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فى سبـيل إثارة قضـية النـقد الثـقافى كان لى شـرف االلتقـاء بعدد
من الـعقـول الـفـاعـلـة فى الوطـن العـربى ومن ذلك الـلـقـاء الـذى انـتظم
ـوضوع فـى جامـعـة مـحمـد اخلـامس فى الـرباط مع خـصـيـصا لـهـذا ا
أساتـذة شعبة اللغة العـربية وأساتذة شعبة الـفلسفة فى كلية اآلداب
فى ١٩٩٩/٤/٢٦ وأود هـنـا أن أسـجـل جـلـيل تـقـديـرى لـلـمـنـاقـشـات
ـشروع فى ذلك اللـقاء وأسـجل شكرا الـثرية الـتى حظـيت بها فـكرة ا
خـاصـا لـلـدكـتـور إدريس بـلـمـلـيح الـذى تـولى تـنـظـيم ذلـك الـلـقـاء. كـما
أسـجل امتـنـانى ألعـضاء وحـدة (التـواصل وحتـلـيل اخلطـاب) بـجامـعة
سـيـدى مـحـمـد بن عـبـدالله/ كـلـيـة اآلداب بـفـاس الـذين اجـتـمـعوا فى
ـشروع ولـقـد كان لـلـمـناقـشـات التى دارت ـنـاقشـة ا  ١٩٩٩/٤/٣٠
هـنـاك أثـر بـالغ فـى تـطـور مـشـروع بـحـثى فى هـذا اجملـال. ولألسـتـاذ
ـشرف عـلى الـوحـدة خالص شـكـرى على الـدكـتـور محـمـد العـمـرى ا
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شروع واالحتفال به صحفيا وإعالميا ح ظهور بوادره بالترحيب با
األولى.

وأسـجل التـقدير اجلم لـزوجتى الـعزيـزة وبنـاتى على صـبرهن علىّ
تصل أثناء كتابتى للكتاب. وعلى انشغالى ا

. ع وفق وا واحلمد لله أوال وآخرا فهو ا

عبدالله محمد الغذامىعبدالله محمد الغذامى
الرياض ١٤٢٠/١٠/٢٩ - ٢٠٠٠/٢/٥الرياض ١٤٢٠/١٠/٢٩ - ٢٠٠٠/٢/٥

تـنــظـيــمه لـذلك الــلـقــاء ولن أنـسى أبــدا ذلك اجلـو الــراقى فى احلـوار
ـتــخـصـص من الـدارســات والـدارســ فى الــوحـدة ومن ــتــمـيــز وا ا

ضيوفهم.
كـمــا أود أن أسـجـل الـشــكـر جلــمــهـور الــبـاحــثـ فـى تـونس وفى
البحرين حيث شرفت فيهما معا بأن أعرض فكرتى وسعدت بسماع
نـــــقـــــاش جـــــاد وثـــــرى فـى ١٩٩٧/٩/٢٢ وفى ١٩٩٨/٣/١٧ عـــــلى

التوالى.
ـسـتــوى الـشـخــصى أشـكـر األسـتــاذ الـدكـتــور مـحـمـد بن وعـلى ا
عـبدالرحـمن الهدلق عـلى تكرمـه بقراءة مـسودة البـحث وتفضـله بإبداء
مالحـظاته ومقتـرحاته التى كانت مـحل تقديرى واعتـبارى كما أسجل
ــزيـنى والــدكـتـور مــعـجب شــكـرى لألســتـاذ الــدكـتــور حـمـزة قــبالن ا
الزهرانى على تـفضلهما بقراءة النص األول لـلكتاب وأشكر الدكتور
عبدالـرحمن إسماعـيل السمـاعيل الذى حتمل مـراجعة مسـودة الكتاب

والتدقيق فيها.
ولألستاذ عـبدالرحـمن بن إبراهيم الـبطحى جـليل تقـديرى على كل
عـلومات الـوفيرة التـى تفضل بهـا فيمـا يتعلق بـآداب الباديـة والشعر ا
الـنبـطى واألدبيـات الشـعبـية ولـقد كـان لعـلمه الـوفيـر ودرايته الـعمـيقة
اثـر بـالغ فى كل مـا ورد عـندى مـن إحاالت إلى األدب الـشـعـبى وكذا
ـرثـياته ـدى  ـرزوقى الـذى تكـرم هـو أيـضا  أشكـر الـدكـتور حـمـد ا

حول ثقافة الشعر النبطى وثقافة البادية.
ـسدى واألسـتاذ وشكـرى مـوصول لألسـتاذ الـدكـتور عـبدالـسالم ا
ــبـادرة عــلى حــرب واألسـتــاذ مـحــمـد الــعـثــيم وقــد كـان لــهم فـضل ا
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هل احلداثة العربية حداثة رجعية..?
وهل جنى الشعر العربى على الشخصية العربية..?

وهل هــنــاك عالقــة بــ اخــتــراع (الــفــحـل الــشــعــرى) و(صــنــاعـة
الطاغية)..?

هـل فى ديـوان الـعـرب أشـيـاء أخـرى غـيـر اجلـمـالـيـات الـتى وقـفـنـا
دة قرون..? عليها - وحق لنا - 

هل هـنـاك أنسـاق ثـقـافـيـة تـسـربت من الـشـعـر وبـالـشـعـر لتـؤسس
وقـراطى وكانت فـكرة (الـفحل) وفـكرة لسـلوك غـير إنـسانـى وغيـر د
ا إن (الـنسق الـشـعـرى) وراء تـرسـيـخهـا ومن ثم كـانت الـثـقـافـة - 

أهم ما فيها هو الشعر - وراء شعرنة الذات وشعرنة القيم..??
لقـد آن األوان ألن نبـحث فى العيـوب النـسقـية لـلشخـصيـة العـربية
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(وتسويقه) بـغض النظر عن عيوبه النـسقية إلى أداة فى نقد اخلطاب
صطلحية نظومة ا وكشف أنساقه وهذا يقتضى إجراء حتويل فى ا
شـرحـنـاه فى الـفـصل الـثـانى بـعـد أن اسـتـعـرضـنا فـى الفـصل األول
اجلـهود النظرية الـتى تشكل خلفية عـلمية لنظـريتنا. ثم تال ذلك خمسة
ثـابـة الدرس اإلجـرائى حـول األنسـاق العـربـية الـثـقافـية فـصـول هى 
الـتى تـلـبست بـلـبـوس اجلـمالى وتـسـربت عـبـره وبواسـطـته مع شـفـاعة
ـا جاءت الـدرس الـبالغى والـنـقـدى لهـا بـاالسـتـمـرار والـتـرسخ حـتى 
احلـداثة جـاءت لتـكون مـشروعـا فى النـسقـية والـشعـرنة كـما وضـحنا
فـى الـفصـل الـسـابع حـيث رأيـنـا أحـد أهم مـنـظـريـنـا احلـداثـيـ وهو

ظهر رجعى احلقيقة. حداثى ا
ولـئن كـان الـقـول اقـتـصر فـى هذا الـكـتـاب عـلى اخلـطاب الـبالغى
عـاصر حتـديدا فهـذا اليعـنى بحـال أن اخلطـاب العـقالنى العـربى وا
قد نحا من النسقية والـتشعرن وهذا مبحث سنخص له دراسة تتوفر

عليه فى كتاب يلحق هذا الكتاب إن شاء الله.

ـتــشــعـرنــة والــتى يــحـمــلــهـا ديــوان الــعـرب وتــتــجـلـى فى سـلــوكــنـا ا
االجتماعى والثقافى بعامة.

لــقـد أدى الـنـقـد األدبى دورا مـهـمـا فـى الـوقـوف عـلى (جـمـالـيـات)
الـــنـــصــوص وفى تـــدريــبـــنــا عـــلى تـــذوق اجلــمـــالى وتــقـــبل اجلـــمــيل
الــنـصــوصى ولــكن الــنـقــد األدبى مع هــذا وعــلى الـرغـم من هـذا أو
بـسـبـبه أوقـع نفـسـه وأوقعـنـا فى حـالـة مـن العـمـى الثـقـافى الـتـام عن
الـعـيـوب الـنـسـقـيـة اخملـتـبـئة مـن حتت عـبـاءة اجلـمالـى وظـلت الـعـيوب
النسـقيـة تتنـامى متـوسلـة باجلمـالى الشـعرى والـبالغى حتى صارت
اذجـنا وذجـا سلـوكـيا يـتحـكم فيـنـا ذهنـيا وعـملـيـا وحتى صـارت 
الـراقية - بالغيـا - هى مصادر اخللل الـنسقى. ولنـأخذ أمثلة من أبى
ــتــنـبى وأدونــيس ونــزار قــبـانـى وهى أمــثـلــة عــلى اجلــمـالى تـمــام وا
الشـعرى وهى - أيضـا - أمثـلة على اخلـلل النسـقى. وما يتـراءى لنا
جـمـالـيـا وحـداثــيـا فى مـقـيـاس الـدرس األدبى هـو رجـعى ونـسـقى فى
مقياس الـنقد الثقافى - حسبـما تدعى هذه الدراسة وحتاول أن تثبت
- وكل دعـاوى أدونيس فى احلداثـة سيتضح لـنا أنها خـطاب لفظى ال

يؤدى إال إلى مزيد من النسقية والرجعية.
ـا أن النـقد األدبـى غيـر مؤهـل لكـشف هـذا اخللل الـثـقافى فـقد و
كـانت دعوتى بإعالن مـوت النقد األدبى وإحالل الـنقد الثـقافى مكانه
وكــان ذلك فى تــونس فى نــدوة عن الـشــعـر عــقـدت فى ١٩٩٧/٩/٢٢

وكررت ذلك فى مقالة فى جريدة احلياة (أكتوبر ١٩٩٨).
ا الهدف هو فى نجز النقدى األدبى وإ وليس القصد هو إلغاء ا
حتــويل األداة الـنـقـديـة من أداة فى قـراءة اجلـمـالى اخلـالص وتـبـريـره
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هل فى األدب شىء آخر غير األدبية..?
لقـد شغلت أدبية األدب حـيزا عريضا فى البـحث النقدى على مدى
قرون وما تزال تفعل غيـر أن جهودا خارقة قد جاءت لتكشف أشياء

