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  متهيد
  النقد الدنيوي

  
النقد العملي الذي جنده  فاألوىل هو. إن ممارسة النقد يف هذه األيام تتخذ هلا أربعة أشكال رئيسية

والثاين هو التاريخ األديب األكادميي الذي ينحدر إلينـا مـن   . يف مراجعة الكتب ويف الصحافة األدبية
االختصاصات اليت كانت قائمة يف القرن التاسع عشر كدراسـة األدب الكالسـيكي والفيلولوجيـا    

ية، وعلى الرغم مـن أن هـذا الشـكل    والثالث هو التقومي والتأويل من زاوية أدب. وتاريخ احلضارة
باألساس عمل أكادميي فإنه، على نقيض سلفيه، ليس مقصوراً على احملترفني وعلى أولئـك الكتـاب   

فالتقومي هو الشيء الذي يعلّمه وميارسه أساتذة األدب يف اجلامعة مع . الذين يربزون من حني إىل آخر
لك املاليني من الناس ممن تعلموا يف الصف كيفية قراءة العلم أن املستفيدين منه بأبسط املعاين هم كل ت

قصيدة، وكيفية االستمتاع بالتعقيد الذي تنطوي عليه فكرة ميتافيزيقية، وكيفية وجوب تصـورهم أن  
وأمـا  . لألدب واللغة الرمزية مثة مسات فريدة يستحيل تقليصها إىل موعظة أخالقية أو سياسية بسيطة

اليت هي مبثابة مضمار جديد نسبياً، فهذه النظرية برزت كميـدان  " ة األدبيةالنظري"الشكل الرابع فهو 
: الفت للنظر بالنسبة للبحث األكادميي والشعيب يف الواليات املتحدة يف وقت الحق لربوزها يف أوربـا 

فأناس كوالتر بينيامني والفىت جورج لوكاش، مثالً، قاما بعملهما النظري يف باكورات سـنوات هـذا   
ولكن النظرية األدبيـة مل تبلـغ   . ن، كما كتبا بلهجة معروفة ولو أا مثار جدل على أوسع نطاقالقر

مرحلة النضج، على الرغم من الدراسات الريادية اليت أجنزها كانيث بريك قبل احلرب العاملية الثانيـة  
ظ بالنمـاذج  وذلك من جراء االهتمام املتعمد امللحـو ) 1970(بزمن طويل، إال يف عقد السبعينات 

  ).من أمثال البنيوية ودالالت األلفاظ والتفكيك(األوربية السباقة 
فاملقاالت اموعة ضمن هذا الكتاب تستمد وجودها من هذه األشكال األربعة كلها، حىت لـو  
كان ميدانا مراجعة الكتب يف الصحف والتقومي األديب يف الصف بعيدين البعد كله عن التمثيل املباشر 

 -1969(لكن واقع احلال يتجسد يف أن اجلهود احلثيثة اليت بذلتها طيلة اثـين عشـر عامـاً    و. هنا
يف كتابة هذه املقاالت ساقتين للتعامل مع كل األنواع األربعة اليت تتـألف منـها املمارسـة    ) 1981

ه وذلك بالطبع شيء عادي جداً، وصحيح قوله أيضاً عن معظم نقـاد األدب يف هـذ  . النقدية األدبية
  .األيام

ولئن كانت هنالك من مسامهة يساهم ا ما دعوته يف هذا الكتاب بالنقد أو الـوعي النقـدي،   
إن مل يسـم  (وإن هذا اجلهد ليسم . فهي حماولة ختطي حدود األشكال األربعة كما جاء حتديدها أعاله

األعمـال  العمل النقدي الذي تضطلع بعبئه هذه املقاالت كما يسـم، فضـالً عـن ذلـك،     ) جناحه
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  .واالصطالحات اليت تدين املقاالت بوجودها هلا
إن الوضع السائد يف النقد اآلن قد بلغ احلد الذي جعل كل شكل من األشكال األربعة ميثل حبد 

وميداناً حمدداً جداً من ميادين اجلهد ) على الرغم من نشوز النظرية األدبية بعض الشيء(ذاته ختصصاً 
عالوة على ذلك، أن يوجد األدب وكل الدراسات اإلنسانية يف صـميم   وإن من املفروض،. الفكري
، وأن حتظى الثقافة، من خالهلما، بشرف السـمو  )أو ثقافتنا كما يقال عنها يف بعض األحيان(الثقافة 

والتعزيز، وأن تبقى ممارسة الثقافة الرفيعة ذات اخلطوة الرمسية هامشية أيضاً حيال اهلمـوم السياسـية   
وال سيما يف تلك النسخة الثقافية اليت يغرسـها يف األذهـان املثقفـون    -اليت يعيشها اتمع اخلطرية 

  .احملترفون والنقاد األدبيون
  .وهذا الواقع أدى إىل قيام عبادة اخلربة االحترافية ذات األثر املخزي على العموم

سـلطة املركزيـة يف   فاخلربة كانت، بالنسبة لطبقة أهل الفكر، خدمة تسدى، ال بل وتباع، لل
اليت حتدث  ”Trahison des clercs“اتمع بشكل عادي، وهذه هي خيانة الكتبة املأمورين 

فاخلربة يف الشؤون اخلارجية، على سبيل املثال، كانت يف العادة تعين . عنها جوليان بيندا يف العشرينات
إىل الصواب أن نقول أا كانت إضفاء مسحة الشرعية على مسلك السياسة اخلارجية، ال بل واألقرب 

وإن مثل هذا القول الصحيح عن ). 1(استثماراً مطوالً إلعادة تعزيز دور اخلرباء يف الشؤون اخلارجية
نقاد األدب والكتاب اإلنسانيني احملترفني، عدا أن خربم قائمة على أساس عدم التدخل فيمـا دعـاه   

بالعـامل أو  "مل الذي ميكن دعوته أيضاً، مبنتهى البساطة، أي ذلك العا -فيكو مبنتهى الروعة بعامل األمم
فنحن نقول لتالميذنا وعموم مجاهرينا بأننا ندافع عن اآلداب الكالسيكية، مفخـرة الثقافـة   ". الدنيا

ولرمبـا  (الليربالية ودرر األدب النفيسة، حىت يف الوقت الذي نكشف فيه عن أنفسنا بأننا صـامتون  
  .لتارخيي واالجتماعي الذي حتدث فيه كل هذه األشياءحيال العامل ا) عاجزون

إن املدى الذي يصل إليه الطالق بني مؤسسة امليدان الثقايف وخربته وبني صـالما احلقيقيـة   
مبؤسسة السلطة قد جتلى يل على أوضح ما يكون من خالل حديث مع صديق جامعي قدمي كان يعمل 

فوفتها كان القصف على أشده، وكنت أحـاول  . فيتنام يف وزارة الدفاع لفترة من الزمن خالل حرب
بإلقاء  52 -بكل سذاجة أن أفهم نوعية ذلك الشخص الذي كان مبقدوره أن يأمر يومياً طائرات ب

يا . "القنابل على بلد آسيوي بعيد حبجة املصلحة األمريكية يف الدفاع عن احلرية وإيقاف املد الشيوعي
فهو ال ينطبق على الصورة اليت رمبـا  : ر كائن بشري عديد املكوناتإن الوزي"، قال صديقي، "صاحيب

إذ يف املرة األخرية اليت كنت فيها مبكتبه شـاهدت  . محلتها يف ذهنك عن السفاح اإلمربيايل املتوحش
ومن مث توقف عن احلديث بكل مكر وكأنه كان ". لدوريل) الرباعية االسكندرانية(على طاولته رواية 

ولكـن املغـزى   . لوجود تلك الرواية على الطاولة أن يعود وحده علي بتأثريه البغيضيريد أن يترك 
األدهى حلكاية صديقي كان مفاده أنه ما من إنسان قرأ رواية ما، واستعذا على أرجح الظن، كـان  

وبعد مضي عدة سنوات ختطر على ). 2(بوسعه أن يكون ذلك السفاح املتوحش الذي قد يتصوره املرء
وأنا مل أعد أتذكر رد فعلي على ذلك الربط املبهم بـني  (ذه النادرة اليت تتقاذفها كلها الشكوك بايل ه

وتقع علي وقع الصاعقة كوا الشيء النمـوذجي  ) دوريل وبني إصدار األوامر بالقصف يف الستينات
مفادهـا أن  فالكتاب اإلنسانيون واملفكرون يقبلون الفكرة اليت : عما حيدث بالفعل على أرض الواقع

مبقدورك أن تقرأ أحسن القصص وأن تقتل وتشوه البشر يف آن واحد معاً ألن باب العامل الثقايف مفتوح 
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على مصراعيه أمام ذلك النوع اخلاص من التعمية، وألن األنواع الثقافية ليس من املفروض أن تتدخل 
وإن الشيء الذي ينجلي من تلك . يف تلك األمور اليت ال تصادق املنظومة االجتماعية على تدخلها ا

النادرة هو الفصل املستحب بني البريوقراطي الرفيع املقام وبني قارئ الروايات ذوات القيمة املشكوك 
  .ا واملكانة احملددة

فاجلـذور  . طرحت نفسها النظرية األدبية مبزاعم جديـدة ) 1960(وخالل أواخر الستينات 
  .كانت طافحة بالتمرد، وهذا عني الصواب على ما أظنالفكرية للنظرية األدبية يف أوربا 

للمـرتع  "إن اجلامعة التقليدية وهيمنة احلتمية والوضعية وجتسيد اإليـديولوجيا البورجوازيـة   
كلها جعلت النظرية األدبية تطرح نفسـها  : واحلواجز الصارمة بني االختصاصات األكادميية" اإلنساين

هذه األمور اليت عملت على ترابط األسالف النافـذين للمنظّـر    على أا ردود أفعال عنيفة على كل
لقد طرحت . األديب احلايل من أمثال سوسور ولوكاش وباتيل وليفي شتراوس وفرويد ونيتشه وماركس

نفسها تلك النظرية بأا مركب يعتزم اإلحاطة بكل اإلقطاعات الصغرية يف قلب عامل اإلنتاج الفكري، 
البين أن من املمكن، بالنتيجة، توحيد كل ميادين النشاط البشري، فضـالً عـن   وكان األمل املنشود 
  .املعاش معها كوحدة

فالنظرية األدبية األمريكية انكفأت من حركة . ولكن مثة شيء طرأ، ولرمبا بشكل ال مناص منه
ها أحدث وهي جتر مع" النصية"تدخلية جاسرة عرب ختوم التخصص يف أواخر السبعينات ودخلت يف تيه 

رواد النصية الثورية األوربية كديريدا وفوكو اللذين كانا يدأبان، مها نفسامها، مبنتهى األسف، علـى  
وهكذا فليس من املبالغة يف شيء أن نقول . تشجيع تقديس تلك النظرية لألشياء وصقلها عرب األطلسي

مبدأ عدم التدخل وبال أي حتفـظ،  بأن النظرية األدبية األمريكية، أو حىت األوربية، صارت تتقبل اآلن 
ال تعين أبداً اقتناص أي شيء دنيـوي  ) وفق صيغة آلثوسر(وبأن طريقتها اخلاصة يف اقتناص موضوعها 

  .أو ظريف أو ملوث اجتماعياً
وهكذا صارت النصية مبثابة النقيض احلقيقي ملا ميكن دعوته بالتاريخ بعد تنحيته جانباً واحللـول  

عترب أن النصية صار هلا وجود لرأي صائب، بيد أا وبالطريقة نفسها مل تربز يف أي فالرأي الذي ي. حمله
إا استنبات، ولكن ال بفعل أي إنسان علـى اإلطـالق وال يف أي   . مكان حمدد أو يف أي زمان معني

دثان على حنو زمان بتاتاً، وإن من املمكن قراءا وتأويلها، غري أن املفهوم روتينياً أن القراءة والتأويل حي
مغلوط، وهكذا فإن من املمكن متديد الئحة األمثلة إىل ما ال اية، ولكن بيت القصيد يبقى على ما هو 

فالنظرية األدبية، بالشكل الذي جتري فيه ممارستها اليوم يف األكادميية األمريكية، عزلت النصية . عليه
اليت جعلت منها شيئاً ممكناً، وأحالتها إىل  يف أغلب األحوال عن الظروف واألحداث واحلواس اجلسدية

  .شيء واضح جراء اعتبارها نتيجة للعمل البشري
ومنها أنه ما من سبيل قط  -األدلة اليت طرحها هيدن وايت) كما أقبل أساساً أنا(فحىت لو قبلنا 

ل أن مثل فإن من املمكن أيضاً أن نقو -بشكل مباشر" احلقيقي"لتجاوز النصوص ابتغاء وعي التاريخ 
هذا اإلدعاء جيب أال ينسخ االهتمام بتلك األحداث والظروف اليت جنمت عن النصوص نفسها واليت 

فكل روايات وحكايـات  (وإن تلك األحداث والظروف ما هي إال نصية أيضاً . عربت عنها النصوص
نة ويسـتمعون  من مثل زمرة من األصدقاء ممن جيلسون على منت سفي-كونراد تقريباً تطرح لنا وضعاً 

، فضالً عن أن الكثري مما يدور يف النصوص يلمح )يفضي إىل السرد الذي يشكل النص -إىل حكاية ما
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فموقفي هو القول بأن النصوص . إىل النصوص يف الوقت نفسه، أي يتقرب بنفسه منها على حنو مباشر
تماعي واحلياة البشرية، دنيوية، وهي أحداث إىل حد ما، وهي فوق كل هذا وذاك قسط من العامل االج

وقسط بالتأكيد من اللحظات التارخيية اليت احتلت مكاا فيها وفسرا حىت حني يبدو عليها التنكـر  
  .لذلك كله

إن النظرية األدبية، نظرية اليسار أو اليمني سواء بسواء، قد أدارت ظهرها لكل هذه األشـياء،  
ألخالق االحترافية، ولكن ليس من املصادفة يف شـيء  وهذا املوقف ميكن اعتباره، كما أرى، انتصاراً 

أن يقترن بروز فلسفة أضيق مما ينبغي، أي فلسفة النصية البحتة وعدم التدخل النقدي، مع سطوع جنم 
، أو بعبارة أخرى، مع حرب باردة جديدة وتفاقم التعسكر ونفقات الـدفاع، واالجنـراف   )1(الريغانية

، فالنقـد  )4(متس االقتصاد واخلدمات االجتماعية واأليدي العاملة املنظمةاهلائل باجتاه اليمني يف أمور 
املعاصر، يف عزوفه عن الدنيا بقضها وقضيضها كرمى لنص تكتنفه الشكوك واملغالطـات إىل حـد ال   
يتصوره العقل، ختلى عن مجهوره، عن أهايل اتمع احلديث الذين تركوا حتت رمحـة قـوى السـوق    

وها حنن اآلن نشهد ترعرع . املتعددة اجلنسيات ومضاربات الشهوات االستهالكيةوالشركات " احلرة"
أمناط "رطانة طنانة كي حتجب، بتعقيداا املرعبة، الوقائع االجتماعية وكي تشجع، ويا للغرابة، دراسة 

  .بشكل بعيد جداً عن احلياة اليومية يف مرحلة احنسار القوة األمريكية" التمييز
بوسعه التعاون مع هذه املغامرة التجارية، أو التظاهر بتجاهلها ألن ممارسة النقد ال  فالنقد مل يعد

تعين البتة إضفاء مسحة من الشرعية على الوضع احلايل أو االلتحاق بركب طبقة كهنوتية من البطاركة 
وبني الوقائع إن كل مقالة يف هذا الكتاب تؤكد على الترابط بني النصوص . وامليتافيزيقيني الدوغماتيني

واملتعلقة -فالوقائع املتعلقة بالقوة والسلطة . الوجودية للحياة البشرية والسياسة واتمعات واألحداث
أيضاً بضروب املقاومة اليت يبديها الرجال والنساء واحلركات االجتماعية والسـلطات واملعتقـدات   

هي اليت تطرحها لقراء تلـك النصـوص،   هي الوقائع اليت جتعل من النصوص أمراً ممكناً، و -التقليدية
ولذلك فإنين أقترح أن تكون هذه الوقائع مثار اهتمام النقد والوعي . وهي اليت تستقطب اهتمام النقاد

  .النقدي
وعند هذا احلد صار من الواضح وال بد أن هذا النوع من النقد ال ميكن ممارسـته إال خلـف   

اليوم يف تلك األشكال األربعة املقبولة اليت جئت على ذكرها وخارج إطار اإلمجاع املتحكم ذا امليدان 
ومع ذلك فلئن كانت هذه املهمة هي مهمة النقد يف الزمن احلايل، أال وهي الوقوف بني الثقافـة  . آنفاً

السائدة وبني األشكال التجميعية للمنظومات النقدية، فهنالك شيء من العزاء إن حنن تذكرنا أن هذا 
  الوقت نفسه مآل الوعي النقدي يف املاضي القريباملآل كان يف 

***  
إلرخ أورباخ، وهو واحد من أهـم الكتـب    (Mimesis)" احملاكاة"ما من قارئ قرأ كتاب 

وأكثرها إثارة لإلعجاب، وكتاب من أنفس الكتب اليت ظهرت على وجه األرض عن النقـد األديب،  
  .لفعلية هلذا الكتابوإال ودغدغت مشاعره الظروف اليت أحاطت بالكتابة ا

فلقد ملح أورباخ عرضاً تقريباً إىل هذه الظروف يف األسطر األخرية من اخلامتة اليت متثل شـرحاً  

                                                        
  .المترجم -نسبة إلى الرئيس األمريكي األسبق رونالد ريغان )1(
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  .عما صار يف خامتة املطاف عمالً بارزاً ذا أملعية أدبية) ميثودولوجيا(موجزاً جداً لعلم املنهج 
ع كل األشياء املكتوبة من قبل عـن  إذ بعد أن يشري أورباخ إىل أنه ما كان بوسعه أن يتعامل م

يردف " تصوير الواقع يف األدب الغريب"األدب الغريب، وفيه، لتحقيق طموحه يف دراسة مستفيضة مثل 
  :قائالً

وقد أذكر أيضاً أن كتابة الكتاب كانت خالل احلرب ويف اسـتانبول، حيـث أن   [
صاالت الدولية كانت معوقـة  ومبا أن االت. املكتبات غري مؤهلة إلجراء الدراسات األوربية

كان لزاماً علي أن أستغين عن كل الدوريات تقريباً، وعن كل أحدث االستقصاءات تقريباً 
. أيضاً، كما كان لزاماً علي يف بعض احلاالت االستغناء عن طباعة نصوصي طباعة موثوقـة 

اء اليت كان ونظراً لذلك فإن من املمكن وحىت من احملتمل أن أكون قد جتاهلت بعض األشي
يتوجب علي أن أمعن النظر فيها، وأن أكون قد أكدت أحياناً على شيء دحضه أو عدلـه  

ولكن من الناحية األخرى فإن من املمكن جداً أن يكون الكتاب مديناً ... البحث احلديث
  .بوجوده هلذا النقص نفسه املتمثل بغياب مكتبة غنية ومتخصصة

العمل الذي مت إجنازه عن موضوعات عديـدة   فلو أتيح يل أن أتعرف على كل ذلك
  ).5](جداً، ملا توصلت على األرجح إىل اختاذ قرار بالكتابة

إن مأساة هذا الشيء البسيط من التواضع أمر ملفت للنظر وذلك ألن أورباخ يتحـدث، أوالً،  
ربا النازيـة، وكـان   فلقد كان الجئاً يهودياً هارباً من أو. بلهجة هادئة ختفي الكثري من آالمه يف منفاه

  ).األدب الرومانسي األملاين(باحثاً أوربياً يف ذلك التراث العريق الذي يدور حول دراسة 
ولذلك فقد كان هنا يف استانبول يائساً من أي اتصال له مع املرتكزات األساسـية السياسـية   

مل يكن ميارس، كمـا  " حملاكاةا"ويف كتابة . والثقافية واألدبية اليت كان يستند عليها ذلك التراث اهلائل
بل كان ينجز عمـالً ثقافيـاً،   : يلمح إلينا يف عمل الحق، احترافه فقط على الرغم من كل املعوقات

فالشيء الذي جازف به ما كان جمرد احتمال ظهـوره يف  . وحضارياً حىت، وسرمدياً ذا أمهية قصوى
إذ من هو ذلـك اإلنسـان ذو العقـل    (كتابته ضحالً، متخلفاً عن العصر، خمطئاً وذا طموح سخيف 

 ولقد جازف). السليم الذي يضطلع بعبء مشروع ضخم جداً ضخامة موضوع األدب الغريب بأسره؟
أي : أيضاً، من الناحية األخرى، باحتمال عدم الكتابة والوقوع بالنتيجة فريسة املخاطر احلقيقية للمنفى

فاملنفي األوريب يصـبح، لـدى   . بكة ثقافة ماانعدام النصوص واملوروثات والتواصالت اليت تشكل ش
انعدام الوجود الفعلي للثقافة كما تتمثل مادياً باملكتبات ومؤسسات البحث ووجود كتـب أخـرى   

  .وباحثني آخرين، منبوذاً ومرتبكاً وبعيداً كل البعد عن احلس واألمة واملناخ
ذلك شحنة مأساوية أخـرى  وحني خيتار أورباخ أن يذكر استانبول كمكان منفاه فإنه يضيف ب

فبالنسبة ألي أوريب متمرس أساساً باآلداب الرومانية زمـن  . بشكل فعلي" احملاكاة"على ظهور كتاب 
القرون الوسطى وزمن االنبعاث احلضاري، بالشكل الذي كانه أورباخ، فإن استانبول ال جتسد ضـمناً  

تركي املرعب، واإلسالم أيضاً، أي بعبـع  فاستانبول متثل ال. مكاناً خارج أوربا بتلك البساطة وحسب
لقد كانت تركيا، طيلـة العصـر   . الديار املسيحية والرمز اسم لتلك الردة الدينية املشرقية الكبرية

بيد أن هذا مل يكـن  ). 6(الكالسيكي للثقافة األوربية، هي املشرق كله ممثالً باإلسالم العدواين املروع
نا ميثالن أقصى درجات الغربة عن أوربا وميثالن التصـدي ألوربـا   فاملشرق واإلسالم كا. كل شيء
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واملوروث األوريب املتجسد بالالتينية املسيحية، فضالً عن التصدي للسلطة املزعومة للكنيسة واملـرتع  
لقد بقيت تركيا واإلسالم، طيلة قرون وقرون، سـيفاً  . اإلنساين يف التعليم واجلماعة الثقافية الواحدة

لى أوربا كوحش مركب عمالق يهدد أوربا بالدمار، إن وجود منفي أوريب يف استانبول وقت مصلتاً ع
  .الفاشية يف أوربا كان يعين شكالً صارماً ومهيالً جداً من أشكال النفي عن أوربا

ومع ذلك فإن أورباخ يكشف عالنية سر تلك املفارقة اليت مفادها أن بعده بالتحديد عن موطنه 
هو الشيء الذي أتاح له فرصة ذلـك اإلجنـاز الرائـع     -ليت تنطوي عليها هذه العبارةبكل املعاين ا-

فكيف تراه انقلب املنفى من حتد أو خماطرة، ال بل ومن صدمة عنيفة لذاته األوربية، ". احملاكاة"لكتاب 
  إىل مهمة إجيابية، ومهمة سيكون جناحها عمالً ثقافياً ذا أمهية فائقة؟

السؤال موجود يف املقالة اليت كتبها أورباخ يف خريـف حياتـه بعنـوان    إن اجلواب على هذا 
فالقسط األكرب من هذه املقالة حيبك تلك الفكرة اليت ظهرت على أوضح ". فيلولوجيا األدب العاملي"

، واليت من املمكن تقديرها سلفاً يف االهتمام الباكر الـذي  "احملاكاة"ما يكون للوهلة األوىل يف كتاب 
أورباخ لفيكو، ومفادها أن العمل الفيلولوجي يتعامل مع اإلنسانية مجعـاء ويتخطـى احلـدود    أواله 
". إن موطننا الفيلولوجي هو املعمورة، إذ مل يعد بوسعه البقاء ضمن إطار األمـة : "فكما يقول. القومية

تالعه مـن جـذوره   بيد أنه، وكأمنا يتذكر اق. ولكن مقالته تبني أن موطنه الدنيوي هو الثقافة األوربية
إن أمثن قسط من إرث الفيلولوجي، والقسط الذي ال غىن : "األوربية ومنفاه يف املشرق، يضيف قائالً

وإن عمله لن يكون جمدياً قوالً وفعالً إال حني ينفصـل  . عنه، ال يزال يكمن يف إرث وثقافة أمته ذاا
كيد على القيمة املستحبة اليت تكمـن يف  وهكذا فابتغاء التو) 7"(أوالً عن هذا اإلرث ومن مث يتخطاه

  :-للقديس فيكتور" التهذيب"االنفصال عن املوطن يستشهد أورباخ بفقرة مما يقوله هوغو يف كتاب 
ولذلك فإن مصدراً عظيماً من مصادر الفضيلة بالنسبة للذهن املتمرس هو أن يتعلم 

رة والعابرة كي يتمكن الحقاً بادئ ذي بدء، ورويدا رويداً، تبدل موقفه من األشياء املنظو
فاإلنسان الذي يرى موطنه أثرياً على نفسه هو إنسان غفل طري . من أن خيلفها كلها وراءه

العود، واإلنسان الذي ينظر إىل أية تربة وكأا تربة موطنه فهو إنسان قوي، وأما اإلنسـان  
الـنص الالتـيين ـذا     إن. (الكامل فهو ذلك اإلنسان الذي يرى العامل بأسره غريباً عليه

  :اخلصوص على أوضح ما يكون إذ يقول
perfectus vero cui mundus totus exilium est).   

  :وهذا هو كل ما يقتبسه أورباخ من هوغو، يف حني أن بقية الفقرة تتواصل على املنوال نفسه
ان إن صاحب النفس الوديعة يركز حبه على بقعة واحدة من العامل، يف حني أن اإلنس
. القوي يوسع حبه كي يشمل األمكنة كافة، ولكن اإلنسان الكامل هو من خيمد جذوة حبه

وأنا معتاد منذ أيام الصبا على أن أقيم يف بالد غريبة، وإنين ألدرك عمق احلزن الذي يشعر 
به الذهن أحياناً لدى مغادرة املوقد الضيق يف كوخ أحد الفالحـني، وأدرك أيضـاً عمـق    

ريح الذي يكنه الذهن للمواقد الرخامية وللقاعات املزدانة بـألواح اخلشـب   اإلزدراء الص
  ).8(الفاخر

إن أورباخ يقرن بني عقيدة هوغو حيـال املنفـى وبـني فكـريت الفاقـة والبلـد األجـنيب        
(paupertass- terra aliena)   على الرغم من أنه يف الكلمات األخرية من مقالته يؤكـد ،
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وسيلة جيدة أيضاً لإلنسان الذي يتمىن أن حيظى "كامنة يف التشرد املتعمد هي على أن شرعة التقشف ال
من املمكن متامـاً  ": "احملاكاة"وهكذا فعند هذه النقطة تتجلى خامتة أورباخ يف كتاب ". حبب الئق للعامل

". أن يكون الكتاب مديناً بوجوده لنفس هذا النقص املتمثل بانعدام وجود مكتبة غنيـة ومتخصصـة  
بكلمات أخرى كان الكتاب مديناً بوجوده لنفس تلك احلقيقة اليت مفادها أن املنفى والتشرد كانا يف و

نفسه لن يكـون  " احملاكاة"ولئن كان الواقع على هذا النحو فإن كتاب . املشرق ال يف املغرب األوريب
وإمنا سيكون أيضاً عمالً  كما كان الظن فيه مراراً وتكراراً، جمرد توكيد للتراث الثقايف الغريب وحسب،

مبنياً على اغتراب هام وحقيقي عن ذلك التراث، وعمالً ال يستمد شروط وظروف وجوده مباشـرة  
من تلك الثقافة اليت يصفها مبثل ذلك النوع من التبصر واألملعية النادرين، بل يستمدها على األرجـح  

القول، كما يروي لنا يف فصل سابق  وعالوة على ذلك يشتط أورباخ إىل حد. من ابتعاد معضل عنها
، بأنه لو حاول القيام بعمل دراسي كامل وبالطريقة التقليدية ملا كان مبقـدوره أن  "احملاكاة"من فصول 

إذ لكانت الثقافة نفسها، مبؤسساا الرمسية واملأذونة، قد منعت إقدام رجل واحد : يكتب ذلك الكتاب
ا جاءت القيمة التنفيذية للمنفى، تلك القيمـة الـيت اسـتطاع    فمن هن. على إجناز مهمة ذه اجلسارة

  .أورباخ حتويلها واستغالهلا لتنفيذ عمل جمد
وهيا بنا اآلن نعيد النظر بفكرة املكان، تلك الفكرة اليت متكن من خالهلا إنسان مثل أورباخ أن 

ه ومنفي ومتغرب، إن أقرب يشعر يف استانبول، طيلة فترة تبعده عن مكانه الطبيعي، بأنه بعيد عن مكان
وصف للمكان قد حيدده على أنه األمة، إذ أن فكرة األمة، أي فكرة مجاعة ثقافية قومية ككينونة ذات 
سيادة وذات مكان حمدد قبالة غريه من األمكنة األخرى، حتظى بالتأكيد بأكمل درجات التحقيـق يف  

هي تلك احلدود احلافلـة مبـوروث طويـل    أال و -تلك احلدود الشاسعة املرسومة بني أوربا واملشرق
ولكن فكرة املكان هذه ال تغطي الفـروق الدقيقـة   ). 9(وتعيس يف أغلب األحيان يف الفكر األوريب

يف "القائمة باألساس بني التوكيد والتالؤم واالنتماء والتوحد والتجمع، أي كل ما ينجم عـن عبـارة   
  ".املوطن، أو يف املكان املناسب

لِإلشارة إىل بيئة وعملية وهيمنة مطمـور فيهـا   " ثقافة"ب سوف أستخدم كلمة ويف هذا الكتا
وأعماهلم، فضالً عن أم يف الوقت نفسه حتت املراقبة من فوق بواسـطة  ) يف ظروفهم اخلاصة(األفراد 

  .البنية الفوقية، ومن حتت بواسطة سلسلة كاملة من املواقف امليثودولوجية
تطيع العثور على كل سلسلة املعاين واألفكار الـيت تنقلـها لنـا    ولذلك ففي الثقافة وحدها نس

  ".االنتماء إىل مكان، أو يف مكان مناسب، وكون املرء يف موطنه ويف مكانه املناسبني"عبارات من أمثال 
ولكن الثقافة، ككتلة منهجية ذات داللـة سياسـية   . إن فكرة الثقافة لفكرة فضفاضة بالطبع

ضاً، فضفاضة بدورها كفكرا، والدليل على ذلك يقـوم يف معجـم كروبـر    واجتماعية وتارخيية أي
بيد أنين سأتفادى ذكر تفاصيل هـذه  ). 10(كلوكون عن معاين كلمة الثقافة يف ميدان علم االجتماع

املعاين املتكاثر بعضها من بعض، وأكتفي بالتطرق مباشرة إىل ما أظنه خيدم أهدايف هنا على أفضل مـا  
فة يتم استخدامها، يف املقام األول، ال لتحديد الشيء الذي ينتمي إليه املرء وحسب، وإمنا فالثقا. يرام

لتحديد الشيء الذي ميتلكه املرء، ناهيك عن حتديدها أيضاً، فضالً عن عملية االمتالك السالفة الذكر، 
فـة ومفهـوم   ذلك احلد الفاصل الذي حتتدم عليه معركة ضارية بني مفهوم الشيء الدخيل على الثقا

إذ إن معظم الناس الذين يستغلون : الشيء الذي من صلبها هي، فهذه األشياء ليست مثار جدل البتة
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مقولة الثقافة يوافقون عليها وال بد، مثلما يوافق عليها أورباخ يف خامتة كتابه حني يتحدث عن وجوده 
  .واد البحث والبيئة املعتادةبعيداً عن صلب م. يف استانبول بعيداً عن بيئته الثقافية املألوفة

ولكن، يف املقام الثاين، هنالك بعد أكثر تشويقاً لفكرة الثقافة هذه أال وهو متلكها االمتالك، أي 
مبا معناه أن الثقافة مبقدورها، بفضل موقعها الرفيع أو السامي، أن جتيز ويمن وحتلّـل وحتـرم، وأن   

قدرة الثقافة على أن تكون : ألمر الذي يعين بوجيز العبارةختفض مرتلة شيء ما أو أن ترفع من مقامه، ا
وسيلة، أو رمبا الوسيلة األساسية، لإلتيان بالتمييز القاطع يف قلب مضمارها هي وفيما خلـف ذلـك   
املضمار أيضاً، فهذه الفكرة هي الفكرة اجللية يف االستشراق الفرنسي، على سبيل املثـال، كشـيء   

ليزي، وهذا بدوره يلعب دوراً رئيسياً يف عمل إيرنست رينـان ولـويس   متميز عن االستشراق االنك
ماسينون ورميوند شواب الذين ميثلون أكابر الباحثني، والذين سيكون عملهم موضع التقومي يف اجلـزء  

  .األخري من هذا الكتاب
فإنه  لو أنه بقي يف أوربا،" احملاكاة"وحني يتحدث أورباخ عن عدم قدرته على كتابة كتاب مثل 

وهـي   -يشري بالتحديد إىل تلك الشبكة املتصالبة املتألفة من تقنيات البحث ومن القوانني األخالقيـة 
الشبكة اليت من خالهلا تفرض الثقافة السائدة على الباحث الفرد قوانينها املتعلقة بكيفية إجراء الدراسة 

وياً من مظاهر قدرة الثقافـة علـى   ومع ذلك فحىت هذا النوع من الفرض ليس إال مظهراً ثان. األدبية
وأما الشيء األهم يف الثقافة فهو أا منظومة من القيم اليت ترشـح  . السيطرة على العمل وعلى جتويزه

ولكن املفارقة العجيبـة  . إىل حتت كي تغمر بقطراا كل شيء تقريباً ضمن نطاقها هي، وإىل حد البلل
تكون، يف الوقت نفسه، متاحة ألي شيء وألي إنسـان  تكمن يف أن الثقافة تتحكم من فوق دون أن 

وواقع احلال يف عصرنا هذا، عصر املواقف املتأنية عـن وسـائل اإلعـالم، أن اإلصـرار     . تتحكم به
اإليديولوجي، الذي تصر عليه هذه الثقافة أو تلك الستقطاب االنتباه إليها على أا سامية قد حل بـه  

انينها ومعايريها خفية إىل ذلك احلد الذي صارت تبدو فيـه بأـا   الوهن وحلّت حمله ثقافة صارت قو
  ".طبيعية وموضوعية وحقيقية"

إن املرء ليفترض، من منطلق تارخيي، أن الثقافة كانت دائماً تعين ضمناً التسلسـالت اهلرميـة   
  .وذلك ألا عزلت اخلاصة عن العامة، األمري عمن هم أقل متيزاً وهكذا دواليك

ولكـن  . ذلك فقد جعلت بعض األساليب واألمناط الفكرية تطغى على ما عداها وعالوة على
توجهها كان على الدوام يتمثل بالتحرك إىل حتت من ذروة القوة والتميز كي تنثر وتنشـر وتوسـع   

فالثقافة يف شكلها النفعي هي تلك الثقافة اليت يتحدث عنـها مـاثيو   . نفسها على أوسع نطاق ممكن
  :باعتبارها تثري يف أشياعها محاسة متقدة". الثقافة والفوضى"ه املعنون بـ آرنولد يف كتاب

إن جهابذة الثقافة هم أولئك الرجال املتحمسون لنشر أفضل معلومـات وأفضـل   
أفكار زمام، ولتيسري سيادا ونقلها من هذا الطرف يف اتمع إىل ذاك، وهـم أولئـك   

ما كان فظاً سقيماً عسـرياً عويصـاً احترافيـاً     الرجال اتهدون لتشذيب املعرفة من كل
ومناعاً، بغية إضفاء مسحة إنسانية عليه وجعله جمدياً خارج إطار زمرة املصقولني واملتعلمني 

هذا هو بالتأكيد التعريف الذي ساقه [شريطة استبقائه بني أفضل معلومات وأفكار الزمان 
  )11.(للطالوة والنور وجعله، من مث، مصدراً حقيقياً] آرنولد للثقافة

إن السؤال الذي تطرحه هنا محاسة آرنولد للثقافة هو العالقة بني الثقافة واتمـع فهـو    •
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حياول أن يربهن على أن اتمع هو األساس املادي والفعلي الذي حتـاول الثقافـة أن توسـع    
افة واتمع ما هي إال ولذلك فإن العالقة املثلى بني الثق. هيمنتها عليه من خالل جهابذة الثقافة
بيد أن األمر الذي يتجاهله قراء آرنولد مراراً وتكراراً هو . عالقة تطابق يغطي األول فيها الثاين

أن آرنولد يتصور هذا الطموح الذي تطمح إليه الثقافة لبسط هيمنتها على اتمـع إن هـو   
ألفكار عليها أن تتبـارى  أي أن أفضل املعلومات وأفضل ا: باألساس إال طموح ديدنه الصراع

مع كل اإليديولوجيات والفلسفات والعقائد والتصورات والقيم املتضاربة فيما بـني بعضـها   
بعضاً، عالوة على أن التبصر الذي كان لدى آرنولد كان مؤاده أن الشيء الذي حيـدق بـه   

، أو بعـث  اخلطر يف اتمع ليس جمرد صقل األفراد، أو تطوير زمرة من اإلحساسات املرهفة
، لزمـرة  والظفر ااالهتمام باآلداب الكالسيكية، وإمنا كان إحكام اهليمنة املطلقة، بعد نواهلا 

من األفكار املتماثلة اليت يدعوها آرنولد توقرياً هلا بالثقافة، على غريها من األفكار األخرى يف 
  .اتمع

توجيه السؤال إىل آرنولد عـن  ومع ذلك فالشيء الذي ال يزال على صلة وثيقة باملوضوع هو 
فإذا قلنا بأنه حيدث يف اتمع نكون قـد اقتربنـا مـن    . مكان حدوث هذا الصراع من أجل اهليمنة

يف اتمع، وقصارى القول فإن اهتمام آرنولد مكانه اجلواب، على ما أظن، ولكن يبقى علينا أن حندد 
إنكلترا، فرنسا، أملانيا، ولكن األكثر إمتاعاً من هذا -يدور حول جمتمع حمدد إمجاالً على أنه، مثالً، أمة 

هو أن آرنولد يتصور اتمع على ما يبدو وكأنه عملية ولرمبا كينونة عرضة لالنقياد واهليمنة، ال بـل  
ولالقتناص أيضاً، وإن ما كان يفهمه آرنولد على الدوام هو أن املرء حني يكون قادراً علـى تسـليط   

على اتمع يعين أن يكون ذلك املرء قـد أدرك أن  " بالثقافة"األفكار املدعوة  جمموعة أو منظومة من
ولذلك لـيس  . املراهنات اليت يراهن عليها هي تشبه اتمع بالثقافة، وبالتايل احتياز سلطة مرعبة جداً

فرة بالدولة، ، الثقافة املظ"الثقافة والفوضى"من باب املصادفة يف شيء أن يلزق آرنولد، يف خامتة كتابه 
وهكذا فإن قـوة  . ما دامت الثقافة هي أفضل ذات املرء والدولة حتقيق لتلك الذات يف الواقع املادي

وإن آرنولد ليس على أي شـيء مـن   . الثقافة ليست، على حنو كامن، بأقل من قوة الدولة يف شيء
ة ألمور مـن أمثـال   الغموض حيال هذه النقطة إذ إنه يتحدث، أول ما يتحدث، عن معارضته املطلق

اإلضرابات واملظاهرات، كائناً ما كان نبل القضية، وبعدئذ ميضي قدماً ليربهن على أن مثـل هـذه   "
، كاإلضرابات واملظاهرات، تتحدى سلطة الدولة اليت شأا، أخالقياً وسياسياً ومجالياً، شأن " الفوضى"

  :اإلضرابات واملظاهرات
حازماً وآمراً، تكون املسرية الراسخة واملسـتقرة   إن الدولة اليت يكون فيها القانون

للنظام العام شرطاً الزماً كي حيقق املرء النضج لكل ما هو مثني ودائم اآلن، أو كي يوطـد  
  .األسس لكل ما هو مثني ودائم يف املستقبل

ولذلك فنحن نرى أن إطار الدولة ونظامها اخلارجي، كائناً من يكون اإلنسان الذي 
ة، شيء واحد مقدس، وبناء على ذلك فإن الثقافة من ألد أعداء الفوضى، بالنظر يدير الدول

  .لتلك اآلمال واملخططات اليت ترعاها الدولة، واليت تعلمنا الثقافة أن نرعاها أيضاً
كل ما هو مثني (إن التواكل يف ذهن آرنولد بني الثقافة، أي السيادة الراسخة للثقافة على اتمع 

 إطار الدولة ونظامها اخلارجي شبه الالهويت، أمر واضح متاماً، وهذا التواكـل يـوحي   ، وبني)ودائم
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فلكي يكون املرء مع الثقافة وفيهـا،  . بتطابق السلطة تطابقاً تواظب على حبكه بالغة آرنولد وتفكريه
طـار  ومع هذا التشابه، تشابه الثقافـة مـع اإل  . يعين أن يكون يف الدولة ومعها بطريقة والء قسري

اخلارجي للدولة، تأيت مثة أشياء أخرى كالثقة والعهد وحس األكثرية وكل شبكة املعاين الـيت نقرـا   
وذلك ألن اخلارج هـو مـا حيـدد     -فخارج سلسلة هذه املعاين. واالنتماء واجلماعة" املوطن"بعبارة 

ر اليت تعارض الثقافـة  تقف الفوضى واحملرومون ثقافياً شرعاً، أي تلك العناص -الداخل يف هذه احلالة
  .أال وهم املشردون، مبنتهى االختصار: والدولة

ليس يف نييت هنا أن أحبث بالتفصيل تلك املضامني اليت تنطوي على أمهية قصوى، واليت تتجلـى  
ولكن من اجلدير بنا أن نصر، على األقل، على بعض تلـك  . يف التعليقات اخلتامية آلرنولد على الثقافة

فحىت لو كانت الثقافة هي املثل األعلـى  . إطار أعرض من اإلطار الذي وضعها فيه آرنولداملضامني يف 
بالنسبة آلرنولد، جيب النظر إليها بنفس هذا املنظار من أجل الشيء الذي ينتفي منها ومن أجل الشيء 

. ةالذي تنتصر عليه حني تكون موضع تقديس الدولة ومن أجل حقها بذلك التقديس حني تكون واقعي
كما  -اجلمالية أساساً على األرجح -وهذا يعين أن الثقافة عبارة عن منظومة من التمييزات والتقوميات
ألن شرحية من الدولة تكـون  ) 13(قال ليونيل تريلينغ، بيد أا ليست أقل قهراً ولذلك السبب نفسه

املشترعة من األعلى ولكـن   قادرة على التشبه ا، كما يعين أن الثقافة عبارة عن منظومة من النفايات
قوانينها مسنونة من خالل مجاعتها السياسية، وبتلك املنظومة ميكن رصد أمور من أمثـال الفوضـى   
والشغب والالعقالنية والدونية والذوق السقيم والال أخالقية، وميكن نبذها واستبقاؤها هناك بواسطة 

  .سلطة الدولة ومؤسساا
من ناحية أوىل، هي العقيدة اإلجيابية ألفضل ما يستخلصه الفكـر   إذ لو صح القول بأن الثقافة،

  .ويعرفه، فهي أيضاً من ناحية أخرى مبثابة العقيدة السلبية التفاضلية لكل ما ليس بأفضل
ولئن كنا قد تعلمنا مع ميشيل فوكو أن ننظر إىل الثقافة نظرتنا إىل سريورة متشحة باملؤسسات، 

ما تراه مناسباً هلا، فقد رأينا فوكو أيضاً وهو يبني كيـف أن آخريـات    وسريورة تستبقي مناسباً كل
يف احلالة الـيت درس فيهـا قـانون    -معينة، آخرين معينني، قد استبقوا صامتني، خوارج، أو استبقوا 

  .مدجنني لصاحل االستعمال يف قلب الثقافة -العقوبات والكبت اجلنسي
ن النفايات اليت نفتها الثقافة األوربية الكالسـيكية  وحىت لو رغبنا بتفنيد كل ما وجده فوكو م

لكل ما ومسته قانونياً باملعتوه أو الالعقالين، وحىت لو مل نقتنع بأن املوقف املتناقض الذي وقفتـه تلـك   
الثقافة من مسألة اجلنس بتشجيعه وكبته يف آن واحد معاً كان موقفاً معمماً بالشكل الذي يتصوره فيه 

ف نقتنع وال بد بأن جدلية حتصني الذات وتوكيد الذات اليت حتقق من خالهلا الثقافـة  فوكو، فإننا سو
هيمنتها على اتمع والدولة، هلي جدلية معتمدة عل تلك املمارسة الدائمة اليت متارسها الثقافة لعـزل  

فهو علـى   وأما األسلوب الذي يتم به هذا العزل. ذاا عن كل ما تتصوره ال ميت بصلة إىل ذاا هي
وهذه املقولة ليست بأي حال من األحوال مقولة ميتافيزيقية . اآلخرالدوام وضع الثقافة املدعومة فوق 

وهذان املثالن كالمها علـى  . كما سيدل على ذلك للتو مثالن إنكليزيان من أمثلة القرن التاسع عشر
ليها أن تتعامل حبس عدواين لصاحل عالقة بالتعليق الذي سقته من قبل عن أورباخ، أال وهو أن الثقافة ع

 1835فاملثل األول موجود يف حمضر جلسة رمسية ملاكويل يف عـام  . األمة والوطن واجلماعة واالنتماء
  :عن التربية اهلندية إذ يقول
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ليس يل أية معرفة ال بالسنسكريتية وال بالعربية، ولكنين فعلت ما بوسعي لتكـوين  
. قرأت ترمجات ألشهر األعمال العربية والسنسـكريتية  لقد. تقومي دقيق لقيمة كل منهما

وإنين على . ولقد حتادثت، هنا ويف الوطن، مع أناس متميزيني بكفاءام يف اللغات الشرقية
بيد أنين مـا  . استعداد للنظر إىل التعليم الشرقي بالتقومي الذي جاء به املستشرقون أنفسهم

كون رف واحد من مكتبة أوربيـة جيـدة    وجدت واحداً منهم مبقدوره أن يدحض حقيقة
إن السمو اجلوهري لألدب الغريب حمـط  . يساوي كل األدب احمللي للهند واجلزيرة العربية

اإلقرار التام فعالً من قبل أولئك األعضاء الذين يشكلون اللجنة والذين يدعمون اخلطـة  
ات التارخيية اموعـة يف  وليس من املبالغة أن نقول أن كل املعلوم.... الشرقية يف التعليم

اللغة السنسكريتية أقل قيمة مما قد يوجد يف تلك امللخصات املبتذلة واملستخدمة يف املدارس 
اإلعدادية يف إنكلترا، ويف كل فرع من فروع الفلسفة األخالقية واملادية جنـد أن املكـان   

  )14.(النسيب هلاتني األمتني هو نفسه تقريباً
ال، وال ميكن استبعاده، كما استبعد ديريدا يف . د تعبري عن رأي وحسبإن هذا القول ليس جمر

وإن ذلك القول، يف . ليفي شتراوس، كشاهد نصي عن التشرنق العرقي grammatologyكتابه 
الواقع، لدليل على التشرنق العرقي بل وعلى أكثر من ذلك ألن رأي ماكويل ما هو إال تصور غارق يف 

إذ إن ماكويل كان يتحدث من موقع السلطة حيث كـان  . ذو نتائج مؤكدةصميم التشرنق العرقي و
  .بوسعه ترمجة تصوراته إىل قرار يأمر سكان شبه قارة بأسرها أن يذعنوا للدراسة بلغة غري لغتهم األم

وهذا املوقف بدوره ما عزز لدى الثقافة أمام نفسها مشـروعية  . وهذا ما حدث يف حقيقة األمر
وفريه سابقة، وواقعة، جرتا الشعور بالتفوق والقعود يف دست السلطة إىل االنغمار تصرفها من جراء ت

كي حتـل  : إن جاز التعبري، ومن بالغة اإلدارة ايضاً" يف الوطن"يف كل من بالغة االنتماء، أو الكينونة 
  .الواحدة منهما حمل األخرى مبنتهى البداهة

بالدراسة إيريك ستوكس، حبدة ذهـن تسـتحق    فحني تناول. ومثة مثل ثان يتعلق باهلند أيضاً
اإلعجاب، أمهية الفلسفة النفعية للحكم الربيطاين يف اهلند، يتعجب املرء يف كتاب ستوكس املعنون بـ 

من بينها بينتـام  –من الكيفية اليت تتمكن ا زمرة قليلة من املفكرين نسبياً " النفعيون اإلنكليز واهلند"
اإلتيان باحلجج لتعزيز مذهب فلسفي واستكماله حلكم اهلند، مذهب ينطوي من  -بالطبع والثنائي ميل

يف بعض جوانبه على تشابه ال يرقى إليه الشك مع آراء آرنولد وماكويل يف الثقافة األوربية مـن أـا   
مرتلة ثقافية ) نفعيي البيت اهلندي(فها هو جون ستيوارت ميل حيتل اليوم بني . أمسى من كل ما عداها

قة إىل احلد الذي جعل آراءه عن احلرية واحلكومة التمثيلية تدور على ألسنة أجيال وأجيال على مرمو
ولكن عن ميل كان على ستوكس أن يقول ما . أا املقولة الثقافية الليربالية املتطورة حول هذه القضايا

ـ ] عن احلرية[لقد أفاد جون ستيوارت يف كتيبه :"يلي ادئ احلريـة مقصـود   قائالً بدقة متناهية أن مب
تطبيقها حصراً على تلك البلدان اليت تطورت تطوراً كافياً يف مضمار احلضارة ليكون مبقدورها تسوية 

وعالوة على ذلك كان خملصاً ألبيه يف تشبثه باالعتقاد أن اهلند مـا كـان   . شؤوا بالبحث العقالين
من أنه كان يرفض، هو نفسه، تطبيق  ولكن على الرغم. باإلمكان حكمها وقتذاك إال بشكل استبدادي

ومجهرة متكاثرة الليرباليني الراديكاليني يف اهلند، فإن حفنة ضئيلة من تعاليم احلرية واحلكومة التمثيلية 
احلكومـة  إن حملة خاطفة على آخـر فصـل يف   ) 15.(من املثقفني اهلنود مل يضعوا أمثال هذه القيود

طع الوارد يف الد الثالث من مقاالت وحبوث حيث يتحدث عن ناهيك عن التطرق إىل املق -التمثيلية
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توضح مبنتهى اجلالء رأي ميل اذي قال فيه أن ما كان عليه أن يقوله  -تغييب احلقوق بالنسبة للربابرة
عن هذا األمر ال ميكن تطبيقه بالفعل على اهلند، والسبب باألساس أن رأي ثقافته حبضارة اهلند هو أا 

  .ها قد بلغت بعد درجة التطور املطلوبمل تكن وقت
إن تاريخ الفكر الغريب بأسره إبان القرن التاسع عشر مليء بأمثال هذه التخرصات والتمييزات 
بني ما هو مناسب لنا وما هو مناسب هلم، إذ إن اُألول مصنفون بأم يف الداخل، يف املكان الصحيح، 

ين مصنفون على أم يف اخلارج، ثنوى، شـواذ، تبـع،   ، واملثافوقمألوفون، منتمون، وباختصار فهم 
فمن هذه التمييزات، اليت حظيت بسطوا من خالل الثقافة، ما كان بوسـع أي  . وباختصار فهم حتت

إن االسم ). 16(كما ستبني للتو قراءة مقاالته عن اهلند واملشرق -امرئ أن يتفلت منها حىت ماركس
ألوربية على أا املعيار املمتاز محل معه زمرة مرعبة من التمييزات بني ما الوطين الثقايف الكبري للثقافة ا

فهـذه هـي   : لنا وما هلم، بني املالئم وغري املالئم، وبني األوريب وغري األوريب، وبني األعلـى واألدىن 
التمييزات اليت يقع عليها املرء يف أي مكان يف موضوعات وأشباه موضوعات من أمثال علـم اللغـة   

ولكن السـبب الرئيسـي   . لتاريخ ونظرية العرق والفلسفة واألنتروبولوجيا، ال بل وحىت البيولوجياوا
يئي على ذكر هذه األمور هنا يكمن يف اإلشارة إىل أنه يف نقل ثقافة ما ودوامها هناك عملية متواصلة 

ة عليها واملتأتية هلـا مـن   من التعزيز، من خالهلا تضيف الثقافة السائدة إىل نفسها االمتيازات املقصور
جراء إحساسها باهلوية الوطنية، بقوا كأداة بيد الدولة، أو حليف هلا أو فرع منها، بصواب موقفهـا،  
مبظاهرها اخلارجية وتوكيداا لذاا، واألهم من هذا كله إحساسها مبربر قوا كمنتصر علـى كافـة   

  .األشياء اليت المتت هلا بأية صلة
عو للشك يف أن الثقافات كلها تتحرك ذه الطريقة، وما من سـبب يـدعو   وما من سبب يد

ومن اجلدير بالذكر أا كلها . للشك يف أا كلها عموماً متيل إىل حتقيق الظفر من خالل تعزيز هيمنتها
وإنين ألعتقد أن صحيح القول يكمن يف أن بعضها أكثـر  . تعزز هيمنتها بطرق شىت ومبنتهى الوضوح

بيد أن هـذا  . ملياً من األخريات حني يتعلق األمر ببعض األنواع اخلاصة باألعمال البوليسيةفاعلية ع
الواقع من اختصاص علماء األنتروبولوجيا املقارنة، وليس ميداناً جديراً باملغامرة هنا لإلتيان بتعميمات 

الضغط الذي جئت على فمثار اهتمامي هو اإلشارة إىل أن الثقافة إن كانت متارس أنواع . عريضة عليه
ذكره، وإن كانت ختلق املناخ، ال بل واجلماعة اليت تتيح للناس الشعور باالنتماء، عندها إذاً جيـب أن  

ويف أغلب األحيان تتخـذ تلـك   . يكون صحيحاً أيضاً أن مقاومة الثقافة كانت موجودة على الدوام
ومثة مظهر واحد من مظاهر هذا (ياسية املقاومة شكل العداء الصريح ألسباب دينية أو اجتماعية أو س
ولقد جاء هذا العداء "). الثوار البدائيون"العداء موصوف على حنو جيد بقلم إيريك هوبزبوم يف كتابه 

على األغلب من أفراد أو جمموعات أعلنت عنهم الثقافة جهاراً أم من خارج إطارها أو أـم مـن   
طبع، من كبش الفداء الشعائري وصوالً إىل النيب املعزال، والسلسلة هنا واسعة بال(مستوى أدىن منها 

وهنالك شيء كبري من ). ومن املنبوذ اجتماعياً إىل الفنان احلاكم، ومن الطبقة العاملة إىل املفكر املتغرب
، كان بطريقة أو أخرى هو الذي جيسد  (clerc)الصدق يف قناعة جوليان بيندا بأن املثقف أو املتعلم 

فكار والفعاليات اليت تتسامى وتعترض سبيل العبء االجتماعي املفروض من قبـل الدولـة   القيم واأل
  .القومية وثقافتها الوطنية

املسؤولني عن التصدي بطرق مقصورة علـى مهنـة   (ومن املؤكد أن ما يقوله بيندا عن املثقفني 
، أو "حماورات أفالطـون "يتماشى متاماً مع شخصية سقراط بالشكل الذي تبدو فيه يف ) الثقافة وحدها
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مع معارضة فولتري للكنيسة، أو مع فكرة غرامشي، األحدث عهداً، عن املثقف الدستوري املتحـالف  
الثقافـة  "يف كتـاب  " األغراب"فحىت آرنولد يتحدث عن . مع طبقة صاعدة ضد هيمنة طبقة حاكمة

الطبقية، بل بروح عموميـة   األشخاص املنقادون أساساً، ال بروحهم"ويصفهم بأم أولئك " والفوضى
رحيمة، وهي الروح اليت يربطها مباشرة بثقافة مثالية وال يربطها، على ما يبدو، بتلك الثقافة اليت زاوج 

وأما من الناحية األخرى فإن بيندا خمطئ بالتأكيد حني يعزو الكثري جداً مـن  . الحقاً بينها وبني الدولة
تأتيه القوة، وفقاً ملا يقوله بيندا، من صوته املنفرد ومن معارضته  القوة االجتماعية للمثقف املعزال الذي

بلـدي  "ولكن إذا سلمنا جدالً أن املصري التارخيي ملشاعر مجاعية من أمثال . للمشاعر اجلماعية املنظمة
مصيب أو خمطئ، وحنن بيض ولذلك ننتمي إىل عرق أمسى من عرق السود، وأن الثقافـة األوربيـة أو   

هو املسؤول عن ختشني الفرد وتوحيشه، قـد  " أو اهلندوسية أمسى من كل الثقافات األخرىاإلسالمية 
يكون عندئذ من الصحيح أن الوعي الفردي املنعزل، املعارض للبيئة احمليطة واملتحالف مع الطبقـات  
واحلركات والقيم املناوئة، هو صوت معزول وخارج املكان الصحيح ولكنه حيز كبري جداً من ذلـك  

ملكان وواقف مبنتهى الوعي ضد العقيدة السائدة ملناصرة جمموعة من القيم املعروفة جهاراً بأا عمومية ا
وواقع احلال يدل أيضاً على أن . أو رحيمة، وجمموعة تذكي مقاومة حملية هامة ضد هيمنة ثقافة واحدة

وهذه احلقيقة ما هي . ل اهليمنةاملثقفني، ومبوافقة كل من بيندا وغرامشي، مفيدون غاية الفائدة يف تفعي
، إذ إن مسامهتهم غري الالئقة يف  ”Trahison de clercs“بالطبع إال خيانة املتعلمني املأمورين 

الوصول باملشاعر السياسية إىل حد الكمال هي الشيء الذي يشكل مبنتهى األسـف نفـس جـوهر    
كثر تعقيداً من سابقه، فإن مثقفني معيـنني  وأما بالنسبة لفكر غرامشي، األ. خيانتهم اجلماعية املعاصرة

ألم جعلوا أفكارهم تبدو وكأا تعـابري عـن إرادة   ) ولرمبا باحلسد(مثل كروس جديرون بالدراسة 
  .مجاعية

وهذا كله يبني لنا، إذاً، وضع الوعي الفردي يف صميم نقطة حساسة، عالوة على أن هذا الوعي 
فالعقل . بالنقداستكشافه هذا الكتاب وبالشكل الذي أدعوه فيه يف تلك النقطة احلساسة هو ما حياول 

الفردي يدون، من ناحية أوىل، مجاعية الكل أو البيئة أو املوقف الذي جيد نفسه فيه وهو على أمت إدراك 
أي وضع الذات يف موضع دنيوي، رد فعـل   -ومن ناحية ثانية، ونظراً هلذا اإلدراك بالتحديد. بذلك

فإن الوعي الفردي ليس جمرد طفل للثقافة بكل بداهة وبساطة، ولكنه فاعل  -افة املهيمنةحاس جتاه الثق
وبسبب تلك النظرة، اليت تقدم الظرف والتمايز يف املكان الذي مل يكن فيه من . فيها اجتماعياً وتارخيياً

د فمعرفة التـاريخ  قبل سوى ااراة واالنتماء، هنالك مسافة، أو ذلك الشيء الذي ميكننا دعوته بالنق
هي األمور اليت كلـها تقـض   : وإدراك أمهية الظرف االجتماعي وقدرة حتليلية على اإلتيان بالفروق

مضاجع السلطة شبه الدينية خمافة أن جتد هلا مراحاً داخل الوطن وبني ظهرانيي الشعب، وأن تتعزز من 
  .قبل قوى معروفة وقيم مستحبة، وأن تتحصن ضد العامل اخلارجي

أن الوعي النقدي جزء من عامله االجتماعي : لكن امسحوا لنا اآلن، ومن باب التكرار، أن نقولو
الفعلي وجزء من تلك الكتلة الواقعية اليت يستوطنها الوعي، وليس له حبال من األحوال أي مهرب ال 

عن أوربا فإن فعلى الرغم من أن أورباخ، بالشكل الذي صورناه فيه، كان بعيداً . من هذا وال من ذاك
عمله مستنقع يف واقع أوربا، شأنه بذلك متاماً شأن مسامهة ظروف منفاه اخلاصة يف نقوه أوربا نقاهـة  

وهكذا فلنا يف أورباخ مثل عن بنوته لثقافته األم، ومثل يف الوقت نفسه عن تبنيه هلـا  . نقدية ملموسة
علينا اآلن أن ننظـر نظـرة أدق إىل   وهكذا . بسبب املنفى، من خالل الوعي النقدي واستبحار العمل
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  .ذلك التعاون الذي يستقر يف صميم الوعي النقدي -)2(التعاون بني البنوة والتبين
***  

فثمة أمنوذج قـوي جـداً ومثلـث    . إن صالت البنوة والتبين وفرية يف التاريخ الثقايف احلديث
القرن التاسع عشر ومقدم القرن  األجزاء، مثالً، يضرب جبذوره يف جمموعة كبرية جداً من كتاب مؤخر

عجز املقدرة عن إجنـاب األطفـال أو    -العشرين، حيث ترد فيه صورة عن عجز احلافز عن التوالد
مصورة بتلك الطريقة اليت متثله على أنه حالة عامة ابتلي ا اتمع والثقافة علـى حـد    -استيالدهم

مثاالن مشهوران علـى  " يس واألرض القفريوليس"إن . سواء، ناهيك عن بلوى رجال ونساء معينيني
ممات يف البندقية، أو يف مآل كل بين البشر، "وجه التخصيص، بيد أن هنالك دليالً مماثالً أيضاً يوجد يف 

، عالوة على "أو يف وجود الغامض، أو يف البحث عن الزمن املفقود، أو يف أشعار ماالرمي وهو بكيرت
وإذا أضفنا إىل هذه الالئحة السـطوة  ". نوسترومو"لد ويف رواية وجوده يف معظم كتابات أوسكار واي

املوثقة جداً لنظرية التحليل النفسي لفرويد، اليت يسلّم جدالً أحد أبرز وأهم جوانبها بكمون النتيجـة  
القاتلة يف محل األطفال، لتكون لدينا انطباع واضح بقلة عدد القضايا الشائكة والعويصة عموماً مبقدار 

وحىت يف عمل . طوي عليه ما كنا قد حسبناه على األرجح بأنه جمرد تواصل طبيعي بني جيل وآخرما ين
أال وهو كتاب لوكاش املعنـون  -عظيم يعود فكرياً وسياسياً إىل عامل خمتلف من عوامل الكتابة الرصينة 

نـوة الطبيعيـة   تنطرح فيه األطروحة نفسها متاماً أال وهي مصاعب الب -"التاريخ والوعي الطبقي"بـ 
وذلك ألن تصور التجسيد، كما يقول لوكاش، ما هو إال تغرب الرجال : واستحالتها يف خامتة املطاف

عمن ينجبون، وانسجاماً منه مع القساوة الصارمة واملطلقة لتصوره هذا فهو يعين ذه املقولة أن كـل  
والعزلة املطلقة بعضها عن بعـض،   نواتج العمل البشري، مبا يف ذلك األطفال، تعيش حالة من البعزقة

وبالتايل فهي جممدة ضمن فئة األشياء األنطولوجية وكأن املقصود ا أن جتعل حىت العالقات الطبيعيـة  
  .شيئاً مستحيالً عملياً

فاألزواج العقيمون واألطفال اليتامى والوالدات اجلهيضة والعزاب من النساء والرجال الذين ال 
ار عجيب، عامل العصرانية الرفيعة، وكلهم على اإلطـالق يوحـون مبصـاعب    ينجبون حيتلون، بإصر

ولكن ال يقل أمهية عن هذا يف نظري ذلك اجلزء الثاين من األمنوذج الذي ميثل النتيجـة  ). 17(البنوة
املنطقية للجزء األول، والذي يتمثل يف الضغط الستحداث طرائق جديدة، ومغايرة، لتصور العالقات 

ئن كان التناسل البيولوجي يف غاية العسر أو يف غاية القبح، فهل هنالك طريقـة أخـرى   فل. البشرية
يتمكن ا الرجال والنساء من خلق أواصر اجتماعية فيما بني بعضهم بعضاً كي حتل حمل تلك العالقات 

  اليت تربط بني أعضاء نفس األسرة عرب األجيال؟
يف الفترة الالحقة مباشرة لظهور قصـيدة   إليوت. س. ومثة جواب مثايل مطروح على لسان ت

فمثله األعلى يف تلك اآلونة صار النسيلوت أندروز، أي ذلك الرجل الذي يبدو نثره ". األرض القفر"
الـذي  ) دون(وأسلوبه التعبدي إلليوت يسموان على األسلوب الشخصي حىت لواعظ مسيحي مثل 

                                                        
  :تجدر اإلشارة إلى الفرق بين معنيي هاتين الكلمتين )2(

   filiation: بنوة -قرابة -انتساب) صلة بيولوجية وطبيعية(
   affiliation: تبني -تقرب -تنسب) ال بيولوجية ومصطنعة صلة(
  -المترجم -
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إىل ) دون(النقلة السريعة اليت ينتقلها إليوت مـن   وإن تلك. كان معروفاً حبماسته وفعاليته الشديدتني
أندروز، واليت تكمن على ما أظن خلف النقلة اليت انتقلها إدراك إليوت من النظرة الدنيوية اليت تطفح 

أربعاء الرماد "إىل شعر التدين واهلداية يف " بروفروك وجريونشني واألرض القفر"ا أشعاره يف قصائد 
إن جدب احلياة العصرية وقفرها وعقمها لظاهرة جتعـل  : اه يقول شيئاً يشبه مايلي، نر"وقصائد إيريال

فاملرء ليس بوسعه أن . من البنوة بديالً ال يدركه العقل على األقل، وبديالً ال ميكن بلوغة على األكثر
ريع مـن  يفكر يف التواصل بلغة بيولوجية ألن هذا املنحى ميثل االفتراض الذي رمبا حظي بالتوثيق الس

خالل الفشل احلديث ألول زواج إلليوت، والذي حظي يف الوقت نفسه من ذهن إليوت بالتطبيق على 
وأما البدائل الوحيدة األخرى فقد بدا أا متاحـة مـن خـالل    ). 18(نطاق أوسع من سابقه بكثري

بل بالعضوية فيها، املؤسسات والنقابات واجلمعيات اليت مل يكن وجودها االجتماعي موثقاً بالبيولوجيا، 
وهكذا فإن النسيلوت أندروز، بالنسبة إلليوت، يبلّغ بكتابته عن حضور الكنيسة االنكليزية حضـوراً  

جـوهرة احلنكـة   ... الكنيسة شيء ممثل ألمسى روح إلنكلترا يف الزمان و"يطوق األشياء كافة إذ إن 
  .سلطة أمسى من الربوتستانتية البسيطةفأندروز كان يتضرع إذاً، مع هوكر، إىل ". اإلدارية الكهنوتية

  :فهذان الرجالن كالمها كانا
على قدم املساواة مع خصومهما األوربيني وكان مبقدورمها السمو بكنيستهما إىل 

  .لقد كانا أبوي كنيسة وطنية وكانا أوربيني. موقع أعلى من موقع الطائفة احمللية املنشقة
سيد أقدم منه، التيمري على سبيل املثال، هيا وقارنوا بني موعظة أندروز وموعظة 

فالفرق ال يكمن فقط يف أن أندروز كان يعرف اليونانية، أو أن ال تيمري كان خياطب مجهوراً 
ولكن الفرق . أقل ثقافة بكثري، أو أن مواعظ أندروز موشاة بالتلميحات واالستشهادات

س، ليس أكثر من إنسان يكمن يف أن التيمري، وهو واعظ هنري الثامن وإدوارد الساد
بروتستانيت، يف حني أن صوت أندروز صوت رجل تقف من خلفه كنيسة منظورة منظمة، 

  )19.(ورجل يتحدث مع السلطة القدمية والثقافة اجلديدة
إن إشارة إليوت إىل هوكر وأندروز إشارة رمزية، بيد أن املقصود ا أن تكون مقترنـة بقـوة   

اليت هي توكيد من ) التيمري جمرد إنسان بروتستانيت(الثانية " جمرد"أن كلمة واقعية متاماً، شأا بذلك ش
فإذا مل تكن الكنيسة االنكليزية على عالقة بنوة مباشرة مع ". للسلطة القدمية والثقافة اجلديدة"إليوت 

د يتـيم  الكنيسة الرومانية ومنبثقة عنها، فإا مع ذلك شيء أكثر من جمرد هرطقة حملية، وأكثر من جمر
فما السبب يا ترى؟ واجلواب أن أندروز واآلخرين من أمثاله الذين صار إليوت اآلن . يهذر باالحتجاج

يقر بسلطتهم السابقة، والذين صار مبقدورهم تسخري السلطة األبوية القدمية خلدمة بروتستانيت متمرد 
على االحندار املباشـر مـن    وثقافة وطنية، والعمل، بتلك الوسيلة، على خلق مؤسسة جديدة قائمة ال

  . ”horizontal affiliation“ساللة ما بل على ما ميكننا دعوته، بكالم هجني، بالتبين األفقي 
إن اللغة اليت يتكلمها أندروز ال تعرب مبنتهى البساطة، بالنسبة إلليوت، عن االبتعاد املكروب عن 

باالحتجاج، بل إا، على النقيض من ذلـك،  أب والد حمال استعادته اآلن مثلما قد يشعر يتيم مهذار 
تأمر أشياعها بإبـداء االحتـرام    -هي الكنيسة اإلنكليزية-تتحول إىل لغة للتعبري عن شركة احتادية 

  .وااللتزام
بروفـروك  "فاملتحـدثون يف ديوانيـه   . ومثة تغيري مماثل متاماً هلذا التغيري يطرأ على شعر إليوت
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يعربون بكل بسـاطة عـن بلـوى اليـتم     " األرض القفر"صيدة عالوة على شخوص ق" وجريونشني
تتحدث باللغة العادية اليت يتحـدث  " أربعاء الرماد والرباعيات األربع"والتغرب، يف حني أن شخوص 

ا سواهم من أتباع الكنيسة اإلنكليزية، فالكنيسة، بالنسبة إلليوت، تقوم مقام األسرة املفقودة الـيت  
حبثاً عـن  "لقد استكمل إليوت حتوله عالنية بالطبع يف كتابه املعنون بـ . الباكرةيندا يف كل أشعاره 

الذي أعلن فيه بنوع من التحدي تقريباً عن عقيدة تنحو منحـى امللكيـة والكالسـيكية    " آهلة غريبة
 والكاثوليكية اليت تشكل كلها جمموعة من االرتباطات اليت التزم ا إليوت خارج إطار منوذج البنـوة 

  ).واألجنيب(الذي منحته إياه حقائق منبته األمريكي ) اجلمهوري والرومانسي واملعارض(
يوجد يف أي مكان  ”from filiation to affiliation“فالتحول من البنوة إىل التبين 

يف الثقافة وجيسد الشيء الذي يدعوه جورج سيميل بالسريورة الثقافية العصـرية الـيت بواسـطتها    
تطالب بشرعية تسمو علـى  "، أمناطاً ما أن تربز إىل الوجود حىت "ياة أمناطاً هلا على الدوامتستولد احل"

اللحظة، وشرعية عتيقة من نبض احلياة، وهذا السبب هو ما جيعل احلياة دائماً على تعارض كامن مـع  
اح إىل األرو" عسـل الذريـة  "يف رواحه من استعراضـات  ) ييتس(وخيطر بالبال هنا ). 20"(النمط

تلك االستعراضات اليت جعلها تصول وجتول يف كتابه -"املتوالدة ذاتياً والساخرة من مغامرة اإلنسان"
أو قد خيطر على البال بعض الكتاب، . وفق نظام تبين فسيح ابتكره لنفسه ولعمله" الرؤيا"املعنون بـ 

ين يقترحـون علينـا   كما قال إيان واط عن معاصري كونراد، من أمثال لورانس وجويس وباوند الذ
قطع الصالت مع األسرة والبيت والطبقة والوطن، ومع املعتقدات التقليدية كوا مراحل ضـرورية  "

اللحاق م واالخنـراط يف تلـك   "، ومن مث يطلب منا هؤالء الكتاب "لبلوغ احلرية الفكرية والروحية
إن ). 21"(ل ما فيها من أنظمـة وقـيم  أو اخلاصة اليت تبنوها وابتكروها بك] تبنياً[املنظومات األمسى 

كالعـامل  (كونراد يبني لنا يف أفضل أعماله عقم أمثال هذه املنظومات اخلاصة ذوات األنظمة والقـيم  
، ولكن كونراد اختذ أيضاً لنفسه )الطوباوي الذي خلقه تشارلز وأميليا غولد يف رواية نوسترومو، مثالً

، اهلوية اجلديـدة إلنسـان   )ما فعل إليوت وهنري جيمزك( يف حياته، وبشكل ال يقل عن معاصريه 
مهاجر يتحول إىل رجل إنكليزي، وعلى الطرف اآلخر من الطيف جند لوكاش وهو يقترح علينـا أن  
الوعي الطبقي وحده، وهو حبد ذاته شكل من أشكال العصيان الذي تتخذه حماولة التبين، هو ما قـد  

الوجود اسم الذي يتمركز حوله النظام العاملي الرأمسـايل  يتمكن من اختراق تناقضات وبعزقات هذا 
  .احلديث

إن الشيء الذي أصفه هو االنتقال من فكرة، أو إمكانية، واهنة عن القرابة إىل ذلـك النظـام   
التعويضي الذي، سواء أكان حزباً أو مؤسسة أو ثقافة أو زمرة من العقائد أو حىت رؤيا دنيوية، يـوفر  

شكالً جديداً من أشكال الصلة اليت ال أزال أدعوها بالتقرب واليت هي مبثابة منظومة  للرجال والنساء
وإذا نظرنا اآلن إىل هذا النمط اجلديد من التقرب الذي تتزيا به الصلة سـواء  . جديدة يف الوقت نفسه

ولو بالشكل الذي جنده لدى كتاب حمافظني كإليوت أو عند كتاب تقدميني كلوكاش، أو لدى فرويد 
بطريقته اخلاصة، فإننا جند أن اهلدف الواضح املتعمد من استخدام ذلك النظام اجلديد هو إعادة ترسيخ 

وإن . وهذا يف النهاية هو اجلزء الثالث من األمنوذج. بقايا نوع من السلطة املقرونة ماضياً بنظام القرابة
ليسوا بأقل محاسة من سـابقيهم   أتباع التحليل النفسي الفرويدي وفكرة لوكاش عن احلزب الطليعي

فاهليئة اهلرمية اجلديدة، وحىت لو أا مجاعة أكثر مما هـي  . لإلتيان مبا ميكن أن ندعوه بالسلطة املستعادة
هيئة، أو اجلماعة اجلديدة هي أعظم شأناً من أي مشايع أو عضو بأم عينه، مثلها مثل األب الذي هـو  
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لبنات، وهكذا فإن األفكار والقيم والنظرة الدنيوية التجميعيـة  أعظم شأنا بفضل أقدميته من البنني وا
املنهجية كلها، وقد استعادت شرعيتها جراء نظام التقرب اجلديد، محلة سلطة أيضاً، والنتيجة كانت أن 

  .شيئاً مماثالً ملنظومة ثقافية قد توطدت أركانه
وابط طبيعيـة وأشـكال   وهكذا فلئن كانت صلة القرابة قد متاسكت بعضها مع بعض بفعل ر

فإن صـلة   -أي ما مضمونه الطاعة واخلوف واحلب واالحترام وتصارع املؤسسات -سلطوية طبيعية
كالوعي النقايب  -التقرب اجلديدة حتيل هذه الروابط إىل ما يبدو شكالً من أشكال العالقات الشخصية

  .ة الثقافة لسائدةوإمجاع اآلراء والزمالة اجلامعية واالحترام املهين والطبقة وهيمن
، يف حني أن التقرب يعـود  "احلياة"فمخطط القرابة يعود إىل شعاب من صلب الطبيعة وصلب 

  .باحلصر إىل الثقافة واتمع
ومما جيدر قوله عرضاً أن الشيء الذي بشرت به عصبة جديرة باالحترام مـن أسـاطني األدب   

عليقات املماثلـة الـيت وردت علـى ألسـنة     خبصوص العبور من القرابة إىل التقرب يوازي تلك الت
من اتمـع إىل  "ففكرة تونيز عن االنتقال . السوسيولوجيني ويدل على تطورات مشاة يف بنية املعرفة

وإنين ألعتقد، . ميكن التوفيق بكل بساطة فيما بينها وبني فكرة القرابة اليت حل حملها التقرب" اجلماعة
ملتزايد الذي يعتمده الباحث احلديث على زمرة صغرية ومتخصصة مـن  وعلى حنو مماثل، أن االعتماد ا

، وأن الرأي السـائد يف  )كونه حبد ذاته نفس فكرة امليدان يف حقيقة األمر(الناس يف ميدانه أو ميداا 
امليادين من أن املوضوع البشري، الوالّد ذو أمهية أقل من أمهية القوانني والنظريات املتسـامية علـى   

فضياع املوضوع، كما أشـري  . يالزمان حتول صالت القرابة الطبيعية إىل صالت تقرب منهجية البشر،
  .إليه على العموم، ما هو أيضاً إال، بطرق شىت، ضياع حلافز التوليد املنتج املوثق لصالت القرابة

عالوة على عملييت القرابـة والتقـرب    -إن األمنوذج املثلث األجزاء الذي جئت على وصفه
ميكن اعتباره مثالً عن العبور من الطبيعة إىل الثقافة، فضالً عـن اعتبـاره    -شكل الذي رمستهما بهبال

شاهداً عن الكيفية اليت يتمكن فيها التقرب من أن يصبح بكل بساطة منظومة للفكر ال تقـل هيمنـة   
آثار هـذا   فالشكل الذي أود أن أعرج للحديث عنه عند هذا املفصل هو. وصرامة عن الثقافة نفسها

األمنوذج بالشكل الذي عادت فيه بالضرر على دراسة األدب يف هذه األيام، على الرغم من ابتعادنـا  
إن بنية املعرفة األدبية املستمدة من األكادميية مدموغـة بدمغـة   . الكبري عن باكورة سنوات قرننا هذا

ولكن مبقدار ما يتعلق األمـر   .هائلة من هذا األمنوذج املثلث األجزاء الذي عملت على توضيحه هنا
فليس بوسعنا أن نقول إال أن تلـك  ) وفق التصور الذي أمحله عما جيب أن يكون عليه(بالفكر النقدي 

  .ولذلك هيا بنا اآلن لالنتقال إىل أمثلة ملموسة. الدمغة قد حدثت بطرائق حتز يف النفس
تقريباً على التشبث بـالرأي   منذ زمن إليوت، ومن بعده ريتشاردز وليفيس، كان هنالك إمجاع

القائل أن واجب الدارسني اإلنسانيني يف ثقافتنا يكمن يف تكريس أنفسهم لدراسة الروائع العظيمـة يف  
ولئن تساءلنا عن السبب لقيل لنا حىت يصار إىل نقلها إىل طالب ممن هم أصغر سناً وممن سوف . األدب

وهكذا فإننا نالحظ أن اجلامعة . ة األفراد املثقفنييصبحون، بفعل التقرب والتكوين، أعضاء ضمن مجاع
تضطلع، ورمسياً تقريباً، بعبء تكريس امليثاق القائم فيما بني معيار اآلثار األدبية وزمرة من املعلمـني  
امللقنني وبني جمموعة من املتقربني الشباب، األمر الذي جيعل هذا كله يفضي، بأسلوب موثق اجتماعياً، 

  .باط عالقة القرابة أمام عتو العملية التثقيفية كوا أمسى منهاإىل ترويض وانض
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فهذا الواقع كان هو احلالة اليت سادت تارخيياً، ودائماً تقريباً، ضمن ما ميكـن دعوتـه بالعـامل    
املتقوقع الذي عاشته اجلامعة التقليدية الغربية، والشرقية بكل تأكيد، بيد أننا نعيش اآلن، على ما أظن، 

من تاريخ العامل نشهد فيها ألول مرة أن عالقات التقرب التعويضية، اليت جيري تأويلها خـالل  مرحلة 
وإن ما أعنيـه  . الفصل الدراسي األكادميي يف اجلامعة الغربية، تستبعد عملياً من األمور أكثر مما تضم
كالسـيكيات   ببساطة هو أن كل ذلك الصرح املهيب الذي يؤوي املعرفة الدنيوية، والذي يقوم على

ومعه ذلك التقيد الصارم مبنهج البحث الذي ينغرس يف أذهان الطالب يف اجلامعات  -اآلداب األوربية
ال ميثل، ألول مرة يف التاريخ احلديث، إال الرتر اليسري من  -الغربية من خالل األشكال املألوفة لنا كلنا

مسرح العامل، فأورباخ كان واحداً مـن بـني   العالقات والتفاعالت البشرية احلقيقية اجلارية اآلن على 
التـاريخ   حمـور أواخر أكابر املمثلني ألولئك الناس الذي كانوا يعتقدون أن الثقافة األوربية ما هي إال 

ولكن مثة أسباب عديدة جداً تعترض . البشري، واحملور الذي ال يرقى الشك إىل أمهيته وترابطه املنطقي
ر أورباخ، وليس أقلها تقلص اإلذعان واالمتثال اللذين كانا مناطني مبا اآلن سبيل الدفاع عن وجهة نظ

كان يدعى بعامل حلف الناتو الذي طالت هيمنته على بقاع بعيدة عن أوربا كأفريقيا وآسـيا وأمريكـا   
فثقافات جديدة وجمتمعات جديدة ومالمح فتية لنظام اجتماعي وسياسي ومجايل تسـتوجب  . الالتينية

  .م من املفكر اإلنساين، وباإلصرار الذي مل يعد باإلمكان تطاول جتاهلهاآلن االهتما
فحني يتعلم طالبنا أموراً من أمثال . ولكن ذلك التجاهل بقي على حاله وألسباب مفهومة متاماً

اآلداب والفلسفات والفنون اليونانية والرومانية، يتعلمون دائماً وتقريباً أيضـاً أن هـذه النصـوص    
وفضالً عن ذلك فهم يتعلمون . جتسد وتصور ومتثل أفضل ما يف تراثنا، أي التراث الوحيدالكالسيكية 

تعيش يف عنصر سياسي حيادي نسبياً، األمر الـذي  " كاألدب"أن أمثال تلك امليادين وميادين فرعية 
ار ما يستوجب تثمينها وتوقريها، ويستوجب أيضاً تعيني حدود الشيء املقبول واملناسب واملشروع مبقد

وبكلمات أخرى، فإن نظام التقرب املطروح مبثل هذا االستتار يعزز البنية العائلية . يتعلق األمر بالثقافة
. املغلقة واحملبوكة بكل إحكام إىل ذلك احلد الذي يؤمن استمرار الصالت اهلرمية من جيل إىل آخـر 

 ”re-presentation“تصوير وهكذا فإن التقرب يصبح بالنتيجة شكالً فعلياً من أشكال إعادة ال
، وشكالً يكون، من خالله، جيداً ما لدينا، ولذلك فهو جدير بالدمج واالحتواء يف دراستنا الشـؤون  

ومن قلب هذا . اإلنسانية، وكل ما ليس لدينا ذا املعىن البالغ الضيق يصار إىل استبعاده مبنتهى البساطة
روب فراي وانتهاء مبنظومة فوكو، اليت تدعي احلق بسـلطة  التصوير تأيت املنظومات، بدءاً ملنظومة نورث

وما من حاجة تسـتدعي  . تبيان كيفية أداء األشياء، على هذا املنوال وحسب، وبشكل كلي وتنبؤي
القول أن هذه البنية اجلديدة للتقرب تستولد، مباشرة إىل حد ما، هيكل السلطة العائلية اليت طواهـا  

إن بىن املناهج الدراسية اليت تـتحكم  . صارت العائلة يف غياهب النسيان النسيان على ما يبدو بعد أن
فالنصوص العظيمة، ناهيك عن األساتذة العظمـاء  : بأقسام األدب األوريب توضح ذلك مبنتهى اجلالء

والنظريات العظيمة، هلا تلك السلطة اليت تستلزم االهتمام املوقر ال بفضل مضموا بل ألا قدميـة أو  
ذوات شأن، إذ إن نقلها من جيل جليل كان يف زمن حمدد أو بلمح البصر، وكانت تقليدياً موضع  ألا

  .التوقري وبالشكل الذي علّمها فيه القساوسة أو العلماء أو البريوقراطيون ذوو الشأن الكبري
 ويف أمور من أمثال الثقافة والتبحر الثقايف غالباً ما أكون على تعاطف معقـول مـع املواقـف   
احملافظة، ومع أن تعاطفي هذا قد يبدو شاذاً فإنه حقيقي، مع العلم أن الشيء الذي قد أعترض عليـه،  
فيما كنت أصف، ليس بذي عالقة كبرية مبسعى احلفاظ على املاضي، أو بقـراءة األدب العظـيم، أو   
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فالشيء الـذي أنتقـده    .إن تلك األمور ال تعنيين كثرياً. بإجراء دراسة جادة بل حمافظة متاماً حبد ذاا
ذاك االفتراض اإليديولوجي احملمول بالالشعور ومـؤاده أن الـنمط   : يتمثل بافتراضني خاصني أوهلما

املتقوقع حول أوربا للدراسات اإلنسانية يشكل عملياً موضوعاً طبيعياً ومناسباً للباحث املتبحر يف تلك 
قومي للروائع األدبية كما احندر إلينا مـن خـالل   فسلطان ذلك النمط ال يأتيه من املعيار ال. الدراسات

األجيال وحسب، بل ويأتيه أيضاً من الطريقة اليت يفضي ا هذا التواصل إىل تواصل صلة القرابـة يف  
والشيء الذي يؤول إلينا من مث ال يعدو استبدال نظام بنظـام آخـر، ويف   . سلسلة اإلجناب البيولوجي

أي شيء ال إنساين وال أديب وال أوريب االستيداع يف املخزن خارج  عملية االستبدال هذه يكون مصري
وإذا تأملنا وضع العامل اليوم ملدة دقيقة واحدة لوجدنا أن معظمه ليس أوربياً، وأن التعـامالت  . البنية

ضمن ما يدعوه تقرير ماك برايد لليونيسكو بنظام املعلومات العاملي ليست هلذا السـبب أدبيـة، وأن   
هذا إن اكتفينا بذكر طريقتني من طرائـق اإلنتـاج الثقـايف يف    (االجتماعية ووسائل اإلعالم العلوم 

تسيطر على نشر املعرفة بطرق نادراً ) ارتقائهما اليوم فوق مستوى الدراسات اإلنسانية احملددة تقليدياً
تقهقر الذي حل ما ختطر على بال الباحث اإلنساين التقليدي، ولتكونت لدينا عندئذ فكرة عن مدى ال

إن عملية . بالتوكيدات على الدراسات اإلنسانية املتقوقعة يف أوربا، وعن مدى متاثلها الفعلي مع النعامة
مثلما حنن بدورنا (التصوير اليت تفضي إىل والدة القرابة يف بنية التقرب وإىل جعلها تقوم مقام ما خيصنا 

  .ف على حساب الشيء املرشح للمعرفة، تعزز الشيء املعرو)خنص أسرة لغاتنا وتقاليدنا
وهي الصالت الـيت   -وثاين االفتراضيني هو االفتراض بأن الصالت األساسية يف دراسة األدب

عليها أن تطمس آثار الصالت األخرى يف قلب البىن األدبية القائمة  -حددا بأا قائمة على التصوير
الريـف  "لعظيم الذي نستخلصه مـن كتـاب   فهذا هو الدرس ا. باألساس على االكتساب واالغتنام

إن حبثه الرائع املستنري يف ذلك الكتاب لقصائد البيت الريفي االنكليزي . ملؤلفه رميوند ويليامز" واملدينة
يف القرن السابع عشر ال يركز على ما تصوره تلك القصائد، بل على ما هي عليه القصـائد بالفعـل   

فأوصاف القصر الريفي، على سبيل املثال، ال ختلص . والسياسيةكنتيجة لتضارب العالقات االجتماعية 
أساساً إىل ما سيكون حمط اإلعجاب من جراء التناغم واالسترخاء واجلمال وحسب، بـل جيـب أن   
ختلص أيضاً بالنسبة للقارئ احلديث إىل ما استثنته القصائد من الذكر يف حقيقة األمر كاأليدي العاملة 

، والعمليات االجتماعية اليت كانت ذروا القصـائد، وانتـزاع امللكيـات    اليت خلقت تلك القصور
فعلى الرغم من أن الكاتب مل يتطرق جهـاراً إىل أمـور   . وعمليات السطو اليت عنتها القصائد بالفعل

عديدة، إال أن كتابة حماولة رائعة لنبذ السجايا األخالقية العامة لنظام جيسد العالقات ويعريهـا مـن   
وإن الشيء الذي كان الكاتب حياول إحالله حمل تلـك السـجايا هـو    . ن عمقها االجتماعيمضمو

ذلك الديالكتيك الذي حازت بفضله حىت الواقعية، كمـا   -الديالكتيك العظيم لالكتساب والتصوير
ز يتجلى يف روايات جني أوسنت، مرتلتها الراسخة باعتبارها نتيجة منازعات على املال والسلطة، فويليام

يعلمنا أن نقرأ بطريقة خمتلفة ويطالبنا بأن نتذكر أنه لكل قصيدة أو رواية يف خمتاراته هنالـك حقيقـة   
ولكن ال شيء -اجتماعية كشرط أساسي للصفحة، حياة بشرية معينة، طبقة مكبوتة أو مرفوعة املقام 

نه عمليـات إعـادة   من كل هذه األشياء ميكن أخذه بعني االعتبار يف ذلك اإلطار الصارم الذي تصو
  .التصوير والتقرب العاملة جهاراً للحفاظ على القرابة

ولكل منظومة نقدية غامشة هنالك أحداث، وأشكال اجتماعية متغايرة اخلواص وبعيـدة عـن   
الصراط املستقيم، وكائنات بشرية ونصوص حيتدم فيما بينها التراع حول إمكانية قيام منـهج نـاجع   
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  .ملنظومة ما
وإن ما أحاول ". قرابة وتقرب"لته استقراء من األثر اللفظي الذي نسمعه بني كلميت إن كل ما ق

تبيانه، على وجه التخصيص، هو أن القرابة، بالشكل الذي تطورت فيه من خالل الدراسة والنظريات 
والتقرب يصبح شكالً مـن  . النقدية املطروحة بطرق معقدة من قبل احلركة العصرانية، تنجب التقرب

ال متثيل عمليات القرابة املوجودة يف الطبيعة، على الرغم من أن التقرب يأخذ أشـكاالً ثقافيـة   أشك
  .واجتماعية ال بيولوجية وموثقة اجتماعياً

فثمة بديالن يطرحان نفسيهما أمام  الناقد املعاصر، أوهلما هو التواطؤ الضروري مع األمنـوذج  
ل وينشط بالفعل، انتقال الشرعية من القرابة إىل التقـرب،  الذي وصفته، إذ ملا كان الناقد ييسر، ال ب

فهو يشجع، يف تأديته دور القابلة عملياً، تبجيل الدراسات اإلنسانية وتبجيل الثقافـة الطاغيـة الـيت    
وهذا املوقف حيافظ على العالقات القائمة ضمن الدائرة الضيقة لكل ما هـو  . خدمتها تلك الدراسات
، ويستبعد من مث البعد الال أديب والال أوريب، وقبل كل شيء، يستبعد البعد "نال"طبيعي ومناسب وجمد 

وعالوة على ذلك فإنه يفضي إىل قيام . السياسي الذي ينطوي عليه األدب كله والنصوص كلها أيضاً
. منظومة أو نظرية نقدية يكمن إغراؤها بالنسبة للناقد يف أا حتل كل املشكالت اليت تنجم عن الثقافة

يعرب عن السخط احلديث على احلقيقة، ولكنه يعمل بـإطراد علـى   "وكما قال جون فيكيت فإن هذا 
وهذا ما خيلـع عليهـا فتنـة    . السائدة) والثقافية(دجمها واستيعاا ضمن أصناف العقالنية االجتماعية 

اة االجتماعية، ميدها مزدوجة، فضالً عن أن النطاق املتوسع متشياً مع النمط املتوسع إلنتاج وتكاثر احلي
  )22.(بأسباب القوة كي تكون إيديولوجياً عظيمة

وأما البديل الثاين فهو أن يدرك الناقد الفرق القائم بـني القرابـة الغريزيـة وبـني التقـارب      
االجتماعي، وأن يبني كيف أن التقرب يفضي أحياناً إىل والدة القرابة، ال بل ويصوغ هلا أشـكال يف  

وهكذا يصبح للتو معظم العامل االجتماعي والسياسي متاحاً للناقد ومفتوحاً أمام . خرىبعض األحيان األ
كيف أن أورباخ مل يكن يبـدي إعجابـه   " احملاكاة"التمحيص العلماين، على غرار ما الحظنا يف كتاب 

ـ  روع بداهة بالقارة األوربية اليت افتقدها جراء املنفى وحسب، بل وكان ينظر إليها نظرة جديدة كمش
إن هـذا الـوعي   . اجتماعي وتارخيي مركب خيلقه ويعيد خلقه دون انقطاع رجال ونساء يف اتمـع 

النقدي الدنيوي مبقدوره أن يتفحص أيضاً تلك األشكال من الكتابة اليت ترتبط باألدب بصلة التقرب 
ملنهاج الدراسـي  واليت تستثىن من ميدان األدب نتيجة االقتناص اإليديولوجي للنص األديب يف صميم ا

فتحليلي للنظرية األدبية احلديثة يف هذا الكتاب يركز . اإلنساين كما هو عليه واقع األمر يف هذه اآلونة
حىت اليت هـي   -على هذه املوضوعات وبالتفصيل، وال سيما بالطريقة اليت تذعن ا املنظومات النقدية

ة القائمة بني ثقافة طاغية وبني امليادين اليت ـيمن  للعالقة اإلنتاجية النموذجي -من أكثر األنواع حتبيكاً
  .عليها

***  
ما معىن أن يكون لدى املرء وعي نقدي إذا كان موقف املفكر، كما كنت أحـاول أن أشـري،   
موقفاً دنيوياً وإذا كان على اهلوية االجتماعية للمفكر، جراء ذلك الرتوع الدنيوي نفسه، أن تتضـمن  

  اهر تلك الثقافة اليت ال تأمر أعضاءها إال بالتوكيد واالمتثال وحسب؟شيئاً أكثر من تعزيز مظ
وموقفي، ومرة ثانية، هـو أن الـوعي   . إن هذا الكتاب بأسره حماولة لإلجابة على هذا السؤال
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  .النقدي املعاصر يقف بني إغرائني متمثلني بقوتني عاتيتني مترابطتني تستقطبان االهتمام النقدي
، والثانية هي )بالوالدة واالنتماء القومي واملهنة(ة اليت يرتبط ا النقاد بالقرابة فاألوىل هي الثقاف

بالقناعة االجتماعية والسياسية، وبالظروف (الطريقة أو املنظومة اليت يكتسبها النقاد من خالل التقرب 
ما فتئتا تدأبان على وكلتا هاتني القوتني ). االقتصادية والتارخيية، وباجلهد الشخصي واإلرادة احلديدية

  :ممارسة الضغوط منذ ردح طويل من الزمن إىل أن وصلتا بالنقد إىل وضعه الراهن
وإن اهتمامي بشخصيات من القرن الثامن عشر كفيكو وسويفت، على سبيل املثال، ينطلق من 

لـذي جعـل   التسليم بداهة مبعرفتهما أن عصرمها كان يطالبهما أيضاً مبطالب ثقافية ومنهجية، األمر ا
مهمتهما الشاقة تتمثل مبقاومة هذه الضغوط يف كل ما أقدما على فعله، مع أما كانا بالطبع كـاتبني  

  .دنيويني ومرتبطني بزماما ارتباطاً مادياً
إن النقد، بالشكل الذي جتري فيه ممارسته اآلن وبالشكل الذي أتعامل فيه معه، شيء أكـادميي  

فالنقـد جيـب أن   . داً جداً عن األسئلة اليت تؤرق قارئ الصحف اليوميةوحيتل على األغلب مكاناً بعي
بيد أننا بلغنا اآلن تلك املرحلة اليت يتعمد فيها التخصص وارتداء . يكون على هذه الشاكلة إىل حد ما

عباءة االحتراف، بالتحالف مع العقيدة الثقافية، وتسامي التشرنق العرقي والقومي احملض، ناهيك عن 
ار العجيب على اخلنوع شبه الديين، إىل ترحيل الناقد األديب األكادميي احملترف إىل عامل مغـاير  اإلصر

  .متاماً، مع العلم أنه من أكثر ما أنتجته الثقافة تبحراً وتدريباً على تأويل النصوص
تمعات ففي ذلك العامل املعزول واآلمن نسبياً ال وجود على ما يبدو ألية صلة بعامل األحداث وا

وعوضاً عن ذلك صار النقد املعاصر . بالشكل الذي شيده فيه فعالً احملدثون من مفكرين ونقاد وتاريخ
عبارة عن مؤسسة لإلتيان جهاراً بتوكيد قيم ثقافتنا السائدة املصطفاة، أي ثقافتنا األوربية، وإلطـالق  

وأمـا  . ويل مغلوط إىل أبد اآلبـدين العنان سراً لتأويل سائب لكون حمدد سلفاً بأنه قراءة مغلوطة لتأ
النتيجة فقد كانت انفطام النقد انفطاماً منظماً، ال بل وحمسوباً، واستحالته إىل حلية لتزيني كل تعامالت 

سطوة نزعة التعسكر وحرب باردة جديدة، وجتريـد املـواطنني مـن    : قوى اتمع الصناعي احلديث
إن احلالة اليت أحاول وصفها . فكرين اليت ينتمي إليها النقادالتسيس، واإلذعان املطلق من لدن طبقة امل

وأمـا دور  . جاءت وزمن سطوع جنم الريغانية") اليساري"دون استثناء النقد (خبصوص النقد احلديث 
  .اليسار، املكبوت منه واملنظم سواء بسواء، فدور له أمهيته نظراً خلنوع اليسار

قول أن اهلروب إىل املنهج واملنظومة من لـدن النقـاد   ال أريد ألحد أن يسيء فهم قويل حني أ
الذين يودون اجتباب إيديولوجية الرتعة اإلنسانية لشيء سيء برمته، إذا ما أبعدين عن هـذا، ولكـن   

فبمقدار ما يتحول املنهج واملنظومة إىل صنم ومبقدار ما يفقد . خماطر املنهج واملنظومة جديرة باالهتمام
صلة مع مقاومة اتمع املدين وتعدديته، جيازفان بالتحول إىل خطابـات فضفاضـة،   املمتهنون هلما أية 

ويقرران سلفاً بكل خفة ما يبحثان، بكل طيش أي شيء إىل دليل على جدارة املنـهج، ويتجـاهالن   
  .مبنتهى االستهتار تلك الظروف اليت تنبثق عنها كل النظريات واملنظومات واملناهج يف خامتة املطاف

غري أن هذا . قد له دائماً وقفته، ألنه شكاك ودنيوي ومفتوح لسقطاته الذاتية إىل حد معيبفالن
القول ال يعين حبال من األحوال خلو النقد من القيمة، بل إنه على النقيض من ذلك متاماً ألن املسـار  

م اإلنسـانية  النقدي احملتوم للوعي النقدي هو الوصول إىل أي معىن دقيق ملا تنطوي عليه تلـك القـي  
ولذلك فإن الوقوف بني الثقافـة  . واالجتماعية والسياسية اليت تنجم عن قراءة أي نص وإنتاجه ونقله
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واملنظومة يعين الوقوف قريباً من واقع مادي يستوجب اإلدالء باألحكـام االجتماعيـة واألخالقيـة    
القرب حبد ذاته له عندي علماً أن  -والسياسية عنه ويستوجب، إن تعذر ذلك، تعريته وفضح أسراره

ولكن إذا أتيح لكل فعل من أفعال التأويل أن يكون أمراً ممكناً وإذا أنيطت به الفاعلية من . أمهية خاصة
أية مجاعة تأويلية، علينا عندئذ، كما قيل لنا منذ عهد قريب بلسان ستانلي فيش، أن منضي قـدماً إىل  

نه اهليئة االجتماعية وكنه املصاحل السياسية اليت يستدعيها األمام أشواطاً بعيدة يف تبيان كنه الوضع وك
فهذه املهمة تنطوي على أمهية خاصة بعد أن صارت هذه ) 23.(عملياً جمرد وجود اجلماعات التأويلية
  .اجلماعات تستنبط اهلذر بقصد التمويه

بالنقد والـوعي   وحيدوين األمل بأال يظهر قويل مبظهر اخلدمة الذاتية حني أقول أن كل ما أعنيه
النقدي معكوس مباشرة ال يف موضوعات هذه املقاالت وحسب، بل ومعكوس أيضاً يف شكل املقالـة  

وإذا كان القارئ سوف حيملين على حممل اجلد وكأنين أقول أن النقد الدنيوي يتعامل مـع  . حبد ذاته
مة، فالواجب يقضـي أن  أوضاع حملية وعاملية، وأنه مناوئ حبكم تكوينه إلنتاج منظومات سحرية ضخ

هـي   -وهي نسبياً شكل قصري استقصائي، وشكل شكاك باألساس-خيلص هذا إىل القول بأن املقالة 
وبالنظر الختيار املوضوعات على نطاق واسع نسبياً فـإن وحـدة   . امليدان الرئيسي لكتابة النقد فيها

موعة هنا، إال اثنتني، كتبـت يف  فكل املقاالت ا. الكتاب وحدة موقف واهتمام يف الوقت نفسه أيضاً
الذي نـاقش الضـرورة   " مقصد ومنهج: بدايات"املرحلة التالية مباشرة الستكمال كتايب املعنون بـ 

النظرية والعملية لنقطة انطالق منطقية ألي عمل فكري وخالق، مع التسليم جدالً بأننـا نعـيش يف   
  .إلطالق اجلهد البشري على حنو مستدمي" اًدوماً وأبد"تاريخ دنيوي، أي يف ذلك اال اجلاهز 

كتبـت  ) باستثناء اثنتني أيضاً(ولكن األمر األهم من سابقه هو اإلشارة إىل أن كل هذه املقاالت 
يف الوقت الذي كنت أعمل فيه على إعداد ثالثة كتب تعاجل تاريخ العالقات بني الشـرق والغـرب   

  :وهي
، وهي )1981" (دفاعاً عن اإلسالم"و ) 1979" (مسألة فلسطني"و ) 1978" (االستشراق"

وأما . تلك الكتب اليت كان إطارها التارخيي واالجتماعي إطاراً سياسياً وثقافياً يف أكثر اجلوانب إحلاحاً
عن أمور تدور حول العالقة بني البحث والسياسة، وبني وضع معني وتأويل نص من النصوص وإنتاجه، 

جتماعي، فإن ارتباط بعض املقاالت املوجودة هنا بتلك الكتب الثالثـة  وبني النصية نفسها والواقع اال
  .سيكون على أوضح ما يكون

فأنا أوالً أتفحـص العـامل الـدنيوي، ال    . إن املقاالت اموعة هنا مرتبة بثالث طرق متداخلة
 مـن أمثـال سـويفت   (الروحاين، الذي حتدث فيه النصوص والذي يلعب فيه بعض الكتاب املعنيني 

دور القدوة الهتمامهم بتفصيل الوجود اليومي املعروف باسـم الوضـع   ) وهوبكيرت وكونراد وفانون
وإن التحدي الذي يطرحه هذا العامل الدنيوي أمام الناقد هو تعذر تقلـيص  . واحلدث وتنظيم السلطة

إىل جمموعة مـن   العامل إىل جمرد نظرية توضيحية أو نظرية مبدئة، ويتعذر تقليصه أكثر من السابق بكثري
فهنالك بدالً من ذلك عدد قليل، ولرمبا على غري توقع، من مسات الدنيوية تلعـب  . التعميمات الثقافية

دوراً يف إدراك املرء من التجربة النصية، ومن بني تلك السمات القرابة والتقرب، واجلسـد وحاسـتا   
نصرف إىل املشكالت اخلاصة اليت تعتـور  أ: وثانياً. البصر والسمع، والتكرار والتعدد املطلق للتفاصيل

) والنصية(النظرية النقدية املعاصرة يف مواجهتها أو جتاهلها املسائل املطروحة على بساط حبث النصوص 
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وختاماً أعاجل يف النهاية مشكلة ما حيدث حني حتاول الثقافة أن تـتفهم ثقافـة   . من قبل العامل الدنيوي
  .تقتنصها يف حالة كوا أضعف منها أخرى، أو أن يمن عليها، أو أن

فهنالـك  . مثة كلمة يف حملها املناسب عن الدور اخلاص الذي يلعبه سويفت يف هـذا الكتـاب  
هـذا مـع   (مقالتان عنه تؤكدان كلتامها على ضروب املقاومة اليت يبديها أمام املشهد النقدي احلديث 

وأما األسباب املوجبة هلذا فإا ال تكمـن  ). تابالعلم أن املقاومة على أوثق ارتباط بأدليت يف هذا الك
فقط يف أن سويفت يتعذر تصنيفه بسهولة وفق األفكار الدارجة عن الكتاب أو الـنص أو الكاتـب   

متهافت يف آن  -من زاوية املمارسة النصية املنهجية -املغوار، بل وتكمن يف أن عمله آين وقوي وعمل
ة تعين حماولة إدراك سلسلة من األحداث بكل عنفها اخلبـيص،  فقراءة سويفت قراءة جاد. واحد معاً

وعالوة على ذلك كـان  . وال تعين البتة استمالح الدر املنظوم ومن مث استجالء رموزه مبنتهى اهلدوء
فلقد كـان علـى الـدوام    : دوره االجتماعي دور الناقد املنهمك بشؤون السلطة اليت مل يتسنمها قط

ائدياً، ساخراً، غري هياب من العقائد واألفكار الراسخة اجلذور، وفري االحتـرام  مستنفراً، فعاالً، ال عق
للجماعة الوطيدة األركان البعيدة عن ممارسة القمع، فوضوياً بإحساسه حيال سلسلة البدائل للوضـع  

  .القائم
وعلى الرغم من ذلك كله اضطر بشكل مفجع لإلذعان للتسوية والتصاحل جراء ظروفه الدنيوية 

ثومبسون وبريي أندرسون يف جـداهلما  . ب. وهذه هي احلقيقة اليت يلمح إليها إ -جراء هذا الزمانو
ولكنه بالنسبة يل ميثـل الـوعي   ). أتقدمية كانت، ترى، أم رجعية(حول التزاماته السياسية احلقيقية 

دي املعاصر الذي النقدي يف باكورته، أي منوذجاً واسع النطاق لتلك املعضالت اليت تواجه الوعي النق
إن سويفت يقف . جنح إىل التقوقع املفرط وإىل االجنرار املفرط لقبوله التصنيف املنهجي مبنتهى البساطة

بعيداً جداً خارج إطار اخلطاب النقدي املعاصر ولذلك ال ميكن أن يكون واحداً من أفضل نقاده، علماً 
فكتابة سويفت، حبيويتها وسخريتها ) دولوجياامليثو(أنه كان على األرجح أعزل من سالح علم املنهج 

اللفظية املنقطعة النظري وبتململها ومكائدها التحريضية الال أكادميية على بيئتها السياسية واالجتماعية، 
متد النقد احلديث بالشيء الذي كان بأمس احلاجة إليه منذ أن ستر آرنولد الكتابـة النقديـة بعبـاءة    

  .السياسي الرجعيالسلطة الثقافية واخلنوع 
وأما من الناحية األخرى، فمن باب املبالغة وال شك أن أقول أن هذه املقاالت تسلط األضـواء  

" االستشـراق "الساطعة على املوقف النقدي الذي أعتمده قوالً وفعالً، والذي أملح إليه تلميحاً كتايب 
  .ر الدقة أو األمانة أو املقدرةفهذا قد يبدو لبعض الناس مبثابة عيب يعتو. وكتيب احلديثة األخرى

وقد يوحي، لبعضهم اآلخر، بشيء من الشك الراديكايل من لدين حيال ما أكافح من أجله، وال 
سيما مع األخذ بعني االعتبار أنين تعرضت لالام من جانب زمالئي بتهمة اإلفراط يف املماحكة، ال بل 

 -وهذا يهمين أكثر مـن سـابقه   -الناس فقد أبدووأما لصنف ثالث من . وباإلفراط البعيد عن اللياقة
  ".املاركسي"ماركسياً متخفياً خشية فقدان االحترام والتورط يف خضم التناقضات املتأتية عن نعت 

وبصرف النظر عن أية رغبة لدي لإلجابة على كل األسئلة اليت تثريها هذه القضايا فـإنين أود  
كم والسياسة اخلارجية، وهي مسألة تعنيين علـى وجـه   فعن مسألة احل. توضيح آرائي بقدر اإلمكان

  .التخصيص، ما من جديد جدير باإلضافة هنا على ما سيقال يف املقاالت األربع األخرية يف هذا الكتاب
ولكن عن األمر اهلام املتعلق بالوضع النقدي وعالقته باملاركسية أو الليربالية أو حىت بالفوضوية، 
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د الذي ينحصر معناه سلفاً بنعوت كاملاركسي أو الليربايل ينطـوي، مـن   جيب أن نقول أن ذلك النق
وإن تاريخ الفكر، ناهيك عن تاريخ احلركات السياسية، يسـلط  . وجهة نظري، على مغالطة مضحكة

كان معناه ايـة  " التضامن مطلوب ملواجهة النقد: "أسطع األضواء على أن معىن القول املأثور القائل
محل النقد على حممل اجلد إىل احلد الذي يدفعين لإلميان، حىت يف خضم معركة جيد املرء وإنين أل. النقد

نفسه فيها منحازاً احنيازاً بيناً مع هذا الطرف ضد ذاك، بوجوب وجود النقد وذلـك ألن الواجـب   
يقضي بضرورة وجود الوعي النقدي إن كان هنالك مسائل ومشكالت وقيم، حىت وحيوات، جديرة 

ففي التاريخ الثقايف األمريكي، ويف هذه اآلونة بالذات، ليست املاركسـية أساسـاً إال   . ع عنهابالدفا
وكنتائج طبيعية هلذه احلقيقة . التزام أكادميي ال سياسي، مع أا جتازف بالتحول إىل اختصاص أكادميي
حزاب األوربية على غرار األ(املرة مثة أشياء أخرى جديرة بالذكر من مثل غياب حزب اشتراكي هام 

الدراسـية  (، والعجز الظاهري للجماعة احملترفـة  "اليسارية"، واخلطاب املتهمش عن الكتابة )املختلفة
فالنتيجة النهائيـة  . عن تنظيم حتالفات يسارية فعالة مع جمموعات العمل السياسي) واألكادميية واحمللية

ن يعلن املرء عن احنيازه السياسي، وهـي يف  أو كتابة النقد املاركسي يف الوقت الراهن هي أ" إلعداد"
الوقت نفسه أن يضع نفسه خارج مقدار كبري من األشياء اجلارية اليوم يف الدنيا، إذا جاز التعبري، وأن 

  .يضعها ضمن أنواع أخرى من النقد
 ولرمبا أن الطريقة األبسط للتعبري عن هذا كله هي أن أقول أن املاركسيني تركوا أثراً علي أكثر

ولئن كان هنالك من مغزى للجدل الدائر اآلن يف ماركسـية  . مما تركته املاركسية أو أي مذهب آخر
إن املاركسية حباجة حلل رموزها وفضـح أسـرارها وتوضـيحها    : القرن العشرين فهو املغزى التايل

 وهنا يبدو قيماً عمل بعض الراديكـاليني . بأسلوب منهجي، وحاجتها من ذلك حاجة أي خطاب آخر
، وال سيما إذا كانت األسـوار  )ستون. ف. كعمل تشومسكي، مثالً، أو عمل إ(من غري املاركسيني 

  .العقائدية ال تزال تعوق األفراد من خارج إطار أعضائها من إعداد أنفسهم للبدء مبثل هذا العمل
نظـر  وهذا القول نفسه صحيح عن النقد املنبثق عن وجهة نظر حمافظة وعميقة اجلذور كوجهة 

أورباخ مثالً، إذ إن عمله، يف أفضل األحوال، يعلمنا كيف نكون نقادين أكثر مما يعلمنا كيف نكـون  
وإن االستخدامات اإلجيابية لصلة التقرب صـارت عديـدة يف خامتـة    . أعضاء ممتازين يف مدرسة ما

اً من ذلـك بـأي   املطاف، غري أن هذا ال مينعنا من القول بأن الفاشستية والتزمت العقائدي أقل خطر
  .شيء

) ال من باب التخفيف له بل من باب التوكيد(لو شئت استعمال كلمة واحدة متساوقة مع النقد 
فلئن كان من املتعذر تقليص النقد إىل مذهب أو إىل موقف سياسي حول مسألة . املقاوملكانت كلمة 

سه أيضاً، لقضي الواجـب أن  معينة، ولئن كان يتوجب وجوده يف الدنيا وهو مدرك لذاته يف الوقت نف
  .تكون هويته حينئذ هي اختالفه عن األنشطة الثقافية األخرى وعن منظومات الفكر أو املنهج

وإن النقد، يف شكه باملفاهيم التجميعية وبسخطه على األمور اسدة ونفـوره مـن النقابـات    
كر على السري علـى الصـراط   واملصاحل اخلاصة واإلقطاعات ذوات الصبغة االمربيالية ومن تعويد الف

املستقيم، يكون على أقرب ما يكون إىل نفسه ويكون، إن كانت املفارقة موضع تسامح، على أبعد ما 
" سـاخر "وعالوة على ذلك فكلمـة  . يكون عن نفسه يف اللحظة اليت يبدأ ا حتوله إىل عقيدة منظمة

ولسوف أكون هنا يف غايـة  -د باألساس ألن النق" مقاوم"ليست بالكلمة النابية إن إضيفت إىل كلمة 
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جيب أن يرى نفسه مشجعاً للحياة ومعارضاً، حبكم تكوينه، ألي شكل من أشكال الطغيان  -الوضوح
واهليمنة والظلم، مع العلم أن أهدافه االجتماعية تتمثل بإنتاج املعرفة حبرية بعيداً عن القسر وملصـلحة  

مهما كان مبلغ هيمنة منظومة اجتماعية فإن : "ويليامز وهو يقولوإذا اتفقنا مع رميوند . احلرية البشرية
فحوى هيمنتها نفسها يعين ضمناً حتديد أو اصطفاء املساعي اليت تتعامل ا، ولذلك لـيس بوسـعها،   
بالتحديد الذي تطرحه، استنفاد اخلربة االجتماعية كلها اليت تتضمن، لذلك السبب، على حنو مستدمي 

ات بديلة ونوايا بديلة من تلك اليت ملا حتظ بعد بصيغة املؤسسة االجتماعية أو حىت وكامن حيزاً لتصرف
، يكون النقد عندئذ يف ذلك احليز الكامن يف قلب اتمـع املـدين،   )24(بصيغة املشروع االجتماعي

ـ  ارة عـن  عامالً ملصلحة تلك التصرفات البديلة والنوايا البديلة اليت يكون دفعها أشواطاً إىل األمام عب
  .التزام فكري وبشري جوهري

إىل  -والنقد شكل من أشكال املصاعب-ومثة حمذور من أن تفضي الرعدة من الشيء الصعب 
ولكن هنالك كل األسباب الوجيهة لالفتراض بأن الناقد اهـود مـن التـرويض    . تثبيط عزمية املرء

ر على اإلصطبل وخلع الرتاج وحترير واحلرب اليومية قادر على األقل، كالراوي عند ييتس، على العثو
والناقد ليس مبقدوره عادة إال دغدغة األمل دون التعبري عنه بصراحة، ومع أن هذه . الطاقات اخلالقة

املقولة مبثابة السخرية الالذعة، إال أن الواجب يقضي بتذكرها ملصلحة الناس الذين يصرون علـى أن  
لحظة اليت حيتل فيها مرتلة الصنم الثقايف أو السلعة، يكف النقد فن، والذين ينسون أن أي شيء، يف ال

عن البقاء مشوقاً، وهذا يف جوهره موقف نقدي، مثله متاماً مثل كون ممارسة النقد واحلفاظ على موقف 
  .نقدي مظهرين نقديني من مظاهر احلياة الفكرية

  
  

nnn  
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  العامل والنص والناقد
  

غولد، عازف البيانو منذ ذلك الوقت الذي هجر فيه غلني 
الكندي، مسرح احلفالت املوسيقية حصر عمله بتسجيل األسطوانات 

وهنالك شيء من اخلالف بني النقاد عما . املوسيقية ويف التلفاز واملذياع
إذا كان غولد دائماً، أو أحياناً فقط، ذلك املفّسر املقنع هلذه املعزوفة 

أية حفلة موسيقية من على البيانو أو لتلك، ولكن ما من شك يف أن 
ومن املناسب هنا حبث مثل . حفالته اآلن حفلة خاصة جداً على األقل

أصدر  1970ففي عام . واحد عن الكيفية اليت كان يعزف ا مؤخراً
أسطوانة من عزفه السيمفونية اخلامسة لبيتهوفن بأحلان بيانو فرانز 

اختيار غولد وبغض النظر عن الدهشة اليت يشعر ا املرء من . ليست
اليت بدت أغرب من املألوف حىت له، (اختياره الغريب هلذه املقطوعة 

وهو الغريب جداً أيضاً، ألن حفالته املثرية للجدل كانت تقترن سابقاً 
، فإن هنالك عدداً من األمور )باملوسيقا الكالسيكية أو احلديثة وحسب
على أحلان بيانو فموسيقا بيتهوفن . املستغربة حول هذا االنعتاق اخلاص

 -ليست مل تكن من القرن التاسع عشر فقط بل ومن أميز مظاهره أيضاً
عالوة على أا ليست مطواعة  -إن حتدثنا من زاوية العزف على البيانو

لتحويل خربة التناغم املوسيقي إىل مناسبة ية يستعرض العازف نفسه 
سيقا هذه فيها، ال بل وغزت ميدان اآلالت األخرى لتجعل من مو

إن . اآلالت مناسبة استعراضية يكشف فيها عازف البيانو عن مهارته
معظم األسطونات متيل عموماً للظهور مبظهر التشوش والغلظة، وذلك 
  .ألن البيانو حياول أغلب األحيان أن ينسخ جوهر الصوت األوركستري
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معظم  وأما السيمفونية اخلامسة على بيانو ليست فقد كانت أقل إزعاجاً من
األسطوانات، والسبب الرئيس لذلك كان التألق يف حتويلها للعزف على البيانو، 
ولكن الصوت الذي كان يصدره غولد كان غريباً عليه حىت وهـو يف أصـفى   

فسابقاً كان صوته أصفى من كل أصوات العازفني على البيانو وأكثرها . حاالته
ئقة على حتويل األحلان املتصـاحبة  بعداً عن الزخرفة، األمر الذي أتاح له قدرة فا

وهكذا كانت أسطوانة ليسـت أسـلوباً   . عند باخ إىل ما يشابه اخلربة البصرية
خمتلفاً متاماً، ومع ذلك توصل ا غولد إىل أقصى درجات النجاح، وبدا ا اآلن 

  .يف الزمن املاضي )4(مبقدار ما كان باخيا )3(ليستيا
فمع األسطوانة األساسية كانت هنالك . رولكن هذا مل يكن كل ما يف األم

أسطوانة أخرى تشتمل على مقابلة عادية وطويلة بعض الشيء بني غولد وبـني،  
لقد قال غولد حملاوره أن السبب . على ما أذكر، مدير تنفيذي لشركة تسجيالت

كونه تعود عادة سيئة يف " احلية"الوحيد الذي جعله يهرب من احلفالت املوسيقية 
ففي جوالته يف االحتاد السوفيايت، . تعود على نوع من املبالغة األسلوبيةالعزف، 

مثالً، كان يالحظ أن القاعات الضخمة اليت كان ميارس فيها العزف كانت تدفعه 
وهنا أوضح بـالعزف املقـاطع   -لتشويه املقاطع املوسيقية يف حلن من أحلان باخ 

مسـتمعيه  " أسـر "عليـة يف  إىل ذلك احلد الذي كان جيعله أكثر فا -املشوهة
وبعدئذ عزف نفس املقاطع ليبين أنـه  . وخماطبتهم وهم يف شرفات الطابق الثالث

يعزف مبزيد من الدقة وبإغراء أقل حني يعزف املوسيقا بغياب مجهـور لسـماعه   
  .بشكل حقيقي

قد تبدو على شيء من احلماقة حماولة استنباط التهكمات الصغرية من هذه 
ولكنها ختدم . نة واملقابلة وتبيان أساليب العزف دون أي استثناءاألسطوا-احلالة 

إن أية مناسبة تتضمن الوثيقة واخلربة اجلماليتني أو األدبيـتني،  : قضييت األساسية
من ناحية أوىل، وتتضمن دور الناقد ودنيويته، أو دنيويتها، من ناحية ثانيـة، ال  

  .ميكن أن تكون مناسبة بسيطة
ما هي بالفعل إال نوع مـن احملاكـاة السـاخرة لكـل      فاستراتيجية غولد

                                                        
  .نسبة إلى ليست وباخ )3(
  .نسبة إلى ليست وباخ )4(
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االجتاهات اليت قد نطرقها يف حماولتنا التوصل ملا حيدث بني العامل وبني املوضـوع  
فهنا كان عازف البيانو الذي مثل ذات مرة العازف املتنسك . اجلمايل أو النصي

قع مجايل خدمة للموسيقا، وها قد حتول اآلن دومنا خجل إىل عازف بسيط ذي مو
وهذا . أساسي من املفروض به أن يكون أفضل قليالً من موقع العاهرة املوسيقية

ومـن مث  " أوالً"التصرف يصدر عن ذلك اإلنسان الذي يسوق تسجيل عزفـه  
يضيف إليه، ال مزيداً من املوسيقا، بل ذلك النوع من احلضور الفـوري املـثري   

وهذا كله مثبت علـى مـادة قابلـة    لالنتباه مغتنماً فرصته يف مقابلة شخصية، 
للتكرار ميكانيكياً، تلك املادة اليت تتحكم بأوضح عالمات احلضـور الفـوري   

كصوت غولد وأسلوب التنفج يف أسطوانة ليست، ونتف مقابلة عادية حمشورة (
حتت قرص أخرس مغمور ويف متناول اليـد مـن   ) مع عزف خلو من التجسيد

  .البالستيك األسود
د على بال املرء خلطرت معه أشياء مماثلة عن ظـروف األداء  إذا خطر غول

  .املكتوب
فقبل كل شيء هنالك الوجود املادي للنص القابـل لالستنسـاخ الـذي    

عصـر  -تضاعف وتكرر تضاعفه، يف أحدث مراحل عصـر والتـر بينيـامني    
إىل ذلك احلد الذي جتاوز تقريباً أيـة حـدود قابلـة     -االستنساخ امليكانيكي

فكلتا املادتني، املسجلة واملطبوعة، خاضعتان لبعض القيـود القانونيـة    .للتصور
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، مبقدار ما يتعلق األمر بالتطـاول األمـين   
  .إلنتاجهما وتوزيعهما، غري أن السؤال عن سبب وكيفية توزيعهما فأمر آخر متاماً

النوع الـذي نوليـه    إن الشيء األساسي هو أن النص املكتوب من ذلك
وبعدئـذ  . اهتمامنا ما هو باألصل إال نتيجة تعاقد آين ما بني الكاتب والوسـيلة 

ميكن استنساخه ملصلحة العامل ووفقاً للشروط املفروضة من العامل وفيه، ومهمـا  
كان حجم االعتراض الذي يبديه الكاتب، أو الكاتبة، حيال ذيـوع الكتـاب   

أكثر من نسخة واحدة حىت يصبح عمل الكاتب  وشهرته، فإن النص ما أن يصبح
  .يف قلب العامل وخارج إطار حتكم الكاتب به

إن األداء املكتوب واملوسيقي كليهما مثالن عن األسلوب، بأبسـط  : وثانياً
املعاين وأقلها تبجيالً لتلك الظاهرة البالغة التعقيد، ومرة ثانية سأستثين اعتباطـاً  
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لطريفة ألصر على أن األسلوب هو، من وجهة نظر سلسلة كاملة من التعقيدات ا
املنتج واملتلقي، العالمة الفارقة، القابلة لإلدراك والتكرار والصـيانة، للكاتـب   

وحىت لو اقتصر اجلمهور على فرد بأم عينـه أو  . الذي حيسب حساب اجلمهور
اتسع ليكون العامل كله، فأسلوب الكاتب ظاهرة جزئية مـن ظـواهر التكـرار    

ولكن الشيء الذي جيعل األسلوب قابالً للتلقي باعتباره توقيع طريقـة  . قيوالتل
كاتبه، يتمثل مبجموعة من امليزات املدعوة بأمساء شىت من مثل شـكل اللغـة أو   

  .الصوت أو الفردية املستعصية على االختزال
واملفارقة هي أن شيئاً موضوعياً موضوعية نص، أو أسطوانة، ميكنـه علـى   

ك أن يترك انطباعاً، أو أثراً لشيء حبيويـة وآنيـة وسـرعة زوال    الرغم من ذل
إن املقابلة اليت أجراها غولد توضح إىل حد صارخ ومبنتهى البساطة . ما"صوت"

احلاجة الضمنية الدائمة للتلقي أو التمييز الذي يستدعيه النص حىت ولو كـان  
و العزف املسرحي ومثة شكل عام من أشكال هذه احلاجة ه. بأقدم أشكاله احملنطة

. لصوت متحدث خياطب إنساناً ما يف زمان معني ويف مكان حمـدد ) أو املسجل(
ولذلك فإن األسلوب، إن حظي بالنظرة اليت كنت أنظر ا إليه، حييد الالدنيوية، 
أي الوجود الصامت، الذي ال يرتبط بأي ظرف ظاهرياً، لنص وحيد، فالواقع ال 

ن التدمري الفوري، جمرد شـبكة مـن القـوى    يؤكد أن النص، أي نص ينجو م
املتصادمة يف غالب األحيان وحسب، بل ويؤكد أيضاً أن الـنص يف كينونتـه   
الفعلية كنص له وجود يف العامل، ولذلك فإنه يتوجه إىل كل من يريد أن يقـرأ،  
متاماً كما يفعل غولد من خالل نفس تلك األسطوانة اليت من املفـروض ـا أن   

يف العزف " اجلديد"واحد معاً، انسحابه من العامل وأسلوبه الصامت  متثل، يف آن
  .بدون وجود مجهور حي

ومع ذلـك  . ومن املؤكد أن النصوص ال تتكلم باملعىن العادي هلذه الكلمة
الكالم، املقيـد  : فإن أي تعارض بسيط مباشر، يقال بأن له وجود جزم، بني أوالً

عتراض أو إرجاء لدنيوية الكالم، هلو كمـا  النص كا: بالوضع واإلسناد، وثانياً
وهاكم هنا الكيفية اليت يطـرح ـا بـول    . أتصور مغلوط ومفرط يف التبسيط

  :ريكوير هذا التعارض واليت يقول بأنه جاء ا بقصد التوضيح التحليلي
إن وظيفة اإلسناد يف الكالم مربوطة بدور وضعية احلديث ضمن 
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بادل الكالم يكون املتحدثان حاضرين ففي ت: إطار تبادل اللغة نفسها
أحدمها أمام اآلخر، وحاضرين أيضاً يف اإلطار الظريف للحديث، ال يف 

البيئة املدركة حسياً وحسب، بل ويف اخللفية الثقافية املعروفة لدى 
فاحلديث، فيما يتعلق ذه الوضعية، يكون له مغزاه . املتحدثني كليهما

ما هو يف التحليل األخري إال إسناد لذلك فاإلسناد إىل الواقع : الكامل
مثال احلديث نفسه، إن جاز " حول"الواقع الذي من املمكن حتديده أنه 

وعموم املؤشرات الظاهرية للغة تؤدي دور تثبيت ... التعبري، فاللغة
وهكذا فإن املعىن . احلديث يف الواقع الظريف الذي حييط مبثال احلديث

، أي حنو واقعييف الكالم احلي، ينثين حنو إسناد املثايل ملا يقوله املرء، 
  ...ذلك الشيء الذي يتحدث عنه املرء

فـالنص  ... ولكن هذه احلالة ال تبقى على حاهلا حني حيل النص حمل الكالم
ليس بدون إسناد، ولسوف تكون بالتحديد مهمة القراءة، كتأويل، جعل اإلسناد 

ء الذي يكون فيه اإلسناد معلقاً، أي أنـه  أمراً واقعاً، وعلى األقل، يف هذا اإلرجا
، خارج نطاق العامل أو بدون أي عامل "يف الفراغ"مؤجل، يكون النص إىل حد ما 

البتة، ولذلك فمن جراء هذا الطمس ألية عالقة للنص بالعامل، يكون أي نـص  
حراً يف إقامة عالقة له مع كل النصوص األخرى اليت تأيت لتحل حمـل الواقـع   

  ).1(لذي يبديه الكالم احليالظريف ا
ويرى ريكوير أن الكالم والواقع الظريف يوجدان حبالة حضور، يف حني أن 

إىل أن يصار إىل  -أي خارج الواقع الظريف-الكتابة والنصوص توجد حبالة تعليق 
حتقيقها كأمر واقع وتلبس لبوس احلضور من قبل القارئ الناقد، إن ريكوير جيعل 

أن النص والواقع الظريف، أو ما سوف أدعـوه بالدنيويـة،   هذه احلالة تبدو وك
حيث يعترض الواحد منهما سبيل اآلخر وحيل  )5(يلعبان لعبة الكراسي املوسيقية

بيد أن هذه اللعبة جتري يف عقل املـؤول،  . حمله وفقاً إلشارات خرقاء إىل حد ما
ؤول الناقـد  فـامل . وهذا هو املوضع املفروض به أن يكون بال دنيوية أو ظرفيـة 

يتقلص موقعه ليصبح موقع تلك البورصة املركزية اليت على أرضها جتري الصفقة 
                                                        

لعبة جماعية يسير فيها الالعبون حول الكراسي أثناء عزف الموسيقا، ويكون عدد الكراسي أقل من  )5(
من اللعبة الالعـب الـذي فشـل فـي     وحين تتوقف الموسيقا يخرج . عدد الالعبين بكرسي واحد

  .حصوله على كرسي
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  ).ص(يف الوقت الذي يقول فيه ) س(اليت تبني أن النص يعين 
فماذا حيل به خـالل  " باإلسناد املؤجل"وأما فيما يتعلق مبا يدعوه ريكوير 

ملباشر، فإنه يعـود بعـد   التأويل؟ مبنتهى البساطة، وعلى أساس منوذج التبادل ا
  .اكتسابه العافية والتحقق من جراء قراءة الناقد

إن الصعوبة األساسية يف هذا كله هي أن ريكوير يفترض، دون أدلة كافية، 
أن الواقع الظريف ما هو منهجياً وحصراً إال ميزة الكالم، أو ميزة وضعية الكالم، 

ووجهة . روا الكتابة بدالً من القولأو ميزة ما كان الكتاب يودون قوله لو مل خيتا
نظري هي أن الدنيوية ال تروح وجتيء، وليست هنا وهنـاك بتلـك الطريقـة    
التربيرية والضبابية اليت نعتمدها غالباً لتصنيف التاريخ، واليت هي مبثابة زركشة 
بيانية يف أمثال هذه احلاالت كناية عن التصور املبهم احملال القاضي بأن األشـياء  

وعالوة على ذلك فالنقاد ليسوا جمرد شراح كيمـائيني  . ا حتدث يف الزمانكله
مهمتهم حتويل النصوص إىل واقع ظريف أو إىل دنيوية ظرفية، ألم هم أنفسـهم  
أيضاً خاضعون ومنتجون للظروف اليت نشعر ا بغـض النظـر عـن مقـدار     

ن النصوص هلـا  إن الشيء األساسي هو أ. املوضوعية املوجودة يف مناهج النقاد
طرق يف الوجود حبيث أا حىت يف أمسى شكل هلا تبقى دائماً فريسة الوقـوع يف  

وباختصار فهي يف الدنيا ولذلك فإـا  -شراك الظرف والزمان واملكان واتمع 
  ).2(دنيوية

وسواء أبقي النص مصوناً أو حني جانباً لفترة من الزمن، وسواء أكان على 
فهذه األمور عليها : سواء أكانت النظرة إليه بأنه خطري أوالًرف يف مكتبة أوالً، و

أن تتعامل مع وجود النص يف الدنيا، وهذا أمر أكثر تعقيداً من العملية اخلاصـة  
إن هذه املضامني نفسها صحيحة بال شك عن النقاد يف قدرام كقراء . للقراءة

  .وكتاب يف الدنيا
غولد لسـيمفونية بيتـهوفن    وإذا كان الستخدامي التسجيل الذي سجله

اخلامسة أي مقصد مفيد عملياً، فهو إيراد مثال عن شيء شبه نصي له طرائقه يف 
التعامل مع الدنيا، وطرائق عديدة ومعقدة، وأكثر تعقيداً من احلد الفاصل الذي 

  .رمسه ريكوير بني النص والكالم
ـ  . فهذه التعامالت هي الشيء الذي كنت أدعوه بالدنيوية غلي ولكـن ش
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إن . الشاغل هنا ليس املوضوع اجلمايل عموماً، وإمنا النص على وجه التخصيص
معظم النقاد سوف يؤيدون الفكرة اليت مفادها أن أي نص أديب مثقل بطريقة ما 

بيد أن تصخيم مثل هذه . مبناسبته، أي بالوقائع التجريبية البسيطة اليت انبثق عنها
النقد املربر ألسلويب مثل ميشـيل ريفـاتري    الفكرة أكثر مما تطيق جيعلها تستحق

إىل نعت تقليص الـنص إىل ظروفـه   " النص املكتفي ذاتياً"الذي يعمد يف كتابه 
باملغالطة اليت على أوثق ارتباط بالسـرية الذاتيـة أو التركيـب الـوراثي أو     

ولرمبا أن معظم النقاد يوافقـون ميشـيل   ). 3(السيكولوجيا أو التشابه اجلزئي
  . بقوهلم نعم، دعونا نتأكد أن النص ال خيتفي حتت وطأة هذه املغالطاتريفاتري

ولكنهم ليسوا على قناعة تامة، وهنا أعرب باألساس عن رأيي وحدي، بفكرة 
سحري فهل البديل عن هذه املغالطات املتعددة كونٌ نصي . النص املكتفي ذاتياً

ري، بعد كله بـاطين أو  وحسب، كونٌ بعده اهلام عن املعىن هو، كما يقول ريفات
عقالين؟ أفليس هنالك من طريقة للتعامل مع النص وظروفه الدنيوية بإنصاف؟ أو 
ليس هناك من طريقة للتصارع مع مشكالت اللغـة األدبيـة إال ببترهـا عـن     

  املشكالت اليومية الدنيوية اليت هي أكثر إحلاحاً مبنتهى الوضوح؟
سئلة يف مكان غري متوقع، األمـر  لقد وجدت طريقة للبدء مبعاجلة هذه األ

فكروا بذلك املضـمار غـري   . الذي سيجعلين أميل إىل االستطراد على ما يبدو
. املألوف لكم نسبياً، أال وهو التأمل العريب لعلم اللغة إبان العصـور الوسـطى  

فالعديدون من النقاد املعاصرين مشغولون يف التأمل باللغة يف أوربا، أي بـذلك  
يتألف من التخيل النظري واملالحظة التجريبيـة، والـذي يسـم    املركب الذي 

الفيلولوجيا الرومانسية ونشوء علم اللغة يف مطلع القرن التاسع عشر، ويسـم  
لكـن ومنـذ   . كل تلك الظاهرة الغنية اليت دعاها ميشيل فوكو باكتشاف اللغة

غري القرن احلادي عشر ظهرت يف األندلس مدرسة صقيلة التحبيك ونبوية على 
توقع من الفالسفة النحاة املسلمني ممن مساجالم سـبقت مماحكـات القـرن    

بيد أن هذا ليس كل . العشرين بني البنويني واملبدئني، وبني الوصفيني والسلوكيني
ما يف األمر، إذ إن زمرة من علماء اللغة األندلسيني وجهت نشاطها ضد بعـض  

قلب مسألة املعـىن يف اللغـة إىل    التوجهات لدى لغويني منافسني كانوا حياولون
ومن بني أفراد تلك الزمرة كان ثالثة من علمـاء اللغـة   . ممارسة ملغزة ورمزية

والنحاة املنظرين وهم ابن حزم وابن جين وابن مداعة القرطيب الذين كانوا كلهم 
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يعملون يف قرطبة خالل القرن احلادي عشر، وكانوا كلهم من أنصار املـذهب  
كانوا كلهم خصوماً للمذهب الباطين، لقـد كـان البـاطنيون    الظاهري، كما 

يعتقدون أن املعىن يف اللغة خمبوء يف صميم الكلمات، ولذلك فإنـه ال يتـاح إال   
ونعتهم هذا مشتق من الكلمة العربية -كنتيجة للتأويل الباطين، وأما الظاهريون 

يفيـد ضـمنا   اليت تعين الواضح واجللي والظاهر، يف حني أن نعت البـاطنيني  
فقد كانوا يدافعون عن املقولة اليت مفادها أن الكلمات ليس هلـا إال   -الداخلي

املعىن السطحي، أي ذلك املعىن الذي اقترن وترسخ باستعمال وظرف حمـددين  
  .أي بوضع تارخيي وديين

إن الفريقني املتخاصمني تعود ما اجلذور إىل قراءة النص املقدس، القرآن، 
راءته وفهمه ونقله وتعليمه إىل اآلخرين من خـالل األجيـال   وكيفية وجوب ق

املؤمنة الالحقة، وذلك ألن القرآن حدث، وحدث فريد من نوعه وعلى نقـيض  
لقد كان الظـاهريون القرطبيـون يهـامجون    .  (the Bible)الكتاب املقدس 

مزايدات الباطنيني الذين كانوا يقدمون األدلة على أن مهمة القواعـد نفسـها   
ما هي إال دعوة لنسج معاين خاصة يف نص إهلـي  ) هو النحو يف اللغة العربيةو(

فبالنسبة البن مداعة كـان  . قاطع، ولوال ذلك ملا كان إذاً ثابتاً ممنوعاً من التبديل
من السخف حىت ربط القواعد مبنطق الفهم باعتبار أن القواعد كعلـم يتخـذ   

يت تتضمن مستوى خبيئـاً حتـت   لنفسه أفكاراً عن استخدام ومعىن الكلمات ال
، وفضالً عن ذلك كان ابـن مداعـة   )4(الكلمات وميسوراً للملقنني وحسب

فمـا أن  . يشتط إىل حد اإلتيان بأمثال تلك األفكار من ذكريات ماضي الزمان
: يلجأ املرء إىل مثل ذلك املستوى حىت يصبح أي شيء مباحاً من خالل التأويـل 

 حمدد، وال أي ضابط على ما تقوله الكلمـات  وعندها لن يكون هنالك أي معىن
فاجلهد الظاهري كان حيـاول، بالعقلنـة،   . فعلياً، وال أية مسؤولة جتاه الكلمات

استعادة نظام قراءة للنص يتمركز فيه االهتمام على الكلمات الظاهرية أنفسها، 
ل وعلى ما ميكن اعتباره معناها األوحد واألبدي الذي يعرب عن وضع معني وخال

إن . ذلك الوضع، وليس على املعاين املستترة اليت من احملتمل حتميلها هلا الحقـاً 
الظاهريني القرطبيني بذلوا جهوداً حثيثة جداً يف حماولتهم، على وجه التخصيص، 

ولقد . جلب نظام للقراءة يضيق اخلناق إىل أقصى حد ممكن على القارئ وظروفه
  .ا جيب أن يكون عليه النصفعلوا هذا باألساس من خالل نظرية عم
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ليس من الضروري وصف هذه النظرية بالتفصيل، ولكن من املفيد أن نشري 
إىل كيفية انبثاق اجلدل نفسه من نص مقدس جنم سلطانه عن كونه الكلمة غـري  
املخلوقة هللا، والكلمة امللزمة لطرف واحد واملنقولة مباشرة إىل رسول يف حلظـة  

اقض هلذا فإن النصوص املوجودة يف صميم التـراث  معينة من الزمن، وبشكل من
اليهودي، الذي يتمركز حول سفر الرؤيا، الميكن إرجاعها إىل حلظـة  / املسيحي

معينة ذات توسط مقدس يفضي بالنتيجة إىل دخول كلمة اهللا إىل احلياة الدنيا، ال 
ك بل على األصح فإن تلك الكلمة تدخل التاريخ البشري على الدوام، خالل ذل

ولذلك فإن مكانة هامة جداً تناط مبـا دعـاه آرالنـدز    . التاريخ وكقسط منه
  )5.(يف تلقي مثل هذا النص ونقله وفهمه" بالعوامل البشرية"

الواقعي يف " نزوله"ومبا أن القرآن الكرمي نتيجة حدث فريد من نوعه، فإن 
، بأـا ثابتـة   دنيوية النص، عالوة على لغته وشكله، أمور جيدر النظر إليها، إذاً

وعالوة على ذلك فلغة النص هي العربية اليت تصبح، لذلك السبب، لغة . وتامة
الذي يتمتع باالمتياز أيضـاً  ) أو الرسول(متمتعة باالمتياز، وناقل النص هو النيب 

فنص كهذا من املمكن اعتباره أن له أصالً حمدداً حتديداً مطلقاً ومـن غـري    -
ىل مؤول أو تأويل خمصص، على الرغم مـن أن هـذه   املمكن بالنتيجة إحالته إ

ومن احملتمل أن (اإلحالة هي الشيء الذي حاول الباطنيون فعله مبنتهى الوضوح 
تكون هذه الفكرة قد جاءم إحياء جراء تأثري التقنيات التأويليـة يف املـوروث   

  ).اليهودي/ املسيحي
  :بالعبارات التاليةإن آرنالدز يورد، يف دراسته البن حزم، وصفه للقرآن 

إن القرآن يتحدث عن أحداث تارخيية، ومع ذلك فإنه ليس حبد ذاته كتاباً 
تارخيياً، وإنه يكرر تلك األحداث املاضية اليت يوجزها وخيصصها، ومع ذلك فهو 
ليس حبد ذاته خربة معاشة عملياً، فضالً عن أنه ميزق تواصل احلياة البشرية، بيد 

وإن القرآن يـثري  . الزمين من خالل فعل معلّق أو مدبر أن اهللا ال يدخل الوضع
ذكريات أفعال مضموا يكرر نفسه إىل األبد بطرق متجانسة مع القرآن نفسـه  

وباختصار، ). 6(من أمثال التحذيرات واألوامر والزواجر والعقوبات واملثويات
ن أن فإن املوقف الظاهري يتبىن تصوراً عن القرآن كله ظريف على اإلطـالق دو 

وهذا كله هو : جيعل يف الوقت نفسه تلك الدنيوية يمن على املعىن الفعلي للنص
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  .التفادي احلاسم للحتمية املبتذلة يف املوقف الظاهري
وهكذا فإن النظرية اللغوية البن حزم تعتمد على حتليل صيغة فعل األمـر  

لى هذه الصيغة، باعتبار أن القرآن يف أقصى مستوياته الكالمية اجلوهرية، بناء ع
وقـل   (read or recite)إقرأ : نص حمكوم بفعلني منوذجيني من أفعال األمر مها

(Tell) )7.(  
فبما أن ذينك األمرين يسيطران بكل وضوح على املظهر الظريف والتارخيي 

، ومبا أن الواجب بأن يسيطر على اسـتخدامات  )وعلى فرادته كحدث(للقرآن 
أيضاً، فإن ابن حزم يربط حتليله لصيغة فعل األمر ) هأي على قراءات(النص الحقاً 

، الذي هو عبارة عن كلمة تعين احلد القواعدي  (hadd)بفكرة فقهية عن احلد 
املنطقي وتعين التخم بآن واحد معاً، إن ما يرشح يف صيغة فعـل األمـر، بـني    

، وقـد  )ربيةيقال عنها اخلرب يف الع(األمرين بالقراءة والكتابة، هو اإلتيان بلفظة 
، وما هي إال التحقيق الفعلي ملقصد دليـل، أو   énancé)ترمجها آرالندز بكلمة 

وهكذا فإن النية الدالة تصبح مرادفة اآلن ال للنية السيكولوجية .  (niyah)لنية 
فهي حتدث يف -بل حصراً لنية فعلية، تلك النية اليت هي نفسها شيء دنيوي جداً 

ظرفية بطريقة حمددة جداً وبطريقة على أوثق ارتبـاط  الدنيا حصراً، وهي آنية و
فالتدليل على شيء ال يكون إال باستخدام اللغـة وحسـب،   . باملوضوع أيضاً

واستخدام اللغة يعين استخدامها بناء على قواعد معينة للمفردات واإلعـراب،  
األمر الذي يستوجب أن تكون اللغة يف الدنيا ومنها أيضاً، ولذلك فإن املـذهب  
الظاهري يرى أن اللغة حتافظ على انضباطها بواسطة االسـتعمال احلقيقـي، ال   

وقبل كل شيء تقف اللغة بني اإلنسان . بواسطة األمر املعنوي وال باحلرية التأملية
فإذا كانت الدنيا عبارة عن منظومة هائلة من التشاات : وبني الالحمدود الشاسع

أي اللغة -س يكون عندها الشكل اللفظي بني الكلمات واألشياء املدركة باحلوا
هو ما يتيح لنا أن نعـزل األشـياء املدركـة     -يف استعماهلا القواعدي العملي

وهكذا فإن األمانة ألمثال هـذه  . املخصصة عن هذه التشاات البالغة الترتيب
للغة هي، كما يقول آرنالدز عنها، نوع من أنواع ممارسـة  " احلقيقية"اجلوانب 

فالكلمة هلا معىن حمدد مفهوم على أنه أمر جـازم،  ). 8(الذايت للخيالاالنضباط 
) التمـاثالت (وتصاحب ذلك املعىن أيضاً سلسلة تقديرية جداً من التشـاات  

لكلمات ومعاين أخرى، أي تلك السلسلة اليت حتوم بالتحديد حـول الكلمـة   
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لوال ااز لكانـت  ، و)كما ترد حىت يف القرآن(وهكذا فإن اللغة اازية . األوىل
ملصة وحتت رمحة املؤول األمني، تشكل قسطاً من البنية احلقيقية للغة، ولـذلك  

  .فإا جزء من مجاعية مستخدمي اللغة
إن ما يفعله ابن حزم، كما يذكرنا آرنالدز، هو تصوره أن اللغـة متتلـك   

نوعة مـن  ميزة املؤسسة الصادرة بأمر إهلي، مؤسسة مم: ميزتني متناقضتني ظاهرياً
التبديل، ثابتة ومنطقية وعقالنية وواضحة، وميزة األداة املوجودة كأمر طـارئ  

