءة؛ لأنه كثير ًا ما يجبر م�ستعمليه على �أن يتحملوا
�أكثر مما كانوا يح�سبونه .وهذه العملية المتمثلة في �شراء �أ�شياء
�أكثر مما هو مطلوب �إنما ت�شبه الزيادة في المعنى الناتج حيث
يق�صد مفهوم محدد ،ولكن ال يتاح للتعبير عنه �إال م�صطلح عام
يحتاج �إلى التحديد عن طريق �صفات �إ�ضافية و�إ�سهاب في الكالم».
(كولما�س :اللغة واالقت�صاد �ص � .)10أما بيرون فينقل عنه �أولمان
�شكواه من ق�صور كلماته عن �أداء ما يريد �إي�صاله بها من المعاني،
�إذ يقول« :يا ليت كلماتي كانت �ألوا ًنا؛ حتى ت�ستطيع تموجاتها �أن
تحدد الفكرة �أو �أن تومئ بها»�( .ستيفان �أولمان :دور الكلمة في
اللغة �ص � .)110أما �سويفت فيقول« :ينبغي للإن�سان �أن يحمل معه
على ظهره الأ�شياء التي ينوي الحديث عنها»( .تودوروف :الداللة
والمرجع� ،ضمن كتاب المرجع والداللة لقنيني �ص  .)24وهذا هو
ما حمل فتجن�شتاين ور�سل على التفكير في ا�صطناع لغة �صناعية
مثالية بديلة للغة العادية ،وهي اللغة التي �أطلق عليها فيما بعد ا�سم:
«�سبرانتو» ،ثم لم يلبثا �أن عد ًال عن هذا الم�شروع لعدم جدواه.
اللغة �إذن بح�سب مقطع ال�سريحي المقتب�س في �صدر هذه
الورقة ،وبح�سب الورقة كاملة � ً
أي�ضا كما �سبقت الإ�شارة �إلى ذلك،
هي التي �أتاحت للكاتب �أن يناور ،ال �أن مقدرته على المناورة
فقط هي التي فعلت فعلها� ،أتاحت بح�ساباتها هي ما �أراد الكاتب
�أن يجعله من ح�ساباته هو� .إذ �إن اللغة تتكلمنا في حين نظن �أننا
نتكلمها ،وت�ستعملنا في حين نعتقد �أننا ن�ستعملها .هي «لعبة» (كما
هو م�صطلح فتجن�شتاين الم�شهور) ،لكنها لي�ست من �أجل �أن نلعبها
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�أو نلعب بها كما نريد نحن ،بل لتكتمل كما تريد هي من خاللنا.
اللغة هي الم�س�ؤولة ربما عن ان�شغالنا نحن القراء ب�س�ؤال :من كاتب
الق�صة؟ من�صور الحازمي �أم �سعيد ال�سريحي؟ عن �س�ؤال �آخر هو:
�أين الق�صة؟
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هذه الورقة مل يكتبها �سعيد ال�سريحي
مليـاء باع�شن
والورقة التي �أ�شير �إليها هنا با�سم الإ�شارة هذه هي الجزء
الثاني من الن�ص المقدم من �سعيد ال�سريحي ،فالجزء الأول وهو
المقدمة ال يمكن �إال �أن يكون هو كاتبه .تحوي المقدمة تفا�صيل
واقعية تر�سخها في الزمان والمكان والوقائع وال�شخو�ص( ،نادي
جدة الأدبي /قبل ب�ضع �سنوات /قرار مجل�س الإدارة اال�ستقالة/
وزارة الثقافة� /أع�ضاء مجل�س الإدارة /ال�صديق عبداهلل قايد/
محتويات مكتبي في النادي /مكتبي في �صحيفة عكاظ /رحيلي
من ال�صحيفة /بعد �سنوات قاربت الثالثين .)...عالوة على
هذه الحقائق ،ف�إن �صفحة المقدمة يت�صدرها ا�سم مقدمها ،كما
�أن اال�سم يذيل نهايتها ،فال �سبيل �إلى ال�شك في انتماء المقدمة
لكاتبها �سعيد ال�سريحي.
�أما الجزء الثاني والذي تف�ضي �إليه نهاية المقدمة وتربطه
بواقعيتها ،ف�إنه افترا�ضي بحت حتى و�إن ا�ستمر �صوت المتكلم
و�ضمائره في التحدث خالله ،وحتى و�إن تخلله عدد من الأ�سماء
الحقيقية (عبده خال �أو عبدالعزيز ال�صقعبي �أو عبداهلل باخ�شوين
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�أو �سعد الدو�سري �أو جاراهلل الحميد ،والتعزي) ،وعلى ر�أ�سهم
بالطبع ا�سم الدكتور من�صور الحازمي في عنوانه .يتولى المقطع
الأخير من المقدمة مهمة توريط القارئ في �شباك الجزء الثاني،
ففيه يخبرنا ال�سريحي �أنه في الواقع وجد في عالم الفو�ضى الورقي
المحيط به ظرف ًا به ر�سالة �سيطلع عليها القارئ ،لكنه يهيئه للقادم
ويوحي �إليه بالطريقة التي يجب �أن يتلقى بها تلك الر�سالة ،وذلك
ب�إثارة حيرته وف�ضوله ،بل هو ي�صرح برغبته في �أن ينقل عدوى
ف�ضوله للقارئ ع�سى �أن يكون له ن�صيب من الحيرة التي م�سته هو
�شخ�صي ًا.
ن�ص مختلف
حين نقر�أ الجزء الثاني نكون قد ت�أهبنا لتلقي ٍ
«كتابة ال ت�شبه الكتابة» ،كما �سيكون قد تملكنا الف�ضول وانتابتنا
الحيرة من قبل �أن نبد�أ ،فال�شرك قد ن�صب لنا .خالل القراءة
الأولى يورطنا هذا التهي�ؤ ال�سـتقبال التفا�صيل على �أنها امتداد
للعالم الواقعي في المقدمة ،وننخرط في م�س�ألة تحديد هوية كاتب
الق�صة وك�أننا في م�سرح جريمة ونحاول القب�ض على القاتل على
طريقة من فعلها (?  )who's done itفي الق�ص�ص البولي�سية،
وهي �صورة ت�شبيهية ي�ستخدمها الكاتب مرتين في الن�ص« :مثله
مثل �أي محقق يدخل عليه �أحد الأ�شخا�ص لكي يخبره �أنه لي�س هو
قاتـل �صاحب الجثة التي تم العثور عليها /ولو كانت هذه الق�صة
جريمة مث ًال ف�إن الوحيد الذي لن يتم التحقيق معه فيها هو من�صور
الحازمي بينما �سيطال التحقيق كل الذين من المحتمل �أن يكونوا
قد �أقدموا عليها� ،إن عبارة هذه الق�صة لم يكتبها من�صور الحازمي
ت�شبه �إفادة كتبها قتيل قبل موته يبرئ فيها رجال محددا من ان
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يكون قد �أقدم على قتله» .بل �إن القارئ يولد �أ�سئلته الخا�صة عن
هوية كاتب الر�سالة ،وين�شغل بمحاولة معرفة كاتب العبارة ،وكاتب
الق�صة كذلك.
في البداية ين�سجم القارئ في لعبة الك�شف عن الفاعل
(الكاتب) بعملية التحقيق الم�ستند على اال�ستدالل المنطقي ،وهي
طريقة تفر�ض النظام على الفو�ضى ،لكنها في النهاية تتركه تائه ًا
في عالم فو�ضوي ي�ستع�صي على التنظيم وينتهي به المطاف حيث
ابتد�أ تمام ًا دون �إجابة واحدة ثابتة ومريحة ،بل �إن النتيجة النهائية
هي تعبير عن حالة ي�أ�س تامة من �إمكانية الح�صول على �إجابة
واحدة معينة« :فقد ان�سدت �أمامي ال�سبل واعيتني طرائق القول ولم
ي�سعفني الجهد بغير �أن �أ�ؤكد لكم �أن هذه الق�صة لم يكتبها من�صور
الحازمي» .و�أمام هذا االن�سداد ال يجد القارئ طريق ًا �أمامه �سوى
�أن يحمل ف�ضوله وحيرته ليعود بهما �إلى البداية عله يجد مخرج ًا
�آخر لهذه المتاهة يدرك من خالله الأهداف التي �شكلت وحركت
هذا الن�ص التجريبي المختلف عن التجارب الكتابية المعهودة.
تدور الر�سالة حول عبارة ال يجب الوثوق بها ،عبارة منفية تنتج
ما ي�سميه (�أيزر) بيا�ض ًا على المحور اال�ستداللي للقراءة ،لذلك
نحن �أمام رهان ت�أويلي قائم على االرتياب ،يليه التحقيق كن�شاط
معرفي حول مقولة غير مغلقة يكتنفها الغمو�ض والتبا�س المعنى.
في مواجهة الن�ص يجد القارئ نف�سه مقحم ًا داخله ،فلأنه ن�ص
تحكمه جدلية قائمة بين ما يقوله وبين المعكو�س الذي يحيل عليه،
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فهو ن�ص محر�ض على البناء ورفع اللب�س عن طريق محاولة اكت�شاف
الإمكانات الداللية المتعددة الكامنة فيه.
ما الذي ن�ستنبطه من هذا الو�صف؟ هل يمكن �أن تكون هذه
الر�سالة في مجملها مقاربة مكثفة وموجزة لإ�شكاليات اللغة
والمعنى والت�أويل والتلقي كما ف�صلتها �أهم نظريات النقد الحديث؟
�أال يحاول الكاتب �أن ي�ستقرئ مث ًال ق�صدية الم�ؤلف الكامنة وراء
ت�شكيله لعبارة النفي للو�صول �إلى معنى يتطابق مع باطنه؟ �أال
يحاول تجاوز المعنى الحرفي «ظاهر القول» واالبتعاد عن المطابقة
ال�سطحية وال�ساذجة كمنطلق لممار�سته الت�أويلية؟ �أال يرى �أن اللغة
تقف عاجزة عن تثبيت قطعية النفي في جملة واحدة ومنع ت�شوي�ش
االحتماالت الإيجابية الورادة؟
لي�س م�ستغرب ًا �أن هذه الورقة تتمثل عمليات القراءة والت�أويل
بحث ًا عن المعنى الخفي ،فكاتبها مت�سلح بت�أ�سي�سات المدار�س
النقدية و�أدواتها ،فهو ي�ستخدم كلمات وعبارات تك�شف عن معرفته
با�شتباكات اللغة و�إغراءاتها وعبثها بالمعاني وحموالتها ودالالت
�ألفاظها و�ضغط �سياقاتها وتوهم معانيها ،وعن �إلمامه بالت�صور
الحداثي للعالقة بين الن�ص وكاتبه ،وبمقولة �أن الكتابة تكتب
نف�سها ،وبمقولة موت الم�ؤلف ،واحتماالت الت�أويل.
في محاولته لت�أ�سي�س المعنى بتجاوز الن�ص ،يتحرك الكاتب
ما بين عدة و�ضعيات منطقية معزولة عن بع�ضها البع�ض ،ثم حين
يكت�شف �شروخها وتناق�ضاتها ،ي�شعر �أنه متورط في معنى ي�ستدعي
الخروج منه بالعودة للمعنى الحرفي كنقطة انطالق لو�ضعية �أخرى.
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�أن يكون الحازمي محقق ًا لنظرية الحداثيين ب�أن الكاتب ج�سر تعبره
الكلمات ،يتناق�ض مع كونه لي�س فقط غير حداثي ،ولكنه م�ؤ�س�س
للمناهج التقليدية الأكاديمية في جامعات المملكة ...كل احتمال
ي�ضعه الكاتب يجد �أنه يحمل انتفاءاته التي تعود به �إلى وجهة
معاك�سة ،وهذا الإبطال الم�ستمر لما �سبق فهمه ي�ستح�ضر الفكر
التفكيكي الذي يرى �أن الن�ص لي�س �إال مكان ًا اللتقاء المت�ضادات،
و�أن عدم ا�ستقرار المعنى ناتج عن �أن الن�ص يفكك بع�ضه بع�ض ًا
ليكون معناه الحقيقي هو ال معناه� ،أو هو فراغه من المعنى .كل
احتمال يفتر�ضه الكاتب يتفكك بال�ضرورة لأنه غير قادر على تثبيته
كمعنى يم�سك بكلية الن�ص ،كل احتمال ينزلق بالمعنى من خالل
مدلوالت متنافرة فيرجئه �إلى ما ال نهاية ،وهنا ن�ستذكر مقولة
تودوروف �إن الت�أويل عبارة عن «نزهة »..للتمتع بما يثيره الن�ص من
�إيحاءات.
يتمثل الن�ص عملية بناء المعنى عن طريق تقديم �أكثر من
منظور للر�ؤية ،وخالل هذه العملية الديناميكية تنتزع �سيرورة
الت�أويل الطم�أنينة من قلب الن�ص وتزرع مكانها ال�شك والريبة.
يلج�أ الكاتب �أحيان ًا �إلى ت�أويالت قائمة على معرفة �سابقة ب�شخ�ص
الكاتب المفتر�ض (الحازمي) ،فكونه لي�س حداثي ًا بل وم�ؤ�س�س ًا
للنقد الأكاديمي التقليدي ،وكذلك كونه معروف ًا ب�سخريته� ،أو
�أنه رجل ذكي ،كلها معلومات خارج ن�صية تعين الكاتب في بناء
المعنى ونق�ضه على ال�سواء� .إن ق�صدية الم�ؤلف تكمن في �إدراك
الن�ص في �أ�صله �أو منبعه وفي بزوغه من الحياة الفردية لم�ؤلفه
(�شاليرماخر) .وقد يلج�أ الكاتب �إلى معيار �سابق ومعروف لدى
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القارئ ،مثل م�س�ألة �شطح المت�صوفة ،وم�س�ألة النحل والو�ضع عند
ال�شعراء الأوائل ،و�أ�سماء كتاب الق�صة المحليين ،في�ساهم في خلق
و�ضعية �سياقية م�شتركة� ،أي ما ي�سميه �أيزر «ال�سجل الن�صي» ،تحيل
القارئ �إلى الواقع الخارجي للن�ص.
وي�أخذ الت�أويل توجه ًا مزدوج ًا نحو الذات المنتجة للن�ص
مرة ،ثم نحو اللغة منف�صلة عن كاتبها مرة �أخرى .عندما يتوقف
الكاتب عند ا�سم الإ�شارة هذه ليحدد ما تحيل عليه ،فهو ين�صرف
�إلى مقا�صد الخطاب في ذاته ،وعند حدود اللغة كو�سيط للتجربة
الت�أويلية (غادامير) منف�صلة عن فعل ت�شكيلها .لكن بعد كل قراءة
ي�سقط الت�أويل في ظل منظور جديد ،وك�أنما كل القراءات م�شروعة،
إمكانات هائل ًة للت�أويل ،وحالة االندها�ش التي
فالن�ص المفتوح يمنح �
ٍ
ت�صاحب كل قراءة ناتجة عن قدرة الن�ص على تحقيق اكت�شافات
جديدة (جوناثان كولر).
يعطي الكاتب ن�صه �ستة ت�أويالت في محاولة لتو�ضيح الغمو�ض
ورفع اللب�س وذلك بتن�شيط العبارة الأ�صلية التي تكتفي ب�إثارة عملية
الإكتمال ليثبت �أن المعنى الخفي ال يتجلى في الن�ص و�إنما في
تداخل الن�ص مع المتلقي ،وكما يقول �إيزر ،ف�إن الن�ص في حاجة
دائمة �إلى تدخل الذات القارئة لتحقيق معناه غير المحدد .تتمو�ضع
القراءة بين فراغات الن�ص المفتوح وتح�ضر بين �شقوقه و�شروخه
التي تتخذ �شكل «ال�سقوط» والإلغاء .وهذه العبارة المنفية هي ن�ص
غير مكتمل لذلك ف�إن الت�أويالت ت�أتي من خالل من ي�سميه �إنغاردين
بالتحقيقات� ،أي عملية �سد �أماكن الالتحديد في الن�ص.
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يرى ديريدا �أن الت�أويل هو «�إعادة بناء الداللة الق�صدية
للن�ص» ،فالن�ص في ذاته يحيل على نف�سه في حدود ما ي�سميه �إيكو
ب ـ «حقل الإيحاء» .ي�ؤكد �إيكو على ال م�شروعية الت�أويالت االعتباطية
ويقدم مفهوم الن�سق الذي فحواه �أن كل عن�صر ن�صي ي�شكل ن�سق ًا
مع الدالالت الأخرى ليكون معيار ًا كفي ًال بمنع االنزالق والتداعيات
الحرة .من ثراء الإمكانات الداللية والإيحائية تن�ش�أ م�شكلة تعددية
الت�أويالت و�صراعاتها ،وهذه ال�صراعات تظهر في المعاني المختلفة
التي نتجت عن ت�أويل المقولة المنتفية  :من�صور الحازمي لم يكتب
هذه الق�صة .ويبين �إيكو �أن الت�أويل المنا�سب للن�ص هو الذي يك ّون
عالقة داللية �شاملة مرتكزة على مثيرات ثابتة وقادرة على منح
الإيحاءات المتعددة المتحركة في مدار الخطاب.
تنتهي الورقة بت�أويل يمكن و�صفه باالعتباطية ،فهو ال ين�شط
المقولة المنتفية لتكوين معنى جديد ،مثل �أن يقول باحتمال �أن
الحازمي لم يكتب الورقة بمعنى التدوين و�إنما كتبها بمعنى الت�أليف،
لكنه ان�صرف �إلى م�س�ألة منطقية جانبية تخت�ص بالعالقة الرابطة
بين ال�سبب والعلة ،فالحازمي الأول الناتج عن وجود الحازمي الثاني
هي م�س�ألة �إ�ضافية ال عالقة لها بمعطيات المقولة وال ت�ستند لها،
كما �أن تقدم المعلول على العلة لي�ست مع�ضلة بالمعنى ال�صحيح
وتتحقق مث ًال في و�ضع الأب الذي ال ي�صبح �أب ًا �إال في وجود ابن هو
ال�سبب في وجوده ،وكذلك حالة الكتاب الذي ال يكون الكاتب كاتب ًا
بدونه وهو �سبب وجوده .كما �أن هذه العالقة بين العلة والمعلول
قائمة في عالقة العنوان المنفي «من�صور الحازمي لم يكتب هذه
الق�صة» بالعبارة ال�سابقة والمغيبة ،وهي التي تقرر �أن «من�صور
عالمــات

العدد  ، 75شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

87

ـالت
هذه الق�صة يكتبها مل يكتبها من�صوراملداخـ ـ ـ
احلازمي

الحازمي قد كتب هذه الق�صة» .النفي الوراد في العنوان ينفي
�إثبات ًا �أولي ًا ،فك�أنها ر ٌّد على تهمة �أو �إبطال ل�شبهة ،وعليه ف�إن العبارة
المثبتة ما كانت لتكون عبارة �أولى لوال وجود رد الفعل عليها وهو
العبارة الثانية المنفية .لكن المعنى الذي ينتج عن هذا االنحراف
هو الت�أكيد على ( ُيـتـم) الق�صة التي يتبر�أ ُكـتَّا ُبها المحتملون من
ن�سبتها �إليهم ،وبالتالي من كونهم كتاب ًا ناتجين عنها .وهذا ما يعبر
عنه �سارتر بقوله �إننا نكتب لنحقق وجودنا في ظل احتياج الموجود
الذي ن�شكله لوجودنا.
يفتح الت�أويل �أبواب االحتماالت ويغلقها وتتغير القراءات �إلى
لمعان معينة وتعطيل
حد التناق�ض والتنافر وفق عمليات ت�أكيد ودعم ٍ
�إيحاءات �أخرى غير ممكنة .في كل الأحوال يرتبط القارئ ع�ضوي ًا
ببنية الن�ص ليك ّون هو وغيره من القراء وجهات نظر متحركة حول
المثيرات الثابتة في بنيته ،وهذا ما ي�سميه �إيكو :بالت�شاكل الداللي
الثابت بين مجموع العنا�صر الن�صية  .isotopie constantهذه
هي �سيرورة القراءة والت�أويل التي ي�ضعنا داخلها هذا الن�ص ،فما
يورطنا فيه هو عملية قراءة القراءة حيث نقوم ببناء �أن�ساق داللية
معينة ت�شكلها ردود �أفعالنا كذوات م�ؤولة ،ويجمع بين هذه الأن�ساق
رابط واحد( :المقولة المنتفية) التي تثير �سل�سلة تجليات متتالية.
في النهاية تعود دوائرنا الت�أويلية �إلى التم�سك بالمعنى ال�سطحي
المبا�شر كمنطلق �أ�سا�سي للبحث عن المعنى الخفي ،وكما يقول
كاتب الر�سالة« ،ف�إذا ما قر�أنا �أن الحازمي لم يكتب هذه الق�صة
فمعناه �أن الحازمي لم يكتب هذه الق�صة وذلك ح�سبنا» ،حينها
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نتيقن فقط من عدم وجود معايير محددة تع�صمنا من �سوء الفهم،
واللغة التي نعول عليها في الفهم ال تعبر �إال عن نق�ص الفكرة وتعجز
عن تو�صيلها كاملة دون �أن تثير معاني �أخرى ،وك�أنها تتواط�أ لتخفي
ب�إعالنها .ال مجال �إذ ًا لمعرفة معنى الن�ص الحقيقي ،بل �إن ذلك
المعنى ما هو �إال فراغ يبقى با�ستمرار في حيز االنتظار.
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الده�شة مرتني
�أمرية ك�شغري
�أده�شتني ورقة ال�سريحي مرتين ،منحتني �أو ًال دفقة هائلة
من الف�ضول ،جعلتني �أتتبعها خيط ًا خيطا �أرك�ض الهثة للقب�ض على
خيوطها العري�ضة التي كلما قب�ضت على �أحدها ان�سل الآخر هرب ًا
مني .ولي�سمح لي العزيز ال�سريحي �أن �أعيد ن�سخ ما ورد في تقديمه
للورقة باعتباره ملخ�ص ًا لحال ده�شتي الأولى�« :أثارت في هذه
الر�سالة ف�ضوال وحيرة بين �أن تكون حاملة لفكر عميق وفل�سفة تجاه
اللغة والمنطق وبين �أن تكون مجرد عبث ولعب بالكلمات».
�أده�شتني الورقة ثاني ًا عندما و�ضعتني في حالة بين ال�شك
واليقين� ،أتابع الرك�ض واللهاث ما بين الخيوط المبعثرة �أتهادى
بين غواية اللغة والمجتمع المت�شظي� ،أ�سارع الخطى مرور ًا ب�سد
الذرائع والحداثيين� ،أحط رحالي بالقرب من ال�شعر الجاهلي
المنحول و�صوت عميد ال�شك العربي طه ح�سين ال يفارقني .كل
ذلك ومنهج ال�شك الديكارتي يت�سلل �إلى قراءتي لهذه الق�صة .عدت
لكل �أوراقي وبحوثي اللغوية وتداعت لي محا�ضرات قلقة في فل�سفة
اللغة وال�سيميائية والعالمات كنت قد خلفتها ورائي منذ �سنوات
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م�ضت .ا�ستح�ضرت جمل ًة من المت�ص ّورات الها ّمة التي �شغلت بال
المف ّكرين في فل�سفة اللغة وفي ال�سيميائ ّية :العالمة واال�ستعارة
والرمز.
وتراق�ص رك�ضي مبعثر ًا وراء ذلك الف�ضول لأجدني ال �ألوي على
نهاية تعادل جهد الرك�ض الذي بذلته لألوذ بعدها بخيبة �أمل على
نهايات جدلية مفتوحة على كل االحتماالت ي�ؤكدها �صوت ال�سريحي
(�أو �أحد �أ�صوات ق�صته) ب�آخر عبارة يقينية ينهي بها ق�صته« :ا�ؤكد
لكم هذه الق�صة لم يكتبها من�صور الحازمي».
�أم�سكت بخيوط عديدة في الق�صة منها:
 .1النفي ونفي النفي وفل�سفة اللغة :يخبرنا العلم ب�أن قانون نفي
النفي هو �أحد �أ�س�س المنطق الجدلي حيث ال يوجد �شيء مادي
باقي ًا بل الحياة في تطور دائم فكل �شي للزوال ال يدوم �سوى
المادة التي ال تفنى ح�سب نظرية الفوازيه .واللغة باعتبارها
علم ًا ومادة ت�ستح�ضر قانون نفي النفي فكم نقول ما ال نقول وكم
تحمل لغتنا من ر�سائل لم نقلها .وهنا ي�سعفني �صوت ال�سريحي
بالإجابة:
«�أخ�شى �أن اللغة تعبث بنا ،تـنفي ما نثبت وتثبت ما ننفي،
تغرينا ب�شيء ثم ت�صدنا عنه ،تعد وال تفي ،توهم وال تحقق ،وبدل �أن
نتفاهم بها ت�صبح هي �سبب خالفاتنا».
 .2النحل وثقافة االنتحال التي �أثارها طه ح�سين في ال�شعر الجاهلي
بدت لي وا�ضحة في الق�صة �إذ يقول ال�سريحي:
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«غير �أن هذا النفي يفتح باب احتمال الو�ضع والنحل ولي�س
�إغالقه� ،إذ قد يكون الحازمي هو كاتب هذه الق�صة كما كان الرواة
هم ناظمي تلك الق�صائد وكما �آثروا �أن ين�سبوا تلك الق�صائد �إلى
�سواهم فقد �آثر الحازمي �أن يبر�أ من الق�صة التي كتبها ،وال ي�ضير
الحازمي �شيء من ذلك فهو وريث ثقافة يعتبر النحل جزء ًا من
�أدبياتها على نحو يجعل من القول هو محور االهتمام ولي�س القائل،
يمكن المخيلة من �أن تعيد �إنتاج �شخ�صيات �شعرية تتجدد بما
كما ِ
يتم ن�سبته �إليها».
 .3قانون ال�سبب والنتيجة فمن�صور الحازمي الأول هو ال�سبب
في وجود من�صور الحازمي الثاني �أو هو العك�س حيث يدخلنا
ال�سريحي في متاهات المنطق بقوله:
«الخطورة هي �أن ظهور من�صور الحازمي الثاني �سوف ي�ؤدي
قطعا �إلى ظهور من�صور الحازمي الأول ،و�إن �أردنا الدقة قلنا ي�ؤدي
�إلى تحويل من�صور الحازمي المعروف طيلة عمره بمن�صور الحازمي
لي�صبح من�صور الحازمي الأول».
«و�إذا ما نظرنا �إلى الم�س�ألة من باب ال�سبب والنتيجة �أو العلة
والمعلول وزعمنا �أن الأول ينزل منزلة العلة �أو ال�سبب في ظهور
الثاني كنتيجة له بمعني �أن وجود الأول هو ما جعل الثاني ثاني ًا ف�إن
المنطق �سوف يتعر�ض لهزة �أخرى ال تقل خطورة ،ذلك �أن ما �سوف
نكت�شفه بعد قليل من التدقيق هو �أن النتيجة �سابقة على ال�سبب
والمعلول متقدم على علته ،فنحن حين نجد �أنف�سنا �أمام الثاني
والذي يمثل النتيجة نفكر في الأول الذي هو ال�سبب ،وال يمكن �أن
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يكون الأول �سبب ًا قبل ظهور نتيجته فلي�س ثمة من �أول �إال �إذا كان
ثان ،وكانما يحدث ال�شيء ويحدث �سببه بعده ،وربما نقع فيما
هناك ٍ
ي�سميه المناطقة الدور حين نجعل الأول هو النتيجة لظهور الثاني
بحيث يكون الثاني هو ال�سبب والأول هو النتيجة ،وح�سبنا �أن نتامل
هذه العبارة بدقة «الأول النتيجة والثاني ال�سبب» لكي ندرك حجم
ما انتهينا �إليه من ا�ضطراب ،وكيفما ق َّلبنا الأمر ف�إننا �سننتهي �إلى
�أن النتيجة في كال الحالين �سابقة على ال�سبب».
فرت مني خيوط �أهمها اللغة وال�شك والت�أويل .المفتر�ض
�أن يثير ال�شك الأ�سئلة وي�ؤدي �إلى مزيد من ال�شك كما ظهر من
تداخل �أ�صوات ق�صة ال�سريحي المتخيلة .فال�شك هو خطوة الت�أمل
الفل�سفي الأولى والأ�سا�سية .غير �أن منهج ال�شك الديكارتي تداخل
في قراءتي لخيوط هذه الق�صة� .أ�صبحت �أرى �أن ال�شك الديكارتي،
الم�ؤقت والب ّناء والذي يعمل على هدم الما�ضي واحترام العقل
والعقالنية والذي هو منهج البلوغ لليقين ،هو منهج ال�سريحي في
تعامله مع �شوارد الق�صة و�شخ�صياتها ففرت مني الخيوط و�شككت
حتى �أ�صبحت �أخال �أنني «دبو�س» �أو �أن ال�سريحي هو «الد ّبو�س»!
في قراءتي الأولى للق�صة خلت �أن ال�شك عند ال�سريحي �أو�صله
�إلى الإثبات خا�صة وهو ينهي الق�صة بعبارة «�أ�ؤكد لكم �أن هذه
الق�صة لم يكتبها من�صور الحازمي» .ت�ساءلت عندها :هل طور
ال�سريحي منهج ًا مغاير ًا لمنهج ديكارت وطه ح�سين؟ هل �أ�ضاف
�شيئ ًا يذكر على هذا المنهج �أم �أنه تالعب بنا ليحرك مناهجنا
ال�ساكنة ويح ّر�ض عقولنا على التفكير خارج ال�صندوق م�ؤقت ًا؟ هل
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نحن قادرون على الو�صول �إلى اليقين المطلق ؟ وهل من م�صلحتنا
�أن ن�صل لهذا اليقين �إن كان ب�إمكاننا �أم �أن كل ما ن�أمل به هو اليقين
الن�سبي �أو اليقين الم�ؤقت الذي ال يكاد �أن ي�صبح «يقين ًا» حتى ي�أتي
من يثير �أ�سئلة جديدة حوله ليتحول اليقين �إلى ال يقين ونوا�صل
رحلتنا الحلزونية (االرتقائية) في رحلتنا الالنهائية نحو الكمال
(والكمال المطلق هلل وحده)!!
ال�شك الحقيقي ال يتعار�ض مع الإيمان لأن �إيماننا يتطلب
االعتراف بالنق�ص الب�شري مقابل الكمال عند اهلل .فال�شك لي�س
نقي�ض الإيمان بل هو نقي�ض اليقين وا ّدعاء العلم المطلق،بينما
يتطلب الإيمان االعتراف بنق�صنا الب�شري� .إذا و�صلنا �إلى الإثبات
فمعنى ذلك �أننا و�صلنا �إلى النهايات الم�ستقرة �أي �إلى الموت وال
�أعتقد �أن من �صالحنا �أن ن�صل �إلى ذلك� .إن اليقين يعني الموت
فكري ًا ومنهجي ًا� .إذن فليكن يقيننا يقين ًا عابر ًا في انتظار �أ�سئلة
جديدة تزحزحه عن نقطة اال�ستقرار مع ق�صة جديدة يكتبها
ال�سريحي.
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�سـعيد ال�سريحي