أخرى من وراء ومن حتت أدبية األدب.
ولقد تدرجت الـنقالت النوعية فى مجال الـنظر النقدى من أطروحة
ريـتـشـاردز فى الــتـعـامل مع الـقـول األدبـى بـوصـفه (عـمال) إلى روالن
بـارت الذى حـول الـتـصـور من (الـعـمل) إلى (الـنص)(١) ووقـوفه عـلى
الشـفـرات الـثقـافـيـة كمـا فـعل فى قـراءته لـبالـزاك وفى أعـمـاله األخرى
الـتى فتح فيهـا مجال النـظر النقدى إلـى آفاق أوسع وأعمق من مجرد
النـظر اجلمـالى للنـصوص وكذا كـان إسهام فـوكو فى نقل الـنظر من
(الــنص) إلى (اخلـطــاب) وتـأســيس وعى نـظــرى فى نـقـد اخلــطـابـات
الـثقافية واألنـساق الذهنـية. وجرى الوقوف عـلى (فعل) اخلطاب وعلى
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والثقافى يقع حتت تأثير ما هو غير رسمى فاألغنية الشبابية والنكتة
واإلشـاعات والـلغـة الريـاضيـة واإلعالميـة والدرامـا التـليـفزيـونيـة وما
إلى ذلك هــو مـا يـؤثـر فـعـال أكـثـر من قـصـيــدة ألدونـيس أو غـيـره من
الـشـعـراء الـذين سـخـر الـنــقـد جـهـده كـله فـيـهم غـافال عن اخلـطـابـات
ا يـحسب فى حسـاب الراقى كمـا تقرره الفـاعلة جملـرد أنها لـيست 
ـؤسـسة األدبـية وشـروطـها اجلـمالـيـة البالغـية. إضـافـة إلى أن النـقد ا
األدبى الـتزم بـالـنظـر إلى الـنص األدبى بـوصـفه قـيمـة جـمـاليـة يـجرى
دائما السـعى لكشف هذا البعد اجلمالى وتـبرير أى فعل للنص مهما
ـا جــعل اجلـمــال مـنـتـجًــا بالغـيًـا كـان حتـت مـبـدأ األصل اجلــمـالى 
مـحـتكـرًا وصار لـلـجمـالى شرط مـؤسـساتى يـصنـعه الـسيـد الشـاعر

ويقوم الفعل النقدى بعمليات التسويق والتعميم.
ـبـدئى حـرم الـنـقـد من الـقـدرة عـلى مـعـرفـة عـيوب وهـذا االلـتـزام ا
ـؤسـسـة الثـقـافـيـة وحـيـلـها فـى خلق اخلـطـاب ومن مالحـظـة أالعـيب ا
حـالة من الـتدج والـترويض العـقلى والـذوقى لدى مسـتهـلكى الثـقافة
وما يسمى بالفنون الراقية واألدب الرفيع ولسوف نعرض لوجوه هذا
عقد فى الـفصول القـادمة - إن شاء الله ؤسسـاتى ا الفعل الثـقافى ا
- حيث سيكـون من همنـا أن نحرك أدوات النـقد باجتـاه فعل الكشف
ـؤسسـاتيـة والتـعرف عـلى أسالـيبـها عن األنـساق وتـعريـة اخلطـابات ا

فى ترسيخ هيمنتها وفرض شروطها على الذائقة احلضارية لألمة.
وهذا يـقتـضى منـا التأسـيس لنـظريـة نقـدية ثقـافيـة لهـا أساس هو
ـثابـة الذاكـرة االصطالحـية وهـو ما نـعرضه فى هـذا الفـصل ويلى
نـهج الذى سـيكـون أساسا ذلك فى الفـصل الثـانى عرض لـلنـظريـة وا

حتـوالته الـنـسـقـيـة بـدال من الـوقـوف عـلى مـجـرد حـقـيـقـته اجلـوهـرية
التاريخية أو اجلمالية.

مـنـذ هـذه اجلـهـود وأخـرى مـثـلـهــا واالكـتـشـافـات من داخل الـفـعل
ـابــعـد) الـنـقــديـة حـيث الـنـقــدى كـانت الـدفــعـة الـقــويـة إلى مـرحــلـة (ا
(الـتاريـخـانيـة اجلـديدة) و(الـنقـد الـثقـافى) مـتأسـسـة على نـقـد ما بـعد
البنيـوية وما بعـد احلداثة وما بـعد الكولونـيالية حـيث تأتى مشروعات
نـقـدية مـتـنوعـة تـستـخـدم أدوات النـقـد فى مجـاالت أعـمق وأعرض من
مــجـــرد األدبــيــة مـــجــال مـــا وراء األدبــيــة. وذلـك مــنــذ صـــار الــوعى
ـحــدوديـة الـنـظـرة اجلـمـالـيـة (الـبـالغـيـة) الـتى تـفـتـرض أن الـعالقـات
الـدالليـة بـ عـنـاصر اخلـطـاب تـقـوم عـلى اإلتقـان الـداللى الـتـام ولذا
فـإنـها سـتعـجـز عن كشف الـسقـطـات الفـرويديـة مثـال وستـظل تنـظر
ا يـجعـلها إليـها عـلى أنها تـعبـيرات مقـصودة وذات وظـيفة جـمالـية 
تعـجز عن إدراك األبـعـاد الالشعـورية(٢). مثـلـها مـثل نظـرية األجـناس
التى تنظـر إلى النصوص بوصفها مـنظومة من الدوال وهذا يحد من
قنعة(٣). ضمـر األيديولوجى وعالقة ذلك بالـذاتية ا قدرتـها على رؤية ا
شكل وهذا ما يجعل إيستهـوب يطرح مفهوم (الفعل الدال) ليحل به ا
الـنقـدى الذى رسـخته الـدراسـات التـقلـيديـة فى الـتفـريق ب أدب راق
وآخـر شـعـبى وحــسب مـفـهـوم الـفـعل الـدال يـصـبح كل مـا هـو حـامل

داللة مادة للنظر والتحليل.
فرط بكل بحـث النقدى لهالنا االهتمام ا ونحن لو نظرنا فى أمر ا
فـهوم الـرسمـى لألدبى وإغفـال ما ال يـندرج ما هـو أدبى/ جمـالى بـا
ـقــابل نــرى أن الـفــعل اجلــمـاهــيـرى حتت تــصـنــيف اجلــمـالى وفـى ا
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ا إنه نص وال إلى األثر كسرت مركزية (الـنص) ولم تعد تنظر إليه 
االجـتــمـاعى الــذى قـد يـظن إنه مـن إنـتـاج الــنص. لـقـد صــارت تـأخـذ
الـنص من حيـث ما يـتـحـقق فيه ومـا يـتـكشف عـنه من أنـظـمـة ثقـافـية.
فالنـص هنا وسـيلـة وأداة وحسب مـفهـوم (الدراسـات الثـقافـية) ليس
ـاط مـعيـنـة من مثل الـنص سـوى مـادة خام يـسـتـخدم السـتـكشـاف أ
األنـظمة السرديـة واإلشكاليات األيديـولوجية وأنسـاق التمثيل وكل ما
ــكن جتــريــده من الــنص. لــكن الــنص لــيس هــو الــغــايــة الــقــصـوى
ـبـدئـيـة هى األنظـمـة الـذاتـية فى ـا غـايـتهـا ا لـلدراسـات الـثـقـافيـة وإ
ــا فى ذلك تــمــوضـعــهـا فـعــلــهـا االجــتـمــاعى فى أى تــمــوضع كـان 
سألة بقـراءة النص فى ظل خلفيته التاريخية النصوصى(٦). وليست ا
ـاط وال فى اســتــخــدامه لإلفــصــاح عن احلــقب الــتــاريــخــيــة ذات األ
ـصطلح عليـها فالنص والتاريخ مـنسوجان ومدمـجان معا كجزء من ا
عملـية واحدة. والـدراسات الـثقافـية تـركز على أن أهـميـة الثقـافة تأتى
من حقيقة أن الثقافـة تع على تشكيل وتنميط التاريخ(٧). وأفضل ما
تـفـعله الـدراسات الـثقـافيـة هو فى وقـوفهـا على عـملـيات إنـتاج الـثقـافة
ـا إنهـا تمـثل اإلنـتاج فى حـال حدوثه وتـوزيعـها واسـتهالكـهـا وهذه 
الــفـعــلى فـإنــهـا تــقـرر مــصـيــر أسـئــلـة الــداللـة واإلمــتـاع والــتـأثــيـرات
األيديولوجيـة وهذا يستحضر نظرية (الـهيمنة) التى طرحها قرامشى
ـسـيـطر من قـبل والـتى يـؤكـد فيـهـا أن الـسـيـطـرة ال تـتم بـسـبب قـوة ا
فحسب ولـكنـها أيضـا تتمـكن منا بـسبب قـدرتها عـلى جعلـنا نقـبل بها
ونسـلم بوجاهـتها(٨). غـير أن الدراسـات الثقـافية تـوسع من استخدام
ـا إن قرامشى بـنى نظرته إلى الـهيمـنة على كشف نظـرية الهـيمنة و

ا يأتى من دراسات فى الفصول اخلمسة الالحقة.
ـراجـعة ـر فى مـرحـلتـنـا الـثقـافـيـة الراهـنـة بحـال من ا ـا إنـنا  و
تشكك على ـرحلى ا النـقدية الذاتية فـإن ذلك هو ما يفرض السؤال ا
) حيث يـنـكـسـر احلد ـابـ نـظـريـات النـقـد واحلـداثـة ويضـعـنـا فى (ا
الـفاصل واليـعود هـنـاك حد وكـما يـشيـر هايـديـجر مـحيال إلى الـداللة
ـا يشـير اإلغـريـقيـة لـكلـمة حـد وهـو الذى اليـعنـى نهـاية شىء مـا وإ
إلـى بـدايــة شىء آخــر جـديــد ومـخــتـلف(٤). وهــذا مـعــنى يــصف حـال
الـوضع الـثــقـافى الـراهن حـيـث إن احلـد فـيـمـا بــ احلـداثـة ومـا بـعـد
احلداثة أو فيما ب البنيـوية وما بعد البنيوية ليس حدا فاصال يعلن
عن نـهـايـة ولـكــنه حـد يـنـبئ عن بـدايـة أخـرى لـهـا امـتـدادهـا وبـعـدهـا
اجلديد. وهذه صورة احلال فيما ب النقد النصوصى (األلسنى) كما
تقـاطعة من نـعهـده وبداية حـد جديد هـو (النـقد الثـقافى) واحلـدود ا