وهلذا السـبب  . صرف، كمؤسسة للداللة على املعاين الوطيدة يف لفظات حمددة
الذي جيعل الظاهريني ينظرون إىل اللغة مبنظار مزدوج فإم يرفضـون تقنيـات   

إىل اجلذور اليت قد )  العربية على األقليف(القراءة اليت تعود بالكلمات ومعانيها 
فكل لفظة هي مناسبتها اخلاصة ا ونظراً لـذلك فهـي   . يظن بأا مشتقة منها

وألن القرآن، الذي هو احلالة . راسخة اجلذور يف البيئة الدنيوية اليت تنطبق فيها
املثلى للغة مقدسة وبشرية، هو ذلك النص الذي يـدمج التحـدث والكتابـة    

اءة  واإلخبار، فإن التأويل الظاهري نفسه يقبل كشيء ال منـاص منـه ال   والقر
الفصل بني الكالم والكتابة وال االنفصال بني نص وظرفيته، على النقيض مـن  

وإن هـذا التفاعـل، التفاعـل    . ذلك، التفاعل الضروري فيما بني هذه األمور
  .أمراً ممكناًالتأسيسي هو الشيء الذي جيعل من الفكرة الظاهرية الصارمة 

لقد أوجزت مبنتهى العجلة نظرية معقدة إىل حد هائل، ولكن ليس بوسعي 
أن أدعي أن هذه النظرية كان هلا أي تأثري معني يف األدب األوريب الغـريب منـذ   

، ولرمبا ما كان هلا أي تأثري حـىت يف  (Renaissance)زمن االنبعاث احلضاري 
ن الشيء الذي جيب أن يقع علينا وقع ولك. األدب العريب منذ العصور الوسطى

الصاعقة فيما يتعلق بالنظرية بأسرها هو أا متثل فرضية حمبوكة بإتقان للتعامل مع 
 -وسأديل ذا مبقدار ما أستطيع مـن الدقـة  -النص كشكل دليل، وشكل فيه 

الدنيوية والظرفية ومرتلة النص كحدث له خصوصيته احلسية فضالً عن احتماله 
، أشياء كلها حمط االعتبار بأا مندجمة يف النص، وأا جزء ال يتجزأ من التارخيي

وهذا يعين أن النص له موقع حمدد يضـع  . قدرة النص على إنتاج املعىن وتوصيله
فيه القيود على املؤول وتأويله ال ألن املوقع خمبوء ضمن النص كسر، بل علـى  

صية السطحية كاملوضـوع  األرجح ألن املوقع موجود على نفس مستوى اخلصو
هنالك طرائق عديدة لتوصيل مثل هذا املوقع، ولكن الشيء الذي . النصي نفسه
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الذي كان عند الظـاهريني إىل  (أريد جذب االنتباه اخلاص إليه هنا هو الطموح 
من جانب القراء والكتاب أن يدركوا النصوص على أا تلك ) درجة كبرية جداً

، وأـا  استهل تواًقد  -فضل دقة مواقعها يف الدنياب-املوضوعات اليت تأويلها 
فأمثال هذه النصوص يصبح من مث . املوضوعات امللجومة والالمجة للتو بتأويلهم

من املمكن االستدالل على حاجتها يف أقصى األحوال لقراءات تكميلية كشـيء  
  .مناقض للقراءات اإلضافية

***  
اليت تفرض ا النصوص القيود إنين أريد اآلن أن أحبث بعض تلك الطرائق 

على تأويلها أو تلك الطريقة، إن قلنا بشكل جمازي، اليت فيها قرب هيكل الدنيا 
فالنظرية النقديـة  . من منت النص جيرب القراء على أخذ االثنني معاً بعني االعتبار

ومثة حماوالت جتـري  . احلديثة أكدت توكيداً مفرطاً على انعدام حمدودية التأويل
ن للربهان على املقولة اليت مفادها أن كل القراءات مغلوطة، ونظراً لذلك فما اآل

من قراءة أفضل من أخرى غريها، ومن مث فكل القراءات يف التحليل األخري، مع 
العلم أن عددها ال حمدود على أرجح الظن، ما هي إال تأويالت مغلوطة على قدم 

ن تصور للنص بأنه موجود يف قلـب  إن قسطاً من هذه املقولة اشتق م. املساواة
بيد أنين ال أوافـق  . كون نصي هيليين سحري، كونه ال ميت بأية صلة إىل الواقع

على هذا الرأي، ال ألن النصوص موجودة بالفعل يف الدنيا بكل بساطة وحسب، 
وإحدى مهماـا كنصـوص أن   -بل وألن النصوص كنصوص متوضع أنفسها 

على ما هي عليه من خالل اسـتقطاا اهتمـام   وتبقى بالفعل  -متوضع أنفسها
وعالوة على ذلك فإن طريقتها لفعل هذا هي وضعها القيود على ما ميكن . الدنيا

  .فعله ا جراء التأويل
إن التاريخ األديب احلديث يعطينا عدداً من األمثلة عن كتاب يبدو نصـهم  

فثمة . بل واملوصوف أيضاًجيسد بإدراك ذايت الظروف اجللية ملوقعه املخيل مادياً، 
ولسوف أحبث ثالثة أمثلة هم جـريارد مـانلي هـوبكيرت    -منوذج من الكتاب 

يتصور عامداً متعمداً أن النص حيظى بالتعزيز  -وأوسكار وايلد وجوزيف كونراد
من موقع منطقي يشتمل على املتحدث ومجهور املستمعني، وبذلك يكون التفاعل 

موقع النص، أي وضـعه   هوبني اللفظية والنصية،  املقصود بني احلديث والتلقي،
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  .لنفسه يف الدنيا
أولئك الكتاب الثالثة الذين ذكرم قاموا بعملهم األساسـي بـني عـام    

إن موضوع كتابتهم يتباين تبايناً كبرياً جداً إىل حـد  . 1915وبني عام  1875
تتاحية صحفية وامسحوا يل أن أبدأ باف. يتعذر فيه وجود جوانب تشابه فيما بينها

  :هلوبكيرت
كانت هنالك ثالث موجات من الصقيع . قيل عن الشتاء أنه قاس

ما من ثلج ميكن التحدث عنه . شباط 9املوايت للتزجل، فاثالثة بدأت يف 
ففي بعض األيام السابقة للسابع من شباط شاهدت . حىت ذلك اليوم

الثلج  ويف التاسع من شباط تساقط. عناقيد الزهور منكوسة الرؤوس
وحني نزلنا إىل حقل قريب . ولكنه مل يستقر على رؤوس أوراق النبات

من خميم قيصر شاهدته أمامي على شكل طبقات من القذارة، طبقة حتت 
على ذلك السفح " عبارة"طبقة، مرسوماً يف أطراف متقاطعة وحامالً 

ليس يف جعبيت حىت اآلن كلمة أخرى للتعبري عن ذلك الشيء -كله 
سر النظر أو االنتباه بقبضة حديدية أو رمسة حقيقية أو مبعامل الذي يأ

بارزة أو، من جديد، بكتابة منقوشة، الشيء الذي مل يكن مجاالً وال 
جوهراً حقيقياً ومع ذلك يعطي املتعة وجيعل من القبح حىت أفضل من 

  ).9(انعدام املعىن
هد من الطبيعة إن باكورة كتابة هوبكيرت حتاول ذه الطريقة أن تصور مشا

  .بأقصى دقة ممكنة
كلمة "ومع ذلك فهو ليس بالناسخ السليب ألن هذه الدنيا بالنسبة إليه هي 

  ".اهللا، تعبري أو خرب عنه
حـني  "فكل ظاهرة يف الطبيعة، كما كتب يف القصيدة القصرية املعنونة بـ 

عن نفسها يف الدنيا علـى شـكل وحـدة مـن     تنبئ ، "حتترق طيور الرفاريف
يطرد كل من يقطن / كل شيء فان يفعل شيءاً واحداً والشيء نفسه: "رداتاملف

صائحة بأعلى صـوا إن  / هي نفسها، فذايت تتحدث وتفنت -األنفس/ يف البيت
إن معاينة هوبكيرت للطبيعة، ). 11"(ومن أجل ذلك جئت: كل ما أفعله هو ذايت

ية للحديث أو لإلتيان فهو يرى يف الصقيع ن. يف مدخل مفكرته، معاينة ديناميكية
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باملعىن، إذ إن طبقاته املتراكمة تأسر انتباه املرء من جراء العبارة اليت حتملها حيال 
. إن مقدار استجابة الكاتب هو عني مقدار وصـفه كواصـف  . املعىن أو التعبري

والقارئ، مثله مثل الكاتب، مشارك كامل يف استخراج املعىن كونـه مضـطراً   
اإلتيان مبعىن ما حىت لو كان قبيحاً يبقى أفضل من انعدام أي للفعل كشيء فان، ف

  .معىن
فالكتابة إخبـار،  . فديالكتيك اإلنتاج موجود يف أي مكان يف عمل هوبكيرت

/ مـايس  21لقد كتب إىل روبرت بريدجز يف . والطبيعة إخبار، والقراءة إخبار
 تقرأها تكاسالً عليك أال: "قائالً من باب اإلنصاف للقصيدة 1878مايو يف عام 

فـالنربة حيـاة   .. بعينيك بل بأذنيك، وكأن الورقة تلقيهـا خطابيـاً عليـك   
الشعر هو "وبعد مضي سبع سنوات حدد مبزيد من الصرامة أن ). 12"(القصيدة

وإجنـازه  الطفل املدلل للكالم، له شفتان ولفظ منطوق، والواجب يقضي بنطقه، 
فاإليقـاع  . جز ذلك فلن يكون هو نفسه، وإن مل ينكامالً ال يصح إال بعد نطقه

فكما أن الشعر كالم مؤكد، فـإن  . املتفجر يعيد للشعر روحه وذاته احلقيقيتني
ولذلك جيب أن يكـون  . الكالم هو الشيء املطهر من اخلبث كالذهب يف الفرن

إن التطابق قريب جداً ) 13"(للشعر املقومات اجلوهرية للكالم، وبشكل مؤكد
بني الدنيا والكلمة واللفظة، اليت تأيت كلها حية بعضها مع بعض يف ذهن هوبكيرت 

كلحظة من حلظات اإلجناز، ولذلك فإنه يتصور أن احلاجـة طفيفـة للوسـاطة    
القصـيدة  " لتالعب"إن النص املكتوب هو ما يوفر الواقع الظريف اآلين . النقدية

النسبة إليه فالنص اخلاص وبكيرت كان ب). وكلمة تالعب من كلمات هوبكيرت(
طفله، وكان نصاً بعيداً جداً عن الوثيقة املقرونة بغريها مـن النصـوص امليتـة    
الالدنيوية، ولذلك فحني دمر قصائده حتدث عن ذبح األبرياء، كما أنه يف كـل  

ويف حلظة أقصـى  . مكان يتحدث عن الكتابة على أا ممارسة موهبته الذكورية
عرب بيولوجيا ." ب. إىل ر"املعنونة ببساطة درجات توحده يف حياته، يف القصيدة 

  :فحني يأيت على وصف ما يكتبه اآلن يقول. عن إحلاح شعوره باجلدب الشعري
واحسرتاه حينئذ إن افتقدت يف أبيايت الفاترة الزخم والعصيان 
والترنيمة واخللق، فعاملي الشتائي، الذي قلما ينشر عبري تلك النعمة 

  )14.(سر، تعليلنايهبكم اآلن، بشيء من التح

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


http://medaad.wordpress.com 
 

 

-43-  

فبما أن نصه قد فقد اآلن قدرته على احتواء وطأة اخللق، ومبا أنه مل يعـد  
، "باألحرف امليتة"ذلك اإلجناز الكبري بل استحال إىل ما يدعوه يف قصيدة الحقة 
مييل حنـو سـند   "فليس بوسعه اآلن إال كتابة تعليل، الذي هو مبثابة كالم ميت 

  ".حقيقي
ر وايلد بلسان أحد معاصريه أن كل ما كان يتحدث به لقد قيل عن أوسكا

وهذا القول ليس أقل صـحة  . كان يبدو وكأنه مغلّف ضمن عالميت االستشهاد
من كل ما كتبه أيضاً، وذلك ألن مثل هذه احلالة كانت النتيجة الختاذ وضـعية  

ـ  "، األمر الذي عرفه وايلد بأنه (pose)معينة  ع إدراك أساسي ألمهية التعامـل م
أو مثلما يكيل آلغرنون الصـاع صـاعني   ). 15"(احلياة من منطلق حمدد معقول

ذلـك  " فأجابه " أنت حتب دائماً أنن جتادل حول األشياء: "جلاك حني امه قائالً
أمهية "، يف مسرحية وايلد املعنونة بـ )16"(بالضبط ما جاءت األشياء من أجله

ان على الـدوام مسـتعداً إلطـالق    ومبا أن أوسكار وايلد ك". كون املرء جاداً
التعليقات اجلديرة باالستشهاد، فقد مأل خمطوطاته باألقوال املأثورة عن كل مـا  
ميكن أن يتخيله املرء من موضوعات، إن ما كتبه كان املقصود به مزيـداً مـن   
التعليق أو االستشهاد، أو كان املقصود به، وهذا أهم من سابقيه، أن تعود بـه  

ومن الواضح أن هناك أسباباً اجتماعيـة لـبعض هـذا    . ايلد نفسهاجلذور إىل و
إن حمبة املرء لنفسـه  . "الغرور الذي مل يقم وايلد بأية حماولة إلخفائه يف سخريته

، ولكن تلك األسباب مل تكن لتنوء "هلي بداية قصة رومانسية طويلة طوال احلياة
لد علـى نفسـه علـى    وبعد أن آىل واي. بعبئها على الفصاحة يف أسلوب وايلد

االستخفاف بالعمل واحلياة والطبيعة نظراً لنقصاا وتناثرها، اختذ مملكة له ذلك 
العامل املثايل النظري الذي كانت فيه احملادثة، كما قـال آللفريـد دوغـالس يف    

، أساس العالقات البشرية  (De profundis)" من الصميم"كراسته املعنونة بـ 
جار يعوق احملادثة كمـا فهمـه وايلـد مـن احلـوار      فبما أن الش) 17.(كلها

األفالطوين، فإن منط التحادث كان جيب أن يتخذ شكل القول املـأثور، فهـذا   
القول املأثور املقتضب هو، باملصطلح الذي أطلقه عليه نورثروب فراي، وسـيلة  

لفظة موجزة متراصة قادرة على التعبري عن أطـول  : األداء الرئيسة لدى وايلد
وحني . ة من املوضوعات، وعن أعظم نفوذ، وعن أدىن التباس حيال كاتبهاسلسل

وهاكم ما قاله . غزا وايلد أشكاالً أدبية أخرى حوهلا إىل أقوال أطول من السابقة
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لقد تناولت الدراما، وهي أكثر األشكال املوضـوعية املعروفـة   : "عن املسرحية
ا بذلك شأن القصيدة الغنائية لألدب، وجعلت منها أسلوباً شخصياً للتعبري، شأ

". والقصيدة القصرية، ووسعت يف الوقت نفسه مداها وأغنيتـها بالشـخوص  
لقد أوجزت كـل األكـوان يف   : "ولذلك فليس من املستغرب أن يكون قد قال

  ).18"(عبارة، وكل الوجود يف قول مقتضب
تدون الدمار الـذي حيـل باملدينـة الفاضـلة     " من الصميم"إن كراسة 

“utopia”  ر بفردانيتها وال أنانية أنانيتها يف كراستهروح "اليت كان وايلد قد بش
فمن حياة مفعمة باحلرية إىل السجن ومعاناة كـل  ". اإلنسان يف ظل االشتراكية

أصناف الشقاء، كيف، يا ترى، تأيت إجناز التغيري؟ إن تصور وايلد للحرية يوجد 
لشخصيات املتصارعة على أا أخوة حيث تتكشف ا" أمهية كون املرء جاداً"يف 

كجداول اجلنود (إن الشيء املدون . يف خامتة املطاف ورد أا تقول بأا أخوة
ال يفعل شيئاً إال توكيد كل ما كان قد قيل سابقاً برتق، ) اليت كان يراجعها جاك

  .ولكن بفخامة
ط فهذا التحول من اخلصومة إىل األخوة هو ماكان يف ذهـن وايلـد لـرب   

  .تكثيف الشخصية بتكاثرها
فحني يبتلي تبادل اآلراء بني البشر بانعدام حرية التحادث، وحني يكـون  
مقيداً باملوافقة القانونية على الطبع وحسب، األمر الذي يعين تعذر االستشهاد به 
بصراحة ويعين أيضاً، ألنه حظي بالتوقيع الرمسي، أنه صار موجباً إلقامة الدعوى 

وحني أعاد وايلد التأمل حبياتـه يف  . املدينة الفاضلة تتقوض وتتداعى اجلنائية فإن
ولكنه يـورده  . تسمر خياله من هول آثار نص واحد على حياته" من الصميم"

ليبني كيف أنه يف انتقاله من الكالم إىل الطباعة، األمر الذي تتفاداه مبعـىن مـن   
فادته كيفما اتفق بفضل املعاين نصوصه األخرى األكثر حظاً من ذلك النص، وت

  .تفردها باالقتضاب، تعرض وايلد للتدمري
إن حسرة وايلد يف املقطع الوارد أدناه تتمثل بأن النص يشتمل على أكثر مما 

ونظراً لذلك فإن النص يصبح، . ينبغي، ال على أقل مما ينبغي، من الواقع الظريف
  :مبفارقة وايلدية، عرضة للمخاطر

يلة جداً، شعرها من أشعار الطالب غري إنك أرسلت يل قصيدة مج
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وهأنذا أجيب برسالة : املتخرجني من اجلامعة، ألبدي استحساين عليها
إا تنتقل . انظر إىل تاريخ تلك الرسالة.. مليئة باألفكار األدبية الومهية

منك إىل يدي زميل كريه، ومنه إىل عصابة من املبتزين، ومن مث نسخ 
قائي، وإىل مدير املسرح الذي جيري متثيل منها تدور يف لندن ألصد

وكل ما خيطر على البال من تفسريات توضع فيها إال التفسري : عملي فيه
فلقد ثارت ثائرة اجلمعية من اإلشاعات اخلرقاء حىت وجب : الصحيح

وهذه : علي أن أدفع مبلغاً كبرياً من املال ألنين كتبت لك رسالة شائنة
وإنين سوف أبرز بنفسي الرسالة  :تشكل صلب أقذع جم ألبيك

األصلية يف احملكمة ألكشف هلا عن حقيقة الرسالة، ولقد كانت موضع 
التشهري من قبل حمامي أبيك الذي وصفها أا حماولة خبيثة فياضة 

بالتمرد إلفساد الناشئة األبرياء، ويف خامتة املطاف تشكل هذه الرسالة 
التاج، وينظم ا القاضي حكماً جزءاً من اإلدعاء اجلنائي، ينشغل ا 

وهكذا تكون . بفهم قليل وخلق كثري، وأخرياً أدخل السجن من جرائها
  ).19(النتيجة لكتابيت لك رسالة رائعة

الصالة اهلائلة "بأا تشبه  )6(ففي هذه احلياة الدنيا اليت وصفها جورج إليوت
وإا كـذلك  : "عالًميكن آلثار الكتابة أن تكون خطرية ف" الفياضة باملهموسات

احلجر الذي ما فتئت تتقاذفه أرجل أجيال وأجيال من الفالحـني والـذي قـد    
ينكشف عن حلقات متصلة صغرية وعجيبة ألثر ما حتت عيين ذلك العامل الـذي  
من خالل جهوده قد حيدد يف خامتة املطاف تاريخ الغزوات ويكشـف أسـرار   

قة اليت ظلت ردحاً طويالً مـن  الديانات، وكذلك شيء من احلرب على تلك الور
الزمن كغطاء بريء أو بديالً مؤقتاً لشيء ما ميكن أن تتفتح أمام زوج واحد من 
العينني اللتني توفرت هلما من املعرفة ما يكفي لتحويل تلك الورقـة إىل بدايـة   

أي هدف على اإلطـالق   )7(فلئن كان الحتراس دكتور كاسوبون) 20"(كارثة

                                                        
  .المترجم -)80 -1819(االسم المستعار للروائية اإلنكليزية ماري آن كروس  )6(
ميدل "إنه إحدى الشخصيات الرئيسية في رواية للكاتبة المذكورة أعاله، وتحمل هذه الرواية عنوان  )7(

وهـو معلـم متحـذلق    . جرت فيها أحداث الرواية وهو اسم البلدة الريفية االنكليزية التي" مارش
عجوز ومتحمس دينياً يتزوج من شابة باسم دوروني بروك، وهـي شخصـية رئيسـية أخـرى     

بالعبـث فـي األتربـة    "ومتحمسة دينياً أيضاً للقديسة تيريزا، ولكنه يقضي شهر العسل منهمكـاً  
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. ووصية خبط اليد توصي بالتأجيل األبدي، إحباط بداية كارثةفإنه، بسرية مطلقة 
ومع ذلك ال يستطيع النجاح ألن إليوت على أحر من اجلمر كي يبني أن ملحق 

، حىت امللحق الذي كان يف حرز حريز، ما هو إال نص ولذلك فإنـه يف  الوصية
لد، كان إن العار الذي حلق بكاسوبون، على نقيض العار الذي حلق بواي. الدنيا

بعد مماته، بيد أن تورطهما يف نوع من النصية الدنيوية حيدث لنفس السبب الذي 
  ".بوسيلة تقود إىل التهلكة"يكمن يف التزامهما مبا يدعوه إليوت 

وأخرياً إليكم كونراد الذي سأجيء، يف كل مكان من هذا الكتاب، علـى  
نها حتفز وتفصل وصف أسلوب السرد الرائع حلكاياته، وكيف أن كل واحدة م

مناسبة تالوا وتضفي عليها مسحة مسرحية، وكيف أن كل عمـل كـونراد   
مكتوب فعالً بالكالم املنقول الثانوي، وكيف أن التفاعل بني ما يروق للعني وما 
يروق لألذن يف عمله تفاعل رائع ومنظم ذلك التنظيم الرفيع، وتفاعـل جيسـد   

ليست ببساطة بـني رجـل ومصـريه     فاملواجهة الكونرادية. معىن ذلك العمل
املتجسد بلحظة مأزق نطري، بل إا، وبنفس اإلصرار، مواجهـة بـني مـتكلم    

إن مارلو هو االختالق الرئيس الذي اختلقه كونراد هلذه املواجهة، وهو . وسامع
وجد من أجلـي،  "ذلك الرجل املهووس مبعرفة أن شخصاً ما مثل كريتز أو جيم 

  )21".(إال من خاليل وحسب يف خامتة املطافوهو ال يوجد من أجلك 
هي -" إننا ال نوجد إال مبقدار ما يتشبث بعضنا ببعض" -فسلسلة البشرية 

إن كل . نقل الكالم الفعلي، والوجود، من فم إىل فم ومن مث من عني إىل أخرى
. نص كتبه كونراد يقدم نفسه على أنه ملا ينته بعد وأنه ال يزال قيـد التـداول  

أو . ولرمبا لن تقال البتـة -ة على ذلك، فإن الكلمة النهائية ملا تقل بعد وعالو"
ليست حيواتنا أقصر مما ينبغي للنطق بذلك القول الفصل الذي هو، بالطبع، من 

إن النصوص توصل التمتمات ). 22"(خالل كل متتماتنا، نيتنا الوحيدة والباقية؟
لقولة ذات احلضور الكايف الوايف، اليت لن حتظى البتة بذلك القول الفصل، بتلك ا

الذي يبقى بعيداً، واهناً بعض الشيء جراء إمياءة عظيمة مثل التضحية الذاتيـة  
                                                                                                                             

د حين من الزمن تساوره الشكوك ، وبع"ويل ليدزلو"كما قال ابن عمه الشاب " العضوية بال جدوى
  .بأن زوجته تميل إلى ابن عمه ويصبح الزواج تعيساً

ونظراً لذلك يضيف، بمنتهى الخسة، ملحقاً سرياً على وصيته يطلب فيه حرمان زوجته من الميراث إن 
  .المترجم -. تزوجت مستقبالً ابن عمه ويل
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  .اليت أقدم عليها جيم
ولكن حىت لو كانت اإلمياءة ختتتم النص ظرفياً فإا ال تفرغه من إحلاحـه  

  .العملي حبال من األحوال
لروائي الغريب مليء باألمثلـة  لقد آن اآلوان كي نشري إىل أن التراث ا •

عن تلك النصوص اليت تصر ال على واقعيتها الظرفية فقـط بـل وعلـى    
ولسرعان مـا  . مهمة أو إسناداً أو معىن ما يف الدنياتنجز للتو مرتلتها بأا 

، ولكن األروع منهما ريتشارد سون )8(خيطر بالبال سرفانتس وسيد هاميت
كالريا وهو يضع تلك احلروف بنسـق   لروايةفقط يف قيامه بدور الناشر 

متتال بعد أن فعلت ما فعلت، ويرتب أن ميـأل الـنص حبيـل الناشـر     
ومساعدات القارئ ومضامني حتليلية وتأمالت ذكريـات مـن املاضـي    
وتعليقات، مما جيعل جمموعة من الرسائل تتنامى لتمأل الدنيا وحتتل الفضاء 

إن . رب وأسر نفس فهم القـارئ كله، ولتصبح ظرفاً كبرياً وآسراً مقدار ك
من املؤكد أن اخليال الروائي كان يتضمن على الدوام هذا التمنـع عـن   
التخلي عن التحكم بالنص يف الدنيا، أو عـن حتريـره مـن الواجبـات     

وهي (االستطرادية واإلنسانية لكل الوجود البشري، ومن هنا جتيء الرغبة 
للعودة بالنص وحتويله، إن مل ) الفعل األساسي تقريباً للعديد من الروايات

يكن مباشرة إىل كالم، فعلى األقل إىل دميومة ظرفيـة كشـيء منـاقض    
  .للدميومة التأملية

ما من روائي، على أية حال، بإمكانه أن يكون واضحاً متاماً حيال الظروف 
يف الثامن عشر من شهر بـروميري بالنسـبة للـويس    "وضوح ماركس يف كتابه 

ن عمل يف رأيي يتحلى مبثل هذا التألق والفتنة خبصوص الدقـة  ، فما م"بونابرت
اليت جعلت من ابـن  )  Umständeوالكلمة األملانية هلا هي (اليت تبني الظروف 

فاألشـياء الـيت   . األخ بديالً ممكناً، ال كمبتكر بل كتكرار ممسوخ للعم العظيم
ة والقائلـة أن  يهامجها ماركس هي تلك الفرضيات البعيدة البعد كله عن النصي
فحني ). 23(التاريخ عبارة عن أحداث مستقلة وأن التاريخ بإمرة األفراد األفذاذ

                                                        
 -.قه سرفانتس وعزا إليه قصة دون كيشـوت اسم وهمي لكاتب عربي اختل: السيد حامد بن إنجيلي )8(

  المترجم
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حيشر ماركس لويس بونابرت ضمن سلسلة كاملة معقدة من التكرارات يظهـر  
ونـابليون   1789فيها أول ما يظهر هيغل، وبعدئذ الرومان القدماء وثوريو عام 

 -1848(اً يظهر احملبطون يف أحـداث  األول واملفسرون البورجوازيون وأخري
إذ يبدون كلهم يف نسق متشابه زيفاً جدير بصلة القرىب والتوالد وتزايد ) 1851

التفرعات والتستر تضليالً بستار الرباءة، فإنه مبنتهى اإلتقان يضفي مسحة النص 
فها هنا حنن أمام نص يوفر هو نفسه موقفاً . على الظهور العشوائي لقيصر جديد

 roi des)" ملك املهرجني"رخيياً دنيوياً بظروف لواله لظلت مستورة يف أضاليل تا
drôrles)  . وهو حباجة لذلك التحليل الذي سوف  -إن الشيء املثري للسخرية

هو كيف أن نصاً، لكونه نصاً، ولكونه -أسوقه يف مقاطع فرعية من هذا الكتاب 
تكرار، يصبغ بصبغة التـاريخ  يوظف كل أحابيل النص ويصر عليها، وأبرزها ال

وصبغة املعضلة كل تلك األمهية اآلنية والسريعة الزوال اليت اختـارت لـويس   
  .بونابرت ممثالً هلا

ففي إنتاج نصـوص ذات  . ومثة جانب آخر للشيء الذي كنت أقوله للتو
استحقاق راسخ، أو عزم أكيد، على الدنيوية، فإن هؤالء الكتاب وهذه األنواع 

بتون الكالم وجيعلون منه ذلك اس الذي به، ولواله، حلـاول نـص   األدبية يث
وبتثبيت الكالم أقصد أن تبادل املواضـع بـني   . صامت ربط نفسه بعامل احملادثة

-متحدث ومستمع، تبادالً استطرادياً كثيف الظرفية، يصار إىل جعلـه يقـوم   
ر الثنائي يف واقع مقام املساواة الدميوقراطية واحلضو -وأحياناً من باب التضليل

  .األمر بني متحدث ومستمع
فالواقع ال يشري إىل بعد العالقة االستطرادية عن املساواة وحسـب، بـل   
ويشري أيضاً إىل أن حماولة النص الظهور، ظاهرياً، بأنه مفتوح دميوقراطياً لكل من 

نقاط وعرضاً نقول أن إحدى . (قد يقرأه حملاولة جتسد فعالً من أفعال السوء النية
القوة يف النظرية الظاهرية اإلسالمية تكمن يف أا تبدد الوهم الـذي مفـاده أن   

وإن ). القراءة السطحية، وهي مطمح الظاهريني، تعين أي شـيء إال الصـعوبة  
تتقصد ملء الفراغ من ذلك النوع الذي " توم جونز"نصوصاً طويلة طول رواية 
فإن كل النصوص ترحل باألصل وعالوة على ذلك . ال يتاح ببساطة ألي إنسان

  .نصوصاً أخرى أو أا، وهذا هو األعم على األغلب، حتل حمل أشياء أخرى
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فالنصوص ما هي جوهرياً إال، كما كان يرى نيتشه مبنتهى حدة ذهن، وقائع 
إا تستحوذ على االنتباه وجتربه علـى  ). 24(سلطة ال وقائع تبادل دميوقراطي

حىت لو كان أصـل مقصـدها كنصـوص، مقرونـاً     التحول بعيداً عن الدنيا 
إن التكرار يف هـذه  (بالفاشستية املتأصلة يف سلطان السلطة املتعاملة مع الكتاب 

العبارة توكيد مقصود على احلشو يف صلب النصوص كلـها نظـراً ألن كـل    
، يفضي إىل توطيـد أركـان   )النصوص، بطريقة ما، عبارة عن توكيدات ذاتية

  .السلطة
ففي ساللة النصوص هنالك نص أول، نص مبدئ مقدس، إجنيل ومع ذلك 

يدنو منه القراء على الدوام من خالل النص الذي أمـامهم، إمـا كمبتـهلني    
متضرعني وإما كملقنني ضمن عديدين يف كورس مقدس معززين النص املركزي 

إن النظرية األدبية لنورثروب تبني بوضوح أن قوة اإلزاحـة يف كـل   . املؤسس
ص نامجة يف خامتة املطاف عن قوة اإلزاحة الكامنة يف الكتـاب املقـدس،   النصو

ومثـل  . الذي يستلهم األدب الغريب برمته منه مركزيته وقوته وأسبقيته الطاغية
هذا القول ال ينطبق بشكل أقل، يف األمناط املختلفة اليت حبثتها سـابقاً، علـى   

ي تستند هذه السالسل علـى  املسيحي واإلسالم/ففي التراثني اليهودي . القرآن
لغة مقدسة، أو شبه مقدسة، متينة، ولغة تكمن فرادا يف أا ظرفيـة الهوتيـاً   

  .وبشرياً
إننا غالباً ما ننسى أن الفيلولوجيا الغربية احلديثة، اليت تبدأ يف مطلع القرن 
التاسع عشر، تنطحت لتعديل األفكار املقبولة عموماً عن اللغة وعـن أحواهلـا   

ولقد حاول ذلك التعديل أوالً أن يقرر أية لغة كانت األوىل وبعدئـذ،  . دسةاملق
عند إخفاقه يف حتقيق ذلك الطموح، انتقل إىل االحنـدار باللغـة إىل ظـروف    

. زمر لغوية، نظريات تارخيية وعرقية، فرضيات جغرافية وأنتروبولوجية: خمصصة
الستقصـاءات هـو   ومثة مثل شيق على وجه التخصيص عن كيفية مسرية هذه ا

سرية إيرنست رينان كفيلولوجي، ألن الفيلولوجيا كانت حرفته احلقيقية ومل يكن 
فأول عمل جاد من أعماله كان حتليله، عـام  . مضماره مضمار احلكيم املضجر

، للغات السامية، وهو العمل الذي حظي بشرف التنقيح والنشر يف عام 1848
، ولـوال هـذه   "املقارن للغات السـامية التاريخ العام والنظام "بعنوان  1855

لقد كانـت  .  (Vie de Jésus)" حياة املسيح"الدراسة ملا كان باإلمكان كتابة 
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إطالق الوصف العلمي بالدونية علـى اللغـات   " التاريخ العام"الغاية من إجناز 
السامية، وهي أساساً العربية واآلرامية والعربية، وقد كانت الواسـطة لثالثـة   

التوراة والقرآن  -سة كما أشيع نطق ا اهللا أو أوحى ا على األقلنصوص مقد
كان مبقدور رينان أن يدرس قولته " حياة املسيح"وهكذا ففي . ومن مث األناجيل

القائلة أن النصوص املقدسة املزعومة، اليت جاء ا موسى أو يسوع أو حممد، ما 
مت نفس واسطة قدسيتها كان من املمكن أن تتضمن أي شيء مقدس فيها، ما دا

املزعومة، عالوة على أن منت رسالتها للدنيا ويف الدنيا، كانت مؤلفة مـن مثـل   
وساق رينان احلجج للربهنة علـى أن هـذه   . تلك املادة الدنيوية الضحلة نسبياً

النصوص، حىت لو كانت سباقة على كل النصوص األخرى يف الغرب، ال حتتـل  
  .مكانة الهوتية سامية

در رينان بالنصوص أوالً من مواد ذات وساطة مقدسة يف شـؤون  لقد احن
فاهللا كسلطان سالطني الكتاب صارت له قيمة . الدنيا إىل مواد ذات مادية تارخيية

ولكـن رينـان   . ضيئلة بعد التعديلية النصية والفيلولوجية اليت جاء ا رينـان 
فالشيء الذي حيل . جيةباستغنائه عن السلطة املقدسة أحل حملها السلطة الفيلولو

حمل السلطة املقدسة هو السلطة النصية للناقد الفيلولوجي الذي تتوفر فيه تلـك  
إن رينان مل جيهز . األوربية/ الرباعة لعزل اللغات السامية عن لغات الثقافة اهلندية

على الفعالية النصية اهلائلة للنصوص املقدسة السامية العظيمة وحسـب، وإمنـا   
اء للدراسة األوربية يف ميـدان دراسـي صـار يعـرف الحقـاً      حصرها كأشي
فاملستشرق هو ذلك اإلنسان الذي من صنف رينان، أو من ). 25(باالستشراق

صنف غوبينو، معاصر رينان، الذي كانت آراؤه موضع االستشهاد ا هنا وهناك 
، والذي تقوضت، بالنسبة إليه، السلسـلة  1855عام "التاريخ العام "يف طبعة 

القدمية للنصوص السامية املقدسة وكأن تعويضها كان فعالً مـن أفعـال قتـل    
األقربني، مع العلم أن زوال السلطة املقدسة ييسر ظهور التشرنق العرقي األوريب 
الذي يدفع طرائق البحث الغريب وكتاباته إىل حشر كل الثقافات غري األوربيـة،  

فنصوص االستشراق حتتل حيـزاً دون  واألدىن منها، إىل موقع من مواقع التبعية، 
أي تطور أو نفوذ، أال وهو ذلك احليز الذي مياثل متاماً موقع املستعمرة املفيـدة  

وحيدث هذا كله يف نفس ذلك الوقت الذي بـدأت  . للنصوص والثقافة األوربية
تترعرع فيه االمرباطوريات االستعمارية العظيمة، ال بل وترعرعـت بالفعـل يف   
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  .بعض احلاالت
" النقـد الرفيـع  "لقد قدمت هذا الوصف املوجز لألصل الثنائي لكل من 

واالستشراق كفرع من فروع الدراسات األوربية لكي أمتكن من احلديث عـن  
خطل ختيل حياة النصوص بأا مثالية بكل دعة وأا بال قوة أو تصـارع ومـن   

ـ   ديث احلديث، بشكل مناقض، عن خطل ختيل العالقات االسـتطرادية يف احل
  .الفعلي بأا، كما كان ريكوير يقول عنها، عالقة مساواة بني مستمع ومتحدث

ولكن هنالـك طرائـق   . إن النصوص تدمج احملادثة، وأحياناً بشكل عنيف
إن التحليل األثري الذي أجراه ميشيل فوكو عن نظم احملادثة ينطلق . أخرى أيضاً

، والـيت  "اإليديولوجيا األملانية"من تلك الفرضية اليت بشر ا ماركس وإنغلز يف 
يف كل جمتمع إنتاج احملادثة خيضع تواً للتوجيه واالصـطفاء والتنظـيم   "تقول أنه 

وإعادة التوزيع وفقاً لعدد معني من اإلجراءات اليت يتمثل دورها يف حتويل طاقاته 
وخماطره، ويف التصدي لألحداث الطارئة، ويف التملص مـن ماديتـه التأمليـة    

  .إن احملادثة يف هذا املقطع تعين ما هو مكتوب وما هو منطوق". ةاملروع
إن وجهة نظر فوكو هي أن حقيقة الكتابة نفسها هي قلب منهجي لعالقـة  

بيد أن الكتابة سبيل من -كلمات مكتوبة " جمرد"القوة بني احلاكم واحملكوم إىل 
مـن الضـيق    سبل إخفاء املادية املروعة إلنتاج حمكوم ومروض على هذا النحو

  :وها هو يردف قائالً. البالغ
إن أوضح هذه . االستثناءيف جمتمع كمجتمعنا نعرف مجعياً قوانني 

فنحن نعلم علم اليقني . املنغصات وأكثر شيوعاً هو ذلك الشيء احملظور
  .بأننا لسنا أحراراً يف أن نقول كل ما يعن على البال

ات، وطقوس تغطية املوضوع: فلدينا ثالثة أنواع من احلظر
الظروف، احمليطة ا، واحلق املمتاز أو القاصر على احلديث عن موضوع 

  .معني
فهذه احملظورات تتداخل فيما بينها وتعزز وتكمل بعضها بعضاً 

ولسوف أشري . لكي تشكل شبكة معقدة عرضة للتعديل على الدوام
يق ما مبنتهى البساطة إىل أن املناطق اليت تكون فيها هذه الشبكة على أض

يكون من التحبيك اليوم، حيث تكون مكامن اخلطر أكثر عدداً، هي 
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فالكالم يف الظاهر قد ال ... تلك املناطق اليت تعاجل السياسة واجلنس
يكون موضع االعتبار الكبري، ولكن احملظورات اليت تطوقه سرعان ما 

إن الكالم ليس جمرد ترمجة ... تكشف عن صالا بالشهوة والسلطة
بل إنه نفس موضوع صراعات ... للصراعات وأنظمة السالطة لفظية

  )26.(اإلنسان
إن الوضع االستطرادي، على الرغم من الصورة املثالية املبسطة اليت صوره 
ا ريكوير، وبعيداً عن كونه نوعاً من أنواع احملادثة بني ندين، يشبه على األرجح 

ر، بني قامع ومقمـوع، فـبعض   تلك العالقة غري املتكافئة بني مستعمر ومستعم
احملدثني العظماء، ومن أبرزهم بروست وجويس، كانوا يدركون ببصر ثاقب هذا 
التضاد، ولذلك فإن تصويرام للوضع االستطرادي تسلط عليه دائمـاً أسـطع   

إن الكلمات والنصوص على أوثق ارتباط بالدنيا . السلطوية/ األضواء السياسية
فعاليتها، ال بل وحىت استخدامها يف بعض احلـاالت،  وإىل ذلك احلد الذي جيعل 

وحلظة من حلظـات  . أمرين على عالقة بالتملك والسلطة والقوة وفرض اهليمنة
التقومي حتدث يف الوعي الثوري لدى ستيفان ديدالوس حني يتحادث مع العميد 

  :االنكليزي للموضوعات الدراسية
 عنه من كتل من وما هو ذلك اجلمال الذي يكافح الفنان للتعبري

  .التراب، قال ديدالوس بربودة أعصاب
لقد بدا وكأن تلك الكلمة الصغرية توجه رأس حربة حساسيته 

ضد هذا اخلصم الدمث احلذر، وشعر باكتئاب شديد أن الرجل الذي 
إن اللغة : -ففكر ملياً. يتحدث معه إنسان ريفي من منطقة بن جونسون

يا للبون الشاسع بني لفظ . ن لغيتاليت نتحدثها هي لغته قبل أن تكو
  .كلمات كالوطن واملسيح واجلعة والسيد على شفتيه وشفيت

إنين ال أستطيع نطق هذه الكلمات أو كتابتها دون اضطراب يف 
  .الروح

فلغته ستبقى بالنسبة يل، مع أا مألوفة جداً وغريبة جداً، كالماً 
وصويت يستبقيها يف حالة إنين مل أحنت ومل أتقبل كلماا أنا، . مكتسباً

إن روحي حيل ا االضطراب يف ظل . استنفار للدفاع عن النفس
  ).27(لغته
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إن عمل جويس تلخيص لكل تلك االنفصاالت واالستبعادات واحملظورات 
السياسية والعرقية اليت استنتها كقوانني، ومن منطلق التشرنق العرقي، الثقافـة  

  .سع عشراألوربية الصاعدة إبان القرن التا
إن وضعية احلديث، كما يعرف ستيفان ديدالوس، قلما تضع الندين وجهاً 

وعلى األرجح فإن احلديث يضع حمادثاً فوق آخر، أو إنه يرسم قانونيـاً  . لوجه
جغرافية املدينة املستعمرة، كما وصف فرتز فانون، مبنتهى التألق، ذلك التطرف 

  ":ضمعذبو األر"الذي ميكن جر احلديث إليه يف 
إن املنطقة اليت يعيش ا املواطنون ليست تكملة للمنطقة املأهولة 

  .باملستوطنني
وامتثاالً . فاملنطقتان متقابلتان، لكن ال يف سبيل خدمة وحدة أمسى

منهما لقواعد منطق أرسطو، فاملنطقتان كلتامها تطبقان مبدأ االنعزال 
داً من هذين التعبريين وليس من املمكن التصاحل ألن تعبرياً واح. املتبادل

إن بلدة املستوطنني بلدة ذات بناء متني كله من . زائد عن اللزوم
احلجارة واإلمسنت املسلح، وبلدة تتألأل فيها األضواء ويغطي اإلسفلت 

شوارعها، عالوة على أن عربات نقل النفايات تبتلع كل الفضالت 
طر على بال وتعرب الشوارع وكأا غري مرئية وغري معروفة وقلما خت

وأما قدما املستوطن فإنك لن ترامها بتاتاً، إال رمبا يف البحر، . أحد
. ولكنك حىت هناك لن تكون على مقربة كافية منه حىت تستطيع رؤيتهما

فقدماه حمميتان حبذاء قوي على الرغم من أن شوارع بلدته نظيفة 
ة معتلفة إن بلدة املستوطن بلد. ومستوية وخالية من احلفر أو احلجارة

. على خري ما يرام، وبلدة هنية البال، ومعدا مليئة دائماً بأشهى األشياء
  .إن بلدة املستوطن هي بلدة الناس البيض، بلدة الغرباء

وأما البلدة اليت ختص الشعب املستعمر، أو البلدة الوطنية على 
 ، البلدة االحتياطية، فهي مكان ”medina“األقل، بلدة السود، املدينة 

إم مولودون هناك، . سيء السمعة، مأهولة برجال ذوي صيت ذميم
أما أين وكيف ولدوا فأمران ينطويان على أمهية ضئيلة، كما أم ميوتون 

إا عامل بال . هناك، وأما أين وكيف ميوتون فأمران ال خيطران على البال
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 أية سعة، إذ إن الناس تعيش بعضها فوق بعض، وأكواخهم مبنية بعضها
البلدة الوطنية بلدة جائعة، تتضور جوعاً وتلهث خلف . فوق بعض

إن البلدة الوطنية قرية ذليلة، . الرغيف واللحم واألحذية والفحم والنور
جاثية على ركبتيها، بلدة تتمرغ بالوحل، إا بلدة السود واألعراب 

  .القذرين
هي  وإن النظرة اليت تنظر ا البلدة الوطنية إىل بلدة املستوطن

كل  -نظرة اشتهاء، نظرة حسد، ونظرة تعرب عن أحالم املواطن بالتملك
أن جيلس إىل طاولة املستوطن، أن ينام يف سرير : أنواع التملك

املستوطن، مع زوجته إن كان باإلمكان، اإلنسان املستعمر إنسان 
وهذا الشيء يعرفه املستوطن أمت معرفة، فحني تلتقي نظراما . حسود

. ذلك بكل مرارة، ويبقى دائماً مستنفراً للدفاع عن نفسهيتأكد من 
وهذا صحيح إذ ليس هنالك من ". إم  يريدون أن حيتلوا مكاننا"

مواطن ال حيلم مرة واحدة يف اليوم على األقل من إحالل نفسه حمل 
  )28.(املستوطن

وهكذا فليس من املستغرب أن يكون حل فانون ملثل هـذه احملادثـة هـو    
  .العنف
ن أمثال هذه األمثلة جتعل من املتعذر الدفاع عن التعارض بني النصـوص  إ

والدنيا، أو بني النصوص والكالم، فثمة استثناءات أكثر مما جيب، ومثة ظـروف  
رمسية وإيديولوجية وتارخيية أكثر مما ينبغي أيضاً، تورط النص يف أرض الواقـع،  

ه ذلك الشيء املطبوع الصامت حىت لو كان من احملتمل النظر إىل النص أيضاً بأن
وإن انسجام القوى اليت تولّد النص وحتـافظ عليـه   . وذو األحلان غري املسموعة

كحقيقة ال كشيء خيايل صامت بل كشيء ناتج يبدد تناسق حىت التعارضـات  
. س. وعالوة على ذلك فإن اليوتوبيا النصية اليت تومهها كل مـن ت . البالغية

بطريقته اخلاصة، واليت نقيضها املرعب إىل حد ما إليوت ونورثروب فراي، كل 
إن فرضـييت  . هو مكتبة بورجز، هي على تعارض مطلق مع الشكل يف النصوص

هي أن أي تصور للنص، تصوراً متمركزاً ومتقوقعاً على نفسه، أو أي تصـور،  
مبقدار ما يتعلق األمر بذلك، للوضع االستطرادي كما حدده ريكوير، يتجاهـل  
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إن . ، عزم بلوغ السلطة، الذي ميكن لنصوص عديدة أن تنبثق عنـه ذلك العزم
احلد األدىن للحافز يف عمل بيكيت، هلو، كما أتصور، نسخة معكوسة هلذا العزم، 

  .أي طريقة لرفض الفرصة املتاحة لبيكيت من قبل الكتابة احلديثة
***  

التعليـق  ولكن أين، يا ترى، الناقد والنقد يف كل هذه املعمعة؟ فالدراسة و
، وتاريخ األفكار والتحليالت  ”explication de texteوالتفسري، وشرح النص 
هذه كلها أمناط من أمناط االهتمام بـاألمر النصـي،   : البالغية أو شبه املنطقية

. اهتماماً نظامياً ووثيق الصلة باملوضوع، املطروح أمام الناقد توا ويف متناول اليد
لة اليت هي الشكل التقليدي الذي عرب فيه النقد عن ولسوف أركز اآلن على املقا

، وهو الشيء الذي مكااإن اجلانب املركزي املعضل للمقالة كشكل هو . نفسه
أعين به سلسلة من ثالث طرائق اختذا املقالة لتكون الشكل الذي يطرقه النقاد 

ولـذلك فاملكـان يتضـمن    . ويضعون أنفسهم يف صميمه كي يقوموا بعملهم
القات وصالت القرابة اليت يقيمها النقاد مع النصـوص واجلمـاهري الـيت    الع

يتوجهون إليها، فضالً عن أنه يتضمن أيضاً احتالل املكان الدينكاميكي الـذي  
  .حيتله نص الناقد نفسه بالشكل الذي ينتجه فيه

فأول منط من أمناط القرابة هو صلة املقالة بالنص أو باملناسبة اليت حياول أن 
فكيف جتيء إىل النص باختيارها هي؟ وكيف تدخل ذلك النص؟ ما . رب منهايقت

هو التعريف اخلتامي لصلتها بالنص واملناسبة اليت تتعامل معها؟ والـنمط الثـاين   
واملقصد الذي لدى مجهورها، كما افترضته أو خلقتـه  (للقرابة هو مقصد املقالة 

نقدية حماولة منها للتشـبه بـالنص أو   فهل املقالة ال. يف حماولتها االقتراب) املقالة
للذوبان فيه باختيارها هي؟ وهل تقف بني النص والقارئ، أو إىل جانب هذا دون 

ألا (ذاك؟ ما مقدار كثرة أو قلة التباين املضحك بني نقصاا الشكلي اجلوهري 
ا وبني االكتمال الرمسي للنص الذي تعاجله؟ وأم) ليست يف خامتة املطاف إال مقالة

النمط الثالث من أمناط التقرب فإنه يهم املقالة كحيز حتدث فيه أنواع معينة من 
ما مقدار إدراك املقالـة هلامشـيتها   . األحداث كجانب من جوانب إنتاج املقالة

بالنسبة للنص الذي تبحثه؟ وما هي الطريقة اليت تسمح ا املقالـة للتـاريخ أن   
ي تصنع فيه تارخيها هي، أي، يف ذلك يكون له أي دور يف نفس ذلك الوقت الذ
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الوقت الذي تتحرك فيه املقالة من االبتداء إىل التوسع وصوالً إىل اخلامتة؟ ومـا  
أو بعيداً عنه أو إىل صميمه، الواقع الفعلي نوعية كالم املقالة وهي تتحرك باجتاه 

 ذلك الواقع الذي جيسد احللبة اليت حيدث فيها النشاط واحلضـور التـارخييني  
  الالنصيني يف آن واحد مع املقالة نفسها؟

وهل املقالة، يف خامتة املطاف، نص أو توسط بني النصـوص، أو تكثيـف   
لفكرة النصية، أو تشتيت للغة بعيداً عن صفحة عرضية إىل مناسبات أو اجتاهات 

  أو حركات يف قلب التاريخ وملصلحة التاريخ؟
تيقن من مدى غرابـة هـذه   إن اإلجابة الصحيحة على هذه األسئلة هي ال

ولكن هذا القول . األسئلة يف سياق البحث العام الذي جيريه النقد األديب املعاصر
ال يعين أن مشكالت النقد غري مطروحة على بساط البحث، بـل يعـين علـى    
األرجح أن النظرة إىل النقد هي أنه مقيد باألساس تقييداً قاطعاً بثانويـة دوره،  

جراء جميئه بعد النصوص واملناسبات اليت من املفروض به أن بسوء حظه زمنياً من 
ولئن كان من املفروغ به للتو صحة القول أن النصوص مظنة لكتلة . يتعامل معها

متراصة من املوضوعات املاضيات اليت حياول النقد قنوطاً تذييل نفسـه ـا يف   
ألن تأرخيه كـان   الزمن احلاضر، يكون وقتئذ جمرد أصل النقد رمزاً لتأخره زمنياً

عـن  -فكل ما حاولت قوله سابقاً عن الـنص  . من املاضي أكثر منه يف احلاضر
ارتباطه ارتباطاً ديالكتيكياً بالزمن واحلواس، أي عما يف النص من تلك املفارقات 
اليت يتبين من خالهلا أن احلديث سرمدي على الرغم من أنه مشـروط، عـالوة   

شأنه بذلك شأن الصراع بني القاهر واملقهور  على أنه مشحون ومتصلب سياسياً
ولكن حىت لـو  . فهذا كله كان مبثابة رفض ضمين لثانوية الدور املنوط بالنقد-

افترضنا، بدالً من ذلك، أن النصوص تشكل تلك األشياء اليت دعاهـا فوكـو   
بالوقائع األرشيفية، مع العلم أن تعريف األرشيف هو حضور الـنص حضـوراً   

اجتماعياً يف هذه احلياة الدنيا، يكون النقد عندئذ أيضاً مظهراً آخر من  استطرادياً
فالنقد، بكلمات أخرى، بدالً أن يكون مقيداً باملاضـي  . مظاهر الشيء املوجود

الصامت وحتت إمرته كي يتحدث يف الزمن احلاضر، هو احلاضر وبشكل ال يقل 
  .احه ابتغاء التحديدعن أي نص آخر يف مسرية تبيني نفسه، أي يف مسرية كف

وجيب علينا أال ننسى أن الناقد ال يستطيع أن يتحدث دون وساطة الكتابة، 
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ويف الوقت الذي يتعامل فيه الشعر باالنطباعات الذهنية، فإن املقالة تـنغمس يف  
ولـو أن حماولـة   . تلك االنطباعات انغماساً تشاطرها فيه األفالطونية والباطنية

، ملقارنة شىت أشكال األدب بنور الشمس املتكسـر يف  قامت، كما يتابع لوكاش
إن ما تعرب عنه املقالة يكمـن  . موشور لكانت املقالة مبثابة الضوء فوق البنفسجي

يف التشوق الحتالل مرتلة املفهوم والعقالنية، عالوة على صريورا حالً للمسائل 
راط بأنـه الشخصـية   فلوكاش يف حتليله يشري إىل سق. (اجلوهرية املتعلقة باحلياة

املقاالتية النموذجية، متحدثاً على الدوام عن شؤون دنيوية عاجلة يف نفس الوقت 
  .الذي كانت فيه حياته كلها تنم عن أرهف وأعمق تشوق مكتوم

(Die tiefste, die verborgenste Sehns ucht ertönt aus diesem 
Leben).  )30(  

أن الشكل واضـح  : مبا يعين أوالًوهكذا فإن أسلوب املقالة أسلوب ساخر 
أن شكل املقالـة نفسـه،   : نقصه من زاوية عقالنيته قياساً باخلربة املعاشة، وثانياً

إن . لكونه مقالة حبد ذاته، هلو مصري ساخر قياساً باملسائل الكربى املتعلقة باحلياة
موت سقراط، يف اعتباطيته وعدم عالقته باملسائل اليت كان يناقشـها سـقراط،   

وهكـذا  . يرمز متاماً إىل مصري مقااليت، الذي يعين غياب مصري مأساوي حقيقي
فاملقالة، على نقيض التراجيديا، ليس هلا خامتة داخلية إذ ما من شيء ميكنـه أن  
يعترض سبيلها، أو يقضي عليها، إال شيء من خارجها هي، مثلها مثـل مـوت   

  .تساؤالتهسقراط الذي كان بقرار قضائي سري ووضع حداً حلياة 
إن الشكل يؤدي يف املقالة نفس املهمة اليت تؤديها االنطباعات الذهنيـة يف  

  :الشعر
فالشكل هو واقعية املقالة، والشكل هو الذي يوفر لكاتب املقالـة صـوتاً   
يتساءل به عن مسائل احلياة، حىت لو كان على ذلك الشكل أن يسـتغل الفـن   

ملا يبدو عليه بأنه موضوع  -طعة موسيقيةكتاباً أو صورة زيتية أو ق -على الدوام
  .اآلين البحت الستقصاءاته

إن التحليل الذي ساقه لوكاش للمقالة يتماشى وحتليـل أوسـكار وايلـد    
ومفاده أن النقد عموماً قلما يكون، وال سيما شكله، بتلك الصورة اليت يبـدو  

 حقيقـة األمـر   فيها، فالنقد يعتمد أسلوب التعليق على الفن وتقوميه، بيد أنه يف
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ينطوي على أمهية أكرب كعملية، ناقصة وحتضريية بالضـرورة، باجتـاه التقـومي    
خبلق القيم البدء وإن الشيء الذي تفعله املقالة النقدية يكمن يف . وإصدار احلكم

لقد قلت من ذي قبل أن الكابح الوحيـد  . اليت مبوجبها يتعرض الفن للمحاكمة
اد حيددها ويؤرخها هلم الزمن املاضـي يف غالـب   أمام النقاد هو أن مهمتهم كنق

األحيان، أي، ما كان مسبقاً من قبل موضع اخللق كعمل من أعمـال الفـن أو   
إن لوكاش ليقر بوجود هذا الكابح، ولكنه يبني كيف أن النقـاد  . مناسبة فريدة

يكرسون أنفسهم يف حقيقة األمر ملهمة البدء بتحضري القيم للعمل الذي يودون 
ولقد عرب أوسكار وايلد عن هذا األمر على حنو أكثر زخرفة إذ قال أن . متهحماك

، بيد أن لوكاش كان )32"(يعامل العمل الفين كنقطة انطالق خللق جديد"النقد 
  )32"(إن كاتب املقاالت مثال صرف عن سلفه البشري: "أكثر احتراساً حني قال

وسع به لوكاش، موقـف  أنا أفضل الوصف الثاين ألن موقف الناقد، كما يت
-حمفوف باملخاطر ألنه يعد، أو تعد، لثورة مجالية عظيمة تفضي بالنتيجة وال بد 

ولكن هذه الفكرة . إىل استجرار النقد إىل موقع هامشي -ويا للسخرية الكبرية
نفسها سوف تتحول الحقاً من قبل لوكاش إىل وصف لتقويض التجسيد بفعـل  

وأما الشـيء  ). 33(ره من الطبقة شيئاً هامشياًالوعي الطبقي الذي سيجعل بدو
الذي أرغب يف التوكيد عليه هنا فهو أن النقاد ال خيلقون فقط تلك القيم الـيت  
جتري بناء عليها عملية حماكمة الفن وفهمه، بل وجيسدون يف الكتابة أيضاً تلـك  

 الذي تتأتى الداللة مـن خاللـه للفـن   احلاضر العمليات والظروف الفعلية يف 
بالكمور، اقتداء ـوبكيرت، باسـتجالب   . ب. وهذا يعين ما دعاه ر. والكتابة

غري أن القول األوضح هو أن الناقد مسؤول إىل حد ما عن . األدب للقيام بأدائه
. تفصيح تلك األصوات املكبوتة أو املزحولة أو اخلرساء من جراء نصية النصوص

سسات من لدن الثقافة املتسلطة فالنصوص منظومة من القوى املتشحة بوشاح املؤ
، وذلـك ألن  )34(وعلى حساب تكلفة بشرية ما ملختلف عناصـر مكوناـا  

النصوص ليست يف خامتة املطاف ذلك الكون اخليايل املؤلف من روائع خياليـة  
أشكاالً بشرية شاهد فحني نظر كيتس إىل اجلرة اليونانية . على قدم املساواة كلها
يف اللغة ولرمبا ال (رجي، وكسا أيضاً بكساء األمر الواقع جليلة تزين سطحها اخلا

تفرغت من هؤالء الناس، وقـت  "تلك البلدة الصغرية اليت ) يف أي مكان آخر
إن موقف الناقد موقف حساس بعض الشيء بطريقة مماثلة ". خشوع هذا الفجر
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احة، إذ إن عليه، فضالً عن ذلك ويف غالب األحيان، أن يكون موقفاً خالقاً بصر
بالشـكل الـذي    ”inventio“يف املعىن التقليدي البياين الذي تعنيـه كلمـة   

استخدمها فيه فيكو مبنتهى الغىن إذ تعين العثور على األشياء وتعريتـها تعريـة   
  .لوالها لبقيت خبيئة حتت ستار الطاعة أو الالمباالة أو الروتني
لدنيا ما دام يقـاوم  واألكثر أمهية من كل األشياء هو أن النقد دنيوي ويف ا

التمركز األحادي اجلانب، وهو املفهوم الذي أدرك أنه يعمـل بالتعـاون مـع    
التشرنق العرقي، واملفهوم الذي يبيح لثقافة أن تتقنع هي نفسها بقناع السلطان 

وحىت بالنسبة . اخلاص الذي تتحلى به بعض القيم على غريها من القيم األخرى
لصراع يوفر للثقافة تلك اهليمنة اليت ختفـي علـى   آلرنولد، يتأتى هذا كنتيجة 
" الثقافـة والفوضـى  "وذا اخلصوص يكون كتاب : الدوام تقريباً جانبها املظلم

  .ليسا بعيدين ذلك البعد الكبري عن بعضهما بعضاً" والدة التراجيديا"وكتاب 
  

  
nnn  
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  الفوضوي الرجعي: سويفت -2-
  

عن مقدار التعليق الذي إن عمل سويفت معجزة وطيدة األركان 
ميكن لكتابة كاتب أن تشتمل عليه وأن تبقى، على الرغم من ذلك، 

كتابة معضلة، وإن كل اجلهود اليت حاولت إنصافه كانت يف معظمها 
حتاول إحياءه من جديد، وذلك ألنه ليس إال قلة من أكابر الكتاب يف 

ف يف سلسلة اللغة االنكليزية طرحوا أنفسهم مبثل هذا اإلصرار العني
فإحدى الطرائق . طويلة من الكتابات اآلنية اليت تتحدى أي تصنيف

للتأكد من هذا التزمت هي أن نالحظ أن قدرتنا على استعمال نعت 
أكرب بكثري بالتأكيد من قدرتنا على حتديد هوية سويفت " سويفيت"

 ويف كثري من األحيان يبدو أن النعت الثاين أكثر قليالً. وموقعه ورؤيته
من ملحق بالنعت األول، حىت لو كان سويفت يغطي مة كيفما اتفق 

ثالثة عشر جملداً من النثر وثالثة جملدات من الشعر وسبعة جملدات من 
املراسالت، عالوة على صفحات ال عد وال حصر هلا من املالحظات 

وهكذا فإن سويفت يعاد إحياؤه بأيدي الناشرين إىل نص . املقتضبة
ي كتاب السري إىل كرونولوجيا ألحداث منذ والدته يف عام حمدد، وبأيد

، وبأيدي النقاد السيكولوجيني إىل 1745حىت مماته يف عام  1667
جمموعة من السمات، وبأيدي املؤرخني إىل حقبة، وبأيدي النقاد األدبيني 
إىل نوع أديب، إىل تقنية، إىل بالغة، إىل موروث، وبأيدي علماء األخالق 

وأما هويته فقد بقيت . يري األخالقية اليت يقال بأنه دافع عنهاإىل املعا
حمجوبة جداً يف ظل الدعاوى اليت تناولت عمله، ولئن كان هذا القول 
يصح دائماً عن كبار الكتاب فإنه ال يقل، يف حالة سويفت، عما دعاه 

  .بروان بدخول البيت عنوة وترويض منر األدب االنكليزي. نورمان و
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م من الفروق القائمة بني هذه اإلحياءات فإن كال منـها تعتـرب   وعلى الرغ
فمـا مـن كاتـب    . للمرتبة اليت يوضع فيهااملقاومة سويفت شكالً من أشكال 

. تتعايش فيه، مبثل ذلك التكامل، أنظمة املرتبة وفوضى التحدي ابتغاء االنتشـار 
يقية للـروح  الفوضى احلق"بالكمور وجاء فيه أن . ب. إن التعليق الذي ساقه ر
، )1"(عن مسحة من الرجعيـة ) أو أا تكشفت دائماً(جيب أن تتكشف دائماً 

لتعليق ينطبق على أحسن ما يرام، كما أعتقد، على سويفت، إن مـن املمكـن   
االقتراب من عمله وومسه بأنه املواجهة الدرامية اهلائلة بـني فوضـى املقاومـة    

  .از الصفحةللصفحة املكتوبة وبني االلتزام الرجعي بطر
إنـه قـادر علـى    : فهذا الشكل من املواجهة جيسد أدق شكل أساسي هلا

التضاعف الكبري، متنقالً من الفرق بني اهلدر والصيانة، بني الغياب واحلضـور،  
بني الفحش واالحتشام، إىل األبعاد السلبية واإلجيابية يف اللغة واخليال والوحدة 

هي، إن جاز التعبري، املضمون الفعال لعقل وإن حياة مثل هذه املواجهة . واهلوية
ومع ذلـك  . سويفت كما نتمكن من فهمه يف مقاومته اجلوهرية ألية حدود ثابتة

فإن حدود هلو ذلك العقل قد حتددت على ما يبدو باسـتبعاد كـل شـيء إال    
وهنا أتذكر اإلشارة اخلاصة اليت أشار ـا   -املختص واملهجوس من عمل رفيع

إن خربة قوة وضغط على تلك الدميومة تسوغ أن . املسحورة سويفت إىل روحه
  .خيلع ييتس على سويفت شرف اكتشاف جنون املفكر

إن التوتر بني كاتب بأم عينه، كوجود ممنوع من االختزال، وبني مؤسسات 
األدب الرجعية اليت تساهم ا الكتابة، لتوتر ضمين بالطبع يقضي الواجـب أن  

وهذا التوتر يكون موضع استغالل، أكثر ممـا  . لى الدواميأخذه الناقد حبسبانه ع
هو موضع تسامح، من قبل املناهج النقدية اليت يؤكد احنيازها على املزايا السابقة 

فأمثال هذه املناهج، سـواء  . يف خربة الكاتب أكثر مما يؤكد على إنتاجه الناجز
أو  "Leben sphilosophie"أكانت على شكل فينومينولوجيا أو فلسفة حياة 

حتليل نفسي، تستقصي أبعاد اخللوة، أي ما ميكن أن ندعوها بالذرائع األدبية اليت 
ــا     ــة أورتيغ ــى مقال ــاء عل ــداخل بن ــن ال ــا م ــد إم ــلطاا مؤك   س

"pidiendo un Goethe desde dentro ")9( أو من اجلوانب كلها بناء على ،
                                                        

  .المترجم -إننا بأمس الحاجة لوجود إنسان بيننا، من الداخل، كغوته )9(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


http://medaad.wordpress.com 
 

 

-62-  

العـامل  ( de Mallarmé L’univers imaginaireمقالة جان بيري ريتشـارد  
جوزيـف  "، أو من الداخل بناء على مقالة برنارد مـايري  )اخليايل لدى ماالرميه

وإن ما ينتج على الغالب هو وحدة ". سرية من منطلق التحليل النفسي: كونراد
كاملة رائعة وبلوغ شراكة محيمة بني الناقد والكاتب، يشكل كل منـهما فيهـا   

  .شطراً من اآلخر مبعىن من املعاين
هنالك عدد من الشروط الالزبة  اهلامة اليت تسبغ احلياة على هذه املبادهات 

  .النقدية
فالنصوص اليت يتناوهلا الفحص نصوص معضلة من كل اجلوانب عدا كوا 

أي أن الناقد ينشغل بتأويالت نص ما ال بالتساؤل عما إذا كان النص . نصوصاً
خالهلا متكن، أو مل يتمكن، مثة نص نصاً أو بتوكيد الظروف االستطرادية اليت من 

فمن الواضح على سبيل املثال أن عمالً مثل كتـاب  . مزعوم من أن يصبح نصاً
بعض التأمالت حول النتائج املأمولة واملخوفة مـن مـوت   "سويفت املعنون بـ 

" أسـفار غـوليفر  "ال حيتل نفس املكانة اليت حتتلـها روايـة   ) 1714" (امللكة
ت، ومع ذلك فإن من العسري جداً على املرء أن يقـول،  يف آثار سويف) 1726(

.." األسـفار "يف أي تقرير متكامل عن آثاره الكاملة، أية مكانة جيب أن حتتلها 
فهل هذا العمـل  ..". بعض التأمالت"دون األخذ بعني االعتبار عالقتها بكتاب 

نشـر ال  أقرب إىل النص من ذاك؟ فالوقائع البسيطة املتعلقة باالسـتكمال أو ال 
. ميكنها أن حتدد مبنتهى السهولة ما إذا كانت هذه القطعة املكتوبة نصاً وتلك ال

الـنص لـيس موضـع     -الذريعة-وعالوة على ذلك فإن احلشو القائل النص 
التساؤل ألن الذريعة معروضة بأا تستوطن النص على مستوى خمتلف روحي أو 

ذا فإن عمل الناقد هو اجلمـع  ، وهك)سباق، أعمق، يف الصميم(زماين أو مكاين 
مـا   -بني الذريعة والنص يف نسق جديد من التزامن الذي ميحي الفروق بينهما 

دام يف متناول الفرد ذلك املبدأ املتسامي، مبدأ االستعداد للتحول، الذي حيـول  
فبدون مثل هذا املبدأ تبقى الذريعة خارجيـة، ومـن مث عدميـة    . شكل الفروق

نالك ادعاء مطروح عن وجود حيز مشترك للنص والذريعـة  وأخرياً ه. اجلدوى
والنقد، وهو احليز الذي تصبح واضحة فيه كل األشياء اهلامة اخلبيئة، واحليـز  
الذي ال يضيع فيه أي شيء عويص، واحليز الذي كل ما يستحق القول فيه ميكن 

ون ولذلك ليس من باب املصادفة يف شيء أن تك. أن يقال وأن يترابط مع غريه
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هذه املناهج مناسبة على أحسن ما يكون للكتاب الرومانسيني وخلفـائهم ممـن   
كانت كل الكتابة بالنسبة إليهم جمازاً ناقصاً للوعي مبنتهى اجلالء، كما كانـت  

وهكذا فقد صـاردين النقـد   . الكتابة مبثابة مرايا للسمات السطحية لكل منهم
  .ء ذه الطريقةجلياً باعتبار أن النقد هو الذي يصفف األشيا

فالكتابة، لدى دراستها على هذا النحو، تكون أيضاً شكالً مـن أشـكال   
إن اللغة األدبية على وجه التخصيص تتضمن غرضها وتنـال،  . الدميومة الزمنية

ومهمـا  . وهذا تأويل مبتـذل : من خالل جهود القارئ، دالالا بفضل دنيوا
ة التسلسلية جيب أن يكون راسخاً كانت قساوة التأويالت، فإن استمرار احلرك

إن كتـاب  . على الدوام، حىت لو كان اجتاه تلك احلركة دائرياً يف خامتة املطاف
فاملنهج . يبني الصورة بإصرار مرعب" حتول الدائرة"جورجز بوليت املعنون بـ 

اإلحيائي هو إذاً، يف أحسن أحواله، مستقطب للذهن وشامل إىل حد اسـتثنائي،  
وإن مـا يكمـن خلـف    . واله ميكن أن يصبح اختزالياً واقتصارياًويف أسوأ أح

املشروع اإلحيائي للناقد هو ذلك املوقف الذي يشبه الشـجع يف االكتسـاب   
والشيء الذي ميكن احتيازه هـو  . وذلك ألن املرء ال يستطيع إحياء ما ال حبوزته

  .هناكحصراً ما يعتقد مسبقاً أنه 
هذا املنطلق اإليـديولوجي، منطلـق    إن عمل سويفت يكافح بضراوة ضد

: فمعظم كتابته، باستثناء عدد قليل، كانت آنية بالتحديد) 2.(املصادرة اجلوهرية
لقد كان احلافز عليها مناسبة خاصة، وكان يعمل على ختطيطها بطريقة ما بغيـة  

" حكاية حـوض "وإن من الواضح أن هذا القول صحيح عن . تغيري تلك املناسبة
) 1711" (الفـاحص "وعن ) 1711" (مسلك احللفاء"عن  صحته) 1704(

  ).1724" (رسائل تاجر األجواخ"وعن 
وعالوة على ذلك فإن نشر معظم كتاباته الفردية، ومن مث توزيعها الحقـاً،  

كانت تستحوذ على اهتمامه كحدث مـن وجـوه   " أسفار غوليفر"مبا يف ذلك 
و كاحتراف إكراماً لالحتراف عديدة، ال كفن باملعىن الذي نفهمه هلذه الكلمة أ

، ومفـاده  "حكاية حوض"إن الشيء الذي يعترف به الراوي املهووس يف . نفسه
أن ما يقوله صحيح يف حلظته وحسب، هو تلك السخرية اليت تنبئ عمـا كـان   

و " مسـلك احللفـاء  "إن . سيصري صحيحاً حرفياً عن الكتابة الالحقة لسويفت
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حيدثان، كمـا كـان   ) whigs )1714ار الروح العامة ألعضاء حزب األحر"
بالفعل، يف توزيعهما الفعلي على قارعة الشوارع بلندن، بيـد أن فاعليتـهما،   

سانت جون، / كوسيلتني لترويج سياسة حزب احملافظني العاجلة خالل نظام هاريل
تكمن أساساً يف حقيقة وصوهلما إىل أكرب عدد ممكن من الناس، وبأسرع وقـت  

فالتوزيع والفصـاحة احلاذقـة مهـا    . صائب قدر ما هو ممكنممكن، وعلى حنو 
وما أن يؤديـا  . مظهران لبعضهما بعضاً، ومظهران حلدث كانا يصبوان لتعزيزه

دوريهما حىت يصبحا حدثني تارخييني وقعا بالفعل، ولئن تسىن هلما البقاء، هذا إن 
، وعالمتني مـن  تسىن أصالً، فإما يبقيان كأثرين شاحبني يرمزان إىل مناسبة ما

  .عالمات زمن حمدد عفى عليهما الزمن وحل الوهن بقوما األصلية
لقد كان سويفت نفسه على ما يبدو مهووساً بآنية األحداث، األمر الـذي  

وحسب بل ويعلل عنايته ) وهي حدث كالمي(يعلل ال اهتمامه األبدي باحملادثة 
كل شيء إن مل تتوكد صحته املفرطة بالتاريخ، باللغة الصحيحة، وشكه اجلامح ب

فالصورة اليت رمسها دكتور جونسون عن بوب، وهـو يكتـب   . باخلربة املباشرة
الرسائل بعني يقظة ترنو لنشرها مستقبالً، تتوازن بشكل مجيل بالتكتة اخلبيثة يف 

الذي يتأمل فيه العميد تشكيك رجل عجـوز  " حياة سويفت"كتابه املعنون بـ 
، وهي حدث فرويد، وفعـالً  "حكاية حوض"أصدر  بعبقرية ذلك الشاب الذي

فإن معظم القصص املشكوك بصحتها عن سويفت، سواء أجاءت علـى لسـان   
. السيدة بيلكينغتون أو جونسون أو نيكوالس، فيها انقطاع عجيب بالنسبة هلـم 

وهكـذا فـإن   : ويف نفس احلكاية نسخة منها لسويفت تناقض النسخة الثانيـة 
وي حكايات عن قذارة سويفت قذارة ال مسوغ هلا وتروي السيدة بيلكينغتون تر

معها حكايات أخرى يظهر فيها من أنبل بين البشر، وإن من املؤكـد أن هـذه   
احلكايات تعود إىل سويفت، بيد أن مقدار أمانتها عن سويفت مقدار بني بني، إذ 

اك رجالً كان يبدو هلذا اإلنسان رجالً حيوياً بشكل ديناميكي ورجالً معقداً، ولذ
استطرادياً معه، وأخرياً تلك الشخصية اليت يمن بشكل مؤثر جداً على أشـعار  

إن الفجوة . ييتس أو روايات جويس أو على األعمال الكاملة لصاموئيل بيكيت
بني ما قاله أو فعله سويفت عملياً وبني ما كان باإلمكان قوله عنه هي متاماً نفس 

ت منطوقة من أجل مناسبة ما بالتحديـد وبـني   تلك الفجوة اليت تقوم بني كلما
فالفرق يكون بـني أحـداث   . كلمات مدونة كتابياً ابتعدت عن مناسبتها متاماً
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دقيقة، وحىت بغيضة يف بعض األحيان، وبني عقبول مباح يلتمس التأويل وإعادة 
حكاية حضـور وأسـفار   "ولذلك ليس من املستغرب أن تكون للتو . التركيب
سويفت وأن يكونا باحملصلة ذينك النصني اللـذين  " نصوص"شهر مها أ" غوليفر

هدفهما من أهم األهداف، وأكثر كتاباته التزاماً بالنص، وذينك النصني اللـذين  
استقطبا أكثر اهتمام نقدي، فضالً عن أما عمالن من أكثر أعمالـه تعرضـاً   

  .للتصنيف انطالقاً من زاوية التقنية واجلنس األديب
ن هذين العملني اجلديرين بقنوة املكتبة واهتمام الناقد يبدوان، ومع ذلك فإ

بالقياس إىل أعماله األخرى، كحدثني أراد ما سويفت إضفاء الصبغة املسرحية 
على حقيقة كونه كاتباً بالفعل ملا يشبه األدب، وكاتباً كان يسخر املؤسسـات  

إن رسائل . تبطّل قسرياألدبية يف الوقت الذي كانت تناسبه فيه، أو يف حلظات 
سويفت الصرحية عن عمد واملوجهة إىل بعض أصدقائه يف لندن حول شخصـية  

، عمـد الحقـاً   "حلكاية حوض"غوليفر، وهي كلها مؤشرات ومفاتيح متعددة 
مبنتهى الذكاء إىل دجمها يف نسخ تالية من أعماله، ولكن يا هلا من شواذ مبستوى 

كلها مبثابة ملحقات هزلية بالكتابة الـيت   وهذه -لسميديل" غوليفرييانا"شذوذ 
وإن ما يضفي امليزة األدبيـة علـى   . عرضت نفسها مسبقاً لتهمة امللحق بالواقع

بعض كتابات سويفت ويعزهلا عن كراساته الدينية والسياسية العديـدة هـو أن   
تلك الكراسات مطمورة كأحداث ضمن شبكة معقدة من أحداث هذه احليـاة  

أن الكتابات السابقة تظهر مبظهر الكتابات الساخرة أو األدبية أو  الدنيا، يف حني
النصية ألا ليست باألحداث على اإلطالق، ال بل وعلى النقيض من ذلك فإن 

مكتوبة بكل وضوح إلحباط حدث ما ولصرف االنتباه اجلـاد  " حكاية حوض"
حكايـة  "يدرس هيوغ كنري مبنتهى الروعـة  " الكوميديون الرواقيون"ففي . عنه

ويديل حبكمه عليها من أا ذلك الكتاب الذي هو مبثابة حماكاة سـاخرة  " حوض
لعمل، كائناً ما ميكن " أسفار غوليفر"وإن كتاب . إلسفاف ولوع الكتب بالكتابة

أن يكون خالف ذلك، يستخدم الفعل املاضي التارخيي كحـاجز أديب مـدرك   
فة اليت تروى ا معظم مغامرات لوجوده بني القارئ وصيغة الفعل املضارع الزائ

وهكذا فنحن إذاً مضطرون على أن حنمل على حممل اجلـد اكتشـاف   . غوليفر
سويفت بأن الكلمات واألشياء يف هذه احلياة الدنيا ليسـت مرشـحة بتلـك    
البساطة لتبادل األمكنة، وذلك ألن الكلمات تنأى بنفسها بعيداً عن األشياء إىل 
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ولئن حـدث وتصـادفت الكلمـات    . ام االختالفعامل لفظي خاص وخمتلف مت
واألشياء، هذا إن تصادفت، يكون السبب بذلك أما كلتامهـا تتقاطعـان، يف   
أزمنة خاصة ومواتية، يف ذلك املكان الذي سرعان ما تعرفه اجلماعة السياسـية  
املهيمنة بأنه حدث، وهو األمر الذي ال يعـين بالضـرورة تبـادل الكـالم أو     

ع ذلك فإن املغايرة بني احلدث والكتابة كشيء بديل عن احلـدث  وم. التواصل
  .هلي معارضة هامة وفعالة لدى سويفت

وعالوة على ذلك فإن سويفت كان على ما يبدو حساسـاً جـداً حيـال    
وهذه فكـرة  -وإن كل سعاية من هاتني السعايتني . الفروق بني الكتابة والتكامل
تتخذ هلا شكلني اثنني مبقـدورنا دعـوة   ميكن أن  -مالئمة جداً لصرامة تفكريه

فالتكامل الصحيح هو احملادثة بالشـكل  . األول منهما بالصحيح والثاين باملغشوش
" تلميحات حنو مقالة عـن احملادثـة  "الذي عرفها فيه سويفت مبقالته املعنونة بـ 

من أا أسرع مناالً من أية فكرة أخرى، وذلك ألا ممنوعة ) 1712 -1710(
  :شذيب والدخول يف ميدان املثالية دون سواهمن الت

إن معظم األشياء اليت جيد يف طلبها البشر بغية جة احلياة العامة أو 
اخلاصة، واليت بلغت ذلك املستوى الرفيع من التشذيب جراء فطنتنا أو 

فصديق صدوق وزواج ناجح . محاقتنا، قلما توجد يف الذهن لوحده
باإلضافة إىل بعض األشياء األخرى، وشكل كامل من أشكال احلكم، 

كلها تستلزم مقومات عديدة جداً، وجيدة جداً يف أنواعها املتعددة، 
وتستلزم، ملزجها بعضها مع بعض، عناية فائقة جداً، حبيث أن البشر قد 
حل م اليأس من جراء حماوالم الوصول مبخططام إىل درجة الكمال 

  :يف غضون بضع آالف من السنني
ن األمر بالنسبة للمحادثة قد ال يكون على هذه الشاكلة، وقد ولك

  يكون شيئاً آخر، إذ ليس علينا هنا إال أن نتفادى فيضاً من األخطاء،
  وهذا التفادي، على الرغم من أنه صعب بعض الشيء،

أمر قد يكون بوسع أي إنسان، علماً أن غيابه يبقي احملادثة جمرد 
  .فكرة يف الذهن كالشيء اآلخر

ولذلك يبدو يل أن الطريقة املثلى لفهم احملادثة تكمن يف معرفة 
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األغالط واألخطاء اليت تتعرض هلا، ولذلك فعلى كل إنسان، من مث، أن 
  )3.(يصوغ لنفسه قواعد سلوك لتنظيم احملادثة بناء عليها

فثمة سبب وحيد هلذا التوكيد هو بالطبع ضرورة الوجود املادي إلنسـانني  
ضالً عن أن كل التلميحات الفرعية الالحقة لسويفت كان املقصود على األقل، ف

إن قوانني . ا احلفاظ على الوجود الفعلي لكل من املتحدثني أمام بعضهما بعضاً
احملادثة حتتل املرتبة الثانوية أمام ذلك الوجود الذي جيب أن يطغى، والذي جيب 

يف الوصف الذي يصف  وحىت. ملصلحته تسخري موضوع التكامل ومنطه وأسلوبه
به سويفت موعظة دينية ينشغل بوضع حقيقة التكلم واإلصغاء يف موضع حدث 
ذي دميومة زمنية، وهذا األمر ال ميكن أن حيدث إال إذا كانت الوقائع السـابقة  

ولكن هنالك على أية حال عقبة وحيدة واضـحة  . ,لذلك الوجود قيد االحترام
قال يف احملادثة حىت تضيع إىل األبد، وال يبقى منها فالكلمات ما إن ت. أمام احملادثة

، اليت متثلها خري متثيل "املغشوشة"وأما احملادثة . على األرجح إال الذكرى اللطيفة
، فهي التكلم بدون احترام الوجـود مبناسـبة   )1738" (احملادثة املهذبة"مقالة 

الـتكلم إىل   إذ إا حتيـل : اجتماعية ما ليست أكثر من ترخيص رمسي للتكلم
شكلية الصيغة املبتذلة املتفقة مع الزي السائد، األمر الذي ال حيتاج أي شـيء  

احملادثـة  "إن األساس املنطقي ملقالة . حمدد الستهالل التكلم أو الستبقائه مستمراً
. ، كما هو معروض يف مقدمتها، هو أن الكالم املهذب يكلم نفسه فعـالً "املهذبة

فظه عن ظهر قلب، وهو دائماً وشح للتطبيـق، وهـو   فالكالم املهذب ميكن ح
حمدود ومغلق، وقوانينه جوهرية إليه، أي، ليس خاضعاً بالفعل لوجود املتكلم أو 

إن احملادثـة  . سنوات واغ سـتاف يف النسـخ  " جناح"املستمع، ومن هنا كان 
املغشوشة حمادثة، قبل أي شيء، مقتصدة وقابلة للحفظ باعتبارها تتحرك وفـق  

إا ال تعين بتاتاً أي : لقواعد ووفق ال أية قاعدة من القواعد يف آن واحد معاًكل ا
فاحملادثة املهذبة، تواصل مطلق، لغة تسـتخدم   -شيء وتعين دائماً الشيء نفسه

  .بشراً
إن آراء سويفت عن احملادثة تبقى نسبياً هي نفسها طيلة حياته، حىت لو كنا 

، قصائده إىل ستيال مبناسبة عيد ميالده، "إىل ستيالجملة "نعترب أن أعماالً من أمثال 
اإلنكليزية، والتجارب القشتالية، ومشاريع نادي النسـاخ،  / واأللعاب الالتينية

وإذا مل تكن تلك األشكال املختلفة فإا أقـرب  . أشكاالً خمتلفة ملوضوع احملادثة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


http://medaad.wordpress.com 
 

 

-68-  

هـا احملادثـة يف   املواقع اليت اقترب فيها سويفت لتوضيح التخوم اليت تتسـتر في 
والشيء اجلدير هنا بالذكر هو أن كتابة سويفت نفسـها  . الكتابة مبنتهى الرباعة

كانت مسعى أقل تكامالً بكثيري من املتكلم، وذلك شيء ، كما اعتقـد كـان   
. يفهمه سويفت  عن عمله، وكان يفهمه على حنو أمشل عن الكتابة على العمـوم 

، وهي الصيغة اليت ألصقها جونسـون  "األسلوب البسيط"فثمة صيغ على غرار 
أي جعبة سـويفت  " (كلمات مناسبة يف أمكنة مناسبة"بكتابة سويفت، وصيغة 

فالكتابـة الصـحيحة   . ، صيغ ال تؤدي إال خدمة طفيفة ألناقة كتابتـه )اخلاصة
بالنسبة إليه ما كانت تلك الكتابة اليت تتطابق مع الواقع وحسب، بـل كانـت   

فضل من هذا هو القول بأا كانت حدثاً استلزمته أحداث الواقع حبد ذاته، واأل
إن أفضل الكتابات كانت أمراً، . أخرى، ومفضياً بدوره إىل أحداث أخرى أيضاً

وأمـا الكتابـة املغشوشـة    . ، جاء يف زمان ومكان رائعني"مسلك احللفاء"مثل 
  .فكانت أمراً، على نقيض سابقه، جاء يف زمان رديء ويف مكان رديء

النتائج اليت تترتب على هذا التصور للكتابة، وهو التصور الذي يبـدو  إن 
تأملوا قبل كل . ال لسويفت وحده بل ولقارئه أيضاً -بسيطاً، ذات أمهية قصوى

ولئن عـدنا  . شيء كيف أن الكتابة اجليدة نسبياً هي املتناسبة مع زماا ومكاا
حدثت وانقضى أمرها، شـأا   بأبصارنا إىل اخللف لوجدنا أن الكتابة اجليدة قد

فزمخها خيور أمام الزمن احلاضر الالحق للماضـي بالنسـبة   . بذلك شأن املاضي
للمؤرخ أو الناقد، ومن باب السخرية جمدداً أن الكاتب نفسه ليس أقل انقطاعاً 

تعـين  " البسيطة"وبالنسبة لسويفت كانت احلقيقة . عن املاضي من ذلك الزخم
كما يدل على ذلك داللة قاطعة العمل الذي (قد كانت تعين فل: أشياء كثرية جداً

أن ) بعد وقت قصري من رحيل حزب احملافظني عن السلطة Letcombeأجنزه يف 
فلقد حتـول،  . زمانه ومكانه ككاتب ذي شأن قد حدثا وقد انقضى أمرمها أيضاً

بعد أن كان كاتباً جيداً، إىل كاتب ذكريـات مشوشـة، ومـن مث إىل كاتـب     
  .راتتصو

وهو ذلـك اإلنسـان   " (écrivant"فالتمييز الذي ميزه روالند بارتيز بني 
وبني ) الذي يكتب عن موضوعات هلا وجود والذي يربط بني األحداث واألفكار

"écrivain) " ًوهو ذلك اإلنسان الذي موضوعه، إن مل يكن له مثة وجود، هو إذا
 -1710(ى عمل سـويفت يف  ، ينطبق على التوايل عل)جمرد الكتابة، حبد ذاا
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وإلـيكم اآلن هـذان   . وعلى الفترات السابقة والالحقة هلذه الفتـرة ) 1714
مذكرات تتعلق بذلك التغيري "ومن مث من " حكاية حوض"النصان املأخوذان من 

). 1714وهي مكتوبة يف عـام  " (1710الذي حدث يف وزارة امللكة يف العام 
ع بعبء العمل، على الرغم مـن أن  إن كال النصني عرضان عن سبب االضطال

سويفت يتخذ لنفسه قناعاً يف النص األول ولكنه يفصح عن صوته هو يف النص 
الثاين، وأما الشيء الصحيح جداً وعلى أحسن ما يكون مـن الوضـوح فهـو    

 -écrivainفالعمل احلاضر تسلية من إنتـاج   -توظيف احليلة نفسها يف النصني
فاألسلوب غري مباشر، وكأن الغاية إخفاء احلقيقة : كي ختلص إىل النتائج نفسها

فالكاتـب، ألسـباب   . اليت مفادها أن املوضوع احلقيقي هو فعل الكتابة نفسها
إن االسـتطراد يف  . عديدة، ال يشعر أن له ما يربر وقفة شريفة يف وسط ما يقوله

ن يكـاد أ ......." مذكرات"براعة فنية، بيد أن االستطراد يف " حكاية حوض"
فسويفت، كما سنرى، ما . يصبح طريقة يف حياة سويفت بعيداً عن قلب األشياء

كان مبقدوره أن يترك نفسه تتعاظم وتدخل مبنتهى الثقة يف موضوع كتابته إال يف 
  .شيخوخته

مبا أن عباقرة العصر الراهن صاروا من ذوي العدد الغفري والنفوذ 
لدولة بدأوا على ما يبدو العظيم، فإن أكابر املسؤولني عن الكنيسة وا

يقعون حتت عبء خماوف مرعبة من أين جيد هؤالء السادة، يف فترات 
سلم طويل األمد، الفراغ الكايف حلفر ثقوب يف اجلوانب اهلشة للدين 

وملنع ذلك جرى مؤخراً توظيف تفكري كبري لبعض املشاريع . واحلكومة
ملسألة املرعبني إلبعادهم اخلاصة ابتغاء انتزاع القوة والفاعلية من هؤالء ا

وأخرياً استقرم املقام على . عن التمحيص واادلة يف أمور دقيقة كهذه
مشروع واحد، ولكنه يتطلب بعض الوقت فضالً عن التكلفة حىت يبلغ 

ويف غضون ذلك فإن اخلطر يتفاقم ساعة فساعة جراء . درجة الكمال
بالقلم واحلرب ) اخلوفوهنا ممكن (جتنيد جديد لعباقرة منهمكني كلهم 

والورق، األمر الذي من املمكن يف ساعة من ساعات الغفلة أن يتوسع 
ويتخذ شكل الكراسات، وشكل أسلحة عدائية أخرى، على أهبة 

وكان الرأي أن هناك حاجة : االستعداد للوضع الفوري موضع التنفيذ
 ماسة للتفكري حبملة آنية سريعة قبل الوصول باملخطط األساسي إىل
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وحتقيقاً هلذه الغاية، يف جلنة عظيمة، قبل عدة أيام، مثة . مستوى الكمال
مراقب عجيب ومهذب توصل إىل اكتشاف هام مفاده أن البحارة من 

عادم حني يصادفون حوتاً أن يلقوا له حبوض فارغ، من باب التسلية، 
ولسرعان ما . لكي يبعدوه عن وضع يديه العنيفتني على السفينة

فجرى تأويل احلوت على أن : هذه األمثولة بصبغة األسطورةاصطبغت 
لوياثان هوبز الذي يشقلب ويتالعب بكل املخططات األخرى املتعلقة 

بالدين واحلكومة، يف حني أن العديد من املخططات جوفاء وجافة 
وهذا هو اللوياثان الذي . وفارغة وصاخبة ومتخشبة وقيد التداول

ملرعبون أسلحتهم كما يقال، السفينة يف يستعري منه عباقرة عصرنا ا
خطر، قول مفهوم بسهولة على أن املقصود به الكومونويلث الذي هو 

ولكن ما هو السبيل لتحليل احلوض، . النموذج املضاد القدمي للدولة
كان أمراً صعباً، إذ بعد متحيص ومناقشة طويلني بقي املعىن احلريف طي 

نون الرأي القائل أنه كي متنع هذه ومن مث اسنت على شكل قا: الكتمان
، من شقلبة الكومونويلث )الوحوش الضخمة املفترسة(اللوثيانات 

يقضي الواجب ) والذي هو من تلقاء نفسه عرضة للترنح(والتالعب به 
وملا كان هنالك تصور . بتحويل انتباههم عن تلك اللعبة حبكاية حوض

لعوا علي شرف أن عبقرييت تتوجه ذلك التوجه بكل سرور فقد خ
  .االخنراط يف أداء اللعبة

  ،)25 -24، 1األعمال النثرية، (
وبعد أن استمريت قرابة مدة أربع سنوات، على مقدار كبري من الثقة مـع  
الوزارة، وبعد أن كنت، ال بتلك القوة الكبرية كما كان االعتقاد، أو كما كان 

حد سواء، ال سـيما   اإلعالن عنها على األقل، من قبل أصدقائي وأعدائي على
األعداء، يف كال جملسي الربملان، وملا كان هذا قد حدث خالل فترة منهمكة جداً 
مبفاوضات مع اخلارج، أو منهمكة بتدبري األمور والدسائس داخل الوطن، ظننت 
أن من احملتمل، بعد مرور بضع سنني على ذلك، يف الوقت الذي ختلى فيه املشهد 

عديدة جديدة سوف تربز الحقـاً، أن تكـون تسـلية     احلايل عن مكانه ملشاهد
ألولئك الناس الذين سيكون لديهم أي اعتبار شخص يل، أو لذكراي، أن ينسبوا 
بعض اخلصوصيات اليت تسنت ملعرفيت ومالحظيت، يف الوقت الذي كـان مـن   
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األعمـال  . (املفروض فيه، صدقاً أو كذباً، أن يل ضلعاً يف سر الشؤون العامـة 
  ).8/107 النثرية،

فبالنسبة لسويفت، وبالنسبة للناقد، تبدو الفروق بني النصني فروقاً أدبيـة  
وها أنذا أسـتخدم هـذه    -ثانوية ليس إال، أا باألساس فروق لغوية ووجودية

فمرتلة الكتابة يف الدنيا تبدلت بتبدل مرتلة الواقـع السياسـي   . الكلمة متردداً
التسلية، يف حني أنه يف املقطوعة " ة حوضحكاي"إن سويفت حياكي، يف. والتارخيي

، écrivainفكل عمل من العملية من إنتاج . التالية حتول بعمله إىل التسلية فعالً
ومبا أن سويفت كان على أشد التصاق بذلك النظام الذي، . ولو ألسباب خمتلفة

كما ظن، يف صلبه انصبت جهوده وشاركت فيه، فإن كتابته حافظت على موقع 
، 1714وعـام   1710على من موقع كل الكتابات األخرى بـني عـام   سام أ

فسياسة حزب احملافظني اليت كان يؤازرها سويفت ويكتب عنها كانت سياسة يف 
وأما معارضة حزب األحرار فقد كانت جمـرد  . écrivantفهنا كان : دنيا الواقع

ن بعـد  ولك. وهذا ما كان على الدوام أساس استراتيجيته. تصور، جمرد خربشة
مل يشغل سويفت أي موقع عدا موقع الالمنتمي مـن تلـك اآللـة     1714عام 

املتراصة حلزب األحرار، فها هو قد أضحى ذلك الناسخ املخـربش واإلنسـان   
وهامجـه  ) يف حكاية حوض(الذي يعد املشاريع الذهنية والذي جسده ذات مرة 

  ).يف الفاحص ويف أي مكان آخر(
أصـول  (تعلقة بالبحث التارخيي مـن أمثـال   إن بعض األعمال احلديثة امل

بلوم، والثورة . هـ. لكاتبه ج 1725 -1675انكلترا، : االستقرار السياسي
تـربر إحسـاس   ) املالية لبيتر ديكسون، وبلينغ بروك وحلقته إلسحاق كرامنيك

، بيـد أن  1714فمن وجوه عديدة تبدلت إنكلترا بعد عام . سويفت بالضياع
يف أن السلطة السياسية مل تعد تناط بشخصيات مرموقـة   التبدل األساسي كان

وإمنا باآللة الالشخصية للبريوقراطية اليت استنبطها والبول وأوصـلها إىل حـد   
  .الكمال

فالتبديل كان مبثابة النسخة اإلنكليزية للتبدالت اليت حلت ببنيـة اتمـع   
درسـها فرانـز    األوريب يف اية القرن السابع عشر، وهي تلك التبدالت الـيت 

فاألحداث مل تعد البتـة تعـزى   . بوركينو ولوسيان غولدمان وبرنارد غروثيسني

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


http://medaad.wordpress.com 
 

 

-72-  

لألفراد مباشرة، كما أن تلك القيم الراسخة املتعلقة بالوراثة واألرض اجنرفـت  
وحتولت إىل قيم على أمت ارتباط بالنقود وبالدين القومي الـدائم ومـر كنتليـة    

أروستوقراطيته املرموقة، الـيت كانـت بالنسـبة    وأما حزب احملافظني ب. املدينة
لسويفت جتسد صفوة الشعب اإلنكليزي، فقد أزيح عن السلطة وحلت حملـه  

ولئن كان سويفت ينظر . أوليغارشية من حزب األحرار من ذات املصاحل اخلاصة
يف السابق إىل كراساته  كأحداث هلا وجود حقيقي مع الواقع السياسي كشيئني 

يرى أنـه وكتاباتـه طفقـوا     1714متزامنني، فقد صار بعد عام متشاكلني أو 
اللذين  -يتكشفون مرة بعد أخرى عن ذلك التعارض الصارخ بني اللغة والواقع

ميثالن منوذجني من مناذج الالمصداقية، ومنوذجني مبتورين عما دعـاه، مبنتـهى   
  ".املعاش مع العوام"احلنني ملاضيه، 

الوطين اإليرلندي يناسبه على حنو رائـع  وهذا هو السبب الذي جعل دور 
إن . لقد كان دوراً فياضاً بالتناقضات املغيظة بني القلم واجلماعة السياسية: جداً

اللغة املكتوبة عن االحتجاج اإليرلندي، وهي كاملة حبد ذاا، عملت على تفاقم 
احملتمل  مبنتهى التعصب وبني استحالة ما كان من) إيرلنداً(االنقطاع بني ما كان 

إن نصف بنس السيد وود، على ). خططاً إنكليزية استعمارية إليرلندا(أن يكون 
رسائل بـائع  "سبيل املثال، كان اخلطأ بعينه الذي متكن سويفت من مهامجته يف 

، وباألساس من خالل التعامل مع املكيدة كمكيدة ومن خالل تصـور  "األجواخ
لنبالء يذهبون ا للتسوق يف عربات مليئة اخلطة، بتلك األوهام الرائعة اليت كان ا

). 4(يف اخليـال  -بالنقود املغشوشة وهي جترر من خلفهم، يف عنصرها األساس
فثمة حدث خيايل، وبالتوسيع، تلك اللغة اليت تشتمل على تصورات خيالية حال 
حمل األحداث احلقيقية بشكل مضحك، وهكذا فإن فكر سويفت بقـي خملصـاً   

حىت ولو من خالل اهلزء فقط باألكاذيب اللفظية عن الواقـع  حلضور األحداث، 
  .بأكاذيب بديلة، كمكيدة السيد وود

إن ما أوجزته على عجل يستلزم املزيد من العرض والتوضيح، ولئن كـان  
هلذا املوجز أية قيمة فهي وضعه عمل سويفت على حماور التعارضات والثغـرات  

. العمل إىل القرن العشرين حمدوداً جداً األساسية اليت جتعل الوصول الكامل هلذا
وهكذا فنحن اآلن أمام حتد من قبل أعمال كاملة حرون يف وجودهـا كحكـم   
سليب على نفسها كوا مل تنجح كحدث، وهو األمر الـذي يعـين انقراضـها    
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فالتاريخ، بالنسبة لسويفت، عزز نفسه مبا فيه الكفاية وما . وتبددها يف زمن ماض
كما حتاول أن تربهن (له ما دامت اللغة مرادفة للسلطة السياسية من حاجة لتأوي

وملا كان سـويفت  ). رسالته العلنية إىل هاريل حول احلفاظ على اللغة اإلنكليزية
على قسط عظيم من العجرفة فإنه مل يكن ليصدق أن كتابته ما فعلت أكثر مـن  

اساته، وهـو  خدمة سلطة حزب احملافظني وحسب، ولذلك فإنه كان يرى يف كر
يعود ببصره إىل غابر األزمان، جزءاً من النظام السياسي، أحداثاً يف صلب تاريخ 
ذلك النظام، مع العلم أن الطريقة اهلوسى اليت أدرك ا، يف مقدم ومؤخر مسريته 
األدبية، املخاطر الكامنة يف اللغة املتحررة مـن السـلطة السياسـية والواقـع     

من تلقاء نفسه باحلاجة للتوكيدات على أن حتكمـه  االجتماعي، توحي بأنه شعر 
لقد تيقن يف خامتة املطاف أن السبيل الوحيد له كي يطمئن قلبه . باللغة كان قوياً

وإن . كان الفضح الدوري للمساوئ اليت تسلم اللغة نفسها هلا مبنتهى البسـاطة 
عنونة بـ يف قصيدته امل) the muse(التناسق، مثالً، بني نبذ سويفت ربة الشعر 

وبني هجومـه، بعـد   ) 1693" (مبناسبة مرض سري وليام تامبل وشفائه أخرياً"
: عـن الشـعر  "يف مقالته املعنونة " (اإلهلام الشعري"أربعني سنة، على اندفاعات 

إن القصيدتني التاليتني تبينـان أوالً  . لتناسق مذهل) 1733، "مقطع من ملحمة
اعر الواقع، وتبينان بعدئذ غـش الشـعر   ربة الشعر منبوذة توقعاً الحتضان الش

إن الشيء الذي يتوسط بني القصيدتني هو تلك . بالنظر لغياب موضوع حقيقي
. 1714 -1710الفترة اليت كان فيها سويفت شاعراً باملصـادفة لـيس إال،   

فتلك السنوات األربع، يف سياق كل حياة عمله، هي الفجوة اليت تـدون فيهـا   
  :علماً أا كلها لفظية وكلها ناقصة -ة وتأويال وتذكراًكتاب -فيض من الكلمات

  إليك أنا مدين باالنقالب املصريي الذي انقلبه الذهن، 
  . والذي ال زال مييل لألفكار القلقة الشقية

  وإليك أنا مدين بكل ما أجهد عبثاً إلخفائه، 
  ذلك االحتقار  للبلهاء، الذي يظنه البلهاء تكرباً،

  لفضائل، وأية فضيلة ومنك أنت تنبثق ا
  .قد تستحيل إىل حمنة، أو إىل رذيلة

  : هذه هي القواعد اليت جتعل املرء شاعراً عظيماً
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  إياك واالستسالم للمصلحة أو التملق أو املخاتلة، "
  وال تكرس ذهنك لألفكار املأجورة، 

  وتعلم احتقار معونتها املرتزقة، 
  وليكن هذا حصنك املنيع، وسورك الفوالذي، 

  ياك وتعلم العمل الشائن، وال تصفر أمام أي ذنب، إ
  ومبا أن املسافة التعيسة تعرقل عليك 

  عرض روحك، املتسربلة ذا الستار البائس، 
  ومبا أن فضائلك القليلة معروضة مبثل هذا التشويه، 

  ."وتثري عليك الضغينة وقتما كنت تأمل التقدير
  فجنون كهذا ما خطر ببال خيال قط، 

  عرضة للخديعة، ال للمسرة قط،  وتبقى
  ومبا أن شعاعاً واحداً مزيفاً من البهجة يف العقول املريضة، 

   -هو كل ما يعثر عليه الوهم املطمئن املسكني
  هناك حتطمت فتنتك، ومنذ هذه الساعة 

  أتربأ أنا من قدرتك التخيلية، 
  ومبا أن جوهرك يعتمد على أنفاسي، 

  .وهم كلهفبنفخة واحدة يتبدد هذا ال
  )42 -41األعمال الشعرية، (

  وكيف ملبتدئ جديد أن يتعلم 
  من أرواح خمتلفة كيف يدرك،

  وكيف مييز بني هذا وذاك، 
  بني نفحة الشعر أو رغبة النثر، 
  إذا استمع رب حمنك عجوز 

  .يرشد مبتدئاً شاباً
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  استشر نفسك، وإن وجدت "
  حافزاً قوياً حيث ذهنك، 

  ة نزيهة يف قلبك، حاكم األمور حماكم
  أي موضوع جتيد تدبريه على حنو أمثل، 

  ولئن كانت عبقريتك متيل أشد امليل 
  للهجاء، للمديح، أو لألبيات اهلزلية، 

  للمراثي يف مسحة تفجع، 
  أو ملقدمة شعرية تأتيك من يد جمهولة 

  اض إذاً عند انبالج الفجر، 
  واستلهم ربة الشعر، واجلس للكتابة، 

  ح، أحشر، نقّح، أشطب، صح
  أسهب، اختزل، أقحم بني السطور، 

  وكن حذراً، فحني جتف القرحية، 
  .إياك أن حتك رأسك، وأن تعض أظافرك
  )572 -571األعمال الشعرية، (

) مبتدئ" (beginner"و) جمرب" (Sinner"إن القافية اليت جتمع بني كلميت 
. بتدئ برباط وثيق ال مناص منهلقافية بليغة ألا تربط بني ارب احملنك وبني امل

، وكاتبان جيدان يف نظم الشعر تدريباً على حماولـة  )écrivains(فكالمها كاتبان 
وهكذا فربة شعر منبـوذة  . عقيمة حلشر التأليف األديب يف صميم العامل الواقعي
هاتان مها البداية والنهايـة  : وكتابة، بشعور دفني بالضعة، معروفة حذاء الواقع

إن السرية املهنية هي تلك . مهنية راسخة بالنسبة لسويفت وبالنسبة لناقدةلسرية 
السرية األدبية اليت يوجد سجلها يف أعمال كان الواجب يقضـي بتحويلـها إىل   
تاريخ سياسي، ولكنها األعمال اليت تتشبث بوجودهـا، شـأا بـذلك شـأن     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


http://medaad.wordpress.com 
 

 

-76-  

تستمد قوـا مـن    ال" عن الشعر"، كبقايا خائرة القوى، فمقالة  *السترلدبرغز
عنف هجومها على الشعر املغشوش وحسب، بل وتستمدها أيضاً من اليأس مبـا  

أوليست . مفاده أن هذا الغش يف خامتة املطاف هو ما آل إليه الشعر وقتها بالفعل
توجيهـات إىل  "هنا ويف مقالـة   -حقيقة مرة أن التوجيهات اليت ساقها سويفت

كانت على الدوام  -ويف غري مكان أيضاً" هذبةاحملادثة امل"، ويف )1745" (اخلدم
كراسات من العمل القيم ذي الوصف املتقن؟ فالشيء الذي كان باإلمكان حينها 
وصفه كان الشيء امليسور املنال للغة املكتوبة، كما أن املوضوع واألداة معاً كانا 

تاجية لطاقة إن القدرة اإلن. بديلني فاسدين للوقائع اليت ظلت خارج إطار ميداما
سويفت ككاتب ليست حباجة للتصوير على أا منبثقة عن ختيل خنلقه له ككاهن 
أجنليكاين من املمكن وصف حياته كسلسلة من األحداث على مدى ردح مـن  

فعلى النقيض من ذلك، جنن نسدي إليه خدمة أكرب إذا قبلنا الثغرات اليت . الزمن
على شكل خسائر فعلية أو خسائر وشيكة  أي إما: عاشها بالطريقة اليت عاشها ا

للموروث والتراث واملوقع والتاريخ، خسائر موضوعة يف قلب إنتاجه الكالمـي  
وإن هذا القبول ليس بالتأويل السيكولوجي مبقدار ما هو مجلـة مـن   . املتهافت

الشروط اليت جتعل من املدى الكامل لسيكولوجية سويفت أمراً ممكناً، بدءاً مـن  
  .وانتهاء باهلوس بسقط املتاع" بقسط من احلرية" االهتمام

فاألدب احلديث إذاً بالنسبة لسويفت كان يعين إزاحة األدب القدمي وحلول 
احلديث حمله، مع العلم أن هذا احلكم هو موضع التنشيط يف طـول وعـرض   

فالكاتب احلديث يكتب خالل فقدان املوروث، وهو موجـود  ". حكاية حوض"
تاب القدامى الذين جرى استبعادهم من جراء ذكرى واهيـة  بالنظر لغياب الك

يلقـي  " بفن الـذاكرة "إن كتاب فرانسيس ييتس املعنون . لآلداب الكالسيكية
وهذا التغـيري  : النور الساطع على االستخفاف بالطرق التقليدية لتقوية التذكر

ص وهكذا فإن النور البـاطين اخلـا  . كان هنالك أمام سويفت ليشهده بأم عينه
الذي يدعيه الصاحبيون أواملشيخيون ملرشديهم حيل حمل اإلرث العام، وإن هذه 

                                                        
، كان هذا النعت هو النعت الوطني في مملكة لوغ ناغ، وقد "أسفار غوليفر"في رواية : السترلد برغز *

ن يموتوا، ولكنهم بعـد سـن الثمـانين    أطلقه سويفت على أولئك الناس الذين ما كان بمقدورهم أ
يستمرون على قيد الحياة بحالة من العجز واليأس، وعلى الرغم من اعتبارهم قانونياً موتى فـإنهم  

  ).المترجم( -يتلقون معونات زهيدة من الدولة
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وعالوة على ذلك فقد تقطعـت أوصـال   ". حكاية حوض"اإلزاحة هي ما متثله 
التسلسل املنتظم للتطور التارخيي من جراء الثورة البيوريتانيـة ومقتـل امللـك    

خيه هو كان االسـتمرار  فكما أكدت شواذ تار. تشارلز األول على يد كرومويل
اليت كـان  العطية باألساس أمراً مدبراً بني أفرقة من ذوي املصاحل، وما كان تلك 

عواطـف  "وإن كراسـة  . بوسع أي إنسان أن حيتل مكانة فيها مبنتهى الطمأنينة
تاريخ "والكراسة املشؤومة املعنونة بـ) 1711" (إنسان من أتباع كنيسة إنكلترا

كانتا حماولتني من ) 13 -1712" (خرية من حكم امللكة آنالسنوات األربع األ
سويفت لتصحيح األفكار الواهية اليت كان يعتمد عليها إحساس األمة بتارخيهـا  

فلقد كان ذانك العمالن تقريباً من أكثر احلكايا املعضلة واملبتذلة الـيت  . ومعناه
  .جاء ا سويفت عن ربوبية بوب والرجعية املطلقة

يفت يطرح اإلطار األرسخ الذي كان يـتمىن أن يعتـربه فيـه    وما بدأ سو
املستقبل، وعلى حنو متعمد أكثر من ذي قبل، إال يف إيرلندا حوايل الثالثينـات  

ومبا أن سويفت كان رجعياً مشوساً وبالفطرة دقيق احلسبة يف النقود، ). 1730(
اإلنكليزية، برجل أعمال صنعة الكتابة  Taineوكان ذلك الرجل الذي ومسه تني 

والذي كان موقفه من احلياة ذلك املوقف الذي وصفه به نيغل دانيس إذ قال بأنه 
موقف معلم مدرسة، فقد كان من املناسب له أن يكون على ثقة من أن األشياء 
األخرية اليت ستقال عنه جيب أن تكون بإمرته هو، ولذلك فإن الذكرى األخرية 

ة أول ما سيتنبه املستقبل إليها، وعندئذ نظم اليت خلّفها وراءه ستكون بالضرور
، واليت ابتىن )1731" (أشعار عن ممات الدكتور سويفت"القصيدة اليت عنواا 

ففي تلك القصيدة . فيها ذلك االستمرار الذي متىن أن خيلده فيها إىل أبد اآلبدين
يف املظهر العصماء خيتار مبنتهى الشجاعة، ال بل ومبنتهى العجرفة، أن يرى نفسه 
ولكنه  -السليب املطلق ملماته، أي خسارة للدنيا ومكسباً للتاريخ يف آن واحد معاً

فتخيله ملماته، يف احملصلة، جاء بـه  . موضوعاً منوذجياًيف كلتا احلالتني يرى نفسه 
من خالل القصيدة وأعطاه شكل ردود األفعال املتناثرة على خسـارة جـرى   

سويفت من أن يصبح جزءاً من التاريخ وسيداً  وهكذا متكن. حتويلها إىل حدث
  .له على الرغم من الباليا املعزوة للغة من قبله
لقد كان سويفت يعلم علم اليقني . إن النقطة األخرية حباجة لتوكيد خاص

أي متورط (أنه، مبقدار ما كان األمر متعلقاً باألجيال التالية، إنسان ملتزم باللغة 
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فبعد مماته كانت األجيال الالحقة . ان الظن به خالف ذلك، مهما ك)ا وأسري هلا
إذ إنه لن يكون البتة منظـوراً أو  : سوف تتلقفه بالصورة اليت كانوا سيقرأونه ا

وإن ما كان سوف يبقى منه على قيد احلياة يف املستقبل لـن يعـدو   . مسموعاً
ومع ذلك . ما الكالم الناتئ، شريطة أن يكون مبقدوره ترتيب ذلك األمر بطريقة

فخالل معظم حياته كان يعتمـد مبنتـهى   . فقد كان يعمل بدون شك ضد نفسه
أكثر من اعتمـاده علـى    -الثقة على شخصيته وعلى الشخصية الكلية الوجود

وبغض النظر عما فعله، فإن حقيقـة وجـوده   . الصنعة الكتابية املوثوقة لكتابته
نعته لصاحل الكنيسة والدولة بشكل طارئ طغت على بعزقة جهوده وعلى تباين أق

ولئن كان الشعور حيـال تلـك   . وإيرلندا والتعلم التقليدي واملبادئ األخالقية
املؤسسات، كما أشرت من قبل، بأا يف خطر حمدق يهـددها بـالزوال، فقـد    

وإن قالبه الفكري جعله يتعهد هذه . اضطلع سويفت بعبء توكيد دوام وجودها
مكتوبة لعدوه، تقليدات سارت يف االجتاه املناقض التوكيدات يف شكل تقليدات 

لقد كانـت اللغـة   . مرات عديدة وأوغلت يف اخليال والوهم والتشوش املزعوم
أداته، كما كانت أداة عدوه، ولكنه كان أكثر قدرة من غريه علـى اسـتغالل   

الذايت رشاقتها ووقتيتها، وقدرا الكامنة على الغش املثايل : املظاهر السلبية ألداته
فكولريدج، كواحد من ضمن عديدين، كان يرى أن هذه املقدرة لـدى  . املطلق

وإن الشيء الذي كان يرى فيه العدو، العدو الذي . سويفت مبثابة موهبته الفذة
كان يهامجه سويفت، نتيجة حمتومة لفكر متصدع، كان بالنسـبة إليـه املهمـة    

فهكـذا كـان   . طقي والبارع فنياًاملقصودة لتحليله القاهر الذايت املنهجي واملن
  .أسلوب سويفت

فاليوم، مـثالً، ال  . إن التهديد الذي كان يتهدد مسعته بعد مماته أمر واضح
نزال نقترب منه على أساس شيء من التماسك املنسوب لعمله، والتماسك الذي 
نعتربه متصالً  به بصلة القرىب كثمرة جلهده، ولكن هذه الصلة حتديداً هي مـا  

  .ر هلا كتابته تنكراً كبرياًتتنك
تعلن عن نفسها على أا فكرة أي إنسـان إال  " اقتراح متواضع"فكراسة 

وهكذا فإن احلضور، كما يقول . سويفت، ومع ذلك فإا بقلمه دون أدىن شك
فهذا التبصر صحيح عـن  . جويس يف بوليسيس، أمسى شكل من أشكال الغياب

املوجود بشكلها املكتوب كبـديل عـن   اللغة قبل أي شيء آخر، وهو التبصر 
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إن أي بديل عن الشيء احلقيقي حمكوم بسرعة الزوال، وبقـانون  . وجود كاتبه
فلقد كان اخلوف من هذا املصري هو الشيء الـذي أخـذه   . االستبدال الالائي

بتركه نفسه متوت على البطاقات ويف حفلة ...." أشعار"سويفت حبياته يف قصيدة 
النبأ الذي سرى يف "إن حدث مماته، . ويف حوانيت باعة الكتب استقبال والبول،

وفقاً للقـانون السـاخر الـذي جـاء بـه      -، خسارة مستحبة "نصف البلدة
ومع ذلك فبتبديد كـل  ". مل يعد من السهل تعويضها"كخسارة  -الروشفوكو

 طاقة النبأ، األمر الذي جاء متوازياً مع سرعة تبدل املشاهد يف القصيدة املثقلـة 
بتضييع الزمن، فإن ممات سويفت يتحول شكله من تشكيلة من اإلشاعات الـيت  
تتناقلها األلسن إىل ذلك احلدث الذي ال يستطيع إطالق حكم صائب عليـه إال  

  .صوت جمهول حيادي
إن القصيدة حمكومة بسلسلة من املفارقات احملبوكة الـيت ليسـت جمـرد    

د، حتتل القصيدة مكانتها اخلاصة إذ من هنا، كما أعتق: مفارقات بالغية وحسب
فهذه املفارقات ما هي كلها إال . كمنطلق ألية قراءة لسويفت وألي حتقيق لنصه

وهذا هو . نتائج لتلك البنية اليت يتعذر الدفاع عنها واليت توحد الوجود البشري
الوالدة، املـوت، الفردانيـة، اجلماعـة، أي    (التعارض فيما بني مطلقات احلياة 

  ).عة بوجيز العبارةالطبي
إن قوة هذا التعـارض  . وبني مظاهرها اخلاصة اليت تشوهها وجتعلها نسبية

وعقمه يتمثالن يف املطلقات اليت ال تظهر فعالً يف القصيدة ألن التفاصيل مـني  
ومع ذلك فإن سويفت مبنتهى اجلدارة يبين األمر التـايل أال  . عليها هيمنة كاملة

ذي نتعرض فيه للغيظ من احلالة الواهية اليت آلت إليهـا  وهو أننا، يف الوقت ال
. الدنيا، نبدأ بالتأثر من الفن الرفيع الذي حول الدنيا إىل تلك احلالة اآلنفة الذكر

  ".عن الشعر"فهذه النتيجة متاثل متاماً النتيجة اليت توصلت إليها كراسة 
مشـتقة مـن   إن املثل الذي ضربه الروشفوكو يدخل بنا مباشرة إىل دنيا 

الطبيعة، ولكن مبا أن فحوى ذلك املثل هو خطيئة اجلنس البشري فإنه ينطـوي  
  .بداهة على الروشفوكو يف الوقت نفسه أيضاً

  يف كل الكروب اليت حتل بأصدقائنا، 
  نراعي أول ما نراعي أغراضنا اخلاصة، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


http://medaad.wordpress.com 
 

 

-80-  

  ويف الوقت الذي حتدب فيه علينا الطبيعة لتهدئة بالنا،
  .ا إىل ظرف ما إلدخال البهجة على نفوسنافإا تلفت نظرن

ولذلك فإن القصيدة مفصولة متاماً عن أي مالذ خارج إطارها، وإىل هـذا  
" بإنش واحـد كحـد أقصـى   "السجن اهلادئ يركن الراوي توا وهو يطالب 

ليكشف فيه عن رغبته، عن انسجامه التام مع مسرية الدنيا، كي يرتفـع فـوق   
اتب يعين هذا حرفياً أن تأليفه الكالمي سيحتل مكاناً فالنسبة للك. مستوى أقرانه

ينكره الكاتب على غريه، ويهرع سويفت دون إبطاء لتبيني فعاليـة مالحظـة   
ولكن جيب علينا أن ننتبه كيف أن األمثلة اليت يضرا سويفت هي . الروشفوكو

ـ ) بوب وغي(ما دعاها باملزاح، ألن ما حيسد عليه بعض األصدقاء من أمثال  و ه
فحـني  . موهبتهما، علماً أن هذه الطريقة هي الطريقة السلبية لكيل املديح هلما

جيدر بنـا  " عتيق الطراز"، بأما ساقاه إىل أن يبدو 61و 60يتهمهما، يف البيتني 
فاملزاح على األصدقاء خيلي سبيله الام : أن نالحظ التغيري الذي طرأ على هلجته

ارت ملكاً لوزراء الدولة الذين صار مبقدورهم خطري موجه لتلك األوقات اليت ص
يف ذروة عز -، وذلك ألن زمانه وحظه الطيب )وقد عاملوه ا(معاملته خبشونة 
  .فال روشفوكو سالح ذو حدين. أثارا استياءهم -سلطة احملافظني

ومنذ هذه النقطة فالحقاً تصبح القصيدة حمكومة بالنظام الزمين احملتوم الذي 
وهذا النظام واسع مبا يكفي الحتـواء ال التسـليات   . ن إىل حتفهيقود أي إنسا

إن النقطـة  . التافهة لإلنسان املتبطل وحسب بل واحلكم السامي للتاريخ أيضاً
املركزية يف الزمان هي حدث ممات سويفت املطروح، كعقدة ثابتـة، يف وسـط   

ر اليت ا فقبل أي شيء هنالك حركة االنتشا. ثالث حركات تنبثق عنه وحتيط به
وثانياً، وهذا أقل وضوحاً مـن  . نبأ ممات سويفت ينتشر يف طول البلدة وعرضها

سابقه، هنالك تأريخ موضوعي حيملنا قدماً إىل األمام إىل مستقبل بعـد ممـات   
وثالث هنالك حركة القصيدة نفسها، أي ذلك . سويفت بردح طويل من الزمن

بنية كالمية هائلة، إن غاية القصيدة  اإلنش الذي يتوسع إىل أن يصبح يف النهاية
" فهو بالكاد يستطيع التنفس"هي اإلتيان حبدوث اإلنتشار، فالعميد يبدأ باملوت، 

فالشيء الذي يتبدد ويضـيع هـو   ". فما هي اخلامتة البهيجة؟” -ومن مث ميوت
إن أداة . القسط التافه من العميد، ذلك القسط الذي صار ملكاً للناس اآلخرين
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د البارعة صارت ضحية اإلاك ال ألن التاريخ ابتلعها، كما كانت عليـه  التبدي
احلالة بالنسبة لكراسات سويفت السياسية، بل ألن السبب على األرجح كـان  
يكمن يف أن مصدر فاعليتها هو حقارة القيل والقال، مصدر من مصادر احملادثة 

ه احملادثة ال متت، قبل أي وهذ. املهذبة اليت ليس هلا أية دميومة أو وضعية حقيقية
شيء آخر، ال للعامل العمومي وال للعامل اخلصوصي، ولكنها متت لنظام كالمـي  
مستقل االستقالل الناجز، أي إىل ذلك النظام الذي يطمس معامل أيـة عالمـة   

وإنه لنسخة اجتماعية عن نفس ذلك النظام الذي يتغلب على الـدنيا يف  . فارقة
  ".ياءكومونويلث األغب"اية 

ال يف  -ومن اجلدير بالذكر أن ممات سويفت حيدث يف احملادثة، أي يف اللغة
ولذلك ليس بوسع القارئ أو الشاعر أن يـتغلغال خلـف البعـد    . مكان آخر

عامل مشـتق مـن   ("الكالمي، األمر الذي يعين فرض معيار بشري على الطبيعة 
هة الكبريتني كاملوت وهكذا فحىت موضوع على تينك اخلطورة والبدا"). الطبيعة

ومن هنا يأيت التصنع الربيء الذي : ال ميكن معاجلته إال كوظيفة من وظائف اللغة
جتيء به إرشادات الشاعر املسرحية وانتقاله املفاجئ باملشاهد اليت يترتب فيهـا  

فاملشكلة اليت يتعرض هلا سويفت حينئذ هي تبيينه أن اللغـة هـي   . املوت شفهياً
ارع فيها األعمال األدبية بعضها مع بعض إىل أن ال يبقى يف تلك احللبة اليت تتص

وإن ما يتبقى من سويفت ال ميكن وصفه، . احللبة إال أكثر األعمال جدارة وأمهية
بعد ردح طويل من الزمن، إال من قبل صوت حيادي مغفل قادر على أن يتفهم 

لك اإلحسـاس  وهذا دليل على ذ -أكرب من زمانه بكثريأن سويفت كان رجالً 
العجيب الذي كان حيسه سويفت جتاه نفسه ويتوقع فيه أن يكون مشكلة عويصة 

  . أمام املستقبل
إن إطار املشهد اخلتامي للقصيدة لشيء بارع احلبكة، ال بل وأبرع األشياء 

  :اليت فعلها سويفت يف حياته
  احسبوين ميتا، ومن مث افترضوا،

  أن احتشد لفيف من الناس عند الوردة،
  حيث جراء حديث من هذا وحديث من ذاك،

  أكرب ألصبح موضوع حديثهم،
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  وبينما هم يلهجون بامسي هنا وهناك،
  بعضهم بالتأييد وبعضهم بدونه،

  وأحد ممن ال عالقة له البتة باألمر،
  .يرسم شخصييت الرتيهة

  )506األعمال الشعرية، (
فسه، يف حني إننا نالحظ هنا أن احلديث من هذا ومن ذاك يستنفذ نفسه بن

ال بصـورة تلـك   : أن سويفت موضوع احلديث، أي، موضوع التاريخ يكـرب 
الشخصية اليت شاخ أيضاً وضعها البشري وأكل الدهر عليها وشرب، بل بصورة 

إن مثل هذه الشخصية . الشخصية الرتيهة اليت تربز لتحتل هلا وجوداً أكرب فأكرب
للزمن احملدد الذي جتـاوز حـدوده   بإمكاا الصمود والبقاء يف التاريخ كتكملة 

لبعث كغـريه  / فلو أنه صان لسانه وقلمه: "سويفت باعتباره كان أكرب منه بكثري
. وها هو اآلن يبعث من جديد، ال كإنسان بل كموضـوع ". من الناس اآلخرين

وإن عبارات الوصف متسقة متام االتساق تقريباً مع عبـارات املبالغـة، ومـع    
مع عادات وتقاليد زمانه تناقضاً كبرياً إىل ذلك احلد الـذي  العبارات املتناقضة 

  .جيعل السلطة والدولة عاجزتني عن احتوائه
  مع األمراء كان حيافظ على الذوق الالئق،

  ولكنه ما وقف البتة خاشعاً أمامهم،
  ومع جاللة امللكة، بارك اهللا ا، 

  كان يتحدث حبرية وكأنه يتحدث إىل وصيفتها،
  ذلك نزوة خاصة به،إذ كانت تظن 

  وما كانت تسيء الظن بكل ما خيرج من فمه،
  لقد عمل وفق موعظة داوود متاماً،

  إياك أن تثق باألمراء،
  ولئن كنت تريد إثارة غيظه فعالً
  :فحرضه بذكر عبد يف السلطة

  جملس الشيوخ اإليرلندي، على سبيل املثال،
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  :يا لكم انتقده بنفاذ صرب
  طلبه،قسط من احلرية كان كل م

  من أجلها وقف مستعداً للموت،
  دفاعاً عنها وقف مبفرده ببسالة،  
  من أجلها عرض حياته للخطر،

  مملكتان، وكأنه قام بانشقاق حزيب،
  وضعتا مثناً لرأسه،

  ولكن تعذر العثور على خائن،
  .يبيعه مقابل ستمائة جنيها

  )507األعمال الشعرية، (
، ولذلك فإن سـويفت يبلـغ   )429-1(لقد دافعت السماء عن براءته 

سيادته اخلاصة به جراء جتاوزه احلدود املألوفة املتجسـدة بامللكـات واألمـراء    
وهنا أيضاً يصور سويفت نفسه يف تلك احلالـة املوقوفـة عليـه    ". بذوق الئق"

الفوضـى  "حالة تذكرك بعبارة بالكمـور   -وحده، الوحدة بني الذوق واحلرية
الذي دمـج فيـه   "سون يسمي هذه احلالة بالدمج هذا يف حني أن بول". الرجعية

ولكنين أعتقد أن ". سويفت بني استغالله الساخر لوضعيته وبني تأمالته اجلادة فيه
القسط اهلجائي الواضح من القصيدة قد أرجأه سويفت ليس أسلوباً أو نوعاً أدبياً 

وزاتـه  ، وإمنا هو على األرجح منوال سيادته وجتا)وهذا ما خلص إليه بولسون(
وباختصار، كان اهلجاء لقب تطرفه وكـان،  . وكان بالفعل منط وجوده املفهوم

البنية املوضـوعية لدميومتـه السـلبية يف    ) كما يربهن على ذلك مرياثه إليرلندا
  .التاريخ

  رمبا قد أجيز للعميد 
  أن يكن يف سريرته فيضامن اهلجاء، 
  وأن يبدو عازماً على عدم ضموره، 

  قه كهذا العصر، إذ ال عصر يستح
  ومع ذلك فلم يكن احلسد من أهدافه، 
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  لقد هجا الرذيلة وأغفل االسم،
  وما كان مبقدور امرئ أن ميتعض، 

  يف الوقت الذي كان املقصود به اآلالف على قدم املساواة، 
  هجاؤه ال يشري إىل أي عيب 

  ....إال العيب الذي بوسع كل املخلوقات تصحيحه
  غرية اليت كان ميلكها لقد تربع بالثروة الص"

  : لبناء مرتل للبلهاء واانني
  وأبدى مبسحة هجاء وحيدة، 

  : وما من أمة أرادته مقزعاً ذا املقدار
  تلك اململكة تركها لدائنه، 
  ".وأمتىن هلا قريباً صاحباً أفضل

  ).513-512األعمال الشعرية، (
فثمة حدث حقيقـي   .تسلم سويفت للتاريخ يف اية القصيدة" األشعار"إن 

يصبح قيد التخطيط يف العنصر اخليايل من اللغة ويودع جبرأة ضـمن التشـوش   
املطلق للهذر وخارج إطار العامل، إىل أن يتحول القسط الذي جيب أن يضيع إىل 

لألجيال الالحقة، ويف تلك العملية ميوت بالطبع سـويفت  " نزيه"مكسب مؤكد 
الذي ما كان مبقدوره أن يسمح لسويفت  اإلنسان وينطمر يف توافه ذلك العصر
فهذا الشيء جيب أن يكون مصدر اخلرافة . باحلياة فيه، والتركه يعيش فيه أيضاً

نفوره من قواعد احلشمة املألوفة اليت كان نفسه يتوق إليها  -الراسخة عن جنونه
ـا  واليت أمانته املفرطة، يف السنوات األخرية من حياته، أجربته على االعتقاد بأ

. ولذلك فقد تصور نفسه بأنه عاش ومات يف تلك اخلسـارة . اندثرت وتالشت
ومع ذلك فإن القصيدة تبني كيف أن منفاه اإليرلندي قد أعيد إىل سابق عهـده  
كموضوع للمحادثة، لكن ال كشخصية بتاتاً وال ككتلة مـن األعمـال، بـل    

، كما تقبـل هـو،   كحضور بالنسبة ألولئك األفراد الذين يستطيعون أن يتقبلوا
ففي ذلك الوضع، بني الدنيا واحملفوظـات،  . اخلراب والسلطة يف آن واحد معاً

فلقد كان خيالـه هـو   . حيافظ سويفت على دميومته، شطر منه هنا وشطر هناك
املقاول لتلك الصفقة الصعبة، وحتد عسري غاية العسر بالنسبة للقارئ يف القـرن  
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  .العشرين
nnn  
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  رسويفت املفكّ -3
  

ألسباب تتعلق بالنقاد املعاصرين وتتعلق، يف الوقت نفسه، مبا يقدمه 
هلم عظماء الكتاب األوغسطيني، فإن مطلع القرن الثامن عشر يف 

إنكلترا مل يكن موضع التجاوب اخلاص من لدن أكابر املنظرين األدبيني 
فإذا قارنا نوع التعامل الذي تعامله الوعي النقدي احلديث . املعاصرين

مع شخصيات من أمثال دكتور جونسون وسترين وغيبون 
وريتشاردسون، ومع ما فعله ببوب وسويفت، لوجدنا أن التناقض 

ومثة طريقة أخرى لتفهم ما أعين هي التوقف عند مبلغ التشوق . صارخ
الذي بلغته دراسة غيبون وجونسون، مثالً، لدى غري املتخصصني يف 

قلم والتر جاكسون بيت أو ندوة فسرية جونسون ب. القرن الثامن عشر
ديدالوس عن غيبون هلما طريقة يف استقطاب االنتباه العام بالنظر 

للجدارة الفعلية ملوضوعيهما وبالنظر أيضاً للمتعة اليت قد جيدها القارئ 
إن مثل هذه املتعة مل . املثقف بالطريقة اليت تناولت هاتني الشخصيتني

فلقد قامت هناك . ديث عن سويفتتكن بكل بساطة متوفرة بالعمل احل
أعمال من قبل نقاد مشهورين من أمثال إيرفني إهرنربيس ودانيس 
دونوغو، ومع ذلك تبقى ماثلة للعيان تلك احلقيقة املرة عن تقومي 

فلماذا يوجد إذاً . سويفت بأنه، دون زيادة أو نقصان، كاتب كالسيكي
سويفت كاتباً ذا  ذلك الفراغ، تلك اهلوة املشؤومة بني احتمال كون

طاقة فائقة لدى النقاد احملدثني وبني ذلك األداء املخيب لآلمال خارج 
  إطار الزمرة االحترافية يف حبوث القرن الثامن عشر؟

إن من املمكن جداً أن ما قد ندعوه بالنقد املعاصر املتطور مل يتنبه لسويفت 
، أن يكون نورمـان  كنتيجة ملصادفة بسيطة، وإن من الصحيح، يف خامتة املطاف
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براون قد درس فعالً سويفت دراسة أثىن فيها عليه الثناء العاطر قبل عشرين . أو
كان وقتها عمالً رائداً، " احلياة ضد املوت"سنة ونيف، ومبا أن كتابه املعنون بـ 

فإن هنالك إمكانية طيبة يف أن يصبح سويفت من جديد ذلك الكاتب النموذجي 
وبوسعنا أن نؤكد، بكلمات أخرى، أن الزمن مل حين بعد، . يللنقد املعاصر الطليع
  .بيد أنه سيحني والبد

ومع ذلك فهذه املقولة مقولة ترفض النظر نظرة جادة إىل الظروف الفكرية 
والثقافية اليت جعلت، يف طول التاريخ البشري وعرضه، جتاهل بعض النصـوص  

دفة احملض بل لإلرادة املتعمدة املعينة أو االنكباب عليها أمرين خاضعني ال للمصا
ولكن فيما يتعلق حبالة سويفت اهلزيلة واملطروحة على أئمـة  . واالختيار املقصود

النقد املعاصر فهنالك أسباب عديدة للظن بأا نتيجة لبعض القرارات امللموسـة  
  .جداً

وإين ألعتقد، بادئ ذي بدء، أن ما جيب قوله يكمن يف أن سويفت، فضـالً  
عاصريه من أمثال درايدن وبوب، ناهيك عـن سـتيل وآديسـون    عن بعض م

وعـالوة علـى   . وبولينغربك، كان املستفيد باألساس من نوع معني من الدراسة
ذلك فإنين ال أقصد التهكم حني أقول أن اإلطراء الكبري حق ألولئك الدارسـني  

وهي باملناسـبة   -الذين يؤكدون على صحة آثار سويفت وعلى رصانته النصية
إىل ذلك احلد الذي جعل تناوله مغامرة مثبطـة   -شيء هام جداً يف خامتة املطاف

للعزمية، ففي حالة سويفت هنالك وقائع جيب أخذها بعني االعتبار مـن أمثـال   
وإن العمل الـذي  . الطبعات العظيمة اليت طبعها هارولد وليامز وهربرت ديفيس

داً، كما أن تركيزمها علـى  جاءت به هاتان الطبعتان لعمل على مستوى رفيع ج
وهذا ما جيـب علـى الناشـرين    (الوقائعية البحتة كان كبرياً ودقيقاً جداً أيضاً 

حىت أن سويفت ليبدو أقرب إىل القسيس األجنليكاين ) األكفاء أن يقدموه للمرء
الصريح واجللف بعض الشيء مثلما كان والبد يف بعض سنوات حياته الفعليـة  

ال يشري إىل أن دراسة سويفت قد حددت سطوع جنمه، بل على األقل، والواقع 
يشري إىل أن الدارسني، بعد حل العدد العديد من املشكالت النصية حالً رائعـاً  

ولقد صار ذلك . متاماً، شعروا بشيء من اإلحجام عن املغامرة خلف ذلك امليدان
السـتغراب إن  امليدان بالفعل أشبه جبو النادي، األمر الذي ال يثري الكثري مـن ا 
  .تذكرنا أن حلقة سويفت خالل أيامه اللندنية كانت تدعى بالنادي
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إن مظهراً هاماً من مظاهر النادي بالنسبة للقراء احملدثني كان على ما يبدو 
موضع حتديد ما دعاه لويس بردفولد، قبل بضع سنني، بكآبة اهلجائني يف حـزب  

نوت ما هي، يف اعتقـادي، إال  فهذه النظرة إىل سويفت وبوب وآربث. احملافظني
الزمة فكرية طبيعية للدراسة النصية اليت حتدث عنها قبل هنيهة من الزمن، واليت 
   ا صـحيحة ومقنعـة يف آنجيب أن يوافق عليها معظم قراء سويفت وبوب أل

ومبقدار ما كان األمر يتعلق بالطبيعة البشرية فـإن سـويفت كـان    . واحد معاً
" الصقور أو احلمائم"ا ننتمي يف التحليل األخري إىل مدرسة متشائماً، وسواء أكن

ميثلون، " Yahoos" *علينا أن نقول بأن الياهوز" أسفار غوليفر"من مؤويل رواية 
مبعزل عن بيئتهم، فكرة عن الطبيعة البشرية أقرب ما تكون، ولو على مضـض،  

ظـر هـذه   وإن القول، عالوة على ذلك، أن وجهة الن. لفكرة بعض بين البشر
تتطابق مع وجهة نظر سويفت لقول معظم القراء على استعداد ألخـذه بعـني   

 saeva"االعتبار وذلك ألن الفكرة املعممة لسويفت عن السـخط الشـديد   
indignatio "لفكرة متأصلة جداً يف الوعي الثقايف.  