�أ�صوات �سعيد ال�سريحي
حممد �صالح الغامدي
عندما تلقيت ورقة الدكتور �سعيد ال�سريحي فاج�أني العنوان
و�أعجبني« :هذه الق�صة لم يكتبها من�صور الحازمي» ،وقد يكون
مرد المفاج�أة والإعجاب لألفة بيني وبين تحليل بع�ض الظواهر
اللغوية انطالقا من بع�ض المدر�سة الفرن�سية في الل�سانيات،
وتذكري مقولة لدريدا ا�ستخدمها كيليطو (في كتاب الغائب) من
�أن «العنوان يعلو النـ�ص ويمنحـه النـور الالزم لتـتبعه» .وهذه عـبارة
عميـقة المعنى ال تختلف عما نعتقد ب�سطحيته كالمقولة المتداولة
«الجواب ُي ْع َر ُف من عنوانه»� .أوحى لي العنوان في �صيغة النفي ب�أن
الن�ص �سيحمل من الأ�صوات (المتلفظين والمتحدثين والقائلين)..
عدد ًا كبير ًا ،فالنفي ،كما يقدمه ديكرو في تطويره لتعدد الأ�صوات
( )Polyphonieالباختيني ،يحمل في بنيته �أكثر من �صوت� ،أو لنقل
�أكثر من وجهة نظر (كما يقول البوليفونيون الإ�سكندنافيون).
�أر�سل الدكتور ال�سريحي ورقته حاملة العنوان وتحتها ا�سمه
كمقدم لهذه الورقة� .إال �أن الولوج �إلى الن�ص لي�س مبا�شر ًا ،ويتقدمه
تقديم حقيقي مما �أ�شكل علي .فهل لفظة «تقديم» التي تتبع العنوان
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يق�صد بها �أن هذه الورقة كتبها الدكتور ال�سريحي �أم �أن المق�صود
�أن التقديم الموجود قبل الورقة هو للدكتور ال�سريحي وما عدا ذلك
فلغيره؟ �أي كمن يقدم لكاتب �آخر كما نرى في بع�ض الكتب .منذ
البداية ي�شكل علينا �أي الأ�صوات نتبع .ي�ؤكد التقديم ب�أن الورقة
محل المناق�شة وجدت م�صادفة بين �أوراق كثيرة في مكتب الدكتور
ال�سريحي وال يعلم عنها �شيء لكنها فتنته (�أعجبته وربما �أغوته)
فقدمها لي�شرك غيره في هذه الفتنة .بهذا ف�أحد �أهم عوامل الفهم
كما يقول التداوليون غير متحقق تمام ًا (وتماما هنا تعني لي�س
كام ًال ولي�س نهائي ًا غير متحقق) ،و�أق�صد بذلك �سياق �إنتاج الورقة.
هذا التقديم ي�ضعني كقارئ في �إطار عام محدد اختاره لي الدكتور
ال�سريحي :الورقة مجهولة الن�سب (وكم منا يطيق كالم ًا مجهول
قائله؟)� ،آتية من الما�ضي ،ومجهولة التاريخ ،وال نعرف لماذا كتبت
ولمن كتبت ولمن �أر�سلت...
بعد قراءتي ل�صفحات من الورقة كانت ال�صورة التي ارت�سمت
في ذهني هي التالية :قطعة من الحلوى (ما نعرفه عادة با ْل ِج ِلي)،
�شكلها جذاب ،تغريك ،بمجرد حملها ت�أخذ في االهتزاز فتخاف
من �أن ت�سقط ،تكت�شف بعدها �أن هذا االهتزاز ظاهري فقط فهي
متما�سكة .لكن ما �إن ت�ضع يدك عليها لت�أخذ منها قطعة تتذوق
لذتها حتى تو�شك على االنهيار �أو ربما تنهار فع ًال ،فتكت�شف �أن
ذلك التما�سك كان ظاهري ًا بدوره و�أن ما نعتقده حقيقة �أكيدة لم
يكن غير وجهة نظر .تغريك الورقة بتعرجاتها ،وارتفاعها وهبوطها،
وعدم ثباتها على خط واحد م�ستقيم مما يوحي ب�أنها �ست�سقط في
�أي لحظة ،ولكنها تظل متما�سكة وبمجرد �أن تحللها تراها تو�شك
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على االنهيار �أمام عينيك ،فتكت�شف �أن هذا التما�سك ظاهري
�أي�ض ًا .فهل هي م�شكلة كتابة �أم م�شكلة قراءة؟
منذ البدء تتناولنا الأ�صوات ،كما �سبقت الإ�شارة .ما بين
مقدم للورقة وكاتب لها وقائل للعبارة المنفية محل الإ�شكال وناقل
لها ...وهكذا نتـوه بين ال�شخو�ص� .أزعـم �أن قائـل العبارة المنفية ال
يغريه النفي وال الق�صة وال من�صور الحازمي بقدر ما تغريه ذاته
والمتلقي .ال �أعتقد �أن ال �شفافية اللغة والتبا�سها وغمو�ضها هو ما
يدفع الكاتب لخط هذه الورقة (و�إن �أ�صر �أحد ف�أقول هو �سبب �آني
ولي�س النهائي) ،خا�صة و�أن م�س�ألة اللب�س اللغوي لي�ست جديدة
الطرح .فاللغة هي م�ستودع الو�ضوح� ،أننكر �أنها و�سيلة توا�صل
الب�شر؟ وهي كذلك م�سـتودع الغمو�ض� ،أنـنكر �أننا نعاني كثير ًا في
التعبير فن�ضطر دائما �إلى القول «بمعنى �آخر» «و�أق�صد» ...ما �سبب
العجز الأول؟ وكيف �ساعدت ذات اللغة على تف�سير ما عجزت
عنه �أوال؟ هي من يف�سر غمو�ضها .وهذا و�ضع غير مريح البته
(كالثوب الذي ال ي�أتي على المقيا�س) .فاللغة وم�ستخدمها يعي�شان
عالقة م�ستمرة من محاوالت ال�سيطرة في�صبحان في منزلة بين
المنزلتين (قاعدة معتزلية �أطلقها وا�صل بن عطاء يحدد موقع
مرتكب الكبيرة بين الإيمان والكفر) .ومن يتعلم لغة �أجنبية تنقلب
حياته �إلى محنة عندما يريد ا�ستخدام هذه اللغة الأجنبية لعلمه �أنه
الطرف الأ�ضعف في هذه العالقة.
�أعتقد �أن اختيار العنوان كان موفق ًا جد ًا .فها نحن �أمام عبارة
واحدة توحي بالوثوق والت�أكيد ووحدة القائل ثم نجدها تت�شظى �سريعا
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لت�أخذنا �إلى عوالم ممكنة متعددة .وت�أخذنا الظنون ب�أننا �أمام نقا�ش
يتعلق بفل�سفة اللغة ،ف�إذا نحن في طريقنا �إلى �س�ؤال �أعمق (�إن جاز
لي القول)� .س�ؤال ال يخفيه الكاتب الذي يقول ب�صورة مبا�شرة حد
الإزعاج �أن كتابته �ست�ؤدي �إلى اهتزاز المنطق وانتزاع اليقين وقلق
البدهيات ...وهذه م�شكلتي مع هذه الورقة .هذه المبا�شرة والتدخل
في توزيع بع�ض الأ�صوات تكاد تهوي بالورقة �إلى م�ستوىً �سطحي ال
يتنا�سب مع الفكرة وعمقها و�أهميتها .وهنا �س�أكتفي بلمحة �سريعة
حول تمظهر بع�ض الأ�صوات في الورقة ،وبالخ�صو�ص حاملة عبارة
النفي مع الإ�شارة �إلى �أ�صوات �أخرى مختفية تو�ضيح ًا لل�صورة (ترى
لماذا هذا التو�ضيح؟) .وتتمثل �أهمية الأ�صوات في هذه الورقة �أن
الكاتب ،يناق�ش ،في ظني ،وكما �أ�شرت ،في �سبيل �إقرار االختالف
والتعددية وتنوع وجهات النظر� ،أي احتماليات ال�صواب والخط�أ،
مما يعني دعو ًة �صريح ًة للحوارية.
من ال�صعب عادة تحديد منطلقات الأ�صوات وتعريفها بو�ضوح
في الن�ص والظواهر اللغوية فهي تظهر �سياقية تارة ونراها ن�صي ًة
تار ًة �أخرى وقد نجدها مرتبطة ب�ضرب الخطاب ...وهكذا نجد
�أنف�سنا امام �شبكة معقدة من الأ�صوات المتحاورة ،تتمركز قوتها
وقيمتها في عدم ال�سيطرة عليها وتركها لتتحرك بحرية فتقول ما
ت�شاء ومتى ت�شاء في عالقة متعددة الأطراف ال يمثل �صوتنا فيها �إال
�أحد �أطرافها .الورقة مليئة بالأ�صوات المعلومة والمجهولة ،الظاهرة
والباطنة .ال�سريحي هنا وقائل العبارة وكاتب الورقة والحازمي
والنقاد والنقد والمنطق والحداثة والمعتقد والمتلقين...
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في بداية الورقة نجد �أن الكاتب (ال نعرفه) يحمل نف�سه
م�س�ؤولية القول ُم َع ِّلق ًا على العنوان« :ذلك ت�أكيد �أ�ضعه منذ البدء
بين يدي القارئ الكريم .»...هو لي�س كاتبا وناق ًال فقط بل هو قائل
العبارة المنفية� .إال �أنه بعد ذلك ب�سطر فقط يقفز �إلى م�ستوىً �آخر،
�إلى �صوت �آخر ي�ضعه ب�صورة مرتبكة في ثنايا كالمه فيقول «كان
يمكن لي �أن �أطمئن �إلى هذا النفي ( )...وال يمكن �أن يف�ضي �إلى
غير ما �أراد كاتبه منه لوال �أنه تذكر �شيئ ًا من �ش�أنه لو خطر قلب من
يقر�أ هذا النفي �أن يفرغه من معناه وي�سلبه القطعية التي �أراد من
كتبه �أن تكون ُمت ََح َّقق ًة فيه» .عن من يتحدث الكاتب؟ عن ذاته التي
ت�ؤكد قول العبارة ويمكن �أن تطمئن لها �أم عن كاتب �آخر هو ذلك
الذي �أراد �شيئا من �ش�أنه لو خطر قلب من يقر�أ هذا النفي �أن يفرغه
من معناه...؟ وربما يميز الكاتب بين ذاته ككاتب وذاته ك�إن�سان
عادي ،وهنا يتطلب الأمر تو�ضيح ًا و�سبب ًا ،فالن�ص ال يحتمل هذا
التمييز .يفرق كاتب الورقة بينه ككاتب للعبارة وكاتب �آخر غيره،
ولي�س القائل .فقائل العبارة قد يكون �شخ�ص ًا غير معروف ،وقد
يظل كذلك وربما ال يزعجنا كثير ًا� ،إال �أن الكاتب ع ّرفه عندما �أكد
النفي وتحمل م�س�ؤوليته وك�أنه يقول� :أنا كاتب وقائل العبارة ثم جعله
مجهو ًال في المرة الثانية .ثم غير بعيد عن ذلك ،و�أثناء حديثه عن
ر�أي الحداثيين في موقف كهذا يقول« :المهم �أن �شبهة �أن يكون
نفي �أن الحازمي هو كاتب هذه الق�صة لي�س نفي ًا حقيقي ًا بمعنى �أنَّ
الحازمي هو كاتب هذه الق�صة غير �أنه نفاها عن نف�سه انطالق ًا
من هذا الت�صور الحداثي للعالقة بين الن�ص وكاتبه» .تقودنا بداية
العبارة حتى الجزء «نفي ًا حقيقي ًا» �إلى �أن الكاتب يتحدث عن م�س�ؤول
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عن النفي قد يكون ذلك الكاتب المجهول الذي ا�ستخدمه قبل قليل.
زج ًا في
لكن �إعادة ال�صياغة� ،أو لنقل ترجمة القول ،زجت الكالم ّ
فم من�صور الحازمي وك�أنه قائل العبارة ،وكاتب الورقة لي�س �إال
ناق َلها فقط .تح ّمل الحازمي بالتالي م�س�ؤولية النفي ف�أ�صبح القائل
معروف ًا من جديد .ويتابع الكاتب ،لت�أكيد الفكرة قائ ًال« :ورغم ذلك
ف�إن احتمال �أن يف�ضي هذا الت�صور الحداثي �إلى نزع م�صداقية
الجملة يظل احتما ًال �ضعيف ًا فالحازمي لم يكن حداثي ًا ف�ض ًال عن �أن
يكون من غالة الحداثيين الذين يقولون بهذا القول» .ن�سي الكاتب
نف�سه وانتقل �إلى تبرير ر� ٍأيه ب�أن الحازمي ال يمكن �أن يكون القائل،
وذلك بعيد ًا عن ال�س�ؤال الأ�صلي :لماذا ح ّمل الحازمي م�س�ؤولية
القول بهذه الطريقة المبا�شرة؟ ثم ينتقل لغلق هذه االحتمالية
م�ؤقتا (فاالحتماليات تظل حاملة لقابلية التحقق حتى �إ�شعار �آخر)
معتمدا على الرابط «على كل حال» ،فيقول« :على كل حال ،ف�إن
كون الحازمي لي�س حداثي ًا ي�ضعف من القول ب�أن النفي جاء على
إ�شارات ت�ؤكد �أن
مذهب �أهل الحداثة .»...وفي �أماكن �أخرى نجد � ٍ
الحازمي هو القائل من قبيل «من �أن تـن�سب �إليه هو الذي دفعه �إلى
نفيها عنه»« ،غير �أن الحازمي رجل ذكي ولي�س لمثله �أن ي�ضع نف�سه
في مثل هذه الورطة التي ت�ضعه مو�ضع ال�شبهة» .وك�أني بالكاتب هنا
وقد ت�أكد ومن ثم ي�ؤكد لنا ب�أن الحازمي لي�س هو القائل في حين
�أن تحميل القول للحازمي �أ�ص ًال تم بفعل فاعل .ثم ال يتردد الكاتب
في �أن يعود �إلى نف�سه بالقول «وقد هممت (� )...أن �أجعل النفي
ُم ْن َ�ص ّب ًا على غير الحازمي ،»...وكذلك قوله «فلما تبين لي �أن نفيها
عنه يفتح الباب للظن به ونفيها عن �سواه ال ينجيه كذلك هممت �أن
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�أن�سب الق�صة لمن �أ�سمي .»...هذه الإ�شارات افترا�ضية ظاهري ًا،
وال تتعلق بالنفي و�إنما بمحاوالت ن�سبة الق�صة لكاتب بعينه ،والفعل
«هم» يحمل في �سماته القدرة على الفعل وتوزيع االحتماليات على
الأ�صوات.
هذه ال�سطحية في تبادل الأدوار ،والأف�ضل �أن �أقول توزيعها،
ـلق
يف�سره ويو�ضحه ال�ضد� .أق�صد ظهور عدة �أ�صوات مختفية لم ُي ِ
لها الكاتب با ًال كانت تن�سج حوار ًا داخلي ًا دون �سيطرة من الكاتب،
وربما هي من �أ�سباب تما�سك الورقة .هي �أ�صوات يبدو للوهلة الأولى
�أنها على الهام�ش� ،شبيهة بالجملة االعترا�ضية� ،إن �أردنا ،في حين
�أنها  -من وجهة نظري  -مف�صلية في هذه الورقة .على �سبيل المثال
عبارة« :وعلى الرغم من ال�صداقات القوية التي تربط الحازمي
بكثير من الحداثيين ونزاهته من �أن يطعن في معتقدهم وانتمائهم
الوطني كما يفعل كثير من خ�صومهم �إال �أن موقفه من الحداثة ظل
ملتب�سا» ت�ستحق الت�أمل .لننظر فقط في هذه المحددات اللفظية
كمتلق
«على الرغم من»« ،نزاهته» «كما يفعل» «�إال �أن» .فهنا �أقف ٍ
�أمام مجموعة من الأ�صوات (المتلفظين) تتحاور ب�صورة تلقائية.
�أحد هذه الأ�صوات يقدم ال�صداقة القوية بين الحداثيين والتقليديين
(�إن �أردنا هذا النعت) وك�أنها عمل غير طبيعي� ،شاذ ،راد ًا بذلك
على �صوت �سابق يقول �إن ال�صداقات القوية بين هذين الموقفين
الفكريين ممكنة� .سيتماهى المتحدث مع ال�صوت الثاني م�ستعينا
بالرابط «على الرغم من» الذي يربط بين موقفين مت�ضادين
(ثقافي ًا ربما) تحله اللغة بطريقتها وال ي�ستطيع �أن يحله المنطق
بطريقته (�إما �أن الحازمي تقليدي وبالتالي لي�س له �صداقات مع
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الحداثيين �أو �أن له �صداق ًة قوي ًة معهم وبالتالي فهو لي�س تـقليدي ًا).
ثم لننظر �إلى كلمة «نزاهة» التي و�صف بها الحازمي .هل ن�ستطيع
فهمها دون التدقيق في غايتها وعالقتها بغيره؟ �أو ًال ،هذه ال�صفة
يحملها �صوت �شارح للقارئ كيف يق ّيم الحازمي� :إن الحازمي
مثقف قادر على االختالف بنزاه ٍة ،وحيث �إن النزاهة لي�ست �سمة
كثير من المختلفين فالرجل متميز �أخالقي ًا ،وحيث �إن التميز
الأخالقي �أحد �أ�سباب االحترام ف�إن الحازمي بالتالي ي�ستحق
االحترام .ولنتخيل كلمة معاك�سة لكلمة «نزاهة» ونتتبع �إلى �أين
�ست�أخذنا .ثاني ًا ،لن ن�ستطيع فهم �سبب و�صف الحازمي بالنزاهة
�إال في ظل الأخذ بعين االعتبار ال�صوت الآخر الذي ي�سم غيره بعدم
النزاهة انطالق ًا من تجربة �سابقة� ،أي مع �أولئك الذي خا�ضوا في
معتقدات النا�س وانتمائهم .وي�ساعد هذا ال�صوت على عر�ض وجهة
نظره عبارة «كما يفعل» التي ال تخفي المقارنة بين طرف �إيجابي
و�آخر �سلبي .في هذه الأثناء ونحن نتابع هذا الحوار حول كيفية
العالقة بين الحداثيين والتقليديين ،و�صداقة الحازمي المختلفة،
ونزاهة الرجل ...يتدخل �صوت لي�شارك في الحوار دون �سيطرة من
�أحد ليقول :نعم ولكن ،يبقى الحازمي خ�صم ًا للحداثيين .وو�سيلة
ظهور هذا ال�صوت هي الرابط «�إال �أن» التي ت�شير �إلى بقاء الت�ضاد
بين الحداثيين والتقليديين .الحازمي بو�صفه تقليدي ًا �سيظل
مختلف ًا عن الحداثيين ،حتى و�إن كان اختالفه ُم ْل َت ِب�س ًا .فهل هذه كل
الأ�صوات في ذلك المقطع؟ ماذا عن ذلك ال�صوت القادم من بعيد
الذي يحدثنا عن ال�صراع الفكري الذي كانت �ساحته جدة وناديها
الأدبي في بداية ومنت�صف الثمانينيات من القرن الما�ضي؟ ذلك
 104عالمــات

العدد  ، 75شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

املداخـ ـ ــالت

�سـعيد ال�سريحي

�صوت يخبرنا عن نوع من ال�صراع كان �سائد ًا وكيف �أن الكثيرين
�أ�صابتهم �سهام ب�سبب خروج الأمر عن الإطار الفكري والأخالقي.
هذه الأ�صوات الهام�شية هي من وجهة نظري المحرك للورقة وقيمته
المختفية :كل �شيء في الحياة وجهة نظر.
ما �أود تو�ضيحه� ،أن الكاتب يخدعنا بمناق�شاته حول �إحتماليات
المعنى التداولي الذي �سن�صل �إليه من عبارته المنفيه ،فهو يلقي
بفر�ضية� ،أو يدع �صوت (متلفظ) يلقيها ويحللها ليتدخل �صوت �آخر
ي�صفها بعدم الأهمية عبر «على كل حال» �أو «كل ذلك غير مهم»...
وك�أن كل واحد منهم ي�ستخف بفكرة الآخر وتحليله في ا�ستمرارية
نعتقد �أنها �ستو�صلنا �إلى «بيت الق�صيد» ،فال نلبث �أن نكت�شف العودة
�إلى نقطة ال�صفر .كان الكاتب يعدد الخيارات ،لي�س ليخبرنا عن
م�شكلة اللغة ولكن ليدلل على �أن كل وجهات النظر قابلة للتحقق
و�أن الأمر احتماليات .حتى في المنطق ال�صوري القائم على مبادئ
معروفة كالهوية وعدم التعار�ض ...يمكن مناق�شة البدهيات .فهل
نجح في ذلك؟ كل المحاوالت الإي�ضاحية انتهت �إلى ال �شيء .فاللغة
لي�ست طوع بنان الكاتب وهو يناق�ش مو�ضوع ًا لو تمكن من تو�ضيحه
و�أغلقه بكلمة قاطعة مانعة لهدم فكرته الرئي�سة من �أ�سا�سها.
�سي�صبح الكاتب عندها في م�أزق .هو له م�صلحة رئي�سة ب�أن يظل
الغمو�ض وااللتبا�س اللغوي م�سيطر ًا على ورقته ،و�إال �ست�صبح اللغة،
التي هي و�سيلته� ،شفافة ودالة على ما تريد .ولن يجد عندها ما
يدلل به على قلق الهويات و�إمكانية مناق�شة الم�سلمات ...لذلك ترك
لل�صوت الأول ينهي الورقة كما بد�أها ُم َع ِّبر ًا عن عجزه قائ ًال« :فقد
ان�سدت �أمامي ال�سبل و�أعيتني طرائق القول ولم ي�سعفني الجهد
عالمــات
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بغير �أن �أ�ؤكد لكم �أن هذه الق�صة لم يكتبها من�صور الحازمي».
فك�أنه يقول ب�صريح العبارة «وك�أنك يا بو زيد ما غزيت»! فهل ف�شل
�أبو زيد في م�سعاه؟ كقارئ لهذه الورقة اليوم ال �أجد كثير ًا فيها غير
عملية ذهنية عذبة مغرية للقراءة .وهذا من وجهة نظري ُب ْع ٌد ال
يقل �أهمية �أحيان ًا عن �أفكار ومحتوى الن�ص .ف�أنا �إذا لم �أ�ستمتع
بالقراءة �أ�ستـثـقل الأفكار مهما كانت .ولكن ماذا عن ذلك القارئ
المحتمل الذي كان في ذهن كاتب الورقة عندما كتبها؟ �س�ؤال
مفتوح �سواء كتب من�صور الحازمي تلك الق�صة �أم ال؟ فكثير من
الأ�شياء ت�أخذ �أهميتها من �سياقها (بكل عنا�صره) الذي قيلت فيه.
لقد نجح الكاتب في �أن يزعزع طم�أنينة القارئ عبر �صوت واحد
فقط فجعل النهاية بذلك مفتوحة .وال�س�ؤال الممكن :هل ب�إمكان
�صوت ما �أن يتدخل لي�أخذ طرف الخيط فينتقل بالمتلقي �إلى عالم
�آخر يعيد له الطم�أنينة �أم يزيد من زعزعتها �أكثر مما فعل �صاحب
النفي وناقله وكاتبه...؟
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اللغـة والتفـاح
�إقبال ال�سريحي
يقولون ال تبحث عند مهند�س عن �إجابة لأن كل ما عليك فعله
هو �أن تخبره بالإجابة التي تودها و�سيثبت لك �أنها هي الإجابة
ال�صحيحة .ويبدو لي �أننا ن�شبهكم في ذلك ف�إن كان في الهند�سة
كل الإجابات محتملة فها �أنتم تقولون �إن في اللغة ال داللة يمكن
الجزم ب�صحتها.
فحتى و�أنا �أحاول �إعادة ترتيب العنوان �إلى «هذه الق�صة كتبها
من�صور الحازمي» وجدت فيه من ال�شقوق ما يكفي قارئ ًا مترب�ص ًا
ليقو�ض كل داللته.
و�أعترف ب�أني لأول وهلة �شعرت ب�أني �أمام �أزمة لغة واكت�شفت
الحق ًا �أني �أمام �أزمة تفكير ف�إن كانت حدود اللغة هي حدود التفكير
و�أن ال فكر خارج اللغة ف�إن �إ�صابة اللغة في بذرتها الأولى باعتبارها
رمز ًا داللي ًا ف�إن ذلك ي�صيب �شجرة التفكير ب�سو�س ينخر قلبها.
فعندما تتحول اللغة من طريق بين الرمز و الداللة �إلى ماي�شبه
ميدان ًا «دوار ًا» ي�أخذنا في كل االتجاهات فذلك يعني �أن اللغة لم تعد
عالمــات
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ت�ؤدي �إلى �شيء .وعندها �إن �صح ت�شبيه الفكر بدون لغة ب�أ�ضغاث
خياالت هالمية ف�إن الت�شبيه ي�صح كذلك حتي في ح�ضور اللغة.
حتى و�أنا �أحاول �أن �أ�ستـنجد باللغة العلمية ال�صرفة لغة الواحد
والإثـنين والجمع والطرح ا�صطدمت بق�صة طفل حاولت معلمته �أن
ت�س�أله عن عدد التفاحات التي �أ�صبح يملكها بعد �أن �أعطته تفاحة
ومن ثم تفاحتين وبدل من �أن يخبرها ب�أن مجموع ما يملكه من تفاح
�أ�صبح ثالث ًا ا�ستمر في �إخبارها ب�أنه يملك �أربع تفاحات وقبل �أن
تنفجر غ�ضبا �أخبرها ببراءة �أن هناك تفاح ًة في حقيبته.
يبدو �أن �أزمة داللة اللغة هي �أزمة تفاح نملكه في حقائب مغلقة
ال يعرف ما في داخلها �أحد و�أزمة تفاح من ناحية �أننا ال نعرف
م�سبق ًا �أن كان �سينبت في حقائبنا تفاح ًا يدفعنا لإعادة الح�ساب
من جديد .فهي �أزمة تتعلق بما نختزنه من تجارب وما يتفتح �أمامنا
من �آفاق جديدة للتفكير.
�أزمة اللغة كذلك لي�ست م�ستقلة عن �أزمة االنتقال بين ال�صورة
والت�صور فاللغة باعتبارها تج�سيد ًا للفكر ال تخرج عن كونها �سبي ًال
يحيل �صور ًة خارج الذات �إلى ت�صور داخله �أو العك�س والطبيعة
الب�شرية التي تميل �إلى التفكير الن�سقي والتي تقوم تلقائي ًا بحذف
الالمت�شابه في محاولة تقريب ال�صورة الحا�ضرة �إلى �صورة نمطية
مختزنه َق ْبـليا �أي ت�صور هي تقوم في ذات الوقت بغ�ض الطرف
والتغا�ضي عن دالالت كامنة داخل الن�ص والذي ينتظر بعد ذلك
تعيين ًا مختلف ًا للتتجلى من جديد دالالت كامنة فيه وبتراكم هذه
الدالالت يتحول الن�ص �إلى ما ي�شبه نقطة يمكن التحرك من خاللها
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في كل االتجاهات في �صورة ت�شبة بداية ت�شكل الكون وك�أن اللغة في
تمظهرها تعيد تج�سيد معجزة بداية الكون و�إن كان الكون مازال
يتمدد ف�إن الدالالت بتراكم المعرفة تتمدد كذلك وال عجب �إذ ًا �أن
يكون خاتمة المعجزات كتاب.
�أعتقد �أن اللغة كباقي الموجودات في تمظهرها الداللي �إنما
تمثـل وجود ًا للآخـر وما يظهر منها لي�س �إال حـال َة تعيين للآخر
وبالتالي هي تتغير بقدر ما يظهر ويتمظهر الآخر تمار�س �صيرورتها
وديمومة �إعادة ت�شكيل نف�سها ف�إن قال هيراقليطي�س �إننا ال نعبر
نف�س النهر مرتين يمكننا القول كذلك �إننا ال نقر�أ نف�س الن�ص
مرتين فاللغة ال تظهر ولكنها تتمظهر وداللة الن�ص لي�ست �إال النهر
الذي ال نالم�سه �أكثر من مرة.
بقي �أن �أقول �إن كانت البنيوية احتفا ًال بن�ص من خالل ن�ص
فهي كاحتفال ناق�ص ماهية بناق�ص ماهية و�إن كانت ال�سيميائية
تحاول مقاربة مكونات البناء ف�إن العلوم الطبيعية حاولت كذلك
مالم�سة حقيقة الأ�شياء وكما �أن التفكيك و�صل القتـناع �أننا لن نجد
اللغة في ذاتها ف�إن البرجماتيين قالوا �إن ال�صواب ما نتفق عليه.
ي�شبه نومينون ال تك�شف عن ذاتها �إال
لتبقى اللغة في ذاتها �سرا ٍ
عندما تفنى كما تفنى الموجودات عند هيجيل وهي كزئبق دريدا
م�ستع�صية على الإحاطة مراوغة بطبعها وكلما حاولنا الإم�ساك بها
فرت من جديد وتبقى دالالتها ما حاك في نف�سك وقد يتفق عليه
النا�س.
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ال�سر املختوم يف خطاب ال�سريحي املزعوم
فاطمة �إليا�س
كما يتالعب ال�سف�سطائي بالمدارك اللغوية والفل�سفية،
وبالألفاظ والدالالت للتعتيم على �أبجديات المنطق والبدهيات
بحجة �سبر �أغوار المتاهات ،يتالعب بنا �صاحب الر�سالة الأحجية
المف�ضو�ضة والتي �أكاد �أجزم �أن ال�سريحي قد فتحها من قبل
و�أعادها بعد �أن �أغلقها ق�سر ًا ،ثم فتحها الآن على �شرف الحلقة
النقدية ليحتفي بها وبنا على طريقته لي�ستعر�ض معنا �آفاقها
المعرفية والفكرية والفل�سفية ،و�أفق توقعاته بعد �أن يغلق باب مكتبه
في الجريدة ويودع ال�صحافة ،ليفتح �أبواب ًا �أخرى للنقد والكتابة
كادت �أن تغلق عزوف ًا �أو هجر ًا �أو تحو ًال من قبل رواد الحداثة وهو
منهم.
يقول ال�سريحي في تقديمه للخطاب المزعوم« :غير �أنني ل�ست
مت�أكد ًا ما �إذا كان هذا الظرف قد فتح من قبل و�ضاعت بع�ض
محتوياته ذلك �أنني فتحت الظرف على عجل حين كنت �أتفح�ص
الأوراق دون �أن الحظ ما �إذا كان قد فتح من قبل و�أعيد �إغالقه
ب�إحكام» .والواقع هو �أن ما من �شيء فقد من هذه الر�سالة �سوى
عالمــات
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الغمو�ض الذي اكتنف م�ؤلفها حين ن�شرها ال�سريحي كمقال في
ثقافية جريدة الريا�ض في �شعبان عام 1423هـ (2002م) بدون
�أن يذيلها با�سمه �أي كن�ص مجهول .وقد �أثارهذا الن�ص �ضجة
�آنذاك بحيث تماهى معه نقاد مثل معجب العدواني الذي كتب مقاال
بعنوان« :هذه الكتابة� ...إلى من نن�سبها؟» ي�ستـنطق فيها هوية الن�ص
وهوية كاتبه ،لينتهي قائال« :يبقى �أن �أ�شير �إلى �أمر يت�صل ب�أهمية
الكتابة خارج �أقوا�س الذوات� ،إن ميزة هذا النوع من الكتابة قدرتها
على �إيجاد قارئ يتكون لديه اتجاه قرائي م�شجع لمحاورة الن�ص
المكتوب ذاته ،على عك�س الن�صو�ص التي تعك�س �سيطرة الم�ؤلف
منذ الوهلة الأولى وال يعني اال�سم �سوى مرحلة ما من تلك الهيمنة،
�أي �أنها تنتج مرحلة جديدة في العالقة بين الكاتب والقارئ �إذ
ي�صبح القارئ كاتب ًا بعد �أن كان مقاب ًال للم�ؤلف».
وال�س�ؤال هو :لماذا ي�ضع ال�سريحي بين �أيدينا هذا الن�ص
الأحجية مر ًة �أخرى؟ ليحر�ض فينا القارئ «المتفوق» الذي ين�شده
ريفاتير؟ �أي القارئ «المثالي» الذي يطالب به في�ش؟ و«غير البريء»
الذي �أراده بارت؟
اختار ال�سريحي �أن يق�سم ورقته �إلى ق�سمين :التقديم والذي
ينتحل فيه �شخ�صية الم�ؤلف ،والن�ص العبثي ال�سف�سطائي الذي
ينتحل فيه �صفة القارئ اال�ستن�ساخي البريء الذي ي�ستعين بنا
لت�أويله وتفكيكه .وهو هنا يحر�ضنا منذ البداية على الكتابة عن
الكتابة بغ�ض النظر عن الم�ؤلف� ،أي قراءة بنيوية تفكيكية ،ويحر�ض
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�سـعيد ال�سريحي

فينا التماهي مع �سف�سطائية الن�صو�ص بم�ستوياتها الجدلية العليا
كما هي عند �أر�سطو التي تحيلنا مع مفاهيم الجدل والمنطق
ومحاورة البدهيات بعيدا عن ركاكة الأ�سئلة الملحة الباحثة عن
الحقيقة في المح�سو�س بعيدا عن جوهر الن�ص ،وما وراء الن�ص.
و�أول هذه الأ�سئلة هي� :أين هي ق�صة من�صور الحازمي؟
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تقديـــم:

�إذا ت�أملنا ثنائية «اللغة والنحو» ف�إننا نجدها ت�شبه �إلى حد
كبير ثنائية «الإبداع والنقد»؛ �إذ تمثل «اللغة» حالة التكلم العفوي
(ما قبل العلم) ويمثل «النحو» حالة النظر في المنتج وتحليله
ب�صورة منظمة واعية (ما بعد العلم) .للحالة الأولى ،وهي حالة
�إنتاج الأقوال ب�صورة عفوية ،نماذج قولية متعددة يمكن �أن ن�سميها
«نماذج الإنتاج» ،وللحالة الثانية نماذج تتكفل بمقاربة النماذج
الإنتاجية ب�صورة واعية منظمة يمكن �أن ن�سميها «نماذج التحليل»،
�أو «النماذج العلمية».
وقد اعتُمد في التراث العربي لمقاربة مجمل كالم العرب الذي
�أُنتج ب�صورة عفوية نموذج تحليلي (علمي) هو «النموذج النحوي».
ملتب�سا
لكن ذلك النموذج كان ومايزال �إلى اليوم  -فيما �أعتقد ً -
وغير وا�ضح المالمح عند �أكثر المخت�صين في النحو والدرا�سات
إحكاما وفاعلية
اللغوية ،مع �أنه من �أ�شد النماذج العلمية التراثية � ً
كما هو معلوم .و�أرجح من جهتي �أن ال�سبب الرئي�س في عدم و�ضوح
مالمح النموذج النحوي حتى عند المخت�صين فيه هو القطيعة
بين �أفقين ،هما� :أفق العلم ،و�أفق تاريخ العلم وفل�سفته� .إذ يرى
جورج كانغيالم �أن �أحد �أهم الأ�سباب التي تدعو لإنجاز تاريخ
للعلوم هو ال�سبب الفل�سفي الذي «يتعلق ب�أنه من دون المرجعية
الإب�ستيمولوجية �سوف تكون نظرية المعرفة ت�أم ًال في الفراغ ،ومن
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دون العالقة بتاريخ العلوم �ستكون الإب�ستيمولوجيا ِ�صن ًوا ال لزوم له
�أ�صال للعلم الذي نزعم الحديث عنه» .ومن �أجل الإ�سهام في �إظهار
بع�ض جوانب الغمو�ض هذه قمت بعر�ض بع�ض مالمح النموذج
النحوي من خالل تاريخه في ورقة �شاركت بها في م�ؤتمر النحو
ال�ساد�س بالقاهرة قبل �أكثر من عامين ،بعنوان« :نحو �سيبويه ونحو
المت�أخرين».
ن�ص الورقة
�س�أ�ضع بين �أيديكم بعد هذا التقديم الموجز َّ
المذكورة كما �أُ ْلقيت في الم�ؤتمر ،وكما ُن�شرت في كتاب الم�ؤتمر
� ً
أي�ضا ،دون �أن �أ�ضيف �إليها �أو �أغير فيها كلمة واحدة؛ �إذ �أرى �أن
االلتزام التام بالن�ص المن�شور واجب ال محيد عنه .والذي �سيتغير
هنا هو �سياق هذه الدرا�سة المن�شورة؛ �إذ من المهم �أن ُيقر�أ مو�ضوع
أنموذجا فقط للنظر
الورقة ،وهو «النموذج النحوي» ،بو�صفه مثا ًال و� ً
في العلوم المختلفة من خالل نماذجها المعتمدة في التحليل .وهذا
هو ما جعل العنوان الذي �أقدِّ م تحته هذه الورقة للحلقة« :النماذج
العلمية في العلوم».
لقد دفعني �إلى �إعادة طرح الورقة هنا تحت هذا العنوان
الجديد �سببان رئي�سان� ،أولهما� :شعوري ب�أهمية ق�ضية تحديد
مالمح النماذج العلمية في العلوم والنظر �إلى العلوم من خالل
تاريخها ،وهو �أمر تبلور في الغرب في العقود الأخيرة على �أيدي
الباحثين في تاريخ العلوم وفل�سفتها وفي تاريخ الأفكار ،وتبلورت
تطبيقاته ب�صورة ظاهرة ،ولم تظهر  -على حد علمي � -أية محاولة
لتطبيق �شيء مما �أُنجز في هذا االتجاه على العلوم العربية .ما بقي
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�سائدً ا في مجال تاريخ العلوم العربية لعقود طويلة وما يزال �شائ ًعا
اليوم هو في الغالب بلورة تاريخ العلوم من خالل ِ�س َير الأعالم
وروايات الأحداث ،ولعل ذلك الأمر هو الذي جعل التاريخ يزيد
التبا�سا بدال من �أن ي�سهم في ك�شفها� .أما ثاني �أ�سباب
�صورة العلوم ً
�إعادة طرح الورقة في الحلقة فهو حر�صي على تنمية �أفكار الورقة
و�إثرائها بر�ؤاكم ومقترحاتكم.
نحوُ �سيبويه ونحوُ المت�أخرين
 .0مقدمـــة:

�ساد لفترات طويلة جدًّا في فل�سفة العلوم ونظرية المعرفة،
وكذا في حقل ت�أريخ العلوم ،االعتقا ُد الرا�سخ باالت�صال والتراكم
المعرفي ،و� َّأن ما ُي�ضاف �إلى العلوم عبر الأزمان المتعاقبة هو بمثابة
مبني �أ�ص ًال من قبل .وا�ستمرت
التنظيم والتنقيح والبناء على ما هو ٌّ
هذه االقتـناعات �إلى �أن جاء المفكر الأمريكي توما�س كون في كتابه
ال�شهير «بنية الثورات العلمية» بمقولة «الثورات» التي تعني «القطائع
المعرفية» بين مرحل ٍة ما من مراحل العلم و�أخرى تالية.
وتـنطلق هذه الورقة من الفكرة الكونية مط َّبقة على النحو
العربي ،وذلك باالنطالق ابتدا ًء من فر�ضية اختالف مالمح النحو
في ع�صوره المبكرة كما ظهر في كتاب �سيبويه عن مالمح النحو
المت�أخر كما ظهر في كتب المت�أخرين ،كالمقدمات النحوية وال�شروح
والمنظومات والحوا�شي والمخت�صرات والكتب المدر�سية و�شبه
المدر�سية المت�أخرة ،بو�صف ذلك دا ًّال على مرحلتين متمايزتين،
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و«نموذجين» مختلفين ،ال ينبغي التعامل معهما دون تمييز �أو ك�أنهما
كتلة واحدة متجان�سة .ويعني القول هنا� :إنهما نموذجان ال نموذج
واحد ،ما عناه كون مفهوم ًّيا في �أطروحته المذكورة بالم�صطلح
الذي ذاع وا�شتهر عنه وهو «النموذج الإر�شادي».
ولهذا �سن�ستهل هذه الدرا�سة ببيان مفهوم «النموذج الإر�شادي»
من خالل بيان مخت�صر وموجز لأطروحة «الثورات العلمية» ،وموقع
هذا المفهوم منها ،ثم ننتقل �إلى محاولة �إبراز المالمح الظاهرة
للنموذجين المختلفين :النموذج النحوي المبكر ،والنموذج النحوي
المت�أخر ،ب�صورة ال تتعمق في تفا�صيل النموذجين الدقيقة ،بل
تكتفي بال�صورة العامة التي من خاللها يتبين قدر االختالف،
ويثبت الفرق بينهما ال غير .ثم نحاول بيان ال�صورة العامة التي
�سادت في �أذهان الم�شتغلين بالنحو ،وم�ؤرخيه ،ومن عالجوا الفكر
النحـوي ،ونخـتم ببـيان الأ�سباب التي �أدت �إلى �أن تكـون ال�صـورة
في �أذهان الباحثين المعا�صرين هي فقط �صورة النموذج المت�أخر
ال غير.
و�أخي ًرا ال بد من الإ�شارة �إلى �أن عر�ض الق�ضايا في هذه الورقة
قد نحا نحو التكثيف واالختزال؛ وذلك مراعاة للمقام الذي �أُ ِع َّدت
لتُلقى فيه .وهو مقام محكوم بزمن محدود ،ال يتيح ب�سط الم�سائل
وتف�صيلها بما ت�ستحق .ولكنني �أرجو �أن تكون الورقة قد �أ�شارت
�إلى �أهم الخطوط العري�ضة في المو�ضوع ،دون �أن يخ َّل بذلك هذا
الإيجا ُز والتكثيف.
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 .1النموذج الإر�شادي (:)paradigm