داخل النقدية - كما سنرى فى الفقرات الالحقة. كافة ا
***

هـناك إجنازات نـقدية مـهمـة تؤسس للـنظر الـنقدى بـبعده الـثقافى
شروعنا ذاكرة اصطالحية وسنعرض لها هنا. وتمثل 

١- الدراسات الثقافية:١- الدراسات الثقافية:
رء يـتـسـاءل جونـاثـان كـولـر عمـا يـحـدث فى احلـقل الـنقـدى حـ يـلـحظ ا
أسـاتذة األدب يـنصـرفون عن دراسـة ملـتون إلى دراسـة مادونـا وعن دراسة
شكـسبيـر إلى دراسة الدرامـا التلـيفزيـونية (soap opera) ويرى الـبروفـيسور
الفـرنسى يـكتب عن الـسجـائر وزمـيله األمـريكى يـكتب عن الـسمـنة.. إلخ ما
يـحـدث هو (الـدراسـات الـثقـافـية cultural studies(٥) هـذه الـدراسـات التى
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تـغطى الدراسات الثـقافية مسـاحة عريضة من االهـتمام اليوم وقد
حظـيت بـشـيوع واسع فى الـتـسـعيـنـات مع أنـها قـد ابـتدأت مـنـذ عام
١٩٦٤ كـبـدايـة رسـميـة مـنـذ أن تـأسـست مـجـمـوعـة بـيـرمـنـجهـام حتت
(Birmingham center fot contepmporaray cultural studies) مــــســــمى
ركز بتطورات وحتـوالت عديدة إلى أن انتشرت عدوى االهتمام ومر ا
الـنـقـدي الــثـقـافى مــتـصـاحــبـة مع الـنـظــريـات الـنــقـديـة الـنــصـوصـيـة
واأللـسنـية وحتـوالت مـا بعـد البـنيـوية لـيـتشـكل من ذلك تيـارات نقـدية
ـشتـرك فـيهـا كـلهـا هو بـاد واالهـتمـامـات ولكن الـعـامل ا مـتنـوعـة ا
ــا فى ذلك مــدرسـة ــقــوالت الـنــظـريــة فى نــقـد اخلــطـاب  تــوظـيف ا
ا بـيـرمـنـجـهـام الـتى قـد تـبـدو وكـأنـهـا تـرفض األسـاس الـنـقـدى ور
جاهـر بعض مريديـها فى معـاداتهم للنـظرية إال أن عالقـتها بالـنظرية
ثـابة الوجه اآلخر لـلعمـلة حتى لكـأن الدراسات الـثقافيـة تطبيق هى 
بـحـثى لـلـنـظـريـة - كـمـا يـقـرر كـولـر(١٢) بل إن هـو قـارت أول رئـيس
ـركز بـيـرمـنـجـهـام أشـار بـوضـوح إلى مـصـادرهم الـنـظـريـة مـحددا
إيـاهــا بـثالثـة مـصـادر هى تــاريـخـيـة وفـلــسـفـيـة أوال وإلى حـد مـا -
حـسب تعبـيره - ثم سـوسيولـوجية وإلى حـد ما أيـضا وأخيـرا أدبية
نقدية وهذا هو األهم كما قال هو قارت(١٣). ومع هذا فإن كثيرا من
الـنـقـد ظل يـوجه إلى الـدراسـات الـثـقافـيـة من حـيث فـقـرهـا الـنـظرى
سمى ادية خـاصة االجتـاه ا وتـركيزهـا على الـعوامل االقتـصاديـة وا
ـال الثـقافى) الـذى طرحه بـورديو ـاديـة الثـقافـية ومـفهـوم (رأس ا با
حـيث جرى تـأويل كل فعل حـسب شـروط اإلنتـاج واالستـهالك. وحدث
عـارض جملرد أنه مـعـارض واالحتـفال بـالهـامشى تـمجـيد لـلـخطـاب ا

عالمـات الـتسـلط من حيث عالقـتـها بـالطـبقـة فـإن الدراسـات الثـقافـية
تــوسع اجملـال لـيـشـمل الــعـرق واجلـنس واجلـنـوسـة (gender) والـداللـة

واإلمتاع.
واإلنتاج لهذا أبعد بكثـير من أن يكون مجرد عملية اقتصادية إنه
س األحالم مع الــتــعـويض الــنــفـسى - وكـمــا يـقــرر فــوكـو - فــعل 
واجـهة والـتصـور مع الـهويـة. واإلنتـاج خطـاب يؤدى واالتصـال مع ا
فـعلـ مزدوجـ ومتـعارضـ فقوى الـهيـمنـة تمـارس عبـره هيـمنـتها
كمـا أننـا نرى فـيه أسالـيب مقـاومة هـذه الهـيمـنة(٩). هذا الـتداخل فى
الـفعـل الثـقـافى من حـيث كـون الثـقـافـة تـعبـيـرا عن الـنـاس وفى الوقت
ذاتـه هى أداة لــلــهــيــمـنــة هــو تــداخل أســاسـى له قــيــمــة مـركــزيــة فى
الـدراسـات الـثـقـافـيـة وهـنـاك حـافـز قـوى فى هـذه الـدراسـات لـكـشف
أساليب الثقافة فى صياغة مستهلكيها وفى تسخيرهم كذوات برغبات
(١٠)(Interpellate) وقيم مـحددة هذا ما يسـميه ألتوسيـر باالستجواب
وهـو مفـهوم يـشيـر إلى ما تـفعـله اإلعالنـات الدعـائيـة - مثال - حـينـما
تخاطبك كإنسان ذى خصوصـية بوصفك مستهلكا تتحلى بذوق نوعى
مـتـقــدم وعـبـر زخ هـذه الـصــفـة فـيك مـرة ومــرة وأخـرى تـصـبح أمـام
ـصنف بتلك الـسمات. تتـساءل الدراسات الـثقافية نفسك وكأنك ذلك ا
اط علـينا وعمـا إذا كنا قادرين علـى تعديل وجهة عن مدى هيمـنة األ
ـهيـمن إلى وجـهـات أخرى..?! ومـا مـدى مـسؤولـيـتـنا عن هـذا الـفـعل ا
هـذا الـذى نـفـعلـه وهل مـا نـرى أنه خـيـار خـاص هـو - فعـال - خـيار

خاص أم أنه توجيه قسرى لقوى ال سيطرة لنا عليها..!(١١).
***
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بعد احلداثة والتـعددية الثقافية (Multiculturalism) والنقد النسوى
ومن خالل توظيفه للمقـوالت ونقده لها فى الوقت ذاته يطرح مفهومه
عند نقد ثقافة الوسائل (Media Culture). وتنبنى نظرته على ما طرح
منظـرو مدرسة فـرانكـفورت حول الـتفـاعل الذى يحـدث كنـتيجـة لتدخل
الـوسائل فى تشـكيل أفـعال االستـقبال أى فى تـصنـيع التلـقى بحيث
جتـرى عـمـلــيـات تـسـلــيع الـثـقـافــة مع دمج الـنـاس فـى مـسـتـوى واحـد
ـصلـحة الـهيـمنة ـا يحـقق تبـريرا أيـديولـوجيا  وتـعمـيم هذا الـنموذج 
الرأسـمـالـيـة ويـتولـى إقحـام اجلـمـاهـيـر فى شبـكـة اجملـتـمع الـعـمومى
والثقافة العمومية(١٦). ومع وجاهة هذا التصور فى عرف كلنر إال أنه
يالحظ أن مـدرسة فـرانكـفورت ومـعها مـركز بـيرمـنجـهام قـد غالـتا فى
االحـتفـال بـفكـرة (الـرفض) وجرت الـغـفـلة عن وجـوه الـرفض وأنواعه
فى حـ أنه ال يـكـفى أن نـتـعـرف عـلى حـالـة رفض لالحـتـفـال بـهـا من
دون التميـيز ب احلاالت تماما كمـا جرى لدى بعض أصحاب نظرية
سـتـقبل دون ـتـعة اجلـمـهـور ا االستـقـبال حـيـنـما اكـتـفوا بـاالحـتـفال 
تـعة. حتى لقد جرت تسمـية العنف الذى يتخذ التـمعن أو نقد وظيفة ا
ـتـعـة وســيـلـة لـه عـلى أنه رفض ومــتـعـة جــمـاهـيـريــة وذلك فى بـعض ا

الدراسات عن أفالم هوليوود.
ـقاومة لـهذا يقـدم كلنـر تفريـقا بـ ثالثة أنواع لـقراءة الرفض أو ا
عـارضة (ص ٣٧) على هى قراءة الـهيـمنـة وقراءة التـحاور وقـراءة ا
أساس أن النظر النقدى لثقافة الوسائل حسب مصطلح كلنر يعتمد
عــلى أخـذ الــنص مـقــرونـا فى تــفـاعالته مـع اجملـتـمـع وتـقـاطــعـاته مع
أنظمة اإلنتاج وأنظمة االستقبال وذلك للكشف عن التعقيدات القائمة

فى مواجهة ما اصطلح على وصفه بالراقى(١٤).
وفى ضـوء هذه االعـتـراضـات تولـدت اجتـاهـات أخر تـأخـذ سؤال
الـنـقـد والـنـظـريـة والـثـقـافـة إلى آفـاق أعـمق مع تالفى عـيـوب أو لـنـقل
رء يسلم بفضل الدراسات تسطيـحات الدراسات الثقافيـة. وإن كان ا
اط ـهـمش وتـوجـههـا نـحـو نـقـد أ ـهـمل وا الـثقـافـيـة فى االهـتـمـام با
ـا فـتح أبـوابـا من الـبـحـث ذى االجتاه اإلنـسـانـى الـنـقدى الـهـيـمـنـة 
ـوقراطـى. وسنـقف على الـتطـورات النـظريـة فى الدرس اجلـريء والد

النقدى الثقافى فيما يلى من فقرات.
٢- فى نقد الثقافة٢- فى نقد الثقافة

ابعـد) هذا ما يـعلنه دوقـالس كلنر ) ال (ا ـاب نحن فى مـرحلة (ا
الـذى يـعتـرض عـلى الـذين يـحـسمـون أمـر الـتـحول ويـجـزمـون بـحدوث
النـقلة من احلداثة إلى ما بعـد احلداثة ويقدم كلنـر نقدا مركزا ألفكار
بـودريـار سنـعرض له الحـقـا وهو بـهذا يـقـصد أن يـقول إنـنـا بحـاجة
إلى إعمال مقوالت احلداثة ومـقوالت ما بعد احلداثة معا وفى آن مذ
سـتـقـر وليس مـصـطلح (مـا بـعد ـرحـلة من الـتـحول غـيـر ا ـر  كـنا 
احلداثة) إال مـؤشرا سيـميائيـا يوحى بأن هـناك ظاهرة جـديدة حتتاج
صـطلح هو إلى من يـرسمهـا وينظـر لها(١٥). كـما أن اسـتخدام هـذا ا
سك بـتالبيـنا ويـزعـجنـا هو ظـاهرة جـديدة عالمـة على أن شـيئـا مـا 