إن املشكلة مع هذه القراءات اليت تناولت سويفت هي أن تواترها وشهادا 
مع (راه إما مع عصبة من أقرانه ذوي التوجهات الذهنية املماثلة لتوجهاته قد حش

وإما مع زمرة من املعتقدات اليت ال يصعب استكشـافها  ) هجائي حزب احملافظني
اليت أذهلت حيويتها " حكاية حوض"إن كل عمل سويفت، باستثناء . من كتابته

حقيقة األمـر فلسـفة    الفياضة كاتبها نفسه يف وقت الحق من حياته، يعزز يف
فاإلنسان إما أن إصالحه متعذر . حمافظة صارمة إىل حد ما، ال بل وفلسفة مقيتة

أو هو نزاع للبذاءة أو الفساد أو احلقارة، إذ إن اجلسد مقزز مبنتهى البداهة كما 
إن التعصب، كمخططات الغزو أو خمططات مشروع شبه علمي، خطري ويهـدد  

لى أن كنيسة إنكلترا واآلداب الكالسيكية وامللـك  اجلماعة السياسية، عالوة ع
هذه املؤسسات الثالث اليت كان سويفت يعتقد بأا مغروسـة يف العواطـف   (

كانت تشكل بعضها مع بعض أعمدة ) القومية إلنسان من أشياع كنيسة انكلترا
وهذا اإلجياز ليس باإلجياز احف لعقيـدة   -وتراث الصحة البدنية واألخالقية

ت، وهنالك عدة مسات أخرى مرضية إىل حد مؤسف ما أن توضع حبـذاء  سويف

                                                        
  .المترجم -"أسفار غوليفر"جنس من البهائم له شكل اإلنسان وجميع رذائله في  *
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مجوح خيال سويفت، مجوحاً تصعب السيطرة عليه إال بشق النفس، حىت تقدم لنا 
  .رجالً نظرته ضيقة وحمدودة، ال بل وسادية

وهكذا فلن جيادل إنسان عندئذ أن سويفت هو ذلك الكاتب الفقهـي أو  
رئ، شأنه بذلك شأن جونسون مثالً، حيوية الـذهن  الكالسيكي ألنه يقدم للقا
فهو ال يشبه جونسون الذي تستهدف حركة كتابته فتح . مقرونة بصحة املنطلق

وحىت لو وافقنا مع . األشياء، يف حني أن كتابة سويفت تستهدف إغالق األشياء
هربرت ريد على أن سويفت هو أعظم أسلويب ناشر يف اللغة اإلنكليزية، فإن من 

فهو ينتمـي إىل  . تمل أن نشعر بأن تأثرياته عقيمة يف جوهرها وصعبة وضيقةاحمل
من مثل شيكسبري كاتب ترويلس وكريسيدا، وميلتون يف -زمرة هامة ومصطفاة 

اليت قلما تستطيع اللغة، بالنسبة إليهـا،   -بعض األحيان وجريارد مانلي هوبكيرت
لتو، جراء ذلك، وبقـوة  محل عبء هذا الشيء من اإلحلاح أو ذاك كي تصبح ل

ففي سورة غضب لغة سويفت املكثفة واملصقولة إىل حد . متكافئة، حزينة وحمزنة
رفيع يف آن واحد معاً، هنالك حيز صغري ملا دعاه وردزورث باملوسيقا احلزينـة  

وإننا جند أنفسنا نتعامل مـع التـواءات الفكـر    . اهلادئة ألفراد اجلنس البشري
ختادعنا وتناقشنا ولكنها متيل إىل نبـذنا يف النهايـة، ألن    ولوانيات الروح اليت

فاألسـئلة الـيت   . سويفت جيسد شخصيات على الدوام ال حنب أن نتماثل معها
كيف جتري "أو" ما الذي يدور"نتساءهلا حني نقرأ سويفت هي يف العادة من نوع 

التحديـد،  وإن أمثال هذه األسئلة تربز أمامنا بشكل منطقي نظـراً، وب ". األمور
القتضاب السطر لدى سويفت اقتضاباً ال يصدق، األمر الـذي ميثـل جـوهر    

كلمات مناسبة يف أمكنـة  ”الوصف الذي وصف به جونسون األسلوب إذ قال 
  ".وبإفراط"، وهو الوصف الذي ليس مبقدورنا أن نضيف عليه إال "مناسبة

ود اليت حجـزت  وحري بنا أن منضي قدماً إىل األمام ولو قليالً لتوكيد احلد
إن . وراءها على ما يبدو سويفت من أن يكون مرشحاً لالهتمام النقدي الشـيق 

أكثر املوضوعات إصراراً على الصمود يف عمل سويفت هو الضياع، وإن كتابته 
. غالباً ما تبادر لإلتيان باملعىن احلريف للضياع حىت قبل عرض طاقتـها الرشـيقة  

نفس بعد االتساع والصحة الذي ميكننـا أن  ولذلك فإن املرء يفتقد يف سويفت 
فاجلسم البشـري، مـثالً، ال   . نراه، يف سياق كتابته، مدفوعاً بعيداً عن األنظار

إال لكـي يكـون   ) كما يف حكاية حوض أو يف أسفار غوليفر(يعرضه سويفت 
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مهشماً أو مظلوماً باهتمام بالغ الدقة والتكثيف إىل احلد الذي يتحول فيـه إىل  
إن حدة مثل هذا التقزمي نامجة عن أن الكاتب يعرف هذا . عزز منه النفسشيء تت

على ما يبدو، البل وبدون الضياع بعربدة تسخر من ذاا بذلك األسلوب الذي 
فاألشياء اليت يـدور  ". السويفتية"يتسم بدقة براقة فريد من نوعها ندعوها بـ 

من قوا احلقيقيـة أو  جمردة  -من أفكار وبشر وأحداث-حوهلا اهتمام سويفت 
من احلياة ومتروكة، يف نثره، على شكل بقايا، أو معروضات جتلب معها الصدمة 

البشـري لعمـل سـويفت،    " باملضمون"فحني نفكر . أو التسلية أو اإلنسحار
ونتصوره معطالً مؤقتاً يف األسلوب البسيط، نتأكد بشيء من االنزعاج أن مـا  

ككاتب جمنون ومنجم قتيل وحرب : ياء املرعبةأمامنا معرضاً من العجائب واألش
، وقاعة تعج بزنادقة غواة، )ستيل(مستحيلة وال معقولة وكاتب سياسي متهافت 

إن التصاوير العنيفة للحرب واملرض . وأناس يغطون يف الروث، وهكذا دواليك
أسـفار  "واجلنون واحلرمان، فضالً عن نتائج التقزمي والتعملق املطروحة علينا يف 

، كلها متجانسة مع الضياع العام الذي تعيشه حالة االسـتواء والـذي   "غوليفر
ولذلك فلن نكون على خطـأ يف قولنـا أن   . ينجذب إليه سويفت على ما يبدو

مظهراً هاماً من مظاهر متاسك سويفت ككاتب هو العمل الفكري والروحي الفذ 
لى مثل ذلك التطـرف  الذي عزز أسلوباً كأسلوبه، والذي حول الواقع حتويالً ع
  .بسلبية عنيفة جداً ملقاصد بالغة الضيق مبنتهى األسف

ليس من املمكن أن حيالفين النجاح يف وصف حالة سويفت، الكاتب احملدود 
والكاتب املعيوب بعمق، إن مل أرسخها اآلن بشيء من اإلسناد إىل مقالة جـورج  

، والـيت  "ار غـوليفر فحص ألسـف : السياسة قبالة األدب"أورويل اليت عنواا 
إن حجـيت يف  . 1946يف أواخر عام ) بومليك(صدرت أصالً يف عدد من جملة 

اإلقدام على هذا هي أنين أنظر نظرة جادة، للمرة الثانية، إىل تلك احلقيقة الـيت  
مفادها أن سويفت مل ينل استحقاقه من النقد املعاصر، األمر الذي يشكل نقصـاً  

عض اجلوانب اهلامة ذوات النوع العام يف االهتمـام  أعزوه، إىل حد كبري، إىل ب
به سويفت، ورأيي بالطبع هو أنه حىت لو كـان الواجـب   حظي النقدي الذي 

يقضي باالعتراف أن سويفت شخصية معضلة، وأنه شخصية حمدودة وغري جذابة 
بشرياً من وجوه عديدة، فإن هذه االعترافات جيب أال متنعـه مـن أن يكـون    

ولكننا سـوف نتطـرق الحقـاً     -ملعاصر اخلصيب بشكل فعليموضوع النقد ا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


http://medaad.wordpress.com 
 

 

-91-  

  .للمزيد من هنا
إن مقالة أورويل تعود لتلك الفترة اليت بدأ يتزايد فيها حترره من الوهم فيما 

إنه يقول لنا بأن سويفت كان يعـين الشـيء الكـثري    . يتعلق بالسياسة احلديثة
". أسفار غوليفر"ه نسخة من بالنسبة إليه منذ عيد ميالده الثامن، حني أهديت إلي

وإن مناقشة أورويل مناقشة عادية جداً، ومناقشة مبقدورنا، مبقدار ما تتوسع، أن 
منيزها من خالل قراءتنا لوكاش عن بلزاك أو من خالل قراءتنا، يف عهد أحداث، 

فالسـياق  ). يف كتاب خرافات العدوان(فردريك جيمسون عن ويندهام لويس 
األدبية العظيمة ألي كاتب، حىت لو أفصح عـن التزامـه    العام هو أن املواهب

ولكن أورويل ال حيـاول،  . اإليديولوجي بوجهات نظر ميينية، متنحه قيمة خاصة
على نقيض لوكاش وجيمسون، أن يربهن على أن الكاتب تقدمي فعالً بفضـل  
أسلوبه أو براعته الفنية، بل على العكس من ذلك إذ يصر أورويل علـى أنـه   

واحداً مـن الكتـاب   "ضد سويفت حىت لو كان " عىن السياسي واألخالقيبامل"
". الذين أكن هلم اإلعجاب وبأقل ما ميكن من التحفظ، ويا للعجـب العجـاب  

وهكذا فإن حمبة أورويل لسويفت مبنية على حماولة العثور علـى قسـط كـبري    
 -يستحق اإلعجاب بسويفت على الرغم من أنه كان رجعياً وعـدمياً ومريضـاً  

ويشري، . وهذه هي الكلمات اليت يستعملها أورويل أكثر من مرة يف سياق مقالته
فضالً عن ذلك، إىل أن سويفت كاتب من أولئك الكتاب الذين تطغـى املتعـة   

وإن سـويفت، بالنسـبة   . بكتابام، بالنسبة للقارئ، على استهجان ما يكتبون
ض والقذارة والتشوه إىل ما ال يف إصراره العنيد على الكتابة عن املر”ألورويل، 

. اية له، ال خيتلق شيئاً من عندياته، وإمنا  يشيح ببصره عـن أشـياء أخـرى   
فالسلوك البشري هو أيضاً، ال سيما يف السياسة، كما يصفه على الرغم من أنـه  

ومن اجلدير بالذكر أن . يشتمل على عوامل أخرى أهم يرفض سويفت اإلقرار ا
لك احلكمة العادية، بيد أنه كان ميتلك فعالً تلـك البصـرية   سويفت مل يكن ميت

النفاذة اليت كان مبقدورها نبش حقيقة خبيئة وحيـدة والعمـل مـن مث علـى     
حىت هذه األيام دليل على أن أية " أسفار غوليفر"تضخيمها وتشويهها، إن صمود 

من خلفهـا  وجهة نظر دنيوية تكون كافية حبد ذاا، إذا توفرت هلا قوة اإلميان 
  ).1"(ومتكنت من اجتياز امتحان املنطق السليم وحسب، إلنتاج عمل فين عظيم

إن هذا موجز معقول عن احلكم الذي أطلقه أورويل على سويفت، باستثناء 
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أن املوجز يغفل مالحظة ممتعة جداً سأعود إليها الحقاً ويدعوها أورويل مبقولـة  
وأما اآلن فبمقدورنا أن نقـول   ".العنف الالمسؤول لدى الضعفاء"سويفت عن 

مبنتهى الثقة أن أورويل، مثله مثل معظم اهليأت الدراسية، جيد أن سويفت جدير 
باإلعجاب حىت مبعزل عن كل ما يقوله عن احلياة والسياسـة وأبنـاء اجلـنس    

وبكلمات أخرى فإن آراء سويفت تكره املرء اإلكراه كله على مقـت  . البشري
اا املنكودة على اتمع برمته وعلى اجلنس البشري، إىل نزعتها الفوضوية وجم

ذلك احلد الذي ال يترك للقارئ احلديث إال الرتر اليسري اجلدير باستحسـانه أو  
  .احترامه

فأورويل، من باب التمهيـد، لـيس   . وامسحوا يل أخرياً بتحديد موقفي أنا
الفعـل علـى قسـط    خمطئاً جداً باعتبار أن رأيه متسم بالتحيز والنقص وليس ب

" أسفار غـوليفر "وإن املرء حني يقرأ تقوميه لسويفت ال يعرف أن . سياسي واف
كتاب متأخر، وال يعرف أن سويفت كان يف معظم أوائل حياته سياسياً ناشـطاً،  

فلقد كان حريا بأورويـل أن يقـرأ   . البل وحىت سياسياً انتهازياً وراقاً وحمجاباً
تج من مث آراءه السياسية من تلك القراءة املنعزلة، لوحده ويستن" أسفار غوليفر"

وإن تلك . إذ إن النظرة إىل غوليفر بأنه ميثل كل ما لدى سويفت لنظرة مشوهة
يونغ . م. التشاات اليت يقوم ا أورويل بني سويفت وكل من آالن هربرت وج

ألذكياء بذلك العدد الغفري من احملافظني ا"ورونالد نوكس الذين ينعتهم سويفت 
، لتشاات ذكية غبية حبد ذواا عالوة على أـا ضـيقة   "األغبياء يف يومنا هذا

يعـين  " مل يكن حيب الدميوقراطية"وإن القبول عن سويفت بأنه . األفق ضيقاً بالغاً
قول شيء ال ميت بأية صلة لسياق الزمن وذلك ألنه حىت خصوم سويفت مـن  

لذي مير أورويل علـى ذكـره مـرور    ، ذلك احلزب ا"احلزب التقدمي"أعضاء 
الكرام، ما كان باإلمكان وصفهم بأم من املؤمنني بالدميوقراطية، فهل بوسـع  
املرء أن يصدق بالفعل أن غودولفني ودوق مالبورو، وقد كانا كالمها عضـوين  

وهدفني هلجوم سويفت عليهما بال هـوادة، كانـا   ) Whigs(يف حزب األحرار 
وحني يعرب أورويل عن ثقته أن سويفت كان عاملـاً فـذاً    مؤمنني بالدميوقراطية؟

وحماكمـات اجلواسـيس   -" ما ميكن دعوته اآلن بالديكتاتوريـة "بالغيب حيال 
فإنه ال يستملح ذلـك إال   -وتصنت املخربين ومؤامرات الشرطة وما شابه ذلك

ال يدور حول عامة الناس مقدار "لكي يدينه بعد برهة وجيزة على كون تفكريه 
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ما يدور حول حكامهم، أو على عدم كونه مع املزيد من املساواة االجتماعية، أو 
فأورويل على ما يبدو ليس على ". على عدم كونه متحمساً للمؤسسات التمثيلية

يقني من أن بوسع املرء أن يكون عدواً لدوداً للطغيان، مثلما كان سويفت طيلة 
  ".املؤسسات التمثيلية"حياته، وأال يكون له موقف متطور جداً من 

إن الشيء الذي ال يأخذه أورويل حبسبانه هو إذاً الوعي اإليديولوجي، أي 
ذلك اجلانب من تفكري الفرد املوصول، يف خامتة املطاف، بالوقائع االقتصـادية  

ولذلك لـيس مـن   : فسويفت جزء كبري من زمانه. السوسيولوجية/ والسياسية
فكر ويتصرف كنموذج بدئي جلورج أورويـل  املنطق يف شيء أن نتوقع منه أن ي

نظراً ألن اخليارات الثقافية واإلمكانات االجتماعية والفعاليات السياسـية الـيت   
أتيحت لسويفت يف زمانه كان من املرجح هلا أن تـأيت بإنسـان كسـويفت ال    

  .كأورويل
وأما فيما يتعلق بالنظرة الشائعة عن سويفت بأنه ذلك العضـو اهلجـاء يف   

فإا بدورها تقلل من شأن سويفت كمحرض سياسـي  ) Tory(حملافظني حزب ا
  .وتعلي من مقام سويفت كجالّب للصور الغائبة

بيد أن انطباعي يتجسد يف أن هنالك تقوالت أكثر من اللزوم عن سويفت 
بأنه ذلك املفكر الفاضل الذي كان متحمساً يف دفاعه عن هذه النظرة القاطعة أو 

لبشرية، يف الوقت الذي ليس فيه ما يكفي من التقوالت عـن  تلك إىل الطبيعة ا
سويفت بأنه حمرض سياسي حملي وصاحب عمود يف إحـدى الصـحف ووراق   

وحىت تلك التحليالت املفيدة لألساليب اهلجائيـة لـدى   . ورسام كاريكوتوري
سويفت، طريقة تعبريه أو شخوصه مثالً، يعتريها الفساد أحياناً من جراء هـذا  

وهكذا فيبدو األمر وكأن النقاد يفترضون أن سويفت كان بوده فعالً . التعرض
أن يكون على غرار جون لوك أو توماس هوبز، ولكنه مل يتمكن من ذلك ألمـر  

وهكذا تصبح مهمة الناقد مساعدة سويفت على حتقيق طموحه بتحويله من : ما
  .نهمكافح سياسي عابث وهامشي إىل فيلسوف يقتعد أريكته ويدخن غليو

إن سويفت، على ما أرى، كاتب من كتاب ردود األفعال قبل أي شـيء  
آخر، إذ كل ما كتبه تقريباً كان رد فعل على مناسبة ما، ولكن جيب أن نضيف 
للتو أنه كانت له ردود أفعاله على تلك املناسبات اليت مل يعمـل علـى خلقهـا    
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فسـويفت  : قفوهنالك دون شك أسباب اقتصادية جلية خلف هذا املو. بنفسه
كان، يف اية األمر، متعلماً بسيطاً يف معظم حياته وكان بأمس احلاجـة لتلـك   
الفرص اليت أتاحها له أولياء نعمته األثرياء بدءاً بتامبل مروراً اريل ووصوالً إىل 
اجلماعة السياسية اإليرلندية يف خامتة املطاف، أي أولئك الناس الذين حتدث نيابة 

فأصالته إذاً كانت تكمن يف إجابته ورد فعلـه  ". تاجر األجواخ رسائل"عنهم يف 
وهنالك مثة شيء يقوله يف . على املواقف اليت كان حياول التأثري عليها أو تغيريها

يؤكد توكيداً بينا وعيه لذاته خبصوص هذا األمـر  ) حكاية حوض(عن " الدفاع"
من املشـقة واملقـدرة    إن اإلجابة على كتاب ما إجابة فعالة تستلزم: "إذ يقول

والنباهة والتعلم وسداد الرأي أكثر مما كان موظفاً يف خلق املواقـف بالدرجـة   
فمسامهته كانت تشقلب دائماً وتقريباً كل مـا كـان يبحثـه جـراء     ". األوىل

استطراده إىل مواقف أو أشخاص أو كتب جديدة يف كتابته، فهذا هـو اخللـق   
ساليبه يف املُحاحكة، والذي اقترن بفلتـان  اجلديد الذي استولدته بكل إصرار أ

الطاقة فلتانا جاحماً يربو على املقدار الذي أتيح له يف البداية، عالوة على فـيض  
  .كبري من السخرية

وما أورويل إال على صواب مطلق حني يقول بـأن سـويفت يهـاجم، يف    
" وعيـاً أقل "، ذلك اجلانب من الديكتاتورية الذي جيعل الناس "أسفار غوليفر"

وهنا حتدوين الرغبة يف أن أشتط قليالً وأضع األمر يف مصـطلحات  . على العموم
فهدف سويفت يتمثل يف أن جيعل الناس أكثر وعياً فيما يتعلق مبا يـدور  . إجيابية
ما من طبقة تعي أبداً معاناا اخلاصة بشكل "إذ كما قال أوسكار وايلد . حوهلم

ا من  الناس اآلخـرين، وغالبـاً مـا تصـدقه     فعلي، وهي حباجة ملن حيدثها عنه
فاحملرضون السياسيون هم تلك الزمرة من الناس املتطفلني ممن يدسون ..... متاماً

أنوفهم ويهبطون إىل مستوى طبقة ذات ضنوع مطلق يف اتمع لكـي يبـذروا   
وهذا هو السبب الذي جيعل من وجود احملرضني أمراَ . بذور السخط بني أفرادها

، فاألسلوب التحريضي الذي يدس أنفه به سويفت ويتطفل ما )2(جداً ضرورياً
هو دائماً إال لكي ينسف أو يستنبط مضامني كتاب أو موقف أو وضع ما، مـن  

ولذلك فإنـه ـذا األسـلوب    . تلك اليت لوال ذلك لتقبلها الناس مبنتهى الغباء
قـراءه   ولكن الشيء الـذي جعـل  . يستحث الوعي واإلدراك وينشط التبيني

يتذمرون من كتابته هو أا كانت تبدو يف ) ولرمبا حىت قراءة املعاصرين(الالحقني 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


http://medaad.wordpress.com 
 

 

-95-  

إن تصاوير سويفت للشخصيات كانت . غاية التطفل على األمر الذي ترد عليه
تبدو إما أقرب مما ينبغي للصور الكاريكاتورية عما تصوروا وإما صارمة أكثر مما 

فصورته عن ذلك اإلنسان األخـرق  : ه كبديلينبغي حيال التسامح مع ما تقترح
مثال عن القول األول، يف حني أن صـورته عـن اليـاهوز    " حكاية حوض"يف 

وهكذا فإن صرامة سـويفت  . تؤدي دور األمثلة عن القول الثاين *واهلوينهنهنمز
كانت عندئذ حباجة للتليني من خالل التعريج على الـروح العامـة يف حـزب    

ينتمي إليه، أو من خالل اهلذر أو اجلنون اإلنساين الـذي مل   احملافظني، الذي كان
فليس من املستغرب إذاً أن يكون كـولردج قـد   . يكن ليتيح له أي خيار آخر

 in sicco anima(حتدث عن سويفت بأنه روح رابلييـه يف مكـان جمـدب    
Rabelaisii.(  

يلسوف وال وهنا أريد أن أقترح أننا إذا اقتصرنا يف نظرتنا إىل سويفت الكف
وفق مقتضيات هذا النعت، بل كمفكر، فإن " خالق"كمجنون وال حىت ككاتب 

فمما ال . نشافته وصرامته وقسوته ستبدو أكثر انتظاماً وعصرية إىل حد كبري جداً
شك فيه أن سويفت كان يريد من احلياة أكثر من أن يكون جمرد عميد الكنيسة 

وزاري ذات يوم مبسـاعدة هـاريل    اإلنكليزية، أو أنه كان يأمل تسنم منصب
وسانت جون، أو أنه سيحظى بنصيب أوىف من الثروة واجلاه وأكرب مما كان يتيح 

ولكن هذه املطامح مل متنعه، مما كان حجم إحباطه من . له مبدئياً موقعه املتواضع
. حتقيقها مغيظاً له، من أن يكون نشيطاً وقوياً وفعاالً حني كان ميـارس كتابتـه  

القول هنالك الكثري مما ميكن أن يقال عن سويفت، وأكثر من الكثري مما  وقصارى
  .واحملليةميكن أن يستقطب اهتمام الناقد املعاصر يف إجنازات سويفت الفعلية 

إن من احملتمل أال يكون االنطباع العام عن املفكر قد اقترن بأي عصر مـن  
ملفكرين يف اتمع مل يكن العصور قبل القرن التاسع عشر املنصرم، كما إن دور ا

فكتـاب  . حمط الدراسة يف أي عصر من العصور اليت سبقت الثورة الفرنسـية 
، الذي هو مبثابة أفضل مسح تاريخ "رجال ذوو أفكار"لويس كوسر املعنون بـ 

للمفكرين الغربيني احملدثني، يقتصر يف وصفه إلنكلترا زمن القرن الثامن عشـر  
ندن اعتماداً منه على الفصل املكتـوب بقلـم   على بضع صفحات عن مقاهي ل

                                                        
  .المترجم -"أسفار غوليفر" م في المتوحشون والبهائ *
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" تاريخ كمربدج لـألدب اإلنكليـزي  "هارولد روزييت عن أديسون وستيل يف 
إن كوسر على حق حني يقول أن املقاهي كانت علـى  . 1912الصادر يف عام 

ترعى قيام احترام وتسامح جديـدين حيـال   "مستوى املراتب الطبقية إذ كانت 
لوداد االجتماعي وتفضي إىل نشوء أمناط جديدة مـن  أفكار اآلخرين وتشجع ا

ولكنه خمطئ متاماً حني يستثين ) 3(القائم على جتاذب أطراف األحاديث"التكامل 
من البحث النشاط الفكري النابض باحلياة واجلاري يف الصـحافة إبـان تلـك    

ملهمة املفكر كي "وعالوة على ذلك فإن الشرطني اللذين وضعهما كوسر . اآلونة
يكون مقبوالً اجتماعياً ومقدراً حق قدره اجتماعياً ميكن اإلتيان على ذكرمها هنا 

  :بشكل مفيد
فأوالً حيتاج املفكرون إىل مجهور، أي إىل حلقة من الناس الذين 

يستطيعون توجيه كالمهم إليهم والذين  خيلعون على املفكرين التقدير 
املكافآت  وإن مثل هذا اجلمهور سيوفر يف العادة. الضروري

االقتصادية، بيد أن االمتياز أو التقدير املنوط باملفكر من لدن مجهوره، 
أي مردوده النفسي، قد يكون يف الغالب أكثر أمهية بالنسبة إليه من 

حيتاج املفكرون إىل ذلك االحتكاك املنتظم : وثانياً. مردوده االقتصادي
ثل هذا االتصال، بزمالئهم من املفكرين اآلخرين، إذ إم من خالل م

ومن خالله وحده، يستطيعون إنشاء معايري عامة للمنهج والفضيلة، 
وعلى الرغم من األسطورة الشائعة حيال . معايري عامة إلرشاد مسلكهم

النقيض، فإن معظم املفكرين ال يستطيعون إنتاج عملهم يف عزلة عن 
أقرام اآلخرين، ولكنهم حباجة لتبادل اآلراء يف البحث والنقاش مع 

ويف الوقت الذي ليس فيه كل املفكرين نزاعني . لتطوير آرائهم
لالختالط االجتماعي، فإن معظمهم حيتاجون إىل اختبار أفكارهم اخلاصة 

م من خالل تبادل اآلراء مع أولئك الناس الذين يعتربوم نظراء 
  ).4(هلم

ة للتعـديل  إن هذا القول لقول صحيح تقريباً عن سويفت، ما عدا أنه حباج
لقد كان سويفت حباجة إلطراء أقرانه لـه، هـذا   . فيما يتعلق بنقطة أو نقطتني

صحيح، ولكنه كان يف الوقت نفسه حباجة لتحقيق هدفه يف الوصول إىل مجهـور  
" مسلك احللفاء"فكراسة . أوسع نطاقاً منهم، وقد حقق ذلك اهلدف على العموم
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ال ألا استحالت إىل كراسة عرضاً،  كانت بكل املقاييس أحسن الكراسات مبيعاً
وعلى حنـو  . وإمنا ألن سويفت كتبها عامداً متعمداً جلمهور كبري جداً من القراء

بطريقة تنطوي على سحر الرباعة " املستنطق"مماثل كان سويفت يكتب لصحيفة 
واجلاذبية حىت إىل استخدام احليل الصحافية بغية تشجيع توزيعها علـى أوسـع   

جيب علينا، بعد كل ما قيل وجرى، أال نقلل من قيمة األمهية الـيت   ولكن. نطاق
وهـذا  . كان يلقيها سويفت على االنطباع الطيب الذي كان حيمله أقرانه عنـه 

شيء صحيح عنه إبان أيامه يف لندن مع آربوث نوت وغي مثلما هو صحيح عنه 
  .انإبان أواخر أيامه مع أصدقاء له يف دبلن من أمثال ديالين وشريد

وأما يف . وهذا تعريفهم بأقل ما يقال: إن املفكرين يتعاملون بتهريب األفكار
العصور احلديثة فإن املفكرين فطنة األخرين بأم يلعبون ذلك الدور اهلام املتمثل 
بإضفاء الشرعية والرواج على األفكار وعالوة على ذلك هنالك موروث طويل 

املكعرفة والقيم املفيدة ، وهم ألم كذلك من املفكرين كوم من الدعاة لترويج 
. فطنة املمثلني لنوع من الضمري، كحراس للقيم، للمجتمع الذي يعملـون فيـه  

وهذا مبنتهى الوضوح هو التصور الذي كان حيمله يف ذهنه جوليان بيندا حـني  
. 1928يف عام ) La Trahison des clercs" (خيانة املتعلمني املأمورين"نشر 

ريف الذي ساقه بيندا للمفكر تعريف بالغ الضيق واملثالية بال أدىن شك، وإن التع
غري أن حجته دفاعاً عن وجوب التزام املفكرين بالقيم املطلقة وبقـول احلقيقـة   

فواجب املفكرين، . بصرف النظر عن النتائج املادية حلجة تنطوي على إغراء قوي
الوحيد دين العدالـة واحلقيقـة   يكمن حتديداً يف إقامة مجعية دينها : "كما يقول

ملقاومة الشعوب والظلم الذي يئنون حتت وطأته جراء ديانام على سطح هـذه  
، وهنالك أصداء للتهمة اليت وجهها بيندا للمفكرين الذين خـانوا  )5"(املعمورة

قضيتهم ووضعوها حتت إمرة األهواء الطاغية لدولة وطبقة وعرق يف كل ما كان 
  ).6(كي طيلة العقد املاضييكتبه نوعام تشومس

وعالوة على الفرضية القائلة أن قدوة املفكرين توجد بني أناس من أمثـال  
فولتري وزوال وسقراط فهنالك موروث آخر يبدأ فيما كتبه ماركس وانغلـز يف  

حيث يصوران املفكر بأنه ذلك اإلنسان الذي يلعب دوراً " األيديولوجيا األملانية"
وإنين أتصور أنه من . اتمع املدين وتغيريه يف آن واحد معاً حامساً يف احلفاظ على

الصحيح إىل حد ما أن يقال عن سويفت بأنه كان مفكراً بذلك املعىن الذي كان 
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فهو بالتأكيد كان يتصور نفسه على أنه بطـل الضـمري وعـدو    . يقصده بيندا
/ ضايا السياسيةولقد كان يف معظم باكورة حياته إنساناً مشغوالً بالق. االضطهاد

السوسيولوجية، ولذلك فالواجب يقضي ببحثه وهو يف قلب هذا الدور املناصـر  
ونظر هلذا الدور فإننا حباجة للمفردات النقدية اليت تنحدر إلينـا  . للحق والعدل

من  املوروث املاركسي العريض واملاركسي اجلديد الذي ينطوي أيضاً، ومن باب 
  .مناقض للماركسية املصادفة واملفارقة، على أثر

أن الفلسفة، وحاشى هلا أن يكون هلا من " األيديولوجية األملانية"ويبني كاتبا 
فالوعي نفسه . لدا حياة خاصة مستقلة ومصون، تشكل جزءاً من الواقع املادي

أسري حتديد الظروف االقتصادية كما يقوالن، وحىت لو أردنـا الـدفاع، مـع    
س وإنغلز ما كانا يقصدان أن الـوعي مثـرة   ماركسيني كلوكاش، عن أن مارك

الظروف االقتصادية بكل تلك البسـاطة، فـإن الوضـع بالتأكيـد هـو أن      
كتاب يسوق احلجج على أنه حىت امثال تلـك األشـياء   " األيديولوجيا األملانية"

السامية كاألفكار والوعي وامليتافيزيك الميكن فهمها فهماً كامالً دون اسـتيعاب  
وعلى أية حال، فإن ما يهمنا . سة والسوسيولوجيا وعلم االقتصادفيض من السيا

إمـا أن   -الذي مل حيظ مبثل هذا النعت من ماركس وإنغلـز -هنا هو أن املفكر 
يكون أي إنسان منهمك ببث األفكار اليت تبدو مستقلة عن الواقع االجتماعي أو 

العالقـات بـني   ذلك اإلنسان الذي يشبههما معاً، والذي يتقصد أساساً تبيان 
وإن من الواضح أن النوع األول حمافظ، يف حني أن . األفكار والواقع االجتماعي

النوع الثاين مفكر ثوري وذلك ألن أي إنسان، كما جيادالن، يعري األفكار من 
رفعتها السامية حيرض عملياً على تبديل ثوري يف الوضع الفكري السائد ومن مث 

الصراع بني هذين النوعني من املفكرين يدور، كما ف. يف الوضع السياسي القائم
هو موصوف مبصطلحات ماركسية، ال يف الوعي واتمع وحسب، بل ويف حيز 
منعوت باحليز اإليديولوجي، أال وهو حيز اخلطاب الذي يتظاهر زوراً وتاناً بأنه 

على مؤلف من أفكار ولكنه يتستر يف احلقيقة على تآمره مع املؤسسات املادية و
ولذلك فحني يتحدث برونو باور عن الـوعي الـذايت، يقـول    . اعتماده عليها

ماركس وإنغلز عنه بأنه خيفي احلقيقة اليت مفادها أن الوعي الذايت يصار إىل جعله 
موضوعاً ممكناً للبحث ال ألنه شيء حقيقي بل ألن الفلسفة التقليدية، اليت هـي  

لفالسفة من أن يتحدثوا بتلك الطريقة حليف للكنيسة واجلامعة والدولة، متكن ا
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  .وأن يبتكروا موضوعات للبحث
ال شيء مما يقوله ماركس وإنغلز كمفكرين ثوريني مستخدمني مـا دعـاه   

كان من املمكن رفضه من قبل املفكرين غري الثوريني يف " بأسلحة النقد"ماركس 
أنـه لـيس    وهذا األمر قد يبدو مفارقة عجيبة، بيد. أواخر القرن التاسع عشر

كذلك حني خيطر على بالنا، مثالً، ماثيو آرنولد وإيرنسـت ريتـان اللـذان مل    
يتهمهما أي إنسان البتة بأما اشتراكيان ناهيك عن شيوعيني، فحـني يكتـب   

اإليـديولوجيا  "فإنه يؤكد على، مثله مثـل كـاتيب   " الثقافة والفوضى"آرنولد 
فكار، مع العلم أن هذا القول صـحيح  ، املهمة االجتماعية للثقافة واأل"األملانية

 L, Avenir de la" (مسـتقبل العلـم  "وباملقدار نفسه عن رينان يف كتابـه  
science .( فبالنسبة للمفكر يف القرن التاسع عشر كان نعت املفكر ينطوي على

وجود أفكار عن الدور االجتماعي املركزي لديه عالوة على تزويده اجلمهور مبا 
بالوعي الذايت النقاد، األمر الذي يشكل سبباً من األسباب الـيت  ميكن أن ندعوه 

األيـديولوجيا  "كدراسة كارل ماامي بعنوان (جتعل دراسة شهرية عن املفكرين 
  .تنيط باملفكر مهمة إماطة اللثام عن األفكار") واليوتوبيا

وأورد هنا اإلتيان على ذكر منوذجني إضافيني فقط مـن منـاذج الـتفكري    
إن . حول املفكرين، وكالمها يسلطان ضوءاً مفيـداً علـى سـويفت    احلديث

النموذج األول من هذين النموذجني يأتينا من أنطونيو غرامشي، الذي كان أول 
الذين جعلوا  -وأكثرهم ذكاء على ما أتصور-ماركسي حديث بني املاركسيني 

فغرامشـي   .السوسـيولوجية / املفكر حيتل مركز الصدارة يف حتليالم السياسية
املفكرين العضويني أي أولئك : يقول أن املفكرين ينقسمون عادة إىل نوعني اثنني

الناس الذين يبدو عليهم أم على ارتباط مع طبقة اجتماعية صـاعدة والـذين   
ميهدون السبيل النتصار تلك الطبقة على اتمع املدين بتحضـريه إيـديولوجياً،   

لناس الذين يبدو أم على غري ارتباط بـالتغيري  واملفكرين التقليديني أي أولئك ا
االجتماعي والذين حيتلون مواقع يف اتمع خمصصة للحفاظ على السـريورات  

كاملعلمني والكتاب والفنـانني  -التقليدية اليت يصار من خالهلا استيالء األفكار 
إن فرضية غرامشي هي أن كل املفكـرين هـم بالفعـل    . والقساوسة وأمثاهلم

ون عضويون إىل حد ما، إذ حىت حني يبدو عليهم بأم على غري ارتبـاط  مفكر
إطالقاً بقضية سياسية فإم يلعبون دوراً اجتماعياً، كمعلمي املدارس مـثالً، إىل  
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ذلك احلد الذي جيعلهم يضفون السمة الشرعية بشكل ال شعوري على الوضـع  
ته قضى ردحـاً مـن   فغرامشي طيلة حيا. الذي خيدمونه" status quo"السائد 

الزمن يف دراسة كروس الذي وصفه يف إحدى رسائله من السجن بأنـه صـنو   
واحد من البابوات العلمانيني نظراً للسطوة الفلسفية اليت مارسها على اتمـع  

  .اإليطايل الليربايل، واليت أدت مباشرة لوالدة الفاشية كما كان يعتقد غرامشي
املفكرين مركز الصدارة يف حتلـيالت   ومنذ أيام غرامشي تبوأ حبث وضع

الدولة احلديثة الالحقة للدولة الصناعية اليت ختتلف بالتأكيد اختالفاً جذرياً عـن  
ففي عام . إنكلترا زمن سويفت، بيد أن هنالك أوجه تشابه بينهما مثرية لالهتمام

قة املفكرون املستقبليون وبروز الطب"كتب آلفني غولدنر كتابه املعنون بـ 1979
حيث يرى طبقته املفكرين اجلديدة وهي تتحدى الطبقة الثرية القدميـة  " اجلديدة

وبصرف النظر عن بعض جوانب فرضية غولدنر، وهـي بـالطبع   . على السلطة
مدار أخذ ورد، فإن هذا الكاتب جدير بأن يلح على مسألة ما يدعوه برأمسـال  

هتمون أكثر من اللـزوم  فلقد قلت آنفاً أن الكثريين من نقاد سويفت ي. املفكر
بأفكاره وأقل من اللزوم حبشده طاقاته وتنظيمها، أي إجنازاته احمللية كما دعوـا  

وإن ما تفعله أمثال هذه التوكيدات ال يعدو إحكام الوثاق بني سويفت وبني . أا
احلملة احلقيقيني لتلك القيم الرجعية باألساس، كاألروستوقراطيني مالك األراضي 

فقيم حـزب  . والكنيسة الوطيدة األركان والسلطة امللكية االستعماريةالشاسعة 
 -احملافظني املنسوبة إىل سويفت هي ما ميثل هذه الطبقة بـاملنظور اإليـديولوجي  

ولكن من اجلدير بالذكر أن سويفت نفسه مل يكن مالكاً عقارياً ومل يكن ينظـر،  
الستعماري واملخططـات  كما يتجلى من عمله، إال شزرا لقهر اجليوش والقمع ا

ووفقاً للمصطلح الذي جاء به غولدنر فـإن  . العلمية الستغالل الناس واألفكار
أي براعته البالغية ككاتب يف ساحة املعركة : رأمسال سويفت كان رأمسال املفكر

فبناء على ذلك الدليل جيب علينا إذاً أن ننظر إىل سويفت كمفكر . اإليديولوجية
صة على نطاق حمدود جداً، ال كرجل صـاغ وامتلـك   منهمك يف صراعات خا

وصان جمموعة من القيم اإليديولوجية اليت كان يعمل على خدمتها بـني احلـني   
  .واحلني

إن من املمكن وصف سويفت مبنتهى اإلنصاف أنه كان ذلـك اإلنسـان   
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عمته طيلة حياته ومما جتدر اإلشارة إليه أنه ما كان كرمي احملتد وأن أولياء ن *املعزال
ذوي الشأن كانوا خييبون فأله بكل إصرار، وكان جير على نفسه دائماً جريـرة  

. غضب ونفور تلك السلطات اليت كان من املفروض بأنه يعمل علـى خدمتـها  
حني يفلح غوليفر ) ليليبوت(وهنالك تذكرة ساخرة عن هذا يف رحلة غوليفر إىل 

فإىل حد ما أعلم ما كان . طفائهايف إثارة حنق امللكة وهو يشخ ببوله على النار إل
هنالك خيار أمام سويفت لتحسني موقعه االجتماعي خارج إطار الكنيسة إال من 
خالل االستزبان ألولياء النعمة والنشاط الفكري دفاعاً عن القضايا اليت كـان  

إنـه مل  ). كمحاور وكاتـب (والفطنة احملض ) معظم الوقت ال كله(يتحزب هلا 
س أي شيء كالثروة مثالً، ومات متغرباً عن إيرلندا كتغربه يتمكن قط من تكدي

ولذلك فإن سويفت كان، مـن منطلـق   . سابقاً، طيلة عشرين سنة، عن إنكلترا
ولكن الشيء الذي جيعله نسيج وحده هو أنـه   -متعلماً -طبقي، مفكراً تقليدياً

) ستيل رمبا باستثناء(على نقيض أي كاتب كبري آخر يف جممل األدب اإلنكليزي 
. كان أيضاً مفكراً عضوياً هاماً ال مثيل له من جراء قربه للسلطة السياسية الفعلية

فلقد كان ديفو وجونسون يف مراحل معينة من حياما وراقني، فضـالً عـن أن   
جونسون كان شخصية اجتماعية مرموقة، ولكن مل يكن أي منهما على ارتبـاط  

ود بالشكل الذي كان عليه سـويفت  واضح بتشكيل سياسي يف طريقه إىل الصع
، إذ يف تلك اآلونـة كانـت   1713وعام  1711مع حكومة احملافظني بني عام 

مهمة سويفت إضفاء مسحة الشرعية على سياسة السلم االنتهازية، بـاعتراف  
تلك السياسة اليت كانـت ذروـا معاهـدة السـلم يف     (اجلميع، لدى هاريل 

ن سياسة احلرب لدى حـزب األحـرار   ، وانتزاع مسحة الشرعية ع)أوترخت
)Whig .( وعالوة على ذلك جيب أن نقول أيضاً عن عمله الفكري الالحق أنه

كان على ارتباط عضوي بنوع خمتلف متاماً من السلطة السياسية املستجدة، أي 
اجلماعة االستعمارية اإليرلندية اليت لعب سويفت نفسه دوراً هاماً يف إنشـائها،  

قدوره غري سويفت أن يقول مبنتهى البساطة والصدق كما قال يف فمن ذا الذي مب
بامتهاين صنعة الكتابة جلبت علـى نفسـي غـيظ    ": "رسائل تاجر األجواخ"

  )7".(احلكومة

                                                        
  ).المترجم( -الالمنتمي *
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باستثناء بعض املسائل الغائية من أمثـال طبيعـة   -فما هي املسائل الكربى 
مـل سـويفت؟   اليت حددها ع -اإلنسان وأشكال السلطة املدنية أو الكهنوتية

وجواباً على هذا السؤال أقول أنه حدد مبدئياً كل ما ميت بصـلة إىل العـدوان   
فتحت هذا العنوان كان مبقدور سـويفت أن  . البشري أو العنف البشري املنظم

اليت ما كان هلا عنده قط أية كلمـة  (يضع أشياء متباينة من أمثال احلرب نفسها 
والغزو واالضطهاد االستعماري واملذهبيـة  ) وهذه حقيقة رائعة: طيبة يقوهلا عنها

الدينية واستغالل العقول واألجساد، واملخططات لفرض اهليمنة علـى الطبيعـة   
والكائنات البشرية والتاريخ، وطغيان األكثرية، واملنفعة املالية كهدف حبد ذاا، 

إن كـل  . فضالً عن متزيق الفقراء إرباً إرباً بأيدي أوليغارشية تتنعم باالمتيازات
شيء من هذه األشياء ميكن توثيقه بسهولة يف عمل واحد على األقل من أعمال 
سويفت، واجلدير بنا أن نتذكر أن هنالك قلة من الكتاب قبل القرن التاسع عشر 

ممن تتفاوت مواقفهم تفاوتاً صارخاً حيـال   -من ضمنها بليك وشيللي-املنصرم 
وما من شيء جيلـو مبنتـهى اجلـالء     .هذه األمور عن مواقف األغلبية احلاكمة

ومنتهى التعمد كال من الرعب اخلالص من احلرب واملتعة والعجرفة األكثر هوالً 
  ":أسفار غوليفر"اللتني جيدمها الرجال يف احلرب من هذا النص من 

ولكي أؤكد ما قلته للتو، ولكي أبني أيضاً اآلثار اهلزيلة لتربية [
قلما ميكن تصديقها، فأمالً مين يف أن  حمدودة، فإنين سأحشر هنا فقرة

أحظى لنفسي مبزيد من احلظوة عند جاللته، أخربته عن اكتشاف قام بني 
ثالمثائة أو أربعمائة سنة خلت ومفاده أن تكومي مقدار معني من البارود 

على شكل كومة إن مستها أصغر شرارة من النار جتعل الكومة كلها 
و كانت كبرية حبجم احلبل، وجتعلها كلها ناراً متقدة بلمح البصر حىت ل

ولئن دك املرء . تتطاير شرراً يف اهلواء بضجة وفرقعة أكرب من الرعد
مقداراً معيناً من هذا البارود يف أنبوب فارغ من النحاس أو احلديد أو 

الرصاص بقوة وسرعة، لن يكون مبقدور أي شيء أن يتحمل قوة 
ه على هذا النحو، فإا لن تدمر ولئن جرى إطالق أكرب كرات. اندفاعه

أرتاالً كاملة من جيش ما بلمح البصر وحسب، بل تقوض أيضاً أقوى 
األسوار وجتعل عاليها سافلها، كما أا تغرق سفناً حبمولة ألف حبار يف 

كل منها وتغوص ا إىل قاع البحر، ولئن ارتبطت هذه الكرات بعضها 
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صواري وحباهلا، ولقسمت ببعض بواسطة سلسلة ملزقت األشرعة وال
ولئن . أجساد مئات الناس إىل نصفني، وتركت أمامها كل ذلك الدمار
وضعنا هذا البارود، كما نفعل دائماً، يف كرات حديدية فارغة 

وأطلقناها بواسطة آلة حربية على مدينة كنا حناصرها، ملزقت األرصفة 
ذات اليمني  والبيوت وجعلتها قاعاً صفصفاً وهي تنفجر وتقذف الشظايا
  ....وذات الشمال ممزقة بذلك رؤوس كل من يكون قريباً منها

لقد حل اهللع بامللك من جراء الوصف الذي كنت أقوله عن هذه 
ولقد حلت به . اآلالت املرعبة، ومن جراء العرض الذي كنت أطرحه

الدهشة كيف أن حشرة مثلي ذا املقدار الكبري من الضعة والتذلل 
ميكن أن ختطر على باهلا أمثال هذه األفكار ) بالذات وهذه عباراته(

الشيطانية وبأسلوب عادي جداً دون أن يبدو عليها أي تأثر على 
اإلطالق من مشاهد الدم والتدمري اليت كنت قد وصفتها بأا جمرد نتائج 

ويف أعقاب ذلك أردف قائالً أن عبقرياً . طبيعية لتلك اآلالت التدمريية
وأما . للجنس البشري، كان املخترع األول والبد شيطانياً، عدواً

بالنسبة إليه فقال معترضاً أن هنالك أشياء قليلة تدخل البهجة على 
نفسه أكثر من االكتشافات اجلديدة يف الفن أو الطبيعة، ولكنه مع ذلك 

قال بأنه كان يتمىن تضييع نصف مملكته على أن يكون قد اطلع على 
مث أن أكون حريصاً على كتمانه حرصي على  ذلك السر الذي أمرين من

  ].حيايت، وأال أعود إىل ذكره قط
أو من هذا النص الذي هو عبارة عن حتليل مرعب للحرب اإلسبانية حول 

  :إذ يقول فيه" مسلك احللفاء"وراثة العرش يف 
سواء أكان نشوب هذه احلرب منطقياً أم ال، فإن من الواضح، [

يقي هلا كان توطيد أركان أسرة بأم عينها، وهي أن الدافع أو احلافز احلق
باختصار حرب اجلنرال والوزارة ال حرب األمري أو الشعب، باعتبار أن 

هؤالء الناس أنفسهم كانوا ضدها حني عرفوا أن السلطة، ومن مث 
  )].9(الربح، سيكونان يف أيادي أخرى

حياول تزيينـها   فها هو سويفت يديل هنا باحلقيقة مبنتهى البساطة، إذ إنه ال
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وهذا هـو  . وال إخفاء السر أو الطمع الكامن خلف التخطيط للحروب املرحبة
: السبب الذي جيعل سويفت يشعر بالغضب نيابة عـن األجيـال املسـتقبلية    

ولسوف يكون األمر مبثابة السلوى العظمى ألحفادنا حني يرون بضـع أمسـال   "
ا مئات املاليني، وهم من جرائها بالية معلقة يف قاعة واست مينستر كانت تكلفته

يدفعون املتآخرات ويتباهون قائلني كما يفعل الشحاذون، أن أجدادهم كـانوا  
وما من وصف أكثر صلة ذا املوضـوع مـن وصـف    ) 10".(أثرياء وعظماء

سويفت لتلك الطريقة اليت تربط ا القوى العظمى أنفسها حبلفاء من املفـروض  
وهنا خيطر على بـال  (ولكنهم يتحولون إىل سادة هلا م أن يكونوا وكالء هلا، 

  ):املرء اجلنرياالن ثيو وكاي إبان احلرب الفيتنامية
عالوة على شرف مواكبتنا وحراستنا يف (بشيئني اثنني آخرين [

علينا أن خنمن أفكار ) اخلدمة الفعلية للسفن والسواحل الربتغالية
ظن بأنه على وشك أن  األعداء، وأن ننفذ أوامر ملك الربتغال كلما

وعلينا أيضاً أن منده بقوة أعىت من القوة اليت ينوي العدو أن : يغزى
يغزو ا أية ممتلكات استعمارية له، مهما كان عدد وعدة تلك القوة، 

وإىل أن نعرف ماهية قوى العدو تبقى جاللته الربتغالية مبثابة احلكم 
مبقدوره أن مينع الغزو، الوحيد حيال القوة األعىت وحيال الشيء الذي 

وقد يعمد إلرسال أساطيلنا حينما يشاء، وبناء على املهمات اليت حيددها 
هلا، إىل بعض أرجاء أقاصي الدنيا، أو قد يستبقيها يف حراسة سواحله 

إىل أن يقدر أن األوان قد آن لصرفها من اخلدمة، وعلى هذه األساطيل 
للملك وحده فقط، بل أن تبقى خاضعة أيضاً، يف كل شؤوا، ال 

ولنوابه وأمراء حبره وحكامه، يف كل ممتلكاته االستعمارية، حني يعن 
على باله تصور أي غزو، األمر الذي يشكل إهانة، كما أعتقد جازماً، 

  ).11](ال نظري هلا سابقاً إال عند أمة مهزومة
وحني زعم أبناء جلدته بأم يعرفون كل األشياء اهلامة عـن مسـتعمرم   

إليرلندية، كان سويفت هو من وصف، برسالته إىل مـديلتون رئـيس جملـس    ا
، النمط األساسي الذي أتـاح إلنكلتـرا   1724اكتوبر عام  26اللوردات يف 

ومثة صور كاريكاتوريـة  (إساءة معاملة إيرلندا بذلك املقدار الكبري من العجرفة 
  :)عن الشعوب األفريقية واآلسيوية موجودة حىت يف هذه األيام
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هنالك مسحة من الصناعة والشح تسري يف عروق كل سكان [
إنكلترا، وهي املسحة اليت، إن أضيفت إىل سهولة حصوهلم على 

وأما فيما يتعلق بإيرلندا فإن أولئك . أجورهم، جتعل منهم أغنياء وعتاة
الناس ال يعرفون عنها إال أكثر بقليل مما يعرفونه عن املكسيك، فضالً 

ا بالد خاضعة مللك إنكلترا، مليئة باملستنقعات، ومؤهلة عن معرفتهم بأ
بالكاثوليك اإليرلنديني املتوحشني الذين يبقون يف حالة من اخلشوع 

والفكرة العامة لديهم هي أن : بفعل اجلنود املرتزقة املرسلني من هناك
من األفضل إلنكلترا لو أن هذه اجلزيرة برمتها كانت غارقة يف قاع 

ألن لدى سكاا تراث يتمثل بضرورة قيام ثورة كل البحر، وذلك 
لقد مسعت أقذع النعوت تطلق عليهم من مثل أن . أربعني سنة يف إيرلندا

اإليرلنديني املتوحشني كانوا فرائس األشراك القتناصهم، ولكنهم، يوماً 
ما والبد، سيصبحون مدجنني جداً إىل احلد الذي جيعلهم يأكلون من 

  ].كرم يديكم
نا أن نرى هنا العالقة الواضحة بني هذا النوع من التفكري وبني املنطق وميكن

، وذلك ألنك ما أن جترد النـاس مـن   "اقتراح متواضع"الذي أفضى إىل كتابة 
إنسانيتهم وحتيلهم إىل جمرد كومة من اخلصائص الثابتة حىت تصبح قاب قوسني أو 

  .أدىن من حتويلهم إىل سلع استهالكية
هذا كله فلن يكون من اإلنصاف بالنسـبة لسـويفت أن   وعلى الرغم من 

فالشيء الذي جيـب أن يكـون   . تسمه مبنتهى البساطة بأنه ذلك املفكر اجلسور
بوسعنا فهمه عنه هو أن كل ما فعله كمفكر عزز الوعي وحاكاه إىل احلد الـذي  

وهذا ما يقودنا مباشرة، وحسـب  . جعله يكشف فيه حالة وعيه الذايت يف كتابته
  .صول، إىل هجاء سويفت وسخريته واستخدامه الشخوص الروائيةاأل

امسحوا يل أن أقوم بذلك بالعودة إىل ما قلته يف البداية عن النقد احلـديث،  
فلقد جعلت الوضع يبدو وقتها أن سويفت مل حيظ يشرف االهتمـام النقـدي   

ك اتفاق عام الريادي ألنه كان يبدو الصفة املميزة حللقة من املتبحرين، وألن هنال
على أن قيم سويفت ما هي مبنتهى الوضوح إال، كما قال عنها أورويـل، قـيم   

وعلى العموم كان النقد املعاصر مهتماً بكتاب  ونصوص ممـن توجـد   . رجعية
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خصائصهم الشكلية يف عالقة من عالقات املطابقة بني تلك اخلصـائص وبـني   
وهكذا فإن مهمة الناقـد  : سيةمظاهرها اخلارجية اإليديولوجية أو أفكارها الرئي

تكمن يف تسليط الضوء على التباين بني التناقضات احملبوكة يف الوجود الشكلي 
  .للنص وتعرية تلك التناقضات أو تفكيكها

وعالوة على ذلك فإن موقف الناقد من النصوص الـيت حيللـها موقـف    
ور علـى  هامشي، أي أن النص هام يف حني أن دور الناقد دور ثانوي، دور مقص

إن هذا اإلجراء صحيح، على ما أظن، عن مدرسـة  . تبيني ظروف وجود النص
ديريدا ومدرسة القراء املاركسيني وعن أتباع فوكو من علماء الكالم يف ميـدان  

  .دالالت األلفاظ واإلعراب، وعما يدعى مبدرسة ييل
إن سويفت ممنوع من هذا املدخل وإن منعته، كما قلت آنفاً، هي ما جتعـل  

وإن مربرايت هلذا القول هي أن السـبيل  . منه شخصية يف غاية اإلمتاع والتحدي
األساسي لفهمه هو أن حنمل على حممل اجلد الطريقة اليت يقاوم ا أي نوع مـن  
أنواع املداخل النقدية اليت ال جتعل من وجوده وعمله ومن، قبل أي شيء آخر، 

التارخييـة اخلاصـة للحظتـه    ولو أنه مفكر يف الظروف -وعيه الذايت كمفكر 
  .السبيل األساسي للدنو منه -الثقافية

ليس لدى سويفت ) 1.(ولذلك تأملوا الفرضيات الثالت اليت أود اقتراحها
إن . فكتابته جتعل كل ما عليه أن يقوله يطفو علـى السـطح  : رأمسال احتياطي

ـ  يت حكاياته وشخوصه وكمه الذايت أمور كلها تدور وتلف حول الفضيحة ال
، واليت مفادها أن ما يقال يقـال يف تلـك   "حكاية حوض"أعلنها ألول مرة يف 

وهـذا  . اللحظة، ولصاحل تلك اللحظة، وعلى لسان خملوق من تلك اللحظـة 
إذ إن ما مبقدورنا أن نعرفه عن سويفت أو غـوليفر أو   -صحيح دائماً وحرفياً

وإن التـهكم  . اهتاجر األجواخ هو ذلك الشيء املوجود أمامنا، وال شيء سـو 
يستكمل نفسه يف القراءة، إذ ليس هنالك مثة شيء يؤكد مصداقية ذلك التهكم 

، "االقتراح املتواضـع "فمن ذا الذي خيطر على باله أن حيتكم، حيال (أو عدمها 
وذلك ألن ما ) إىل ذلك اإلنسان احلقيقي الذي ال يشكك يف وجوب أكل البشر؟

إن سويفت يهاجم علـى الـدوام   ) 2.(لضبطيقوله ذلك التهكم هو ما يعنيه با
وبإصرار كل ما يشخصه، وبكلمات أخرى فإن طريقته جيب أن تصـبح هـي   
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الشيء الذي يهامجه، وهي عادة ليست برسالة أو مذهب سياسي بل أسلوب أو 
الحظوا كثرة أعمال سويفت اململة جـراء تكرارهـا املنجـزات    . طريقة حمادثة

اح وحكاية ومسلك وحمادثة ورحلـة ورسـالة   اقتر: واألنشطة وأمناط السلوك
فاملسافة بني اهلجاء والشيء املهجو ختتفي كما هـي  . ومناقشة وامتحان وموعظة

إن ) 3.(عليه احلال يف استطراد عن االستطراد أو اجلنون علـى سـبيل املثـال   
سويفت ليدرك دائماً، وقبل نقاده، أن ما يفعله قبل أي شيء آخر هو الكتابة يف 

فسويفت هو ذلـك  . ي سلطة، مع العلم بأنه يغيظ القارئ بذلك اإلدراكعامل ذ
الواقعي الذي ال نظري له والذي يستطيع أن يتبني، ال بل وجيسد فيمـا يكتـب،   
الفروق بني اللغة املبتذلة وبني لغة السلطة، أي بني لغة املؤسسات ولغة األفـراد  

وهكذا . يدعوه باحملادثة املهذبة املستبعدين أو املهمشني، أو بني لغة العقل وبني ما
البل ورمبا كان أكثـرهم  -فإن سويفت حيتل مكاناً له بني أكثر الكتاب دنيوية 

فهو قد . ولكن من عادة هذه الفروق أن ينطوي بعضها على بعض. دنيوية أيضاً
يقترح مبنتهى الرصانة خطة، مثالً، لتوكيد اللغة وتوطيد أركاا وتصحيحها، بيد 

اليت ليست إال " احملادثة املهذبة"ضي بضع سنني يهزأ بتلك اخلطة بكتابته أنه بعد م
  .مبثابة خطة متمركزة وحمط اتفاق اجتماعي لكل اللغة يف اتمع

فهذه العادة، عادة حتويل شيء ما إىل نقيضه، ما هي إال النتيجة الطبيعيـة  
ك سويفت بأن ما ملهمة سويفت باعتباره كاتب رد فعل، عالوة على أا مثرة إدرا

. يفعله ال يتعدى الكتابة وحسب، ولو أنه يكتب ملناصرة هذه القضية أو تلـك 
وإن نشاط سويفت كمفكر، أي رسالته جلعل قارئه أكثر وعياً حيال ما يسـتتبع  
موقفاً سياسياً أو أخالقياً معيناً، يبدو على أنه قد لوث لدى سويفت، أكثر من أي 

سوسة الوعي، إن اقتبسنا مثل هذا التعبري من نيقوال ف. شيء آخر، وعيه لذاته هو
تشريومونت، تعود بالعدوى على سويفت الكاتب، علماً أن هذا هـو مصـدر   

وختطرين هنا مالحظة عن ويتينغ شـتاين  . كمه على ذاته ذلك التهكم العجيب
أن مثل هذا الوعي الـذايت، كـالوعي   : جاءت على لسان إرخ هيللر أال وهي

ذلك احلد الذي يتعذر فيه الفصل بني أي "ى ويتينغ شتاين، يصل إىل املوجود لد
عمل من أعمال اإلبداع وبني نقده ألداته، فضالً عن أي عمل يطيل أمد التأمـل  
العميق بنفسه يبدو مماثالً للشك الضمين الـذي يسـاوره بإمكانيـة وجـوده     

ـ "وما هذا  بكل تأكيد إىل النتيجة الساخرة لِـ) 13"(هو الـيت  " وضحكاية ح
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تنقلب، أثناء هجومها على املتعصبني من كل األصناف، لتدين الكاتب نفسه جبرم 
الكتابة، أو إال ما يبدو قولة سلسلة من الصورة املثرية لألشجان مبنتهى الروعة، 

أوليست الكتابة كلها بريشة إنسان كسويفت عرضة بـدورها أيضـاً   : ومفادها
بذلك شأن األشياء اليت يهامجها؟ وإن ما خيطر للنقد والتهكم والرد عليها، شأا 

عن الظـروف  " حكاية حوض"على بايل هنا هو الصور اليت يوردها سويفت يف 
املضحكة واملتقلقلة اليت تطرح نفسها أمام املرء حني يرغب يف أن يتدخل تدخالً 

 وكيف أن -كمنرب الوعظ أو املصطبة املتنقلة أو الدرج -فعلياً يف جمريات الواقع
هذه األشياء ختضع، كأي كتيب أو حكاية أو استطراد، إلمرة سلطة دنيوية مـن  
أنواع خمتلفة وأنواع أعىت أيضاً تتعذر حيازا على أي كاتب أو مفكر ال ميتلـك  

فالكتابة الفكرية تقتحم املكان والزمان، بيـد أن  . رأمساالً حقيقياً راسخ اجلذور
وإن لكل أمثال . حتت رمحة السلطة احلقيقيةمتطلباا ما هي يف خامتة املطاف إال 

هذه الكتابات، بغض النظر عن خصائصها اخلادمية اآلنية، تنطوي على سخريات 
أو تأملوا املناسـبة الـواردة يف   . داخلية خاصة ا م املفكر وتعود باملتعة عليه

حني خيلق غوليفر مساحة واسعة على منشفته املبسوطة لفرسان " أسفار غوليفر"
ليليبوت وكيف نتيقن من أم سوف يتساقطون كلهم إذا انسـحب غـوليفر   

ولكن القوة اليت ميلكها كعمالق تعمل  باملقابل ضده حـني يتصـرف   . العمالق
  . كقزم يف برودينغ ناغ على طاوالت صغرية أمام مجهور من النظارة العمالقة

  
ة الرابعة، إن أعظم سخرية فكرية، أو أعظم سخرية ملفكر، توجد يف الرحل

أال وهي احلادثة الوحيدة اليت خلبت ألباب قرائه كلـهم دون سـائر أعمالـه    
فنحن ال نستطيع مبنتهى البساطة أن نوهن قوا أو أصـالتها اخلياليـة   . األخرى

ولكن مبقـدورنا أن نـرى يف اهلويهنـهم    . اهلدامة، ال بل وعلينا أال حناول ذلك
عيناً من التحرر الفكري العام الذي حترره مقداراً م -وبينهما غوليفر-والياهوز 

سويفت من ومهه حيال اتمع، حترر يطرح علينا يف النهاية خيارات يف حدودها 
فالشيء احلاسم بالنسبة للهوينههم ال يكمن فيما إذا كان من . الدنيا حلياة مرضية

املفروض م أن يكونوا مثاليني، بل يف كوم حيوانات، شـأم بـذلك شـأن    
لياهوز الذين هم من بين البشر ولكنهم يتصرفون تصرفات أقرب إىل احليوانات ا

إن وقائع األمور على هذا النحو متثل على األرجـح مـا دعـاه    . من بين البشر
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فبما أنه مل يبق أي شيء يف احليـاة  ": بالعنف الالمسؤول للمستضعفني"أورويل 
ولكن الشيء الذي كـان  . اإلنسانية لسويفت كي يتمتع به، فإنه يهامجها كلها

على الدوام خيلف يف نفسي أمجل االنطباعات يف الرحلة الرابعة هو، عالوة على 
حىت بني ظهـراين  -التحرر األصيل من الوهم، استمرار بقاء غوليفر نفسه هناك 

وهو يدون مبنتهى املنطق مدركاته واكتشافاته، وينتظر سنوح الفرص  -اهلويهنهم
مر الذي وقعه يف النفس شأنه شـأن أي شـيء آخـر يف    له لفعل أي شيء، األ

وإن انتهاء كل رحلة بطرد غوليفر أو هروبه يعكس، على مـا أظـن،   . احلكاية
أقصى حد من التوتر املأساوي يف طاقة سويفت الفكرية، مثله بذلك مثل رحالت 
غوليفر إىل أمكنة خرافية متاماً حيث جيب عليه اإلذعان ألدق ضغوط كل وضـع  

ينه إذ تقوم تلك الرحالت مقام الشاهد على الرغبة العارمة لدى سـويفت  بأم ع
  .عليها" الرد"للتفتيش عن أشياء مادية بغية 

ميكننا مساع نـربات  " رسائل تاجر األجواخ"وختاماً أتصور أننا يف فقرة من 
اليقظة الفكرية العامة لدى سويفت، وإحساسه بالوضع الفعلي للمفكـر ومـا   

سخرية صحية وهشاشة وهامشية، البل وميكننا الوقوف أيضـاً  ينطوي عليه من 
  : على التهكم املقهور يف صميم ذلك الوضع
بعد تلك املسرية العادية ألبناء اجلنس (لقد عزمت اآلن على العمل 

بالنصيحة ) البشري، ولو بعد فوات األوان بردح طويل جداً من الزمن
طأ الذي كنت أعيشه، خطأ فلقد بني يل اخل. اليت أسداها يل عميد معني

االطمئنان إىل النوايا الطيبة املوجودة لدى الناس، وبني يل أنين كنت 
ناجحاً حىت هذه اللحظة، وجناحاً أكثر مما كان متوقعاً؛ كما بني يل أن أية 
 هفوة آنية تعيسة قد تضعين حتت قبضة السلطة، وأن النوايا الطيبة لدي

اس الذين كانوا يراقبون أية حركة من لن تكون ضمانة يل ضد أولئك الن
  %.حركات ريشيت وأنا أكابد املرارة يف صميم روحي

  
  

nnn  
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  سرد احلكايات: كونراد -4
  

لقد كان كونراد حياول أن يفعل شيئاً، يف كتابته رواياته وسريته 
الذاتية على حد سواء، تكشفت  خربته عنه ككاتب بأنه مستحيل يف 

منه مشوقاً ألنه جيسد حالة ذلك الكاتب الذي  وهذا ما جيعل. كل مكان
كان واقع عمله ومقدرته العملية ككاتب، والنظرية حىت، أموراً تسبق 

ومبا أن هذا التعارض الذي . ما كان يقوله أشواطاً كبرية إىل األمام
تنطوي عليه كتابة كونراد كان قائماً حينما كان الكاتب على قيد احلياة 

فإنه حيتل مكاناً خطرياً يف تاريخ ازدواجية اللغة  وهو ميارس الكتابة،
ازدواجية جعلت دراسة مراتب اللغة، منذ أيام نيتشه وماركس وفرويد، 

فلقد فرض القدر على كونراد . شيئاً مركزياً جداً بالنسبة للفهم املعاصر
أن يكتب روايات عظيمة إلجراء تصويرها وحده، بل وجراء سردها 

ن ضحية تضليل اللغة حىت حني كان يكسو اللغة إن كونراد كا. أيضاً
  .كساء مسرحياً ما كان بوسع أي كاتب آخر أن يكسوها مبثيله

وذلك ألن الشيء الذي اكتشفه كونراد كان أن اهلوة بـني مـا تقولـه    
الكلمات وبني ما تعنيه تلك الكلمات تنحو منحى التوسـع، ال التضـييق، إن   

ئن كان قد اختار أن يكتب فهذا يعين إذاً أنه ول. توفرت املوهبة لكتابة الكلمات
اختار بطريقة معينة ال أن يقول بشكل مباشر وال أن يعين بالضبط ما كان يريده 

فلذلك ليس مـن املسـتغرب أن   . بالطريقة اليت كان يأمل أن يقوله ا أو يعنيه
دأبت  وهو اهلم الذي -يكون كونراد قد عاد إىل هذا اهلم املعضل مراراً وتكراراً
  .كتابته على إكسائه املسرحي بشكل دائم وعلى حنو خالق

األمر الذي يشكل الـدليل   -ومثة عناية فائقة مكرسة ملبعث قص القصص
فمثل هذه العناية بالباعـث  . على احلاجة املاسة لتسويغ سرد احلكاية بطريقة ما
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سـجل  "احلقيقي لسرد حكاية ما تتضارب مع الوصف الذي ساقه كـونراد يف  
وبدالً من السريورة املعقولة اليت حتول ا حبار إىل . عن بدايته ككاتب" خصيش

تصور كتاب منظم كان باملطلق خارج إطار نطاقي العقلي حني "كاتب يقول أن 
ففي صبيحة أحد األيام استدعى ابنة ربة مرتله وقال . “جلست للمبادرة بالكتابة

خاطبتها بنربات متهدجة، كوين كنت لقد " هل تتكرمني بإزالة هذا كله توا؟: "هلا
وهذا املطلب، أعتـرف لكـم،   . يف الوقت نفسه منهمكاً بإعداد غليوين لتدخينه

ويف حقيقـة  . وأتذكر وقتها أنين كنت يف سكينة تامـة ..... كان مطلباً استثنائياً
األمر ما كنت البتة متأكداً من أنين كنت أريد الكتابة، وما كنت متأكداً مما أريد 

ال، ما كان لـدي أي  . بته، ال، وعما إن كان لدي أي شيء أود الكتابة عنهكتا
  .هاجس على اإلطالق

محاقة "وللتو كانت كتابة رواية . كانت تعين وجبة اإلفطار" هذا"إن كلمة 
إن روايات كـونراد  ). 1"(سرية تامة"اليت كان معظمها عن حدث ذي ": آملاير

أي مبعث عقالين واضح، مـن مثـل ذلـك     تعاجل، يف آن واحد معاً، أفعاالً بال
، وأفعاالً من مثل سرد قصة مبعثها أسـباب  "سجل شخصي"احلدث الوارد يف 

فرغبة مارلو لزيـارة  ". صميم الظلمة"فثمة مثل واضح يوجد يف رواية . مؤكدة
األماكن املظلمة رغبة عميقة اجلذور ولكنها ليست موضع التوضيح بالفعل، ومع 

. زمرة من املستمعني منسوب بالضبط للمناسبة اليت حتفـزه ذلك فوصفه الرحلة ل
إن اللهفة اليت يتلهفها مارلو على األمكنة الفارغة ال تستند إىل أي تاريخ متعاقب 

" سـجل شخصـي  "فهي رغبة مستدمية جداً، وحىت يف . وال تلبس لبوس التطور
لقصـة  يروي كونراد، لدى وصفه ملولده ككاتب، نفس القصة اليت متاثل هذه ا

  :عن مارلو
وقتها . واآلن حني كنت شاباً يف مقتبل العمر كنت مولعاً باخلرائط

كنت أقضي ساعات وساعات أنظر فيها إىل أمريكا اجلنوبية أو أفريقيا 
ويف تلك . أو اوستراليا، وأنسى نفسي متاماً يف غمرة أجماد االكتشافات
هذه املعمورة،  اآلونة كان هنالك العديد من األماكن الفارغة على سطح

وحني كنت أرى واحداً من تلك األماكن اليت كانت ختلب يل ليب على 
) ولكن كل األماكن تبدو على هذه الشاكلة(حنو خاص على اخلريطة 

كنت أضع إصبعي عليه وأقول حني تتقدم يب السنون سأمضي إىل 
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  )52/4.(هناك
  وبعد مضي بضع سنني أحد تلك األمكنة الفارغة

ولكن كان به ر يلفت األنظار، ر كبري . مظلماًأضحى مكاناً 
جبار، كان مبقدورك رؤيته على اخلريطة يشابه حية ضخمة سائبة، رأسها 

يف البحر وجسدها يتلوى على هينته بعيداً فوق منطقة شاسعة، يف حني 
وحني نظرت إىل خارطة النهر يف . أن ذيلها ضائع يف أعماق األرض

وال سيما حني  -ين كما تفنت احلية الطائرشباك أحد احلوانيت، فتنت
  ).42/6.(يكون صغرياً أبله

وإذا قارنا هذه القصة، قصة الفتنة اليت ختلب األلباب، مع املناسبة اليت حتفز 
مارلو على رواية مغامرته األفريقية، لالحظنا، حىت من الفقرة األوىل للحكايـة،  

. احلكاية واحلافز على سردها الكيفية اليت جرى ا وصف األساس املنطقي لسرد
بانتظار عودة املد واجلـزر إىل الوضـع   "مضطرة للبقاء يف امليناء " نيللي"فسفينة 
، والرجال اخلمسة هلم تاريخ مشترك يف ركوب منت البحر، والسـواقي  "الطبيعي

 يف اية ر التاميز ال توحي حبية تفنت طائراً أبله بل تشكل مسيالً مائياً يعود باملرء
إىل أحالم الرجـال، إىل بـذور   ..... الروح العظيمة اليت سادت يف املاضي"إىل 

" ، ومن مث هنالك مارلو املعـروف "الكومونويلثات، وإىل أصول اإلمرباطوريات
وهذا على تناقض مع عجز كونراد (وقبل أن يبدأ السرد ". مبيله لتلفيق القصص

أن القـدر شـاء لنـا أن     أدركنا) "عن تصور كتاب منظم قبل أن يصبح كاتباً
نستمع، قبل عودة املد واجلزر إىل الوضع الطبيعي، إىل إحدى التجارب الـيت ال  

  ).) "51/16اية هلا واليت عاشها مارلو
وعندما عاين كونراد رواياته لإلتيان مبالحظات الكاتب كتب يف مرحلـة  

حيـان مـن   متأخرة من مراحل حياته املسلكية مشرياً إىل تعجبه يف كثر من األ
ولذلك فإنه كثرياً ما زود . الطريقة اليت بدت له رواياته فيها تنطلق من املصادفة
ويف غالب األحيان كانت هذه . قارئه باألسباب األصلية اليت دفعته لكتابة روايته

األسباب تتمثل بنكتة طريفة وخبربة شخصية ما وبقصـة منشـورة يف صـحيفة    
أن أعمال نورمان شري كشفت الكثري من فمن اجلدير بالذكر . وهكذا دواليك

تلك البينات وأكثر مما كشف منها كونراد، ال ألن كونراد كان نساء ومراوغـاً  
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وإنين ألتصور أن . بل وألنه كان مهتماً باألساس يف تربير أن ما فعله كان معقوالً
 كونراد كان على قناعة تامة أن ذلك التربير أهم بكثري من اإلتيان مبفاتيح حـل 

وهكذا علينا أن حنمل على حممل اجلد احتاجه الذي ساقه يف . ألغاز مناهج عمله
، والذي قال فيه أن حكاية مارلو كـان مـن   "لوردجيم"املالحظات على رواية 

املمكن روايتها شفوياً خالل ليلة واحدة من ليايل جتاذب أطـراف األحاديـث   
ثري الدهشة، بيد أن كونراد إن أخذ هذا السطر بعني االعتبار ألمر ي. واحلكايات

كان منكبا على الشيء الذي كان بالنسبة إليه دائماً نقطة هامة، أال وهو روايـة  
القصة بقالب مسرحي وكيف ومىت كانت روايتها، األمر الذي كـان الـدليل   

  .يشكل فيه قسطاً جوهرياً من الرواية ككل
تدلة سواء كان من املعروف عن الرجال، يف املناطق االستوائية واملع

". ينسجون احلكايات"بسواء، بأم يسهرون إىل منتصف الليل وهم 
وما هذه إال حكاية واحدة، ومع ذلك فإن االنقطاع يف تواصلها يوفر 
مقداراً معيناً من السلوى، وأما فيما يتعلق بطاقة السامع على التحمل 

زء وذلك اجل..... فيجب قبول البديهية اليت مفادها أن القصة مشوقة
من الكتاب الذي هو مبثابة حكاية مارلو ميكن قراءته بصوت عال، 

.... وعالوة على ذلك. واحلق يقال، يف غضون أقل من ثالث ساعات
بوسعنا أن نفترض وجوب وجود املرطبات يف تلك الليلة، من مثل كأس 

  ).7/21(من املياه املعدنية ملساعدة الراوي على االستمرار
راد، ومبنتهى البساطة، أن يرى أن قصصـه هـي   ولذلك كان مبقدور كون

املكان الذي توجد فيه األشياء املنطقية واملنهجية والعرضية والبعيثـة، جنبـاً إىل   
فمن ناحية أوىل هنالك ظروف . جنب مع األشياء االعتباطية واملباغتة واملعميات

مطروحة تفرض ضرورة سرد القصة، ومن ناحية ثانية تبدو القصـة األساسـية   
مـع  -وإن تفاعل هذا العنصر مع ذلك . نفسها على تعارض مع ظروف سردها

العلم أن العناية الفائقة اليت يوليها كونراد لإلطار الواقعي املقنع لسرد القصـة  
جيعل من الرواية ذلك الشيء الفذ الذي هو  -يستحوذ على اهتمامنا هلذا األمر

  .عليه يف حقيقة األمر
ات يوجب ومسه بأنه أسدى خدمة جليلة لكونراد فتفاعل أمثل هذه املتناقض
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أكثر مما كان من املمكن ألي مسعى آخر أن يسديه، سواء أكان ذلك املسـعى  
فمـراراً  . وهأنذا أعلق أمهية قصوى على هذه املالحظة. لفظياً أو لدناً أو إميائياً

وتكراراً جيري التفتيش يف نص من نصوص كونراد عن نصوص فرعية إضافية أو 
معاين ذوات امتيازات من ذلك النوع الذي يبدو بأنه أكثر أمهية من الكتاب  عن
وحري بنا أن نشري إىل قلة االهتمام بالبديهية اليت هي يف متناول اليد واليت . نفسه

مفادها أن النص، كما هو عليه يف حقيقة األمر، كان بالنسبة لكونراد شيئاً ناجتاً، 
والشيء الذي كان يعود إليه بني احلني واحلـني   -حبد ذاتهالناتج ال بل والشيء 

فالنص كان الناتج الذي ال اية . ككاتب أو ناقد أو مدافع أو مراقب أو ضحية
وبالنسبة إليه، كما يثبت من خالل العديد من الرسـائل،  . له لسريورة متواصلة

أن حزم كان ضرورة الكتابة منذ أن أصبح كاتباً، مبثابة املشكلة العويصة، إذ منذ 
أمره على خوض غمار الكتابة، على الرغم من السرية املطلقة اليت اختذ ا قراره، 
كان يتصور حياته املسلكية ككاتب أا سريورة مادية، ويرى أن قدره يسـوقه  

إن الوحدة تنال . "إلجناز مهمة عسرية تعترض سبيلها عقبة كأداء على حنو خاص
يئاً، وكأن هذه احلالة نوع من القبور، ونوع قد مين، فأنا ال أرى شيئاً، ال أقرأ ش

فالعزلـة والظلمـة   ). 2"(يكون جحيماً، إذ علي أن أكتب أن أكتب أن أكتب
وضرورة الكتابة واالحتباس هي الضغوط اليت تنيح بكلكلها على الكاتب وهـو  
ميارس الكتابة، وال سيما إن كان على شاكلة كونراد الذي نادراً مـا صـادفت   

وشتان بـني هلجـة   . له فياضاً بذلك املقدار الكبري من التذمر والشكوىكاتباً مث
يف مقدمة روايـة   1896التذمر وهلجة العقيدة اجلمالية اليت طرحها كونراد عام 

، واليت يتحدث فيها عن قدرة الفنان على تبادل احلديث الودي "زجني النرجس"
ان حظي مـا علـى   مأثرتان عظيمت -وعلى وضوح الرؤية اليت يقدمها للقارئ

  .أرجح الظن بعد كثري من العراك مع الكتابة نفسها
لئن اقتنص املرء بلحظة جرأة، من ور اندفاع الزمن، طوراً عابراً 

فمباشرة املهمة تعين عرض . من احلياة، لكان ذلك بداية املهمة ليس إال
ة ذلك الطور املستعاد، بال تردد وبال خيار وبال وجل، أمام األعني كاف

على ضوء مزاج صدق، أي إا تبيني ذبذبته ولونه وشكله، إذ إن لونه 
: ويفضحان سر إهلامه-وشكله يبينان، من خالل حركته، جوهر حقيقته 
  ).14/23.(أي التوتر واالنفعال يف صميم كل حركة مقنعة
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ومع ذلك فليس هذا القول مبثابة جمموعة من التعابري الكيسة فاقتناص طور 
وإسباغ شكل وهيئة عليه، وجعل القارئ يرى، واإلقدام علـى فعـل   من احلياة 

: ذلك باالنتصار على اخليار العقالين منذ البدء والتغلب على اخلوف أثناء اإلجناز
املتطلبات تصبح أكثر هوالً حني نصر، كما يصر كونراد قبل قليـل، علـى أن   

لشيء خمتلف جـداً،  إن إنتاج الكلمات أو قراءا . الوسيلة تكمن يف الكلمات
ومبنتهى الوضوح، عن األهداف اليت يصيغها كونراد لعمله، واليت هـي أكثـر   

فتحول اإلدراك احلسي الذي يطرأ يف الوقت الذي . حيوية وشهرة من الكلمات
ختلص فيه الكتابة أو القراءة إىل رؤية لتحول بالغ التطرف يف حقيقة األمر، ال بل 

أن نقول أنه حتول متناقض جداً إىل احلد الـذي   وحري بنا. وحىت متناقض أيضاً
إن . "جيعل املرء مييل لنسيان كل اجلملة اليت يصيغ ا كونراد طموحه األساسـي 

مهميت اليت أحاول إجنازها تتمثل يف أن أجعلك، من خالل قوة الكلمة املكتوبـة،  
وهكذا فإن روايات كـونراد  ". تسمع وحتس، وأن أجعلك ترى قبل هذا وذاك

فجهـود كـونراد   . يف قلب عملية احلدوث) أي توفر له موضعاً(سد التحول جت
مكرسة، كما يقول، لتوظيف قوة الكلمات املكتوبة، واليت أصلها مغـروس يف  
مشقة صنعة الكتابة، كي جيعل قارئه يعـيش جتربـة حيويـة األشـياء املرئيـة      

ـ . وديناميكيتها أيضاً الل وسـاطة  وحيدث هذا األمر، يف غالب األحيان، من خ
  .الكلمات املنطوقة

وإن من املمتع أن يكون املنطلق األويل الشيق ملعظم قصص كـونراد هـو   
. احلكاية امللفقة أو التقرير التارخيي أو اخلرافة املتداولة أو الذكرى النابضة باحلياة

على الرغم من وجودمهـا  (وهذا املنطلق يقتضي ضمناً وجود متحدث ومستمع 
، فضالً عن توفر ظرف معين يف بعض )وح ويف معظم األحيانهناك مبنتهى الوض

فإذا أمعنا النظر يف القسط األكرب من عمل كونراد . األحيان كما أسلفت القول
على وجه التخصـيص، أن القصـة   " حتت عيون غريبة"لوجدنا، باستثناء رواية 

القصة،  وهكذا فإن االستماع واإلخبار مها أساس. مسرودة وكأا منقولة شفوياً
أي أكثر الفاعليات احلسية رسوخاً ومعيار دميومة القصة، يف حني أن املشـاهدة  
العيانية هي دائماً على تناقض صارخ مع االستماع واإلخبار، إجناز مشكوك بأمره 

فالقارئ يسـمع أصـواما   . هيا وتأملوا كريتز وجيم. وشيء أقل رسوخاً بكثري
هما أكثر مما يشاهدمها بشـكل مباشـر   كليهما ويسمع ما يدور من أحاديث عن
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وال سيما جيم الذي يضرب مـثالً   -وعندما يظهران للعيان. ضمن إطار السرد
فبالنسبة يل بدت تلك القامة البيضاء يف هدوء الشـاطئ والبحـر   : "الفتاً للنظر

يبدوان ملغزين ومشوهني، بطريقة عجيبة، تشـويهاً   -"واقفة يف قلب لغز هائل
رأيتـه يفـتح شـدقيه    .... ا كريتز بطول سبعة أقدام على األقللقد بد. "بالغاً

األمر الذي أخفى عليه مظهر شره غريب وكأنه كان يريد ابتالع كـل   -واسعاً
  ).134/16"(اهلواء وكل اليابسة وكل الناس الذين قدامه

وعندما يتحدث مارلو، بعدئذ، يبقى صوته ثابتاً يف نفس ذلك الوقت الذي 
إن ذلك النوع من االضمحالل مألوف جداً . مستمعيه له تضمحل فيه مشاهدة

إىل احلد الذي جعل اهلدف الذي رمسه كونراد لنفسه، كما جاء على ذكـره يف  
، يشكل حتدياً خاصاً وذلك ألنه املقصـود مبسـرية   1896مقدمة الرواية عام 

الكلمات املسرودة مل يكن جمرد التحرك يف اجتاه معاكس الجتاه الرؤية وحسب، 
، على الرغم من إصرار الكلمات "الظلمة حمال اختراقها"بل ومتديد أمد الصمت 

  .على وجودها على الصفحة أو بني املتحدث واملستمع
إن أصل الروايـات  . ولرمبا من املفيد أن أرسم خمططاً لبعض ما قلته أعاله

لى وينطبق هذا القول يف العادة ع. يكمن يف حضور الناس حضوراً مسعياً وبصرياً
واجلدير بالذكر أن . حالة كونراد سواء أكان سرد الروايات بصيغة املتكلم أم ال

. أي كل شيء ال تسهل رؤيته يف الطبيعـة : موضوعها ومهي أو غامض أو مبهم
وهكذا فإن كثرياً جداً منها على األقل ميكن التحقق منه مبجرد قـص القصـة،   

فية الدقيقة احمليطـة ـذا   وذلك ألن ما تكشفه القصة عادة هو اخلطوط الكفا
ويف معظم الوقت يكون الغموض، بصرف النظر حىت عـن الروعـة   . الغموض

كما هي عليه احلال بالنسبة لنوسـترومو أو جـيم أو املعـاون    (الظاهرية املتقنة 
ولكن من املفارقات العجيبـة أن يكـون السـر    . ، مقصد خجل سري)األسود

األمر الذي جيعـل طرائـق   -مغلوط عرضة، مبنتهى البساطة، لالفتضاح بشكل 
فالراوي النبيه هو . السرد احملترسة املعروفة لدى كونراد تقدم على حماولة إحباطه

دائماً راو حيول دون ورود النوع املغلوط من التأويل، كما أن سرده يفترض بكل 
، على سبيل املثال، مبنية "نوسترومو"إن كل رواية . إصرار رواج نسخة منافسة

حيث أن كالً منها يزعم بأنه سجل أكثر ) كوستاغوانا(اريخ متنافسة عن على تو
  .دقة من غريه عن األحداث اخلطرية، وينتقد بشكل ضمين النسخ األخرى
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إن بإمكاننا أن نتصور روايات كونراد بشكل جتريدي وكأا تبادل املواضع 
املناسـب   فحضور الكلمات املنطوقة يف الوقـت . بني احلضور والغياب يف اللغة

خيفف وطأة نسختها املكتوبة، إن مل يعمل على تغييبها ائياً، إذ إن مثـة مـتكلم   
يتواىل السرد بصوته يف الوقت الذي يطغى صوته على حقيقة غيابه عن مستمعيه 

إن هدف كونراد هو أن جيعلنا نـرى  ). أو حقيقة عدم مشاهدم له(إبان كالمه 
شياء كلها عدا الكلمات، وذلـك كـي   أو أن نتخطى بدالً من ذلك غياب األ

ترى ما هو ذلك احليز؟ . نتمكن من الدخول إىل حيز من الرؤية خلف الكلمات
إنه عامل من عوامل املصادفة امليسورة بني النية والكلمة والعمل، وعامل باإلمكـان  

وهنـاك تلتـئم   . دفن مثقال ذرة من أية واقعة فيه، كما عبر عن ذلك لوردجيم
ائمة يف ألفة اإلنسان مع نفسه أو يف ذاته املهشمة، ويضيق الفـراغ  الصدوع الق

فعملية استرجاع ماضي الزمان وإمعان النظر يف . الفاصل بني الطموح والفاعلية
أحداثه تستهدف تقومي االعوجاجات والقضاء على التباينات، ال بل واألجدى أن 

ل شيء واضح جـداً  نقول، من منطلق أعمق، أن نية الكاتب على الرغبة يف قو
تتعرض للتوافق متاماً مع رؤية القارئ، إذ إن الكلمات اللصيقة بالصفحة تصبح، 
من خالل جهود كاتب منعزل، ملكاً مشاعاً للقارئ الذي ينفذ بصـره خلـف   
الكلمات إىل النية البصرية للكاتب، األمر الذي يكون مبثابة السـرد املكتـوب   

  .عينه
 الذي تولده الكتابة نوعاً من اخلـط الكفـايف   فبالنسبة لكونراد كان املعىن

البصري الذي ال تستطيع اللغة االقتراب منه إال من اخلارج ومن مسافة تبـدو  
ولرمبا أن بوسعنا أن نعزو هذا التقييد الصارم على الكلمـات  . ثابتة على الدوام

ور إىل إميان كونراد بسمو الشيء املنظور على ما عداه، وإىل شكه العميق اجلـذ 
  .بقدرة اللغة املكتوبة على تقليد ما تراه العني

فاستخدامه ألمثال هذه األحابيل القصصية، وما هي باألساس إال أحابيـل  
والتقرير التـارخيي يف  " لوردجيم"استرجاعية واستقصائية كاالستعالم يف رواية 

" ةحتت عيون غريب"والترمجة يف " قلب الظلمة"والتنقيب املنهجي يف " نوسترومو"
، يكشف عنه بأنه يوظـف اللغـة   "العميل السري"واالستقصاء اهلزيل يف رواية 

وكأن املقصود ذه األحابيل حدوث الرؤية الفعلية لكي تنتفي، من مث، ضرورة 
ولكن اجلدير بالذكر أن هذه األحابيل أنفسها معتمدة على التسليم . وجود اللغة
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اليت قد توجد يف مكان ما " ك الظلمةقلب تل"جدالً أن هنالك مكاناً مركزياً، أي 
يف صميم أفريقيا، أو يف صميم أمريكا أو يف صميم لندن، أي ذلك املكان الذي 
حيتل مركز الصدارة بكل جدارة بغية تفهم عمل من أعمال املاضي الذي يتسـم  

  .مبواصلة بث إشعاع املغزى من ذلك املكان إىل أمكنة أخرى ويف أزمنة الحقة
نظر يف قصص كونراد من منطلقات كهذه العترانا الذهول من ولئن أمعنا ال

كاالقتراب " (باملركز"اإلصرار الكبري الذي يصره جممل مركب األفكار املقرون 
على مواصلة الظهـور يف عملـه كضـربة    ) من املركز، واإلشعاعات من املركز

وبة تدون الزب، وال سيما إن تذكرنا أن كونراد ال يتركنا ننسى أن الرواية املكت
احلكاية املسرودة اليت تستقطب االنتباه إىل نفسها هي وكأا سريورة لالقتـراب  

يقوم مـارلو برحلتـه   " قلب الظلمة"وهكذا ففي رواية . من املركز رويداً رويداً
باجتاه خمتلف املراكز التجارية املوجودة يف الداخل وهو يفترض بداهة أن كريتـز  

املركـز  (لذي يتناول كريتز يقول عنه بأنـه يف  والوصف ا. هو ضالته املنشودة
فبالوصول إليه كان مارلو يأمـل  . عالوة على أنه مدار أحاديث كثرية) الداخلي

بأن يضع حداً لكل اإلشاعات اليت مسعها عنه وأن يرى أخرياً بنفسه، وبصمت، 
ومع ذلك فليس على القارئ وعلـى  . ما هي بالضبط نوعية كريتزوما هو عمله

ال أن يكتفيا، معظم الوقت، بأقل الكلمات بدالً من انعـدامها ائيـاً يف   مارلو إ
فمن هنا تتأتى القوة الغريبة لتعابري لـدى  . الوقت الذي يتحقق فيه بلوغ املركز

على الرغم مـن أـا مقتضـبة    " املصاحل املادية"أو " الرعب"كونراد من أمثال 
النقطة السـاكنة، أي املركـز   فهذه التعابري تعمل عمل : وصداها دائب التكرار

ولئن رأيت . اللفظي الذي يفسره السرد والذي يعود انتباهنا إليه مراراً وتكراراً
الشيء الذي تعلن عنه الستغنيت على األرجح عن الكلمات، ولئن عثرت على 
مرادفها املنظور لتسىن لك ذلك احلضور املطلق الذي عمـل النظـام اللغـوي    

  .السرداملزدوج على تغييبه يف 
محاقـة  "وهكذا مل يكن بال أي طائل أول سرد مسهب لكونراد يف روايـة  

كان مصمماً الختزان الذهب املستخرج مـن  " باحلماقة"حول بناء يدعى " آملاير
الداخل، بيد أن الذهب ما رؤي قط، ما استخرج قط، بل دار احلـديث عنـه   

  .وحسب
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عىن حضوراً بصـرياً  إن ذلك التزامن بني انطماس الكلمات وبني حضور امل
العميـل  "دون وساطة صار وال بد تزامناً ال عقالنياً جداً وقت صـدور روايـة   

حبيـث أن  ) ، أي بعد اثنيت عشر عاماً على ظهور رواية آملاير1907" (السري
استخدام كونراد لفاعلية مألوفة مشوشة لدى صيب كي متثل التزامن هلو، على ما 

  .أظن، تعليق ذايت إىل حد كبري
لقد كان سنيفي جيلس جلسة مرحية وهادئة إىل طاولة من خشب 

الصنوبر، وهو يرسم دوائر ودوائر، دوائر ال حتصى وال تعد، دوائر 
متحدة املركز، خمتلفة املركز، دوار ألالء من الدوائر من تلك اليت كانت 

توحي، جراء فيض من أقواسها املتشابكة الكرارة واتساق شكلها 
تقاطعة، بتصوير فوضى كونية، كرمز لفن جمنون وتشوش خطوطها امل

حياول تصور املستحيل، ما أدار الفنان رأسه قط، ويف استغراق روحه 
كلها بتلك املهمة كان ظهره يرتعش، يف حني أن عنقه النحيل، املغروس 

-45. (يف حفرة عميقة يف قاعدة مججمته، بدا على وشك االنفصام
46/12.(  

حني يفتح " الكشف عن ستيفي الربيء"وك ال يتعدى إن ما يفعله السيد فريل
. باب املطبخ، ألن الفن االنفصامي لدى ستيفي يتقصد السامع وليس له أي ذكر

فاختيـار  . وهو جمرد استغراق كثيف متواصل يف عمل مكرور معناه ال يتبـدل 
مقدمة عـام  (هنا كان على األرجح اقتباساً ال إرادياً من " مهمة"كونراد لكلمة 

، وكان ذلك االقتباس الذي كان يعتمد على خطورتـه األخالقيـة يف   )1896
وإن طبيعة فن ستيفي، تلك الطبيعة املشوشة واملتسقة واملكرورة . معظم األحيان

جحيم حني تتوجـب  : "واملنعزلة، متاثل الوصف الذي وصف به كونراد الكتابة
دوائر املتحدة املركـز  ، مثلها بذلك مثل تلك ال"عليك الكتابة، الكتابة، الكتابة

واملختلفة املركز اليت توحي بتفاعل املتناقضات وتبادل املواضع فيما بني احلضور 
وإن أكثر ما يلفت األنظار يكمن يف صمت املشـهد بأسـره   . والغياب يف اللغة

فهل مبقدورنا أن نقول أن ستيفي كان ضحية اختالس النظـر أو  . وسريته العامة
ن من الصعب يف حقيقة األمر أن يعرف املرء مـا إن  استراق السمع؟ وذلك أل

يعين أي شيء غـري  " النخري الذي أطلقه السيد فريلوك استنكاراً للمفاجأة"كان 
ومـن  (فالدوائر ال تتكلم بل وتنبئ فقط عن تصور املستحيل . االطالع ليس إال
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. زئياً، وهي تطوق الفراغ حىت حني تبدو بأا تستثنيه ج)خالل رمزية واهية جداً
وعالوة على ذلك فإن دوائر ستيفي رهينة الصفحة ولكنها تقيد الرسام بفضـاء  

وإنين أرجح متاماً أن كونراد كـان  . أبيض فارغ وال وجود هلا يف أي مكان آخر
" in extremis"يتخيل ستيفي بأنه ذلك الكاتب الذي يقف على شفري اهلاويـة  

توه تافه، التقييد الصارم بأحـد  والذي يتوجب عليه، كون النظرة إليه نظرة مع
إما أن خيربش على الصفحة إىل أبد اآلبدين، أو أن يتمزق إرباً إرباً : قطبني اثنني

ومن اجلدير بالذكر أن هنالك أمثلة سابقة، مؤثرة ولـو أـا   . دون هوية بشرية
اليت هي عبارة عن " املعتوهون"تقريبية، لكل من ستيفي والثنائي فريلوك يف قصة 

  .1896قصرية كان استكماهلا يف عام  قصة
اليت تعاجل ) 1901" (آمي فوستر"فالقصة تبدأ متاماً تقريباً نفس بداية قصة 

أيضاً وضع شخصية خمتلة عقلياً ويبدو عليها اجلنون، واليت يرى فيهـا الـراوي   
 -وإن القصـة . البقايا الباقية لقصة قدمية أثناء زياراته ملكان جديد بالنسبة إليـه 

لقصة فالحني اثنني ينجبان بـال أي  -" امي على األقل حكاية مريعة وبسيطةأم"
فالتشوش العقلي والغضب اللـذان حيـالن   . حس باملسؤولية أربعة أطفال بلهاء

بالزوجة يدفعان ا إىل قتل زوجها، وبعدئذ تقتل نفسها بالقفز من جرف صخري 
يـدة عاليـة طلبـاً    صرخة وح"إىل البحر، حيث مثة شاهد على االنتحار يسمع 

  ).84/7"(وحتلق يف أعايل السماء اجلامدة.... للنجدة ترتفع إىل األعلى
، إىل مزيـد  "حتت عيون غريبة"ويف مرحلة تالية يعمد معلم اللغة، يف رواية 

اآلن هلا مغـزى  " احلماقة"ولكن هذه . من التعليق على حماولة جتاوز اللغة بالرؤية
إن : "فهو يقـول . غة املعلم هلا بعبارات كالميةسياسي أيضاً، على الرغم من صيا

ذلك الرتوع لالرتقاء بكل مشكلة من مستوى الشيء املعرض لإلدراك بواسطة 
ويف كل مكان يعلق املعلـم علـى   ). 104/22(“ تعبري ملغز، ألمر روسي حبت

إن : "الكيفية اليت تكون عليها احلال وقت اإلصغاء إىل الروس وهم يتحـدثون 
كانت تبدو دائماً يل ذات استطاالت مبهمة يف ) أقوال ناتاليا هالدين(ا أدق أقواهل

فأفعـال العمـل   ). 118/22"(طريقها إىل االختفاء يف مكان ما خارج متناويل
املادي واملدرك احلسي لوصف اللغة املستخدمة الستعمال فعلي متطرف ألفعـال  

" برفـع "يوحي " رتقاءفاال. "على اتساق مطلق مع املمارسة املألوفة لدى كونراد
االزدرائي الذي هو مبثابة " بالتعبري امللغز"، بيد أنه هنا مقرون 1896مقدمة عام 
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إن النتيجة اخلالصة هلـذا  . وسيلة غري جديرة باالعتماد عليها يف أحسن األحوال
النوع من اإلخبار، مهما بلغت دقة صياغته، هي متديد املعىن إىل مسـافة بعيـدة   

وإن ما جيتـره املعلـم   . إىل احلد الذي يتالشى فيه املعىن ائياً جداً عن الكلمات
العجوز على الدوام هو أن امليل الذي متيله اللغة الروسية حنو التعبري امللغز لنوع 

إن . من اخللل األنطولوجي املوجود إىل درجة أقل بكـثري يف اللغـات الغربيـة   
لقي هالدين بنفسه حتت رمحـة  رازوموف ليشعر ذا اخللل شعوراً هستريياً حني ي

إذ إن (فالنظام مقرون بدراسة اللغة واستخدامها بشكل حاذق . التلميذ املسكني
، يف حـني أن التشـوش   )كالً من املعلم ورازوموف تلميذان من تالميذ اللغـة 

والتسامي، فضالً عن نوع من أنواع اجلمالية السياسية، مقرون كلـه بالرغبـة   
  .أن يرى ويغري ويعتنق وعلى حنو مباشر جداًالثورية لدى هالدين يف 

على كونراد بشهرة ) 1913" (الفرصة"ويف الوقت الذي عادت فيه قصة 
غري متوقعة كان قد حزم أمره على أنه يف خامتة املطاف كاتب إنكليزي ولـيس،  

ففي املقدمة الثانيـة  . كما زعم بعض النقاد، كاتباً فرنسياً فاشالً أوسالفياً متخفياً
كتب هذا الوصـف  " سجل شخصي"لـ ) 1919( جاءت بعد زمن طويل اليت

فهأنذا أقتبسه كامالً نظراً لعاطفيته . املذهل الستخدامه اللغة اإلنكليزية" الروسي"
  :اجلياشة وتصميمه األكيد ال لإلطناب باملنطق أكثر من اللزوم

إن حقيقة األمر تكمن يف أن قدريت على الكتابة باإلنكليزية ألمر 
وإن لدي . يعي جداً شأنه شأن أية كفاءة أخرى ولدت رمبا معيطب

إحساساً طاغياً وغريباً بأا كانت تشكل على الدوام جانباً كامناً من 
  .فاإلنكليزية مل تكن بالنسبة يل خياراً أوتبنياً. جوانب نفسي

وأما فيما يتعلق . وإن أدىن فكرة عن االختيار مل ختطر على بايل البتة
حسناً، أجل، كان هنالك تنب، بيد أنين أنا هو الذي كان  -بالتبين

موضوع التبين من قبل عبقرية اللغة، األمر الذي جعلين أختطى مباشرة 
طور التلعثم مبجرد أن جعلتين ملكية خاصة ا متاماً حيث أنين أعتقد 
فعالً أن تعابريها االصطالحية نفسها كان هلا عمل مباشر على فطريت 

  .شخصييت اليت كانت وقتها هزهازة وعلى تشذيب
وحني يعترف شخص مثلي أن األمر كان اكتشافاً ومل يكن وراثياً، 
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حبيث أن نفس دونية احلق الشرعي تدل على أسبقية االستعداد الطبيعي 
على ما عداه، فإن ذلك االعتراف يضع صاحبه حتت وطأة التزام أبدي 

ما أستطيع املطالبة به، بعد  فكل..... يف أن يبقى جديراً بثروته العظيمة
كل تلك السنوات من اجلهود احلثيثة وبعد كل ما تكدس يف قليب من 
كروب شكوكها ونقائصها وعيوا، هو احلق يف تصديقي حني أقول 

  ).8/6-7(بأنين لو مل أكتب باإلنكليزية ملا كنت كتبت البتة 
فإن املرء يستطيع  وحىت لو مل يكن هذا التعامل مع املشكلة بالتعامل األمثل،

أن يستخلص من هذه الفقرة فكرة أولية على األقل عن مقـدار تعقيـد هـذه    
إن استهالل هذه الكلمة حبرف كبري من [املشكالت ومدى اقتراا من املستحيل 

  .بالنسبة إليه وهو ميعن النظر يف بذر اللغة وتلقيها وإدراكها حسياً] صنع كونراد
فرواياته ختلع علـى  . يف عراك دائم مع اللغة إن رسائل كونراد تصوره بأنه

الدوام كساء مسرحياً على كيفية حدوث قصة مع إنسان غريه، وأما هو فإما أن 
يف " جـيم "تروى إليه أو، إن مل يكن بطل القصة، إنه يكابد مرارا على شاكلة 

إن التـوهم قـد   . "الوقت الذي ينطوي فيه أساسها املنطقي حتت عنوان التوهم
وذلك كان القسط احلقيقي من القصـة،   -بتالبيب جيم واختصه لنفسه تشبث

ولذلك كانت اللغة املكتوبة باألسـاس  ". األمر الذي كان لوال ذلك خطأ برمته
لقد طرح كـونراد، ككاتـب،   . عمالً من أعمال التدوين االستذكاري السليب

. وح اآلمنكتابته مستورة منهجياً بظل الصوت املتحدث، املاضي والرؤية والوض
إىل  1900كانون الثـاين عـام    4فيا لكم كشوف هذه األنة يف رسالة بتاريخ 

ولكن املصاعب تبدو يل وكأا على وشك أن : "إذ يقول فيها) كانينغهام غراهام(
تطبق علي، وأتصور مسريا فيما بيين وبني نفسي كزحف ال سـبيل ملقاومتـه   

كون املرء ضحية مثل هذا النـهش  فيا هلول املصري حني ي. لسرب من الصراصري
  )3".(املشني

لقد كان كونراد يغايل يف تقدير قيمة اللغة على ما يبدو، أو يغايل يف تقدير 
وأنا ال أعين ذا القول إصدار حكم ضده باعتبـار أن  . سطوا عليه على األقل

تلـك  العناية الفائقة اليت أوالها للطريقة اليت روى ا رواياته تنبثق من صـميم  
مثالً عبارة عن بنيان مركب يشتمل على نصـف  " قلب الظلمة"فرواية . املغاالة
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فيه، ولكل واحدة منها ميدان خربا اخلصوصـي وزماـا   " اللغات"دزينة من 
ومركز وعيها، ولذلك فالقول بأن كونراد كتب باإلنكليزية يعين بالفعل القـول  

اللغة اإلنكليزية، ومتييزات مـا  أن كونراد جيري متييزات خيالية خارقة يف قلب 
إقـراره  "خطر على باب أي كاتب قبله أا ضرورية، ومتييزات كانـت مبثابـة   

فهـذه  . باملصادر اللفظية لقصة كانت دائماً خارج إطاره وبعيدة عنـه " املادي
التمييزات كانت احلصن الذي حتصن فيه كونراد ليدفع عن نفسه انقضاض اللغة 

دة ترتيب اللغة وإعادة تشتيتها، ومن مث إعادة تركيبها يف إذ من خالل إعا: عليه
وإن تعدد العناصـر الروائيـة   . أصوات، متكّن من تنظيم عمله وتنفيذه ككاتب

األساسية يصبح باإلمكان عندئذ تصوره وكأنه يطوق موضوعاً بطرائق عديـدة  
أزمة "يف  وأما النتيجة اخلالصة يف خامتة املطاف فتكون، كما يقول ماالرميه. شىت

مببادهة الكلمات نظراً لصـراخها بـأعلى   "، اإلقرار )Crise de vers" (الشعر
بيد أن ما يتبقى من الكلمات هو ). 4"(الصوت بعدم املساواة احلركية فيما بينها

وإن ذلك . ذلك األثر احلرون من هوية الكاتب باعتباره أثراً عسري االنقياد للغة
رية العجيبة اليت تروق لكاتب يتمناك أن ترى بأم األثر املستثىن هو، بتلك السخ

العني، الشخص املنقوش الفعلي نفسه، أي الكاتب، ومع ذلك فكونراد يتظـاهر  
وهكذا فإننا نالحظ، مـرة أخـرى، كيـف أن    . أن الكاتب كان عنصراً ثانوياً

" بالعامل بالنثر"األصوات اليت تؤدي إىل الرؤية تطمس ما كان كونراد قد دعاه 
ي جيب على اختفائه، كما يقول ماالرميه، أن يثمر األعمال الكاملة النقيـة  الذ

"l,oeuvre pur ."  ولكن هذا الشيء ال حيدث، على نقيض كل من ماالرميـه
  .وفلوبري، يف حالة كونراد

***  
إن والتربينيامني، تعليقاً منه على سرد احلكايات بلسان ليسكوف، يسـوق  

ائي كان يعتمد تقليدياً على إحساس بوجود الصلة الدليل على أن جناح الفن الرو
وذانـك الشـرطان   . بني متكلم ومستمع وعلى الرغبة يف توصيل شيء مفيـد 

فاملعلومة ال تكون مفيـدة إال ألن مـن املمكـن    . متواكالن بعضهما على بعض
وضعها موضع االستعمال من قبل اآلخرين وجمموعة القيم نفسها، مع العلـم أن  

م ال ميكن ختليدها إال من خالل اعتناقها من قبل أكثر مـن فـرد   أية جمموعة قي
وإن القول بأن هذا مل يعد صحيحاً يف األزمنة احلديثة لقول ميثل حسـبما  . واحد
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  :يرى بينيامني
عالقة مالزمة من عالقات القوى الدنيوية املنتجة للتاريخ، أال وهي 

الكالم احلي  تلك العالقة اليت عملت على إزاحة الرواية من ميدان
واليت تعمل حالياً يف الوقت نفسه على تيسري رؤية مجال جديد يف الشيء 

إن راوي احلكاية يأخذ ما يرويه من ..... السائر على طريق الزوال
من خربته هو أو من اخلربة املنقولة إليه على ألسنة اآلخرين،  -اخلربة

ملستمعني حلكايته، ليعمد من مث إىل حتويلها إىل خربة لدى أولئك الناس ا
فمنشأ الرواية هو الفرد املعزول . وهكذا يكون الروائي قد عزل نفسه

الذي لن يكون بوسعه بعدئذ أن يعرب عن نفسه بضرب األمثلة عن أهم 
هواجسه، باعتبار أنه هو نفسه ليس موضع املشورة، وليس بوسعه 

متكافئ ولذلك فكتابة رواية ما تعين نقل الشيء الال. استشارة اآلخرين
  ).5(إىل أقصى درجات التطرف يف تصوير احلياة البشرية

فالتاريخ الشخصي لكونراد جعل منه إنساناً حساساً جداً حيـال املرتلـة   
املختلفة اليت حتتلها املعلومة يف خضم احلياة من ناحية أوىل، ويف احلياة الكتابية من 

لة وإحساسها املشترك مبا هو ناحية ثانية، إذ يف احلالة األوىل تلعب اجلماعة العام
مفيد دوراً جوهرياً فيما يتعلق بإجناز املهمة الشاقة، يف حني أن العزلة وشكوكها 

وهكذا فإن كونراد كان يتحلى بـذلك  . تطغى، يف احلالة الثانية، على كل شيء
االمتياز امللتبس املتمثل مبشاهدته، ضمن حياته اخلاصة املزدوجة، بذاك التحـول  

كاية كشيء مفيد وفن مجاعي إىل كتابة الرواية كفن منعـزل ومـن   من قص احل
  .مدركات احلواس

ترى ماذا يستتبع حتديداً ذلك التحول؟ فأوالً وقبل أي شيء آخر، ونظـراً  
ألن مرتلة املعلومة اكتست طابع املعضلة، صارت وسيلة توصيل املعلومة حتظـى  

ن ينوع كلماته وهلجته مبـا  وثانياً صار على املتحدث أ. بشهرة أكثر من السابق
فمراراً وتكراراً عرب كل . يكفي لتعويض عن شكوكه بفائدة الشيء الذي يقوله

 من هنري جيمز وأوسكار وايلد، ومها من معاصري كونراد، عن هذا الصنف من
التنويع بأنه خلق التشويق، إذ إن التشويق يف مثل كهذا يعتمد اعتماداً حمكمـاً  

فالرباعة الفنية الفائقة اليت . بالشيء املفيد عملياً) لى جهلأو حىت ع(على ارتياب 
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تبدو على إدارة كونراد حلكايته، وهي الشيء الـذي بلـغ ذروتـه يف روايـة     
، ألمر ينطوي دائماً على أمهية توازي أمهية أية معلومـة تـأيت ـا    "املصادفة"

ن مبقدور املـرء أن  وإ. ال بل وإا يف العادة أكثر تشويقاً وأمهية أيضاً -احلكاية
يقول هذا الشيء دون أن يكون يف نيته التقليل بشكل من األشكال من شـأن  

. املعلومات البحرية الواردة يف روايات كونراد وال من شأن عشاقها بني قرائـه 
وثالثاً مل تعد احلكاية تفترض وجود مستمعني وحسب، ال بل وصارت تكسوهم 

جيعل حىت الكاتب نفسه يظهر مبظهر املشارك كساء مسرحياً أيضاً إىل احلد الذي 
أغلب األحيان يف احلكاية كمن يستمع أو كمن، وعلى حنو أدق يف حالة كونراد، 

صارت الروايـة موضـع   : ورابعاً. يتسربل سرباله املسرحي ويتلقى االنطباعات
التالوة، أي شيئاً يف قلب سريورة فعلية كي تكون موضع السرد أكثر مما هـي  

إن استخالص املعلومة من السرد الروائي، عند كونراد، عـالوة  . فيدةمعلومة م
على حقيقة كون لغته تأخذ يف العادة شكل الكالم املنقول، ما مها إال إشارتان إىل 
أن ما يقال جيب أال يكون بالتحديد شيئاً هاماً أو واضحاً أمهية أو وضوح مـن  

  .يقوله وملاذا وكيف
األخري جيب اعتباره مظهراً من مظاهر انعـدام  وإين ألعتقد أن هذا التحول 

فذات مرة كـان  . اإلميان انعداماً تاماً يف القوى اإلحيائية للغة كما أسلفت القول
من املمكن للكاتب أن يفقد مثل هذا اإلميان وأن حيافظ يف الوقت نفسـه علـى   

ولذلك فإن الكتابة ال تسـتطيع متثيـل الشـيء    . اعتقاده بسمو الشيء املنظور
املنظور، ولكنها تستطيع أن تصبو إليه وأن تتحرك باجتاهه، بطريقة مـن طـرق   
املخاطبة، دون أن حترز عملياً الوضوح الصريح لشيء بين أمام نـاظري املـرء،   

" الكلمات واألشياء"ولقد درس فوكو هذا التناقض الواضع يف كتابه املعنون بـ
شـىت يف عمـل دي سـاد     إذ عامله معاملة طور تارخيي حمدد متجسد بأشكال

وإن روايات كونراد لتطرح عنه أمثلة توضيحية غنية علـى  : وماالرميه ونيتشه
فضمن منظور شامل لذلك النوع الذي يرمسه فوكو ميكننـا أن  . وجه التخصيص

ندرك احلاجة املاسة اليت جعلت كونراد يقرر توطيد أركان السرد، بنـاء علـى   
قول أو ملفوظ خالل تلك الفترات املصبوغة ككالم من -نظرية املعرفة، يف النطق

  .ال يف العمل أو اجلماعة أو املعلومة -بصبغة مسرحية كمواقف سكون مفروض
فمنابع األلفاظ املسرودة عند كونراد هي ما سـوف أدعـوه بالرغبـة يف    
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وإن ما جيعل من أية شخصية . التحدث واحلاجة لربط قول خمصص بأقوال أخرى
بأم عينه يتأتى من شيء يف حوزـا، أو يف حوزتـه،    من شخوص كونراد كائناً
ولكن يف أغلب األحيان هنالك سر أثيم، مع العلـم أن  . ويستدعي اإلخبار عنه

الشخصية يف بعض األوقات هي ذلك اإلنسان الذي يتحدث عنـه اآلخـرون   
حديث املهوسني، كما أا يف أوقات أخرى ذلك الرجل السكيت الـذي، مـن   

ت أو تشارلز غولد أو ماك وير أو آكسيل هيست، تنقضي حياته أمثال جيمز وي
وهكذا فإن قصص كونراد  تـدور  . كلها وهي ختاطب اآلخرين بطريقة منوذجية

. حول تلك الشخصيات املطروحة ضمن سياق القصة واملأخوذة بعني االعتبـار 
لك ولكن الدميومة الداخلية لكل قصة تنبثق عن اإلدراك الذايت للمتحدث بأنه ذ

اإلنسان الذي، كما قلت آنفاً، يديل بقول يعارض أقواالً متضاربة أو تكميليـة  
ومبعىن من املعاين فإن كل قول . لبعضها بعضاً، أو بقول يقف ضمن تلك األقوال

فالكذبة اليت كذا مارلو علـى خطيبـة   : مسرود عن كونراد يفند القول اآلخر
وأمـا ذلـك   . دة ما على نطاق كبريكريتز ملثال من أشهر األمثلة على شيوع عا

اإلحبار العظيم الذي خيرج به نوسترومو من سوالكو فما هو إال موضوع تقارير 
الثناء العاطر على ذلك من قبل ميتشيل، بيد أن هذه التقارير تستوجب احلكـم  

على أا  *"قدرة محولة السفينة"بأا ال تعدو بضعة تقارير من تلك اليت تتعامل مع 
وفضالً عن ذلك فمالحظات ديكود أيضاً تشـخص موقـف   . لسوالكو املنقذ

وإن كالً من آفيالنوس . الساخر من رومانسية غولد، وعلى تناقض مقصود معها
يدرك أحداثاً ويديل بتقارير عنها بطريقـة   -وإميليا وجورجيو وفيوال وسوتيللو

أكثر مـن  وليس هنالك من مكان . أو عالنية حنو معقوالت أخرى" تتوجه سراً
حيث يتمكن فيه القارئ من رؤية كونراد وهو خيلـق التـوتر   " املصادفة"رواية 

والتصارع، ومن مث النسيج الروائي الديناميكي، من صميم قول متضارب مـع  
  .أقوال أخرى، على الرغم من التحامه ا بشكل ال مناص منه

جتعل مـن   إلحدى أوائل روايات كونراد املطولة اليت" لورد جيم"إن رواية 
بفعـل مـن   "فالرواية تنطلق . املعرفة واملعقول والرؤية أموراً من مهمات النطق

وبعد . الذي يوجه عيين مارلو صوب جيم أثناء االستعالم" أفعال اخليار العقالين

                                                        
* capatazde cargadoes - المترجم.  
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يكف فيه الكالم عن أن يكون "ويف وقت " من التحادث الالائي مع نفسه"فترة 
ة رجالً يعمل حضوره على حلحلة عقـد ألسـنة   يقابل جيم يف النهاي" مفيداً له

الرجال ذوي الكلف البسيط، وذوي الكلف الشديد، وذوي الكلف اخلـيبء  "
راغباً يف تذكر جيم بقضـه  "فمارلو مل يصخ السمع وحسب بل وكان ". الوبائي

" أسرار هامة"وبالفعل كان لدى جيم ". وقضيضه وبالتفاصيل وبشكل مسموع
ن نزوع مارلو لإلخبار والتذكر أمر مهم أيضـاً أمهيـة   يود االعتراف ا، ولك

يصبح جسد مـارلو  ] من حكايته[فمنذ أول كلمة ". االعتراف بالنسبة للكتاب
ساكناً وهو مرتاح يف املقعد وكأنه روحه شقت طريقها رجوعاً إىل ردح طويل من 

وإن املساحمة ). 33/21" (ماضي الزمان وطفقت تتحدث عرب شفتيه من املاضي
ليت يبديها مارلو حيال جيم مغروسة جذورها يف نفس تلك الرتعة حنو التصـور  ا

الرومانسي الذي جيعل جيم يفضل، وإىل حد التعقيد، الرحالت البحرية اجلسورة 
فال رجل من هذين الرجلني، سواء منهما السامع . الومهية على الرحالت الفعلية

أواليهيم جيم على وجهه ومن مث و. أو الراوي، يقيم يف عامل الوقائع بشكل فعلي
، األمر الذي يشكل مسعى ملحاحاً جـداً  "إدراك املناع على التصور"مارلو بغية 

قيام معركـة خطـرية   "وسامياً يف الوقت نفسه إىل احلد الذي يقتضي فيه ضمناً 
ويف خامتة املطاف يبني كونراد أن جـيم ال  ". وجليلة حول جوهر احلياة احلقيقي

  .رلوبل بل أمامه وحسبيتحدث إىل ما
إن ما يبدو للوهلة األوىل وكأنه توافق يف اآلراء يتحـول إىل زمـرة مـن    

وعالوة على ذلك فإن مارلو يقول صراحة فيما بعد أن جيم ما . اخلطوط املتوازية
وجد إال من أجله، وكأنه يريد أن يقول أن اعتراف جيم أمام مارلو ينطوي على 

مـع  (ينطوي عليها ذلك الشيء الذي اعترف به جيم  أمهية أكرب من األمهية اليت
العلم أن كالً من مارلو وجيم يبدوان على مقدار متساوٍ من التشوش ذا الشكل 

وأما جيم فإنه ال يوجد فعالً لسامعه إال جراء تلك املـأثرة، إلجـراء   ). أو ذاك
آنفـاً   ولقد علقت أنـا . مغامراته البطولية حبد ذواا ومن تلقاء أنفسها وحسب

على ممارسة كونراد، األمر الذي يتجلى فيما يقوله مارلو عن الظهور امللغز الذي 
مبا : ظهره جيم وعن توقانه للتحدث، أي عن تبديل املواضع بني املنظور وامللفوظ

التوهم قد استأثر جبيم واختصه "مفاده أن الطريقة اليت تبني فيها احلكاية كيف أن 
فالتوقان الذي تتوقـه نفـس جـيم    . عن هذه املمارسةلقول ينبثق للتو " لنفسه
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لإلقدام على مغامرة حمفوفة باألخطار املميتة، مثله مثل السرد الذي يسرده مارلو 
ومثل اإلصغاء الذي نصغيه للحكاية، ال يتفق وأي خمطط هين يكفـل اإلتيـان   

وإمنا يتطابق  باإلخبار ويضمن التقدم املباشر املطرد من املطمح، مثالً، إىل اإلجناز،
فالرتوة ال تستطيع أن جتد هلا أيـة  . مع نزوة نظرية ذات قسط أوىف من التجريد

صياغة يف جمريات األحداث، وال أية انطباعة ذهنية، إال يف ذلك العنوان الغامض 
إن مقتضيات الرتوة، . لنقل البحث الدؤوب القلق الذي يبحثه جيم -التوهم-

لكالم املنقول أو املنطوق، ما هي نسـبياً أيضـاً إال   باعتبارها حمشورة يف دميومة ا
  .أشياء أثريية كالنموذج واإليقاع والعبارة والسياق
ما هو الضغط الذي يتعرض لـه  : ولكن من حقنا أن نطرح السؤال التايل

جيم والذي جيعله يفضل املوت على احلياة، والذي حيث مارلو وكـونراد علـى   
اليت توحي للقارئ بشيء أقل مما أي قـارئ   من تلك" خربات غري حامسة"معاش 

على استعداد أن يتوقع؟ ويف كل احلاالت يكون العامـل الطـاغي ال النشـاط    
السردي بل رغبة قدرية ملشاهدة النفس مشاهدة سلبية على أا شيء موضـع  

ويعين . التحدث وحمط التأمل ومثار اإلرباك ومكمن العجب العجاب، يف املنطوق
رلو وكونراد، بعد التسليم بداهة يف كل مكان أن املـرء لـيس   هذا أن جيم وما

مبقدوره أن حيقق خربته احلياتية حتقيقاً ناجزاً وليس مبقدوره أن يـدرك اخلـربة   
احلياتية ألي إنسان آخر إدراكاً تاماً، متروكون برغبة لتكييف خربم الفرديـة،  

ربة، بشكل ال مفـر  كل بطريقته اخلاصة، بشكل فعلي وتقرييب، ومبا أن هذه اخل
منه، إما يف غابر األزمان أو مستحيلة تقريباً بالتحديد، فما من انطباعـة ذهنيـة   

  .ميكنها اقتناص هذا الشيء وما من مجلة ميكنها ذلك أيضاً يف خامتة املطاف
ومع ذلك فإن املنطوق يصري قولة، وإن مل تكن إلنسان آخر وحسب ففـي  

حضور كل من املتكلم والسامع ولكنـها ال  فالكلمات تنقل . حضرته على األقل
  .تنقل فهماً متبادالً بينهما

) الرغبة يف التحدث(إن كل مجلة تدق إسفيناً أكثر حدة من سابقه بني النية 
وأخرياً تكون الرغبة يف التحدث، وهي نية كالمية . وبني توصيل املرام املطلوب

ة نقص الكلمات، ال بل وغياا ا فعالً، للتعبري عن تلـك  بالتحديد، مضطرة
وهكذا ليس من الشطط أن نقول بأن كونراد خيلـع، بطريقـة معقـدة،    . النية
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الكساء املسرحي على التفاوت بني النية الكالمية املفهومة واملمكنـة قواعـدياً   
ومنهجياً من ناحية أوىل، وبني الوصف الكالمي نفسه كطريقة للوجود يف عـامل  

، وهي "آمي فوستر"ففي قصة . أخرى، من ناحية ثانية اللغة  مع خملوقات بشرية
هاكم . أكثر قصصه إثارة للمشاعر، يتجلى هذا التفاوت بتفاصيل بشرية خاصة

يانكو غورال الذي يعيش، بعد أن قذفت به األمواج على الشاطئ يف إنكلتـرا،  
بني ظهرانيي ذلك الشعب الذي ال يستطيع التأكد من شخصيته والذي تبقى لغته 

  :ريبة على يانكوغ
هؤالء هم الناس الذين كان يدين هلم بالوالء، ومثة وحدة رهيبة 

بدت تقع عليه من السماء الرصاصية لذلك الشتاء اخلايل من أشعة 
ما كان مبقدوره أن يكلم أحداً، وما . كل الوجوه كانت حزينة. الشمس

 لقد كان الواقع وكأن هذه. كان حيدوه األمل بفهم أي منهم البتة
وجوه أناس موتى كما اعتاد أن  -الوجوه وجوه أناس من العامل اآلخر

. وأقسم بشريف أنين أتعجب بأنه مل جين. يقول يل بعد مضي بضع سنني
لقد كان يف مكان قصي جداً عن . ما كان ليعرف يف أي مكان كان

هل هذه أمريكا؟ كان يتساءل فيما . يف مكان  يطفو على املاء -جباله
كل . حىت احلشائش كانت خمتلفة، وكذلك األشجار.... فسهبينه وبني ن

األشجار إال ثالث صنوبرات نوروجيية كانت تنتصب على مرجة صغرية 
لقد ضبطوه ذات . أمام بيت سوافر، وهذه الصنوبرات ذكرته ببلده

مرة، بعد الغسق، وهو يسند جبينه على جذع إحدى تلك األشجار، 
األشجار كانت وقتها مبثابة األخوة تلك . ويشرق بالدمع وحيادث نفسه

يا للمرات العديدة ..... كل شيء آخر كان غريباً عنه. له، كما أكد
اليت مسعت ا صوته العايل من خلف جند أحد مراعي األغنام، وقد كان 
صوتاً يجاً متألقاً كصوت القربة، غري أنه كان صوتاً بشرياً ختالطه نغمة 

أما أنا . كانت ال تسمع إال تغريد الطيور حزينة، فوق تلك احلقول اليت
لقد كانت إنساناً خمتلفاً، برئ ! يا للعجب. فقد كنت أصاب بالذهول
. الشيء الذي ما كان يريده أي إنسان -القلب مفعماً بالنوايا الطيبة

فهذا املخلوق املطروح على الشاطئ كان كإنسان مزروع يف كوكب 
شاسعة وعن املستقبل جبهل  آخر، وكان مفصوالً عن ماضيه مبسافة
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إن منطوقه االنفعايل السريع عاد بصدمة إجيابية على أولئك . مطلق
  ).132/20 -129 -128(الناس كلهم 

إن الفهم املفصل املضين هلذا املأزق من لدن كونراد هو ما جيعل من خيـار  
ي املشافهة هذه وهي طريقته يف سرد الروايات، شيئاً أكثر إحلاحاً بكـثري مـن أ  

وإن من الواضح أنه كان يعتقد أن تصور مشهد تصوراً تامـاً  . خيار مجايل مريح
 -بني متحدث وسامع مراقب، هو الذي يستطيع، وحده دون سواه، أن جيلـو 

ذلك االنفصـال   -على حنو دائم ومباشر، وكرار ألنه حيدث يف قصة إثر أخرى
لك الصدع القـائم  أال وهو ذ: األساسي املطلق الذي دافع عنه كونراد ككاتب

بني طاقة يف ذروة النضج للتعبري الكامل، مع أا بالنسبة للناس اآلخرين طاقـة  
ليس هنالك أيـة  . "كامنة أو مقصودة وحسب، وبني تواصل بشري ال مفر منه

ومن هنـا  ). لوردجيم" (كلمات للتعبري عن نوعية األشياء اليت كنت أريد قوهلا
وتكرار ما يذكّر القارئ " كان واحداً منا"مثل  يتأتى ولع كونراد بتكرار عبارات

واجلدير بالذكر أن النص الـذي كـان   . مبقدار فردانية كل فرد وخرباته أيضاً
يشتغل فيه كونراد كف مبنتهى البساطة عن كونه وثيقة مكتوبة وحتول، بدالً من 
 ذلك، إىل موزع لأللفاظ على كال جانيب الصدع، مع العلم أن هذه األلفـاظ ال 

فمثـل هـذا   . جتتمع بعضها ببعض إال من خالل اهتمام القارئ بكال اجلـانبني 
االهتمام الذي خييم على كال الفريقني يلعب دور القنطرة اليت توثق االرتباط بني 
النية الكالمية لدى جيم وبني مكابدة مارلو ونفاذ صربه كشاهد، كما هو عليـه  

وما من . وصموده أمام طوهلا" رد جيملو"احلال يف دميومة ذلك االهتمام يف رواية 
ميدان إال ميدان النية وأحالم اليقظة ميكن أن يكون فيه استكمال املخططات من 
ذلك النوع الذي يلفقه جيم لنفسه، مع اإلشارة إىل أنه امليدان الذي يفنت أبطال 

د كونراد فتنة قاتلة، فضالً عن أن مثل هذا املكان ال ميكن إدراكه إال إبان السـر 
فحني يرى مارلو جـيم  . املتواصل واملتفاقم الذي يسرده جيم عن مصريه وفشله

  :للمرة األخرية، هاكم هذا املقطع
  .... قل هلم: "حني كان جيم عند طرف املاء رفع صوته قائالً

فأشرت إىل الرجال بأن يكفوا عن التجديف، وانتظرت .... 
كان . اربة قبالتهفلمن جيب أن أقول؟ كانت الشمس نصف الغ. مذهوالً
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مبقدوري أن أرى وهجها األمحر يف عينيه اللتني كانتا تنظران إيل نظرة 
قال ذلك، وبإشارة خفيفة بيده جعل . ال تفعل شيئاً... ال......" خرساء

وأما أنا فما نظرت إىل الشاطئ من جديد إال بعد . القارب يبحر بعيداً
بالبياض من قمة رأسه  كان متجلبباً..... أن تسلقت إىل منت املراكب

حىت أمخص القدمني، بقي ظاهراً للعيان بكل إصرار وحصن سواد الليل 
ترى  -على قفاه، والبحر عند قدميه، والفرصة متاحة له على جانبه

فبالنسبة يل بدت تلك القامة البيضاء يف سكون . أمازال حمجوباً؟ ال أعلم
ن الشفق ينحسر كا. الساحل والبحر وكأا تقف يف صميم لغز هائل

سريعاً من السماء فوق رأسه، وكانت تلك البقعة الرملية الصغرية قد 
غارت حتت قدميه منذ حني، كما أنه هو نفسه ما كان ليبدو أكرب من 

وبعدئذ مل يعد يبدو أكثر من جمرد بقعة، بقعة صغرية بيضاء بدا  -طفل
وعلى حني ..... وكأا تستقطب كل بقية الضياء يف عامل حالك السواد

  ).336/21(غرة ضيعته 
فالصمت النـهائي الـذي   . إن مثة أشياء كثرية هنا جليب بعضها من بعض

. طفقت يمن على حياته من جديـد " فرصة صامتة"يصمته جيم دليل على أن 
وهلنيهة من الزمن صار يبدو بأنه أضحى مركز الصلة البصرية، ال بل والعقليـة  

تفيه حقه الكلمات يف الوقت الذي ال يفتر هلا فيه أيضاً، أي ذلك املركز الذي ال 
  .نشاط بتاتاً

وبعدئذ يتوارى جيم عن األنظار وال يبقى مما يثري الذكريات عن حياتـه إال  
مـن   -كرسالة وحكاية ناقصة ونتفة من تقرير شفوي-البقية الباقية من اآلثار 

ولكن . ويلتلك اليت سوف يتمكن الحقاً مارلو من اختزاا بعض مضي وقت ط
اجلدير بالذكر أن جيم يستطيع أن حيافظ على سالمة عزلة وجوده على األقـل،  
األمر الذي ال يستطيعه مثالً آكسيل هيست حىت بعد مرور ردح طويـل مـن   

فهيست ميثل آخر شخصية من شخصيات كونراد اهلامة اليت حتاول معاش . الزمن
التحديد تقريباً؛ آخر أولئك الرجال حياة جتسد كل الفضيلة النقية تقريباً وميثل، ب

ومع ذلك فإن انعزال هيست . الذين يكون مهودهم مبثابة دعوة هلجمات التوهم
فما مـن  . ، يكون ال جمدياً)1915" (االنتصار"على جزيرته اخلاصة، يف رواية 

إنسان بوسعه أن يبقى حمجوباً عن الرؤية ما دام حيافظ حىت على أوهى اتصـال  
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مضمون التقوالت اخلبيثة لشومبريغ وفساد ريكـاردو وتـأمالت   وإن . بالواقع
آربيالغو، أمور كلها تدل على أن هيست ال يستطيع استخدام فلسفة أبيـه يف  

وعالوة على ذلك فإن اجنذاب هيسـت إىل لينـا   . االنعزال لتحقيق هدف كبري
طفـاً  اجنذاب ال طاقة له به، مثله مثل تعاطفه السابق مع موريسون يف ورطته تعا

  .يسحق له حتفظه
ولكـن العـرض   " االنتصار " وهناك بالطبع موضوع جنسي هام يف رواية 

املعتمد الذي يعرض فيه كونراد قارب موريسون إزاء لينا كشيئني متعاقبني مـن  
أشياء التدخل الرومانسي الذي يتدخله هيست يف هذه احلياة الدنيا يعود، على ما 

صرامة من سابقه، أال وهو املشروع املوجود أظن، إىل مشروع كالمي آخر أكثر 
  .يف العديد من األماكن األخرى يف فنه الروائي

فلقد قلت أن األسلوب األساسي الذي يعتمده كونراد، مع أنـه كاتـب،   
فهـذه  . مطروح كأسلوب شفوي، وأن طموحه مقصود به التحرك باجتاه املنظور

شافهات لتصويرها، واليت تقدم هي املواقف اليت توظف التلفيقات واحلكايات وامل
لنا يف النهاية ذلك الصدع القائم بني النية والواقع، أو بتعابري حسية بني الرغبة يف 

ولقد . التحدث واالستماع من ناحية أوىل، وبني الرؤية واإلدراك من ناحية ثانية
تلك الطريقة اليت تعمل ا كل هـذه األشـياء يف   " لورد جيم"الحظنا يف رواية 

نص، والحظنا أيضاً االجنذاب الشديد بني بعضها بعضاً، على الرغم من اهلـوة  ال
  .وبني واقع شديد الوطأة) ال الصمت(فيما بينها، أي بني النية 

ولكن قلما تستدعي احلاجة القول بأن كونراد روائي، ال هو بالفيلسـوف  
  .وال بعامل النفس

كونراد كـان، خـالل    وإن بوسع املرء أن يفترض أن حيزاً هاماً من خالل
: كتابة رواياته، مليئاً بتلك املواد اليت ينتظم حوهلا قسط كبري من العمل الروائي

كذهب لينغارد وعاج كريتز وسفن البحارة وفضة غولد، والنسوة اللوايت جيتذبن 
وهكذا فإن قسطاً وافيـاً مـن   . الرجال إىل املخاطرات واملغامرات، الرومانسية 

كونراد ينشأ حني حياول الكاتب أو الراوي أو البطل، أن جيعلنا التوتر يف روايات 
ولقد قلت . نرى الشيء الذي يستدرج الكتابة والفكرة والكالم مراراً وتكراراً

آنفاً بأن هذه األنشطة، اليت يكمن أساسها يف اإلخبار أو النقل، تبدأ بـاالقتراب  
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يوطد كونراد جذور كل هذه ولكن ملاذا؟ وملاذا بعد كل شيء . من احلالة املادية
األنشطة، بعد إعطائها الشكل الكالمي، يف املشافهة أو الكالم املنقـول ألنـاس   
ميسور حتديد هويام، ال يف الصفاء اللغوي ارد الذي اعتمـده ماالرميـه أو   

  جويس؟
إن األمهية األساسية هلذا السؤال هي أنه، كما أتصور، مييز، ولـو بـأدىن   

اليت هـي املوضـوع   (، بني السيكولوجية الشخصية لكونراد احلدود والتخطيط
وبني سيكولوجية ) األوحد لدراسات التحليل النفسي مثلها مثل سرية برنارد مري

وكمصدر من مصادر الشواهد على التاريخ السيكولوجي هلـذا  . كتابة كونراد
ـ  " مرحلة اإلجناز"الرجل ميكن يف بلوغ احلكاية  ك من خالل سريورة أدبيـة بتل

الطريقة اليت ال تتسىن للسلوك اليومي احملكوم، هو نفسه، بشرط الثقافة واتمع 
  ).6(وعالوة على ذلك، وكما حاولت أن أبني يف كل مكان آخر،. والتاريخ

فإن الديناميكية االجتماعية السوسيولوجية اليت حتدد مسرية أدبية ونصها إىل 
الوقوف على شـاهد عاجـل عـن    احلد الذي يتعذر فيه  قراءة أي منهما بغية 

. السيكولوجية الفعلية لكاتب من الكتاب، لديناميكية خاصة تـثري اإلعجـاب  
ولكن هل هذه الكينونة اخلاصة املدعوة بالسرية األدبية أو النص تعين نوعاً مـن  
أنواع نقض الشاهد الذي قد يأيت به علم النفس املرضي للكاتب؟ وهل هنالـك  

اإلنسان الذي يعاين "دية للعمل على فصل، أو توحيد، أية طريقة مفيدة وغري عا
وابتغاء املزيد من الدقة، هل من املمكن أن يقـوم تشـابه   " والعقل الذي يبدع؟

دقيق بني الكتابة الشخصية والفنية لكاتب ما من ناحية أوىل، وبـني اخلطـاب   
  املنطوق واألحالم لنفس ذلك اإلنسان؟
شىت من الضوابط من أمثال تلك الـيت   إن الكتابة واألحالم خاضعة ألنواع

ومع ذلك من العسري على املرء أن يتخيـل اإلتيـان   . تتحكم باخلطاب املنطوق
بالعمل املكتوب يف ظل ظروف متاثل تلك الظروف اليت أشار إليها فرويد بأا من 

فاليقظة، كريشة أو آلة كاتبة أو ورقة أو كتابتك املاضية أو خطة . عمل األحالم
: املكتوب أو جمموعة من اإلحياءات املادية أو ما تعلمته وعياً عن الكتابـة للشيء 

أشياء كلها هلا أدوارها اهلامة يف التفريق بني الكتابة واالحتالم، على األقـل إن  
ولكن تلك . كان هلذين النشاطني أية مكانة كشاهد من شواهد التحليل النفسي
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أمهية الكتابة حمط النقض يف نفـس  الفروق تكتسي مزيداً من األمهية حني تصبح 
عمل الكاتب، وال سيما إن كان كاتباً ككونراد الذي كانت الكتابة بالنسبة إليه 

  .حمض معاناة
ولئن قلنا، كما أتصور أن علينا أن نقول، أن كونراد مل يكن على العمـوم  

ان مرتاحاً لفكرة الكتابة إىل ذلك احلد الذي كان يدفعه لتحويلها دائماً، حني ك
ال يبدي تذمره منها، إىل كالم بديل، األمر جيعلنا نشتط إىل حد القول أن كتابة 

ومع ذلك فإن فرويد قال . كونراد حتاول صراحة أن تنكر على نفسها أا كتابة
ولكن ماذا يعين بالنسـبة  . عن النقض بأنه طريقة للتوكيد على الشيء املكبوت

: تة؟ وهنا جند فرويد معيناً مـرة ثانيـة  للكاتب أن يؤكد على تلك الكتابة املكبو
مبعونة رمز النقض حيرر التفكري نفسه من قيد الكبت ويغين نفسه بتلك املـادة  "

فبالنسبة لكونراد كانـت الكتابـة ونقضـها    ". اليت ال غىن عنها لعمله املناسب
يشكالن طريقة من طرائق ختويل نفسه عدداً من األشياء اليت لوال ذلك لكانـت  

ومن بني تلك األشياء استخدام اإلنكليزية، واستخدام اخلربات مـن  . مستحيلة
قلب ماضيه بغية إعادة تركيبها، ومسخها يف معظم األحيان، على شكل روايات 

، واستخدام األحداث اليت ال ميكن ألي تفسري أن يكون كافيـاً  "ملفقة"وقصص 
  .هلا، أو جيب أال يكون كذلك

فـالنقض  . ة مع املسألة اليت يناقشها فرويدوهيا بنا اآلن خنطو خطوة إضافي
أوهلما االجتهاد املتسائل عمـا إن  . نتيجة حملاكمة عقلية قائمة على أساسني اثنني

كان للشيء مسة مميزة خاصة أم ال، وثانيهما االجتهاد املتسائل عمـا إن كـان   
وهنالـك  . هنالك وجود على أرض الواقع ألي انطباعة ذهنية أو تصـوير أم ال 

-أي الشـفوي -معكوسان بلغة أقدم الدوافع الغريزية ”اران ممكنان للباطنية معي
، ومعيـاران ممكنـان   "أود أن آكل هذا أو أود أن أبصق هذا من فمي......: 

إنين أرفض هذا، أو إن لتلك االنطباعة الذهنية وجـود علـى أرض   (للظاهرية 
لفـريقني يسـتلزمان   بغية اإلتيان باالجتهاد، وكال ا) الواقع أيضاً خارج نفسي

كثرياً : "ولقد توصل فرويد إىل هذه االكتشافات ألنه كما يقول. مشاركة الذات
ما خنلص من خالل العمل التحليلي إىل شكل خمتلف من أشكال هذا الوضـع،  

فنحن ننجح يف التغلب على النقض . وشكل إضايف وهام جداً وغريب إىل حد ما
شيء املكبوت، بيد أن سريورة الكبـت  أيضاً، ويف إحداث تقبل عقلي كامل لل
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ولذلك فإن الذات، إبان صياغة رأي ". نفسها ال تبلغ مرحلة الزوال ذا اإلجراء
مناقض للواقع عن انطباعة ذهنية ما، قد تبقى على توكيـد وجـود االنطباعـة    
الذهنية بواسطة الكبت، إذ مادامت االنطباعة الذهنية قيد االستخدام أو التطبيق 

فإا إعادة اكتشـاف للشـيء   ) كانت بقصد النقض أو النبذ ليس إال حىت لو(
إال بعد أن ) 7(وهكذا فلن يكون هنالك رأي سديد. املفقود قبل حني من الزمن

رمز النقض قد منح التفكري مقداراً أولياً من التحرر من نتـائج الكبـت   "يكون 
بكونراد مباشرة مـن   وإن ما يتعلق". ومن إكراه مبدأ اللذة، بشكل متالزم متاماً

مناقشة فرويد لقسط ضئيل فقط، األمر الذي يعين أنه ليس من املتوقع أن ينطبق 
كل ما يقوله فرويد على ممارسة كونراد ككاتب لقد كانت الكتابـة بالنسـبة   

ونقض مـا تعـاجل يف   . أي نقض نفسها  -لكونراد مبثابة نشاط يشكل النقض
أي أن كتابة كونراد كنشاط كانـت   .كما كانت شفوية وكرارة -الوقت نفسه

تنقض نفسها وتعيد تشكيلها من جديد، وتنقض نفسها مـرة ثانيـة، وهكـذا    
دواليك إىل ما ال اية له، األمر الذي جيعل من خاصية الكتابة منوذجـاً حيتـذى   

إن املشافهة هي الشكل الشفوي للـنقض، وباعتبارهـا   . بشكل استثنائي جداً
إصدار احلكم إىل ما ال اية على نفسـها وعلـى    كذلك كانت مهمتها تأجيل

وفضالً عن ذلك فهي كرارة واستبطانية، وذلك ألننا رأينا كـونراد  : موضوعها
وهو يتخيل السرد منطوقاً من حكاية إىل أخرى يف حني أن واقعية ما يدعوه مارلو 

، أي احملتوى الوجودي للخربة الفعلية، بقيت خصوصـية وغـري   "حبس احلياة"
وفة وغري قابلة للتوصيل إال من خالل تلك املؤهالت الفطرية اليت تعمـل  مكش

ولكـن  ". طاملـا حنـن حنلـم وحسـب     -حنن على قيد احلياة("عمل النقائض 
الشخصيات الذكورية عند كونراد تتأثر أميا تأثر، يف بعـض مراحـل حياـا،    

فهـذه  . ضكالنساء والكنـوز والسـفن واألر  : باألشياء املادية الفعلية الظاهرة
األشياء موجودة للتو هناك، ويف معظم الوقت، بشكل سليب وظاهري وال حتظى 

وهكذا فإن تشارلز غولد يرث منجم أبيه كرهاً ال طوعاً، وال . بالقوة إال تدرجيياً
يستهل بناء اهليمنة البالغة شبه االسطورية ملنجم سان توميي إال بعد تلك الورثة، 

فيها عملية البناء األسـطوري بـاالجنالء، يف روايـة    وفيي تلك اآلونة اليت تبدأ 
كونراد، يتكشف صدع هام بني الشخصية اليت يدور حوهلا التقرير وبني التقرير 

وعندئذ تتحول املشافهة من كوا شكل من أشكال النقض البـاطين، إىل  . نفسه
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 فبمرور الزمن ومن خالل البناء الفضفاض لروايته بالشـكل . أداة حلكم كونراد
من شخصية متحدثة أو (املألوف، متارس الكتابة حتويل الكاتب من متحدث واه 

هلا أهداف مباشرة وبصرية، وحىت أهداف مادية، مقبولـة سـلباً   " ريشة راوية"
إىل ذلك الكاتب املفكر الذي يبحث ويصور قصصـاً  ) جراء اإلرث أو العرف

هة مبنتهى البساطة من خارجية عليه، والكاتب الذي يتبىن الشكل اجلمايل للمشاف
إن سرية . رواية إىل أخرى ويقحمه يف صميم فيض من التطورات الشيقة واملتباينة

فأوالً على أنه اإلنسـان  : كونراد الذاتية موزعة يف كل قصة على أدوار عديدة
الذي جرت معه األحداث كمتحدث، كسامع وأخرياً ككاتب يطرح روايـة يف  

يف (ا جمرد كالم، ومن مث ينقض ذلـك الكـالم   حلظة ما، وينقضها بالتظاهر أ
يف (بشجب مصاعبه، وبعدئذ ينقض حىت ذلـك  ) رسائل خالل كروب التأليف

الروائي العجوز األمثل بالنسبة ألي "جراء ظهوره مبظهر ) أواخر حياته املسلكية
وإن مناقشيت باختصار هي أن كتابة كونراد كانت طريقة لتوكيد حذاقة ". إنسان

كتابية من خالل نثره هلا وانكسارها يف تشكيلة من االحتماالت الروائية صنعته ال
وشبه الروائية املتضاربة واملتناقضة يف معظم األحيان، وأنه أقدم على فعل هـذا  

ولرمبا كان هذا التوجه هو . تفضيالً منه على تصوير هيجانه العصيب بشكل مباشر
ار املوهنة النامجة من الكبت وعن الطريقة اليت اعتمدها كونراد للهروب من اآلث

  .إكراه مبدأ اللذة
لقد حاول كونراد استخدام النثر استخداماً سلبياً كي يسمو على الكتابـة  

فكل خربة تبدأ بالنسبة إليـه  . وكي جيسد املشافهة والرؤية على حنو مباشر معاً
بوجود متحدث وسامع والعكس بالعكس، وبالنتيجة فإن كل متحدث حيكي عن 

  .مل يستهدف الوضوح، أو النية احملققةع
ومع ذلك فإن الشيء الذي ييسر حتقيق النية هو، يف كل حالة تقريباً، شيء 

وأما الشعور املغلوط حيال مثـل  . هامد كالفضة اليت أنيط ا سلطان على احلياة
هذه املادة فهو أا قادرة على جتسيد التملك احلسي السروري واملنظور للواقـع  

بيد أن هذه املادة تثبت يف النهاية على أـا، يف كـل   . ون أدىن وساطةكله بد
. احلاالت، جتسد أيضاً الطاقة الالحمدودة تقريباً للذات على االمتداد والتحـول 

ذلك الصـرح  " نوسترومو"وإن إدراك هذا األمر هو ما جيعل بالتأكيد من رواية 
: صرح الذي هو عليه فعـالً املهيب الفياض بالتشاؤم إىل حد يثري اإلعجاب، وال
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. فالرواية تعتمد مبعىن ما على ختصيب الفضة بتصور خيايل عن مـدى سـلطاا  
فالوحدة الكاملة هلذا التصور تضم احلياة واملوت معاً، وهكذا فإن الثنائي غولد، 
على الرغم من تقنعهما الزائف بقناع اإلنسانية، ال خيتلفان بشيء عن الربوفيسور 

لقد خلعـت  ". "صميم الظلمة"أو عن كريتز يف رواية " ميل السريالع"يف رواية 
أميليا غولد على تلك الكتلة املعدنية، من خالل تقديرها اخليايل لسلطان تلـك  
الكتلة، تصوراً تربيرياً، وكأا مل تكن حمض حقيقة، بل شيئاً بعيد األثـر وغـري   

.... عن بروز مبدأ ما حمسوس، شأا بذلك شأن التعبري احلقيقي عن عاطفة ما أو
وذلك ألن منجم سان تومي كان سيتحول إىل مؤسسة، إىل مركز جتمـع  ..... 