بنى العالم الأمريكي «توما�س كون» ر�ؤيته لتطورات العلوم في
كتابه «بنية الثورات العلمية» على القول بانقطاعات بين مراحل
تطور العلم المختلفة �سماها بـ «الثورات» العلمية .غير �أن �إطالق
ا�سم الثورة على هذه القطائع ال يقت�ضي بال�ضرورة ما تعنيه هذه
الكـلمة حرف ًّيا في كل حال كما قد ُيفهم .بل قد تـعني لفظ ُة الثـورة
في �سـياق تطـورات العـلوم � -إلى جانـب الداللـة على التغيير
الجذري  -مجر َد التغ ُّير الذي يقابل التغ ُّير الحا�صل بالتراكم.
ن�صا بقوله« :فالثورة عندي
وقد ن َّبه هو على هذه الداللة الخا�صة ًّ
نوع معين من التجديد� ،أو �إعادة
نو ٌع خا�ص من التغير ينطوي على ٍ
تنظيم التزامات جماعة البحث .ولكنْ لي�س من ال�ضروري �أن
تكون تغ ُّي ًرا هائال ،وال من ال�ضروري �أنْ تبدو حد ًثا ثور ًّيا في �أعين
الغرباء عن جماعة البحث� ...إذ نظ ًرا لأنَّ هذا الطراز من التغير
الذي ناد ًرا ما ت�س ِّلم به فل�سفة العلم وت�ضعه مو�ضع الدرا�سة يقع
بانتظام على هذا الم�ستوى المحدود ال�ضيق .لذا بات التغير الثوري
ما�سة �إلى �أنْ نفهمه» .ولقد ُ
ا�ضطر
مقابل التغير التراكمي بحاجة َّ
لتكرار بيان معنى ما يمكن ت�سميته بالثورة في �سياق تطورات العلوم
بقوله � ً
أي�ضا« :ويكفي �أن تكون هي المقدمة العادية التي تهيئ �آل َّية
للت�صحيح الذاتي ،تكفل �أ ّال يطرد جمود العلم القيا�سي ويم�ضي �إلى
الأبد دون �أي تحدِّ يات» .وعلى �أية حال يمكن القول بب�ساطة تب ًعا
لبع�ض الباحثين� :إن الثورة العلمية في جميع الأحوال البد �أن تعني
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بداهة�« :إزاح َة ال�شبكة �أو الإطار الت�صوري الذي يرى العلما ُء العلم
من خالله و� َ
إحالل بديل �آخر».
ويحت ُّل مفهوم النموذج الإر�شادي (البرادايم) المركز من
�أطروحة الثورات العلمية الم�شار �إليها� .إذ يعني هذا الم�صطلح
نموذجا
عند كون :النظرية �أو النظريات المعتمدة التي ُت َع ُّد
ً
م�شت َر ًكا ت�شترك فيه جماعة من الباحثين (الجماعة العلمية) في
ع�صر معين ،وكذلك طرق البحث المميزة لهذه
ٍ
علمي ما في ٍ
حقل ٍ ّ
الجماعة ،والتي يتبعونها لتحديد الم�شكالت العلمية الرئي�سة في
الحقل وح ِّلها � .أو هو «النظرية النموذجية العليا التي ت�سيطر على
جماعة الباحثين طيلة فترة معينة من الزمن ،والتي يف�سرون من
خاللها كل �شيء ،وذلك قبل �أن ت�سقط وتـنهار ويحل محلها نظرية
جديدة».
ويرى ُكون �أنَّ النموذج الإر�شادي الذي يتعاون على �صق ِله
و�سد الثغرات فيه بال�ضرورة �أع�ضا ُء ما ُي�سمى عنده
وتهذي ِبه ِّ
ا�صطالح ًّيا بـ «الجماعة العلمية» ،ي�ستمر العمل به مادام قاد ًرا على
يج َّد في
مواجهة الم�شكالت العلمية القائمة وح ِّلها بكفاءة� ،إلى �أنْ ِ
الحقل ما يعجز النموذج الإر�شادي عن مواجهته ،فتكون النتيجة
حينئذ �أن يحل محل النموذج القديم نموذ ٌج مختلف� ،أو
الحتمية
ٍ
ُي َح ِّول النموذج نف�سه �إلى وجهة جديدة تالئم الأو�ضاع الجديدة.
أ�شد االقت�ضاب عن الأطروحة
هذه لمحة �سريعة ومقت�ضبة � َّ
ال ُكونـية� ،أردنـا لها �أال تـتجـاوز حـدود ما ي�سـمح بـه المقـام هنـا.
ومما ال �شـك فيه �أن هـذه الأطروحـة التي اختـار لها �صاحبها
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الت�سـمية بـ «الثورات» قد �أحدثت ثورة حقيقية  -بالمعنى الحرفي
للكلمة  -في حقل ت�أريخ العلوم ونظرية المعرفة .وقد تزامنت هذه
أعم منها جاء بها ِّ
منظر المعرفة وم�ؤرخ
الر�ؤية مع ر�ؤي ٍة ثوري ٍة �أخرى � َّ
الأفكار ال�شهير «مي�شيل فوكو» ،تتفق مع الأطروحة الكونية في �أهم
ما نحن ب�صدده ،وهو القول بالقطائع المعرفية في م�سيرة تطور
عد هذا االتجاه ب ُر َّمته ثور ًّيا هو �أنه التنظير
العلوم .وال�سبب في ِّ
الذي قلب المعتقدات ال�سائدة عن ات�صال المعارف ،وتراكمها،
و�سيرها في خط م�ستقيم منذ بدئها �إلى منتهاها ،و�أح ّل بد ًال منها
القول باالنقطاعات الم�شار �إليها فيما م�ضى .وقد نجح هذا االتجاه
في تجديد النظر �إلى العلوم  -وال�سيما من حيث طبيعتها  -من
زوايا لم يكن قد ُنظر �إليها منها من قبل ،وا�ستطاع �أن ُيغ ِّير تغيي ًرا
جذر َّيا كثي ًرا من الت�صورات الإب�ستمولوجية الجوهرية التي كانت
�سائدة ومهيمنة في فل�سفة العلوم .وقد �أبان توما�س ُكون نف�سه في
�أطروحته المعرو�ضة في ال�سطور ال�سابقة العوامل التي تحجب
إر�شادي ما ر�ؤي َة مالمح
ع�صر ما ي�سود فيه نموذ ٌج �
ٌّ
عن العلماء في ٍ
النموذج المتقدم في ع�صر �ســابق عليه ،و ُتخفي معها � ً
أي�ضا طبيعة
ا�ست ُِم َّدت وتبلورت من خالل
الحقل المعرفي و�سماته الرئي�سة كما ْ
ذلك النموذج ،وهو �أمر �سيت�ضح حين نقف عليه في فقرة قادمة من
هذه الورقة.
َّ
لعل من غير الم�ستنكر �إذن بناء على ما تـق َّدم �أن ُيعاد الت�أمل
في م�سيرة علم النحو العربي ومراحل تطوره المختلفة في �ضوء هذه
الفكرة ال ُكونية� .إذ �إن من الوا�ضح �أن الحقل النحوي لم يكن ي�سير
منذ �أول عهده �إلى �آخره و ْفقَ نموذج �إر�شادي واحد .و�سنميز فيما يلي
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وا�ض َحي المالمح ،هما :النموذج النحوي
بين نموذجين مختلفين ِ
الذي ن�ضج وات�ضحت مالمحه في كتاب �سيبويه وما بعده بقليل،
والنموذج النحوي المت�أخر الذي اتخذ �صورته في كتب المت�أخرين
ومقدماتهم و�شروحهم ومتونهم ومنظوماتهم وحوا�شيهم ،وات�ضح
كذلك في الكتب المدر�سية و�شبه المدر�سية المت�أخرة.
 .2النموذج النحوي المبكر:

يقرر عدد ال ب�أ�س به من الباحثين المعا�صرين  -وال�سيما
الغربيين � -أن النحو العربي كما ظهر في م�صنفاته الأولى ،ككتاب
�سيبويه والمقت�ضب والأ�صول ،يختلف اختال ًفا ب ِّيـ ًنا عنه في م�صنفات
المت�أخرين ،ك�شروح الألفية و�شروح الكافية والهمع ونحو ذلك .وهو
اختالف جوهري ومهم؛ لأنه تباين جذري في طبيعة العلم وفي
الق�ضايا و�أ�ساليب المعالجة كما �سيرد.
ن�ص ُ
بع�ض الباحثين على �أن من يت�أمل كتاب �سيبويه يجد ب�صورة
َّ
كتاب َق َ�ص َد به
جل َّية �أن ق�ضاياه وطبيعة التناول فيه ال تنم عن �أنه ٌ
تعليم العربية َمنْ ال يعلمها ،بل هو كتاب في «المعرفة اللغوية»
م�ؤل ُفه َ
بح�سب ا�صطالح ت�شوم�سكي� ،أي :تحليل معرفة المتكلم لغته� .أو هو:
بحث في «النظام الذهني» اللغوي عند «الجماعة اللغوية» المتكلمة
بالعربية � ،أي� :أنه بحث في «اللغة» مقابل «الكالم» بح�سب ا�صطالح
دي �سو�سير .ي�ؤكد حمزة المزيني �أنَّ « :ال�صورة التي يمثلها �سيبويه
هي الدليل الأو�ضح على �أن النحو العربي في بداياته لم يكن معيار ًّيا
خال�صا ،بل كان �أل�صق ما يكون بالتنظير الل�ساني الحديث ...وقد
ً
اكت�شف المتخ�ص�صون في الل�سانيات الحديثة ،وبخا�صة في �إطار
 124عالمــات

العدد  ، 75شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

حممد ربيع الغامدي

الل�سانيات التوليدية ،هذا الغنى النظري في النحو العربي المبكر.
وهو ما دعا ه�ؤالء �إلى القول ب�أن النحو العربي في �صورته تلك
يت�شابه مع الدرا�سات الل�سانية الحديثة� ،إن لم يتماثل معها ،في
الأهداف وفي طريقة البحث وفي الو�صف والتف�سير» .ويقرر � ً
أي�ضا
جوناثان �أوينـز ،في كتا ِب ِه «مقدمة في النظرية النحوية العربية
المبكرة» ،كغيره من الباحثين الغربيين الذين در�سوا النظرية
النحوية كما بدت في كتاب �سيبويه �أن «النظرية العربية النحوية
في تلك الفترة تت�شابه مع النظرية الل�سانية المعا�صرة في عدد
من الأمور الأ�سا�سية» .ويذكر �أوينـز �أن �سبب «عدم تقدير النظرية
العربية حين اكت�شفها الغربيون في القرن التا�سع ع�شر �إ ّبان تك ُّون
التقاليد اال�ست�شراقية هو �أنه لم يكن في الح�ضارة الأوروبية في تلك
الفترة ما يماثلها .ولم تو�ضع هذه النظرية في منظور �أف�ضل �إال مع
التقاليد البنيوية التي �أتى بها دي �سو�سير وبلومفيلد وت�شوم�سكي».
هذه ال�سمات التي ا َتّ�سم بها الدر�س النحوي المبكر ،وجعلته
يت�شابه مع الدرا�سات الل�سانية التي تبحث في النظام اللغوي عند
الدر�س الل�ساني
«الجماعة اللغوية» الواحدة ،لفت الأنظا َر �إليها
ُ
المعا�صر كما تقدم .غير �أني وجدت ابن خلدون � ً
أي�ضا قد لحظ من
قبل �أن «طريقة المتقدمين مغايرة لطريقة المت�أخرين» .كما لحظ
� َّأن نح َو �سيبويه الذي يك�شف عن النظام اللغوي ويحلله �أقد ُر بكثير
من كتب التعليم المت�أخرة  -على كثرتها وب�سطها للم�سائل  -على
�إك�ساب المخالطين للكتاب ما �سماه بـ «ال َم َل َكة» الل�سانية .وقرر �أن
«ال َم َلكة هي غير �صناعة العربية ،و�أنها م�ستغنية عنها بالجملة .وقد
نجد بع�ض ال َم َه َرة في �صناعة الإعراب ب�صي ًرا بحـال هذه ال َم َلـ َكة،
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وهو قلي ٌل واتفاقي ،و�أكثر ما يـقع للمخالطـين لكتاب �سـيبويه» .واجتهد
فتو�صل �إلى �أن �سيبويه «ملأ كتابه
ابن خلدون في تف�سير هذا الأمرَّ ،
من �أمثال العرب و�شواهد �أ�شعارهم وعباراتهم؛ فكان فيه جزء �صالح
والمح�صل له قد ح�صل
من تعليم هذه الم َلكة ،فتجد العاكف عليه
ِّ
على ٍ ّ
حظ من كالم العرب ،واندرج في محفوظه في �أماكنه ومفا�صل
حاجاته ،وتـن َّب َه به ل�ش�أن الملكة ،فا�ستوفى تعليمها» .و�أعتقد �أن كالمه
هذا ال يمكن �أن ُيحمل على مجرد ا�شتمال كتاب �سيبويه على الأمثال
و�شواهد الأ�شعار والعبارات؛ لأنه لي�س الكتاب الوحيد الم�شتمل على
ذلك ،ولي�س ب�أكثر ا�شتما ًال على الأمثال والأ�شعار من كتب الأدب.
ولو لم تكن هذه الأمثال والأ�شعار والعبارات قد اندرجت في الكتاب
في �سياق تحليل النظام اللغوي الذهني ما كان لها القدرة على
�إك�ساب العاكف على كتاب �سيبويه هذه الملكة الل�سانية التي تحدث
عنها ابن خلدون ،وجعلها  -كما يقول  -تـندرج في �أماكنه ومفا�صل
حاجاته ،وتـنبهه ل�ش�أن الملكة .و�أعتـقد �أن عبارة ابن خلدون هذه
ال تن�صرف �إال �إلى المعنى الذي �أراده من َو َ�صف نحو �سيبويه ب�أنه
�أقرب �إلى البحث الل�ساني التحليلي في «المعرفة اللغوية».
ولقد ت�ص ّدى لبيان المحاور التي التقى فيها الدر�س النحوي
الذي �أقامه الخليل و�سيبويه مع نظيره الل�ساني المعا�صر ،وبها
تطابقت طبيعتاهما ،عد ٌد من البحوث الم�ستقلة .وهذا باب وا�سع
واحد �إال بحث �أجزاء محدودة منه .وقد حاولنا
عمل ٍ
ال يمكن في ٍ
في �أعمال �سابقة من�شورة بيان �أهم الأ�صول والأركان التي قامت
عليها النظرية النحوية المبكرة ،فت�شابهت بذلك في �أهم مكوناتها
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مع بع�ض النظريات الل�سانية المعا�صرة� .إذ وقفنا في درا�سة �سابقة
على عدد من المفاهيم التي تكاملت في الوفاء بت�صوير النظام
الذهني اللغوي وتحليل التراكيب من خاللها ،هي( :العامل ،العلة،
مو�ضوعا واحدً ا �شاع تحليله في كتاب
التقدير ،الت�أويل) .كما اخترنا
ً
�سيبويه من خالل هذه المفاهيم ،هو مو�ضوع (التوهم) ،بو�صفه
نموذجا للمنحى الذي اتخذه تحليل التركيب في الكتاب  .وو�صفنا
ً
في درا�سة �أخرى مالمح النظرية اللغوية التي انبنى عليها التحليل
النحوي عند الأوائل ،وخل�صت تلك الدرا�سة �إلى �أن �أهم ركن قام
عليه التحليل التركيبي هو الوعي ببنيتين� ،إحداهما :مت�ص َّورة تمثل
ومنجزة تمثل النماذج المنطوقة ،ور ُّد ما اختلف
النظام الذهنيَ ،
�أو خرج عن النظام من البنية المنجزة �إلى �أ�صلها من البنية
المت�صورة .وهذه الجهود ال ن َّدعي �أنها الوحيدة� ،أو �أنها �أ�سفرت
عن نتائج غير م�سبوقة ،بل تتكامل مع جهود �أخرى عديدة في هذا
وقفت على عدد من الدرا�سات المهمة التي ُتظهر على
االتجاه .وقد ُ
نحو وا�ضح ومحدد محاور تميز النظرية العربية المبكرة ،كما جاءت
عند الخليل و�سيبويه وظهرت مالمحها جلية في الكتاب ،وتـنحو نحو
در�سا ل�سان ًّيا
�إبراز الق�ضايا التي كان بها الدر�س النحوي المبكر ً
تحليل ًّيا للتراكيب ،ال �أنه تعليم العربية َمن ال يعلمها .وقد �أ�شير �إلى
بع�ضها في ال�سطور ال�سابقة ،و�سي�شار �إلى �أخرى فيما يلي.
ولعل من �أهم هذه الدرا�سات  -على �سبيل المثال ال الح�صر -
درا�سة عبدالرحمن الحاج �صالح بعنوان« :المدر�سة الخليلية الحديثة
والدرا�سات الل�سانية الحالية في العالم العربي» التي �أفا�ض فيها في
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�شرح الأ�صلية والفرعية ،والتقدير ،والفرق بين التحويل التقديري
عند الأوائل والتحويل عند ت�شوم�سكي ،وما �إلى ذلك .وكذلك درا�سة
مرت�ضى جواد باقر« :مفهوم البنية العميقة بين ت�شوم�سكي والدر�س
النحوي العربي» .وكتاب عبد الحكيم را�ضي« :نظرية اللغة في
ف�صل �أوج َه ال�صلة
النقد العربي» ،وال�سيما في �أحد ف�صوله الذي َّ
التي تربط ما �سماه الباحث بالم�ستويين «المثالي والواقعي» عند
النحاة بالم�ستويين «العميق وال�سطحي» عند التحويليين .
واكتفا ًء بالإ�شارة �إلى هذا النوع من الدرا�سات لن تخو�ض
هذه الورقة في تف�صيل الكيفيات التي بها كان الدر�س النحوي
على ال�صورة المذكورة �آن ًفا ،بل �سنكتفي في هذا الجزء منها
بهذه الإ�شارة ال�سريعة العامة ،وننتقل �إلى مقارنة النموذج النحوي
المبكر على عهد �أوائل النحاة بال�صورة التي �آل �إليها النموذج عند
المت�أخرين منهم.
 .3النموذج النحوي المت�أخر:

�إذا كان النح ُو العربي قد ن�ش�أ ن�ش�أ ًة علمي ًة ،ال تعليمي ًة ،كما �أُ�شير
�إلى ذلك �سل ًفا ،ف�إنَّ م�س ِّوغ هذا الأمر هو �أنَّ الع�ص َر الذي فيه بد�أ
الحقل النحوي بالت�ش ُّكل ،وفيه و�صل �إلى مرحلة الن�ضج واالكتمال
على يدي الخليل و�سيبويه ،هو ع�ص ٌر لم ُي ْحت َْج فيه �إلى تعلُّم العربية
وتعليمها؛ لأنه يقع �ضمن ع�صور ال َم َلكة الل�سانية التي ُيحت ُّج باللغة
فيها من حيث التركيب والت�صريف والألفاظ ،و�صارت ُت�س ّمى فيما
بعد بـ «ع�صور االحتجاج» ،خال ًفا لكثير ج ًّدا من الباحثين ممن
يعتقدون �أنَّ النح َو ن�ش�أ لغاية تعليمية� ،أو ل�صيانة الل�سان من اللحن،
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كما �سيت�ضح في ال�سطور القادمة.
�أما في الع�صور الالحقة فقد َج َّد في حياة العرب  -مع تق ُّدم
الزمن و ُبعد العهد بالنماذج اللغوية الف�صيحة  -ما يجعلهم في
حاجة �إلى تعليم العربية وتعلُّمها .ولهذا كان البد من �أن يظهر
نموذج نحوي منا�سب ،كما هي �سنن النماذج الإر�شادية في الحقول
المعرفية المختلفة .وكان ال مفر من �أحد خيارين� :إما �أن يظهر
نموذج جديد ينبني على �أ�س�س مختلفة ،و�إما �أن يتب َّدل النموذج
القديم و َيت ََح َّور؛ ليفي في نهاية المطاف بما ُيحتاج �إليه في الحقل
المعرفي في الع�صر المت�أخر .والذي ح�صل في الحقل النحوي هو
الخيار الثاني كما هو وا�ضح؛ �إذ ط َّور النحاة في م�ؤلفاتهم ما خ َّلفه
لهم الخليل و�سيبويه ،و�أدخلوا فيه بالتدريج ما ُيخرجه من �إطاره
العلمي ال�صرف �إلى �إطار يمتزج فيه البعد العلمي بالبعد التعليمي.
وهو �أمر يح�صل ب�صورة معتادة في النماذج الإر�شادية حين تواجه
تحديات جديدة؛ �إذ ي�ؤكد توما�س كون �أنَّ «النموذج الإر�شادي
القديم كما هو مفتر�ض يمكن تعديل �صياغته على نح ٍو يفي بهذه
التحديات مثلما واجه تحديات �أخرى �سابقة» .غير � َّأن من تبعات
هذا الخيار �أنْ �أ�صبح تعليم العربية يمر عبر تحليل تراكيبها كما هو
معلوم؛ وما ذلك �إال ب�سبب المحافظة على النموذج القديم وقيام
النموذج المت�أخر عليه.
حد قد يع�سر معه
ومع �أنَّ هذا التح ُّول قد ح�صل بالتدريج �إلى ٍّ
تعيين الزمن المع َّين الذي كان فيه االنتقال من نموذج �إلى �آخر على
قرن ات�سعت فيه الفجوة بين النموذجين،
وجه الدقة  ،نرجح �أنَّ �أهم ٍ
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ف�أ�صبح فيه النموذج الجديد مهيم ًنا م�ستق ًّرا في الأذهان ،هو
القرن الرابع الهجري .وذلك لأنَّ هذا القرن ن�شطت فيه حركة
الت�أليف والتدري�س ،وفيه ظهرت المقدمات و�شروحها و�شروح كتاب
�سيبويه ،وما �إلى ذلك .وقد ظهر في القرن الرابع � ً
أي�ضا على يد ابن
جني تعيينٌ لمفهوم النحو لم يكن متداو ًال وال معهودًا في الع�صور
ال�سابقة ،يعبر عما �آل �إليه المفهوم في ع�صره ،هو قوله الم�شهور
في تعريف النحو« :هو انتحاء �سمت كالم العرب في ت�صرفه من
�إعراب وغيره ...ليلحق من لي�س من �أهل اللغة العربية ب�أهلها في
الف�صاحة ،فينطق بها و�إنْ لم يكن منهم» .وقد �ألمح جوناثان �أوينـز
�إلى المرحلة الفا�صلة بين النموذجين في �إ�شارة �سريعة ،حين
قرر �أن علم النحو في �صورته المبكرة قد اكتمل ن�ضجه عند ابن
ال�س ّراج.
تتابع الت�أليف النحوي منذ القرن الرابع بق�صد التعليم،
فظهرت المنظومات ال�شعرية ،والمتون النثرية ،والمقدمات،
وال�شروح ،والحوا�شي ،والمخت�صرات .وتدرج الم�ؤلفون زما ًنا بعد
زمان في ت�شقيق الم�سائل وتفريعها كما ال يخفى .ف�أ�سهمت غزارة
الجهد الت�أليفي المتتابع في هذا االتجاه في تكري�س ت�صورات معينة
قارة عن طبيعة علم النحو ،وعن �أغرا�ضه ،وعن المنافع التي
إلماما كامال .كما �أ�سهمت في
يح�صلها من �أحاط بالعلم و� َّألم به � ً
ِّ
بروز ال�صورة التي اتخذها النموذج النحوي في �أواخر عهده ،والتي
يغلب عليها البعد التعليمي ،وظهورها ظهو ًرا كامال ،قد يكون هذا
الأمر هو �أقوى عوامل �إخفاء �صورة النموذج النحوي القديم ،كما
�سيت�ضح فيما ي�أتي.
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� .4صورة النموذج النحوي في �أذهان عامة المعا�صرين:

يكاد الباحثون العرب المعا�صرون كافة ُيجمعون على �أن النحو
ن�ش�أ لغاية تعليمية .وينق�سمون في تعيين هذه الغاية �إلى ق�سمين
رئي�سين؛ ق�سم يرى �أن علم النحو �إنما ن�ش�أ لخدمة القر�آن الكريم
وعلوم الدين ،وق�سم يرى �أنه �أُن�شئ لتعليم الداخلين في الدين من
غير العرب العربي َة .وقد ُيعت َقد �أنْ ال تعا ُر َ�ض بين الغر�ضين؛ �إذ �إن
تعلُّم قواعد العربية والإلمام بها ي�ؤدي في جميع الأحوال �إلى �صيانة
الل�سان من الخط�أ واللحن ،و�إلى فهم ن�صو�ص القر�آن وال�سنة،
و ُيدخل غير العربي مع العرب في لغتهم  .هذه هي ال�صورة العامة
ال�شائعة في البحوث والدرا�سات العربية المعا�صرة المعنية بت�أريخ
النحو� ،أو مدار�سه� ،أو بالفكر النحوي ،وهو �أمر معلوم ظاهر ال
يحتاج �إلى دليل.
هذه ال�صورة العامة ال�شائعة تتنافى كل َّي ًة مع ما �سبق عر�ضه
من �أن النموذج النحوي القديم الذي اكتمل على يدي �سيبويه
نموذج علمي ال تعليمي .ولي�س في م�ضمون الكتاب ،وال �أ�ساليب
التناول والمعالجة فيه ،ما يوحي ب�أن النحو ن�ش�أ لغاية تعليمية ،كما
�أ�شير �إلى ذلك �سل ًفا .وهي �صورة ال تقف فقط عند حد ال�سياق الذي
يرد فيه الحديث عن الغاية من النحو ،بل تتجاوزها بال�ضرورة �إلى
الت�صورات القا َّرة في �أذهان الباحثين عن طبيعة علم النحو نف�سه.
ذلك لأن فهم الظواهر والأ�شياء في �ضوء غاية معينة� ،أو منفعة
محددة ،يختلف �ضرور ًة عن فهمها في �ضوء غايات �أو منافع �أخرى،
�أو في �ضوء عدم و�ضوح �أية غاية �أو منفعة ملمو�سة .بل لعل ت�صورات
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النا�س عن طبيعة النحو في �ضوء كونه ي�ؤدي �إلى حماية الل�سان من
الوقوع في اللحن والخط�أ مما يندرج فيما ي�سميه بع�ض الفال�سفة
وباحثي نظرية المعرفة بـ «التفكير الغائي» .وهو نوع من التفكير
البد �أن يف�ضي �إلى ت�صور النحو على �أنه كله «معياري» ال غير،
ومن ثم ُتـتل ّقى مباحثه وق�ضاياه في هذا الإطار ،بحيث ال ُيـلحظ
الجانب الأهم فيها ،وهو تحليل التركيب ،وتف�سير النظام الذهني
اللغوي الذي يحكمه .و�ستت�ضح هذه النقطة في الفقرة التالية التي
خ�ص�صناها لأ�سباب عدم تنبه الباحثين �إلى الفرق بين النموذجين
مع �شدة و�ضوحه؛ �إذ �إن �شيوع ت�صور معين عن نموذج ما من النماذج
يخالف حقيقة ما هو عليه ،وخفاء ال�صورة الحقيقية ،ي�ستوجب
البحث عن �أ�سباب ذلك.
� .5أ�سباب عدم التنبه �إلى الفرق بين النموذجين:

من المعلوم �أن المخت�صين في الحقل النحوي جمي ًعا لم يبد�ؤوا
تع ُّلم النحو ولم يوا�صلوا الم�سيرة نحو الإلمام به ،طويل ًة كانت
تلك الم�سيرة �أم ق�صير ًة� ،إال من خالل �أواخر الم�ؤلفات النحوية،
ال �أولها� .أي �أن النموذج النحوي المت�أخر الذي على َو ْف ِقه انتهت
م�ؤلفاتُ النحو ،وكذلك الكتب المدر�سية و�شبه المدر�سية ،على نحو
ما مر فيما م�ضى ،هو النموذج الذي ا�ستوعبه كافة المخت�صين
من الدار�سين والباحثين والم�شتغلين بالحقل النحوي� .أما م�ؤلفات
الأقدمين ف ُيعاد �إليها ،و ُتـقر�أ ن�صو�صها ،ل�ضرورات بحثية ال غير في
الغالب .غير �أن المهم في هذه الم�س�ألة هو �أن العودة �إلى ن�صو�ص
الأقدمين وم�ؤلفاتهم� ،سواء �أكانت ل�ضرورات بحثية �أم لغير ذلك،
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ال تتم �إال بعد �أن يكون قد ا�ستولى على العائدين �إلى تلك الن�صو�ص
النموذج المت�أخر ،و�سيطر على �أذهانهم ،فحجب عنهم ر�ؤي َة �صورة
ُ
النموذج القديم على حقيقتها.
لقد تحدث �صاحب الثورات العلمية حدي ًثا م�سه ًبا عن مدى
ما ت�ؤدي �إليه الكتب المدر�سية التي ا�ستقر ت�أليفها على وفق نموذج
مت�أخر من الحجب والإخفاء لمالمح نموذج �سابق �أو �أكثر عن �أعين
المخت�صين وغير المخت�صين .يقول كون« :الكتب المدر�سية هي
�أدوات تربوية تهدف �إلى تر�سيخ العلم القيا�سي وا�ستمراره ...يتعين
�إعادة كتابتها عقب كل ثورة علمية .وما �إن تتم كتابتها ثانية حتى
تخفي بالحتم دور الثورات التي �أف�ضت �إليها ،بل وتخفي � ً
أي�ضا وجود
هذه الثورات ذاته .وما لم يعاين المرء �شخ�ص ًّيا ثور ًة خالل حياته
التاريخي� ،سواء لدى الباحث العلمي �أو لدى القارئ
الح�س
هو ف�إنَّ
َّ
َّ
غير المتخ�ص�ص للدرا�سات العلمية ،ال يمتد �إال �إلى ناتج �أحدث
الثورات العلمية في هذا اﻟﻤﺠال .وهكذا تبد�أ الكتب المدر�سية بو�أد
�إح�سا�س الباحث العلمي بت�أريخ مبحثه ،ثم ت�شرع في تقديم بديل
عما �أ�سقطته».
وهناك عامل �آخر ال يق ُّل �أهمي ًة  -فيما �أرى  -عن هذا العامل،
كان له دور كبير في �إخفاء معالم النموذج النحوي المبكر ،هو
مجمل الت�صورات ال�سائدة بين الباحثين عن ت�أريخ العلوم عامة،
وت�أريخ علم النحو خا�صة .وهي ت�صورات �صلبة عن «الت�أريخ» �أف�ضت
�إلى ت�صورات م�شابهة ال تقل �صالب ًة عنها عن «العلم» نف�سه .ذلك �أن
ت�أريخ النحو على وجه الخ�صو�ص ينبني �إجما ًال في كافة الم�ؤلفات
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والدرا�سات المعا�صرة التي تعر�ض ت�أريخ النحو ومدار�سه والفكر
النحوي على مجموعة من الحكايات والمرويات عن ن�ش�أة النحو.
والقا�سم الم�شترك بين هذه الحكايات هو �أن علم النحو قد �أُن�شئ
فعل على حادثة لحن ح�صلت في زمن متقدم.
من العدم ر َّد َة ٍ
هذه المجموعة من حكايات الن�ش�أة المتفقة في بنيتها
الأ�سا�سية ،والمتنوعة في بع�ض تفا�صيلها ،ظهرت في م�ؤلفات ِ�س َير
النحاة وطبقاتهم وبع�ض كتب اللغة والنحو المت�أخرة ،وتنوقلت زم ًنا
بعد زمن ،حتى �أ�صبحت هي المك ِّون الرئي�س لت�أريخ النحو حتى في
الكتب والدرا�سات المعا�صرة .وال يجوز في اعتقادي االقت�صار على
عدِّ هذه الحكايات مجرد تف�سير لن�ش�أة هذا العلم ال غير .بل هي
مع ذلك ُت َع ِّبر �أبلغ تعبير من جه ٍة عن االقـتـناع ال�سائد في الزمن
�شخ�ص ما عل ًما من العلوم من
الذي ظهرت فيه ب�إمكان �أن ُيـن�شئ
ٌ
العدم ،بموا�صفات محددة ،لمواجهة ظاهرة محددة كاللحن ونحوه،
وهذا ما ُعرف في العلوم العربية بـ «الو�ضع» ،كو�ضع النحو ،وو�ضع
العرو�ض ،وو�ضع الخط� ...إلخ� .أما من جه ٍة �أخرى ،وهو الأهم في
هذا ال�سياق ،ف�إن هذه الحكايات ُتظهر بو�ضوح الت�صورات عن
وقت �إنتاج هذه الحكايات
طبيعة علم النحو المعيارية التي �سادت َ
وتداولها ،وا�ستمرار هذه الت�صورات وامتدادها في الو�سط الم�شتغل
بالنحو �إلى الع�صر الحديث .ولذلك �سمينا في �أعمال من�شورة
�سابقة هذه الحكايات وما ي�شبهها حكايات «م� ِّؤ�س�سة»؛ لأنها ت�ؤ�س�س
لت�صورات �صلبة عن المو�ضوع الذي تت�ضمنه ،وهي الم�س�ؤولة فيما
نرى عن ال�صورة التي تكونت في �أذهان الم�شتغلين بالنحو عنه؛ �إذ
�إنها بعد تداولها تتو�سط بين قارئ الت�أريخ والت�أريخ نف�سه ،فت�صبح
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الج�سر المو�صل �إلى الوعي بت�أريخ العلم .وهي � ً
أي�ضا �إلى ذلك ُت َع ُّد
الو�سيط الناقل لطبيعة العلم ،ال لت�أريخه فقط .
ومن �أهم ما �ساعد على تكري�س هذه ال�صورة التي تخفي مالمح
ال�صورة ال�سابقة عليها طبيعة الكتب النحوية المدر�سية التي البد
بال�ضرورة من �أن تعك�س في كل مرحلة زمنية النموذج الذي ا�ستقر
و ُبنيت عليه .فال مفر �إذن من �أن يتعا�ضد الت�أريخ المتخيل الآتي
من مجرد الحكايات مع الت�أريخ الواقعي الآتي من تعاقب الت�أليف
وفق نموذج م�ستقر لطم�س مرحلة و�إبراز �أخرى .لأن الت�أريخ بهذا
المعنى يقوم على �إخفاء معالم �سابقة و�إحالل معالم الحقة محلها،
مع الإيهام بغير ذلك� .أو يمكن القول بح�سب عبارة كون في مقدمة
كتابه المذكور« :التاريخ �إذا نظرنا �إليه باعتباره �شي ًئا �آخر �أكثر من
الحكايات و�سير �أحداث الزمان في تتابع الأحقاب يمكن �أن ي�ؤدي
�إلى تحول حا�سم في �صورة العلم التي نعي�ش �أ�سرى لها الآن� .إذ �إنَّ
أ�سا�سا النا�س بعامة ،بل والعلماء
تلك ال�صورة �سبق �أن ا�ستقاها � ً
�أنف�سهم ،من درا�سة الإنجازات العلمية بعد �أن اكتملت وعلى النحو
الذي �سجلته المراجع الكال�سيكية ثم من بعدها الكتب الدرا�سية
التي يتعلم منها كل جيل جديد من الباحثين العلميين كيف يمار�س
�صنعته .ولكنَّ غاية هذه الكتب هو حت ًما الإقناع والتعليم ،ومفهوم
العلم الذي ن�ستمده منها لن يزيد على الأرجح من حيث تطابقه مع
الم�شروع الذي �أف�ضى �إليه عن ال�صورة التي تك ِّونها عن ثقافة قومية
لبلد ما من خالل كتيب دعاية �سياحية �أو كتاب تعليم لغة هذا البلد.
وتحاول هذه الدرا�سة الإبانة عن �أن هذه الكتب قد �أ�ضلتنا من نواح
كثيرة �أ�سا�سية .وغاية هذه الدرا�سة تقديم �صورة تخطيطية �أخرى
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عن مفهوم العلم مخالف لما هو �شائع مما يمكن �أن ن�ستقيه من
ال�سجل التاريخي لن�شاط البحث العلمي ذاته».
 .6خاتمــــة:

يمكن في �ضوء ما تقدم �أن نقول� :إن ما نجده مبثو ًثا في
الدرا�سات النحوية وال�صرفية المعا�صرة من محاوالت ت�أ�صيل بع�ض
الجزئيات الواردة في م�ؤلفات النحو المت�أخرة ،بردِّها �إلى جذو ٍر
تعود �إلى الع�صور المبكرة الأولى� ،أو تف�سيرها في �ضوء ما ي�شبهها
ويتقاطع معها هناك ،ومحاوالت الت�أويل والتف�سير واال�ست�شهاد
على الجديد بالقديم وعلى القديم بالجديد ،وكذا توجيه ن�صو�ص
الأقدمين توجي ًها معيار ًّيا وك�أنَّ المق�صو َد بها تعليم القاعدة ال
و�صفها وتحليلها ،ونحو ذلك ،ك ُّل ذلك ُيغفل في الغالب م�س�أل َة
الفرق بين النموذجين ،و ُيغ ِفل حقيقة � َّأن تلقي النموذج النحوي
المبكر ينبغي �أو ًال تحري ُره من الت�أثر بالنموذج المت�أخر؛ لي�صبح
أمر �آخر يختلف عنها.
ٍ
حينئذ ُ
فهم كل ق�ضية في �سياقها ال في �سياق � ٍ
وهذا الأمر نف�سه ينطبق على ما يروج في الدرا�سات المعا�صرة عن
طبيعة الفكر النحوي من م�سلمات �أو �شبهها ك َّر�سها في الأذهان
خفاء الفرق بين ال�صورتين المتحدث عنهما ،وانبنى عليهما ما ال
يكاد ُيح�صى من النتائج.
وهناك �أم ٌر �آخر � ً
الوعي بالفرق بين النموذجين،
أي�ضا ي ِق ُفنا عليه ُ
نحتاج �إليه اليوم في ق�ضية تي�سير تعليم النحو ،هو الف�صل الواعي
تعليمي ال ينبغي �أن
بين ما هو تحلي ٌل للألفاظ والتراكيب وما هو
ٌّ
يت َِّج َه �إلى التحليل �إال في �أ�ضيق الحدود .ولهذا يمكن في اعتقادي
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الوعي بالفروق الدقيقة بين الأ�س�س والأ�صول المكونة
يو�صل
�أن ِ
ُ
وات�ضاح مالمح ال�صورة المميزة لكل نموذج
للنماذج الإر�شادية،
ُ
على ِح َدة� ،إلى انبناء نموذج نحوي تعليمي حديث ي�ستبعد ال َ
أ�صول
التي كان ُي�ستَند �إليها في التحليل ،و ُي ِح ُّل مح َّلها ال َ
أ�صول التي ُتعين
على التعليم ال غير.
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• عبدالعزيز ،محمد ح�سن� .سو�سير رائد علم اللغة الحديث ،القاهرة :دار الفكر العربي
(�ص .)25-20
• المزيني ،حمزة .مراجعات ل�سانية ج ،2كتاب الريا�ض ،ع  ،75فبراير 200م.
 2ـ الدرا�سات والمقاالت:

• باقر ،مرت�ضى جواد« ،مفهوم البنية العميقة بين ت�شوم�سكي والدر�س النحوي العربي"
(مجلة الل�سان العربي ،ع 1990 ،34م).
• �صالح ،عبد الرحمن الحاج« ،المدر�سة الخليلية الحديثة والدرا�سات الل�سانية الحالية
في العالم العربي» ،وقائع ندوة جهوية بعنوان( :تقدم الل�سانيات في الأقطار العربية)،
�إبريل 1987م.
• �صالح ،ها�شم« ،حول مفهوم القطيعة الإب�ستمولوجية» (مجلة نزوى ع  ،5يناير
1996م).
• الغامدي� ،سعد بن حمدان« ،النحو واللحن» ،موقع (�سعد بن حمدان الغامدي).
• الغامدي ،محمد ربيع« ،حكايات ن�ش�أة النحو» (مجلة علوم اللغة ،مج  ،9ع ،3
2006م).
• الغامدي ،محمد ربيع« ،اللغة والكالم في التراث النحوي العربي» (مجلة عالم الفكر،
مج  ،34ع  ،3يناير ـ مار�س 2006م).
• الغامدي ،محمد ربيع« ،النظرية اللغوية في المرايا» (مجلة الدرا�سات العربية ،كلية دار
العلوم بجامعة المنيا بم�صر ،العدد الثاني ع�شر يناير 2005م).
• مح�سن ،نبيل« ،الطب التجريبي والطب الكلي» ،موقع (معابر).
• المزيني ،حمزة« ،مكانة اللغة العربية في الدرا�سات الل�سانية المعا�صرة«( .مجلة مجمع
اللغة العربية الأردني ،العدد  ،53ال�سنة الحادية والع�شرون ،ذو القعدة 1417هـ ،ربيع
الآخر 1418هـ).
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املداخـــــالت
علي ال�شدوي