عالم ما زلنا غير قادرين على تصنيفها أو اإلمساك بها. مختلطة ا
من هــنـا يــشــرع كــلــنـر بــطــرح نــظــريـتـه اخلـاصــة آخــذا مــدرسـة
بيرمـنجـهام ومدرسـة فرانـكفورت فى الـدراسات الـثقافـية كـمصدر من
مصـادره مع ما يقدمـه من نقد لهـما معـا ويضيف إليـهما نـظرية ما
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عرفـة شىء موضع اعتبار وكذا هو أمر تداخل عناصـر السلطة مع ا
ـتـعـة مـعــهـمـا إنـنـا نـتـعــلم كـيف نـسـتـمــتع ومـا األشـيـاء الـتى عـالقـة ا
نستمتع بها واألشياء التى نتجنبها نتعلم متى نضحك ومتى نبتسم
واقع ـسلـسالت الكـوميـدية تـذكيـرنا بـا ولـقـد تولت تـكنـولوجـيا إنـتاج ا
ؤثرات صوتية ضاحكة التى يجب عليـنا أن نقهقه فيها عبر تسجـيلها 
نـتج ضرورة الضـحك فيهـا إن هناك أنـساقا واقف الـتى يرى ا فى ا
ـقاييس اجـتمـاعية ـتعتـنا ولـذا فإننـا نسـتمتع وفـقا  مـنظـمة تتـحكم 
اثلة  تدريبـنا على عدم االنطالق فيها. مثـلما نتحفظ وفقا لـشروط 
ولـهذا نـرى أنـاسـا تـضـحـكهم الـنـكت الـعـنـصـرية مـثـلـمـا نـرى آخرين
يجـدون متعـة فى مشـاهدة منـاظر العـنف واالغتصـاب وكل هذه أمور

جرى تعلمها واكتسابها (كلنر ٣٩).
من هـنا فـإنه من الـواجب النـظـر إلى فعل اإلمـتـاع نظـرة إشـكالـية
ـتعـة مع غـيـرهـا من األفعـال الـعـمومـيـة الـبشـريـة من اخلـبرات تـضع ا
ا يـتطـلب التـساؤل ا هـو استـجابـة لبـواعث نسـقيـة  والـسلـوكيـات 
عـمـا إذا كــان فـعل اإلمـتــاع يـدفـعــنـا إلى حـيــاة أفـضل وإلى مــجـتـمع
أفـضل أم أنـه يـزج بـنـا فى أتـون الـفـعل الـيــومى الـذى يـفـعل فـعـله فى

إخضاعنا وإذاللنا.
هذا مـا يـجعل كـلنـر يعـترض عـلى اعـتبـار أفعـال الرفض واإلمـتاع
فى الـنص الثـقافى عالمـات على مـوقف طلـيعى جملـرد انطـوائهـما على
تعـة. إن األمر يـتطلب احلـفر فى الـسيـاقات التى ـعارضـة وا صـفتى ا

حتتضن أفعال الرفض وأفعال اإلمتاع(١٩).
ـفهوم الـذى يطـرحه روسبرج من أن ـعنى يـستحـضر ا والـسياق ا

فيما ب النصوص واجلمهور والقوى التى تتولى إنتاج الوسائل فى
حركة السياق االجتماعى والتاريخى.

ـعارض) عامل جـوهرى فى نقد إن التفـريق فيما بـ (البديل) و(ا
الـثـقـافـة الـتـفت إلـيـه جـيـمـسـون وولـيـامـز حـيث إن عـدم الـكـشف عن
ـهيـمـنـة ثـقـافـيـا يحـول الـتـاريخ إلى مـجـرد مـجـمـوعات من الـعـنـاصـر ا
ـتغـايـرة والفـروق فـيـما بـيـنـها سـتـكون فـروقـا اعـتبـاطـية الـعنـاصـر ا
ــكن تـــقــريــر ـــتــمـــايــزة الــتـى ال وســتــكـــون مــنـــظــومــة مـن الــقــوى ا
عرفى - كـما ينـبه كولر - إذ سـتبدو تأثـيراتها(١٧). وسيقع احملـذور ا
ـقـروءة وكـأنـهـا التقـدم سـوى داللـة واحـدة لـتـكوين رحـلـة الـثـقـافـية ا ا

اجتماعى(١٨).
ـا هو جـماهـيرى ولـلدراسـات الثـقافـيـة فضل فى تـوجيه االهـتـمام 
وإمتـاعى وجرى الوقـوف على ثقـافة اجلماهـير ووسائـلها وتـفاعالتها
ـاطاً من وهـذا شىء جـوهرى ومـهم غـير أن كـلنـر يالحظ أن هـناك أ
األنساق الـثقافيـة جرى تثبـيتها جملـرد أنها جمـاهيرية وإمـتاعية. وهذا
فعل ينقصه احلس النـقدى من حيث إنه ال يلحظ دور لعبة اإلمتاع فى
ـهــيــمـنــة والـرضى تــرويض اجلــمـهــور ودفــعـهم إلى قــبــول األنـســاق ا
بـالـتـمـايـزات اجلـنـسـيـة (اجلـنـوسـيـة) والـطـبـقيـة مـثـلـمـا حـدث فى فـلم
تـعة من أجل العـنف الذكورى (رامـبو) و(تيـرمينـيتـور) حيث سخـرت ا

والطبقى (كلنر ٣٩).
***

تعة مجرد فعل فطرى أو محايد إنها أمر نتعلمه وبالتالى ليست ا
عـرفة وعنـاصر السـلطة ومـنذ فوكـو ومسألة فـهى مزيج من عنـاصر ا
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يـحـمـيه من الـتـورط األيـديـولـوجى الـذى وقـعت فـيه (الـدراسـات الـثـقـافـية)
ـصـطلح وحتـمـيالت كـلمـة (األدب الـشـعبى) أو اجلـمـاهـيرى ثم إن هـذا ا
يكـسر الفواصل الـتقليـدية فيمـا ب الثقـافة وفعل االتصـال ويفتح اجملال
لـلنظـر فى الثـقافـة بوصـفهـا إنتاجـا وللـنظـر فى وسائل تـوزيعـها وطرائق
اسـتهالكـها ذلك ألن الـثقـافة ذات طـبيـعة اتـصالـية والـتفـريق بيـنهـا وب
فعل االتصال ماهو إال تفريق عشوائى وتعسفى فالثقافة حتدث باالتصال
واالتـصال يـحـدث بـهـا (كـلنـر ٣٤-٣٥). هـذا مـا كـان دى سيـرتـو يـسـميه
بحـضـارة الـع بـوصف الـع هـى أداة االستـقـبال الـتى يـجـرى التـركـيز
عليها تركيزا يلغى أو يكاد يلغى احلواس األخرى وصار اجلسد يستقبل

العالم عبر حس واحد(٢٣).
ولـوسائل اإلنـتاج الثـقافى حيـلهـا التى توهم عـبرهـا أنها تـقدم لكل
رء على االنضواء فـرد ما يتطلـبه هو حتديدا ويحـتاجه وبهذا تقـسر ا
مع اآلخرين حيث يجرى استغالل مفهوم االختالف واللعب به بحيث
جتد نفـسك مدعوا للـتميز والـتفرد عبـر قبولك للـمنتج وفى الوقت ذاته
عروض هـناك ما يقول لك إنـك لكى تكون مثل غـيرك فعليك أن تـقبل با
أمـام عـيـنيك(٢٤). جـرى ذلك عـلى مـسـتـوى حضـارة كـبـيـرة فـفى بـداية
الــتــســعـيــنــات دخل مــســلــسل (داالس) األمــريــكى إلـى أجـهــزة الــبث
األوروبـية وبه تـمت إعادة بـرمجـة الصـناعـة الدرامـية األوروبـية حيث
ــلك ثـقـافـته ـســلـسل مـجـاال ذوقــيـا جـديـدا لــدى جـمـهـور كـان  فـتح ا

الدرامية اخلاصة(٢٥).
ومـثل ذلك الحظ عدد من الـدارس أن الـشخـصيـات التى تـقدمـها
هوليوود عن الـعرب هى شخـصيات ليـست محددة فى مـكان مع وال

تـواتر لـهذه الـذات بطرائق فـعل اإلفصـاح عن الذات هو فـى التبـديل ا
مهيـأة للتوظيف التعبـيرى من جهة وقابلة للـتكرار من جهة ثانية(٢٠).
والكالم ال يتصف بصفته التعبيرية إال لقابليته للتكرار ألم يقل اإلمام

على بن أبى طالب: لوال أن الكالم يعاد لنفد(٢١).
تعة عـند روسبرج(٢٢) تنطوى وحسب هذا الـتصور للـسياق فـإن ا
ـعنـى وما له من تـعـقـيدات فى عـلى أبعـاد داللـيـة مركـبـة حـالهـا حـال ا
رء من تفسيرات ـنحه ا ا  ـتعة نتيجة  تشـابكات دالالته فقد تكون ا
ـا تقدمه له من إمكانات للـحالة من حيث عالقتهـا بحال انتماءاته أو 
تـعة من لـلتـصرف حـسب نوازع احلـالة وفى أوقـات أخرى قـد تنـتج ا
ا يـحمله من تـأكيدات أو لـعدم قيـام هذه التـأكيدات احلدث نـفسه و
فى حـ تـوقـعـها. وعـلى أيـة حـال فـإن حصـول الـنـاس عـلى أنواع من
ـتع وتـعدد ذلـك وكثـرة تـبدله يـجـعل سـؤال الثـقـافة والـنص واجملـتمع ا