لكل شيء يف تلك املقاطعات اليت كانت بأمس احلاجة للنظام واالستقرار كـي  
تبقى على قيد احلياة، فاألمن بدا وكأنه يفيض على هذه األرض من سفوح ذلك 

  ).110/9-107" (اجلبل
تتحول إىل قيمة مثلها مثل العاطفة اليت ميكن، يف عامل مثـايل،   فها هي املادة

وبالنسبة ألبطال كونراد تصبح املادة نظـام تبـادل   " تعبري حقيقي" حتويلها إىل 
كامن حتت اللغة، ان النفس، اليت هي منبع النطق، حتاول التوفيـق بـني النيـة    

باشـر يف املـادة   والواقع، ولكن الكلمات تصبح فعالً موضع اإلمهال كتجسد م
على النحو الذي ينشدها فيه اخليال، يف نفس ذلك الوقت الذي تدىل فيه الذات 

فإذا كانت اللغة تفشل فشالً ذريعاً يف متثيـل  . بتقاريرها عن مغامراا وإحباطاا
النية وإذا كانت املهمة التمثيلية التقليدية للغة، على حنو مشابه، غري وافية بتاتـاً  

ا نرى، فإن البطل يف روايات كونراد يتقصد، على غـرار كـونراد   يف أن جتعلن
ومـن  . نفسه، باستعماله املادة بدالً من الكلمات أن يربر ختيله ويلفظه بوضوح

اجلدير بالذكر أن أي قارئ من قراء كونراد يعرف كيف أن هذا املقصد حمكوم 
تز وهو علـى  وهكذا ففي خامتة املطاف يصبح البطل، ككري. عليه بالفشل أيضاً

فراش املوت بذخريته من العاج، ومهاً متكلماً، فلكل جناح منطقي قصري األمـد  
مثل غولد أو فريلوك هنالك إنسان كنوسترومو أو كستيفي الذي يتحدث عنـه  

ولكل إنسان ككريتز وجيم هنالك إنسان كمارلو الذي تـتمكن  . جسده البايل
وإن القول بـأن هـذا ال   . وتهذاكرته من إعادة اقتناص جسده بكل مهابته وفت

وأن كلمات املتحدث مسرودة بشكل كتايب لقـول ال  " مبرور الزمن"حيدث إال 
يقلل من شأن مأثرته بشيء، إال أن الكلمات لكوا كلمـات تتنكـر بـاملطلق    
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  .لإلنسان وتقلل من شأنه دون أن تنقذه عملياً
هزأة الالذعة وهكذا فإن كونراد هو ذلك الكاتب الذي جيسد عمله هذه امل

  %مراراً وتكراراً 
  
  

nnn  
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  عن التكرار -5
  

، وبعد أن عرض فيكو بالتفصيل "العلم اجلديد"قرابة خامتة كتاب 
تلك الطريقة احملددة اليت ال يتوىل فيها الرجال صنع التاريخ وحسب بل 

ويصنعونه وفقاً لدورات تعاود تكرار أنفسها أيضاً، يواصل شرح 
فيها هذه املعاودات مبثابة األمناط العقالنية اليت حتفظ  الكيفية اليت تصبح

وإن ذلك املقطع برمته يشبه نوعاً من التأمل األفالطوين . اجلنس البشري
  :يف التاريخ املثايل، بيد أن تفاصيل ما يصفه فيكوليست أفالطونية متاماً
إن من صحيح القول أن الرجال أنفسهم هم من صنعوا تاريخ 

ن اعتمدنا هذا القول كأول مبدأ ال جدل فيه من مبادئ وحن(األمم هذا 
علمنا، بعد أن حل بنا اليأس من العثور عليه عند الفالسفة 

، ولكن هذا العامل انبثق بدون شك عن عقل خمتلف يف )والفيلولوجيني
أحيان كثرية عن الغايات اخلاصة اليت كان الرجال قد وضعوها نصب 

  .يات يف بعض األحيان وأمسى منها دائماًأعينهم، وعقل مناقض لتلك الغا
فالغايات الضيقة كانت وسيلة خلدمة غايات أوسع منها، وكانت 

  .مسخرة على الدوام حلفظ اجلنس البشري على سطح هذه املعمورة
فالرجال يتقصدون إشباع شهوام البهيمية وهجران ذريتهم، وهم 

اآلباء يتقصدون و. يستهلون طهارة الزواج الذي تنبثق عنه العائالت
ممارسة سلطتهم األبوية بال حدود على أتباعهم، وخيضعوم للسلطات 

وطبقات احلكام من النبالء تتقصد إساءة . املدنية اليت تنبثق عنها املدن
استعمال حريتها السامية على العامة، وتضطر لالمتثال للقوانني اليت 

  .توطد حرية الشعب
احة بنري قوانينها، وتصبح وبعدئذ تتقصد الشعوب احلرة اإلط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


http://medaad.wordpress.com 
 

 

-140-  

وامللوك يتقصدون تعزيز مراكزهم اخلاصة باالنتقاص . خاضعة للملوك
من قدر رعاياهم بكل رذائل االحنالل، كما أم يعرضوم ملعاناة 

واألمم تتقصد تفكيك أنفسها، والبقايا . العبودية على أيدي أمم أقوى
حيث تربز جمدداً  الباقية منها رب إىل الرباري طلباً لألمن، من

وإن ما فعل هذا كله كان العقل، ألن الرجال فعلوه مبنتهى . كالعنقاء
فذلك مل يكن من فعل القدر ألن الرجال فعلوه مبحض  -التعقل

اختيارهم، ومل يكن من فعل الصدفة ألن نتائج تصرفام على هذا النحو 
  (!).هي نفسها إىل أبد اآلبدين
ي تفحص للوقائع امللموسة للتاريخ البشري، إن زبدة هذه الفقرة هي أن أ

األمر الذي ليس يف متناول أي فيلسوف أو فيلولوجي، يكشف عن وجود مبدأ 
. أو قوة نظام داخلي ضمن سلسلة من األحداث اليت لواله لكانت أحداثاً فوضى

والعقل هو النظام العام للفرملة اليت تكبح الالعقالنية املتسارعة على الـدوام يف  
فمن قلب كل مثال عن محاقة الرجال تأيت تلك النتيجة الـيت  . لوك البشريالس

تعمل ضد النية العاجلة للكائن البشري واليت تبدو إمالء من إمالءات العقـل،  
ولكن كيف؟ بالتأكد من أن . الذي يتمثل هدفه األمسى يف حفظ اجلنس البشري

اث مسـرية حمـددة   التاريخ البشري يثابر على تكرار نفسه وفق مسرية األحد
وهكذا فإن العالقات اجلنسية بني الرجال والنساء تفضي إىل قيام الزواج، . معينة

وتفضي مؤسسة الزواج إىل قيام املدن ، ويفضي نضال العامة إىل قيام القـوانني  
كما أن صراع اجلماهري مع القوانني يفضي إىل قيام الطغيان ويفضي الطغيـان يف  

ومن صميم هذا االحنطاط األخـري  . سالم للقوى األجنبيةخامتة املطاف إىل االست
  .تبدأ دورة جديدة انطالقاً عن التفسخ املطلق الذي يتفسخه اإلنسان يف الرباري

فبدون العقل لن يكون هنالك تاريخ يتحدث بشكل الئق، وبدون التاريخ 
 وإن تلك األشياء الـيت جتعـل مـن   . تكون اإلنسانية أمراً مستحيالً بكل تأكيد

وهنا ال يبدو اخلوف على فيكو من احلشو، كما هو شأنه يف  -التاريخ أمراً ممكناً
وهـذه  . واملؤسسات البشرية كـالزواج والقـوانني واألمـم    -أي مكان آخر

املؤسسات تتكشف عن عناد هزاء، عن عقل، عازم على استبقاء اإلنسان ضمن 
السـر  "لون على فضـح  إطار التاريخ واملغزى، وأما املهزأة فهي أن الرجال يعم

بعناد مشوس حىت يف ذلك الوقت الذي ينري فيـه  " السائب على املستوى البهيمي
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العقل الظلمة ، وبعناد مماثل باستيالء أمناط معقولة متنح اإلنسان ذلك التـاريخ  
الذي لواله لذهبت شهواته الرهيبة أدراج الرياح وضاعت، مبنتـهى اإلصـرار،   

لتساند العشوائي هنالك الزواج، وبدالً من األوتوقراطية فبدالً من ا. هباء منثوراً
  .امللجومة هنالك القوانني واجلمهوريات، وهكذا دواليك

العلم "لقد جاء فيكو على وصف هذا كله يف طول وعرض كتابه املعنون بـ
كشيء جيب إدراكه عاجالً أو آجالً أي، بدون التـدخالت املغرضـة   " اجلديد

وجية إرازموس، وذلك ألن فيكو يدعي بأنـه يـتكلم   لفلسفة ديكارت أو فيلول
بالضبط عن ميدان احلقيقة اردة، فما تفعله الكائنات البشرية هو ما جيعل منها 

فهـذه  . كائنات بشرية، كما أن ما تعرفه هو الشيء الذي أقدمت على فعلـه 
العلـم  "املبادئ األساسية جداً تتردد أصداؤها هنا وهناك وهنالـك يف كتـاب   

إن التاريخ البشري هو الواقع البشري هو النشاط البشري هو املعرفة ". ديداجل
  .البشرية
فالباحث : يضيف منهجياً على تلك املعادلة مسامهة الباحث" فالعلم اجلديد"

يكتشف كل هذه العالقات بالتعرف عليها أو، إذا استعملنا تعـبرياً  ) أي فيكو(
ولئن تضايقنا ). vitrovare(ن جديد أفضل، بالعثور عليها م *)Vichian(فيشيا 

أحياناً من عادة فيكو نفسه وهو يكرر املخطط األساسي للتاريخ البشـري مـن   
يمية خالصة إىل عقالنية معتدلة إىل تعقل بالغ التشذيب، ومـن مث إىل بربريـة   

ولئن تساءلنا عن دقة دورة يفرضها فيكو -جديدة وإىل بداية جديدة مرة أخرى 
الضطررنا عندئذ ملواجهـة الشـيء    -خمة من التاريخ البشريعلى تشكيلة ض

الذي تدور حوله الدورة بالتحديد، أال وهو مأزق تشكيلة ال اية هلا ورعونة ال 
خذوا التاريخ كما أشيع عنه من أنه سلسلة دراماتيكية متعاقبة من . اية هلا أيضاً

اإلصرار بشرية متنـافرة   األطوار الديالكتيكية، وسلسلة استنتها ولفقتها مبنتهى
فيما بني بعضها بعضاً، كما يقول فيكو على ما يبدو، وعندها سوف تتحاشـون  
اليأس من النظر إىل التاريخ وكأنه حدث المربر له، وتتفاوت الضجر على قـدم  

ولئن كانت مرتلة . املساواة من النظر إىل التاريخ وكأنه حيقق خمططاً مقرراً سلفاً
: االرتياب من زاوية نظرية املعرفة، فليس هذا باألمر اهلـام  التكرار نفسه موضع

                                                        
  .المترجم -أي تعبيراً معادياً للسامية والشيوعية *
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إذ إن التكرار مفيد كطريقة لتبيان أن التاريخ والواقع كليهما معاً عن اإلصرار "
  .البشري، ال عن أصالة مقدسة

إن من الصحيح جداً تقريباً أن نقول، على ما أظن، أن التكـرار بالنسـبة   
، هو شيء حيدث ضمن الواقع متامـاً كمـا   لفيكو، كائناً ما يكون خالف ذلك

حيدث ضمن الفعل البشري يف مضمار الوقائع وضمن العقل إبان مسحه ميـدان  
: أوالً. فالتكرار، واحلق يقال، يربط بني السبب وبني اخلـربة الصـرف  . الفعل

اخلربة، على مستوى املغزى، هي اليت تركم املغزى حني تعود أمهيـة اخلـربات   
فالرجال خائفون على الدوام من آبائهم، وهم يدفنون موتاهم، . لةالسابقة واملماث

وهذه التكرارات هي . ويعربون مبنتهى اإلصرار إهلاً مصوغاً يف انطباعتهم الذهنية
إن التكرار يتضمن اخلربة كيفمـا اتفـق،   : ثانياً. ما يقوم عليها اتمع البشري

فرب . أمام نفسه وأمام اآلخرينفالتكرار هو اإلطار الذي ميثل فيه اإلنسان نفسه 
البدائي يرفع من مقامه عالياً كما يفعـل جـوبيتر،   " pater familias"األسرة 

مكرراً عجرفته، حاكماً لتلك األسرة اليت خلقها واليت جيب عليه أن حياول تفادي 
وأخرياً فإن التكرار يعيد املاضي للباحث منرياً له حبثـه بانتظـام ال   . إطاحتها به

يف عتمة ظلمة حالكة حتجب أقدم مرحلة من مراحـل غـابر   . "له معنيينضب 
األزمان؛ وبعيداً جداً عنا، يشع نور حقيقة سرمدي عصي على االنطفـاء بتاتـاً   

أال وهي أن عامل اتمع املدين كان بالتأكيـد مـن   : وخارج إطار الشكوك كلها
لقائمة يف عقلنا صنع الرجال، وأن مبادئه جيب لذلك أن توجد ضمن التعديالت ا

فالبنسبة لفيكو يكون التكرار، سواء أكان بداية إحساس أو )". 1(البشري ذاته
كتصوير أو كإعادة بناء مبىن أثري، مبدأ اقتصادياً يسبغ على احلقائق واقعيتـها  

ومن الصحيح بالتأكيد أن كـل تكـرار   . التارخيية وعلى الواقع معناه الوجودي
ما هو على العموم إال نفس أسالفه " corso or recorso"لطور أو لطور جديد 

السابقة، بيد أن فيكو حساس جداً حيال اخلسائر واملرابح، أي، بوجيز العبارة، 
  .حيال الفروق القائمة يف صميم كل طور كرار من أطوار الدورة

إن استخدام فيكو لفكرة التكرار كما يفهمه يشبه إىل حد مـا، شـكلياً،   
املوظفة لإلتيان بالتكرار، وال سيما تقنيات اللحـن احملـوري   التقنيات املوسيقية 

"cantus firmus " أو األحلان الثانوية الكرارة"chaconne " أو، إن جئنا على
لبـاخ  " بـدائل غولـد بـريغ   "ذكر أكثر األمثلة الكالسيكية تطوراً، تقنيات 
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)Goldberg variations .(    فبواسطة هذه األحابيل مثة حلـن أساسـي يثبـت
وعلى الرغم من تكـاثر التبـديالت يف   . األحلان الفرعية التزيينية املعزوفة فوقه

اإليقاعات واألساليب والتناغمات، فإن النغم األساسي يعاود الظهور خالهلا كلها 
  .وكأنه يريد أن يعرض قوة صموده وقدرته على ممارسة التحبيك األبدي

وتر بني خمالفة أو شـذوذ  وهنالك، يف هذه األشكال املوسيقية، نوع من الت
اللحن الفرعي وبني دميومة اللحن احملوري ومواصلة توكيده عقالنيتـه، األمـر   

فما من شيء . الذي جيسد الظاهرة نفسها اليت الحظها فيكو يف التاريخ البشري
كان مبقدور فيكو أن يقوله عن انتصار العقل على الالعقالنية ملضـاهاة ذلـك   

، حني تعـود النغمـة   "بدائل غولد بريغ"دث يف اية االنتصار اهلادئ الذي حي
الرئيسية بشكلها األول الصحيح كي تطمس تلك البدائل الفرعية اليت استولدا 

إن استخدامات التكرار على هذا النحو تصون ميـدان  . النغمة الرئيسية باألصل
اً النشاط وتعطيه شكله وهويته، متاماً كما كان فيكو يرى يف التكـرار توكيـد  

  .للحقائق اجلوهرية للشيء الذي دعاه بالتاريخ البشري العصبوي
لفيكو كمرادف لكلمة قرابـة  " gentile"وهأنذا أستخدم كلمة عصبوي 

"filiation "ولكـن الشـيء   . اليت ورد حبثها يف الفصل التمهيدي هلذا الكتاب
د ما، هو الذي ال نستطيع وصفه شكالً يف املوسيقا، إال بتشبيه جزئي متوتر إىل ح

فكرة فيكو عن التاريخ البشري كونه مولوداً، كونه ناجتاً ومنسوخاً بنفس تلـك  
. الطريقة اليت يستولد فيها الرجال والنساء أنفسهم بإجناب وخلق اجلنس البشري

واألقوام الكرميـة  " gens"فالتاريخ العصبوي هو تاريخ األسرة الكرمية األصل 
كل منها يف حينه كي تتنامى هناك، عالوة على املولودة بداهة " gentes"األصول 

أا ليست باملخلوقات مرة واحدة وإىل األبد من خالل قوة مقدسة واقفة خارج 
كله مشغول ذه السريورة العصوبية اليت تعبئ أفكار " العلم اجلديد"إن . التاريخ

يـة  فيكو عن التكرار، كما إن االنطباعات الذهنية لفيكو عن السـريورة التارخي 
وما تلك . النطباعات بيولوجية راسخة بل، وأكثر من ذلك، أبوية راسخة أيضاً

الفقرة اليت استشهدت ا من قبل إال دليل جيد عن ذلك القالب الذي يتحـرك  
والـدورات  " corsi"فيه خيال فيكو، والذي أدرك احلركة املتتاليـة للـدورات  

وهكذا . عالقة بني اآلباء والذرارياجلديدة املتعاقبة على أا ال" recorsi"اجلديدة
  .فإن التكرار عصبوي ألنه بنوي وساليل
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كان خيلب " gens"إن التالعب اإليتيمولوجي لفيكو بالكلمات املشتقة من 
عليه لبه ألن تلك املشتقات مل تكن لتمثل الكيفية اليت ينبثق فيها التـاريخ عـن   

تكرر فيها الكلمات تلك  اخلصاب البشري وحسب بل ومتثل أيضاً الكيفية اليت
 ,genitor: السريورة من خالل استخراج املتشاات مـن جـذور الكلمـات   

genialis, gentile, gentes, gens وهكذا دواليك.*   
ففيكو إذاً يفهم التكرار على العموم بأن قرابة، بيد أا القرابة املعضـلة ال  

  .العشوائية األوتوماتيكية
رسوا فيكو مل يستوعبوا الكـثري مـن اهلـوس    ولكن أولئك الناس الذين د

بالقرابة يف كتابته التاريخ، كما أم مل يقرنوا بني االستقصاءات الساللية اليت قام 
ا فيكو وبني اجلهود، املعاصرة جلهوده تقريباً، يف ميدان التاريخ الطبيعي لدراسة 

  . اجليل والتوالد والوراثة
يكو للخربة التارخيية ويف عمل موبريتوس ففي كال امليدانني، أي يف دراسة ف

وبوفون يف التاريخ الطبيعي مثالً، كان تصنيف الكائنات احلية وسـيلة لرصـد   
كانـت، وهـذا   " احلياة"األطوار اليت متر وتعاود املرور ا تلك الكائنات ولكن 

شيء أهم من سابقه كما استطاع أن يبين كل من فيكو وبوفون، ذلك املفهـوم  
امى على حمض التصنيف والذي له نظامه الداخلي اخلـاص واملتوالـد   الذي يتس

  .ذاتياً، واملنقول من جيل من اآلباء إىل جيل آخر
ولقد كان السؤال اجلدير باجلواب يدور عن الكيفية اليت ولدت ا احليـاة  
وعن الكيفية اليت استولدت نفسها ا ذاتياً، منذ ذلك احلني الذي بطل فيه النظر 

فالتكرار بالنسـبة  . ياة بأا نتيجة تدخل قدسي متواصل يف شؤون الطبيعةإىل احل
لفيكو ولعلماء الطبيعة يف القرن الثامن عشـر مـا هـو إال نتيجـة التناسـل      
الفيزيولوجي، أي نتيجة الكيفية اليت يؤبد فيها نفسه جيل من اجلنس البشري يف 

التكـرار والتناسـل   زمان ومكان تارخييني، حىت أن من املمكـن أن يقـال أن   
  .البيولوجي إن مها، يف حقيقة األمر، إال صنوان

 La Logique du" (منطق الكائن احلـي "وطبقاً ملا جاء فرانواجاكوب يف 

                                                        
أسرة أو عشيرة كريمة األصل، أسر أو عشائر كريمـة األصـل، قرابـة أو    : معانيها على التوالي *

  .المترجم -عصبية، زوجية، خصية أو أب
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vivant ( فإن فكرة التوالد نفسها برزت إىل الوجود يف مطلع القرن الثامن عشر
. عضاء املبتـورة حني تنبه علماء الطبيعة إىل قدرة احليوان على جتديد تشكيل األ

ففي البداية كان من املعتقد أن الكائن احلي هو الذي يستولد كالً مـن نفسـه   
وشكله اخلارجي املفقود ألنه حيقق خطة، أو خمططاً قبلياً يف وجوده كـان مبثابـة   

ولكن مبرور الزمن جرى التخلي عـن  . منوذج مثايل قيد اإلجناز من الطبيعة كلها
ا ظهر لكل من موبريتوس وبوفون يف عقد األربعينـات  هذه النظرية، وبدالً منه

أن الطبيعة تكرر نفسها أو تستنسخها بفضل طاقة داخلية كافية كما ) 1740(
يتجلى ذلك يف تنظيم املادة العضوية على شكل عناصر متجمعة بعضها مع بعض 

وعندما تبني أن التوالد والتجديـد يفضـيان إىل   . بغية توليد نفسها من الصميم
بشكل ثابت، كان تعليل بوفون أن مجلة الصفات املوروثة، ) أي التكرار(تشابه ال

فالتوالد هو السريورة الـيت  . أي الضغوط على الذراري، أسرية إرشاد الذاكرة
تنتقل ا العناصر املنظمة من جيل إىل جيل الحق ومبا أنه كان من الواضـح أن  

كانت تنطوي ضمناً على التشابه هذه السريورة ليست عشوائية، ومبا أن القرابة 
الشديد إن مل تكن على الدوام تكراراً فعلياً، فإن بوفون وموبريتوس سلما جدالً 
بوجود قدرة، هي الذاكرة، مهمتها توجيه انتقال األجيال، األمر الـذي يكفـل   

  ).3(تكرار امليزات البارزة وانتقاهلا إىل اجليل التايل
فالتاريخ، كما قال، ينجم عـن  . حد مذهل إن فيكو يعتمد نظرية مماثلة إىل

العقل، وما هو العقل إن مل يكن الذاكرة التارخيية القادرة على الربط والتعـديل  
ولكن الذاكرة تكبح العقل باألساس، فضالً عـن أـا   . والتغيري إىل أبد اآلبدين

كثر كلها تدور عن ذلك الواقع الذي يبقى، بالنسبة للناس البدائيني أو بالنسبة أل
وكائناً ما كـان مقـدار   . الفالسفة احملجثني صقالً، واقعاً بشرياً بشكل جوهري

التغيري الذي يبدو عليها، فلن يكون بوسعها البتة أن تكون إال بشرية إىل هـذا  
قد درس بىن هذا الواقـع املغـرق يف القـدم    " العلم اجلديد"إن . احلد أو ذاك

ائي إىل اإلنسان احلديث أو بالشـكل  بالشكل الذي انتقل فيه من اإلنسان البد
الذي أجنب فيه اإلنسان البدائي، كما تبني لفيكو يف إحدى مالحظاته املذهلة اليت 
ترقش عمله، اإلنسان احلديث وكان أباه الفعلي، وكرر فيه الثاين املراحل اجلنينية 

ء فالتاريخ بالنسبة لفيكو هو املكان الذي ال يضيع فيه أي شـي . لإلنسان األول
تعين بالنسبة لفيكـو شـكالً   " كل ما هو موجود"وإن عبارة بوب القائلة . بتاتاً
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سابقاً والحقاً يف آن واحد معاً، حيث يرتبط الشكالن بعضهما ببعض مبا دعوته 
  .من قبل بالقرابة املعضلة

وإن نظرية فيكو عن التكرار أكثر تشويقاً من نظرية معاصريه يف التـاريخ  
  .الطبيعي

بالنسبة هلم كانت هي اليت توجه انتقال األجيال، وهي اليت تيسر فالذاكرة 
لكنها مل تكن هي اليت تسببه ومل تكن الذاكرة لتعـرض نفسـها إال يف   : التوالد

إن الفرق بني بوفـون  . املكان، كحضور مادي لشيء ما واقف قبالة شيء آخر
فالزمـان، ال أي  . والمارك كان أن هذا األخري جاء ببعد زماين إىل صميم الوراثة

مكان طبيعي عام شاسع من نوع ما، هو ما كان يربط الكائنات احليـة بعضـها   
ببعض، كتاريخ ماض عام ذي تعاقب ودميومة وإمكانية إلكمال التنظيم اجلـاري  

فالوراثة كانت تعين ضمناً نظرية تطورية، ال ذاكرة سلبية واجليل ). 4(عرب اجليل
ن هذا الشيء كان أيضاً جوهر التاريخ العصبوي يعين ضمناً الصراع ، مع العلم أ

فمع احتدام الصراع، كما بني جيل من اآلباء وجيل من األبناء، تكـون  . لفيكو
وبكلمات أخرى كان فيكو على . والدة الفارق، ووالدة التكرار يف الوقت نفسه

دراية أن القرابة من وجهة نظر أوىل هي الرجوع، ولكنها من وجهة نظر ثانيـة،  
 وهي وجهة نظر التاريخ باعتباره شكل اخلربة البشرية منظوراً إليه على أنـه  أال

فالتذبذب يف فكر فيكو حيـال القرابـة بـني    . املضمار اخلاص ا، فهي الفارق
التكرار أو الرجوع والفارق كان يف الواقع تعبرياً عن التذبذب بني الرغبـة يف  

من ناحية أوىل، وبـني الرغبـة يف   الالمتبدل والشامل والدائم واملعرض للتكرار 
  .األصلي والثوري والفريد والطارئ، من ناحية ثانية

فهذه التعليقات على فيكو مقصود ا تعميق مركزية األفكار عن التكـرار  
وصوالً ا إىل مستوى التأمالت عن السريورة الزمنية، وإىل فكـرة اخلصـاب   

رهونة زمانياً جيب اعتبارها بطريقة البشري وإىل االفتراض بأن احلقائق البشرية امل
وللتو هنا جيب علينـا أن  . ما أا تكرارات السابقة أقدم منها أو أا فوارق عنها

ننتبه إىل الكيفية اليت تعامل ا النظرية النقدية األدبية احلديثة هذه املعضلة املتعلقة 
ـ  -ومن منطق ساليل أيضاً -بالتكرار واألصالة راع علـى  على أا مشكلة الص

  النفوذ بني سلف أبوي قوي
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وإنين أشري بداهة هنا إىل املخطط الذي وضعه هارولـد  .وخلف بنوي الحق
واهتمامي يتمركز على الدفاع عن أن مـن الطبيعـي أن   . بلوم للتاريخ الشعري

تكون النظرة إىل انسياب الزمن، فيما يتعلق بالنظرية األدبية وبالتاريخ العصبوي 
الطبيعي وصوالً إىل داروين واحتواء له، بأنه تكرار لذلك املسار لفيكو وبالتاريخ 

املولّد الكرار الذي يستولد فيه اإلنسان نفسه أو ذريته املرة تلو املـرة إلىأبـد   
فالبقاء على قيد احلياة يبدو على أنه، وفقاً ملقوالت جاكوب، بقاء أفضل . اآلبدين

ية  عن استيالد األبناء، حـني يـتم   فاالستعارة العائل. املنجبني وأفضل املكررين
متديدها إىل كل زوايا النشاط البشري طوالًوعرضاً، دعاها فيكو بالشعرية، إذ إن 
الرجال رجال، كما يقول، ألم صناع ومايصنعونه قبل أي شـيء آخـر هـو    

وهذه هي ساللة . فالصنع هو التكرار، والتكرار هو الدراية ألنه يصنع. أنفسهم
  . احلضور البشري الدراية وساللة

إنين أتصور أن من املمكن تبيني أن القص املسرود خالل القـرنني الثـامن   
عشر والتاسع عشر األوربيني معتمد على األحبولة البنيوية ملناولة قصة ما مـن  
خالل اإلخبار املسرود، وأن  الوضع الشامل حلبكة الرواية، فضالً عما تقدم، هو 

املشهد العائلي الذي بواسطته تولّد املخلوقات  أن تعمد شخصية منحرفة لتكرار
البشرية بتصرفاا تلك الدميومة البشرية، ولئن كان هنالك للبطلة الروائيـة، أو  
البطل، مهمة تسمو على كل املهمات األخرى فهي أن تكون منوذجاً خمتلفاً إذ إن 

وذجـاً  ولكي تكون هذه الشخصية من. األبوة والروتني ينيخان بكلكلهما عليهما
شاذاً يعين أن تكون غريبة األطوار، أي، شخصية ال تكرر مايكرره معظم الرجال 

. أال وهو مسار احلياة البشرية، األب قبالة االبن جيالً بعد جيل -حبكم الضرورة
وهكذا فإن الشخصية الروائية رهن التصور أا حتد للتكرار، أي تفجري ذلـك  

وا ويتكاثروا، كـي خيلقـوا أنفسـهم    الواجب املفروض على الرجال كي ينسل
ففي ذلـك الـرفض   . بأنفسهم ويكرروا خلقها مراراً وتكراراً دون أي انقطاع

الذي ترفضه إمابوفاري يف أن تكون نفس تلك الزوجة اليت تطلبـها منـها أن   
تكوا طبقتها واملقاطعات الفرنسية، تصبح صالت الرحم يف اتمـع موضـع   

اليت كان من املمكن لفلوبري أن يكتب عنها ألن التكرار، إا تلك املرأة . التحدي
أي شعورها بالضجر من التماثل القميء، يولد االختالف أال وهو رغبتـها يف أن  
تعيش حياة رومانسية، مع العلم أن االختالف يفضي إىل الشذوذ الـذي هـو   
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  . عالمتها الفارقة وبلواها يف آن واحد معاً
وربية الكالسيكية الواقعية أجد نفسي مضـطراً  ويف حديثي  عن الرواية األ

للعودة إىل الوصف املعضل الذي وصف به فيكو التاريخ البشري من أنه سلسلة 
ومن اجلدير بالذكر أن فيكو وفلوبري كالمها على . من الدورات الساللية الكرارة

من مايبدو يسخران الدورة التوليدية للزمن البشري وذلك ألن تناقضاً أساسياً يك
وأما مـا  . ضمن تلك الدورة، يف صلبها ذاته، ويكشف عنه الزمن أكثر مما حيله

إن السلسلة املتعاقبة  لصالت الرحم لدى فيكو، أي : أعنيه بقويل هذا فهو مايلي
اآلباء واألمهات يف إجنام الذراري ومن مث يف إنشائهم ال العائالت وحدها بـل  

األوىل منـهما مقصـودة   . نتيجتني اثنتنيوالصراع بني األجيال أيضاً، ختلص أن 
وأما  ". أن الرجال يتفصدون تسويغ شهوام البهيمية وهجران ذراريهم: "وهي

. ويستهلون طهارة الزواج الذين تنبثق عنـه العـائالت  : "الثانية فهي ال إرادية
وعلى الرغم من أن تكرار التاريخ البشري يتضمن كلتا هاتني النتيجـتني فـإن   

فبشكل مقصود، وبطريقة طبيعية جـداً  . اً يقوم بينهما ومبنتهى اجلالءصدعاً هام
وبدون وساطة، تستولد صلة الرحم ال الصراع وحده بل ونلفاها مدفوعة برغبة 

ولكن بشكل غري مقصـود حيـدث   . إلفناء مامت استيالده، أي هجران الذراري
الـذراري   إذ تتوطد أركان الزواج الذي يشد الوثاق، كمؤسسة، بني: النقيض
وإن هذا الصدع نفسه بني الشهوة اجلنسية املقصودة وبني اعتراضها الال . واآلباء

فالتاريخ يف حالـة  ". مدام بوفاري"مقصود من قبل املؤسسات حيدث يف روايتة 
فيكو، وهو الشكل نفسه للرواية لدى فلوبري، يقف إىل جانب املؤسسات لصيانة 

لقرابة اليت ا يتأبد الوجود البشري علـى  ونقل وتوكيد ال سريورة تكرار صلة ا
كالزواج -حنو كرار وحسب، بل وعالوة على ذلك فإن تلك املؤسسات نفسها 

تصون صلة القرابة من خالل إكساء صلة التقـرب   -أو األلفة على سبيل املثال
كساء املؤسسة، أي جتميع الناس يف وحدة ال ساللية وال تناسلية بل يف وحـدة  

ن الشيء اهلام تارخيياً لفيكو ال يتمثل يف أن الزواج ييسر التناسل بل إ. اجتماعية
يتمثل يف أن الزواج كمؤسسة، باعتبار أن التناسل حيدث بشكل طبيعي وبطريقة 

، يفرض قيوداً رمسية على الشهوة اجلنسية )وبشكل خترييب، قصدا على األقل(ما 
  .القرابة اخلالصةبغية تيسري قيام صالت التقرب كشيء خمتلف عن صالت 

فالدوران األبوي والبنـوي،  . وهكذا فإن مكان األب يفقد منعته السامية
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ومها الضروريان لبعضهما بعضاً على قدم املساواة يف تالزمهمـا الطبيعـي ويف   
عدائهما املتبادل، يبدوان بأما يفضيان إىل قيام عالقات أخرى، عالقات تقرب، 

اقعي حضوراً ال لبس فيه يف اتمع البشـري  اليت يكون حضورها التارخيي والو
ولكن مثة . مثار اهتمام املؤرخ والفيلسوف واملنظّر االجتماعي والروائي والشاعر

فالبد من أنكم الحظـتم أنـين يف   . تعقيداً إضافياً تسلل إىل صميم هذه املقولة
: حديثي عن منشأ عالقات التقرب استخدمت عبارة ملصة بعض الشـيء هـي  

وهذه العبارة تتفادى االستعارات األكثر عمومية منـها مـن   ". إىل كذايفضي "
اللتني مها مبثابة االستعارتني اللتني ماكـان  " والدة كذا"أو ". ينجب كذا"أمثال 

مبقدوري استخدامهما بدون توضيح أثناء دراسيت التناقض القائم بـني القرابـة   
ي كنـت أعمـل علـى    الساللية وبني التقرب االجتماعي، ذلك التناقض الذ

وهنا . فالرجال والنساء ينجبون كذا، وهكذا تتوالد املخلوقات البشرية. تصويره
جدير بنا أن نتساءل هل نفس النوع من الوصف شيء ممكن، وهل هلذا الوصف 

؟ وعـالوة  )5(نفس  املقدار من اجلدوى يف حبث الظواهر االجتماعية أو األدبية
البشري العصبوي جدير بنا أن نطرح ذلك  على ذلك فضمن نظام تكرار التاريخ

ماهي الطرائق املوجودة ملعاجلة احلظـر  : السؤال املتعلق بصلب املوضوع أال وهو
املفروض رمسياً على تعاقب السالسل األبوية والعائلية، ماهي األشـكال مـاهي   
الصور، إن مل تكن الطرائق التوليدية واإلنسانية اليت كان من املمكن أن نسخرها 

  غراض أخرى دون تغيري أفكارنا عنها؟ أل
إن هذه األسئلةهي ماأود سرب أغوارها اآلن من خالل بعض األمثلة احملددة، 
مع العلم أن منطلقي سيبقى ذلك املنطلق الذي يكون فيه التكرار مرآة موظفـة  

ومـن  . ، لبحث استمرارية التاريخ البشري وأبديته وتواتره)أو سهلة التوظيف(
هود املعاصرة وأكثرها شأناً ملعاجلة ظهـور شـيء مـا ألول مـرة،     بني أهم اجل

كاكتشاف علمي مثالً، أو نشوء مؤسسة ما نشـوءاً موثقـاً باحلقـائق، هـي     
فالفرق بني مايفعله . الدراسات اليت أجراها فيكو حول جذور وأصول موضوعاته

  ". منشأ السجن": "املراقبة والعقوبة"و" منشأ املستوصف"يف 
ى فعله يف تاريخ األفكار يكمن يف أن فيكو قد عقد عزمه علـى  وبني ماجر

تبيني التطابقات بني بعض األحداث الفريدة وبني البىن املعرفية الكـرارة الـيت   
إنه يبني انتصار االنتظام والتواتر علـى اال انتظـام   . يدعوها باحملادثة واألرشيف
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وماس كوهني يف هذه وذا فهو حيذوحذو جورجز كانغويهلم، وحذو ت: والفرادة
ومع ذلك فإن فيكو، كما ينجلي من العنوانني اللذين ذكرما أعاله للتو، . البالد

مفتون باالستعارة اإلنسالية دون حماولته حماولة كافية، كما يبدو يل، أن يوفق بني 
فخلـف  . صياغاته املفاهيمية الرائعة وبني استعارات التكاثر البيولـوجي هـذه  

ملنابت اجلذور يكمن تشابه جزئي مقبول بني توليـد البشـر    مصطلحاته الفنية
واملؤسسات، وذلك ألن هنالك مثة توتر فيما يكتب، وتوتر غري حمـوم، البـني   

  .الفرادة والتكرار وحسب، بل وبني القرابة والتقرب كمثلني من أمثلة التكرار
ففي وضعية فوكو، كما هي عليه احلال يف وضعية هارولد بلـوم وفيكـو   

ملؤرخني الطبيعيني موبر تويس وبوفون، هنالك توافق آراء من نوع عام جـداً  وا
أنه منذ حوايل منتصف القرن الثامن عشر، ومشكلة التغيري تتعـرض، يف  : مؤداه

الوقت الذي جيري تصويرها فيه يف ميادين عديدة على أا اسـتيالد احليـاة أو   
نتهاكات بعض القوى اليت تعكّر تكاثرها أو نقلها من الوالد إىل ذريته،  تتعرض ال

-ففي التاريخ الطبيعي املكتوب يف مطلع القرن التاسع عشر . مسرية استمرارها
تورد أمثلة عن مثل هذا االنقطاع -مع األخذ بعني االعتبار استقصاءات كوفيري 

وعلى حنو مماثل فإن نظريات األصل اللغـوي  . يف نظرية االضطرابات اجليولوجية
أو روسو، اليت تصور أول إنسان والد متلفظاً بأول كلمة والـدة   كنظرية هريدر

ومتربعا من مث على عرش اللغة كما نعرفها، تتعرض أيضاً للتعكري أوالً بـالعمر  
املعروف حديثاً، واملناع على التخيل، لتلك اللغات غري الغربية وغري التوراتيـة،  

ار ما يتعلق األمر بالباحـث  وثانياً باكتشاف استحالةوصف التاريخ اللغوي، مبقد
وعالوة علـى  .احلديث، بأنه يتحرك على شكل سلسلة ساللية متعاقبة وبسيطة

. ذلك ففي ميدان ثالث، ميدان التأويل التورايت كما جاء على وصـفه هـانزو  
فراي، خيضع االنسجام بني سري املسيح يف العهد اجلديد وبني التواترات احلقيقية 

نسجام الذي ظل حىت اآلن موضع التخيل بأنه ساليل، يف حياة املسيح، ذلك اال
، وقصارى القـول فـإن   )7(إىل التمزيق التام من قبل شتراوس وباور وآخرين

حماولة تطبيق املصطلحات التوالدية على عامل الوقائع امللحوظة علمياً، مـاهي إال  
فاملفارقـة هـي أن   . ضرب من التوقات اازي إلميان مغرق يف القدم وحسب

البحث يف كل امليادين عن األصول والتفسريات التطورية قد تسعر بدالً مـن أن  
  . يتعوق جراء استحالة تطبيق هذه التفسريات، إال كاستعارات لتحقيق الرغبة
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إن الرؤية التنبؤية لفيكو قد تنبأت  باملفارقة وحملـت إىل بدائلـها ففكـرة    
الستعارة الساللية وبني املكتشف التكرار تزداد فاعلية كنتيجة لالختالفات بني ا

وإن األمناط الكرارة اليت يبدو أن الوجود البشري والطبيعي يتشـكل  . الواقعي
ومع ذلك ففي مركز الواقع . منها تظفر بالثقة يف الوقت الذي خيسرها أصلها فيه

البشري نفسه تنتصب حقيقة التواصل البشري اليت جيعلها املرء، إن كان سيشهد 
فكيف يكون بوسع املرء أن . تواصل تارخيي، رهينة اإلجناب البشري فيها حقيقة

يربط  بني هذه احلقيقة، حقيقة تكرار اإلجناب، وبني احلقائق القـاهرة لـذلك   
التنوع والتخالف والتشتت الثقايف والتأويلي والطبيعي؟ إن مـن الواضـح أن   

ة للبديلني اللـذين  اإلحلاح منوط بالشيء املفهوم من مقولة التكرار، وأما بالنسب
يف الثامن "، لكري كيفارد وثانياً يف كتاب "التكرار"سيبلغان الذروة أوالً يف كتاب 

، ملاركس، ففيكو مفيـد مـرة   "عشر من شهر بروميري بالنسبة للويس بونابرت
هيا وتذكروا بأنه تصور دورة واحدة ختلص إىل االحنالل الذي منه البقايا . أخرى

، ومسوا هذا التجديد بأنه من فعل مشـيئة  "تربز من جديد. ..كالعنقاء"البشرية 
وماهذا التجدد إال الشكل األول للتكرار، وأما الشـكل اآلخـر   . فوق طبيعية

فيقتضي ضمناً تلك الظروف اليت يتمكن فيكو مـن أن يوضـحها بتفصـيالت    
فهنـا نالحـظ   . نشوء احلضارة وازدهارها واحنطاطها واحنالهلا النهائي. مسهبة
متسم باخنفاض عام يف  -لوجود تارخيي واجتماعي وبشري-وذجاً لفعل مكرور من

وهذا النموذج، يف الوقت الذي يبدو . مستوى الوجود، من الكياسة إىل الرببرية
فيه مظهره اخلارجي بأنه حيذوحذو نسب ساليل، منقاد يف حقيقة األمر بقـوانني  

خيية واجتماعيـة تنتـهك قـوة    داخلية من قوانني التطور واالرتداد، وقوانني تار
  . التواصل اإلجنايب املباشر

لفيكو يستغل لصاحله الفكرة األوىل عن التكرار بيد أنـه  " التكرار"فكتاب 
يفعل ذلك، مع التسليم جدالً بغرابة أطوار عبقرية الكاتب، بتلك الطرق الـيت  

ه إن التركيـز الـذي يركـز   . ماكان مبقدور أحد أن يتنبأ ا حىت فيكو نفسه
، ال علـى الفكـرة   "اخلوف والرعدة"كرييغارد، يف هذا الكتاب كما يف كتاب 

وهنا جيب علينـا أن  . العامة للتكرار بل على خصوصيته املطلقة، علىاستثنائيته
نتذكر أن الشاب يف مسعاه لتكرار حبيبته األوىل وأن إبراهيم التـورايت كانـا   

لق األمر بأيةعالقة إنسانية كعالقـة  يؤمنان معاً أن جمرد القرابة، أو مبقدار مايتع
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. الزوج بالزوجة أو االب باالبن، ليست بالشيء الكايف ال أخالقياً وال ميتافيزيقياً
إن . فالتكرار ليس هو التذكر، وليس هو التوقان لشيء ما ليس موجوداً هنـاك 

، "الرجوع حني يكـون مـدار التصـور مبعـىن شـكلي حمـض      "التكرار هو 
الفارس اإلميان أيضاً، هناك صراع بني النفس وبني كل الوجود فبالنسبةللشاعر، و

وإن مثل هذا الصراع مبثابة معركة خاسرة ألن النفس املعزولـة،  . الذي هو اهللا
وهي عاجزة عن ااراة وعاجزة عن الكالم، رهينة ديد االمنحاق الذايت علـى  

ن التكـرار ال يعـين   الرغم من أا ال حتلحل البتة قبضتها على الواقع، وذلك أل
فـالوجود  . ضمناً االستسالم بل يعين رباطة اجلأش حممولة إىل نقطة الال رجوع

نفسه، ممثالً بزواج احلبيبة من إنسان آخر أو بإتاحة كـبش إلبـراهيم بشـكل    
يف اللحظة اليت يبدو فيها أي منهما على وشك أن ميحـق  "مفاجئ، يغفر للنفس 

عر يتمكنان من متلك العامل مرة ثانية ويعيـدان  ولذلك فإن إبراهيم والشا". نفسه
بإدراك مرفـوع إىل القـوة   "التفاصيل  الدقيقة للخربة فيه ويرجعان إىل الواقع 

، فإبراهيم يستعيد إسحاق إىل حوزته مـن جديـد،   )9"(الثانية اليت هي التكرار
 فهذه  النفس الـيت . هأنذا نفسي مرة ثانية:"، يقول"التكرار"والشاعر يف كتاب 

لقـد احنـل   . لن يتلقفها العامل اآلخر من على قارعة الطريق أمتلكها مرة ثانيـة 
إن تلك األهوال اليت وجـدت هلـا   . التناقض يف طبيعيت ، وأنا موحد من جديد

التعزيز والرعاية يف كربيائي مل نعـد تتغلغـل كـي تعـود علـي بـالتخبط       
  ).10"(والتباعد

بأن "الدينية، وبصحبتها إحساس ليس من املستغرب أن تكون هذه النتيجة 
فكري كيغارد يضع هذا . ، عسرية على الفهم"الوجود الذي كان قائماً، يقوم اآلن

النوع من اخلربة يف موضع املواجهة مع التأمل اهليغلي، األمر الذي يتنـاىف مـع   
فجاءة التكرار املفصل والذي بدل ذلك حيشر الواقع مواربـة يف قلـب تلـك    

ه منها علماً أا األصناف اليت تسلبه من نفس آنيته الواقعيـة  األصناف،وخيرج ب
إن كتابـة  . واليت حياول جاهداً كرييغارد أن حيافظ عليها مهمـا كـان الـثمن   

كريكيغارد نفسها، والسيما باألشكال اليت تستفيد منها، حتاول أن تعوض عـن  
مثالً مبين " تكرارال"فكتاب . التصدع املوجود بني ماكان قائماً وبني ما يقوم اآلن

بنية رواية جليمز أو كونراد، طافح باألطر والرواة الذي حييطون بعمل يصـعب  
ومع ذلك فإن االستعارة الساللية واإلنسـالية قويـة جـداً حتىعنـد     . فهمه
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كريكيغارد، الذي خطط لفلسفته عن التكرار أن تتسامى على االستعارة حىت إنه  
كالقابلـة يف عالقتـها   "قسطنطيوس، بأنه  يف خامتة حبثه يصف نفسه، قسطنطني

بالطفل الذي تستولده، ولذلك مبا أنين اإلنسان األكرب سنا فإنـا الـذي يقـوم    
، ويف حني أن فلسفة التكرار تبقى تقرباً فإن الوسائل املستخدمة )11"(بالتحدث

ولكن التوتر القائم بني الفكـرتني  . لوصفها ما هي إال، لكري كيغارد نفسه، قرابة
ولقـد كـان   . سموح به ألن اإلميان، من باب االفتراض، يتيح امتالكهما معاًم

  .مبقدور فيكو أن ينعت كريكيغارد بنعت املؤرخ الديين امللتزم باملناهج العصبوية
هيا بنا اآلن نلتفت إىل البديل اآلخر، وهوالبديل القائم يف كتاب مـاركس  

إن صـفحاته  ". لويس بونـابرت الثامن عشر من شهر بروميري بالنسبة ل"املعنون 
تعلن عـن   1869االستهاللية املتألقة، وكذلك املقدمة اليت كتبها ماركس عام 

عدائها للفرضية اليت مفادها أن التاريخ حيدث تلقائياً أو وفق نزوة إنسان عظـيم  
مولود ذاتياً، وعلى االنفعاالت الفوضوية النامجة عن األحداث املعقدة، وعلـى  

مناهج التحليل التارخيي املعتمـدة علـى التشـاات اجلزئيـة      غياب النظام يف
السطحية، ويف كل مكان يؤكد ماركس على الصيغة اليت صار العمل من جرائها 

أن كل األحداث التارخيية العاملية حتـدث مـرتني   : أكثر األعمال شهرة أال وهي
بالنسـبة   فالتكرار هو اخلساسة بيـد أـا  . أوالمها كمأساة، وثانيتهما كمهزلة

، أو عند فلوبري "احملادثة املهذبة"ملاركس، على نقيض ماهي عليه عند سويفت يف 
، ليست مهمة من مهمات النظر إىل اتمع البشري "معجم األفكار املكتسبة"يف 

وكأنه منظومة مغلقة من الصيغ املبتذلة املنطوقة مبنتهى الغباء، بل نتيجة لنظريـة  
إن ماركس لريغب يف البقاء بعيـداً عـن   . ث وآخرمنهجية عن العالقة بني حد

فلـئن  . املذهب الوضعي وعن احلتمية السوقية وعن املخطوطة أو الندم الكئيب
كان صحيحاً أن األحداث اهلامة حتدث مرتني، يكون التكرار وقتها مبثابة شكلها 

ما ولكن . املكاين، يف حني أن شكلها الزمين والسياسي واجلمايل يكون شيئاً آخر
  السبيبل لتبيان هذا؟ 

إن الواقف وراء لويس بونابرت ليس أباه بل عمه، االمرباطور العظيم، متاماً 
، وأن قبل املهزلة تقف 1789بل عام  1847ال عام  1848مثلما أن قدام عام 

، ال جمرد كل من كتب ...الثامن عشر من بروميري".... املأساة، وأن قبل كتابة 
فالشيء الذي حيدد املواضع الصحيحة هلـذه  . وديدرو قبل ماركس وإمنا هيغل
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السابقات املكسوة قسراً كساء املؤسسات ، كما يقول لنا ماركس يف مقدمة عام 
، هوحدث وقع يف صميم األدب الفرنسي، وحدث مر مـرور الكـرام   1869

، تكرار مقنع هلـذا  ...."بروميري..... الثامن عشر"وكل كتاب -خارج فرنسا
بأسـلحة  " أي ضربة مسددة للخرافة النابليونية–لعبارات ماركس احلدث وفقاً 

 mit den wafen der geschichts“البحث التارخيي والنقد واهلجاء واحلصافة 
chung der kritic ,der satire und derwitzes”  فإذا كان نابليون الثالث

، تكـون مهمـة   يتظاهر بأنه فعالً نابليون الثاين، أي السليل املباشر لالمرباطور
: املؤرخ أن يرى الوقائع كما هي عليه، أي أن االبن ماهو بالفعل إال ابـن األخ 

وهكذا فإن كتابة ماركس تطرح النسخة الساللية املنقحة  عن لـويس طرحـاً   
صائباً وجدلياً، كما إا تتعمد تعميم واقعة فرنسية، لصاحل االشتراكية العلميـة  

، وهي كلمـة   Legendيف  genإن كلمة "قاً، كما كان على إنغلز أن يقول الح
، ليس هلا إال عالقـة سـطحية   Logosو legereمنسوبة اتيمولوجياً إىل كلميت 

وبناء علـى ذلـك فـإن    . genitalisأو يف  genitorيف   genومضللة بكلمة 
ماركس يصحح ذلك اخلطأ الفادح الذي استولدته اخلرافة النابليونية، والـذي  

وإن مايفعله ماركس . ظيماً ينجب إبناً يرث بدوره مركز  أبيهمفاده أن رجالً ع
يف كتابته هو إظهار إمكانية تكرار التكرار لكتابة التاريخ مرة ثانية، أي أن نوعاً 
واحداً من أنواع التكرار املغصوب من قبل ابن األخ ال يعدو أن يكون تكـراراً  

  . سخرة لصلة القرابة
ى أمهية حامسة بالنسـبة ملنـهج مـاركس،    إن اللغة والتمثيل ينطويان عل

الثـامن  ".... فاستغالل ماركس لكل األحابيل اللفظية ال يستهدف جعل كتاب 
قدوة لألدب العقالين وحسـب،  ال بـل وإن مـاركس    ". بروميري...... عشر

ليعكس يف لغته فهماً أيضاً لتلك الطريقة اليت ليست اللغة نفسها فيها جمرد حقيقة 
اثة البيولوجية بكل تلك البساطة وحسب، بل وهي حقيقـة ذات  من حقائق الور

  .هوية مكتسبة أيضاً علىالرغم من انتقاهلا بشكل ساليل من جيل إىل آخر
مل جتد ماحتاكيه استهزاء به أفضل من عام  1848إن ثورة عام 

 - 1793من بعض الزوايا، وأفضل من التقاليد الثورية ألعوام  1789
باألسلوب نفسه فإن اإلنسان املتبدئ الذي و. من زوايا آخرى 95

إذ ليس من : يتعلم لغة جديدة يعيد على الدوام ترمجتها إىل لغته األم
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املمكن أن يقال عنه بأنه اقتنص روح اللغة اجلديدة وبأنه صار قادراً على 
التعبري عن نفسه ا بكل بساطة إال بعد أن يتمكن من استعماهلا دون 

دمية، وبعد أن يكون قد نسي لغته األصلية إبان الرجوع إىل لغته الق
  ).13(استخدامه اللغة اجلديدة

إن مايلمح إليه ماركس هو أن املاضي يف اللغةويف العائالت علـى حـد    
سواء، ينيخ بكلكله على احلاضر ملحاً على طرح مستلزماته أكثر مـن إتيانـه   

هو الذي سيغضي يف اللغة بالعون، فاخلط الساليل املباشر يتمثل باألبوة والبنوة و
. كما يف العائلة، إلىنسل خمادع شبه مشوه، أي إىل مهزأة أو إىل لغة خسيسـة 

إن مل يتعرض املاضي -بدالً من أن يفضي إىل نسخة وسيمة عن السلف أو األب 
ولكـن مـاركس   . إىل تقليص قواه تقليصاً حاداً ليهيمن على احلاضر واملستقبل

ثاين، وجود سلسلة كاملة من الضغوط الـيت تنشـط   يدرك، يف حالة نابليون ال
لصاحل التضليل واليت كلها تطل برؤوسها، كتشقلب األشياء يف املرايا، من صميم 

فهذا هو األب، أو األم، فارضاً بصمة على الطفل تدفعه لتكرار .  حافز التكرار
مشاراً إليه (رق املاضي، وثانياً ابن األخ متظاهراً أنه االبن، وثالثاً ذلك املسخ األخ

مطالً برأسه قبل األوان وبكل اصطناع كجنني يتيم، ال بل ) حوايل اية الكتيب
وبال أي نسب ساليل صحيح، ورابعاً الرجل املمثل مدعياً باالنتماء إىل طبقة مـا  

إذ كمـا يقـول   (ولكنه عملياً يفرض نفسه على طبقة أخرى لترضى به ممثالً هلا 
، بأم اليستطيعون متثيل أنفسـهم  "صغار املالكنيماركس عن هذه الطبقة من 

-، وخامساً كل القطاعـات غـري املنتجـة يف اتمـع     ")ولذلك جيب متثيلهم
اليت تنجب هـذا املخلـوق    -كاللصوص وقطاع الطرق واملومسات والسفلة 

وحىت الطبقة اليت يدعي متثيلها، أي مجهرة الفالحني املالكني الذين يقتصر دورهم 
تمع على أن يكونوا منتجني، تعاين من تكميمه أفواهها وتدمريه هلا إىل أبـد  يف ا

فهل هنالك  إذاً مايثري العجب يف أن استغالل لويس بونابرت لتـراث  . اآلبدين
عمه يتمركز حصراً على ذلك البند يف الدستور النابليوين، الـذي يشـترط أن   

 la recherche de la“" ، شيء ممنـوع؟ ]أي عن األصل[البحث عن األبوة "
paternité est interdite”?  

وبكلمات أخرى فإن لويس بونابرت يضفي الصفة الشرعية على اغتصـابه  
ومن ناحية أخرى يكـرر  . السلطة باستنجاده بالتكرار يف دورات طبيعية متعاقبة
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ماركس تكرار ابن األخ وبذلك فإنه يسري عامداً متعمداً  يف اجتاه معاكس الجتاه 
، يكون التكرار مبثابةاألداة ...."بروميري... الثامن عشر"... ففي كتاب . ةالطبيع

وبـدءاً مـن   . اليت يعتمدها ماركس إليقاع ابن األخ يف فخ عامل متحلل العناصر
اجلملة االستهاللية للعمل، وهي اجلملة الشهرية املقتبسة من هيغل، كان علـى  

بيت مزاعم بونابرت، وإيـراد  منهج ماركس أن يكرر بغية إظهار الفرق، ال لتث
ومتاماً كما يتكشف االبن الدعي بأنه ابن أخ . احلقائق بتصحيح مسريا الظاهرية

كذلك حىت هيغل، الذي كان يعترب أن تكرار حدث ما تعزيـز  . مبنتهى الوضوح
فالتكرار يبني ترتيـل  . وتوكيد لقيمته، يكون موضع االستشهاد واالنقالب عليه

إن اهليبـة  . الواقع الطبيعي إلىمستوى احملاكـاة الزائفـة  الطبيعة من مستوى 
والسلطة والقوة تنحدر باالصل من خالل كل تكرار إىل مادة مدعاة الحتقـار  

  . املؤرخ
حني حل كرومويل الربملان الطويل، دخل مبفرده إىل وسطه وأخرج 

ساعته حىت ال يبقى دقيقة واحدة بعد املوعد الذي حدده له، وطرد 
ىن أعضاء الربملان فرداً فرداً متجلبباً بالذم واالستخفاف خارج املب
وأما نابليون،  مع أنه أصغر من قدوته، فذهب على األقل . واالستهتار

بروميري وقرأ عليه حكم إعدامه، ولو / 18إىل جملس اخلمسمائة يوم 
ولكن بونابرت الثاين، الذي وجد نفسه باملناسبة، . بصوت متهدج

خمتلفة جداً عن سلطة كرومويل أونابليون، فقد  صاحب سلطة تنفيذية
مجعية  (فتش عن قدوته ال يف حوليات التاريخ العاملي بل يف حوليات 

  ).15.(، يف حوليات احملاكم اجلنائية)ديسمرب 10
ولن يكون بوسعنا إال يف اية العمل أن نفهم النقـيض احلقيقـي جلـوهر    

: ه ماركس حوايل البداية أال وهـو التاريخ الذي نفذه بونابرت، والذي يعلن عن
، فلكي تكرر حياةكائن ماال يعين خلـق  )16"(كل ماهو موجود يستحق الفناء"

  . حياة جديدة، بل يعين وضع املوت يف املواضع الذي كان فيه حياة من قبل
جيسد النقل التصحيحي للحيوية مـن  ...." من بروميري... الثامن عشر"إن 

يث كانت قد تقوضت باملوت الذي كـان يقنـع   ، ح1848عامل فرنسا يف عام 
فـالنثر حيلـل   . نفسه باحلياة، إىل صفحات النثر النقدي والعلمي لدى ماركس

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


http://medaad.wordpress.com 
 

 

-157-  

القنيص ويعطي التفاصيل الدقيقة للتنكر الذي تنكره لويس بونـابرت كبـديل   
، إن عمل ماركس مـاهو باملـأثرة   )10("أي البديل املزيف لنابليون"، "لنابليون

إنه تكرار لصلة التقرب وتكرار صار ممكناً بواسطة : بالتوكيد املذهلالطبيعية وال 
إنه يبشر بثورة ميثودولوجية تكون من خالهلا حقائق الطبيعـة،  . الوعي النقدي

كما هو عليه األمر يف العلمني الطبيعي والبشري، موضع التفكيـك، ومـن مث   
متاماً  خـالل   موضع التركيب من جديد بشكل يثري اجلدل العنيف، مثلما جرى

القرن التاسع عشر يف املتحف أو املخرب أو يف غرفة الصف أو املكتبة، حيث قام 
تفكيك احلقائق وتركيبها يف وحدات ذات معىن تعليمي، ولرمبا مبقصد تبـيني أن  
القوة البشرية أكثر قدرة على حتويل شكل الطبيعة منها على تثبيت الشكل الذي 

وازية لسريورة صلة التقرب حتدث يف الفيلولوجيا وإن سريورة أخرى م. هو عليه
ويف الرواية والسوسيولوجيا، حيث يتحول التكرار إىل مظهر من مظاهر التقنيـة  

فالتكرار على أرجح الظن مقيد باالنتقال من إعـادة جتميـع   . البنيوية التحليلية
ألمـر  اخلربة بشكل فوري إىل إعادة تشكيليها وترتيبها بشكل متكاثر الوساطة، ا

الذي يفضي إىل تزايد التفاوت بني هذه النسخة وبني نسختها املكرورة، وذلك 
ألن الشيء املكرور ال ميكنه أن يتملص طويالً من السخريات الـيت حيملـها يف   

هل يعزز : إن التكرار حىت يف الوقت الذي حيدث فيه يثري التساؤل التايل. صميمه
 حتت؟ غري أن هذا التساؤل يطرح إدراك التكرار حقيقة ما أم سيرتل مبرتبتها إىل

شيئني، يف املكان الذي كان فيه استرخاء لواحد منهما من قبل، مع العلم أن مثل 
وبعـد ذلـك   . يتعذر فعالً عكسها إىل النقيض. هذه املعرفة، شأا شأن اإلجناب

تتفاقم املشكالت، ولكن هل تتفاقم بشكل طبيعي أو بشكل غري طبيعي، بشكل 
  . و تقرب؟ وذاك هو السؤالقرابة أ

  
  

nnn  

                                                        
   ”als den Ersatzmann Napoleons“المترجم  ـ  )10(
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  عن األصالة -6
  

هنالك بضع طرائق أساسية تبدو فيها االصالة، كخاصية أو فكرة، 
شيئاً جوهرياً بالنسبة خلربة األدب، ولكن الشيء الذي خيلف يف الذهن 

نفس ذلك االنطباع هو العدو املطلق للتلميحات الفرعية عن األصالة يف 
فاملرء ال يتحدث فقط عن كتاب بأنه أصيل، وعن  .تفكرينا  عن األدب،

كاتب بأن لديه من األصالة مقداراً أوىف أو أقل مما لدى كاتب آخر، ال 
بل ويتحدث أيضاً عن االستخدامات األصيلة لكذا وكذا شكل ونوع 

وأسلوب وبنية، وعالوة على ذلك فثمة أوصاف خمتصة باألصالة 
صيالت أدبية من مثل األصول موجودة يف جممل التفكري املعين بتف

. والغرابة والراديكالية واالبتكار والتأثري واملوروث واألعراف والعصور
ومامن سبب وجيه يدعو اآلن لالختالف مع ويليك و وارن اللذين قاال 

مشكلة "، أن األصالة ماهي بالفعل إال 1948بكل اقتضاب يف عام 
دار أساسية هذه ولكن، ترى، مامق). 1"(أساسية يف تاريخ األدب

املشكلة وما مقدار إصرارها على الروغان؟ وهل جيب أن تستأثر 
  باالهتمام التحليلي للباحث والكاتب املعلم وتلميذ األدب؟ 

وأما أنا فلسوف أسوق احلجج على أن األصالة شـيء جـدير بالبحـث    
فاده العميق، والسيما إن نظر املرء نظرة أكثر من عابرة إىل ذلك االعتقاد الذي م

أن دراسة األدب تلعب يف العامل املعاصر دوراً نقدياً وفكرياًحامساً ولو أنه نـاقص  
وأجد لزاماً علي أن أقول للتو أن أي اهتمام ذه اخلاصية امليازة نقرنه .  التحديد

مارلو أصـيل  (باألدب، بغية ارتقاء هذا االهتمام إىل أكثر من الئحة من األمثلة 
، ال ميكن تعزيزه على حنو مفيد إال يف .....)لديه أصالة ألنهأو درايدن ..... ألنه

مستوى من البحث ليس يف العادة مقروناً مبمارسة الدراسة األدبية ، أال وهـو  
املستوى النظري إن العقيدة السائدة اآلن هي أن األدب هوالشـيء امللمـوس،   
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دب ميدنا بأمثلة مجالية بشرياً واجتماعياً  وتارخيياً، األمر الذي يعين القول بأن األ
وأما النظرية، من ناحية أخـرى، فمقرونـة   . عن كل صنف من أصناف اخلربة

بالتجريدات واألفكار، أو بكل ما يتصوره تلميذ األدب على أنه جدير بالـدفاع  
عنه، بيدأن هذا القول ال يعين أن النظرية ال تأثري هلا يف أوساط  األدباء، وذلـك  

لغه خمتلف نظريات النقد على التالميذ واملعلمني سـواء  ألن حد السطوة الذي تب
  .بسواء ماهو إال عالمة من عالمات التعرض لألحابيل النظرية

إا ملصادفة  تنويرية أن ما أعنيه باملستوى النظري للبحث مرتبط تارخيياً يف 
فاملوضوع الذي تناولته حماورات أفالطـون قبـل   . بانطباع عن األصالة. الغرب
أي (ومن مث أرسطو من زاوية نقدية، هو العالقة بـني معرفـة األفكـار     غريها،
أول ": "ويرنرجيغر: "لقد كان أفالطون، كما يقول. وبني حياة اإلنسان) النظرية

من طرح اإلنسان النظري كمشكلة أخالقية يف صلب الفلسفة وأول مـن بـرر   
علمـاً أن   -أرسطو، فبني أفالطون واجليل املؤلف من تالمذة )2"(حياته وجمدها

أي عن اعتقاده بالقيمة األخالقية (أرسطو نفسه ما ختلّى قط عن إرثه األفالطوين 
الذي كان حامساً جداً خبصوص موقفه من البحث  ومن تصوره "، )للحياة النظرية
، تغري ذلك االعتقاد تغرياً انتقل من التصور املثايل حلياة التأمـل  )3"(املثايل للعلم

دالء بالرباهني ملصلحة حياة مفعمة بالنشاط، وحياة معقدة، ويشري الروحي إىل اإل
جيغر إىل أن القصص عن الفالسفة كانت تستخدم كأدلة عن األصالة، أي عـن  
ذلك السلوك الغريب الذي كان يسلكه الفالسفة، نظرياً وتأملياً، بـني النـاس   

  ... وهكذا
ألخالقي باملعرفة جند يف البداية أن سقراط وأفالطون يربطان العامل ا

، ]وهو تلميذ ألرسطو[الفلسفية للوجود ومن مث نرى لدى ديكاركوس 
أن النموذج العملي املثايل واحلياة واألخالق مسحوبة جمدداً من حتت 
سلطة التأمل الفلسفي الرفيع لتستعيد استقالهلا، وأن اجلناح اجلسور 

لنموذج املثايل وبتلك العملية ختور قوة ا. للفكر  التأملي جناح مقصوص
وحني نصادف احلياة النظرية بعد ذلك جندها على . للحياة النظرية

وماكان ... ، ومتناقضه أيضاً مع حياة التطبيق"العلم احملض"الدوام عامل 
مبقدور احلياة النظرية أن حترز التجديد إال بعد تقويض الفلسفة العلمية 

أن ذلك التجديد وامليتافيزيك بواسطة املذهب الشكوكي، مع العلم 
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اختذ اآلن الشكل الديين للحياة التأملية، والشكل الذي كان املثل 
األعلى الرهباين منذ ذلك الزمن الذي محل فيه عمل أفالطون ذلك 

  ).4.(النعت
فمن هذه املناقشة يأيت التقسيم العام للعمل إىل ناشط من ناحيـة أوىل، وإىل  

اف املختصة يصر هـذا التقسـيم   ويف أحد األوص. تأمل نظري من ناحية أخرى
اليوم على وجوده يف صيغةأدبية مبسطة على أنه التمييز بني الكتابـة األصـيلة   

  . اإلبداعية وبني الكتابة التأويلية النقدية
وهذا التقسيم يولد تقسيماً آخر، متساوقاً معه، معناه أن الكتابة األصـيلة  

ولـيس  . الكتابة هلو الثانوياإلبداعية هي األوىل، يف حني أن أي نوع آخر من 
هنالك إال شيء طفيف من املبالغة يف القول أن دراسة األدب يف الغرب تـدور  

  . حتت إشراف أناس عقوهلم فياضة ذه التمييزات
يقترح التعامل مع سحر العمل والبوهيميا واألصـالة أي  مؤلف فمن كاتب 

ا التقـارب بـني الواقـع    وحنن جند دائماً هـذ (قريباً من املادة احلقيقية للحياة 
، إىل كاتب باحث ناقد يقترح صورة الكدح والسلبية والعنة واملـادة  )واألصالة

ويف الوقت الذي تزايدت فيه مبـرور الـزمن تلـك    . الثانوية والتنسك الباهت
املقارنات بني العمل األويل األصيل والنقد كنشاط ثانوي تفاقم خبس الناقد حقه، 

امح الذي تساحمه األوغسطيون اإلنكليـز يف القـرن   على الرغم من ذلك التس
ويف هذه االيام حيظى تالميـذ األدب  . الثامن عشر حيال مادعوه بالناقد احلقيقي

بالتشجيع من خالل املنهاج الدراسي وإيديولوجيا الدراسة لكي يبتعدوا بأنفسهم 
رات آرنولد مع العلم أن تصو(عن ضبابية النقد ويقتربوا ا من املعايري الراسخة 

فالتالميذ يتنافسون على : للكتابة اإلبداعية"، )النقدية ال تزال على نفوذها الكبري
ومبا أن هذه السريورة صارت . امللموس ولكن احليوية ختوم بالتحديد يف الكتابة

وطيدة األركان، صار على األرجح يبدو ضرباً من التهافت الرخيص أن يطـرح  
فالطونية األروسطية كحياة جديرة بالدراسة املعمقة، إن مل املرء احلياة النظرية األ
  .تكن جديرة باملعاش

وال إن كـان اآلن  , موضع فهم صحيح" theoria"فال إن كانت النظرية 
باإلمكان تبيان قدرة  املستوى النظري للبحث على التعامل مع مسائل كاألصالة،  
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دراسة أقل حتفظاً من كـل  فضالً عن تبيان قدرته على حتددي ميادين ومناهج لل
إن هذ املنهاج هو مـا يشـكل صـلة    . جمال اخلربة املتاحة أمام الكتابة احلديثة

الوصل، ولكنين أقصد ذلك النوع البالغ التنظيم الـذي ميـر مـرور الكـرام     
فبالنظريـة والبحـث   . باملوضوعات الدارجة والعسرية التحديد بنظرة معاصرة

فيه على األدب أعين بطريقة أساسية ومتناهية  النظري بالشكل اجلاري تطبيقهما 
التحديد ذلك االهتمام الفعال املوقوف على الشواغل املناعة على التقلـيص، أال  
وهي الشواغل اليت ال ختص أي ميدان إال ميدان اخلربة الفعلية عمومـاً واألدب  
 خصوصاً، ومامن ميدان سوى هذا امليدان إلمكانية قيام شيء من األمل لتـوفري 
الدقة والتصييغ لتلك املشكالت القادرة على اإلتيان بالتمييزات والقابلة للدراسة 

إن معظم الربامج واملناهج األدبية الراهنة نتاج وجهة النظر اإلنسـانية  . احلقيقية
فدراسة الكتاب والعصور األدبيـة،  . اليت مل تعد تنتجها الثقافة وال حىت اجلامعة

األدبية بني احلني واحلني، كانت دائماً تفتـرض   ودراسة األجناس واملوضوعات
سلفاً معرفة اللغات الكالسيكيةعلى األقل، وقسطاً مـن التبحـر يف التـاريخ    

وهكذا فإن . بيد أن األمر مل يعد اآلن علىهذه الشاكلة: والفيلولوجيا والفلسفة
ب األدب مناق" إطراء"يف : كال من التلميذ واألستاذ معاً جيدان هلما البديل األول

الذي تلعب فيه دور السقالة الفكرية بعض املصطلحات من أمثال احلس املرهف (
، والبديل اآلخر يف منظومات املناهج والتقنيـات املتعلقـة   )واالنطباع والفطنة

اليت تسعفها الوسائل اليقظة من منظومات أخرى بإعداد الـنص أوالً  (بالدراسة 
ا أفهمها، أكثر مساحة وأكثر قدرة علـى  فالنظرية، كم). ومن مث بطرحه للتأويل

  . توفري الدقة املتناهية من أي من ذينك البديلني
إن القراءة والكتابة مسعيان ينطويان يف الصميم علـى معظـم احلـوافز    

وماهذا األمر بالبديهي إال لذلك اإلنسان . اللجوجة عند املرء إلنتاج نص وفهمه
رمجة املعقدة واملنظمة لعدد ال حيصـىمن  الذي لن يرى، مثالً، أن الكتابة هي الت
وهذه القوى تتقاطع باألسـاس مـع   . القوى وحتويلها إىل نص قابلة حلل طالمسه

رغبة بالكتابة، وهي اخليار الذي كان له قصب السبق على الرغبة بالتحـدث،  
بالتلميح، بالرقص وهكذا دواليك، ومبقدار مايتعلق األمر بالرأي النظري فهنالك 

 جدير باإلجابة عنه أال وهو ملاذا كان املقصود بالكتابة أن تتخذ شكل سؤال أويل
نص معني، ال أي مسعى آخر غريه؟ وملاذا ذلك النوع اخلاص من الكتابة ال نوعاً 
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آخر؟ وملاذا، فيما يتعلق بكتابة مماثلة أخرى، يف تلك اللحظة ال يف حلظة أخرى؟ 
ملركبات من اخليارات العقالنيـة  فاملقصود هنا هو تلك السالسل واموعات وا

إن احلـافز  . اليت أقدم عليها الكاتب واليت يتجسد الدليل عليها يف  نص مطبوع
الال واعي وحىت الال إرادي ماهو باحلصر إال حد ذميم، بيد أنه ليس بشكل من 
األشكال ذلك املسرح املقفل الباب يف وجه البحث العقالين للغة، كمـا بـين   

وأما بالنسبة للقـراءة فهنالـك   . ان يف عهد أقرب من فرويدفرويد وجاك الك
فالقراءة تتقصد دائمـاً ذلـك   :  سلسلة من األسئلة على أوثق صلة باملوضوع

ملاذا نقـرأ هـذا وال   . اهلدف الذي ينطوي ضمناً على الكتابة اليت حنن بصددها
ض ما؟ نكتبه؟ نقرأ لكي نفعل ماذا؟ أنقرأ بقصد التطوير أم بقصد التخصيص لغر

وحىت يف صياغة هذه األسئلة خنلف وراءنا الكثري من الغموض والسرية املقرونني 
فمعظمنا ال يفعلون أكثر من النظـر إىل األصـالة   " األصالة"عادة باستخدامات 

كسمة من مسات اهتمامنا، ومسة عرضة لإلنعاش أو االهتزاز جراء تلك اخلربةاليت 
ومبـا أن  . ة الثانية أو إىل االبتعاد عن األنظارتدفع بكل األشياء األخرى إىل املرتب

هذا النوع من اإلزاحة شيء عام نسبياً، فإن من املمكن أيضاً أن تكون األصـالة  
إمساً الستبدال خربة بأخرى استبداالً ال اية له، واستبداالً عنيفاً على أرجح الظن 

احلد ميكننا دراستها بني احلني واحلني، ولكن بدالً من أن نترك الكتابة عند ذلك 
نفسها كمسعى تتفاعل فيه قوى حدودها عرضةللرصد كون بعضـها مضـموم   

ولذلك فقيمة الكتابـة  . وبعضها معزول وبعضها اآلخر مقلوب رأساًعلى عقب
كموضوع للتحليل هي أا حتدد مبزيد من الدقة تعاقب احلضور والغياب تعاقبـاً  

نطباعاً وإدراكـاً، باألصـالة، فاحلضـور    يكاد أن يكون مغفالً، وتعاقباً نقرنه، ا
والغياب يكفان عن البقاء جمرد مهمتني من مهمات إدراكنا ويصبحان  بدالً مـن  

وهكذا فإن على احلضور أن يتعامـل مـع   . ذلك أدائني إراديني من قبل الكاتب
أمور كالتمثيل والتجسيد واحملاكاة والتبيني والتعبري، يف حني أن على الغياب أن 

فلـذلك  . ل مع الرمزية والتضمني والوحدة التحتية الال واعية والتركيـب يتعام
ميكن النظر إىل الكتابة أيضاً على أا اإلطار الذي حيدث فيه منـهجياً تفاعـل   

ينطبـق   )11(إن وصف ريلكه للعنصر اجلوهري يف فن روديه  . احلضور والغياب

                                                        
  . ، مشهور بتصويره الهيئة البشرية، المترجم)1917-1840(أوغست  روديه، نحات فرنسي،  )11(
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لسطح العظـيم عظمـة   هذا ا: "متام االنطباق على املعىن الذي أقصده حني قال
استثنائيةيتحلى بتربيز متنوع وقياس دقيق، ومن صميمه جيب أن تنبثق األشـياء  

  ). 5"(كافة
إن كل ماجئنا على ذكره حىت اآلن يترك مسألة حساسة على شـيء مـن   

أي ماهو الشيء الذي يركز عليه املرء : فماهي وحدة االهتمام النظري. الغموض
القراءة؟ أو ماهو السبيل لتحديد ومتييـز ختـوم   يف تفحصه النظري للكتابة أو 

الفاصل املكاين أو الزماين؟ وهنا علينا أن نضع أنفسنا يف زماننا حنن، ولئن كـان  
هنالك من شيء يسم الكتابة احلديثة  بسمة أساسية فهو السخط على الوحدات 

فـالنظرة  . التقليديةمن أمثال النص والكاتب والعصر، البل وحىت على الفكـرة 
اآلن يف أحسن األحوال إىل هذه الوحدات هي أـا تـؤدي خدمـة مؤقتـة     
كاصطالحات بديلة مؤقتة يف موجز متفق عليه يتضمن النصية، بيد أا ليست يف 

وكمـا تسـاءل   . احلقيقة هي أنفسها إال بأمس احلاجة  لتوضيح وحتليل دقيقني
بريدية أو قائمة  فوكو، عند أية نقطة يبدأ نص كاتب ما وأين ينتهي، وهل بطاقة

جرد الثياب يف مصبغة خبط نيتشه تشكل حلقة يف نصه املتكامـل أم ال؟ ومـن   
منطلق الكتابة، من هو سويفت أو شيكسبري أو ماركس؟ وكيف بوسع املرء أن 
يفهم شخصية من املفروض أن تتضمنها احلروف على الصفحة؟ وقصارى القول 

ة يف التوسع والتنوع والتخصص، فإن مستويات وأبعاد الفهم الفعلي أضحت غاي
-كما أن استغالل الكتابة احلديثة هلذه املستويات أضحى يف غايـة الرسـوخ   

الحظوا ذلك االستخدام املذهل للتشاات واألصداء والنتف واحملاكاة  الساخرة 
األمر الـذي صـار    -وبيكيت-لدى إليوت وجويس وكافكا ومان وبورجيس 

واف لتجميع تلك املسـتويات يف وحـدات    يستدعي التفتيش عن خمطط جديد
  . مفهومة

، أو التركيـب  )أو الشكل اللغوي(إن املخطط احلديث نسبياً كاألسلوب 
كاألسـلوبية وحتليـل   (أديا إىل والدة فروع دراسية مهمة على حنو اسـتثنائي  

، فهذه الفروع علـى ارتبـاط باملنـاهج التقليديـة     )7)(التركيب على التوايل
قل من ارتباطها بالدراسة العلمية احلديثة للغة،  تلك الدراسة اليت كالفيلولوجيا أ

تعتمد نفسها على دراسة العموميات اللغوية اليت تيسر األداء اللغوي، فالنقـد  
املنهجي القدمي كنقد نورثروب فراي يفترض أيضاً، على الرغم من أنـه غـين،   
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منظم تنظيماً " ب عويصتركي"وجود قدرة  أدبية حمددة وباطنية قادرة على توليد 
وأما رأيي هنا فهو أن نوعية الدراسة النظرية اليت أقترحها لـن تفتـرض   . دقيقاً

جدالً، إال بطريقة بسيطة جداً، احلضور املسبق الشامل لتلك اإلمـالءات الـيت   
تضغط على الكتاب للكتابة أكثر مما تفترض الوجود املسبق لوحدات كالرواية أو 

ترض بدالًمن ذلك هوجمموعة من الظروف أو األحوال الدنيوية املقالة، ولكن املف
وهو مسار العمل املصطفى دون غريه من  -الطارئة اليت منها جاء القرار بالكتابة 

وأما وحدة الدراسة فمقيدة بتلك الظروف الـيت، بالنسـبة   . املسارات األخرى
  . بةللكاتب املقصود، يسرت علىمايبدو، أو ولّدت، النية على الكتا

، )276املقطـع  (، "فيدروس"فالتمييز الذي أميزه موضح متاماً قرب اية 
، أي الكلمة احلية للمعرفـة عـن تلـك    "الكلمة الذكية"حيث يعزل سقراط 

فالكلمـات  ". دون آباء حلمايتـها ... املتناثرة عشوائياً، هنا وهناك"الكلمات، 
عمد، يف حني أن املثـاين  األوىل هي الكلمات املصقولة واملبذورة واملزروعة عن 

إن مناقشة سقراط العديدة الطبقات متمركـزة علـى   ".  مكتوبة باملاء"كلمات 
الكيفية اليت تكون فيها املعرفة مصوغة ومبذورة ومكتسبة بالكلمات، أال وهـي  
تلك العملية اليت يشبهها بتشذيب حديقة ما تشذيباً منهجياً بطيئاً وخبلق أسرة ما 

هنا أيضاً تتصادف النظرية واألصالة وذلك ألنه لـيس مـن   و. من قبل أب نيق
فكل املعرفة احلقيقيـة،  : املمكن وجود أية معرفة نظرية دون أصل قابل لإلدراك

مهما كان شكلها، توجد ضمن جمال الشيء القابل للمعرفة، األمر الذي يعـين  
، "اجلدليـة  بالدراسة"أيضاً أن نقول أن الشيء القابل للمعرفة ال ميكن بلوغه إال 

، للعقل، فالدمج "الذرية الشرعية"باجلهد اجلهيد، وقبل أي شيء بالعناية مبا هو 
الذي يدمج فيه سقراط املعرفة النظرية بأعز إنتاج اإلنسان، أي ذريته، يؤكد على 
ماهو يف غالب األحيان يف جماهل النسيان، أي على التجاور بني مهمـة بشـرية   

وعملياً فإن سقراط يدفع . نية عامة نظرية وجمردةخاصة وملموسة وبني احلاجة ل
ذلك التجاور إىل مزيد من التقارب بقوله أن األهلية النظرية مـاهي إال مبثابـة   

  . ومن هنا يتأتى وجود صلة القرىب: الوالد للمشاغل العملية
. إن هذه احلقيقة مبنتهى البساطة ملن أخصب احلقائق املتاحة للفكر البشري

ند ماركس بكل ذلك اجلالء، بيد أا موجودة أيضاً لدى هيغـل  فهي موجودة ع
وكانط وفرويد، فضالً عن وجودها يف أية كتابة  تقرب بني التواصل واألصالة، 
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كما هي عليه احلال يف الرواية،  فسقراط ال يتحدث ببساطة عن النية إلخضاع 
ويعزز أيضـاً   النظرية للتطبيق، بالشكل الذي يعرضها فيه الشعار املطروح، بل

وبشـكل  . الصلة املباشرة بني معرفة جمردة، مما جيعلها حمترسة، وبني حافز عملي
معكوس ومثري ملزيد من الدهشة، فإن هذه احلقيقة ختلـف يف الـذهن أرسـخ    

وأما . االنطباعات عن حتملها مسؤولية أي توسع نظري علىحساب النية العملية
إمهال الدراسات  األدبية فهو مـن   طول الزمن الذي ظل فيه هذا األمر موضع

املهمات اليت ومسها جورج لوكاش وروالند بارثيز بأـا جتسـيد األشـياء، أي    
توشيحها وشاح األساطري، مع العلم أن األشياء ال تكتفي بالظهورأا موجـودة  
ومفترضة وطبيعية وغري متبدلة وحسب، بل وتستبعد آثار أصلها وآثار أية فكرة 

ا كانت نتيجة نظرية ما، أو سريورة كـان تصـميمها يتقصـد،    قد تشري إىل أ
، ولذلك فدراسـة األدب  )8(بالضبط تغييب أية نظرية أو سريورة على اإلطالق

على أنه كتابة مفترضة ذات عطالة ذاتية، وذات قدسية يف النصوص أو الكتـب  
لكتابـة  أو القصائد أو املسرحيات، تعين معاملة الشيء الذي ينبثق عن رغبة يف ا

مع اإلشارة إىل أن تلك الرغبة متواصلة ومتنوعة، -وكأنه شيء طبيعي وملموس 
ماهي إال ذلـك النشـاط   " الكتابة"وجمردة وغري طبيعية إىل حد بالغ باعتبار أن 
وهكذا فما من شيء إال الشـغف  . الذي ال يرتوي البتة باستكمال نص مكتوب

رشح دوماً للمعرفة، على الرغم من الشغف الشامل بالشيء امل-النظري يف ارد 
رمبا يستطيع أن يتعامل مع حـافز أصـيل   -خضوع الشغف الحتماالت عديدة 

وإن مبقدور املرء، واحلـق  . ، ال حدود له مبنتهى الوضوح)مناع على التقليص(
يقال، أن يأيت باألدلة املقنعة على أن من األفضل النظر إىل الكتابة املعاصرة بأـا  

العملية عن اللحاق بركب الرغبات النظرية والال عملية، وحـىت   ختلف الشؤون
الطوباوية، وذلك ألن كتابة رواية أو قصة، كما هوعليه احلال بالنسبة لكتـاب  
خرافات من أمثال بورجز وبينشون وغارسيا ماركيز، هي رغبة يف  سرد قصة ما 

  .أكثر بكثري مما هي رغبة يف قصة مسرودة
لىهذا النوع من احملاجة وهو أنين خلطت معرفـة  ومثة اعتراض  مشروع ع

ويف آيـون ويف  " فيدروس"ومع ذلك ففي .شيء ما كالكتابة بفعل إنتاج الكتابة
، يعزل أفالطون الفيلسوف عن الفنان، والعارف عـن  "اجلمهورية ويف القوانني

الصانع املسوؤل أخالقياً واملتصوف عن العامل، ولكن مثل هـذا النـوع مـن    
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ليس بالتوجه الصحيح إال جزئياً ألنه يتجاهل أساساً إحلاح سقراط يف  االستدالل
على تقريب العاشق من عاشق املعرفة، أي الفيلسوف، مع العلم أنـه  " فيدروس"

  . ، عنهما كليهما معاً"احلكيم"حيجب نعت 
وأما نعتهم  -ألن ذلك النعت لقب عظيم ال خيص إال اهللا وحده 

   .هو لقبهم املتواضع واملناسببعشاق احلكمة أو الفالسفة ف
  .هذا شيء مالئم متاماً: فيدروس
وأما ذلك اإلنسان الذي ال يستطيع أن يترفع على :  سقراط

مؤلفاته وجتميعاته اليت مر عليه ردح طويل من الزمن وهو يرقعها 
وخيزمها، ويضيف إليها بعض األشياء وحيذف منها بعض األشياء، فمن 

نصاف بأنه شاعر أو صانع كالم أو صانع قانون املمكن دعوته مبنتهى اإل
  ). 278املقطع (

، "عشاق الكتابة"ولرمبا على حنو أقل شاعرية من سقراط، ميكننا أن نترجم 
، األمر الذي يترتب عليه أن الناقد، "بالتواقني للكتابة"، أو "بالراغبني يف الكتابة"

على ذلك املستوى  النظري ف. مثله مثل الروائي، هو كاتب يتوق للكتابة بالكتابة
، األصالة كنية مناعة علـى  )أ(والعملي  يعمل السعي إلنتاج الكتابة على توحيد 

، األصالة كعمل ال بديل لـه مفـض  إىل   )ب(التقليص إلجناز نشاط حمدد مع 
الكتابة، ولئن كان واحدمها هو ذلك الروائي الذي ينتج رواية أو ذلك الناقـد  

ك الرواية، فكالمها أصيالن سواء بسواء وفقـاً لتلـك   الذي ينتج عمالً عن تل
. املصطلحات اليت كنت أستعملها واليت هي مصطلحات خاصة باعتراف اجلميع

فالسؤال عما إذا كان واحدمها أكثر أصالة من اآلخر يعين املخاطرة باستنتاجات 
سوسيولوجية من نفس الصنف الذي يتأتى من احلديث عن املسـاواة يف روايـة   

، ولكن حىت ذلك النوع من االستنتاج يستلزم شيئاً أكثر شبهاً بدقة بيري "دجنةامل"
  ). 9.(ماشريي أو لوسيان غولدمان منه بدقة أورويل

هنالك مثالن عن النقد معتمدان على بعض هذه املنطلقات املنطقية سرعان 
 ماخيطران على البال، أوهلما من لوكاش وثانيهما من الكالسيكي الفرنسي جـان 

، يضطلع بعبء البحث عن ماهيـة الـوعي   "نظرية الرواية"فكتاب . بيري فرينان
األصيل الذي يسر ظهور الرواية، مع التسليم جدالً بتوفر جمموعة معينـة مـن   
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إن املذهب  الذي ذهبه لوكاش كان . الظروف الفكرية والسيكولوجية والروحية
باألصل وذلك ألول مـرة،  لتحديد مهمته يف صياغة ماكان عليه احلافز الروائي 

علماً أنه ماكان مبقدوره أن يفعل هذا إال ألن الرواية، وألول مرة أيضاً،  كانت 
قد وصلت إىل مرحلة من التطور أتاحت ورود التعابري الواضحة عـن الروايـة   

وأما مقاالت فرينـان عـن التراجيـديا اليونانيـة     ). 10.(بأسلوب ال روائي
لى افتراض مفاده أن تلك التراجيديات ماكانت ، ع)كتحليالت نيتشه(فمعتمدة

، مقصود ا باألصل أداء عمل أصـيل،  "أشياء"بدائل عن األفكار، وإمنا كانت 
وهكذا فإن التراجيديا حتدث على شكل ذلك االبتكار الذي هو مبثابـة شـيء   
جديد  جدة أساسية يف كل وجه من الوجـوه، فالتراجيـديا تقـع يف حلظـة     

وحني متثـل،  ....... متثل املدينة اليونانية نفسها على املسرح"مشروطةجداً حني 
، وخيلص فرينان إىل تقريـره أن  "وهذا أهم األشياء كافة، أمورها املعضلة  ذاا

هذه األمور املعضلة تدور حول ذلك التغيري العسري الذي طرأ علـى التصـور   
مكان ختيلـه، وال  ماكان باإل"العمومي لإلنسان عن نفسه، أال وهو التغيري الذي 

معاشه، وال حىت التعبري عنه إال من خالل شكل التراجيديا وحده دون سواه من 
فكل مشكالت املسؤولية ودرجات النية والعالقة بـني  ....... األشكال األخرى

العامل البشري وأفعاله واآلهلة والعامل معروضة من خالل التراجيـديا، وماكـان   
، إن هيغليـة  )11(؟"كل التراجيديا وحسـب باإلمكان عرضها إال من خالل ش

  لوكاش مل تكن وقتها قد تعرضت لتنقيح ماركسيتها، ولذلك فإن 
يف  الطور األويل لتفكريه كانت التزال تعشش يف ميدان مثـايل  " النظرية"
. ولكن األمر مل يكن على هذا النحو يف نظريةفرينان عن حلظة التراجيديا. فسيح

لغةحتتل مرتلة مادية وذات استخدامات بالغة التنظـيم يف  إذ بالنسبة إليه كانت ال
الشكل التراجيدي، ومع ذلك ملاذا كال هذين الناقدين يلحان، شأن هذا كشأن 
ذاك  علىالصعوبات البالغة لفهم الشكلني اللذين كانا يدرساما؟ وإن السبب 

ريدي، روحي ليكمن يف أن الرواية والتراجيديا كلتامها يعودما القدم إىل أصل جت
أو مادي، أال وهو ذلك األصل الذي يتعذر إدراكه تـواً أو كـامال، فهاتـان    
النظريتان، خالفاً للنظرية التأويلية لديلثي، ال تلجآن إىل حدس متجانس يتجاوز 

إن التراجيديا والرواية كلتامها تعودان إىل فترة . العمر الشفاف للوثائق املدروسة
ولذلك  فإن أصالة الشكلني ماهي، بأدق املعاين، إال . دينزمنية ضائعة إىل أبد اآلب
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  . نوع من الضياع الذي حتاول كتابة الناقد التوصل إليه
فاألصالة بأحد معانيها األولية، إذاً، جيب أن تكون ضياعاً، وإال فإا ستكون 
تكراراً، أو إن مبقدورنا أن نقول أن األصالة، مبقدار ماهي مفهومة علـى هـذه   

لة، هي الفرق بني فراغ بدائي وبني تكراردنيوي مؤكد، إن كريكيغـارد،  الشاك
يف مضمار اخلربة (كواحد من ضمن العديد من الفالسفة، مل يكن يرى أي تناقض 

بني التكرار واألصالة، بيد أننا عمومـاً نقـرن التكـرار إمـا مبرتبـة      ) الدينية
وإما بعودة اعتراضية، وأما نيتشه ، )املأساة يف املرة األولىواملهزلة يف الثانية(دونية

سالسل األنساب انطالقاً . فقد كان مهووساً، ولرمبا ألنه كان فيلولوجيا، بدراسة
اليت تتطابق مـع  " (Ursprung"وهكذا فكلمة ..من األصناف املختلفة لألصالة

تعين الظهور األول ) األفكار اليت جئت على حبثها آنفاً خبصوص لوكاش وفرينان
، تعين الظهور التـارخيي  "Enstehung"األصيل، يف حني أن كلمة والشفاف و

نوعية تلك األصـالة  (أي " point de surgissement"لظاهرة ما، بدء انبثاقها 
، كمـا أن  )12(اليت حللها توماس كون، وجورجز كانغيهيلم يف حتليالته التفرد

  ). 13.(لةتعني األصل واملصدر اللذين تنبثق عنهما األصا" Hurkunft"كلمة 
ومع ذلك فما نيتشه وماركس وفرويد إال أولئك الكتاب الذين يقـوم يف  

الثورة،نشدان احلقيقة، (عملهم تناسق رائع بني احملاوالت الرامية لوسم األصالة 
وبني احملاوالت الرامية لتنسيق ظروف اخلـربة البشـرية وتكييفهـا،    ) الالو عي
والبد جمموعة من الظروف املتكررة  وهكذا فلكل ثورة جيب أن تتوفر. وختطيطها

حبيث تكون النتيجة، بناء على مقولة فوكو، حتول االصالة احلقـة كنـوع مـن    
،  فالتفرد البشري، ومـن مث  )14(املصطلحات املطلقة إىل ضرب من االستحالة 

أية أصالة مقرونة باملسعى البشري، هلومهمة من مهمات تلـك القـوانني الـيت    
السيكولوجية واالقتصادية (الفردية، واليت تشكل النماذج تتسامى علىالقوانني 

. ، اليت ندعوها بالتاريخ من حيث توثيقه بآالف السجالت املكتوبـة )والفكرية
ولذلك فالتاريخ املكتوب ماهو إال تذكر مضاد، نوع مـن احملاكـاة السـاخرة    

واألوىل األصـلية  للتذكر األفالطوين، وتذكر مضاد يتيح اال لتمييز  األشياء 
فاإلدراك التارخيي بالنسبة لنيتشه، وفق مقولة فوكو، . واحلقيقية من خالل التأمل

إن هو إال حماكاة ساخرة يف اعتراضه التذكر، ومفصال فيما يتعلق بالتواصـل،  
ومبا أن متييز األصالة يتزايد عسراً فإن وصـف مساـا   . وهدام بالنسبة للمعرفة
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متة املطاف فقد انتقلت االصالة من كوا مـثالً  يتزايد دقة بدوره، وهكذا يف خا
  .أفالطونياً، وحتولت إىل شكل مغاير ضمن منوذج طاغ أكرب منها

فكل لفظة، مهما كان حجم . إن اللغة لتلعب هلا دوراً عظيماً يف هذا التبدل
تفردها، جيب فهمها على أا جزء من شيء آخر، ولذلك من اجلدير بالذكر أن 

وعلـى  . كانت بالتحديد ضد هذا النوع من االتساق)* آرنو(رها الثورة اليت ثا
الرغم من ذلك فإن نتيجة الفهم هي أن النموذج الكبري يروض الفعل املنفـرد،  

فالصلة  بـني  . وأن ترتيب اللغة يتجاوز اخلصائص حىت خصائص النص املكتوب
ـ  د، مـثالً،  الشيء املفهوم وبني اللغة لصلة وثيقة جداً إىل احلد الذي جعل فروي
ولـذلك  . يتخذ من الترتيب الكالمي ميداناً له الستكشاف الشيء غري املفهوم

) 15(أي أا تلك احلالة التكميليـة (فالكتابة تعين شيئاً أكثر مما يعنيه التحدث 
، وذلك ألن ظهور الكتابة وحده يعطـي التوكيـدات عـن    )كما نعتها ديريدا

فالكتابـة  . ثر احلديث وتشتته هنا وهنـاك االتساق واملعىن اللذين يتنكر هلما تبع
: ميكنها، كما اكتشف ماال رميه فيما بعد، أن تستغين حىت عن أي كاتب يوم قال

إن العمل الفين احملض يعين ضمناً استتار الشاعر كمتحدث وإسالمه املبادهـة  "
، إن الكتاب املقدس، وهـو  )16"(بتلك الوسيلة للكلمات ولقوة تباينها احملشود

ن الذي ملا ينضب وال ميكن أن ينضب للكتابة برمتها، يقف فوق الكتـب  املخز
  .  اخلاصة كلها

مـاهي  : وهيا بنا اآلن نعود إىل ذلك السؤال الذي سألناه من قبل أال وهو
وحدة الكتابة اليت نستطيع أن ندرس فيها تفاعل التكـرار واألصـالة؟ فتلـك    

اتب وحسب، باعتبار أن كـال  الوحدة مل يعد باإلمكان أن تبقى جمرد عمل أو ك
مع التسليم جدالً بوجود منطلـق نظـري   -من هذين العنصرين يطمح للكتابة

ولكن مبا أن الوقـت وال القـدرة   . خلف مثل هذه احلدود الوظيفية-متكامل 
يتيحان للمرء دراسة الكتابة كلها، يصبح من الضرورة مبكان حتليـل النيـة أو   

باإلمكان فك الرموز وحتويلها إىل لغة عاديـة،  الرغبة املقصودة اليت حيثما كان 
وإن مثـال  . تنبثق عنها باألصل جمموعة من الكتابة احملددة على وجه التخصيص

الكتابة احملدثة  هنا يعطي درساً قاسياً، بيد أنه مقنع، للناقد النظري لكل العصور 
عنـه   التارخيية األخرى، وذلك ألن املرء ليس بوسعه أن يعلم األدب أو يكتـب 

وليس هنالك حبال . اليوم دون أن يكون متأثراً بطريقة ما بالوضع األديب املعاصر
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من األحوال أية مسة مترابطة منطقياً لوسم هذا الوضع مقدار ترابط مسة تـذمره  
ولـذلك  . العميق من الوحدات واألجناس األدبية والتوقعات من األزمنة املاضية

دب املعاصر، يف خطوطها العريضة، يف فمن العجب العجاب أن تكمن أصالة األ
  . جتريد أسالفه من األصالة أو من علو املقام

وهكذا فأفضل طريقة لدراسة األصالة ال تتمثل بالتفتيش عن أول شـواهد  
لظاهرة ما، وإمنا تتمثل على األرجح يف رؤية نسخة طبق األصل عنها، أو نسخة 

-ورة عنها، أو يف رؤية أصدائها أونسخة مكر. موازية هلا، أو حماكاة ساخرة هلا
أي النظر إليها بتلك الطريقةاليت حول فيها األدب نفسه إىل موضـوع أساسـي   

إن الشيء الذي يدور حوله اخليال احلديث أو املعاصر أقله تقييد شيء . للكتابة
ما يف كتاب، يف حني أن أكثره يدور حول إعتاق شيء ما من كتـاب بواسـطة   

فجـويس يعتقـه   : هذا االعتاق فيكون بطرق خمتلفة عديدةوأما إجناز . الكتابة
يف دبلن،  وإليوت حيرر نتفاً من فريجيل، وبترونيوس يف جمموعة من " األوديسة"

فالكاتب قلما يفكر بالكتابة األصيلة، وأكثر مايفكر به هـو  .  العبارات املتهافتة
واز، من جـرأة  فصورة الكتابة تتبدل من خمطوطةأصلية إىل نص م: تكرار الكتابة

، )فيه اجلناس االستهاليل لدى هوبكيرت يعين التماثل(عشوائية إىل إجناب مقصود 
ومبا أن الكتاب ما عادوا يستهلون . من اتساق األصوات إىل حلن أساسي مكرور

فهذا هوفيليب سولرز يعرب . مكاناً جديداً، فهم مييلون لرؤية زمام كفترة انقطاع
فالعمـل  . إن حياة كاتب ما إن هي إال فترة انقطاع:"عن ذلك على النحو التايل

الذي ميارسه الكاتب، والذي يبدوعقيماً يف الظاهر، عالوة على اللعبة اليت يبدو 
عليه بأنه يلعبها كالمها على عالقة باملستقبل يف حقيقة االمر، ذلك املستقبل الذي 

فاألدب ينتمي إىل  .نعرفه مجيعنا على أنه مكان كل العمل الذي يستخدم الرموز
أكثر من الصدمة النامجة عن "املستقبل، وليس املستقبل بتاتاً، كما قال ماالرميه، 

  ).17".(الشيء الذي كان الواجب يقتضي فعله قبل فعل األصل أو قربه
إن الكثري مما كنت أقوله عن حتول شكل املصطلحات التخييلية اليت متكننـا  

: ختصار تلك العبارة النقدية الفرنسية التاليـة اآلن من فهم األصالة تعرب عنه با
"Le refns du commencement"  "   رفض البدأة، ومبا أن إدراكنـا النـايت

وهنا خيطر علـى البـال   (ألنفسنا ككتاب قد تبدل من كوننا املبدئني املتوحدين 
أي (، إىل كوننا عاملني يف ميدان البدأة املتواصـلة السـابقة   )هوبكيرت مرة ثانية
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، فإن من املمكن قراءة الكاتب بأنه ذلك الفرد الذي كـان  )سالفة على الدوامال
حافز تارخيياً أن يكتب دائماً يف هذا العمل املعني أو ذاك لكي حيرز، كما أحـرز  

فالكتاب املقدس أسـطورة  . ماال رميه، استقاللية الكتابة اليت ال تعرف أية حدود
التماثل املدعوم بالعديد مـن الصـفحات   إن . الكتابة، وقلما كان حقيقتها البتة

والسنوات، كالتماثل القائم بني دبلن وآتيكا على سبيل املثال، يسوق الكاتب ال 
واألكثر فتنة فمـا سـبق   ". كتابة مطردة"حنوكتاب آخر وإمنا على األرجح حنو 

فاألسلوب الفين الرائع لتلـك  ". دكتور فاوست"هوحالة توماس مان يف رواية 
ما بينه العديدون من النقاد، يكمن يف تركيـب العناصـر املتباينـة    الرواية، ك

فكل من مان وشخصيته الرئيسية يف الرواية يتقنـان فـن   . ، والصدى)املونتاج(
  . االستبدال والتغلب واحملاكاة إىل أبد اآلبدين

إن أصالتهما تتجسد يف ممارسة هذه اللعبة إىل أن يتوصال إىل حالـة مـن   
حلضارة واألخالق الغربية، والنكوص باألصالة إىل الصمت من تقويض ا-الفراغ 

فاحللف الذي أقامه أدريان الفركون مع الشيطان يعطيـه هبـة   .  خالل التكرار
التميز الفين طيلة سنوات عديدة، بيد أنه منذ أقدم أيامه، ومنذ استهالل الرواية، 

، والسـبب بـذلك   يظهر عليه وعلى مان الفتون  بالتماثالت واحملاكاة الساخرة
يعود حصراً إىل أن الطبيعة نفسها، حىت الطبيعة، تستنسـخ نفسـها بأعجـب    

فالشيء الالعضوي حيكي العضوي، وشكل يستنسـخ شـكالً آخـر،    : الطرق
وهكذا فإن بنية الرواية، ناهيك عـن موضـوعها الرئيسـي،    . وهكذا دواليك

) Cantus firmus(لياً مصوغة من بدأة ورجعة الكتابة، إذ إن مثة نصاً مبدئاً  أص
  . يتعرض للمحاكاة مراراً وتكراراً حىت يفقد، يف خامتة املطاف، مسو شأنه

. إن معاجلة مان هلذا كله يف رواية هلا شبيه غريب مبقالة كتبها ليوسـبيتزر 
، ماهي إال بعد إلقائها على شـكل  "الدراسة العلمية للغة والتاريخ األديب"فمقالة 

، السرية الذاتية املهنية لسـبيتزر،  1945يف برينستون عام حماضرة للمرة األوىل 
أي وصفه لتطور نظريته الفيلولوجية وممارسته هلا، إذ يروي فيها االفتتان الـذي  

لكلمـيت  ) إتيمولوجيـا (حل به منذ جميئه إىل أمريكا باجلذر اللغوي وتطـوره  
"conudrunm " و"quandary ."  ـ ب وإن سبيتزر ليكتشف، أثناء تتبعـه تقل

البنية اللفظية هلاتني الكلمتني، أن البحث اإليتيمولوجي يبني الكيفية اليت جتـري  
فهاتان الكلمتان تنبثقان مـن  ". عملية التحريض رد تكتل من األصوات"فيها 
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جذرين التينيني وفرنسيني عامني، ولـذلك فـإن مشـتقاما حتتـوي علـى      
"Calembuor" ،)توريـــة (و"Carrefour)  "  تقـــاطع طـــرق( ،
ــرق   (، "quadrifurcus"و ــاطع ط ــىن تق ــة مبع ــة التيني  "، و)كلم

calembourdaine"  ــا إىل ــور مــ ــول يف تطــ ــيت تتحــ   ، الــ
conimbrum وconundrum  وquonundrum    وأخرياً إىل ،quandery ،

  . ولذلك فإنه خيلص إىل مايلي
يشـكالن  )  Conundrum - quandary(إن تقلب وتقطع أسرة الكلمة 

  . ملوقع الذي حتتله الكلمة يف البيئة اجلديدةالدليل على ا
ولكن التقلب الواضـح يف كلماتنـا اإلنكليزيـة كـان مسـة لكلمـة        

calembredaine - calembour(فأسرة هذه الكلمـة   . ،  حىت يف البيئة البيتية
الفرنسية، كما أسلفنا القول، كان خليطاً من جذري كلمتني على األقل، وهكذا 

فكلمة تعين : نستنتج أن التقلب مرتبط أيضاً باملضمون الداليليقضي الواجب أن 
مثلها بذلك متامـاً   -، تسلك مسلك الرتوات مبتهى البساطة "التورية أو الرتوة"

  ). 18(، يف كل لغات العامل"الفراشة"مثل الكلمات الدالة على 
سوف يرى اآلن للتو املقدار الكـبري  " دكتور فاوست"إن أي قارئ لرواية  

ن اإلحياء الذي حتظى به الروية من جممل هذا اخلط مـن االسـتدالل، ال ألن   م
أدريان الراشد حماط يف ميونيخ بزمرة مساخر من عائلته األصلية يف قيصر شخرين 

، يبقى "تأمل تلك املساخر"ليس إال، بل وألن توقانه لفعل ماكان يفعله أبوه، أي 
ذات عـرى  "زيتبلوم فراشة، بأا وحوايل بداية الكتاب يصف . على حاله أيضاً

، وذلك ألن مظهر وعادات هيتربا إزمريالدا، اليت تشبه مظهر وعـادات  "شفاف
  . فراشة النباتات، خداعة جداً

مل يكن على جاحني هيتربا إال بقعة سوداء بنفسجية ووردية،  
وماكان مبقدور املرء أن يرى فيها أي شيء آخر سوى تلك البقعة، 

وبعدئذ كان . ري كانت تبدو كتويج تذروه الرياحوحينما كانت تط
هنالك فراشة النباتات اليت كان فوق جاحنيها خيط مثلث األلوان، يف 
حني أما يف سافلتيهما كانا يشبهان بدقة عجيبة ورقة النباتات، ال يف 

الشكل والتعريق وحسب بل ويف االستنساخ الدقيق لعيوب صغرية 
. غرية من ثآليل  وفطور وما شابه ذلككنقاط ماء زائفة وناميات ص
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وحني كان  ذلك املخلوق الفطن حيط رحاله  بني أوراق النباتات 
ويطوي جناحيه، كان خيتفي جراء التكيف متاماً حىت إن ألد أعدائه كان 

ألن املرء ال يستطيع أن يعزو تلك احليلة لنباهة .... يعجز عن متييزه
: لطبيعة تعرف ورقتها مبنتهى الدقةأجل، أجل، إن ا. الفراشة وحساباا

إا ال تعرف كماهلا وحسب بل وتعرف ثغراا وعيوا العادية، وهي 
تكرر مأربة أوحفاوة مظهرها اخلارجي يف مضمار آخر، كما تفعل على 

سافلة هذه الفراشة، فراشتها، بغية تضليل  اآلخرين وإبعادهم عن 
إذاً، كوا صارت متوارية  فهذه الفراشة صانت نفسها،..... خملوقاا

  ). 19.(عن األنظار
إن هذه األوصاف تنبئ بغواية أدريان من قبل املومس، بالشعار املسـتتر يف  
موسيقاه، وحبلفه مع الشيطان، أال وهي تلك األمور اليت تعزى عموماً إىل هيتريا 

قلبة إزمريالدا، فدهاء الفراشة وظيفة من وظائف الطبيعة، كما أن فكرة فراشة مت
تردد أصداء طبيعة اللغة من خالل تأمالت سـبيتزر، ويف حـاليت الفيلولـوجي    

  . والروائي معاً، عالوة على ماقيل أعاله، ال
تعزى البتة عملية االستنساخ والتكرار ألي شيء أكثـر تشخيصـاً مـن    

، وهكذا فبمقدورنا أن نقول أن األصالة ال تكمن ال يف اللغـة وال يف  "الطبيعة"
باعتبار أما كليهما جيعالن من املستحيل عملياً قيام أية حماولة للتمييـز   العناصر 

فيما بني األصيل وبني نسخته التقليدية، وماهذا األمر إال استنتاج على املستوى 
األول، يف حني أننا نالحظ  كقراء، على املستوى اآلخر، التـدخل الشخصـي   

ائي وأدريـان كشخصـية   الذي يتدخله كل من سبيتزر كفيلولوجي ومان كرو
وهكذا . يف أعمال وسط متقلب لكي يوضحوا  فيه نظام التناسق البارع. فاوستية

فإن ممارسة السلطة الفردية، حيول العناصر حتوالً كافياً لتوريط الفـرد يف مهمـة   
  . سبيتزر كفيلولوجي وأدريان كموسيقار شيطاين: تشغيلها

هل كان مان حتت وطأة : يللقد تعمدت عن قصد تأجيل طرح السؤال التا
سبيتزر؟ وذاك التأجيل كان ألن مثل هذا  السؤال يثري وال بد مشـكلة  " تأثري"

األصالة، علماً أنين كنت بالفعل على مايبدو أملح إىل أن الناقد أكثر أصالة، مبعىن 
فمساجليت تتقصد إلقاء . ولكن ذلك ليس بيت القصيد. ما، من الكاتب األصلي

اللغة، وإن مان وسبيزر  نفسيهما " بتشغيل"ة على كل مهنة تعىن مسؤولية األصال
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" perse"ال يقران، من وجهة نظري النظرية، بوجود أية أصالة قائمة حبد ذاـا  
وانطالقاً من املعقـول  . ألن الطبيعة واللغة نظامان من أنظمة االستنساخ ليس إال
تشفة يف أي من الكاتبني فإن األصالة، من الناحية األخرى، هي  تلك السمة املك

نكتشفه أوالً وهي، عالوة على ذلك، يف انطباعاتنا عن اجلدة والقوة مغرقـة يف  
ولكن جراء التحول . الذاتية إىل ذلك احلد الذي حيول بينها وبني أي حتليل مؤكد

من الكتابة األصلية إىل الكتابة املثيلة يقوم حتول أخطر أيضاً يف تصور األصـالة  
وأما مسـؤولية  الكاتـب فهـي    . آلن مسة من نوع ما للعبة مركبةاليت تصبح ا

التحكم ذه اللعبة اليت تترك له أوهلا حرية اخليار متاماً فيما يتعلق بأمور من أمثال 
ومـع ذلـك   . نقطة البدء واملركز الذي تتمحور عليه الكتابة وهكذا دواليـك 

ية اليت تتكدس فـوق  فمسؤوليات الكاتب هذه ليست باألفكار اردة أو الضمن
وهنا أقصـد  . اللغة من لدن ناقد ما، ولكنها أفكار جوهرية مادياً للكتابة نفسها

، املنـوط بالكتابـة،   "املوضـوع "أساساً اإلحساس الفعلي بالبعد أو القرب من 
واإلحساس الذي حتسه الكتابة من أا مادياً متساوية يف االمتـداد الزمـاين أو   

  .املكاين مع ما تقوله
فـنحن ننظـر   . تقليدياً كان العرف الزماين يف الدراسة األدبية استذكارياًو

ولذلك فإن الناقد يعيد . للكتابة أا كانت حمط االستكمال قبل حني من الزمان
لنص من النصوص معناه األصلي، أي ذلك املعىن الذي حيسب اخليال قد ضـاع  

تماالً أن تم بتلك الدراسـة  البل وإننا اآلن حىت أقل اح. خالل الزمن أو التقنية
اليت تبني عالقة نص ما باملرحلة املعاصرة إال، كما أسلفت القول، لدواعي جماراة 
الزي السائد وحسب، ولكن يالعمق املزيد من التحدي الذي تطرحه مثة نظريـة  

األمر الذي كان : للدراسة اليت نعترب الكتابة مثرة شيء يترعرع يف صميم الكتابة
وهكذا فإن اهلدف األمسى للكتابة، ولرمبا اهلدف النهائي، . ماالرميه من اكتشاف

هو الوصول إىل ذلك الكتاب الذي يراه التطور كمنظومة كتب، أي نوعاً مـن  
أنواع املكتبات الناشطة اليت يكمن مفعوهلا يف التحريض على اإلتيان بأشكال من 

واقعاً، فإذا كان لألصـالة   احلرية االنضباطية اليت تتحول تدرجيياً كي تصبح أمراً
كتصور تلك القدرة على ضغط الزمن ألمد طويل جداً والرجوع بـه إىل مسـو   
مفقود يف أحسن األحوال، وإىل طوباويات مستعادة يف أسوأ األحوال، لكان هذا 

وإن االنقالب بـاملنطلق  . سبباً وجيهاً إلعادة توجيه دراستنا منهجياً حنو املستقبل
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لبالغ التطرف له، كما قال فوكو وغيلز دي لوز، أثـر جتريـد    إىل هذا الوضع ا
، إذا ما الشيء الذي ميكن أن يكون أكثـر  )20.(الفكر من صبغته األفالطونية

، واخلربة كشيء أصيل، )بالنظر شزراً إليه(أفالطونية من رؤية األدب كمحاكاة  
ذي ينكشف والتاريخ كخط مستقيم من منبعه حىت الزمن الراهن؟ ويف الوقت ال

فيه هذا النوع من االستقامة اخلطية لالهوت الذي هي عليه يف حقيقـة األمـر،   
فالتعبري الذي ساقه فوكو عن ذلك . يصبح فيه باإلمكان قيام واقع دنيوي للكتابة

بيد أننا نستطيع أن منيـز   " l’order du dudiocours"الواقع هو نظام اخلطاب 
ات تركيب هائل، يف وشائجها املعقدة مع العامل فيه أصالة الكتابة أصالة حقيقية ذ

  . االجتماعي، وهي تسري يف اجتاه معاكس الجتاه الطبيعة
nnn  
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  الدروب املطروقة واملهجورة  - 7
  يف النقد املعاصر 

  
ال يزال من صحيح القول أن املقتطفات األدبية املختارة عن 

ابة ملطلب النصوص النظرية والنقد األدبيني احلديثني، اموعة استج
النظرية، تساعدنا يف أن خنمن قيام مقدار واف وتشكيلة واسعة من 

ولكن على الرغم من أن هذه ).  1(العمل اجلاري يف هذه األيام
املقتطفات معينة يف كوا مؤشراً عما ميكن اعتباره بأن الكتلة الرئيسة 

على تقدير مدى للنظرية األدبية، إال أا غري معينة جداً يف مساعدتنا 
  .التحسن أو السوء الذي بلغه النقد األديب على العموم

فاألمر ال يقتصر على معرفة الشيء الذي ميكن مقارنته بالنقد احلـديث أو  
فهل هو النقد الكالسيكي؟ أو النقد التقليدي؟ أم هل هو مع النقد قبل (املعاصر 

يكون من املسـتحيل أن   يكاد) جيل مضى؟ وما معىن اجليل يف النقد، باملناسبة؟
حتمل القراء، أو نقاداً أقل احترافاً من غريهم بكثري، على االتفاق حول أغـراض  

وأمر أكثر إشكاالً هو التمييز القائم يف أغلب األحيان بني . النقد أو حول جدواه
النظرية النقدية وبني النقد العملي، أو بني نظرية شيء ما وبني توجيه النقد إليه أو 

وإن من املستغرب جداً أن يكون هنالك احتمال باكتفاء احملجاجني النقديني . عنه
، )كفرنسي أو أوريب قبالة إنكليزي أو أمريكـي (املتحذلقني بيافطات وطنية فجة 

يف التعامل مع هذه التمييزات ويف السماح هلا باحتالل مساحات واسعة جداً يف 
اء فحدث وال حـرج ففـراي   وأما فيما يتعلق باألمس. مضمار التعصب الفكري

وليفيز يثريان مشاعر غري الئقة، يف الوقت الذي قد يثري فيه ديريـدا  وليفيـز   
إن النقد اجليد، مبعىن النقد املستحسن، مـن املمكـن   . مشاعر أكثر فظاظة حىت

ساكسوين، بالتوكيد التقوميي بنـوع  / لذلك أن يقترن بالشأن األخالقي األنغلو
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داء األسلويب، وبتوكيد على القـراءة الواقعيـة كشـيء    معني من االهتمام باأل
ولئن وقفـت  . من مثل فلسفة زائفة أو عمومية) وأجنيب(متناقض مع شيء جمرد 

على الطرف اآلخر من هذا الشرك لوجدت نعوتا،  كاإلقليمي وغـري النظـري   
وغري املعضل وغري املدرك لذاته، تطلق سهامها على اخلصم، وبعد كل هذا وذاك 

قدور املرء أن يطوح بكلمات من أمثال البنية وداللة اللفظة والتأويل، وبتلك فبم
. الكلمة اليت حتتل أقصى ركن تقريباً يف اجلانب املضاد، أال وهي كلمة التفكيك

وإن أي قارئ من قراء الصحف األدبية يعرف خمزون كال اجلانبني معاً، وقد ينتابه 
ذلك السأم الذي يتعرض أو تتعـرض إليـه   السأم منهما كليهما أيضاً، ومبقدار 

جراء أي انتقائي حياول استخدام كل املفردات االنشقاقية ليصنع منها أطروحـة  
بيد أن مبقدور املرء أن يقول، على غرار مقولة مؤرخ انطبـاعي،  . مناقضة مبهمة

أن هنالك أشياء تقال عما يدور يف النقد املعاصر يف هذه األيام أال وهـي تلـك   
فما هي، ترى، االفتراضـات الـيت تعتمـدها    . ء اليت متثل الزي السائداألشيا

املقتطفات األدبية حيال اهتمام قرائها بالنقد املعاصر يف الوقت الذي تتظاهر فيه 
أو " ذلك النقد الذي ليس بوسع املرء أن يتجاهلـه "أم بالنقد املعاصر يفهمون 

ي السائد أو صاحب السلطان النقد الذي يظهر، جراء غرابته، مبظهر الز"ذلك 
الفكري احملض  لكي جيعل الناس يصدقون بأنه ممثل النوع املعاصر أوحىت طليعته 

  رمبا؟
إن سؤاالً من هذا النوع  ال يتظاهر بأنه جييب علـى بعـض املعضـالت    
األساسية اليت يواجهها النقد، ال ولن يتخطى أيضاً، منذ البدء، مستوى املمارسة 

طيع املرء ا أن يرسم حدود امليدان النقدي بغية اقتراح تغيريات املفيدة اليت يست
ولئن كان هلذه املقتطفات أن تـؤدي أيـة   . لصاحله أو ترميم بعض الثغرات فيه

بغض النظر عن كوا طرائق مرحية للقـارئ لكـي يتشـبث     -وظيفة حقيقية 
توافق آراء  فهي أن جتعل املرء يظن بأا تشكل-بتالبيب بعض املقاالت الشاردة 

النقاد يف هذه األيام، وأساساً يف متناول اليد تفترض بأنه دقيق، ومنه تطلق عملها 
هي، وإليه تستجيب، وبناء عليه حتدد أنفسها، أي حلفاءها وخصومها، ففي قبول 
مثل هذا االساس يفترض النقاد أيضاً اساساً هلذا االساس وقـد يقولـون، دون   

طفات وما متثله تتقصد أن تكون خمتلفة عن غريهـا  مراوغة مفرطة، أن هذه املقت
من املقتطفات وتوافقات اآلراء السابقة، اليت هي خمتلفة بدورها عن سابقاا أيضاً 
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إن من الواضح أن التغيري النقدي أقل تعاقباً وفجائية من ذلك، . وهكذا دواليك
قتطفـات  ولكن هيا بنا نسلم جدالً بوجود مسحة من التغيري تتضمنها هـذه امل 

  .وتستغلها أيضاً
فالنقد يف أمريكا يف هذه اآلونة أكثر عاملية، بطريقة واضحة متاماً مما كـان  
عليه منذ أول عقدين من عقود هذا القرن، إن جمموعة ماكسي دوناتو املعنونـة  

، تسجل مبنتهى التوثيق ذلك التدخل الفرنسي الدائب علـى  "اجلدل البنائي"بـ 
الـذي   1966قدي األمريكي، مثلها مثل مـؤمتر عـام   مايبدو يف اخلطاب الن

اشتملت حماضر جلساته املنشورة على أول جتميع هـام للنقـاد األجانـب يف    
فالتدخل الفرنسي أدى فضالً عن ذلك إىل انفتاح األبـواب  . الواليات املتحدة

كجينيـف  (والنوافذ على بقية أوربا، أوال على األقاليم والبلدان الرومانسـية  
إن . ، ومن مث على مناطق كأملانيا واالحتاد السوفيايت)يا علىوجه التخصيصوإيطال

هذه الرتعة العاملية اجلديدة أحيت بالفعل االهتمام بالتوجهات القدمية  أو الوطنية 
، كما .بريس. س.اليت ماكانت معروفة من قبل إال لالختصاصيني، كتوجهات س

وكريتيوس وسبيزر، وبالشـكلني   أحيت االهتمام بفيلولوجيني من أمثال أورباخ
  .الروس أيضاً

فثمة نتيجة هامة بالنسبة ملن كان ميارس النقد ويكتب باإلنكليزية، وملن كان 
إن املقالـة  . يهتم باملسائل النظرية، كانت تآكل مركزية الدراسات اإلنكليزيـة 

 1970املنشورة يف عـام  " قضايا"الشهرية لريتشارد بويرير يف جملة بوليتاركن 
أفصحت عن هواجس الناقد الناطق باإلنكليزية حيال املوقف الذي كان يعتمده 
النقاد، بدءاً بآرنولد وانتهاء بليفيز، والذي مفاده أن الواجب يقضي بالعثور على 

، فاحملكات تعرضـت  )2(حمورنا األخالقي مبسوطاً يف الكالسيكيات  اإلنكليزية
، )3"(، بالفاعلية البنيوية والكتابة"يزبارث"للتحول إىل فاعلية، كتلك اليت دعاها 

أو إىل كينونة منعوتة باألدب احلديث بعد أن خلع عليها التصور مقداراً أوىف من 
وما تلك العبارة األخرية إال من عنديات ليونيل تريلينغ اليت كانـت،  . االتساع

، تردد أصداء االحتجاج ضد آرنولـد  1961حني استخدمها ألول مرة يف عام 
وملا كان آرنولد يرى أن الناقد األمثل هو ذلـك الناقـد    . جه التخصيصعلى و

الذي يتحدث، مع العلم أن أرنولد نفسه كان الناقـد الـذي وضـع عملـه     
الدراسات اإلنكليزية يف قلب الربنامج األديب يف الواليات املتحدة بكل تأكيـد،  
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رويـد  عن نوع من األدب احلديث الذي يشتمل على كل من ديدرو ومـان وف 
وجيد وكافكا، كان رأيه ذاك إعالناً هاماً عن مقدار اتسـاع املـدى العـاملي    

  ).4.(والديالكتيكي الذي أضحى عليه النقد الناطق باإلنكليزية
مل يعد على أوثق ارتباط باملوضوع أن يكون الناقد النبيه الشاب قد تلقـى  

الكتاب الفرنسـيني  ، باللغة الفرنسية عن )امع اإلنكليزي(دورات تعليمية يف 
وحسب، البل وصار عليه اآلن أن يقضي ردحاً طويالً من الزمن يف قراءة بارثيز 

وعالوة على ذلك مثـة  . وديريدا وتودوروف وجينيت، وأن يستشهد م أيضاً
طفقت تطرح مصطلحات  -إنكليزية،/مسها إن شئت فرنسية-مفردات جديدة 

بشيء من الثقة أن  )décodage, decoupage"،)12 و   bricolage" من أمثال 
وحفنة من احملظوظني كانت سوف تستشـهد  . فهمها سيكون مبقدور أي إنسان

تطربا بكل من زوندي وبينيامني وأدورنو ومايرو إنـزينبريغ وبـاختني وإيكـو    
ولومتان، وبالطبع جباكبسون الكلي الوجود، وهكذا مل يعد موضع االعتراض أن 

األدبية ذلك االعتماد الكبري علىالعمـل العـاملي    تعتمد مقتطفات من النظرية
النقـد  (فبالتحول الذي حتولـه  . كشيء مناقض للعمل احمللي على وجه احلصر

، مما كان  يبدو تزمتاً ضيقاً يف أفق التفكري إىل االنغماس الذي انغمسـه  )اجلديد
لدراسـات  يف الرتعة العاملية، كان التكامل املعـزول ل ) النقد اجلديد(أحياناً هذا 
ككتلة من النصوص، كموروث، كموضوع، كنربة صوت، كفرع  -اإلنكليزية

  . هو الذي عاىن األمريني يف هذا التحول -دراسي حمكم جيد التحديد 
إن مبقدور املرء أن يدعو هذه اخلسارة بأا خسارة للموضوعية، أي مبعـىن   

كار عن كل مايتعلق احلالة املوضوعية، فأفكار عن احلدود والتخوم، وبصحبتها أف
بالوطن من أدب وجنس أديب وعصر ونص بأم عينه وكاتب، يبدو أا وهنـت  
فالسهولة اليت كان بوسع املرء أن يؤكد فيها أن احلركة الرومانسية هـي كـذا   
وكذا، أو أن املوروث هو مثة أعمال معينة مرتبة وفق ترتيـب معـني، جـرى    

إن نظرية بارثيز النقدية، .ن املقاصد النصيةاستبداهلا إما بنظرية أوبأمثلة تطبيقية ع
كما (وعلى التخفيف من غلواء كاتب ما   ”écriture“بتوكيداا على الكتابة 

                                                        
  .bricolage: عفو الخاطر )12(

  .décodage: حل األلغاز  
  . المترجم - découpage: تزويق  
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) Z/S )13(كمـا جـاء يف  (، وعلىنص كلي النفوذ )يف حديث بارثيز عن راسني
، تصور بدقة )متعة النص(،  ”Le plaisir du texte“" وعلى نص مثري كما يف 

التحول الذي مت يف نوع من أنواع الرتوع التارخيي املصبوغ بصبغة معقولة ذلك 
موضوعية واملتمركز على الدراسات اإلنكليزية أو الفرنسية كمحور له، إىل نوع 
من أنواع  األدوات النقدية العاملية اليت تأتيها األمهية من فاعليتها ال من، حبال من 

ومن العجب العجـاب أن  . د التعززهااألحوال، املادة األدبية اليت قد تعززها وق
قيداً معيناً قد فعل فعله على جامعي املقتطفات الذين جاؤوا مبقتطفام من بارثيز 
وتودوروف وأغفلوا، يف الوقت نفسه، من بني أكثر النحاة أصـالة كـال مـن    

 )Tel Quel”)14“كريستيفا وسولريز وجان بيري فاي، وآخرين من عصبة جملـة  
بالطبع للتنكر ملاضيها اليساري وآلت إىل تذكرة مزعجة عن  اليت عمدت الحقاً

  . ذلك  التقلب الكبري الذي تتقلبه األمناط الفكرية
فمن ناحية أوىل كان يبدو أن املفردات النقدية العامليـة مل تكـن تتقصـد    
النصوص أو املوروثات  وإمنا تتقصد حالة من الوجود قد حيق لنـا أن نـدعوها   

احية األخرى تربز مثة معتقدات بديلة أخرى لتحل حمل األفكار بالنصية، ومن الن
وكما هو عليه احلـال  .  القدمية عن الكاتب أو العصر أو العمل أو اجلنس األديب

فكروا يف دانـيت  . دائماً مع النقد، تظهر األمهية فجأة على بعض الكتاب القدماء
فيمـا يتعلـق ـا    ، وفكروا يف هولدرلني "النقاد اجلدد"و  ”Donne“أو دون 

ييداغر، وفكروا يف روسو وآرتود وباتيل وسوشور وفرويد  ونيتشـه بالنسـبة   
، إن هؤالء الكتاب حيظون بشرف معاملة املبادئ الـيت  "اجلدد"ألواخر النقاد، 

فالعودة إلـيهم  . ليس على النصوص كنصوص أن تتخطاها وال حاجة ا لذلك
ركـام كقديسـني مصـونة هلـم     تعين، كما عاد الكان إىل فرويد، توطيد أ

وأما النتيجة املشؤومة بالنسبة للنقاد املوالني فهـي  . مشروعيتهم بالوالء الصادق
أم، حىت لو مل يستعملوا صورة آرنولد ذات التحجر املهيب كمرادف لقيمـة  

ولكن اجلدير . سامية، ليسوا أقل عرضة لسلطة متأتية من أعمال وكتاب مبجلني
ذلك االختزال النقدي اجلديد الذي يبعث على اجلنـون، إذ   باملالحظة يكمن يف

بدالً من مناقشة نقطة ما متيل األمور على األغلب إىل األسناد الباهت لنيتشه أو 
                                                        

  ).المترجم(_ بارت لروالن . عنوان دراسة نقدية بهذا العنوان - )13(
  . المترجم -كما هو أو كما هي  - )14(
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وكأن االسم وحده حيمل قيمة كافيـة إلبطـال أي   -فرويد أوآرتود أو بينيامني 
اد معـه أي  ففي معظم األحيان ال حيمل االستشه. اعتراض أو لتسوية أي نزاع

متييز كالقول أن املقطع الفالين يف العمل الفالين أفضل من غريه من املقـاطع أو  
أكثر إفادة منها، ال بل والواقع أقل من هذا يف بعض األمثلة اهلزلية الواردة عفو 

  . حبد ذاما. اخلاطر، إذ ما من حاجة تدعو لذلك ألن االسم واإلسناد كافيان
أيضاً ماضياً جديداً، أو تارخياً جديداً كما تعـين،   إن الشرعة اجلديدة تعين

فأي قارئ للنقد الفرنسي احلديث سوف . ملزيد من سوء احلظ، ضيق أفق جديد
يعتريه الذهول حني يتيقن أن كانيث بريك، الذي تناول إنتاجه الضخم أول مـا  

إنسان .  تناول حبث العديد من املسائل واملناهج اليت ينهمك ا الفرنسيون اآلن
، فهل هذا الشيء نتيجة اجلهل أو االستخفاف  أو احلذف املقصـود   )5(مغمور

إيديولوجياً؟ ومثال آخر، وهو املثال الذي جيب عدم حتميل األوربـيني مالمتـه   
ولكن . طبعاً، هو موقف التبيع الذي يتبع به النقاد األمريكيون أقرام األوربيني

خصيص هو تلك الطريقة اليت يتحذلق ـا  الشيء الذي يبدو هذراً على وجه الت
أحد النقاد أو ينتقد عمل ناقد جليل كبارثيز أوديريدا وقلما تنطبق على املعـايري  

وعلى نفس الشاكلة هنالك اجتاه واضح لتفادي البحث . اليت حىت ال تقرها أصالً
فمقـاالت  . التارخيي باعتباره، من حيث اجلوهر،  أقل أمهية من التأمل النظـري 

يريدا عن روسو وكوندياك، إن اكتفينا مبثلني بارزين، فرخت سلسلة كاملة من د
  ).6(التقليدات اليت كانت كلها هزيلة تارخيياً ونصياً هزال مقاالت  ديريدا

فماذا، ترى، عن اخلطاب النقدي السائد نفسه، أو، مبزيد من الدقة، مـاذا  
، "تقـد البـديهي  يفعل اخلطاب النقدي؟ وهنا سوف  أحتدث عـن ذلـك املع  

“apriori”   السامي الذي يبدو بأنه يوجه اهتمام النقاد إىل جانب هام واحد من
أال وهو اجلانب الوظيفي، ففي معظم  ضمائم املقتطفات، : جوانب اخلربة األدبية

ويف األساليب النقدية السائدة، اليت متثلها هذه املقتطفات، جند أن الناقد يتحدث 
ن كيفية عمله، وعن كيفية انضمام بعضه لبعض ليفعـل  عما يفعله نص ما، وع

أشياء معينة، وعن كيفية كون النص منظومة متكاملة ومتوازنة ككل، إن هـذا  
النوع اخلاص من الرتوع الوظيفي كان له أثر مفيد بنفس املقدار الذي قد يبـدو  

يـة  فيه بأنه فكرة مهزولة  عن األدب، وذلك ألنه  ختلى عن تلك البينات البالغ
الفارغة اليت ال تفعل أكثر من اإلعالن عن عظمة عمل ما وعن قيمته اإلنسـانية  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


http://medaad.wordpress.com 
 

 

-182-  

وما شابه ذلك، مع العلم أنه أتاح للنقاد، من جانب آخر، أن يتحدثوا حـديثاً  
فالنقد الذي كان ميارسه األكادمييون أو الصحافيون . جاداًوتقنياً ودقيقاً عن النص

 - belles“عتبار بأنه فرع من األدب احملـض  أو اهلواة، كان يف العادة موضع اال
letters”   النقـد اجلديـد  "، ناهيك عن أن عمل الناقد كـان، حـىت ورود" ،

اإلنكليزي واألمريكي، إطراء عمل ما أمام القراء العاديني وأمام النقاد اآلخرين 
د سواء بسواء، وأما النقد الوظيفي فإنه يعمل انفصاالً حاداً جداً بني مجاعة النقـا 

والرأي العام، وذلك باالستناد إىل الفرض القائل  أن كتابة عمل أديب والكتابـة  
عن عمل أديب ما مها إال وظيفتان اختصاصيتان بال أي مرادف أو موجب بسيط 

ولذلك جيب على املفردات النقدية أن تؤكد على . هلما يف اخلربة البشرية اليومية
وحىت البشرية اليت يتميـز ـا السـلوك    املميزات املناهضة   للميزات الطبيعية 

ومبا أن الفرضيات التطورية تبدو مشوهة على وجـه  .  الكالمي يف اللغة املكتوبة
إذ ال ميكن تقليص الكتابـة بتلـك    -التخصيص مبقدار ما يتعلق األمر باألدب 

فـإن   -البساطة إلىماض طبيعي أو إىل حافز طبيعي أو إىل حلظة سابقة جتريبياً 
سيهجرون درم للتفتيش عن لغة تقنيية  ليس هلا استخدام ممكـن آخـر   النقاد 

  . سوى وصف وظائف النص
ومثة قرار سابق هلذا القرار القاضي باستخدام مفردات تقنية حمض موجـود  

ريتشاردز الذي مل يستخدم بالطبع مصطلحات لغوية . أ.يف النقد الذي جاء به إ
 ، األمريكيني كـان )النقاد اجلدد(ضاً، عن علمية، علماً أن ما مييزه، وإمبسون أي

. حبثه عن الدقة النقدية دون أية مداهنات هليبة األدب أوهيبة اخلـربة اليوميـة  
فالدقةيف التعامل مع األدب تتأتى بالنسبة إليه من استخدام الكلمات، والكلمات 

أو ال ميكن أن تكون دقيقة، إال من خالل علم الكلمات إثر تنقيتها من التزييف 
وإن الشيء الذي عزله عن أقرانه كان اهتمامه الالحـق  . العواطف أو الشوائب
، فضالً عن استعاراته املتواصلة مـن   ”Basic English“باإلنكليزية األساسية 

. اللغة العادية أو من الفلسفة النفعية والسـيكولوجيا السـلوكية والتجريبيـة   
: د الذين أنا بصدد حبثهم اآلنوالصحيح اإلضايف عن عمله صحيح أيضاً عن النقا

فإغراءات املفردات النقدية التقنية احملض تفضي إىل  سقطات مؤقتة يف نوع مـن  
ويف أمثال هذه اللحظات تصبح القراءة والكتابة مـثلني  . أنواع التزمت العلمي

من أمثلة اإلنتاج  املنظم واملصنف منهجياً، وكأن العوامل البشرية املعينة ال متت 
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ولنقل مثالً يف نقـد غرميـاس أو   (فكلما ضاقت النواة اللغوية . ذا األمربصلة هل
  .، زادت منهجية املدخل وزيادات علمية املذهب الوظيفي)لومتان

ففي معظم األحيان تعود التعريفات بالقارئ إىل املنهج باعتبـار أن أحـد   
غال مقاصد املذهب الوظيفي هو تكميل أداة التحليل مقدار تكميل أي فهم ألش

وهكذا ففي الوقت الذي يتوفر فيه الذوق السليم لناقد نبيـه كبـارثيز   . النص
ملعرفة الفرق النوعي بني إيان فالمينغ وبلزاك، يكون ما يقوله عملياً أن األخـري  

أي أن األخري أكثر استجابة لقـراءة بـارثيز   (على حنو أفضل من األول يشتغل 
تقريباً القول بأنك تستطيع كتابة قصة  فهذا القول يشبه). صرفة )15(قراءة داللية

إن كنت تعرف قواعد التأليف، األمر الذي ال يكفل مبنتهى الوضوح مثل هـذه  
النتيجة، ولكن التعرض الدائم ملخاطر حماباة الوظيفة، يتمثل ألغراض عملية، يف 

ن ومبـا أ . إعطاء القارئ إحساساً مرضياً ثابتاً منتظماً بالرهبة من األماكن املغلقة
ومبـا أن الطـابع   . العالقة بني العمل والناقد عالقة ذاتية األحكام وذاتية التأبيد

املخصص الذي يطبع تلك العالقة طابع مقصور عليها ونظامية، فإن القـارئ ال  
ميكنه أن يتوقع إال احلصول على معرفة من النوع املؤكد واملغلق سـلفا جـراء   

يدفع الناقد للعمل، والناقد يبين النص  فأنت ختترب النص وهو. التعريفات األولية
. إن حمصلة هذه التقاطعات ماهي مبنتهى البساطة إال أا حدثت: إبان عمل النص

وهكذا فإن الرباعة النقدية مقصورة جداً على تغيري تناسـق كلمـات العمـل    
  . وحتويلها إىل مثل عن املنهج

ىن إالأم قـادرون  إن معظم عظماء النقاد منهجيون، األمر الذي قد ال يع
على توضيح وعقلنة معرفتهم املبدئية باألدب، بيد أنه يعين يف الوقت نفسه  أم 
غري خائفني من جعل مناهجهم وكتابتهم مشوقة حبد ذاا ومتناسقة فكرياً، أكثر 

ولكن أمثال هذه التحديات نادرة بالنسبة للنقـاد  . بكثري من عمل أو مناسبة ما
ستخدمون العمل كي جيعلوه يعمل، وهو الشيء الذي يقوم به فهم ي. األقل شأناً

كما أن منهجهم يبني فاعلية العمل، وهيي الشيء الذيي حيتازه على الدوام على 
الدوام،  وهكذا دواليك دون إي إحساس بالقوى املتضاربة اليت تشكل أسـاس  

  .املنهج أو مبكمنها اجلوهري يف احلياة الفكرية
                                                        

  . المترجم -قراءة على ضوء علم دالالت األلفاظ أو الكلمات  )15(
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البنية واإلشـارة والتالعـب   "كتاب ديريدا املعنون بـ إن امليزة العظيمة ل
، هي تبيانه املنهج وهو يدور حول نفسه يف "باأللفاظ يف خطاب العلوم اإلنسانية

نفس تلك اللحظة اليت حيقق فيها أعظم انتصاراته، إلحراز سالسة أكثـر جـدة   
ان دائماً مثن خطر العقم والتعقيم  ك"ويردف ديريدا قائالً أن . وأكثر متيزاً أيضاً

. ، ويلمح بشجاعة مناسبة إىل أنه على استعداد لدفع الثمن طواعية)7(السالسة
ولكن ليست هذه املقوالت إال مقوالت متميزة  جيء ا بعد التيقن التام من أن 
منظومة املناهج املعاصرة ختطر على البال يف حلظة معينة من حلظات الوعي الذايت 

اً جراء التفكري، مبنهج ما ومن مث استخدامه حسـب  البشري، وال جتيء عشوائي
إن مقاالت من أمثال مقاالت ديريدا ميكن العثور عليها بني احلـني  . مشيئة املرء

واحلني يف املقتطفات األدبية، وأما قيمتها فتكمن يف توضيحها اإلحساس بقـوى  
حيسن  املنهج املتضاربة وجذورها الراسخة يف صلب النشاط الفكري، األمر الذي

 -بعدئذ إدراكنا أن اخلطاب النقدي املعاصر معارض يف مواقفه لكل ماهو ساليل 
فما أن آل النقد . سواء أكان ذلك يتعلق بالعمل أو بالناقد أو باملعرفة أو بالواقع

املعاصر إىل اليتم، جراء املقاالت النقدية املتطرفة لكل مـن فرويـد وسوشـور    
ثات واملعرفة نفسها، حىت نال استقالله املنهجي ونيتشه، خبصوص اجلذور واملورو
إن النقد املعاصـر ال يـؤمن بالتواصـالت    . باحتالله موقعاً فعاالً يف هذا العامل

، بل ويرجتل نظاماً، بأفعال )كاألمة واألسرة والسرية والعصر(التقليدية املوروثة 
يان، مـن  ، يف أغلب األح ”bricolage“تأيت كيفما اتفق من وحي عفو اخلاطر 

فثقافته ثقافة نفي الغياب ومعارضة التمثيل، وثقافة جهـل  . صميم انقطاع ائي
  ). كما كان يعرب عنها بال كمور مراراً وتكراراً(

فكل أكابر النقـاد  . ولكن اجلهل املكتسب أو املوهوب ليس بشيء وضيع
 الذين يكتبون يف هذه اآلونة جيعلون من أنفسهم أدوات نقدية ومنـذ الوهلـة  
األوىل، وذلك ألن جهلهم االفتراضي جيعل من املمكن العثور على حقائق هامـة  

هيا  وتأملوا كوكبة مـن  . عن دراسة األدب، وعلى مناهج هامة لتلك الدراسة
النقاد فيها كل من أورباخ وسبيتزر وبال كمور وبارثيز وجينيت، ممـن حيـام   

م من وجود مقدار كـبري مـن   املسلكية تغطي قرناً من الزمان تقريباً، على الرغ
التشابك فيما بني بعضهم بعضاً، فهم كلهم موجودون ضمن إطـار املقتطفـات   

وإن كالً منهم، بادئ ذي بدء، ذلك القارئ الذي تعلّمه لصاحل النص . األساسية
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والذي منهجه  من النص، عالوة على أن االختالفات فيما بينهم واسعة  جـداً  
 ا كل منهم جهلهنظراً للطريقة اليت يسوس .  