�أزمة النحو العربي

�سعيد ال�سريحي

نحو ال�سلطة واغتيال �سيبويه

لمياء باع�شن

�أين الثورة

�إقبال ال�سريحي

القطيعة المعرفية والوعي

محمد �صالح الغامي

النموذج الغائب

�أميرة ك�شغري

النحو والعقلية الن�صو�صية
�أبو النحو

�أحمد الغامدي
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�أزمة النحو العربي
يف منوذجه العلمي املت�أخر
علي ال�شدوي
رغم �أني در�ست النحو العربي �أثـناء تكويني الجامعي �إال �أنني
ل�ست متخ�ص�صا بالمعنى الدقيق للتخ�ص�ص .في الواقع �أنا هاو
لهذا العلم� ،إذ �إن تخ�ص�صي في التربية� ،إال �أنني �أ�ؤمن بالتعاون
بين المتخ�ص�صين والهواة في مجال الدرا�سات؛ ذلك �أنه «كلما
تعزز االتجاه نحو التخ�ص�ص في الأبحاث العلمية ،ف�إنني �أعتقد �أن
لنظرة غير المتخ�ص�صين ،التي غالبا ما تكون �أكثر مرونة ،قيمة
ال ي�ستهان بها ،ربما لي�س في العلوم البحتة و�إنما ،على الأقل ،في
العلوم الإن�سانية واالجتماعية التي تتطلب مقاربة منهجية �إن�سانية
�شاملة»(.)1
وفي الوقت ذاته ،وبحكم �أن تكويني التربوي المتعلق بالإ�شراف
التربوي على تدري�س علوم اللغة العربية في التعليم العام ،ف�إنني غير
را�ض عن نماذجها العلمية المت�أخرة التي و�صلت �إلينا ،و ُتد ّر�س الآن
في التعليم العام� .أعرف �أنه من غير المنا�سب �أن �أقحم تجاربي
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ال�شخ�صية في مدخل هذه المقالة ،لكنها منا�سبة لكي �أبرر كتابتها،
و�أو�ضح بع�ض �أفكاري الخا�صة ب�أزمة علم النحو العربي.
وكـ ـ ــوني ق ـ ــر�أت م�ؤخـر ًا ك ــتاب «�أزمـ ـ ـ ــة العل ـ ــوم الأوروبـ ـ ــية
والفنومينولوجيا الترن�سندنتالية»( )2لذا �أو ُّد �أن �أ�ستخدم في هذه
المقالة �أفكار الكتاب بما يدعم �أفكاري الخا�صة عن الكيفية التي
نحلل بها �أزمة النحو العربي كما و�صل �إلينا في نموذجه العلمي
المت�أخر  ،ذلك �أن كل واحد منا ين ّقب في جينات الكتاب عن الأ�شياء
التي يراها نافعة له( ،)3وفيما يخ�صني ال يمكن �أن يكون الأمر �إال
كذلك ،وقد قر�أت كتابا غني ًا ومعقد ًا كهذا الكتاب.
 .1في معنى الأزمة العلمية وت�أزّ م العلوم:

يم ـثـل كـ ــتاب «�أزمة الع ـ ـلـوم الأوروب ـ ــية والفنومينولوج ـ ــيا
الترن�سندنتالية» ثمرة قراءات مع ّمقة ،وتدري�س وتفكير الفيل�سوف
الألماني �إدموند هو�سرل في �أزمة العلوم الأوروبية التي �شرع في
التركيز عليها وهو في الخام�سة وال�سبعين من عمره (بد�أ يركز
من عام  ،)1934وتوج اهتمامه بتلك الأزمة ب�أن ن�شر الق�سمين
الأولين من الكتاب وهو في ال�سابعة وال�سبعين ( )1936في مجلة
فل�سفية(.)4
بقي من الكتاب الق�سم الأهم والأغنى ،وهو الق�سم الثالث
الذي ا�ستبقاه لكي يراجعه وي�صححه .راجع هذا الق�سم المركزي
من الكتاب ،و�أعاد �صياغته ،وهي�أ مالحق (�ضمائم كما يقدمها
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المترجم) لكي ي�ضمها �إلى متن الكتاب ،لكنه مات ( )1938قبل �أن
يعطي كتابه �صيغته النهائية(.)5
ترجم الكتاب �إلى العربية الأ�ستاذ �إ�سماعيل الم�صدق ()2008
المتخ�ص�ص الذي نعرف ترجماته وتحريراته الممتازة لمارتن
هايدجر ،وتهمي�شاته العميقة التي تو�ضح الأفكار الخطيرة والمثيرة.
ال �شك �أن هايدجر �صعب ،وكذلك هو�سرل ،لكن د�أب الم�صدق
ي�سرت ال�صعب .ترجم وناق�ش و�أقام مع �أ�ساتذة متخ�ص�صين في
ّ
هو�سرل ،ما ُن�شر له وما لم ُين�شر (كتب هو�سرل بين عامي 1890
 -1938خم�س ًة و�أربعين �ألف �صفحة) حتى خرجت لنا ترجمة
الكتاب بذلك الم�ستوى الرفيع .
ال يق�صد هو�سرل بـ�أوربا في عنوان الكتاب المعنى الجغرافي
(خارطة �أوربا) �إنما يدخل �ضمنها الم�ستعمرات الأوربية ،والواليات
المتحدة الأمريكية التي يلحقها ب�أوربا بالمعنى الثقافي ،ويخرج من
�أوروبا الإ�سكيمو والهنود والغجر .وبالتالي ف�إن �أوروبا تعني «وحدة
ثقافية للحياة والعمل والإبداع» بما تت�ضمنه الوحدة الثقافية من
غايات واهتمامات وان�شغاالت وهموم وم�ؤ�س�سات ومنظمات .
يذهب هو�سرل �إلى �أن العداء بين الأمم الأوربية  -مهما
كان كبير ًا  -يت�ضمن قرابة ثقافية داخلية خا�صة تخترق وتتجاوز
الفوارق الوطنية والعداء الذي يطفو بين حين و�آخر .ولكي يو�ضح
هذه القرابة الداخلية يقارن بين �أن ينتمي الأوربي �إلى البيت
الأوربي حيث ت�سود القرابة الداخلية ،وبين �أن يكون الأوربي غريب ًا
في التاريخية الهندية ب�شعوبها ،وت�شكيالتها الثقافية.
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لقد �شعرت �أن عبارات كثيرة تهمني �أنا القارئ العربي في هذا
الوقت التي يعي�ش فيه العرب �أزمتهم العلمية والثقافية  .يقول وهو
يتحدث عن �أوربا بالمعنى الثقافي ال بالمعنى الجغرافي« :هناك
�شيء مثل الأخوة يمنحنا هذا المحيط وعي ًا ب�أننا في بلدنا»�« .إن
ال�شعوب وحدات روحية (ثقافية) وهذا ينطبق ب�شكل خا�ص على
�أوربا كونها وحدة فوق  -وطنية»�« .أوربا الروحية (الثقافية) لها
مكان ميالد .ال �أق�صد هنا بالمكان بلد ًا بالمعنى الجغرافي  -رغم
�أن هذا هو �أي�ض ًا �صحيح ،بل مكانا روحي ًا للميالد في �أمة� .إنها الأمة
اليونانية القديمة في القرنين ال�سابع وال�ساد�س قبل الميالد».
�أثارت هذه العبارات اهتمامي؟ لأن هو�سيرل لم ي�ؤدلج مفهوم
ي�ضف عليها �صفات
الأمة مثلما يفعل المفكرون العرب( ،)6ولم ِ
مثالية ،ولم يتحدث عنها بو�صفها ق�ضية كبرى� ،إنما حلل بهدوء
الفيل�سوف ال�شغوف بالمعرفة والنظر ،المتفرج غير الم�شارك،
الذي ي�شاهد العالم من فوق  .الفيل�سوف الذي يثير االهتمام ب�أزمة
يب�سط من منظور فل�سفة التاريخ فكرة الب�شرية
العلوم الأوربية ،و ّ
الأوربية؛ ليظهر الوظيفة التي يجب �أن تنه�ض بها الفل�سفة؛ لكي
ت�ضيء تلك الأزمة .
وجد هو�سيرل في ذلك المكان والزمان (يونان القرنين ال�سابع
وال�ساد�س) في تلك المجموعة الب�شرية كلية لأوربا فوق وطنية؛ �أي
ال�شكل الثقافي لأوربا ،الثقافة التي ت�ستند �إلى النقد الحر ،وتقع
الفل�سفة في �صلب ال�شكل الثقافي الذي يعلو فوق الوطنية الأوربية
ليوحدها؛ لذلك �سماها (مملكة المعايير) ،حيث التمعن النظري
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الحر وال�شامل الذي ي�ضم كل المثل والمثل الكلي ،الفل�سفة التي
مار�ست وظيفتها في الب�شرية الأوربية  ،وكونها بالتالي وظيفة ذات
فائدة للب�شرية جمعاء .
لقد مثل لي هو�سرل طريقة ُم ْث َلى للدخول �إلى �أزمة النحو
العربي كما و�صل �إلينا في نموذجه العلمي المت�أخر ،وما يهمني �أكثر
من �سواه عند هذا الفيل�سوف هو �أنه ال يبحث �أزمة العلوم الأوربية
من جهة ظاهرها  ،وال يبحثها من جهة النا�س الذين يعانون منها،
وال من جهة ما ت�شعر به ذات مع ّينة �أثناء �أزمتها� ،إنما يق�صر بحثه
على وجود الأزمة والأ�سباب التي �أدت �إليها.
ي�ضعنا هذا الفيل�سوف في و�ضع ي�سمح لنا بف�ضل تحليله �أزمة
العلوم الأوروبية ،ب�أن نرى �أزمة النحو العربي ال من جهة �أولئك
الذين وقعوا فيها ،وال من جهة حاالتهم الذهنية ،وال من جهة ما
ي�شعرون به� ،إنما البحث في الأزمة ؛ �أي في وجودها ذاته ،ولي�س ما
يترتب عليها.
�إن تقديم هذا الفيل�سوف في جزء من ا�شتغاالته الفل�سفية
الأخيرة؛ �أعني عنايته ب�أزمة العلوم الأوروبية ،ال ب�أزمة الب�شر
الأوربيين ،ما يعين القارئ العربي على �أن يفهم �أزمة النحو
العربي ،وبتلخي�ص �أفكار كتابه المتعلقة ب�أ�س�س تلك الأزمة  -ولو
ب�صورة �إجمالية � -س�أ�سلك �أف�ضل الطرق لكي �أثير االنتباه �إلى هذا
الفيل�سوف ،و�إلى كتابه هذا ،و�إلى �أ�سلوبه في تحليل الم�شكالت.
لقد �أتت قراءتي في وقت منا�سب لكي �أقارن بين ان�شغاالت
الكتاب الكبار ب�أزمة العلوم التي ي�شعرون بها بان�شغاالت عينة
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من العلماء العرب ب�أزمة علوم اللغة العربية  .وقد �أثارت قراءتي
الكتاب �أفكارا عزيزة على قلبي ،وجاءت في وقتها المنا�سب لكي
يتم ّكن هو�سرل من �أن يع ّلم العلماء العرب كيف يمكن �أن يفكروا
ب�شكل �أعمق في �أزمتهم العلمية .و�أن العمق في التناول يجب �أن
يكون على الدرجة ذاتها من عمق الم�شكلة ،وهو ما كان �صحيح ًا
بالن�سبة لأدموند هو�سرل ،ولي�س �أولئك الذين يتحدثون الآن عن
�أزمة علوم اللغة العربية من غير �أن يحركوا �ساكنا.
ب�أي معنى يفهم �إدموند هو�سرل �أزمة العلم الأوربي؟ يلزم �أن
نقول �أوال� :إن هو�سرل ال ي�شكك في �صرامة العلوم الأوروبية ،وال
في �إنجازاتها النظرية ،وال في نجاحاتها المقنعة .وال يطعن في
علم ّيتها ،وال في م�شروعية �إنجازاتها المنهجية� .إنما ينظر �إلى
تلك العلوم من زاوية �أخرى هي ال�شكوى العامة �آنذاك من �أزمة
في الثقافة الأوربية ،ومن الدور الذي تعزوه ال�شكوى �إلى العلوم،
وتحول �شعور الجيل الجديد بعد الحرب العالمية الأولى �إلى �شعور
عدائي نحو العلم ،و�إلى ي�أ�س من �أن العلم ال يوجد عنده ما يقوله عن
المحنة التي �ألمت �آنذاك بالحياة والثقافة الأوروبية.
�أما لماذا حدث هذا ؛ فر�أي هو�سرل �أن ذلك ب�سبب �أن العلوم
الأوروبية �آنذاك لم تكن تهتم �إال بالوقائع ،ولم تكن تدر�س �إال
الأج�سام المح�ضة ،ولم يكن الحقيقي عندها �إال ما يقبل المالحظة.
وتحولت تحت �شعار «المو�ضوعية» �إلى ت�سجيل لما هو عليه العا َلمان
الطبيعي والروحي (الثقافي).
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حدث هذا في العلوم الطبيعية ،وكذلك في العلوم الإن�سانية
نحى الباحثون مواقفهم الق َيم ّية ،وا�ستبعدوا
(علوم الروح) التي ّ
الأ�سئلة المتعلقة بعقل الإن�سان ،وت�شكيالته الثقافية .لم تراع هذه
العلوم �أن العلم �إنجاز ب�شري لب�شر يجدون �أنف�سهم في العا َلم ،وفي
تجربة العا َلم العامة .وهو �إنجاز ب�شري واحد من �إنجازات ب�شرية
متعددة من الإنجازات العمل ّية .باخت�صار لقد اختزل ال ِع ُلم الأوربي
فكر َة ال ِعلم �إلى علم الوقائع ،ف�أ�صبح العقل عبث ًا ،وتحولت النعمة
�إلى نقمة.
تكمن �أزمة العلوم الأوروبية � -إذن  -في �أنها ا�ستبعدت الأ�سئلة
الملحة التي تعنى بالوجود الب�شري� ،أي �أن العلوم �أق�صت الأ�سئلة
التي ُتعنى بالإن�سان من حيث هو كائن حر في اتخاذ قراراته ،ومن
حيث هو كائن حر في �أن ي�شكل ذاته ومحيطه بكيفية عقلية .لقد
ا�ستبعدت العلوم الأوروبية الأ�سئلة المتعلقة بالخلود ،وبالعقل في
التاريخ .باخت�صار :تكمن �أزمة العلوم الأوربية �آنذاك في �أنها فقدت
دالالتها بالن�سبة �إلى الحياة.
 .2المنهج الظاهراتي في بحث �أزمة العلوم:

في مواجهة هذه الأزمة يعود هو�سرل �إلى الوراء ليك�شف عن
جذور هذا الفهم ال�ض ّيق للعلم الأوربي الحديث .ولكي يفعل ذلك
عاد �إلى التد�شين اليوناني للعلم والفل�سفة؛ �أي الت�أ�سي�س الأ�صلي �أو
الأول ،ثم حلل تبني الب�شرية الأوربية في ع�صر النه�ضة للم َثل القديم
للفل�سفة والعلم اليونانيين ،ثم �أظهر االنحرافات والتحريفات التي
خ�ضع لها هذا المثل ،و�أدت �إلى ف�شله و�أزمته الحا�ضرة .
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ا�ستـناد ًا �إلى هذا المنهج فما تقدمه الظاهراتية لمو�ضوعي هنا
هو الأ�شياء ذاتها  .لكن «ال معنى للعودة �إلى الأ�شياء ذاتها �إال �إذا
افتر�ضنا جد ًال �أن الأ�شياء ذاتها هي �أو ًال وفي �أغلب الأوقات مم ّوهة
�أو تم تحريف اتجاهها الأ�صلي»( .)7وهذا هو ما �أريد �أن �أتح�س�سه
في هذه المقالة؛ �أي تحريف النحاة المت�أخرين اتجاه النحو الأ�صلي
كما هو عند المتقدمين .
 .3الحديث عن �أزمة في النحو العربي رغم ما ُو�صف ب�أنه العلم
الأنجح بين العلوم العربية التي حفظت الل�سان العربي و�صانته
عن اللحن .
في حدود علمي لم ي�صدر في العربية درا�سة جامعة �أو مخت�صرة
مهما كانت دقيقة� ,أو غير متطورة ت�شبه درا�سة الدكتور محمد ربيع
الغامدي «نحو �سيبويه ونحو المت�أخرين»( )8التي ي�ستعيد فيها تاريخ
النحو العربي من زاوية النماذج العلمية ؛ لذلك فهي ُتحدث تغيير ًا
في �إدراك وقائع تاريخ النحو العربي ،وتلح على �أن يغ ّير الباحثون
ما يعرفونه عن ذلك التاريخ لكي يتغ ّير ما يرون؛ ذلك �أنه «حين
ُت�ستخدم تعريفات جديدة لتخطيط المنطقة نف�سها ف�إن النتائج
�ستتغير»(.)9
يمكن �أن �أ�ستخل�ص من هذه الدرا�سة �أن �أزمة ه ّددت وما زالت
تهدد النحو العربي ،وهي خال�صة �س�أحتفظ بها لكي �أ�س�أل في �ضوئها:
هل يمكن الحديث فع ًال عن �أزمة في النحو العربي رغم ما ُو�صف
ب�أنه الأنجح في العلوم العربية في حفظ الل�سان و�صونه من اللحن،
 148عالمــات

العدد  ، 75شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

املداخـ ـ ــالت

حممد ربيع الغامدي

العلم الذي قيل �إن �أ�سباب ن�ش�أته عربية على مقت�ضى الفطرة ،وغير
مقتب�س من لغة �أخرى ال في ن�ش�أته وال في تدرجه(.)10
كيف له �أن يتحدث هكذا وبب�ساطة ،وبكل جدية عن �أزمة في
النحو العربي والعلماء �أ�صدروا وي�صدرون الكتب ،وينظمون القواعد،
وي�شرحون ما نظموه ،وينبهون على ما يجب �أن يقال وما ال يجب �أن
يقال؟ �أال يكفي لدح�ض الأزمة �أن �أح�صى عبدال�سالم هارون في
مقدمته تحقيق كتاب �سيبويه ( )23كتابا في �شرحه و( )11كتابا
في �شرح �شواهده و( )3كتب في اخت�صاره �أو اخت�صار �شروحه
و( )4كتب في االعترا�ض عليه �أو رد تلك االعترا�ضات ،ومجموع
هذا كله ( )55كتابا� ،شارك فيها كبار علماء العربية كالمازني وابن
ال�س َّراج و�أبي �سعيد ال�سيرافي وغيرهم ؟.
هذا غي�ض من في�ض� .أما الآن فكيف له �أن يتحدث عن �أزمة
النحو العربي وكل الجامعات العربية ت�ضم �أق�ساما علمية للنحو
وال�صرف؟ كيف له �أن يتحدث عن �أزمة ومادة النحو ُتدر�س في
التعليم العام ؟ وكتب التب�سيط النحوي تكاد ال تنقطع عن ال�صدور؟
كيف له �أن يتحدث عن �أزمة والندوات والكرا�سي العلمية والم�ؤتمرات
تعقد دائما لمناق�شة الق�ضايا النحوية؟ � .إنني �أعترف مق ّدما ب�أن
اعترا�ض ه�ؤالء المعتر�ضين الواثقين من ت�صورهم للنحو العربي
بنوع من الم�شروعية.
 .4اختزال فكرة النحو العربي في نموذجه العلمي المت�أخر �إلى ما
جعله يفقد معنى ت�أ�سي�سه الأ�صلي كما هو في نموذجه العلمي
المتق ّدم .
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غير �أن هناك زاوية مم ّيزة للنظر تعر�ضها الدرا�سة ؛ وهي
علم ّية النحو العربي؛ ذلك «�إن �أزمة علم ما ال تعني �سوى �أن علم ّيته
الحقة؛ �أي الكيفية التي حدد بها مهمته ،و�أن�ش�أ بها منهج ّيته الكفيلة
ب�إنجاز هذه المهمة� ،أ�صبحت مو�ضع �س�ؤال»( .)11وهذا ما ق�صدته
الدرا�سة ،وما انتهت �إليه .
�إن التحليل الذي �أجراه الباحث دقيق ،والت�شخي�ص و�صفي رائع
حتى ليجد المرء �صعوبة لكي ي�ضيف �إليه .وقد رتّب على الو�صف
والتحليل ا�ستنتاجات مب ّررة حتى �إ ّنها بدت لي مثمرة وجديرة
بالثقة ، .لكن رغم قيمة اال�ستنتاجات �إال �أنها تبقى غام�ضة من دون
تو�ضيح االنعطاف الحا�سم الذي �أنجزه �سيبويه ،وهو ما �سيحاول
هذا الهام�ش �أن يقوم به لكي يو�سع فكرة الدرا�سة المده�شة.
�س�أكتفي بهذه البداية التقريبية لو�صف الدرا�سة لأنتقل �إلى ما
�أريد �أن �أتحدث عنه هنا وهو الت�أ�سي�س الأ�صلي الذي يدعوه الباحث
النموذج العلمي عند النحويين المتقدمين � .إن هدفي هنا هو �أن
�أوظف ما ي�سميه هو�سرل التد�شين؛ �أي الت�أ�سي�س الأ�صلي �أو الأول
لمو�ضوع ما( ،)12فمن الممكن فهم معنى النماذج الأخرى حينما
نفهم الت�أ�سي�س الأ�صلي الذي عادة ما ُين�سى فعله الخالق.
 .5غائية المهن والمعنى الأ�صلي لمفهوم النحو العربي:

من الممكن �أن �أو�ضح ما يدور في ذهني بالرجوع �إلى حكاية
الأعرابي الذي ح�ضر مجل�س الأخف�ش الذي يتحاور فيه مع بع�ض
�أ�صحابه في النحو ،فالتفت الأخف�ش �إلى الأعرابي وقال له :ما ت�سمع
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يا �أخا العرب .فقال الأعرابي� :أراكم تتكلمون بكالمنا عن كالمنا
بما لي�س من كالمنا(.)13
عرفت كيف �أقر�أها -
تقدم لنا هذه الحكاية � -إذا ما
ُ
تو�ضيحات و�إر�شادات في غاية الأهمية عن ت�أ�سي�س النموذج العلمي
عند النحويين القدامى ،وعن ا�ستعاداته البعدية ،وما �إذا كانت
تلك اال�ستعادات قد ا�ستعادت الت�أ�سي�س الأ�صلي� ،أو �أفرغت بع�ض
الم�ضامين �أو �أيقظتها و�أعادت ت�شكيلها.
�س�أورد هذا القول و�سيت�ضح فيما بعد �سبب �إيراده « .لم يك
قبل الإ�سالم ما يحمل العرب على النظر �إليه ( النحو ) ف�إنهم في
جاهليتهم غنيون عن تعرفه لأنهم كانوا ينطقون عن �سليقة جبلوا
عليها ،فيتكلمون في �ش�ؤونهم دون تعمل فكر� ،أو رعاية �إلى قانون
كالمي يخ�ضعون له ،قانونهم ملكتهم التي خلقت فيهم ،ومعلمهم
البيئة المحيطة بهم»(.)14
ماذا يعني هذا بالن�سبة للأعرابي الذي ح�ضر مجل�س الأخف�ش؟
يعني �أنه يقف خارج العلم ،وفي الحياة قبل العلمية (دون تعمل فكر
�أو رعاية قانون كالمي) ،ال يوجد في محيطه �أ�شخا�ص يمتهنون
النحو (غنيون عن تع ّرفه) ،وال وجود لتقاليد نحوية منحدرة من
�أ�شخا�ص نحويين ي�ؤثرون فيه (معلمهم البيئة المحيطة بهم).
ينتمي الأعرابي �إلى مجتمع ي�أكل وي�شرب ويتنا�سل ويتكلم في
عالم غير علمي ،وقبل علمي (قانونهم ملكتهم التي خلقت لهم)
ت�شترك في �صورته التقليدية ،وفي نمطية و�ضعياته الم�ألوفة كل
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الذوات الفردية لجماعة النحن؛ �أي نحن عائلتنا ،نحن فخذنا،
نحن قبيلتنا ،نحن العرب(.)15
في المقابل يقف الأخف�ش داخل العلم ،وفي الحياة العلمية،
وفي تقاليد علمية منحدر ٍة من علماء �أثروا فيه� .أن يكون الأخف�ش
عالم ًا من علماء الطبقة الخام�سة في تاريخ النحاة فذلك يعني �أنه
ينتمي �إلى جماعة علمية تت�شكل من مجموع الفاعلين فيها ،و�أن يكون
منت�سب ًا �إلى جماعة علمية فذلك يعني �أن ُيختار و ُيدمج و�أن ُيخ�ضع
لمو�ضوع مراقبة اجتماعية( .)16والخال�صة «�أن االمتثال النتظارات
مران
الزمرة وتوقعاتها لي�س ثمرة رغبة الأفراد وحدها� :إنه نتاج ٍ
على دور اجتماعي ي�سبق دخولنا الحياة المهنية ،ونتاج �ضبط
م�ستمر (دوزنة) لأبناء الم�ؤ�س�سة العلمية بوا�سطة �أنف�سهم»(.)17
ي�ستحق مفهوم «الحياة المهنية» �أن �أتوقف عنده لأ�س�أل :لماذا ال
نعتبر النحو مهنة من المهن الجديدة التي تن�ش�أ بين مرحلة تاريخية
التك�سب ما
و�أخرى؟� .إن كون كتاب �سيبويه خرج �إلى النا�س ب�سبب ُّ
ي�شير �إلى مهنةُ .يروى �أن الجرمي والمازني ت�شاورا على �أن يحيال
بين �أ�ستاذهما الأخف�ش وبين كتاب �سيبويه الذي �ضنّ به بترغيبه
في المال؛ �إذ كان الجرمي ثريا فقر�أه عليه(.)18
هناك �أفكار مغرية في �أن �أتوقف عند المهنة؛ ذلك �أن لكل
مهنة مهمة تخ�صها .ال يتعلق الأمر بمهمة ي�ؤديها �أفراد� ،إنما بمهمة
مترابطة في حياة اجتماعية ،وعبر �سل�سلة من الأجيال والأزمنة
التاريخية .في البداية يعي �شخ�ص ما فكرة في �شكل تخمين لم
يت�أكد بعد� ،أو في �شعور لم ُي َ�صغ بعد .قد تكون فكرته هو ،وقد تكون
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فكرة �آخرين تبناها واعتبرها فكرته� .إن مجرد كونها فكرة �إلى
الآن؛ �أي فكرة �أولية �أو م�شروع �أولي ال تعطي �أهداف ًا؛ لأن الهدف
ي�ضعه (الأنا) في فعل (�أنا �أريد) في (على هذا الهدف �أن يتحقق)،
وبف�ضل الإرادة (�أنا �أريد) ت�صبح الفكرة ق�صد ًا جدي ًا(.)19
يمكن �أن نفهم في �ضوء هذا الحكاية التي تروي «�أن �سيبويه
جاء �إلى حماد بن �سلمة لكتابة الحديث ،فا�ستملى منه قوله �صلى
اهلل عليه و�سلم :لي�س من �أ�صحابي �أحد �إال ولو �شئت لأخذت عليه
لي�س �أبا الدرداء .فقال �سيبويه :لي�س �أبو الدرداء ،ف�صاح حماد:
لحنت يا �سيبويه �إنما هذا ا�ستثناء ،فقال �سيبويه :واهلل لأطلبن ِع ْلم ًا
ال يلحنني معه �أحد ثم م�ضى ولزم الخليل وغيره»(.)20
لقد و�ضع �سيبويه لنف�سه هدفا (�أنا �أريد) و�أ�صبح �أ�سير هدفه
(على هذا الهدف �أن يتحقق) وبف�ضل �إرادته (�أنا �أريد) �أ�صبحت
الفكرة ق�صد ًا جدي ًا كر�س له جهده ووقته ليتتلمذ على �آخرين حتى
�أَ َّل َف �أول كتاب في النحو العربي ،وفي �ضوء هذا وبفكرة �أ�شبه ما
تكون بفنتازيا يمكن �أن نعلل ت�سمية (النحو) �ألي�س الق�صد والإرادة
والهدف من الحقول الداللية لنحا ينحو ؟.
حينما ت�شير الحكاية �إلى �أن �سيبويه تتلمذ على الخليل و�آخرين
فذلك يعني �أن النحو العربي فكرة لمهمة واحدة متوارثة .يكفي �أن
�أ�ضع (النحو) محل (الفل�سفة) لكي يعبر هو�سرل عما �أريد قوله
هنا .كتب «من �ضمن هذه الأفكار االعتقاد ب�أن النحو فكرة لمهمة
موحدة يتم توارثها با�ستمرار في مجرى التاريخ با�شتراك بين
الذوات ،انبثقت في (التاريخ العربي) بف�ضل تد�شين قام به نحويون
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�أوائل معنيون ،رجال ر�سموا لأول مرة هذا الم�شروع الجديد تمام ًا
الذي ي�سمى «النحو » ،وجعلوا من تحقيقه مهنة لحياتهم ،بذلك ن�ش�أ
�إذن نوع جديد من «المهن» التي يعتبرها الح�س الم�شترك بالطبع
دون فائدة عملية ،لكنها ترتبط ،مثل المهن الأخرى ،المهن اليدوية
مثال ،ب�أن�شطة تمار�س في وقت المهنة ،ويتم �أي�ضا تناقلها في
�شكل اجتماعي ومن جيل �إلى �آخر .يتم تـناقل كل مهنة مع فكرتها
الغائية التي تحتفظ في مجرى التاريخ بوحدتها رغم كل التعديالت
التي تطر�أ عليها ،مث ًال مهما تغيرت مو�ضات الأحذية تبقى مهمة
الإ�سكافي هي �إنتاج الأحذية(.)21
تبدو فائدة هذا االقتبا�س الطويل �إذا عرفنا �أن �سيبويه جعل
كل الفكر النحوي ال�سابق عليه مجرد نوع من الإ�سهام في كتابه.
لقد جمع الح�صاد الكلي للنحو العربي الذي كان قبله ،وتج�سم
في نموذجه العلمي �أف�ضل ما عند العلماء الذين �سبقوه كالأخف�ش
الكبير والخليل ويون�س و�أبي زيد وعي�سى بن عمر و�أبي عمرو بن
العالء وغيرهم ممن مثلوا طبقات النحويين قبله .
لكن ونحن نذكر ه�ؤالء ال يجب �أن نظن �أن �سيبويه كان مجرد
�شخ�ص انتـقى �أف�ضل ما عند الآخرين ،وح�شرها في كتابه .فعلى
العك�س من ذلك كان �سيبويه مفكر ًا لغوي ًا �أ�صي ًال نما نموذجه العلمي
في فكر اللغويين ال�سابقين عليه �ش�أنه في ذلك �ش�أن النماذج العلمية
الكبرى .
و�إذا كنت قد قارنت قبل قليل بين الفل�سفة عند الإغريق وبين
النحو عند العرب ف�إن �سيبويه ي�شبه �أفالطون الذي ا�ستولى «على
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�أفكار هيرقليط�س وبارمنيد�س و�سقراط لكنه لم يتركها كما وجدها،
لقد اعتبرها بذور تطور جديد ولقد كانت هي الأ�س�س الدفينة في
الأر�ض التي �شيد عليها �صرح الفل�سفة ،وعلى يديه �أ�صبح الفكر
ال�سابق مو�ضوع ًا تحت نور مبد�أ جديد و�أ�صيل»(.)22
 .6غاية مهنة النحوي مقارنة مع مهنة الأعرابي:

كيف �أفهم �أ�صل التقابل بين الأعرابي والأخف�ش في الحكاية
التي �أوردتها �أعاله؟ كيف �أفهم التقابل بين الحياة قبل العلمية
وغير العلمية والحياة العلمية في العالم؟ كيف �أفهم دوافع تد�شين
المهمة النحوية الذي (التد�شين) كان من ال�ضروري �أن تن�ش�أ مهمة
النحوي من هذا التقابل؟.
ت�ستدعي الإجابة �أن �أحلل مهمة الأعرابي من حيث هو ينتمي
�إلى الحياة قبل العلمية وغير العلمية ،وتحليل مهمة الأخف�ش من
حيث هو ينتمي �إلى الحياة العلمية.
قبل كل �شيء �س�أتفح�ص ما هو عام من �أجل �أن �أو�ضح ما هو
خا�ص؛ فمن المعروف �أن اللغة العربية «لم ت�ؤخذ عن ح�ضري قط،
وال عن �سكان البراري ممن كان ي�سكن �أطراف بالدهم ل�سائر
الأمم»( .)23وقد �أُخرج ب�سبب هذا قبائل كثيرة وبقي القليل من
القبائل التي ينت�سب �إليها الأعراب الذين امتهنوا في ع�صر التدوين
نقل اللغة وبيعها �إلى اللغويين الأوائل .
�إن مهنة الأعرابي هذه مثلها مثل �أي مهنة �أخرى في العالم،
لها مهام قابلة لأن ُتح َّقق ،وقد ُحققت من قبل عندما حدث التحول
الأول الذي �أنجزه �أعرابي مجهول خطرت على باله فكرة مو ّفقة،
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ومنذ ذلك الحين �أ�صبح ال�سبيل �سالكا لأعراب �آخرين ،ومثل كل
المحاوالت الأولى لم ت�صل �إلينا ق�صة التحول في نمط تفكير ذلك
الأعرابي الذي �أُعتبر فيما بعد «طريق العلم الآمن»(.)24
توارث الأعراب هذه المهمة ،وتوارثوا معها الكيفية التي يحققون
بها مهمتهم؛ �أي الممار�سة المنهجية للتنفيذ .ذلك �أن «تد�شين
المهن المعتادة يعني في الحقيقة م�سبقا توارث ابتكار ،تم القيام
به �سابقا وحالفه التوفيق ،عبر الأزمان في منهج يمكن تكراره كما
ن�شاء .هكذا تن�ش�أ في كل مهنة دائم ًا من جديد منتجات غائية يمكن
التعرف عليها با�شتراك بين الذوات ،وبذلك تندرج دائما من جديد
في عالمنا المحيط .هكذا توجد فيه الآن مو�ضوعات نافعة تنتمي
ح�سب نوعها للمهن المختلفة المعهودة� :أحذية� ،ألب�سة ،منازل.....،
�إلخ»(.)25
اهتمام له وقته» .يعني هو�سرل بهذه العبارة �أن �أحد ًا
�إن «ك ُّل
ٍ
ما حين يف ّعل اهتمامه ،ويمار�سه فعلي ًا ف�إنه يعلق اهتماماته الأخرى
من غير �أن يغ ّيبها تماما� ،إنما تكون موجودة؛ �أي �أن الأعرابي ومعه
الأخف�ش ،ذلك الذي ينقل اللغة ،وذلك الذي يتحدث بها وعنها
يعلقان اهتماماتهما الأخرى (�أبوان ،يعوالن �أ�سرتين ،ويربيان
�أطفا ًال� ..إلخ) ،وهكذا يمكن القول �إنه حان وقت الذي ينقل فيه
الأعرابي اللغة ،والآن حان وقت الأخف�ش لكي يتحدث عن اللغة
باللغة بما لي�س في اللغة.
يتوفر ك ُّل �شيء من وجهة النظر هذه على وقته داخل الوقت
ال�شخ�صي للأعرابي والوقت ال�شخ�صي للأخف�ش  ،ويتوفر ك ُّل �شيء
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مواط َن ْين
في الأوقات المهنية الأخرى التي تفر�ض نف�سها ك�أن يكونا ِ
وينتميان �إلى مجتمع ما ولهما �أدوارهما االجتماعية ،غير �أن هذا
كله ال يمنع بقاء مهنتيهما قائمتين؛ فالطبيعي هو �أال يغير اهتمامهم
ب�أ�سرتيهما مثال من اهتمامهما بمهنتيهما التي ت�ستمر موجودة،
وكذلك ت�ستمر �صالحيتها.
�إذا كان الأمر كذلك فمن المنا�سب �أن �أت�ساءل� :أال ت�شبه اللغة
التي ينقلها الأعراب المو�ضوعات النافعة للمهن المختلفة؟ �أي� :أال
ت�شبه مو�ضوعات الأعرابي عند النحوي المو�ضوعات النافعة عند
الإ�سكافي والخياط؟ �ألي�س الأمر بالن�سبة لمهمة النحوي �أو النحو
مخالف ًا لمهمة الأعرابي بكيفية حا�سمة؟ �أال يكمن هنا ،في معنى
النحو ،في «مفهومه» تفرد ًا مطلق ًا؟.
ا�ستناد ًا �إلى هذه الأ�سئلة �أ�ستطيع �أن �أقول� :إن مهمة النحو� ،أو
مهنة النحوي تتميز عن مهنة نقل اللغة وروايتها �أو مهنة الأعرابي،
بل �أكثر من ذلك �أنها مهنة ال تندرج بب�ساطة في المهن كما يدل
على ذلك الحديث المتداول الذي يقابل بين «النظرية والممار�سة».
وبالعودة �إلى الأخف�ش يكمن المعنى التحليلي لمهمة النحو ومهنة
النحوي في �إن�شاء معرفة تقابل معرفة �أخرى كما هي معرفة
الأعرابي القائمة في حياته قبل العلمية وغير العلمية في العالم.
 .7البحث عن الطريق الآمنة لعلم النحو العربي:

تكاد تجمع الم�صادر على �أن �أبا الأ�سود الد�ؤلي هو «وا�ضع»
النحو العربي .غير �أن «الو�ضع» المن�سوب لرجل واحد ك�أبي الأ�سود
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الد�ؤلي ب�سبب ب�ضع �صفحات �أُثرت عنه تبدو بب�ساطة الكلمة «الخط�أ»
لفهم عملية معقدة كن�شوء علم من العلوم ؛ ذلك �أن ما يبرر القيمة
الحقيقة لو�ضع علم من العلوم في �أي ع�صر من الع�صور لي�س العقل
الخا�ص لهذا الرجل العبقري �أو ذاك� ،إنما للعقل الجماعي للعلماء؛
لذلك فم�شكلة ن�ش�أة النحو العربي �أ�شد تعقيدا مما ُذكر في تلك
الم�صادر.
ومع ذلك ،وكبداية للنقا�ش �س�أنطلق من فكرة «و�ضع» �أبي الأ�سود
الد�ؤلي النحو .وال�س�ؤال الذي يعقب هذه الفكرة هو :هل وجد النحو
العربي طريق العلم الآمنة في «و�ضع» �أبي الأ�سود الد�ؤلي؟� .إنني
�أ�س�أل لأنبه القارئ �إلى �أن الدرب العلمي الآمن للنحو العربي هو
�أهم ما كان ي�شغل تفكير الدكتور محمد ربيع الغامدي في درا�سته
المذكورة �أعاله.
�س�أبني حكمي على الربط الذي تورده الم�صادر ذاتها بين
«و�ضع» �أبي الأ�سود الد�ؤلي النحو وبين �ضبطه الم�صحف بال�شكل؛
هذا الربط الذي ي�شير �إلى �أن �أبحاثه ان�صرفت �إلى �أواخر كلمات
القر�آن الكريم؛ وهو ما يعني �أن القر�آن الكريم كان في حاجة �آنذاك
�إلى �أن ُيف ّكر فيه تحت الظرفين التاريخي والأيديولوجي ،وقد ترتب
على ذلك �أن النحو بو�صفه ِع ْلم ًا لم يجد بعد دربه الآمن .
لكن على الرغم من خط�أ الدرب �إال �أنه يبقى �أبعد الدروب �أثر ًا،
و�أ�شدها وعد ًا ب�صفته بداية ،ومن هذا المنظور ف�إن �أبا الأ�سود الد�ؤلي
في تاريخ النحو العربي ي�شبه طالي�س المالطي في تاريخ الفل�سفة
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اليونانية؛ �إذا �أنه عر�ض الم�شكلة ،وحدد اتجاه وطابع النحو قبل
�سيبويه .وهكذا كانت المرحلتان الأُ ْو َل َيان من مراحل النحو العربي
من�صرفتين �إلى �أحوال �أواخر الكلمات ومراعاة �أحوال الأبنية� .إن
�أهمية �أبي الأ�سود الد�ؤلي تكمن في �أنه عر�ض الم�شكلة ،ال �أنه �أعطى
�أي حل عقلي لها(.)26
جاء بعد �أبي الأ�سود الد�ؤلي �آخرون قاموا بتح�ضيرات متعددة،
و�إعدادات متنوعة كن�صر بن عا�صم ،وعنب�سة الفيل ،وعبد الرحمن
بن هرمز ،ويحيى بن يعمر .وانتهج �آخرون طرق ًا �أخرى كعبداهلل بن
�أبي �إ�سحاق الذي �أخل�ص للتجريد ،وعمل بالقيا�س ،وكان �أول من
علل النحو ،والخليل بن �أحمد الفراهيدي الذي «ب�سط النحو ،ومد
�أطنابه ،و�س ّبب علله ،وفتق معانيه ،و�أو�ضح الجدل فيه».
لكن �إلى الآن ما زال النحو العربي بعيد ًا كل البعد عن �أن ينتهج
درب العلم الآمنة ،وكل المحاوالت والتح�ضيرات والإعدادات التي
وردت �أعاله كانت �أ�شبه ما تكون بالتخبط الع�شوائي.
 .8العثور على الطريق الآمنة للنحو العربي:

يحيل الدكتور محمد ربيع الغامدي في درا�سة الذكورة �آنف ًا �إلى
بع�ض درا�ساته ،و�إلى درا�سات �آخرين نظرت �إلى نحو المتقدمين
على �أنه معرفة لغوية؛ �أي تحليل معرفة المتكلم لغته ،و�أن درا�ساتهم
بحثت في النظام الذهني عند الجماعة اللغوية التي تتحدث العربية؛
�أي البحث في اللغة مقابل الكالم ،و�أن نظرة العلماء المتقدمين
�أل�صق بالتنظير الل�ساني ،و�أكثر من ذلك �أنها در�س ل�ساني تحليلي
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في التركيب ،ت�شبه النظرية الل�سانية المعا�صرة في بع�ض ق�ضاياها
الأ�سا�سية.
غير �أن هذه الأفكار التي �أحال �إليها تـترك �إح�سا�س ًا ب�أن ثمة
جانب ًا لم يف�سر� ،أو �أنه غير قابل للتف�سير كما يت�ضح في عموم
التعبير «نحو المتقدمين» .لذلك ومن دون �أن �أرغب في �أن �أفر�ض
ا�سما معينا يكون حا�سم ًا وجازم ًا يمكن �أن نالحظ �أن ما قاله ه�ؤالء
عن «نحو المتقدمين» ينطبق على كتاب �سيبويه ،و�س�أو�ضح في حدود
الإ�شارات التمهيدية لماذا اقترح �سيبويه وكتابه الكتاب.
� - 1إذا عرفنا �أن الخليل بن �أحمد الفراهيدي �أكمل ما بد�أه
�أبو الأ�سود الد�ؤلي من �شكل �أواخر كلمات القر�آن الكريم
بالعالمات المعروفة لنا الآن ،و�أن ن�صر بن عا�صم ن ّقط كلمات
القر�آن الكريم ،ف�إن ذلك يعني للجو العلمي المتعلق بالنحو
التخ ّفف من ال�شرط التاريخي والأيديولوجي الذي دفع العلماء
قبل �سيبويه �إلى �أن يتف ّكروا في القر�آن الكريم؛ ذلك �أن وظيفة
عمل ه�ؤالء العملية والمجتمعية تفوق من حيث الأهمية وظيفته
المعرفية (الوظيفة النظرية)(.)27
 - 2يت�صل بما قلناه �أعاله الفرق بين النظرية والممار�سة؛ ذلك
وت�سبيب
�أن كل ما قيل قبل �سيبويه عن القيا�س وتعليل والنحوْ ،
علله �إنما كان من �أجل قراءة القر�آن الكريم؛ �أي الممار�سة،
ولي�س من �أجل النظرية ،والحكايات المعروفة التي نقلتها �إلينا
الم�صادر عن عبداهلل بن �أبي �إ�سحاق ،وتت ّبعه �شعر الفرزدق
ي�شير �إلى الممار�سة؛ �أي قراءة ال�شعر من قبل النا�س ،ال �إلى
النظرية.
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 3رغم كل ما قيل عن غزارة علم العلماء قبل �سيبويه وال�سيماالخليل �إال �أن الإ�شكالية()28؛ �أي ال�شكل الذي يجب �أن تعر�ض
فيه الم�شكالت النحوية لم تتغ ّير منذ �أبي الأ�سود الد�ؤلي.
بعك�س �سيبويه الذي عر�ضها في �أفق فكر ذلك الزمان والمكان؛
حيث كانت الب�صرة مفتوحة على الفكر العقلي اليوناني ب�سبب
الترجمات .
ح�سن من قبل الالحقين ،و ُتك ّيف مع الو�ضعيات
� - 4إن االبتكارات ُت َّ
الجديدة؛ �أي مع و�ضعيات الأزمنة الجديدة وحاجاتها
الجديدة( .)29يتعلق الأمر هنا بالأفق الفكري الذي عر�ض
فيه �سيبويه الم�شكالت النحوية .و�إذا ما ُوجد عند �سيبويه من
المفاهيم ما ي�شير �إلى ما قبله من العلماء ف�إن �سيبويه مثله
مثل العلماء الكبار الذين ي�ستبقون ما هو جديد ،وال ي�ستطيعون
�أن يعبروا عنه لأنهم م�ضطرون �إلى �أن ي�ستخدموا مفاهيم ولغة
م�ستمدة من الإ�شكالية ال�سابقة عليهم .
�أ�ستطيع �أن �أقول بعد هذا �إنّ �سيبويه وجد الدرب الآمن لعلم
النحو العربي .تكمن الثورة التي �أحدثها في �أنه ا�ستخدم العقل في
البحث عن النظام في اللغة العربية؛ �أي �أجبر اللغة على �أن تتّبع
عقله ،ولي�س على عقله هو �أن يتّبعها .وبقدر ما كان هذا القلب
مح ّفزا بقدر ما كان �إبداعا فكريا ويثبت ذلك كتابه الفريد من
نوعه بحيث �إن نموذجا علميا ن�ش�أ معتمدا على توجهه عقلي.
في �ضوء مبد�أ �أن اللغة قابلة لأن تعرف؛ �أي �أنها تتيح للعقل
الإن�ساني �أن يفهمها ف�إن اللغة لم تعد قابلة لأن تعرف بما كان يتحدث
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به ال�سلف ،وهكذا ي�صبح موقف القائلين ب�أن النموذج العلمي الأول
للنحو ن�ش�أ تعليمي ًا �أ�سا�س ًا غير منا�سب؛ لأنه ال يفي بالمراد العلمي
للنحو.
 .9ن�أ�سي�س النموذج النحوي العربي الإر�شادي على درب العلم الآمنة:

يكمن الطريق الآمن لعلم النحو العربي الذي �أ�س�سه �سيبويه في
كتابه في ا�ستخدام العقل في البحث عن النظام في اللغة العربية.
فهو ال ين�شغل بما ُنقل عن العرب �إال في حدود «اال�ستعمال الفر�ضي
للعقل»؛ �أي من معرفة الجزئي �إلى الكلي الذي ُي�س ّلم به لكي يعرف
هل يقع الجزئي �ضمن الكلي ،وبالتالي فما هو في حوزة العقل هو
�أن ي�سعى �إلى تحقيق ن�سق المعرفة( .)30والفكرة الأ�سا�س وراء هذه
العقالنية هي �أن ا�ستعمال العقل ي�ؤدي �إلى معرفة تختلف نوعيا عن
�أي معرفة �أخرى.
جرى تل ّم�س  -لي�س �إال  -م�ستويات كتاب �سيبويه من قبل ابن
خلدون في وارد حديثه عن علوم الل�سان العربي .يقول عن �سيبويه
«فك ّمل تفاريعها (�صنعة النحو) وا�ستكثر من �أدلتها و�شواهدها
وو�ضع فيها كتابه الم�شهور الذي �صار �إمام ًا لكل ما ُكتب فيها من
بعده»( .)31و�إذا ما غ�ض المرء الطرف عن المفاهيم الكال�سيكية
التي تختزل المق�صود ف�إن هذه العبارة تحتفظ بحق التمهيد لما
�أريد �أن �أتوقف عنده م�ستح�ضر ًا المهنة والأعرابي والنحوي في
مقابل ال�صنعة وال�شاهد والو�ضع.
يح�ضر الأعرابي في الم�ستوى الأول من كتاب �سيبويه؛ �أي
م�ستوى ال�شواهد؛ فهذه لي�ست النحو؛ �إنما هي من جن�س الأ�شياء
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النافعة التي ُتح�ضر �إلى الإ�سكافي �أو النجار �أو البناء ،ويح�ضر
النحوي في الم�ستوى الثاني من كتاب �سيبويه؛ �أي في م�ستوى و�ضع
الكتاب.
�إن ال�شواهد التي نقلها الأعرابي لي�ست النحو �إنما هي عظام
النحو � -إن �صح هذا الت�شبيه  -مثلما �أن الجلد هو عظام الحذاء،
وال�صوف هو عظام الثوب ،والحجر هو عظام البيت .هناك فرق
يكمن في اختالف مهنة الأعرابي عن مهنة النحوي مثلما تختلف
مهنة الد ّباغ عن مهنة الإ�سكافي ومهنة ال�ص ّواف عن مهنة الخياط
ومهنة من يقتلع الح�صى وي�شذبها عن مهنة البناء .
تختلف مهنة النحوي عن مهنة الأعرابي ،ويكمن االختالف
في قول الأعرابي الذي �أوردناه من قبل وهو «يتحدثون بكالمنا عن
كالمنا بما لي�س من كالمنا» .بالفعل هذه هي مهنة النحوي مثلما
ج�سدها �سيبويه في الم�ستوى الثاني من كتابه الذي ع ّبر عنه ابن
خلدون بو�ضع الكتاب.
تعني عبارة الأعرابي بلغة القدماء النقل المعرفي الذي يحول
الكلمات من معناها المعجمي �إلى مفهوم  .وهنا تكمن مهمة �سيبويه
في و�ضع الكتاب  ،فهو يحلل ال�شواهد بهدوء العالم ال�شغوف بالمعرفة
والنظر؛ الذي يعرف �أن اللغة مطبوعة بعقالنية غير واعية ،ويعرف
�أن العقل قادر على �أن يظهر تلك العقالنية .ال يهتم بما �إذا كانت
اللغة �ستف�سد �أم ال لأنه يعرف �أنها ت�صون نف�سها ،ويمكنها �أن تطور
�إمكاناتها الكامنة فيها.
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 .10ت�أ�سي�س العلم القيا�سي النحوي:

بهذا �أجرى �سيبويه تحوال جذريا �أثار �إعجاب العلماء القدامى
والمحدثين .و�س�أكتفي بما قاله �صاعد الأندل�سي .قال «ال �أعرف
كتابا �أُ ِّل َف في علم من العلوم قديمها وحديثها ا�شتمل على جميع
ذلك العلم ،و�أحاط ب�أجزاء ذلك الفن غير ثالثة كتب� :أحدها
المج�سطي لبطليمو�س في علم هيئة الفلك ،والثاني كتاب �أر�سطو
طالي�س في علم المنطق ،والثالث كتاب �سيبويه الب�صري النحوي،
فـ�إن كـل واحـد من هـذه لـم ي�شـذ عنه مـن �أ�صـول فيـه �شـيء �إال مـا
ال خطر له»(.)32
ما الذي يهم مو�ضوعي في عبارة �صاعد الأندل�سي؟ من
المنظور الذي و�ضع فيه �إيمانويل كانت علم المنطق منذ كتاب
�أر�سطو طالي�س �أ�ستطيع �أن �أرى النحو العربي منذ كتاب �سيبويه؛
فوفق ًا لـ «كانت» فقد �سلك المنطق دروب العلم الآمنة ولم يحد عنها
منذ �أر�سطو طالي�س ،و�أن ما ُع ّد تح�سين ًا بحذف بع�ض جزئياته �أو
بتعيين م�ضمونه تعيين ًا �أو�ضح �إنما يعود �إلى التـنميق �أكثر مما يعود
�إلى وثوق العلم ،و�أن علم المنطق من ذلك الوقت لم يتقدم خطوة
لإحكامه وكماله(.)33
ومن المنظور الذي و�ضع فيه توما�س كون كتاب المج�سطي
لبطليمو�س �أ�ستطيع �أن �أرى النحو العربي منذ كتاب �سيبويه .فقد
جعل من نظرية بطليمو�س نموذج ًا �إر�شادي ًا ،و�أي ًا كان عجز هذا
النموذج فيما بعد ف�إن مقارنتي هنا تـن�صب على النجاح والإعجاب
والكفاءة .و�أكثر من ذلك �أن نموذج �سيبويه الإر�شادي مثله مثل
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نموذج بطليمو�س الإر�شادي وعد بنجاح يمكن �أن ُيـك�شف عنه في
عدد من الأمثلة التي ال تزال ناق�صة ،وهو ما �أبان عنه الدكتور
محمد ربيع في �إحدى درا�ساته .
لقد �شعر العلماء القدامى بعظمة �إنجاز �سيبويه� .س�أكتفي هنا
بما قاله علمان بارزان هما ال�سيرافي والمازني .قال الأول «لم
ي�سبقه �إلى مثله �أحد قبله»( ،)34وقال الآخر «من �أراد �أن يعمل كتابا
في النحو بعد �سيبويه فلي�ستح»(� .)35إن ت�سميته كتاب �سيبويه «بقر�آن
القوم»( )36لهي ت�سمية بالغة الداللة في هذا المقام حيث لم يحظ
كتاب عربي بمثل هذا ال�شرف العظيم.
ترتب على هذا �أن ك�سب �إنجاز �سيبويه في الكتاب �أن�صارا
دائمين من العلماء ،وهو ك�سب �صرفهم عن ن�شاطات علمية �أخرى
مناف�سه كلحن العامة ولحن الخا�صة على �سبيل المثال .وقد �ساعدهم
على ذلك �أن كـتاب �سـيبويه  -مثـله مثـل الكـتب التي بنت نموذج ًا
�إر�شادي ًا  -رحب ومفتوح ال يدعي �أنه القول الجامع المانع� ،إنما فتح
الباب لكل الم�شكالت النحوية في مرحلته العلمية لكي ُتـ َنا َق�ش من
قبل العلماء الم�شتغلين بعلم النحو في مفهومه الجديد.
ت�شكل ب�سبب هذا النموذج النحوي الإر�شادي ما ي�سميه توما�س
كون «العلم القيا�سي»()37؛ �أي تنقية و�صقل النموذج الذي ي�شغل بال
العلماء ،وينذرون له حياتهم العلمية � .إن ما ُروي عن �أن الف ّراء النحوي
المرموق من �أنه مات وتحت ر�أ�سه كتاب �سيبويه()38لذو داللة كبرى
على �أن توجيه الفراء البحث العلمي القيا�سي في النحو العربي كان
في اتجاه الإبانة عن ما هو موجود في النموذج الإر�شادي الذي ُبني
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مع كتاب �سيبويه وب�سببه .وهو ما ي�شير �أي�ض ًا �إلى �أن المجاالت التي
يكت�شفها العلم القيا�سي �صغيرة جد ًا( ،)39لكن في المقابل هناك
«�إحكام النموذج وحل بع�ض مظاهر اللب�س المتبقية»( )40وهو ما
ينطبق على كتاب �سيبويه ونموذجه الإر�شادي.
 .11تمويه النموذج العلمي والدافع غير المفهوم لذلك التمويه:

لي�س غريب ًا �أال ي�ستحدث العلم القيا�سي� ،أو ي�سلط ال�ضوء على
�أي م�شكالت نحوية جديدة ،بل و�أكثر من ذلك �أنه لي�س غريب ًا �أن يغفل
ما ال يتالءم مع نموذجه الإر�شادي لأن هذا وذاك من طبيعة العلم
القيا�سي و�أهدافه .ولتو�ضيح هذا الذي ي�سميه توما�س كون «البحث
القيا�سي؛ �أي الأبحاث المرتكزة على نموذج �إر�شادي»(� ،)41س�أقوم
بمراجعة لن�شاطات البحث القيا�سي كما يوردها ابن النديم في
الفنين الأول والثاني من المقالة الثانية في كتابه الفهر�ست(.)42
ب�شكل عام يمكن �أن �أ�صنف ن�شاطات البحث القيا�سي للنحو
العربي بعد �سيبويه و�إلى ما قبل ابن جني كما ُي�ست�شف من عناوين
الكتب �إلى ثـالثـة ن�شـاطات - 1 :ن�شاطـات تـتعلق با�سـتخدام
النـموذج في الحياة الواقعية ،ويدخل في هذا النوع ُكتب لحن
العامة والخا�صة ،وكتب تعليم النحو العربي ومداخله للمبتدئين.
 - 2ن�شاطات تتعلق بال�شـرح ،ويدخل في هذا النوع �شـرح الكـتب
وال�شواهد النحوية - 3 .ن�شاطات تتعلق باخت�صار الكتب النحوية.
على �أن التثبت من هذا الت�صنيف يحتاج �إلى مزيد من التدقيق،
لكنه ير�سم ب�صورة �أولية �إطار ًا عام ًا لتلك الن�شاطات.
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وفيما لو و�سعت مالحظاتي على هذا الت�صنيف فقد ترتب

عليه
� - 1أف�ضت تعليم وتع ّلم النحو �إلى معتقدات ل َمن ك ّونته علمي ًا.
تكونت هذه المعتقدات ب�سبب ما يمكن �أن ُي�سمى «التع ّلم
الع�ضوي»؛ �أي التعلم الذي ين�ش�أ ويتراكم يوم ًا بعد يوم وب�شكل
غير مق�صود( .)43وتكمن خطورة هذا النوع من التع ّلم في �أنه
«بال بنية»؛ �أي من دون �أن ُيخطط له مما ي�سمح لأيديولوجية
المجتمع من �أن تت�سلل �إلى المتع ّلم .
ومن هنا ف�إن كتب النحو التعليمية التي تركز على نظام اللغة
العربية يمكن �أن تعك�س ب�شكل غير مق�صود تح ّيز المجتمع العربي
للغة العربية ،وفي عملية �إنتاج هذا التحيز ُينظر �إلى اللحن على
�أنه ف�ساد ،و�أن مهمة النحو العربي تكمن في محا�صرة ف�ساد اللغة
العربية و�ش ّله.
� - 2أف�ضت ن�شاطات ال�شرح �إلى اتهام ّ
مبطن للنحو العربي وللنحاة
بالغمو�ض .ولكي تو�ضح هذه ال�شروح الغمو�ض تحولت �إلى
مو�سوعة ثقافية .ومما نعرف عن بع�ضها ثمة �إحاالت �إلى
ن�صو�ص في ال�شعر والأمثال والحكم والنوادر والأخبار والآيات،
وفي خ�ضم هذا كله ترد م�سائل النحو .
� - 3أف�ضت ن�شاطات التلخي�ص �إلى اتهام مبطن بالق�صور والجهل
فالملخ�ص �إذ يتو�سط بين الكاتب وبين القارئ �إنما يعتبر
ذاته �أعلم منهما معا ،فالقارئ قا�صر لأنه ال ي�ستطيع �أن يقر�أ
وي�ستوعب كل الكتاب ،والم�ؤلف قا�صر لأنه عجز �أن يقدر
المعرفة باللفظ الذي ينا�سبها.
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�إن الملخ�صين وال�شارحين �إذ يقيمون بين الم�ؤلف والقارئ من
حيث هم و�سطاء يزعمون �إنقاذ الم�ؤلف من ت�شوهات وانحرافات.
وتكمن خطورة ال�شرح والتلخي�ص �أن في �أ�سا�سهما موقف ًا تعليمي ًا
�أكثر منه موقف ًا «ت�أليفي ًا» .ف�إن نلخ�ص ما كتبه الآخر يعني � -أوال
 �إيماننا بجدوى ما كتبه كما يعنى  -ثاني ًا � -إي�صاله �إلى �أكبرقدر ممكن من النا�س ،وب�إمكاننا �إ�ضافة  -ثالث ًا  -ت�سهيل در�سه
الملخ�ص ب�أهمية َّ
وتح�صيله لت�سليم َّ
الملخ�ص �أو ال�شارح ب�أهمية
الكتاب الم�شروح.
�إذن �أ�ستطيع الآن �أن �أطلق على ن�شاطات البحث القيا�سي وما
ترتب عليه ظاهرة «الال�أ�صالة» �أو الثرثرة ،وب�شيء من الت�سامح
تجاه هذا المفهوم المن�سوب �إلى هايدجر( .)44ما حدث للنحو بعد
�سيبويه �أنه ا�ست�سلم ل�سلطة الال�أ�صالة �أو الثرثرة ،وقد كان في حاجة
�إلى �شخ�صية علمية وكتاب �أ�صيل لتعيد �إلى النحو العربي �أ�صالته؛
ذلك �أن العودة �إلى الأ�شياء ذاتها هي �أو ًال وقبل كل �شيء موجهة
من قبل ظاهرة الال�أ�صالة �أو الثرثرة .هذه ال�شخ�صية العلمية هي
�أبو الفتح عثمان بن جني .والكتاب هو الخ�صائ�ص ،وعنهما حديث
�آخر ربما تتاح لي الفر�صة لكي نعرف �إلى �أي حد ا�ستعاد ابن جني
ت�أ�سي�س النحو  ،ونجاحاته هو وكتابه و�إخفاقاتهما.
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نحو ال�سلطة واغتيال �سيبويه
�سعيد ال�سريحي
ال يكاد يخلو كتاب من الكتب التي ت�ؤرخ للنحو والنحاة من
حديث عن الم�س�ألة الزنبورية وعلى الرغم من �أنها ت�ؤخذ عادة في
�إطار الحديث عن ال�صراع بين العلماء من �أ�صحاب الحرفة الواحدة
�إال �أن ب�إمكاننا �أن نعيد النظر فيها كتمهيد لما نحن ب�صدده من
الت�أ�سي�س على ورقة الدكتور محمد ربيع الغامدي بمداخلة ت�سعى
�إلى تبلغ بما �أ�سماه الق�ص�ص الم�ؤ�س�سة لن�ش�أة النحو غايتها ال
باعتبارها ق�ص�ص ًا ناقل ًة لت�صور النحو عند من انحرفوا به لي�صبح
علم ًا معياري ًا همه �ضبط الل�سان و�صيانته عن الوقوع في اللحن و�إنما
باعتبار تلك الق�ص�ص م� ِّؤ�شر ًا على خطاب لل�سلطة �أراد من النحو
غاية لم يجدها متحققة فيما �أ�س�س له �سيبويه من نحو و�صفي همه
�أن يك�شف عن طاقات اللغة و�إمكاناتها وت�أ�سي�س َم َلكة تنه�ض بمهمة
�صون الل�سان من االنزالق �إلى غير ما كانت تزخر به العربية من
احتماالت اللغة.
يبدو لنا من خالل قراءة تفا�صيل الم�س�ألة الزنبورية �أن �سيبويه
�سعى بقدميه �إلى كمين ن�صب له حين غادر الب�صرة التي كان �إمام ًا
فيها �إلى بغداد حيث تحيط ال�سلطة ،ممثلة في الخالفة ومن يت�صل
بها من الأمراء والوزراء ،نف�سها بالعلماء والفقهاء واللغويين والنحاة
عالمــات
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وال�شعراء ورواة ال�شعر فتنعم على من ت�شاء من بينهم بالهبات
والعطايا وتختار من بينهم من يتولون تربية الأبناء وت�أديبهم
فيكونون هم المقربين ويكونون هم �أنف�سهم الحري�صين والقادرين
على �أن ت�أخذ العلوم المختلفة منحى يدعم توجهات ال�سلطة وتعزيز
مكانتها وهو الأمر الذي ال يمكن لدار�س تطور العلوم ال�شرعية �أن
يخطئه كما ال يمكن لدار�س العلوم المختلفة الأخرى �إال �أن يك�شف
مالمحه �إذا ما تبنى نهج ًا في درا�سة تطور العلوم انطالقا من
الخطابات التي تحكم ع�صرها والم�ؤثرات التي ت�ؤثر فيها وتوجهها
وفقا لما يراد توجيهها �إليه.
روى ياقوت الحموي تفا�صيل الحادثة فقال:
قدم �سيبويه �إلى العراق على يحيى بن خالد البرمكي ف�س�أله
عن خبره فقال :جئت لتجمع بيني وبين الك�سائي ،فقال :ال تفعل،
ف�إنه �شيخ مدينة ال�سالم وقارئها ،وم�ؤدب ولد �أمير الم�ؤمنين ،وكل
من في الم�صر له ومعه ،ف�أبى �إال �أن يجمع بينهما،
فعرف الر�شيد خبره ،ف�أمره بالجمع بينهما فوعده بيوم ،فلما
كان ذلك اليوم غدا �سيبويه وحده �إلى دار الر�شيد ،فوجد الفراء
والأحمر وه�شام بن معاوية ومحمد بن �سعدان قد �سبقوه ،ف�س�أله
الأحمر عن مئة م�س�ألة فما �أجابه عنها بجواب �إال قال �أخط�أت يا
ب�صري ،فوجم �سيبويه وقال :هذا �سوء �أدب ،ووافى الك�سائي وقد
�شق �أمـره عـليه ومعه خلـق كثير من العرب ،فلما جلـ�س قال له:
يا ب�صري ،كيف تقول :خرجت و�إذا زيد قائم؟ قال :خرجت و�إذا
زيد قائم ،قال :فيجوز �أن تقول :خرجت ف�إذا زيد قائم ًا قال :ال،
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قال الك�سائي :فكيف تقول قد كنت �أظن �أن العقرب �أ�شد ل�سعة من
الزنبور ،ف�إذا هو هي� ،أو ف�إذا هو �إياها؟ فقال �سيبويه :ف�إذا هو هي،
وال يجوز الن�صب ،فقال الك�سائي :لحنتَ ،
وخ َّط�أَ ُه الجميع.
وقال الك�سائي :العرب ترفع ذلك كله وتن�صبه ،ودفع �سيبويه
قوله فقال يحيى بن خالد :قد اختلفتما و�أنتما رئي�سا بلديكما ،فمن
يحكم بينكما وهذا مو�ضع م�شكل؟
فقال الك�سائي :هذه العرب ببابك ،وقد جمعتهم من كل �أوب،
ووفدت عليك من كل �صقع وهم ف�صحاء النا�س وقد قنع بهم �أهل
الم ْ�ص َر ْين ،و�سمع �أهل الكوفة والب�صرة منهم فيح�ضرون وي�س�ألون،
ِ
فقال يحيى وجعفر :قد �أن�صفت ،و�أمر ب�إح�ضارهم فدخلوا وفيهم
�أبو فقع�س ،و�أبو دثار ،و�أبو ثروان ،ف�سئلوا عن الم�سائل التي جرت
بينهما فتابعوا الك�سائي ،ف�أقبل يحيى على �سيبويه فقال :قد ت�سمع
�أ ُّيها الرجل؟ فان�صرف المجل�س على �سيبويه ،و�أعطاه يحيى ع�شرة
�آالف درهم و�صرفه ،فخرج و�صرف وجهه تلقاء فار�س ،و�أقام هناك
ومات غم ًا بالدرب.
يمكننا �أن ننظر �إلى موت �سيبويه مغموم ًا على �أنه كان اغتيا ًال
له على يد م�ؤدب �أبناء الخليفة ومن لف حوله من نحاة يجال�سون
وزير الخليفة و�أعراب يلتم�سون عطاءه ويعرفون مكانة الك�سائي
عنده وتعلق �أعطياتهم بر�ضاه عنهم �أو �سخطه عليهم وهو الأمر
الذي ا�ست�شرفه البرمكي حين ن�صح �سيبويه وا�صف ًا الك�سائي ب�أنه
«�شيخ مدينة ال�سالم وقارئها ،وم�ؤدب ولد �أمير الم�ؤمنين ،وكل من
في الم�صر له ومعه» ،والل�سعة الزمبورية الم�شتبهة بل�سعة العقرب
عالمــات
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مخاتلة في الإيذاء الذي يغفل المرء عن م�صادره حتى يفاج�أ به ف�إذا
هو هو كما كان يرى �سيبويه �أو ف�إذا هو �إياه كما ذهب الك�سائي ،كما
يمكن لهذا االغتيال �أن ي�شكل تعبير ًا رمزي ًا عما حدث بعد ذلك من
اغتيال لنهج �سيبويه في الدر�س النحوي حين تم االنحراف به عن
مقا�صده لي�صبح نهج ًا �إر�شادي ًا ي�ستهدف ال�ضبط والربط وي�شكل
�سلطة موجهة للكالم ودر�س ًا في ت�صحيح الخط�أ وفق قواعد مرعية
مثلها مثل بقية القواعد والنظم المدبرة ل�ش�ؤون الرعية والحافظة
لهيبة الدولة.
والق�ص�ص الم�ؤ�س�سة التي �شكك الدكتور ربيع في تاريخيتها
واعتد بها كممثلة لت�صور وا�ضعيها للنحو كما انتهى �أمره �إليهم
يمكن لها �أن ت�ؤكد لنا هذا الترابط بين ن�ش�أة علم النحو وقيام
الدولة وح�سبنا دلي ًال على ذلك ما ت�ؤكد عليه كتب تاريخ النحو من
دور للإمام علي في و�ضع الأ�س�س الأولى للنحو وتوجيهه لأبي الأ�سود
�أن ينحو نحو ما و�ضعه وي�سير على هديه كي ت�ستقيم �أل�سنة النا�س
وت�سلم من الوقوع في اللحن وما يمكن �أن يف�ضي �إليه من الزلل في
قراءة القر�آن وفهم مقا�صده �أو في مكاتبة الوالة للخلفاء كما حدث
مع �أحد والة عمر حين �أخط�أ كاتبه في ر�سالة موجهة �إلى عمر بن
الخطاب فكتب �إليه يطلب منه �أن يقنع كاتبه �سوطا.و�إذا كان من
�ش�أن اللحن �أن ي�ستوجب العقوبة ف�إن من واجب الدولة �أن ت�ضع النظم
والقوانين التي تحمي النا�س من الوقوع في هذا اللحن ،يع�ضد ذلك
ما يروى من �أن �أبا الأ�سود الد�ؤلي ذهب �إلى زياد وهو �أمير الب�صرة
فقال� :إني ر�أيت �أن العرب قد خالطت الأعاجم فف�سدت �أل�سنتها
�أفـت�أذن لـي �أن �أ�ضـع للـعرب ما يـعـرفـون بـه كـالمـهـم؟ فقـال زيـاد:
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ال تفعل ،ثم جاء رجل �إلى زياد فقال له� :أ�صلح اهلل الأمير توفي �أبانا
وترك بنونا ،فقال زياد توفي �أبانا وترك بنونا؟ُ ،ا ْد ُع لي �أبا الأ�سود
فلما جاءه قال له� :ضع للنا�س ما كنت نهيتك عنه ففعل.
وللق�صتين ،ب�صرف النظر عن تاريخيتهما ،داللة تتمثل في
ارتباط علم النحو ون�ش�أته بقيام الدولة و�إرادة ال�سلطة �إذن ًا به
ومنع ًا له على نحو يجعل من النحو و�سيلة من و�سائل تقويم �ش�أن
النا�س وت�صحيح �أحوالهم في �إطار مفهوم لل�سلطة يجعل من حقها
مراقبة القول والمحا�سبة عليه و�إلزام النا�س بال�صواب ومعاقبتهم
على الخنوجز الحديث بعد ذلك كله في الت�أكيد على �أن النهج الذي
انتهجه �سيبويه لم يكن ليوفر المعايير التي كانت تكفل قيام در�س
يعني بو�ضع القواعد وت�صحيح الأخطاء و�صيانة الل�سان من اللحن
ولنا �أن نزعم بعد ذلك كله �أن اغتيال �سيبويه تعبير رمزي لنهج
لم تر فيه الدولة ما يحقق ما تريده حين منحت �أبا الأ�سود الد�ؤلي
الإذن ب�إن�شاء هذا ال�ضرب من العلم.
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�أيــن الثــورة
مليــاء باع�شن
تتكون هذه الورقة من جزئين :اال�ستناد والمو�ضوع .الفكرة
الأ�سا�سية هنا تحاول �أن ت�ستمد دعم ًا نظري ًا من مفهوم الباراديم
كما قدم له المفكر الأمريكي توما�س كوون في �أطروحته التي يحلل
فيها تاريخ العلوم والتي وردت في كتابه :بنية الثورات العلمية.
يرى كوون �أن البارادايم هو اتفاق م�شترك بين المجتمع العلمي
على �شرعية وم�صداقية �شبكة النظام البحثي المتبع في تحقيق
�إنجازات علمية .كل الممار�سات داخل هذه ال�شبكة مقبولة في حقبة
تاريخية معينة ت�شكلها الخلفية الثقافية ال�سائدة في تلك الحقبة،
ذلك �أنها تنجح في �إعطاء حلول مر�ضية لمع�ضالت ذلك الزمن
للباحثين فيها.
لكن هذا االتفاق على الحلول الناتجة عن �آليات البحث وتطبيق
النظام البحثي دون ت�أثيرات خارجية يحول البارادايم �إلى �صندوق
يحتوي ما بداخله ،وبالتالي يكون العلم الذي يدور فيه علم عادي
.normal science
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وحين ت�ستجد مع�ضالت في حقبة زمنية �أخرى ت�شكل عقبات
في طريق البارادايم القديم ،و�أمام عجزه عن تقديم حلول مر�ضية
تحدث �أزمة فكرية ت�ستلزم التفكير خارج ال�صندوق ،وبالتالي يجري
التحول �إلى بارادايم جديد  paradigm shiftعن طريق االنقالب
على القديم ونبذه ،فيتولد تدريجي ًا العلم الثوري revolutionary
.science
�إذ ًا لدينا بارادايم يزيح بارادايم �أقدم منه يتيح للباحثين التعامل
ب�شكل مختلف مع مع�ضالت جديدة من خالل نظرة مختلفة للعالم
من حولنا ،ومن زاوية مختلفة .عملية الإزاحة واال�ستبدال تتكرر في
�سل�سلة متتابعة عبر الزمن وفي كل مرحلة ت�صل المجموعة البحثية
�إلى �أفق �أو�سع تتحقق فيه ابتكارات غير م�سبوقة وقفزات علمية
مده�شة .هذه الثورة ت�شكل قطيعة مع ما قبلها ،والبارادايم الجديد
غير قابل للقيا�س ،وغير منا�سب للمقارنة ،مع البارادايم القديم،
ومثلما تتبر�أ الثورة مما قبلها وتتخل�ص من فلول المرحلة التي
انقلبت عليها ،ف�إن البارادايم الجديد ال يتعالق مع القديم تفا�ضال
وال تكام ًال ،وهذا ما ي�سميه كوون .incommensurability
الجزء الثاني من الورقة يقدم فكرة �أن النموذج النحوي هو
الم�سيطر على الدر�س اللغوي العربي ،و�أن هذا النموذج ين�شطر �إلى
�شطرين ،و�إن �سماهما الكاتب نموذجين ،فكالهما يبقى نموذج ًا
نحوي ًا و�إن كان �أحدهما مبكر ًا والآخر مت�أخر ًا .ترتكز هذه الفكرة
على الت�شابه بين المفهوم الكووني والبارادايم النحوي فقط من
 180عالمــات