سؤاال إشكاليا وجوهريا فى النقد الثقافى.
***

يسـتـخـلص كـلـنـر بـعد ذلـك رؤيته الـنـقـديـة الـتى يـسـميـهـا (نـقـد ثـقـافة
الوسائل) بأن يـطرح تصوره الـذى يقوم على أسـاس أخذ الثقـافة كمجال
للـدراسة بحـيث اليجرى تـفريق ب نص راق وآخـر هابط وعدم االنـحياز
وقف األيديولوجى ألى مـنهما وال ب الـشعبى والنـخبوى وذلك لتجـنب ا
الـذى يتـضمـنه مـصطـلح (جـماهـيرى) و(شـعبـى) مع األخذ بـاالعتـبار أن
ـكن إذا مــا كــان ألســبـاب اســتــراتـيــجــيــة تـقــتــضـيـه بـعض الــتــفـريـق 
(Media Culture ثـقـافـة الـوسـائل) الـنـصـوص. ويـرى كــلـنـر أن مـصـطـلـح
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احلقيقة التكنولوجـية التى تغير معها اخلطاب اإلعالمى وحلت الوسيلة
ـا غـيـر لـغـة األشـيـاء وبدل الـواقع الـذهـنى والـذوقى مـحل الـرسـالـة 
الــذى كـنــا نــألـفه إلـى واقع آخـر أهـم سـمــاته أنه غــيــر واضح وال هـو
مـسـتـقـر. وفى هـذا الـواقع الــتـكـنـولـوجى صـارت الـنـمـاذج والـعالمـات
اإلعالمـيـة تـقدم صـيـغـا فـكـريـة وسـلـوكـية تـمـثل خـبـرة مـجـتـلـبـة تـفوق
اخلبـرة احلياتية اليوميـة وتختلف عنها. غـير أن بودريار يعود بعد ذلك
ــوضــوعى) - وهى عــودة لــيــصــدم اجلــمــيع ويــعــلـن عن انــتــصــار (ا
ميـتـافيـزيـقة - كـمـا يصـفـهـا كلـنـر الذى يـقـدم نقـدا لـبودريـار ويـصفه
ابعـد - حداثى ويـشيـر حتديدا إلى بـالتراجع عـن مشروعه الـنقـدى ا
كـتـابه عن أمـريــكـا حـيث اتـخـذ بـودريـار الــنـمـوذج الـثـقـافى األوروبى
مقياسا للقراءة واحلـكم وصارت أوربا تمثل الراقى والنموذجى بينما
كل مـا هـو فى الثـقافـة األمريـكـية بـدا سلـبيـا ودونـيا وهـذا الذى فـعله
ــركـزيــة عــصـر احلــداثــة األوروبـيــة وعــقالنــيـتــهـا بــودريــار هـو عــودة 

النموذجية(٢٨).
من هـنـا يـطـرح كـلنـر تـصـوره حـول مـا سـماه (Cyberpunk) ولعل
صطـلح هو الروايـة التكنـولوجيـة وهو يهدف إلى أقرب تـرجمة لهـذا ا
تـراجعة معا ابعـد حداثية وا وضع تـصور يواجه به دعاوى بـودريار ا

- كلنر ٢٩٧-٣٠٤).
تحـول الذى يرى والـرواية التـكنولـوجيـة تتعـلق باخلطـاب الثقـافى ا

ا بعد - كما ذكرنا أعاله - . ) وليس ا اب كلنر أنه خطاب فى (ا
(Cyber) مـن كـلـمـتــ أوالهـمـا هى (Cyberpunk) يــأتى مـصــطـلح
ذات اجلـذر اإلغـريـقى الـذى يـعنى (يـسـيـطـر عـلى) أو (يـتحـكم فى) ثم

ا يـجعلهـا شخصـية كلـية لكى تشـمل العرب فى كل فى زمن واضح 
زمان ومكان وتكون بهذا صورة تنميطية للعربى ثقافيا وتاريخيا(٢٦).
ـا يـدعـو لالنـتـبـاه أن الـدراسـات الثـقـافـيـة الـنـقـديـة التى عـلى أن 
أجريت عـلى تـفاعالت االسـتقـبال اجلـمـاهيـرى تشـير إلى أن الـناس ال
يسـتـسـلـمون لـكل مـا تـضـخه الوسـائل اإلعالمـيـة فى عـقـولهـم بسـلـبـية
مطلقة كما هو الظن التشاؤمى العام وهناك ما يشير إلى أن الناس
يتـفاعلون بأشكال وأسالـيب متنوعة وبطرق ابـتكارية خالقة وإبداعية
ـا يشـاهدون. وهـذا هو ما ويـقدمـون تفـسيراتـهم اخلاصـة لألحداث و
يـفــرض دراسـة االسـتـقـبـال اجلــمـاهـيـرى فى ضــوء نـظـريـة (األنـسـاق
الـثقـافـيـة) وهى مـشروعـنـا الـذى سـننـاقـشه فى الـفـصل الـثانى - إن

شاء الله -.
٣- الرواية التكنولوجية٣- الرواية التكنولوجية

احتل بـودريار مـوقعا طـليـعيـا فى السبـعيـنات والـثمانـينـات بطرحه
ــصــطـلح ــفــهــوم (احلـقــيــقــة الــتـكــنــولــوجــيـة) وهــذه هى تــرجــمــتى 
ستخدم اآلن فى خطاب ما بعد احلداثة. وهو (HYPERREALITY) ا
مصطلح نشأ من خالل نقـد اخلطاب اإلعالمى الذى عبره أخذ مجتمع
ما بعد احلداثة يتكون وهو خطاب يتقرر معه - فى دعوى بودريار -
ـرحــلـة اجلــديـدة االنـتــقـال مـن مـرحــلـة إلـى أخـرى ومن خــصـائـص ا
ـعـنى واحلـقيـقـة ومـعهـا اخـتـفي مـا يسـمـيه بـودريار اخـتـفـاء الذات وا
بـاالقـتــصـاد الـسـيـاسـى واحلـال االجـتـمـاعــيـة الـتى يـرى أنــهـا لم تـعـد
مــحــســـوســة فـى خــضم الـــتــكــويـن الــراهن. هـــذا الــتـــحــول اجلــذرى
ـعـاصـرة كـان نـتـيـجـة لـتـلك (الـراديـكـالى) فى الـنـظـريـة االجـتـمـاعـيـة ا
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تـنائـية ومع كائـنات مـتخـيلة فى إمـبراطـوريات على مع عوالم الكـون ا
كـواكب ال واقع لـهـا ومن ثم فـإن أسلـوب الـروايـة الـتـكنـولـوجـيـة يـقوم
ــتــصــور مع شــفــافــيـة ــمــكن وا ــبــنى عــلى ا ــركــز ا عـلـى الـتــخــيل ا
الـتوصـيف فى شـخصـيـات عجـائـبيـة وعنـيـفة تـقـاتل من أجل الـسلـطة
ـالـية ـديـنـة احلـديـثـة ومـا يـتـضـمـنه من الـبـيـوتـات ا والـبـقـاء فى عـالم ا
والصـناعية الـضخمـة. وعامل السـرعة مع عامل الطـاقة همـا اخلاصية
فاجـأة تماما األسلوبـية للسـرد التكنـولوجى يضـاف إلى ذلك عامل ا
ثابة ا هى  كمـا هى سمات اجملتمع التكـنولوجى شديد التـقدم وكأ
نـظرية اجتمـاعية - حسب تعـبير كلنـر (٣٠٢/٢٩٩) الذى يقدم أعمال
ويـلـيام جـبسـون الـروائيـة بوصـفـها عالمـة على هـذا اخلـطاب الـسردى
التـكنولـوجى اجلديد وواضـعا إياهـا فى معادلـة مع نظريـات بودريار
وهـو بـهذا يـلـغى احلـدود الـتقـلـيـدية بـ مـا هـو سردى ومـا هـو نـظرى

(ص٣٠١).
ومع أنهـا رواية اخلـطاب اجلـديد إال أنـها تـلتـزم بالـشرط الـسردى
الـتـقـليـدى كـاحلـبـكـة والشـخـصـيـة والـقص وتمـزج الـعـلـمى بـاخلـيالى
والفـلسفى باألدبى والبـوليسى مثلمـا جتمع ب البشرى واآللى وهى
نوع من أدبيات األخالق الـسوقية - كـما يصفـها كلنـر (٣٢٣) - فيها
علـوماتية حتـت إرادة اإلنسان ومن أجله مسعى جلـعل التكـنوجليـا وا
إضـافة إلـى مسـعـاهـا لـكـسـر االحـتـكـارات اإلمـبـريـالـيـة الـعـلـمى مـنـها

الى والسلطوى ولذا فهى خطاب حركى ونشط. علوماتى وا وا
من هـذا العرض نـدرك احلاجة إلى نظـرية فى النقـد الثقافى وهى
النـظـريـة التى سـعى دوقالس كـلـنر ألن يـسـتنـبت لـهـاجذورا فى ثـقـافة

جـرى اسـتخـدام الكـلمـة فى اإلشـارة إلى أنظـمـة التـحكم الـتـكنـولوجى
تـطورة (Cybernetics). وحتـيل أيضـا إلى كلـمة (Cyborg) التى تدل ا
على نوع من الـدمج التـركيبـى فيمـا ب اخلـبرة البـشريـة واآللة. بيـنما
تـطرفة حتيل كـلمة (Punk) إلى حـركة (الـروك) التى تدل عـلى احلال ا
ضـادة لكل ما دنيـة احلديثـة حيث الـعنف واجلنس والـثورة ا لـلحيـاة ا
ـوضات. وسـيقى وا ـعـاش اليـومى أو فى ا هـو أوامرى فى أسـاليب ا
والكـلـمـتان مـجـتـمعـتـان حتيـالن إلى مزاوجـة داللـيـة فيـمـا بـ الثـقـافة
ـتطورة والـثقـافة الهـامشـية لـلشوارع الـشعـبية اجلـانبـية لـلتكـنوجلـيا ا
ـصاحبة اخللفـية (كلـنر ٣٠١). هو خطـاب مركب من عنـاصر احلياة ا
ستـمر فى التغيـر والتحول جتمع هـذه العناصر للتغـير التكنـولوجى ا
ـعـناه وتـركب فيـمـا بـيـنهـا فى عـمـلـيـة مونـتـاج تـدمج مـا هو إنـسـانى 
ـعارض ومـا هـو تكـنـولوجى مـشـاغب ويـرى كلـنـر أن هذا اخلـطاب ا
ـفهـوم األساس لـدى بـودريار فى كـسر يتـوافق من حـيث التـوجه مع ا
احلدود ما ب الفلسفة واألدب والنظرية االجتماعية ووسائل االتصال
(ص٢٩٨) من أجل فـتح اللـغز الـتكـنولـوجى والتـعامل مـع هذا الـتطور
تـعــامال مـفــتـوحــا وغـيـر طــبـقى يــتـيح لإلنــسـان أن يـســتـفــيـد من هـذه
كتسبات وتوظيفها فنيا مثلما تعامل اإلنسان مع األسطورة ووظفها ا
لصالح خطـابه اإلبداعى والفنى. وهنا يأتى الفـارق مع الرواية العلمية
من حيث إن الرواية العلمية تعتمد فى معظمها على اخلطاب العلمى
ـؤسـسة بـيـنـمـا تـأخـذ (الـرواية ـؤسـسـاتى وشـخـوصـهـا تـأتى من ا ا
تمـردة وتسعى هـمش العلـمى والشخـوص ا الـتكنولـوجية) بـأطراف ا
إلى الـتعامل الواقعى مع األشـياء كمقابل لـلخيال العـلمى الذى ينشغل
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ـثـابـة الـبـروتـوكـول لـلـنـقد الـنص وهى مـقـولـة يـصـفـهـا لـيـتش بـأنـهـا 
ابـعد بنـيوى ومـعها مـفاتـيح التشـريح النـصوصى كمـا عند الثـقافى ا