ومع ذلك فما من واحد منهم يهتم ذلك االهتمام الكبري بالفروق الدقيقـة  
بني النظرية السقيمة والتطبيق أو بني النقد األديب وبني الفيلولوجيـا والفلسـفة   

فمنهجهم العام، واحلالة على ماهي . وعلم اللغة والسيكولوجيا والسوسيولوجيا
ل الشيء الذي يبدو مادة دخيلة، أو الشيء الذي  عليه، منهج توحيدي ألنه حيو

  . يبدو يف بعض احلاالت مادة ومهية وتافهة، إىل أبعاد على صلة وثيقة بالنص
وإن بعض هذه العناصر تبدو غريبة على املألوف إىل حد االبتذال، ال بـل  

ولكنين أظن أن تعمد هذه الغرابة . وإا لتبدو على هذه الشاكلة على حنو متعمد
ماهو إال خطة أساسية من خطط اخلطاب النقدي املعاصر، مبا يف ذلك خطـاب  

فالنصوص، بالنسبة للناقد، نصوص ال كرموز لشيء آخر بـل  . نورثروب فراي
، إذ أن النصـوص  )ومفردات فراي مفيـدة هنـا  (كزحزحات ألشياء أخرى 

 بعض احنرافات عن الوجود البشري ومبالغات عنه ونافيات له، فضالً عن أا يف
إن األسلوب الميثل الكاتب، شأنه بذلك شأن . األحيان ظواهر للمبالغة والتمزيق

فحقائق األسلوب، بدالً من ذلك، توجـد  . القول أن سرب الكتاب هي الكتاب
جنباً إىل جنب يف عالقة تقرب من النص الذي يشكل حبد ذاته قسطاً من بنيـة  

فهذا كله ال يعدو أن يكون النتيجة . تقرب تتغذها العناصر الغريبة على املألوف
ومـا أن  . املعروفة جداً للموقع املهزول الذي حتتله الذاتية بالقياس إىل الـنص 

، هي مايرهق )العرق واللحظة والبيئة(، "تني"تالشى اإلميان الشائع بأن معطيات 
ويكبل الكاتب كمنتج لنصه حىت صار ناقد كجورجز باوليت يتقبـل قبـل أي   

ماً أنه ذلك املدافع الصنديد عن الوعي اإلبداعي اخلصب، شذوذ شيء آخر، عل
. الذات عن املألوف وعرضيتها وتزعزعها، أمي تقلبها وخواءهـا أمـام الـنص   

فالقراءة إذاً هي ذلك الفعل الذي يتعرض فيه للتحوير املبدأ الذايت الذي أدعوه "
  ، )8"(ه حصراً ذايت أناباألنا، بتلك الطريقة اليت ال يعود يل فيها احلق بأن أعترب

إن ماجيعل هذه املقوالت فعالة منهجياً، كشيء مناقض لكوا بينات عـن  
التعاطف  اجلياش بني الناقد والنص، هو أن اهلوية الصحيحة للناقد، أي نقطـة  

نفس الذات الـيت تأكـل وتتسـوق    (انطالق العمل، ليست بالذات التجريبية 
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  .ي، وليست بالقناع الرمس)وتتنفس ومتوت
فاهلوية النقدية، أي املنهج املوثوق واملأذون للناقد يف تعامله مع النصـوص،  
مبنية على قاعدة لغوية ومصبوغة بصبغة املؤسسة على األرجح، ال على قاعـدة  

وهذامايعين بالنتيجة أن النظرة إىل اللغة هـي  .سيكولوجية أو اجتماعية أو تارخيية
وإن مثـل  . ال جمرد أداة شاقولية للتواصلأا مجاعة مؤلفة من مستخدمي اللغة، 

هذه اجلماعة على تشابك ذايت فيما بينها طبعاً، ولكن هلا قوانينها الـيت تعطيهـا   
لدى أورباخ أو سبيتزر أو -فاملنهج النقدي . النظام والترابط املنطقي والوضوح

شيء فعال ألن أي مظهر، من مظاهر اللغة لـه  -بالكمور أو بارثيز أو باوليت 
وإن مايهم . اللته، مع العلم أن اإلتيان بالداللة هو حتديداً املقدرة األساسية للغةد

الناقد هو الكيفية اليت تدل ا اللغة، والشيء الذي تدل عليه، والشكل الـذي  
  . تعتمده لذلك

فهل . ولسرعان ماتنفتح على مصاريعها أبواب نطاق واسع من االحتماالت
، وهل كلها متكافئة بعضها مع بعض، وهل هـذه  هذه الداللة اللغوية مقصودة

الداللة متعمدة تارخيياً أو سوسيولوجيا أكثر  من تلك، وكيف تـؤثر واحـدا   
إن جدول اخليارات أمام االهتمام النقدي ميكن توسيعه حىت يشتمل  -باألخرى؟ 

ومبا أن النقاد من املفروض م أن يكونوا قراء أذكياء قبل . على أي عمل نقدي
ي شيء آخر، فإن دورهم بعد ذلك ينحصر يف الدور الفعـال والـديالكتيكي   أ

هو الـذي حيـدد الداللـة     -أي وجودهم، دورهم -فعملهم .  والشيء سواه
وهكذا فإن تاريخ النقد األديب هو، كما تسـهب  . كموضوع للدراسة والتحليل

ين، بطريقـة  يف تبيانه مقتطفات ها زارد آدامز، تاريخ الوساطات النقدية، مما يع
أخرى، قولك أنه تاريخ حصول النقاد على اهلوية من جراء إضفاء الداللة علـى  
بعض املوضوعات اللغوية ملصلحة الناقد أوالً، ومن مث ملصلحة غريه من النقـاد  

، فاهلوية النقدية هي األحبولة التصويرية لـبعض األشـياء    )9(والقراء اآلخرين
إن دراسة تاريخ النقد ماهي يف الواقع إال فهـم  . املعينة واحملددة شكالً يف اللغة
فتاريخ كهذا عليه أن يعثر، وليس بشكل أقل مما . تاريخ األدب من زاوية نقدية

على الكيفية اليت استلمت فيهـا  "وصف به فرانسوا جاكوب تاريخ البيولوجيا، 
بعض املوضوعات للتحليل، وبذلك صار من املمكن مليادين حبـوث جديـدة أن   

  ). 10".(رمسياً بنعت العلوم حتظى
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***  
فأي موقف .ولكن املوقف الوظيفي يف اخلطاب النقدي يتسم بقيود مؤسفة

وظيفي يبالغ يف كثرة اهتمامه بالعمليات الشكلية للنص، يف الوقت الذي يبـالغ  
وبكلمات أخرى فإن النطاق املفروض بعمليـات  . فيه بقلة اهتمامه مبادية النص

يل إىل أن يكون إما داخلياً برمته أو بالغياً بأسره، حيث ال النص أن تكون عليه مي
  . يتعدى دور الناقد فيه دور اإلنسان األوحد املتلقي

فالنص، من الناحية األوىل، موضع التخيل بأنه يعمل منفرداً ضمن نفسـه،  
أي متمتعاً بامتياز حيازته مبدأ التالحم الذايت أو إن مل يكن على شـكل امتيـاز   

زه له كمبدأ بديهي خبط عشواء وعلى ارتباط به، يف حني أن النص، من فباحتيا
الناحية األخرى، موضع االعتبار بأنه حبد ذاته سبب كـاف لإلتيـان بـبعض    

ولكن النص يف كلتا هاتني احلالتني ال يبقى . التأثريات احملددة على أي قارئ مثايل
دعاه سـتانلي فـيش   كما كان عليه من قبل بل يتعرض للمسخ والتحول إىل ما 

ولرمبا تكون النتيجة على غـري  . بالشيء االصطناعي الذي يستنفد نفسه بنفسه
توقع أن النص يصبح مصبوغاً بصبغة املثالية، أو اجلوهرية، بـدالً مـن بقائـه    
موضوعاً ثقافياً من نوع خاص كما هي عليه حقيقته يف واقع األمر، وله سـببيته  

ي، أي كل تلك األمور اليت تشكل حقاً من ودوامه وصموده وحضوره االجتماع
  .حقوقه اخلاصة

إن بعض احملذوفات املهمة من املقتطفات تدل على سطوة هذا االحنياز املثايل 
فميشيل فوكو قلما يوجد يف تلك املقتطفات، على الرغم مـن أنـه   . والالمادي

كمـا أن أوربـاخ   . أحرز مرتبة التقديس يف وقت أحدث عهداً وبكل جـدارة 
اللذين يعين حبثهما الفيلولوجي أساساً ال بالقراءة بل بوصف أمنـاط  -بيتزر وس

ضحيتا سوء التمثيل املطلق إىل احلد الذي جيعـل القـراء ذوي   -دميومة النص 
، )إن مل يقرؤوا املقالتني أو الثالث عن سبيتزر وأورباخ(التثقيف اهلزيل يفترضون 

وأمـا لوكـاش   . بروكس أووارينبأما كانا على األرجح نسختني عتيقتني عن 
فيربزكمحجاج غليظ يف دفاعه عن الواقعية ألن أقرانه يف املقتطفـات يطنبـون   

فاملختارات من عمله هـي نفسـها   . بإطراء التفرد الفين وبقيمة الصقل اجلمايل
وعلى نسق واحد يف كل املقتطفات النقدية،  وبالنتيجة فهي مملة وعلـى نسـق   
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مبنتـهى البسـاطة لإلتيـان بامللـل والربهنـة علـى        واحد أيضاً كوا خمتارة
وإن تلك املقتطفات، حىت وهي تبذل اجلهد اجلهيد إلعطـاء  ).  11(ماركسيته

فكرة ما عن مدى براعة الوظيفيني يف األسلوب كوسيلة أساسية من وسائل فعالية 
هاليدي، أو غريمها من .ك.أ.ال تقتبس شيئاً من أعمال ميشيل ريفاتري أوم. النص

وعالوة على ذلك فإن مثل هذا النقد التارخيي احملرف الـذي  . كبار األسلوبيني
تطرحه املقتطفات ال ميكنـه أن يتماثـل يف انفصـاله عـن التـاريخ الثقـايف       
السوسيولوجي مع كتابة تاريخ األفكار على حنو مباشر، والذي ميأل صـحائف  

دة املقتبسة نفسـها يف  الصحف املتبحرة به، فهذا االستخفاف بالتاريخ يفسد املا
إن مقتطفـات  .  الوقت الذي ال ميت فيه التاريخ بأية صلة لصـلب املوضـوع  

، احلديثة، تتحلى بتصوير رائـع بـدون   "النظرية  األدبية األوربية"عن " غراس"
، أو "نقد العقل الديالكتيكي"، و"ماهو األدب؟"إنغاردن، أو بدون سارتر كاتب 

  ". لزمنالوجود وا"بدون هايدغر كاتب 
إن هذه التشويهات تنجم جزئياً عن فوضى خاصة تضرب أطناا يف النقـد  

فالنقد، كفرع من فروع املعرفة، مل يعر من االهتمـام إال أقلـه   . احلديث نفسه
وإن إحدى مسات النقد احلـديث تتمثـل   . لتارخيه كفرع من فروع املعرفة أيضاً

د أن من النادر نسبياً  أن جند نقاداً بي. بالرغبة يف كتابة النقد عن النقاد اآلخرين
فمن صحيح القـول أن  . ممن يتولون العناية بالتواريخ النقدية حول النقد نفسه

هنالك جهوداً موسوعية كجهود رينيه ويليك، ولكن جيب أن نسأل عن السبب 
من كتيـب  (الذي جيعل التاريخ النقدي  يفضل دائماً التاريخ النقدي املوسوعي 

، وقلما يعين بنقد التاريخ النقدي،  وخري دليل على ذلـك  )فاتومرجع ومقتط
يف إثـر النقـد   "كتاب فرانك نتريشيا بعنوان : يتجسد مبثلني حديثني ممتازين مها

، إذ يشـذان  "النقد يف مهب الريح: "، وكتاب جيوفري هارمتان بعنوان"اجلديد
يخ سيفضـي  فمثل هذا التـار . عن القاعدة ويربهنان على ذلك التفضيل العام

والشك إىل إمعان النظر يف الضغوط االجتماعية والسياسية اليت تنيخ على النقد، 
مع العلم بأنه سوف يستدعي االهتمام بالسؤال الذي يدور عن الوقـت الـذي   

. يكون فيه النقد فرعاً من فروع املعرفة وعن الوقت الذي ال يكون فيه كـذلك 
قد باعتباره ظاهرة فكرية يف إطار تارخيي وقصارى القول فإن االهتمام النقدي بالن

واجتماعي يتعرض للمقاومة بتلك الطرق اليت تتماثل متاماً مـع الطـرق الـيت    
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فالنظرة إىل النقد هي أنه الشيء الـذي  . أدرجتها يف الئحة عن املواقف الوظيفية
 إن اإلتيان بالنقد. يفعله النقاد، بصرف النظر عن ظروفهم الدنيوية أو األرشيفية

معناه فعلك ماكان موضع الفعل على الدوام، ودون التحدث عـن أي تغـيري   
  . أوماض

وأما بالنسبة جلامع املقتطفات فإن اختيار هذا أواستبعاد ذاك، فأمر ميليه على 
األغلب جمرد استغالق إدراك احتمال االختيار عليه، وذلك ألن فهم املقتبسـات  

لترزمي أكثر صلة بذلك التجميع شيء أصعب حىت من فهم كتاب كامل، إذ إن ا
بيد أن احلالة ليست دائماً على . من الدقة التارخيية البل ومن الدقة اجلمالية أيضاً

إن ما نكتشفه، حينئذ، هو ذلك التفادي املقصود املتعمد للنقـد  . تلك الشاكلة
الذي يتمركز حول النص كشيء مغاير للمناسبة النقدية، أي كشيء أكرب تارخيياً 

ففي هذه احلالة أقصد باملادية تلك الطرائق اليت يكـون  . دياً من تلك املناسبةوما
مثالً معلماً، موضوعياً ثقافياً جند يف طلبه، حنارب من أجله، نتملكه أو . فيها النص

وعالوة على ذلك فمادية النص تتضمن أيضاً مـدى  . ننبذه أو نناله يف زمن معني
لرواج يف وقت من األوقـات، وبـالعودة إىل   فلماذا مثة نص يتحلى با. سلطانه

، إن )12(الذهن يف أوقات أخرى، وباالنطواء يف جماهل النسيان يف وقت ثالث؟ 
، أي شهرته ومرتلته، ليس شيئاً مسـتدمياً حبـال مـن    ”fama“صيت الكاتب 

فهل تعليل هذا التحول، أو هذا التقلب على . األحوال، وللسبب السابق نفسه
وصار اآلن ضـرورة  . األقل، ضمن عمل الناقد؟ إنه ضمن عمله على ما أعتقد

أكثر إحلاحاً والسيما بعد أن عمد فوكو إىل توسيع وصقل إمكانـات متحـيص   
  . تارخيياً وعلمياً إىل هذا املستوى الرفيعاملبادئ 

إن منهج فوكو يقضي بدراسة النص كجزء من أرشيف يتألف من أحاديث 
وباختصار فإن فوكو يتعامل مع النصوص كجزء من . تتألف بدورها من مقوالت

منظومة ذات انضـباط صـارم وذات تنظـيم حمكـم،     -منظومة انتشار ثقايف 
و أن يربهن على أن كل ماهو مطروح يف ميـدان  وحياول فوك. واختراقها عسري

كاخلطاب األديب أو اخلطاب الطيب ال ميكن إيراده بالشكل الذي يـرد فيـه إال   
،  وأما أنا فقد )13(بأعظم الطرق اصطفاء وبقليل من االهتمام بالعبقرية الفردية

سقت احلجج للرباهني على أن أشياء مماثلة حتدث حني تدور البحوث عن ثقافات 
ولذلك فكل مقولة إن هي إال جهد مادي يستهدف جتسيد حيز . وشعوب أخرى
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ولكن هنالك طرائق أخـرى  . معني من الواقع مبقدار من االصطفاء قدراملستطاع
للتعامل مع مادية النصوص، وهذه الطرائق ليست باألقل نقصاً  من جراء انعدام 

و ال يقل ماديـة عـن   فنقيض التجسيد كما حبثه فوكو، وه. توافق اآلراء عليها
التجسيد، يكمن يف النفوذ األديب بالشكل الذي عمل علـى تـنظريه حـديثاً    

إن البيئـة هنـا   ). 4.(بيت أوالً ومن مث هارولد بلوم على حنو أكثر حتبيكاً.وج
تشكل أيضاً قسط من املاهية باعتبار أن افتراضهما مفاده أن كل كاتب، والسيما 

تون، يدرك مادياً تقريباً أن أسالفه حيتلون ذلك الكاتب الرومانسي بعد عصر ميل
امليدان الشعري الذي يتمىن أن ميأله بشعره اآلن، فالتصـارع بـني النصـوص    
بالنسبة للشاعر ليس، كما يقول بلوم، نزهة استجمام ممتعة، وإمنا معركة ضارية 
تتساقط فيها حراب معمعتها من كل حدب وصوب يف صميم موضوع أشـعار  

إن مادية النص هنا هـي  . ديدة، ال بل وتصبح موضوعها نفسه  أيضاًالشاعر اجل
ماهو عليه الشعر، يف حني أن التساؤل عما إن كان مبقدوره أن يكون نصاً شعرياً 

فكل شـطر، بـوجيز   . أم ال فشيء ليس بديهية من البديهيات بالنسبة للشاعر
السلف، وحيـز   العبارة، عبارة عن مأثرة، عبارة عن حيز خمطوف من بني براثن

يعبئه الشاعر بكلماته اليت يتوجب على شاعر الحق أن يتعارك معها حني يـؤون  
إن عائلة الشعر الرومانسي،كما يصورها بلوم، تلد شعراً دفاعياً، إبنـاً  . األوان

  . أسري التقييد والقلق الدفاعي
فالشيء الذي يتشاطره كل من فوكو وبلوم وبيت هوأن عملهم يدور حول 

إن العـامل الـذي   . الذي حيتله النص يف هذا العامل، وهو حيتله لنفسه فعالً املوقع
بفرع مـن فـروع   "خيتاره فوكو هوعامل الثقافة بالطبع، وهو العامل الذي يدعوه 

وهذا مايشبه تقريباً القول بأن . ، يف حني أن عامل بلوم وبيت هو عامل الفن"املعرفة
ام ، وبأن أي عامل سيكون وافياً بـالغرض  النقد جيب أن يكون يف العامل على الدو

بيد أن ذلك التصورماهو إالتصور متهافت، مع العلم بأنه التصور الـذي  . متاماً
ولكن اجلدير بالـذكر أن اخلطـاب   . حاولت سابقاً صقله قليالً يف هذا الكتاب

النقدي املعاصر يعيش خارج إطار أي عامل يف هذه األيام ويف حالة خدر بني احلني 
حلني، ال باملقارنة مع فوكو وبيت وبلوم ليس إال، بل وباملقارنـة مـع ذلـك    وا

، فمع األخذ بعـني االعتبـار أن   )15(التجاهل غري املعقول لعمل رميوند شواب
الكثري من العمل القيم فعالً واجلاري يف أمريكا اآلن يف مضمار النظرية والدراسة 
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حظوا باملناسبة أن املقتطفات الـيت  وال(األدبيتني عمل يتناول احلركة الرومانسية 
أمامنا هزيلة إىل حد الفت للنظر خبصوص الدراسات النقديـة ملبـادئ الشـعر    

، ليس هنالك أي )مبختلف النظريات عن األداء الشعري. وأشكاله أو فيما يتعلق
إن فرضيته يف كتابه املعنـون  بــ   . سبب وجيه على مايبدو الستبعاد  شواب

لفرضية بسيطة ) La Renaissance orientale(، "الشرقي االنبعاث احلضاري"
أن من املتعذر فهم احلركة الرومانسية مامل يؤخذ باحلسبان شيء مـن  : أال وهي

املكتشفات اللغوية والنصية العظيمة اليت قامت عن الشرق خالل مؤمتر القـرن  
فرضـية  ولكي تتوفر القناعة مبثل هذه ال. الثامن عشر ومقدم القرن التاسع عشر

جيب تعزيزها مبقدار هائل من التفاصيل املستمدة من التـاريخ والسوسـيولوجيا   
وملا كانت . واألدب واالستشراق األكادميي نفسه ومن الفلسفة وعلم اللغة أيضاً

التفاصيل  متوفرة لدى شواب فإنه ينظمها، علماً أن هذا التنظيم أقرب لصـلب  
لفخامة ال وفق خمطط تنقيص مستقيم بـل  املوضوع بالنسبة ملنظرٍ نقدي، مبنتهى ا

يف ضوء حتليل رائع لعملية تلقيح ثقايف، بدأت تدرجيياً ومن مث تسارعت باطراد، 
تلفح ا الشرق بالثقافة واتمع األوربيني، إن وجهة نظر شواب تكمـن يف أن  
النصوص ماهي إال نتيجة جماة بني أفكار مألوفة وأفكار غريبة، بيـد أن هـذه   

ة ظرفية ومادية إىل حد بالغ، كما حني يغامر حبياته آنكويتيل دوبـرون يف  اا
حماولة  منه لألطباق على نصوص الزند آفيستا يف مرفأ سيورات باهلند، ومـن مث  

إن تلك الوقـائع املتعلقـة   . يترجم تلك النصوص ملصلحة الثقافة األوربية ككل
 عد وال حصر هلا ودقيقة يف بعـض  بأمثال هذه ااات، وهي باملناسبة وقائع ال

األحيان،  يتقصد تسخريها شواب لدعم رأيه عن التغيري الـذي طـرأ علـى    
فبعض النصوص اخلاصـة  . املؤسسات الثقافية األوروبية كنتيجة لتلقيها الشرق

حتظى بالنظر إليها من ذلك املنظور الذي يستطيع أن جيذب إليـه ال الصـالون   
واملخرب واألكادمييات العلميـة وحـىت املؤسسـات     األديب وحده، بل واملتحف

  . البريوقراطية واحلكومية
إنين أستشهد بشواب وفوكو  وبيت وبلوم كرموز الجتاه مفتوح ال مين فيه 
محل النقد على حممل اجلد إال إذا كانت الدراسة سوف تتناول األدب بطريقـة  

 مما هـي عليـه اآلن،   وطريقة ذات بعد مكاين وزماين أكرب -مدركة ذاا بذاا 
  . على الرغم من أا التنطوي يف الوقت نفسه
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وهنا ليس من املنطق يف شيء أن أستفيض يف وصـف  . على بعد نظري أقل
املكاين والزماين ألن الواجب يقضي أن يكون من الواضح أنـين أقصـد مـا    

ويف فاألدب من إنتاج الكائنات البشرية يف صميم الزمـان  . الدنيوي والتارخيي
قلب اتمع، وهي أنفسها األدوات اليت حترك تارخيها  الفعلي كما أا، عـالوة  

لقد افترض . على ذلك، تلعب أدوارها يف ذلك التاريخ بشكل مستقل إىل حد ما
النقد الطليعي املعاصر، لسبب ما، أن العالقات فيما بني النصوص بعضها بعضاً، 

رعاية اهليكل العلوي، أو حتت رعايـة   وفيما بني النصوص واتمع  شؤون حتت
ذلك الشيء املدعو بالدراسة التقليدية، ولكن ذلك االفتراض ليس موثقاً إن كان 
املرء يقصد بالعالقة بني النصوص واتمع شيئاً كالتعقيد املنسوب هلا من قبـل  

  ”Le Dieu cashé“، "اإلله  اخلـيبء "، أو غولدمان يف )تلميذ بودلري(بنيامني 
فالدراسة التقليدية املزعومة  قلما كانت تتحلى بتينك الدقة والرؤيـا  . لوكاشأو

بيـد أن النقـاد ذوي الشـأن    . املنهجيتني اللتني يتحلى ما أمثال هؤالء النقاد
يتميزون بتلك امليزة والعظيمة اليت مؤداها أن األدب يكون قيد اإلنتاج من جراء 

لقـد اشـتط   . هم ال رغم أنوفهمنصوص أخرى وشعراء آخرين، يف صميم تواد
شواب وفوكو أكثر مما ينبغي يف حتديد القيود االجتماعية واخلارجية املفروضـة   

،  اليت )أي الداخلية(فضالً عن حتديد النظم االستطرادية  والثقافية . على اإلنتاج
  . حتفز اإلنتاج األديب وتستوعبه

تارخيياً ال يعين حبال من  إن كيل اإلطراء واإلعجاب هلؤالء النقاد الفياضيني
ولكنـهم،  . األحوال غض الطرف عن املعضالت اليت تعتور نظريتهم وممارستهم

من منطلق املعرفة، مل يقولوا أي شيء متميز بذلك احلسم القاطع اململ والنيرتقنيا 
إن دفعتنا احلاجة لنحـت كلمـة جديـدة      ”critifact“ليسم أداء نقدياً بنيوياً 

ومع . دو أن يكون يف واقع األمر أكثر من كلمة حتليلية جديدةلوصف شيء ال يع
ذلك ففي  رأيي أن عمل شواب وفوكو يبالغ يف إضفاء القيمـة علـى التغـيري    
الدرامي، علماً أن هذا القول نفسه ينطبق متاماً على بيت وبلوم ألـم كلـهم   

ر العظيمة، خبطى يعتربون التاريخ األديب دراما ثابتة إىل حد ما تتواىل فيها العصو
وهكذا فإن التاريخ يصبح يف جوهره ، حينئـذ،  . متثاقلة، عصراً إثر عصر آخر

سلسلة متوالية على نسق واحد على الرغم من أن الشيء الذي يعقب الشـيء  "
ويف عهد أحدث حاول . اآلخر موصوف بتفاصيل بالغة التعقيد وعلى أنساق شىت
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التاريخ النصي يف ضوء تلـك الوقفـات    فوكو، حماولة مربجمة تقريباً، أن يفهم
بالتحركات البطيئـة للحضـارة   ):  "اقتباساً من براوديل(النسبية اليت دعاها  

،  ولرمبا إن إعادة التركيز هذه على الكيفية اليت حتافظ ا النصـوص  )6"(املادية
على التاريخ، بدالً من تبديله على الدوام، ماهي إال عودة إىل االهتمام القـدمي  

إن آلية روسيل ال ختتلق الوجود،  وإمنا : "الذي كان يهتمه فوكو براميوند روسيل
  ). 17"(حتافظ على األشياء  يف صميم الوجود

ترى، ماهو ذلك الشيء الذي حيفظ النصوص يف صميم الواقع؟ ومـاهو   
الشيء الذي يؤدي إىل رواج بعض النصوص واختفاء بعضها اآلخـر؟ وكيـف   

، زمام الذي ينوون وضع نصهم فيه؟ وماهي "أرشيف"هم يصور الكتاب  ألنفس
مراكز االنتشار اليت من خالهلا تروج النصوص؟ فمثالً ماهي النظائر اليت كانـت  
موجودة يف الثقافة اإلنكليزية يف مطلع القرن التاسع عشر لتلـك األكادمييـات   

القـومي  الفرنسية والصالونات األدبية العلمية الباريزية كوسـائط لالنتشـار   
والتنظيمات الثقافية؟ إن نظرية غولدمان عن البىن املتماثلة المتضي قدماً إىل األمام 
مبا يكفي حىت للبدء باإلجابة على هذه التساءالت، على الرغم من أا تسـتبق  

وعالوة على ذلك فنحن حباجة أن نفهم، ومبنتهى الدقة الدور الذي تلعبه . بعضها
، علماً أن هذه القضية هي املسألة اليت "األدبية"األعمال  الدراسة النقدية يف إنتاج

أثارها بشكل جاد كل من أوسكار وايلد ونيتشه، وعلى سبيل املثال، ما مقـدار  
األثر الذي خلفته  على الشعر تلك املكتشفات الفيلولوجية العظيمة املعاصـرة   

ن  شـليغل  للحركة الرومانسية األوربية، مع التذكري بأن كولريدج واألخـوي 
وهولدرلني وشاتوبريان وغريهم كانوا كتاباً من ذوي االهتمام العميـق بتلـك   
املكتشفات؟ ماهو املنهج الذي حبوزتنا حىت نشبه منهجياً أمثال هذه املؤسسـات  
الكالمية، يف عصر اجتماعي معني، بالسرد القصصي أو الفيلولوجيا أو التاريخ؟ 

مولوجيا يف الفيلولوجيـا بتفـاقم احلبكـة يف    ماهي الطريقة اليت ترتبط ا اإلتي
الرواية؟ فلئن تدعو كل هذه األشياء بالظواهر النصية جلواب قلما حيظى بالقناعة، 

ففي أية حلظة، يا تـرى، بالنسـبة   . بيد أنه اجلواب الوحيد املتاح لنا حىت حينه
وهـي  للتاريخ األديب تقوم الصدوع يف العالقات بني اللغة والفلسفة والـدين،   

امليادين اليت وضعت موضع التراصف يف اية القرن الثامن عشر، ومـىت يقـوم   
، حبلـول  )والسيما التشريح املقارن(التقارب اجلديد بني اللغة والتاريخ الطبيعي 
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الثلث األول من القرن التاسع عشر؟ هيا وفكروا يف القرب بني لوك، وسـترين،   
ا معاً بعد جيل  واحد بلـزاك وكيـوفيري   ومن مث فكروا يف الكيفية اليت يأيت فيه

ومامن سؤال  ذا املضمار عن استمداد األفكار بل . أوجيوفري دي سانت هيلري
  . عن رواجها الضمين، أو عن تكرار رواجها إن كنا حنبذ هذا التعبري

إن أي اهتمام ذه األسئلة ومثيالا جيب أن جير  النقاد إىل أعماق األساس 
فإحدى اخلسائر املؤسفة  يف اخلطاب النقـدي املعاصـر هـي    . ماملنطقي لعمله

ومثة تقليد . إحساس النقاد ذات مرة بأن عملهم ال يعدو أن يكون مغامرة فكرية
سابق، وهو التقليد الذي دام حىت منتصف القرن الثامن عشر، كان يتمثل يف أن 

دراسية كانـت  النقاد كانوا يعتربون حيام ذات قيمة مثلى، حىت إن سريم ال
ويف كال هذين املثلني كان مايفعله النقـاد، أي كيفيـة   . نوعاً أدبياً مفروغاً منه

مضيهم من عمل إىل آخر وكيفية صياغتهم مشاريعهم، يلقى معاملة حيـز ذي  
وإن ما أقصده يف التنبيه إىل . مغزى  من خربم املنهجية، المعاملة نزهة استجمام

املمارسة النقدية هو إبداء مصـادقيت علـى قيمتـها    هذه اجلوانب التارخيية  من 
فمن منطلق بيداغوجي هنالك كل األسـباب  . بالنسبة ملستقبل  اخلطاب النقدي

الوجيهة العتبار اختيار موضوع ما وصياغته بأما ال بدايـة مشـروع نقـدي    
ولو تيسر لنا احلصول على بعض التقارير . وحسب بل واملشروع النقدي نفسه

عن الشيء الذي قادهم إىل مشروع معني، أي عن سـبب وكيفيـة    من النقاد
صياغة ذاك املشروع، وعن كيفية اضطالعهم بعبء تكميلـه ويف أي سـياق،   
النفتحت أمامنا الفرص لدراسة مستقبلية من نوع هام جداً، ولكان مبقدورنا أن 

دون أيـة مشـكالت   -نفهم ال وحدنا توا وإىل األبد أن النقد خيلق موضوعه 
ولكان أيضاً مبقدور النقـاد  -تناثرة هنا وهناك مبنتهى البساطة جديرة باملعاجلة م

الشباب أن يفهموا أن النقد ماهوإال تلك الفاعليـة  الـيت تتمثـل مقاصـدها      
األساسية يف توطيد أركان املعرفة وتعاظم اخلطاب النقدي وانعتاقه من التقييد إىل 

ون اليوم بالشلل جراء الصعوبة احملض يف احلرية النسبية، ولئن كان النقاد يشعر
العثور على موضوع يكتبون عنه، فالسبب يعود إىل أم ملا  حيققـوا بعـد دور   

  . اخللق املستقل يف مضمار النقد
إن اخلطاب النقدي ال يزال أسري الشرك الساذج املتمثل بوضع األصـالة  

النصوص األدبيـة  قبالة التكرار، والشرك الذي خيلع التصنيف األول على كل 
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اجلديرة بالدراسة، يف حني أن التصنيف الثاين مقصور  منطقياً باألساس على النقد  
فأمثال هذه املخططات مدعاة لشلل مهلك . وعلى كل ماهو غري جدير بالدراسة
وهي على خطأ  حني تعترب اتسـاق معظـم   . كما سبق وسقت األدلة على ذلك
، "األدب"قت الذي تصرفيه على أن العالقة بني اإلنتاج األديب بأنه أصالة، يف الو

والنقد ماهي إال عالقة أصل  بفرع، فضالً عن أا تتغافل يف األدب التقليدي ويف 
األدب احلديث، سواء بسواء، عن استخدام التكرار ذلك االستخدام التأسيسي 

ـ . كموضوع وأداة والبيستميولوجيا  وأنطولوجيا-اهلام والعميق  رة ولرمبا أن نظ
كما هو عليـه  (كهذه إىل التكرار مل تبلغ مبلغ االجنالء إال يف القرن التاسع عشر 

، على الـرغم مـن أن كرييتـوس    )األمر  لدى كري كيغارد وماركس ونيتشه
فلئن أخذنا الفن . وأورباخ  قد علمانا أن احلالة  مل تكن فعالً على تلك الشاكلة

، منذ بداياتـه األوىل، حـول تلـك    الروائي كمثل إضايف لوجدنا أن بناءه أقيم
الصورة امللصة للعائلة اليت جند فيها أن الدميومة الظرفية الكـرارة هلـا أسـرية    

ترى، ماهي الغاية عن هـذا  . بشكل مباغت" األصلي"التصادم  مع بروز البطل 
االطراد الشكلي إن مل تكن حفظ وصيانة وتكرار شـكل الروايـة يف صـميم    

  ".ارة املادية؟احلركات البطيئة للحض"
وأما  فيما يتعلق بالعالقات، من حيث القيمة، بني األصالة وبـني أفكـار   

فكل النقاد يسلمون بداهـة  . فهذا أمر عويص -" األول"اجلدة، أو األولوية أو 
إن نظرية بلوم عن النفوذ مبنية . أن هنالك عالقة  مابني عمل عظيم وبني أسبقيته

عمالً عظيماً يتحلى بالسلطة ألنه كان األول، حول هذا التصور الذي مفاده أن 
وإن أمثال هذه . أي ألنه جاء قبل غريه من األعمال وجاءته السلطة حبق الشغعة

األفكار حتمل معها اآلن فهماً مبنتهى الوضوح ملعىن  أن يكون  العمل هـو األول  
فهـو بيولـوجي ألن   -فضرورة مثل هذا الوضوح البيولوجي . أو أنه جاء أوالً

بالنسبة لبلوم لـيس   -" االبن"يعين " الثاين"، و"األب"يعين يف السياق " األول"
البتة موضع تساؤل، وليس حبال من األحوال شيئاً عرضياً لدى استخدامه له يف 

وأما بالنسبة لغريه من النقاد اآلخرين فإن األولويـة  . حبثه عن إساءة قراءة الشعر
دة، بايء أو احلدوث أوالً، بأسـبقية بسـيطة،   مرتبطة ارتباطاً واهياً تقريباً باجل

وكأن التاريخ يشبه سلسلة من األطفال املولودين الواحد بعد اآلخر من املاضـي  
فتصـور الـزمن التـارخيي     ”ad infinitum“حىت احلاضر إىل ماال اية لـه  
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االجتماعي مثل هذا التصور التسلسلي التوالدي املمنوع من التقليص ليحجـب  
تلك املشكلة الطريفة املتعلقة بالنشوء، زد على أنه التصور الذي ال حتظـى    متاماً

فيه الظواهر  الثقافية بشرف األسبقية أو الوالدة العجائبية، بل تلقى معاملة مجهرة 
وإن ). 18(دومـاً وأبـدا يف اخلطـاب   "من األفكار اليت التنفك عن النشـوء  

حني تكون موضع النظرة وكأـا   األحداث الثقافية ال يكون مآهلا أحسن الفهم
كائنات بشرية مولودة يف يوم معني، إذ أن املاضي ليس  زمرة من أمثـال تلـك   

  . الوالدات، فضالً عن أن الزمن ال يتحرك كالساعة على شكل حلظات متفردة
فلئن كان تاريخ العلم قدتعلم أن يتعامل مع مشكلة النشوء، فلم ال تـتعلم  

ماهي احلدود اليت حتدد تسخري دورة احليـاة البشـرية   ذلك النظرية األدبية؟ و
؟ وما مدى الفائدة بالفعل من منهج نقدي قائم علـى  "كنموذج للتاريخ األديب

؟ وأيـة  "أو الكاتب أو اجليل وما شابه ذلـك " وحدات جمسمة لألصالة كالعمل
مفردات مبقدورنا أن نستخدم من تلك املفردات اليت تعاجل العامـل البشـري   

  .جل أيضاً خطاب البنية األدبية ذلك اخلطاب الكرار غري املشخصوتعا
فهنالك أسئلة صعبة جديرة باإلجابة، ولكن ال مناص منها لتطـور ذلـك   
اخلطاب النقدي الذي سيكون جاداً فكرياً ومستجيباً  اجتماعياً بأعراض املعـاين  

هديـدات الـيت   وليس من املمكن ديالكتيكياً حتديد القوة احلقيقية للت.اإلنسانية
حتيق، يف التاريخ األديب واملؤسسات األدبية؛ بالترابط املنطقي أو النظـام إال إذا  

فما من سبيل إلدراك هذه املخاطر  مادامـت  . حدث مثل ذلك التطور وحسب
فـإذا  . النظرة إىل التاريخ الثقايف على أنه سلسلة خاملة من الوالدات وامليتـات 

ن يكون بوسعها إذاً أن تكون معتمدة على أحداث كانت الثقافة مصونة مادياً، ل
بل على مؤسسات مبنية بأيدي الرجال والنساء، مع العلم أن هذه املؤسسـات  

  .تتمتع أيضاً بتاريخ مستقل خاص ا
إن النقيض الديالكتيكي للحضارة املادية الكرارة اليت ما فتئت أشري إليهـا  

بال كمور بشـكل مجـاعي باسـم    هو جمموعة من القوى  املتحالفة اليت دعاها 
“Moha”)19( واليت حضورها يف احلياة البشرية يزعج ويبدد املفهوم الذهين  ،

فواحد من تلك اإلجنازات املتميزة اليت أجنزها النقد . للقسر الذي متارسه الثقافة
،  ولكن مؤشـرات  "Mohaاملوها ـ  "التحليلي النفسي كان حماولة التعامل مع 
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وحصرها بعد ذلـك  (لرغبة يف اعتبار هذه القوة شاذة  ثقافياً العصاب، أوجمرد ا
. ، هي ماكانت ختلص إليه تلك احملاولة يف أغلب األحيان)بنقائص الفنان العصابية

وإن تزايد االهتمام حديثاً يف فرنسا بنيتشه وفرويد أنقذ املوقف، مع أننا ال نزال 
ت فيه املوها إىل ميـدان  بأمس احلاجة  لوصف يزيد يف حتديد املكان الذي دخل

وما هذا التيار يف التحليل النقدي إال التيار الذي استهله مبنتهى الفاعلية . األدب
 La Notion)" مفهوم األعباء"، مبقالته املعنونة بـ 1933جورجز باتيل يف عام 

de dépense) )20(    عالوة على أن االضطالع بعبء تـأريخ زمـان هـذا ،
، ملورسى بيكهام وكتـاب  )توقان اإلنسان للفوضى"تاب التحدي مل يقم به إال ك

  ).21.(، لريتشارد بويرير"الذات إبان إجنازها"
. إن تفاعل النظام  والال نظام يؤطر املعىن الشتيت باألصل  للـنص األديب 

ولكن ضمن  ذلك اإلطار هنالك نسق كامل من األسئلة التطورية املهملة منـذ  
-1944زى وميات وبريدسلي يف حبـر عـام   ذلك اهلجوم الذي شنه على املغ

، والذي بقي كاسحاً على قدم وساق يف مقالة  وميات القويـة املعنونـة   1945
، وبالتأكيد  على املرء )22" (التعريج  على مغالطة من جديد: سفر التكوين"بـ

اخلارجي / املوضوعية والداخلي/من أمثال الذاتية  -أن يشعر بأن تلك الثنائيات 
اليت يتشبث ا وميات وآخرون تنتزع مثناً باهظاً  -القصيدة وهلم جرا /والكاتب

  . جداً فيما يتعلق بالفهم واإلدراك
وعالوة على ذلك هناك فيض كبري من األدب احلديث الذي يتوصـل إىل  
القراء كي يقوموا بقفزات مقصودة للولوج يف ذات الكاتب ويف ذواـم هـم   

أومقالـة  " حول تعلـيم األدب احلـديث  "ة بـ راجعوا مقالة تريلينغ  املعنون(
فاحلدود ). Anni Mirabiles)("23سنوات الكوارث ـ  "بالكمور املعنونة بـ 

الصارمة بني النفس واملوضوع أو بني الذات والعامل تشجع قيام فرع تعليمي مفيد 
إن . "ولو أنه أويل، مع العلم أن تلك احلدود ال تصف شيئاً أكثر من واقع حتليلي

مظهر من الظواهر الفكرية والغنية ما هو إال من عمل كاتبه وحده دون سواه  أي
عالوة على أنه يعرب عن فكره وعن طريقة شعوره، بيد أن هذه الطرائق اليت تعرب 
عن التفكري واملشاعر ليست كينونات مستقلة  فيما يتعلق بأفعال وسلوك الناس 

لرغم من وجودها، إال يف ضـوء   على ا. وقد ال يكون باإلمكان فهمها. اآلخرين
، فإذا اعتربنا هذا )24"(عالقاا الذاتية الداخلية اليت متنحها كل مغزاها وغناها

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


http://medaad.wordpress.com 
 

 

-198-  

لشيء من املسلمات، كما يعتبهر غولدمان، تتمثل مسؤوليتنا عندئذ يف اإلقـدام  
  . على املغامرة خلف البقية الباقية من احلدود
صرار على القـول بـأن القصـيدة    وهكذا ال أرى أية فائدة خاصة يف اإل

إذ أن من الواضح :  موضوع قائم بأم عينه وموجود بشكل مستقل عن أي سياق
. فكل قصيدة أو شاعر تعبري باإلكراه عن تكتالت مجاعيـة . أا ليست بكذلك

وأما ما يصبح مشكلة نظرية طريفة بالنسبة للنقد  فهو جتديد الكيفية أو الزمـان  
فيه القول عن الشاعر أو القصيدة  بأنـه تعـبري طـوعي    أو املكان الذي ميكن 

، عن االختالف واجلماعة، فهنا أصل التكوين ليس بالفكرة )شخصي ومقصود(
التجريبية البسيطة كتاريخ الوالدة، وليست له أية قوة تطورية خاصـة لإلتيـان   

عتراف وإن اال. بالتوضيح، وال بعدو أن يكون إال اختباراً ذهنياً  للتأويل النقدي
بأن ما حبوزتنا اآلن ليس أكثر من بضع فرضيات عن اإلنتاج األديب لشيء خمتلف 
. جداً عن القول دون حتفظ أن من غري املمكن بتاتاً وجود فرضية تطورية مرضية

فالتطرق التدمريي ملا هو يف خامتة املطاف حبوزة الناقد كوجود تـارخيي مرهـف   
لتنكر صارخ لقسط مـامن   -ن تطورية أال وهو القدرة على صياغة مظا-احلس 

إنسانية الناقد ذكراً كان أم أنثى، وذلك ألن املظان التطورية، من مثل كيفية أو 
سبب تقيض  الكتابة للعمل الفالين، ليست بأسانيد وحيدة االجتاه تعزو عمالً ما 
إىل سرية أو جمتمع ما أو إىل شيء آخر، شأا بذلك شأن الدراسات النصـية أو  

إن . صنمية اليت ليس عليها دائماً أن تستبعد السياق التارخيي الذي يغلف النصال
مع أا ليست -املظنة التطورية تقر وجود فكرة العامل البشري يف صميم العمل 

ولكن االلتزام بالتأويل العقالين وفق هذه األسس يشتط . حبد ذاا فكرة جسورة
ي الناقد نفسه يف صـياغته مـاهو   إىل حد احتوائه، كقسط من الديالكتيك، وع

فمن الواضح أن هذا الوعي يتزايد وخيضـع للصـقل يف   . فاعل، أو ماهي فاعلة
  .نفس فعل صياغة طريقة نقدية

ولرمبا أن إحدى الطرائق لتخيل املسألة النقدية للتكوين الفين هي النظر إىل  
لساحة هلـا  النص على أنه ساحة دينامية، ال كتلة جامدة، من الكلمات، وهذه ا

اليت دأبت على دعوـا  (سلسلة معينة من الصالت، أي منظومة  من اسات 
بالنسبة  للكاتب وللقارئ وحلالة : ، الكامنة جزئياً والفعليةجزئياً)بصالت التقرب

فبمعىن من املعاين . تارخيية ولغريها من النصوص وللماضي واحلاضر سواء بسواء
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سلسلة صالته احملتملة خاضعة للتمديـد علـى   ما من نص يبلغ ايته وذلك ألن 
وها قد صار من الواضح اآلن أن مهمة الناقد .  الدوام بواسطة  أي قارئ إضايف

مع العلم أن الفهـم  (بادئ ذي بدء أن يفهم الكيفية اليت صيغ ويصاغ ا النص 
فما من تفصيل من التفصيالت بالغ التفاهة شـريطة  ).  يف هذه احلالة فعل ختيلي

تكون دراسة املرء موجهة مبنتهى العناية حنو الـنص ككـل ثقـايف وفـين      أن
ولذلك فإن الناقد يقلد أو يكرر النص يف متديده له منـذ البـدء إىل أن   .حيوي

أو على غرار بروست يف معارضـاته  . يصبح كالً متكامالً، على غرار بيري مينارد
(pastiches)ففي التحوالت اليت . ور،  لفلوبري  وبلزاك ورينان واألخوين  غونك

أجراها بروست  على الكتاب الذين قلدهم، كان يضع نصـب عينيـه هـدف    
ومامن سبيل لنا إال االستنسـاخ  . تقدميهم مروراً م من فتحة يف ممر حىت ايته

حىت نتمكن أن نعرف الشيء الذي كان قيد اإلنتاج وما معىن اإلنتاج الكالمـي  
االمر الـذي ال   Vichian  )16(املبدأ الفيشي وهذا جوهر: بالنسبة لكائن بشري

ينطوي على فعالية أقل بالنسبة للناقد األديب الذي يعترب أن أصل التكوين لعمـل  
بشري ما هام وعلى أوثق ارتباط بصلب املوضوع مقدار أمهية وارتباط وجـود  

  . العمل
  

nnnn  

                                                        
  . معاداة السامية والشيوعية، المترجم:المبدأ الفيشي  )16(
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  ـ تأمالت يف النقد األديب  8
  .األمريكي" اليساري"  
  

خ الثقافة األدبية األمريكية مل يشهد بتاتاً من قبل حبث إن تاري
مسائل يف النقد األديب مثل البحث اجلاري يف هذه اآلونة على أوسع 

نطاق، مع العلم بأنه تقين يف بعض األحيان ومثار جدل عنيف يف معظم 
فما من ناقد لألدب أو معلم له إال وكان عرضة للتأثر ذا . األحيان
يس هنالك أي اتفاق أوتوماتيكي حول ماهية املسائل ولكن ل. البحث

وعلى الرغم من . األساسية أوحىت اهلامة يف كل هذا املعمان النقدي
احتمال صحة القول، مثالً، أن العديدات من املدارس 

) كالسيميائية والتأويلية واملاركسية والتفكيكية من بني أخريات(النقدية
النقدي مناخ خليط كل النقاد هلم فيه ال يزال هلا روادها، فإن املناخ 

ومع . صلة طفيفة أوكبرية مبعظم املناهج واملدارس واملعارف السائدة
ذلك فمن املؤكد تقريباً أنه مامن ناقد بينهم يقلل من األمهية 

السوسيولوجية والفكرية لذلك االدام الكبري القائم بني أشياع ماميكن 
.  أشياع النقد القدمي أوا لتقليدياحلديث وبني) بالنقد اجلديد(دعوته 

ومن اجلدير بالذكر أن هذا االدام الذي يعود غالباً باملضرة ال 
بيد أن من امللفت للنظر، يف املساجالت الدائرة . يستقطب النقاد كلهم

بني الفريقني، وجود رغبةواضحة العتماد املواقف اليت تقزم وتضخم ال 
لفريق املشايع أيضاً إن جاز مثل الفريق املناوئ وحده وحسب، بل وا

هذا التعبري، فثمة ناقد تفكيكي وهو يلف ويدور للتحدث حديثاً عاماً 
)sub specie aeternitatis ( دفاعاً عن النقد الطليعي جيعلنا نشعر مبا
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ينم عن حتدي الفكر الغريب نفسه وهو حيلل، أو حتلل، بعض السطور من 
حني أن بعض النقاد اآلخرين الذين كتابة روسو أو فرويد أو باتر، يف 

يصدقون أنفسهم بأم يتحدثون باسم سالمة العقل واحلشمة والعائلة يف 
حبثهم ماهية كل ماتعنيه الفلسفة اإلنسانية يلطخون، على نقيض الفريق 

السالف الذكر، مسعة حىت عملهم هم على غري دراية منهم حني يظهرون 
ائلة اليت يستند إليها البحث مبظهر من يبسطون جممل القواعد اهل

  . األكادميي، أي نفس القواعد اليت جتلو ماهم فاعلونه كباحثني
ومبعزل عن التفكري ملياً بكل مظاهر هذا التعارض الكبري لن يكون مبقدورنا 
أن نأمل بشكل مناسب معرفة تفاصيل مايدور اآلن فعلياً يف النقد األديب والنظرية 

نا أن نتحدث وعلى وجه الدقة عن بعض النماذج الشائعة األدبية، علماً أن بوسع
إن إحدى . يف كل من النقد وفيما أنتج هذا النقد أيضاً من تاريخ، وجمتمع وثقافة

النقاط اليت أود اإلشارة إليها هي ما إن كانت تلك املماحكات العنيفة الـدائرة،  
غراف وبني ما تدعى هيليس ميللر، أو بني جريالد .آبرامز وبني ج.ه.مثالً، بني م

، وغري ذلـك  "العالمات الفارقة"، و"األخدود"و"  2التخم"مبدرسة ييل، أو بني 
من االت الصغرية، تطرح حدوداً نظرية واضحة بني املواقع القدمية أو اليمينية 
وبني املواقع اجلديدة أو اليسارية، وذلك ألن التفاوت بني فصاحة النظرية وبـني  

وما هذا الشـيء إال  . و نفسه تقريباً متاماً على كال جانيب اجلدلوقائع املمارسة هل
فنحن نسوق الدليل نظرياً دفاعاً : صحيح دائماً بالطبع يف كل املماحكات العنيفة

عن الشيء الذي ال تفعله البتة عملياً، ونفعل الشيء نفسه، خبصوص ما نعارض 
الذي يتبىن موقفاً معارضـاً  ومع ذلك فإننا واجدون نوعاً من النقد اجلديد . أيضاً

مما يراه حبثاً أكادميياً راسخاً أو حمافظاً، والذي يتقصد عامداً متعمـداً أن يـؤدي   
وظيفة اجلناح اليساري يف السياسة ويديل بالبينات وكأنه يبتغي تثـوير الفكـر   
واملمارسة، ال بل وحىت اتمع رمبا، ال من خالل الكثري مما يفعله وينتجه، بل من 

ولكن يف الواقع هنالك الكثري من تلك . ل ما يقوله عن نفسه وعن خصومهخال
ففيما يتعلق بالتنظري والتأويل . اإلجنازات الفعلية اليت حيق هلذا النقد أن يتباهى ا

مبنتهى البهاء، بل وثورية حىت، متجلببـة كلـها   . النقديني هنالك أعمال  أصيلة
: التحبيك املربمج على نطـاق واسـع  بدرع بالغي كامل من الدفاع واهلجوم و

. ولسرعان ما خيطر هنا على البال عمل هارولد بلوم، واملساجالت املتواترة عنه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


http://medaad.wordpress.com 
 

 

-202-  

ولكن عمل بلوم وما أفضى إليه من غضب وتقريظ على شـكل نقـد يبقيـان    
فالنصوص والكتاب . باألساس وطيدي األركان يف صميم تراث النقد األكادميي

حـىت لـو   . قانون ميسور متييزه ومتفق عموماً عليهوالعصور ظلوا ضمن إطار 
تباينت الكلمات والعبارات املتداولة لوصفهم ذلك التباين الكـبري اسـتناداً إىل   

  . موقفك من بلوم معه كنت أم عليه
  

رد فعلي أنا حيث أنـين سـائر   : واعتراضاً على فرضية كهذه هنالك أوالً
ع القاضي باقتصـار النقـد، حبكـم    الواق: بدوري يف ركاب التجزيئيني، وثانياً

وعلى . الظروف، على األكادميية، وحظره عن الشارع ال مبقتضى ذيبه ليس إال
علـى  (الرغم من وجود مايسوغ هذين االعتراضني كليهما، فإن ما أحاول قوله 

النقد (، هو أن طريقة املعارضة اليت يعتمدها )شكل عمومية مربكة بعض الشيء
ثل متثيالً دقيقاً أفكاره وممارسته اللوايت تزيد، بعد كل اهلياط احلديث ال مت)اجلديد

واملياط قوالً وفعالً، يف ترسيخ وضمانة البنية االجتماعية والثقافية اللتني جاءتـا  
فممارسة التفكيك جتري، مثالً، وكأن الثقافة الغربيـة  . بتلك األفكار واملمارسة

قي يسوق األدلة على أن عمله يرقى أسرية التشظي، إذ ها هو التحليل السيميوطي
إن من املمكن اإلتيان . إىل مستوى ثورة علمية ومن مث اجتماعية يف علوم اإلنسان

فهنالـك مناقشـة   . بفيض من األمثلة  بيد أن ما أقوله مفهوم لتوه كما أعتقـد 
تصادمية دون تصادم حقيقي، إذ حىت املاركسية كثرياً مـا استسـلمت، ـذا    

يات احملمومة للفصاحة وتنازلت يف الوقت نفسه عن امتيازاـا  السياق، للمقتض
  .الراديكالية احلقة

إنين أقول  هذا كله دون توضيح السبب الذي دفعين لوضع كلمة يساري، 
وفضـالً  . يف عنوان مقاليت هذه ضمن أقواس استشهاد تعبرياً عن الشك والريبة

ر يف السياسة إىل اليسار يف عن ذلك أجد من العسري علي االنتقال من فكرة اليسا
فبالطبع هنالك تعارض بني آبرامز وديريدا أو ميللر، ولكن هـذا  . النقد األديب

مبقدورنا أن نقول مبلء الثقة أن الشيء الذي يقف على كف عفريت، والـذي  
يبدو يف أحسن األحوال جمرد سؤال عمن تصـوراته للـبىن الفوقيـة تتجلـى     

عنف الواضح لذلك التعارض؟ إن كـل النقـاد   باألفضلية، لشيء يتناسب مع ال
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األقدمني واحملدثني، كانوا على أمت القناعة بتقييد أنفسـهم بالشـأن األكـادميي    
لألدب، وباملؤسسات املوجودة لتعليم األدب واستخدام تالميذه، وبتلك الفكرة 

ام وجليل املضحكة أحياناً واملتملقة ذاتياً دائماً مبا مفاده أن مناظرام ذات تأثري ه
ففي قبول اليسار . على املصاحل احلساسة اليت تعود باملضرة على اجلنس البشري

الدعي هلذه التقييدات، بشكل ال يقل عن اليمني بشيء، يكون بعيداً جداً عـن  
إن مايدفع الوضع الراهن هو بالفعل، من ناحيـة  . لعب أي دور سياسي حقيقي

له مثيل يف التاريخ الثقـايف األمريكـي    أوىل، مزيداً من االنعزال الذي مل يسبق
احلديث، ذلك االنعزال الذي انعزله نقاد األدب عما يدور اليـوم يف القضـايا   
الكبرية من فكرية وسياسية وخلقية وأخالقية، وهو من ناحية ثانية فصاحة، وقفة، 

، مقـدار مـا   )ولنكن صرحيني يف اخلتام(وضعية ال تظهر مبظهر ماميثل أي شيء 
فلـو  . لى حقيقتها من أا تلك الباليا النامجة عن عداء سياسـي سـافر  تظهر ع

صادف وزارنا زائر من كوكب آخر ألصيب باالرتباك إن تقيض له أن يسـترق  
السمع ممن يدعى، زوراً وتاناً، بناقد قدمي وهو ينعت النقاد اجلدد بأم خطرون، 

ليه، أهو  الدولـة؟ أم  ولنتساءل أيضاً والبد عن الشيء  الذي يشكلون خطراً ع
  العقل؟ أم السلطة؟ 

إن نظرة خاطفة على التاريخ الفكري احلديث جتلو القصة علـى أحسـن   
مايرام، فما من مرء يصادف أية مشكلة يف حماولة العثور على نوع مـن أنـواع   
اليسار يف الثقافة األمريكية بني عقودالعشرينات واخلمسينات، كما يؤكد للتـو  

وإن من الصـحيح بكـل   ". كتاب على اليسار"ن املعنون بـ كتاب دانيال آرو
تأكيد أن املساجالت الفكرية إبان تلك العقود كانت تدار بأغلبيتها الساحقة يف 

فالسـرية املهنيـة   . هذه البالد بلغة سياسية على ارتباط مباشر بالسياسة الفعلية
عراها عـن   ألناس من أمثال راندولف بورن وجوزيف فرميان، مثالً، ال تنفصم

مشكالت احلرب أو سياسة عدم التدخل أو الصراع الطبقـي أو السـتالينية أو   
ولئن كنا نشعر بأن ما كتبه  هذان الكاتبان كان يفتقر إىل املستوى . التروتسكية

كإليوت وفالريي وريتشـاردز   -الثقايف الرفيع الذي كان عليه نقد معاصريهما 
أي أن (أن إدراكهما لـألدب كـأدب    فإننا نشعر يف الوقت نفسه -وإمبسون 

ففي . ، كان عميق اجلذور إىل حد الروعة)األدب شيء أكثر من مبىن إيديولوجي
، إلدمونـد  "هيا إىل حمطـة فيلنـدا  "عمل أفضل كاتب يف تلك الزمرة ككتاب 
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ويلسون، على سبيل املثال، هنالك مستوى رفيع من الفكر والبحث، وهنالـك  
اك تارخيي كبريان قلما يظهر أي منهما مبظهر الدعايـة  أيضاً حتبيك سياسي  وام

وحني حياول . الرخيصة أو مبظهر ما تعودنا على دعوته مؤخراً باملاركسية املبتذلة
ناقد مرموق يف األكادميية أن جيد لنفسه، أو لنفسها، موقعاً مسؤوالً يف هذا العامل، 

هي تلك املرحلة اليت أنعتها ويف هذه املرحلة املديدة والرجراجة إىل حد ما، أال و
مبنتهى البساطة، ميكننا أن نقع على مثل تلك احملاولة ". بالتاريخ الثقايف احلديث"

، املكتوبة أصالً يف عـام  "مسؤوليات الناقد"يف مقالة كمقالة ماثيسني املعنونة بـ 
، فما ثيسني ال يدعي بأنه ماركسي، غري أنه يقول بكل وضوح أن ناقـد  1949
ب أن يويل اهتمامه للشأن املادي الذي تعاجله املاركسية عالوة علـى  األدب جي
، إن االستعارة األساسية يف هـذه  "بأعمال الفن الدارجة يف زماننا هذا"اهتمامه 

حديقة مسورة من "فالنقد ميكن أن يتحول إىل : املقالة إن هي إال استعارة البستنة
أن األرض الواقعة خلـف أسـوار   "، مامل يتوصل الناقد إىل التيقن من "نوع ما

". احلديقة أكثر خصاباً، وأن مسؤوليات الناقد تكمن يف جتديد احتكاكه بالتربـة 
تلك األسـس االقتصـادية   "فهذا القول ال يعين أن على النقاد أن يتعرفوا على 

  : ، وحسب، ال بل  ويعين أيضاً"الكامنة خلف أية بنية فوقية ثقافية
على ...  مل يعد بوسعنا أن ندير ظهورناأننا حنن معشر اجلامعيني 
إذ إن املكان املناسب للمفكر، كما تصوره وليام جيمز، كان .... العامل

يف صميم النقطة املركزية اليت تدور عليها رحى معركة ضارية، وحنن من 
املستحيل بالنسبة لنا أن ننظر إلىتلك االستعارة باخلفة اليت تعامل ا 

نظرنا يف هذه السنوات   القليلة املشؤومة منذ  فأينما. الكاتب معها
إسقاط أول قنبلة ذرية على هريوشيما لوجدنا  أننا مهددون  بتلك 
القوى اهلائلة إىل احلد الذي جيعلنا نشعر فيه بأننا سائرون يف طريق 

ولكننا نبقى عرضة حىت لتهديد أفدح إن ظل على . حمفوفة باملخاطر
تجسد مسؤوليتهم الرئيسية كنقاد يف تقاعسهم أولئك الناس، ممن ت

استبقاء أبواب االتصاالت بني الفن واتمع مشرعة على مصاريعها  
حفاظاً على أسباب احلياة، يف القيام بواجبام لإلتيان الدائم بفكر جديد 

  ).1(لصاحل جمتمعنا هذا
ففي هذه املالحظات مثة تلميح  مبنتهى الوضوح مفاده أن قوى التهديـد   
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يطفح ا التاريخ التايل لتاريخ هريوشيما من املمكن حشرها يف زاوية ضيقة  الذي
، للناقـد،  "الفكر اجلديـد "دفاعاً عن نفسها، ومن املمكن استيعاا  من خالل 

وليس بوسعنا هنا إال أن نتبسم بكل بساطة على سذاجة ماثيسني إذ ليس هنالك 
ملهم جدير بالشفقة عليه والدفاع اليوم إال حفنة قليلة من النقاد ممن يرون أن ع

عنه ضد هذه القوى التارخيية الغامشة وبشكل مباشر، أو ضد أية قـوى مثيلـة   
وعالوة على ذلك فلغة األزمة مالزمة للنقد، كما مبقدور أي قارئ لبول . أخرى

دي مان ان يقول لك، ولكن سيكون هنالك على أرجح الظن، مامل ترجع اللغة 
أمثال هذه احلاالت، كما ينبغي له أن يقول لك حمـذراً،  وتدور حول نفسها يف 

فالنقد واألدب إذاً . تعمية وتضليل  أكثر مما سيكون هنالك معرفة أو نقد حقيقي
عند ماثيسني، يترعرعان  على نفس تلك اخلربات اليت يـنجم مـن صـميمها    

ـ . االقتصاد والتاريخ املادي والصراع االجتماعي ل وإن مثل هذا االقتراح، بك
بساطته األنطولوجية غري املعضلة ظاهرياً، من املستبعد جداً أن يعاود الظهور يف 

بتداعي واقعيـة  " هذه األيام، يف الوقت الذي النظرة فيه إىل ما يدعوه دي مان
، هي الشكل الوحيـد  "، متاثل نظرة السخرية إىل نوع من األدب لغته"عاملنا هذا

ومع ذلك كان إجنازماثيسني كناقد  إجنازاً ". للغة متحررة من زيف التعبري املباشر
، ال تتكشـف عـن   "االنبعاث األمريكي"حمترماً، إذ إن كتباً ككتابه املعنون بـ 

ضليل وال عـن عـامل ضـحل مـن علمـاء      " Achöne Seele"إنسان وديع 
وأما املشكلة فتكمن يف الكيفية اليت حتدث ا حديثاً عاطفياً . سوسيولوجيا املعرفة

ياً جداً  عن مسؤوليات الناقد، ويف السبب الذي دفع نقاداً، بعد مـرور  وسياس
، لتكريس )صاحب التأثري الراهن اجلليل جداً(عشرين سنةونيف، مثل دي مان 

  .اهتمامهم على استحالة حتمل املسؤولية االجتماعية والسياسية
ال حينما ال ميكن للمعرفة الفلسفية أن تربز إىل الوجود إ"فبالنسبة لدي مان  

وما هذا القول  إال طريقة أخرى للقول بـأن  ". تلتف على نفسها عوداً على بدء
كل من يستخدم اللغة كوسيلة لتوصيل املعرفة معرض للوقوع يف شرك االعتقاد 
بأن سلطته، أو سلطتها، كحائز معرفة وموصلها، ليست مقيدة باللغة اليت هي يف 

وأما  األدب، من الناحيـة  . لواقعي املباشرواقع األمر جمرد لغة وماهي بالشيء ا
األخرى، فما هو أساساً إال مايدور عن فضح املعمى كما أن لغة الشعر، بالنسبة 

أي وجود اخلواء الذي [تلك اللغة اليت تسمي هذا الفراغ "لدي مان، ماهي إال 
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من املفروض أن تدل عليه كلمات تركيب لغوي تتمثل مهمته األساسية باإلشارة 
، بفهـم  ]إىل نفسه فقط وباإلشارة إىل كونه مدركاً مبنتهى السخرية لفعلته هذه

متجدد دوماً وأبداً، دون كلل أوملل البتة من تسميته مراراً وتكراراً بتوقان مياثل 
إن مثل هذا التبصر يتيح لدي مان أن جيزم علـى أن األدب، يف  :"توقان روسو

بد اآلبدين، يؤكد على أنه نفسه لـيس  تسميته ذلك الفراغ وإعادة تسميته إىل أ
أكثر من ذلك وبأقصى درجات التوكيد، وبشكل ال يقل قوة بتاتاً عن قوته حني 

  :وهكذا. يبدو األدب بأنه مكبوت كي يتيح  إمكانية ظهور املعرفة
حني يعتقد النقاد احملدثون بأم يفضحون معميات األدب، تكون 

قة بواسطة األدب، ولكن مبا أن معميام هم موضع االفتضاح يف احلقي
هذا األمر حيدث بالضرورة على شكل أزمة، يكون أولئك النقاد يف 

ويف تلك . وضعية مكفويف البصر عما هو جار يف صميم أنفسهم هم
اللحظة اليت يزعمون فيها أم يفتكون باألدب يتواجد األدب يف 

م اللغة األمكنة كافة، وذلك ألن ما يدعونه باألنتروبولوجيا وعل
والتحليل النفسي ماهو إال األدب نفسه مطالً برأسه من جديد، مثله 

، يف نفس تلك البقعة اليت من املفروض أنه )الصدار(مثل رأس هايدرا 
انقطع فيها، إن  على العقل البشري أن يتعرض ألهوال تشوه مذهل 

  ). 2"(خواء األمور البشرية"حىت يتفادى مواجهة 
ديريدا الذي كان عليه الحقاً أن يبدي ألفة حمترمة  إن دي مان، على نقيض

الذي يـدعوه ديريـدا   (حيال عمله، أقل اهتماماً بقوة وإنتاجية التشوه البشري 
، منه باستمرار وتكرار أداء ذلـك  )l’impenséبالشيء الذي ال خيطر على بال 

ـ  . التشوه، أي إصراره على األحلاح كإحلاح إن جاز مثل هذا التعبري و وهـذا ه
السبب الذي جيعل من السخرية الالذعة الشغل الشاغل بالفعل لدى دي مـان  

إذ إنه مشغول دائماً يف تبيان وضع النقاد أو الشعراء الـذين يكشـفون   : كناقد
املنطلقات املستحيلة لصـياغة أي   -النقاد بال دراية والشعراءعن دراية-بالفعل 

يتصور دي مان أن كـل األدب  أي ما يدعى بارتباكات الفكر اليت . شيء بتاتاً
العظيم يعود إليها على الدوام، وذلك يف الوقت الذي يظنون فيه أنفسهم بـأم  

ومع ذلك فإن هذه القيود الفكرية على إمكانية الصـياغة مل  . يصوغون شيئاً ما
متنع دي مان من صياغتها وإعادة صياغتها، يف تلك املناسبات العديدة اليت حيلل 
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إنين أتردد كثرياً قبل . ر من معظم النقاد اآلخرين، مقطوعةأدبيةفيها، بشكل أقد
نعيت دي مان باحملجاج،  لكن مبقدار ما حيض النقاد على فعل هذا الشـيء دون  
ذاك، أود أن أقول بأنه ينبئهم بأن يكفوا عن احلديث وكأن من املمكـن جتـاوز   

فما السبب يا تـرى؟  . الدراسة التارخيية، وبأن يتحدثوا عن األدب حديثاً جاداً
ألن األدب العظيم إن كان قد تعرض من قبل لفضح املعمى، فلن يكون بوسـع  
الدراسة بتاتاً أن ختربنا بأي شيء جوهري عن األدب مل يتنبأ بـه األدب نفسـه   

  . سابقاً
وإن أعظم ماميكن أن حيدث هو أن الناقد يكون عرضة لفضح املعمى، مـع  

القول بأن الناقد يعترف بأن األدب قـد فضـح   العلم أن هذا القول  يرقى إىل 
  . بنفسه معمياته مسبقاً

ليست لدي الرغبة يف أن أستخدم دي مان كممثل عمومي للشيء الـذي  
فعمله فائق األمهية، ومواهبـه فائقـة   : جتري ممارسته هذه األيام يف النقد األديب

أظن أن مـن املمكـن    بيد أنين. االستثناء ولو رد االرتقاء به إىل مرتلة التمثيل
اعتباره القدوة يف تيار فكري معارض، ال بطريقة واضحة جداً، للشيء الذي هو 

فالعمل األديب عنده حيتل موقعاً . يف العادة معيار يف الدراسات األدبية األكادميية
يسمو بال قيد أو شرط تقريباً على الواقعية التارخيية ال بفضل قوته بـل بفضـل   

منـذ  "علماً أن أصالته تكمن يف منطلق مؤداه أنه ألقى سالحه  .وهنه املسلّم به
، وكأنه قال سلفاً  بأنه ال حيمل أية أوهام عن نفسه وبأنه أسـلم مباشـرة   "البدء

وإن هذه األفكار لتعرب بالطبع عن ميل كـبري يف  . ختيالته مليدان الشكل املقبول
ترم من خـالل  أيـة   الفن الرمزي بأسره، أال وهو امليل الذي حظي بتشويق حم

  :نسخة من تشكيلة الشكلية النقدية يف القرن العشرين
فإعادة سبك مقولة من ماال رمي، يكمن خلفها ذلك التصور الذي مفـاده  
أن العامل إن كان له مثة وجود على اإلطالق، فالبد من أن يكون قد خلـص إىل  

ر له الظهور كتاب أو على شكل كتاب، وما أن ينطوي العامل يف كتاب حىت تدا
وهذا موقف (فاألدب، بوجيز العبارة، ال يعرب إال عن نفسه فقط. إىل أبد اآلبدين

يف أقصى درجات التطرف، يف حني أن أدناها يتمثل بـالقول أن األدب يـدور   
  . إذ أن عامله شكلي، وعالقته بالواقع العادي): الشيء" عن"
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أو مـن خـالل    ال ميكن فهمها، كما يوحي دي مان إال من خالل النقض
نظرية ساخرة إىل حد بالغ، صارمة مبقدار ماهي متالمحة معتمدة يف جدواها على 
افتراضات متناقضة تقول بأن العامل إنْ مل يكن كتاباً يكون الكتاب عندئذ ليس هو 

ولرمبا أن هذه االفتراضات ليست ممنوعة من االعتراض كما قـد تبـدو،   . العامل
لذي أقر فيه معظم النقد منذ أرسطو بوجـود مقـدار   والسيما إذا تذكرنا احلد ا

معني من االحنياز السري يف غالب األحيان واالحنياز املصبوغ بصـبغة التقليـد   
  .واحملاكاة ولو أنه موضع اإلنكار

ولكن نقد دي مان يدخر لنفسه بعض سلطته املربرة ألن دي مـان كـان    
وهنا خنـوض  . عض أن ينعت نقده، األوريب، كما حيلو للب"النقدامليتافيزيقي"رائد 

تواً غمار الواقع السوسيولوجي والتارخيي الـذي مفـاده أن النقـد املعاصـر     
، أو املناهض يف أمريكا قد تعرض للتـأثري العميـق بالنقـد األوريب،    "اليساري"

والسيما الفرنسي منه، وإن بوسع املرء أن يديل بعدد من األسباب لذلك التغيري 
اللهجة الذي حل باملشهد النقدي األمريكـي إبـان عقـد    الدرامي يف اللغة و

، املنصرم، بيد أنين ال أنوي هنا هدر وقت طويل يف تعـداد  )1960(الستينات 
غري أن اإلنصاف يقضي أن نقول بأن اآلثار اليت تركهـا النقـد األوريب   . ذلك

علىمفرداتنا ومواقفنا النقدية كانت عديدة ومن بينها تالشي الشـعور بريـادة   
فمعظم النقد األديب الذي طغى علـى  . ، يف امليدان األديب"الدراسات اإلنكليزية"

األكادميية، ال بل وحىت على عامل الصحافة يف حقيقة األمر، صار يعتمـد علـى   
إجنازات الكتاب احملدثني من أمريكيني وبريطانيني، عالوة على تنـامي الشـعور   

اين اليت تنطوي عليها هذه العبارة بكل املع-القاضي بأن دعاوى السيادة الوطنية
إن املؤمنني ذا اجلانب يتألفون من آرنولد يف البدايـة،  . جيب أن تسود النقد-

، )النقاد اجلدد(ومن مت الحقاً من كل من ليغز وإمبسون وريتشاردز ومن معظم 
واجلدير بالذكر أنين  ال أقصد القول  بأن هؤالء النقاد كانوا رجـاالً   . اجلنوبيني

إقليميني أوذوي تفكري حملي، بل القول بأم كانوا يرتأون أن كل ماهو خـارج  
فحىت . ساكسونية/ ساكسوين جيب جتيريه لصاحل الغايات األنكلو/ العامل األنكلو

إليوت، الذي كان إىل حد كبري  أعظم ناقد عاملي يف تلك اآلونة حـىت  . س.ت
وربيني من أمثـال دانـيت   ، كان يرى يف شعراء أ)1960(مطلع عقد الستينات 

ساكسونية كامللكية الـيت كانـت مبثابـة    / وفريجيل وغوته محاة القيم األنكلو 
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وهكذا فإن اهليمنـة الفكريـة   . موروث متواصل ال ثوري، وكفكرة دين وطين
، تتزامن المع عمل أقطاب كجـويس  )النقاد اجلدد(إلليوت وليفز وريتشاردز و

ب، ال بل ومع تطور جـاد و مسـتقل   وإليوت نفسه وستيفرت ولورانس وحس
للعنجهيـة  "للدراسات األدبية يف اجلامعة، تطور أضحى مبرور الـزمن مرادفـاً   

  .، كموضوع ولغة وموقف"اإلنكليزية
،  يف لوينيـل تريلينـغ   "العنجهية اإلنكليزية"ويف أحسن أحواهلا وجدت  

كيلة متباينة أ وميات وروبن براور، ويف حفنة ضئيلة من الناس اآلخرين، تش.و.و
من املدافعني عنها، وتشكيلة بارزة على شيء عميق جداً من الذكاء واإلنسانية، 

جراء أمرين  -قبل بروز الزهو الفرنسي بزمن طويل -بيد أا تعرضت للتحدي 
، مل تفض داخلياً إال "فالعنجهية اإلنكليزية. "اثنني أوهلما داخلي وثانيهما خارجي

إىل مناهج ليست قابلية توصيلها من السهولة مبكـان،  إىل إيديولوجيا ضمنية، و
األمر الذي كان مرده مثة أسباب معقدة إىل احلد الذي يفرض علـى املـرء، إن   
حاول وصف املوقف الذي كان سائداً وقتها، أن خيوض غمار أمور كالتقزز من 
 الستالينية واحلرب الباردة ومراوغة النظرية،واقتران القيم وااللتـزام، وحـىت  

. ، اقتراناً ال تارخيياً مباشراً ومنطوياً على مفارقـة عجيبـة  "باألسلوب"األفكار، 
ولكن مايهمين هنا ذا اخلصوص هو ما جنم، على العموم، عن ذلك كله علـى  

أي ذلك النموذج من النقد املعتمد باألساس على تنميق ال اية : الصعيد الفكري
اجم عن املنافسة والتوسع والتايل إلطالق ففي ذلك املزاج النفسي املفاجئ الن. له

،  كان هنالك برامج لغوية شىت تستهدف صيانة األمـن  (Sputnik)سبوتنيك 
العنجهيـة  "، كما كان هنالـك  (NDEA)القومي وحتظى بالتمويل من مؤسسة 

. ، كأمة دون إضافة شيء جـوهري عليهـا  "قوتنا"، اليت زينت لنا "اإلنكليزية
نموذجية انكفأت من رسالة حبث تارخيي مدروس دراسـة  فاألطروحة اجلامعية ال

جيدة إىل جمرد مقالة بالغة الدقة، فضالً عن أن تالميذ اللغة اإلنكليزية صاروا تبعاً  
وأما الدور الـذي  . لنقطة بعيدة جداً عما كان هاماً، ناهيك عن شعورهم بذلك

وهـذا  (ر األداة صارت تلعبه اإلنكليزية فما كان ليعدو، يف أحسن األحوال، دو
بوضوح، ماكان يدأب على مناهضته ريتشارد أومهان ولويس كامبف يف أواخر 

، على الرغم من أن من مارسوا ذلك الدور، من أمثال تريلينـغ  )عقد الستينات
وآبرامز وميات، كانوا حمط النظر إليهم بإعادة توكيدات ال إيديولوجية على أن 
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. م إن هي بالفعل إال مـن ذوات الشـأن  األسلوب والدراسات اإلنسانية والقي
فالنتيجة اخلالصة هلذا كله كانت استيطان الترهل يف الدراسات اإلنكليزيـة، إذ  
مابعد املسافة اليت يستطيع املرء أن جيتازها يف هذه الظروف على درب التنميـق  

  ليس إاله؟ 
نكة كمثل عن الشأو الرفيع الذي كان مبقدور التنميق األديب بلوغه اء وح

كان هنالك نورثروب فراي، الذي ميكن جزئياً تعليل سطوع جنمه النظري املتألق 
على كل ميدان الدراسات اإلنكليزية يف عقدي اخلمسينات والستينات مبنـاخ  

، وبطغيان الفـراغ  ")بتشريح النقد"الذي جبله وعمقه يف كتابه املعنون (التنميق 
اع هذا كله فتور ووهناً، كان هنالك وأما كمثل عن مدى اتس. التارخيي/ النظري

جويس، كـونراد، باونـد،   (كدس مكدس من تلك الصناعات األدبية املختلفة 
، اليت ملا يكن وقتها بوسعها البتة حىت أن تتظاهر بأا جزء ال يتجزأ مـن  )إليوت

املسرية العامة باجتاه املعرفة، وهكذا بطريقة عجيبة ال بل ومربكة رمبا، صـارت  
األدبية تقترن أوالً ال باحلاضر وإمنا باملاضي القريب كما أـا طفقـت   احلداثة 

تكتسب املشروعية مراراً وتكراراً بشكل ال اية له، وصارت تقترن ثانياً بإنتاج 
حتبيك ثانوي متعذر فهمه عملياً لكتلة من الكتابات املقبولة عامليـاً ككتابـات   

من مثـل  -ات التحبيكات الثانوية ومن اجلدير بالذكر أن هذه الكتلة  ذ. أصيلة
كان عرضة لفضوح معمياا بادئ ذي بدء، ومـا   -الكتابات األدبية لدي مان

كانت حتمل يف الوقت نفسه أية أوهام عن نفسها، وكل ما كانته كان ال يعـدو  
كوا ثانوية وغري ضارة وحيادية إيديولوجيا إال ضمن القيود الداخليـة حلرفـة   

  .من أكسية االحتراف مكسوة بأكداس مكدسة
، فقد كان خارجياً، وهنا وجدت "للعنجهية اإلنكليزية"وأما التحدي الثاين 

من املفيد استخدام ذلك املفهوم الذي يدور حول املنشأ األجنيب، والذي كـان  
وهنا مرة ثانية هنالك العديـد مـن األشـياء    . جورج شتاينر أول من أشار إليه
ق،ومرة ثانية أيضاً أجد لزاماً علي أن أكون مقالً اجلديرة بالذكر ضمن هذا السيا

فلقد توسعت سوق الكتب ذوات األغلفة الورقية توسـعاً هـائالً   . واصطفائياً
وتزايد  معها عدد الترمجات من اللغات األجنبية تزايداً دراماتيكياً، فضالً عـن  

ة كالتحليـل  ، مبيادين خارجي"العنجهية اإلنكليزية"التأثري التدرجيي الذي تأثرته 
النفسي والسوسيولوجيا واألنتروبولوجيا، ناهيك عن األثر السـائب املفلـوش   
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، لألدب املقارن مع ما الزمه من مقـام  )باملناسبة NDEAوحتت رعاية مؤسسة (
رفيع شديد الوطأة لنقاد أجانب متألقني من أمثال أورباخ وكورتيوس وسبيتزر، 

كان تدخالً عرضياً مفيداً وأصيالً تدخلـه   عالوة يف اخلتام، على مايبدو اآلن بأنه
يف مشهدنا األديب النقد األوريب الذي كان سائداً وقتها أوالً  من خـالل نقـاد   
مقيمني بني ظهرانينا كدي مان وجورجز باوليت، ومن مث من خالل تزايد أعداد 

ن واجلدير بالذكر عند هذا املفصـل أ . النقاد الزائرين القادمني من بلدان أجنبية
املاركسية احتازت هلا على حضور فكري صار يؤخذ بعني االعتبـار يف سـياق   

  . التحدي اخلارجي الذي ينطوي عليه االسترياد من اخلارج
وإىل حد ما أعلم فإن ذلك الصنف من املاركسية الذي كان قيد املمارسة أو 

كـة  اإلعالن يف األقسام األدبية اجلامعية ال يدين إال بقسط ضـئيل جـداً للحر  
فاملاركسية اجلديـدة   . الراديكالية األمريكية اليت القت حتفها يف عصر ما كارثي

جاءت إىل هذه البالد جزئياً كنتيجة لالهتمام بالنقد الفرنسي ومن مث مبدرسـة  
فرانكفورت، وجزئياً من جراء املوجة العامة للهيجان املعادي للحرب يف احلـرم  

على شكل اكتشاف مفاجئ وعلى شـكل   لقد فعلت املاركسية فعلها. اجلامعية
وأما نقاط ضعفها األساسـية فقـد   . تطبيق مفاجئ أيضاً على املشكالت األدبية

كانت تتمثل بالغياب النسيب لثقافة أو ملوروث نظري ماركسي حملي متواصـل  
  .ملؤازرا  وبانعزاهلا النسيب عن أي نضال سياسي ملموس

يات الداخلية واخلارجية للدراسات وبني هذين التيارين كانت حامسة التحد 
ولكن بطرائق حمدودة جداً وحسب، مع العلم أن هذا القول جيسد  -اإلنكليزية 

عمـدت  ) 1960(فخالل اهليجانات الكبرية يف السـتينات . شيئاً عويصاً فهمه
املؤسسات األدبية األكادميية، اليت اعتادت أن تكون طيلة سنوات مصنعاً إلنتاج 

. ت املصقولة إىل الرد على تلك األوقات مبطلب العالقة املباشـرة العقول واملقاال
ولقد كان هذا املطلب يعين، يف حقيقة األمر، أن تعليم ودراسة األدب جيـب أن  
يبينا لنا بني احلني واحلني الكيفية اليت ترتبط ا الروائع األدبية بالواقع املعاصـر،  

، وحشـية اإلنسـان أو   "نفهم"أن أي أننا بقراءة سويفت أو شيكسبري مبقدورنا 
وأما أنا افلـيس  . مقدار اإلمث الكبري الذي تنطوي عليه سياسة التفرقة العنصرية

لدي من التردد إال أقله حني أقول إن ذلك التبجح الثوري الفارغ الكبري الذي 
، مل جيلب معه إال تغيريات جتميلية وحسب، وبأن تلك )مجعية لغة احلداثة(تبجحته 
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ات مل تكن أدلة دالة على وجود إرادة التغيري لدى خمتلف فصائل الدارسني التغيري
ممن عقدوا العزم على ذلك، بل كانت أدلة على عمق ومرونة إيديولوجيا التزيني 
اليت امتصت مبنتهى الفاعلية حىت هذا التحدي اجلديد الذي كان ينطوي ضـمناً  

عجيبة، بل ومرعبة أيضاً، يف فلقد كان هنالك، واحلق يقال،  نزعة . على التطرف
اللغة الطنانة لكل من الفريقني املتعارضني إلجهاز هذا الفريق على ذاك، يف مؤخر 

، "التقنيـة "فاملفردات جنحت فجأة إىل مزيد من . الستينات ومقدم السبعينات
بيكارد أعيد إحياؤها وحىت /، الذاتية، كما أن مماحكة بارثيز"الصعوبة"ومزيد من 
يف العديد من االت واملؤمترات واألقسام األدبية، ناهيك عـن أن   استنساخها

مع العلم   ”de rigeur“، صار ضربة الزب "املنظر األديب"الطموح لبلوغ مرتلة 
أنه كان املركز املربح للعديد منا، واألمر الذي مل يكن له عملياً مثة وجود بتاتاً يف 

ولقد كان هنالك سعي حثيـث  . لوائح األقسام األدبية قبل مضي عشر سنوات
، وأحابيل متشابكة املعارف، مما جعـل  "عقول"للعثور على مشروعات وبرامج و

هذا  كله ينيخ بكلكله على املرء إىل احلد الذي جعله ال يستطيع فيه أن يبحـث  
دون أن يشـري يف الوقـت نفسـه إىل     (Donne)يف قصيدة من قصـائد دون  

املصطلحات الالتينية يف اللغات األوربية، وعلى جاكوبسون، ال بل ورمبا حىت إىل 
وهكذا صار أمام املرء، من ناحية أوىل،  فظهر . األقل إىل االستعارات والكنايات

ثقافة فرعية جديدة حقيقية معارضة نظرياً للموروثات األدبية الوطنيـة القدميـة   
، تلـك  املكسوة بكساء املؤسسة يف األكادميية، وصار أمامه، من ناحيـة ثانيـة  

املوروثات القدمية وهي تدافع عن نفسها، اسـتنجاداً بالدراسـات اإلنسـانية،    
والذوق وسداد الرأي وما شابه ذلك، ويبقى السؤال يف هذه األمثلة ما إن كان 

خيتلفان فعالً عن بعضهما بعضاً كل ذلك االختالف الكبري، وما  )17()محد ومحدو(
ر، يف آن واحد معاً، فصـاحة األول  إن كان أي منهما قد أنتج العمل الذي يرب

  . العدوانية أو دفاع الثاين دفاعه األخالق املستميت
من ذلك اجلدل، " اليساري"إن مدار اهتمامي الوحيد ينصب على اجلانب 

. ونقطة بدئي احلقيقية تتمثل مبالحظتني اثنتني عن الشيء الذي مل ينتجه اليسـار 
ة األمريكية، يف الربع املاضـي مـن هـذا    فالحظوا أوالً أنه يف الدراسات األدبي

                                                        
  .المترجم -كنايةعن توأمين متماثلين تماماً إلى حد يتعذر فيه التمييز بينهما  )17(
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القرن، مل يقم مثة عمل واف يف مضمار الدراسة التارخيية األساسية مما ميكن نعته 
وأنا أستخدم هذا النعت األخري كي أشري إىل مقارنة من نوع ما مع ". بالرجعي"

ما جرى يف ميدان الدراسات التارخيية األمريكيـة، وذلـك يف عمـل وليـامز     
فحىت يكون هنالك تفسري فعال . فيتز وكولكو، ويف عمل الكثريين غريهموألبريو

فيما يدعى باملعرفة التارخيية جيب أن يكون هنالك أيضاً، بعد كل ماجرى قولـه  
. وفعله، تاريخ فعال وعمل أرشيفي فعال واماك فعال يف املادة الفعلية للتـاريخ 

قول بفضل بناه الشـكلية،  إن العمل الفردي لألدب يوجد بالتأكيد إىل حد مع
بيد أنـه ال  . ويفصح عن نفسه بواسطة نشاط أو قصد أو طاقة أو إرادة شكلية

يوجد من خالل تلك األشياء وحدها وحسب، وال ميكن إدراكه وفهمه شـكلياً  
ومع ذلك فإن الدراسات األدبية استسلمت يف معظم األحوال، حـىت  . ليس إال

فالبحث التارخيي عن اليسار . للبعد التارخيييف نسختها املاركسية، لغياب نسيب 
خضع للتحييد جراء التصور القائل أن التفسري يعتمد إىل أقصى احلـدود علـى   
املنهج أو الفصاحة، وكأن أياً من الشيئني هو الذي يدل بوضوح على اجلـدارة  
والعظمة املستقلتني للمنظر األديب، وعالوة على ذلك فإن االهتمـام الشـامل   

أي تلك املعرفة املوجودة أساساً لتحـدي وتغـيري األفكـار    (ة الصدامية باملعرف
، قد أذعن لسلبية الصـقل  )املستوردة واملؤسسات احلصينة والقيم املشكوك فيها

الال تارخيي الذي جرى على األمور املسلم ا بداهة واملقبولة، واألمور احملـددة  
ك وهنالك وال يعثر إال علـى  إن املرء ليفتش هنا وهنا. سلفاً قبل أي شيء آخر

بضعة بدائل للموقف الذي حياول أن يربهن على الكيفية اليت ليس بوسعك فيها، 
إال إذا زدت من نظرتك إليها بأا ال " صديقنا املشترك"مثالً، أن جتيد فهم رواية 

تعدو أن تكون حبد ذاا رواية، األمر الذي يعين تعميق دراستك هلا كمثل ممتـاز  
مبتهى األحكام حول فن السرد الروائي الذي شروط إمكانية . ة متشابكةعن نظري

قراءته وقوته تعتمد على القواعد الشكلية للنحو والصرف،  وعلى التجريـدات  
النشوئية والبىن الفطرية، وهنالك عنصر معني من احملاكاة السـاخرة يف وصـفي   

  .هذا، ولكن هنالك أيضاً شيء من الدقة فيه
ة الثانية فتكمن  يف الوجه اآلخر للعملة، أي أن الدراسـات  وأما  املالحظ

األدبية عن اليسار، بدالً من أن تنتج عمالً يتحدى أو ينقح السـائد مـن قـيم    
ومؤسسات وتقييدات، متادت أكثر من اللزوم يف حقيقة األمر يف تعزيـز تلـك   
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  . وهذا الشيء أخطر من سابقه بكثري من عدة وجوه. األمور
  

من اتمعات املعروفة للتاريخ البشري كان له أي وجود بتاتـاً   مامن جمتمع
مبعزل عن حتكم القوة والسلطة به، ناهيك عن أن أي جمتمع ميكن تقسيمه، كما 

ولـيس  . يدأب غرامشي على القول، إىل طبقتني متشابكتني من حكام وحمكومني
رنا أن هنالك شيء ثابت خبصوص هذه التصورات األساسية، إذ إن كان مبقـدو 

نعترب اتمع بأنه توزيع ديناميكي للقوة واملواقع جيب أن يكون بوسعنا أيضاً  أن 
. نعترب فئيت احلكام واحملكومني فئتني بالغيت التعقيد وبالغيت التعرض لتبادل املواضع

وإذا اقتصرنا اآلن على استخدام مصطلحات غرامشي، ميكننا تقسيم اتمع إىل 
وإىل قطاعني مدين وسياسي، وإىل تبع وسادة، وإىل قوتني . يةطبقتني ناشئة وتقليد
ومع ذلك فإن مايكمن خلف هـذه الفاعليـة بقضـها    . طاغية وتنفيذية رمسية

وقضيضها هو على األقل فكرة ما، أو زمرة من  األفكار، وعلى األكثر جمموعـة  
كزية للقوة فاحلقيقة املر. من الوكاالت ذوات النفوذ اليت تستمد قوا من الدولة

والسلطة يف التاريخ الغريب هي، منذ اية عصر اإلقطاع على األقـل، وجـود   
الدولة، وعلينا أن نقول كما أتصور أننا كي نفهم ال القوة وحدها بل والسـلطة  

علينا أن نفهم -اليت هي مبثابة فكرة  أكثر تشويقاً وتبايناً من فكرة القوة -أيضاً 
اليت تتأتى فيها أية سلطة يف اتمع احلـديث مـن   يف الوقت نفسه تلك الطريقة 

  . وجود الدولة إىل حد ما
إن الثقافة والتشكيالت الثقافية واملفكرين يوجدون، إىل حد كبري، بفضـل  
شبكة شيقة جداً من العالقات مع قوة الدولة تلك القوة املطلقة تقريباً، وعن هذه 

النقد اليساري املعاصر، من ذلك  اموعة من العالقات علي أن أقول تواً أن كل
ولكـن  . النوع الذي يدور حبثه عنه، أصم أبكم إىل حد مذهل يف أغلب األحيان

هنالك بعض االستثناءات هلذه املقولة، إذ فوكو ميثل استثناءاً، وكذلك كل مـن  
أومهان وباولنتزاس، مع العلم أن املرء ليتعذر عليه اإلتيان بأمساء النقاد اآلخرين 

بيد أن املقولة املناقضـة للمقولـة   . نقدهم يتناول هذا األمر على حنو مباشرممن  
السابقة متاماً  هي أن كل من ينتج دراسات أدبية أو فكرية ال يأخذ يف حسـبانه  
احلقيقة اليت مفادها أن كل العمل الفكري  أو الثقايف حيدث يف مكان مـا، ويف  
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الدقة أسري  احتواء الدولة لـه   زمان ما، وعن ميدان ما مرسوم، ومرخص مبنتهى
ولقد بادرت الناقدات إىل افتتاح هذه املسألة إىل حد ما، غـري  . يف خامتة املطاف

فلئن كان صحيحاً، بناء على نظرية الفـن  . أن مل يستكملن الشوط حىت ايته
للفن، أن عامل الثقافة واإلنتاج الفين له استقالله اخلاص به، بعيداً عن انتـهاكات  

دولة والسلطة، جيب علينا حينئذ أن نبقى على أهبة االستعداد لتبـيني كيفيـة   ال
احلصول على ذلك االستقالل  وتبيني كيفية احلفاظ عليه، وهذا أهم من سابقه، 
وبكلمات أخرى فإن العالقة بني علم اجلمال وسلطة الدولة تتوطـد  يف كلتـا   

الستقالل التام مع العلم أن هـذه  يف حالة االعتماد املباشر، ويف حالة ا: احلالتني
  . احلالة أقل احتماالً من سابقتها بكثري

وأما اإلحساس الذي خياجلين اآلن بأنين أضطلع بعبء نطاق واسـع مـن   
اخلربة التارخيية، ال بل وأوسع مما ينبغي بكثري، إلحساس يعمقه التيقن أن اخلطاب 

مفردة وال أية لغة توثيقيـة أو   الثقايف أو النظري أو النقدي ال يوفر اليوم يل أية
مفهومية، وال يوفر يل، وهذا أقل من السابق بكثري، أية كتلـة ملموسـة مـن    

إن عبقريتنا النقدية مصـوغة،  . التحليالت املخصصة، ابتغاء اإلفصاح عن نفسي
يف أغلب األحوال، بفعل التحليل اخلبيث الذي يأيت به ذلك التخم األصم الذي 

ل عن الفكر والثقافة عن القوة والتاريخ عن الشكل، كما يعزل يعزل، مثالً، اخليا
، وهلم جرا، ومن اجلدير بالذكر أننا (horstexte)النصوص عن أي رسم إضايف 

نسيء استخدام فكرة كينونة املنهج، فضالً عن وقوعنا يف فخ االعتقاد أن املنهج 
 الوقت نفسه بـأن  هو الرائد وأن من املمكن له أن يكون نظامياً دون اإلقرار يف

املنهج يشكل على الدوام جزءاً من طاقم معني من العالقات برئاسـة وحتريـك   
الكتلـة الـيت    -ولئن كانت كتلة املوضوعات اليت ندرسـها  . السلطة والقوة

تنتمي إىل مفاهيم  األمة والقوميـة، وحـىت العـرق،     -تشكلها أعمال األدب
ن املعاين، فلـن يكـون يف اخلطـاب    وتكتسب تالمحها منها وتنبثق عنها مبعىن م

النقدي املعاصر إال الرتر اليسري الذي جيعل من هذه الوقائع موضوعات حبثها أمر 
وأنا ال أنوي هنا الدفاع عن نوع من اللغة النقدية االختزالية اليت يتمحور . ممكن

 ،"األمر كله سياسي"أساسها املنطقي على الفرضية املؤكدة إىل ماال اية من أن 
، ولكن ماخيطر علـى  "األمر، أو كله، أو سياسي"كائناً ما كان يعنيه املرء بكلمة 

بايل هو ذلك النوع من التعددية التحليلية كما اقترحه غرامشي للتعامل مع كتل 
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تارخيية، املتعمدة بالعامل الذي يعيشون فيه وبالقيم اليت ينخرط عملهم من / ثقافية
ديداً ألي شيء، إال لبعضـهم  خالهلا بالتاريخ، ال يرون بأ م أنفسهم يشكلون

فهم بالتأكيد مطواعون كما كان ديدم مذ صارت عبادة . بعضاً يف أرجح الظن
الدولة مبثابة الزي الدارج، كما أن من املؤكد أن انصرافهم اخلنـوع للروائـع   

هـم  ، "نصوصهم"األدبية والثقافية والنصوص واهلياكل املثبتة مبنتهى البساطة يف 
ألداء وظيفة املشروعات الناجزة أيضاً، ال يشكل ديداً للسلطة أو لتلك القـيم  

  .اليت يعمل املدراء التكنوقراطيون على دميومة رواجها وتداوهلا
ولكن ماهوعملياً، بعبارات أدق، دور الوعي النقدي احلديث لدى النقـد  

مثة : ة، هي كما يلياملعارض؟ إن اخللفية املرتبطة بصلب املوضوع، بوجيز العبار
كما بين رميوند وليامز، مل حتظ مبدلول واضح ملموس . كلمات كالثقافة واتمع

فقبل ذلك العهـد حـددت   . إال يف العهد الذي أعقب الثورة الفرنسية ليس إال
الثقافة األوربية هويتها بشكل قاطع ككل على أا شيء خمتلف عـن املنـاطق   

. لك اليت أنيطت ا قيمة سلبية يف أغلب األحـوال والثقافات غري األوربية من ت
ولكن إبان القرن التاسع عشر توشحت فكرة الثقافة بوشـاح وطـين وطيـد    
األركان، وأدت إىل نتيجة جعلت شخصيات كما ثيو آرنولد توحد بني الثقافـة  

فواقع احلال بالنسبة للنشاط اجلمايل  أو الثقايف هو . والدولة ذلك التوحيد الفعال
إمكانيات وظروف إنتاجه حتوز على سلطاا بفضل ما دعوته بـالتقرب، أي   أن

بفضل تلك الشبكة املستترة من الترابطات الثقافية الفريـدة بـني األشـكال    
واملقوالت وغريها من احملبوكات اجلمالية من ناحيـة أوىل، وبـني املؤسسـات    

إن . ناحيـة ثانيـة   والوكاالت والطبقات، والقوى االجتماعية غري املتبلورة، من
التقرب كلمة فضفاضة  إىل احلد الذي يتيح هلا أن توحي بأنواع الطواقم الثقافية 

وإىل احلـد الـذي   .  اليت يبحثها غرامشي يف املقطع الذي استشهدت به سابقاً
يسمح لنا فيه، يف الوقت نفسه، أن نتذكر املفهوم اجلوهري للهيمنة اليت توجـه  

  .عموماً، أو التحبيك ككلالنشاط الثقايف والفكري 
هيا وامسحوا يل اآلن أن أشري إىل األمهية الكبرية اليت تنطوي عليها هذه الفكرة  

إن التقرب ، كمبدأ تأويلي عام، خيفف بعض . بالنسبة للنشاط النقدي املعاصر
الشيء، يف املقام األول، من غلواء تلك النظريات السطحية اليت حتدثت عن التشاكل 

واليت ابتكرت امليدان الطوباوي املتجانس التكوين للنصوص اليت ال ترتبط  والقرابة،
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والتقرب، باملقابل، هو الشيء . إال بنصوص أخرى ارتباطاً  تسلسلياً وحمكماً وفورياً
الذي ميكن نصاً من أن حيافظ على نفسه كنص، وما هذه احلقيقة إال باحلقيقة 

لكاتب واللحظة التارخيية وظروف النشر كمرتلة ا: املستورة بسلسلة من املالبسات
واالنتشار والتلقي، والقيم املعتمدة، والقيم واألفكار املنحولة، وشبكة من أي لرؤية 
الثقافة والفن يف انتمائها ال إىل نوع من األثري السائب الذي تذروه الرياح يف الفضاء 

دية، بل يف انتمائها إىل أو إىل نوع من امليدان احملكوم مبنتهى الصرامة أو حبتمية حدي
مترابط بطرائق معقدة لفعل  - إىل منظومات وتيارات فكرية- مسعى فكري واسع 

األشياء، إلجناز بعض األشياء املعينة، للقوة، للطبقة االجتماعية واإلنتاج االقتصادي 
لنشر األفكار والقيم والصور الدنيوية، وإذا وافقنا مع غرامشي على أن املرء ليس 

ن يقلص على هواه الدين أو الثقافة أو الفن إىل وحدة وتالحم، لكان علينا بوسعه أ
  : عندئذ أن نستكمل الشوط مع الفرضيات التالية لصاحل الدراسة والبحث اإلنسانيني

شرحه هو الكيفية اليت يتصادف ا يف ....إن الشيء الذي جيب
فية كل العصور تواجد عدة منظومات وتيارات للفكر الفلسفي، وكي

توالد هذه التيارات، وكيفية انتشارها، والسبب الذي جيعلها تتبعثر يف 
إن حقيقة هذه . تلك العملية فوق خطوط معينة، ويف اجتاهات معينة

العملية تتواصل لكي تبني مدى ضرورة تنظيم املرء حلدسه عن احلياة 
 والعامل بطريقة نقدية متالمحة ونظامية، وضرورة حتديده الشيء الواجب

على وجه الدقة، كيال تؤخذ مبعناها األكادميي " نظامية"فهمه بكلمة 
بيد أن هذا التحبيك جيب إجنازه يف سياق تاريخ الفلسفة، وال . املتحذلق

ميكن إجنازه إال يف ذلك السياق، وذلك ألن هذا التاريخ هو ما يبني 
ي الكيفية اليت احنبك ا الفكر عرب القرون ويبني عمق اجلهد اجلماع

ذلك املنهج  الذي صنف  -املبذول لتحقيق املنهج الراهن للفكر
إن . واستوعب كل هذا التاريخ املاضي، مبا فيه من محاقات وأخطاء

الواجب يقضي، يف الوقت نفسه، عدم إمهال  هذه األخطاء ذاا وذلك 
ألن املرء، مع أن تلك األخطاء جرت يف املاضي وتعرضت من مث 

ن يكون متأكداً من أا لن جتري جمدداً يف الزمن للتصحيح، ال ميكنه أ
  ). 3(احلاضر وتستدعي التصحيح مرة ثانية

لقد أوردت اجلملة األخرية ال ألنين موافق عليها، بل ألا تعرب عن ذلـك  
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اجلد التعليمي الذي كان يؤمن به غرامشي، والذي كان يرى فيه وجوب إجراء 
ه النقطة األساسية هي بـالطبع ذلـك   ولكن هذ. البحث التارخيي كله مبقتضاه

التبصر اإلحيائي، مبا مفاده أن الفكر يكون قيد اإلنتاج كي يكون من املمكن إجناز 
مثة أشياء، وبأنه يكون موضع االنتشار لكي يكون فعاالً ومقنعـاً  وقويـاً، وأن   
مقداراً عظيماً من الفكر ينحبك حول ماهو نسبياً عـدد قليـل مـن األفكـار     

. ولكن اجلدير بالذكر هنا أن مفهوم التحبيك مفهوم عويص. ة األساسيةالتوجيهي
. فبالتحبيك يقصد غرامشي أمرين متناقضني ظاهرياً يف حني أما متكامالن عملياً

فكرة مـا مسـبقة    (e-laborare)أن حتبك يعين أن تصقل، أن تستنبط  : أوالً
حتبك يعين شيئاً أكثر إجيابية أن : وثانياً. أوفكرة أقوى، أن تؤيد وجهة نظر دنيوية

نوعياً، أي االفتراض بأن الثقافة نفسها أو الفكـر أو الفـن المتـداد للواقـع     
السياسي، وامتداد بالغ التعقيد وشبه مستقل وله، مع التسليم  بداهة باألمهيـة  
االستثنائية اليت خيلعها غرامشي على املفكرين والثقافة والفلسفة،عمق وتعقيـد  

. تارخيية على قوة بالغة إىل احلد الذي جيعل السياسة أمـراً ممكنـاً  / ةوقيمة داللي
إن . فالتحبيك هومركب األمناط  اليت تيسر للمجتمع أن حيـافظ علـى نفسـه   

غرامشي جيعل من التحبيك، بعيداً عن االحندار بسمعته إىل مرتلة احللية، السبب 
غرب الصناعي دوراً ال يقل نفسه لقوة ما يدعوه باتمع املدين الذي يلعب يف ال

وهكذا فإن التحبيك هو املسعى الثقايف املركزي وهو، . أمهية عن اتمع السياسي
سيان نظر املرء إليه أم مل ينظر بأنه أكثر بقليل من الدعاية الفكرية ملصاحل الطبقة 

فما التحبيك، بكلمات أخرى، . املادة اليت جتعل من أي جمتمع جمتمعاً ما. احلاكمة
إال ذلك القسط العظيم من النسج االجتماعي الذي حتدثت عنه جورج إليوت، 
يف رواياا األخرية، يف حني أن التبصر الذي كان عليه غرامشي هو ما ساقه إىل 
التيقن بأن التبعية والتمزق والتبعثر واإلنتاج مرة ثانية أمور كلها، شـأا شـأن   

  . ر ضرورية من مظاهر التحبيكاإلنتاج  واخللق واإلكراه واإلرشاد، مظاه
هي  -أي التحبيك-إن بوسع املرء أن يشتط حىت إىل حد القول إن الثقافة 

ما يعطي الدولة شيئاً حتكم من خالله ومع ذلك فإن املسعى الثقايف،كمـا كـان   
غرامشي حريصاً على القول يف كل مكان، ماهو باملتسـق ومـاهو باملتجـانس    

حلقيقي يف قوة الدولة الغربية احلديثـة هوقـوة   فالعمق ا. التكوين خبط عشواء
إن . وعمق ثقافتها، وقوة الثقافة هي تنوعها، أي تعدد عناصرها التكوينية وتباينها

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


http://medaad.wordpress.com 
 

 

-219-  

وجهة النظر هذه هي ما متيز غرامشي عن أي مفكرماركسي هام آخر تقريباً من 
 وهو ذلك املفكر الذي ال تغيب عن بصره ال احلقائق املركزيـة . مفكري عصره

العظيمة للقوة وال كيفية تدفقها عرب شبكة كاملة  من الوكاالت العاملة بتوافـق  
املتناثرة والعادية والال نظامية -عقالين، كما ال تغيب عن بصره تلك التفصيالت 

اليت تستمد القوة منها والبد بقاءها، واليت تعتمد عليها  القوة ابتغاء  -واحملتشدة
قبل فوكوبردح طويل من الزمن، لتلك الفكرة . يلقد فطن غرامش. قوا اليومي

اليت مفادها أن الثقافة ختدم السلطة وختدم، يف خامتة املطاف، الدولة الوطنية، ال 
فالثقافة نتوج، كما . ألا متارس الكبت واإلكراه بل ألا توكيدية ويقينية ومقنعة

الدولة، عـالوة   يقول غرامشي، إىل حد  أكرب بكثري من اإلكراه الذي حتتكره  
على أن هذه احلقيقة هي ما جتعل اتمع الغريب الوطين جمتمعاً قوياً يتعذر فيه على 

وبالنتيجة فإن املفكر ليس مماثالً  بالفعل . اإلنسان الثوري اختراقه والتغلب عليه
. ألحد أفراد قوة الشرطة، كما إن الفنان ليس جمرد داع ملالك املصانع األثريـاء 

ة مسعى مستقل ومتشح بوشاح الرأمسالية، األمر الذي يعين بالفعـل أن  إن الثقاف
وهكذا جيب أن نكون .عالقتها بالسلطة والقوة شيء بعيد كل البعد عن االنتفاء

قادرين على النظر إىل الثقافة كقوة تارخيية متتلك الصور اخلاصة ا، والصور اليت 
االجتماعي كي ترفع كلها /دي تنجدل بتلك الصور املوجودة يف امليدان االقتصا

فالتحبيك بلعبه دور املادة اليت منها جيعل اتمع من . عن أكتافها الدولة كدولة
نفسه مشروعاً حياً متواصالً، ال يعين إثبات وجوده على أنه هناك وحسب، بـل  
يصبو لبلوغ مرتلة اهليمنة اليت يلعب فيها املفكرون ذلك الدور الـذي يـدعوه   

  ". اء إضفاء املشروعيةخرب"غرامشي بـ
ومبا أنين أعترب هذه األفكار جوهرية فقد استمديتها من غرامشـي لتكـون   
موضع املقارنة مع األفكار السياسية والتارخيية اليت تروجها اآلن النظرية األدبيـة  

املعاصر منهمك " اليساري"إن ما دأبت على دعوته بالنقد . التصادمية أو الطليعية
من مثل إشكالية العـودة إىل مـاركس   . شىت نامجة عن السلطةعملياً مبشكالت 

وفرويد وسوسور، ومسألة التأثر والتداخل النصي، ومسائل عدم الورود علـى  
واألمور املعلقة يف النقد التفكيكي، واإليديولوجي كعامـل  ) l’impensé(البال 

رء دراسـة  ويف كل هذه املعمعة قلما يصادف امل. يف اإلبداع واالنتشار األدبيني
جادة عن ماهية السلطة، ال فيما يتعلق بالطريقة اليت تنتقل ا السـلطة تارخييـاً   
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وآنياً من الدولة إىل جمتمع مستنقع بالسلطة وال فيما يتعلق بالتحركات الفعليـة  
وعالوة على ذلك، فحىت . للثقافة، وال عن دور املفكرين واملؤسسات واملنشآت

  أمثــــال  لوكانــــت لغــــة بعــــض اــــالت، مــــن
Glyph, Critical Inquiry Diacritics   طافحة بآراء عن العمق والتطـرف

والتبصر، نادراً ما توجد فيها فقرةتتطرق للتحريض على ما يعوق األفكار والقيم 
واالماك، كما أن املرء ال يقع حىت باملصادفة، فيما يتعلق بذلك األمـر، علـى   

ن املفروض بالنقاد التقدميني أن يقاوموه القيام مبحاولة جادة لوسم الشيء الذي م
وأما االنطباع الذي حنمله فهو أن الناقد الشاب لديـه والبـد   .تارخيياً ال بالغياً

إحساس سياسي متطور جداً، ولكن أي فحص دقيق هلذا اإلحساس يتكشف عن 
مضمون طريف اتفاقي ال يأتيه اإلغناء ال من معرفة كبرية عمـا تـدور حولـه    

لقضايا السياسية وال من أية دراية متطورة جداً بأن السياسـة شـيء   السياسة وا
أكثر من حب أو بغض عقيدة فكرية تطغى يف هذه اآلونة على قسم من أقسـام  

  . األدب
  

إن النقد اليساري املعارض،مع أخذ طاقته الكامنة بعني االعتبار، ال يساهم 
فإفالسـنا  . يف مضمار الثقافة إال مسامهة طفيفة يف املناقشة الفكرية الدائرة اليوم

فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، وقد كانت فيما مضى مسألة فتانة، كفيـل وحـده   
بتجريدنا من حق انتمائنا لإلنسانية، وأما فيما يتعلق بذلك التمييز الـدقيق بـني   
الفاشية والديكاتورية فال تتوفر لنا حىت الرغبة يف أن حنلل  هـذين املصـطلحني   

، فما بالك بالتحليل السياسي  الذي رغبتنا فيه أقـل مـن الرغبـة    حتليالً لغوياً
ومع ذلك فال أبتغي االحندار بقيمة ذلك التألق الذي تألقه بعض . السابقة بكثري

الشيء ذلك العصر الذهيب الذي مر بـه النقـد الفـين يف العقـود القليلـة      
نضيف يف الوقـت   وليس مبقدورنا إال أن نقر بذلك مبنتهى االمتنان وأن.املاضية

نفسه أن ذلك العصر كان موسوماً برغبة قبول عزل األدب والدراسات األدبية 
ولقد كان ذلك العصر أيضاً هو العصر الذي قلة منا فيه تفحصـت  . عن العامل

األسباب املوجبة هلذا التقييد، والعصر الذي تقبلت ضمناً أكثريتنا فيـه الدولـة   
البل  وهلّلت لذلك، بدون حىت مهسة احتجـاج  وهيمنتها الصامتة على الثقافة، 

  . مؤدبة يف مرحلة حرب فيتنام ويف املرحلة التالية لذلك
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إن خيبة أملي يف هذا الواقع تنبع من القناعة بأن قـدرتنا الفنيـة كنقـاد    
ومفكرين كانت الشيء الذي أرادت الثقافة حتييده، ولئن سـامهنا حنـن ـذا    

ويف . منا، فقد كان السبب خشخشـة النقـود  املشروع، ولرمبا عن غري دراية 
محاستنا البالغية للكلمات الطنانة من أمثال الفضـيحة والـتفجري واالنتـهاك    
واالنقطاع، ما خطر على بالنا االهتمام بعالقات تلك الكلمات بالقوة الفاعلـة  
فعلها يف التاريخ واتمع،  وحىت حني ادعينا أن نصية النص أمر جيب استكشافه 

ما ال اية، كان ذلك االدعاء يشـري إشـارة غامضـة إىل املـؤامرات، إىل     إىل 
فـالزعم  . السالالت اخلداعة املؤلفة كلها من كتب عريانة من تارخيها وقوـا 

الكامن خلف ذلك هو أن النصوص متجانسة التكوين بشكل جذري، يف حني أن 
يت مفادها أن العجيبة ال ”Laputan“نقيض ذلك كامن يف تلك الفكرة الومهية 

وأما النتيجـة حـىت   . من املمكن اعتبار أي شيء، إىل حد ما، نصاً من النصوص
اآلن، مبقدار مايدور االهتمام  حول املمارسة النقدية، فهي أن التنميق  الفردي يف 
النقد ويف النصوص املدروسة من لدن الناقد يتعرض للتشذيب كرمي للتنميـق  

إلضافية هي أن الكتابة تكون حمط النظر إليها وحسب، هذا يف حني أن النتيجة ا
إبعاد النقاد عن النقاد اآلخرين وعن القـراء  -بأا  تتقصد عمداً هدف اإلبعاد 

  . وعن العمل املدروس
إن السخرية األخاذة اليت ينطوي عليها هذا االنعزال الكئيب، مع التسليم 

كأننا جزء مـن الكهنـوت   جدالً بالطريقة اليت  يتصورنا ا قادتنا السياسيون و
، يف سـبيلها إىل  "بعصر الذكاء العلمي"الدنيوي  يف العصر الذي نعته باكونني 

أزمـة  "بعنـوان   1975الترسخ، فثمة منشور من قبل جلنة ثالثيـة يف عـام   
، بشـيء مـن االهتمـام    )1960(، مسح احلقبة التالية للستينات "الدميقراطية

حمها السياسية، وكان املنشور الذي أفضى إىل مبشاعر اجلماهري حيال مطالبها ومطا
، (governability)"بيسارة االنقياد للحكومـة "بروز مشكلة ما يدعوه الكتاب 

وذلك ألنه صار من الواضح أن الشعب يف معظمه مل يعد سهل االنقياد كما كان 
إن طبقة املفكرين تساهم يف هذا الوضع بأمرين اثنني نامجني مباشرة ). 4.(من قبل

عن ذينك الصنفني من املفكرين الذين تنتجهم اتمعات الدميقراطية املعاصرة يف 
فهنالك من ناحية أوىل التكنوقراطيـون واملفكـرون ذوو املـرتع    .  هذه اآلونة

السياسي ممن يدعون، زوراً وتاناً، باملسؤولني، وهنالك من ناحية ثانية املفكرون 
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إن الفئة الثانية هي الـيت  . واخلطريون سياسياً، احملافظون على القيم "التقليديون"
من املفروض بنا أن نكون ضمنها، بناء على أي معيار معقول، وذلك ألن أفـراد  

أن يكرسوا أنفسهم لالستهزاء بالقيـادة وحتـدي   "هذه الفئة هم املفروض م 
السلطة وإماطة اللثام عن املؤسسات الوطيدة األركان وجتريـدها مـن لبـوس    

  ولكن املهزأة تتمثل يف أن النقاد األدبيني، نظراً لالمباالم ". ةاملشروعي
املزاعم املقبولة ضمناً بتوافق اآلراء، وخلفية مفروغ منها بداهة، وهكـذا  

وإن دراسة التقرب تعين، يف املقام الثاين، دراسـة وإحيـاء   . دواليك ودواليك
معاملهـا التخصـص   الروابط بني النصوص والعامل، أي تلك الروابط اليت طمس 

إن كل نص ماهو إال فعل مـن أفعـال   . ومؤسسات األدب طمساً كامالً تقريباً
اإلرادة إىل حد ما، بيد أن الشيء الذي استبقي بعيداً عن الدراسة املعمقة هـو  

وهكذا فإن إحياء شبكة التقرب يعـين  . تلك الدرجة اليت بلغها جتويز النصوص
لى أوثق ارتباط باتمع والكاتب والثقافـة،  استجالء الوشائج اليت تبقي النص ع

وأمـا يف  . فضالً عن تبيان املعامل املادية لتلك الوشائج بغية توشيحها ا من جديد
املقام الثالث فإن التقرب حيرر النص من انعزاله ويفرض على الدارس أو الناقـد  

ة بنائها مـرة  مشكلة اإلحياء التارخيي لإلمكانيات اليت انبثق عنها النص، أو إعاد
وهنا يكون املكان الذي يتاح فيه للتحليل العقلي وللجهد أن يضعا النص . ثانية

يف عالقات تشاكلية أو حوارية أو تصادمية مع غريه مـن نصـوص وطبقـات    
  .ومؤسسات أخريات

كمبدأ من مبـادئ البحـث النقـدي    -الشيء من هذا االهتمام بالتقرب 
يستحق وقفـة  -لسريورة الثقافية ذاا وكمظهر، يف الوقت نفسه، من مظاهر ا

وأقصد أن على النقاد أن يشعروا (وليد حبث تارخيي أصيل : طويلة مامل يكن أوالً
، )بأم أنفسهم يقومون باالكتشافات، وحييلون األشياء غري املعروفة إىل معروفة

تثبيته كان يف خامتة املطاف دف فهم وحتليـل وتوكيـد إدارة القـوة    : وثانياً
حنن : وامسحوا يل اآلن أن أعرب عن ذلك على النحو التايل. السلطة ضمن الثقافةو

إنسانيون ألن هنالك شيئاً يدعى باحلركة اإلنسانية اليت تستمد مشروعيتها مـن  
والشيء الذي جيب أن يكون حمط . الثقافة، ومن الثقافة أيضاً تحظى بقيمة إجيابية

خيية اليت عمد بواسطتها الصميم املركـزي  اهتمامنا للتو هو تلك السريورة التار
لأليديولوجيا اإلنسانية إلنتاج االختصاصيني األدبيني، الذي أولـوا أن ميـدام   
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مبا يف ذلـك اسـتئدابه   (مقصور على شيء يدعى األدب الذي أنيطت مبكوناته 
"literarity ("وهكذا فإن الناقـد األديب،  . أولوية معرفية وأخالقية وأنطولوجية
صرافه انصرافاً كامالً هلذا امليدان، يعزز الثقافة واتمع الذين يفرضان تلـك  بان

القيود تعزيزاً فعاالً، يف الوقت الذي يقوي فيه هذا التعزيز اتمعات السياسـية  
وأما ماينجم عن ذلك كنتيجة فهو . واملدنية اليت يكمن نسيجها يف الثقافة نفسها

فتحليـل األعمـال   : توافق اآلراء توافقاً واسعاًماميكن أن يدعى مبنتهى املنطق ب
اجلمالية األدبية حتليالً شكلياً مقيداً يضفي الصفة الشرعية على الثقافة، والثقافة 
تضفي الصفة الشرعية على املفكر اإلنساين، واملفكر اإلنساين يضـفي الصـفة   

. دولـة الشرعية على الناقد، وهذا املشروع برمته يضفي الصفة الشرعية على ال
وهكذا فإن السلطة تصان بفضل السريورة الثقافية، كما أن كل مايتعدى تزيني 

وعلى هذا املنوال نفسـه، كـان صـحيحاً أن    . القوة حمظور على الناقد املزين
وما . كوكالة ثقافية زاد من تعاميه مؤخراً عن تواطؤاته الفعلية مع القوة" األدب"

  .احلاجة إلدراكه ذاك الوضع إال بالوضع الذي حنن بأمس
هيا وتأملوا الكيفية اليت جرى ا تكوين هذا الوضع خالل القرن التاسـع  

وهنا سرعان ماخيطر على البال أناس من أمثـال  : عشر بواسطة اخلطاب الثقايف
فنفس إمكانية الثقافة قائمـة علـى   . آرنولد وميل ونيومان وكاراليل و راسكني

قائلة أن الثقافة ماهي إال أفضل مايقال أومـا  وإن فرضية آرنولد ال. فكرة التزيني
. يتمخض عنه الفكر هي الفرضية اليت تعطي هذه الفكرة شـكلها املرصـوص  

األشياء أو األشـكال أو  " أفضل"فالثقافة أداة لتحديد واصطفاء وتوكيد بعض 
املمارسات، أو لتفضيل بعض األفكار على غريها، وهي بفعلها ذلك فإا تنقـل  

ـا ختلـق   وتنشر وجتزئ وتعلم وتطرح وتبث وتغري، وفوق كل هذا وذاك فإ
واألهم من . نفسها وتعيد خلقها من جديد كجهاز خمتص لفعل تلك األشياء كافة

ذلك كله هو أن الثقافة، كما أعتقد، تصبح مبثابة الفرصة الساحنة لذلك املشروع 
دائمـاً سـراً إن    الكالمي املنكسر الذي عالقته بالدولة مفهومة دائماً، ومفهومة

فالرواية الواقعية تلعب دوراً أساسـياً يف هـذا   . تكرمتم وجوزمت لنا حلن القول
مـن ذي قبـل   " أعجب"ما أن تتحول إىل شيء -املشروع، وذلك ألن الرواية 

هي اليت تنظم الواقع واملعرفـة بتلـك    -بكثري يف عمل جيمز وهاردي وجويس
إن تلبيس الروايـة لبـوس   . ي نظاميالطريقة اليت جتعلهما عرضة لتناسخ كالم
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الواقعية بعيداً عن أي عامل ما يعين اإلتيان مبعايري متثيلية أو تصويرية مصطفاة من 
وهكذا فإن الرواية تسعى جاهدة كي تضم وتقرر وتؤكد . بني احتماالت عديدة

ومع ذلك ليس مـن  . وتسوي وتطبع بعض األشياء والقيم واألفكار، والسواها
ية أو إدراك أي شيء من كل هذه األشياء مباشرة يف الرواية نفسـها،  املمكن رؤ

عالوة على أن املهمة الوحيدة ملعظم النقاد الشكليني املعاصرين صارت تتجسـد  
اليوم يف التأكد من أن ذلك اإلفصاح الدقيق الرائع الذي تفصحه الرواية عـن  

لطبيعة وإمـا كشـكلية   اصطفائيتها يبدو مبنتهى البساطة إما كواقعية من وقائع ا
فرؤية الرواية . أنطولوجية مسلّم ا، ال كنتيجة للسريورة الثقافية السوسيولوجية

على أا متعاونة مع اتمع لكي تلفظ املنبوذين من الناس كما نعتـهم غاريـث   
ستدمان جونز، تعين أيضاً رؤية الكيفية اليت تنجم ا اإلجنازات اجلمالية العظيمة 

عن تقنية ماتستهدف تصـوير واقتنـاص    - ديكرت وإليوت وهاردييف-للرواية 
األشياء والناس والبيئات والقيم يف عالقة تقرب مع املعايري االجتماعية والتارخيية 

  .الدقيقة للمعرفة والسلوك واجلمال املادي
فالرواية، من أوسع املنطلقات، ومعها التيارات السائدة يف الثقافة الغربيـة  

وإن . ست اصطفائية وتوكيدية وحسب، ولكنها متركزية وقوية أيضاًاحلديثة، لي
املدافعني عن الرواية يثابرون على توكيد دقة الرواية وحرية التصوير وماشـابه  
ذلك، األمر الذي يوحي مضمونه أن الفرص املفتوحة للتعبري أمام الثقافة الحدود 

فكار فهو بالتحديـد تلـك   وأما الشيء املقنع واملعمى خلف أمثال هذه األ. هلا
علـى  " ميتروبوليتانية"الشبكة اليت تشد وثاق الكتاب مع الدولة ومع امربيالية 

نطاق العامل زودت الكتاب، وقتما كانوا يكتبون، من خالل التقنيات الروائيـة  
وإن السـؤال  . للسرد والوصف بنماذج ضمنية للتكريس واالنضباط واـاراة 

ملاذا ليس هنالك إال نفر قليل جداً من الروائيني : فهو الذي جيب علينا أن نسأله
يتعاملون مع وقائع وجودهم اخلارجية االقتصادية واالجتماعية الكربى " العظماء"

وملاذا يدأب نقاد الرواية، يف الوقت نفسه، على  -أي الكولونيالية واالمربيالية-
الرواية، ومعظم  إجالل هذا الصمت املهيب؟ ترى، ماهو الشيء الذي ترتبط به

مبقدار مايتعلق األمر باملوضوع نفسه، بصـلة التقـرب   . اخلطاب الثقايف املعاصر
سيان يف لغة التوكيد أو يف بنية التكريس والنبذ والكبت واالختراق كما هو عليه 
احلال يف وسم الشكل اجلمايل األساسي؟ وماهي الكيفية اليت جرى ا بناء املبىن 
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نوال الذي يفضي إىل كبح مجاح اخليال ببعض الطرائـق، وإىل  الثقايف على هذا امل
إطالق العنان له بطرائق أخرى؟ وماهي الكيفية اليت يرتبط ا اخليـال بـأحالم   
وبناءات ومطامح املعرفة الرمسية، واملعرفة التنفيذية واملعرفة اإلدارية؟ ومـاهي،  

تامبـل  . ل.مثل كتاب س ياترى، كتلة املصاحل املشتركة اليت تنتج كونراد وكتباً
؟ وإىل أي مدى سامهت الثقافة يف أسـوأ  "األعراق احمللية وحكامها"املعنون بـ 

جتاوزات الدولة، بدءاً من حروا االمربيالية ومستوطناا االستعمارية وانتـهاء  
مبؤسساا اليت تربر لنفسها ذاتياً ممارسة القمع الالإنسـاين والبغضـاء العرقيـة    

  لسلوكي واالقتصادي؟واالستغالل ا
مامن شيء كنت أحاول قوله يف هذه العجالة هنا يوحي ضـمناً بـاختراق   
العمق اخلصوصي للتحف الثقافية الفردية، أو باختزالـه وعـزوه إىل القـوى    
الالشخصية اليت من املفروض أن تكون هي املسؤولة عن إنتاج تلـك التحـف   

صوصية األشياء البل، وهذا األهم فدراسة التقرب الثقايف تستلزم فهماً دقيقاً خل
حىت، ألدوارها العقلية أيضاً، علماً أن أيهما الميكن إيفـاءه حقـه املناسـب ال    

، وهـي  الرتعة املاديـة الثقافيـة  وإين ألظن بأن . باالختزال وال بالتزيني اليقيين
. املصطلح الذي أطلقه ويليامز، تناسب املوقف امليثودولوجي الذي أحاول وصفه

قد األديب األمريكي مبقدوره أن يتستر على انعزاله املشـروع اجتماعيـاً   إن الن
فهنالـك  . واملفروض ذاتياً ولو إىل حد ما، خبصوص التاريخ واتمع على األقل

عامل بأسره قيد االستغالل إلجراء األسباب احلكومية املزعومة وحدها وحسب بل 
اليت يبشر تقوقـع نزوعهـا    وجراء خمتلف صور الرتعة االستهالكية الالتارخيية

وإن مايفتقر . العرقي واستفحال أكذوبتها بإفقار واضطهاد معظم أرجاء املعمورة
إليه النقد املعارض املعاصر اليتمثل بذلك النوع من األفق املوجـود يف املنـهج   
التمديين للثقافة واتمع لدى جوزيف نيدام ليس إال، بل ويتمثل أيضاً بغيـاب  

س باالهتمام اجلاد يف عمليات التقرب اجلارية من حولنا علـى  شيء من اإلحسا
ولكن هذه األمور، بالشكل الذي مافتئـت  . قدم وساق، سواء أكنا نقرها أم ال

وختامـاً خيـامرين   . أقوله مراراً وتكراراً، ألمور على عالقة، باملعرفة ال بالتزيني
نا نـنعم حـىت   الشك يف أن أكثر سؤال ملحاح يتوجب طرحه اآلن هو ما إن ك

  %اليوم بنعمة اخليار بني االثنني
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  النقد بني الثقافة واملنظومة -9
  

بني نوع من أنواع التأويل، وليكن ذلك النوع الذي يأيت به عامل 
لغوي يف إعادة بنائه قواعد لغة بائدة، وبني نوع آخر أكثر إبداعاً مبنتهى 

عن شخصية ديكرت  الوضوح، وليكن ذلك النوع الذي يتضمن تأمالت
ككاتب من أبناء الطبقة الوسطى يف العصر الفيكتوري، هنالك تشاات 

وإن هذه التشاات تنبثق عن التلوث احملتوم . أكثر مما هنالك اختالفات
الذي يتلوثه ذلك الشيء الذي من املفروض به أن يكون معرفة إجيابية 

من تأويل  عن التلوث الناجم عن كل ماهو بشري-وطيدة األركان 
وتوهم وتعمد وحتيز، أال وهي تلك األمور املغروسة كلها يف اجلبلة 

فلقد تكشف . البشرية، يف الظرفية البشرية، يف الرتوع مرتعاً دنيوياً
لنيتشه وماركس وفرويد، كل بطريقته اخلاصة، أن أمثال تلك اخلطوات 

قراءة نص  املأمونة بتوضوح يف إنتاج املعرفة كجمع األدلة وترتيبها، أو
ما وفهمه، تشتمل كلها ضمناً على درجة عالية جداً من الشطط 

التأويلي الذي الخيضع للعقالنية واالنضباط العلمي مبقدار ماخيضع 
وهكذا مل يبق أمام ). والظليم(لتوكيد اإلرادة والتأمل العشوائي الظامل 

ن النقاد حينئذ إال خطوة قصرية لسوق الدليل على أن السؤال عما كا
إن . يعين النص نفسه صار عويصاً بعد أن كان سابقاً سؤاالً بسيطاً

ميشيل فوكو ليطرح هذه األسئلة عن الكيفية اليت نستطيع ا عملياً أن 
ننظر إىل هذا العوص على شكل سلسلة من اخليارات املربكة اليت جيب، 

  :بناء عليها، اختاذ القرارات اإلبيستبمولوجية
األوىل، من حماولة الوصول إىل قرار عما وماهو أبسط، للوهلة 
لكاتب ما؟ أال وهي جمموعة ) oeuvre(تعنيه األعمال الكاملة 
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ولكن . النصوص اليت ميكن حتديدها باسم واحد من أمساء العلم
ليس مهمة ) حىت لو تنحت جانباً مشكالت العزوة(هذا التحديد 

ا نصاً فهل اسم كاتب ماحيدد بالطريقة نفسه: متجانسة التكوين
نشره حتت امسه، أونصاً نشره حتت اسم مستعار، أو نصاً آخر 
  وجد بعد مماته على شكل مسودة ناقصة، أو نصاً آخر اليعدو

كونه جمرد جمموعة من املذكرات الوجيزة، أو مفكرة ليس إال؟ إن 
تثبيت األعمال الكاملة يفترض سلفاً عدداً من اخليارات اليت 

فهل يكفي أن يضاف على : حىتيصعب تربيرها أو صياغتها 
النصوص املنشورة من لدن الكاتب نصوصاً غريها كان ينتوي 

نشرها وظلت على نقصاا وقت مماته؟ وهل جيب على املرء أن 
يضيف كل مسوداته األولية والتمهيدية بكل مافيها من تصحيحات 

وتشطيبات؟ وهل جيب على املرء أن يضيف تلك املسودات اليت 
هو نفسه؟ وماهي املرتلة اليت جيب إناطتها بالرسائل  استغىن عنها

واحلواشي وباحملادثات املنقولة عن لسانه، وباملدونات الواردة عما 
قاله على ألسنة أناس كانوا حاضرين وقتما قاله، وباختصار ماهي 

املرتلة اليت جيب أن تناط بتلك الكتلة اهلائلة من اآلثار الكالمية اليت 
مماته، واليت تلغو وذر حىت الالاية بلغات خمتلفة  خيلفها امرئ بعد
ولئن حتدث املرء، يف واقع األمر، ضبط عشواء ... وعديدة جداً؟

وعلى غري هدى عن األعمال الكاملة لكاتب ما، فما ذلك إال ألنه 
يتصور أن الواجب يقضي حتديدها من خالل وظيفة تعبريية معينة 

ثل هذه الوحدة، اليت الميكن بيد أن من الواضح للتو أن م... 
خلعها مباشرة على األعمال الكاملة، ماهي إال نتيجة لعملية ما، 

باعتبارها حتل يف النص لغز شيء (وماهذه العملية أيضاً إال تأويلية 
  ).1)(مدون خيفيه النص ويكشفه يف آن واحد معاً

بيد أن األمر اليقف عند هذا احلد وحسب، إذ إن هنالـك سلسـلة مـن    
سئلة املسبقة اليت يتساءهلا فوكو واليت يعتقد بأا جيب أن تؤرق والبد كل من األ

أو معتمـدة  " جتزيء الكتاب جتزئياً مادياً"يصدق أن األعمال الكاملة مؤلفة من 
  :على ذلك التجزيء، إذ حىت الوحدة املادية للكتاب مسألة تأويلية
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 حالة جمموعة فهل األمر نفسه يف حالة خمتارات من القصائد، أو يف
من النتف املنشورة بعد ممات الكاتب، أو يف كتاب وازارغ املعنون 

" تاريخ فرنسا"، أو يف جملد من جملدات "حبث يف املخاريط"بـ 
" ضربة نرد"مليشيليه؟ وهل األمر هو نفسه يف حالة قصيدة 

لبوتر، " سان ماركو"، أو يف "جيل دو ري"ملاالرميه، أو يف حماكمة 
ب قداس كاثوليكي؟ أوليست الوحدة املادية للكتاب، أو يف كتا

بكلمات أخرى، وحدة هزيلة وثانوية بالقياس إىل الوحدة املنطقية 
اليت جتد هلا التعزيز بالوحدة املادية؟ ولكن هل هذه الوحدة املنطقية 

نفسها شيء متجانس التكوين وقابل للتطبيق باطراد؟ فرواية 
ترتبطان بعضهما ببعض بنفس لستاندال ورواية لديستويفسكي ال

صلة الفردانية اليت تربط بني روايتني من جمموعة بلزاك املعنونة بـ 
إن حدود كتاب ماليست مرسومة البتة "... الكوميديا البشرية"

بتلك الدقة املتناهية، إذ خلف عنوانه وأسطره األوىل وآخر نقطة 
الكتاب  يف منتهاه، وخلف هيئته الداخلية وشكله املستقل، يكون

أسري منظومة من األسانيد لكتب أخرى ونصوص أخرى ومجل 
وإن هذه الشبكة . إنه مفصل واحد ضمن شبكة كاملة: أخريات

من األسانيد ليست هي نفسها فيما يتعلق مبقالة رياضية أو تعليق 
نصي أوتقرير تارخيي، كما أا ليست هي نفسها فيما يتعلق حبدث 

، وذلك ألن وحدة الكتاب، حىت من األحداث يف سلسلة روائية
وهي يف حالة زمرة من الصالت، الميكن اعتبارها أا هي هي يف 

فالكتاب بتلك البساطة ذلك الشيء الذي . كل حالة من احلاالت
ميسكه املرء بكلتا يديه، وليس من املمكن له أن يبقى حبيس تينك 

ه متقلبة إذ وحدت: الدفتني املتوازيتني الصغريتني اللتني حتتويانه
وما أن يضع املرء تلك الوحدة موضع التساؤل حىت تفتقد . ونسبية

الداللة على ذاا بذاا، وذلك ألا التدل على نفسها، التبين 
  ).2(نفسها إال على أساس ميدان خطاب مركب

إن قليالً من الباحثني العاملني يف ميدان العلوم البشرية يتعبون أنفسهم جدياً 
كمـا يسـتفيض   -ال ألم كساىل أو أغبياء مبقدار ما ألن عملهم  ذه األسئلة،
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يدار كفاعلية متواصلة ضمن ميدان خطاب كان  -عمل فوكو نفسه يف التوضيح
فمعظم الباحثني األدبيني يف هذه األيام، مثالً، اليولون . قيد التأسيس من ذي قبل

للكتـاب الـذين    االهتمام الكبري للمرتلة، اإليبستيمولوجية للنصوص وال حىت
ولرمبا أن ذلك ليس واجباً عليهم باعتبار أن املكتبات واـالت  . يكتبون عنهم

ونسخ الكتب امليسورة املنال واملؤسسات والتالميذ واملمارسة البيداغوجية، وقبل 
كل هذا وذاك، الباحثني اآلخرين يسلمون بداهة برسوخ وطيد األركان لكتاب 

". الرباعيات األربـع "أو  *بري أو روايات ويفريلوأعمال كاملة من أمثال شيكس
واجلدير بالذكر أن هذه النقطة ماهي بالنقطة التافهة ألن اخلطاب املركب، ومثل 
من أمثلته يكمن فيما دعوته بالبحث األديب، يسلم جدالً بتوافق اآلراء على بضع 

، ففي دراسة سـويفت . نقاط جوهرية كشيء اقتصادي ومريح يف آن واحد معاً
كما قلت آنفاً يف هذا الكتاب، الميكن أن يكون من الضرورة مبكان، يف كل مرة 
تتناوله الكتابة، إعادة تفحص مصدر كل ماهو معروف عن سـريته أو تعـديل   

وإن من املفروض بداهة أن هناك كاتبـاً يـدعى   . املفهوم الناظم ألعماله الكاملة
، )وليفر واقتراح متواضعقصة حوض وأسفار غ(سويفت، وأن أعماله تتألف من 

وماهذه األشياء كلها إال مبـا  . وأنه عاش يف مطلع القرن الثامن عشر، وهلم جرا
ميكن أن ندعوه باألفكار العامة األولية وبالتخوم اليت اليشعر اخلـرباء بشـؤون   

فالتخم موضع الفهم ضمناً، مع أنه نادراً مـا  . سويفت أم مضطرون لتجاوزها
: رق اليت سأحبثها الحقاً، وماهو إال نتيجة لعوامـل عديـدة  يصاغ إال بتلك الط

كتوافق آراء اخلرباء يف ميدان ما، وكتلة الكتابـات السـابقة، وإدارة التعلـيم    
  .والبحث، واألعراف الرائجة عما هو عليه كاتب أو نص ما، وهكذا دواليك

ـ (ومبا أن أمثال هذه التخوم موجودة يف العلوم البشرية  ك حىت لو كان ذل
التزايد اهلائل الذي تزايدته الصحف والكتب يثبت على مايبدو غياب احلـدود  

وأحد أسباب ذلـك  . ، فهذا اليعين أن حتديدها ميكن أن يكون يسري املنال)كلها
فنحن عموماً نفترض بداهة أن املعرفة عن الكائنات البشرية شـيء  . واضح جداً

مكن دائماً قـول أشـياء   الينضب وشيء تراكمي، ولذلك جيب أن يكون من امل
ولئن كان ذلك ممكناً، فإن التخوم أو احلدود الـيت ترسـم اخلطـوط    . جديدة

                                                        
  المترجم-1814ة للسير والترسكوت منشورة في عام أول رواي *
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. العريضة الختصاص من االختصاصات حدود فضفاضة جداً، إن مل تكن ومهيـة 
وإن كل من حيمل هذا االفتراض على حممل اجلد سيكتشف بأنه طوباوي، حـىت  

ئاً بأنه جديد فإنه حيـدد، يف الوقـت   لو كان السبب يتمثل بالقول أن ماحيدد شي
نفسه، كل األشياء األخرى بأا غري جديدة، ويف كلتا هاتني احلالتني لن يكـون  
بوسع امرئ واحد اإلتيان بأمثال هذه األحكام، األمر الذي جيعـل أي إنسـان   
عامل يف ميدان ما يتقبل، جراء عملية تثاقف وتشابك مهين، مثة معـايري نقابيـة   

بح باإلمكان، بناء عليها، إجراء التمييز بني ماهو جديد ومـاهو غـري   معينة ليص
. ولكن هذه املعايري ليست بالطبع مطلقة، وليست أيضاً موضع إدراك تام. جديد

ومع ذلك فمن املمكن تطبيق تلك املعايري مبنتهى الصرامة، والسيما حني يشـعر  
  .اإلحساس النقايب اجلماعي أنه نفسه عرضة للهجوم

غرار ما أسلفت قوله يف حبثي فكرة األصالة، فإن مصطلحي اجلديـد  وعلى 
ففي سياق الدراسات األدبية اليشري هذان . وغري اجلديد مصطلحان نسبيان جداً

كـالقول أن  " (خالق"املصطلحان ال لالبتكارات املقرونة بأصالة أو جدة كاتب 
لذين يظهـرون،  وال لتأويالت النقاد ا) ديكرت كان أول روائي فعل كذا أوكذا

ومع ذلك ففي حبـث إجنـازات   . بطريقة من طرائق عديدة، أم أصالء أوجدد
كاتب خالق أو إجنازات ناقد ما، يعتمد مفهوما اإلبداع أو االتباع، يف نفاذمها، 

أي على مهارة بالغية معينة إلقناع مجهـرة  -االعتماد الكبري على مدى اإلقناع 
وإن أي ). 3(س السليم يف الوقـت نفسـه   وعلى احل -من القراء ذه األصالة

ملقولـة  " رونالد فريبانك كاتب أفضل من جني أوسنت"امرئ قد يظن أن مقولة 
مثرية للسخط، يف حني قد يكون من املمكن التساهل مع التعليـق القائـل أن   

  .سكوت كاتب أكثر أصالة من أوسنت
فخلفها وحوهلا . هولكن أمثال هذه التعميمات السهلة أقل براءة مما تبدو علي

ويف صميمها أيضاً، إن جاز مثل هذا التعبري، يقوم مركب كامل من التقييـدات  
اليت بعضها واضح وبعضها أغبش، حبيث يفعل فعله العلى ماقلته آنفاً وحسـب  

وأما التقييد األساسي من بـني هـذه   . بل وعلى كل مايكتبه أويقوله أي باحث
اليت مفادها أنه مامن إنسان قادر على اإلتيان  التقييدات فهو تلك احلقيقة املطلقة

بقوالت عن كتلة من النصوص اليت تدور عن ميدان عذري، وذلك لوجود حيز 
مرسوم سلفاً ومفتوح للباحثني الذين كل مابوسعهم فعله اليعدو إدراج عملـهم  
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شأم بذلك شأن الروائي الذي جيد أمامه عـدداً مـن   (ضمن سلسلة من أمثاله 
. يف ميدان بعيد كل البعد عن العذرة) خرى ذات عالقة ما مع مايفعلهروايات أ

ولذلك حىت نتمكن من حتديد االحتماالت ملعرفة حقيقة يف أحد امليادين، جيب أن 
يكون مبقدورنا أوالً أن حندد ال ماهية تلك املعرفة وحسب أو ماقد تكونـه بـل   

ماسـبقها إىل ذلـك    واملكان الذي قد تندرج فيه، وماذا قد تفعل خبصوص كل
، وماهو الشيء املعاصر هلـا، والشـيء   )هل ستنقحه أم تؤكده أم تعدله(املكان 

الذي يرتبط ا يف ميادين أخرى، وماهي العالقة اليت ستكون هلا مع ماسوف يأيت 
هل ستيسر اكتشافاً آخر، هل ستصده، هل ستسد أفق ذلك امليدان، هل (بعدها 

كيف سيكون نقلها أو حفظهـا، وكيـف سـيكون    ، و)ستخلق ميداناً جديداً؟
وماهذه األسئلة إال بعض تلـك  : تعليمها، وكيف ستقبلها أو تنبذها املؤسسات

. بيد أن السؤال امللحاح فمختلف قليالً عما سـبقه . األسئلة اليت تطرح نفسها
ترى، ما الدور الذي يلعبه يف هذه األمور ذلك الشيء الذي دأبت على دعوتـه  

وأنـا سأسـتخدم هـذين    (قدي؟ فهل على الوعي النقدي أو النقد بالوعي الن
باألساس أن يأيت بالتبصرات عن الكتاب ) املصطلحني ليعين الواحد منهما اآلخر

متناوالً سريهم الذاتية وأعمـاهلم  (والنصوص، أي أن يصف الكتاب والنصوص 
، )ملختصةمن منطلق نقدي ومستفيضاً بالتعليقات والشروح والكتيبات املتبحرة ا

وهذه مهمته على -وأن يعلّم وينشر املعلومات عن الروائع الثقافية؟ أوهل عليه 
أن جيهد نفسه بالظروف الفعلية اليت تصبح املعرفة بناء عليها شـيئاً   -ما أتصور

ممكناً؟ وحنن، كي نرى ماهو الشيء الذي نستطيع معرفته من دراستنا النصوص، 
ملعرفة على أا من وظائف النصية، األمـر  جيب أن يكون بوسعنا فهم وحدات ا

الذي جيب أن يكون نفسه قابالً للوصف بعبارات تتناول ال وكـاالت الثقافـة   
باألشكال اليت اختذا لنفسها من خـالل التـاريخ واملؤسسـات والسياسـة     
واأليديولوجيا وحسب، بل تتناول أيضاً مستلزمات املنهج الواضـح والشـكل   

الشكل الذي، إن مل يكن مصدره مقدساً أو من خـوارق   ذلك-املادي للمعرفة 
  .الطبيعة، جيري إنتاجه يف هذا العامل الدينوي

ولسوف يبدو هذا كله، كمشروع نقدي، ضـخماً وطموحـاً إىل حـد    
مبظهر الشيء الذي . االستحالة، يف حني أن ماهو أسوأ من ذلك فهو ظهوره أيضاً

وأما نقطة انطالقي أنـا  . رس أو ناقد أديبالميت بأية صلة ملا فعله تقليدياً أي دا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


http://medaad.wordpress.com 
 

 

-233-  

فتكمن يف ذلك الشعور العام، البل والشعور النموذجي يف رأيي، الذي شـعره  
بعض النقاد حيال ابتعادهم عن التقاليد الراسخة للعمل األديب وللعمل الفكـري  

فاألزمة يف الثقافة احلديثة أزمة بديهية نظراً ألن النقـد فـن، ويف   . على العموم
ولكن يف الشكل احلاد املعاصر الذي تتخـذه  . وقت نفسه، موضوع أزمة أيضاًال

األزمة والرد على األزمة والذي أتعمق بدراسته هنا، هو أن مشكلة املعرفة، أي 
  .كيفية معرفتنا مانعرف، تلعب دور املشكلة املركزية

. وهأنذا اآلن بودي دراسة ما أرى فيه أقوى ردين متبادلني علـى األزمـة  
. اتان الصيغتان مها الصيغتان املقرونتان بامسي جاك ديريدا وميشـيل فوكـو  وه

ولسوف أحبثهما بإسهاب نقدي وحتليلي كمثلني عن حماولة حتويـل املشـكالت   
وعالوة علـى  . النصية يف العلوم البشرية إىل توصيفات لعمليات املعرفة النصية

ن وصـف املعرفـة   ذلك سأسوق األدلة على أن ديريدا وفوكو ماكانا يعتزمـا 
وحسب بل وإنتاجها أيضاً إنتاجاً من ذلك الصنف الذي اليدخل يف القوالـب  
اجلاهزة املعدة من قبل الثقافة السائدة وال يف كل تلك األشكال اليت يتنبـأ ـا   

ويف كلتا احلالتني، مع أن الواحدة منهما قـد تكـون   . ويلفقها منهج شبه علمي
رى، هنالك جهد مقصود بغية إطالق مثة نوع من خمتلفة اختالفاً صارخاً عن األخ

االكتشاف النصي، ونوع رفيع التخصص، من أكداس مكدسـة مـن املـواد    
بيـد أن  . والعادات واألعراف واملؤسسات اليت تشكل ضغطاً تارخيياً مباشـراً 

الشيء الذي ينطوي على أمهية خاصة بالنسبة يل هو الكيفية اليت يضع ا كـل  
وهكذا فـإن  . عمله ضمن احلدود اليت يفرضها ذلك التاريخمن ديريدا وفوكو 

أصالتهما التتكشف على أا تكمن يف غرابة مفرداما أو تقنياما بل يف إعادما 
  .النظر والتفكري بتلك التقنيات

ومن الصحيح اآلن أن نقول بأن املرء ليصاب بالذهول لدى قـراءة نقـد   
وذلك ألن احلقيقة تدل على أن نقداً مـن  بأقالم أناس من أمثال فوكو وديريدا، 

هذا النوع الميكن أن يكون فرعاً من فروع األدب احملض، إذ أن من العسري جداً 
على هذا النوع أن يكون على تلك الشاكلة، أو حىت أن يكون شكالً رفيعاً مـن  

بالكمور، وقد كان بالكمـور  . ب.وجتدر اإلشارة هنا إىل أن ر. أشكال الشرح
العتيد، مل يكن أيضاً على تلك الشاكلة حىت ) للنقد اجلديد(ة ممثالً عظيماً باملناسب

فالغموض الذي يكتنف هذا . وهو يف أفضل حاالته، مع أننا منيل إىل تناسي ذلك

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


http://medaad.wordpress.com 
 

 

-234-  

جديدة، مـع أن  " مدرسة"النقد ومستلزماته التقنية وحمذوفاته الجتعل منه فلسفة 
ع ذلك فيدعي هذا النقد بأنه، من وم. من املمكن له أن يتحول إىل معتقد رصني

حيث املبدأ، يقف على طريف نفيض مع النقد التقليدي، على الرغم من تفرخيـه  
املؤسف ذلك العدد العديد من األدعياء واألشياع الذين أعطوه أسـوأ مظـاهر   

وهكذا فإن النقد املعاصر . املعتقد الرصني الذي الميكن أن حتوم حوله الشبهات
اة مشكالت من النوع الذي ختلت عنـه الفلسـفة حينمـا    جاء إىل الوجود 

استحال إىل ضرب من التقوقع والتحذلق الكالمي على غرار مـاهو عليـه يف   
فاملشكلة اليت تعتور اللغة ووجودهـا العـويص   . املوروث اإلنكليزي األمريكي

ـ  راز والفريد ملشكلة مركزية بالنسبة هلذا النقد الذي تنطح للقيام بعبء إنتاج ط
: من التفكري الذي جيب أن يكون، وهو يف غمرة اماكاته كما يقـول فوكـو  

معرفة ويف الوقت نفسه تعديالً ملا يعرفه، تأمالً ويف الوقت نفسه حتويالً لـنمط  "
  ).4"(الوجود الذي يتأمل فيه

***  
وامسحوا لنا اآلن أن نبدأ باإلشارة إىل ذلك االختالف الكبري املدبر علـى  

. واملطبوع بطابع املبالغة من جراء الرتاع اجلديل بني ديريدا وفوكـو  أوسع نطاق
ولكـن األسـاس   . إن موقفيهما النقديني متعارضان بناء على عدد من األسس

اجلدير باالستفراد، على وجه التخصيص، يف هجوم فوكو على ديريدا يبدو قميناً 
اءة النص وحسب، وأن أن ديريدا ال يويل اهتمامه إال لقر: بالبحث أوالً ومفاده

فلئن كان ديريدا يرى أن أمهية النص ) 5(النص ليس أكثر مما فيه بالنسبة للقارئ
تكمن يف وضعه احلقيقي مبا معناه مبنتهى البساطة أنه عنصر نصي دون أي أساس 

 écriture en"وهذه هي وضعية الكتابة يف مهـب الـريح   -يف أرض الواقع 
abîme "ن معاجلتها، واليت يتحـدث عنـها ديريـدا يف    اليت ملا يتمكن النقد م

فإن فوكو يرى أن أمهية الـنص تسـتقر يف عنصـر قـوة      -اجللسة املشتركة"
"pouvoir "  مفاده استحقاق جازم للنص يف أرض الواقع، حىت لو كانت تلـك

وهكذا فإن نقد ديريدا يدخلنا يف قلب النص، يف حني أن . القوة خفية أو ضمنية
  .يف النص وخيرجنا منه نقد فوكو يدخل بنا

ومع ذلك لو تسىن سؤال فيكو وديريدا ملا أنكرا أن مايوحد بينهما، أكثـر  
حىت من ذلك الطابع التعديلي والثوري العلين الذي يطبع نقدمها، هو حماولتهما 
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تبيني الشيء الذي حيجبه النص يف العادة، أال وهو خمتلف األسـرار والقواعـد   
فباستثناء كلمة واحدة ماكان فوكو، على . ية النصوالتالعب الذي تتالعبه نص

ما أظن، ليبدي اعتراضه على تعريف النصية بشكل اعتباطي بعض الشيء كمـا  
الميكـن  : "إذ قـال " عقاقري أفالطون"ساقه ديريدا يف مستهل مقالته املعنونة بـ 

للنص أن يكون نصاً مامل حيجب عن أول متصفح له، ومنذ النظرة األوىل، قانون 
وفضالً عن ذلك يبقى النص عصياً على اإلدراك بالعقل إىل . تأليفه وقواعد تالعبه

فقانونه وقواعده ليست حبيسة صندوق أسرار حمال املنـال، إذ إن  . أبد اآلبدين
واقع األمر اليعدو ببساطة تعذر اقتراا بتاتاً، يف الزمن احلاضر، بأي شـيء ممـا   

، ولرمبا أن الكلمة املعضـلة  )6"(رك بالعقلميكن القول عنه بدقة متناهية أنه مد
املوصوفة من قبل ديريدا مبنتهى التحايل بشكل تفقد فيه شـيئاً مـن   " بتاتاً"هي 

قدرا على التصدي، األمر الذي سيفرض علي جتاهل توصيفات العبارة واحلفاظ 
فالقول بأن مغزى النص وتكامله أمران حمجوبان عن األنظار . على جزمها القاطع

عين القول بأن النص يتستر على شيء ما، وهذا يعين بدوره أن النص يلمـح،  ي
وماهـذا  . ولرمبا يعرض أيضاً، وجيسد وميثل، بيد أنه اليفصح تواً عن شيء مـا 