العدد  ، 75شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

املداخـ ـ ــالت

حممد ربيع الغامدي

ناحية االنتقال من نظام بحثي �إلى �آخر مختلف تمام ًا في حقبتين
زمنيتين .فالنموذج المبكر مغاير للمت�أخر كونه �شبيه بالتنظير
الل�ساني الحديث ،بينما انغم�س المت�أخر في المعيارية النحوية
لأغرا�ض تعليمية.
هذا اال�ستناد لم يكن موفق ًا بالدرجة المطلوبة ،فالمو�ضوع
لم يفد كثير ًا من النظرية الكوونية ،لأن النموذج النحوي يفتقر
�إلى و�صف الطرق والأ�ساليب العلمية التي تم التخلي عنها ،كما
هو بحاجة �إلى تعريف الم�أزق الذي ن�ش�أ عن عجزه تقديم حلول
لمع�ضالت م�ستجدة ،وكذلك �إلى تحديد تلك المع�ضالت .في هذا
ال�صدد نجد �أن الت�سا�ؤل� :أين الثورة؟ هو ت�سا�ؤل م�شروع وفي محله.
كما �أن الت�سا�ؤل عن �سيطرة نموذج واحد على علم اللغة ب�أكمله
وعلى مدى �أربعة ع�شر قرن ًا له مبررات كثيرة� ،أهمها :ما هو الو�ضع
النحوي قبل �سيبويه؟ ما �ش�أن ابن جني والجرجاني وابن خلدون
وغيرهم من الأ�سماء التي تركت �أثر ًا في علم اللغة بعد الحقبة
المقترحة لالنتقال في نهاية القرن الرابع مع ابن ال�س َّراج؟
�شكل كوون نموذجه في �إطار العلوم الطبيعية ور�أى �أنه غير
منا�سب للعلوم االجتماعية التي ال تقوم على المعلومات و�إنما على
النظريات فقط .هذه الورقة ال تبرر لنا منهجية اللجوء �إلى بارادايم
علمي لم�ساندة ق�ضية في �صميم العلوم االجتماعية .وفي مجال
العلوم الطبيعية ينتج عن االنتقال للبارادايم الجديد اكت�شافات
وتطورات ،لذلك ف�إن م�سار العلم يتقدم للأف�ضل ،لكن اتجاه الورقة
النقدي يميل �إلى تقييم المرحلة المبكرة على �أنها الأف�ضل والأكثر
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ثراء ومعرفية ،مما يجعل المرحلة الالحقة تراجعية ،وهذا اتجاه
معاك�س للثورات العلمية.
عنوان الورقة ومقدمتها تعاملت مع �أكثر من مفهوم بنف�س
الم�صطلح مثل العلمية والعلوم ،ومثل النماذج :النموذج النحوي
ونماذج قولية ونماذج �إنتاج ونماذج تحليل ونماذج علمية ..هذا
على الرغم من �أهمية تحديد مفهوم النموذج المرتبط فقط
بالبارادايم ،والذي �ألحقه بو�صف ليفرق بينه وبين النماذج الأخرى
ف�سماه النموذج الإر�شادي.
هذه ورقة مهمة بال �شك وتحرك الفكر وتثير الف�ضول عن
تاريخ تطور المبحث اللغوي عند العرب ،لكنها ال تجيب على كثير
من الأ�سئلة في �صلب المو�ضوع الن�شغالها بالطرح الكووني وتكثيفها
لالقتبا�سات من كتابه ،على الرغم من عدم اال�ستفادة من ذلك
الطرح ،فالمو�ضوع يكاد يكون منف�ص ًال عن �سنده.
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القطيعة املعرفية والوعي الإن�ساين
�إقبال ال�سريحي
اوال �أود �أن �أهنئ الدكتور محمد ربيع على �إنجازة هذه الورقة
ونجاحة في تطبيق �أداة تحليل معا�صرة مكنته من خلق �صورة �أو�ضح
حول م�سيرة ت�شكل الإرث النحوي العربي كا�شفا ما يكمن في هذا
الإرث من تغييرات يمكن و�صفها بالقاطعة عن ما قبلها.
ترب�صت بالورقة بقدر ما ا�ستمتعت بها ولو لم نكن هنا لنختلف
لما وجدت ما يمكن �أن �أ�ضيفه فقد تعلمت الكثيرمنها خ�صو�ص ًا فيما
يتعلق بنموذجي النحو و �أهمية مفهوم القطيعة المعرفية وما يمكن
�أن ي�ساهم به في عمليات ت�أريخ العلوم.
هذه الأهمية التي ت�ستفز الوقوف عند ما قد يت�سبب في تاخير
الك�شف عن مثل هذه القطائع هذا الت�أخر الذي عزت الورقة �أ�سبابه
فيما يخ�ص نموذج النحو لطبيعة مقاربي النموذج المدرو�س
ولمحاوله الخروج بر�ؤية �أكثر عموم ًا عن م�سببات الت�أخير في
الك�شف عن المزيد من القطائع كان البد من تمحي�ص طبيعة الأداة
نف�سها �أي مفهوم القطيعة المعرفية
عالمــات
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هذا المفهوم الذي يتلب�س الب�ساطة ويطل بها في الوهلة الأولى
ينثر بعد ذلك الكثير من الغمو�ض حوله ،فهو باعتباره «تغيير ًا
جذري ًا» يقطع بينه وبين ما يمكن �أن يت�صل به من مفهوم التطور
ليفتح بهذا القطع الأفق وا�سع ًا �أمام ما يمكن ت�صورة كثورة كما
و�صفها «توما�س كون» لكن توما�س كون نف�سه يعود ليقول «الثورة
معين من التجديد،
نوع ٍ
عندي نو ٌع خا�ص من التغير ينطوي على ٍ
�أو �إعادة تنظيم التزامات جماعة البحث .لي�س من ال�ضروري �أن
تكون تغ ُّي ًرا هائ ًال ،وال من ال�ضروري �أنْ تبدو حد ًثا ثور ًّيا في �أعين
الغرباء عن جماعة البحث «ليعود توما�س كون بذلك ويحجم �أفق
ما يمكن اعتباره قطيعة معرفية هذا التحجيم في ت�صوري �أدخل
تحت �ستار مفهوم القطيعة َلب�س ًا جديد ًا يبدو لي �أن توما�س نف�سه
كان قلق ًا منه لذلك ا�ضطر لتكرار بـيان معنى ما يمكن ت�سميته
بالثورة محاو ًال �إزالة مايمكن �أن يعلق بالمفهوم من ما لم يكن
يق�صده .ويبدو �أن هذه الجهود لم تفلح في ظل ت�شظيه �إلى القطيعة
المنتقا ٍة والتدريجية والنا�سفة وكذلك ت�سبب في الخلط بينه وبين
الخ�صو�صية والمقاطعة.
هذا المفهوم كذلك وهو ي�شكل بح�ضور ِه قطيعة معرفية تعيد
�صياغة ر�ؤيتنا للأمور وتدفعنا للت�سا�ؤل عن م�سببات عدم الك�شف
عن المزيد من القطائع يج�سد �صيرورة وعي تمار�س قراءة التاريخ
من خالل �سياقها التاريخي  .هذا الوعي الذي �أهمله توما�س كون
نف�سه وهو يربط بين انهيار النموذج االر�شادي القائم عند جماعة
علمية معينة وبين م�شكالت علمية يعجز النموذج عن مواجهتها.
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و�أعتقد �أن هذا الربط يغ�ض الطرف عن القطائع المعرفية التي
تحدث عند الجماعات الغير علمية التي تتغير نماذجها الإر�شادية
نتيجة ممار�سة �صيرورة وعيها .ورغم �أن المفهوم يالم�س مفهوم
التغيير النوعي عند هيجيل لكنه بهذا الربط يطوي في ثناياه محاولة
�إ�ضفاء �صبغة مادية على طبيعة م�سار التاريخ محاو ًال تهمي�ش دور
الوعي الإن�ساني بنف�سه وقدرة هذا الوعي على تحقيق طفرات نوعية
ولعلنا نجد في نموذج النحو العربي مثا ًال وا�ضح ًا على ذلك.
ففي بنية بيئة القطيعة المعرفية نجد جماعة بحث �صغيرة
يحدثون ثورة في و�سط مجموعة علماء تتغير �شبكة الت�صورات
لديهم وكالهما ينتميان �إلى جماعة �أكبر محيطة بهم وهم على
حد تعبير توما�س غرباء .وقد نتلم�س هنا البذور الأولى للقطيعة
المعرفية التي تن�ش�أ في جماعات منعزلة في المقام الأول وتحدث
ن�سق تفكير جماعي الحقا .وقد ي�ضعنا ذلك �أمام احتمالية �أن
القطيعة المعرفية هي وجه �آخر الت�صال اجتماعي حديث �شكل
ال�شق الأول في م�سيرة انقطاع معرفي الحق.
وعند فح�ص بيئة �سيبويه باعتباره �ش ّكل قطيعة معرفية ل�سابقيه
عندما كتب �أول ما ُكتب في النحو نجد �أن هذا ال�صبي الفار�سي
المولد كان غريب ًا عندما انتمى لأهل الب�صرة و�شعر بحقيقة هذه
الغربة في ق�صته مع معلمه الذي قال له مر ًة
لحنت و�أخط�أتَ
َ
يا�سيبويه وهذا اللحن في القول لم يكن ليحدث لو كان �سيبويه عربي ًا
عفوي ًا .يبدو �أن هذا الموقف �أثر كثير ًا على �سيبويه ال�صبي الذي قرر
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من حينها �أن يبحث لنف�سه عن كينونة و�أن يلب�س لذاته ماهية غير
متخارج عن الآخر الذي يحاول �أن ين�شق عنه متلوث ًا به في م�شهد
ي�شبه �آخر �سارتر الذي يلعب دور ًا مهم ًا في تحقيق الأنا فلم يخرج
�سيبيويه عن �أثر الآخر فيه فبقي في حدود اللغة محاو ًال االن�شقاق
عن من حوله بها يبحث فيها عن ما يمكن �أن يحقق كينونته وي�شعره
بح�ضوره .لذلك لم يكن ل�سيبويه �أن يكون بعيدا عن النحو ولم يكن
ليكتب النحو الذي يعلم العرب مايعرفونه كونه لن يتفرد بذلك بل
كتب ما يحاول �أن ي�شعرهم بقدرته على معرفة لغتهم هذا في جانب
وفي الجانب الآخر �شكل �سيبويه ماهي ًة �أخرى عندما اختار الكتابة
بخالف المتعارف عليه وقتها من االعتماد على المنطوق .
هذه العزلة هي نف�سها التي �ساهمت في القطيعة الثانية التي
تبلورت في القرن الرابع الهجري كما �أ�شارت الدرا�سة فهذا القرن
تميز بالكثير من المتغيرات التي �ساهمت في بث روح العزلة نتيجة
االنق�سامات التي �شهدتها الدولة اال�سالمية مما �ساهم في تر�سيخ
الرغبة عند العرب في البحث عن هوية والخروج من العزلة فلم
يكن هناك ما هو �أقرب من الت�شبث بالنحو ولكن الذي يقدم معيار
ال�صح والخط�أ للآخر وهم هذه المرة الأتراك والأقاليم التي ان�شقت
عن الدولة العبا�سية.
خال�صة ما �أود قوله �إني وجدت في ممار�سته مفهوم القطيعة
للقطع مع دالالته من جهة ولتهمي�ش دور الوعي الإن�ساني بنف�سه
من جهة �أخرى �سببين �آخرين قد ي�ؤديان �إلى ت�أخير الك�شف عن
المزيد من القطائع المعرفية في الإرث المعرفي العربي .كما �أني
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وجدت �أنه بالإمكان �إيجاد العديد منها �إذا ما تتبعنا �سياق التاريخ
العربي وبحثنا فيه عن مكامن عزلة انتهت في �صورة «�أنا» متحققة.
ومما وجدته كذلك �أن بيئة القطيعة المعرفية نف�سها قد تكون مجا ًال
خ�صب ًا لتطبيق المزيد من المفاهيم النقدية المعا�صرة ك�آخر
«�سارتر» و مر�آة «الكان» و قلق الت�أثير عند الأمريكي «بلوم».
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النموذج الغائب
حممد �صالح الغامدي
يدافع الدكتور محمد ربيع عن فكرة �أن النحو العربي مر
بنموذجين ( )paradigmesمتمايزين في التاريخ العلمي العربي.
يمثل الأول �سيبويه ويقوم نموذجه على الدرا�سة العلمية للنحو� ،أو
المعرفة اللغوية� .أما النموذج الثاني فيقوم على فكرة تعليم النحو،
�أو العربية بوجه عام .و�س�ؤال غير العارف مثلي :هل فع ًال لم يمر
تاريخ النحو العربي �سوى بنموذجين!! ي�ؤ�س�س الدكتور ربيع لفكرته
انطالق ًا من مفهوم الثورة لدى توما�س كوون الذي يتقاطع مع فكرة
القطيعة المعرفية لدى با�شالر .والفرق بين با�شالر وكوون هنا
يتمثل في �أن الأول يرف�ض فكرة اال�ستمرارية ويرى �أن االنتـقال من
نموذج لأخر يمر عبر قطيعة حقيقة و�أن �أي محاولة لتعديل النموذج
الأول لي�ست �إال عملية تلفيقات� .أما كوون ،كما نجد لدى الدكتور
ربيع ،فيرى �إمكانية التعديل على النموذج الأول وهذا في حد ذاته
يمثل ثورة .لكن هذا الموقف لكوون غير وا�ضح .فهو من جهة يرى
�أن «الثورة نوع معين من التجديد ...ولكن لي�س من ال�ضروري �أن
تكون تغير ًا هائ ًال» ،ثم يزيد «يكفي �أن تكون هي المقدمة العادية
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التي تهيئ �آلية الت�صحيح الذاتي .»...ثم نجده يقول« :كل نظرية
جديدة ومهما كان نطاق تطبيقها متخ�ص�صا لي�ست �أبد ًا� ،أو نادر ًا
ما تكون ،مجرد �إ�ضافة كمية كما هو معروف م�سبق ًا .وي�ستلزم
ا�ستيعابها تجديد بناء النظرية ال�سابقة عليها .كما يقت�ضي �إعادة
تقييم الوقائع ال�سابقة ،وهو ما يعني عملية ثورية �أ�صيلة نادر ًا ما
تكتمل على يد رجل واحد �أو �أن تتم فج�أة بين ع�شية و�ضحاها .ومن
ثم فال عجب �إذ يواجه الم�ؤرخون �صعوبة في تحديد تاريخ دقيق
لبداية هذه العملية الممتدة»� .أرى هنا تغيير ًا هائ ًال يتوافق مع ر�أي
با�شالر الذي يرف�ض فكرة تراكمية المعرفة واالختراعات في عملية
م�ستمرة ،ولي�س عملية ب�سيطة �أو تعدي ًال ب�سيط ًا كما قد ي�صورها
كون .و�أتفهم اختيار الدكتور ربيع في االعتماد على ت�صور كون الذي
يقبل اال�ستمرارية ،ربما ب�سبب الحقل الذي يتم فيه تناول المو�ضوع
والعالقات المت�شابكة معه.
كما نعلم ،يعود ال�سبب في التغيير واالنتقال من نموذج قديم
�إلى نموذج جديد �إلى ظهور عائق معرفي في الأول .وبالتالي فتاريخ
العلوم يقوم على جدلية العائق المعرفي والقطيعة المعرفية ون�ستطيع
�أن نجادل هنا با�شالر الذي �أ�س�س لمفهوم القطيعة دون التمكن
من الق�ضاء على فكرة اال�ستمرارية .فقد خلق قاعدة جديدة هي
(ا�ستمرارية القطيعة) .هذا العائق الذي يظهر في النموذج الأول
يمنع من تحقيق غاياته� ،أي تحديد الم�شكالت العلمية الرئي�سة
وحلها بطرق هذا النموذج ،مما يقود �إلى تجاوزه (وهذا ما ي�شير
�إليه كوون �أي�ضا كما �سبق في الإ�ست�شهاد ال�سابق) .فهذا العائق
عند با�شالر يكون عادة داخلي ًا يتعلق بالذهنية الباحثة وبالمعرفة
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ذاتها (العائق مرتبط بمعرفة تمت ب�شكل خط�أ  )mal faiteولي�س
طارئ ًا خارجي ًا على النموذج .في حين �أن كوون ال يخبرنا عن العائق
الداخلي و�إنما عن الظروف الخارجية التي قد تطر�أ على الحقل
كالحاجات وال�سياقات ...وبالتالي فال�س�ؤال :هل قامت جماعة
بحثية بدرا�سة معمقة لتبين العائق الذي يمنع من ا�ستمرار النموذج
الأول (ما ي�سميه الدكتور ربيع بالنموذج النحوي المبكر) كو�سيلة
للو�صول �إلى الغاية التي ا�ستجدت وهي تعليم العربية؟ بمعنى �آخر،
هل قام باحثون بتحديد الم�شكلة الجديدة (تعليم العربية) ودر�سوا
�إمكانيات وقدرات النموذج المبكر فاكت�شفوا عجزه داخلي ًا عن
الو�صول �إلى حل للم�شكلة الجديدة .الوقوف عند هذا ال�س�ؤال ي�أخذ
م�شروعيته من �أن العائق يجب �أن يكون عدم قدرة النموذج الأ�سا�س
على الوفاء ب�أغرا�ضه التي ن�ش�أ من �أجلها والتي فكر فيها .ونعلم
�أن المعرفة والفهم العميقين للنموذج الأول هما اللذان يقودان �إلى
و�ضع نموذج جديد.
ما �أفهمه هنا �أنه ا�ستجد غر�ض جديد ب�سبب الظروف ،لكن
لم يتمكن باحثو تلك الفترة من الخال�ص من النموذج المبكر،
والدليل كما ي�شير الدكتور ربيع �أن الهدف الجديد (تعليم العربية)
�أ�صبح يمر عبر طرق عمل النموذج الأول (تحليل التراكيب) .فكيف
يتم تعديل الغايات دون تعديل الو�سائل؟ هذا عمل غير عقالني
وغير مو�ضوعي ،مما يجعل من ال�صعب الحديث عن نموذج جديد
متمايز .فاالختالف كما �أرى لم يكن �سوى في الهدف .ونحن هنا
في مركز ال�ضعف العربي وهو كالعادة :م�شكالت جديدة بو�سائل
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حل قديمة �أدت �إلى �أن �أ�صبحنا كائنات تراثية ولي�س كائنات لها
تراث (كما يقول الجابري) .وبد ًال من التطوير �أ�صبح هذا الت�أثير
عائق ًا معرفي ًا داخلي ًا قاد �إلى الوراء.
وهذا قد يعاك�س ،ربما ،فكرة الدكتور ربيع في قوله �إن النموذج
الأول قد اختفى تحت �ضغط الثاني وجماعته البحثية .و�أعتقد ،كغير
متخ�ص�ص� ،أن النموذج الأول لم يختف ،فالنموذج الثاني الذي كان
من المفتر�ض �أن يمثل ثورة لم يتمكن من الفكاك منه .و�إن كان
الدكتور ربيع يق�صد اختفاء هدف النموذج الأول (�أي الدرا�سة
العلمية بعيدا عن التعليم) ف�إن ذلك يعني �أن الباحثين الم�شتغلين
على ت�أ�سي�س النموذج الثاني في م�أزق حقيقي .فهل تجاهلوا هذا
الهدف؟ (وهنا ي�صبحون غير مو�ضوعيين وهذا يقود �إلى �س�ؤال
�آخر هو :لماذا عادوا �إليه لي�ستخدموا و�سائله في التعليم؟)� ،أم �أنهم
لم يتمكنوا من فهمه وا�ستيعاب م�شكالته وطرقه في الحل؟ (وهنا
ي�صبحون غير �أكفاء وهذا يقود �إلى �س�ؤال �آخر :كيف ي�ستطيعون
ت�أ�سي�س نموذج جديد؟)� .أكرر �إن تطوير نموذج �أو تدميره ال يتم �إال
من خالل فهم عميق للنموذج ال�سابق.
للأ�سف اليزال تعليم اللغة العربية ،والنحو خا�صة ،م�شكلة
عوي�صة تمنع الغالبية ال�ساحقة من العرب من التحدث بلغة
عربية �سليمة متوافقة مع قواعد اللغة العربية ،وذلك لأننا النزال
نعتمد على طريقة واحدة تعود في �أ�صلها �إلى ما ي�سميه الدكتور
ربيع النموذج المبكر .و�أعتقد �أننا كنا �سنتحدث عن نموذج جديد
ومتمايز وجماعة بحثية حقيقة لو وجدنا مفاهيم جديدة وو�سائل
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وطرق بحث وعمل تتوائم مع م�شكالت جديدة .لقد �س�ألت �أيعقل �أن
النحو العربي لم يمر �سوى بنموذجين؟ فماذا ي�سعني �أن �أقول الآن
وقد و�صلت �إلى �شبه ت�صور �أنه ال يوجد �إال نموذج واحد؟ �أعتقد �أن
النموذج الغائب الذي يتيح لنا الحديث عن ثورة �أو قطيعة ،هو فع ًال
ما يدعو �إليه الدكتور ربيع في ختام ورقته.
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النحو والعقلية الن�صو�صية
�أمرية ك�شغري
قبل �أن �أعلق على الورقة �أورد بع�ض المالحظات الأولية التي
ت�سببت في �إرباكي وخلق نوع من اللب�س لدى قراءتي للورقة:
 .1عنوان الورقة المطروحة في الحلقة النقدية (النماذج العلمية
في العلوم «النموذج النحوي مثا ًال») جعلني �أتوه في فك غمو�ض
ما يرمي �إليه الباحث من تعبير «النماذج العلمية« خا�صة وقد
جاءت متبوعة بعبارة «في العلوم» ولعل ما يق�صده الباحث هو
«النماذج التحليلية» كما �أو�ضح الحق ًا في المقدمة ،ومن ثم
فتعبير «في العلوم» ي�صبح �أي�ض ًا مبهم ًا وقد يق�صد به في مجال
العلم ولي�س العلوم «.»science» and not «sciences
 .2مفهوم البارادايم والذي �أ�شار �إليه الباحث بمكافئه الترجمي
«النموذج الإر�شادي» وهي ترجمة ال تو�صل المفهوم باعتباره
مفهوم ًا غربي ًا �أ�صبح يترجم معرب ًا با�ستخدام الن�سخ اللفظي
�أو التطبيع «بارادايم» كي يو�صل المعنى المراد بدقة.
 .3مفهوم «البارادايم �شـفت»  paradigm shiftوهو ما �أ�شار �إليه
الباحث با�ستخدام تعبير «القطائع المعرفية» حيث ال �أتفق
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مع هذه الترجمة (�أي ًا كان م�صدرها) كونها تعطي ت�صور ًا
مختلف ًا تمام ًا مع مفهوم «البارادايم �شفت» حيث �أن تعبير shift
باالنجليزية ال يترجم بالقطيعة بل «التحول» �أو «التغ ُّير» وما يتبع
ذلك من ت�صورات ذهنية وظالل داللية مختلفة للمفهومين في
الثقافة العربية.
 .4هذه المالحظات تلتقي في مالحظة �أخرى �أ�سوقها هنا للتدليل
على �إ�شكالية عدم الدقة في ترجمة المفاهيم الفل�سفية ومن ثم
ما يتركه ذلك من ت�صورات وا�ستنتاجات متناق�ضة للمفاهيمم
الأ�سا�سية مو�ضوع البحث.
 .5ال �أدعي �أنني متخ�ص�صة في النحو العربي وال قارئة متعمقة في
مفاهيمه ولكنني متخ�ص�صة في الل�سانيات والترجمة و�أدرك
الم�آزق التي ت�ضعنا فيها ترجمة المفاهيم والم�صطلحات
العلمية من اللغات الأجنبية �إلى اللغة العربية والتي ت�ؤدي �إلى
تحوير في المعنى ومن َث َّم �إ�ساءة الإدراك �أو خط�أ الت�صرور mi s
 conceptionلما يرمي �إليه الم�صطلح �أو المفهوم في لغته
الأ�صلية مقارنة بما يوحي به في اللغة المنقول �إليها.
طرح الدكتور محمد ربيع مو�ضوع ًا فكري ًا فل�سفي ًا بامتياز و�إن
بدا وك�أنه مو�ضوع متخ�ص�ص ومحدود بالنحو والدرا�سات الل�سانية.
وتكت�سب الورقة "نحو �سيبويه ونحو المت�أخرين" قيمتها من قدرة
الباحث على �إثارة الأ�سئلة ال�شائكة حول الدرا�سات الل�سانية ،النحو
مثا ًال ،مما ي�ستدعي التحرك لتقديم نموذج جديد في مقاربة العلوم
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االجتماعية في العالم العربي والدرا�سات الل�سانية النحوية ب�شكل
خا�ص.
جمع الباحث ما بين مو�ضوعين:
المو�ضوع الأول� :أطروحة (توما�س كون)
حول الثورات العلمية التي تعنى بالتحوالت الكبرى في المنظور في
م�سيرة تطور العلوم ونظرية المعرفة بين مرحلة و�أخرى.،

Thomas Kuhn

المو�ضوع الثاني :تطبيق �أطروحة كون النظرية للثورات العلمية
« »paradigm shiftعلىالنحوالعربي في مراحل تطوره المختلفة.
وا�ست�شهد الباحث بنموذجين في النحو العربي ،النموذج المبكر
المتمثل في كتاب �سيبويه (النموذج العلمي) والنموذج المت�أخر
وهو ما �أطلق عليه (النموذج الإر�شادي).
النموذج الإر�شادي  Paradigmعند المفكر كون:
التغير الثوري مقابل التغير التراكمي :paradigm shift

الثورة العلمية تعني «�إزاحة ال�شبكة �أو الإطار الت�صوري الذي
يرى العلماء من خالله و�إحالل بديل �آخر» .البرادايم يعني النظرية
�أو النظريات المعتمدة التي تعد نموذج ًا م�شترك ًا ت�شترك فيه جماعة
(علمية) من الباحثين في حقل علمي ما في ع�صر معين.
�أطروحة الثورات العلمية �أو «البارادايم �شفت» كما قدمها
(كون) ت�شير �إلى مجموعة من الأفكار هي:
عالمــات

العدد  ، 75شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

197

النحويـالت
النماذج العلمية يف العلوم (النموذجاملداخـ ـ ـ
مثا ًال)

� .1أن التقدم العلمي ال ي�سير في خط م�ستقيم وم�ستمر بل يتعر�ض
للتحوير والتبدل والتغيير والزحزحة paradigm choice or
.paradigm shift
 .2هناك ثالث مراحل مر بها تطور العلم وهي مرحلة ماقبل
العلم « »pre scienceوتتميز بانعدام وجود البرادايم الأ�سا�سي
ومرحلة العلم االعتيادي « »normal scienceوتتميز بوجود
البرادايم الرئي�سي ثم مرحلة الثورة العلمية �أي تحول البرادايم
القديم �إلى برادايم جديد قادر على حل الأزمة.
� .3أن الحقيقة العلمية ال يمكن ت�أ�سي�سها بناء على معايير مو�ضوعية
« »objectiveفقط ولكن بناء على �أ�س�س غير مو�ضوعية «ذاتية»
«� »subjectiveأي�ض ًا مثل �إجماع الجماعة العلمية في فترة زمنية
معينة.
� .4إن البرادايمات المتناف�سة غير قابلة للمقارنة �أو المفا�ضلة
بمعنى �أنه ال يمكن فهم بارادايم بناء على الإطار المفاهيمي
والم�صطلحات لدى بارادايم �آخر.
من قراءتي لمفهوم «البرادايم �شفت» �أو التغير في المنظور
(الثورة العلمية كما طرحها توما�س كون) �أدعي �أنها ال تعني �إلغاء
التراكمية بل تعني تغير المنظور �إذ ال يمكن القول �إن العلوم قامت
دون ت�أثر بما �سبقها فكل ع�صر له �أدواته و�آلياته التي ا�ستفادت
من كل النماذج ال�سابقة في وقت الأزمات وبنت عليها .فقوانين
الفيزياء والكيمياء والف�ضاء (كوبرنيكو�س� ،أين�شتاين ونيوتن)
تطورت و�أزاحت �صور ًا ذهنية قديمة وحلت محلها ت�صورات ذهنية
جديدة بناء على حقائق وم�ستجدات عبر الزمن.
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مثال �آخر من مجال الدرا�سات الل�سانية في الغرب:
���س��ادت ال��درا���س��ة ال��ل�����س��ان��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة (Diachronic
 )linguisticsفي القرن الثامن ع�شر ونجح دي �سو�سير في تحويلها
�إلى منهج جديد ( )Synchronic Linguisticsفي بداية القرن
التا�سع ع�شر ثم تحولت �إلى الدرا�سات التحليلية باعتبار اللغة نظام ًا
توا�صلي ًا في فترة زمنية معينة بغ�ض النظر عن الطريق الذي و�صلت
من خالله� .سو�سير بد�أ درا�ساته الل�سانية بالدرا�سات التاريخية
وبنى عليها لالنتقال �إلى الدرا�سات الو�صفية التحليلية ولعل بداية
محا�ضراته عام  09-1908كانت في مجال الدرا�سات التاريخية �أو ًال
ثم انتقل �إلى الل�سانيات التحليلية الل�سانية (البنيوية) 1011-1010
وبعد وفاته عام  1013قام طلبته بجمع محا�ضراته ون�شرها في
كتاب «محا�ضرات في الل�سانيات العامة» «Course Linguistique
.»General
وبنف�س المنطق ف�إن تطوير ت�شوم�سكي للدرا�سات الل�سانية
وتقديمه لمدر�سة جديدة في النحو «النحو التوليدي» لم يكن مجرد
قطيعة بمن �سبقه بل كان بناء على �أفكار من �سبقوه �إذ �إنه ال يخفى
ت�أثر ت�شوم�سكي بفكر وليام همبولدت الذي عا�ش في القرن الثامن
ع�شر (.)1853-1767
وعندما طورت مدر�سة براغ الدرا�سات الل�سانية نحو الوظيفية
ومدر�سة لندن (فيرث) ومن ثم تطورت الدرا�سات الل�سانية في
منحى جديد ًا ي�ساير الع�صر في الل�سانيات
وقتنا الحا�ضر لت�أخذ
ً
الحا�سوبية لم يكن ذلك �إال م�سيرة من التطور الفكري المعا�صر
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لتطورات المجتمع واحتياجاته لتكون الل�سانيات ا�ستجابة لهذه
المتغيرات.
ولو ت�أملنا تطور الفكر النقدي الغربي نجد �أن التحول الفكري
من البنيوية (�سو�سير وليفي �شتراو�س وبارت) �إلى ما بعد البنيوية
(التفكيكية)(الكان وفوكو وديردا) ال يمثل في ر�أيي قطيعة معرفية
بقدر ما يمثل ثورة على الفكر ال�سائد والقدرة على نقده وتفكيكه
من الداخل وتجاوزه �أي البناء التراكمي عليه .ولو ت�أملنا تطورفكر
فوكو نجد �أنه كان بنيوي ًا من حيث تبنيه للعالقات ،ولكنه تبنى
القطيعة مع التاريخية التقليدية ورف�ض الت�صنيفات وبهذا تحول
من البنيوية �إلى ما بعد البنيوية ،نادى بالقطيعة �أو التحرر من
الت�صورات الحداثية الكبرى للتاريخ والخطابات الو�ضعية التي ترى
�أن الحقيقة هي توافق بين ال�شيء والفكرة التي نحملها عنه� ،أي
القطيعة مع االيديولوجيات الكلية.
لذلك فم�شكلة الدرا�سات النحوية العربية ال تكمن في عدم
القدرة على التحول من منظور �إلى منظور جديد «القطيعة
المعرفية» بل في عدم القدرة على النقد العلمي للمنظور القديم
ومن ثم تجاوزه والبناء عليه ب�شكل متجدد .م�شكلة العقل العربي
هو النقل ولي�س العقل واالرتباط به ب�شكل ي�ضفي القدا�سة على ما
�أنتجه ال�سابقون والخوف من تفكيكه وتجاوزه.
ما قام به �سيبويه في نموذجه المتقدم يعك�س الفكر العلمي
الذي �ساد الفترة الزمنية التي عا�ش فيها (القرن الهجري الأول)
حيث ازدهرت العلوم بكافة فروعها.
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معـ�ضـلة الفـكر العربي ،وبالـتالي مع�ضـلة «النمـوذج النحـوي»،
ال تكمن في عدم قدرته على القطيعة مع ما �سبقه ،وال �أعتقد �أن
ذلك هو المطلوب ،بل المطلوب هو القدرة على تجاوز ما �سبقنا
والبناء عليه وغربلته وم�سح وجوه القدا�سة عنه وتقديم نماذج
فكرية جديدة تتنا�سب والع�صر الذي نعي�شه ومتطلبات ذلك الع�صر.
النحو التعليمي جامد وال يتزحزح عن تكرار ما جاء به ال�سابقون
ن�صي ًا كما ذكر الباحث .هذه العقلية «الن�صو�صية» هي الجذر الذي
يجب �أن نقوم على هدمها ومن ثم نف�سح المجال �أمام فكر جديد
ونماذج متطورة للتعامل مع النموذج النحوي التعليمي لتي�سير تعليم
النحو لجيل ال يهمه الأمثلة التي �ساقها �سيبويه والفراهيدي وال حتى
المت�أخر منها مما �ساقه ابن جني.
�إن النموذج النحوي والذي كان مو�ضوع الورقة يمثل الأزمة
الفكرية في العقل العربي بكل �سماتها ومالمحها وهذا ينطبق على
الحالة التي ت�سم الدرا�سات العلمية في كل مجاالتها.
و�إذا كانت �أطروحة (كون) تعني الثورة العلمية والتحول �إلى
منظور جديد فما هو التحول في البارادايم الذي ظهر في نموذج
النحو المت�أخر مقارنة بنموذج النحو المبكر لدى �سيبويه؟ هل كان
نحو �سيبويه و�صفي ًا تحليلي ًا ثم تحول �إلى بارادايم جديد «تعليمي» في
النحو المت�أخر؟ و�إذا كان التحول في المنظور كما جاء في �أطروحة
كون يعني بال�ضرورة التقدم « »progressفهل التحول في البارادايم
النحوي العربي المت�أخر يعتبر تقدم ًا «� »superior paradigmأو
ت�أخر؟ وهل ما قام به الباحث في تحليله للنموذج النحوي المبكر
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والنموذج النحوي المت�أخر يمكن اعتباره تفنيد ًا لأطروحة توما�س
كون؟ و�أخير ًا هل يمكن تطبيق نظرية كون في الثورات العلمية على
النحو العربي؟
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�أبو النحـو

قراءة يف روايات ن�ش�أة النحو
�أحمد الغامدي
تدفعنا الحكايات الكثيرة المرتبطة بن�ش�أة النحو العربي �إلى
التخلي عن الفكرة الك�سول التي طالما �أقنعتنا ب�أن هذا النظام
المتما�سك لن يكون نتاج جهد فردي ،وتحثنا على التنقيب والبحث
عن ال�شخ�ص الذي �أ�س�س ،وحده ،علم النحو ،وو�ضع قواعد هذا
الم�شروع الفريد.
المثير �أن تلك الحكايات ،على كثرتها ،تتمحور حول عدد
قليل من الأ�شخا�ص الذين يفتر�ض �أنهم �شهدوا والدة هذا العلم.
وتكاد تجمع على �أن �أبا الأ�سود الد�ؤلي (ت 67هـ) هو ال�شخ�ص
الموكول �إليه و�ضع اللبنات الأولى للنحو ،وتغرينا بالت�س ّليم ب�أن �أبا
الأ�سود هو (�أبو النحو).
من بين تلك الروايات ما يرويه الخليل بن �أحمد (ت 175هـ)
من �أن علي بن �أبي طالب لما �سمع لح ًنا �أمر �أبا الأ�سود �أن ي�ضع
للنا�س حروفا ،و�أ�شار �إليه بحركات الفتح وال�ضم والك�سر( .انظر:
الفهر�ست� ،ص.)59
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الطريف �أن لحكاية الخليل هذه تتم ًة تت�ضمن تف�صيلاً غري ًبا،
ذلك �أن �أبا الأ�سود «ظل �ضني ًنا بما عنده عن النا�س حتى ا�ضطره
زياد بن �أبيه �إلى �أن يظهره لهم»( .المرجع نف�سه ،ال�صفحة نف�سها).
يذكرنا هذا بمحاولة م�شابهة �ستحدث مع عا ِلم �آخر بعد حين ،وك�أن
ثمة من يريد �أن يكتم �أنفا�س هذا المولود وهو في مهده� .إذ ظل
الأخف�ش ،لفترة طويلة ،يخفي الن�سخة الوحيدة المتبقية من كتاب
�سيبويه ،كتاب النحو الأول ،حتى �شاع عنه �أنه يروم التك�سب بما فيه
من علم.
و�إذا عدنا �إلى �أبي الأ�سود �ألفينا �صورته في حكاية الخليل
تت�سق مع �صورة �أخرى له نجدها عند جل مترجميه ،فقد حفلت
�سيرته ب�أخبار تظهر بخله ال�شديد بماله .وكلتا ال�صورتين ت�ضعنا
في مواجهة مع هذا ال�شيخ الذي يتلذذ بحرمان من حوله من � ٍّأي
مما يملك.
ومع �أن مترجمي �شيخ العربية ومعلمها الأول قد اهتموا ب�إيراد
الكثير من تفا�صيل �سيرته �إال �أنهم ال يجيبون عن ت�سا�ؤل بدهي
مفاده :لماذا يكنى ظالم بن عمرو ـ وهذا ا�سمه ـ ب�أبي الأ�سود؟ ليظل
الباب م�شرعا �أمام ت�أويالت عدة تخلقها لفظة الأ�سود؛ فال�سواد
يحيل على الظالم ،والغمو�ض ،وعدم و�ضوح الر�ؤية� ..إلى �آخر هذه
الظالل المعنوية .ا�سم �أبي الأ�سود كذلك (ظالم) له �إيحاءاته
الخا�صة ،والظالم من بينها .على �أية حال ،يبدو �أن من بين �أهم
ما ورثه النحو عن (�أبيه) هذا الظالم الذي �سيكتنف تاريخه �إلى
الأبد.
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لكن ما الذي يجعل (زياد بن �أبيه) يجبـر �أبا الأ�سود على �إظهار
ما عنده من (علم)؟
المعلوم �أن زياد ًا من بين قلة ممن اختاروا �آباءهم ,فقد زعم
�أنه ابن ل�سفيان بن حرب ،وتنكر لـ (عبيد الثقفي) الذي رباه.لم
يت�ستر زياد على خطيئة �أمه ،بل �أعلن ذلك على الملأ ،وتمادى
ف�أورد �شهودا على ف�سادها .الإعالن والإظهار� ،إذ ًا ،من �شيم زياد,
وعلى هذا فهو على العك�س تماما من �أبي الأ�سود .ومثلما اختار زياد
�أباه بنف�سه ،ولأنه مهموم  -فيما يظهر  -بم�س�ألة الن�سب ،فلن يترك
النحو بغير �أب ،ولن ي�صعب عليه �أن ين�سبه �إلى عالم م�شهور بالبخل
بما عنده.
قد نت�ساءل عن عالقة ن�سب زياد بن�سب النحو� ،إال �إذا تذكرنا
الم�صير الذي �آل �إليه كل منهما ،يتعلق الأمر بم�س�ألة االعتراف
بهذا الن�سب .فل�سوء حظ زياد لم ين�سبه النا�س �إلى �أبي �سفيان  -مع
حر�صه ال�شديد على ذلك  -بل ظلوا يدعونه :زياد بن �سمية� ،أو
زياد بن عبيد� ،أو زياد بن �أمه� ،إلى �أن قالوا :زياد بن �أبيه .كان هذا
م�صير النحو � ً
أي�ضا ،فقد اعترف كثير من النا�س ب�أبوة الخليل لعلم
العرو�ض ،ولم يجادلوا في ذلك ،في حين �أنكروا �أبوة �أبي الأ�سود
لعلم النحو ،مع �أن الروايات  -كما يقول ابن فار�س  -قد تواترت
«ب�أن �أبا الأ�سود �أول من و�ضع العربية ،و�أن الخليل �أول من تكلم
في العرو�ض»( .ال�صاحبي� ،ص  .)38ولي�ست �إيحاءات الغمو�ض
والإبهام التي تجلبها كلمة (الأ�سود) هي ال�سبب الوحيد لهذا
الرف�ض ,بل �إن اقتران ا�سم زياد بن�ش�أة النحو �أكثر مدعاة للإنكار.
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فالحرج وال�شك مالزمان لأي ن�سب يكون زياد طرف ًا فيه .ال�سيما
�أن ثمة من يحذر من مغبة موافقة زياد فيما ي ّدعيه من ن�سب ،لكنه
ي�صوغ ن�صيحته بعبارة ماكرة�« :إن �سرك �أال تكذب فقل :زياد بن
�أبيه»( .البدء والتاريخ  )6/2وتغدو هذه الن�صيحة في حال النحو
ثمينة للغاية ،بل �إنها ال ُتـ َق َّد ُر بثمن؛ ذلك �أنها تنتهي بالنحو �إلى �أن
يبقى (ابن �أبيه) وت�صرف عنه كل الم�ساعي التي تجعل له ن�سب ًا
م�شكوك ًا في �صحته.
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مليــاء باع�شـن