.(Leitch٣-٢) بارت وحفريات فوكو
وتبعـا لذلك فإن لـيتش يقـترح مـفهوم (األنـظمة الـعقلـية والالعقـلية)
مــطـورا به مـا أشــار إلـيه فــوكـو فى كــتـابه (احلــقـيـقــة والـســلـطـة) عن
ـفـهوم الـذى لم يعـطه فـوكو اهـتـمامـا كافـيا. (أنظـمة احلـقـيقـة) وهو ا
على أن لـيـتش يـقـدم مـفهـومه عن األنـظـمـة العـقـلـيـة والالعقـلـيـة كـبديل
ـصـطـلح الـذى جـرى حتـمـيـله بـحـمـوالت ـصـطـلح أيـديـولـوجـيـا ذلك ا
سياسية وصار يشير إلى دالالت متعارضة. هادفا من وراء ذلك فتح
ـابــعـد بـنـيـوى فـى تـنـاوله الـكـلى أو إمـكـانــات أوسع لـلـنـقــد الـثـقـافى ا
الـتفـتيـتى للـنص أو الظـاهرة وفـى تشـريحه لـهمـا على أن يـتم النـظر
لـلـظـاهـرة أى ظـاهـرة بـوصـفـهـا نـصـا. وهـذا أحـد إجنـازات مـا بـعد
كننا البنيويـة وهو مدار البحث فى األنـظمة العقـلية عند لـيتش وبه 
وقف االنتقادى الوظيفى. إجراء ما يسـميه بالتحليل الوظيـفى وكذا ا
ـا أن األنظـمـة العـقلـيـة والالعقـليـة غـير قـارة وتـمر بـعمـلـيات تـشكل و
وحتـول مسـتمـر وتظل تـبدل مـواقعـها وحـدودها فـإننـا ال نحـصل منـها
عـلى صـورة متـناغـمـة وموحـدة كمـسـلة بـارزة للـعـيان واألقـرب هو أن
ركب. ـزيج الشكـلى ا نـحصل عـلى شىء شبـيه بقـرص العـسل حيث ا
مارسة الـفعلية للتـحليل ستكشف عن أنـظمة عقلية وال ومن هـنا فإن ا
عـقـلـيـة ذات سمـات مـتـضاربـة كـأن تـبدو مـتـاسـكـة ومفـكـكـة فى الوقت
ذاتـه مثـلـما هى بـالـغـة التـعـقـيد أو الـتـعـارض حسـبـما تـسـمح به نـية

.(Leitch٤-٣) احمللل

الـوسائل وفى اخلطاب الـسردى التكـنولوجى وسنـقف على اجتهادات
أخـرى تـؤكـد احلـاجة إلـى النـظـريـة الـنـقديـة الـثـقـافـية وفى الـوقت ذاته

سعى إليها وتضىء مسالكه. تثرى ا
٤- النقد الثقافى٤- النقد الثقافى

يـطـرح فنـسنت لـيـتش مصـطلح (الـنـقد الـثقـافى) مـسمـيا مـشروعه
ـصطلـحى ما بعـد احلداثة الـنقدى بـهذا االسم حتديـدا ويجعـله رديفا 
ا إنه خطاب وهذا وما بعد الـبنيوية حـيث نشأ االهتـمام باخلطـاب 
لـيس تـغيـيـرا فى مـادة الـبـحث فـحـسب ولـكـنه أيـضـا تـغـيـر فى مـنهج
ـنهـجيـة فى السـوسيـولوجـيا ـعطـيات الـنظـرية وا التـحلـيل يـستـخدم ا
ـؤسـسـاتـيـة من دون أن يــتـخـلى عن مـنـاهج والـتـاريخ والـسـيــاسـة وا

التحليل األدبى النقدى(٢٩).
ويقوم (النقد الثقافى) عند ليتش على ثالث خصائص هى:

ـؤسساتى أ- ال يـؤطر النـقد الـثقافى فـعله حتت إطـار التصـنيف ا
لـلنص اجلـمالى بل ينـفتح عـلى مجـال عريض من االهـتمـامات إلى ما
ـوسسـة وإلى مـا هو غـير جـمالى فى هو غـير مـحـسوب فى حـساب ا

ؤسسة سواء كان خطابا أو ظاهرة. عرف ا
ب- من س هذا النقد أن يستفيد من مناهج التحليل العرفية من
مثل تـأويل النـصـوص ودراسة اخلـلفـية الـتاريـخيـة إضافـة إلى إفادته

ؤسساتى. وقف الثقافى النقدى والتحليل ا من ا
ــابـعــد بـنــيـوى هــو تـركــيـزه ـيــز الـنــقـد الــثـقــافى ا ج- إن الــذى 
اجلوهرى على أنـظمة اخلطاب وأنظمـة اإلفصاح النصوصى كما هى
لدى بارت وديـريدا وفوكـو خاصة فى مـقولة ديـريدا أن الشىء خارج
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ـؤسـسـاتي عـلى األعـمال ـا إن لـيـتش يـبـنى مقـولـته فى الـنـقـد ا و
القائمـة فإنه يأخذ بعـرض اجلهود النـقدية التى تـمثل أعماال بارزة فى
ـؤسـسة ويـعـرض ألربـعة أعـمـال من بـينـهـا عمـالن عن السـلـطة نـقد ا
ــعــرفـــة لــفــوكــو وإدوارد ســـعــيــد. ويــقـف عــلى كــتـــاب ســعــيــد عن وا
ا إنه عمل يـكشف عن العالقة ما ب اجملتمع والتاريخ االستشراق 
والـنـصـوصـية مـن حـيث إن صـورة الـشـرف فى الـغـرب تربـط خـطاب
االستشراق فى أبـعاد أيديولوجية وسياسيـة متداخلة مع منطق القوة
وهذه أمور يرى إدوارد سعيد أنها ذات أهمية للمجتمع األدبى(٣١).

ـابـعد فـى هذا الـعـرض يسـعى لـيـتش إلى جتنـيب الـنـقد الـثـقافى ا
ؤسـسة وأفضل حاالت الـتحص هى بـنيوى من الوقـوع فى حبائل ا
ـؤسـسـة وهذا درس فى أخالقـيـات الـعمـل. إننـا نـعود ـارسـة نـقد ا
إلى األعـمال الـعـظـيمـة ولـكن مع رغـبـة فى قـراءتهـا بـتـواضع شـديد -
عن حـسب تعـبيـر ليـتش - وذلك من أجل وضع األسـئلـة عنـها وحولـها
ــصــالح واالســتـبــعــادات واألفــعـال ــؤســسـاتــيــة وعن الــطــبـقــيــة وا ا

اط. واأل
وخـتـاما يـقـول إن االسم اآلخـر لالخـتالف الديـردى هـو الـتـمأسس
ا يعـنى أن ال مفر (instituting) إذ لـيس هنـاك شىء خارج النـص 
ــؤســســة. والــذى نــفــعــله هــو مــجــرد خــطـوة أولـى فى مــســاءلـة من ا
ؤسـسة (١٤٤). وكـأن ليـتش هنـا يعـيد مـقولـة بارت فى أن ال سـبيل ا

عنى نفسه(٣٢). عنى إال بواسطة ا حملاربة ا
٦- التعددية الثقافية وما بعد احلداثة:٦- التعددية الثقافية وما بعد احلداثة:

هل التـكنـولوجيـا ضد اإلنسـان..?! يقـول بودريار نـعم وهو يصف

عـارضة مع ويـأتى فى الصـدارة هنـا قـضايـا االختالف واآلخـر وا
أسـئـلـة الـذات من حـيث إثـبـاتـهـا لـذاتـيـتـهـا وتـمـثـلـهـا لـهـا هـنـاك حـيث
ـــهـــيــمن فـى مــواجـــهــة الـــهـــامش الــذى فـــيه يـــتــواجـه اخملــتـــلف مع ا

صارمة(٣٠).
ؤسساتى ؤسساتى٥- فى النقد ا ٥- فى النقد ا

عـنيـ بـقضـايا يشـيـر ليـتش إلى الـتوجه الـذى أخذ يـنـمو فـيمـا بـ ا
ؤسسـة العلميـة والثقافـية فى توجيه القراءة وأسـئلة اخلطـاب حول دور ا
ـاذج وأنـسـاق وتـصـورات يـتـأسس مـعـهـا الذوق اخلـطـاب والـقـراء نـحـو 
الـعـام وتـتخـلق بـهـا الصـيـاغـة الذهـنـيـة والفـنـيـة وتصـبح تـبـعا لـذلك قـيـما
مـعــتـمــدة يـقـاس عــلـيــهـا وحتــتـذى فى احلــكم وفى الـتــذوق. مـنــهم نـقـاد
اسـتـجـابة الـقـار مـثل بـلـيـتش وفـش الـلـذين الحـظـا أن أسـاليـب الـقراءة
ــؤســسـة ــارسـات ا الـســائــدة تـخــضع خــضــوعـا مــلــحــوظـا ألعــراف و
ـا أدي بهـذين النـاقدين إلى يـة التى تـتولى قـولبـتـها وضـبطـها  األكـاد
ؤسسة. وكذا فعل حتويل اهتمامهما العـلمى من نقد النصوص إلى نقد ا
نـقـاد الـبـنـيـوية من مـثل تـودوروف وكـولـلـر فى حتـويل الـنـظـر من األعـمال
ؤسسـة األدبيـة وأنظمـة القراءة. ولـنقاد ـفردة وجعـال تركيـزهما عـلى ا ا
ـؤســسـة األقــلــيـات دور فى فــتح آفـاق الــنـظــر الـنــقـدى وفــحص أفـعــال ا
ـاط أما وتـأثيـرهـا فى عـملـيـات االستـبـعـاد االجتـمـاعى وفى تـشكـيل األ
ـؤسسات نـقاد ما بـعد الـبنـيوية مـثل ديلـوز وليـوتار وفـوكو فقـد فضـحوا ا
االجـتـماعـيـة القـيـادية وأدوارهـا فى تـأسيس هـيـمنـة اجملتـمع االسـتهالكى
تقـدم وحراسة هذه الهـيمنة. وهـذا كله أحدث نقـلة نوعيـة باجتاه العالقة ا