املذهب أساساً إال مذهب املعرفة الروحية للنص، واملذهب الذي يوافـق عليـه   
  .فوكو وديريدا كل بطريقته اخلاصة

مته، كما ساق فوكو الحقاً حججه، اعترب األمـر  ولكن مشروع فوكو بر
حقيقة واقعة، أي إن كان النص يتستر على شيء أو إن كان هنالك شيء حول 
النص حمجوباً عن األنظار، فإن من املمكن كشف هذين الشيئني وعرضهما ولـو  
بشكل مغاير، وذلك ألن النص أصالً جزء من شبكة القوة اليت يتعمد شـكلها  

وهكـذا فقـوة   ). savoir(م على القوة حتت ستار النصية واملعرفة النصي التعتي
: وعالوة على ذلك. النقد املوازية تتمثل بإعادة النص إىل شيء معني من الوضوح

إذا كانت بعض النصوص تلبس لبوس نصيتها، والسيما تلك النصوص اليت تبلغ 
موجة يف صلب آخر أطوار التطور املنطقي، ألن مصادرها يف القوة كانت إما مد

سلطة النص كنص أو مطموسة، تكون مهمة الناقد اتهد لعب دور الـذاكرة  
املوازية للنص، بوضعه الشبكة حول النص، وأمامه يف النهاية ليصبح باإلمكـان  

إن ديريدا يعمل بروح على مزيد مـن نـوع مـن أنـواع الالهـوت      . رؤيته
أجل النصية ذاا، تعاظمت  فكلما زاد من تشبثه بتالبيب النصية من). 7(السليب
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وذلك ألنين أعترب أن مصـطلحاته   -تفاصيل الشيء غري املوجود هناك لفائدته 
وماشابه ذلك، " انتشار، استكمال، عقاقري، ترخيصات، آثار"األساسية من أمثال 

وحسب، بل ومصطلحات شبه الهوتية " قناع البنية"ليست مصطلحات لوصف 
  .النصي الذي افتتحه عملهأيضاً تتحكم وتفعل امليدان 

وعلى الرغم من ذلك فإن الناقد يتحدى، يف كلتا احلالني، والثقافة وقواهـا  
املهيمنة مبنتهى الوضوح يف النشاط الفكري، أال وهو ذلك الشيء الذي ميكن أن 

. ، والذي يتنطح يف تعامله مع النصوص إىل بلوغ مرتلة العلم"املنهج"ندعوه بـ 
مياءات ضخمة تشري إىل املفاضلة على حنو متميـز، إذ يف  إن التحدي مطروح بإ

الوقت الذي يشري فيه ديريدا أينما كان إىل امليتافيزيك والفكر الغربيني، يشـري  
شـىت، أي إىل  " epistemes"فوكو يف باكورة عمله إىل عصور وعهود ومعارف 

فكل . تلك الكتل الكاملة اليت تبين الثقافة السائدة على شكل مؤسسات طاغية
طريقة من الطريقتني، طريقة فوكو وطريقة ديريدا، الحتاول فقط حتديـد هـذه   
الكينونات املستهدفة بالتحدي، بل وحتاول أيضاً وبشيء من اإلصـرار نقـض   
حتديداا تلك، باهلجوم على رسوخ سلطان قانوا وتبديدها إن الحت يف األفق 

كاتبني كليهما هـو اسـتبدال   وإن املقصود بعمل هذين ال. أية بارقة أمل لذلك
، أو presenceأي مايدعوه ديريدا باحلضـور  -استبداد وتوهم اإلسناد املباشر 

بعطالة وحنكة النصية املوطودة األركان فوق أساسها اخلـاص   -باملبهم محدداً
فنقض التحديـد  . البالغ الشذوذ، ويف إصرارها املتطاول عند فوكو إىل حد بالغ

الـيت   positivistالرد املشترك على تلك العبقرية الوضعية  ونقيض املرجعية مها
ومع ذلك كان يف عملهما استنجاد دائـم  . كان ميقتها ديريدا وفوكو كالمها معاً

بالتجريبية، وباملنظورية بكل مافيها من دقيق الفروق، مع اإلشارة إىل أن هـذين  
  .األمرين مستقيان معاً على مايبدو من نيتشه

قدار أن يكون ديريدا وفوكو معاً موضع االستجداء يف هذه ومن سخرية األ
األيام طلباً للنقد األديب، يف الوقت الذي يدل الواقع فيه على أن أياً منهما مل يكن 

ومادما، مـن الناحيـة   . فأحدمها فيلسوف، واآلخر مؤرخ فلسفي. ناقداً أدبياً
أدبية وشـبه علميـة   فهي شبه فلسفية وشبه : األخرى، مادة هجينة على العموم

وشبه تارخيية، عالوة على أن وضعهما يف العامل األكادميي أو اجلامعي، على حنـو  
وإن ما أحاول جذب االنتباه إليه، على ما أظن، هو الشك . مماثل، وضع متشابه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


http://medaad.wordpress.com 
 

 

-237-  

فهل هو حياول التـنظري فيمـا يتعلـق    : األساسي يف عملهما حيال ماحياول فعله
ا شيء صارخ الوضوح يف حالة ديريدا، والسيما منذ وهذ-مبشكلة النصية أم أنه 

يأيت بنصية بديلة من  -، غري أنه ملحوظ أيضاً يف حالة فوكو"Glas"نشره مقالة 
وأما الحقاً فأنوي أن أحبث املظهـر التعليمـي واملـذهيب    . عنديات كل منهما؟

، عنـد  لعملهما، بيد أنين اآلن أريد أن أقول ببساطة أن ديريدا قد حاول اإلتيان
على األقل، بذلك النوع الذي دعاه بالكتابـة  " غراما تولوجيا"كتابه املعنون بـ 

الذي حيرض نصفه األول على قلـب اهليمنـة   " écriture double"املزدوجة 
الثقافية اليت يطابق ديريدا بينها وبني امليتافيزيك وسالسله اهلرميـة، يف حـني أن   

ميم الكلمة حبيث يؤدي هذا التفجـر إىل  يتيح تفجر الكتابة يف ص"نصفه الثاين 
فهذه الكتابة غـري  ). 8"(متزيق النسق املعهود برمته وإىل احتالله مركز الصدارة

يتقصد ا ديريـدا أن تـدفع   ) decalée et decalante(املتوازنة وغري املوازنة 
 غري املنتظمة وغري احملسومة باعتراف اجلميع والقائمة يف عمله بـني ) pil(الطية 

وصف النص الذي يفككه، وبني فرض النص اجلديد الذي جيب اآلن على قارئه 
كتابة "واألمر على الشاكلة نفسها يف حالة فوكو، إذ إن هنالك . أخذه باحلسبان

مقصود ا أوالً أن تصـف  ) ولكنه ما هو بالنعت الذي يطلقه عليها" (مزدوجة
رشيف وقوالت وهكـذا  تلك النصوص اليت يدرسها بأا خطاب وأ) بالتمثيل(

دواليك، ومن مث أن تطرح الحقاً نصاً جديداً، نصه هو، يفعل ويقول ماطمسـته  
النصوص األخرى غري املرئية، كما أن فوكو يفعل ويقول ذلك الشيء الذي لن 

  .يفعله ويقوله أي إنسان غريه
إن هذا التداخل النصي يف كتابة كل من ديريدا وفوكو، واجلـاري قبـل   

عدها يف أن واحد معاً، كان من تصميمهما لكي يبالغ يف الفروق بـني  الكتابة وب
مايفعالنه ومايصفانه، بني عامل التمركز الكالمي وعامل االستطراد من ناحية أوىل، 

ويف كلتا . وبني املقالة النقدية اليت يسوقها كل من ديريدا وفوكو من ناحية أخرى
ن عليها مراراً وتكراراً، وإليها يصوبان احلالتني هنالك ثقافة مسلم ا وحمط الربها

إن تصويرمها خلصائص هذه الثقافة فياض بالطبع، . سهام التجريد من التحديدات
ولكن مبقدار مايعنيين األمر ذا السياق فإن مظهراً واحداً لتلك اخلصائص هـو  

  .املعضل إىل أقصى احلدود
مقالة "ويف " ار املعرفةعلم آث"فكما يوجز لنا يف كتاب . ولنبدأ أوالً بفوكو
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يقول بأن من املفروض مبنهج التنقيب األثري أن يكشف عن الكيفية " عن اللغة
املوضوعي والنظامي واألسري للتنظيم الرفيـع بالصـيغ   -اليت يهيمن ا اخلطاب 

ففرضية فوكـو هـي أن   . على اتمع واليت يتحكم ا بإنتاج الثقافة -اللفظية
أن الفرص اليت تتاح لكتاب فرديني ومتكنهم مـن اإلتيـان   التعابري الفردية، أو 

ففوق وحتت أية فرصة لقول شيء ما، . بتعابري فردية، ليست حمتملة يف واقع األمر
هنالك مجاعية ناظمة من تلك اليت دعاها فوكو باخلطاب، وهذا اخلطاب نفسـه  

بـات  وهكذا فإن دراساته عن انتهاك القانون ونظـام العقو . حمكوم باألرشيف
والكبت اجلنسي لدراسات ذات غفلية معينة، غفلية خالهلا ومن جرائهـا كـان   

داخالً يف آلية القوة اليت ": "النظام والعقاب"اجلسد البشري، كما يقول فوكو يف 
إن املسؤولية عـن هـذه اآلليـة    ". تستكشفه وحتطمه وتعيد تنظيمه من جديد

"machinerie "تخذه اخلطاب حاملا يدخل تقع على عاتق نظام، على انعطاف ي
صفوف العدالة اإلدارية، ولكن فوكو حىت هنا يلغي املسؤولية الفردية ال ملصلحة 

فهذه املناهج اليت . "املسؤولية اجلماعية مبقدار ما هي ملصلحة اإلرادة املؤسساتية
يسرت الضبط احملكم لتشغيل اجلسد، ذلك الضبط الذي ضمن اخلضوع الدائم 

  ).9" (واملنفعة، ميكن دعوا باألنظمة/ عليها عالقة اخلنوع لقوى اجلسد وفرض
" assujetissement"وهكذا فإن فوكو بطرائق شىت مشـغول بإخضـاع   

وعلى الرغم من أن فوكـو  . األفراد يف اتمع ألنظمة أو سلطة أمسى منهم بكثري
فإنـه  تواق بوضوح لتفادي احلتمية املبتذلة يف توضيح أعمال النظام االجتماعي، 

وإن فوكو على دراية ذه الصعوبة، على ما . يتجاهل متاماً مقولة  القصد برمتها
 -la volonté de savoir-أظن، ولذلك فإن وصفه ملا يدعى بـإرادة املعرفـة   

حياول بطريقة ما تقومي اعوجاج التناسق يف عمله بني الشيء الغفل بكل ور وبني 
وهو (قة بني موضوع فارد قوة مجاعية ومع ذلك فمشكلة العال. الشيء املقصود

) األمر الذي يعكس أيضاً مشكلة اجلدل بني التصميم اإلرادي واحلركة احملتومـة 
  -:التزال صعوبة واضحة يقر ا فوكو على الشكل التايل

ومن مث عن شروط (هل يستطيع املرء أن يتحدث عن العلم وتاريخ 
وعن التطورات  وجوده وتغرياته، وعن األخطاء اليت ارتكبها،

بدون اإلشارة إىل العامل ) املفاجئة اليت دفعته على مسار جديد
وأنا ال أحتدث هنا فقط عن فرد معني ميثله اسم علم ما، بل  -نفسه
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عن عمله والشكل اخلصوصي لفكره؟ وهل من املمكن اإلقدام 
على حماولة ذلك التاريخ الصحيح الذي يتتبع من البداية حىت 

حلركة التلقائية لكتلة غفل من املعرفة؟ وهل من النهاية جممل ا
الفكرة التقليدية س القائلة "املشروع، بله واملفيد، االستعاضة عن 

؟ بيد ..."كان من املعروف أن"واإلتيان بدالً عنها بالقول ..." أن
فأنا ال أريد أن . أن هذا هو بالضبط الشيء الذي تنطحت لفعله

ة، أو إمكانية تاريخ عن النظريات أنكر صحة السري الذاتية الفكري
إن األمر اليعدو مبنتهى البساطة أنين . أو املفاهيم أو املوضوعات

أتساءل عما إن كانت أمثال هذه التوصيفات كافية حبد ذاا، 
وعما إن كانت توفر اإلنصاف للكثافة اهلائلة للخطاب العلمي، 

وفة، وعما إن مل يكن هنالك وجود، خارج إطار حدودها املأل
. لشبكات من النواظم اليت تلعب دوراً حامساً يف تاريخ العلوم

ولكم أحب أن أعرف ما إن كانت املوضوعات املسؤولة عن 
اخلطاب العلمي ليست، يف وضعها ووظيفتها وانطالقاً من 

استعدادها وإمكانياا العملية، أسرية حتديد الظروف اليت تتحكم 
  ).)10ا، البل حىت وتطغى عليها

بيـد أن  -وهذا نقد ذايت الذع، وفيه شيء من االستعطاف على األرجـح  
وإن من املؤكد أن عمل فوكو، منذ صـدور  . األسئلة التزال تستوجب اإلجابة

و  Esprit(مع  1968ومنذ املقابلتني الطويلتني يف عام " علم آثار املعرفة"كتابه 
Cahiers pour L’analyse( ا مالحظته ، تطور يف تلك االجتاهات اليت أوحت

أتساءل عما إن كانت أمثال هذه التوصيفات كافيـة حبـد   : "عن األفراد، وهي
أي أنه جاء مبجموعة تفصيلية هائلة من التوصيفات املمكنة اليت هـدفها  ". ذاا

األساسي هو، من جديد، أن تطغى على املوضوع أو التصميم الفارد واالستعاضة 
ة االستجابة مفصالً، أال وهي تلك القوانني اليت عنه بقوانني صياغة منطقية سريع

فهذه القوانني موجـودة،  . اليستطيع أي فرد بأم عينه أن يغريها أو يتحايل عليها
كما يناقش األمر، وجيب االمتثال هلا وذلك ألن اخلطاب باألساس لـيس جمـرد   

عب توشيح املعرفة بالوشاح الرمسي وحسب، ال بل وهدفه التحكم باملعرفة والتال
مع العلم أن فوكو كان (به، من لدن اهليئة السياسية، أي الدولة يف خامتة املطاف 
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ولرمبا كان اهتمامه بالقوانني يشكل جزءاً مـن  ). مراوغاً فيما يتعلق ذه النقطة
  .السبب الذي منعه من معاجلة التغري التارخيي، أومن تقدمي وصف له

اً للنص، وجلـوءه إىل الغفليـة   إن تأفف فوكو من كون املوضوع سبباً كافي
، لعلى انسجام عجيب )احلكومية(اخلفية اليت تتسم ا القوة املنطقية واألرشيفية 

فهذا اجلانب من عمله . مع تلك النسخة اخلاصة اليت طرحها ديريدا عن اإلكراه
وإن هنالك، من ناحيـة  . جانب معقد جداً وجانب، بالنسبة يل، عسري جداً أيضاً

ات متكررة يشري ا فوكو إىل امليتافيزيك الغريب، وإىل فلسفة حضور أوىل، إشار
بكل ماتستدعيه وتوضحه فيما يتعلق بتشكيلة واسعة من النصوص بدءاً بأفالطون 

. مروراً بديكارت وهيغل وكانط وروسو وهايدغر وانتـهاء بليفـي شـتراوس   
واً وهنالك، من ناحية أخرى، تنبـه ديريـدا للتفصـيالت واحملـذوفات سـه     

والتشوشات، واالحتياطات حيال بعض النقاط األساسية املوجودة يف عدد مـن  
وإن الشيء الذي تتقصد الكشف عنه قراءاته للنص هو ذلـك  . النصوص اهلامة

التواطؤ الصامت بني الضغوط اليت متارسها البنية الفوقية للميتافيزيك وبني الرباءة 
كذلك -ل على مستوى القاعدة امللتبسة لكاتب ما خبصوص تفصيل من التفاصي

التمييز اللفظي احملض الذي ميزه إدموند هوسرل بني اإلشارتني الداللية والتعبريية 
). 12(ألرسطو*nunو amaبني ) Ousia et Gramméاملبحوث يف (أو التذبب 

ومع ذلك فإن العميل الوسيط بني القاعدة والبنية الفوقية الهو موضع الـذكر  
ففي بعض احلاالت، مبا فيها . سه، موضع األخذ بعني االعتباروالهو، يف الوقت نف

احلالتني اللتني جئت على ذكرمها، مايشري إليه ديريدا هو أن الكاتب قد متلـص  
عامداً متعمداً من املشكالت اليت فاجأته من جراء سلوكه اللفظي، وهو احلـدث  

رهني ضغوط من  الذي جيب علينا فيه أن نفترض أن الكاتب رمبا كان، رغم أنفه،
ولكن يف أمثلة أخرى، فـإن  ". للميتافيزيك"البنية الفوقية ومن التحيزات الغائبة 

املمارسة النصية اليت ميارسها الكاتب نفسه تكون منقسمة على نفسـها، إذ إن  
أو  pharmakosمـن أمثـال   -القلقلة اليت ينطـوي عليهـا مصـطلح مـا     

supplément  أوhymn -  بيد أن السؤال عما . وحتركاتهمبنية يف صميم النص
إن كان الكاتب مدركاً هلذه القلقلة أم ال فسؤال مطروح من قبل ديريدا مـرة  

                                                        
* nun : راهبة وama : المترجم-ممرضة باللغة البرتغالية.  
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وهاكم اآلن معاجلتـه هلـذه   . واحدة ليس إال ومن مث حيال إىل غياهب النسيان
 of"املشكلة معاجلـة فيهـا شـيء مـن املواربـة يف كتابـه املعنـون بــ         

Grammatoloy:"  
وظيفة الداللة  -حلدس وعلى سبيل االستهالكبا–بعد أن بينت 

يف نص روسو، فإنين أعد نفسي اآلن إلعطاء امتياز " تكملة"
" خاص، بطريقة قد يعتربها بعضهم مفرطة، لنصوص معينة مثل 

ولبعض النتف األخرى عن نظرية  اللغة و " مقالة عن أصل اللغات
شورة يف ولكن بأي حق؟ ومل هذه النصوص القصرية، املن. الكتابة

  أغلب األحوال بعد وفاة الكاتب والصعبة التصنيف،
بال أي تاريخ وإحياء معينيني؟ فعلى هذه األسئلة كلها، وضمن 

وإىل حد . منطق الترتيب الذي هي عليه، ليس هنالك إجابة مقنعة
ما، وعلى الرغم من االحتياطات النظرية اليت أصيغها، يكون 

  .اختياري مفرطاً يف حقيقة األمر
ن السؤال الذي يطرحه ديريدا فعالً على نفسه هو ما إن كان الشيء الذي إ

يفعله وما إن كانت النصوص اليت اختارها هلذا التحليل لروسو على أية عالقـة  
ترى، هل أضفى روسو القيمة . بروسو، أي مبا يفعله روسو أو مبا كان ينوي فعله

ضافة إىل ذلـك أال يـزال   أم ال؟ وباإل" مقالة عن أصل اللغات"والتوكيد على 
ديريدا نفسه، يف طرحه تلك األسئلة ومن مث قوله بعدئذ ما من إجابـة مقنعـة   

بالنسـبة  " مفرطـة "عليها، معتمداً على نفس فكرة التصميم اليت حاول جعلها 
ملنهجه؟ إذ على الرغم من إصرار نقده على اإلتيان بأفكـار جازمـة وقاطعـة    

اليت يستخدمها " االمتياز"وإن كلمة . فعمة اكاملصدر أو األصل، فإن كتابته م
لوصف مايفعله هو ال تقلل، شأا شأن هروبه يف ايـة الصـفحة إىل كلمـة    

، من اعتماده على تصور روسو ككاتب ذي عمر زمين ميسور حتديده، "اإلفراط"
وذي معيار واضح للنصوص، وذي أعمال ومراحل ميسور تصـنيفها واإلدالء  

وعالوة على ذلك هنالك قرن معروف بالقرن الثامن . هلم جرامبعطيات عنها، و
عشر، وعصر معروف بعصر روسو، ومدى أوسع نطاقاً بكثري معروف بـالفكر  

فهذه األمور كما يبدو متارس شيئاً من التأثري على ماتعنيـه النصـوص،   -الغريب 
هـذا  يف " روسو"وإن مايدل عليه اسم ". vouloir- dire"على إرادا يف القول 
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كله لشيء أكرب بكثري مما يستطيع ديريدا جتاهله مبنتهى الوضوح، حىت حني يطوق 
كدليل عن املشـيئة  " اختياري أنا"فإىل أي حد جيب فهم عبارة . االسم باألقواس

الفكرية احملض، وإىل أي حد جيدر فهمها كفعل منهجي مـن أفعـال االنعتـاق    
" تكملـة "نيط التوكيد بكلمة ؟ وهل أ"عتو عصر متركز الكلمات"الفلسفي من 

اليت جاء ا ديريدا، وهل هي، نظر لـذلك، معـربه   " إفراط"قبل إناطته بكلمة 
الذي أعده له جزئياً روسو نفسه للخروج من عامل متركز الكلمات، أو هـل أن  
اخليار جاء على حنو مفرط ولذلك كان جميئه من اخلارج، وعندها تفرض علينـا  

اليت يتمكن ـا  ) باعتبار أن املنهج هو القضية(الكيفية تلك احلالة أن نسأل عن 
من أن يضع نفسه منهجياً خارج عامل متركز الكلمات يف الوقت الذي مل يـتمكن  
فيه أي كاتب آخر من حتقيق ذلك؟ وماهو سياق تلك املشيئة اليت تيسر مثل هذا 

  التحول الذي يتحوله فيلسوف رهني شرك األلفاظ إىل قارئ جديد وكفء؟
إن خطورة هذه األسئلة مثبتة من قبل ديريدا نفسه الذي رقـش مقالتـه   

لفوكو باعتراضات على تقصـدها، مبنتـهى   " تاريخ احلماقة"النقدية عن كتاب 
فديريدا، يف اامه فوكو بأنه مل يعاجل كما ينبغي . الترفع، جتاهل تواطؤاا املنطقية

حث صـمت الالعقالنيـة بلغـة    املشكالت امليثودولوجية والفلسفية املتعلقة بب
إذ حىت لـو كـان   . عقالنية إىل حد ما، يستهل مسألة الدقة املتناهية عند فوكو

فوكو يدعي بأنه نفسه يستعمل لغة حمفوظة يف نسبية حمضة دون اللجوء لالستعانة 
وماهو ذلك الشيء الذي يعزز، "، فلديريدا ملء احلق يف أن يتساءل "بشيء آخر

من ذا الذي يعرب بالدقة عـن  : ذه اللغة دومنا إعانة أو مساندةيف خامتة املطاف، ه
إمكانية انعدام اإلعانة؟ من ذا الذي كتب ومن ذا الذي سيفهم، بأية لغة ومن أي 
وضع تارخيي للكلمات، ومن ذا الذي كتب تاريخ اجلنون هذا ومـن ذا الـذي   

من أنه حيـرر  فهنا تكمن املسألة يف االدعاء الذي يدعيه فوكو ). 14"(سيفهمه؟
ورداً على هـذا االدعـاء   . احلماقة من حبسها القسري يف صميم الثقافة الغربية

يستميلين اإلغراء العتبار كتاب فوكو مبثابة تلمـيح قـوي   : "جييب ديريدا قائالً
للحماية واالحتواء، تلميح ديكاريت لصاحل القرن العشرين، جتيري للسـلبية مـن   

ر، هو الشيء الذي حيتبسه فوكو، بيد أنـه  فالعقل، حسب ظواهر األمو. جديد
إن ). 15"(خيتار كديكارت عقل البارحة هدفاً له ال إمكانية املعىن على العمـوم 

الشيء الذي فعله فوكو، والشيء الذي ادعى ديريدا اكتشافه يف فوكو، هو أنه 
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قرأ ديكارت قراءة سطحية ساقته إىل إساءة فهمه وغلى تكييف أفكار الشك إىل 
الذي جعل ديكارت يبدو وكأنه قد فصل احلماقة عن العقل، يف حـني أن  احلد 

قراءة دقيقة لنصوص ديكارت تدل، كما يقول ديريدا، على النقيض من ذلـك  
متاماً، أي على مامفاده أن نظرية املغاالة يف الشك لدى ديكارت تتضمن فكـرة  

ل احتواءها كجـزء  اليت مل تكن وظيفتها استبعاد احلماقة ب" العبقرية الشيطانية"
وإن . اليتجزأ من ذلك التصدع البدئي واملبدئ الذي ينخر نظام العقالنية نفسه

هذا التدبري املربك فيما بني العقل واجلنون والصمت واللغة هو الشـيء الـذي   
يتهم ديريدا فوكو بتجاهله يف الوقت الذي يبدو فيه بأنه يلمح إىل خارجية املنهج 

  .حتباس والتسييج بالشكل الذي يصفها فيهاألثري بالنسبة لبىن اال
ومبا أنين قد عملت على تبسيط مماحكة بالغة التعقيد فلن أكرر هنا إجابـة  
فوكو على النقد الذي وجهه إليه ديريدا وذلك ألن اهتمامي يدور حالياً حـول  
االفتراض الذي يفترض به ديريدا وجوداً فعليـاً لعـامل ميتـافيزيكي متمركـز     

ا يدور عن التساؤل عن الكيفية اليت يصبح ا الكتـاب الـذين   الكلمات، كم
وإنين ألنظر إىل هذه املسألة نظـرة  : يفحصهم كشواهد عن ذلك العامل جزءاً منه

-طافحة مبنتهى اجلد إذ ليس من الواضح بتاتاً كيف أن مغالطة متركز الكلمات 
عارضه أحكام القيم كالتعارض الثنائي الذي تت: اليت تتخذ هلا أشكاالً عديدة شىت

األخالقية إذ يطغى الواحد منها على اآلخر يف الوقت الذي من الواضح فيه أما 
مصطلحان متكافئان، والسالسل اهلرمية املنظمة تنظيماً أبوياً متوارثـاً، ومتـتني   

أي كيف أن هوى متركز الكلمات يدس  -التعصب العرقي، واخلصاب اجلنسي
. يزيك الغريب، أوكي يصبح القسط األعظـم فيـه  نفسه خلسة الستهالك امليتاف

وليس من الواضح يف الوقت نفسه كيف أن األهواء امليتافيزيكية، مبا يف ذلـك  
إمهال العالمة والتوقان املرضي للحضور، ميكن أن تعزى، من الناحية األوىل، إىل 

، وميكن )dérapage(سقطات الكاتب وحمذوفاته وانسالله من مصطلح إىل آخر 
تعزى، من الناحية الثانية، إىل املخططات احملبوكة عامـداً متعمـداً مبنتـهى    أن 

فهنالك حرص ديريـدا علـى   . الوضوح من قبل امليتافيزيك الغريب على أشياعه
عرض األخطاء الصغرية والزالت اهلامة اليت تزل ا أقدام الكتاب وهم ينتقلون 

يريدا يف استغاثته بتأثري فلسـفة  من شيء إىل آخر انتقاالً طائشاً، وهنالك من مث د
عمل وسيط لشيء آخر أكرب وأشد عتواً  -كما يبدو عليها-احلضور اليت تعمل 
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  .يدعى بامليتافيزيك الغريب
ولئن كنا النريد أن نقول أن بيت القصيد يف فلسفة احلضور هو إجناز بعض 
 األشياء ال يف النص وحده بل وفيما هو خلف النص أيضـاً، أي يف مؤسسـات  
اتمع على سبيل املثال، نكون عندئذ مضطرين أن نقول أن إجنازات امليتافيزيك 

تفكيـك  ) ب(إفساد النثر الفلسفي ببعض عيوب منطق زائف و) أ(الغريب هي 
إن إرادة ديريدا، كقارئ هلذه النصوص، حتقق . النصوص الغربية من قبل ديريدا

ظرياً باعتبار أن عدد النصوص الـيت  إذاً ذاا، أال وهو اإلجراء الذي الاية له ن
فهـل  . جيب تفكيكها كبري كرب الثقافة الغربية، ولذلك فهو من مث عملياً الائي

نبتعد عن الدقة متاماً حني نقول بأن استبعاد ديريدا اإلرادة والتصميم ملصـلحة  
 مايدعوه بالبديل الالحمدود استبعاد خيفي، أو رمبا يهرب، فعالً من أفعال ديريـدا 
اإلرادية، وفعالً تنطوي فيه استراتيجية التفكيك، املعتمدة على نظرية من نظريات 
انتفاء إمكانية التردد واستبعاد التحليل السيمانيت، على اإلتيان بـأفق سـيمانيت   
جديد، واإلتيان من مث بفرصة تأويلية جديدة مقرونة باسم يدعى بديريـدا؟ وإىل  

ا فرصة اإلفادة من هذه االستراتيجية، ومـن  احلد الذي اغتنم فيه تالميذ ديريد
أيضاً، برز إىل الوجود نوع من معتقد رصني تقوم أركانه على اإلميان " مفاهيمها"

، األمر الـذي  "بامليتافيزيك الغريب"بتعاليم وأفكار معينة بشكل اليقل عن اإلميان 
  .اليتحمل مسؤوليته ديريدا طبعاً

ه املعتقدات توجد بأية طريقة بسيطة ولكنين لست على قناعة بأن أمثال هذ
جداً  وسلبية نوعاً ما، أي أن األكثر احتماالً بكثري على مايبدو هو أن أية فلسفة 
أو نظرية نقدية تربز إىل الوجود وتكون موضع الرعاية ال لتكون هناك وحسب، 
ولتتحدث حديثاً سلبياً عن أي إنسان وعن أي شيء، بل لكي تكـون موضـع   

نتشار، لكي تستنقع ا مؤسسات اتمع بشكل قاطع، لكي تكـون  التعليم واال
وحيـال  . األداة حلفظ أوتبديل أو زعزعة أركان هذه املؤسسات وذلك اتمع

علماً أن هذا -هذه املقاصد األخرية كانت خمتلفة استجابة كل من ديريدا وفوكو 
خلاصة أن يفصـل  فكل منهما حاول بطريقته ا. األمر هوما يستقطب انتباهنا هلما

شكالً من أشكال االنفتاح النقدي واحلنكة النظرية املتواصلة التجدد، أي ذلـك  
الشكل الذي يستهدف تصميمه أوالً توفري معرفة ذات نوعية خاصة جداً، وثانياً 

كـالً مـن    -إن أمكـن -إتاحة فرصة للمزيد من العمل النقدي، وثالثاً تفادي 
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  .ذاا، ورتابة نظام نقدي سائب مفتوح كله للتنبؤ العمليات اليت تؤكد ا الثقافة
إن ديريدا، منذ باكورة تأمالته يف خمتلف الـربامج املطروحـة يف املنـاهج    

فاالسـتعارة  . الفلسفية والنقدية، تلمس مسة اخلدمة الذاتية يف هـذه املنـاهج  
العسكرية والصيودة استعارة مالئمة، على ما أظن، نظراً ألن ديريـدا حتـدث   

وأما أنا فال أشري هنـا إىل املقـابالت   . مثال هذه املصطلحات عما كان يفعلبأ
كيف "وحسب بل وأشري أيضاً إىل مقالته املعنونة بـ " مواقف"املنشورة يف جملة 

). 16"(سياسات الفلسفة"تبدأ وكيف تنتهي اهليئة التعليمية املنشورة يف جمموعة 
انب البصري تقريباً هلذه املنـاهج،  إن ماحرض واستقطب نواياه العدوانية هو اجل

، أواملشكلة اليت يبحثها النص، ثنائيـاً  كلهأي ذلك اجلانب الذي يبدو فيه النص 
. األمر الذي جيعل احلل من مث مضـلالً -أو مزدوجاً يف نص الناقد أو الفيلسوف 

ولكن الميكن أن حيدث هذا إال إذا كان النص األصلي، أو املشكلة األصـلية ،  
وير الناقد تصويراً ختطيطياً وذلك كي يتمكن النص النقدي من احتواء موضع تص

املشكلة على حنو كامل وكي يبدو النص النقدي واقفاً جنباً إىل جنب مع الـنص  
  .األصلي وكأنه حيتاط لكل ما فيه أيضاً

إن جممل إجراء ديريدا يتقصد أن يبني، إما يف األلفة املزعومة بني النصـني  
وإما يف تصوير املشكلة من قبل النص، أن هنالك شيئاً ميلـص   األصلي والنقدي

دائماً ألن النقد عاجز عن االحتياط لكل شيء من خالل التصوير املـزدوج أو  
ومبا أن الكتابة نفسها شكل من أشكال التملص من أية خطة يسـتهدف  . الثنائي

اماً، فإن أية ختطيطها سد الطريق على الكتابة وكبح مجاحها وتأطريها ومطابقتها مت
مـاهي إال   ثانويـة حماولة إلظهار الكتابة بأا عرضة بشكل أو بآخر ألن تكون 

ولذلك فإن العملية العسكرية . حماولة أيضاً للربهان على أن الكتابة ليست أصيلة
اليت ينطوي عليها التفكيك ماهي جزئياً إال هجوم على املستعمرين الذين حاولوا 

تحقيق خمططام، وماهي جزئياً أيضاً إال هجوم باملقابـل  جتيري األرض وسكاا ل
وإن الشـيء  . إلطالق سراح السجناء وجزئياً لتحرير األرض املغتصبة بـالقوة 

وهنـا علينـا أن    -"écriture"الذي يبينه ديريدا مراراً وتكراراً هو أن الكتابة 
ت نالحظ أن ديريدا يطرح فعالً، سواء أقـر بـذلك صـراحة أم ال، تعارضـا    

ليست جمـرد   -وموضوعات وتعريفات وتسلسالت بني خمتلف أصناف الكتابة
عملية إنتاج وطمس، واقتفاء أثر شيء ما ومعاودة اقتفائه من جديد، بل وإـا  
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باألساس عملية إفراط زائد، عملية فيض واقتحام، شأا شأن عملـه نفسـه يف   
  .حماوالته اقتحام حدود خمتلف ضروب قمع املفاهيم

د اإلشارة، قبل أن أضرب األمثلة عن التمزيق التنقيحـي الـذي   وهنا أو
ميارسه ديريدا فيما يتعلق باالستنساخ واالحتواء النقديني، إىل شيء واحد هـام  

فمعظم تلك النصوص هي النصوص اليت ليس فيهـا  . خبصوص اختياره النصوص
قطـة  من السرد إال أقله، أو النصوص اليت تستخدم السرد لتوضيح أو تصوير ن

وإن مثل هذا االختيار للنصوص مياثل االختيار الوارد يف عمل أتباع ديريـدا  . ما
كما يستخدمه مـثالً  -فالسرد التوضيحي هو بالدقة ويف حقيقة األمر . وحلفائه

يف (ماجيتذب االهتمام الشكاك لديريـدا   -أفالطون أو روسو أو ليفي شتراوس
اطؤاته، أو إىل ماحياول الكاتب، يف إىل حمذوفات الكاتب وتو) حالة ليفي شتراوس

كالسرد الذي يسرد به (غموض ذلك السرد، إظهاره واستبطانه يف آن واحد معاً 
ومبقدار ما ). روسو اللغة على حنو متفجر وكأا تكملة النفعال اإلنسان البدائي

واملثل الوحيـد  (كان ديريدا ينهمك بنصوص ذات طابع تارخيي مبنتهى الوضوح 
، كتلك النصوص امللتزمة بفرضية عن التسـليم  )لفوكو" يخ احلماقةتار"كتاب 

ببداهة النتيجة يف صميم بنيتها الداخلية، كان الشيء الذي يستقطب اهتمامـه،  
نظرية ديكارت (على حنو مماثل، هو مايبدو على شكل انقطاع مؤقت يف الوصف 

  ).عن األحالم واجلنون
ديريدا، باعتباره كان يركز على فماذا يعين هذا التجنب للسرد؟ لقد كان 

البعد النظري للوصف يف حتليالته يؤكد على أمهية اخللط االحتيايل للتسلسالت 
اهلرمية والتعاليم والتغرضات املدسوسة من باب جتاهل العـارف، وينتقـدها يف   

واآلن فإن الرواية الواقعية، على نقيض غريهـا مـن النصـوص    . الوقت نفسه
وعلى الرغم من صحة القول . تصوير خمتلف وال متكلف األخرى، حمكومة بنمط

أن روايات عديدة تستخدم نفس تلك احليلة املتمثلة بسرد الراوي لقصته علـى  
مجهور من املستمعني، فإن تلك احليلة مندجمة يف الرواية ولذلك فإا ختيل موضع 

ملـة أو  أي إا، يف مصطلحات ديريدا، حماكاة ساخرة أو تك-اإلقرار به سلفاً 
ماهي يف حد ذواا -وعالوة على ذلك فإن الكثري من الروايات احلديثة . صورة

إال، كما حاولت أن أبني فيما يتعلق بكونراد، تناوب فيما بني الكتابة والتحدث 
فحىت إشكالية النصية نفسـها ال هـي   . والتناوب فيما بني احلضور والغياب-
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وقت نفسه، بل يصار إىل حتويلها إىل موضع التجاهل وال هي موضع التملص يف ال
ولسرعان ما خيطر هنا على البال . مظهر متعمد وتكويين واضح من مظاهر السرد

فبيـت  . سترين، ال بل وكذلك سرفانتس وبروست وكونراد، والكثريون غريهم
القصيد هو أن هذه املوضوعات، اليت هي مبعىن مانفس املوضوعات اليت يشكلها 

بـل  ) ومن مث غري مقصود(مسبقاً يف السرد ال كعنصر خيبء نقد ديريدا، توجد 
ولذلك فإن أمثال هذه النصوص الميكن تفكيكها، باعتبـار أن  . كعنصر أساسي

تفكيكها كان موضوع االستهالل من قبل وعن دراية ذاتية من لـدن الروائـي   
وهكذا فإن هذا اجلانب من السرد يطرح التحدي، غري املطروح . والرواية أيضاً

حىت حينه، فيما يتعلق بالشيء الذي جيب فعله بعد أن يكون التفكيك قد قطـع  
لتوه شوطاً البأس به، أي بعد أن تصبح فكرة التفكيك غري قادرة علـى متثيـل   

  .جسارة فكرية حمبوكة
وعالوة على ذلك فتاريخ الرواية، أو تاريخ حبكة الرواية يف قلب الرواية، 

فالرواية تتخطى وتتجاوز سـرية  : تطور حاسمقد خضع بطريقة هامة واحدة إىل 
فلئن تقارن روبنسون كروزو أو توم جـونز مبـارلو أو   . الفرد كبنية تنظيمية هلا

كريتز أوجود يعين أن ترى للتو ال االهتمام املطلق تقريباً يف الفن الروائي بالدور 
ا يف املؤسس لسرية الفرد وحسب، بل ويعين أن تالحظ أيضاً بروز الكتابة نفسه
إن . الفن الروائي بروزاً رائعاً متزايداً كبديل لسرية الفـرد، أو كتكملـة هلـا   

موضوع األبوة وبرفقته كل صرح البنوة مبا له من دور مركزي يف إدارة الفـن  
الروائي، فضالً عن األفكار الرئيسية لالنتماء الذايت وساللة النسـب واألبـوة   

عميقة خالل مسرية الروايـات يف   كل هذه القضايا تتعرض لتبدالت: والزواج
والقول الفصل فيما يتعلق ذه . مؤخر القرن التاسع عشر ومقدم القرن العشرين

سوسيولوجية / اقتصادية/التبدالت هو أا مل تنجم بأية طريقة مبتذلة عن عوامل 
ففي . عرضية، وإمنا تربز إىل الوجود إبان نزوع الفن الروائي مرتعاً دنيوياً مطرداً

لوقت الذي كان فيه الروائي يعزو إىل نفسه وإىل خلفه قوى إجنابية وشبه إهليـة  ا
جازمة، كانت هذه القوى تتعرض، يف مسرية أدائها أداء معززاً يف الزمن التارخيي 

وإن هـذه الظـروف لتكشـف    . الفعلي، لإلقرار بظروفها الدنيوية أو األرضية
صغري ميارس اخللق وال على صورة  الروائي وهو ميارس الكتابة، ال على صورة إله

فالروائي، سواء أكان فلوبري أو بروست أو كونراد . امرأة أو رجل يعرض شيئاً ما
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أو هاردي أو جويس، مدرك لذلك اخلطاب الذي يشكل هو نفسه طوعاً جـزءاً  
ويف هذا كله جند شيئني يعجز التفكيك، كاستراتيجية تأويلية عامة معتمدة . منه

الكتابـة  : على السمات العامة للفكر الغريب، عن معاجلتهما أوهلمـا  زوراً وتاناً
الكتابة : كفعالية سطحية بالغة التعقيد وعنصر شكلي يف الفن الروائي، وثانيهما

اليت تبدو متميزة سلفاً عن أية فعاليات أخرى ال ألا قرار من قرارات القضـاء  
ه بالنسبة للشكل الروائي نفسه، والقدر، بل ألا مثرة نشوء تارخيي فريد من نوع
  .على الرغم من أنه نشوء عويص بشكل مطلق

  ـــــــــــ
مضاعفة التعليـق  "عن " Grammatology"إن ديريدا يتحدث يف كتابه 

، أي عن تلك الفكرة اليت مفادها أن الناقد يقرأ تقليدياً )17"(املطموس واحملترم
املفترض ويستنسخ ذلك الرسـوخ   نصاً معيناً يف الوقت الذي حيترم فيه رسوخه

وإن قراءة . مبنتهى األمانة يف تعليق نقدي يقف جنباً إىل جنب مع النص األصلي
نص شعري تطرح، بشكل مماثل، الشكل على أنه باألساس هناك لتلقـي معـىن   

فاملكافئ النظري ملثل هذا اإلجراء موصوف وصفاً رائعاً من قبل ديريـدا  . النص
موضـع  ) أو دائري أو ذو حمـيط خمـالف للمـألوف    مربع(على أنه هندسي 

وإن مـن  . االستنساخ يف نص آخر يتطابق يف شكله متام التطابق مع النص األول
الثقـة  "املفروض ذين النصني أن يتيحا فيما بينهما جمازاً للناقد يدخل منـه إىل  
). 18" (اآلمنة اليت تقفز فوق النص باجتاه مضمونه املفترض، حنو حمض الداللـة 

فغائية هذا العمل بأسره هي الشيء الذي يتساءل عنه ديريدا بكل مشروعية كما 
اليبدو على روزيه أنـه  : "لدى جان روزيه إذ يقول" البنيوية الغائبة"حني يصف 

بل أن الشكل الوحيد اجلميل هو الشكل الـذي  ... يفترض أن أي شكل مجيل
نه، قبل أي شـيء آخـر،   يتسق مع املعىن، أي الشكل الذي من املمكن فهمه أل

فلماذا إذاً، مرة أخرى، يتمتع باالمتياز هذا االختصاصي بعلم . متوحد مع املعىن
إن دقة كدقة روزيه الميكنها أن تفعل شيئاً حيال تلك الصدمة ). 19"(اهلندسة؟

األساسية اليت يستحيل ختفيفها واليت تطرحها الكتابة كلها، إذ إا مبثابة التحريف 
فالدقة عامل كبت سواء أكان الناقـد  ". écriture"ل أنواع الكتابة الشائع لك

يثني نصاً ما أو كان يقول بأن شكله يتطابق متاماً مع مضمونه، مـع العلـم أن   
اخلطة العظيمة لديريدا كانت ترمي فتح اللغة أينما كان على الثراء اخلاص ـا  
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  .يها املخططات املعينةبغية حتريرها بتلك الوسيلة من القيود اليت تفرضها عل
ولكن ديريدا كان أقل حذاقة يف رفع احلجب عن العديد من التوكيـدات  
العظيمة اليت دعاها، وال سيما يف أحدث أعمالـه، باملوضـوعات أو الفئـات    

)thémes- catégorémes(-  وهي الكلمات اليت تدعي اإلشارة إىل شيء حمدد
لك الشيء الذي من املفروض ا وراسخ رسوخ اجلبال خارج أنفسها، أال وهو ذ

وإن هذه الكلمات لتنطوي ضمناً علـى  . أن تكون نسخاً دقيقة طبق األصل عنه
. مقدار كبري من املناورة اللغوية احملضة واملستورة خلف مظهرها املتناسق اهلادئ

وليس من العبث يف شيء أن يكون أول عمل موسع لديريدا قد تناول بالدراسة 
-1900الصادر يف حبـر عـام   " التحليل املنطقي"نون بـ كتاب هوسرل املع

علماً بأنه التاريخ الذي يدل داللة تقريبية على صريورة الفينومينولوجيا ( 1901
، إذ كانت مبثابة جمموعة من التحريات اليت كان )أو األصلي" املنشأ النظري"علم 

. سبق له مثيلجهدها البني ينكب على فهم املعىن ووسائطه على حنو جوهري مل ي
ففي كل تعريف من تعريفات هوسرل يلمح ديريدا إىل تقنية جمهوده، مبيناً علـى  
العموم أن انتقاص هوسرل من قيمة الرمز، أي إخضاعه الرمز ملعـىن موجـود   

إلقصاء الرموز مـن خـالل جعلـها    "باقتضاب للتعبري عنه كان حماولة فاشلة 
أن مثل هذا املوقف مـن الرمـوز    ، مع العلم أن األهم من هذا هو)20"(ثانوية

، وكـأن  "لوجود بسيط"واللغة كان يتظاهر بأن الرموز ماهي إال جمرد تعديالت 
أو (احلضور، باستعمال اللغة، الميكن أن يكون موجوداً البتة إال كحضور ثـان  

أال وهي تلك األمور اليت التستدعي كلها وجود -، كاستنساخ، كتكرار )متثيل
الزب وحسب، بل وتستدعي وجودها أيضاً، ويا للمفارقة،  الرموز معها كضربة

وإن . على أا احلضور الوحيد، حضور ثان معلناً عن غياب الشيء الذي مثّلـه 
اليقظان لعدم استقرار كـل هـذه   "موقف ديريدا هو موقف املخرب االستقصائي 

وح التحركات اليت يتحركها الفيلسوف واختالط حابلها بنابلها، وذلك ألا تر
وهكذا فإن كل علم هوسرل ". وجتيء فيما بني بعضها بعضاً بشكل عاجل وسري

عن األصول يتكشف على أنه، بدالً من أن يكون جمموعـة مـن التمييـزات    
بناء غائي خالص مقصود بتخطيطه أساساً اسـتبعاد  "اجلوهرية بني شيء وآخر، 

ضور إن مل يكن وماهو احل". احلضور"الرموز وصغائر األشياء األخرى واستعادة 
فالتوكيـد الـذايت ال   ). 21(إرادة املرء املطلقة لسماع نفسه وهي تتحدث؟ "
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للفلسفة وحدها وحسب بل ولنوع أيضاً من حضور املرء أمام نفسـه حضـوراً   
، وحضوراً ببساطة يتجاهل اللغة اليت، )أنانية وجودية(خبط عشواء نقياً وأخرق 

، تصـبح موضـع   "باحلضـور "لإلتيان  يف الوقت الذي هي فيه قيد االستعمال،
فاللغة، على الرغم من الدأب اليائس الذي يدأبه . اإلنكار يف الوقت نفسه أيضاً

هوسرل الستبقائها ثانوية وبديالً مفيداً عن احلضور، ختتلق نفس تلك املعاين اليت 
وهكذا فلكـل كلمـة   . تتمىن الفلسفة كبتها باعتبارها مربكة وهامشية وإضافية

واو العطـف أو  "هنالك كلمات صغرية من أمثال " إله أو واقع"من مثل كبرية 
، وإن املوقف الفلسفي لديريـدا هـو أن   "is: حرف اجلر أو حىت الفعل يكون

فهي دالالت مرتبطة، للحصول : الكلمات الكبرية التعين أي شيء خارج أنفسها
كمـا   chevilles syntaxiques(على معناها الكامل، بكل الكلمات الصغرية 

  .اليت بدورها تدل على أكثر مما ميكن فهمه الفهم الكايف بأا تعرب عنه) يدعوها
إن الشيء الذي يسميه ديريدا تسمية طنانة بامليتافيزيك الغريب هلو موقـف  
شعوذة نال ترخيصه السخري بواسطة اللغة وهو، إىل حد ما أعلم، ليس موقفـاً  

فمماحكة . ن تكون هذه النقطة شيئاً صغرياًغري أن من احملتمل أ. غربياً بالضرورة
ديريدا تؤكد مرة ثانية على الفرضية البصرية القائلة أن تثبيت الصوت واحلضور 
والوجود هلو طريقة لصرف النظر عن الكتابة، وطريقة لالدعاء بأن التعبري شيء 
فوري وما من حاجة تدعو العتماده على سلسلة بصرية دالة، أي على الكتابـة  

"écriture ."   وهكذا فإن املوقف الغراماتولوجي ومعه اسـتراتيجية التفكيـك
والسيما إنتاج (ملوقف بصري ومسرحي، كما إن نتائجه بالنسبة لإلنتاج الفكري 

  .نتائج حمددة جداً وخاصة جداً) ديريدا على وجه التخصيص
  ـــــــــــ

قـة كـبرية   إنين أود أن أبدأ هذا القسم مبا قد يبدو شاهداً ليس على عال
فبيب ". آمال عظيمة"باملوضوع، أال وهو الفقرة الواردة أدناه اقتباساً من رواية 

حيث يقوم بالدور الرئيسي " هامليت"وهربرت يسافران ملشاهدة عرض ملسرحية 
وجيـري العـرض قبـل أن    . فيه السيد وبسلي الذي هو مواطن من بلدة بيب
ملهزلة املباشرة ملا يراه وهربـرت  يكتشف بيب من هو احملسن إليه، ولذلك فإن ا

على مصطبة العرض مقصود به أن يكون تلميحاً ساخراً للمزاعم الفارغة الـيت  
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  .يعيشها بيب ومفادها أنه رجل من علية القوم
حني وصلنا إىل الدانيمارك وجدنا ملك وملكة ذلك البلد وقد 
مها ارتفع ما املقام على أريكتني فوق طاولة من طاوالت املطبخ و

لقد كان حيضر تلك اجللسة كل النبالء . يعقدان جلسة رمسية
الداينماركيني ومن بينهم غالم نبيل ينتعل جزمة جلدية جلده 

البدين، وأمري مهيب بوجه قذر كان يبدو عليه بأنه قد برز من بني 
صفوف العامة يف مؤخر حياته، ورمز الفروسية الدانيماركية بساقيه 

شعره املشبوك مبشط مما يوحي مبظهر أنثوي احلريريني األبيضني و
على العموم لقد وقف ابن بلديت املوهوب منفرداً وعليه مسحة من 
الكآبة وهو يطوي ذراعيه، ولكم كنت وقتها أمتىن لو كانت جتاعيد 

عدة أمور صغرية وعجيبة بدأت تتكشف .شعره وجبينه أكثر بروزا
. دماً إىل األماميف الوقت الذي كان فيه العمل املسرحي يسري ق

فامللك املرحوم لذلك البلد مل يظهر بأنه كان يعاين األمرين من 
السعال وقت مماته وحسب، البل وأخذه معه إىل قربه وعاد به إىل 

وأما الشبح امللكي فقد كان حيمل مايشبه . احلياة الدنيا جمدد أيضاً
املخطوط حول صوجلانه للرجوع إليه على مايبدو بني احلني 

ني، رجوعاً مصحوباً مبسحة من القلق وميل لتضييع مكان واحل
ولقد كان هذا املناخ، . أمور كلها توحي مبناخ املوت-اإلسناد 

على ما أتصور، هو مادفع الشبح للعمل بنصيحة النظارة حني 
، وكانت نصيحة فهمها فهماً مغلوطاً إىل "ينقلب"طلبوا منه أن 
وقد كانت سيدة بدينة  إن ملكة الدانيمارك،....أقصى احلدود

جداً، كان يراها اجلمهور، مع أا كانت تارخيياً حناسية البشرة، 
فبما أن ذقنها كان . بأا ترهق كاهلها بفيض كبري من النحاس

وكأا كانت حتس (مربوطاً بتاجها بطوق عريض من ذلك املعدن 
، ومبا أن خصرها كان مطوقاً يطوق آخر، )بوجع شديد يف أسناا

وق آخر حول كل ساعد من ساعديها، كان يشار إليها صراحة وط
وأخرياً كانت أوفيليا ضحية ملثل هذا اجلنون "... الطبل"بنعت 

املوسيقي حىت إا حني خلعت وشاحها املصنوع من املوسلني 
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األبيض، يف الوقت املناسب، وطوته وطمرته، قام رجل عبوس من 
بعد أن كان قد كظم  الصف األمامي يف القاعة، وقد عيل صربه

واآلن، وقد أغفى الرضيع، هيا : "غيظه لوقت طويل، وهدر قائالً
سر كان فضحه، بأقل ماميكن أن يقال عنه،  -"بنا لتناول العشاء
فكل هذه األحداث تكدس بعضها فوق بعض .بعيداً عن احلشمة

وعادت بالبهجة على ابن بلديت التعيس، وكلما كان على ذلك 
أن يطرح تساؤالً أو أن يتكشف عن شك ما، كان  األمري املتردد

اجلمهور يساعده يف ذلك، كما كان عليه األمر مثالً حول التساؤل 
عما إن كان من األمسى له أن يشعر باملعاناة يف ذهنه، بعض 

اجلمهور زأر قائالً نعم وبعضه ال، يف حني أن قسماً ثالثاً ممن كان 
. ت جلنة ملناقشة املوضوع، وللتو تشكل"أنت وحظك"بني بني قال 

وحني سأل ماذا جيب على أناس مثله أن يفعلوا وهم معلقون بني 
كلنا "األرض والسماء، وجد تشجيعاً له بصيحات صاخبة تقول 

نودي عليه باإلمجاع ملكاً ... وبعد االقتراع عليه"... موافقون
وحني نصح املمثل بأال يرجم بالغيب قال الرجل . حلكم بريطانيا

أولست تود ذلك أنت أيضاً، ألنت أسوأ منه : "وسالعب
  ).22"(بكثري

فديكرت يتناول . إن العنصر اهلزيل الذي ينطوي عليه هذا األمر واضح للتو
مسرحية ذائعة الصيت، واليذكرها باالسم بتاتاً، ويسري قدماً إىل األمام لوصـف  

، والـيت  تلك التنافرات اليت تضفي مسحة طفيفة من االنتقاص على املسـرحية 
ولكن تقنيـة الوصـف الـيت    . حتدث حني ميثلها فريق مضحك وعدمي الكفاءة

ففي املقام األول هنالك . يعتمدها ديكرت تقدم مزيداً من التحليل ولو كان طفيفاً
عدة مستويات من العمل املسرحي تتجمع كي تشكل، نظراً ألن ديكرت يصـف  

ن املأمول منه استبقاء كل تلك عرضاً مسرحياً يف أحد املسارح، مشهداً واحداً م
فهنالك بيب وهربرت، وهنالك مجهور مـن  . املستويات متميز بعضها عن بعض

املتفرجني، وهنالك عدة أفراد صخابني يربزون وقوفاً على أقـدامهم مـن بـني    
صفوف اجلمهور، وهنالك ممثلون سيئون، وهنالك إطار مسرحي مفروض به أن 

من املفروض أن تكون هناك مسرحية، ولو أـا  يكون الدانيمارك، ويف اخلتام، 
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مع (نائية جداً على مايبدو، بقلم شكسبري ومهيمنة على جمريات األحداث برمتها 
  ).حيمل النص معه-أن املمثل الذي يلعب دور الشبح 

واآلن، يف املقام الثاين، فإن هذه املستويات قلما تظهر مبظهر املتميز بعضـها  
سرحي، األمر الذي يشكل السبب الذي جيعل العمـل  عن بعض خالل األداء امل

ممثلني ومتفرجني وإطـار  -ومبا أنه ما من شيء وما من امرئ . بأسره طريفاً جداً
يؤدي الشيء املرتقب منه، فإننا خنلص إىل التيقن دون  -مسرحي وبيب وهربرت

ب فالتناس. عناء كبري بأنه ما من فرد وما من شيء يتناسب مع الدور املخصص له
بني املمثل والدور، وبني املتفرجني واملمثلني، وبني املتكلم والكلمات، وبني اإلطار 

هذه كلها أشياء متنافرة بعضها مع بعـض  : املسرحي املفترض واملشهد الواقعي
وجتري على حنو مغاير ملا كان جيب أن تكون عليه لو أن املمثل والدور، مـثالً،  

وقصارى القول فما من شيء خالل هذا العرض . كانا على تطابق تام فيما بينهما
فثمـة صـورة   . املسرحي األخرق العربيد ميثل متاماً الشيء الذي نتوقع متثيلـه 

مطبوعة يف أذهاننا توحي لنا أن هامليت جيب أن يكون نبيالً، وأن املتفرجني جيب 
ولكن األثر الذي تتركه . أن يكونوا هادئني، وأن الشبح جيب أن يكون شبه شبح

ذه التوقعات املخيبة لآلمال هو مسخ تلك املسرحية العظيمة اليت تتمكن، على ه
الرغم من مثالبها، من شق طريقها ذا الشكل أو ذاك إىل صميم كل مايصـفه  

ولسوف نصيب كبد احلقيقة والدقة . ديكرت بقصد اإلحياء بكل جمريات األحداث
صلة يف الواقع ملا جيري  حني نقول بأن مسرحية شيكسبري، أي نصها، المتت بأية

هنا على املسرح ألن ماجيري ليس إال نتيجة لنقص يف قوة النص، أو عجزه، عن 
فما يدور على حنو مغلوط اليعود، إىل حد ما، . السيطرة على هذا العرض اخلاص

إىل قصور الفريق املمثل والفريق املتفرج وحسب، البل ويعود أيضاً إىل قصـور  
  ".كما ينبغي هلا أن تعمل"أو متثيله نفسه وهي تعمل  سلطان النص يف تصويره

ومثة شيء إضايف جدير بالذكر هو أن األمر اليقتصر على خلط املستويات 
بعضها ببعض، وال على عدم وجود أي تطابق بني النص األصلي وبني ظهـوره  
باملظهر الواقعي ليس إال، ال بل ويتعدى ذلك إىل احلقيقة اليت مفادها أن مسرحية 
هامليت موجودة يف كل مكان من الوصف الذي يصف فيه ديكرت هذه األمسية 

فما يقدمه لنا ديكرت ماهو يف حقيقة األمر إال مشهد مـزدوج أو، إن  . املشؤومة
استعملنا استعارة موسيقية، حلن رئيسي وتنويعات طفيفة عنه، حبيـث أن نثـره   
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ى نسخة جديدة مشوشة يشتمل يف آن واحداً معاً على نص أو حلن بأم عينه وعل
إن السرد الذي يسرده ديكرت يتمكن، إىل حد ما، من أن يصور مسـرحية  . عنه

هامليت احلقيقية ونسختها املزيفة املمسوخة بعضهما مع بعض، ال على شـكل  
وحسب، بل وعلى شكل انتقاد أيضاً حبيث يفتح مـأثرة  ) مونتاج(صور مركبة 

لرائعة أدبية أن تتقبل وأن تتسع عمليـاً  مهيبة على الضعضعة الكامنة فيها ويتيح 
الحتواء حقيقة كوا مكتوبة فعالًن ومن مث احتواء النتيجة املكشوفة، مبا مفـاده  
أا يف كل مرة تتعرض فيه للتمثيل يكون التمثيل بديالً عن األصـل، وهكـذا   
دواليك إىل أبد اآلبدين وإىل احلد الذي يتحول فيه األصل بشـكل متزايـد إىل   

وهكذا فإن ديكرت يسرد، يف آن واحد معـاً، نصـاً   . من باب االفتراض" لأص"
مسرحياً إبان سريورة متثيله على النحو الذي أريد له فيـه أن يكـون موضـع    
التمثيل، ويسرد أيضاً نفس النص يف صورته اجلديدة اليت استحال إليها جـراء  

ـ . التمثيل واملسخ الفادحني يس بوسـعهما أن  وإن النصيني، القدمي واجلديد، ل
يتعايشا على هذا النحو بالنسبة لنا إال ألن ديكرت يضع االثنني جنبـاً إىل جنـب   
ويتيح هلما أن حيدثا يف آن واحد معاً يف نصه وفقاً لطريقة دقيقة نسبياً من طرائق 

ولئن قلنا أن مسرحية هامليت بالشكل الذي كتبها فيه شكسـبري  . التقشر اهلزيل
أسره أو يف أصله، يكون الشيء الذي يقدمه لنا ديكرت هو هي يف مركز احلدث ب

عبارة عن وصف حريف ساخر ال للمركز الذي اليستطيع التشـبث بتفكرينـا   
وحسب، بل وللمركز الذي أحيل إىل العجز عن مثل ذلك التشـبث والـذي   
يفضي، بدالً من ذلك، إىل أعداد جديدة وفرية من املسرحية، وأعـداد خمتلفـة   

وهكذا فإن قوة النص تستحيل إىل النقيض احلقيقي ملـا  . حد التدمري املراكز إىل
قلته عنها آنفاً، ألن النص يسيطر، ويتيح وخيتلق كل التفسريات املغلوطة وكـل  

  .القراءات املغلوطة، اليت ماهي إال مبثابة وظائف النص
لقد كان ديريدا مفتوناً، منذ بداية حياته املسلكية، بإمكانات هذا الصـنف  

فبعض أفكاره الفلسفية عن احلضور، وعن االمتياز املنوط بالصوت . ن األشياءم
على الكتابة، وعن وتالشي فكرة املركز أو األصل يف الفكر احلديث، أمور يراها 
ديكرت من املسلمات بأكثر الطرق بعداً عن الطريقة الفلسفية، وماذلـك إال ألن  

ك مبا مفاده أن شكسبري قد يكـون  تلك احلقيقة البسيطة اليت اليرقى إليها الش
كاتب مسرحية عظيمة بعنوان هامليت، بيد أنه ليس يف متناول اليد كـي مينـع   
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املسرحية من االقتناص واالستنتساخ ببساطة من قبل أي إنسان يعن على باله أن 
يفعل ذلك، هلي حقيقة تشكل افتراضاً مياثل االنطباع الشخصي لدى ديريدا من 

امليتافيزيقية ماهي ببسـاطة إال أفكـار   " األصول"احلضور و أن أفكار الصوت و
وأما اجلانب اآلخر لوجهة النظر هذه فهو . قاصرة خبصوص الوقائع الوظيفية للغة

ذلك اجلانب الذي ينطوي على مغالطة عجيبة مؤداها أن نص شكسـبري يـدور   
ضـات  بالطبع حول استنساخاته املمسوخة واملقيدة حبالة النص الكتابيـة ومبقت 

التمثيل، أو األداء، ال حبضور شكسبري ككائن حي كان ذات مرة علـى قيـد   
  .احلياة

إن تقنية إظهار الكيفية اليت تصر ا هذه األساطري عن الصوت واحلضـور  
إذ إن كل مرتلة تلـك األسـاطري   (على البقاء يف تفكرينا ويف الكثري من الكتابة 
نتهى البساطة إال انعكاس لشيء آخر، ملغومة بالفكرة القائلة أن الكتابة ماهي مب

، هلي تقنية ديريدا مبقدار ماهي )كالفكر أو الصوت الذي من املتوقع هلا أن متثله
يف  -إن جئنا على ذكر مثل آخر-تقنية ديكرت يف هذا املشهد وتقنية مارك توين 

 فديريدا نفسه". أمريكي من كونكتيكات يف بالط امللك آرثر"روايته املعنونة بـ 
هو من أصر على أن فضح الزيف، كما عمد إىل فضحه، يعيد تثبيت األسـاطري  
القدمية مبعىن ما، األمر الذي مياثل القول بأن احملاكاة الساخرة اليت جاء ا ديكرت 

وهذا الشيء هو . ملسرحية هامليت إن هي إال فعل من أفعال اإلجالل لشيكسبري
التسـمية  "ا شكل مـن أشـكال   ما يعنيه ديريدا حني يتحدث عن فلسفته بأ

بنا وبه مثـل هـذا   " تتشبث"وأما السبب الذي جيعل األفكار القدمية ". القدمية
فهـو  ") الصوت والظاهرة"هي الكلمة اليت يستعملها يف  priseإذ إن (التشبث 

أا احتلت حبق الشفعة حيزاً كبرياً يف تفكرينا وإن مل يكن كله متامـاً، ودفعـت   
أن تكون مقبولة خبط عشواء، ) lmpensés(الشخصية املعينة  ببعض االنطباعات

مل يكـن قـادراً علـى     -وهذا أهم مما سبق -عالوة على أن ديريدا كفيلسوف
لقد كان . اكتشاف طريقة تفكري جديدة حتررنا حتريراً كامالً من األفكار القدمية
ار القدميـة  ديريدا يف غاية احلرص على القول بأنه الحياول االستعاضة عن األفك

بأفكار جديدة، باعتبار أن من الواضح أنه مل تكن لديه النية يف أن يصبح مـروج  
ولئن برزت هذه العقيدة اجلديـدة يف  . عقيدة جديدة كي حتل حمل عقيدة قدمية

عمله أم ال فسؤال هام، وسؤال أتصور أن ديريدا وتالميذه قد جتاهلوه على حنو 
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  .متعمد مقصود
جية ديريدا حيال التفكيك، كما يسميه، وملاذا يسـلط  ولكن ماهي استراتي

آمـال  "أسطع األضواء الكشافة على تقنيات التفكيك ذلك املشهد من روايـة  
؟ فهيا بنا نبدأ بالتمثيل الذي هو مبثابة مشكلة من املشكالت األساسية يف "عظيمة

لـك  إن معظم التوصيفات اليت تتناول التمثيل، مبـا يف ذ . كل النقد والفلسفة
التمثيل الذي جاء به أفالطون، تعين ضمناً وجود شيء أصيل ونسـخة عنـه أو   
متثيل، األمر الذي يعين أن األول سابق يف الزمن وأعلى يف املرتلة والثاين الحق يف 

ومن حيث املبدأ فـإن  . الزمن وأدىن يف املرتلة، حبيث أن األول منهما حيدد الثاين
يكون شيئاً المناص منه يف بعض األحيـان، ويف   املقصود بالتمثيل التمثيلي هو أن

بعضها اآلخر جمرد بديل مريح عن الشيء األصيل الذي ليس بوسعه ألي عـدد  
وهكذا فإن الشيء . من األسباب أن يكون حاضراً كي يكون نفسه ويفعل نفسه

التمثيلي أو البديل خمتلف نوعياً عن األصيل ألن األصيل جزئياً هو نفسه ولـيس  
وإنين ألبسط األمور إىل حد كبري بالطبع، ولكـن  . باختالفه عن شيء آخر ملوثاً

لـيس   -كما بني األصيل والتمثيلي-املوقف الفلسفي لديريدا هو أن االختالف 
جمرد صفة مضافة إىل متثيل أو إىل شيء ثانوي، بتلك الطريقة اليت ينظر ـا إىل  

أن من املفـروض، مـثالً، أن    باعتبار(الكتابة على أا بديل عن الشيء احلقيقي 
وعالوة على ذلك يقول ديريـدا  ). اللغة متثل فكرة أو شخصاً ليس حاضراً للتو

أن االختالف يضاف، من ناحية أوىل، إىل األشياء حني تكون مصنفة بأا متثيلية 
ولكن االختالف، من ناحية ثانية أي على املستوى الكالمي الـدقيق للتصـنيف   

ولذلك الميكن التفكري فيه كصفة أو كفكرة أو كمفهوم له  نفسه، خمتلف مسبقاً
فاالختالف شيء جوهري متاماً بالنسبة للغة، األمر الذي يعين أنه . أصوله ونسخه

عالمة فارقة وأنه نفس فعالية اللغة نفسها حني تكون النظرة إليهـا كتابيـة ال   
، "différance" وهلذه الفعالية اللغوية الصرفة يستنبط ديريـدا الكلمـة  . لفظية

إن الشـيء الـذي تتعـذر    ). "أو يتعذر لفظه(مبعىن االسم الذي تتعذر تسميته 
تسميته هنا ليس نوعاً من الوجود املكنون الذي يتعذر االقتراب منه باسم مـا،  

فالشيء الذي تتعذر تسميته هو تالعب األلفاظ إىل احلـد الـذي   . كاإلله مثالً
بىن الذرية أوالتوحيدية، نسبياً، الـيت نـدعوها   يفضي إىل اإلتيان بالتسميات، بال

  ).23" (باألمساء، أو بسالسل أو بدائل األمساء
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فلئن نسمي شيئاً يعين أن حندد فكرة أو موضوعاً أو مفهوماً يتحلى بشـيء  
-إن ديريدا يريدنا أن نرى . من األسبقية على نفس فعالية التسمية وعلى االسم

ا مادمنا نعتقد أن اللغة ليست باألساس إال متثـيالً  أنن -إن مل يكن يريدنا أن نفهم
لشيء آخر، فلن يكون مبقدورنا أن نرى ماتفعله اللغة، ومادمنا نتوقع أن نفهـم  
اللغة يف ضوء مثة جوهر بدائي تلعب اللغة بالنسبة إليه دور اإلضافة الوظيفية فلن 

يل وحسب، بل يكون مبقدورنا عندئذ أن نرى أن أي استخدام للغة اليعين التمث
ويعين، ويا للمفارقة العجيبة، اية التمثيل أو تأجيله الدائم وبداية شيء آخر، أال 

ومادمنا النرى أن الكتابة أكثر دقـة  . وهو الشيء الذي يدعوه ديريدا بالكتابة
ومادية من التكلم ألمر يدل على أن اللغة جيري استخدامها الببساطة كبديل عن 

علية حبد ذاا هي، فلن يكون بوسـعنا أن نـدرك أن   شيء أفضل منها بل كفا
إذ إن كان مبقدوره أن يكون هناك، فلسوف (لتوهم جوهري " الشيء األفضل"

  .وهكذا فسنبقى، بوجيز العبارة، يف قبضة امليتافيزيك). يوجد هناك
إن اللغة املكتوبة تعين ضمناً التمثيل، شأا بذلك شأن كون املسرحية الـيت  

أو باألحرى الكتابة ألا هـي  -ثيالً، ومع ذلك فإن القول بأن اللغة يراها بيب مت
واألداء متثيالن اليعين القول أن  -الشيء الذي يتحدث عنه ديريدا على الدوام

فهما الميكن أن يكونا شيئاً آخـر ألن املسـرحية   . بوسعهما أن يكونا شيئاً آخر
عن الكتابة، كما أن الكتابـة  املدعوة امليت بقلم شكسبري ماهي أيضاً إىل مثل 

كلها ليست بديالً عن أي شيء جاءت لتحل حمله، بل إقرار مفاده أنه مـا مـن   
وسيلة أخرى سوى الكتابة حني يقضي الواجب باستعمال اللغة، وعلى األقـل  

وعلـى حـني غـرة    . مادام األمر يتعلق بإمكانية التمثيل املعزز الصاحل للتكرار
يل حتوز على شك جديد، كما هي عليه احلال متاماً نكتشف أن نفس فكرة التمث

يؤكـد تضعضـع    -مهما كان مقدار رجيه-يف أن أي عرض ملسرحية هامليت 
وإن ماجند ديريدا فاعلـه هـو   . كلمات املسرحية وحىت فكرا األساسية نفسها

الشيء نفسه الذي رأينا ديكرت فاعله متاماً، أال وهو السماح لنفس فكرة التمثيل 
حيـث  ) وهو املكان املناسب جداً مبنتهى الوضوح(متثل نفسها على مسرح أن 

على األقل نسختان من نص مألوف تعترض الواحدة منهما سبيل األخرى وتعلو 
هذه على تلك وتلك على هذه، وتعكس الواحدة منهما اجتاه األخرى، وحيـث  

يف صميم نفس تكمل النسخة اجلديدة منهما النسخة القدمية، واألمر برمته جيري 
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ذلك النثر الذي يشكل املكان، واملكان الوحيد، إلمكانية حـدوث  -نثر ديكرت 
وهكذا فإن اهلم املتواصل لدى ديريدا خبصوص التمثيل يورطه . األمر املشار إليه

فهو يستخدم نثره اخلـاص  . يف نوع من احلشو الدائم ولو أنه يف غاية االقتضاب
عالوة على متثيالا، وهي تفعل فعلها يف سلسلة لتمثيل أفكار معينة عن احلضور، 

كاملة من النصوص من أفالطون إىل هيداغر، ويعمد من مث لتبيني مامتثلـه هـذه   
النصوص بإعادة قراءا وإعادة كتابتها إىل أن نتمكن من رؤيتها ال كتمثـيالت  
لشيء ما، ال كتلميحات ألي مغزى غامض موجود خارجها، بل كنصوص متثل 

  .بطرائق متثيلية كاملة كما هي عليه أنفسها
إن هذا املوجز ميثل اخلالصة املتناهية ملاهو بدون أدىن شك نظرية من أكثـر  

وأمـا  . النظريات تعقيداً وحتبيكاً، ورواجاً أيضاً هذا اليوم، عن املعىن والنصـية 
السبب الرئيسي إلتياين ذا التلخيص فهو التوكيد على عدد قليل مـن أفكـار   

لكي أحتدث عنها مبزيـد  ) ال على جه، إن كان هنالك مثل هذا الشيء( ديريدا
فهذه األفكار تنطوي اليوم على أمهية خاصة بالنسبة للنقاد . من التفصيل طفيف

الذين قد يرغبون بوضع أنفسهم، الفياضة بالشكوك، بني الثقافة ككتلة متراصة 
أو املنهج الذي هـو مبثابـة أي   من األفكار اليت نئ ذواا بذواا وبني الطريقة 

شيء مياثل التقنية املستقلة اليت تدعي التحرر مـن التـاريخ أو املوضـوعية أو    
وعالوة على ذلك، فإن عمل ديريدا يفرض علي، مبنتـهى اإلحلـاح،   . الظرف

املبادرة ملعاجلته معاجلة آنية نظراً ملا أمحل من انطباع شخصي عن النقـد الـذي   
 يتحول إىل جمرد شكل من أشـكال توكيـد الـذات، أن    جيب، إذا أريد له أال

يستهدف املعرفة كما جيب أن حياول، وهذا أهم، التعامل مع املعرفـة وحتديـد   
  . هويتها وإنتاجها كشيء له عالقة معينة مع اإلرادة ومع العقل

إن العديدات من مقاالت ديريدا تستخدم ال االستعارات املكانية وحـدها  
فالنظرة . االستعارات املسرحية أيضاً بشكل أكثر حتديداًوحسب، بل وتستخدم 

يف عمل فرويد، مثالً، هي أن هلا نوعاً من النصية الـيت  " écriture"إىل الكتابة 
 LÉcriture et"فاملقالتان العظيمتان لديريدا يف . حتاول حماكاة اإلطار املسرحي

la différence "بل للتكرار إىل مـاال  بذلك التمثيل القا *تستغالن اهتمام آرتو
                                                        

  .المترجم. 1948-1896كاتب مسرحي فرنسي ومدير مسرح، : أرتو *
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اية بغية تفسري فكرة ديريدا عن كون الكتابة بديالً ال ائياً لشكل ميثل شـكالً  
". jeu"آخر، وبغية حتديد مدى النص على أنه عرضة للتفعيل جـراء التوريـة   

وعلى حنو مماثل يبني ديريدا ذلك الغموض الذي يتعذر تقليصه والذي تنطـوي  
على رؤية  -إصرار ديريدا-رح، إذ أن آرتو كان يصر عليه أفكار آرتو عن املس

كان يتمىن اسـتحالة وجـود   "أي شيء من منطلق املسرح على الرغم من أنه 
املسرح، وكان يريد طمس معامل املصطبة، عالوة على أنه بات ال يطيق رؤية كل 
مايرشح عن ذلك املكان املسكون على الدوام بشبح األب واملوبـوء بتكـرار   

فتقنية شبه املونتاج اليت جئت على وصفها سـابقاً حتظـى   ). 24" (قتلجرائم ال
بوسم ديريدا هلا بأا على نوع من العالقة االستثنائية بكل الكتابة، حيث تدأب 

على تكرار اقتفاء آثار نفسها وعلى تكرار طمـس تلـك    *العملية الغرافولوجية
مي واجلديد فيما يـدعوه  اآلثار بشكل متواصل، األمر الذي يفضي إىل احتاد القد

وأما الحقاً، وبعد استخدامه سلسلة من ". la double scéne"باملشهد املزدوج 
سالسل التورية اليت يلح على استغالهلا، فيدعو ما يفعله ـا بـالعلم املـزدوج    

"science double " الذي يعيد إىل أذهاننا حماضرته املزدوجة عن كتابة ماالرميه
"la double séance."  

وهذا كله يوطد يف عمل ديريدا تبادل املواضع فيما بني الصـفحة وبـني   
 -الذي هو حبد ذاته صفحة ومسرح-ولكن مكان ذلك التبادل . مصطبة املسرح

يقوم يف نثر ديريدا، ذلك النثر الذي حياول، يف العمل احلديث لديريدا، التقليل 
ركة املستقيمة، واالستكثار من حتركه وفق التعاقب الزمين والترتيب املنطقي واحل

وإن تلك احلركة ). 25(من احلركة املفاجئة املتممة واجلانبية اليت تتعذر مواكبتها
تتقصد حتويل الصفحة عند ديريدا إىل موضع كاف حبد ذاته، وبكل وضـوح،  
لقراءة نقدية، وصفحة مطروحـة فيهـا النصـوص والكتـاب واملشـكالت      

ا من التحديد واختزال موضوعاا على حنـو  واملوضوعات التقليدية بغية جتريده
وهكذا فإن النظرة إىل النصية هي أـا املكـافئ املكتـوب    . مستدمي إىل حد ما

للمسرح الذي التقوم من حوله احلدود، وياللعجب، إال ابتغاء القفز من فوقها، 
 وال يعمل فيه املمثلون إال ابتغاء تفكيكهم إىل أقسام عديدة، وال يعج باملتفرجني

                                                        
  .المترجم -دراسة خط الكاتب بهدف تحليل شخصيته: غرافولوجيا- *
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إال لكي يدخلوه وخيرجوا منه كما يشاؤون، فضالً عن احتوائه على ذلك الكاتب 
الذي اليستطيع أن يقرر فيما إن كان يكتب أو يكتب من جديد أن يقرأ علـى  

وهنا جيدر االنتباه إىل التماثالت . (املسرح أو على ذاك/ هذا اجلانب من الصفحة
  ).مع بريانديللو وباكيت

ذي تنطوي عليه املعروضات اللفظية لديريـدا يتمثـل   إن العبء اجلديل ال
وحـىت  (عملياً بإعادة التفكري فيما يعتربه مبثابة الدعائم األساسية للفكر الفلسفي 

، إذ إنه يعتقد أن الفكرة اليت تدور، من بني هذه الدعائم، حـول  )للفكر الشعيب
، )ousia()"26(اجلـوهر  / الوجـود /املادة "حضور يتحلى بقوة اإلقناع مثل 

وبصحبتها اخليال اآلسر لتصورات توجيهية كاألفكار األفالطونية والتركيبـات  
اهليغيلية وجممل النقد األديب مما عفى عليه الزمن اآلن ومما جيب النظر إليه على أنه 

ما بل جراء قراءة النصـوص قـراءة   " خارجية"كان هدفاً للتثبيت إلجراء قوة 
مغلوطة تصبح شيئاً ممكناً بفعـل النصـوص    وإن قراءة النصوص قراءة. مغلوطة

يف  -حىت يف أحسن النصوص-أنفسها اليت توجد أية إمكانية للمعىن بالنسبة هلا 
وإن هذا التصور ليمثل الفكرة الفلسـفية  . حالة فجة من حاالت انعدام التوكيد

األساسية لديريدا، تلك الفكرة اليت انبثق عنها مـا أعلـن عنـه بأنـه علـم      
"grammatology "  مع أنه مل يضعه موضع التطبيق، وماصار شيئاً ممكناً بشـكل

ومع ذلك فإن عمل ديريدا يتجاهل يف الوقت نفسه إمكانية تقرير مـا يف  . أويل
النص، وما إن كان مبقدور املرء أن يقرر إمكانية فصل النص النقـدي بتلـك   

مكان احتـواء  البساطة عن نصه األبوي كما كان يعتقد النقاد، وما إن كان باإل
معىن النص يف فكرة معناه نفسه، وما إن كان باإلمكان قـراءة النصـوص دون   

إذ كلما زادت عظمـة  -االرتياب الطاغي الذي مفاده أن كل النصوص حتاول 
إخفاء أسـلوا اخلنثـوي   -النص، ورمبا عظمة الناقد، زادت براعته يف احملاولة 

ة للقارئ، على شكل موضـوعات  تقريباً يف هيكل كامل من التوجيهات املضلل
وملا كان ما يف ). 27(خيالية، واحتكامات إىل الواقع سريعة الزوال وماشابه ذلك

حوزتنا ال يعدو الكتابة اليت تتعامل مع الكتابة، فإن الواجب يقضي بتبديل أمناط 
  .فهمنا التقليدي تبديالً أساسياً

يش علـى الفكـر   ومثة مثل هام عن األسلوب الذي يعتمده ديريدا للتشو
التقليدي خلف حدود إمكانية جدواه، موجود يف هذا املقطع الذي يدور حـول  
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  :ساللة النص
حنن نعرف أن االستعارة اليت ميكنها وصف ساللة النص وصفاً 

أي إذا حاولنا أن نفكر من أين يأيت (صحيحاً ال تزال ممنوعة 
على " كالكاتب"النص، سنكون عرضة للبقاء مع فكرة خارجية ما 

سبيل املثال، وهذا ما مينعنا من حماولة وضع أيدينا على األصول 
). علماً أن هذا األمر شيء خمتلف متاماً -النصية اخلاصة للنص

فامللحق التارخيي لنص من النصوص، يف بناء مجلته ويف معجمه ويف 
تباعد سطوره، ومن جراء تنقيطه وفراغاته وهوامشه، ليس بتاتاً يف 

وعالوة على ذلك فما هو بالوسيط السبيب . يموضعية خط مستق
جراء العدوى، وماهو بتراكم الفئات تراكماً بسيطاً، وماهو حىت 

ولئن كان النص . بوضع املقطوعات املستعارة إزاء بعضها بعضاً
مينح نفسه دائماً متثيالً معيناً جلذوره هو، فإن تلك اجلذور ال تعيش 

الواقع البتة إن جاز مثل هذا  إال بفضل ذلك التمثيل، بعدم مالمسة
  التعبري 

أال وهو األمر الذي من املمكن معارضته متاماً ألن ديريدا مير مرور (
الكرام على تلك الطريقة اليت ترتبط ا النصوص بغريها من 

، مع العلم أن هذا الشيء )النصوص األخرى، وبالظروف وبالواقع
وظيفتها  يقوض جوهرها األساسي، بيد أنه اليقوض ضرورة

  ).Racination ).18التواشجية
إال تقليص كل مانظن ) the mise-en- abime(وما نتيجة مثل هذا املنطق 

فالشيء اهلـام يف  . أن له يف صميم النص فعالية من خارج النص إىل وظيفة نصية
النص هو أن نصيته تتخطى حىت حدود مقوالته عن أشياء من أمثال جـذوره يف  

وبدالً من أن يصاب ديريدا باإلربـاك جـراء التشـابه    . معهالواقع أو وشائجه 
بالشكل الذي من املسموح فيه (الواضح بني إنتاج الكتابة وإنتاج احلياة العضوية 

، ])السائل املنـوي [ semenو ] منقط[  seméقيام التشابه يف املقارنة مثالً بني 
الكتاب املسموح إن فكرة . فإنه يهشم التشابه، يشقلب األمور رأساً على عقب

علماً أن  -وخري مثال على ذلك هو املوسوعة-ا ثقافياً هي فكرة وحدة متراصة 
تلك الوحدة تفسح اال إلنتاج زمرة من األفكار اليت هي حمط تصور مثة شيء 
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متفرد أصيل يشبه املعلّم أو األب الذي يسلي نفسه جبعـل املعـىن حلقيـاً أي    
رياً له ، فكل مفهوم يقوم مقام الـدليل علـى   مستمداً من املصدر الوحيد وأس

االخصاب الذايت حيث يعمل مفهوم على توكيد مفهوم آخر وعلى توكيده مراراً 
مع  -وكشيء مضاد هلذه املفاهيم يطرح ديريدا ويسنت من جديد). 29(وتكراراً

التذكري بأن اللغة اجلنسية اليت يستخدمها ديريـدا يف العـادة لبحـث املعـاين     
تكمن متاماً يف صميم أكثر كتبه اتساقاً ومتعة أال وهو كتابـه الـذي    والنصوص

متاماً بنفس ذلك الشـكل  (حركة معاكسة - la disséminationحيمل عنوان 
فهـذه  ). الذي ينطرح فيه ممثلو هامليت لووبسلي يف مسرحية هامليت لشكسبري

اهي باملفهوم اليت م" االنتشار" disséminationاحلركة هي مايدعوها ديريدا بـ 
البتة بل ذلك الشيء الذي يصفه أينما كان بقوة النصية على اختـراق آفـاق   

  ).علم دالالت األلفاظ(السيمانتية 
فاإلخصاب اليفيد ضمناً أي شيء، واليستدعي فكرة العودة إىل مصدر أو 
أصل أو أب، بيد أنه يسلتزم، على النقيض مما سبق، إخصاء جمازياً معيناً، مبيناً أن 
النص يف كتابته قادر على إخصاء تلك الفكرة األفالطونية اليت توحي لنا بآرائنا 

إن . عن املعىن والتمثيل، وعلى إخصاء املثلث اهليغلي الوطيد األركان يف التركيب
اإلخصاب حيافظ على التمزق األبدي للكتابة، حيافظ على الترجرج اجلـوهري  

واليت من املمكن مجعهـا  (تعدد معانيها للنصوص اليت التكمن قوا  احلقيقية يف 
تأويلياً، يف خامتة املطاف، حتت عناوين موضوعات شىت، أي بنفس تلك الطريقة 
اليت يستجمع ا جان بيري ريتشارد كل عمل ماالرميه ويصـفه بعنـوان أكثـر    

، بل لتلك النصوص اليت تكمـن قوـا يف   )30"(عامل خيايل"ترجرجاً بكثري هو 
  .ا الالمتناهيتنيعموميتها وكثر

إن اإلخصاب ليوطد، جنباً إىل جنب مع متديده مفهوم النص متديداً 
منظماً، أركان قانون مغاير يتحكم مبظاهر املعىن أو الفحوى 

، أي بعالقة خمتلفة بني ...)، بواقعيته، مبوضوعيته"الشيء"بداخلية (
مظهرها "الكتابة، باملعىن امليتافيزيقي هلذه الكلمة، وبني 

... عالوة على أن اإلخصاب يفصح عن نفسه أيضاً"... اخلارجي
بأنه تعددية البذرة وخارجيتها املطلقة، إذ أن التشعب الرشيمي 

حييل نفسه بالفعل إىل برنامج، بيد أنه ذلك الربنامج الذي يستحيل 
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إضفاء السمة الشكلية عليه ألسباب ميكن إضفاء السمة الشكلية 
ية رموزه، أي تصدعاته، ال تتخذ هلا شكالً وهكذا فإن الائ. عليها

  ).31(مستنفعاً باحلضور الذايت يف الدائرة املوسوعية
إن كل قراءة من قراءات ديريدا الرائعة روعة استثنائية تنطلـق إذاً، منـذ   

الذي تتضمنه تلك القراءات أيضـاً،  " De la grammatologie"كتابته كتاب 
أال  -ه املغايرة واملتميزة عن رسالته أو معانيه من نقطة يف النص تنتظم حوهلا نصيت

وهي تلك النقطة اليت تتحرك باجتاهها نصية النص إبان تفجر اإلخصاب النـاجم  
وماهذه النقاط إال تلك الكلمات اليت تقف علـى  . عن النشاط الفوضوي للنص

 طريف نقيض مع املفاهيم، أال وهي تلك النتف من النص اليت يعتقد ديريدا بأـا 
. واليت يكشف من خالهلا على ذلـك : مكمن نصية النص املناعة على التقليص

فهذه الكلمات اليت تقف على طريف نقيض مع املفاهيم واألمساء واألفكار تتملص 
من أي تصنيف حمدد، األمر الذي يشكل السبب الذي جيعل منها جمرد كلمـات  

ديريدا يف التفكيك تقوم إن طريقة . نصية، والسبب الذي جيعل منها نشازاً أيضاً
بوظيفة إعتاق تلك الكلمات، شأا بذلك شأن اللحظة املناخية يف كون كل نص 
من نصوصه هو جمرد أداء بفعل هذه الكلمات املضـادة للمفـاهيم، أي تلـك    

مشهد كتابـة يف  "وهكذا فإن مايشري إليه ديريدا هو . الكلمات احملضة ليس إال
إىل الالاية، من خـالل ضـرورة بنيويـة     صميم مشهد كتابة وهكذا دواليك

فما من شيء مبقدوره إظهار النصية يف مناخهـا  ). 32"(واضحة املعامل يف النص
أال وهي تلك الكلمـات   -syncatégoremesاملالئم إال تلك الكلمات الفاذة 

اليت هلا، كصالت الوصل، وظيفة إعرابية يف الوقت الذي تستطيع فيه اإلتيـان  
وإن هذه الكلمات ذات مرونة الحمدودة مما جيعـل  ). 33(أيضاً  بوظائف داللة

مثلـها تقريبـاً مثـل    (منها كلمات منشرة أيضاً، إذ إا تعين هذا الشيء وذاك 
، ولكن السبب الـذي يـدفع ديريـدا    )كلمات الطباق األساسية لدى فرويد

لظـاهرة  لالهتمام ا هو أا هي، ال األفكار الكبرية، ماجيعل من النص تلـك ا 
املكتوبة الفذة اليت هو عليها، أي شكالً من أشكال التكملة لذلك املعىن القابـل  

وماهذه التكملة إال مسة لذلك النص الذي يستطيع أن يكرر نفسه دون . للتصييغ
  ).على فيض من املعاين السرية مثالً(استرتاف نفسه ودون تكتمه على شيء 

مـاهي إال تفسـري   " phaedrus"وهكذا فقراءة ديريدا للشاعر فيدروس 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


http://medaad.wordpress.com 
 

 

-264-  

اليت يستخدمها أفالطون لكي متكنه من الكتابة بطريقـة  " pharmakos"لكلمة 
تتيح إنتاج النص الذي تتعايش فيه احلقيقة والالحقيقة جنباً إىل جنب كمثلني ال 

  ).34(عن فكرتني بل عن تكرار نصي 
ن هـذه  فديريدا يقول مايلي عما هو أثري على نفسه من هذه الكلمات، م

  :السالسل النصية
يصح أيضاً يف كل " غشاء البكارة: hymen"إن مايصح يف رمز 

و  supplémentو  différenceالرموز األخرى، من أمثال 
pharmakon اليت هلا قيمة رجراجة ومتناقضة ومزدوجة تنبثق ،

دائماً من استعمال الرموز يف اجلملة، سواء أكان ذلك االستعمال 
ما عامالً على وصل ومجع معنيني متضاربني بصلة  مبعىن" داخلياً"

معتمداً على " خارجياً"، أو كان "huph Pren"وصل واحدة 
ولكن . الرموز املشفرة اليت تلقى فيها الكلمة لتؤدي وظيفتها

التركيب والتفكيك النحويني لرمز من الرموز جيعل مثل هذا 
ء يتعامل مبنتهى فاملر. التناوب بني الداخلي واخلارجي شيئاً واهياً

البساطة بوحدات حنوية إىل حد ما إبان قيامها بعملها، وبفروق 
  ودون. دقيقة جراء التعبري عن األفكار مبنتهى اإلجياز

إجياز هذه األمور كلها إىل ماقيل آنفاً فإن باإلمكان التعرف، على 
النقيض من ذلك متاماً، على قانون تسلسلي معني يف هذه النقاط 

فهي تسم مواضع ذلك الشيء الذي : ور الالحمدودةذوات احملا
يستحيل البتة توسطه أو قهره أو حذفه أو إفراغه يف صيغة 

  .×××××××ديالكتيكية من خالل أي تذكر أو نقل 
فهل مبحض الصدفة أن كل هذه التالعبات اللفظية، أي هذه 

اليت تتملص من السيطرة الفلسفية عليها، جيب أن " الكلمات
يف قرائن تارخيية متباينة تبايناً واسعاً، عالقة فريدة جداً يكون هلا، 

تقر يف تالعباا بوجود كل من " الكلمات"بالكتابة؟ إن هذه 
وبوجود التناقض وعدم التناقض فيما بني (التناقض وعدم التناقض 
ومبقدار مايعتمد النص عليها، أي مبقدار ). التناقض وعدم التناقض

، فإنه نظراً لذلك ميثل مشهداً مزدوجاً على )s’y plie(مايتقيد ا 
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مسرح مزدوج، فهو يعمل يف مكانني خمتلفني اختالفاً صارخاً يف آن 
  واحد معاً، حىت لو كانا مفصولني حبجاب

يسري اختراقه وعسري اختراقه يف الوقت نفسه، أي متشابك 
)entrouvert.( ولو أن أفالطون كان حياً خللع على العلم املزدوج
بثق عن هذين املسرحني، بالنظر هلذا التقلقل والترجرج، نعت املن

  ).epistémé)"35"ال نعت املعرفة " doxa"الرتوة 
إن الكلمات كلها ال تتشاطر فيما بينها معىن مشتركاً مبقدار ما تتشاطر بنية 

اليت يستخدمها ديريـدا إلرشـاده يف قـراءة     hymenمشتركة من مثل كلمة 
هوامش "الطبلة املستخدمة الستهالل مقالة : tympanلمة ماالرميه، أومن مثل ك

الحظوا كيف أن باإلمكـان تفكيـك   -فاملعىن املتقلقل للكلمة ). 36"(الفلسفة
مـاهو   -ترنيمة دينية : hymneوحتويلها بضربة ريشة إىل كلمة  hymenكلمة 

 إال كغشاء ذي خناريب بالغ احلساسية يسم مراميه املختلفة ومواقعـه املختلفـة  
، بيد أن اختراقه يف غاية اليسر بالنسبة )مثله مثل الورقة املطوية(وجوانبه املختلفة 

وعـالوة  . لذلك النشاط الذي يستهله وجيذبه وأخرياً يضطر لالنعتاق من خالله
إذ إنـه  : على ذلك فإن الكلمات األساس لدى ديريدا ماهي إال رموز حـروف 

فهنالـك إذاً،  . مماهي عليه الـدالئل  يقول عنها بأن من احملال جعلها دالة أكثر
وبشكل فيه كثري من اإلحلاح، مثة شيء سخيف عنها ألا عقيمة وبال جـدوى،  
مثلها بذلك مثل كل الكلمات اليت تستعصي على التكيف مع فلسفة احلاجة، أو 

  . املنفعة، املاسة
فبعد أن وطد ديريدا عزمه على اقتراح يف كوندياك، ومن مث على تنـاوب  

ب يف كتابة نيتشه فيما بني الفلسفة التنويرية وبني مايبدو ظاهرياً تافهـاً مـن   دائ
أغنية أو خرافة أو قول مأثور أو لفظة نبوية، انطلق الستهالل أسلوب يف النقـد  

علماً (ذلك األسلوب الذي جيوب مبنتهى البساطة والتعمد : والتحليل الفلسفيني
ني أن مشتقاا تقـوم يف كلمـة   ، يف حerranceأن كلمة ديريدا ليجوب هي 

erreur (تلك الزوايا اليت أمهلها ما املفروض به أن يكون نقداً وفلسفة جادين .
إن شكل عمله، املطروح على شكل عمل لوكاش بصورة مقاالت عرضة للتهمة 
عمداً أا مقاالت وحسب، شكل نشور أي أن تلك املقاالت تتقصد اسـتكثار  
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اسات العرض املعهودة فشيء مطروح جانبـاً، كمـا أن   وأما كي. املعىن التقييده
االنزالق من التلميح إىل التورية إىل غريب األلفاظ فأمر تتعذر مواكبته يف بعض 

ولكن التقنية التفكيكية لديريدا ماهي، بأدق املعاين، إال شكل من ذلك . األحيان
مادتـه  ) ورروهأنذا أستخدم متعمداً العبارة الشهرية ملارك ش(االكتشاف الذي 

ليست جمرد نصية النصوص، وليست اختالف املراكز اللفظية اخلاصة اليت تنأى 
بأنفسها عن التصنيفات، وليست حىت تلك النصوص اليت يوجد يف بنيتها شك ال 
حل له قائم بني كتابتها ومعناها املؤكد، وإمنا تتجسد مادته يف التعـارض بـني   

الغائبة وتكرارها الالحمدود يف / حلاضرةاألسلوب والنص املكتوب، بني الكلمة ا
االقتراح املكتـوب عـن   "فالشيء الذي يريد ديريدا حتفيز فعاليته هو . الكتابة

وسطية الكلمة، أي التوكيد على كون اخلارجي خارجياً والتوكيد، يف آن واحد 
ولسوف جيد املرء، بشكل ال ). 38"(معاً، على تغلغله الربيء يف صميم الداخل

ه، أن هذا اللغز يكمن ال يف اخلطاب احلقيقي الثابـت بـل يف، وهنـا    مناص من
يتحدث ديريدا بلغة نيتشه بشكل إجيايب، ذلك اخلطاب الذي تتمثـل أدواتـه   

وإن هذه النقطة األخرية هي ماحياول . ووسائطه اخلبيئة يف الطاقات اازية لألدب
ـ  ). La Mythologie blanche"* )39"ديريدا توكيدها يف مقالته املعنونة بـ

 -الشق، الثلم- entameوإن ماحياول فعله أي عمل من أعمال ديريدا هو تبيان 
يف كل بنية من البىن اليت تنطوي عليها الفلسفة، أال وهو ذلك الثلم املنقـوش يف  
اللغة املكتوبة نفسها جراء إحلاح رغبته على الكشف عن نفسه للعيـان، علـى   

وهكذا فـإن  . دمي اجلدوى بال حضور وصوتاإلفصاح عن نفسه بأنه ناقص وع
الصوت يبدو ثانوياً بالنسبة للكتابة، وذلك ألن براعة الكتابة ماهي بالتحديد إال 

أي تلك الرباعة اليت توثق نقيضها، البل وختلقـه،  -براعة كل األدب القصصي 
  .كي تعمل من مث كشيء ثانوي بالنسبة إليه وكي تصبح حمجوبة عنه

اليت وقع عليها اختيـار ديريـدا ابتغـاء التحليـل      إن سلسلة النصوص
على نقيض السلسلة الضيقة اليت وقع عليها اختيار أتباعه -واالكتشاف لسلسة 

واسعة نسبياً إذ تبدأ بأفالطون وتنتهي يداغر مروراً بكـل مـن    -بغية حتليلها
يف ومبقدار ماتسعى قراءاته لزعزعة األفكـار السـائدة   . سولرز وبالنشو وباتيل

                                                        
  .المترجم-األساطير الخاوية  *
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. الثقافة الغربية، فإن نصوصه تبدو حمط االختيار ألا جتسد األفكار متام التجسيد
وهكذا فإن روسو وأفالطون وهيغل يتكشفون على أم أمثلة ال مفر منها للفكر 

أي لذلك الفكر األسري لتناقضاته الالمتناقضـة والـيت   -املتمركز حول الكالم 
من أمثال ليفي شتراوس  -و عهد أحدثوأما كتاب ذو. جيسدها يف الوقت نفسه

فقد وقع االختيار عليهم كما يبدو دف قيام مماحكة فكرية شـاقة يف   -وفوكو
وحىت قراءة سطحية لعمل ديريدا ستفضي إىل الكشف عن سلسلة هرمية . الذهن

ضمنية مصبوغة بصبغة تقليدية أعىت ال لكوا معروضة على ذلك النحـو بـل   
. رائع الذي يكشفه ديريدا عن املغزى اجلديد يف نصوصـه لكوا مثرة الكشف ال

وهكذا فإن أفالطون وهيغل وروسو، بالنسبة لديريدا، إما أن يسـتهلوا حقبـاً   
تارخيية أو أم يعززوا، فماالرميه مثالً يستهل تطبيقاً عملياً شعرياً ثورياً، يف حني 

مها نفسامها وضعا  أن هيداغر وباتيل يتصارعان صراحة مع تلك املشكالت اليت
وإن الطريقـة الـيت حتظـى ـا هـذه      . هلا القوانني وأعادا طرحها من جديد

الشخصيات بومسها التارخيي تعزز أية سلسلة يعمـل علـى مجعهـا أسـتاذ يف     
ومع ذلك فما من جـواب علـى   . الدراسات الثقافية أو يف مآثر الفكر الغريب

وسو بعصر كوندياك أيضاً، التساؤل عن السبب الذي حيول دون تسمية عصر ر
أو عن السبب الذي يرتقي بنظرية روسو عن اللغة إىل مركز الصدارة، ال بنظرية 

ولكن ديريدا ال خيوض . فيكو أو نظرية سري وليام جونز، وال حىت نظرية كولردج
غمار هذه املسائل، على الرغم من أنين أتصور أا ليست مشكالت تأويل تارخيي 

ا يفعله ديريدا وإمنا، على النقيض من ذلك، تبدو يل بأا تقود إىل ثانوية بالنسبة مل
  .األسئلة الكبرية اليت يثريها عمل ديريدا

لقد أدليت مبالحظايت عن ديريدا وفوكو بالقول أما كالمها، على الـرغم  
من أما ميثالن وجهيت نظر خمتلفتني خبصوص النقد، حياوالن بكل درايـة اختـاذ   

ونظراً ملوقف كهذا فإن نقدمها يزودنا  -حيال هيمنة ثقافية طاغيةمواقف رجعية 
وأما كالمها أيضاً مـدركني، مـن   -بوصف عما هو عليه واقع اهليمنة الثقافية 

ناحية أخرى، للخطر املتمثل يف أن مايفعالنه قد يتحول نفسه إىل عقيدة نقديـة،  
واآلن فإن . شكالا هيإىل منظومة فكرية طائشة عصية على التبديل ومستهترة مب

موقف ديريدا وكل إنتاجه كانا مكرسني الستكشاف كل من التصورات املغلوطة 
واألفكار املكرورة عشوائياً بالشكل الذي تلعب فيه دوراً مركزيـاً يف الثقافـة   
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ولقد أوضح ديريدا، يف مناسبة واحدة على األقل، أن أستاذ الفلسـفة  . الغربية
ارة الدولة يتحمل مسؤولية خاصة فيما يتعلق بالطريقة العامل يف مؤسسة حتت إد

وهـذا  . اليت تنتقل ا األفكار من املعلم إىل التلميذ ومن هذا إىل ذاك من جديد
حيدد املوقع التعليمي الذي صادف وكان حيتله رمسياً، ويشري إىل التهكمات اليت 

 يف نفـس  الذي يـثري  -agrégé- répétiteur-ينطوي عليها جمرد اسم املوقع 
وعالوة على ذلك فديريدا ينتمي إىل اهليئـة التعليميـة   . ديريدا التقزز الساخر

)enseignant corps (  اليت معىن مرتلتها الوسطى يثري لدى ديريدا نفس ذلـك
  :التقزز أيضاً

ففي البداية يتساقط . كل النور منصب عليه. إن جسدي متألق
شع من مث وجيتذب إليه عليه من عل نور املصباح الكهربائي الذي ي

بيد أن جسدي يبقى متألقاً طاملا تنتفي عنه صفة . حتديق املتفرجني
اجلسد مبنتهى البساطة، انه يتسامى بنفسه لكونه ميثل هيئة واحدة 

تلك اهليئة اليت تفرض  -)La corps enseipnant(على األقل، 
 عليه أن يكون جزءاً منها وأن يكون هي كلها أيضاً يف آن واحد

معاً، أي ذلك العضو الذي مبقدوره رؤية الكل، وهذا الكل الذي 
ينتج نفسه من جراء طمس نفسه حتت ستار املمثل الشفاف املنظور 

األوحد الذي ميثل اهليئة الفلسفية والذي ميثل يف الوقت نفسه 
السوسيولوجية، مع العلم أن العقد فيما بني /اجلماعة السياسية 

  ).40(وف ألعني املأل جهاراً البتةهاتني اهليئتني غري مكش
إن االستعارة املسرحية موظفة هنا ويف أي مكان آخر على أحسن مـايكون  
التوظيف يف التحليل السافر الوحيد الذي حيلل فيه ديريدا اآلثار النامجـة عـن   
ظروف السياسة والتاريخ واملؤسسة، والذي حيلل فيـه وقـائع كينونتـه هـو     

ولكنه قصر بعض الشـيء  . خاص به من عندياتهكفيلسوف ومعلم ذي مشروع 
فهل يكفـي القـول أن املنـهج    . توصيف هذا املوقع اخلاص الفياض باالمتياز

التفكيكي جيب أال حياول التمييز بني سلسليت األفكار الفلسفية الطويلة منـهما  
من املمكـن  "والقصرية، وجيب عليه أن ينهمك بطريقة عامة جداً بالكيفية اليت 

ويشري يف هذه احلالة [فيها للعدد العديد من قوى جهاز من أعتق األجهزة  دائماً
أن يكـون  ] إىل جممل البنية الفعالة للفكر الغريب كما ميثلها املوروث الفلسـفي 
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وأما شـعوري  ) 41(؟"موضع جتديد االستثمار واالستغالل يف وضع غري مطبوع
سناد على العموم أوحىت طاملا حيال الفكر الغريب فهو أنه سيبقى، طاملا هو حمط اإل

هو موجود بشكل حقيقي يف نصوص بأم عينها، شيئاً نظرياً وكما هو عليـه يف  
إذ إنه يقاومه وال يقاومه يف آن واحد معاً -حقيقة األمر، ال ألن ديريدا ال يقاومه 

بل ألن الفكر الغريب أكثـر متيـزاً    -ببعض الطرق البارعة اليت حاولت وصفها
كثر متثيالً للمؤسسة، وهذا أهم مايف األمر، مما يبدو علـى ديريـدا   واندماجاً وأ

  .االستعداد لإلقرار به
فإىل احلد الذي كان فيـه  . بيد أن املشكلة التتوقف عند هذا احلد وحسب

ديريدا حريصاً غاية احلرص على القول بأن تقنيته التفكيكية اإلجيابيـة مل تكـن   
للحلول حمل املنظومـة الفلسـفية العتيقـة     لتطمح حىت أن تكون برناجماً مناسباً

وتالميذه يف فرنسـا  (الطراز، إال أنه اشتط يف الوقت نفسه إىل حد تزوير قرائه 
وإن الشيء األساسي الـذي  . مبجموعة من املفاهيم املضادة) ويف كل مكان آخر

ادعاه مريدو ديريدا خبصوص تلك الكلمات، وخبصـوص منهجـه التفكيكـي    
وفضالً عن ذلك . عصية على االختزال يف معجم سيمانيت حمدودبالفعل، هو أا 

ليس من  املفروض ا أن تكون تلك املرايا اليت تعكس تلك العقائد واألفكـار  
، Différanceفكلمـة  . املضادة واملستوطنة يف امليتافيزيك الغريب اليت تتحداها
ـا ذات  علـى أ  1968على سبيل املثال، تعرضت للتحديد ألول مرة يف عام 

). différance)42معنيني جذريني أو رمبا ثالثة وكلها خمتلفة عن معاين كلمـة  
زمرة املفاهيم اليت أراهـا  "قال عن هذه الكلمة نفسها أا متاثل  1972ويف عام 

على شكل منظومة عصية على االختزال حيث يطل كل فرع منها برأسه علـى  
). 43" (احلامسة إبان غمرة العمـل  حني غرة، ال بل ويتخذ له شكالً، يف اللحظة

وأنا أتصور أنه يقول أن هذه الكلمة، أو أي مظهر منها، تعتمد يف معناها الدقيق 
وعلى الرغم من ذلك فإننا نبقى . على استخدامها بلحظة معينة يف قراءة نص ما

حيارى حيال الكيفية اليت يتمكن ا مثة شيء من أن يكون عملياً ونصياً ونظامياً 
يسور التمييز ومعسور االختزال، وأال يكون يف الوقت نفسه بالفعل ال فكرة وم

فهل بوسعنا أن نبقـى  . وال مذهباً وال مفهوماً ثابتاً، باملعىن القدمي هلذه الكلمات
حنن معلقني يف الفراغ إىل أبد اآلبدين بني معىن قدمي ومعىن جديد؟ أولن تبدأ هذه 

ملزيد واملزيد من املعاين لنفسها هي، شـأا  الكلمة الرجراجة الوسطى بتجميع ا
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بذلك شأن الكلمات القدمية؟ وعلى حنو مماثل، إن كانت تلك النصـوص الـيت   
قرأها ونظمها حول الكلمات الرئيسة نصـوص ال ترتقـي بالضـرورة بتلـك     

باملعىن الذي يقصـده رميونـد   (الكلمات إىل مستوى الكلمات الرئيسة الشاملة 
وخري مثـال علـى   . تكون جمرد كلمات حيادية بتلك البساطة، فإا لن )وليامز

اليت وجدها ديريدا يف روسو واليت حنـت   supplémentذلك يتجسد يف كلمة 
وكلمـة  ) التكميـل ( suppléntaritéمنها خمزوناً صغرياً من الكلمات يف ذلك 

supplément  أي تكملة شيء بشيء آخر، مع العلم أن كل تلك الكلمات كان
حتـوز   supplémentفكلمة مثل . خدامات جلية يف قراءة نصوص أخرىهلا است

على مزيد ومزيد من االعتبار والتاريخ، عالوة على أن تركها دون شـيء مـن   
االهتمام باستخدامها يف مكاا الصحيح اجلوهري يف عمله هلو، بالنسبة لديريدا، 

  .جتاهل غريب
ي على ديريـدا نفسـه،   إن عمل ديريدا يواصل، كما أرى، تأثريه التجميع

وتساورين بعض الشكوك يف أنه كان . ناهيك عن تأثريه البني على تالميذه وقرائه
ناجحاً، يف حماولته احلكيمة جتنب شبهة السقوط يف منهج نظامي كان سيزعن له 
على أرجح الظن كأستاذ فلسفي ذي شأن كبري، يف تفادي النتيجـة الطبيعيـة   

ملنهج أو الرسالة أو السلسلة الكاملة من الكلمات لتجميع مقدار واف مما يشبه ا
أن نقول أن التجميع الذي ) واإلهانة حىت(ومبا أن من اخلطل . واملفاهيم اخلاصة

مجع فيه ديريدا املعرفة من خالل سريورة عمله الفلسفي ليس بأكثر من مزاج أو 
ـ    -مناخ، يتوجب علينا قبوله بأنه يشكل موقفاً  يت أال وهـو تلـك الكلمـة ال

وملا كان ذلك املوقف موقفاً فإن من املمكـن  . استخدمها بنفسه مبنتهى االرتياح
حتديده بالطبع ال بل وتصديره حىت، بيد أن التردد الذي تردده ديريـدا حيـال   
حتويل موقفه التارخيي إىل برنامج، وحيال ارتباط عمله بأنواع خاصة من األعمال 

ل مربمج أيضاً، من موقفـه ونفـوذه   أمور كلها حترم عمله، وبشك: دون سواها
وعالوة على ذلك فإن النصوص اليت جرى تطبيق هذا املوقف عليهـا  . الكبريين

. من لدن ديريدا احنرمت بدورها أيضاً من كثافتها وخصوصيتها ووطأا التارخيية
فالصورة اليت يأيت ا ديريدا لكل من أفالطون وروسو وماالريه وسوسور تدفعنا 

هل كل هؤالء املفكرين جمرد نصوص، أم هل هم حالة سائبة مـن  : لإىل التساؤ
حاالت املعرفة من وجهة نظر مؤمن ليربايل بالثقافة الغربية؟ وماهي األمهية املهنية 
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اليت يتحلون ا بالنسبة إىل فيلسوف وعامل لغوي وناقد أديب، وكيف هم جمـرد  
عرضة ألوسع مايكون أحداث بالنسبة ملؤرخ فكري؟ إن سلسلة هذه الكياسات 

من التمديد، شأا شأن ذلك اجلهاز املعقد الـذي ينشـر أفالطـون وروسـو     
واآلخرين، يف اجلامعات ويف اللغة التقنية الحترافات شىت يف العـامل الغـريب ويف   
غريه من العوامل األخرى، ويف فصاحة األقليات املهووسة، ويف وضـع السـلطة   

تفجري املوروثات واملعارف والبريوقراطيات،  موضع التطبيق العملي، ويف خلق أو
واجلهاز الذي يتمتع بالسلطة وبالدمغة التارخيية الفعلية األبديـة علـى احليـاة    

ولكن اجلدير بالذكر أن ذلك اجلهاز حباجة لدرجة كبرية من التحديد، . البشرية
  .البل وأكرب مما استفاض بد ديريدا

موقف ديريدا يرقى إىل مسـتوى  ليس يف نييت أن أشتط إىل حد القول أن 
بيد أن مبقدوري أن أقول أن ذلك املوقف مل يوضح مبا يكفـي  . العقيدة اجلديدة

من التفاصيل، على الرغم من رفعته ومتيزه، ذلك الشيء الذي يشري إليه ديريدا 
التعاقد فيما بني كل "، أال وهو "corpo enseignant"يف وصفه اهليئة التعليمية 

، تعاقداً ضمنياً وذلك ألنه )أي هئات املعرفة واملؤسسات والسلطة( "هذه اهليئات
فالكثري الكثرب من عمل ديريدا دلل على أن مثـل  ". اليظهر البتة على الواجهة"

هذا التعاقد موجود، فضالً عن أن النصوص اليت تبني احنيازات متركز الكلمـات  
من فترة إىل أخـرى يف  ماهي إال دالئل على وجود التعاقد وعلى دميومة وجوده 

ولكن حيق لنا شرعاً أن نتساءل، على مـاأظن، عـن   . الثقافة والتاريخ الغربيني
الشيء الذي حيافظ على متاسك ذلك التعاقد، عن الشيء الذي جيعل من املمكن 
ملنظومة معينة من األفكار امليتافيزيكية، عالوة على بنية كاملـة مـن املفـاهيم    

يديولوجيات املستمدة منها، أن حتافظ على نفسها مـن  والتطبيقات العملية، واأل
فما هي تلك القوى اليت تستبقي كل . غابر األزمان اإلغريقية حىت الزمن احلاضر

هذه األفكار ملتحمة بالغراء بعضها ببعض؟ وماهي القـوى الـيت حتشـرها يف    
ـ  ل النصوص؟ وكيف يتسمم ذهن الفرد ذه األفكار اليت تطغى الحقاً عليه؟ فه

كل هذه األشياء من باب املصادفة احملض، أم أن الواجب يقضي يف حقيقة األمر 
إقامة صلة محيمة، ومشاهدة تلك الصلة بأم العني، بني الشواهد الدالة على هذا 
التمركز الكالمي وبني اهليئات العاملة على تأييده ضمن سريورة الزمن؟ وحـني  

احلروف املوجودة يف كتاب  لكم كنت أصاب بالعجب كيف أن: "يقول بورجز
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، فإننا حنـن بـدورنا   "مغلق الخيتلط عاليها بسافلها وتتالشى بني عشية وضحاها
نقول، لدى قراءتنا عمل ديريدا، ياللعجب من ذلك الشيء الذي حيفظ دميومـة  
أفكار امليتافيزيك الغريب هناك يف كل النصوص ليالً اراً، ولردح من الزمن على 

و ذلك الشيء الذي جيعل من هذه املنظومة منظومة غربيـة؟  فما ه. ذاك الطول
وقبل أي شيء آخر، ماهو الشيء الذي يستبقي التعاقد خبيئاً والذي يسـمح،  
  وهذا أهم من سابقه، آلثاره بالظهور يف طريقة بالغة اإلحكام والترتيب املنهجي؟

فكـر  إن اإلجابات على هذه األسئلة الميكن العثور عليها بقراءة نصوص ال
الغريب نصاً إثر نص آخر مهما بلغ تعقيد منهج القراءة ومهما بلغت أمانة تسلسل 

وإن من املؤكد أن أي منهج للقراءة كمنهج ديريدا الـذي  . النصوص املقروءة
يطمح أساساً لتبيان هذا العنصر الرجراج أو ذاك يف النص بدالً من تبيان رسالة 

النص، ويطمح يف الوقت نفسه أيضاً،  اختزالية بسيطة من املفروض أن يتضمنها
من الناحية األخرى، للتراجع عن جعل أية قراءة للنص جزءاً من تلك الفرضـية  
الصرحية املرصوصة البنيان عن إصرار الفكر امليتافيزيكي الغريب علـى وجـوده   
التارخيي، سوف يعجز بالتأكيد يف خامتة املطاف عن وضع يـده علـى العمـق    

وأما السبب لذلك فيعود ال . واملوضعيني لألفكار كواقع تارخيي والسلطان املاديني
ألن تلك األفكار ستكون عدمية الذكر وحسب، بل ألن تسميتها ستكون حـىت  

وهذا شيء متفق متاماً مع الرتعة املطلقة لدى ديريدا املضـادة  -من املستحيالت 
لغة من كسـائها  للفلسفة اإلمسية، ومع فلسفته املناهضة للتعريف، ومع جتريده ال

وقصارى القول فإن البحث يف صميم النص عن شروط النصية سوف . السيمانيت
يتعثر عند نفس تلك النقطة اليت يصبح فيها الطرح التارخيي للنص موضع شـك  

  .بالنسبة للقارئ، ومعضلة بالنسبة للناقد
فليس مـن  . وهنا يصبح االختالف بني ديريدا وفوكو اختالفاً صارخاً جداً

ايف بالغرض أن نقول أن ديريدا، كما أشرت ضمناً، خيرج بالنص من حمطـة  الو
تأمل النصية الداخلية إىل العراء ليشق طريقه إىل واقع خارج النص بغية إقامتـه  

ولسوف يكون أكثر إفادة أن نقول أن اهتمام فوكو بالنصـية  . فيه والبقاء هناك
و من طالمسه، ويف اإلتيان ذا يتجسد يف تقدمي النص عارياً من عناصره الغامضة أ

من خالل جعل النص متشحاً وشاح عالقاته احلميمة مع املؤسسات والـدوائر  
والوكاالت والطبقات واألكادمييات واهليئات واجلماعات والنقابات، ومع املهن 
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وإن أوصاف فوكو لنص أو خطاب ما حتاول مـن  . واألحزاب احمللية أيديولوجياً
الوصـف أن تعيـد إضـفاء الصـفة السـيمانتية       خالل التفصيل وفخامـة 

"resemanticise " على املصاحل اخلاصة وأن تعيد، بالقوة، حتديدها ورصدها-
ومثة حالة تامة يف صميم املوضـوع  . أي تلك املصاحل اليت ختدمها النصوص كلياً

ففوكو ليس قادراً فقط على أن يبني بشكل مقنع . هي النقد الذي يسوقه لديريدا
ريدا قد أساء، يف نقطة عويصة واحدة، قراءة ديكارت جراء اسـتخدامه  أن دي

ترمجة فرنسية تضيف كلمات ليس هلا وجود يف األصل الالتيين لديكارت، البل 
وإنه قادر أيضاً مبنتهى الوضوح على أن يربهن أن كل مناقشـة ديريـدا عـن    

ى؟ فما سـبب ذلـك يـاتر   . ديكارت مناقشة مغلوطة، البل ومصبوغة بالرتق
مع اإلشارة إىل أن القول التايل يصح فيما يتعلـق  -واجلواب هو أن ديريدا يصر 

على حماولة الربهان أن فرضية  -مبنهجه الفيما يتعلق بالرواسب السيمانتية للنص
فوكو عن ديكارت، وهي الفرضية اليت عزل فيها ديكارت احلماقة عن االحتالم، 

انت مناقشة عن الكيفية اليت كانت ـا  مل تكن بالفعل عن ذلك األمر البتة بل ك
األحالم أكثر غلواً حىت من احلماقة، كون احلماقة جمـرد شـاهد هزيـل عـن     

أي آراء (وإن تلك املناقشة التتعدى قراءة النص، تاركة آراء القارئ . االحتالم
وشكوكه وجهله تطغى على منظومة من األفكار اخلفية، ولو أا موجودة ) ديريدا

ا جيعل النص يقول حتديداً إن اجلنون جيب باإلكراه متييزه واستثناءه عن وفاعلة، مم
  .الفعالية البشرية السوية اليت تتضمن االحتالم

إن مشكلة هذا الطغيان الواضح على النص، هذا الطغيان الذي يعاين فوكو 
 األمرين لتبيانه، هي أن قراءة ديريدا لديكارت الميكنها أن تقرأ تلك األمور اليت
تتمتع، مبنتهى البساطة، بالقوة املقصودة اليت تنطوي عليها سلطة طبية وقضـائية  

وعالوة على ذلك فإن صيغة نص ديكـارت  . نافذة، ومصاحل مهنية حمددة فاعلة
حتذو بدقة متناهية حذو منط خطابني اثنني مها املمارسة التأملية والدليل املنطقـي،  

أي احللـم  -فتراضية للموضوعني املبحوثني حيث تعمل يف كليهما معاً املرتلة اال
أي الفيلسوف الذي يضبط ويوجه كـال  (والدور االفتراضي للفاعل  -واحلماقة

إن التنصـيص  . على تشكيل النص وحىت على حتديده أيضـاً ) اخلطابني يف نصه
اختصاراً " اختصار املمارسة املنطقية إىل فتات نصي"الذي يأيت به ديريدا له تأثري 

  . قيام بيداغوجيا مقترنة بديريداأفضى إىل
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ما أود قوله ذا السياق هو أن بيداغوجيا صغرية تكشف عن 
 uneإن عبارة . [نفسها هنا بعد أن عقدت عزمها جيداً على ذلك

petite pedagogie ا تلك ].عبارة مهينة عن عمدوإ
البيداغولوجيا اليت تعلم التلميذ أن ليس هنالك مثة شيء خلف 

ن يف صميمه، يف فراغاته البيضاء ويف أصواته غري النص، وأ
األمر الذي اليستدعي -املنطوقة، جيثم األصل على شكل احتياط 

أية حاجة للتفتيش يف أي مكان آخر غري هذا املكان الذي يتمحور 
الشباكة هنا، إذ اليف واقعية الكلمات بل يف الكلمات املمحوة، يف 

بالتعبري عن " اإلحساس بالوجود"اليت تشكلها تلك الكلمات جياهر 
وهذه هي البيداغوجيا اليت متنح صوت املعلمني نوعاً من . نفسه

السيادة املضادة والالحمدودة اليت تتيح هلم أن يعيدوا كتابة النص 
  ).44(إىل الالاية] يعيدوا قوله[

إن هذه الذروة املريرة كل املرارة جلواب فوكو على ديريدا ماهي إىل حد ما 
طريقة للتعبري عن الغضب من أن بيداغوجيا ديريدا تبدو مبنتهى البساطة، مع  إال

العلم أن منهجه ليس على تلك الشاكلة إىل هذا احلد، أـا عرضـة للتعلـيم    
وإن احلقـد  . واالنتشار ولرمبا أكرب شأناً حىت، يف الوقت الراهن، من عمل فوكو

ود ذلك احلكم بفصاحة الشخصي الذي يقف وراء احلكم الذي يطلقه فوكو يز
ولكن أوليس الرأي الفكري لفوكو القائل أن قـراءة  . مشحونة بشجب غاضب

ديريدا النص ماال تفسح اال لدور يؤديه اإلحياء البتة، وأن ديريدا اليبدو، لدى 
، يف مناخ أثـريي نصـي   )يف مهب الريح" (en abime"قراءته نصاً ما ووضعه 

على أنه سلسلة من األحداث املنطقية احملكومة المن كامل، راغباً يف معاملة النص 
قبل كاتب ذي شأن بل من قبل جمموعة من القيود املفروضة على الكاتب جراء 
نوعية النص الذي يكتبه، وجراء الظروف التارخيية وماشابه ذلك؟ فلئن كان املرء 
 يعتقد أن ديكارت كتب نصه وانتهى األمر، وأن نصه اليتضمن املشكالت اليت
تثريها حقيقة نصيته، يكون املرء عندئذ يروغ ويتجاهل تلك السمات اليت تسم 

نصوص طبية (نص ديكارت وتربطه طواعية بكتلة كاملة من النصوص األخرى 
وتفرض على ديكارت سريورة معينة إلنتاج املعىن الذي هـو  ) وقضائية وفلسفية

وهكذا فإن ديريـدا   .نصه والذي من جرائه يتحمل املسؤولية القانونية ككاتب
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أيوصف كتطبيـق عملـي   : وفوكو يصطدمان حول كيفية وجوب وصف النص
تطفو على سطحه وتغور يف ثناياه إشكالية غراماتولوجية شـاملة، أم يوصـف   
كتطبيق عملي لوجوده الواقعي سلطان تارخيي يف غاية السمو والتمييز، ومقرون 

والنص واملوضوع ويضـفي   ال بالنفوذ البني للكاتب بل خبطاب يشكل الكاتب
عليهم مجيعاً وضوحاً وفاعلية مبنتهى الدقة؟ فهذا التصادم كان له، على ما أظن، 

  .أكرب األثر على النقد املعاصر
إن أمهية موقف ديريدا تتمثل يف أنه حاول يف عمله إثارة أسئلة ذات صـلة  

ل مركـز  وثيقة وفريدة بصلب موضوع الكتابة والنصية، مبا مفاده امليل الحتال
فمراوغـة النصـوص   . الصدارة أو التجاهل فيما خلف التعليق على النصوص

نفسها، أي امليل للنظر إليها، كوا متجانسة التكوين، إما كوظائف لفلسـفة أو  
منظومة ختطيطية، وإما كطفيليات عليهـا نظـراً العتمـاد النصـوص عليهـا      

ـ ) كتوضيحات وأمثلة وتعبريات( األحرى لكـل هـذه   هي ماتتوجه إليها، أو ب
ولقد طور ديريـدا،  . األشياء، طاقات ديريدا اهلامة ابتغاء جتريدها من حتديداا

ومع . فضالً عن ذلك، طريقة للقراءة على مقدار  استثنائي من السالسة والشأن
ذلك فإن عمله جيسد حتديداً ذاتياً صارماً جداً، انضباطاً ذاتياً من نوعية معوقـة  

طريقته تلك فضل ديريدا سالسة العنصر الرجراج يف الـنص،   ففي. وشالء متاماً
إن جاز مثل هذا التعبري، على قوة النص الواضحة املعامل، إذ أن اختيـار املـرء   
للسالسة العقيمة اليت ينطوي عليها املشهد املزدوج التقريري يف النصوص كـان  

). 45(ت الـنص  يعين، كما قال ذات مرة، إمهال القوة الفعالة واملتكاملة ملقوال
وهكذا فإن عمل ديريدا مل يكن يف موقف يتيح له احتواء املعلومة النصية اليت هي 
من ذلك النوع الذي يضفي على امليتافيزيك الغريب والثقافة الغربية أكثر من معىن 

ال ومل يكن ذلك العمل مهتماً بتبديد نزعـة التشـرنق   . تلميحي على حنو كرار
عنها بني احلني واحلني بوضوح نبيل، عالوة على أنه مل العرقي اليت كان يتحدث 

يطالب أشياعه بأي اماك ملزم بأمور تتعلق باالكتشاف واملعرفة، أو باحلريـة أو  
فلئن كان أي شيء يف نص ما مفتوحاً دائماً للتشكيك وللتوكيد . القمع أو الظلم

وبني غالـب   عل قدم املساواة، تكون الفوارق وقتها بني مصلحة طبقة وأخرى،
ولو أن -ومغلوب، وبني خطاب وأخر، وبني أيديولوجيا وأخرى، فوارق واقعية 

يف عنصـر التسـويه احلاسـم     -اختاذ القرارات فيها ليس من األمور العويصة
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  .والكامن يف النصية
يعـين  " impensé"فلئن كان ذلك الشيء الذي الميكن أن خيطر على بال 

اراً وتكراراً، تفهماً كسوالً لإلشـارات واللغـة   بالنسبة لديريدا، الذي هامجه مر
والنصية، فإنه بالنسبة لفوكو يعين ذلك الشيء الذي الميكن أن يرد على البال يف 
وقت حمدد وبطريقة حمددة وذلك ألن هنالك أشياء معينة أخرى انفرضت علـى  

انيهما ، اللذين أوهلما سليب وث"impensé"ويف ذينك املعنيني لـ . الذهن بدالً منه
وميكننا من مث اختاذ موقفنا كنقاد -فعلي، ميكننا رؤية التعارض بني ديريدا وفوكو 

  .يفعلون شيئاً قد يكون من املمكن وصفه والدفاع عنه
إن النصية، بالنسبة لفوكو وديريدا سواء بسواء، هي ذلك املفهوم األكثـر  

جراء متجيد طقوس تقلباً وأمهية من املفهوم امليت بعض الشيء واملفروض عليها 
فلقد كان فوكو، منذ بداية حياته املسلكية، يويل اهتمامه . النقد األديب التقليدي

للنصوص باعتبارها قسطاً جوهرياً، ال جمرد قسـط ثـانوي، مـن العمليـات     
وقال ذات مرة عن . االجتماعية الطافحة بالتمييز واالستبعاد واالحتواء واحلكم

ذلك احلدث املسـتهدف الـذي   "صه هو، بأنه النص، عن أي نص مبا يف ذلك ن
يستنسخ نفسه ويكررها وحياكيها ويثنيها كي يتالشى يف خامتة املطـاف دون أن  

وقـال بشـكل أكثـر    ". يتيح لإلنسان الذي أنتجه فرصة االدعاء باهليمنة عليه
إنين ال أحب ألي كتاب أن خيلع على نفسه مرتلة النص الـذي مـن   : "حتديداً

وأفضل بدالً . معاملة الوجيز كثمرة من مثار البيداغوجيا أو النقد املمكن معاملته
من ذلك أن يتحلى من الكتاب بصفه الالمباالة يف طـرح نفسـه كخطـاب،    

أو (كمعركة وأسلحة يف آن واحد معاً، كاستراتيجية وصدمة، كنضال وتـذكار  
ن إ)". 46(، كأزمة وآثار، كمجاة غري نظامية ومشهد قابـل للتكـرار   )جرح

الصراع يف كل نص بني كاتبه وبني اخلطاب الذي يشكل الكاتب جـزءاً منـه،   
ألسباب اجتماعية وأبيستيمولوجية وسياسية، هلو صراع مركزي بالنسبة للنظرية 

فمشروع فوكو، على نقيض وجهة نظر ديريدا القائلـة أن  . النصية لدى فوكو
بة، يريـد أن يـبني   الثقافة الغربية قد وطدت أركان الكالم على حساب الكتا

عكس ذلك مبنتهى التحديد، منذ زمن االنبعاث احلضاري على األقل، كما يريد 
أن يبني أيضاً أن الكتابة ليست بتلك املمارسة اخلاصة اليت متارسها إرادة كتابيـة  
حرة، وإمنا على األرجح هي التفعيل الناجم عن شبكة من القـوى ذات تعقيـد   
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مبا فيهـا  (ليت تعترب النص مكان ضمن أمكنة أخرى هائل، أال وهي تلك الشبكة ا
وإن جممل احلياة . حيث تدور فيه معارك استراتيجيات اهليمنة يف اتمع) اجلسد

كانـت  " إرادة املعرفـة "ومروراً بـ " تاريخ احلماقة"املسلكية لفوكو بدءاً من 
عتـاد  حماولة لوصف هذه االستراتيجيات مبزيد من التفصيالت ومبقدار أوىف من 

إن من املمكن اإلتيان باألدلة، كما أظن، على أنه . الوصف النظري العام والفعال
" املراقبة واملعاقبة"كان يف الشق األول أجنح منه يف الشق الثاين، وأن كتباً من مثل 

ولكن الشـيء  ". علم آثار املعرفة"ذات أمهية وقوة حقيقيتني أكثر مما يف كتاب 
هو املقدرة اجلزئية لدى فوكو على أن ينحي جانباً عتاده  الذي تتعذر الربهنة عليه

النظري البالغ التعقيد وعلى أن يتيح للمادة اليت نبشها أن ختلق ترتيبها اخلاص ا 
وإن هناك بعض املفاهيم واالفتراضات النظرية . ودروسها النظرية اخلاصة ا أيضاً

ماكان يفعلـه، األمـر    األساسية وبعض مبادئ التشغيل ظلت كلها جبوار مركز
  .الذي حيثين اآلن على رسم خطوطها العريضة مبنتهى اإلجياز

ففوكو هو ذلـك  . إن من الواضح أن بعض تلك األمور مستمد من الفطرة
املتبحر الذي اليقنع باستحالة التنقيب يف أية زاوية مهما كان ظالمها دامسـاً،  

ية يف طول التاريخ الغـريب  والسيما حني يستقصي آلية اهليمنة الفكرية واجلسد
 وعلى الرغم من صحة القول بأنه كان أساساً يويل اهتمامه لوجهني يف. وعرضه

أي عملية االستبعاد اليت حتدد ا الثقافات خصومها وتعـز هلـا،   -عملة واحدة 
 -ونقيضتها أي تلك العملية اليت حتدد ا الثقافات وتعزز سلطة االحتواء فيهـا 

اآلن أن أعظم مسامهة فكرية سامهها فوكو هي فهم الكيفية  فقد صار من املؤكد
اليت متكنت ا إرادة ممارسة اهليمنة الطاغية يف اتمع والتاريخ مـن اكتشـاف   
طريقة إلكساء نفسها وإخفائها وصقلها وتدثريها منهجياً بدثار احلقيقة والنظـام  

ك الـدثار، يف بسـاطتها   وهذه اللغة، أي ذل. والعقالنية، وبقيمة املنفعة واملعرفة
وسطوا واحترافها وجزمها، ويف صراحتها الالنظرية، هـي مادعاهـا فوكـو    

وإن الفرق بني اخلطاب وبني غريه من ضروب الـرتاع  ". discourse"باخلطاب 
االجتماعي من مثل الصراع الطبقي الذي ينطوي على جالفة أكـرب يف الوقـت   

اخلطاب جيهد لتفعيل حمصالته وحتيزاته الذي الينطوي فيه على أمهية أقل هو أن 
ورقابته وحترمياته وتوهيناته على العقالء من الناس، ويف مسـتوى القاعـدة اليف   

فقوة اخلطاب تكمن يف أنه موضوع الصـراع وأداتـه   . مستوى اهليكل العلوي
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الذي يدار ا الصراع يف آن واحد معاً، إذ يف علم البانولوجيا، مثالً، تكون اللغة 
ضائية، اليت حتدد خمططاً للجاحنني ولألسوياء من الناس متجسداً يف بنية السجن الق

املمنوعـة علـى اجلـاحنني    (املادية، مبثابة األدوات لضبط اجلاحنني ومبثابة القوى 
إن هدف اخلطاب هو احلفاظ على نفسه . بني أيدي هذا الفريق ضد ذاك) بالطبع

وام، فال عجب أن يكون فوكو قـد  وصنع مادته، وهذا أهم من سابقه، على الد
فانطالقاً من . قال، بشكل استفزازي، أن السجون ماهي إال مصنع خللق ارمني

فطرته، ونظراً بالشك لكونه ذلك املفكر املوهوب إىل حد فريد مكنه من أن يرى 
أن املفكرين جزء من منظومة القوة املنطقية، كتب كتبه تضامناً مـع الضـحايا   

تمع لكي جيعل واقعية اخلطاب شيئاً منظوراً ولكي جيعل الصوت الصامتني يف ا
  .املكبوت لضحايا اخلطاب مسموعاً

اخلطاب احلقيقـي أو  "إن اخلطاب الرئيس للمجتمع هو مادعاه فوكو بـ 
وعلى الرغم من أنه مل يصف هذا حىت ". نظام اخلطاب"يف ) 47"(خطاب احلقيقة

، فإنين أتصور بأنه يشري إىل ذلك العنصر "رفةعلم آثار املع"يف كتابه املعنون بـ 
الذي ينطوي على أكرب مقدار من الغموض والعمومية من بني كـل العناصـر   
األخرى يف اخلطاب، والذي جيعل ألفاظه اخلاصة تبدو متحدثة دفاعاً عن احلقيقة 

ومع ذلك فكل فرع من فروع اخلطاب، كل نص، كل قول، لـه  . وحوهلا وفيها
صة به عن احلقيقة، مع العلم أن هذه املعايري هي ماحتدد أمـوراً مـن   معايريه اخلا

إن فوكو . أمثال الصلة بصلب املوضوع واملالءمة واالتساق والقناعة وهلم جرا
على صواب حني يشري إىل أن املرء حني يكتب كفيلولوجي مثالً، أومن منطلـق  

إىل أن يكون مالئمـاً  الفيلولوجيا، فإن مايكتبه، يف شكله وهيئته وقولته، يساق 
مبنتهى الدقة من خالل جمموعة من االحتماالت اللفظية املوقوفة حصـراً علـى   

فهذه التقييدات امليدانيـة علـى   . الفيلولوجيا يف ذلك الزمان ويف ذلك املكان
الكتابة، ولو أا وفرية التفريخ، هي ماجتعل قراءة فوكو للنصوص، فضالً عـن  

ة خمتلفة جداً عن قراءة ديريدا، غري أا نظرياً تضع تأويل النصوص الحقاً، عملي
أو متوضع النصوص ومامتثله على حنو أكثر فاعلية بكثري مما هو ممكن يف مسـرح  

  .التصويرات لدى ديريدا
إن أكثر الفرضيات الفلسفية التارخيية إشكاالً وتشويقاً لدى فوكـو هـي   

صار حمجوباً عن األنظار، وأن الفرضية اليت مفادها أن اخلطاب، والنص أيضاً، قد 
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اخلطاب بدأ يتقنع ليظهر جمرد كتابة أو نصوص، وأن اخلطاب أخفـى القـوانني   
املنهجية املتعلقة بتشكيله وبعالقاته احلميمة امللموسة بالسلطة، اليف وقت حمـدد  
من الزمن بل كحدث يف عموم تاريخ الثقافة ويف تاريخ املعرفـة علـى وجـه    

جهداً جهيداً هنا ويف كل مكان من عمله كي يكون يف  ففوكو يبذل. التخصيص
غاية الدقة حىت لو مل نكن على ثقة تامة عما إن كان الشيء الذي حياول وصـفه  
هو حدث باملعىن العادي لتلك الكلمة، أو حدث مبعىن أكثر حتديداً بقليـل، أو  

ة زمنية مرت وأما أنا فأميل إىل االعتقاد بأن فوكو حيدد حقب. حدث باملعنيني معاً
. ا الثقافة بشكل البد منه، أي مرحلة زمنية قابلة للتحديد ولو بشكل تقـرييب 

ومبا أن هذه احلقبة دامت لردع طويل من الزمن على أرجح الظن، فـإن مـن   
املمكن إذاً وسم احلدث بأنه تغيري تدرجيي يف العالقة املكانية أساساً بـني اللغـة   

ن جديد يف احليز املسرحي، على الرغم من أنـه  وهاحنن جند أنفسنا م. والتمثيل
نظـام  "ففي كتاب . ينطوي على بعد تارخيي أوىف بكثري مما هو عليه لدى ديريدا

. يبين فوكو توصيفاته للحدث حول تباين من نوع بسيط ومفيد متامـاً " األشياء
فلقد كان من املعتقد، حىت اية القرن الثامن عشر على األقل، كما يقـول، أن  

تكفـل حبشـد   ) "Beingأي اللغة كممثل لنظام من أنظمة الوجـود  (خلطاب ا
أو ضمن، كمـا حيسـن بنـا أن    " التمثيل العشوائي العفوي األويل ضمن طاولة

واآلن يبدو أن الوضع كان هكذا على األقل قبـل  . نضيف، حيز شبه مسرحي
لـيت  احلدث الذي يوشك فوكو أن يصفه، إذ إن ذلك احلدث غير نوع العالقة ا
  .قامت بني اللغة والواقع تغيرياً هائالً وتاماً جداً مما جعل من العسري تبينها حىت

كفّت الكلمات عن التشابك مع التصويرات وعن "لقد حدث التغيري حني 
، وعندها صار اخلطاب إشكالياً وبـدا  )48"(توفري شباكة عفوية ملعرفة األشياء

طراً أن ميثـل لتـوه أي شـيء إال    عليه بأنه يطمس نفسه وذلك ألنه مل يعد مض
ولو أـا  " باكتشاف اللغة"فهذه اللحظة هي اللحظة اليت يدعوها فوكو  -نفسه

وإن مايصفه لشيء نستطيع فهمه على حنو أفضل بقليـل يف ضـوء   . لغة شتيتة
فديكرت اليقول يف أي مكان بأن مايصوره هو ". اآلمال العظيمة"مشهد من رواية 

أي (الحتظى بشرف التسـمية  " هامليت"ا أن مسرحية مسرح من املساراح، كم
فمهزأة املوقف ). مسرحية هامليت لشكسبري، اليت يعتمد التصوير كله على نصها

هي أننا نعرف إىل حد ما أن الشخصيات اليت حتاول متثيل املسرحية التستوعبها 
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ولكننا النعرف هذا إال ألن لغة ديكرت توجـه املشـهد كلـه    . إال بشكل ناقص
وهـذا كلـه   . واربة، وتصور املسرح وممثليه، وتضفر لنا ردود أفعالنا كقـراء م

اليصبح ممكناً إال جراء العرف الروائي الذي من املسموح فيه وجود مقدار معني 
من املرجعية واستعمال اللغة استعماالً شبه واقعي، والذي يستجلب القراء إليـه  

ن املسرح الـذي يصـفه   وبكلمات أخرى فإ. توقعات وردود أفعال متخصصة
ديكرت الوجود له إال يف لغة الرواية، أي يف تلك اللغة اليت تشربت الواقع وتبنته 

ولكن العـرف  . إىل ذلك احلد اهلائل الذي جعلها مسؤولة عنه مسؤولية مطلقة
الروائي هو اللغة العتيقة من عبء متثيل الواقع حصراً يف طاولة أو شـباكة، إذ  

ألرجح، أو املسرح يف هذه احلالة، إال استخدام واحد مـن  ليست الطاولة على ا
استخدامات العرف الروائي حيث يتوجب عليه أن يؤدي ماتؤديه الروايات، أي 

وأما فيمـا يتعلـق بـالعرف    . اإلشارة إىل األشياء روائياً، والشيء سوى ذلك
لـذكر  ولذلك فاجلدير با. الفيلولوجي فإنه يتصور الكلمات على حنو خمتلف متاماً

أن هنالك أنواعاً عديدة للغة، وكل نوع منها ينجز األشياء بطريقتـه اخلاصـة،   
وكل منها حباجة ملعرفة خمتلفة كي ينتجها أو ينقلها أو يدوا، وكل منـها لـه   

  .وجوده وفقاً لقوانني ليست يف متناول اليد إال بعد حبث مستفيض
بداية يف : إن هذه اللغات اخلاصة هي الشكل احلديث للخطاب

القرن التاسع عشر اكتشفت الكلمات من جديد عمقها امللغز 
القدمي، ال لكي تعيد انعطاف الكلمة الذي عشش يف الكلمات 

خالل عصر االنبعاث احلضاري، وال لكي ختلط األشياء يف منظومة 
فما أن انفصلت اللغة عن التصوير ... دائرية من اإلشارات أيضاً

صوالً إىل يومنا هذا، بطريقة شتيتة حىت احتازت هلا على وجود، و
  ).49(ليس إال

واللذان ينتظم بينـهما   -فالشاهدان على هذا التشتت الذي تتشتته اللغة
ففـي  : مها نيتشه وماالرميـه  -ذلك اال الذي من املمكن للغة أن تنشط فيه

الوقت الذي يرى فيه أوهلما أن اللغة بقضها وقضيضها موضع تقريـر التـاريخ   
الظرف، وموضع تقرير االستخدام الفردي للغة يف أيـة حلظـة معينـة    وتقرير 

اهللا النقيـة  وموضع تقرير مصطلحات املتحدث، يرى ثانيهما أن اللغة هي كلمة 
المعىن  -يف وحدانيتها ويف اهتزازها الرقيق ويف خوائها جتسد الكلمة نفسها"اليت 
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فإن كل حتري فكرنا اآلن وهكذا ". الكلمة، بل وجود الكلمة امللغز واملشكوك فيه
ماهي اللغة، وكيف بوسعنا أن نعثر على طريقـة مـن   : يكمن يف التساؤل التايل

ومبا أن اللغة " حوهلا لكي جنعلها تظهر على حقيقتها يف حد ذاا، يف كل فيضاا؟
قابعة بني ذينك القطبني اللذين أوضحهما نيتشه وماالرميه، فإن فوكو يضع عمله 

الكتشاف التالعب اهلائل الذي تتالعبه اللغة بعد احتوائهـا  "هناك بينهما أيضاً، 
فالواجب يقضي جعل اللغة تظهر مـن جديـد،   ". جمدداً يف صميم جمال وحيد

واخلطاب إن أمكن، يف ساحة ذلك التشتت غري املنظور الذي آلت إليه اللغة منذ 
  .اية العصر الكالسيكي

" نظام األشياء"ستشهاد من كتاب إن الفقرات اليت جئت ا على سبيل اال
فجعل اللغة واخلطاب يظهـران  . جتسد، على ما أظن، آراء فوكو يف مطلع شبابه

من جديد هلو مهمة، كما نالحظ، من مهمات املؤرخ الفكري، إذ حىت اختفـاء  
اخلطاب ليس موصوفاً على أنه أكثر من حدث أثري ومهمة من مهمات التنقيب 

إن كل عمل فوكو كان، منـذ  . تخدام مثل هذا التعبريعن اآلثار إن جاز لنا اس
كيف ومـىت  : "، إعادة توضيح اإلجابة على السؤال التايل"نظام األشياء"كتاب 

، حميالً إياه إىل مسألة أثرية وسياسية ذات أمهيـة  "وملاذا اختفت اللغة واخلطاب
عـن   فباإلجابة أن اخلطاب مل خيتف بكل تلك البساطة بل صار حمجوباً. قصوى

األبصار، يستهل فوكو جوابه على السؤال السالف الذكر، مضيفاً قوله أنـه إن  
اختفى فقد اختفى ألسباب سياسية، متيحاً بذلك فرصة أفضل الستخدامه علـى  

وهكذا فمجرد فعالية اخلطاب . حنو أخبث لإلتيان يمنته على مادته وموضوعاته
وماكل خطاب، أي كل لغة . يضاًاحلديث مربوطة باحتجابه عن األنظار وبندرته أ

إال جعجعة إىل حد مـا،   -خطاب الطب النفسي والبانولوجيا والنقد والتاريخ-
ولكنه يف الوقت نفسه لغة اهليمنة وزمرة مؤسسات يف صميم الثقافة اليت يشكل 

  .فيها ميداا اخلاص
بعد كتـاب   -1968فاالنقالب الكبري الذي طرأ على فكر فوكو يف عام 

هو إعادة تصور مشكلة اللغة اليف إطار  -..."اآلثار"... وقبل كتال " تالكلما"
وهكذا فنحن . أنطولوجي بل يف إطار سياسي أو أخالقي، أي يف اإلطار النيتشوي