مليـ ــاء باع�شــن

تعتبر الناقدة ليندا هت�شيون �أول من قدم نظرية متكاملة للق�ص
الماورائي �أو الميتافك�شن وذلك في كتابها (ال�سرد النرج�سي:
مع�ضلة الميتافك�شن) ،ال�صادر في عام  ،1980وقد ر�سخت بذلك
المفهوم الخا�ص بم�صطلح الميتافي�شكن الذي �ص ّكـه روبرت �شولز
في مقاالته في مجلة «مراجعات �أيوا» ،ثم ا�ستخدمه ويليام جا�س في
نف�س العام في كتابه (الكتابة التخييلية و�شخو�ص الحياة .)1970
وتع ّرف هت�شيون الميتافك�شن ب�أنه «رواية عن رواية تت�ضمن تعليقها
على �سردها وهويتها» ،وهي ترى �أنه نوع «نرج�سي» لأنه يحيل �إلى
ذاته ويتمثلها».
الق�ص الماورائي نوع من الكتابة ال�سردية التي تختبر �أنظمتها
الروائية وطرق ابتداعها والأ�ساليب التي تم توظيفها لت�شكيل واقعها
االفترا�ضي ،كما �أنها لي�ست جن�س ًا �أدبي ًا ،بل هي نزوع يتولد من
داخل الرواية ،وكالنظر في المر�آة يعك�س الميتافك�شن �إجراءات
البناء التخييلي ،وقد يهدمه.
ثم �أ�صدرت الناقدة باتري�شيا واو كتابها( :ما وراء الق�ص:
النظرية والتطبيق) في عام  ،1984لتعطي تعريف ًا للميتافك�شن ب�أنه
«رواية تَـلفت انتباه القارئ بوعي كامل �إلى تكوينها الم�صطنع وت َْخ ُفت
وتيرة واقعية ال�سرد وذلك لتثير الأ�سئلة حول العالقة بين الرواية
والحقيقة» ،وبرف�ضها للواقعية فهي تقدم العالم �أي�ض ًا على �أنه نظام
م�صطنع كونه �سل�سلة من الهياكل البنائية ،مما يزيد احتمال �أن
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«تكون التخييلية ال�سردية هي جوهر الحياة خارج الن�صو�ص» .منذ
ذلك الحين القت هذه التقنية ال�سردية ترحيب ًا في الأو�ساط الأدبية
والنقدية و�أ�صبحت مو�ضوع ًا رئي�س ًا في بحوث ال�سرديات .وقد
تزامن ظهور هذا ال�شكل ال�سردي مع المحاوالت النقدية المعا�صرة
لتحديد مالمح ال�سرد ما بعد الحداثي واالبتعاد عن الأ�شكال الأدبية
الم�ستهلكة وتوظيفها المتكرر .وظل ال�سرد التخييلي الواعي بذاته
والمت�أمل في بنيته الخا�صة ملمح ًا حيوي ًا من مالمح الأدب ،لي�س
فقط في مرحلة ما بعد الحداثة ،بل تخطى لحظات تحول الأدب
�إلى بعد  -مابعد  -الحداثة في نهاية الثمانينيات وبداية الت�سعينيات
من القرن الع�شرين.
يقو�ض التحديث ال�سردي الأ�شكال النمطية ال�سائدة وي�ضيف
مظهر َا تجريبي ًا يتجاوز به الرواية الواقعية ويفتح �آفاق ًا داللية
احتمالية با�ستخدام الخا�صية الميتا�سردية لتوليد المعنى و�إتاحة
م�ستويات متعددة من الت�أويل .كما ير�صد الخطاب الميتا�سردي
طرائق تكوين عوالم المتخيل ال�سردي ويفكك قوانين الهيكلية
الناظمة له من �أجل ك�شف فو�ضى الوجود المعا�صر وف�ضح زيف
الوهم المهيمن على الوعي الب�شري ،وبذلك يهدد هذا الخطاب
نظام العالم الخارجي للن�ص وعبثيته وت�شتته من خالل م�ساءلته
الذاتية ل�سرديته وطبيعته التلفيقية.
في خروجه عن واقعية ال�سرد المتخيل يطرح الق�ص الماورائي
الواقع بو�صفه افترا�ض ًا وبذلك يغير العالقة الجدلية بين الواقعي
والمتخيل ويثير ال�شكوك في طبيعة ت�صوراتنا عن الحقيقة التي
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تتحول �إلى مفهوم م�شبوه لإثبات �أن لي�س هناك حقائق بحتة �أو
معان ثابتة.
ٍ
و�إ�ضافة �إلى ك�شف اللعبة ال�سردية وانتهاك اتفاقيات الم�صداقية
التقليدية ،ف�إن الكـتابة الميتـا�سردية توظف تقـنيات تجريبـية مثـل:
 )1التدخـل في الن�ص والتطـفل عليه بالتعـليـق ب�شكـل �سـافر يزيــد
بنـاءها خلخـلة وت�شـويـ�ش ًا )2 ،ومخاطـبة القـارئ مبا�شـرة ومن ثـم
ي�صبح المتـلقي م�شـارك ًا في بـناء العمـلية التخييليلة)3 ،وظهور
الم�ؤلف ك�شخ�صية م�شاركة في الحدث ال�سردي )4 ،ودخول
�شخ�صيات واقعية معروفة �أو �شخ�صيات م�ستعارة من �أعمال �أدبية
م�شهورة �ضمن بنية المتخيل ال�سردي.
ويقدم هذا النمط ال�سردي نف�سه بو�صفه تلفيقات مختلقة
تحاكي البنى الحكائية التقليدية محاكاة �ساخرة ،لذلك فهو عبارة
عن لعبة يعتريها الغمو�ض والت�شتت ،وتدخل تناق�ضاتها في معار�ضات
تتحدى �أ�س�س المنطق والم�سلمات اليقينية خارج الن�ص .وال يكتفي
ال�سرد الماورائي بك�سر �أفق التوقع لدى المتلقي ،بل يتخطى ذلك
بك�سر قيود الت�سل�سل الزمني والترابط المكاني في محاولة لتفتيت
الإيهام ال�سردي بالواقعية و�إرباك عمليات التلقي العادية بتوقيف
م�صداقية الحدث الروائي.
وبهذا يقترب ما وراء الق�ص من �أ�سلوب هدم الجدار الرابع في
م�سرح برتولت بريخت والذي يهدف �إلى �إزالة الحدود الفا�صلة بين
خ�شبة الم�سرح وجمهور الح�ضور ليتمكن من الم�شاركة الإيجابية
التوا�صلية مع الأحداث بد ًال من الفرجة ال�سلبية المنف�صلة عنها.
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والجدار الرابع في الم�سرح هو ذلك الجدار غير المرئي والوهمي
المواجه للمتفرجين المتابعين لما يجري على خ�شبة الم�سرح التي
تبدو وك�أنها غرفة لها جدار خلفي و�آخران على الجانبين .ويعتقد
بريخت �أن ال ُم َ�ش ِاهد هو �أهم عنا�صر التكوين الم�سرحي وعليه �أن
يجعله م�شارك ًا فاع ًال في العمل بهدم �إيهام االنف�صال عنه.
و�س�أُ ْد ِر ُج هنا ن�ص ًا يمثل نمط ًا للق�ص التجريبي الماورائي الذي
ي�أخذ منحى �سردي ًا مختلف ًا ي�أتي على �شكل مغامرة فنية جادة،
و�سنتلم�س �إمكاناته المختزنة كن�سق عالماتي ينزع نحو الكتابة
ال�سردية التي تخرج على �أعراف الجن�س الأدبي المعروفة .وقد يبدو
الن�ص وك�أنه تهكمي �ساخر ،لكنه يحتوي على العديد من تقنيات
التجريب المثيرة للجدل:
«هروب البطل من الن�ص»

وعند ال�صفحة رقم « »127ق ّررت �أن �أهرب من الرواية!
�أعلم �أنني تركت هذا «الروائي» المجنون في م�أزق عظيم..
ولكن من الذي قال له �أن يختارني �أنا تحديد ًا بين �أكثر من 20
مليون مواطن لأكون بطال ً لروايته التعي�سة؟!
كنت �أرى �أن الأحداث تتجه لنهايتي ،و�أن الحبكة ت�ستدعي
موتي..
هل كان �سيقتلني ده�س ًا ب�سيارة م�سرعة يقودها «كومبار�س»
مجهول ،دوره الوحيد هو �أن يده�سني؟� ..أم �أن عقله الروائي
المري�ض كان �سيدفعني �إلى االنتحار؟!.
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ال �أعرف ..الذي �أعرفه �أنني ق ّررت الهروب من �صفحات
الكتاب� ..إلى �شوارع الحياة.
كنت �أعبر ال�شوارع بريبة ..كنت �أنظر بخوف �إلى كل
ال�سيارات..
«لع ّل بينها �سيارة �أر�سلها الروائي لكي تده�سني»..
حتى هذه اللحظة ال �أ�صدق �أنني هربت من الن�ص!
عند الم�ساء اخترت فندق ًا �صغير ًا ورخي�ص ًا لأق�ضي ليلتي فيه.
في ال�صباح �صحوت على �صوت قرع باب الغرفة ..فتحت
الباب ..كان «الروائي» يقف �أمـامي ..كانت مالمحه حزينة
ومرهقة ..وعيناه م�شو�شتان ومرتبكتان..
قال لي:
 لم �أنم البارحة.. ! ......قـال لـي كـالما كثـيرا عن :قيـمة �أن �أعيـ�ش داخــل «النـ�ص»..
ال خارجه.
وقال� :إن الحياة كذبة ..و«الن�ص» حقيقة.
و�أقنعني� :أنني حتى لو مت داخل «الن�ص» ..ف�إنني ال �أموت!
و�أ�ضاف بخ�ضوع� :سنجد مخرج ًا لنجاتك من الموت.
قلت له � :إذ ًا نتفق على بع�ض التفا�صيل..
قال دون تفكير :موافق.
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()2
عند ال�صفحة « ..»128قتلني!
يك�شف هذا الن�ص عن تقنية المر�آوية الذاتية بطريقة
نرج�سية ،فالحدث المركزي ي�صور تقنية كتابة ن�ص �سردي له
قواعده التكوينية ونظامه البنيوي الذي ال ي�سمح بالتغيير المفاجئ
وال باالنحراف عن خط �سير الأحداث المر�سومة �سلف ًا .الكتابة
ال�سردية م�س�ألة ح�سابية دقيقة ،لكل حركة موعد و�سبب ،ولبطل
الق�صة ف�سحة زمنية يحددها كاتب العمل وال يترك له الخيار في
�أن يتعداها .هذا البطل على وعي تام بدوره داخل الن�ص ويختار �أن
يجابه الخطاب ال�سردي ولي�س �أحداث الق�صة ،فهو يتحدى الخطة
ال�سردية وموقعه منها كما يهدد الحبكة و�أبعاد مكانته البطولية فيها
بخروجه منها.
يعي هذا البطل معنى ق�صدية الم�ؤلف فيتخذ منها موقف ًا
م�ضاد ًا يفر�ض فيه ق�صدية بديلة تناف�سها على م�ستوى الحيز
الت�أليفي ،فيك�شف مكونات ماوراء ال�سرد ،خا�صة وهو يج�سد قلق
الكتابة في مالمح الم�ؤلف حين يقف على باب غرفته:
«كانت مالمحه حزينة ومرهقة.
وعيناه م�شو�شتان ومرتبكتان..
قال لي :لم �أنم البارحة».
تف�ضح هذه المالمح تخييلية ال�سرد وت�صور عالقة الم�ؤلف
بالعمل والرعب الذي يتملكه من عدم قدرته على لم �أطراف
 214عالمــات

العدد  ، 75شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

مليـ ــاء باع�شــن

الحكاية التي قد تتفلت من �سيطرته .حين تخرج ال�شخ�صية عن
طوع و�سيطرة الكاتب ي�صبح مجرد و�سيط �سردي يمكن اال�ستغناء
عنه ،وهذا ملمح من مالمح (موت الم�ؤلف) ،ففكرة موته مرعبة �إلى
درجة �أنها قد تقتله .ون�سترجع هنا فكرة �سارتر عن قيمة الكتابة في
ر�سالته النقدية« :لماذا نكتب؟» ،والتي يو�ضح فيها �أن رغبة الكتابة
هي �إ�شباع لنزعة الحياة� :أن تكون موجود ًا يعني �أن يكون وجودك
�ضروري ًا لوجود �شيء �آخر .لذلك ،حين ي�ست�شعر الم�ؤلف �أن وجوده
ما عاد �ضروري ًا لوجود ق�صته يواجه خطر العدمية.
المناف�سة بين الم�ؤلف وبطله في هذه الق�صة ت�أخذ �شكل
ال�صراع من �أجل البقاء ،فوجود �أحدهما على قيد الحياة يعني
بال�ضرورة موت الآخر .وقد يبدو �أن ان�سحاب البطل من الن�ص هو
ت�سليم الن�ص ل�صاحبه دون مناف�سة� ،أي الخروج االنهزامي من
�ساحة القتال ،لكن هذا االن�سحاب ي�سحب خيط ًا مت�شابك ًا مع خيوط
الهيكل التنظيمي للق�صة والذي �سيتهاوى ب�أكمله مت�أثر ًا بان�سحاب
البطل�« :أعلم �أنني تركت هذا «الروائي» المجنون في م�أزق
عظيم .»..لذلك فاالن�سحاب خطوة تكتيكية تدك المعقل ال�سردي
وت�ضع الم�ؤلف تحت �ضغط ع�صبي كبير ،وهذا يف�سر مالحقة
الم�ؤلف لبطله م�ستجدي ًا عودته للن�ص الذي �أربكه الخروج ،متناز ًال
عن حقوقه الت�أليفية ومتعهد ًا بتنفيذ �شروط العودة.
يحقق هذا الن�ص �إذ ًا خ�صائ�ص مختلفة للق�ص الماورائي،
ف�سارده يمار�س بق�صدية واعية فعالية ال�سرد ويعمل على اختراق
حدوده المر�سومة بعناية ،وم�ؤلفه يظهر ك�شخ�صية داخل الن�ص،
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وبطله يلعب لعبة تمرد على م�ؤلفه ويرف�ض م�صيره الذي قرره
له �سلف ًا .نبذ الهيمنة الت�أليفية ي�ؤذن بانح�سار دور الم�ؤلف ،لكنه
يفتح دور ًا ت�أليفي ًا جديد ًا ،بمعنى �أننا في الواقع نتعامل مع ن�صين،
�أحدهما رئي�سي غائب ،وثانيهما فرعي حا�ضر .حين يخرج البطل
من الق�صة التي تحكم عليه بالموت ،فهو ينحرف انحراف ًا مق�صود ًا
عن �سياق ال�سرد ويعلن ان�شقاقه ورف�ضه لمخطط الم�ؤلف بتد�شين
ن�ص �آخر ي�صبح هو فيه �سيد الموقف.
في الن�ص المن�شق يحتفظ ال�سارد ل�شخ�صه بدور البطولة،
ويت�سلم دفة الخطاب ويتحدث ب�صيغة الأنا الم�سيطرة على ال�سرد،
فيخرج بذلك عن كونه مجرد كائن افترا�ضي �ش ّكـله ذهن م�ؤل ِفه
�إلى م�ؤلف يختلق �شخ�صية المخت ِلـق وي�ضعها في �إطار الم�سارات
الجديدة التي يفر�ضها عليه .لكن ال�سارد الجديد غيرمحيط بكل
�شئ في ن�صه ،وهو يتحرك في ف�ضاءات مجهولة لديه ،وعك�س
الم�ؤلف الذي يبني هيكله ال�سردي تبع ًا لخطة ت�ؤكد هيمنته وتحكمه
في م�صائر �شخو�صه ،ف�إن هذا ال�سارد ال ي�ستطيع تحريك الخيوط
ال�سردية وال �أن يتنب�أ بالحدث القادم .يحمل ال�سارد الجديد
مخاوفه من ن�ص �سابق �إلى ن�ص الحق ،بل هو يحتفظ لم�ؤلف الن�ص
الأول بالقدرة على التدخل في �أحداث ن�صه الخا�ص به والذي
�أن�ش�أه بهروبه« :كنت �أعبر ال�شوارع بريبة ..كنت �أنظر بخوف �إلى
كل ال�سيارات ..لع ّل بينها �سيارة �أر�سلها الروائي لكي تده�سني»...
يعجز ن�ص الهروب �إذ ًا عن �أن يوفر لمن�شئه الأمان المن�شود بعيد ًا
عن الم�ؤلف المري�ض المجنون.
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يتمكن الم�ؤلف الأول من اقتحام ن�ص الهروب ،والف�ضاءات
التي ملأت قلب البطل بالريبة وال�شك حتى وجد لنف�سه مخب�أً
يتوارى فيه عن الأب�صار هي ف�ضاءات م�ألوفة لدى الم�ؤلف ا�ستطاع
التحرك فيها والو�صول �إلى البطل في ذلك المخب�أ دون عناء .لم
يلغ تمرد البطل مركزية الم�ؤلف الأول في الن�صين ،و�إن�شاء ن�ص
الهروب لم يفلح في زعزعة �سلطة الم�ؤلف تمام ًا ،كما �أنه لم يعزز
من موقف البطل التمردي ،بل �أكد �أن البطل هو �صنيعة الم�ؤلف
و�إمكاناته االنف�صالية هي �إمكانات خلقها هو فيه ووحده من يعرف
مداها ونقاط �ضعفها.
وفي نف�س الوقت ف�إن تبادل المواقع بين البطل وم�ؤلفه يخلق
نوع ًا من المفارقة يربك العالقة بين ال�سبب والنتيجة ،فالم�ؤلف
الأول هو علة وجود البطل في الن�ص الرئي�س ،لكن الم�ؤلف الثاني
(البطل) هو علة وجود الم�ؤلف في الن�ص المن�شق .ح�ضر الم�ؤلف
لإعادة البطل الهارب �إلى الن�ص الأول ،وهو لن يقتله في الن�ص
الثاني وعلى مر�أى من القارئ لأن الهدف لي�س قتله في حد ذاته،
ولكن قتله داخل ال�سياق ال�سردي الذي ن�ش�أ فيه هو الذي �سيعيد
الأمور �إلى ن�صابها .في هذا ال�ضوء يت�ضح لنا �إ�صرار الم�ؤلف على
عودة البطل �إلى الن�ص ليتولى قتله ح�ضوري ًا ،فقتله غيابي ًا يتنافى
مع منطقية النظام ال�سردي للق�صة الأولى ،بل �إن غيابه يت�سبب في
توقف ال�سرد تمام ًا ،فال�صفحة التي غاب عنها  127ظلت مفتوحة
ومعلقة تنتظر عودته لنقل الأحداث �إلى �صفحة مقتله  .128وهكذا
ف�إن كتالت البناء ال�سردي كلها يجب �أن ت�ساهم في تحريك الن�ص،
وغياب �أحدها حتم ًا �سيعطل م�سيرتها.
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ي�ستند هذا الربط بين الم�ستوى ال�سردي والم�ستوى الميتا�سردي
�إلى �آلية الت�ضمين ،فكل ن�ص يت�ضمن ن�ص ًا �آخر تبادلي ًا ،وتتغير
�أنظمة الإحالة وال�سياق لتختلط عنا�صر الق�ص وت�صبح كل ق�صة
مر�آة للأخرى ،ال�سابقة والالحقة .تلك العملية الميتا�سردية تخلق
حالة من التنا�سل بين الق�صتين حيث تعطي كل منهما نب�ض ًا من
روحها فيكون التوليد متباد ًال .وتخترق كل ق�صة البناء الميتا�سردي
للأخرى لتتغير مواقعهما ح�سب منظور الت�أويل ،فحين تكون
�إحداهما هي الرئي�سة الم� ِؤطرة والناقلة ،تظهر الأخرى فرعية
م�ؤطـَـرة ومنقولة.
(اختالف المنظور وتغير ال�شكل)

يتحول الن�ص الرئي�س الغائب �إلى ن�ص هام�شي رغم كونه �إطار ًا
للن�ص الحا�ضر الذي يتوازى معه ب�شكل تعاقبي وتقاطعي .الق�صة
التي خرج منها البطل ت�ؤطر ق�صته التي دخل فيها هارب ًا ومقاوم ًا،
لكنه يظل ،رغم �سلطة الم�ؤلف الكا�سحة ،مهيمن ًا على الق�صتين،
فهو الم�صدر الوحيد لم�صداقية الق�صة الأ�سا�س التي يرويها
لنا والتي لم نر �سوى «عدد» �صفحتين منها ( .)128–127وتظل
�أحداث �صفحة الغياب وما �سبقها وما تالها مجهولة لدى المتلقي
الذي ال يعرف حق ًا �إن كانت هناك ق�صة �سيموت فيها البطل �أم
ال �إ َّال من خالل ال�سارد الهارب ،كما �أنه ال يعرف �إن كان البطل
م�ستحق ًا لذلك الموت �أم �أن الم�ؤلف المفتر�ض يجني عليه بما ال
ي�ستحقه.
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لكن الحكم على ا�ستحقاق البطل لم�صيره الذي قرره له الم�ؤلف
الأول قد يحدده موقف ذلك الم�ؤلف داخل الق�صة الثانية ،فالبطل
يدخل معه في مداوالت �سرية ويعقدان على �إثرها هدنة م�شروطة
بتعهدات مف�صلة:
«و�أ�ضاف بخ�ضوع� :سنجد مخرج ًا لنجاتك من الموت.
قلت له � :إذ ًا نتفق على بع�ض التفا�صيل..
قال دون تفكير :موافق».
كانت تلك موافقة قائمة على الخداع ،وموقف الم�ؤلف �سيظل
ثابت ًا كما تو�ضح لنا ال�صفحة  128من الق�صة الأولى لت�سيير خطة
ال�سرد نحو نهايتها المقررة �سلف ًا .هذا الم�ؤلف المخادع قادر �إذ ًا
على �أن يكون جاني ًا متع�سف ًا وطاغية ،مما يعزز حق البطل في
االنتفا�ض والرف�ض والهروب.
عدا �أن البطل حين تنازل عن بع�ض حقه الوجودي المكت�سب
في ن�صه المن�شق ل�صالح الن�ص الم�ؤطر له فقد بدا �أن اقتـناعه
عن جدوى الهروب كان قد تغير بع�ض ال�شيء ،فالم�ؤلف لم يكن
بو�سعه �أن يجبره على العودة ،وال كانت الثقة المفرطة في وعوده
هي المحفزة لعودة بطل يعرف جنون م�ؤلفه جيد ًا ،لكن جل�سة
المفاو�ضات �أ�سفرت عن �أمر مهم جد ًا� ،أال وهو الإغراء الذي ال
يقاوم( ،الخلود)« :و�أقنعني� :أنني حتى لو مت داخل «الن�ص»..
ف�إنني ال �أموت!».
�صحيح �أن تفادي الموت كان هو الباعث على الخروج ،لكن
العمل الفني يهب ال�شخ�صية عمر ًا ال يفنى ،لذلك ف�إن وعد الم�ؤلف
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بتخليد البطل خارج الن�ص �ألغى الهدف الجوهري للهروب ،حتى لو
�أنه �أماته داخله عك�س ما وعد .لذلك ف�إن الم�ؤلف قد �أتم وعده و�إن
�أخلفه.
هذه ال�سل�سلة من المفارقات تزيد من غمو�ض الن�ص وتداخل
معانيه ،لكن المع�ضلة الأهم هي تلك التي تناق�ض بع�ضها فتظهر
وك�أنها تجترح المنطقي والمعقول ،والتي تتمثل في ولوج الن�ص داخل
نوع من النفق الزمني .حين خرج البطل من الن�ص القاتل �إلى ن�ص
الهروب كان محكوم ًا بوحدة التتابع المنطقي ،فهو في مرحلة زمنية
متو�سطة بين �أحداث يعي�شها ،و�أخرى م�ستقبلية قادمة « :كنت �أرى
�أن الأحداث تتجه لنهايتي ،و�أن الحبكة ت�ستدعي موتي .»..منطقي ًا،
لحظة هروب البطل كانت �سابقة لمقتله ،لذلك ال ي�ستغرب القارئ
�أن ي�سرد البطل ق�صة الهروب ولحاق الم�ؤلف به وعقد التحالف
بينهما ،بل حتى عودته ال�ضمنية للن�ص حيث القى حتفه ،فكل تلك
الأحداث يرويها وهو مازال حي ًا.
لكن البطل يعود ب�شكل غير متوقع �إلى ن�صه المن�شق ليدمر
وحدة ذلك التتابع المنطقي ويقوم بمهمة التبليغ عن مقتله .وهنا
تبد�أ دائرة المتاهة الزمنية في تحرك النهائي ي�أخذنا �إلى داخل
الن�ص ثم �إلى خارجه بنف�س االندفاع� :إن كان البطل قد مات على
الورق الرئي�س ،فال�س�ؤال هو كيف هرب مر ًة �أخرى بعد موته لي�سرب
لقارئ َن ِّ�صه بال َغ مقتله؟ وعلى م�ستوى �آخر� ،إن كان البطل قد مات
داخل الن�ص المو َّلد له ،ف�سواء هرب مر ًة �أو مرتين ،فمن الوا�ضح �أن
ن�ص االن�شقاق ُكـتب وتم ت�سريبه دون علم الم�ؤلف ،فهو بذلك ن�ص
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�سري يتم تداوله في الخفاء بق�صد توريط الم�ؤلف في جريمة قتل
ال �شهود عليها .هذه المع�ضلة ت�شكل ق�ضية ت�ستلزم التحري ،فبالغ
القتل يت�سبب في خلق فجوة زمنية ال يف�سرها �سوى �أن يد البطل
قد امتدت من قبره الورقي لت�سجل على الن�ص المن�شق والمت�سرب
كلماته الأخيرة التي تثبت الجناية« :عند ال�صفحة « ..»128قتلني!
ها هو �إ�صبع االتهام يتجه �صوب الم�ؤلف القاتل الذي يجهل �أ�ص ًال
�أن هناك ق�ضية تحاك �ضده !
(الدوران الالنهائي ودرجات بينروز)