.(Leitch ١٢٦) ؤسسة فيما ب اخلطاب وا
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عرفى الذى تسبب قدمته بول مارى روزينو عن حالة ذلك االنكسار ا
فى الـتـحـول من احلــداثـة إلى مـا بـعـد احلـداثـة وهى تـضـعه فى سـتـة

أسباب كالتالى(٣٤):
أ- بــدت الــعــلــوم احلــديــثـة وكــأنــهــا عــاجــزة عن إحــداث الــنـتــائج
الـدرامـاتيـكـية الـتى ظل الـعلـمـاء احملدثـون يـعدون بـهـا وهذا أدى إلى
ـتـحـمـس لـهـذه الـعـلوم جـرى ذلك عـلى الـعـلوم االجـتـمـاعـية تشـكك ا

وعلى العلوم التجريبية معا.
دى وإن كـانت الـعلـوم احلـديثـة تعـتـمد عـلى تـصحـيح أخطـائـها عـلى ا
الـطـويل إال أن أخـطاءهـا الـراهـنة تـبـدو تـراجيـديـة ومـهلـكـة وهـذه حقـيـقة

ماثلة لقد ألهبوا التوقعات ولكنهم لم يحققوا الوعود كما تقول روزينو.
ب- بـدأ االنتباه يتـركز على إساءة اسـتخدام العلـوم احلديثة وعلى
تـسـخيـر هـذه العـلـوم وبـدا واضحـا أن الـعلم احلـديث مـنح نـفسه حق
تشريع األفضليات - فى بعض احلاالت - فأعلى من شأن القوة وبرر
عـياريـة مع أنهـا مجـرد تفـضيالت ولـيست حـقائق عـلمـية. الـنمـاذج ا
ولقـد سيـقت نـتائج الـبحـوث العـلمـيـة سوقـا وجرى تـسخـيرهـا للـبرهـنة
على وجاهة هذه التفـضيالت التى لم تكن سوى تفضيالت ذاتية حتى
لــقـد جـرى اتــهـام الــعـلـم احلـديث بــالـتــسـتــر عـلى أخــطـاء احلــكـومـات
وقراطية من جـهة والعمل على إطالـة عمر األنظمـة الشمولية من الـد

جهة ثانية.
ج- ظـهـر تـنـاقض فـاضح بـ الـعـلـوم احلـديـثـة ومـا يـفـتـرض أنـها
ستفـعله وب ما حقـقته فعلـيا وهذا ما جـعل العلوم احلـديثة تبدو أقل

ستوي الذى بشرت به. من ا

أمريـكا بـأنها صـحراء من الـالمعـنى وهى صورة لـلمـال الذى سـيئول
إليه اآلخـرون وهـو مآل غـيـر مبـهج وغـير إنـسانـى فى عرف بـودريار
ـركـزيـة غـيـر أن كـلـنـر يـرد عـلـيـه واصـفـا إيـاه بـالـعـدمـيـة من جـهـة وبـا
األوروبـية من جـهة ثانـية ويـرى أن العصـر التـكنولـوجى يحـمل نشوته
اخلــاصـة فى هــذه الـعالقــة اجلـديـدة بــ اإلنـسـان واآللــة وهى عالقـة
دخل فيـهـا اإلنسـان إلى عـالم األسـرار الكـبـرى واتـصل مع األحداث
ـا يـعــنى أنـنـا لـســنـا فى عـصـر تـكــنـولـوجى جـديـد وقت حـصــولـهـا 
فـحسب ولكننـا أيضا فى عصـر ثقافى جديد ونـحتاج معه رلى كشف
ـرحلة وشرطها اإلنسانى/ التكنولوجى عبر عن حال هذه ا اخلطاب ا
ــزدوج(٣٣). ولــقـــد مـــر بــنـــا أن كـــلــنـــر يـــصف اخلــطـــاب الـــســردى ا
ـرحـلـة وال يراه يـتـعـارض مع الـشرط الـتكـنـولـوجى بـأنه هـو خطـاب ا
اإلنسانى. ولعل هذا هو ما جعله يتحفظ على إعالن النقلة إلى ما بعد
ـابـ مـستـفـيـدين من احلـداثة ومن احلـداثـة ورأى أنـنـا فى مـرحلـة ا
الـتكـنـولوجـيا وكـذا من ما بـعد احلـداثـة وكلـها عـنده ضـرورية وغـير
متـعارضة ومن ثم فإن البوتقـة الثقافية األمـريكية فى رأى كلنر هى
خــطـاب فى الــتـعــدد الـثــقـافى ولــقـد غــاب عن ذهن بــودريـار أن يـرى
ـركزية األوروبـية التى أعـشت عينـيه عن رؤية اجلديد تعدديـته بسبب ا

.(Kellner ٣١٦) غير األوروبى
هـذه مـحـاولـة لـتـفـسـيـر احلـدث الـتـكنـولـوجـى يـطـرحهـا كـلـنـر لـكن
ـا إن احلداثـة خـطاب مـركزى ـوقف النـقدى مـن احلداثـة يتـصـاعد  ا
ـساواة ـلـون وحـمل وعودا بـا مـضـاد للـتـعـدد غيـر األوروبى ولـآلخر ا
فيد أن أنقل هنـا العرض الدقيق الذى واحلريـة لم تتحقق. ولعـله من ا
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اضى والكالم على ما قبل احلديث ويرفضون تفضيل احلداثة على ا
ـدنيـة وللـفـكرى واإلعالء من هـذه كلـها مع لـلمـعقـد وألسلـوب احلـياة ا
حتقير الريفى والفطرى وبهذا فإن ما بعد احلداثي يعيدون االعتبار

ا هو خصوصى وما هو العقالنى. ا هو عرفى وماهو قدسى و
كـانت احلـداثـة تـهــمل ذلك كـله وجـاءت (مـا بــعـد احلـداثـة) لـتـأخـذه
ـا فى ذلك مـجـمـوعــة االنـطـبـاعـات الـبــشـريـة األسـاسـيـة بـاالعـتـبــار 
كـالـعـواطف واالنـفـعــاالت واحلـدس واالنـعـكـاسـات الـنـفـسـيـة والـتـأمل
والـتــجـربـة الـذاتـيـة والـعـادات اخلـاصـة ومـا إلى ذلك كـالـعـنف الـذاتى
والولع الروحى وكل ما هو ميتـافيزيقى أو سحرى مع تقدير للوجدان
الديـنى والتجربـة الروحانـية كل ذلك يأخـذ اهتمامـا يتجـدد فى مرحلة

ما بعد احلداثة(٣٦).
ن صار ينظر حتى لقد ظهر بعض من مـثقفى (ما بعد احلداثة) 
ة ـاضى وخـاصـة إلى مـجـتـمع مـا قـبل احلـداث بـحــنـ عـمـيق نـحـو ا
حيث كانت اخلـلية االجتـماعية تـعتمد عـلى ذاتها فى صيـاغة وجودها.

ة حول حياة الكهوف والفطرة. واندفع بعضهم إلى جتليات حا
ة لـلبعض إال أن الناجت النـهائى هو فيما وإن كان ذلك مـغامرة حا

لك قيمة خاصة(٣٧). يقوله من أن اجلديد ال
ـشـروع احلـداثى قـد أفضت إن شـكـوك مـا بـعـد احلداثـيـ حـول ا

إلى مـأزق فــكـرى وعــمـلى ولـم يـعــد هـؤالء عــلى قـنــاعـة بــأن الـذى 
إجنازه حداثيا هو بالضرورة صحيح وحقيقى وجميل وأخالقى(٣٨).
ـتـوخى. وهـذا مـا ـأمـول وا ـنـجـز أقل من ا ضـاعت الـقـنـاعـة ألن ا
ـفـكــرين يـقـول إن هـنـاك أسـبـابــا لـعـدم الـثـقـة بـاحلـداثـة جـعل بـعض ا

ـبـنى عـلى أساس ـان ا د- أوقـعت احلـداثـة نـفسـهـا فى مـأزق اإل
ـشـاكل وهـذا فـتح وهـمى والـذى يـدعى أن الـعـلم قـادر عـلى حل كل ا
بابًـا عريضًـا للتـحدى ظهـر العلم احلـديث فيه فى حالـة إخفاق واضح
ــعــضالت الــعــويــصــة الــتى ظــهــرت فـى الــقـرن وعــجــز تــام عن حل ا
ـواجهة خطر القنـبلة الذرية واألسلحة العـشرين. وماذا بيد هذا العلم 
اجلـرثـومـيـة. ومـاذا سـيـقـول عن الـفـقـر واجلـوع والتـفـسـخ البـيـئـى وما

تتعرض له األرض من تدمير مشهود..?
هـ- لـقـد أظـهـر العـلم احلـديث اهـتـمـامـا ضـئيال بـاألبـعـاد الـروحـية
ـتيافيزيقـية للوجود البـشرى بل لقد أظهر هـذه األمور وكأنها أمور وا

تافهة التستحق التأمل.
ز- لـم يهـتم الـعـلم احلـديث بـاألهـداف الـنـمـوذجـيـة أو األخالقـية أو
ـعرفـة والعـلم ومـا إليـهمـا تتـجه نحـوها أو الـغايـات التـى يفـترض أن ا
سوف تـتجه نحـوها. إن احلقـيقة الـتجريـبية التـتوافق مع احلقـيقة التى
لقنونا إياها فى قاعات الدرس العلمى ولم تعد الرؤية العلمية صاحلة
مـارسـة احلـيـاة أو إدارة اجملتـمـعـات - كمـا يـقـول هارمـان - بـقـنوط
واضح مـتجـاوبا بذلك مـع ما قاله لـيوتار(٣٥) ضد العـلم احلديث الذى
جــعل األشــيـــاء تــبــدو فى حــالــة من احلـــســيــة الــصــارخــة وتــنــاست