نستطيع فهم اللغة على أحس مايكون جبعل اخلطاب ظاهراً للعيـان ال كمهمـة   
استراتيجياً ال لغويـاً  تارخيية بل كمهمة سياسية، وحينئذ جيب أن يكون النموذج 
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  :يف خامتة املطاف
كلما زدت تعمقاً تبدى يل على حنو أفضل أن تكوين اخلطابات 

وساللة املعرفة أمران بأمس احلاجة للتحليل، ال بلغة مناذج الوعي 
وأمناط اإلدراك وأشكال األيديولوجيا، بل بلغة تكتيكات السلطة 

ستراتيجيات من لقد احتشدت التكتيكات واال. واستراتيجياا
خالل املغروسات والتوزيعات وحتديد التخوم، والسيطرة على 

البقاع وامليادين املنظمة اليت مبقدورها أن تشكل على أحسن مايرام 
نوعاً من علم السياسة الطبيعية حيث تتشبث اماكايت بتالبيب 

فاملوضوع الذي أود دراسته يف السنوات القليلة القادمة . مناهجكم
وع اجليش كمنبت للتنظيم واملعرفة، إذ إن املرء  بأمس هو موض

احلاجة لدراسة تاريخ القلعة واحلملة والتحرك واملستعمرة 
ولذلك فإن اجلغرافيا ستكون بالضرورة فعالً يف صميم .واإلقليم
  ).50(اهتمامايت

فبني سطوة الثقافة املهيمنة، من ناحية أوىل، وبني منظومة املعارف واملنـاهج  
)savoir (سمة، من ناحية ثانية، يقف الناقدوهـاحنن اآلن نعـود إىل   . غري ا

صيغيت األوىل وإىل مزيد من اإلدراك، كما آمـل، ملـا قـد يعنيـه املوقـف      
ففي الوقـت الـذي   . الذي وقفه فوكو] علم السياسة الطبيعية[اجليوبوليتيكي 

علـى داللـة    تتعمد فيه نظرية ديريدا عن النصية إىل استجالب النقد لالعتماد
متحررة من أي التزام حيال أي شيء مبهم مدلول عليه، تتعمد نظريات فوكـو  
نقل النقد من تأمل الداللة إىل وصف مكان الداللة، أال وهو ذلك املكان الـذي  

وبكلمات . قلما يكون بريئاً أو بال أي بعد، أو بدون القوة اجلازمة للنظام املنطقي
ة اليت حتتل ا الداللة مكاناً ا، وهكذا فإنـه  أخرى فإن فوكو مهتم بوصف القو

على تبيني الكيفية اليت كان ا اخلطاب اجلنائي " النظام والعقاب"قادر يف كتاب 
قادراً بدوره على أن خيصص أمكنة اجلاحنني يف التنظيم البنائي واإلداري والنفسي 

على الـرغم   ولكن. واألخالقي الذي ينطوي عليه مبىن السجن الشمويل النظرة
من ذلك فال يبدو على فوكو أنه مهتم باستقصاء السبب الـذي أدى إىل هـذا   

  .التطور
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واآلن فقيمة مثل هذه النظرة التارخيية البحتة، وحىت اجلربية، رمبا، للداللـة  
فقيمتها العظمى هي أا توقظ النقد . يف النص اليتأتى من كوا تارخيية ليس إال

حتتل هلا مكاناً، تقوم بفعل التدليل يف مكان ما هـي فعـل   إىل اإلقرار بأن داللة 
لـه نتائجـه الفكريـة     -أي أكثر من كوا جتسيداً للفعـل اإلرادي  -إرادي

والسياسية اليت ميكن التحقق منها، وفعل ينفذ رغبة استراتيجية إلدارة وتفهـم  
الذي فعدم اإلقرار ذا الفعل اإلرادي هو الشيء . ميدان مادي شاسع وتفصيلي

. جيد املرء أن املفكك الحيسن متييزه إىل احلد الذي يدفعه إىل رفضـه أو جتاهلـه  
وهكذا بفضل النقد الذي جاء به فوكو متكنا من أن نفهم الثقافة على أا كتلـة  
من املعارف اليت تتحلى بالقوة الفعالة للمعرفة املرتبطة منهجياً بالسـلطة ذلـك   

  .حوال، مباشراً أو حىت مقصوداًاالرتباط الذي ليس، حبال من األ
فالعربة اليت نستفيدها من فوكو هي أنه يف الوقت الذي يستكمل فيه عمل 

إن الرؤيا التارخييـة  . ديريدا مبعىن ما، فإنه مبعىن آخر خيطو خطوة يف اجتاه جديد
اليت يطرحها تنطلق من ذلك التحول العظيم الذي حتولته املعرفة منذ اية القرن 

شر، وقد كان باملناسبة حتوالً التفسري له إىل حد كبري، من تالحم السلطة الثامن ع
فسلسلة املعـارف املتخصصـة   . واملعرفة تالمحاً استبدادياً إىل تالحم استراتيجي

الذي برزت يف القرن التاسع عشر كانت معارف ذوات تفاصيل تـداعى مـن   
ىل تكديسـه ثانيـاً   جرائها املوضوع البشري إىل فيض التفاصيل أوالً ليصـار إ 

واستيعابه يف تلك العلوم اليت كان مقصد تصميمها جعـل التفاصـيل وظيفيـة    
ومن ذلك الوضع نشأ جهاز إداري واسع االنتشـار  . ومطواعة يف آن واحد معاً

وهكذا فما يقترحه فوكو، على ما أظن، . بغية احلفاظ على انتظام وفرص الدراسة
واملفصل يف توصيفاته، مثله بذلك مثـل   هو ذلك النوع من النقد الشامل ضمناً

فحيث توجد املعرفة واخلطاب جيـب أن يوجـد   . املعرفة اليت يبدو تفهمها عليه
ولرؤيـة   -والتزحزحات-كما يرى فوكو، لتبيني األمكنة احلقيقية للنص : النقد

النص بتلك الوسيلة كسريورة دالة على إرادة تارخيية فعالة على أن يكـون لـه   
  .ة فعالة من لدنه على أن يكون نصاً وعلى أن يكون موضعاً حمتالًوجود، كرغب

إن هذا النوع من النقد لتلك الفاعلية اليت تنطوي على مغزى هام يف صميم 
فهو حيرر النقاد من . الثقافة، على الرغم من أنه مفصول عمداً عن اهليمنة الثقافية

عـارف والتقاليـد الباليـة    العوائق املفروضة عليهم شكلياً من قبل األقسام وامل
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للدراسة، ويفتح إمكانية الدراسة العدائية لوقائع اخلطاب، أال وهي تلك الوقائع 
ولكن علـى  . اليت حتكمت، منذ القرن الثامن عشر على األقل، بإنتاج النصوص

الرغم من هذا املرتع الدنيوي املتطرف الذي يرتعه العمل، فإن فوكو يتبىن نظرة 
يال استخدامات السلطة مبقدار ماهي حيال كيفيـة وسـبب   سلبية وجدبة ال ح

وماهذه النتيجة إال أخطر النتائج . احتياز السلطة واستخدامها والتشبث بناصيتها
فحىت لو . الختالفه مع املاركسية، علماً أن حمصلتها متثل أقل جوانب عمله إقناعاً

يزياء جزئيات السـلطة  أبدى املرء موافقته التامة على رأيه القائل أن مايدعوه بف
شيء موضع املمارسة أكثر مماهو موضع االحتياز، فضالً عن أنه ليس االمتيـاز  "

املكتسب أو املصون للطبقة املهيمنة،، وإمنا هـو النتيجـة الشـاملة ملواقعهـا     
، ملا كان باإلمكان، ملا ورد آنفـاً، تقلـيص االنطباعـات    )51"(االستراتيجية

عالوة على تسـنم سـلطة    -عن الطبقة نفسهاالشخصية عن الصراع الطبقي و
الدولة عنوة واهليمنة االقتصادية واحلرب االمربيالية وعالقات التبعية وضـروب  

إىل مرتبة التصورات الباطلة اليت جاء ا القرن التاسع عشر عن  -مقاومة السلطة
 وعالوة على ذلك فمهما كان الزي الذي قد تتزيا به السلطة. االقتصاد السياسي

كنوع من أنواع التحكم والنظام البريوقراطيني بشكل غري مباشر، فهنالك مثـة  
تغيريات هيئة التحقق ومنبثقة عن التساؤل عمن ميسك بزمام السـلطة وعمـن   

  .يهيمن على من
وقصارى القول فإن السلطة الميكن تشبيهها بشبكة العنكبوت مبعزل عـن  

هينته، وذلك ألن مقداراً كـبرياً  العنكبوت وال برسم ختطيطي يتدفق عامالً على 
من السلطة يبقى يف بنود فظة من أمثال العالقـات والتـوترات بـني احلكـام     

. واحملكومني والشراء واالمتياز واحتكارات القمع، وبني اجلهاز املركزي للدولـة 
ففي تلك الرغبة املفهومة اليت يرغبها فوكو لتفادي الفكرة الفجـة القائلـة أن   

عن هيمنة بدون وساطة، يتجاهل إىل حد ما الديالكتيك املركزي السلطة عبارة 
ذلك الديالكتيك الذي اليزال يستند عليه اتمع احلـديث،  -للقوى املتعارضة 

واجلـدارة  " التكنـوقراطي "على الرغم من وضوح تكامل منـاهج الـتحكم   
ء الذي وإن الشي. الالإيديولوجية ظاهرياً اليت تتحكم باألشياء كافة على مايبدو

يفتقده املرء عند فوكو لشيء مياثل حتليالت غرامشي للهيمنة والكتل التارخييـة  
وطواقم العالقات املنطلقة من منظور عامل سياسي ملتزم اليـرى يف الوصـف   
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الساحر ملمارسة السلطة بديالً أبداً عن حماولة تبديل العالقات السلطوية داخـل  
  .اتمع

فوكو من السلطة يتأتى، إىل حد كبري جداً، من إن املوقف املعيب الذي يقفه 
فعلى الرغم من أنـه حمـق يف   . اهتمامه الناقص التطور مبشكلة التغيري التارخيي

اعتقاده أن التاريخ الميكن دراسته حصراً كسلسلة من االنقطاعـات العنيفـة   
، يقلل بالتأكيد من شأن قـوى  )النامجة عن احلروب والثورات والرجال العظام(

زة أخرى يف التاريخ من أمثال الربح والطموح والتدله حبب السلطة، واليبدو حاف
عليه بأنه يعري اهتمامه للحقيقة اليت مفادها أن التاريخ ليس إقليماً ناطقاً بالفرنسية 
متجانس التكوين بل تفاعل معقد فيما بني اقتصادات وجمتمعات وأيديولوجيات 

وي على أعمق املعاين ال كنموذج متقوقـع  إن جلّ مادرسه يف عمله ينط. متفاوتة
عرقياً عن كيفية ممارسة السلطة يف اتمع احلديث، بل كجزء من صورة أمشـل  

ولقد كان غـافالً علـى   . تتضمن، مثالً، العالقة بني أوربا وبني بقية أرجاء العامل
مايبدو عن احلد الذي كانته فكرتا اخلطاب والترشيد فكرتني أوربيـتني بشـكل   

، وعن الكيفية اليت جرى ا استخدام الترشيد، فضـالً عـن اسـتخدامه    قاطع
، إلدارة ودراسة وإعادة بنـاء  )والكائنات البشرية(لتوظيف كتل من التفاصيل 

  .كل العامل غري األوريب تقريباً، ومن مث الحتالله بالتايل وحكمه واستغالله
انت القوى األوربية ، حني ك1815فاحلقيقة البسيطة املتمثلة يف أنه بني عام 

، حـني  1918باملائة من سطح املعمورة على أكثر تقدير، وبني عـام   35حتتل 
باملائة من سطح املعمورة، تزايدت القـوة   85توسع ذلك االحتالل إىل مانسبته 

املنطقية وفق هذا املعيار نفسه، وحيس املرء صنعاً إن تساءل ما الذي جيعل مـن  
زرائيلي وفلوبري ونريفال ورينان وكوينت وشليغل املمكن ملاركس وكارالبل ودي

لكي حيددوا " شرقي"وهوغو وروكربت وكوفيري وبوب أن يوظفوا مجيعهم كلمة 
باألساس نفس الظاهرة املشـتركة، علـى الـرغم مـن الفـروق السياسـية       

إن السبب الرئيسي هلذا كان ). 52(واأليديولوجية اهلائلة فيما بني بعضهم بعضاً
جغرافية تدعى بالشرق، كمـا أن دراسـتها صـارت تـدعى      تشكل كينونة

باالستشراق، األمر الذي حقق عنصراً هاماً جداً من اإلرادة األوربية للسـيطرة  
على العامل غري األوريب، وجعل من املمكن خلق الجمرد فـرع دراسـي مـنظم    

أو زمرة من اإلمكانات (وحسب بل وجمموعة من املؤسسات واملفردات املستترة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


http://medaad.wordpress.com 
 

 

-286-  

كما يتجلى يف كتابة كل من هوبسـون  -، وموضوعاً دراسياً، وأخرياً )نطوقةامل
فالتماثل بني نظام . خلق أعراق بشرية تبائع-وكرومر يف اية القرن التاسع عشر 

فاالستشراق كخطاب، ككل . السجن لدى فوكو وبني االستشراق متاثل مذهل
تفعلـه هـذه    مؤلف من إشارات، ولكن الشـيء الـذي  "اخلطابات األخرى، 

فهذا الشيء . اخلطابات لشيء أكثر من استخدام هذه اإلشارات لتحديد األشياء
هو ماحيول دون تقليص تلك اخلطابات إىل لغة وإىل كـالم، وهـذا   " اإلضايف"
  ).53"(الشيء اإلضايف هو مايتوجب علينا كشفه ووصفه"

القوة مبثابة " اإلضايف"ففي خطاب االستشراق وترشيده يكون هذا الشيء 
-القادرة على اإلتيان بالتمييزات بني لغاتنا األوروبية اهلندية وبني لغام السامية 

وعلى  -مع إعالء شأن هذه على تلك إعالء واضحاً وجلياً مبجرد إجراء التمييز
تبيني سطوة املؤسسات القادرة على إطالق التقوالت عن الذهنية الشرقية، وعن 

. رقي منحط الميكن الركون إليه، وهلم جـراء الشرق امللغز، وعن كل ماهو ش
وعالوة على ذلك فإن النمو اهلائل الذي تنامته اختصاصات األساتذة اجلـامعيني  

إذ عن (يف الشؤون الشرقية يف طول أوربا وعرضها، وتفريخ الكتب عن الشرق 
وعام  1850كتاباً بني عام  60000الشرق األدىن وحده كان التقدير صدور 

بثاق اجلمعيات املهتمة بالشرق، وتكاثر رصيد األموال الستكشاف ، وان)1950
الشرق، واجلمعيات اجلغرافية، ويف النهاية خلق بريوقراطية اسـتعمارية هائلـة   

بكثري جداً مما يطيـق الشـرق   " أكرب"هذا كله -ودوائر حكومية ومرافق حبوث 
االستشـراق   وقبل أن شيء آخر كان. احتماله من نعته الربيء ظاهرياً بالشرق

يتحلى بقوة إبيستيمولوجية وأنطولوجية تتحكم عمليـاً باحليـاة واملـوت، أو    
ففـي عـام   . باحلضور والغياب، على كل شيء وكل إنسان موسوم بأنه شرقي

رحلـة إىل  "زار المرتني الشرق ودون خرباته عنه يف كتابه املعنون بـ  1833
ملواطنني احمللـيني وزياراتـه   الذي احتوى كثرياً من مناقشاته مع بعض ا" الشرق

ولكن كيف بوسع املرء أن يفسر قولته . لقراهم ووجبات الطعام اليت تناوهلا معهم
إذ جاء فيها أن الشرق منطقة بال ..." رحلة"امللحق بكتاب " املوجز السياسي"يف 

إال من خالل قـوة اخلطـاب   -مواطنني أو بال مواطنني حقيقيني أو بال حدود 
صص تصنيفني خمتلفني، أنطولوجيا، حيـددان الوجـود وعـدم    الشرقي الذي خي

 -فاالستشراق، ككل اخلطابات األخرى، متالزم مع اخلطاب القضائي. الوجود
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كنظرية أمري دي فانيل مثالً عن البقاع املأهولة قانونياً وعن حـق األوربـيني يف   
د مواطنني االستيالء على تلك البقاع وحتويلها إىل بقاع مفيدة يف حالة عدم وجو

واالستشراق متالزم مع اخلطاب البيولوجي، ال مع دراسة الرموز . حقيقيني فيها
اليت أجراها كيوفيري عن األعراق وحسب بل ومع مبحث عجائب املخلوقـات  
حيث تناول فه جيوفري دي سانت هيالري دراسـة النمـاذج املنحرفـة ذوي    

غوجي من ذلك الصنف الـذي  اخلالئق املشوهة، ومتالزم أيضاً مع امليدان البيدا
  .عن التربية اهلندية 1835أفصح عنه حمضر جلسة رمسية ملاكويل يف عام 

إن االستشراق ليبدو، قبل كل هذا وذاك، كميدان خمـتص بالتفاصـيل،   
كنظرية بالفعل عن التفاصيل الشرقية حيث تبدى من خالهلا اجلوهر الشرقي لكل 

قية، وحيث تكشفت رفعة االستشراق ماعربت عنه من دقائق مظاهر احلياة الشر
فلقـد كـان   . وسطوته وسلطته املؤكدة على الشرق الذي اختصـه لنفسـه  

االستشراق يعين أن أكداساً مكدسة من النصـوص، خمزونـات هائلـة مـن     
املخطوطات الشرقية، كان مصريها الشحن باجتاه الغرب لتصبح موضع دراسـة  

ن األجساد البشرية واجهت املصري تفصيلية معمقة، كما كان يعين أن أكداساً م
نفسه إبان القرن التاسع عشر بعد أن احتاز الغرب على مزيد ومزيد من األعراق 

فلقـد سـارت هاتـان    : الشرقية وبلداا ووضعهم حتت ظل السيادة األوربية
ولئن . العمليتان جنباً إىل جنب وعلى النحو الذي سارت فيه عملية ترشيدمها معاً

كيبليننغ عن الرجل األبيض الشوفيين كان جمرد هذر مبنتـهى   صدقنا أن حديث
البساطة، فلن يكون بوسعنا عندئذ رؤية احلد الذي بلغه الرجل األبيض يف أنـه  

فهـم   -شأنه شأنه القانون اجلنائي-كان مبثابة التعبري الوحيد عن علم يستهدف 
بياض البشرة وحشر غري البيض يف خانتهم، خانة غري البيض، ابتغاء جعل فكرة 

وإذا مل يكن مبقدورنا رؤية هذا الشيء، يكون مانراه . فكرة أوضح وأنقى وأقوى
أقل بكثري جداً مما رآه أي مفكر أوريب كبري وأية شخصية ثقافية من عمالقة القرن 
التاسع عشر، بدءاً بشاتوبريان وهوغو وغريمها من أوائل الرومانسيني، ومـروراً  

لورانس وفورستر وباريس ووليـام روبريتسـون   .إ.بآرنولد ونيومان وميل وت
فالشيء الذي كـان  . مسيث وفالريي، وبالكثريين غريهم ممن العد والحصر هلم

يراه هؤالء كلهم هو العالقة الضرورية والنافعة بني السطوة اجلازمة للخطـاب  
وبني املمارسات املتواصلة للقوة مع أي  -أو للداللة األوربية إن شئتم -األوريب

وأنا هنا أشري بالطبع إىل هيمنـة  . شيء أختص خبانة غري األوريب، أو غري األبيض
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ولكن الشيء املرعب يتمثل باملبلغ الذي بلغه الكثري من النقد . الثقافة االمربيالية
املعاصر، الذي ضاع يف املتاهة السحيقة لعنصر النصية، يف عماه املطلـق حيـال   

ة لقوة كقوة الترشيد الثقايف القائم على قاعدة السلطان التكويين املذهل يف النصي
  .عريضة، باملعىن الذي قصده فوكو ذه العبارة

وهأنذا اآلن بودي أن أختتم هذه املقالة مبالحظة تنطوي على مزيـد مـن   
لقد كنت أوحي ضمناً أن النقد هو، أو جيب أن يكون، فرعاً من أصل، . اإلجياب

اآلن لزاماً علي أن أقول أن املعرفة إن كانت وأجد . وأنه شكل من أشكال املعرفة
كلها مشاكسة، كما حاول فوكو أن يبني، فعلى النقـد أن يكـون، كفاعليـة    

فاهتمامي هو إعادة استثمار اخلطاب النقدي يف . ومعرفة، مشاكساً صراحة أيضاً
شيء أكثر من اجلهد التأملي أو يف طريقة قراءة النصوص قراءة تقنيـة إطرائيـة   

ومن الواضح أنه ليس هنالك بـديل  . ر أن النصوص موضوعات رجراجةباعتبا
للقراءة بشكل جيد، وأن النقد، يف فرع من فروعه اليت ميثلها ديريدا، حياول أن 

وأما إحساسي حيال الوعي النقدي املعاصـر  . يفعل شيئاً وحياول بالفعل أن يعلم
نفسه مبدئياً عن الثقافة كما ميثله ديريدا و فوكو هو أن هذا الوعي، بعد أن عزل 

السائدة وبعد أن تبىن من مث موقفاً وموقعاً معارضاً مسؤوالً ملصلحته، جيب عليـه  
أن يستهل فعاليته الفرعية املفيدة يف حماولة منه أن يأخذ يف حسبانه قوة التعـابري  

أي التعابري والنصوص وهي تفعـل  : يف النصوص، وأن يكتشفها ويعرفها عقالنياً
دياً إىل حد ما، فضالً عن النتائج اليت جيب على النقد أن جيعل تبياا مهمة شيئاً جم

فلئن كانت النصوص شكالً من أشكال النشاط البشـري الرائـع،   . من مهماته
يقضي الواجب أن تتالزم مع غريها من أشكال النشاط البشري الرائع حىت لـو  

  .ألخريةكانت قمعية أو جريية، ال أن تتقزم إىل مستوى هذه ا
إن النقد الميكنه أن يدعي أن مهمته مقصورة على النص وحسب، حىت لو 

وجيب عليه أن يرى نفسه مقيماً، مع خطـاب آخـر، يف   . كان نصاً أدبياً عظيماً
فضاء ثقايف موضع نزاع كبري، أال وهو ذلك الفضاء الذي ماكان حيسب حسابه 

ث ترك بصماته الدائمـة  فيه خبصوص استمرار ونقل املعرفة كان الداللة، كحد
وما أن نأخذ بوجهة النظر تلك حىت خيتفي األدب كحيـز  . على الكائن البشري

معزول ضمن امليدان الثقايف العريض، وختتفي معه الفصـاحة الربيئـة للرتعـة    
وبدالً من ذلك سيكون مبقدورنا، على مـا  . اإلنسانية اليت تسلي نفسها بنفسها
اض باملراهنة على اجلدوى السياسية والتارخيية أظن، أن نقرأ ونكتب بإحساس في

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


http://medaad.wordpress.com 
 

 

-289-  

  %اليت ينطوي عليها النص األديب وغريه من النصوص األخرى
  
  

nnn  
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  النظرية املهاجرة -10
  

-إن األفكار والنظريات لتهاجر مهاجرة الناس واملدارس النقدية 
. من شخص إىل شخص ومن حال إىل حال، ومن عصر إىل عصر آخر

والثقافية جتد غذاءها عادة وأسباب بقائها غالباً يف تداول فاحلياة الفكرية 
األفكار على هذا النحو، وذلك ألن هجرة األفكار والنظريات من مكان 

إىل آخر ماهي إال حقيقة من حقائق احلياة وماهي، يف الوقت نفسه، إال 
شرط مفيد للنشاط الفكري، سواء اختذت تلك اهلجرة شكل التأثري 

ناس أو الذي يأتيهم عفو اخلاطر، أو شكل االستعارة الذي يقر به ال
ولكن القول بأن . اخلالقة، أو شكل املصادرة واالستيالء مجلة وتفصيالً

على املرء أن ميضي قدماً بغية حتديد أنواع اهلجرة املمكنة لقول يبعث 
على التساؤل ما إن كانت أية فكرة أو نظرية تتزايد قوة أم تتناقض 

عصر تارخيي وثقافة قومية إىل مكان وزمان آخرين،  جراء هجرا من
وما إن كانت مثة نظرية تتحول إىل شيء مغاير متاماً يف انتقاهلا من ثقافة 

وهنالك حاالت تستدعي . قومية وعصر تارخيي إىل عصر أو حال آخر
التأمل العميق على وجه التخصيص يف مهاجرة األفكار والنظريات من 

ا جرى يف استرياد األفكار املعروفة باألفكار ثقافة إىل أخرى، مثلم
الشرقية حول التسامي على اخلربة البشرية إىل أوربا يف مطلع القرن 

التاسع عشر، أو مثلما جرى نقل بعض األفكار األوربية عن اتمع إىل 
ولكن مثل هذه . جمتمعات شرقية تقليدية يف مؤخر القرن التاسع عشر

ختلو البتة من املعوقات، وذلك ألا تستدعي اهلجرة إىل بيئة جديدة ال
بالضرورة عملييت التمثيل والتأطري يف املؤسسات على حنو مغاير عما 

كانت عليه تلك األفكار والنظريات يف موضعها األصلي، األمر الذي 
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يعقّد عليها أية حماولة من حماوالت االزدراع واالنتقال والتداول 
  .واالجتار

كراراً وقابالً للتمييز هلذه املهاجرة نفسها، أال وهو تلك  بيد أن هنالك منطاً
  .األطوار الثالثة أو األربعة املألوفة اليت متر ا أية نظرية أو فكرة مهاجرة

فهنالك أوالً موضع أصلي، أو مايبدو أنه كذلك، أي جمموعة من الظروف 
. خلطـاب األولية اليت صادف أن ولدت فيها الفكرة أو راجت من خالهلـا يف ا 

هنالك مثة مسافة تعترض سبيل الفكرة اليت تنتقل من موضع سـابق إىل  : وثانياً
زمان ومكان آخرين ولذلك عليها أن جتتازها، أن تشق هلا درباً يف خضم ضغوط 

قل -هنالك جمموعة من الظروف : وثالثاً. قرائن شىت، حىت حتظى بألالئها اجلديد
قاومة لكوا جـزءاً اليتجـزأ مـن    عنها إن شئت ظروف التقبل، أو ضروب امل

اليت تواجه من مث النظرية أو الفكرة املزدرعة، واليت تتـيح هلـا    -ظروف التقبل
تتعـرض هـذه   : ورابعـاً . االحتواء، أو التساهل مهما كان كبرياً مظهر غربتها

الفكرة، اليت أضحت اآلن موضع االحتواء أو الدمج بشكل كامل أو جزئي، إىل 
جراء استخداماا اجلديدة، أي من خالل املوقع اجلديد الذي  شيء من التحوير

  .حتتله يف زمان ومكان جديدين
وإن من الواضح أن اإلقدام على وصف كامل ومقنع هلذه األطوار سيكون 

ومع أنين أفتقر إىل النية واملقدرة خبصوص االضطالع بعبء هـذه  . مهمة شاقة
كل عام ومقتضب حـىت أمتكـن يف   املشكلة، فإنين أرى أا جديرة بالوصف بش

النهاية من أن أعاجل بالتفصيل جانباً واحداً منها، وجانباً على أضيق مايكون مـن  
وأما التناقض الصارخ بني املشكلة . التحديد وعلى أوثق ارتباط بصلب املوضوع

وإن االحنيـاز إىل  . العامة وبني أي حتليل خاص ليستحق منا التعليق حبد ذاته طبعاً
حتليل مفصل حملي للكيفية اليت اجر ا هذه النظرية أو تلك من مكان إىل جانب 

آخر يعين إبداء مقدار أساسي من الشك حيال ختصيص أو حتديد امليدان الـذي  
الحظوا مثالً أن الطالب الذين حيترفـون  . قد تنتمي إليه تلك النظرية أو الفكرة

كلمات من أمثال النظريـة  األدب اآلن ليس من املفروض م، حني يستعملون 
والنقد، أن يقيدوا اهتمامام بالنظرية األدبية أو بالنقد األديب، وال جيب علـيهم  

فالتمييز بني هذا النوع من املعرفة وذاك صار أغبش، وذلك يعود بالتحديد . ذلك
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إىل أن ميادين كاألدب والدراسة األدبية مل تعد النظرة إليها أا جامعة مانعـة أو  
وعلى الرغم من أن . لية كما كانت حالتها عليه ذات مرة، وحىت عهد قريبإمجا

بعض دارسي األدب من احملجاجني اليزال مبقدورهم أن يهامجوا بعضهم اآلخـر  
ومن ذا (لكوم غري متبحرين مبا يكفي يف مضمار األدب، أو لكوم اليفهمون 

ال، على نقيض غريه من أن األدب ماهو أساساً إ) الذي يتسىن له الفهم الكامل؟
أشكال الكتابة، حماكاة، وماهو أساساً إال الشيء األخالقي، وما مرتعه أساساً إال 
املرتع اإلنساين، عالوة على أن املناظرات اليت تدور حول هذه األمور وتـنجم  
عنها ماهي حبد ذاا إال دليل على احلقيقة اليت مفادها انعدام توافق اآلراء حول 

فقبـل  . يت تتحدد ا احلدود اخلارجية لكلمة األدب أو لكلمة النقـد الكيفية ال
بضعة عقود تنطح التاريخ األديب والنظرية التصنيفية، من ذلك النـوع الـذي   
استهله نور ثروب فراي، ووعدا باإلتيان ببنية نظامية ومنفتحة وصاحلة للسكىن، 

الدليل على أن من املمكن  أي تلك البنية اليت قد يكون من املمكن فيها مثالً إقامة
إن الفعـل  . "حتوير مقومات الصيف لتصبح، بشكل قاطع، مقومات اخلريـف 

بعد النقـد  (كما يكتب فرانك النتريشيا يف " البشري األساسي يف منظومة فراي
كونه منوذجـاً لكـل   "على حد قول فراي " باخليال البارع"مستشهداً ) اجلديد

خالق حيول عاملاً موضوعياً خالصاً، معداً سلفاً األفعال البشرية، هو فعل توجيهي 
بيـد أن  ). 1"(ضدنا حبيث نشعر فيه بالوحشة والرعب والنبذ، إىل موطن مأمون

معظم الدارسني األدبيني جيدون أنفسهم يف هذه اآلونة، مـرة ثانيـة، موضـع    
ان فإن تاريخ األفكار واألدب املقارن، أال ومها الفرع: وعلى حنو مماثل. التجاهل

املرتبطان ارتباطاً وثيقاً بدراسة األدب والنقد األديب، اليزود روتينياً ممارسـيهما  
اإلحساس بانسجام كل اآلداب وكـل   -بنفس اإلحساس الذي كان حيسه غوته

  .األفكار
ففي كل هذه األمثلة يبدو أن املوقع أو املوضع احملدد ملهمة فكرية بعيد بعداً 

التكامل اخلرايف لذلك امليدان العام الذي ينتـهي  مؤكداً عن التوحد والتالحم و
. إليه املرء مهنياً، فضالً عن أا التنال من ذلك كله إال مساعدة بالغيـة طنانـة  

ويبدو أن هنالك عدداً أكثر مما ينبغي من االنقطاعات ومن التشـوهات ومـن   
به  النشازات تتدخل يف شؤون ذلك امليدان املتجانس التكوين الذي من املفروض

فتشعب العمل الفكري، الذي صـار  . أن يقرب الدارسني فيه بعضهم من بعض
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يعين تزايد االختصاصات، يزيد طمس أي إدراك مباشر قد خيطر على بال الفرد 
بوجود ميدان واحد متكامل لألدب والدراسة األدبية، البل وعلى النقيض مـن  

اللغات االصـطالحية  ذلك فإن الغزو الذي يتعرض له اخلطاب األديب من جانب 
اليت ترطن ا السيميوطيقا ومابعد البنيوية واألقوال املقتضـبة  " outré"الشاذة 

للتحليل النفسي، كلها زادت يف انتفاخ عامل النقد األديب إىل حدود يتعذر تبياا 
وقصارى القول اليبدو أن هنالك أي عنصر أديب حمض يف صميم دراسـة  . تقريباً

انت النظرة التقليدية إليها بأا نصوص أدبية، ومامن نزعـة  تلك األمور اليت ك
أدبية مهما كان عمقها ميكنها أن متنع ناقداً أدبياً معاصراً من اللجوء إىل التحليل 

فالتقليد والعرف التارخيي واالحتكام إىل . النفسي أو السوسيولوجيا أو علم اللغة
دية كلها مطروحة بالطبع علـى  بروتوكوالت الفلسفة اإلنسانية والدراسة التقلي

حنو منتظم كدليل على صمود تكامل هذا امليدان، بيد أا متيل بشـكل متزايـد   
للظهور مبظهر االستراتيجيات البالغية يف مناقشة عما جيب أن يكون عليه األدب 

  .والنقد األديب ال مبظهر التعريفات املقنعة ملا مها عليه يف حقيقة األمر
ارمتان كساء مسرحياً أنيقاً على ذلك املأزق بتحليلـه  لقد خلع جيوفري ه

فالنقد يف هذه األيام . التوترات والتذبذبات اليت تتحكم بالنشاط النقدي املعاصر
حترره من لياقة الكالسيكية اجلديـدة  "كما يقول، نقد رجعي جوهرياً ألنه بعد "

أكثر مـن اللـزوم،    اليت خلقت طيلة قرون ثالثة نثراً متنوراً ولو أنه كان جمامالً
ويف بعض األحيـان  ). 2"(حركة لغوية استثنائية"يعاين يف هذه اآلونة مما يدعوه 

تكون هذه احلركة اللغوية خمتلفة املراكز إىل احلد الذي جيعلها تضـاهي األدب  
نفسه، البل وتتحداه أيضاً، يف حني أا يف بعض األحيان األخرى تستحوذ على 

وأمـا يف  . متاماً" نقية"ياراا فيما يتعلق باملثل األعلى للغة النقاد املولودين على ت
الكتابة مـاهي إال مبثابـة املتاهـة واألحجيـة     "أحيان ثالثة فالناقد يكتشف أن 

الطوبولوجية واللغز النصي للكلمات املتقاطعة، هذا يف حني أن على القارئ، من 
هة متديد الائية تأويل ما جانبه، أن يغرق نفسه هلنيهة من الزمن حىت تضيع يف متا

وسـواء  ). 3"(إىل ماالاية له مما جيعل كل قوانني اإلغالق تبدو ضرباً من العبث
طراز جديد من "أحظيت هذه البدائل للخطاب النقدي بنعت اإلرهابية أو بنعت 

، فذلك متوقف على احلاجة للناقد اإلنسـاين  )4"(التعايل أو من التسامي الوليد
" احليز اخلصوصي الذي حتتلـه اآلداب اإلنسـانية  "من الوضوح  كي حيدد مبزيد
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على الثقافة اليت نعيش ) ال روحانية(وكي يضفي، يف الوقت نفسه، صبغة مادية 
ومع ذلك فإن هارمتان يستنتج أننا نعيش مرحلة انتقالية، األمر الـذي  ). 5(فيها

ـ "كما يقول يف عنوانه (يعين القول بطريقة خمتلفة  أن النقـد  ") رباريالنقد يف ال
اليوم وحيد، بني حدين سائبني، عاثر احلظ، حزين، ولعوب ألن مملكته تتحـدى  

  .اإلغالق واليقني
كانـت   -ألن موقفه باألساس محاسـي -إن احلماسة املفرطة لدى هارمتان 

تقتضي التعديل بذلك التعليق الفتاك الذي ساقه ريتشارد أومهان يف كتابه املعنون 
جهـداً  "والقائل أن األقسام اإلنكليزية متثـل  " ليزية يف أمريكااللغة اإلنك"بـ 

متواضعاً ناجحاً يف لدن األساتذة الغتنام بعض منافع الرأمسالية وتفادي خماطرهـا  
يف الوقت نفسه، ولإلحجام عن إبداء إقرارهم أيضاً بوجود أية عالقة بني الكيفية 

ولكـن هـذا   ). 6"(اتمع الكبري اليت ننجز ا عملنا وبني الطريقة اليت يدار ا
القول اليعين أن األكادمييات األدبية تطرح جبهة إيديولوجية متحدة، حىت لـو  

فاالنقسامات فيما بني النقـاد  ". grosso modo"كان أومهان مصيباً مائه باملائة 
الميكن تقليصها ببساطة إىل صراع بني أقدمني وحمدثني أو إىل أيديولوجيا سائدة 

ألركان مناهضة للمحاكاة، على النحـو الـذي يسـوق أدلتـه فيـه      وطيدة ا
ولئن قلصنا عدد مسائل اخلالف إىل أربع لالحظنا . جريالدغراف مبنتهى التضليل

أن الكثريين ممن يتصدرون الدفاع عن مسألة ما يصبحون حمافظني جداً يف مسألة 
  :أخرى

لمحاكاة، ضد للنص، منحاز ل" خادم"النقد كدراسة، كفلسفة إنسانية، -1
  .النقد كرتعة رجعية وضد كونه حبد ذاته شكالً من أشكال األدب

يكمن يف صيانته املعيار ضـد ختريبـه   : دور الناقد كمعلم وقارئ جيد-2
فمعظم نقاد مدرسة ييل رجعيون بالقياس إىل . أوضد خلق معيار جديد

  ).2(، وحمافظون بالقياس إىل رقم )1(رقم 
السياسي ضد النقد كشكل من أشكال / االجتماعي النقد باعتزاله العامل-3

امليتافيزيك الفلسفي والتحليل النفسي وعلم اللغة، أو أي فرع من هذه 
من " ملوثة"الفروع، ضد النقد كنشاط عليه أن يتعامل عملياً مع ميادين 

وهنا يكون االنتشار . أمثال التاريخ ووسائل اإلعالم والنظم االقتصادية
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  ).2(أو رقم ) 1(طاقاً بكثري مما هو عليه يف رقم التوزيعي أوسع ن
اللغة كالهوت سليب، كعقيدة خاصة، كميتافيزيك ال (النقد كنقد للغة -4

ضد النقد كتحليل للغة املؤسسات ضد النقد كدراسة للعالقات ) تارخيي
  .فيما بني اللغة وبني األشياء الاللغوية

اخلارجية الواضحة، لن  ففي غياب ميدان مسيج يدعى األدب، وله حدوده
ولكن يف الوقت نفسه لـن  . يكون هنالك موقع رمسي، أو مفوض، للناقد األديب

يكون هنالك أي منهج جديد فعال، وال أية تقنية جديدة قادرة على فرض الوالء 
وبدالً من ذلك سيكون هنـاك هيـاط وميـاط يف تلـك     . واإلخالص الفكري

التأويل بأسره، ويف تلك األيـديولوجيات  املماحكات اليت تدافع عن الحمدودية 
وماذلـك إال ألن  " اآلداب اإلنسانية"اليت تدعي سرمدية وجزم قيمة األدب، أو 

املناهج اليت جتزم على أا قادرة أصالً على أن تنجز مهما تؤكد ذاـا بـذاا   
إن مبقدوركم أن تدعوا مثـل  . التفسح اال لقيام دليل مناهض للدليل الواقعي

ا املوقف بالتعددي إن شـئتم، أو باليـائس إن كنـتم تتـذوقون املوقـف      هذ
وأما أنا من طريف فأفضل النظر إليه بأنه فرصة ساحنة للبقاء شـكاكاً  . امليلودرامي

  .وال للغم العبوس) اليقينية(ونقاداً ودون أي إذعان ال للدوغمائية 
ان إىل آخـر  وهكذا فإن املشكلة اخلاصة اليت حتدث لنظرية مهاجرة من مك

فلئن كان هنالك ميـادين  . هي أا تطرح نفسها كموضوع شيق جدير بالبحث
كاألدب أو تاريخ األفكار دون أية حدود حمسومة أصالً، ولئن كـان معـدوماً،   
على النقيض مما سبق، وجود أية منظومة يتعذر عليها تقبل فرض ذلك الشـيء  

أي الكتابـة وتفسـري    - الذي هو باألصل حيز نشاط مفتوح ومتعدد العناصر
يصبح من احلكمة إثارة األسئلة عن النظرية والنقد بتلـك الطـرق    -النصوص

ومايعنيه هذا القول، بادئ ذي بدء، هـو  . املالئمة للوضع الذي جند أنفسنا فيه
ولذلك افترضوا قيام نظرية أو فكرة مـا، كنتيجـة لـبعض    . املدخل التارخيي

فماذا حيـدث  . ى أوثق ارتباط بتلك الظروفالظروف التارخيية اخلاصة، وهي عل
هلا إن صادف ومت استعماهلا مرة ثانية يف ظروف مغايرة وألسباب جديدة، ومـرة  
ثالثة يف ظروف أشد اختالفاً؟ وماذا بوسع هذا الشيء أن ينبئنا عـن النظريـة   

ومـاذا مبقـدوره أن    -عن حدودها، إمكانياا، مشكالا الكامنة فيها -نفسها
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ا حول العالقة بني النظرية والنقد، من ناحية أوىل، وبني اتمع والثقافة يوحي لن
من ناحية ثانية؟ إن العالقة الوطيدة هلذه األسئلة بصلب املوضوع سوف تتجلـى  
يف الوقت الذي يبدو فيه النشاط النظري كثيفاً وانتقائياً يف آن واحد معـاً، ويف  

قة بني الواقع االجتمـاعي وبـني   الوقت الذي تتكشف فيه صعوبة حتديد العال
اخلطاب النقدي املهيمن والساحر، ويف الوقت الذي يتبني فيه، نظراً لكل هـذه  
األسباب وغريها من األسباب اليت أشرت للتو إليها، عقم اإلتيان بربامج نظريـة  

  .ملصلحة النقد املعاصر
حظـي  ) 1923" (التاريخ والوعي الطبقي"إن كتاب لوكاش املعنون بـ 

الشهرة عن جدارة نظراً لتحليله ظاهرة التجسيد املادي، أال وهي املصري الشامل ب
فبما أن . الذي ابتليت به كل جوانب احلياة يف عصر هيمنت عليه فيتيشية السلع

الرأمسالية هي أكثر النظم االقتصادية متفصالً وتفصيالً كمياً، فإن ماتفرضه علـى  
ا، كما يأيت بالبينات لوكـاش، يفضـي إىل   احلياة واجلهد البشريني يف ظل سطو

حتويل جذري لكل ماهو بشري وفياض ومطرد وعضوي ومتـرابط إىل أشـياء   
وعندئـذ  . أناس آخـرين " مقتنيات"ومواد وذرات مفككة، عدمية احلياة، ومن 

فالزمن، يف مثل هذا الوضع، يتجرد من طبيعته الفياضـة واملتقلبـة والنوعيـة،    
تواصلة مفصولة احلدين مبنتهى الدقة، وقابلة للقياس ويتجمد على شكل سلسلة م

الصانع البشري " بأداء"أي (القابلة للقياس الكمي أيضاً " الكمي ومليئة باألشياء
أي أن ): أداء خاضعاً للتجسيد املادي ومصبوغاً بصبغة موضـوعية بشـكل آيل  

ستحيل فيه ويف هذا املناخ الذي ي. الزمن يستحيل، بوجيز العبارة، إىل مدى زمين
الزمن إىل مدى مادي جمرد قابل للقياس مبنتهى الدقة، أال وهو ذلك املناخ الذي 
هو للتو سبب ونتيجة إنتاج مقصد اجلهد املخصص واملتبعثر ميكانيكياً وعلميـاً،  

إن إضـفاء  . يقتضي الواجب بعزقة فَعلة اجلهد عقالنياً وعلى نفس تلك الشاكلة
وحتويلها إىل شيء مناقض مل هويتهم الشخصية  السمة املادية على قوة عملهم

تتحول اآلن، ) وهي العملية اليت يتم إجنازها مبجرد بيع قوة العمل تلك كسلعة(
فهنـا أيضـاً   . من ناحية أوىل، إىل واقع حيايت دائم ال مفر منه يف حيام اليومية

ذي جيري التتمكن الشخصية من فعل أي شيء يتعدى النظرة البلهاء يف الوقت ال
وأما من . فيه تقزمي وجودها إىل ذرة معزولة وتقدميها لقمة سائغة إىل نظام غريب

الناحية الثانية فإن التفكك اآليل الذي تتفككه عملية اإلنتاج إىل عناصرها املكونة 
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تدمر بدورها أيضاً تلك الروابط اليت كانت قد ربطت فيما بني، األفراد وجعلت 
وـذا  ". عضـوياً "أليام اليت كان فيها اإلنتاج اليزال منهم مجاعة مشتركة يف ا

اإلطار أيضاً جتعل املكننة منهم ذرات جمردة معزولة إىل احلد الذي اليعـود فيـه   
عملها يقرب فيما بينها على حنو مباشر وعضوي، إذ إن ذلك العمـل يصـبح   

نة اليت عرضة بشكل متزايد للوساطة اليت تتوسطها حصراً القوانني اردة للمكن
ولئن كانت هذه الصورة للعامل بأسره كئيبة، فإن من املمكـن  ). 7(حتبس األفراد

 the"مقارنتها بالوصف الذي وصفه لوكاش ملا حيـدث للفكـر، أو للعقـل    
subject "وبعد أن يأيت لوكاش بوصف رائع مذهل عن تناقضـات  . كما يسميه

هيغل وماركس، حيـث  الفلسفة الكالسيكية من ديكارت إىل كانط إىل فيخته و
يبني فيه تراجع العقل تراجعاً مطرداً إىل حالة من التأمل الشخصي السليب واختاذه 
موقفاً على مزيد ومزيد من االنفصال عن وقائع احلياة الصناعية املعاصرة املمزقة 
إرباً إرباً إىل حد مرعب، ميضي قدماً إىل وصف الفكر البورجوازي احلديث بأنه 

يق مسدود وأضحى متسمراً ومشلوالً يف وضع مـن السـلبية   قد وصل إىل طر
فالعلم الذي ينتجه قائم على جمرد مجع احلقائق، ولـذلك فاألشـكال   . النهائية

املادية، وحـني  " données"العقالنية للفهم الميكنها جماراة العقالنية املعطيات 
والتجـزيء   فإن بعزقتـها " للنظام"على اإلذعان " الوقائع"تبذل اجلهود إلجبار 

الدائب لوجودها إىل ذرات إما أن خيلصا إىل تقويض النظام أو إىل حتويل العقـل  
  . إىل سجل سليب ألشياء منفصل بعضها عن بعض

بيد أن هنالك شكالً واحداً من أشكال اخلربة مبقدوره اإلتيـان بالتمثيـل   
انـت  فلئن ك. أال وهو األزمة: املادي جلوهر التجسيد وقصوره يف الوقت نفسه

الرأمسالية هي رمز التجسيد املادي بلغة االقتصاد، جيب عندئذ أن ختضع األشياء 
وهـذا  . كافة، مبا فيها الكائنات البشرية، للقياس الكمي ولنوال قيمة السـوق 

بالطبع هو مايقصده لوكاش حني يتحدث عن التمفصل حتت مظلة الرأمساليـة،  
فمن حيث املبدأ ما من . ة متبعزقةوهو مايسمه يف بعض األحيان وكأنه الئحة هائل

متروك خارج تلك الالئحة، باعتبار  -الشيء الشخص المكان أو الزمان -شيء
الوجـود  "ولكن هنالك مثة حلظات يتحول فيها . أن من املمكن حساب أي شيء

النوعي لألشياء اليت تعيش حيواا خارج قوانني علم االقتصاد كأشياء حبد ذواا 
وهنا يشـري لوكـاش إىل أشـياء    [واإلمهال، كقيم انتفاع  ضحايا سوء الفهم
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، ويصبح فجأة مبثابـة العامـل   ]من أمثال الوجدان والعاطفة واحلظ" العقالنية"
فإن : أو بدالً من ذلك). فجأة أي بالنسبة للفكر العقالين املتجسد مادياً(احلاسم 

اً غري قادر علـى  هذه القوانني ختفق يف أداء وظيفتها ويصبح العقل املتجسد مادي
ففي حلظة كهذه يغتنم العقـل أو  ). 8"(إدراك أي منوذج يف خضم هذه الفوضى

بالتفكري من خالل الشيء : الفكر حلظته الوحيدة كي يتهرب من التجسيد املادي
وإن . الذي جيعل الواقع يظهر مبظهر جمموعة من األشياء واملعطيات االقتصـادية 

لكامنة خلف مايبدو بأنه كـان حمـط العطـاء    جمرد التفتيش نفسه عن العملية ا
والتشيء بشكل أبدي، جيعل من املمكن للعقل أن يعرف نفسه كفكر ال كشيء 
عدمي احلياة، وأن ميضي قدماً بعد ذلك خلف الواقع التجـرييب ليـدخل حيـز    

فحني تستطيع أن تتصور، بدالً من حريتك يف أمر قلة اخلبـز،  . اإلمكانية املأمول
، ومن مث بالتايل املخلوقات البشرية اليت تنتج اخلبز وكفت عـن  العمل البشري

ذلك ألن هنالك إضراباً للخبازين، تكون قد قطعت شوطاً البأس به على طريق 
معرفتك أن األزمة معرضة للفهم ألن العملية معرضة للفهم، ولئن كانت العملية 

جتمـاعي  عرضة للفهم يكون كذلك عرضة للفهم شيء من اإلحساس بالكل اال
وقصارى القول فإن األزمة تتحول إىل نقد الوضـع  . الذي خلقه اجلهد البشري

فاخلبازون مضربون لسبب ما، واألزمة ميكن تعليلها، والنظـام اليعمـل   : القائم
بشكل معصوم عن اخلطأ، والفكر تكشف لتوه عن انتصاره علـى األشـكال   

  .املوضوعية املتحجرة
بيـد أن  . العالقة بني الفكر والشـيء إن لوكاش ليضع هذا كله يف ضوء 

اإلنصاف املناسب هلذه املماحكة يتطلب متابعتها إىل النقطة اليت يـبني فيهـا أن   
التسوية بني الفكر والشيء ستكون أمراً ممكناً، على الرغم من إقراره أن مثل هذا 

ومع ذلك فهو على يقني أن بلوغ مثل . االحتمال بعيد جداً يف غياهب املستقبل
. ا املستقبل أمر حمال بدون حتويل الوعي التأملي السليب إىل وعي نقاد وفعـال هذ

يصبح مدركاً بشـكل  ) الوعي الذي يدرك أنه انبثق عن األزمة(فالوعي النقدي 
حقيقي، يف افتراضه وجود واسطة بشرية خارج متناول التجسيد املادي، لقوتـه  

الـيت حتـدد حيـاة     اليت تدأب بال انقطاع لتقويض األشـكال املوضـوعية  "
إن الوعي ليمضي قدماً إىل ماخلف املعطيات التجريبية وليـدرك،  ). 9"(اإلنسان

أي تلك الوحدات اليت -دون أن خيترب عملياً، التاريخ واموعية، واتمع ككل 
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فالوعي الطبقي، يف جوهره، . أخفاها التجسيد املادي وتنكر هلا يف آن واحد معاً
أن يشق طريقه من قلب البعزقة إىل الوحدة، كمـا أنـه    موضع الظن بأنه حياول

موضع الظن بأنه مدرك ملوضوعيته اخلاصة كشيء فعال ونشيط، وشعري أيضـاً  
وعلينا هنا أن نشري إىل أن لوكاش كان قد ساق احلجج، قبل عدة (بأعمق املعاين 

، على أنه ليس من املمكـن  "التاريخ والوعي الطبقي "سنوات من صدور كتابه 
التغلب على قيود النظرية احملض وقيود األخالق احملض إال يف ميـدان اجلمـال،   
حيث كان يقصد باألوىل تلك النظرية العلمية اليت ترمز موضوعيتها نفسـها إىل  
جتسيدها املادي نفسه، أي إىل عبوديتها لألشياء، يف حني أنه كان يقصد بالثانيـة  

ومامن شيء إال العنصر . إال ذاتيتها هيذاتية كانطية ليس هلا أية عالقة بأي شيء 
وبذلك يصـبح  : اجلمايل حييل معىن اخلربة إىل خربة معاشة يف شكل مستقل ذاتياً

  ).10(التفكري والشيء شيئاً واحد
واآلن مبا أن الوعي يرقى فوق األشياء، فهو يدخل مضمار االحتماليـة، أي  

حه وصف لوكاش هلذا هو إن اإلحلاح اخلاص الذي يل. مضمار اإلمكانية النظرية
أن لوكاش يصف شيئاً بعيداً بعض الشيء عن جمرد التهرب إىل ميـدان اخليـال   

فالوعي الذي يتوصل إىل الوعي الذايت ليس هو البتة كإما بوفـاري يف  . اجلامح
إن الضغوط املباشرة اليت ميارسها القياس الكمي ). يونفيل(تظاهرها أا سيدة يف 
د الصارم لالئحة عن كل شيء على سطح األرض، يتواصل الرأمسايل، أي اإلعدا

الشعور ا كما يرى لوكاش، وأما الشيء الوحيد الذي يتبدل فهـو أن العقـل   
يدرك طبقة من الكائنات على شاكلته تتمتع بقوة التفكري عموماً، التسـتوعب  
احلقائق إال لكي تنظمها على شكل زمر، كما أا تدرك العمليات واالجتاهـات  

. ليت اليتيح فيها التجسيد املادي ظهور دليل سوى دليل الذرات عدمية احليـاة ا
فالطبقات ليست واقعية بتلـك  . وهكذا فإن الوعي الطبقي يبدأ بالوعي النقدي

الطريقة اليت تكون ا األشجار والبيوت واقعية، إذ إن من املمكن إرجاعهـا إىل  
ية تعثر على نفسها فيها بصـحبة  الوعي الذي تستغل طاقاته الفتراض مناذج مثال

كائنات أخرى، إن الطبقات نتيجة فعل من أفعال العصيان املسلح يرفض الوعي 
من خالله أن يكون مقيداً بعامل األشياء، أال وهو املكان الذي كان مقيداً فيـه يف  

  .خمطط األشياء الرأمسايل
ـ . لقد انتقل الوعي من عامل األشياء إىل عامل النظرية رغم مـن أن  وعلى ال
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 -لوكاش قد وصفه على أحسن ما يكون الوصف املتاح لفيلسوف أملاين شـاب 
جيب  -بلغة طافحة بامليتافيزيك والتجريدات أكثر من اللغة اليت كنت أستعملها

إن بلوغ النظرية يعين . عليا أال ننسى بأنه يقوم بفعل من أفعال العصيان السياسي
 ديد التجسيد املادي، عالوة على  ديد جممل النظام البورجوازي الذي يعتمـد

لـيس  "ولكن هذا التدمري، كما يؤكد لقرائـه،  . عليه التجسيد املادي، بالتدمري
مبثابة متزيق وحيد اليتكرر للحجاب الذي يقنع عملية التجسيد املادي وإمنا هـو  

فالنظرية، بوجيز العبارة، تكون ). 11"(تناوب دائب للتحجر والتناقض والتحرك
ضع االغتنام كنتيجة للعملية اليت تبدأ حني خيترب الوعي ألول مـرة التحجـر   مو

املريع الذي هو عليه يف التجسيد املادي الشامل لكـل األشـياء حتـت مظلـة     
نفسه كشيء معـارض ألشـياء   ) أو يصنف(الرأمسالية، ولكن حني يعمم الوعي 

األزمـة يف صـميم   أو أنه مبثابة (أخرى، وحني يشعر بنفسه أنه مقاوم للتشييء 
، يربز وعي التغيري يف احلالة الراهنة، ويف اخلتام يتنطح الـوعي، إبـان   )التشييء

حتركه حنو احلرية والتحقق، الستكمال حتقيق الذات، أال وهـي بـالطبع تلـك    
العملية الثورية اليت متتد مسافات إىل األمام يف املستقبل، واليت ليس من املمكـن  

  .ة أو مشروعاآلن إدراكها إال كنظري
ولقد أوجزا كي أطـرح مؤشـراً   . وماهذا الشيء إال باملادة املتهورة فعالً

بسيطاً عن عتو ردود األفعال ألفكار لوكاش عن النظرية على النظام السياسـي  
فالنظرية بالنسبة إليـه  . الذي جاء على وصفه مبثل هذا االتزان والرعب املخيفني

وعي، ال على شكل تفادي الواقع بـل علـى   كانت مبثابة الشيء الذي أنتجه ال
إن وعـي  . شكل إرادة ثورية ملتزمة مطلق االلتزام بالرتعة الدنيويـة والتغـيري  

الربوليتاريا كان ميثل، بالنسبة للوكاش، النقيض النظري للرأمساليـة، كمـا أن   
الربوليتاريا اليت كان يعنيها ماكان هلا أن تتشبه البتة، كمـا قـال مريلوبـونيت    

. رون، مبجموعة من العمال اهلنغاريني ذوي الثياب الرثة والوجوه املتجهمـة وآخ
فالربوليتاريا كانت رمزه للوعي الذي يتحدى التجسيد املادي، وللعقل الـذي  
يؤكد طاقاته فوق املادة احملض، وللوعي الذي يطالب حبقه النظري يف إقامة عـامل  

الوعي الطبقي ينجم عن عمـال   ومبا أن. أفضل خارج إطار عامل األشياء البسيطة
عاملني ومدركني للواقع الذي هم عليه، فإن على النظرية أال تفقد ارتباطها بتاتاً 

  .جبذورها يف السياسة واتمع واالقتصاد
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وطبعاً عن نظريته حول -هذا هو إذاً لوكاش وهو يصف أفكاره عن النظرية 
هيا وتـأملوا اآلن تلميـذ    .يف مطلع العشرينيات -التبديل التارخيي االجتماعي

اإللـه  "لوكاش ومريده لوسيان غولدمان الذي كـان كتابـه املعنـون بــ     
مبثابة إحدى أوائل احملاوالت ومن بني أروعها لوضع نظريـات  ) 1955"(اخليبء

ففي دراسة غولـدمان لباسـكال   . لوكاش موضع التطبيق العملي االستبحاري
، أي إىل شيء ماهو بالوعي "ة دنيويةرؤي"وراسني جرى حتويل الوعي الطبقي إىل 

املباشر بل بالوعي اجلماعي الذي يعرب عنـه عمـل بعـض أكـابر الكتـاب      
فغولدمان يقـول أن هـؤالء   . ولكن هذا ليس كل مايف األمر). 12(املوهوبني

الكتاب يستمدون نظرم الدنيوية من ظروف اقتصادية وسياسية حامسة شـائعة  
نظرة الدنيوية نفسها هلـا منطلقهـا اليف التفاصـيل    بني أفراد زمرم، بيد أن ال

اليت تتجـاوزهم كـأفراد   "التجريبية مبقدار ماهو يف إميان بشري بوجود احلقيقة 
وملا كان غولدمان يكتب كأستاذ ملتزم سياسياً، ). 13"(وجتد تعبريها يف عملهم

األدلـة   ، فإنه يسوق)ال على غرار لوكاش املناضل املعين باألمر على حنو مباشر(
على أن عمل باسكال وراسني، باعتبارمها كاتبني من ذوي االمتيازات، ميكن أن 
يشكل كالً متكامالً هاماً من خالل عملية تنظري ديـالكتيكي، أال وهـي تلـك    
العملية اليت يعزى فيها اجلزء إىل الكل، واليت يتحقق فيها جتريبياً ذلـك الكـل   

هكذا فإن النظرة إىل نصوص بأم عينها هي و. املفروض من خالل األدلة التجريبية
أن الرؤية الدنيوية هي مايشكل كل احلياة : تعرب عن رؤية دنيوية، وثانياً: أا أوالً

، *)أي اجلماعة املدعوة باسم جانسينيي بور رويال(االجتماعية والفكرية للجماعة 
يـة  أن أفكار ومشاعر اجلماعة هـي التعـبري عـن حيـام االجتماع    : وثالثاً

حيث يسوق األدلة غولدمان بروعـة وفخامـة   -ويف هذا كله ). 14(والفكرية
: يكون املشروع النظري، أي الدائرة التأويلية، مبثابة عرض للتالحم -منوذجيتني

بني اجلزء والكل، بني الرؤية الدنيوية والنصوص يف أدق تفاصيلها، بـني واقـع   
ني بشكل استثنائي ضمن مجاعة اجتماعي حاسم وبني كتابات بعض األفراد املوهوب

                                                        
حيث أغلقها البابا  1704حتى عام  1638مؤسسة ثقافية غربي باريز انتشعت منذ عام  :بور رويال *

-بأمر بابوي ألنها صارت بؤرة ثقافية حيث كان األساتذة فيها يعملون في مضمار علم اللغة 
 -نسبة إلى كورنيل جانسين، صاحب المذهب الديني في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية: جانسينيي
  .المترجم
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فالنظرية، بكلمات أخرى، هي ميدان الباحث، هي املكان الذي تتوحد فيـه  . ما
األشياء املتباينة، واألشياء املتفككة مبنتهى الوضوح، لكي تتطابق فيما بينها تطابقاً 

  .االقتصاد والعملية السياسية والكاتب الفارد وسلسلة من النصوص: تاماً
ذي يدين به غولدمان للوكاش دين واضح، على الرغم من عدم إن الدين ال

اإلشارة إىل أن ماهو تناقض مضحك، لدى لوكاش، بني الوعي النظـري وبـني   
الواقع املتجسد مادياً قد حتول ومتوضع، على يد غولدمان، إىل تطابق مأساوي بني 

شـباه  أ"الرؤية الدنيوية وبني الوضع الطبقي التعيس الذي كانت عليـه طبقـة   
ففي حني أن الـوعي الطبقـي   . الفرنسية يف مؤخر القرن السابع عشر **"النبالء

لدى لوكاش يتحدى النظام الرأمسايل، البل ويتمرد عليه ملقاومته فعالً، جنـد أن  
النظرة املأساوية إليه من لدن غولدمان موضع التعبري التام واملطلق من قبل أعمال 

نقول أن النظرة املأساوية ليست موضـع   إن من الصحيح أن. باسكال وراسني
التعبري املباشر من قبل ذينك الكاتبني، وصحيح أيضـاً أن نقـول أن الباحـث    
احلديث حباجة ماسة، لإلتيان بالتطابق بني الرؤيـة الدنيويـة وبـني التفاصـيل     
التجريبية، ألسلوب من أساليب البحث الديالكتيكية البالغة التعقيد، مع العلم أن 

. ف الذي أجراه غولدمان على نظرية لوكاش يرتع عنها دورها الثـوري التكيي
فمجرد وجود الوعي الطبقي، أو النظري، بالنسبة للوكاش، كاف حبـد ذاتـه   

وأما بالنسبة لغولـدمان فـإن   . لإلحياء له مبشروع اإلطاحة باألشكال املوضوعية
تبحارية ومن إدراك الوعي الطبقي أو اجلماعي ماهو قبل أي شيء إال ضرورة اس

عن وضع اجتمـاعي   -يف أعمال كتاب من ذوي االمتيازات الرفيعة-مث التعبري 
إن الوعي املنسوب ملصدره لدى لوكاش هو حاجة نظرية . حمدود بشكل مأساوي

ممتنعة على اإلثبات، ولو أا حاجة نظرية مسبقة بشكل مطلق، إن كان املرء يود 
ي، إذ يف النسخة اليت جاء ا غولدمان عـن  اإلتيان بالتغيري يف الواقع االجتماع

ذلك الوعي، وهي النسخة املقصورة باعتراف اجلميع على وضع حمدود جـداً،  
يقوم التعبري عن النظرية والوعي يف الرهان الذي يراهنه باسكال على إله صامت 

، كما ويقوم التعبري عنهما بالنسبة "deus absconditus"وحمجوب عن األنظار 
ن الباحث العلمي، كما ينعت نفسه، يف التطابق النظـري بـني الـنص    لغولدما

                                                        
طبقة من األغنياء كانوا يشترون لقب النبالة بالمال ولكن ماكان يحق لهم توريث اللقب : أشباه النبالء **

  .المترجم-ألبنائهم 
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ولئن وضعنا األمر يف إطار آخر لقلنا إن النظرية عند لوكاش . والواقع السياسي
تبدأ كنوع من التنافر املمنوع من التقليص بني العقل والشـيء، يف حـني أـا    

ؤيتها موجودة بني جـزء  بالنسبة لغولدمان هي العالقة املتماثلة اليت من املمكن ر
  .فارد وكل متالحم

إن الفرق بني النسختني املطروحتني عن نظرية لوكاش حول النظرية لفـرق  
اجلمهورية السوفياتية اهلنغارية (فلوكاش يكتب كمشارك يف صراع : واضح متاماً

فانطالقاً . ، يف حني أن غولدمان يكتب كمؤرخ منفي يف السوربون)1919لعام 
واحدة ميكننا أن نقول أن التكييف الذي كيف به غولدمان نظرية من وجهة نظر 

لوكاش خيفض مرتلة النظرية، يقلل من أمهيتها، يشذا بعـض الشـيء وفـق    
ولكنين ال أتصور هنا أن ذلك التخفـيض  . مقتضيات أطروحة دكتوراه يف باريز

قـل  ين) كما يدل أحد معانيه الثانوية(ينطوي على أي مضمون أخالقي، بل إنه 
ختفيض اللون، وزيادة ابتعاد املسافة، وفقدان القوة املباشرة الذي يطـرأ حـني   
إجراء املقارنة بني أفكار غولدمان عن الوعي والنظرية وبني املعىن والدور اللذين 

وليس يف نييت فضالً عن ذلك أن أوحي أن هنالـك  . يقصدمها لوكاش بالنظرية
حول به غولدمان الوعي من وعي مقاوم  شيئاً من اخلطأ الكامن يف التحويل الذي

فكل مايف . ومعارض معارضة جذرية إىل وعي مبقدوره استيعاب التطابق والتماثل
األمر اليعدو القول بأن الوضع قد تغري مبا يكفي حلدوث التخفيض، مع أنه مامن 
شك يف أن قراءة غولدمان للوكاش متحو تلك املسحة النبوية تقريباً عن النسخة 

  .جاء ا هذا األخري عن الوعياليت 
يالكثرة ماتعودنا أخرياً على أن نسمع أن كـل االقتباسـات والقـراءات    
والتأويالت ماهي إال قراءات مغلوطة وتأويالت مغلوطة حىت كدنا أن نعتـرب أن  

لوكاش ليست إال قسطاً ضئيالً آخر من الـدليل علـى أن أي   /حادثة غولدمان
بيد أنين أعترب أن مثل هذا . لقراءة ويسيء التأويلإنسان، حىت املاركسي، يسيء ا

فهو يوحي ضمناً، قبل أي شيء آخر، أن البديل املمكـن  . االستنتاج مقنع بتاتاً
الوحيد عن النسخ الذميم هو القراءة املغلوطة اخلالقة، وأن إمكانيـة الوسـاطة   

غلوطة مـاهي  إن الفكرة القائلة أن كل القراءة قراءة م: وثانياً. شيء ال وجود له
فليس من . أساساً، حني يصار إىل رفعها لسوية مبدأ عام، إال إلغاء ملسؤولية الناقد

الكايف بتاتاً بالنسبة للناقد الذي حيمل فكرة النقد على حممل اجلد أن يقول مبنتهى 
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البساطة أن التأويل هو إساءة تأويل، أو أن االقتباسات تنطـوي ضـمناً علـى    
إذ : إن األمر على النقيض من ذلك متامـاً . مناص منهقراءات مغلوطة بشكل ال

) بالشكل الذي حتدث فيـه (يبدو يل أن من املمكن متاماً تقومي القراءات املغلوطة 
. بأا جزء من االنتقال التارخيي الذي تنتقله األفكار والنظريات من إطار إىل آخر

الـوعي  لقد كتب لوكاش لصاحل وضع، ويف وضع، كان ينـتج أفكـاراً عـن    
والنظرية، وأفكاراً خمتلفة جداً عن األفكار اليت جاء ا غولدمان يف وضعه الذي 

فلئن تدعو عمل غولدمان بأنه قراءة مغلوطة لعمل لوكاش، ولئن تربط . كان فيه
للتو مباشرة بني قراءة مغلوطة لنظرية عامة عن التأويل وبني إساءة التأويل، يعين 

لتاريخ وللوضع اللذين يلعبان كالمها دوراً هامـاً  عدم إعارة أي اهتمام نقدي ل
وإن هنغاريـا  . وحامساً يف تغيري أفكار لوكاش وحتويلها إىل أفكار خاصة بغولدمان

وباريز يف أعقاب احلرب العاملية الثانية متثالن حميطني خمـتلفني   1919إبان عام 
راءة دقيقـة،  وإىل احلد الذي تتم فيه قراءة لوكاش وغولدمان ق. االختالف كله

يف الزمـان ويف  -يصبح مبقدورنا إىل ذلك احلد نفسه أن نفهم التغيري النقـدي  
الذي حيدث بني كاتب وآخر، مع العلم أما يعتمدان معاً على نظريـة   -املكان

وهنا ما من حاجة تدعوين للجوء إىل نظرية . إلجناز شيء معني من العمل الفكري
خارج إطـار   *لكي تكون نقطة أرمخيدس عن التداخل النصي الذي الحدود له

فالرحلة اخلاصة من هنغاريا إىل باريز، بكل ماينجم عنها من نتائج، . الوضعني معاً
تبدو قاهرة جداً وكافية جداً لصاحل التمحيص النقدي، إن مل نكـن راغـبني يف   

  .االستغناء عن الوعي النقدي واللجوء إىل الشعوذة النقدية
اش وغولدمان نتيقن من احلد الذي تكون فيه النظريـة  ففي املقارنة بني لوك

رد فعل على وضع تارخيي واجتماعي حمدد، أال وهو الوضع الذي تشـكل فيـه   
وهكذا فإن الشيء الذي يكون وعياً متمرداً يف مثل . املناسبة الفكرية قسطاً منه

 من األمثلة يصبح رؤية مأساوية يف مثل آخر، وذلك نظراً لتلك األسباب الـيت 
وهنا الحتدوين الرغبة إىل . تتوضح عند إجراء مقارنة جادة بني بوادبست وباريز

اإلشارة بأن بوادبست وباريز مها اللتان حددتا نوعية النظرية لـدى كـل مـن    
لوكاش وغولدمان، بل ماأقصد بالفعل هو أن بودابست وباريز مهـا الشـرطان   

                                                        
من المعروف عن أرخميدس قوله أنه لوتسنت له نقطة يقف فيها على سطح األرض لتمكن من  *

  .الترجم-تحريك العالم كله 
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ذان يطرحان احلدود وميارسان األوليان املمنوعان من التقليص، ومها الشرطان الل
الضغوط اليت يرد عليها كل كاتب منهما، مع التسليم بداهة مبواهب ونـوازع  

  .واهتمامات كل منهما على حدة
هيا بنا اآلن جنتاز خطوة إضافية مع لوكاش، أو باألحرى مع تلك النسـخة  

نـد  أي نسخة غولدمان اليت أفاد منها رميو: اليت استخدمها غولدمان عن لوكاش
فبما أن وليامز كان قد ترعرع يف تـراث الدراسـات اإلنكليزيـة يف    . وليامز

كامربدج وتدرب على تقنيات ليفز وريتشاردز، كان تكوينه تكوين ذلك املتبحر 
إنه يتحدث بلغة تثري احلنق إىل حد ما . األديب الذي مل تكن فيه أية فائدة للنظرية
طريقة اليت تثقف ا من أن يسـتخدموا  عن الكيفية اليت متكن مفكرين تثقفوا بال

وتعبد التفاصيل الدقيقة امللموسة عبادة األصنام، " لغة مستقلة حتدد ذاا بذاا"
األمر الذي كان يعين أن مبقدور املفكرين التقرب من السلطة والتحدث بلغـة  
 التطهري عن أدق الرموز، وأن عليهم أن جياهروا بالوالء للتجسيد املادي البنيـة 
استنتاجه، وأن يتحدثوا بدالً من ذلك عن التالزم املوضوعي، ال لتبـيني مكـان   

فها هو وليامز خيربنا أن ). 15(التسوية على الرغم من معرفتهم مبوضع التنفيس
وهذه الزيارة . وألقى حماضرتني هناك 1970غولدمان جاء إىل كامربدج يف عام 

يف املقالة التذكارية الشجية اليت كتبها كانت حدثاً ضخماً، طبقاً ملا جاء به وليامز 
عن غولدمان بعد مماته، وذلك ألا طرحت النظرية على كامربدج، كما يـدعي  
وليامز، حيث استوعبها واستخدمها، بالشكل الذي كانت عليه، كل املفكـرين  

ولقد حرض غولدمان وليامز على إطـراء  . املتضلعني يف التراث األوريب الرئيسي
ش كوا جعلتنا نفهم تلك الكيفية اليت استحال ا التجسيد املادي مسامهة لوكا

إىل موضوعية زائفة مبقدار ماكان األمر يتعلق باملعرفة، وإىل تشـويه ينخـر، يف   
الوقت نفسه أيضاً، كل ثنايا احلياة والوعي أكثر من أي شكل آخر من أشـكال  

كل ما عـداها مـن    هيمنة الفعالية االقتصادية على"النشاط البشري يف عصر 
  :ويتابع وليامز قائالً". الفعاليات البشرية

إن فكرة االجنماع كانت إذاً سالحاً نقدياً ضد هذا التشويه 
ومع ذلك مل . باحلصر، البل وضد الرأمسالية نفسها يف حقيقة األمر

. أي توكيد سيادة قيم أخرى -يكن هذا اإلجراء مبثابة نزعة مثالية
فكما أن هذا التشويه الميكن فهمه يف : ولكن على العكس متاماً
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جذوره إال من خالل حتليل تارخيي لنوع خاص من االقتصاد، 
كذلك حماولة التغلب عليه وجتاوزه الميكن أن تقوم يف شاهد فارد 

أويف فعالية مستقلة، وإمنا تقوم يف جهد عملي بغية العثور على 
، بوسائل غايات اجتماعية إنسانية أمسى، وتوكيدها وتوطيدها

  ).16(اقتصادية وسياسية وإنسانية أمسى
وهي يف هذه احلالة الفكـرة الثوريـة   -ومرة ثانية تعرضت فكرة لوكاش 

فبدون أية رغبة عندي بشكل مـن  . لشيء من الترويض -العلنية عن االجنماع
لصـاحل  ) من خالل غولدمان(األشكال للتقليل من أمهية مافعلته أفكار لوكاش 

ليزية وقتما كانت يف حالة مجود عليل يف كـامربدج يف مـؤخر   الدراسات اإلنك
القرن العشرين، أرى أن احلاجة املاسة تدفعين للقول بأن تلك األفكار قد صيغت 

بيـد أن  . باألصل لتفعل شيئاً أكثر من جمرد قلقلة حفنة من أكابر أساتذة األدب
فنظـراً  : و التايلهذه النقطة نقطة واضحة ناهيك عن أا بسيطة، إذ إن األهم ه

ألن كامربدج ماهي بوادبست الثورية، ونظراً ألن وليامز ماهو لوكاش املناضل، 
أكثر مماهو ثوري ملتزم، فإن  -وهذه نقطة عويصة -ونظراً ألن وليامز ناقد تأملي

مبقدوره رؤية حدود نظرية ماتبدأ كفكرة حتريرية ولكنها ميكن أن تتحول، على 
  .ذاا هيالرغم من ذلك، إىل فخ ل

على أن [على أعلى املستويات العملية كان يسرياً علي أن أوافق 
]. نظرية لوكاش عن االجنماع كانت رداً على التجسيد املادي

ولكن احلديث عن جممل قوة التفكري بلغة االجنماع يعين التوكيد 
على أننا جزء منه، أي وضع كل وعينا وعملنا ومناهجنا يف زاوية 

لقد كان يف ذلك امليدان اخلاص، ميدان . املخاطرنقدية حمفوفة ب
أال وهي أن معظم العمل : التحليل األديب، هذه العقبة الواضحة

الذي كان علينا أن نتفحصه كان نتاج نفس هذا الوعي املتجسد 
مادياً، حىت إن ذلك الشيء الذي ظهر مبظهر الغنيمة املنهجية 

. مظنة الفخ املنهجيصار، وعلى جناح السرعة، ) امليثودولوجية(
ولكن ملا يكن بوسعي حىت اآلن إطالق هذا احلكم النهائي على 

لوكاش كوين ملا أتوصل بعد إىل عمله كله، غري أن بعض ما جاء يف 
التاريخ "عمله على األقل، كالتبصرات األساسية الواردة يف كتاب 
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، اليت تنصل حالياً منها ولو بشكل جزئي، تتعذر "والوعي الطبقي
وهنا يلمح وليامز إىل العمل التايل الذي [مجته إىل ممارسة نقدية تر

 أصدره لوكاش عن الواقعية األوربية، والذي كان أقل صقالً بكثري
فضالً عن أن بعض العمليات األقل ...."] التاريخ و"من كتاب 

وال سيما ما يتعلق منها بالقاعدة -إتقاناً تدأب على معاودة الظهور 
وأما أنا فال أزال أقرأ غولدمان بروح من التعاون . واهليكل العلوي

والنقد وال أزال أطرح السؤال نفسه ألنين على ثقة تامة أن تطبيق 
االجنماع ال يزال بالنسبة ألي واحد منا، ويف أي زمان، غاية يف 

  .العسر ال بل وغاية يف الوضوح أيضاً
ليامز ال يقول شيئاً إن هذا املقطع ملثار اإلعجاب، ولكن على الرغم من أن و

عن التكرار الكرار يف العمل الذي أصدره غولدمان الحقاً، فإن من األمهية مبكان 
كبري أن يكون قد تعلم، ولو من نظرية إنسان آخر، رؤية حـدود النظريـة وال   
سيما حقيقة إمكانية حتول الغنيمة إىل فخ، إن مت استخدام النظرية بشكل عشوائي 

ا يعنيه، على ما أتصور، هو أن أية فكرة ما أن يكون هلـا  فم. وكرار وبال حدود
رواجها نظراً مبنتهى الوضوح لفعاليتها وقوا حىت تقوم كل االحتماالت، خالل 

إن ذلـك العـرض   . مهاجراا، لتقزميها وتصنيفها وتوشيحها وشاح املؤسسات
عـل إىل  الرائع املعقد الذي عرض به لوكاش ظاهرة التجسيد املادي استحال بالف

نظرية تأملية بسيطة، ولو إىل حد ما طبعاً، على يدي غولدمان، مـع العلـم أن   
وليامز مل يقل ذلك عن صديق قدمي مات منذ عهد قريب ألنه كان حزيناً عليـه  

فالتماثل، بعد كل ما قيل، ما هو إال نسخة منقحة عن منوذج . ذلك احلزن الوقور
  .*القدميالقاعدة واهليكل العلوي الدويل الثاين 

إن تأمالت وليامز، عالوة على تذكريها لنا بالشيء الذي حيدث بالتحديـد  
لنظرية طليعية، تساعدنا على اإلتيان بتعليق آخر حول النظرية بعد أن تنبثق من 
صميم وضع ما وتصبح من مث قيد االستخدام واجر وحتظى بالقبول على نطاق 

إن حولنا اآلن نظرية " (د واالجنماعالتجسي"فلئن كان من املمكن لنظرية . واسع

                                                        
وانهار خالل  1889ة والنقابات العمالية الذي بدأ في باريز عام االتحاد الدولي لألحزاب االشتراكي *

  .المترجم -الحرب العالمية األولى
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أن تكون أداة للتقليص، لن يكـون  ) لوكاش إىل عبارة موجزة لتبسيط املرجعية
هنالك أي سبب مينعها من أن تكون شاملة جداً وفعالة جداً بدون انقطاع، وأن 

وبوجيز العبارة، إن كان مبقدور نظرية ما أن . تنشر عادة فكرية على أوسع نطاق
حتت، إن جاز التعبري أي أن تصبح تقليصاً دوغماتياً لنسختها األصلية، ترتل إىل 

يكون مبقدورها أيضاً أن ترتفع إىل فوق حىت تصل إىل نـوع مـن الالتنـاهي    
الرديء، أال وهو االجتاه الذي كان يقصده لوكاش نفسـه خبصـوص نظريـة    

ـ  . التجسيد واالجنماع وعية، فاحلديث عن نبذ ال يكل وال ميل لألشـكال املوض
واحلديث كما يتحدث يف املقالة عن الوعي الطبقي، عن كيفية كـون النهايـة   
املنطقية للتغلب على التجسيد املادي هي اإلبادة الذاتية للطبقة الثورية نفسـها،  
يعين أن لوكاش قد دفع نظريته أشواطاً إىل األمام وإىل األعلى، أي إىل حد غـري  

ولرمبا معظم  -لذي تنطوي عليه هذه النظريةإن التناقض ا). يف رأيي أنا(مقبول 
هو أـا ختـاطر    -النظريات اليت تتطور كردود على ضرورة التحرك والتبدل

بالتحول إىل مبالغة نظرية، إىل مسح نظري لذلك الوضع الذي صيغت باألصـل  
تعاقباً دائبـاً للتحجـر والتنـاقض    "فلئن يصف املرء . ملعاجلته أو التغلب عليه

و االجنماع كعالج نظري للتجسيد املادي ما هو إال، مبعـىن مـا،   حن" والتحرك
وإن القول عن النظرية والـوعي النظـري   . استبدال صيغة ثابتة بصيغة أخرى

بأما، كالقول الذي يقوله لوكاش، يتداخالن يف التجسيد املـادي ويسـتهالن   
ه، التفاصيل عملية ليس بالقول الدقيق مبا يكفي كي يأخذ يف اعتباره، ويف حسابات

وعلـى  . وضروب املقاومة اليت يبديها واقع حرون متجسد مادياً للوعي النظري
الرغم من البهاء الذي يتحلى به الوصف الذي جاء به لوكاش للتجسيد املادي، 
وعلى الرغم من كل دقته فيه، فإنه مل يكن قادراً على أن يرى كيف أن التجسيد 

ما مل يكن  -ية ال ميكن أن يكون كلي اهليمنةاملادي نفسه حىت حتت مظلة الرأمسال
وسيلته الثورية (لوكاش مستعداً بالطبع أن يترك شيئاً يقول بأن االجنماع النظري 

أمر ممكن، أي أن االجنماع على شـكل جتسـيد   ) للتغلب على التجسيد املادي
فلئن كـان التجسـيد   . مادي كلي اهليمنة أمر ممكن نظرياً حتت مظلة الرأمسالية

ملادي كلي اهليمنة، كيف يكون إذاً مبقدوره لوكاش أن يفسر عمله هو كشكل ا
  من أشكال الفكر البديل حتت وطأة التجسيد املادي؟

ومع ذلك يبدو . ولرمبا أن هذا بقضه وقضيضه جمرد هياط ومياط وشعوذة
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يل أن املسافة اليت نأى ا وليامز عن لوكاش الشاب املتأجج محاسة تنطوي، مهما 
نت بعيدة زماناً ومكاناً، على فضيلة استثنائية حىت بالنسبة لـربودة تأمالتـه   كا

النقدية حول لوكاش وغولدمان اللذين لوال ذلك لكان فكرياً على أوثق ارتباط 
فهو يأخذ عن هذين الرجلني إدراكاً نظرياً نفاذاً بالقضـايا  . محيم معهما كليهما

الشكل الذي يطرحه فيـه يف مقالتـه   اليت ينطوي عليها ربط األدب باتمع، ب
القاعدة واهليكل العلوي يف النظرية الثقافيـة  "النظرية الوحيدة املثلى املعنونة بـ 

فاملصطلحات الفنية املطروحة يف النظرية اجلمالية املاركسية لرسـم  ". املاركسية
حدود ذلك امليدان املتعرج واملعقد القائم بـني القاعـدة واهليكـل العلـوي     

حات غري وافية بالغرض على العموم، ولذلك فإن وليامز ميضـي قـدماً   ملصطل
إنـه يعـرض   . لإلتيان بالعمل الذي جيسد نسخته النقدية عن النظرية األصـلية 
" السياسة واألدب"نسخته على أحسن ما يرام، كما أتصور، يف كتابه املعنون بـ

نته نفسها تقضي مهما بلغت هيمنة نظام اجتماعي ما، فإن معىن هيم: "حيث يقول
ضمناً بوجود حتديد أو اصطفاء للفاعليات اليت يغطيها، ولذلك لن يكون بوسعه 
حتديداً استنفاد كل اخلربة االجتماعية اليت تشتمل دائماً، نظراً لذلك، على حيـز  
لقيام أفعال بديلة ونوايا بديلة من تلك اليت ملا تتبلور بعد كمؤسسة اجتماعية أو 

يدون كالً من حـدود  " الريف واملدينة"فكتاب ) 18"(عيحىت كمشروع اجتما
اهليمنة وبدائلها على شكل ردود أفعال عليها، مثلما عليه األمر يف حالة جـون  

كتقليد منهجي لوصـف الريـف   [اية الشعر الرعوي "كلري الذي يسم عمله 
". يةمبجرد الصدمة اليت واجهته جراء اصطدامه باخلربة الريفية الفعل] اإلنكليزي

إن نفس وجود كلري كشاعر صار حمفوفاً باملخاطر نظراً إلزالة النظام االجتماعي 
املقبول من املشهد املألوف الذي تزيا بالزي املثـايل علـى أيـدي جونسـون     

كإجراء بديل ملا  -وثومسون، األمر الذي أدى إىل ذلك التحول الذي حتوله كلري
ا يكن قد استسلم االستسالم املطلق يكن وقتها قد صار موضع التحقق الكامل ومل

اللغـة  "إىل  -للعالقات الالإنسانية اليت ترسخت يف ظل نظام استغالل السـوق 
أي إىل الطبيعة لتكون هدف التمجيد بطريقة جديـدة علـى   " اخلضراء للطبيعية

  ).19"(ألسنة أكابر الشعراء الرومانسيني
ناقد هام نظـراً ملواهبـه   ما من سبيل لتقزمي احلقيقة اليت مفادها أن وليامز 

بيد أنين على قناعة أن من اخلطأ التقليل من أمهية الدور الذي لعبه يف . وتبصراته
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. كتاباته الناضجة ذلك الشيء الذي كنت أدعوه بالنظرية املستعارة أو املهاجرة
. فعلينا أن نستعري بالتأكيد إن كنا نريد التملص من كوابح حميطنا الفكري املباشر

أمس احلاجة لنظرية لكل أنواع األسباب اليت قد ينطوي تكرارها اآلن على وحنن ب
ولكن الشيء الذي حنتاجه أكثر بكثري من النظرية هو اإلدراك النقدي . ملل كبري

الذي مفاده أنه ما من نظرية قادرة على التنبؤ بكل احلاالت اليت قد تكون مفيدة 
لقول ما هـو إال طريقـة أخـرى    وهذا ا. فيها، وتغطية تلك احلاالت وتطويقها

للقول، كما يقول وليامز، بأنه ليس بوسع أي نظام فكري أو اجتماعي أن يكون 
وهكذا فـإن وليـامز   . على هيمنة كبرية إىل احلد الذي جيعله ال حمدوداً يف قوته

يتوفر له ذلك اإلدراك النقدي الذي يستخدمه مبنتهى التعقل لكي يصف ويسوغ 
لوكاش وغولدمان، علماً أن علينا أن نعجل ونضـيف أن   ويصقل استعاراته من

ولكن . حيازته ذلك اإلدراك ال جتعله معصوماً عن اخلطأ وال أقل تعرضاً للمغاالة
ما مل تكن النظرية قاطعة، من خالل جوانب جناحها أو جوانب فشلها، حيال هذا 

مـن   الوجود الفوضوي أساساً، والسائب أساساً، الذي يشكل قسـطاً كـبرياً  
وهذا ينطبق سواء بسواء على النظرية اليت تنبثق (األوضاع االجتماعية والتارخيية 

، فإا تصبح فخاً إيـديولوجياً تنصـيد   ")األصلية"من أي مكان وعلى النظرية 
ويف . وتسمر مستخدميها والشيء الذي يدور استخدامها عنه يف آن واحد معـاً 

  .أبداًهذه احلالة يصبح النقد أمراً غري ممكن 
فالنظرية، باختصار، ال ميكن هلا أن تكون كاملة البتة، شأا بـذلك شـأن   
ولوع املرء باحلياة اليومية ولوعاً ال سبيل الستنفاده أبداً مـن خـالل اإلتيـان    

إن املرء ليستمد املتعة بالتأكيـد  . مبتشاات عنه أو بصور منوذجية أو بتجريدات
كاا املناسب يف خمطط نظري أو تفعل فعلها من فالحه يف أن جيعل األدلة حتتل م

النصـوص  "أو " الوقـائع "فيه، وإن ملن السخف مبكان كبري أن يتقول املرء أن 
ال تستدعي أي إطار عمل نظري أو أي منهج لتكون مبوجبه موضـع  " العظيمة

فما من قراءة حيادية أو بريئة، وعلـى املنـوال   . إطراء مناسب أو قراءة مناسبة
ن نص وما من قارئ إال، إىل حد ما، نتاج منطلق نظري مهما كان هذا نفسه ما م

وهأنذا أسوق احلجج على أننا منيز بني النظرية وبني . املنطلق ضمنياً أو ال شعورياً
الوعي النقدي بالقول أن هذا  األخري نوع من أنواع اإلحساس املكاين، أي نوع 

قع النظرية أو مكاا، وهذا يعين من أنواع تقدير املقدرة الشخصية على حتديد مو
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أن الواجب يقضي بإدراك املكان والزمان اللذين تنبثق عنهما النظرية كقسط من 
ذلك الزمان حيث تفعل فعلها فيه ولفائدته وحيث تستجيب له، ومن مث يصـبح  
باإلمكان الحقاً إجراء املقارنة بني املكان األول وبني األمكنة التالية اليت تربز فيها 

فالوعي النقدي هو إدراك الفروق القائمة بني . لنظرية كي تكون قيد االستعمالا
مكان وآخر، عالوة على أنه إدراك احلقيقة اليت مفادها أنه ما مـن منظومـة أو   

والوعي النقدي . نظرية تستنفد املكان الذي تنشأ فيه أو املكان الذي تترحل إليه
ة للنظرية، وإدراك ما تواجه مـن  هو، قبل أي شيء آخر، إدراك ضروب املقاوم

وإنين ألود بالفعل أن أشـتط إىل حـد   . ردود أفعال أو تأويالت متضاربة معها
القول أن مهمة الناقد ما هي إال اإلتيان بضروب املقاومة للنظرية، وتشريع أبواا 
 باجتاه الواقع التارخيي، باجتاه اتمع، باجتاه احلاجات واملصاحل البشرية، لتوضيح
تلك األمثلة امللموسة املستمدة من الواقع اليومي الذي يقع خارج أو خلف إطار 

  .التأويل احملدد سلفاً بالضرورة واملقيد من مث بأية نظرية
إن الكثري من هذا يؤول إىل التوضيح إذا قارنا لوكاش ووليامز من ناحيـة  

رف مبا يـدعوه  لقد قلت من قبل أن وليامز عا. أوىل مع غولدمان من ناحية ثانية
إن مل (وأما لوكاش، من طرفه، فيبني يف حياته املسلكية كمنظّـر  . بالفخ املنهجي

معرفة عميقة بضرورة االنتقال من متاهة الرتعة ) يكن يف النظرية الناضجة نفسها
اجلمالية إىل العامل الواقعي املتمثل بالسلطة واملؤسسات، يف حـني أن غولـدمان،   

ري شرك حتمية التماثل اليت تكشف عنها كتابته الرائعة على النقيض من ذلك، أس
ـ  إن ). Le Dieu caché" (اإللـه اخلـيبء  "واملقنعة السيما يف كتابه املعنون بـ

التسييج النظري، شأنه شأن العرف االجتماعي أو العقيدة الثقافية، لعنـة علـى   
عـامل  الوعي النقدي الذي يفقد حرفته حني يفقد معناه الفعال املتمحور حـول  

إن أفضل الدروس النامجة عن ذلـك هـو   . مفتوح عليه أن ميارس مقدراته فيه
" بعد النقـد اجلديـد  "الدرس املوجود يف الكتاب الفخم لالنتريشيا املعنون بـ 
املساجالت املشلولة حالياً "الذي هو مبثابة سرد مقنع كله للشيء الذي يدعوه بـ

ل يف أعقاب مثل آخر يبني التـوهني  ففي مث). 20(حول النظرية األدبية املعاصرة
والترقيق اللذين يلحقان بأية نظرية ليست نسبياً موضع االختبار من قبل العـامل  
االجتماعي وليست معرضة لتسييجه املعقد، أال وهو ذلك العامل الذي ليس البتة 

فكترياق . (جمرد بيئة لينة العريكة يسرية االستخدام لسن قوانني املواقف النظرية
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الء اخلواء الذي ابتلى به املوقف األمريكي، يوجد يف كتاب فردريك جيمسون لب
" آفاق سيمانتيه"وصف مفيد غاية الفائدة لثالثة " الالوعي السياسي"املعنون بـ

جيدر أخذها باحلسبان ديالكتيكياً من قبل املفسر على أا أجزاء من عملية فـك  
  ).21")(نمط الثقايف لإلنتاجبال"طالسم الرموز، األمر الذي يدعوه أيضاً 

ومع ذلك علينا أن ندرك أن الواقع االجتماعي الذي كنت أملح إليه لـيس  
بأقل تعرضاً للمبالغة يف التلخيص النظري، حىت حني يتعمد، كما سأبني يف حالة 
فوكو، حبث تارخيي يف غاية القوة إىل اخلروج بنفسه من األرشيف إىل عامل السلطة 

داً إىل تلك املقاومات للنظرية اليت تتغافل عنها وتسقطها من واملؤسسات، وحتدي
كالتفكيك والسيميوطيقا والتحليـل النفسـي    -حاسبها أشد النظريات شكلية

). 22(ثومبسون. ب. واملاركسية اآللثوسريية اليت كانت هدفاً هلجوم إ *الالكاين
النظرة إىل فوكو إن العمل الذي قام به فوكو ملن أكثر األعمال حتدياً وذلك ألن 

بيد أنه يقع أيضاً، . هي أنه حبق خصم منوذجي للشكلية الالاجتماعية والالتارخيية
كما أتصور، ضحية لتقليل قيمة النظرية تقليالً منهجياً بتلك الطرق اليت يعتربها 

  .أتباعه أدلة على عدم إذعانه للشعوذة
هوره املعاصر له فحياته املسلكية تقدم جلم. إن فوكو ليجسد مفارقة عجيبة

مساراً أخاذاً بشكل استثنائي يبلغ ذروته، يف زمن أحـدث عهـداً بكـثري، يف    
اإلعالن الذي أعلنه هو نفسه، والذي أحاله أتباعه ملصلحته، ومفاده أن موضوعه 

ونظراً لبهاء أدائه يف امليدانني النظـري  . احلقيقي هو العالقة بني املعرفة والسلطة
ولسوف (أتاحتا لقرائه ) pouvoir and savoir(واملعرفة والعملي، فإن السلطة 

يكون من الوقاحة أال أعد نفسي بينهم، ال بل وراجعوا أيضـاً كتـاب جـاك    
العدة للتعامل مـع املفـاهيم لتحليـل    ") بشرطة العائالت"دونزيلوت املعنون 

اخلطابات الذرائعية اليت تتناقض تناقضاً صارخاً مع ذلك امليتافيزيـك اجلـديب   
ومع ذلك فـإن  . نسبياً الذي كان ينتجه عادة تالميذ منافسيه الفلسفيني الكبار

أقدم عمل من أعمال فوكو كان من وجوه عديدة غافالً بشكل ملفت للنظر عن 
بعـد كتـاب   " تاريخ احلماقة"فحني تعيدون قراءة كتاب . قوته النظرية اخلاصة

راف املذهل الذي كـان  ستصابون بالذهول من جراء االستش" الرقابة والعقاب"
                                                        

  .المترجم -نسبة إلى جاك ال كان *
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عليه الكتاب األول بالنسبة للثاين، ولسوف تصـابون بالـذهول أيضـاً حـني     
تكتشفون أن فوكو حىت وهو يعاجل احلبس واحلجر، وهو املوضوع الذي كـان  
يهجس يف ذهنه، يف حبثه البيمارستانات واملستشفيات، مل يأت على ذكر السلطة 

وأما كتابه املعنون . أيضاً" volonté"رادة صراحة أبداً، ال ومل يأت على ذكر اإل
فيقوم عذره، يف التغافل عن ذكر السلطة، يف أن املوضوع ..." الكلمات و"بـ 

الذي كان يبحثه فوكو فيه كان تاريخ الفكر ال تاريخ املؤسسات، يف حـني أن  
يتضمن بعض التلميحات هنا وهناك مما يدل علـى أن  " علم آثار املعرفة"كتاب 

أ يدنو من موضوع السلطة من خالل عدد من التجريدات الـيت تعـين   فوكو بد
إذ إنه يشري فيه إىل أشياء من أمثال القبول والتكديس واحملافظـة  : السلطة ضمناً

والتشكيل املعزوة كلها إلنشاء املقوالت واخلطابات واألرشيفات والوظائف اليت 
ته على ذكر ما قد يكـون  تقوم ا، غري أنه يفعل ذلك دون أن يهدر شيئاً من وق

املصدر العام لقوا ضمن املؤسسات أو يف ميادين املعرفة أو حـىت يف اتمـع   
  .نفسه

تنبثق عن حماولته  -اليت سوف أقيد نفسي ا هنا-فنظرية فوكو عن السلطة 
حتليل الفعل الذي تفعله أنظمة احلبس من الداخل، أي تلك األنظمة اليت تعتمـد  

ا على كل من دميومة املؤسسات ومن تفـريخ اإليـديولوجيات   يف أدائها وظائفه
  .التقنية اليت تسوغ وجود تلك املؤسسات

ففي . وما هذه اإليديولوجيات إال اخلطابات واملعارف اليت ينهمك ا فوكو
عرضه الواقعي لبعض الواقف احمللية اليت حتتشد فيها مثل هذه السلطة ومثل هذه 

إن . على أن ما فعله لشيء يف غاية التشويق بأي معيار املعرفة ال نظري له، عالوة
الرقابـة  "السلطة كي تكون فاعلة جيب أن يكون بوسعها، كما يقول يف كتاب 

إذ كلمـا تزايـدت   : ، تدبري التفاصيل والتحكم ا وحىت خلقها أيضاً"والعقاب
ـ  ر التفاصيل تزايدت السلطة الفعلية، إدارة تفرخ وحدات يسرية اإلدارة، األم
. الذي يفرخ بدوره معرفة ذات مزيد من التفاصيل، ومعرفـة ذات حتكـم أدق  

فالسجون، كما يقول يف تلك الفقرة اليت ال تنسى، ما هي إال املصانع اليت تنتج 
  .اجلنوح، وما اجلنوح إال املادة اخلام للخطابات التأديبية

ـ  ذا إنين ال أجد أية مشكلة فيما يتعلق بأوصاف ومالحظات خمصصة من ه
أي حـني ينتقـل   (النوع، ولكن حني تتحول اللغة اخلاصة لفوكو إىل لغة عامة 
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تتحول الغنيمة املنهجية إىل فخ ) بتحليالته للسلطة من التفاصيل إىل اتمع ككل
ومن الطريف أن هذا األمر يزداد وضوحاً زيادة طفيفة حني يقوم نقـل  . نظري

فمنـذ عهـد   . فيما وراء البحارنظرية فوكو من فرنسا وزرعها يف عمل أتباعه 
قريب، على سبيل املثال، كان موضع التهليل بلسان إيان هاكينغ باعتباره بديالً 

مـن  " احلاملني"صعب املراس ألولئك الناس املتخلفني أكثر من اللزوم والتقدميني 
، وباعتباره خصماً )ومن هم أولئك املاركسيون؟ املاركسيون كلهم؟(املاركسيني 
مصـلح  "دوداً لناعوم تشومسكي املوصوف وصفاً غري مناسب بأنـه  فوضوياً ل

هذا يف حني أن كتاباً آخرين، ممن يـرون  ). 23"(ليربايل حصيف إىل حد الروعة
بشكل صائب أن حبوث فوكو عن السلطة تلعب دور نافذة اإلنعاش املفتوحـة  

ه ونعتوها بأا على العامل الواقعي للسلطة واتمع، أساءوا عشوائياً قراءة إعالنات
وما من شك أن عمل فوكو بديل هام ). 24(أحدث شيء عن الواقع االجتماعي

بالفعل للشكلية الالتارخيية اليت كان يتجادل معها على حنو ضمين، وأن رؤيتـه  
)) 25(كشيء مناقض للمفكـر العـام  (تتحلى مبيزة عظيمة لكونه مفكراً خمتصاً 

كة فدائية نطاقها صغري ضـد بعـض   قادراً وآخرون من أمثاله على خوض معر
  ".الصمت والتكتم"مؤسسات القمع، وضد 

تاريخ الغريزة "بيد أن ذلك كله اليعين تقبل رؤية فوكو املطروحة يف كتاب 
، وتقبل كل النتائج الـيت  "السلطة موجودة يف أي مكان"والقائلة أن " اجلنسية

إن مبقـدور  ). 26(ائلتنجم والبد عن مثل هذه الرؤية املبسطة ذلك التبسيط اهل
أي واحد أن يرى أن فوكو، كما أسلفت القول، يف محاسته لتفادي الوقـوع يف  
شرك الرتعة االقتصادية املاركسية، انسـاق إىل طمـس دور الطبقـات، ودور    

هيا ولنفتـرض أن  . االقتصاد، ودور العصيان والثورة يف اتمعات اليت يبحثها
ع كانت، كما يقول، مصانع للتأديـب يف  السجون واملدارس واجليوش واملصان

باعتباره يتحدث حصراً على وجه التقريب عـن  (فرنسا إبان القرن التاسع عشر 
فما هي ضروب املقاومة اليت . ، وأن احلكم اجلامع كان يهيمن عليها كلها)فرنسا

تصدت لنظام التأديب، وملاذا مل يبحث فوكو البتة ضروب املقاومة اليت ختلـص  
 اإلذعان هليمنة النظام الذي يصفه، كما يسوق األدلة نيكوس بوالنتزاس دائماً إىل

؟ وأما الوقائع فإـا  "الدولة والسلطة واالشتراكية"مبنتهى حدة الذهن يف كتاب 
. أكثر تعقيداً بالطبع، مثلما يستطيع أن يبني أي مؤرخ جيد لقيام الدولة احلديثة
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فحىت لو قبلنـا الـرأي القائـل أن     وعالوة على ذلك، يتابع أقواله بوالنتزاس،
السلطة عقالنية يف جوهرها، وأا ليست حبوزة أي إنسان ولكنها اسـتراتيجية  
ومزاجية وفعالة إىل احلد الذي جيعلها تستثمر كل زوايا اتمع، كما يدعي كتاب 

، فهل من الصواب أن نستنتج، كمـا يسـتنتج فوكـو، أن    "الرقابة والعقاب"
أوليس من اخلطأ مبنتـهى البسـاطة أن   ) 27(ستنفد السلطة؟استخدام السلطة ي

نقول، كما يتساءل بوالنتزاس، أن السلطة التستند إىل أي أساس يف أي مكـان  
، مع اإلشارة إىل أن كال هذين التعبريين )28(وأن النضال واالستغالل ال حيدثان

ح غائبان عن حتليالت فوكو؟ فاملشكلة تكمن يف أن اسـتخدام فوكـو ملصـطل   
يدور ويدور أكثر من اللزوم إىل احلد الذي جيعله يبتلع أية " pouvoér"السلطة 

املقاومات اليت تقاومه، الطبقة والقواعد االقتصـادية الـيت   (عقبة تعترض سبيله 
، ويطمـس التغـيري،   )تنعشه وتزكي ناره، واالحتياطات اليت يكدسها هو نفسه

العالمات الدالة على االنتفـاخ   وعالمة من). 29(ويعمي سلطانه املادي الصغري
الكبري الذي ميكن أن ينتفخه تصور فوكو للسلطة حني يهاجر وتنأى به املسافات 

ما من كائن حي يعرف هذه املعرفة، وما من كـائن حـي   "هي قولة هاكينغ أنه 
فما هذا القول بكل تأكيد إال غاية يف الشطط لكـي  ". يتنازل عن سلطة كهذه
  .يس ذلك التابع الساذج ملاركسيربهن على أن فوكو ل

إن نظرية فوكو عن السلطة هي، يف حقيقة األمر، تصور مـن تصـورات   
اسبينوزا، أال وهو ذلك التصور الذي خلب ال لب فوكو وحده بـل وألبـاب   
الكثريين من قرائه ممن يتمنون جتاوز تفاؤل اليسار وتشاؤم اليمني لكي يسـوغوا  

فة، ويتمنون يف الوقت نفسه الظهور مبظهـر  اخلنوع السياسي برتعة فكرية متكل
الواقعيني وعلى ارتباط بعامل السلطة والواقع، عالوة على لبوسهم لبوس التارخييني 

فاملشكلة تكمن يف أن نظرية فوكـو رمسـت   . واملعادين للشكالنيني يف احنيازهم
دائرة حول نفسها مسيجة بذلك فسحة منفردة حيث سجن فوكو نفسه فيهـا  

وإن من اخلطل بالتأكيد أن نقول، مع هاكينغ، أن األمـل  . ين معهوسجن آخر
والتفاؤل والتشاؤم قد تبدت كلها على يد فوكو بأا جمرد توابع لفكرة عن عقل 
متسام موطود األركان، باعتبار أننا جتريبياً خنترب األمور يومياً ونتصرف ا وفقـاً  

العقل الذي العالقة له بتلـك  كذاك " عقل"لتلك األشياء دومنا أية إشارة ألي 
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، كـذلك   *Hopeو  hopeوهنالك، بعد كل ماقيل، فرق معقول بني . األمور
األمر الذي يفرض علينا أال ندع فوكو : **Logos- wordsالفرق املوجود بني 

يعبث باخللط بني هذا وذاك، وبأال جيعلنا ننسى أن التاريخ الميكن أن يتسىن لـه  
قاومة وجهد وصراع، وأن الشيء من هـذه األشـياء   البناء دون عمل ونية وم

  .عرضة لالمتصاص بصمت يف صميم صغريات شبكات أعمال السلطة
وهنالك نقد أهم من سابقه جيدر توجيهه لنظرية فوكو عن السلطة، أال وهو 

ويبدو، لسوء . ذلك النقد الذي ساقه هلا تشومسكي على أحسن ماتكون الرباعة
دد لفوكو يف الواليات املتحدة، اليعرفون شيئاً عـن  احلظ، أن معظم القراء اجل

املناظرة اليت جرت بينهما قبل عدة سنوات خلت علـى التلفزيـون اهلولنـدي    
، وال عن املقالة النقدية البليغة لتشومسكي عن فوكو املوجودة يف كتـاب  )30(
وهـو  -فلقد وافق كال الرجلني على ضرورة مقاومة القمع ". اللغة واملسؤولية"

املوقف الذي صار فوكو جيد مزيداً من املشقة منذ ذلك التاريخ يف تبنيه بشكل ال 
وأما بالنسبة لتشومسكي فقد كـان يـرى أن املعركـة السياسـية     . لبس فيه

ختيـل جمتمـع   "أوالمها : السوسيولوجية جيب أن خيوضها املرء ويف ذهنه مهمتان
الذي نفهم فيـه تلـك    مستقبلي يتطابق مع مقتضيات الطبيعة البشرية بالشكل

املقتضيات على أحسن مايكون، وثانيهما طبيعة السلطة والقمـع يف جمتمعاتنـا   
لقد وافق فوكو على الثانية دون أن يتقبل األوىل بشـكل مـن   ). 31"(الراهنة

فأية جمتعمات مستقبلية قد نتخيلها اآلن ماهي إال، كما كـان يـرى،   . األشكال
وإن ختيل جمتمع مسـتقبلي تسـوده   ". الطبقي ابتكارات حضارتنا ومثرة نظامنا"

العدالة لن يكون حمدوداً بوعي زائف وحسب، البل وإن التخطيط له سـيكون  
فكرة العدالة حبد "أيضاً طوباوياً جداً بالنسبة ألي إنسان كفوكو الذي يعتقد أن 

 ذاا هلي تلك الفكرة اليت جرى تلفيقها بالنتيجة واستغالهلا يف جمتمعات خمتلفـة 
). 32"(كأداة لسلطة اقتصادية وسياسية معينة أو كسالح ضد تلـك السـلطة  

وماهذا الرأي إال شاهد حي على إحجام فوكو عن التعامل اجلاد مع أفكاره عن 
فلئن كانت السلطة تقمع ويمن وتستغل، فإن أي . ضروب املقاومة ضد السلطة

                                                        
* Hope : إحدى ثالث إلهات شقيقات كن رمزاً للفتنة والجمال لدى قدماء اإلغريق، في حين أنhope 

  .المترجم-تعني األمل أو الرجاء 
** Logos :في حين أن  ) أو كلمة اهللا-االبن (مز في العهد الجديد إلى السيد المسيح ترwords  تعني

  .المترجم -الكلمات المحض
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يس مبنتهى البساطة سالحاً شيء يقاومها ليس موازياً هلا أخالقياً، ليس حيادياً ول
فاملقاومة ال ميكن أن تكون بديالً مناوئاً للسلطة وال أن يكون . ضد تلك السلطة

وجودها مشروطاً بوجود السلطة يف آن واحد معاً، إال مبعىن من أكثـر املعـاين   
وحىت لو كان من العسري إجراء التمييز، فهنالك متييز جـدير  . املتيافيزيكية تفاهة

ثلما يفعل تشومسكي، مثالً، حني يقول أنه على اسـتعداد لتقـدمي   م -إجراؤه
ماندته لطبقة بروليتاريا مسحوقة إن هي وضعت نصب أعينها العدالة كهـدف  

  .لنضاهلا
إن التداول املزعج لنظرية فوكو عن السلطة لشكل من أشكال املغـاالة يف  

عوبة وذلـك  التلخيص النظري الذي تنطوي مقاومته ظاهرياً على مزيد من الص
ألنه، على نقيض العديد من األشكال األخرى، موضع التصييغ، وموضع تكرار 

  .التصييغ واالقتباس الستعماله فيما يبدو عليها بأا حاالت موثقة تارخيياً
ولكن اجلدير بالذكر أن التاريخ لدى فوكو ماهو، يف خامتـة املطـاف، إال   

لى أن شكله هو ذلك الشكل نصي، أو باألحرى مصبوغ بصبغة نصية، عالوة ع
الذي لو سئل بورجز عنه النتسب إليه، يف حني أن غرامشي لو سـئل السـؤال   

ولو طولب غرامشي بإبداء الـرأي يف  . نفسه لقال بأنه واجد عدم التجانس فيه
التنقيبات األثرية لفوكو ألطرى دقتها بالتأكيد، وألبدى استغرابه من أا التتيح 

حركات الصاعدة، وال أي مربر للثورات أو اهليمنة املضادة أو حىت مربراً إمسياً لل
ففي التاريخ البشري هنالك دائماً شيء ما خارج متناول األنظمة . الكتل التارخيية

السائدة مهما كان عمق استنفاع اتمع ا، وهذا الشيء هو ماجيعل التغيري أمراً 
الذي يقصده فوكو ويكبح مجاح  ممكناً مبنتهى الوضوح، أي مايقيد السلطة باملعىن

واملرء ليس بوسعه أن يتخيل فوكو مكابداً مشقة حتليل معزز . نظرية تلك السلطة
ملسائل سياسية موضع نزاع شديد، وال ملزماً نفسه، على غرار تشومسكي نفسه 
وغريه من الكتاب اآلخرين كجون بريغر، بتوصيفات للسلطة والقمع بشيء من 

  .اة واآلالم البشرية، وآماهلا اخلائبةالنية لتخفيف املعان
إن أنواع النظريات اليت كنت أحبثها ميكن أن تتحول بسهولة متناهيـة إىل  

. عقيدة ثقافية، األمر الذي يعين أن التوصل إليه قد يبدو مبثابة النتيجة املفاجئـة 
فما أن تقوم عملية ختصيصها للمدارس أو للمؤسسات حىت حتوز هلا على جنـاح  

على مرتلة السلطة ضمن الزمرة أو النقابة الثقافية، أو ضـمن األسـرة    السرعة
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وعلى الرغم من أن الواجب يقضي بتمييزها عـن أشـكال   . الثقافية املتواشجة
عقائد ثقافية أكثر فظاظة منها كالعرقية والقومية، فإا ماكرة يف كون مصـدرها  

ي النقدي كليالً بإقناعه جيعل الوع -أي تاريخ منشئها املعارض واملناوئ-األصلي 
أن تلك النظرية اليت كانت ذات مرة متمردة التزال على متردها وحيويتها وردها 

فالنظرية، ما أن تستبقى بني أيدي اختصاصييها وكهاا، حىت متيل . على التاريخ
إلقامة األسوار حول نفسها، إن جاز مثل هذا التعبري، غري أن هذا اليعين أن على 

إن قيـاس  . أن يتجاهلوا النظرية وإما أن يفتشوا يائسني عن بدائل أجد النقاد إما
املسافة بني النظرية باألمس ويف هذا اليوم، وهنا وهناك، وتدوين الصدام الـذي  
كانته النظرية مع ضروب املقاومة هلا، والتحرك الشـكاك يف العـامل السياسـي    

 اآلداب اإلغريقيـة  الفسيح حيث يتوجب النظـر إىل اآلداب اإلنسـانية أو إىل  
والرومانية بأا فروع صغرية من املغامرة البشرية، وتعيني حدود املساحة الـيت  

ولرمبـا  (تتغطى بكل تقنيات االنتشار واالتصال والتأويل، واستبقاء شيء ضئيل 
فإذا مل تكـن هـذه األشـياء    : من اإلميان جبماعة بشرية معادية للقمع) متضائل

وماهو الـوعي النقـدي يف   . قل تبدو بالفعل بدائل جذابةإلزامية، فإا على األ
  جذوره إن مل يكن ذلك الرتوع واجلموح للتفتيش عن البدائل؟

  
nnn  
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  رميون شواب ورومانسية األفكار -11
  

على الرغم من أن رميون شواب كان شاعراً وكاتب سرية وأديباً 
من قبل معظم (ل وروائياً وحمرراً صحفياً ومترمجاً وأستاذاً، فإنه جمهو

أمريكية النموذجية املهتمة باحلركة الرومانسية، على -اهليئات األنكلو 
، عالوة على أن العمل من أعماله حظي بالترمجة إىل )سبيل املثال
فبالنسبة إلنسان ما كانت اهتماماته تعرف أية حدود وطنية . اإلنكليزية

تخطى احلدود كما كانت طاقاته مكرسة ذلك التكريس العميق لكل ماي
لقد ولد يف نانسي يف . الوطنية، فإن هذا التجاهل مفعم بسخرية كئيبة

وإن الشيء القليل الذي . 1956ومات يف باريز يف عام  1884عام 
اكتشف بسهولة عن حياته وشخصيته يأيت من ثالثة أعداد من 

"Mercur de France"،) =حيث ظهرت بعض أشعاره ) رسول فرنسا
 تكن قد وجدت طريقها إىل النشر حىت حينه، عالوة ومذكراته اليت مل

ويبدو عليه أنه كان ذلك ). 1(على الذكريات اليت كتبها عنه أصدقاؤه
اإلنسان املتواضع بعض الشيء واهلادئ الذي قضى معظم حياته يف 

أصدر بالتعاون مع غي ) 1940-1936(ولبضع سنني . خدمة األدب
حيث كان من  )*("Yggdrasill"الفود جملة مكرسة للشعر بعنوان 

امللفت للنظر فيها مشولية اهتماماا وانفتاحها على تيارات يف الشعر غري 
إن شواب خيلف وراءه االنطباع بأنه رجل . التيارات األوربية والعصرية

مرهف احلس والذوق وذو تأمل عميق بطبعه وانطوائي بعاداته، وذو 
خامد، إىل احلد الذي يدفعه نوع من اإلحساس الديين العنيف، ولو أنه 

                                                        
أسطورة نورويجية تتحدث عن شجرة من الرماد تظلل العالم بأسره، وتجمع األرض : إغدراسيل *

قطعين يعنيان وهي كلمة مؤلفة من م. والسماء في حين أن الجحيم يكمن في جذورها وأغصانها
  .المترجم-"الحصان المخيف"ربما 
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دون أن يكون " منرود"أو كتابة ملحمة شعرية عن " املزامري"لترمجة 
  .ملتزماً بالضرورة بأي دين منظم

يف وجوه عديدة، هذا إن مل يكن أيضاً شخصية  )**(إن شواب مياثل خورخس
فحني كان .  +"Ficciones"من شخصيات قصصه القصرية اموعة حتت عنوان 

األدب كان ينتج كتباً عن شخصيات مغمورة إىل حد ما من مثل أالمـري   يتعاطى
ألـف ليلـة   "بورج، وحني طلب منه أن يكتب مقدمة لترمجة فرنسية حلكايات 

كتب بدالً عن ذلك عمالً من ثالمثائة صفحة عن أنطوان غاالند، الـذي  " وليلة
 كان أول كان تلك الشخصية اليت عاشت يف أواخر القرن السابع عشر، والذي

وحيكى لنا عن اهتمام خورخس بشخصـيات  ". أللف ليلة وليلة"مترجم فرنسي 
تشسترتون، اللذين أفادا مـن االهتمـام اجلـاد    . ك.شاذة كجون ويلكيرت وج

املفاجئ، إىل حد ما، املعروض يف دراسته عنهما، وذلك ألن الكتـب اهولـة   
إن كـالً  . لنوع من االهتماموالكتاب املغمورين اليستقطبون يف العادة مثل هذا ا

من شواب وخورخس يتكشفان عن تكتم شخصي جوهري مقرون بفكرة تقريباً 
البحث عنه، عن حياته، كياسة وهدوء -من أفكار ماالرميه عن الكتاب املقدس 

البطولة املوجودة فيه بصرف النظر عن اجلهود املبذولة لصاحله إىل حد الخيطـر  
اإلحساس يف شواب، ويف خورخس، بالطبع، بأنـه  وإن املرء ليخاجله . على بال

جيسد مكتبة إنسانية عرضة لالكتشاف رويداً رويداً، للسري فيها ولوصفها، غري 
أن القيمة التأتيها من آداا الكالسيكية العريضة مبقدار ماتأتيها مـن شـواذها   

  .املستغرب
حيـث  إن التفاصيل الالمتناهية هي مايسم أهم أعمال االستبحار لشواب 

فاملوضوع الكـامن يف هـذا   ). 2(أهم املنجزات" االنبعاث الشرقي"ميثل كتاب 
العمل هو اخلربة األوربية للشرق، أال وهي تلك اخلربة اليت تعتمد بدورها علـى  

وللوصف الذي يصف فيه شواب ". الغريب واملغاير"احلاجة البشرية الستيعاب 
يل شديدة التمركز وجمموعـة  هذه اخلربة يضيف موهبة نادرة للتعامل مع تفاص

فالشرق، يف رأي شواب، مهما قد تبدو درجـة شـذوذه   . مبنتهى الصرب واألناة
                                                        

، شاعر وباحث أدبي وكاتب قصة 1899أرجنتيني من مواليد عام : خورخي لويس خورخس )**(
  .المترجم-قصيرة، له مجموعة قصصية بالعنوان المشار إليه 

  + Ficciones" :المترجم -"الخيال.  
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"outré"مكمل لنصف املعمورة الغريب، والعكس بالعكس ،.  
وإن املشهد، كما عرب عنه أحـد املعجـبني بشـواب، ملشـهد إنسـانية      

وة علـى زاويـة   أي العبارة االصطالحية اللفظية عال-وأما شكله ). 3(متكاملة
فشكل جليل وعسري يف آن واحد معاً، وذلك ألن شواب حياول دائماً أن -رؤياه 

يصف ظاهرة ما بالشكل الذي هي عليه حبد ذاا وكشيء كان له أثـره علـى   
إنه أهل لبذل ذلـك اجلهـد   . حيوات عديدة على مدى ردح طويل من الزمن

ولكـن  . ملشرق والغـرب األوريب املضين الالزم لتوثيق التبادالت الثقافية بني ا
مبقدوره أيضاً أن خيلق بعض الزوايا اخلالبة، احملجوبة عـن اإلطـار العـريض    

  .ملوضوعه الكبري، اليت تظهر فيها من حني إىل حني فراغات جديدة أساسية
يف الوصف الذي يصف فيه شـواب سلسـلة   : فأوالً. فمثاالن كافيان هنا

غاالند باريز إىل تركيا، اليعدم الوسيلة أيضاً  األحداث املعقدة اليت تسبق مغادرة
للكشف عن الكيفية اليت كانت فيها هذه األحداث موضع تلمـيح مـوليري يف   

يبني " االنبعاث الشرقي"وبعدئذ يف كتاب ). 4"(البورجوازي اللطيف"مسرحية 
شواب ال ذلك التكافل العجيب بني العلوم البيولوجية وبني علم اللغـة األوريب  

دي وحسب، بل وتفاعل هذه القوى يف عمل كوفييه، عالوة علـى األثـر   اهلن
. االجتماعي الذي خلفه ذلك التكافل يف الصالونات الباريزية يف تلـك اآلونـة  

فسواء أكان األمر يتعلق حبفنة من العبارات الشفافة ظاهرياً املنطوقـة بلسـان   
بلزاك، فإن شـواب  جوردين أوبلسان كوفييه يف الصالونات اليت كان يرتادها .م

يفتح مغاليق سلسلة رائعة من التلميحات مربهناً بذلك، مثالً، أن جتاذب أطراف 
احلديث بني حمدثي النعمة كان خيفي بعض اإلشارات عـن نشـوب أزمـة يف    
العالقات بني لويس الرابع عشر وبني الـبالط التركـي، أو أن فهـم بلـزاك     

من مظاهر االنتشار الثقايف املقصـور  للمنجزات اليت جاء ا كوفييه كان مظهراً 
  ).1820(على باريز يف عشرينات ذلك القرن

أي كيفيـة تـأثري   -فالتفاصيل يف أمثال هذه الشواهد هي تفاصيل التأثري 
ولكن شواب، على غـرار إرخ أوربـاخ،   . كاتب بأم عينه أو حدث على آخر

، على غـرار  شحيح يف إعطاء التفسري النظري عما يفعل، عالوة على أنه قنوع
الفكرة الكالسـيكية  ) Mimesis" (احملاكاة"إرخ أورباخ أيضاً يف حبثه يف كتاب 
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عن األسلوبني األدبيني الرفيع منهما واملبتذل، باعتماد موضوع صريح صـراح  
تقريباً، أي تأثري الشرق يف الغرب، والسماح لبصمات ذلك املوضوع بالظهور يف 

وبالفعل فإن التماثـل  . ئلة من األدب الالحقأمكنة العد هلا والحصر يف كتلة ها
مع إرخ أورباخ البل وحىت ذلك التماثل األكثر سحراً وأسـراً مـع أيرسـنت    
روبرت كورتيوس يفرضان االنكفاء داخل الوطن على املعرفة الفيلولوجية لدى 

أي (شواب، والسيما على قدرا على الكيفية اليت تتمكن ا وحدات ضـخمة  
من أن توحي وتعيش وتتخذ شكل كتلة نصية ) ية الالتينية، الشرقالسطوة الثقاف

إن شواب مهووس إىل حد كبري جـداً، علـى غـرار    . يف عصور وثقافات تالية
أورباخ وكورتيوس وخورخس، بصورة النص كمكان للجهد البشري، كخصوبة 

لزمان حمشودة يف هوية ثقافية تنشر احلياة البشرية أينما كان يف ا *text-ile"نصية 
وهو التعبري املأخوذ من العمل املهمل (فأمهية االنبعاث الشرقي . واملكان كنتيجة

بالنسبة ") جني األديان"بعنوان  1832الذي أصدره صدره إدغار كوينت عام 
لشواب تكمن يف أن هذا االنبعاث الثاين عرض العامل كله أمام اإلنسان األوريب، 

إغريقـي مكتـف   / ضمن حدود حيز التيينيف حني أن االنبعاث األوريب حبسه 
إن هذا االنبعاث الثاين، كما يسميه شواب يف إحدى التعميمات املتراصة . بذاته

اليت يفيض ا عمله، مجع اهلند والعصور الوسطى وأزاح بذلك عصري أوغطس 
: ولويس الرابع عشر فبمهمة اإلزاحة توزعت بالتساوي على العواصم الكـربى 

  .ندن وزعت وباريز نقحت وعممتفكالكوتا زودت ول
إن نظرة شواب للشرق نظرة فياضة بالعمق والفائدة حىت لبوسع املـرء أن  

، مستشـرق أكثر مما هو شرقي يكون بالشك على مزيد من الدقة إن وصفه بأنه 
). 5(فضالً عن أنه إنسان أكثر اهتماماً باإلدراك الواسع منه بالتصـنيف الرتيـه  

عن إدراك األوريب للشرق كان له تأثري، فـإن شـواب   ومبقدار ماميكن أن يقال 
يعتقد بأنه كان تأثرياً منتجاً، وذلك ألن التأثريات الشرقية ميكن العثـور عليهـا   

ولكن على . أينما كان يف الثقافة الرومانسية ويف الثقافة السابقة للرومانسية أيضاً
مها هارولد بلـوم و   الرغم من ذلك فإن باحثني حديثني اثنني للفترة الرومانسية،

بيت، جاءا بفرضية مناقضة مفادها أن التأثري كله عاد بالقلق وإحسـاس  . ج.و
                                                        

* text  تعني النص في اإلنكليزية، في حين أنtextile   وكأن -تعني النسيج أو المنسوج المحبوك
  .المترجم-الكلمة الثانية مشتقة من األولى 
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بالدونية والتخلف على كتاب العصر فمن كانت األصالة غري املتـأثرة بشـيء   
ولكن شواب يتخـذ لنفسـه   ). واألقل احتماالً(بالنسبة هلم هي اهلدف األمسى 

مانسية هللت للشرق كتأثري فيه النفع للشعر املوقف الذي مفادها أن احلركة الرو
فهنا يساهم عمل شواب تواً مسامهة دراسية ونظريـة  . والنثر والعلم والفلسفة

التأثري يف األدب الرومانسي باعتباره عامل إغناء ودميومة مفيدة أكثر مما هو : جلى
فالتفصيل هو من جديد ذلك الشيء الـذي يـراه   . عامل توهني وحضور مقلق

والشيء الذي يقوله على مايبدو هو أن . ويورد فيضاً منه لتعزيز التعميم شواب
 -الذي يؤرخه زمنياً بدقة متناهية تدوخ القـارئ -عمالً ذا احلجم الكبري جداً 

إذا دأب على اكتشاف الشرق بشكل إرادي وواع، جيب علينا وقتئذ أن نعتـرب  
 ذلك لكان الشعور حياله بأنـه  التأثري بأنه يزودنا، يف خامتة املطاف، بشيء لوال

والشيء الذي ينجم ماهو بالرتاع العنيف بني الكتاب حول الزمان . غياب مربك
واملكان املرسومني ختطيطاً من قبل بلوم مبثل ذلك اإلحلاح، بل توفيق الحدود له 
مماثل للتوفيق الذي يراه شواب يف الفطرة اآلسيوية، أال وهو ذلك التوفيق الذي 

فيما بني البدعة والوافد اجلديد بل يرى بدالً من ذلك أن الزمن كله ملك اليغاير 
إنه يكرر نفس النماذج املتشابكة إىل ماالاية، اللتوفري الوقت، بل ألن : "الشاعر

حبوزته حتديداً، على النقيض من ذلك، ردحاً طويالً من الزمن حتت تصرفه حبيث 
ة عابرة بالضرورة أمر الينطوي على أية أن استنفاده له يف اإلتيان بتفاصيل صغري

  .خماطر
فالثنائيـات  . وهكذا فإن نقد شواب نقد مطبوع بطابع املشاركة الوجدانية

كما بني الشرق والغرب، وبني كاتب وأخر وزمن -والتعارضات واالستقطابات 
تتحول يف كتابته إىل خطوط متصالبة ومتقاطعة، وهذا صحيح بيد أـا   -وأخر

فقبل عام واحد من وفاتـه كانـت   . قت نفسه صورة إنسانية هائلةترسم يف الو
، ولكن "تاريخ عن الشعر العاملي"تراوده فكرة مؤداها أن احلاجة تفضي بوجود 

من املؤسف أنه مل يكتبه، إذ كان حياول أن يتنبأ بصورة عن األدب كخطـوة يف  
شواب، ولكن إن الصورة البشرية كانت دائماً تطغى على نقد ). 7(ذلك االجتاه

مايثري اهتمامنا ا هو أن مثل هذه الصورة، حني ندركها، من منجزات الكاتـب  
فهنالك تفاصيل اجلهد البشري، ومن مث تنظيمهـا،  . وماهي مبثابة اهلبة إليه بتاتاً

إن نقد شـواب، يف حماولتـه ختصـيص    . وبعدئذ تصويرها كلها يف اية األمر
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أوثق ارتباط بنقد كل من جورج بـاويل  موضوع دراسته واستنساخه، لقد على 
وآلربت بيغوين وآلربت ثيبوديه وجني ستاروبينسكي، وبنقد آخرين من أمثاهلم، 

فشواب، على . ممن خياهلم الصابر الدؤوب يهيمن على عمل مجع احلقائق املضين
، يسـري  ")ابتكار احلرية"باستثناء ستاروبينسكي على األرجح يف (نقيضهم كلهم 

هدى األحداث واللحظات التارخيية املتميزة والتحركات الكربى اليت  دائماً على
إن الوعي، بالنسبة إليه، مسألة ثقافية مثقلة باخلربة التجريبيـة  . تتحركها األفكار

ولئن كان يصف نشوء علـم اللغـة اسـتناداً إىل    . يف هذه احلياة الدنيا ومنها
تا أوالسنسكرييتية أو إحدى املكتشفات العديدة اليت جاءت من لغة الزند آمنيس

اهلندية، أو كان يصف ذلك االحنباك الغين اخلـرايف  /اللغات السامية أو األوربية 
الذي تنحبكه املوضوعات الشرقية يف الكتابة اإلنكليزية والفرنسـية واألملانيـة   
واألمريكية، أو كان يصف حىت املعطيات الدقيقـة املرتبطـة بالنشـاط الفـين     

على وجه  1860وبني عام  1771ن تلك السنوات بني عام أوالعلمي يف غضو
وقبل كل هـذا  . التقريب، فإن عمله دائماً مبثابة الكرت احلقيقي للتبصر واملعرفة

وذاك فعمله يعمق إطراءنا لذلك النوع النادر ندرة بالغة وخاصة من الدراسـة  
أو األدب، املتأنية اليت قلما خيطر فحص دورها على بال واحد من منظري النقد 

  .كما أشعر
أو " Taine"إن شواب، بصرف النظر عن ظواهر األمـور، لـيس بـتني    

فالنقد التارخيي ليس علماً بالنسبة إليه، على الرغم مـن أن الوقـائع   . النسون
ولكن تاريخ اإلنسان ينال حوافزه من الرغبـة  . التارخيية جديرة باالحترام طبعاً

يعلمنا أن توطيد "ا مبنتهى البساطة، فالتاريخ بنشدان احلقيقة، ال من توطيد أركا
ومن هو ذلك املبتكر . أركان احلقيقة أقل أمهية من جعل حقيقة معينة أمراً مرغوباً

العظيم الذي وجد يف الدنيا كلها حقيقة جديدة من دون أن يكون قد فتش عنها 
فلقد كتب شواب هـذا الشـيء عـن أوائـل     ). 8"(قبالً يف املكان املغلوط؟

إن عجائب األمور الثقافيـة الـيت   . ملستشرقني، بيد انه ينطبق على عمله أيضاًا
) ال الوقـائع (كانت تنكب عليها كل دراسته تتمثل بالصراع بني زمرة احلقائق 

اليت هي موضع االكتساب وزمرة احلقائق اليت هي موضع الشـعور، بالشـكل   
فشواب، . آن واحد معاً الذي حيدث فيه يف صميم ثقافة ما وفيما بني ثقافتني يف

اليهـودي يف  /الذي كان جيد له مايعززه يف خلفيته، يرى أن املركب املسـيحي 
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الثقافة الغربية كان مضطر لإلذعان الكتشاف حضارة أقدم منه، األمـر الـذي   
. اهلندي ينافس أولوية اتمع العربي يف العقـل األوريب / جعل علم اللغة األوريب

توعب الحقاً ذلك االكتشاف ليجعل من العامل وحدة وهكذا فإن ذلك العقل يس
ولكن املأساة املزعجة اليت عاشها االستشراق، كما يعرب عنـها  . تامة مرة أخرى

تكمـن يف  ". االنبعاث الشرقي"شواب يف الصفحات الثالثني األول من كتاب 
 ، أي كيف أن عـاملني خمـتلفني  "البدائي"املناقشة اليت استهلها الكتاب عن معىن 

يبدوان للناظر كأما يطالبان حبقهما يف األصالة والعبقرية، وكيف أن فكرتني عن 
احلضارة واهلمجية، وعن البداية والنهاية، وعن األنطولوجيا والغائية، تعانيان من 

وحتديداً يف ذلك : 1850وعام  1770حتول صارخ يف السنني الواقعة بني عام 
ختالف وانتشرت يف طول أوربا وعرضها الزمان الذي قامت فيه رغبة عارمة لال

واختذت شكل األزمة الوحيدة النامجة عن موجة الثورات السياسية، طغت علـى  
فمهمته )". 31(سطح األحداث تلك اجلوانب االستشراقية اليت التعد والحتصى

إذاً هي دراسة التطور الذي أدى إىل تبديل صورة الغرب عن الشرق من صورة 
إن من الواضـح أن  . أي من انبهار شكوكي إىل توقري المثيل له بدائية إىل فعلية،

ومع ذلك فإن التصوير تصوير حصيف . هنالك توهيناً حمزناً من صورة إىل أخرى
وتعديلي جداً كما أن نطاقه نطاق موسوعي جداً إىل ذلك احلد الذي جيعلنا نشعر 

فالشـرق  . كرة عاطفيةأن التوهني قانون من قوانني التغيري الثقايف أكثر مما هو ف
ويصبح قطاعاً أيـديولوجيا  ) 30(خاصة باألقسام الدراسية ... يتحول من مكتبة

كانـت   1800فقبل عام ). 131(فاإلهلامات تفضي إىل االختصاص: أو دراسياً
حيـث كـان   " le monde du classé"أوربا تعيش عامل التصـنيف الطبقـي   

ول واألخري، ولكن بعـد عـام   هومريوس ميثل فيه منوذج الكمال التقليدي األ
فإىل جهنم وبئس املصري باالعتماد على . على ذلك العامل" املنشق"يتطفل  1800

وبدالً من ذلك مثة نصـوص ومصـادر،   . اخلرافات واملوروثات والكالسيكيات
وعلوم قائمة على عمل مضن وجمهد وعسري، طفقت تفـرض حقيقـة جديـدة    

الشاغل لشواب صار ينصب على كيفية وهكذا فإن الشغل . وغريبة على العقل
حدوث هذا األمر وعلى السرعة العجيبة اليت تسلم نفسها فيها حـىت الغرابـة   

  .للتحول إىل معتقد رصني
مثة مسة خاصة تطبع دراسة شواب هي أنه اليويل اهتماماً واضـحاً ـرد   
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عـاث  وما ذلـك إال ألن االنب . احلماقة والفوضى اللتني يثريمها الشرق يف أوربا
الشرقي، كموضوع، ال يشكل تياراً يف اخليال الرومانسي أقل شذوذاً من تلـك  
التيارات اليت يوثقها ماريو براز، مع اإلشارة إىل أن شواب ليس أقل كفاءة مـن  

مثالً؛ -بيد أنه اليقدم على ذلك، حىت وهو يدون بالتفاصيل . براز للتعليق عليها
لرغم من جتشمه مشاق سـفر فعلـي   جنون حياة آنكوتيل دوبرون الذي على ا

مستحيل وعبوره أدغاالً فياضة باألخبرة، مل حيظ بشرف اإلقرار به كباحث إال يف 
" des érudits abnégatoin"أواخر سنوات حياته، فهضم املتبحرين حقوقهم 

وإن ما رأوه وشـعروا بـه   . ليس مفيداً جزئياً إال كتعليل لرجال من هذا القبيل
الت عديدة استحوذ على عقوهلم عمليـاً، ولكـن شـواب    حيال الشرق يف حا

منهمك أكثر مما ينبغي  بتبيني التناسق اإلنساين فيما بني هذا االنبعاث واالنبعاث 
السابق لكي يهجس بتلك احلماسات انونة اليت كان مبقدورها إنتاج بيكفـورد  

ب إىل وعلى النقيض من ذلك فإن نظرة شـوا . أو آنكوتيل أو رينان أو روكرت
االنبعاث الشرقي تتفادى، يف الوقت الذي تتجنب فيه املظاهر املربكـة للخـربة   
األوربية يف الشرق، امليول الفطرية الرومانسية الكبرية األخرى حنو الطبيعية، أي 

  .الوعي املشحوذ الرهيب خبصوص الثقافة الشعبية
لكية الدراسية ميثل يف احلقيقة ذروة احلياة املس" االنبعاث الشرقي"إن كتاب 

فكمـا أن  . لشواب، على الرغم من أنه حيتل زمنياً مركز الصدارة تقريباً فيهـا 
موضوعه يعد العدة لتقبل الغرب الشرق وااة معه ومن مث استيعابه، فإن هذه 
األمور كانت هي األشياء اليت أوحى ا عمل شواب األسبق كما كانت أيضاً يف 

ولسوف أحتدث هنا بإجياز عن . وغة يف عمله الالحقالوقت نفسه من األمور املفر
حلقة من الكتب والكتيبات التارخيية والدراسية الـيت تتحلـق حـول كتـاب     

، أال وهي تلك احللقة اليت تستثين الكتلة األساسية من أشعاره "االنبعاث الشرقي"
 إن التناوب الذي يتناوبه شواب بني األمانة ملوضوعه أمانـة . وقصصه وترمجاته

وراثية أو ساللية، وبني مطاحمه البنيوية الشاملة لتبيني التنبؤ واالستتار واالنكسار 
ماهو بوجيز العبـارة إال  -واالستبدال على الرغم من مسرية التاريخ املستقيمة 

التناوب يف منهجه بني القرىب والتقرب كأسلوبني من أسـاليب فهـم التـاريخ    
  .ومواكبته

، أي )1934" (حياة آنكوتيل دوبرون" وأول كتاب من كتب شواب كان
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سرية حياة ذلك الدارس الفرنسي، واملنظّر لفلسفة املساواة، وداعـي الـدعاة   
و  1759الذي بني عـامي  ) اجلانسينية والكاثوليكية والربامهية(لتوحيد العقائد 

. وترمجه الحقاً وقتما كان يف منطقة سيورات اهلندية" الزند آفيستا"نسخ  1961
احلدث بالنسبة لشواب يتنبأ بفيض من الوثائق املترمجة اليت سـتظهر يف  إن هذا 

وعالوة على التحليل االعتباطي حلماقات . الغرب الحقاً خالل االنبعاث الشرقي
ومحاسات آنكوتيل الغريبة جند يف الكتاب بشائر معظم املوضوعات الـيت كـان   

ت هو موضوع نكـران  واألول بني تلك املوضوعا. يعتزم شواب معاجلتها الحقاً
إبان هلاثهم " selflessness= abnégation des érudits"الذات لدى املتبحرين 

إن ماكنا نراه نكبات كـان  : "خلف خمطوطة ما، أي مطلق االلتزام بقضية التعلم
وأما املوضوع الثاين فهو التولع ). 9"(يف نظره فرصة إضافية أخرى لتعلم شيء ما

ء بالتفاصيل، كما حني يصف الظروف احلقيقية للحياة الذي يتولعه شواب باإلدال
على ظهر السفن يف القرن الثامن عشر أوحني يؤرخ زمنياً عالقات آنكوتيل مع 

واملوضوع الثالـث هـو اهتمـام    . كل من غرمي ودريدرو ووليام جيمز وهريدر
. يتالتورا" التاريخ"شواب باخلالف يف العقل األوريب بني األسبقية الشرقية وبني 

ومن اجلدير بالذكر أن كالً من آنكوتيل وفولتري كان مهتماً باهلنـد وبالكتـاب   
أن هم األول كان جعل الكتاب املقدس أكثر بعداً عن التفنيد، يف "املقدس، بيد 

إن تلـك املوهبـة   ). 10"(حني أن هم الثاين كان جعله أكثر بعداً عن التصديق
حق بفقرات ذات مجـال شـعري   احملكمة لدى شواب سوف تتعزز يف عمله الال

  .فائق
ولكن املوضوع الذي انكب عليه خيال شواب أكثر من كل املوضـوعات  
األخرى هو حياة الصور واألشكال يف الوعي البشري، أي وضعها دائماً وجودياً 

فالتـاريخ  . يف سياق تارخيي حمدد وعدم تركها البتة تطفو هنا وهناك كما تشـاء 
سلسلة من األحداث الوجدانية ألن األفكار اليت تسـتمد  الثقايف ماهو إال مبثابة 

وجودها من صور ذات طراز بدئي تدفع الناس، من الناحيـة األوىل، للنضـال   
دفاعاً عنها وتغرس يف أذهان الناس، من الناحية الثانية، نوعاً من السلبية اللعوب 

: ي املضطربأو حىت من، كما هو عليه واقع احلال يف حالة آنكوتيل، امليل الفطر
إن الصـور  . حنو األفكار أو املعتقدات بصرف النظر عن التناقض الذي هي عليه

 nous, à"أمور تارخيية، مصنعات شبه طبيعية نامجة عن تفاعلنا كلنـا أمجعـني   
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tous ."  وعالوة على ذلك فهي حمددة العدد، فاخليال نفعي جداً ومداها قـوي
زد على أن تلك الصور تشكل . املقدسالشرق، الغرب، اجلماعة، األصل، : جداً

فيما بينها مستنبتاً يولد قصة ومغامرة ثقافيتني للتعبري عنها كأفكار متصارعة فيما 
وعلى الرغم مـن أن الصـورة والفكـرة    . بينها أو منسجمة بعضها مع بعض

تتحركان مبنتهى احلرية على مايبدو، فإما أوالً من إنتاج البشر والنصوص اليت 
البشر، ومن مث تصبحان النقطتني احملـوريتني للمؤسسـات واتمعـات    يكتبها 

ومبا أن الصور هي الثوابت يف اخلربة البشرية، فإن األفكار . والعصور والثقافات
فها هنا يف فقرة . اليت حتظى مبشروعيتها منها تتخذ هلا أشكاالً خمتلفة وقيماً متفاوتة

إنـه  : "ل الذي سيهيمن على كتابتهيبني شواب ذلك التفاع..." حياة"من كتاب 
وعـن  ) الشـعب املختـار  (يذهب إىل آسيا ليعثر على برهان علمي عن أولوية 

ولكن سرعان ما أفضت استقصاءاته، عوضاً عن ذلك، . سالالت الكتاب املقدس
إىل انتقاد نفس تلك النصوص اليت ظلت حىت حينه حمط االعتبار أا من وحـي  

سـيربهن الحقـاً   " علم تاريخ اآلشوريني"رة اليت كان اهللا، أال وهي تلك السريو
  ).11"(على تعذر اإلتيان بنقيض ذلك

إن هذه األفكار املرتبطة بالضرورة هلا بعد مادي حبيث أنه ينقل ال التناوب 
كما حني يتحـدث شـواب عـن    (بني احملدود والالحمدود يف الثقافة وحسب 

تنبثق الرغبة يف األشـياء  : "ل قائالًاالستشراق يف املرحلة السابقة ملرحلة آنكوتي
بل وينقل أيضاً حتوالت أفكـار املسـافة والزمـان    ) 20")(اجلليبة من طرافتها

  .والعالقة والذاكرة واتمع واللغة واجلهد الفردي
ينهي آنكوتيل ترمجة كتاب آفيستا يف سيورات،  1759يف عام 

لقد حفر قناة  -ينهي ترمجة كتب األوبائيشاد يف باريز 1786ويف عام 
فيما بني عاملي العبقرية البشرية، مطلقاً بذلك العقال للرتعة اإلنسانية 

  لدى حوض
وقبل ذلك خبمسني سنة تقريباً كان . البحر األبيض املتوسط

مواطنوه يتساءلون كيف مبقدور أي امرئ أن يكون فارسياً، يف الوقت 
  الذي كان يعلمهم فيه أن

فقبله كان املرء يفتش عن . ثر اإلغريقيقارنوا بني مآثر الفرس ومآ
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املعلومة عن املاضي البعيد لكوكبنا حصراً بني أكابر الكتاب الالتينيني 
لقد كانت النظرة إىل الكتاب املقدس بأنه . واإلغريقيني واليهود والعرب

ولكن كونا صار متاحاً يف الكتابة . الصخرة الوحيدة، النيزك السماوي
أن يشك امرؤ يف شسوع هذه األراضي غري  إىل احلد الذي ندر فيه

فلقد نشأ التيقن من ذلك من ترمجته لكتاب اآلفيستا، وبلغ . املعروفة
أوج ذراه نظراً الكتشاف اللغات اليت تكاثرت يف أعقاب بابل إذ كان 

ففي مدارسنا، اليت كانت مقصورة . ذلك االكتشاف يف آسيا الوسطى
اإلغريقي الذي جاء به االنبعاث /حىت ذلك الوقت على اإلرث الالتيين

احلضاري األول، أقحم مالمح حضارات الحتصى يف غابر األزمان، 
ومالمح سلسلة الاية هلا من اآلداب، وفضالً عن ذلك صار من 

املعروف أن بلداننا األوربية القليلة ماهي باألمكنة الوحيدة اليت تركت 
ن مل يعد متمركزاً بني وأن االجتاه الصحيح للكو"بصمتها على التاريخ، 

مشال إسبانيا ومشال الدانيمارك من ناحية وبن انكلترا واحلدود الغربية 
  ).13"(لتركيا من ناحية أخرى

إن تصوير شواب آلنكوتيل يشتط كثرياً يف حماولته تبديد الغموض الـذي  
ففي خامتة املطاف حيدد شواب مكـان  ). 14"(خيفي دائماً بدايات االكتشافات

الذي يظهر " الزند"يف تبديل التركيز الناجم عن جزيء غامض من كتاب البداية 
يف أوكسفورد، يف الوقت الذي كان فيه الدارسون ينظرون إىل هذا اجلزيء اهلام 

  ).15"(ليعودوا من مث إىل دراسام، بينما آنكوتيل نظر مثلهم ومضى إىل اهلند
شكوك يف طريقـة  فعلى الرغم من أن شواب كان سيعرب الحقاً عن بعض ال

الغرب يف تناول السرية تناوالً مصبوغاً بصبغة عبادة األصنام، فإن عمله التـايل،  
لقد امتدت حياة . ، حمكوم بإطار عمل يتناول احلياة واألعمال"حياة األمري بورج"

، ومع أنه كان موضع إعجاب عدد مـن  1925إىل عام  1852بورج من عام 
فيلسوف يبقى علـى   -وهنري دي رونييه من بينهم كان إدمون جلو-الكتاب 

إن كتاب شواب عن بورج ألقـل  ). 16(األرجح كاتباً مغموراً وضئيل الشأن 
عالوة على العالقـات  -كتبه شهرة، وإن املرء ليتعجب من السبب الذي جعله 

يضطلع بعبء هذه املهمـة   -الشخصية البسيطة املشار إليها بني بورج وشواب
وبني احلني واحلني . أطروحته التكميلية يف السوربون الشاقة واخلاصة كي تكون
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نلتقط بعض التلميحات عن شواب احلقيقي، والسيما يف حتليالتـه الصـطفائية   
بورج، وأيضاً يف قدرته على إحياء املشاعر الروحية يف حياة، لوال ذلك، لبقيـت  

أن  ويف هذا السياق علينا أال نتغاضى عن احلقيقة الـيت مفادهـا  . حياة عرضية
شواب كان يف مطلع سنواته الستني حني تقدم رمسياً للحصـول علـى شـهادة    
الدكتوراه، إذ إنه حول نفسه، كأحد موضوعات دراساته، من رجـل أدب إىل  

ذلك الفيض املتوسع اجلـذاب الـذي    -فتعرجات عمل شواب. دارس أكادميي
ي ما أتاح ه -حدث يف صميمه نفس تغيري األفكار الذي كان خبرياً جداً بوصفه

. له احلد األعظم من التحول الذايت باحلد األعظم من التماسك املنطقي والوضوح
ولذلك من العسري أن يصدق املرء أن عمق االنكفاء الداخلي يف حياة بورج ليس 
هو العمق نفسه فعالً يف حياة شواب، مطروحاً من قبل شواب كشـيء خيـص   

  .بورج بتلك األمانة اليت تقتضيها الزمالة
، الذي كان سيجيء بعد عـامني يف  "االنبعاث الشرقي"فالتغاير مع كتاب 

إن عنوانه الفرعي املفصل يدل على أنه شيء مياثـل  . ، واضح لتوه1950عام 
املوسوعة، إن مل يكن مياثل برناجماً لنيل شهادة الـدكتوراه يف اآلداب الشـرقية   

: يف) شواب الدكتوراه وعرضاً كان ذلك الكتاب أطروحة رئيسية لنوال(الغربية 
ظهور اإلنسانية  -عصر الكتابات احمللولة الطالسم -االكتشافات السنسكريتية"

العلوم اللغوية  -فلسفة األديان والتاريخ -أكابر الشخصيات الشرقية -املتكاملة
 -آسيا والرومانسـية  -اهلند يف اآلداب الغربية -فرضيات اآلرية -والبيولوجية

فهذا العمل بدوره تاله عمالن آخـران كالمهـا كانـا    ". اهلندوسية واملسيحية
جممـع  "األول منهما، وقد كان عبارة عن مائيت صفحة حول . حمصلتني منطقتني
وحيمل تواضعاً عنوانـاً فرعيـاً هـو    " امليدان الشرقي"وبعنوان " تاريخ اآلداب

قـد  فلقد حول شواب اهتمامه هنا لكل تلك املادة اليت كان ". الرواق الشرقي"
واألمر بدا وكأن ماالرميه قـرر يف  . دون آثارها من قبل مبنتهى االجتهاد والكد

وذلك (خامتة املطاف أن يكتب حول ذلك املوضوع الذي كان يؤرقه فيما مضى 
عبارة عن عمل دراسي مكتوب من منطلـق  " االنبعاث الشرقي"طبعاً ألن كتاب 

". حياة أنطوان غاالند" ، كتاب1964وبعدئذ صدر بعد مماته، يف عام ). رمزي
حيـاة آنكوتيـل   "وعلى الرغم من أن هذا الكتاب كان أقل تشويقاً من كتاب 

، فإنه أكمل العمل السابق واختتم احلياة املسلكية لشواب يف الوقـت  "دوبرون
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نفسه أيضاً، نظراً ملعاجلة الظاهرة السابقة لالستشراق كأسلوب وأدب يف تلـك  
  ).17)(لشرق للعلم الغريباللحظة اليت سبقت استسالم ا

مثة مسة رئيسية لكل العمل الناضج لشواب هي اهتمامه مبا يدعوه بالثانويني 
"le secondaire" كاملترمجني والوراقني والدارسني ممن -، بالشخصيات الصغرية

يفضي جهدهم اجلهيد إلتاحة الفرص لظهور األعمال القيمـة لغوتـه وهوغـو    
إن االنبعاث الثقايف العظيم الذي نعتـه شـواب   وهكذا ف. وشوبنهاور وأمثاهلم

كان موضع استهالل الترمجات اليت أجنزها رجالن منسيان عملياً مها " بالشرقي"
إذ واحد منهما شق الطريق أمام الثورة العلمية واللغويـة يف  -آنكوتيل وغاالند 

ــا   ــرون يف أورب ــاين اســتهل األســلوب األديب الغريــب املق ــا، والث أورب
فالشيء الذي يفنت شواب يف أمثال هذين الرجلني هو، مبنتهى ). 18(قباالستشرا

الوضوح، أما اليتمتعان بأية مسة من السمات اليت تدفع أكـابر الشخصـيات   
األدبية أو الثقافية، وال بأي شكل يسري التمييز حلياما املسلكية، وال بـأي دور  

ركها األفكار اليت يعمالن جدير باإلطراء الكامل يف التحركات الكبرية اليت تتح
إما يشبهان على األرجح النتف الصغرية اليت تساهم، كما قـال  . على خدمتها

شواب ذات مرة، يف خمطوطة خيالية من تلـك املخطوطـات الـيت يـذعنان     
واليت تشبه كليتها مجعاء ماكان سيدعوه فوكو، لو سئل، بأرشيف ) 19(ملشيئتها

ما الذات يفرض نوعـاً مـن رد الفعـل    وعالوة على ذلك فنكرا. عصر معني
املعكوس يف نفس الدارس املعاصر الذي لن يتيح لتواضعهما االختفاء خلف أكابر 

فإحـدى  . األعمال أو الشخصيات اليت سامها بظهورها بكل ذلـك الوضـوح  
احملاوالت الناجحة اليت حاوهلا شواب إلحياء اإلنصاف حتدث حني يبني كيف أن 

من كونه نسخاً مباشراً ألصل عريب، خيلق بالفعـل ذلـك    أسلوب غاالند، أكثر
أمـرية دي  "املناخ الذي تصاغ يف صميمه مآثر الرواية الرومانسية املعنونة بــ  

  . *"كليفز
أال وهو إطـراؤه،  : هنالك مظهر آخر الهتمام شواب بالشخصيات الثانوية

إلمهـال  ، لغفلية األدب اآلسـيوي وا "امليدان الشرقي"الواضح يف طول وعرض 
فما مقدار نشوء هذا اإلطـراء  . النسيب للفردية الذاتية القوية اليت يتكشف عنها

                                                        
  .المترجم -1678رواية رومانسية لمدام دي الفاييت منشورة في عام  *
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من انطباعات شواب عن األدب الذي يبحثه ومامقدار كونه عامالً حقيقياً فيـه  
إذ إن املرء ليصاب خبيبة األمل لدى اكتشافه أن شواب اليعرف األدب الشرقي (

ومع ذلك خياجلين . ن ليس بوسعي تقديرمها، أمرا)إال باألساس من خالل الترمجة
وكـان  -الشك يف أنه بعد أن تقدمت به السنون كان يفتش عن وسائل أخرى 

لنقل التاريخ الثقايف، أي لنقل وحدات جديدة جيـد يف   -جيدها بطريقته اخلاصة
إن عملـه  . طلبها الدارس األصيل النيق، أال وهي تلك التعميمات األكثر فاعلية

-ك العملية اليت كانت ستقلص الفجوة بني املـؤرخني املوسـوعيني   ليستهل تل
من أمثال إيلي فور وهنري فوسيون وأندريـه   -شكالنيني كلهم على بكرة أبيهم

مارلو، وبني ماكان على يسارهم من مادية التحريات األثرية لفوكو، تلك املادية 
هلذا النـوع مـن    وهنالك بالطبع مغزى سياسي. املنهجية والفعلية واملؤسساتية

امليدان "فسابقاً يف . العمل، على الرغم من أن شواب نفسه قلما يفصح عن ذلك
يقول بالفعل أن أوربا، أو الثقافة الغربية، جيب تذكريها بأا ومنجزاا " الشرقي

وأبطاهلا ماهم، يف خامتة املطاف، إال جمرد حالة خاصة يف العمومية السامية للثقافة 
  ).20(البشرية ككل

إن جتنب املواقف العرقية املتمركزة، يف الوقت نفسه، حول اعتبار اإلنسان 
ومـا  . حمور الوجود، ميلي وجوب االهتمام باألدب الشرقي كرمى لذاته ليس إال

. ، ضمن احلدود املرسومة آنفاً، إال تأمل شعري منثـور رائـع  "امليدان الشرقي"
لوب صـعب وجمهـد، يف   فاألسلوب الذي اعتمده شواب يف خريف عمره ألس

  :وهاكم هذا املثال. بالكمور. ب.بعض األحيان، كأسلوب ر
على الشكل الذي كانت فيه الائية اآلثار األدبية الزاخرة 

باالنفعاالت تستدعي إجراء التسويات مع الكلمات اجلوفاء والبدائل 
املؤقتة للكلمات املعينة،  فإن االحتجاجات الصارخة للدعاة األخالقيني 

وماذلك إال ألن تلك . بدو بدورها عقيمة جزئياً لألجيال القادمةت
األشياء اليت تصبح موروثاً تتخذ هلا أشكاالً صارمة تعلي من شأا بعدئذ 

بتحويلها إىل أدوات معينة للذاكرة، ومن مث فإن هذا الدرع املنيع 
يصبح، جراء منعته ذاا، مصدراً للضعف والتفسخ، وهكذا فإن 

كأدب : ثبط مهة اخليال وختلص فضائل التكرار إىل اإلفراطالذاكرة ت
املختارات واملنتخبات يف اهلند وفارس واجلزيرة العربية، وأدب 
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اخلطابات والتلميحات واملقتطفات يف الصني واليابان ومملكة 
  ).21(يهوذا

فنثر حمكم جداً كهذا ينطلق من تعميمات كبرية عن األدب اآلسـيوي إىل  
ويف الواقع فإن إحدى مميزات ذلك األدب، كما يدأب . عن تنوعهأمثلة مقتضبة 

على توكيدها شواب، هي أنه مضرب مثل للجمع بني وحدته وبـني أشـكاله   
ليـبني،  " امليدان الشرقي"من  *)الباخي(وإن اجلانب . املختلفة يف آن واحد معاً

لرحالة كالرعاة والعمال واألشجار وا-مثالً، كيف أن بعض الشخصيات املعينة 
. متنح األدب اآلسيوي دعامته القوية يف أرض الواقع -واخليالة والباعة املتجولني

ولكن شواب اليظهر على أروع مـايكون إال يف دراسـته للوسـائل اللفظيـة     
فانطالقاً من الفكرة اليت مفادها أن اآلداب الشرقية تتصـور الواقـع   . واجلمالية

، "قطاعات مكافئة خرافية"عدواناً، إىل التارخيي كشيء جدير بالتحويل، ظلماً و
يتحرى شواب هيمنة الصبغة اإلمسية على القواعد الفنية الشرقية للغة، وحتليـل  
رموز النربة املتواترة وشاعرية الطول، والنظرة إىل الـزمن كمفهـوم تـأملي،    

يف بنية الشعر اإليقاعية السـاحرة،  " mot- germes"واستخدام جذور األلفاظ 
بني خصوصية الائية وعمومية الائية، وتوظيف مزاج االبتهاج مراراً والتفاعل 

فهذا كله خاضع، مع سلسـلة  . وتكراراً فيما يدعوه باملالحم املشرقية العظيمة
واسعة من اإليضاحات، إىل االفتراض بأن األدب الغريب حياول أن حيـول كـل   

ألدب الشرقي يسعى الوسائل املوجودة حتت تصرفه إىل لفظ ونطق، يف حني أن ا
  .لتحويل أي شيء، مبا يف ذلك الكلمات، إىل جرس موسيقي

هي من عمـل القيـود   " امليدان الشرقي"إن اخللخلة النسبية املوجودة يف 
املفروضة على شواب من جراء العمل العام اجلماعي الذي كان يساهم فيه ومن 

. إطـار التخيـل   جراء اتساع املوضوع الذي كان حياول معاجلته اتساعاً خارج
" االنبعاث الشرقي"ولكن ما من قيود مماثلة كانت موجودة بالنسبة إليه يف كتاب 

الذي يأيت فيه على ذكر مقادير ضخمة من املعلومات التفصيلية اليت كانت كلها 
فقراءة هذين العملني كليهما تدل علـى  . موضع املعاجلة املباشرة مبنتهى الوضوح

، الـذي  "الكلمات واألشياء"لة لكتاب فوكو املعنون بـ أما مبثابة توطئة وتكم
                                                        

  .المترجم-نسبة إلى جوهان سيبيستيان باخ، عازف األورغ والمؤلف الموسيقي األلماني  *
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ينطوي على أمهية فائقة لفهم ذلك التحول الكبري الذي حل بالثقافة والـتعلم يف  
ولكن يف الوقت الـذي  . أواخر القرن الثامن عشر ويف أوائل القرن التاسع عشر

ـ   ن يبدو فيه فوكو على شيء من الغموض فيما يتعلق بتحديده لزمرة خاصـة م
األسباب اليت أدت إىل ذلك التحول، فإن شواب ليبدو أكثر تزمتاً وأكثر تقيـداً  

ولكن كال الرجلني يدركان . باملعلومات اليت تعزز موقفه برد السبب إىل الشرق
أن حيازة املعرفة ومؤسساا ورواجها ماهي إال تلـك األمـور الـيت حتـدد ال     

ب، بل وحتدد يف الوقت نفسه أيضاً التطبيقات العملية الثقافية على العموم وحس
فال دارس من هذين الدارسني يتبىن النظـرة الـيت   . التطبيقات العملية اجلمالية

شيء كاف حبد ذاته لفهم اإلنتاج األديب، واليتـبىن  " الشاعر"مفادها أن تقديس 
أي منهما الرأي القائل أن من املمكن دراسة األعمال األدبية يف عزلة اعتباطيـة  

ف اإلنتاج الكالمي والثورة النصية، أي تلك الظروف الـيت كانـت   عن ظرو
إن شـواب ليضـفي   . تتحكم بكل أنواع النشاط الكالمي خالل عصر معـني 

من مثـل  -التوكيد القاطع على صحة مقوالت فوكو صحة اليرقى إليها الشك 
أننا كنا نعيش ذلك العصر، حوايل بداية القرن التاسع عشر، الذي شـهد والدة  

وإن شواب ليبني، عالوة على ذلـك،  . يلولوجيا والبيولوجيا يف آن واحد معاًالف
علم آثـار  "اليت صاغها يف كتاب (بصرب كصرب أيوب املعىن الفعلي لدعوة فوكو 

") االنبعـاث الشـرقي  "بعد مرور تسعة عشر عاماً على صدور كتاب " املعرفة
  .بضرورة إقامة أرشيف

الثقافيني هم، بالنسبة لشواب، الدارسون فوسطاء وأبطال التشكيل والتغيري 
وذلك ألن التحوالت الثقافية التقوم إال ألن البشر مييلون فطرياً للمعرفـة أوالً  

وماهذه الصيغة إال بالصيغة البسيطة، بيد أـا  . ومن مث لتنظيم األشياء اجلديدة
ـ . ، إعادة تثقيف قارة بأخرى"االنبعاث الشرقي"تعين ضمناً، يف كتاب  ذا إن ه

العمل منقسم إىل ستة أبواب رئيسية فضالً عن عشـرات األقسـام الفرعيـة    
يف أداء مهمته مـن خـالل   " االستشراق الشرقي"فكما أفلح موضوع . واخلامتة

إن الباب األول يرصد . اإلسهاب واالختزال على مايبدو، كذلك أفلح الكتاب
غرايف، واملقـام  كيف أن االكتشاف اجل-ويؤكد ظاهرة اإلدراك األوريب للشرق 

الرفيع لعلم اآلثار املصري، واملهمات االستعمارية املختلفة للهند، أمور عـززت  
والبـاب  . كلها التحدي الشرقي والرتوع للتعامل معه منهجياً يف اتمع األوريب
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الثاين يشرح مفصالً ذلك التكامل الذي تلقت أوربا فيه الشرق وأدخلته ضـمن  
ويتضمن هذا الباب موجة الدراسـات  . ؤسساتية والعلميةكتلة بناها اخليالية وامل

السنسكريتية اليت اكتسحت القارة األوربية، واختذت من باريز قاعدة أساسـية  
ويف البـاب  . هلا، واحلماسة اليت ضاعفت العامل على حد العبارة البهيجة لشواب

اليت حتدث الثالث يكرر شواب جمدداً البابني األولني كي يبني التحوالت الفعالة 
والشيء املركزي هنا يكمن يف حتول املعرفة عن اللغة من كوا . يف معرفة الشرق

ويف صحبة هذا التحول . مسألة دينية إىل كوا مسألة لغوية وعلمية وحىت عرقية
يأيت التحول الذي حازت اهلند مبوجبه على بعد رمزي كامل يف األدب الغـريب،  

ن ميلنت ودرايدن مروراً بشعراء الـبحريات  من ذلك االستشراق السابق لكل م
وصوالً إىل أمريسون و ويتمان واملتسامني على اخلربة البشرية ورخيتر ونوفـاليس  

  .وشيلينغ وروكريت وهاين وغوته، وفردريك شليغل بالطبع
" السري التارخييـة "وأما الباب الرابع فهو بنية حمبوكة لكتلة فسيفسائية من 

ني على التأثري الشرقي مستمدة كلها مـن حيـوات   واملواد حول شهود شخصي
إن شواب مهتم بتقدمي مالمـح أساسـية   . أربعني شخصية أو قرابة ذلك العدد

وبانورامية أيضاً عن إعادة التوجهات يف أعمال الدارسـني والعلمـاء والنقـاد    
إن كل صورة تضاعف تعقيد االستشراق كظـاهرة مـن   . والفالسفة واملؤرخني

فمعاجلة موضوع الكتاب هلي معاجلـة تصـويرية، أي أن   . والنقلظواهر التلقي 
شواب سواء أكان يتفحص بلزاك أو كوفييه أوجيل مول أوسيلفستر دي ساسي 
أو أمبري أو أوزانام أو فورييه، فهو يصور أيضاً تبدل التصورات عـن الزمـان   

 لدى شـواب تفـرز  ) األنتيالت(إن القضبان اهلوائية . واملكان لدى كل منهم
التحوالت اليت طرأت على العالقات الالرمسية فيما بني الناس املتأثرين بالشـرق  

وفيما بني املعـارف  ) يف الصالونات والزمر شبه السرية يف مصانع القال والقيل(
فتحرياته للتشكيالت املنطقية ميكنـها أن  ). كعلم اللغة واجليولوجيا والبيولوجيا(

واملخرب تعرضت كلها لتعديالت داخليـة ذات  تبني، مثالً، أن املكتبة واملتحف 
وإن مايرقش شبكة شواب هو األشياء اليت التعد والحتصى مـن  . أمهية قصوى

كمعرض نينوى، مثالً، الذي (تواريخ وأمساء وجمالت وأعمال ومعارض وأحداث 
، أال وهي تلك األشياء اليت تضفي علـى سـرده   )1846أقيم يف باريز يف عام 

  :فورية أخاذة
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بابان اخلامس والسادس يرفعان اآلالف املؤلفـة مـن التفاصـيل عـن     وال
االستشراق من مستوى املدارس والدارسني واألكادمييات والعلوم والصـالونات  
واأليديولوجيات، ليدخال ا يف سلسلة األحداث املثرية األكثر متييزاً واجلارية يف 

امس يعين بالكتاب الفرنسيني فالباب اخل. احلياة املسلكية ألكابر الكتاب اخلياليني
من : يف عراكهم مع مشكلة اخللق الشاقة اليت كانت تنوء بعبء املعرفة الواسعة

وهنالك، فضالً عن . أمثال المارتني وهوغو وفيين وميشيليه و كونت ليل وبودلري
، أي ذلك الشرقي العجيب "الشرق اخلارجي"ذلك، قسم عما يدعوه شواب بـ 

أعمال نريفال وغوتييه وفلوبري، مع العلـم أن هنالـك بعـض    النافذ التأثري يف 
قصـة  "التعليقات الشيقة على وجه التخصيص على عمل فلوبري املعنـون بــ   

، ذلك العمل الذي مادته مقتبسة من كوابن غري أن هلجته تناقض صراحة "اآلثار
، "التحوالت واالستطاالت"وأما الباب السادس، املعنون بـ . هلجة ذلك الكاتب

) ومن بينهم نيتشه وفـاغز وشـوبنهاور  (فريكز يف معظمه على الكتاب األملان 
إنكم لواجدون غوبينو يف هذه الصـفحات،  . والكتاب الروس يف مؤخر القرن

فشواب يويل اهتمامه، حـني تقتـرب   . عالوة على مذهبه عن تفاوت األعراق
هلند، واآلريـني قبالـة   كإيران قبالة ا(دراسته من ايتها، لألقسام اخلبيثة غالباً 

اليت تتسرب من خالل الكتلة الثقافية اهلائلـة  ) الساميني، والشرق قبالة الغرب
وإن من املمكن . النامجة، طيلة قرن تقريباً من املقارنات، عن الوعي االستشراقي

" التقنيـات الروحيـة  "اقتفاء آثار هذه األقسام كلها وردها إىل اثنـتني مـن   
)techniques spirtuelles ( ما األخرى من الغرب إىل الشـرقتقابل واحد .