حينما اقتحم الم�ؤلف الن�ص الذي هرب �إليه البطل لم يكن يعلم
�أن تحركاته كانت مر�صودة ،لم يكن يعلم �أن متلقي ن�ص الهروب
كان �شاهد ًا على دخوله وتجواله ،وعلى ارتباكاته وعهوده .بعيد ًا
عن �أعين متلقي الن�ص الرئي�س يالحق الم�ؤلف بطله ويتفاو�ض معه
ويعيده للن�ص قبل �أن يفتقده ذلك المتلقي الأول �أو ي�شعر بت�أثير غيابه
على بنية الن�ص الذي يتلقاه .كان متلقي ن�ص الهروب �شاهد ًا على
م�ؤلف منظور وهو البطل ،كما كان �شاهد ًا على لحظة تحول الم�ؤلف
ثان منظور في ذلك االجتماع ال�سري الذي عقد
ال�ضمني �إلى م�ؤلف ٍ
بعيد ًا عن متلقي الن�ص الرئي�س .ك�أننا �إذ ًا �أمام مر�آة ال تعك�س فقط
ن�ص ْين ،و�إنما م�ؤ ِّل َفـين وقارئـَين في نف�س الوقت ،عالمين ال يف�صل
بينهما �سوى حاجز �شفاف يتوهم القارئ �أنه موجود كجدار رابع،
فتهدمه فج�أة جملة �إثبات الجناية ،ليجد القارئ نف�سه �أمام وهم
كبير ،فالق�صة واحدة والم�ؤلف واحد ،وهو المتلقي الوحيد لن�ص
واحد.
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ت�ستدعي مهمة تو�صيل بالغ القتل �إلى القارئ نوع ًا من التواط�ؤ،
وهو ما ت�ستدعيه �أي�ض ًا مهمة تو�صيل ن�ص كامل الق�ضية .في
الحالتين ن�ستطيع القول ب�أن الم�ؤلف الأ�صلي والوحيد هو المتواطئ،
و�أن الن�ص في مجمله لم يخرج عن الق�صدية التي فر�ضها هو من
البداية ،وما تلك القفزة الزمنية �إال م�ؤ�شر ًا على تحكمه الم�ضطرد
حتى في مجريات الق�صة المن�سوبة �إلى البطل .تفعـّـل تقنية المر�آة
�أقوى ت�أثير لها في لحظة المواجهة بين البطل والم�ؤلف« :في ال�صباح
�صحوت على �صوت قرع باب الغرفة ..فتحت الباب ..كان «الروائي»
يقف �أمامي .»..في هذه اللحظة يجد الم�ؤلف نف�سه وجه ًا لوجه
مع ذاته المن�شقة�ِ ،شقـّـه الم�سكون بهاج�س التحرر� ،أناه ال�صارخة
بالرغبة المكبوتة في تحقيق معنى البطولة الحقيقي بالثورة على
كل �أ�شكال الخنوع واال�ست�سالم.
في المقابل ،ف�إن قتل الم�ؤلف لبطله هو قتل البديل مجاز ًا ،وكما
يرى فرويد ف�إن للق�صة دائم ًا بط ًال واحد ًا هو المركز والمدار ،وكل
ال�شخو�ص المجاورة له ماهي �إال ت�شظيات لذاته� .صراع البقاء �إذن
هو �صراع داخلي ،حرب بين م�ستويات الوعي ينهزم فيها المتهور
ومحارب الطواحين .يلعب الم�ؤلف دور الأنا العليا الم�سيطرة على
الأو�ضاع والقامعة لأي تهديد يعر�ض الكيان الأ�شمل للهدم ،فيقمع
النزوات و�شهوات التمرد ويلتزم بقوانين خطة �إنقاذ المعمار
ال�سردي.
يعك�س الت�ضمين التقاطعي بين الق�صتين تقاطع ًا من نوع �أعلى،
وذلك هو التقاطع بين الحقيقة والخيال .هذا الن�ص �أعلن عن
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تقاطع الحقيقي والخيالي حين حدد البطل وجهة هروبه�« :أنني
ق ّررت الهروب من �صفحات الكتاب� ..إلى �شوارع الحياة» .ال يكتفي
الن�ص ب�إخراج بطله �إلى حيز الوجود الواقعي ،بل يحاول �أن يغير
كثير ًا من االقتـناعات الرا�سخة ،في�صدم القارئ بنظرة مخالفة
للمعتاد وال�سائد ينفي بها واقعية الواقع وخيالية الخيال« :وقال� :إن
الحياة كذبة ..و«الن�ص» حقيقة» .ينتقل معنى الوهم من ن�صو�ص
المتخيل الب�شري لي�صبح �صفة الزمة للعالم الخارجي ،وت�صبح
الحقيقة فقط ما ن�صنعه فعلي ًا ،ال ما ن�ستوعبه �سلبي ًا .الحياة من
حولنا مجموعة من ت�صوراتـنا وتهي�ؤاتـنا ،وحقيقتها التي اختلقناها
حقيقة ال تعدو كونها م�ؤ�سطرة.
هروب البطل �إذ ًا هو خروج من ف�ضاء خيالي �إلى ف�ضاء يفتر�ض
�أنه حياتي واقعي ،وهذا الخلط بين �شخ�صية كتابية وبين تجولها في
�شوارع حقيقية يزيح الحد الفا�صل بين عالم ال�سرد وعالم الحقيقة،
كما ي�شير �إلى الأ�سطح المتعددة التي ي�شتغل عليها الن�ص .تنفتح
هنا فكرة التحكم الروائى على فكرة التحكم القدري ،وتتعالق
كلمة الكتاب مع فكرة المكتوب ،ويطفو مفهوم القدرية والحتمية
على �سطح الن�ص كخال�صة لطبيعة المواقف الوجودية للإن�سان
داخل هذا الكون .ما النا�س �إال كلمات مكتوبة في الكتاب الأ�صلي
الذي حوى كل �شيء ،كتاب متحكم بالم�صائر ال يترك �أي هوام�ش
للتمرد« :قال لي كالم ًا كثير ًا عن :قيمة �أن �أعي�ش داخل «الن�ص»..
ال خارجه».
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ويبدو �أن قيمة العي�ش داخل الن�ص تتمثل عدم االنخداع بزيف
االدعاء المر َوج المكانية الخروج �أ�ص ًال ،فكل محاوالت للهروب هي
جهد �ضائع .ي�أخذ «داخل الن�ص» هنا معنى قوانين الحياة والوجود
التي ال مفر منها ،فهي تحيط باالن�سان وتخ�ضعه وتمنع خروجه �إال
بال�شكل الذي يتما�شى مع مخططها الأ�شمل ومن المخرج الوحيد
المتوفر :الموت! لذلك يعود البطل �صاغر ًا �إلى الن�ص الأول في
تكري�س وا�ضح لفكرة العجز واال�ست�سالم ،وتع�ضيد لمع�ضلة القدر
المحتوم الذي ال فكاك من تحقيقه .ويدفعنا قتل الم�ؤلف لبطله في
النهاية �إلى التفكير في �أن الم�ؤلف نف�سه رازح تحت �سطوة الواقع
وم�ست�سلم ال�ستحالة االنفالت من قب�ضة القدر.
تحقق هذه الق�صة التجريبية خروج ًا موفق ًا عن هيمنة الأنماط
ال�سردية الم�ألوفة وانفالت ًا من �أعراف التجني�س النوعي ،وذاك هو
االنعتاق الممكن الذي ي�سعى �إليه الفكر النقدي المحرك لتقنية
ماوراء الق�ص .ي�ستجوب هذا ال�شكل المابعد حداثي كل الفر�ضيات
ال�سردية التقليدية ويحاول تعطيل وثوقيتها ،كما يقوم بالت�شكيك
بمدى واقعية الواقع ومدى المعقولية الخيالي حتى تتحول الحقيقة
�إلى مفهوم ي�شوبه الكثير من اال�شتباه .في النهاية يبقى الن�ص
الجديد عم ًال مفتوح ًا يمتلك �سلطته الذاتية التي ي�سخرها طوع ًا
لجماليات التلقي واال�ستجابة مع تعدد القراءات.
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الق�ص و�سرية اللغة
�إقبال ال�سريحي
بداية �أود �أن �أ�سـت�أذنكم في �أن �أرى الن�ص الذي �أدرجـته الدكتورة
لمياء كنموذج يمايز بين الق�ص التقليدي والق�ص الماورائي بطريقة
مختلفة .غا�ض ًا الطرف عن ما هو مختلف بينهم من حيث الأدوات
وتـقنية ال�سرد وانتهاك االتفاقات المعقودة قبليا بين الن�ص وبين
المتلقي ،ناظرا لما هو م�شترك بينهم .
تلفيقات تحاكي الق�ص
ف�إن كان الق�ص الماورائي يحمل
ٍ
التقليدي محاكاة �ساخرة ف�إنهما في ذات الوقت ال يخرجان عن
كونهما نمطين من �أنماط الأداء اللغوي .وهذا النمط الأدائي
الحديث للغة وهو يحاكي الق�ص التقليدي محاو ًال خلخلة ال�صورة
النمطـية للرواية هو في نفـ�س الوقت يعيد ت�شكيل �أفق انتظار
المتلقي لي�س من خالل عالقتة بالرواية هذه المرة بل من خالل
�إعادة �صياغة عالقتة بالواقع.
الق�ص الماورائي كان �سرد ًا نمطي ًا افتـتن بنف�سه ولم ير�ض
�أن يتركنا نعود لواقعنا نترقب ما يخبرنا به فاختار �أن يبقينا معه
فاتح ًا الآفاق ُمج َّدد ًا �أمامنا وهو ي�سلمنا لما ينجبه بين ال�صفحات.
عالمــات
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ولم يكن وهو يبقينا معه �أول �أجنا�س الأدب ممار�سة لنرج�سيته فقد
�سبقه ال�شعر وهو يقطع ات�صاله بالعالم و ين�شغل بنف�سه لنردد خلفه
�أن جوهر الق�صيدة هو الق�صيدة ذاتها.
وما بين ال�شعر والق�صة تتمدد اللغة متمنعه �أمام كل ما يمكن �أن
ي�ضعها بين قو�سين .هذه اللغة التي انتزعت االعتراف با�ستقالليتها
�أ�صبحت حا�ضرة بكينونة مكتفية بذاتها كائن ًا ينازعنا المكان
وي�شاركنا الزمن متجاوز ًا محاوالت فر�ض الو�صاية عليه متجلي ًا في
�صورة �شعر �أو في ثنايا ق�صة.
وهذا الن�ص الذي �أتحفتـنا به الدكتورة لمياء كان يخبرنا بق�صة
اللغة مر ًة وبق�صة تمردها مر ًة �أخرى .فقد كان يحكي معاناتها مع
محاوالت فر�ض الو�صاية عليها و�إرغامها على العي�ش في كنف
م�ؤلفها .كان البطل هو الأيقونة الحبلى بالدالالت والتي حاول
الم�ؤلف �أن يكبت حريتها لينتزع منها حقها في �أن تلقي بحموالتها
محاو ًال تطويعها ليكمل حبكة الق�صة و ينهي بها حكايته .هذا البطل
في رف�ضه لفكرة موته كان الرمز الذي يرف�ض مالم�سة اليقين وكان
اللغة التي ترف�ض اال�ستقرار دون حراك .لت�صبح موافقة الم�ؤلف
على �إبقاء البطل حي ًا ا�ست�سالم ًا لفكرة خروج الن�ص عن ما يود
قوله وما ظهور البطل بعد نهاية الق�صة ليقول �إن الم�ؤلف قتله �إ َّال
�إثبات ًا على �أن اللغة تعبث بنا و�أنه مازال حي ًا و�أن الم�ؤلف على الأغلب
هو من مات.
وبوجه �آخر عندما غاب الن�ص الوليد في كل الم�ساحة الممتدة
من ال�صفحة الأولى �إلى ال�صفحة  126تركنا �أمام بيا�ض مجهول
قد يترك المجال �أمامنا الحتمال �آخر وهو �أن الم�ؤلف لم يكن يعرف
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هذا المتمرد وما يكمن في داخله من قدره فقد تكون اللغة بالن�سبة له
مجرد حامل لحبكته وخياله ولم تكن تلعب �إال دور ممثل من الدرجة
الثانية يلعب دور �أحد المارة �أو �شخ�ص يقر�أ جريدة خلف الممثل
الرئي�سي .وعندما �شعرت اللغة ب�أن الق�صة على و�شك االنتهاء قبل
�أن يكت�شف هذا المجنون ما يمكن �أن تمثله قفزت في غفلة منه
بين �صفحتين لتوهمنا ب�أنها البطل و�أن الم�ؤلف يكاد يجن لأنه لن
ي�ستطيع �إكمال الق�صة بدونها وقبل �أن تغادر �أخبرتـنا ب�أنه قتلها
في ال�صفحة التالية .لتنجح بذلك في لعب دور المتمرد ال�شهيد
وت�صبح ق�صة تمردها الق�صة الأ�سا�سية وتدفع بق�صة الم�ؤلف التي
لم نعد ن�س�أل عنها �إلى الظل.
هذا الن�ص الوليد كذلك كـان وهو يحكي ق�صة اللغة كان يفعل
ما تفعله بنا فقد كان يعيد �صياغتنا ويعيد ت�شكيل وجودنا بما يخبرنا
به .فما جعل جمهور الن�ص الأ�صلي جمهوره وما جعل جمهور الن�ص
الثاني جمهور ًا مختلف ًا عنه هو الن�ص نف�سه .فبح�ضوره وغيابه
ن�صبح نحن �أو هم .فاللغة في هذا الجانب الت�صقت بنا و�أ�صبحت
جزءا من كينونتنا ون�صبح نحن رهن ًا لها نتغير بقدر ما تظهر
وتختفي .فالن�ص الوليد عندما ان�شق ...ان�شق الجمهور و�أ�صبح
كل جزء منه بكينونة مختلفة ولوال غياب ن�ص وح�ضور �آخر لكان
الوجود ناق�ص ًا كينونة.
�أخيرا لم يخبرنا الن�ص الوليد من �أين عاد هذا الميت ليخبرنا
ب�أنه ُقتل لأن اللغة ال تعطينا فر�صة القب�ض عليها من جديد.
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الفن الذي يف ّكر يف طبيعته
علي ال�شدوي
ل�ست مت�أكدا ما �إذا كانت الدكتورة لمياء باع�شن تق�صد نقد
الوعي الأدبي ال�سائد عند مبدعينا ونقادنا؛ لأن ورقتها تت�ضمن نقد ًا
غير مبا�شر لق�صور �أ�س�س وعيهم الأدبي .فهي ت�أخذ عليهم �ضمن ًا
�أنهم لم يتع ّمقوا �أبد ًا في الفن الذي يت�أمل طبيعته .ومن هنا لم
يطرح �أحد المبدعين �أو النقاد ال�س�ؤال :كيف يكون الفن قاب ًال لأن
يع ّرف بطبيعته قب ًال على �أنه فن؟ �أو كيف يكون الفن مبرر ًا بالفن
ذاته؟.
من هذا المنظور تلم�س الورقة  -و�إن ب�شكل غير مبا�شر -
م�أ�ساة وعينا الأدبي الراهن؛ فما توظفه الكتابة الميتا�سردية
كالتدخل والتطفل والتعليق ال�سافر ،ومخاطبة المتلقي ب�شكل
مبا�شر ،وم�شاركة الم�ؤلف في الحدث ال�سردي هو �أول ما يتجنبه
المبدع ال�سعودي باعتباره عيب ًا ،و�أول ما ي�شير �إليه الناقد باعتباره
كذلك ،و�أكثر من ذلك �أنه ال ينتمي �إلى الفن �إنما ينتمي �إلى النقد.
يوجد ما هو مهم للنقاد والمبدعين ب�شكل �ضمني في ورقة
الدكتورة لمياء ،وتوجد �أفكارها الكبرى بكيفية محتجبة تحت
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تحليلها للمقطع الذي اختارته للتحليل� .س�أتوقف هنا عند مجموعة
من �أفكار ها الأ�سا�سية تهمنا نحن �أع�ضاء جماعة جدة النقدية.
 تكمن الفكرة الأولى في الأ�سئلة التالية  :لماذا تكون النظرية الأدبية�أهم من العمل الأدبي الذي يت�أمل طبيعته؟ لماذا تكون الق�صة
�أهم من الأفكار الأدبية التي تت�ضمنها الق�صة عن الق�صة؟ لماذا
تكون الرواية �أهم من الأفكار الأدبية التي تت�ضمنها الرواية عن
الرواية؟ لماذا يكون ال�شعر �أهم من ال�شعر الذي يت�أمل ال�شعر؟.
وهي �أ�سئلة فيما �أظن ت�ساير توجه الأدب الحديث الذي ينحو في
غالبه �إلى �أن يكون «ق�ضية» للأفكار الأدبية من قبل المبدع الذي
يجب �أن يحوز وعي ًا جمالي ًا ،و�أن ي�ستفيد من ا�شتغاله بالإبداع في
الإبداع.
 هناك فكرة �أخرى �ضمنية تبدو في التحول من الو�سيلة �إلىالهدف ،ومن الم�شروع �إلى غايته .وهو فيما �أرى تحول �ضروري
ونحن نتحدث  -مثال  -عن «ت�سونامي الرواية ال�سعودية» والكثرة
الكاثرة التي ت�صدر �سنوي ًا؛ ذلك �أن الرواية ذاتها تحتاج فيما
ن�سميه «ال�صحوة الروائية» �إلى �أن تنكب على طبيعتها لتت�أملها،
و�أن تقارب الرواية طبيعتها بق�صد تبرير كتابتها ،لين�ش�أ تبادل
بين الأدب الذي يفكر في طبيعته ،ومن ثم المبدع ،وبين النقد
الذي يت�أمل الأدب ،ومن ثم الناقد.
 تتعلق الفكرة الثالثة بالأفكار الأدبية المطابقة لذاتها ،والتيتمتزج بالأدب من حيث هي ت�أمل بالأدب وفي الأدب .ومن هذه
الزاوية ُتعد الفكرة الأدبية عن الأدب وبالأدب �أدبها الخا�ص
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المالئم والمنا�سب لها ،وتجعل من الأدب وجودها الخا�ص .وكما
هو معروف ف�إن فكرة كهذه تجد �أح�سن منطلقاتها الفل�سفية عند
هيجل الذي �صهر الفكرة في الواقع.
 تتعلق الفكرة الرابعة ب�إمكانية �أن يكون هناك ابتكار نقدي فيالن�ص الأدبي؛ �أعني بهذا خطاب المبدع بخ�صو�ص �إبداعه
وب�إبداعه .ال عالقة هنا لتفكير المبدع بتفكير الناقد ،بل يمكن
�أن �أقول �إنه لي�س نقد ًا �إن لم يكن �ضد النقد� .إنه م�ستقل تمام ًا عن
كل �أفكار النقد الم�سبقة  .وما هو مهم هنا هو �أ َّال يكون االبتكار
النقدي �أقل ابتكار ًا و�إبداع ًا من الأدب نف�سه ،و�أال يكون عائق ًا
لأدب ّية الأدب ،وهو ما قد ي�شير �ضمن ًا �إلى �أن الوعي الجمالي
يمكن �أن يكون �أ�سمى من الإنجاز الجمالي ذاته.
�إذا ما تراكمت الأعمال الأدبية التي تت�أمل طبيعتها ،ف�سين�ش�أ
نقد «جديد» ،وهو في طبيعته الأولى �أقرب �إلى «نقد الأفكار الأدبية»،
وهو الفرع النقدي «الجديد» الذي د�شنه ال ُم َن ِّظ ُر الروماني (�إدريان
مارينو) في كتابه المهم «نقد الأفكار الأدبية» الذي لم يجد بعد
�صدى في النقد العربي الحديث على الرغم من �أهميته الكبرى.
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امل�سافة بني الن�ص والورقة
�أمرية ك�شغري
ا�ستمتعت بهذه الورقة ب�شكل كبير .ولعل ذلك يعود لأمرين:
� ً
أوال� :أ�سباب مو�ضوعية وهي و�ضوح الفكرة وجودة العر�ض
ومنهجية الطرح الذي يعد مفتاح ًا للقراءة الممتعة.
ً
ثانيا� :أ�سباب ذاتية وهي �أن الورقة �أعادتني لأعمال روائية
مهمة كنت قد مررت ببابها منذ زمن بعيد .وما �أجمل �أن ن�ستعيد
الواقع من الخيال الروائي.
�أعادني مو�ضوع الورقة حول الق�ص الماورائي لأبرز عمل روائي
�شاهدته في ن�سخته ال�سينيمائية لواحد من �أهم روائيي القرن
الع�شرين جون فولز في روايته (ع�شيقة ال�ضابط الفرن�سي) The
,French Lieutenant WomanJhonFowels
في ذات الوقت �أعادتني الورقة للبحث في �أجمل الروايات
العربية التي ت�ستخدم هذه التقنية ال�سردية لدى روائيين عربيين
هما الروائي العراقي عبد الخالق الركابي في روايتيه (�سابع �أيام
الخلق) و(�سفر ال�سرمدية) و�إبراهيم �أ�صالن في روايته (مالك
الحزين) والتي ُح ِّو َلت �إلى عمل �سينمائي (الكت كات).
عالمــات

العدد  ، 75شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

235

الن�صـ ــالت
الق�ص املاورائي (هروب البطل مناملداخـ
ملحمد الرطيان منوذج ًا)

في رواية جون فولز (ع�شيقة ال�ضابط الفرن�سي) �أ�ستخدمت
تقنية ال�سرد الماورائي (الميتافك�شن) بحرفية عالية حيث و�ضع
الكاتب بين �أيدينا رواية تمثل �أدوات الكتابة في الع�صر الفكتوري
حيث يحاكي �أ�ساليب �أدباء القرن التا�سع ع�شر ،في الوقت الذي
يجول فيه في منطقة ما بعد الحداثة� .إنها رواية ذات م�ستويات
مر ّكبة تجعل القاريء يدخل عوالم جديدة بين المتخيل والحقيقة.
ا�ستخدم الروائي تقنيات الرواية الفكتورية ليطور الحدث ويعلق
عليه من منظور الكاتب (الم�ؤلف) the authorial perspective
وفي الوقت نف�سه نجح الكاتب في ك�سر الإطار الروائي في العهد
الفكتوري ليطرح نهايات مفتوحة (ثالث نهايات) الأولى ت�أتي في
منت�صف الرواية حينما يقوم البطل (ت�شارلز) باالختيار ال�صحيح
برف�ضه ال�ستمرار عالقته ب�سارة وودروف وعودته لخطيبته
�أرني�ستينا�سارة وودروف المنعزلة المدفوعة بعالقة غام�ضة مع
ال�ضابط الفرن�سي  .Fargenفي النهاية الثانية يقوم الكاتب
ب�إعالمنا ب�أن النهاية الأولى لم تكن �إال وهم ًا  mythثم يعر�ض ق�صة
ت�شارلز واختباره لع�شيقته �سارة�.أما النهاية الثالثة فهي مفتوحة
لت�أويل المتلقي ووعيه.
في تعليقه على روايته ،يقول الكاتب فولز�« :أنت ال تحاول كتابة
�شيء ن�سي الكتاب الفيكتوريون �أن يكتبوه ،ولكن �شيئ ًا ما ف�شل �أحدهم
في �أن يكتبه.تذكر علم ا�شتقاق الكلمات ( Novelباالنجليزية تعني
جديد) فالرواية �شيء جديد ويجب �أن يكون وثيق ال�صلة بالكاتب
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الآن ،فال تتظاهر �أنك تعي�ش في القرن التا�سع ع�شر �سنة  ،1876بل
اجعل القارئ ي�شعر ب�أنك تتظاهر بذلك».
يقول عنها الروائي �أي�ض ًا�« :إنها رواية تقع �أحداثها منذ 100
�سنة ،ومع ذلك ف�أنا ال �أعتبرها رواية تاريخية ،وهونوع من الروايات
أهتم به كثيرا .بد�أت حكاية هذه الرواية منذ عدة �شهور ك�صورة
لأ � ّ
ب�صرية ،امر�أة تقف على حافة ر�صيف مهجور تنظر �إلى البحر ،ذلك
كل �شيء .وذات �صباح ،انبثقت �صورة هذه المر�أة في ذهني ،وهي
�صورة ال تتوا�صل مع �أية حادثة في حياتي «�أو في الفن» .وعلى رغم
تجاهلي لهذه ال�صورة ،ف�إنها تك ّررت .فبد�أتُ �أحاول �أن �أُ َح ِّلـل ماذا
تحمل بع�ض القوة ل�شيء و�شيك الوقوع ،كان الأمر كاللغز ،رومان�سي ًا
غام�ض ًا .و َبدا �أي�ض ًا ،وربما ب�سبب رومان�سيته ،ال ينتمي �إلى الع�صر
الحاليَ .
ورف�ضت المر�أة في ذهني �أن تنظر من نافذة في ا�ستراحة
مطار ،الب ّد من هذا الر�صيف القديم حيث ت�صادف �أنني �أعي�ش
قرب واحد منها� .أنا قريب جد ًا لدرجة �أنني �أ�ستطيع ر�ؤيته من �أكثر
الأماكن انخفا�ض ًا في حديقتي ،و�أ�صبح هذا الر�صيف القديم ذا
معنى خا�ص ،لم �أر وجه المر�أة ،ولم يكن لها �أية جاذبية جن�سية،
لكنها كانت من الع�صر الفيكتوري ،وحيث �إنني �أراها في ذهني
أوحت لي بف�ضيحة في
دائما باللقطة نف�سها ،مديرة ظهرها ،فهي � َ
الع�صر الفيكتوري ،ب�أنها منبوذة ،ال �أعرف جريمتها لكنني رغبت �أن
علي �صورة هذه المر�أة الحامل ،و�أنا في منت�صف
�أحميها .ت�س ّلطت ّ
رواية �أكتبها».
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م�صطلح «ما وراءال�سرد  »Meta-fictionالذى ا�ستخدمه وليم
ججر ا�ص ًال ولمرة فى كتابه «الأدب الق�ص�صى و�أ�شكال الحياة» عام
1970؛ هو نزعة �ضمن الرواية ولي�س جن�س ًا ثانوي ًا من الرواية؛ وهى
نزعة طيفية تتخذ من التخييلية مو�ضوع ًا لها .وهي طبيعة تجريبية
ذاتية االنعكا�س /ذاتية التولد تميل �إلى االعتماد على مبد�أ الت�ضاد
الأ�سا�سى فى كيفية بناء الوهم الخيالى وهدمه.
�إزاء هذا التعريف لتقنية الميتافك�شن والن�ص الذي طرحته
الدكتورة لمياء في ورقتها «�صفحة غاب عنها البطل» باعتباره
نموذج ًا للق�ص الماورائي يجعلني �أطرح عدة �أ�سئلة:
بالت�أكيد هذا الن�ص ال يمثل رواية و�إن كان ن�ص ًا ي�ستخدم تقنية
الميتافك�شن .لماذا لم ي�ستخدم ن�ص ًا روائي ًا متكام ًال ي�ستخدم هذه
التقنية؟ هل ال�سبب هو ندرة الروايات العربية التي ت�ستخدم هذه
التقنية؟ �أم �أن د .لمياء لج�أت لهذا الن�ص الذي ال يحمل حتى ا�سم ًا
لم�ؤلفه هو خير الموجود؟ وهل كاتب هذا الن�ص كان على وعي بهذه
التقنية عندما كتب هذا الن�ص؟ وعلى العموم هل الوعي بتقنيات
الكتابة الروائية �شرط لكتابة الرواية ثم هل هو �شرط لنجاح الكاتب
في تقديم روايات ذات قيمة؟
هل الرواية العربية و�صلت للن�ضج الفني المواكب للمفاهيم
الأدبية والنقدية الحديثة؟
�س�ؤال مفتوح :هل نجح الروائيون ال�سعوديون في ا�ستخدام
تقنية الميتافك�شن ب�شكل حرفي يجعل من رواياتهم ن�صو�ص ًا �إبداعية
مميزة ؟ .وهنا �أتوقف لأقول ب�أن انهيال �سيل الروايات ال�سعودية منذ
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 2001كانت «ت�سونامي» روائي ًا بكل �سلبياته وتداعياته وي�ؤ�سفني �أن
�أ�سمع �أن معظم ما كتب من روايات م�ؤخر ًا ال يرقى لأن يدخل تحت
م�سمى رواية فهو �إما بوح �شخ�صي �أو تحقيق �صحفي.
الرواية فن يقوم على عنا�صر يجب توافرها حتى يكون عم ًال
روائي ًا و�أهمها في ر�أيي هو البعد الزماني التاريخي والبعد الفل�سفي
ولي�س مجرد �سرد لحوادث وم�شاعر.
هناك القليل من الروايات العربية اللمتميزة التي لم تغفل هذا
البعد و�أهمها روايات الكاتب العراقي عبدالخالق الركابي «�سابع
�أيام الخلق» وهي رواية ملحمية تعتمد في البناء على مرجعيات
تاريخية ومعرفية و�أ�سطورية مختلفة من �أجل تدعيم فكرة الن�ص
وتعزيز البناء الروائي .و�شخ�صايات هذه الرواية هو روائي ينعزل
من �أجل كتابة رواية حيث يقوم بم�ساءلة ن�صه من داخله .هناك
رواية داخل رواية �أخرى ولكن بتقنية خا�صة .في روايته «�سفر
واع يتمحور على
نف�س التقنية ٍ
ال�سرمدية» ي�ستخدم الركابي ِ
ب�شكل ٍ
الكتابة من منطلق وجود رواية «داخل الرواية».
�إن تو�سيع دائرة النقا�ش حول تقنيات الكتابة الروائية والأمثلة
التي �أوردتها حول ا�ستخدام تقنية الميتافك�شن �سواء في الأدب
العالمي �أو العربي قد ال يتما�س تما�س ًا مبا�شر ًا مع الن�ص الذي
طرحته ورقة الدكتورة لمياء ،ولكنني �أزعم �أن ما جاء في مداخلتي
لي�س �إال ن�ص ًا داخل ن�ص بمعنى �أن ن�ص الورقة �أحالني �إلى ن�صو�ص
�أخرى تتماهي مع عوالمي ال�شخ�صية ،الوهمية منها والواقعية،
ليخلق �أفق ًا جديد ًا للتلقي بمرجعية ثقافية ونقدية خا�صة بي تخرج
من حب�س القراءة الواحدة والر�أي الواحد.
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التمرد على النموذج
�سعيد ال�سريحي
قد يكون ب�إمكاننا �أن نقر�أ في البناء ال�سردي القائم على
التن�ضيد في ق�ص�ص �ألف ليلة وليلة �أنموذج ًا لما يمكن �أن يكون
ق�ص ًا ماورائي ًا ،وح�سبنا في ذلك �أن نجد ال�شخ�صية الرئي�سية في
الليالي ونعني بها �شهرزاد تقوم بدور الراوي لت�سرد على م�سامع
الملك �شهريار حكايات تتنا�سل واحد ًة من �أخرى ثم ال َن ْع َد ُم �أن في
حكايات وق�ص�ص ًا
بع�ض ما ترويه رواة يعلنون �أنهم �سوف يروون لنا
ٍ
�صغرى كذلك ،و�إذا كانت بطلة الق�صة التي ت�ضمنتها ورقة الدكتورة
لمياء باع�شن �شخ�صية روائية تفر من �سارد حكايتها ف�إن توقف
�شهرزاد عن الحكي في خاتمة الليلة الواحدة بعد الألف يجعل منها
�شخ�صية مماثلة يتوقف ال�سرد عند توقفها عن الحكي وا�ست�سالمها
لعفو �شهريار �أو �سيفه.
و�إذا ا�ستقام لنا �أن نرى في �ألف ليلة وليلة �أنموذج ًا لما قد يكون
�سردا ماورائي ًا كان لنا �أن نتحفظ على ما ذهبت �إليه الدكتورة لمياء
باع�شن من �أنه «قد تزامن ظهور هذا ال�شكل ال�سردي مع المحاوالت
النقدية المعا�صرة لتحديد مالمح ال�سرد ما بعد الحداثي واالبتعاد
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عن الأ�شكال الأدبية الم�ستهلكة» ولنا �أن نرى بعد ذلك في بروز هذا
النمط من ال�سرد ا�ستعادة للحكي في ُ�ص َو ِر ِه الأولية ال�سابقة على
ظهور فن الرواية ،تلك ال�صور التي لم يكن ال�سارد يتحرج فيها من
�أن يعلن �أنه ب�صدد الق�ص الذي ال يلتب�س على من يتابعه ،فهو يتابعه
مدرك ًا �أنه ب�صدد طرائق لتكوين عالم متخيل يتحرك في �أفق مواز
للواقع ال يدعي ت�سجيله �أو �إعادة تركيبه.
و�إذا كان روالن بارت قد �أ�شار �إلى �أنه قد ا�ستفاد من تجارب
خورخي بورخي�س ال�سردية في التوا�صل �إلى ر�ؤى نقدية كر�ست
مفاهيم الحداثة في النقد ف�إن بورخي�س نف�سه �أعلن من قبل �أنه
لم يجر�ؤ على كتابة الرواية قبل �أن يقر�أ �ألف ليلة وليلة �أربع ع�شرة
مرة.
ب�إمكاننا �أن نذهب بعد ذلك �إلى القول ب�أن ما حققته الق�صة
التجريبية من خروج عن هيمنة الأنماط ال�سردية الم�ألوفة وانفالت
من �أعراق التجني�س النوعي �إنما كان ا�ستعادة لل�سرد وا�ستلهام ًا
للحكايات ال�شعبية وبذلك يكون ب�إمكاننا �أن نميز بين النظرية
التي يمكن لنا �أن ن�ؤرخ لها بظهور الم�صطلح ( )mita fictionلدى
روبرت �شولتز وتبلوره لدى ليندا هين�شيون وبين الفن نف�سه الذي
نرى �أنه كان قائم ًا في عمق التاريخ متزامن ًا من اللحظة التي قرر
فيها الإن�سان �أن يحكي دون �أن يخاتل �سامعه �أو يوهمه ب�شيء غير
�أنه يخلق له عالم ًا موازي ًا للواقع ال يختلط به وال تلتب�س مكوناته
بمكوناته.
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�أيـــن نحـــن
فاطمة �إليا�س
�سعدت كثيرا بورقة د .لمياء باع�شن عن الميتافيك�شن �أو تقنية
الق�ص الماورائي �أو ما وراء الق�ص لما لهذا الم�صطلح ال�سردي
والتقنية الكتابية من تداعيات �ستثري بال �شك نقا�شات الجل�سة
الثالثة من «حلقة جدة النقدية» وت�ضعنا في قلب «الحدث» النقدي
المنهجي حين يدلي كل بدلوه في تمثالت الميتافيك�شن لي�س في
التخييل ال�سردي المعا�صرفح�سب بل �شتى الفنون الب�صرية التي
�أفرزتها روح مابعد الحداثة المتمردة على معظم القوالب التقليدية.
وبالن�سبة لي فقد ذكرتـني الورقة بالمرة الأولى التي �أ�صادف فيها
هذا الم�صطلح وت�صطدم فيها ذائقتي القرائية لل�سرد بالممار�سة
العبثية لتقنية الق�ص الماورائي �أو الميتافيك�شن ،ويتبلور فيها وعيي
النقدي لمدر�سة ما بعد الحداثة وممار�سات كتابها .كان ذلك
�أثناء مرحلة الماج�ستير في الوالية المتحدة الأمريكية في �أولى
محا�ضرات كور�س «الرواية التاريخية الأمريكية المعا�صرة» حين
�صدح الدكتور جالد�سكي بكلمة «ميتافيك�شن» وربطها مبا�شرة بما
بعد الحداثة ،و�أخذ ي�ستر�سل في �ضرب �أمثلة من روايات لأكثر من
عالمــات
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اثني ع�شر روائي ًا �أمريكي ًا معا�صر ًا لمعت �أ�سما�ؤهم و�أنا �أ�ستعر�ض
المنهج المقرر ،بدء ًا بجون بارث ،ومرور ًا بجور فيدال ،ودكترو،
وانتها ًء ب�أبدايك .وللأ�سف لم �أقر�أ لأي منهم �إ َّال من خالل كور�س
«الرواية التاريخية الأمريكية المعا�صرة» هذا ،حتى ُخ ِّيل �إلي �أن
جميع الروايات هي روايات تاريخية! والمفارقة �أن م�ستر جالد�سكي
�أخذ يتبختر علينا بقراءته لجميع هذه الروايات� ،إذ راح ي�ستر�سل
في ال�ضحك على بع�ض المواقف الكوميدية العبثية في تلك الرواية،
والمناورة بين البطل والم�ؤلف في تلك ،ولقافة الم�ؤلف في رواية
�أخرى وظهوره بين الفينة والأخرى في الرواية مذكر ًا القارئ
ب�أنه يقر�أ رواية ،مف�سد ًا عليه متعة «الت�صديق» التي يتحقق بها
الت�شويق والمتعة ح�سب م�صطلح «تعليق عدم الت�صديق الذي �صكه
ال�شاعرالرومانتيكي والفيل�سوف الجمالي �سامويل تايلور كوليريدج».
«.»Suspension of disbelief
ولم يكن ترتيب الروايات اعتباطي ًا بل زمني ًا وح�سب ت�أثير
الروائي فكري ًا و�إ�سهامه في ات�ضاح معالم روح ما بعد الحداثة من
خالل تعامله العبثي والتخييلي مع التاريخ ،وتوظيفه للبارودي �أو
المحاكاة ال�ساخرة للرواية التقليدية ماورائيا .لذلك لم يكن من
قبيل الم�صادفة �أن يبد�أ الكور�س بجون بارث وروايته «تاجر ع�شبة
التبغ»  The Sot Wed Factorلأن جون بارث هو من �أبرز كتاب
الميتافيك�شن الذي يعتمد على رواية الرواية �أو ق�صة الق�صة لك�سر
الإيهام بالواقعية والعودة �إلى «الحدوتة» حيث الق�صة تكون البطل،
والكاتب من حقه �أن يتدخل لي�شرح الق�صة .وفي معظم رواياته
ي�صبح التاريخ مادة �سردية تتداخل م�ستويات ال�سرد فيها وتنتقل
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بين �أزمنة مختلفة ت�ستح�ضر الما�ضي وتقفز على الحا�ضر وتعيد
كتابة التاريخ بتخييل �شخ�صياته وتحريف �أر�شيفاته الوثائقيه ،لأننا
كما يقول بارث في نهاية الرواية مخاطبا القارئ بطريقة االنعكا�س
الذاتي« :يجب �أن نخترع ما�ضينا بن�سب متفاوتة .وكلما ا�ستمرينا ،
وتحت �سطوة الهوى والرغبة ،ف�إن �أحداث الأوقات ال�سابقة ت�صبح
عجينة �صل�صال في اللحظة الحا�ضرة  ،ويجب علينا �أن ننحتها».
ويعرف جون بارث الميتافيك�شن على �أنه «رواية تقلد روايه بد ًال من
تقليد العالم والكون» .لذلك تحتل المحاكاة ال�ساخرة �أو البارودي
�أداة محورية في �إح�سا�سه و�سمته ما بعد الحداثي.
وبعد قراءتي للرواية الأولى« :تاجر ع�شبة التبغ» وجدتـني �أميل
�إلى ت�صنيف مثل هذه الروايات التي تجمع بين الخيال والتاريخ
موظفة تقنيات الق�ص الماورائي �أو الميتافيك�شن تحت ما يعرف
بـ «الميتافيك�شن الت�أريخي �أو الق�ص الماورائي التاريخي» الذي
ت�صفه ليندا هوت�شيون ب�أنه «الميتافك�شن المتطرف الأحدث» حيث
التوجه لتهمي�ش الأدبي من خالل الم�صادمة مع التاريخي ،ويكون
ذلك مو�ضوعي ًا و�شكلي ًا وتركيبي ًا» .وتكت�سب هذه الأعمال �صفة
«الميتافك�شن الت�أريخي» �أو «الق�ص الماورائي الت�أريخي» ب�سبب
وعيها بالإنعكا�س الذاتي ،وقلقها من التاريخ .فالأحداث التاريخية
القديمة ال تخلو من عن�صر الخيال ،فهي خليط من الحقيقة
والأ�سطورة .وم�ساءلة الحداثة وما بعد الحداثة مثلت تحدي ًا للتاريخ
و�سلطته باالعتراف ب�أن الحقيقة هي فقط تف�سيرالم�ؤلف الذاتي
ولي�س التاريخ المو�ضوعي المزور .لذلك فروايات الميتافك�شن
التاريخي ،ح�سب هوت�شيون هي «روايات انعكا�س ذاتي قوي وعميق،
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لكنها �أي�ض ًا تعيد تقديم ال�سياق التاريخي �إلى ن�ص ماورائي ،وت�ؤزم
�س�ؤال المعرفة التاريخية والإدراك التاريخي ب�أكمله» .وتعدد فيكتوريا
�أورلوفي�سكي في درا�ستها «الق�ص الماورائي �أو ما وراء الق�ص» عدد ًا
من الأعمال الروائية ك�أمثلة على ما وراء الق�ص التاريخي ،مثل
(�أطفال منت�صف الليل) و(تنهيدة مور الأخيرة) ل�سلمان ر�شدي،
و(امر�أة ال�ضابط الفرن�سي) لجون فاولز ،و(اثنان �أو ال �شيء)
لريموند فريدمان ،و(ا�سم الوردة) لأمبرتو �إيكو.)19( .
ورواية بارث« ،تاجر ع�شبة التبغ» تمثل الرواية النموذجية
للق�ص الماورائي �أو ما وراء الق�ص .فهي «بارودي» للرواية التقليدية
وللمالحم الإغريقية .وهنا تبرز تقنية الخلط بين الأجنا�س الأدبية،
وبين الواقع والخيال .فبارث يحول ق�صيدة حقيقية ل�شاعر حقيقي
�إلى رواية ،ويحول ال�شاعر �إلى بطل لهذه الرواية م�ستخدم ًا ا�سمه
الحقيقي :ابنيزر كوك .بل ويجعل عنوان الرواية هو نف�سه عنوان
الق�صيدة التي �سيكتبها بعد �سل�سلة من المغامرات خالل رحلته �إلى
الم�ستعمرات في �أمريكا.
تدور �أحداث الرواية في ثمانينيات وت�سعينيات القرن ال�سابع
ع�شر في لندن وفي ال�شاطئ ال�شرقي لم�ستعمرة ميريالند الأمريكية.
والرواية هي ملحمة ت�سخر من اال�ستعمار البريطاني لم�ستعمرة
ميريالند .وقد بنى بارث الرواية على حياة �شاعر حقيقي هو
ابنيزر كوك الذي كتب ق�صيدة تحمل نف�س ا�سم الرواية« :تاجر
ع�شبة التبغ» .وابنيزر كوك الحقيقي هو ال�شاعر البريطاني الذي
كتب ملحمة �ساخرة تنتقد اال�ستعمار البريطاني لأمريكا من خالل
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�شخ�صية تاجر التبغ الذي يرحل من لندن �إلى م�ستعمرة ميريالند،
وي�صطدم هناك بوح�شية الم�ستعمرين وال�سكان الأ�صليين على
ال�سواء .والق�صيدة التي قلدها بارث في روايته ت�ضحك من عملية
تكيف الم�ستعمرين مع وطنهم الجديد.
يبني جون بارث روايته على هذه الق�صيدة ،وهي �أي�ضا نقد
�ساخر تحاكي الق�صيدة الحقيقية ،وفيها يحول بارث �شخ�صية
ابنيزر كوك الحقيقية �إلى �شخ�صية خيالية ،تحرف فيها الأحداث،
وت�سقط الأقنعة ،ويتال�شى الحد الفا�صل بين الحقيقة والخيال.
وكد�أب �أدب ما بعد الحداثة ،تبدو الرواية وك�أنها ملهاة ولعب
مع القارئ ،يطيح فيها الروائي بجميع قواعد ال�سرد في الرواية
التقليدية ،والتي حاكاها وكتب روايته على منوالها ليقو�ضها ويظهر
عوارها غير المن�سجم مع روح الال مركزية والت�شظي التي تعك�س
تمرد ما بعد الحداثييين على واقعية الأدب والقوالب الثابتة.
وال �شك ب�أن هذا التغير المتالحق في �أنماط الكتابة ال�سردية
من التـقليدية �إلى الحداثية ومن ثم ما بعد الحداثية التي �أفرزت
تـقنيات الميتافك�شن �أو ماو وراء الق�ص ،له دالالته الثقافية
والفكرية وتمثل ترمومترا للتحوالت االجتماعية والتوجهات
الفل�سفية والفكرية الجديدة في البيئة المنتجة لها .ولقد ر�صد
كثير من النقاد تحوالت جديدة من «ما بعد الحداثة» �إلى «بعد ما
بعد الحداثة» في نهاية الت�سعينيات من القرن الع�شرين خا�صة بعد
م�ؤتمر �أكاديمي في مدينة �شتوتغارت في �ألمانيا تحت عنوان (نهاية
ما بعد الحداثة) ،و�شهد الم�ؤتمر �سل�سلة من الحلقات النقا�شية
عالمــات
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الن�صـ ــالت
الق�ص املاورائي (هروب البطل مناملداخـ
ملحمد الرطيان منوذج ًا)

ح�ضرها �إيهاب ح�سن ،ومالكوم برادبري ،وريموند فيدرمان ،وجون
بارث ،ووليم غا�س .ون�شرت الأوراق المقدمة �إلى الم�ؤتمر في كتاب
حمل عنوان «موت ما بعد الحداثة :اتجاهات جديدة» ،رغم مقاومة
بع�ض كتاب ما بعد الحداثة المتع�صبين لها و�أولهم جون بارث الذي
رف�ض فكرة موت ما بعد الحداثة وتقنية الميتافك�شن م�ؤمنا بقدرتها
على اال�ستمرارية والتطور .كما ر َّد على ذلك برواية «ي�أتي قريبا»
وال�صادرة عام 2001؛ و�أراد بارث من خاللها �أن يثبت �أن بعد ما
بعد الحداثة قد تكون هي ذاتها الدافع ال�ستمرار ما بعد الحداثة
وتقنية الميتافك�شن (الق�ص الماورائي ما وراء الق�ص).
وال�س�ؤال� :أين نحن من كل هذا الحراك الأدبي والنقدي والعالم
بد�أ ينف�ض عن كاهله وزر الحداثة  ،وينقي وي�شذب انفالتات ما بعد
الحداثة التي �أفرزتها فو�ضى العولمة الثقافية ،ليعانق �أفق ًا جمالي ًا
�آخر ال يقل عن جماليات ال�سرد الماورائي ،توظف فيه ال�صورة
الب�صرية كتقنية «الق�ص الت�صويري».
و�أعود هنا لمقال لجون بارث بعنوان «�أدب اال�ستـنفاد» �أو «�أدب
الإنهاك» المثير للجدل ،الذي كتبه عام 1967م وبولغ في االحتفاء
به �إذ اعتبر البيان الر�سمي لما بعد الحداثة� .أي �أننا وفي عز �أيام
النك�سة كان القوم هناك يتقافزون من على �سنام الحداثة ليلحقوا
بركب موجة مابعد الحداثة تحت �سياط المجددين من المفكرين
والنقاد والأدباء �أمثال جون بارث .في هذه المقالة المانيف�ستو
يحث بارث الكتاب على التمرد على التقليد ال�سردي بقوالبه التي
«ا�ستـنفدت» و�أنهكت ا�ستهالكا ،ولم تعد تترجم �صراعات الفرد
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املداخـ ـ ــالت

مليـ ــاء باع�شــن

وتذبذبات والوعي الجمعي الغربي الجديد .وفي ال�ضفة المقابلة
كان هناك من يدبج المقاالت الزاعقة خلفنا ب�أن نعود �إلى ما قبل
الحداثة لتراث �أدبي وتقليد �شعري «م�ستـنفد» �أنهكـناه ا�ستخدام ًا
وتـقليد ًا وا�شتقاق ًا ،حتى ال يك�سد فيك�سد مجدنا ،وتذهب ريحنا!
والنتيجة حداثة خديجة نبذناها فنبذتـنا ...و�ألقانا العالم خارج
الزمن.
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