  :وهكذا
يف غضون القرنني التاسع عشر والعشرين، قامت ثالثة اجتاهات 

أي الفيلولوجيني -املدرسة الصارمة للتقنيني : خمتلفة بعضها عن بعض
ممن واظبوا على اإلتيان بالتعريفات الضيقة مما أدى إىل -والفالسفة 

ة األيديولوجيني واملبتدئني ممن طعموا اخلربة احمللية إقصاء اهلواة، وحلق
بالتأثريات األجنبية، وبني الالهوتيني ظهرت من جديد احلماسة التبشريية 

وإن . القدمية إذ أدت إىل قيام الشكوك املتصارعة بني العلم والضمري
هذه النظرات الثالث لتوضح تلك االحتكاكات، العديدة واملتواصلة، 

  .ت بشكل مل يسبق له مثيل من قبل فيما بني خمتلف الثقافاتاليت تعاظم
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إن الباب اخلتامي، املكتوب بأسلوب رصني ومعقد، يؤكـد أن االنبعـاث   
الشرقي كان يف جوهره ظاهرة من ظواهر االختالف، وظاهرة ولّدت تقنيـات  

ه متلق املقارنة، يف حني أن االنبعاث األول كان يف جوهره انبعاثاً استيعابياً يف كون
وهكذا فـإن  . أوربا دون قلقلة املركزية الثقافية ألوربا مركزية تؤكد ذاا بذاا

االنبعاث الثاين أفضى إىل تزايد، ال إىل تناقص، نقاط املقارنة والتقنيات املتاحـة  
، األمر الذي تزايد علـى هـذا   "وحماوريها احملتجبني عن األنظار"للثقافة الغربية 

الالحق كان حدثاً كالمياً ال حدثاً كالمياً ومصطنعاً كما كان النحو ألن االنبعاث 
فاالستشراق أتاح الفرصة أمام العامل األول كي يـتكلم  . عليه االنبعاث السابق

"premier tour du monde parlé" األمر الذي استهل بدوره نظرية لغوية ،
وقوفها بني فمثل هذه النظرية، ب. ذات أصول على انكماش واستحالة متواصلتني

  التاريخ واإلميان، كانت حدثاً 
إذ إن اللغويني اعتقدوا أم قد وجدوا اجلواب على بابل، : ذا شأن

كما أن الشعراء توقعوا عودة جنة عدن، فضالً عن أن موجة عارمة من 
اهلوى باألصول قامت يف نفوس الناس لدى العثور على أي اكتشاف 

نطباع، مع كل صيغة جديدة مطروحة أثري جديد، وشيئاً فشيئاً تولد اال
فمسلمة عن لغة أم أدت إىل : بلسان صيدالين، بأنه خلق حياة جديدة
غري أن فكرة البدائي األويل . والدة لغويني عن طريق التوالد العذري

ماكان باإلمكان توكيدها إال بتشويهها، عالوة على أنه مل يعد باإلمكان 
جمرد نقطة متزايدة اهلبوط يف كفة اعتبارها كنقطة بداية التاريخ، بل 

لقد كانت قابلة للتحريك ولذلك أدت إىل تنشيط األفكار عن . ميزانه
فالتاريخ مل يعد مبثابة احلصن للزمان كله، ومل يعد يستطيع  -التغيري 

ويف الوقت نفسه، فإن مجلة املعايري . بالتأكيد أن يقوم مقام األساس
كلها عن مطالبها حبق الدميومة، فضالً اجلمالية والنظريات العلمية ختلت 

عن أن أي عامل يف مضمار ماكان حقائق قدمية يف قدمي الزمان صار 
. يشعر بأنه موضع اخلذالن إن تعلق بأي شيء ثابت أو احتاز عليه

فاحلركة اجلمالية الرومانسية، والعقيدة البيولوجية خبصوص النشوء، 
رية، صارت اآلن هي األشياء وامربيالية اللغة يف االمرباطوريات الفك

ففي يومنا هذا يتعمد . اجلديدة واهلامة اليت بوسع املرء املوافقة عليها
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ورثة شعراء التذبذب، وميتافيزيقيو الالشعور، ودهاقنة األسطورة، أن 
-" خربة روحية"وكأم يتحدثون عن " الكلمات احلرة"يتحدثوا عن 

 Nomina"صيغة بورنوف  وإم بذلك ليؤكدون، على غري دراية منهم،
numina "  

  ].497-498) [التسميات املقدسة(
إن املصادفة بني ورود الرومانسية وجميء االستشراق يف الغرب، بالشـكل  
الذي يصورها فيه شواب مبنتهى احلذاقة، أعطت األوىل أبعادها املعقدة وسـاقتها  

يع فيه الالشعور وفعالً إىل ذلك احلد الذي يستط-إلعادة تصييغ احلدود البشرية 
وإن مايتحكم بتلك املصـادفة  . وحىت املستغرب أن ينتحال لقب الشيء الطبيعي

ولذلك فإن تصور ). 502" (مهمة األجيال"و " صدفة العصور: "مثة قانونان مها
تصور كوين ألنه يرى نفسه " االنبعاث الشرقي"شواب للتاريخ الثقايف يف كتاب 
  .قاقهما على الفهم الثقايفتتوسط بني القانونيني وبني استح

 ، وهو على شيء من اإلجياز نسبياً واإلسهاب"االنبعاث الشرقي"إن كتاب 
، لتثقيف فعلي يف معىن املغامرة الفكريـة،  )ومها نعتان من نعوت شواب(نسبياً 

لنوع من العمل الكشاف احليوي، الذي اليهمل ال الصغائر املادية وال الكبـائر  
وأمهية شواب، تلك األمهية الباقية علـى  . صييغ األحكام العامةالتأملية املتعلقة بت

مر العصور، تكمن يف أنه اليسمح للشكوك أن تساورنا البتة يف أن الفيلولوجيا، 
كما يستعملها بذلك املعىن العريض الذي كان يقصده نيتشه وكما يدرسـها يف  

رقية إىل صميم تاريخ علم اآلثار الفيلولوجي الذي جيء من خالله بالنصوص الش
املعرفة والوعي الغربيني، هي دراسة النصوص وكأا آثار خالدة موضع التنقيب 

إن الدراسات احلديثة عـن  . املتواصل لتنظيم وإعادة تنظيم إدراك الثقافة هلويتها
من أمثال العمل الذي جاء به كل من آبرامز وبلوم وهارمتان -األدب الرومانسي 

متها اليت المفـر منـها يف شـواب، وذلـك ألن     ستجد والبد دعا-ودي مان 
االستفاضة النصية لشواب تقدم املادة األولية الضرورية لتلـك الدراسـات، إذ   
أخذنا يف احلسبان أن فهم الكتابة الرومانسية اليكون على أفضل مايرام، كمـا  
يبدو، إال إذا اختذ شكل االستقصاء املتطاول للشكل الشعري واللغوي الـذي  

وإذا مل يكن هنالك دائمـاً، بعـد   . تركيب وتفكيك مستويات املعىن يدأب على
قراءة شواب، معرب منتظم ميكن رؤيته مـن الكلمـات إىل األشـكال، أومـن     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


http://medaad.wordpress.com 
 

 

-339-  

االكتشاف اللغوي إىل األداء اللغوي واجلمايل، تكوين املشكلة هي أننا، كتالميذ 
فشواب يرتـأي أن   .أدب، ملا نتقن بعد العالقة بني اللغة يف التاريخ واللغة كفن

العالقة عويصة، بيد أن منهجه يستند إىل التهويل، املطروح علـى حنـو معقـد    
وموسوعي، فيما يتعلق مبواجهة ثقافية، أال وهي تلك املواجهة اليت تقوم بني عشق 

وهكذا فـإن  . الكلمات، شبكة النصية، وبني مجعية التعليم والتخصيص الثقايف
ن، إن أطرى شواب، بدالً من قراءتـه كمنظـر   املرء ليحسن صنعاً، على ما أظ

فاشل، على إجنازه الدراسي العظيم الذي يوفر الفرصة لقيـام توجـه نظـري    
  .وتفحص ذايت

إن األشياء اليت اليعريها اهتماماً شواب إال تلميحاً على مايبدو هي القـوى  
 السياسية واالجتماعية واالقتصادية اليت كانت تفعل فعلها خالل العصور الـيت 

فهو خبري يف إعطائنا ظروف العصر، مع العلم أن هذه الظروف قد . كان يدرسها
بيد أن ظرفية تفصيالته بعيـدة عـن أن   . تتضمن تفاصيل اجتماعية واقتصادية

. تضيف شيئاً على القوى الفاعلة يف تكوين تلك القوى العاملة يف صميم التاريخ
يني كانوا من رجـاالت الطبابـة   وهكذا فإنه يذكر أن أوائل املستشرقني الربيطان

ذوي املهمات التبشريية الدينية، كما كانوا، عالوة على ذلك، على عالقة وثيقة 
ومع ذلك فإنـه الحيـاول يف أي   . مع املشروع التجاري يف املستعمرات اهلندية

. مكان أن يدمج هذه الظروف املتباينة يف تفسري سياسي لالستشراق الربيطـاين 
شري هنا وهناك إىل أن تعاظم املوجة العظيمـة للسنسـكريتية   وعلى حنو مماثل ي

وتفاقم األستاذية السنسكريتية يف طول أوربا وعرضها كانا على ارتباط بالتجارة 
االستعمارية املتنامية على جناح السرعة، وأن املرتلة السامية اليت حظي ا علـم  

غـري أن  . شرق األوسـط اآلثار املصرية كانت نتيجة للمغامرة النابليونية يف ال
اجلدير بالذكر أنه مل يطرح البتة أية فرضية مترابطة منطقيـاً عـن االستشـراق    
باعتباره علماً أو موقفاً أو مؤسسة ملصلحة اهليمنة األوربية علـى املسـتعمرات   

  .الشرقية عسكرياً وسياسياً واقتصادياً
اصيل املرعبة إن التباين القائم بني الشيء الذي يعرفه شواب من خالل التف

وبني الشيء الذي يستنتجه من تلك التفاصيل لتباين صارخ، فـاألمر اليقتصـر   
على استنكافه عن عزو النتائج السياسية اليت حلت بالشرق إىل تدمريه على أيدي 
األوربيني وحسب، البل وخيتار أن يرى أيضاً أن العالقة بني الشـرق والغـرب   
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. يف الواقع يف شيء من مثل هذا القبيل بالطبع يف حني أا مل تكن-عالقة متكافئة 
فلقد كانت السنسكريتية مبثابة اللغة اليت احتازت على قيمة ثقافية يف أوربا، بيد 
أا كانت لغة بائدة وعلى بون شاسع عن التخلف الذي كـان عليـه اهلنـود    

وإن اخليال الرومانسي الذي كان يتحلى به الكتـاب والدارسـون   . احلديثون
ربيون كان مستنقعاً باالستشراق، ولكنهم نالوا استشراقهم هذا على حساب األو

أية رأفة ميكن أن يكونوا قد شعروا ا حيال املواطنني احملليني اجلهلة الذين كانوا 
فمن بني مسارات الفكر كان هنالك مسار واهن ناشـط يف  . حتت وطأة حكمهم

-أال وهو ذلك املسار القائل  الدراسة االستشراقية يف مطلع القرن التاسع عشر
أن احلماسة االستشراقية جتد وقودها غالباً يف  -كما يف عمل آبيل رميو سات مثالً

اجلهل املطبق ال بالشرق القدمي وحده بـل وبالشـرق احلـديث علـى وجـه      
ولئن قرأمت شواب لن تنسوا أن كريتز يف رواية كونراد كان أحـد  . التخصيص

اق، أو أن النظرية العرقية ومعاداة السامية أكادمييـاً  النواتج األساسية لالستشر
وبراعم الفاشية ماهي إال النواتج الفعلية للفيلولوجيا االستشـراقية يف القـرن   

ويف نفس ذلك الوقت الذي كان فيه فردريك شليغل ويلهيلم فون . التاسع عشر
يب الرائـع  األور/ هامبولت وإيرنست رينان يقيمون متييزهم بني اإلنسان اهلندي

واحليوي واملتناسق وبني اإلنسان السامي القميء واجلاسئ واملتـهافت، كـانوا   
خيتلقون تلك الدراسة االستشراقية اليت كانت ستواصل تسبيحها حبمـد اهللا يف  

فهذا الشيء كله صار ممكناً . القرن العشرين على معاداا العرب ومعاداا اليهود
غبة يف التملك والتحكم، كما كان يدرك شواب ال عن رغبة يف املعرفة بل عن ر

  .على مايبدو
وإن القول بأن هذه املسألة ماهي باملسألة األكادميية احملض لقول باإلمكـان  
. الربهنة عليه ببساطة كافية إن ضربنا مثالً حياً عما يدور يف هذه املرحلة الراهنة

ي املستشرق زمن القرن فاملستشرق األكادميي املعاصر هو الوريث املباشر للفيلوج
ففي املسائل اليت تنطوي على أمهية سياسية عاجلة يسعى إليه طلباً . التاسع عشر

لوجهة نظره وملعلوماته ومساعداته، على الشكل الذي تصـاغ فيـه سياسـة    
ولكـن مبـا أن   . الواليات املتحدة حيال الشرق األوسط، على سـبيل املثـال  

ة اليت الميكن فصـلها عـن الكولونياليـة    االستشراق هو تلك الظاهرة السياسي
، فإن أبناءه احلديثني حيملون ذلك املاضي القبيح علـى  )بيضاً وذكوراً(األوربية 
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إم يعتربون اإلنسان كائناً بشرياً بدائياً ومتخلفاً أساسـاً،  : كاهلهم ويف عملهم
وإن آراءهـم  . وهو بأمس احلاجة لتلك اهليمنة الـيت تعمـل علـى حتضـره    

قني، مهما كان مقدار حتبيك الشكل الذي تظهر فيه، آلراء خسيسة يف كمستشر
، على وجه التخصيص، جاءت بكتلة 1973فحرب أكتوبر لعام . خامتة املطاف

هائلة من التحليالت املستندة باألساس على بعض املعتقدات املوغلة يف القدم إىل 
اتمـع العـريب،   حد اليصدق تقريباً عن الذهن العريب والعقلية اإلسـالمية و 

أال  -والقائمة كلها على رأي استعماري مبسط شرير عن الشخصية املشـرقية 
  .وهو ذلك الرأي العنصري يف أشرف تعبرياته مبنتهى الصراحة

وهكذا علينا إذاً أال نقول ببساطة إن الشيء املفقود لدى شواب هو إدراك 
خطـاب كخطـاب   فوكو للهيمنة السياسية واملاديـة املتمثلـة يف منظومـات    

االستشراق، كما جيب أال نقول حصراً أن شواب يفشل يف أن يأخـذ حبسـبانه   
اجلانب السياسي السوسيولوجي الذي ينطوي عليه التقوقع العرقي بالشكل الذي 

فعلينا بدالً من ذلك أن ننبه إىل املشكلة اليت تعترض سبيل . ميثله فيه االستشراق
الذي فضائل نطاقه وتكريس " الشرقي االنبعاث"أي عمل فكري موسوعي مثل 

كاتبه جهده للتفصيالت الظرفية جتعله خجوالً من اإلتيان بتعميمـات سياسـية   
وباألساس فإن ما أفضى إليه طموح شواب كان الرغبة يف توكيد وجود . مغرضه

وأمهية أي انبعاث شرقي، ويف فعل ذلك بأكرب قدر ممكن من األمانـة للقـوى   
وعلى الرغم من التوفيق الديالكتيكي الذي أجـراه  . احلركة الداخلية الفاعلة يف

شواب فيما بني خمتلف احلاالت اليت مرت ا احلركة، يبدو عليه أنه كان حمجماً 
عن اإلقرار بأن االستشراق كان على تلك اإلشكالية اليت كانت تالمـس يف أي  

. وجيةالسوسـيول / مكان، بشكل دقيق ومنهجي، املواقف والوقائع السياسـية 
ولذلك فهو يثري يف أذهاننا ذلك السؤال الدائر عن الكيفية اليت يتمكن فيها املرء 
من كتابة أفضل نوع من أنواع التاريخ الثقايف يف األكادميي ومن األخـذ بعـني   

ومن الواضح أنه . االعتبار، يف الوقت نفسه، السلطة والنقود والغزو االستعماري
نظرية مبتذلة ذات فكرة آنية مبقدورها اإلجابة علـى  ال أية غائية مبتذلة وال أية 

ولكن حىت تفادي السؤال ولو مبنتهى احلذاقة والدقة لن جيدي فتيالً . هذا السؤال
  .أيضاً

وعلى الغالب يبدو أن االعتقاد السائد عن الدراسـة الدقيقـة يف ميـدان    
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ى اآلداب اإلنسانية عموماً، ويف ميـدان األدب خصوصـاً، أن إحـراز املـد    
والتفاصيل الميكن أن يستقيم إال بالبقاء مبعزل عن التشبث بامليول وأما النقيض 

أي أن التنظري الرائع يأيت بال أية مباالة بالظرف أو : لذلك فليس أقل صحة أيضاً
ولرمبا أن من طبيعة الدراسة وطبيعة املعرفة . بعمق املعرفة أومدى الشاهد امللموس

يل العمل بأنه فاعل هذا النوع من الشيء املختص الفكرية املعاصرة أن يكون خت
أو ذاك، أي رؤية املهمة العقالنية بأا تنطوي ضمناً علـى ظـروف املنظـر أو    

فـاملنظر يـرى نفسـه    . الدارس، أو الصحفي الشعيب إن استشهدنا حبالة راهنة
أو  سواء أكان ماركسياً أو بنيوياً أو ناقداً جديـداً : مستجيباً لظروفه اخلاصة به

كما كان عليه يف "ولكن األمر اهلام، بالنسبة للمؤرخ، فهو املاضي . فينومينولوجياً
ومثة واحد قد يعترض ويقول بأنـه مل يعـد   . ، يف تفاصيله ويف عمقه"واقع األمر

هنالك أي مفكر يعمل وفق مثل هذه اخلطة املتهافتة، بيـد أن الفـروق توطـد    
هنالك من التفكري أو الوقـت إال القليـل   فليس . أركاا عملياً مبنتهى الصرامة

جداً، مع التسليم جدالً بفهم ديالكتيك الضغط ورد الفعل عليه يف العمل األديب، 
النتهاك حرمة الظرفية اليت ينوء بعبئها اإلنتاج النقدي أو النظري أو التارخيي أو، 

ن أن يكتب يف خامتة املطاف، انتهاك حرمة الطريقة اليت قد يتمكن ا إنسان ما م
بدقة يف الوقت الذي يكتب فيه أيضاً بشيء من اإلدراك للقضايا السياسية احلادة 
اليت هي على أوثق ارتباط بصلب املوضوع، كما هي عليه احلال مع االستشراق 

  .بالضبط
إن هذا املكان ليس باملكان املناسب ملعاجلة هذه املسائل، بيـد أن دراسـة   

، تعود ا إىل الذهن كما تعود ـا ورطـة أي   شواب، بفضل فخامتها وأمهيتها
دارس اليشعر أنه ملزم باختاذ موقف سياسي صريح حيال العمل الذي يقوم به أو 

غري أننا هنا نصل إىل تلك املشـكلة  . تقوم به أو حيال كل األشياء على العموم
العويصة املتعلقة بتحديد املوضوع الدراسي أو حىت النظري الـذي يسـتلزم أو   

يستلزم اختاذ موقف أو موقع سياسي صريح حىت تنال معاجلة املوضوع كفايتها ال
فاالستشراق كموضوع يصرخ غالباً مبلء أشداقه مطالبـاً  . من الدقة واإلنصاف

حبقه يف الفهم الصريح خللفيته القبيحة الغارقة يف مسـتنقع التعصـب العرقـي    
ن أقول بأنين أفضـل  ومع ذلك فإن الواجب حيتم علي أ. واللهاث االستعماري

دراسة شواب البعيدة عن السياسة على أي حتليل كامل لالستشراق حتليالً فياضاً 
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بيد أن من الواضح متاماً -باجلعجعة والدقة ولو كان أكثر بعداً عن تناول التاريخ 
ولرمبا من الصـحيح أن نقـول أن املـرء    . أن هذا البديل ليس بالبديل الوحيد

 عمل كعمل شواب بصرف النظر عن غىن توثيقاتـه، أو  ليستطيع على األقل، يف
يشري إىل غياب بعض جوانب الواقع علماً بأنه قد يستطيع استكماهلا أيضاً، عالوة 
على أن بعض الدراسات األخرى، األقل إثارة لإلعجاب، تنطوي باألساس على 

اندها أو بوسع املرء أن يس) وهي تلغي التاريخ يف أحيان كثرية(تلك املواقف اليت 
  .أن يهامجها فضالً عن شيء طفيف آخر

ولكنين سأحاول أن أكون دقيقاً حيال الكيفية اليت تكشف فيهـا بعـض   
الدراسات، حىت وهي تستبعد بعض األمور، عن تعقيد ماتشتمل عليـه ومـاال   

فما من طريقة جراحية هنـاك لتحديـد مقـدار    . تشتمل عليه يف آن واحد معاً
إن الشواهد النموذجية تقدم لنا العون، من مثل . واملناسب التعقيد والغىن الكايف

، على الرغم من انعدام إمكانية التعامل معها وكأـا  "االنبعاث الشرقي"كتاب 
وهكذا فإننا نعـود  . تلك النماذج األصلية اليت تستوجب احملاكاة مبنتهى العبودية

عرب كلها عن أنفسها بشكل إذاً إىل أمور من أمثال الصرب واملؤالفة واحلماسة اليت ت
ولئن تبسـم املـرء   . معد وضمين يف عمل الدارس مهما كان تعلمه هائالً ونزيهاً

الـذهن  "أحياناً من هول البساطة اليت تنطوي عليها بعض العبـارات كعبـارة   
، فإنه يدرك دائماً على الرغم من ذلك ")امليدان الشرقي"الواردة يف " (اآلسيوي

وباالختصـار  . ماته نية ودية وما هي بالعدائية أو العدوانيةأن نية شواب يف تعمي
فإن عمل شواب، وباملقدار نفسه متاماً يف موضوعه ومناهجـه، يزيـد الفـرص    
للدراسة والتعلم، وال حيد منها حىت لوكان اخلنوع السياسي الذي خينعه شـواب  

. ث االستشراقمينعه من اعتماد احلكم القاطع مبا مفاده أن اجلشع الثقايف هلو مبع
وكوننا نتمكن بعد ذلك من أن ندرس احلركة الرومانسية، أو أن نتحرى تـأثري  
األكادمييات على احلياة الفكرية إبان القرن التاسع عشر، أو أن حنلل العالقة بني 

أو أن نتمكن من التعامل مع كل تلك األمور ومـع   -الفيلولوجيا واأليديولوجيا
ي جيعل رومانسية أفكار شواب نفسـها جـديرة   هو السبب الذ -العديد غريها

  .باالهتمام اجلاد، وهناك مكمن املتعة اخلالصة يف تعلمها
اليعين ضمناً " التعلم"ذا االستخفاف الكبري لوسم " املتعة"ولكن استخدام 
فليس يف جعبة شواب من فن حيلله أو إجناز فكري خيطط له . االستمتاع الرخيص
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ولذلك فالشيء . راك حيال عالقته الفعلية ذه احلياة الدنياإال وله مايناسبه من إد
الذي يكشفه له حبثه التارخيي، والذي جيعل قراءه جيدون فيه متعة فعليـة، هـو   
الدعامة احلقيقية اليت تستند عليها احلياة الثقافية، أال وهي تلك الدعامة اليت تعين 

الذوات املنتصرة هنا وهناك، أن أية ثقافة ليست جمرد جتمع أو اندماج لزمرة من 
القائمة يف اتمع، يف األواصـر  -وإمنا هي العمل الذي أجنزته الوسائط البشرية 

وهأنذا أستخدم هنا املفـردات الـيت   . االجتماعية، يف مكان التوالد، يف التاريخ
استخدمها كوانتني آندرسون كي أضع رأيني متناقضني عـن الثقافـة األدبيـة    

فشواب ليس من املؤمنني بكفـاءة  ). 22(ة أحدمها قبالة اآلخروالدراسة األدبي
والشيء اجلدير ذكره عنه هو أنه، على الرغم من كل . أنفس ذوات شأن عظيم

املغزى التجميلي والتمديين والتحويلي الذي ينطوي عليه احلدث الثقايف الـذي  
داً أن يصفه، وعلى الرغم من كل اهلزال السياسي الذي يصوره به، اليفترض أب

يكون العمل نتيجة اهلوى املباشر لفرد ما إلعادة صياغة العامل بكل تلك البساطة 
اليت يضع ا امرؤ رفاً من رفوف الكتب، فالثقافة بالنسبة لشواب قاعة حماضرات 
أكثر مما هي حمراب، البل وقاعة طافحة باهلرج واملـرج فيمـا يتعلـق بـذلك     

ر، الذي اليزال متسمراً بال جدوى بالشكل وأما بالنسبة للناقد املعاص. اخلصوص
احملض وغالباً ما يستخفه الطرب باألشعار البنيوية غري املقرونة بالظروف، فـإن  
شواب جيب أن يكون ترياقه الكايف الوايف ألنه يصر على نشر الشبكة حىت فوق 

هم وختاماً مامن منظور غري هذا املنظور يتيح إمكانية ف. أصغر النخاريب املعزولة
الثقافات على أا تلك املنظومات اليت كما هي عليها قوالً وفعالً، واملنظومـات  
اليت يكبح مجاح فاعليتها جلام فهم تارخيي يقظ وحكم أخالقي بني يدي مـؤرخ  

 .نقاد المثيل له
  

nnn  
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: اإلسالم والفيلولوجيا والثقافة الفرنسية -12
  رينان وماسينون

  
يتذكرون لوائحه الساخطة واملرتبكة اليت إن قراء ماثيو آرنولد قد 

تقارن بني الريفية اإلنكليزية يف الثقافة وبني نضج وكمال الثقافة 
فثمة فقرة رائعة باالنكليزية الكالسيكية بقلم . الفرنسية أو األملانية

آديسون سرعان ما تكشف عن ابتذال فكرها آلرنولد حني يقارا 
ريميي تايلر تبدو مسجة للسبب نفسه عند جبوبري، كما أن اللغة الطنانة جل

فإنكلترا ما كان هلا البتة . مقارنتها بالفخامة البسيطة جلمل بوسييه
أكادميية أدبية لإلشراف على اجلهد الثقايف، كما يقول آرنولد، وكان 

هذا النقص بركة لصاحل حرية املناخ الذي أتاحه يف احلياة الفكرية 
لوقت نفسه عيباً ألنه مل يتمكن من منع اإلنكليزية، بيد أنه كان يف ا

  ).1(السوقية واالبتذال
مثة نقطة هامة على وجه التخصيص يأيت ا آرنولد يف هذا السياق خـالل  

وشاهده على ذلك . اإلنكليزية" بعادات التصميم وغرابة األطوار"حبث ما يدعوه 
 عـام  يتمثل يف جون وليام دونالدسون، وهو ذلك الفيلولوجي الذي حـاول يف 

سوق األدلة على أن الكتاب املقدس منبثق بالفعل عن كتـاب ملغـز    1854
فأنا ال أتظاهر، مع أنـين لسـت   : "ويقول آرنولد). جاشار( ”Jashar“بعنوان 

ولكنين أترك القارئ أن يالحظ : مبستشرق، بأنين أصدر حكمي على هذا الكتاب
ورينان يسميه . يبالشكل الذي اختذه بكل بساطة بناء على حكم مستشرق أجن

، أي الفشل الذريع باختصار، األمر الـذي قـد يكـون    )االعتباط البائس(بـ 
إن : "ويتابع قـائالً ". كذلك أو قد ال يكون، فأنا لست باحلكم الترضى حكومته
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عمالً كهذا العمل من تأليف ... قد طرحت... من املذهل أن تكون مقالة حديثة
ريه الشجب على أوسع نطـاق بـأقالم   دكتور يف جامعة كامربيدج، وكان مص

ولكن يتحـدث  -ويثابر آرنولد على االستشهاد برينان مرة ثانية ". النقاد األملان
إماطة اللثام عن الدين احملمدي "هذه املرة عن كتاب تشارلز فورستر املعنون بـ 

، وهو الكتاب الذي خلب ألباب رجاالت الدين اإلنكليز املبجلني ألنه )1829(
حممداً كان القرن الصغري للتيس الذي يظهر يف الفصل الثـامن مـن    يصور أن

ويفسر آرنولد رينان بالقول أيضاً ". ، وأن البابا كان القرن الكبري"كتاب دانيال"
أن على املرء أال يستغرب أي غلو باعتبار أن من كتب هـذه األشـياء رجـل    

علـى موضـوع   من مستشرق وقور و"إن أمثال هذه التقييمات تأيت . إنكليزي
مفادها أن غياب أية سلطة ذات رأي -اختصاصه، وهي تشري إىل حقيقة واقعية 

  ).2"(أمراً ال مفر منه... مستنري علمي وأديب، يف هذا البلد، جيعل الزيغ
وعلى الرغم من أن آرنولد نفسه كان أقل ريفية وسذاجة من كل الكتاب 

قافة الفرنسية على إتاحتـها  اإلنكليز يف القرن التاسع عشر، فقد كان جيسد الث
الفرص أمام الناس املتعلمني على صياغة املقوالت اليت كانت موثوقة وأساسية يف 

فلقد كان آلرنولد رأي صائب على وجـه التخصـيص حـول    . آن واحد معاً
امليدانني اللذين أقر بطول باع رينان فيهما، أال ومها الفيلولوجيـا والدراسـات   

، )من أملانيـا (فرنسا، طبقاً ملا تقوله مدام دي ستايل يف وحىت لو كانت . الشرقية
متخلفة جداً عن أملانيا يف ثروة املؤسسات األكادميية ومناهج اإلرشاد، فإا مـع  

فهذا هو هانز فان آرسليف يؤرخ يف كتابـه  . ذلك تسبق إنكلترا بأشواط كبرية
لعجيب الذي ، البطء ا"1860 -1780إنكلترا، "دراسة اللغة يف "املعنون بـ 

، أي ذلك العلم الذي كانت )الفيلولوجيا اجلديدة(كانت عليه إنكلترا يف تناوهلا 
فإنكلترا مل تكن متخلفة ذا . له اليد الطوىل يف فرنسا وأملانيا منذ بدايات القرن

املضمار جراء التأثري العظيم الذي أثره فيها هورن تـوك وحسـب، بـل وألن    
وفر اإلمكانية اجلادة للتعامل مع الفيلولوجيا إال بعـد  اجلامعات أنفسها مل تكن لت

ولذلك فقد كانت النتيجة أن الفيلولوجيـا  . مرور قسط طويل من ذلك القرن
اهلواة وعشاق الفن وجامعي التحـف الفنيـة   "ظلت مقصورة يف إنكلترا على 

نظـام  "وحني تعرض كتاب بوب املعنـون بــ   ). 3"(األثرية وحدهم ليس إال
أشـار الكاتـب إىل أن    1820يف عـام  " الة اللندنية"يف " عالتصريف األف
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على الرغم من فضائلها اخلاصة، مل تفعل الكثري مما كان متوقعاً منها يف " انكلترا"
  ".هذا املضمار

وإن أي دارس مهتم ذلك االهتمام اجلاد بالفيلولوجيا كان على ما يبدو يف 
من اماكه يف حتقيق مشروع وطين أرجح الظن منهمكاً يف حبث خاص جداً أكثر 

كبري من ذلك الصنف الذي كان ميثله رينان يف فرنسا وراسك يف الـدانيمارك  
فها هو آرسالف يقول حىت لو كان هنالك فيلولـوجي كـفء   . وبوب يف أملانيا

الذي تعلم حتت إشراف ساسي يف باريز ومـع  -كفاءة فردريك أوغسط روزن 
كن أن تتسىن له وقتها حياة مسلكية مناسـبة يف  ما كان من املم -بوب يف برلني

أن يهتبش الرزق لنفسه بكتابة املقاالت عن الفيلولوجيا "إنكلترا إذ كان مضطراً 
  ).4"(للموسوعة ذات البنس الواحد"

إن هذه احلالة كانت نفسها تقريباً يف الدراسات الشرقية االختصاصية اليت 
ها الرفيع األوربيني، االعتماد الكـبري  كانت تعتمد، على الرغم من جناحها ومقام

  ).للفيلولوجيا اجلديدة(على التقدم املنظم واملنهجي 
فأناس من أمثال دونالدسون وفورستر يبدوان عرضة لتبادل املواضع مـع  

" ميـديل مـارش  "شخصيات روائية من مثل شخصية السيد كاسوبون يف رواية 
 مهمة عقيمـة كتـأليف   تلك الشخصية اليت كانت منهمكة يف-جلورج إليوت 

لكل األساطري، واليت كانت على جهل مطبق بأحدث ما يدور عن هذا " مفتاح"
األمر يف الدراسة األوربية، ومن اجلدير بالذكر فعالً أن الشرق حني يظهر علـى  
تلك الوفرة يف األدب االنكليزي يف مطلع العصر الفيكتوري يظهر بداهة كشيء 

كشيء هام وأساسي بالنسـبة للثقافـة األوربيـة    غريب وشاذ، وال يظهر البتة 
املنظمة، ولكن الوضع الذي كان عليه إدوارد وليام لني كان وضـعاً اسـتثنائياً   
بالطبع، على الرغم من أن عمله مل يكن ينتمي بادئ ذي بدء لعامل الثقافة الرفيعة 

يف عام ) ولتق(وإمنا لعامل الثقافة املفيدة، ولئن كان مبقدور جورج إليوت أن يقول 
، فمن اهلام أن )5(جاءت من الشرق) مبعىن عام جداً(أن حضارتنا كلها  1856

نتذكر ال أن كوينيه كان قد حتدث يف فرنسا عن انبعاث شرقي قبل ذلك التاريخ 
خبمس وعشرين سنة وأن فردريك شليغل كان قد قال شيئاً من هذا القبيـل يف  

نتذكر أيضاً أن االحتكاك الثقـايف  وحسب، بل وجيب أن  1800أملانياً يف عام 
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املتتايل لكليهما معاً مع الشرق كان باألسـاس وباحلصـر مـن خـالل فـرع      
وحىت هوغو كان قد أعلن عن مثل هذا الشيء يف مقدمـة كتـاب   . الفيلولوجيا

  ".املستشرقون"
ولو افترضنا، عالوة على ذلك، أن االستحقار الشهري الذي عرب عنه ماكويل 

ألدب يف اللغتني السنسكريتية والعربية ميكن اعتباره تعبرياً عن ل 1835يف عام 
وجهة نظر أوربية عامة خبصوص الضعة الشرقية احلديثة، فإن من الصـحيح إىل  

 -واملقصود هنا الشرق اإلسالمي يف هذه احلالـة -حد ملفت للنظر أن الشرق 
ت االمرباطورية أو كان قانونياً يف إنكلترا أكثر اقتراناً يف غالب األحوال مبشكال

وإن . بعفونة التوهم منه يبة الثقافة الرفيعة والتعلم املنهجي واملعرفة الفيلولوجية
من الواضح أن آرنولد يعين هذا ضمناً ويأسف عليه بالطبع مبقدار أسفه على ما 
يتالزم معه أيضاً، أال وهو العجز اإلنكليزي املطلق عن إطراء فرنسا، األمر الذي 

ره مقروناً يف معظم األحيان بالتفاهة ومبقدار مماثل من نقصان اجلديـة  يبدو بدو
  .األخالقية

وهنا ليس مبقدوري أن أقاوم إغراء اإلتيان على ذكر مثل طريف ودقيق عن 
لثاكاري، " مرتع الغرور"هذا املوقف الذي يتبدى، جتاه فرنسا واملشرق، يف رواية 

تصمها يف اتمع اإلنكليـزي  فبكي شارب حسناء نصف فرنسية، وهي حقيقة 
  .بأا موضع الشبهة عالوة على أا ليست حتديداً ذات ذوق رفيع

إن مغامراا شهرية جداً إىل احلد الذي جيعلها يف غىن عن التلخيص هنـا،  
ولكن مشهداً واحداً كشاف على وجه التخصيص من جراء الطريقة اليت يدل ا 

تسوقها إليها فرنسيتها وتسلقها االجتمـاعي   على حجم النهاية الوخيمة اليت قد
حـني  ) بيت غونـت (وهذا املشهد هو املشهد الذي يدور يف . وذوقها املشبوه

تشارك بيكي، وكانت حينها ال تزال يف عصـمة زوجهـا رودون كـراويل، يف    
وتبلغ هذه التمثيليات ". العربدة الشرقية"متثيليات حتزيرية منظمة حول موضوع 

وهـو الـدور   (صل الثالث الذي تلعب فيه بيكي دور كليمانسترا ذروا يف الف
  ).الذي ال يناسبها اجتماعياً، ناهيك عن ميلودرامية الدور احلمقاء القذرة

إن ما يعد العدة لظهورها يف ذلك املشهد هو الكاريكاتور التايل عن اخليال 
  :الشرقي انح
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الذي ال يزال وحيدث القسم الثاين من تلك التمثيلية، يف الوقت 
فحسن يتخذ، يف ثوب آخر، وضعية زليخة املتصاحلة . فيه املشهد شرقياً

إن الوقت وقت .وكيسلر آغا أضحى عبداً طيعاً أسود اللون. معه متاماً
شروق الشمس يف الصحراء، ولذلك فإن األتراك يديرون رؤوسهم 
ل يف صوب الشرق وحينون هامام على الرمل، وملا مل يكن هنالك أية إب

ها هي اإلبل "متناول اليد، فإن الفرقة املوسيقية تعزف بشكل فكه حلن 
وهو . ومن مث يظهر يف املشهد رأس ضخم إلنسان مصري".قادمة

موسيقار ويغين، ويا لدهشة املسافرين الشرقيني، أغنية من تأليف السيد 
وهنا ينطلق املسافرون الشرقيون بالرقص، كما يرقص بابا غينو . واغ
  )6).(املزمار السحري(لك املراكشي يف وامل

يف "وبعد هذا املشهد مباشرة تندفع بيكي على املسرح بدور كليما نسـترا  
، يف ذلك الدور الذي ابتذل ثوا وسكوا فيه يدفع أقارب زوجها "خيمة يونانية

  ".معروضاا غري احملتشمة"إلدانة 
سألة إىل أقصى ما ميكن والحقاً يرتب ثاكاري، وكأنه يريد أن يصل بتلك امل

، )بومربنيكل(أن تصل إليه، عودة ارتباط آميليا بوليام دوبني واالحتفال بذلك يف 
وهي البلدة األملانية اليت يشاهد فيها هذان الزوجان املناسبان بعضـهما لـبعض   

ويف بلـدة  . لبيتـهوفن ) فيدليو(حفلة ألداء ال التمثيليات التحزيرية الشرقية بل 
يقوم ذلك اجلسر الذي  -طبقاً للوصف التفصيلي التام لثاكاري- )بومرب نيكل(

وفوق اجلسر ينتصب متثاله حماطاً حبوريـات  "بناه فيكتور أورليوس الرابع عشر، 
البحر ورموز النصر والسلم والرخاء، وقدمه فوق عنق تركي مطـروح علـى   

  )7".(األرض
ملـه الروائيـون   إن ثاكاري ال يشكل استثناء ملا هو رأي مروع تقريباً حي

مثالً مقرونة بانتظـام  " ألف ليلة وليلة"فحكايات . والشعراء عن الشرق املسلم
باألحالم انحة للطفولة، وهي أحالم مفيدة، وهذا صحيح بيد أـا مطروحـة   

تصـوروا تصـوير وردزورث هلـا يف    . بذلك الشكل الذي يتيح تناسيها سريعاً
يف نفس " ألف ليلة وليلة"كانت تستثريه  ، أو فكروا يف اإلعجاب الذي"املقدمة"

نيومان أيام مراهقته، األمر الذي كان له ميزة إضافية، يف حالة نيومـان، هـي   
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أو خذوا، من جديد، جني آير . املساعدة يف إعداده الحقاً على اإلميان باملعجزات
ولـة،  ويف رومانسيتها الالمعق" ألف ليلة وليلة"اليت كانت جتد هلا مالذاً يف روعة 

ومن مث الحقاً يف حمنتها يف مدرسـة  ) ريد(ومهرباً من جتهم مطلع حياا يف مرتل 
وحىت آرنولد، الذي تدل قصائده العصماء نوعاً ما على أنه كان ينظر ). لووود(

إىل تلك املادة نظرة جادة أكثر من غريه، مولعاً أحياناً بربط املبالغة اجلماليـة أو  
لى العموم، وعلى األخص بالفجاجة وقلـة التحضـر   األسلوبية بأشياء شرقية ع

حيـث  ) بيبو(وإن أبرع اإلشارات عن الشرق جاء ا عرضاً بايرون يف . البذيئة
  :يقول

عن ذاك كان حبوزيت فن الكتابة اليسرية فماذا جيب أن تكون 
وأىن يل أن أتسلق برناسوس، حيث عروسات الشعر ! القراءة اليسرية

ائد اجلميلة اليت لن تنقرض البتة، وأىن يل أن جيلسن وينظمن تلك القص
  أسارع لطباعة حكاية آشورية أو سورية أو يونانية 

وأسوق عليكم عينة من أحلى عينات االستشراق ).ياما أمتع الدنيا(
  )8!(ممزوجة بالرتعة العاطفية الغربية
باً تبدو مبثل هذا السياق أكثر خصـا ) لني(إن اجلهود الفيلولوجية اليت بذهلا 

فبالنسبة ملواطنيه كان الشرق جمرد ذلك املكـان  . وتفرداً منها يف أي وقت مضى
لقد كانت الفيلولوجيـا  . الذي يعمل فيه املرء أو يسافر إليه أو جينح مع تومهاته

الشرقية يف إنكلترا موضوعاً ذا أمهية هامشـية قصـوى، أي جمـرد موضـوع     
ن الصـحيح أن نقـول أيضـاً أن    وأعتقد أن م. فيلولوجي عام ال أكثر وال أقل

اإلسالم واملعارف العربية كانت، بالنسبة للمثقف اإلنكليزي، متثل على العمـوم  
تلك القيم واخلربات واألعراف والرتعات اليت احتيازها يف غاية اليسر، واستيعاا 
يف غاية السرعة خليال وقاد أو لطاقة قادرة على التجنيع احملبوك، حـىت تكـون   

إن املعرفة املشرفية مل حتظ بأي مقام رفيع يف إنكلترا إال بعد أن . حترامجديرة باال
مضى شوط طويل من ذلك القرن، وأطول بالتأكيد مما كان قد طواه يف فرنسـا  
بكثري، ال ألنه مل يكن هنالك أي واحد ال يعرف أي شيء عن الشرق بـل ألن  

لى نقيض فرنسا، مـن  التشكيالت الثقافية يف إنكلترا كانت تستمد حاجاا، ع
الدراسة اخلاصة واجلهد الفردي والتنور الشخصي، أكثر مما كانت تستمدها من 

ولذلك ليس من باب املصادفة يف شيء أن توجد جـذور  . احلاضرة واألكادميية
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، ذلـك  )لني(الدراسة العربية واإلسالمية يف املوروث اإلنكليزي احلديث لدى 
األكادميي وال من سكان احلواضر، هذا يف حني  املفكر الذي نسبياً ليس باإلنسان

أن املوروث الفرنسي استهلته ال بل وجسدته أيضاً شخصية أساسية ومؤسساتية، 
  .أي ملكية بالفعل، مثل سيلفستردي ساسي

إن هـذه املؤلفـات الضـخمة تتسـىن     : "فعن ساسي قال دوق بروغلي
آسيا برمتها، أال وهي تلك للمستشرقني الذين تقامسوا فيما بينهم، علنا وجهاراً، 

  ).9"(املؤلفات اليت تنكشف عن مواصلة حبها حلركات الصوت
هيا وامسحوا يل أن أقترح فرضيتني أو ثالث لتوضيح هذا الفرق بني فرنسا 

  .وبريطانيا
فاألوىل هي أن املفكرين، يف فرنسا بعد الثورة، خضعوا للتنظيم امللكي كي 

نت تتحكم م حتكماً كامالً تقريباً، ومتركزوا ينشروا إشعاعهم من باريز اليت كا
يف معظمهم حصراً يف مؤسسات الدولة اليت كانت هدفها جعل املعرفة معتمـدة  

ولقد جاء . على كل ما هو مأذون رمسياً من علوم وهيئات علمية ومعايري رصينة
من  وأما يف إنكلترا،. آرنولد مبثل هذه املالحظة ولكنها كانت أضيق نطاقاً بكثري

التجميع االجتماعي اجلديد الذي تنامى على أساس الفورة "الناحية األخرى، فإن 
الصناعية احلديثة ينكشف عن تطور اقتصادي مشترك واضح املعـامل ولكنـه ال   

وما يعنيه هذا هـو  ). 10"(الثقايف/ يتقدم إال تقدم السلحفاة يف امليدان السياسي
مركزاً، وإمنا حدث جراء اقتران عضوي أن التقدم الفكري يف إنكلترا مل يكن مت

ومن هنا جاءت (السوسيولوجي / مع التطورات اليت قامت يف املضمار السياسي
، يف حني أن قيم طبقة تقليديـة مـن مـالك    )هيبة وسطوة االقتصاد السياسي

األراضي هي اليت هيمنت على الثقافة يف كل الزوايا كافة، مما يعين، يف ميـادين  
الدراسات التوراتية، أن اهليمنة كانت لآلراء التقليدية اليت مل تتأثر كالفيلولوجيا و

  .بالتطورات الثورية األوربية) ، أو حواليه على األقل1830حىت أواخر عام (
وأما الفرضية الثانية فهي الفرضية اليت اقترحتها أينما كـان فيمـا يتعلـق    

اإلمرباطوريـة الربيطانيـة   ف: بالفرق بني الدراسات الشرقية الربيطانية والفرنسية
كانت أقدم وأكثر اتساعاً من اإلمرباطورية الفرنسية، كما أن مكاا يف احليـاة  
الثقافية اإلنكليزية كواقع وكمصدر أو موضوع للمعرفة كان قائماً على اختالفها 
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فكـروا  ). 11(وبعدها عن اتمع احمللي الوطين، فضالً عن تسخريها له أخالقياً
وسوف ترون ما أحاول اإلشارة " جني آير"أو رواية " مرتع الغرور"ة ثانية برواي

أال وهو الكيفية، مثالً، اليت جيري ا دائماً تنسيب جوسيا سيديل إىل اهلنـد  : إليه
والحقاً بالطبع إىل بيكي وكأن ثاكاري، على الرغم من الثروة االستعمارية الـيت  

رفضه األخالقـي واالجتمـاعي   تتمتع ا سيديل، كان يرغب يف التوكيد على 
وها هي بريثا مـوريس، زوجـة   . الستيعاا يف صميم اتمع اإلنكليزي الكيس

روشستر، امرأة هندية غربية، األمر الذي جيسد حقيقة ما هي بالعرضية للداللـة  
أو (على بربريتها، ومع ذلك فإن الواجب يقضي بطرد األرواح الشريرة منـها  

فهذه هي الطريقة اليت . يستطيع روشستر الزواج من جني قبل أن) اهليمنة عليها
حتاول ا برونيت أن تقول لنا أن مواطين االمرباطورية الوافدين مـن األطـراف   
البعيدة مفيدون كمصدر ثروة أو كمحنة أخالقية لكي خيتربها الرجال والنسـاء  

تمع املتمـدن اإلنكليزية، ولكنهم ليسوا البتة بشراً جديرين بالقبول يف قلب ا .
إن هذا النمط ليتكرر كثرياً يف الكتابة اإلنكليزية، ولكنين ال أقصد أن أقـول أن  
الثقافة الفرنسية اختذت هلا موقفاً أكثر رأفة حيال مستعمراا، بل إن تعاملها معها 

  .كان خمتلفاً ليس إال
وفرضييت األخرية، وقد تكون أكثر الفرضيات الثالث أمهية، هي الفرضـية  

فيبـدو يل يف إنكلتـرا أن حتـدي    . ملطروحة بأكثر األشكال شفافية وتـردداً ا
للدين كان جمهوالً إىل أن مر نصف القرن تقريباً، أي، إىل ) الفيلولوجيا اجلديدة(

  .تقريباً 1860يف عام " مقاالت وتأمالت"حني ظهور 
إن املوقف اإلنكليزي من اللغة، ويف أوسـاط الفيلولـوجيني والشـعراء    

فهنالك ملا يكن قد قـام  . ساس، كان موقفاً دينياً أو فلسفياً إىل حد كبري جداًباأل
/ بعد حىت حينه ذلك الفصل القاطع بني الظاهرة اللغوية وبني الفرضيات املسيحية

أو، فيما يتعلق بذلك األمر، بني اللغة وبني نظريـة  (اليهودية عن أصول األشياء 
فلقـد  . األوربية) للفيلولوجيا اجلديدة(زة فصالً كان مسة بار) فلسفية عن العقل

فهم كولريدج وشيلي، على سبيل املثال، جمرد تشكيالت اللغة كما كان يفهمها 
أي واحد يف أوربا، ولكن مل يتجاوز أي منهما األفكار عن اللغة اليت كانت مبثابة 
 معرفة بديهية لكوندياك أو هريدر أو روسو، أي قبلهما جبيل كامل، أي مل يكـن 
أي واحد منهما، بكلمات أخرى، قادراً على فصل اللغة عن استجالء األفكار أو 
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وعالوة على ذلك مل يكن أي منهما، وال الفيلولوجيـا اإلنكليزيـة   . عن الدين
كميدان بالتأكيد، قد فهم على ما يبدو اللغة بتلك اللغات الدنيويـة، اللغويـة   

  ).الفيلولوجيا اجلديدة(احملض، اليت جاءت ا 
لقد جئت ذه االفتراضات الثقافية كمقدمة ملوضوعي الرئيسـي الـذي   
يتناول ال عمل رينان وماسينون وحسب بل والكيفية اليت انطوى فيها عملـهما  
على السلطة الثقافية املركزية اليت كانتها يف فرنسا، والكيفية اليت كان ا عملهما 

على حنو أفضل مما كان عليه عمـل  معروفاً ومقبوالً من مجهرة املثقفني الفرنسيني 
إن ما أريد تبيانه هو أن رينان وماسينون كانا جزءاً ال يتجزأ . نظرائهم يف إنكلترا

وماسينون من  1900إىل  1850رينان من -من الثقافة الفرنسية كل يف حقبته 
كي خيلعا على عملهما عن اإلسالم وحىت على اإلسـالم   -1960إىل  1900

بالنسبة للجمهور الثقايف غري االستشراقي أكرب بكثري مما كان  نفسه مرتلة وسلطة
وبكلمـات  . من املمكن أن يتاح يف إنكلترا ولرمبا يف أي مكان آخر يف الغـرب 

أخرى، مع األخذ بعني االعتبار مواهبهما الفذة ككاتبني نثـريني ذوي أسـلوب   
لكيفية الـيت  عظيم وكدارسني إسالميني عظيمني، فإن من اجلدير أن حناول فهم ا

أتاحت وجود رينان وماسينون يف فرنسا فقط، ال يف إنكلترا وبـالنظر لـبعض   
وأنا ال أقصد أن أظهر مبظهر القائـل  . األسباب اليت جئت على ذكرها حىت اآلن

أن الثقافة الفرنسية هي ما أنتجت يف رينان وماسينون دارسني لإلسـالم أمسـى   
إن املقارنة مع إنكلترا ما .  أي مكان آخربالضرورة من أمثاهلما يف إنكلترا أو يف

هي مبنتهى البساطة إال طريقة مفيدة لتبيان الفرق املذهل يف اإلنتاج واألسـلوب  
  .الثقافيني

ولكن هنالك شيء ما جيدر قوله عن أمثال هـذه الفـروق يف األسـلوب    
إن االستشـراق  . فدراسة اإلسالم يف الغرب كانت تعيش أزمة حادة. واإلنتاج
ريب صار يواجه، للمرة األوىل يف تارخيه، تعديات على ميادين دراسته املوقوفة الغ

كالعلوم االجتماعية واملاركسية والتحليـل  (عليه من قبل فروع دراسية أخرى 
ومن نفس املنطقة اليت كانت هدف الدراسة، والتأثري اإلجيايب اخلـالص  ) النفسي

ول مرة مطلوباً منه أن يتفحص ألمثال هذه التعديات هو أن االستشراق صار أل
بشكل انتقادي ال جمرد صواب أو خطل أسطورته ونتائجها الشكوك وحسب، ال 
بل وأن يتفحص أيضاً عالقته بكل من الثقافة اليت استقي منها والفترة التارخييـة  
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  :وهذا ما يقود إىل السؤال التايل. اليت جيء فيها بأفكاره الرئيسية
اً على مساءلة نفسه هذه األسئلة احلساسة، مع كيف يكون االستشراق قادر

التسليم جدالً بتكوين االستشراق كميدان خاص ذي مضمار وتقاليد وتطبيقات 
علمية قابلة كلها للتمييز؟ وأتصور أن من الصحيح أن نقول أنه يف فرنسا، حيث 
لعبت دراسة اإلسالم دوراً مركزياً كرمى له ذاته أكرب بكثري منه يف أي مكـان  

خر يف أوربا، جتلت الروابط بني االستشراق يف إطاره العريض، وبـني الثقافـة   آ
والتاريخ املعاصر، على أا أكثر بروزاً وأكثر وضـوحاً وأكثـر أمهيـة لفـرع     

  .االستشراق منها يف أي مكان آخر
ولذلك فهنالك قيمة هائلة يف دراسة شخصيات منوذجية وشيقة ضمناً مـن  

ظراً ألن مثل هذه الدراسة قد تبني لنا التعاون الواضـح  أمثال رينان و ماسينون ن
إذ من خالل الدراسات التارخييـة والنقديـة يـتمكن    : بني عملهما وثقافتهما

املستشرقون واملؤرخون الثقافيون والفكريون ونقاد العامل الثالـث لالستشـراق   
يز التقليدي من أن يصدروا حكماً أفضل على الطابع األقل وضوحاً لدراسات ح

الذي تسـتند مزاعمـه   ) كهذا على سبيل املثال(كاالستشراق يف الثقافات " ما
لدراسة جمتمعات أخرى ال على الرأفة وال على املقام الثقايف بل على موضـوعية  

 فرأيي هو أنه حىت لو كان كل من ماسينون ورينـان . علمية وفضول فكري نزيه
ثقافة اليت كان خياطبـها والـيت   عبقرياً، وكل بطريقته اخلاصة، وهين البال مع ال

كانت تعترف بفضله، فلم يكن أي من هذين الرجلني قادراً علـى أن يفحـص   
ولسـوف  . بشكل انتقادي تلك الفرضيات واملبادئ اليت كان يعتمد عليها عمله

أجادل ضمناً أن امليادين اإلنسانية احملافظة على متاسكها ال بالنقـد وال باملعرفـة   
كما يف العـامل  (أو بالعلم ) كما يف فرنسا(ام االعتباطي للثقافة الفكرية، بل باملق
، متحو إمكانية نوع قيم من النقد الذايت الراديكايل الذي كان )األنكلو ساكسوين

يعين، يف حالة االستشراق، الطمس الكامل لتوفر أية إمكانية لالعتـراف بـأن   
يف اإلقرار بدور السلطة  حبد ذاته شيء أسري التأليف، أو بكوا راغبة" املشرق"

ولقد كانت النتيجة، بالنسبة لالستشراق، تثبيت الذات بالذات . يف إنتاج املعرفة
والتستر بالطالسم، مع تقلص حظوظه تقلصاً كبرياً يف فهم رؤوف له من قبـل  

  .ثقافات أخرى، أو من قبل الثقافة نفسها
معرفة قسط كبري  وأما من ناحية أخرى فإن رينان وماسينون يساعداننا على

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


http://medaad.wordpress.com 
 

 

-355-  

عنهما ال كمجرد رجلني يف جعبتهما أشياء نرية يقوالا عـن اإلسـالم، بـل    
والشيء الشيق عـل وجـه   . وكرجلني يكشفان العمليات اليت تصاغ ا املعرفة

التخصيص هو أن مشكالما الشخصية واهتماماما ونزعاما تشكل قسـطاً  
فنحن لن نرى أن اإلنسان . مستشرقنيكبرياً جداً من عملهما وموقعهما العامني ك

اخلصوصي ال يتدخل يف شؤون اإلنسان الدارس وحسب، وإمنا على العكس من 
ذلك ألن االستشراق الفرنسي عمل على تعزيز الشخصية ثقافياً، ال ألن تعزيـز  
الشخصية كان أمراً يسرياً بل ألن عالقة الشخصية بالثقافة كانت شيئاً ذا أمهية 

  ).12(قصوى
ذا علينا أن نقرأ يف ماسينون ورينان وصفاً للعالقة بني املعرفـة وبـني   وهك

 -الظروف الثقافية والشخصية، والتارخيية بالتأكيد، اليت يتم فيها إنتاج املعرفـة 
وليس من باب املصادفة يف شيء أن كان رينان وماسينون معاً حساسني حساسية 

إن كال . بطريقتني خمتلفتني متاماً خاصة جتاه املشكلة، على الرغم من أما واجهاها
الرجلني يوظفان نوعاً خاصاً من أنواع األنتروبولوجيا الثقافية املقارنة، أكثر دقة 
ومتعة ال أقل، مع أن السلسلة اهلرمية اليت يستخدمها رينان إلجراء املقارنـات  
لسلسلة أقرب ما تكون إىل السطح، ولذلك فإا أكثر وضوحاً وصالبة مما هـي  

ومع ذلك فإننا نالحظ أما يف املكان الذي يوشكان فيه أن . ليه عند ماسينونع
فهذا الدارس منهما . يدركا اإلسالم، يضالن طريقهما إليه يف الوقت نفسه أيضاً

يفهم الدين مبصطلحات دنيوية ولكنه ال يفقه يف اإلسالم ذلك الشيء الـذي ال  
مبصطلحات دينية ولكنه يتجاهـل   يزال يغذي أشياعه تغذية أصيلة، واآلخر يراه

إىل حد كبري الفروق الدنيوية اليت تقوم يف صميم تنوع العامل اإلسالمي، ويف كال 
  .هذين الشاهدين، إذاً، يرى االستشراق نفسه ويصاب بالعمى مما يراه

***  
واحد من األشياء اليت جذبت بالتأكيد وال بد ماثيو آرنولد إىل ايرنسـت  

أن كتابة رينان كتابة مستنقعة خبربة ايء بعد فـوات األوان  رينان مل يكن جمرد 
وحسب بل وأن رينان يقدم كل املؤشرات على أنه ختطى تلك املشكلة مبنتـهى  

ولكن بالنسبة آلرنولد فإن ايء بعد فوات األوان يعين حزناً عميقـاً  . النجاح
نكلتـرا  على املعاش يف عصر ال يشبه عصر أثينـا الربيكليسـية وال عصـر إ   

األليزابيثية، مع العلم أن هذا الشعور يتخلل نثره أينما كان، ففي قصائد مثـل  
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، 1850املنظومة يف عام " أشعار الذكريات"و " كنيسة روكيب"و " شاطئ دوفر"
هنالك ما ينم عن مشاعر األسى والغم لكونه افتقد يف ذلك العصـر شخصـية   

إن الورطـة  . ردزورث وغوتـه أباه وو-عظيمة كانت تشيع يف نفسه الطمأنينة 
اجلديدة اليت صار يعيشها آرنولد هي أن والدته كانت بعد اختفاء عصر خـالق  

  .عظيم أو اختفاء شخصية أخالقية خالقة عظيمة
وهنالك ورطة مماثلة بالنسبة لرينان باستثناء أن الفاجعة الكامنة يف فقـدان  

شخصـية شـالء إىل   شيء ما سرعان ما حتولت مما كان معرضاً أن يكون صدمة 
ذكريـات الطفولـة   "فكتاب . ظفر عام، ثقايف باألساس، بالقوة والبهجة والثقة

يتحدث يف آن واحد معاً عن فقدانه تزمته الديين واالستعاضة عنـه  " والشباب
وإن لدى رينان شيئاً طفيفاً ". علم النقد"على حنو موات بالفيلولوجيا والعقل و 

س البتة يف شيء من ذلك احلوار األخفش الذي لكنه لي-من االستبطان السقيم 
حىت وهو يتحدث عن نفسـه يف كتـاب    -يتحاوره العقل مع ذاته لدى آرنولد

قائالً أنه كان يف حرب مع نفسـه، إذ كـان رومانسـياً ضـد     .." ذكريات"
الرومانسية، كتلة من املتناقضات، هذَّار يف حديثه كاهلذر الذي كان يتحدث به 

فدومنا حرج قال رينان عن نفسه بأنه كـان يفكـر   . الستيونالالهوتيون السكو
كرجل ويشعر كامرأة ويتصرف كطفل، غري أن طريقة املعاش هذه عادت عليه، 

إن اجلـدل  ) 13"(بأروع جة فكرية ممكنـة "كما يقول بضرورة ليس بقليل، 
الالهويت بني الطلبة الشباب يف املعهد الالهويت كان يتخذ طابع الشكل النصـي  

، أستاذه الفذ، الذي ساعد رينان )لوهري(لواقعي، والفضل كل الفضل يعود لـ ا
، إذ )لوهري. م(فلقد ثبت يل حيايت . "على قراءة النصوص املقدسة بلغاا األصلية

). لوهري. م(كنت بالفطرة فيلولوجياً، وكل ما أنا عليه اآلن كدارس كان بفضل 
 مفادها، وفقاً ملا قالـه رينـان   وصادف أن تضمن هذا تلك احلقيقة اليت) 14(

  . (arabisants médiocres)" أنصاف مستعربني"نفسه، أن كال الرجلني كانا 
إن النموذج الفكري الذي يدأب رينان على تدوينه دائماً هو ذلك النموذج 

وبالنتيجة تغريت يف حيايت تغرياً طفيفـاً، ومـا   : "الذي ميكنه من اإلعتراف قائالً
  .قدر أحكم وثاقي وفق مشيئتهذلك إال ألن ال

وخصص يل منذ طفوليت الدور واملهمـة اللـذين كـان علـي إجنازمهـا      
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فللتعبري عما يعنيه أن يعيش املرء بعد استسـالم معتقـد ديـين    ) 15.(مستقبالً
تلك هي املهمة اليت أفصح عنها  -متكامل للتصدعات اليت صدعتها فيه العقالنية 

ملهمة هلو أكثر من ذلك، كما ستكشفه تواً قـراءة  بيد أن ما يتعلق بتلك ا. رينان
إن قسطاً وافياً مما كتبه وحبثه رينـان مـنظم حـول إشـكالية زمانيـة      . دقيقة

فرينان، على غرار فيكو وروسو، تقبل الفكرة . وسيكولوجية خاصة بعض الشيء
القائلة أن أصول اللغة والدين كانت حلظات إهلام مشاة للنشوة الشـعرية، أو  

ولكن رينان على نقيض أي واحد من سلفيه ال  ”raptus“ ا للنشوة الدينية رمب
يبذل جهداً حقيقياً إلعادة بناء، أو حىت لفهم، ما كانت عليه تلك اللحظات فيما 

إن اإلهلام لشيء يقرنه رينان دائماً حبدث حدث مرة واحد . يتعلق مبسألة خارجية
انه وخارج إطاره أساسـاً يف آن  وكفى يف حيز يستحيل بلوغه، حيز أقدم من زم

كان راغبـاً   1848وحني بدأ رينان بالتعارك مع أصل اللغة يف عام . واحد معاً
باملعىن الذي من املمكن فيه "متاماً بالتسليم أن اهللا قد يكون استهل األشياء كافة 

نعت اهللا، بعد أن وضع يف اإلنسان كل ما هو ضروري البتكار اللغة، بأنه كاتب 
ولكن أن يتحدث املرء عن اهللا ذا السياق يعين أن يستخدم، كما يتابع ". اللغة

وال سيما حني يكون هنالك مزيـد مـن   " عبارة وحيدة ومقلوبة: "رينان أقواله
  ).16"(العبارات الطبيعية والفلسفية اليت بوسعها القيام بذلك العمل

يس حبال مـن  من احملتمل أن يكون اإلهلام قد حدث أو مل حيدث، بيد أنه ل
إن ما يعتربه شيئاً مفروغاً منـه  . األحوال ذلك الشيء الذي حياول رينان جتديده

هو أنه على األرض كي يبني الكيفية اليت من املمكن فيها ألشياء أخرى أن حتـل  
إىل ذلك احلد الذي صار فيه التـاريخ   -حمل اهليجان البدائي أو اإلهلام األصلي

لكتابته عن التاريخ، ومن املمكن للواحد منهما أن حيـل   بالنسبة إليه مكافئاً متاماً
إنك لن تستطيع أن ختترب ماضـي الزمـان،   : حمل الثاين، فمهمة رينان هي القول

وإنك لن تستطيع أن تغامر بتضييع نفسك يف ندب ضياع عامل بدائي بغيض وإهلام 
انظـر إليـه   كما جنة عدن، ال تنظر إىل ما ضيعته يف الواقع بأنه ضياع، ال بل و

  .عوضاً عن ذلك بأنه فضيلة مواجهيت، ومواجهة كتابيت
ولكن نادراً ما يصاغ هذا االدعاء العام لالتكال على الشـخص احملـض   
لرينان ككاتب أو عامل، وذلك ألن كتابته تشكل قسطاً من تلك املغـامرة الـيت   

معظـم  يف " بالعلم أو علم النقد"تتخطى حدود املغامرة الشخصية اليت يدعوها 
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األوقات، واليت يكمن سبب وجودها ال يف أا حتل حمل اإلهلام وحمـل األفـراد   
الذين يدعون حيازة اإلهلام، بل يف أا أعادت تنظيم الوجود وأي إدراك للوجود 
بتلك الطريقة اليت جتعل اإلهلام الديين غري ضروري، إن ثقة رينان فيمـا تفعـل   

همة وحدها وحسب، بل يتأتيان عن كوـا  واكتئابه من مهمته ال يتأتيان عن امل
وإن مـا رآه رينـان   .. حمط وساطة ومشروعية شخص عظيم أو مؤسسة عظيمة

مبنتهى املكر، ومبنتهى الصواب على ما أظن، هو ذلك املدى الذي كانت تعتمد 
فيه أمور من أمثال العبقرية والوحي أو اإلهلام على تومهات الفرد أو على مواهبه 

فعلى نقيض التلميذ الغجري الذي كان، لـدى  . عباداته الشخصيةالفطرية أو 
آرنولدد،  ينتظر عبثاً هبوط وميض من السماء، انطلق رينان منطقياً مبسعاه اجلاد 
كعامل عموماً، وكفيلولوجي خصوصاً، استناداً إىل ذلك التصور الذي مؤاده أنـه  

الذي سيستفيد منهما، إن كان هنالك مثة مساء أو وميض، فإنه لن يكون اإلنسان 
أال وهو ذلك املوضع الذي يضع املرء فيه النسغ  -فزمانه ما كان بالزمن املاضي

الذي أشار إليه يف حديثه عن األيام األول للـوحي   ”originale séve"األصلي 
ولذلك كـان مـن   . وإمنا الزمن احلاضر، بل واملستقبل لو توخى الدقة -الديين

الفيلولوجيا اليت ابتعدت بالتاريخ عن املشكالت الضروري الغوص يف معارف ك
الوجودية للوحي الديين وجاءت به حنو ما كانت دراسته ممكنة، حنو تلك األشياء 
احلقيقية اليت كانت ال تزال تؤرق اجلنس البشري بعد مضي ردح طويـل مـن   

أو الوحي الديين فيما يتعلـق بـذلك   (الزمن على مخود جذوة اهليجان البدائي 
وهكذا فإن احلياة املسلكية هلذا اإلنسان حازت على صياغتها . مخوداً تاماً) راألم

يف صميم هذا الواقع اليسري املنال، أي يف الثقافة احلديثة كمـا عرفهـا رينـان    
الذي أكد علـى أصـالة املواهـب    ) لوهري(بالطبع، وحتت إشراف أساتذة مثل 

  .الثقافية لدى ذلك الشاب
ل مبنتهى البساطة حمل الدين أو املوقف الديين حاملـا  ولكن الفيلولوجيا ال حت

أصـل  "يبادر املرء لدراسة اللغة، بل إن الفيلولوجيا، بناء على ما يقوله رينان يف 
حتول اهتمام الفرد من احتمال كون اللغة نتيجة سبب خـارجي وسـابق   " اللغة

، "تع حبياة خاصـة تلك العضوية اليت تتم"إىل اليقني بأن اللغة كانت ) كاهللا مثالً(
وهكذا فإن الفيلولوجيا تأخذ اللغة ". علم احلياة"األمر الذي يوجب دراستها يف 

، أي "ميداا احلقيقي"وتعيد نقلها من املاضي إىل احلاضر، وتعيد تنظيمها ضمن 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


http://medaad.wordpress.com 
 

 

-359-  

وهكذا . الذي يفعل فعله يف احلاضر ويف املستقبل أيضاً" الشعور النقدي"ضمن 
ب أن تكون الربط بني تلك اللحظة الـيت تلـت تـواً    فإن مهمة الفيلولوجي جي

ومباشرة نزول اللغة ووالدا وبني الزمن احلاضر، وبعدئذ تبيان كيفية كينونـة  
. الشبكة الكثيفة للعالقات بني مستخدمي اللغة واقعاً دنيوياً عنه سينبثق املستقبل

الدينية والفيلولوجية فكل دراساته : ولقد ظل رينان أميناً أمانة فائقة هلذا املشروع
العميقة عاجلت ما مبقدونا أن ندعوه بالعقابيل، أي تلك احلالة اليت أعقبت للتـو  
احلالة البدائية واليت شكل وجودها الوحيد، بالنسبة للفيلولوجي، ال شكل إميان 
املؤمن أو شكل التعاقب النبوي أو شكل مجاعة حية، بل جمموعة من النصـوص  

ي أن مييز فيها كل تلك املساوئ والفضائل اخلبيئـة خلـف   اليت تتيح للفيلولوج
السجود يف الصلوات واإلعالنات عن اإلميان واآلالم اليت عاناها الشهداء فلقـد  
قام رينان بعمله بأدوات استقصاء حديثة، وكانت نقطة انطالقه نقطة انطـالق  

شـك،  حمترف دنيوي أحكامه اعتمدت على تلك احلقيقة اليت ال يرقى إليهـا ال 
والساخرة إىل حد كبري، واليت مفادها أن الثقافة، على الرغم من الوحي، تقدمت 

  .بالعلم الذي خلّف الدين وراءه على بعد أشواط وأشواط
إن وجهة النظر هذه هي املسؤولة بالتحديد عن رؤية رينان لإلسالم رؤيـة  

ي أن أقول ولكن قبل إقدامي على حبث ذلك جيب عل. راديكالية ال تقبل املساومة
  .بضعة أشياء إضافية عن آراء رينان خبصوص الثقافة والعلم

بيد أنـه   1890املنشور يف عام " مستقبل العلم"إن النص العويص هنا هو 
وجيب علي بادئ ذي بدء أن أعترف بأن الثقـة  . 1848مكتوب أصالً يف عام 

تاب، كائناً ما ولكن الك. العمياء للكتاب ومناخ اإلجالل الذايت فيه أمران منفران
يكون وضعه، كتاب هام جداً بالنسبة لرينان، ففيه يتقصد مبنتهى الوضـوح أن  

اليت هي يف جوهرها فيلولوجية كما يقول -يضع نفسه يف صميم الثقافة احلديثة 
إن . األمر الذي يسوقه للدفاع عنها بنفس املقدار الذي يتحدث فيـه عنـها  -

قبل ويفصح، أكثر من ذلك، عن أن العلم العنوان ليفصح عن أن العلم هو املست
سوف يغري احلياة البشرية إىل ذلك احلد الكبري الذي سـيتيح حـىت إدراك اهللا   

وملا كان القول الفصل للعلم احلديث فإنه رتـب اإلنسـانية بشـكل    . "نفسه
والشيء املمتـع هـو أن   ) 18"(وبعد ترتيبه اإلنسانية سريتب أمر اهللا... علمي

ألمر على قدم وساق كنتيجة لتغير املنظور الـذي جنـم عـن    رينان يرى هذا ا
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وقد (وهكذا ففي الوقت الذي كان فيه العامل القدمي . االكتشاف العلمي احلديث
مغلقاً وضيقاً، فإن العامل العلمي اجلديد الذي خلقه ) كان يعين بذلك العلم الديين

لغاء املاضي إلغاًء تاماً، فهنا مت إ. لعامل مفتوح وغين ومليء باالحتماالت) مهبولت(
وإعادة تقييمه بناء على معايري جديدة، وحتويله إىل شيء ال يسـتطيع اسـتغالله   
والعربدة فيه والشعور حياله بشعور اإلبداع إال العقل اجلسـور واالستقصـائي   

وإن ما يقصده رينان ضمناً مبنتهى الوضوح، على الرغم من أنه ال ). 19(عقالنياً
هو أن الثقافة الفيلولوجية اليت هو ممثلها املوثوق يمن على ذلك يقوله بصراحة، 

وبناء على ذلـك  . امليدان العقالين الذي برز كنتيجة لالكتشاف العلمي احلديث
فعلى السطح اخلارجي يقـوم  . فثمة ثالثة مواقع متحدة املركز حتظى باملشروعية

ذي يربز منه العامل املفتوح الغالف املادي الذي تقوم أقدم ختومه بتحديد املكان ال
الالحق للعامل البدائي، ويف صميم ذلك تقوم الثقافة نفسها، تارخيية وفيلولوجية، 
يف معاجلتها كل نواتج التاريخ البشري، ويف صميم هذا املوقع الثالث، يف قلبـه،  

إن كل موقع من . جيثم الفيلولوجي الذي يدفع بنشاطه التاريخ البشري إىل األمام
ملواقع وكل مكان من هذه األمكنة يعزز اآلخر، عالوة على أن أي موقـع  هذه ا

أنا الذي نقش امسه يف الصميم كـي  . "من الثالثة جيعل االثنني اآلخرين ممكنيني
  .ينشر العطر على كل شيء

فعلـى  ). 20(وهأنذا أنظم وأقارن لكي أتوصل من مث إىل منهج األشـياء 
رسة تبدو وحيدة بأم عينها، فإا يف احلقيقة املتغط (moi)الرغم من أن تلك األنا 

حتظى هلا بالتعزيز من كل أنواع املؤسسات والشخصيات اليت متنحها السـلطان  
فال مهبولت وحده، بل وكوسني وبورنوف ولوهري وكوفييـه وسـانت   : والوقار

كلهم كرينان يلعبون دوراً مركزياً بالنسبة للفعاليـات األساسـية يف   -هيالري 
  .حلديثةاحلياة ا

" الثقافة والفوضى"ففي كتاب : إن مقارنة عاجلة بآرنولد لشيء تنويري هنا
برابـرة أو  (قال آرنولد عن الناقد بأنه إذا مل يقع فريسة للمصاحل الطبقية الضيقة 

وإذا أراد أن يكون ناقداً نزيهاً بالفعل، جيب عليه أن ينتمـي إىل  ) رعاع أو مهج
وإن هؤالء املخلوقات هم من ميكـن أن  . لثقافةزمرة جريئة مكونة من رجاالت ا

ندعوهم بذوي املرتبة املتواضعة، ومن الواضح وضوح الشمس أن رينان لـيس  
فكل ما حوله ينشر إشعاع سلطان املؤسسات املركزية الكبرية . واحداً من هؤالء
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كاملدارس واملعارف واهليئات الثقافية وزمر التعاون املنظمة كلها علـى شـكل   
إن مثل هذا اجلهاز الدائر مبنتهى الرفق بالنسبة . هرمي من عمال علمينيتسلسل 

لرينان، ال كما دعاه آرنولد باآللية وحسب، هو الفيض احلقيقي للوجود التـايل  
وبعيداً عن معاجلة رينان هلذا كله وكأنه جمـرد ملحـق   . للوجود السريع الزوال

لى هذا املشـروع الكثيـف   ثانوي لسقم احلياة بدون إهلام، فإنه يطلق حكمه ع
  .برمته بأنه احلياة احلديثة، وبأى مظهر هلا

وذلـك ألن  . فال عجب إذاً أن يظهر اإلسالم ذا املظهر الـرديء جـداً  
اإلسالم، كما قال رينان يف مناسبات عديدة جداً، هو ذلك الدين الذي مل يتظاهر 

صالة احلقيقية أكثر مما مؤسسه البتة، حىت جمرد تظاهر، بالقداسة، ومل يتظاهر باأل
فلئن متكن رينان من معاجلة أديان منظمة كاليهودية واملسيحية بأما . سبق بكثري

جاءتا بعد تصادف مؤسسيهما باملقدس، فكيف كان مبقدوره أن يعامـل حممـداً   
معاملة خمتلفة عما عامله كآخر وافد من الوافدين بعد فوات األوان؟ فال سر وال 

ة، وال حىت نساء كما يقول يف فقرة رائعة حوايل اية كتابـه  معجزات وال قدسي
إن اإلسالم بكلمات أخـرى  ) 21"(حممد وأصول املذهب اإلسالمي"املعنون بـ 

مفتوح كله على احلاضر، ولن يبقى على قيد احلياة يف املستقبل، عالوة على أنه 
ـ    ابر ال يقدم أي شيء مهم ألي إنسان حياول إحياء ماض ديـين غـامض يف غ

إنه عقيم وعاجز عن جتديد نفسه جتديداً حقيقياً، ولسوف يتالشى برمته . األزمان
  .حتت تأثري العلم الغريب احلديث

إن تالشي اإلسالم هلو الشيء الذي تعهد رينان التعجيل به إىل حد معـني،  
وقد فعل ذلك باإلصرار على آرائه عن الثقافة والعلم إصراراً يفضي إىل فتـور  

" اإلسـالم والعلـم  "ألقى حماضرة يف السوربون بعنوان  1883عام  ففي. أكيد
فاإلسالم يف هذه احملاضرة هـو  ": مستقبل العلم"وكانت مبثابة ملحق مناوئ لِـ 
إن أكثر األشياء اليت تتكشف عنـها احملاضـرة   . النقيض عينه للعلم واملستقبل

كمـا  (وال بالفلسفة إصرار رينان على أن الثقافة اإلسالمية هي حصراً ال بالعلم 
). وشاهده هنا هو أبو الفـرج (، بل جمرد لغة )كان قد أكد كتابه عن ابن رشد

فلغة اإلسالم، وقد انقصت من جذورها يف إهلام قدمي، أو حىت يف عالقة محيمة مع 
إن اإلسالم ولغته العربيـة، علـى   . القداسة، ليست باللغة املالئمة لتغذية العلم

، جيسدان الكراهية للعقل، واية الفلسفة العقالنية، وعداوة النقيض مما قيل آنفاً
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فلم ) 22.(مل يكن اإلسالم، بالنسبة للعقل البشري، إال مؤذياً. "متواصلة للتقدم
أي أن اإلسـالم،  ". ميداناً مغلقـاً "بالضبط؟ ألنه جعل من البلدان اليت حكمها 

وابتعد به عن العامل املفتوح  بكلمات أخرى، أعاد اإلنسان إىل عامل البدائيني املغلق
  .للعلم احلديث

فيما أن اإلسالم جاء بعد اليهودية واملسيحية بزمن طويل، فقد ارتبط بعصر 
أقدم، عصر اجلهد البشري اجلهيض الواهن الذي مل تكن لديه ذكـرى اإلهلـام   

وهكذا فإن خدمته ملن ميارس الثقافة األوربية . الفياض باحليوية املطلوبة إلرشاده
  .احلديثة كانت مبثابة الدليل السليب لقانون التقدم

إن املغالطة العجيبة يف صميم رؤية رينان لإلسالم ال جتد هلا حال إال حـني  
نفهمه بأنه يستبقي اإلسالم حياً لكي يباشر تقويضه، يف كتابتـه الفيلولوجيـة،   

لـديين،  معامالً إياه كدين ال لشيء إال لكي يبني اجلدب األساسي يف جـوهره ا 
مذكراً إياناً أن اإلسالم، حىت لو كانت كل األديان أساساً مبثابة احلواشي امللحقة 
بإهلامات تالشت إىل األبد، كان مهما ألي فيلولوجي كحاشية حلاشية أخرى ليس 
إال، كأثر ألثر آخر وحسب وملا كان الواقع على هذا النحو فقد كان يشـكل  

دفاعاً عن الثقافة الغربية، كان يثبت املـرتع   حتدياً للفيلولوجي الذي، يف حديثه
الدنيوي اجلديد يف ذلك احليز الفارغ املفتوح ال نظراً الضمحالل الدين، كمـا  
كان يعتقد رينان، بل نظراً لالمباالة جوهر الدين نفسه بالعلم والثقافـة تلـك   

درايـة  الالمباالة املتواصلة، أال وهو ذلك اجلوهر الذي كان يعود إليه على غري 
  .منه يف كتاب إثر كتاب آخر وخالّه بال مساس متاماً

فرينان مل يعاجل البتة بالفعل الواقع الدنيوي لألديـان يف إصـرارها علـى    
وجودها كما هو عليه واقع األمر بالنسبة لإلسالم، أي تلك األديان اليت ال يزال 

أن يربهن  مبقدورها أن حتافظ على وجودها وأن تكون قوية حىت يف عصر بوسعه
وإن هذه الورطـة  . ثقافياً بدون أدىن شك على أن الدين شيء من غابر األزمان

هي الورطة الثقافية لرينان وبؤرة العمه فيها كائناً ما كان عمق اعتقاده بنفسه أنه 
  .قد حتظى الدين وتسامى عليه

إن كل ذلك العمل الضخم الذي أجنزه ماسينون يتوجه صوب هذه املسألة 
فماسينون جيلوها ويعيشها مـرة  : أي مسألة بقاء الدين على قيد احلياة بالضبط،
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وما هـذا  . أخرى ويتعلق ا، ويكتبها ويعيد كتابتها بعبقرية وتبصر ال نظري هلما
القول إال طريقة أخرى للقول بأن املهمة الفيلولوجية الكامنة يف صميم الثقافـة  

فها حنن اآلن نتعامل مع عقل . ونالفرنسية تتعرض للتحول التام على يدي ماسين
ذي شأن من نوع آخر، ومع خربة عميقة ورائعة حىت إن متاثالـا ودعاماـا   
الثقافية اجلليلة ما هي إال مجالية وسيكولوجية، وما هي باملؤسساتية واألكادمييـة  

ولكي نفهم ماسينون علينا أن نقدم كل شيء . كما كانت عليه احلال لدى رينان
ومع ذلـك  . لى قراءة ماالرميه ورامبو أكثر من قراءة سيلفني ليفيأفضل، أي ع

فالنظرة إىل ماسينون جيب أن تكون أنه، بشكل ال يقل عن رينان، ضمن تلـك  
البنية العظيمة كهيمنة الفرنسية على العامل اإلسالمي هيمنـة ثقافيـة وسياسـية    

نالك مهمة فرنسية فكل منهما، بطيقة خمتلفة جداً، يسلم جدالً أن ه. واستعمارية
خاصة للعامل اإلسالمي وفيه، ولكن يف الوقت الذي كان رينان يراها تكوين رأي 
عنه ابتغاء الفتك به يف خامتة املطاف، كان ماسينون يراها وجوب تفهمه والشعور 
بالرأفة حياله ومن مث البقاء يف آخر األمر على انسجام مـع كروبـه وحاجاتـه    

ف املعريف لرينان من اإلسالم هو، إذاً، موقف تعرية له إن املوق. وورطته القدسية
وإصدار حكم عليه، يف حني أن موقف ماسينون موقف االحتضـان والتقـارب   

فما كان أي منهما ليشك بأن من املمكن لإلسالم أن يكون موضـوعاً  . الودي
ـ  ة للدراسة أمام الدارس األوريب، باعتبار أما يفترضان بداهة أن الدراسة املعمق

حتل كل العقبات، وتيسر احتياز كل األشياء، وميكنها تصوير أي شيء، باحلكم 
  .النقاد والنبذ بالنسبة لرينان، وبالرأفة الودود بالنسبة ملاسينون

إن ما هو على أوثق ارتباط باملوضوع بالنسبة لكل من حياول أن يفهم نقدياً 
رينان عقالً نرياً قـادراً   جوهر االستشراق احلديث هو أن املرء ليواجه يف قراءة

على اإلتيان بكل أنواع الفروق الدقيقة، ورجالً يتجسد مشروعه الرئيسـي يف  
وإن رينان، ال اإلسالم، هو الذي خيلف املـرء يف خامتـة   . طي صفحة اإلسالم

والعكس . املطاف طبعاً وحبوزته االنطباع عن شيء حمدود وسطحي وغري محاسي
سأحاول يف بقية هذه املقالة أن أشري إىل بعـض   هو الصحيح عن ماسينون الذي

الطرائق اليت يتحدى ا هذا املتبحر العظيم التحليل الروتيين، والـذي ميكـن   
ففي عمله، الذي يغطي تقريباً الستني سـنة  . اعتباره أيضاً جزءاً من االستشراق

ئلة للثقافـة  األوىل من هذا القرن، جيد القارئ جتسيداً ال رد تلك البانوراما اهلا
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، بل وجيد أيضاً أعظم )يف نسختها الكاثوليكية الرفيعة(الفكرية الفرنسية وحسب 
. املشكالت الكامنة يف االجتياح االسـتعماري ويف االنسـحاب االسـتعماري   

وعالوة على ذلك فإن ماسينون يعاجل أموراً معقدة كحركة اإلصالح يف اإلسالم، 
اة بـني العلـم والـوحي وعلـم اللغـة      والعالقة بني اإلسالم واملسيحية وا

واألنتروبولوجيا، ومواجهة التحليل النفسي للفيلولوجيـا والـدين واإلميـان،    
ويكشف قبل هذا وذاك عن تلك الصراعات اليت خيوضها عقل مصقول وقـوي  
إىل أبعد احلدود إبان تعامله مع معظم مؤسسات اإلميان ومع الثقافـة التقليديـة   

واء، وهو يف غمرة نشاطه الدائب يف احلكومـة واألكادمييـة   واحلديثة سواء بس
  .والكنيسة

إذ يف الوقت الذي . فماسينون هو النقيض احلقيقي لرينان يف مسألة الوحي
يتحدث فيه رينان ويكتب بعد أن كان قد قرر سلفاً أن الوحي مل يعد يتعارض مع 

ب حلظة وهـي يف عـام   احلداثة، فإن جممل احلياة املسلكية ملاسينون تنبثق من قل
وهاكم هنا كيف يصف تلك اللحظة بلغة إنكليزية طريفة ومغلوطة بيد . 1907

  :أا مثرية لألشجان إىل حد ما
عمدت لدراسة ) وخمطوطات آنغور(بعد دراسيت السنسكريتية 

العربية والبلدان املسلمة، وسافرت طيلة سنوات على ختوم الصحراء 
ضت كما جيب غمار صراعات عديدة، العربية يف أفريقيا وآسيا، وخ

ومع أنين كنت متخفياً ووقعت . وعلى حني غرة دامهين نور الوحي
ضحية األسر على ختوم الصحراء وحقول األرز يف العراق، فما كان 

مبقدوري أن أختلص من ضربة الشمس عند الظهرية واحلفاظ يف الوقت 
الشعبية نفسه على الومضات اخلفيفة عند الفجر لتلك األساطري 

وفضالً عن ذلك عادت هذه األساطري الشعبية حية يف ذاكريت . السلفية
حني اكتشفت يف اإلسالم رموزاً دينية مماثلة للثقافة التقليدية عند 

الفالحني، وخاصة يف إسالم بلدان الرياح املومسية املمتدة من اجلزيرة 
  ).23(العربية ذات البخور إىل إندونيسيا ذات التوابل

، أي قبل وفاته بثالث سنوات، فماسينون يربط 1959كتوب يف عام هذا م
، ذلك 1890تلك اخلربة بالتبجيل املفاجئ الذي حيل به أبوه الفن الياباين يف عام 
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التبجيل الذي صار يشعر، على أثره، بنوع من التوقري جتاه حىت الـورق الـذي   
بة لألب صارت عليه إن ما كان عليه الورق بالنس. كانت التصاوير منقوشة عليه

إن الكالم البشري ما هو إال نداء شخصي برز إىل الوجود . "اللغة بالنسبة لإلبن
). 24"(كي خيرجنا من أنفسنا، من بالدنا، من تربتنا، وليذهب بنا باجتاه احلـب 

وهنالك شيء من التماثل لكال مظهري هذه اخلربة يف االكتشاف الثاين الـذي  
جلورج صاند يف مكتبـة غورمـانتس،   " ا لوشاميبفرانسو"اكتشف فيه مارسيل 

إن دجماً ال إرادياً لوضعني منفصلني جيتث . لربوست" الزمن املوجود"حوايل اية 
فما يفهمه ماسـينون  . بلمح البصر على ما يبدو كروب املسافة والزمان واهلوية

ولكـن مـا   . الكهل هو اهلوية املادية لعمله وللفن الياباين، إذ كان باملناسبة حناتاً
يعطاه االبن يف الوحي يأتيه مباشرة من الكلمة املنطوقة، عالوة على أن مهمتـه  
كفيلولوجي تتمثل يف أن يرى كيف أن النصوص يف لغة أجنبية تتضـمن ذلـك   
احلضور املقدس الذي متثله أية لفظة يف هذه اللغة، فضالً عـن شـهادا علـى    

  .وجوده
يث رد أن وحياً تسىن إليه وتذكره ولكن ماسينون ليس مشوقاً ملفكر حد

وميكننا أن نقول أن ماسينون كان، إن أعدنا صياغة قول سارتر . من مث يف عمله
عن فالريي، ذلك الرجل الذي كانت له حياة روحية غنية، ولكن ليس كل مـن  
لديه حياة روحية غنية بكون صنو ماسينون، فالسؤال عما يعطي حياته املسلكية 

ة هويتها البينة من البداية حىت النهاية ميكن اإلجابة عليه بعبـارات  قوا الراسخ
وميكننا أن نقول، ال مبقصد تبسيط ماسينون أو االستخفاف برأيـه، أن  . فكرية

اللغة والثقافة إن كانتا جديرتني باملعاجلة فيلولوجياً يف منظور زماين كمظهـرين  
إن مشكالت اللغة ومشكالت لدراسة رموز احلقب التارخيية، كما يرى رينان، ف

 ”spatial“املهمة الفيلولوجية موضع دراسة ماسينون يف صميم منظور مكـاين  
كمظهرين لدراسة املسافات والتمايز اجلغرايف وكائنات مكانية معزولة بعضها عن 
بعض بصقع ما يفرض على الدارس أن تكون مهمته رسم خريطته بالدقة املمكنة، 

فالتنظيم الكامن يف العمـل املترامـي   . طريقة أو بأخرىواالنتصار عليه بعدئذ ب
األطراف ملاسينون هو احلقيقة الكلية الوجود للمسافة، حقيقة تواجد وحـدات  
منفصلة حىت يف حلظة الوحي، وبكلمات أخرى حياول ماسينون أن خيترب أساسـاً  

 أو بني املسافة بني اإلسالم واملسيحية كشكل خمتلف عن املسافة بني اإلنسان واهللا
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  .الكلمة والروح
وهكذا فقد تفحص اإلسالم ال كشيء حبد ذاته مبنتهى البساطة، بل كظاهرة 
متميزة، كشيء موضع الشعور به يف اجلزيرة العربية وإندونيسيا ومراكش، ولكن 

ولقد حاول ماالرميـه، بالطريقـة   . ال يف فرنسا أو يف إنكلترا على سبيل املثال
ة كتفاعل بني األسود واألبيض، كما أن بروست حـاول  نفسها تقريباً، فهم اللغ

استنباط طريقة لتقليص املسافة بني املاضي واحلاضر، وذلك بعد أن اخترب متامـاً  
إن منهج ماسينون ال ينبثق عن العـادة  . املسافة بينهما وحافظ على هوية اإلثنني

لـم مجـال   املسيحية، عادة الشهادة والرأفة، وحسب، ال بل وينبثق أيضاً عن ع
رمزية مؤخر القرن التاسع عشر، تلك الرمزية اليت يتعايش فيها شيء يف اللغة مع 

لعبة املبادالت الـيت  -غيابه، واليت فيها وضع األشياء يف مواضعها ونزعها منها 
  .مها ما جتسدمها اللغة -تلعبها

هنالك أمثلة عديدة عن هذا يف عمل ماسينون، إىل ذلك احلد الذي جيعـل  
بعضها يقدم فكرة كاملة عن هذا اإلجراء، وإن اهتمامه باحلالج ملثل مـن  تكرير 

أوضح األمثلة بالتأكيد باعتبار أن احلالج هو الشخصية الرئيسية القوية جداً يف 
لقد كان منصور احلالج قديساً مسـلماً بغـدادياً يف   . األعمال الكاملة ملاسينون

ال على االقتراب مباشرة مـن اهللا   القرن العاشر كان مصريه االستشهاد ألنه جترأ
وحسب بل وألنه حتدث عن نفسه باعتباره احلقيقة أيضاً، كنـوع مـن أنـواع    

فال ألن احلالج نفسه جسد مثالً من أمثلة اسـتبدال  . التجسد املسيحي الشامل
البشري واملقدس كقول احلـالج أنـا   (شيء بشيء آخر يف رجل واحد نفسه 

اإلسالمية تتماثل مع التصوفات املسيحية األوربية ، بل ألن خربات احلالج )احلق
اخلربة "وضمن هذا السياق هنالك . على الرغم من ابتعادها عنها مسافة شاسعة

حيث يقارن ماسينون بـني التقنيـات   ) 1927" (الصوفية ومناذج النهج األديب
اللفظية لكتاب أوربيني من أمثال إكارت والقديس جون الصـليب وكلوديـل،   

نيات الشعراء املسلمني املتدينني، ومن اجلدير بالـذكر خبصـوص هـذه    وبني تق
املقارنات هو أا ال تبني التشاات يف التعابري وحسب، ال بل وتبني أيضـاً أـا   

وإن . الظروف اجلغرافية الفاصلة فيما بينها" متايز"دقيقة وحمكمة على الرغم من 
لصوفية األوربية واملشرقية مـع  ماسينون ليحافظ، حىت يف حتليالته للمواجهات ا

إذ إن اهتمامه بالتشـبه  : املقدس، على ما كنت دعوته بورطته يف دراسة الرموز
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الكامل الذي يتشبهه اإلنسان باهللا ألقل من اهتمامه بالصراع الباطين بني اإلنسان 
  .واهللا وبني اإلنسان واإلنسان، صراعاً يغامر فيه اإلنسان بفقدان تطابقه مع اهللا

التاريخ مؤلف، كما يقول ماسينون، من سالسل مشـاهدات فرديـة    إن
متناثرة هنا وهناك يف طول وعرض أوربا واملشرق حيث يشفع بعضـها لـبعض   

فاملبادلة تعين ضمناً سلسلة متواصلة من التبادل . وتنوب واحدا مناب األخرى
ء قادر علـى  الكرار إىل ما الاية له، أال وهي تلك السلسلة اليت يوجد فيها شي

ولقد كان اإلسالم، بالنسبة ملاسينون، مبثابـة  . احللول حمل غريه بشكل مستدمي
الشيء الذي، على الرغم من ظهور احلالج وأمثاله من حني إىل حني وعلى الرغم 
من كونه ديناً ابراهيمياً، من املمكن وصفه بأنه البدل النـاقص للمسـيحية يف   

الم واملسيحية يتبادالن عملية الزحزحة فيما فماسينون كان يرى أن اإلس. الشرق
بني بعضهما بعضاً، وأن هوية اإلسالم تكمن يف مقاومتـه التجسـيد املسـيحي    

وملا كان األمر على هذا النحو فقد جذبـه  . وصالبة موقفه إزاء ذلك التجسيد
اإلسالم إليه وقاوم اإلنسان املسيحي يف صميمه، على الرغم من أنه كان يتصور 

عمله الفيلولوجي علمـاً رؤوفـاً    -مكمن العبقرية الفذة عند هذا الرجلوهنا -
كونه يفسح جماالً لإلسالم واملسيحية أن يدنو واحدمها من اآلخر وأن حيل حمله، 

وعالوة على ذلك فإن . مع بقائهما منفصلني لدميومة حلول واحدمها حمل اآلخر
" اموعة الدينية البدليـة " اموعة اخلاصة اليت وطد أركاا للعبادة دعيت بـ

البدلية تستوجب النفاذ إىل األعمـاق  "فيها إىل أن " نصوص الفرائض"اليت تشري 
نفاذاً يتأتى عن الوصل بني األعماق وبني العناية الفائقة حبياة العـائالت وبـني   

  ).25(األجيال املسلمة ماضياً وحاضراً
ودة أبداً بـني الشـيئني   إن ما يكمن خلف فكرة املبادلة هو النقيضة املوج

فاملسيح كقربان ما هو مبنتهى اجلالء إال البديل األمسـى  . البديلني لبعضهما بعضاً
. لكونه ضحية قربانية عن البشر أمجعني ولكونـه ابـن اهللا يف آن واحـد معـاً    

فاملسيحية كمنظومة دينية، كطقوس دينية، كلغة، مبنية  من صميم تلك النقيضة 
ة منهج ماسينون لصرامة تتنطح لنقل هذه النقيضة واملبادلة وإن صرام. اجلوهرية

  .الدينية إىل ميدان اللغات ومن هناك إىل العربية واإلسالم
وذلك ألننا ال حنبك اللغة إال لكي " حج وتزحزح روحي"فاللغة 
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ولكي نستحضر وهذا . نتمكن من اخلروج من أنفسنا صوب آخر ما
كما ينعت النحاة العرب " الغايب" اآلخر إهلاً غائباً، الشخص الثالث،

وحنن نفعل هذا الشيء بغية اكتشاف كل هذه الكينونات ومطابقة . اهللا
فهذا ما ميكننا من نقل مشاهدتنا . الواحدة منها مع كل واحدة أخرى

إىل اهللا، ألن اهللا هو احلقيقة بعد أن تقبلناه مبقتضى موافقة القلب على 
، مذكور مثاين مرات يف القرآن  (be)ذلك، وإن هذا الوجود، أو الكون 

ويوم " ، ويسوع بن مرمي)العقل(كلمة اهللا "تعبرياً فيها كلها عن 
  ).26(الدين

. إن ماسينون يذهب إىل ما هو أبعد من ذلك ويستشهد هذه املرة مباالرميه
، بيد أن أمهيـة   ”maanque“فالكلمات تدل مبعىن ما، كما يقول، على غياب 

، وإذا اشتط بنـا املسـار إىل شـكلها    )شهادة( العربية هي أا اللغة املنطوقة يف
فلكي تشهد يعين أن تتكلم، وأن تتكلم يعين أن ). الشهيد(النحوي األخري فتعين 

خترج من نفسك صوب آخر، ان تزحزح الذات بغية إيواء آخر، أي نقيضـك  
ومـن   .وضيفك، ال بل وحىت إنساناً آخر غائباً ممن غيابه يناقض حضورك أنت

فشهادتك تستطيع يف : سخرية األقدار أنك لن تستطيع البتة أن تتالقى مع اآلخر
أحسن األحوال أن تؤوي اآلخر، وهذا هو بالطبع ما تفعله اللغة، وهو نقيضـة  

، متحى كرمـى لآلخـر   "الشهيد"احلضور والغياب باستثناء أن الذات، يف حالة 
كائناً أكثر آخرية مما كان عليه من الذي يصري من جراء حمبة الشهيد أكثر بعداً، 

إـا  : وهذه هي التضحية األمسى، اجلالل األمسى، والنقيضة األمسى بالطبع. قبل
 ”déchirante pureté“اخلزي البشري واحلب القدسي، وهي النقاء املمـزق  

ملنصور احلالج الذي كان انتهاكه احلرمات يتمثل يف أنه جتاسـر علـى جتـاوز    
وكما عرب عن هذه احلالة بيريدو فوكو . الق باجتاه املسيحية واهللاإلسالم واالنط

حني خيتار اهللا شهيداً، حىت يف أكثر امليادين تواضعاً، فإن اهللا حيول شـكل  "بقوله 
  ).27"(ذلك الشهيد إىل إنسان ما، إنسان يبغضه اآلخرون ويعجزون عن إدراكه

. ل هذه األفكـار فكل كتابة ماسينون برمتها تشكل كوكبة من الصور حو
فاللغة العربية عامل مغلق فيه بالتأكيد عدد من النجوم، وعامل ما أن يدخله الدارس 

وهكذا فثمـة زوج  ). 28(حىت جيد نفسه يف موطنه ومستبعداً عن عامله اخلاص
الحظوا كيف أن هنالك . مركزي من الصور هو صورة الضيف وصورة املضيف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


http://medaad.wordpress.com 
 

 

-369-  

اها يسمحان للمرء أن يقطع املسـافة مـن   دائماً نقيضة تستوجب املواجهة وقطب
من العربية إىل الفرنسية، من اإلسالم : اللغة إىل الدين وأن يعود أدراجه مرة ثانية

ويف صميم كـل قطـب مـن    . إىل املسيحية، ومن مث عود على بدء مرة أخرى
ففي العربية على سبيل املثـال، هنالـك   -النقيضة هنالك املزيد من النقيضات 

، وهي الفروق اليت تعمق االنفصال، فماسينون يسم العربية بأـا  فروق موضحة
أساساً لغة التركيز واالنفصال اليت حروفها الساكنة على السطر مبثابة اجلسد، يف 
حني أن أحرف العلة فوق السطر أو حتت السطر مبثابة الروح، وما ذلك الوسم 

وإن اخلـربات  . لغيابإال جزء من النقيضة األصلية عن التناوب بني احلضور وا
، تكرر )كاملباهلة مثالً(والشعائر الدينية اليت يوليها اهتمامه على وجه التخصيص 

  .أيضاً طقس املبادلة واملقاومة
وعلى حنو مماثل فإن أسلوب ماسينون، وبنفس مقدار موضوعه، ألسـلوب  

 وقد كان بكل تأكيد واحداً من األساليب الفرنسية العظيمة يف -متقطع ومبتور
وكأنه كان يتمىن على الدوام جتسيد البعـد وتنـاوب احلضـور     -ذلك القرن

والغياب، ومفارقة الرأفة والتنفري، وموضوع اإليواء واالستبعاد، والوقار والعار، 
والصالة االبتهالية واحلب الشفوق، وقبل هذا وذاك جند عند ماسينون التنـاوب  

ة حبيث أن عمله كان جيسد علـى  املتواصل للبعد والقرب بني اإلسالم واملسيحي
ولـذلك فلشـكل   . الدوام الفكرة األساسية للمبادلة، للجذب والنبذ نفسيهما

صالة االبتهال ضمن ماسينون عمله الفلسفي فكرة التضحية الرحيمة البديلـة،  
اليت صيغتها املسيحية هي بالطبع آالم املسيح، واليت صيغتها اليونانية القدمية هي 

  .، يف حني أن صيغتها اإلسالمية هي األبدال "pharmakos"ما تدعى 
ومن املمكن أن تكون أفكار ماسينون عن التضحية قد جاءته من جوزيـف  

فلئن . دوميسر ومن آلفريد لويسي، بيد أنه خلع على تلك األفكار صيغته املميزة
ن كانت الكلمة حضوراً وغياباً يف آن واحد معاً فإن بوسع املرء أن يقول أيضاً أ

الشخص الذي يعاين اآلالم نيابة عن اجلماعة، والذي معاناته تعود ملـا يـدعوه   
هلو يف آن واحد معاً الشر كله واخلري كلـه،  " حتول األمل إىل رأفة"ماسينون بـ 

والضحية والظامل واألجنيب واملواطن، واملنبوذ، والضـيف واملضـيف املقبـول،    
ن ماسينون منهمكاً مبنتهى الفاعلية ال فطيلة حياته املسلكية كا. واحلضور والغياب

باإلسالم وحده بل وأيضاً باملعذبني والشهداء والالجئني والضـحايا وبالعمـال   
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املغتربني، حىت يف الوقت الذي كان فيه دارساً عظيماً للغة وقارئاً عظيماً للنصوص 
م فاإلسال. الصعبة ومفسراً عظيماً لألديان األخرى، وشخصية عامة مرموقة جداً

والعربية يثريان يف نفسه الرأفة املسيحية اليت حاول، على نقيض أي مستشـرق  
ولقد قال يف إحـدى  . آخر من ذلك القرن، أن يقلبها إىل تفهم نيق هلما كليهما

املناسبات أن معظم الفيلولوجيني يف القرن التاسع عشر خلصوا إىل مقت اللغات 
ة انطلقت، على نقيض مهمة رينـان،  اليت درسوها، يف حني أن مهمته الفيلولوجي

  .من الرغبة بعدم تكرار ذلك املقت وحتويل التنفري إىل حمبة
وال يزال هناك شيء عجيب حيال خليط فطني جداً يف هذا الرجل الثر ثروة 
مذهلة فياضة يف معظم األحيان باخلصاب العقلي، وبالتركيز على الشهادة، على 

ية، على احلجاج اليائسني، على املـوت، علـى   وصمات العار، على املعاناة اان
وإن إرث . الصحارى، على السجون، وعلى التنسك، وعلى الغياب والظـالم 

فجاك بريك مصـيب حـني   . هومسانز، عراب ماسينون، هلو أكثر من فضويل فيه
يقول أن ماسينون سار باإلستشراق إىل أقصى حد ممكن، وبنفس تلك الطريقـة  

فلسفة إىل حدودها املطلقة، ومصيب أيضاً حني يقتـرح أن  اليت سار ا هيغل بال
تعلق ماسينون بإبراهيم كأول سامي جيب إعادة التوازن إليه جبرعة قويـة مـن   

إن ماسينون نفسه كان مدركاً متاماً لتحريره االستشراق مـن  ). 29(هرياقليطس
وعرب عن ولقد أشار مرات عديدة إىل تلك القيود . القيود اليت فرضها عليه رينان

معارضته لتزمت ذلك الرجل عرقياً وعقالنياً، حىت إنه اشتط يف كراهيته لـه إىل  
احلد الذي جعله يصادق حفيد رينان، إيرنست بيشاري، املتصـوف واملعـادي   

  .للرتعة الرينانية
***  

فرينـان هـو   : إن رينان وماسينون مها قطبا التعارض يف ميدان االستشراق
س الفرنسي الذي ميعن النظر يف أديان ذات مرتبة دنيا احلكم الفيلولوجي والدار

كاإلسالم نظرة طافحة باالحتقار، والذي يتحدث استناداً ال على سـلطة أوريب  
علمي وحسب بل وعلى سلطة مؤسسة ثقافية عظيمة، يف حني أن ماسينون هـو  

إن استعملنا كلمات جريارد -الضيف الفيلولوجي واملسافر الروحي الفذ الذي 
ما عنت على باله أدىن فكرة لنسـل   -لي هوبكيرت يف وصف دونس سكوتسمان

  .خيط من حبيكة احلضارة اإلسالمية، والذي أجنبه الغرب
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أضرب من املبالغة أن نقـول أن رينـان   . مثة تعليق نقدي أخري جيب طرحه
وماسينون، كمستشرقني، كنقيضني وخصمني بطريقة ما، ميكن اعتبارمها أيضـاً  

أي خالفات -ا لآلخر؟ إن منطلق عمل رينان هلو بالطبع االختالف بديلني أحدمه
ومنطلق عمل ماسينون هو االختالف أيضاً، بيد أنه . رينان مع الدين ومع الشرق

رأفته املسيحية على اإلسالم اليت جاءته، كما أخربه فوكو يف -أضاف الرأفة إليه 
اهللا علينا كلينـا مثـة    من ااة مع هؤالء املسلمني الذين فرض"، 1915عام 

ولكن مبقدار ما يقبل هذان الرجالن كالمها ذلك ) 30"(واجبات خاصة جتاههم
احلد الفاصل بني الشرق والغرب الذي ابتين عليه االستشراق كفرع مستنري من 
فروع املعرفة، فإن من املمكن اعتبارمها بديلني إحدمها لآلخر، وجهني خمـتلفني  

ديان عملهما ضمن ذلك املبىن الذي ندعوه بالدراسات لعملة واحدة، فكالمها يؤ
الفرنسية قـد  / االستشراقية، والذي يسلم كال الرجلني جدالً أن الثقافة األوربية

إن السؤال املطروح إن وضعنا عمل . أناطته ما والذي أدى عملهما إىل تعزيزه
ه فعـالً،  هذا قبالة عمل ذاك هو السؤال عينه الذي ال يستطيع االستشراق طرح

فحقيقة وجوده الطاغية لكل من . أال وهو مسألة الشرق -ناهيك عن إجابته عليه
رينان وماسينون كانت مبعث رفض األول له ومبعث احملاوالت املتواصلة للثـاين  
إلنقاذ اإلسالم من نفسه، ولكن وال يف حالة من كلتا هاتني احلالتني كان بوسـع  

نظرة نقدية أو أن ينظر إىل ميدانه بعني النقد  املستشرق أن ينظر بالفعل إىل نفسه
عن اجلهد البشـري،   -ومبنظور دنيوي برمته، يف حني أن األسئلة اهلامة األخرى

كان من املمكن طرحها والعنايـة   -عن السلطة، عن الرجال والنساء يف اتمع
  .ا

وعلى الوضع الذي هو عليه استشراق ماسينون واستشراق رينان كعلـم  
فكالمهـا يف  : من املفيد تطبيق الوصف الساخر الذي جاء بـه لوكـاش   نقدي،

وضعية ذلك الناقد اخلرايف اهلندي الذي كان يف مواجهة القصة القدمية القائلـة  "
وعلى أي : التايل" النقدي"ومن مث أطلق العنان للسؤال . أن العامل يستند على فيل

ل يقف على سلحفاة حـىت  شيء يستند الفيل؟ وما أن يرد اجلواب على أن الفي
وإن من الواضح أنه حىت لو ثـابر علـى   . علنا عن قناعته باجلواب" النقد"يعرب 

مبنتهى اجلالء ملا متكن إال من تلفيق حيوان عجيب ثالث، وملا " نقدية"إقحام أسئلة 
  ).31"(كان بوسعه أن يكتشف احلل للمسألة احلقيقية
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  النقد الديين: اخلامتة
  

لشرق، شأا شأن فكرة الغرب باعتبارها قطباً مناقضاً إن فكرة ا
. لذلك القطب، قامت بدور اللجام ملا كنت أدعوه بالنقد الدنيوي

والقول . واملعتمد عليه" الشرق"فاالستشراق هو اخلطاب املستمد من 
عن مثل هاتني الفكرتني الكبريتني وعن خطابيهما أن هلما شيئاً مشتركاً 

يعين القول بأن كل واحدة منهما تؤدي دور املغالق مع اخلطاب الديين 
لكل ما هو بشري من استقصاء ونقد وجهد، إذعاناً منهما لسلطان ما 
هو أكثر من البشري، اخلارق للطبيعة، صاحب األمر والنهي يف الدنيا 

ولذلك فالدين يزودنا، كالثقافة، بنظم للسلطة ومبعايري . واآلخرة
يت ختلص بشكل منتظم إىل فرض اخلنوع أو للطقوس الدينية من تلك ال

وهذا األمر بدوره يفضي إىل عواطف مجاعية . إىل اكتساب األشياع
. منظمة من ذوات النتائج املشؤومة فكرياً واجتماعياً يف أغلب األحيان

/ فإصدار هذه النتائج على بقائها، وإصدار غريها من اآلثار الثقافية
ضرورة توفر اليقني والتضامن اجلماعي  الدينية، يثبتان أكثر مما ينبغي

وحس اإلنتماء إىل مجاعة لدى تلك املقومات اليت تبدو أا من املقومات 
وإن هذه األشياء ألشياء مفيدة بالطبع يف . األساسية للحياة البشرية

ولكن ال يزال صحيحاً أيضاً أن الشيء الذي يتيحه . بعض األحيان
يخ وباإلنتاج البشري، عالوة على وهو اإلحساس بالتار -موقف دنيوي

شيء من الشكوكية الصحية حيال خمتلف أنواع األوثان الرمسية اليت 
يكون مآله التقليص، إن مل يكن -حتظى بالتوقري من الثقافة والنظام 

احلذف، من جراء االستغاثات بذلك الشيء الذي الميكن التفكري من 
  .بالسلطة خالله وشرحه إال بإمجاع اآلراء واالستغاثات
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) العلم اجلديـد (وهنالك فرق كبري بني الشيء الذي وصفه فيكو يف كتاب 
، وبني الشيء الذي ومسه، على حنـو  "العصبوي"بعامل األمم املعقد والتعددي و 

  .مناقض، بأنه ميدان التاريخ املقدس
وإن جوهر ذلك الفرق هو أن العامل األول يربز إىل الوجـود ويتطـور يف   

يتحرك صوب عدد من التأوجات، ويتداعى ليبدأ من مث من جديد اجتاهات شىت و
وذلك كله بطرق ميكن حتريها ألن املـؤرخني، أو العلمـاء اجلـدد، بشـر     -

فاملعرفة . ومبقدورهم أن يعرفوا التاريخ على أساس أنه من صنع الرجال والنساء
ـ  رية أن تعين املبادرة لصنع شيء ما، كما قال فيكو، وما تستطيع الكائنات البش

تعرفه ال يعدو أن يكون ما صنعوه، أي، ذلك الشـيء التـارخيي واالجتمـاعي    
وأما فيما يتعلق بالتاريخ املقدس فإنه من صنع اهللا ولـذلك ال ميكـن   . والدنيوي

معرفته بالفعل، على الرغم من أن فيكو كان يعلم متام العلـم أن اهللا، يف عصـر   
باحترامه ومتجيده علـى رؤوس   موبوء بالقساوسة كعصره، كان الواجب يقضي

  .األشهاد
وال سيما اجلهـد  -ويف زماننا هذا حدث حتول عجيب جعل العامل الدنيوي 

يكشف عن نفسه على أنـه   -البشري الذي يدأب على إنتاج النصوص األدبية
ليس بشرياً خالصاً وليس من املمكن إدراكه متاماً من منطلـق بشـري فقـط،    

على الرغم مـن  (التحول هو نتيجة الالعقالنية  والسبب ما هو ببساطة أن هذا
ونتيجة تبسيط مفرط، إذ إن النظـرة الدنيويـة   ) وجود فيض من ذلك الشيء

واألقرب إىل . البحتة إىل الواقع ليست بالتأكيد ضمانة ال ضد هذا وال ضد ذاك
املنطق هو الزيادة املفرطة يف عدد االستغاثات بالسامي على البشـري، بـارد   

فكما أسلفت القول، إن تلك التعميمـات  . ض، باملقدس، بامللغز والسريالغام
الضخمة الزائدة عن املعقول من مثل الشرق أو اإلسالم أو الشيوعية أو اإلرهاب 

بالصبغة الالهوتية املانوية املعاصـرة،  " اآلخر"تلعب دوراً متزايداً جداً يف صبغ 
لذي أثره اخلطاب الديين على ذلك وأن هذا التزايد لداللة عن مدى قوة التأثري ا

  .اخلطاب املتعلق بالعامل التارخيي الدنيوي
ولكن الدين عاد بطرق خمتلفة، وعلى أوضح ما يكون يف أعمـال بعـض   

ممن يبدو إليهم ) من أمثال دانيال بيل ووليام باريت(الصناديد الدنيويني السابقني 
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حقيقيني صار بـأمس احلاجـة   التارخيي لرجال ونساء / اآلن أن العامل االجتماعي
ولو أنه نقيضـها  -فهذا املزاج اجلديد يشبه من حيث الظاهر . للتسكني الديين

طوباوية إيرنست بلوش الذي كان عمله عبارة عن حماولة ملسخ احلماسـة   -متاماً
وإن ما يتبينه املرء يف هذه . االجتماعية الكامنة يف الرتعة السلفية إىل واقعة يومية

فأشكاله يف النقـد، نظريـاً   : الدين كنتيجة لإلاك والعزاء واإلحباطاأليام هو 
وتطبيقياً معاً، عبارة عن تشكيلة من شلل التفكري والتردد واملفارقة املقرونة كلها 

  .بإحلاح ملحوظ على مناشدة السحر أو الطقوس الدينية أو النصوص املقدسة
الكتب الضخمة حتـت  وحني ترى زمرة من النقاد النافذين الذين ينشرون 

منشأ السرية، الدستور العظيم، القبالنيـة والنقـد، العنـف    "عناوين من أمثال 
إن عدد األفكار . واملقدس، التفكيك والالهوت، تدرك أنك يف حضرة توجه هام

النقدية السائدة اليت جوهرها ال يعدو أن يكون نسخة عن نظرية عتيقـة مـن   
  .لى هذا التوجهالبشري والظريف ليزيد يف التوكيد ع

كالتـداول  -وحني القراءات الرجعية لنقاد ونظريات نقدية من املاضـي  
الراهن لوالتر بنيامني ال كماركسي بل كباطين مستور، أو لنسـخ عـن تلـك    
املواقف الراديكالية الناشطة كاملاركسية أو الدعوة للمساواة بـني اجلنسـني أو   

-عوذ على مقام العام واالجتماعي التحليل النفسي اليت تعلي مقام اخلاص واملش
جيب النظر إليها على أا جزء من ذلك التحول العجيب الذي يتحوله االجتـاه  

وما ذلك التصور الذي جاء به مارشال ماك لوهان عن فردوس . صوب األديان
كما يقول، إال نذير هام هلذا " عودة إىل حياة البداوة"تكنولوجي وما يالزمه من 

فهذا كله بقضه وقضيضه يعرب علنـاً،  . املفرط والعشوائي أساساًاجلنوح الديين 
( على ما أظن، عن تفضيل مطلق للحماية املضمونة اليت توفرها منظومات اإلميان 

وال يعرب عن نشاط نقدي أو وعي نقـدي يف الوقـت   ) مهما كانت خصوصيتها
  .نفسه

) لنقد اجلديدا(إن تكلفة هذا اإلجنراف، الذي بدأ قبل أربعة عقود خلت يف 
وما يعشش فيه من نزعة مجالية ال متت بصلة للتاريخ ودينية بشـكل فاضـح،   
لتكلفة بغيضة إن عنت على البال، وهنالك كوثر من املفردات اخلاصة والثابتـة  
اليت عدد عديد منها مستغلق على الفهم، وغامض عامداً متعمداً وغري منطقـي  
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هذه املفردات اليوم قد جيـدون أن  وقلة من الناس ممن يستخدمون . بكل تقصد
مبقدورهم املوافقة مع روالن بارت على أن منظومة لغة خاصـة ترتلـق غالـب    

  ":نوع من التبسيط واالستهزاء"األحيان حنو 
وهنالك شيء من هذا القبيل بكل تأكيـد يف خطـاب االستشـراق، يف    

  .التفكيك ويف السيميوطيقا سواء بسواء
دالً من نفاذ اإلدراك والتقييم، حيزاً مكثفاً من اجلهد وإننا جند أمامنا اليوم، ب

الفكري، فضالً عن أن تلك املوضوعات املدروسة، وقد صارت ضحية اإلفراط 
يف استبعاد العنصر البشري، باتت تستحوذ على اهتمـام النقـاد، يف حـني أن    

وأمـا  . املداوالت الفكرية صارت أشبه ما يكون حبوار الطرشان يف غرف ضيقة
لثة األثايف فتكمن يف ذلك التشابه املتزايد بني احملـافظني اجلـدد السياسـيني    ثا

الصرحاء وبني النقاد امليالني للتدين ممن ال تتيسر، لكال الفريقني، خصخصة احلياة 
. االجتماعية واخلطاب الثقايف إال من خالل اإلميان ببازار شبه ديين وديع الطـابع 

عقبيه، يرفض أن يرى وشائجه مـع العـامل    وهكذا فإن النقد، بعد نكوصه على
فالناقـد  . السياسي الذي يعمل يف خدمته، رمبا عن قصد ورمبا عن غـري قصـد  

احلديث أضحى، بعد أن كان مفكراً ذات مرة، رجل دين بأسوأ ما تعنيه هـذه  
  .الكلمة

وأما السؤال عن الكيفية اليت من املمكن أن يعود ا خطاب النقاد كلهم إىل 
نيوي حقيقي فهو من أخطر األسئلة، على ما يبدو يل، اليت ميكـن أن  مشروع د

  .يطرحها النقاد بعضهم على بعض يف هذه اآلونة
  

  
nnn  
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  .حافزه  167  43
  األكثر فتنة مما سبق

  .حياكي بدالً من حيكي
  .الرواية بدالً من الروية  161  44

  ذات عري بدالً من عرى
  .وصل مقطعني معاً  169  45
  اخلطأ والصواب  الصفحة  م

  .الشكليني بدالً من الشكلني  173  46
  .3،4، 2، 1 بارت بدالً من بارثيز  174  47
  .بارت بدالً من بارثيز  176  48
  .زادت بدالً من زيادات  177  49

  .2، 1بارت بدالً من بارثيز
  بارت بدالً من بارثيز  179  50
  .أي بدالً من أمي  180  51
  .بارت بدالً من بارثيز  180  52
  .بدالً من استلمتاستسلمت   181  53

  .بدالً من يعين يعىن
  .قسطاً بدالً من قسط  184  54

  .رميون شواب بدالً من رميوند
  .لإلطباق بدالً من األطباق  185  55

  .ال ميكن فيه بدالً من ال مين فيه
  .وصل املقطعني األخريين مبقطع واحد

  .إبيستيمولوجيا بدالً من بيستيمولوجيا  188  56
  .ن الغاية عنالغاية من بدالً م

  .بأعرض املعاين بدالً من بأعراض  189  57
  هذا الشيء بدالً من هذا لشيء  191  58

  .يعتربه بدالً من يعتبهر
  .الذي ال نفعله بدالً من ال تفعله  194  59
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  .مزيد من االنعزال بدالً من مزيداً  195  60
  .وصل مقطعني مبقطع واحد  200  61
  .فتور فتوراً ووهناً بدالً من  202  62
  .باءت بدالً من نارئيز  204  63
  .دفاعه األخالقي بدالً من األخالق  204  64
  .مبنتهى اإلحكام بدالً من األحكام  205  65
  .حمذوفات طويلة يف نصف الصفحة  213  66
  .كواقعه بدالً من واقعية  215  67
  إلجراء بدالً من إجراء  216  68
  اخلطأ والصواب  الصفحة  م

  .يف أعلى سطر) وبني(نقصان   229  69
  .عن العلم والتاريخ

  .االستهالل بدالً من االستهالك  231  70
  .االستهالل بدالً من االستهالك  233  71
  .يف أسفل الصفحة جمدداً بدالً من جمدد  240  72
  ....تقنيات التفكيك يف ذلك املشهد: يف السطر الثامن  245  73
  بدالً من إىل-ال مثل عن الكتابةما هي أيضاً إ: يف منتصف الصفحة  246  74
  .اليت أمهها بدالً من أمهلها: يف السطر العاشر  254  75
قرائه بدالً مـن تزويـر    داشتط إىل حد تزوي: يف السطر السابع عشر  257  76

  .قرائه
  .يف السطر العاشر-نقصان كلمة مبا يف ذلك  258  77

  .سيذعن له بدالً من سيزعن له يف السطر الثامن عشر
  .يده بدالً من تأييده، أواخر الصفحةبوبني اهليئات العاملة على تأ  259  78
  .بعد منتصف الصفحة -اليت تعترب النص مكاناً بدالً من مكان  264  79
لـدن  يف آخر سطر يف سافل الصفحة من لدن األساتذة بـدالً مـن     279  80

  .األساتذة
  ).عن(نقصان كلمة : أول الصفحة  288  81
  -22السطر–ها من حساا بدالً من حاسبها وتسقط  296  82
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يف -بدالً من بعض الواقـف -الواقعي لبعض املواقف احمللية هففي عرض  297  83
  .السطر قبل األخري

  .السطر الرابع-على استعداد لتقدمي مساندته  301  84
  منتصف الصفحة-كانت األصالةفمن فقد كانت األصالة بدالً من   306  85
  .وثق ارتباط بدالً من لقد على أوثق ارتباطكان على أ  307  86
  .منتصف الصفحة-صرغكان مفطراً بدالً من كان م  308  87
  .أن يشري بدالً من أو يشري، يف الثلث األعلى من الصفحة  325  88
  .العامل الديين بدالً من العلم الديين، يف الربع األخري من الصفحة  340  89
  .من التبادل الكوار، يف منتصف الصفحة من التبادل الكرار بدالً  347  90
مكررة مرتني .. (وإصرار غريها بدالً من إصدار.. إصدار هذه النتائج  352  91

  ).خطأ
  
qq  
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  رقم اإليداع يف مكتبة األسد الوطنية
  

/   The world the text and the critic =العامل والنص والناقـد  
احتاد الكتاب العرب، : دمشق – ادوارد سعيد؛ ترمجة عبد الكرمي حمفوض

  .سم25ص؛  357 -2000

  

  العنوان -2      س ع ي  ع 809 -1

  سعيد -4      العنوان املوازي -3

  

  مكتبة األسد         - 2000 /663/4 -ع
  
qq  
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  هذا الكتاب
  
  

دراسات شاملة وواسعة وعميقة يف األدب العاملي تليب حاجة ماسة لدى 
ص يف األدب والنقد وهي إضافة إىل ذلك، القارئ العريب العادي واملتخص

دفاع عن الثقافة العربية، كما أا تقوم بتفحص العامل الدنيوي واملشكالت 
اخلاصة اليت تعتور النظرية النقدية املعاصرة يف مواجهتها أو جتاهلها للمسائل 
املطروحة من قبل العامل الدنيوي، إضافة إىل معاجلة مشكلة ما حيدث حني 

افة أن تتفهم ثقافة أخرى، أو أن يمن عليها أو أن تقتنصها حني حتاول ثق
 .جتدها أضعف منها

  
  

rrr  
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