الشاعرى.
ومن هذه األسـبـاب تـخلص روزيـنـو إلى أن (مـا بعـد احلـداثة) هى
ـتمـثل بـالـعـلم احلديث. ـشـروع احلـداثى ا ردة الـفـعل عـلى إخـفـاقات ا
وهـذا مــا يـجـعل أســئـلـة مـا بــعـد احلـداثـة تــنـصب عـلى كل مــسـلـمـات
احلداثة. ومـنهـا تسـاؤل ما بـعد احلـداثيـ عن وجاهـة تعـالى احلاضر
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مـصـطـلـحـات كـاالسـتـشـراق الـذى فـرضه إدوار سـعـيـد ال كـتـخـصص
ـؤسساتى عن اآلخر ا كمقـولة فى نقـد اخلطاب ا ى وإ علمى أكـاد
مثلـما دخلت على الـلغة النـقدية مصـطلحات أخـرى كالتأنـيث والنسوية
واألدب األمـريكى األفـريقـى وما بـعد الـكـولونـيالـيـة وحضـرت األعراق
واأللـوان واألجناس واجلـنوسـة. وأسهـمت األنثروبـولوجـيا احلـديثة فى
تــأســيس نــظـــرة مــوضــوعــيــة وإنــســانــيــة لــآلخــر ورفــضت الــنــظــرة
ـركزية االستعالئـية نحـو حضارات أقل أو جـنس أقل حسب ادعاء ا

الثقافية.
هــذا وعى نـقــدى أسـهـم فى فـتح مــجــاالت اخلـطــاب الـنــقـدى وفى
ارس القراءة والتحليل والنقد تنويعه وفى جعله خطابا مزدوجا إذ 
على مـسـتويـ مـعا وفى آن يـنـقد اخلـطـاب النـقـدى القـائم كـمؤسـسة

وكانحيازات ويقتحم اآلفاق األخرى التى لم يكن أحد يراها(٤٠).
٧- اجلماليات الثقافية (التاريخانية اجلديدة)٧- اجلماليات الثقافية (التاريخانية اجلديدة)

Cultu- ١- يعود الفضل فى طرح مصطلحات (اجلماليات الثقافية
ral Poetics) إلى ستيـفن قرين بالت مطورا به مصـطلحات أسبق منه

هــو مـصـطـلح (الـتـاريـخـانـيـة اجلـديـدة New Historicism) وكـان قـرين
بالت قـد أطـلق عــام ١٩٨٢ مـصـطـلح الــتـاريـخـانــيـة اجلـديـدة فى عـدد
خـاص من مــجـلـة (١٩٨٢/٢/١: Genre١٥) لـيـصـف به مـشـروعه فى
نقد خـطاب الـنهضـة خاصة اإلجنـليـزى أو الشكـسبـيرى حتديـدا كما
ـصـطـلح قـبـوال عـريـضـا لـدى جـمـاعـات الـنـقـد هـو عـنــده ولـقـد القى ا
ـابعد بـنيوى ونـظريـات اخلطاب. إذ به عـبر الـدارسون احلدود فـيما ا
بـ الـتـاريخ واألنـثـروبـولوجـيـا والـفن والـسـيـاسـة واألدب واالقـتـصاد.

ـعرفـية وتأويالتـها الـعميـقة. حتى وادعاءاتهـا األخالقيـة ومؤسسـاتها ا
لقـد ذهب تـورين إلى الـقول: إن احلـداثـة لم تـعد قـوة لـلـتحـريـر ولكـنـها

صارت مصدرا لالستعباد ولالضطهاد والقمع(٣٩).
هى مـالحـظــات صـارمـة يــجـرى تــوجـيــهـهــا لـلــحـداثـة خــاصـة فى
ركـزية الـثـقافـية الـتى جـعلت الـعـالم يدور فى قـطب واحد. اتـهـامهـا بـا
ـركز فـهـو بـدائى ومـتـخلـف. مثـلـمـا أعـطت احلـداثة وكل مـا عـدا ذلك ا
ثابة ـفهوم (الـليبـرالية) ومـفهوم (الـعقالنيـة) وجعلـتهمـا  قيـمة مطـلقة 
طلقـة على معـضالت البشر احلـياتيـة والفكريـة. وهذا حصر اإلجابـة ا
احلـداثة فى مجال ذهـنى ضيق ال يسمح لـلثقافات األخـرى والنظريات

األخرى والشعوب اخملتلفة بوجود إيجابى وفاعل.
ادي ـطلق تكسر عـلى يدى البطالـة واإلحباط والشح ا هذا احلل ا
عـنوى واالنسحاب الشـعبى والتفكك االجتـماعى الذى صار يضرب وا
فى أعـمـاق اجملـتمـع الغـربى ولم يـجـد فى الـلـيـبرالـيـة أو الـعـقالنـية أو
ا جـعل احلداثة تـقف عاجزة عن عـضالته  ـركزية الـثقافـية حـلوال  ا

اجلواب.
وفـى ظل هـــذا احلس االنـــتــقـــادى تـــأتى الـــتـــعــدديـــة الـــثــقـــافـــيــة
ــركـزيـة الـثــقـافـيــة ذات الـوجـاهـة (Multiculturalism) لـتــضـرب عـلي ا
الـراسخـة من حـيث هى ثقـافـة ذكوريـة بيـضـاء وغربـيـة وفى مواجـهة
ـتـجـاهـلـة لـآلخـر واألخـرى تـأتى الـتـعـدديـة ـهـيـمـنـة وا هـذه الـسـمـات ا
الـثـقـافـيــة لـتـطـرح قـضـيـة الـثـقـافـة بــوصـفـهـا ذات تـكـويـنـات مـتـعـددة
كـالـنـسـوية والـسـود والـعنـاصـر الـبشـريـة األخـرى الـتى ليـست بـيـضاء
ـؤســسـاتى الـرسـمى. وجـاءت ولــيـست ذكـوريـة ولم تــكن فى الـتـيـار ا
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كاشفة تـتخذ من األشياء احلقيرة مـؤشرا يكشف عن عالمات السلوك
ـتـحكـمـة فيه وفى ـؤثـرة فى ذلك اجملتـمع وا االجـتـماعـيـة وعن الـقوى ا
منـطق حركـته. كل ذلك من خـيط صـغيـر يجـر وراءه بـناء كـامال وهذا
الـذى يـقولـه فيـسر (xi) يـحيـلنـا إلى مـقولـة الـتشـريحـيـ من أن مهـمة
الـنـاقد الـتـشريـحى هى أن يـكتـشف (الـطوبـة) الـتى إذا أزاحـها انـهار

البناء(٤٢).
فـهومـات النـقدية ٧-٢ تتـخلى الـتاريـخانـية اجلـديدة عن عـدد من ا
ــركـزيـة من مــثل احملـاكــاة والـوهم والــتـخـيــيل وفـعـل الـتـرمــيـز هـذه ا
فهومات التى تعتـمد تصورا يجعل العالقة ب األدب والتاريخ عالقة ا
بـ خلفـية وأمـامية (bacdground/foreground) والـتاريخ خـلفـية لألدب
الذى هـو أمامية لـلتاريخ. هـذا تصور يـضيق النظـرة النقـدية إذ يجعل
األدب انعـكاسـا لـسيـاقاتـه. وهو مـا يجـعل الـتاريـخانـيـة اجلديـدة تعـيد
تـقيـيم الـعالقة فـيمـا ب الـنصـوص من جـهة ومـا ب األنـظمـة الداللـية
األخــرى والشـك أنـنــا ســنــقــول: إن كل األنــظــمـة الــداللــيــة نــصـوص
بالضرورة ولـسوف نراها تقوم بتـذويب النصوص األدبية فى احمللول
ـنهـج النـقـدى الـتـحـلـيـلى فى الـتأويل الـتـاريـخى دون أن تـتـخـلى عن ا
والـتـفـسـير(٤٣). ولـقد أجنـزت أعـمـال رائدة خـاصـة فى نـقـد النـهـضة
ـسـتـقلـة وأن اسـتـقالل النـصـوص لـيست ـبـدعة ا تـوضح أن الـذات ا
ـؤسـساتـيـة التى سـوى تـرسيـمـات ظـاهريـة وأنـهـا نتـائج لـلـتفـاعالت ا
كن تـعريـفهـا إال عبـر اآلخر تفـرزها. ذاك بـأن الذوات والـنصـوص ال
عادى (من مثل الهنود احلمر أو السود) أو عبر سلطة األمر والنهى ا
ـؤسسة الـذكوريـة). وتأمل من وراء ذلك أن تفـتح مجاال (كاحلـكومة وا

وتــمـت اإلطــاحــة بــقــاعــدة الـالتــدخل الــتى كـــانت حتــرم عــلى دارسى
اإلنـسانـيـات التـعـامل مع أسـئلـة الـسـياسـة والـسلـطـة ومع مـا هو فى
ـؤسسة وأثـار موجة من ـا أغضب حراس ا صلب حـياة الناس(٤١) 
التـصدى لـلتاريـخانيـة اجلديـدة ومصادر الـتأثـير علـيهـا وأهمهـا فوكو

ونقاد ما بعد احلداثة.
ويحـدد فيـسر االفتـراضات التى جتـمع ب الـتاريخـي اجلدد مع

كل ما بينهم من تباينات واختالفات بخمسة افتراضات هى:
ادية تغلف كل فعل تعبيرى. مارسات ا أ- هناك شبكة من ا

ـعـارضـة مـهـددة بأن ب- كـل أفعـال نـزع األقـنـعـة أو االنـتقـاد أو ا
ا تـعـترض عـلـيه أو تسـعى إلى نـقـده ذاك ألن الطـرف تـقع ضحـيـة 

عترض عليه يستخدمان األدوات ذاتها. عارض وا نقود وا الناقد وا
ج- ليس هنـاك حدود فاصلة فى حركـة تداول ما هو أدبى وما هو

غير أدبى.
ـكن ألى خـطاب مـهـمـا كـان أدبيـا أو غـيـر أدبى أن يـعطى د- ال 
حقيقة غير قابلة للتغير وال أن يعبر عن طبيعة بشرية ال تقبل التبدل.
ـنـهج الــنـقـدى هـ- أخــيـرا يـقــرر فـيـســر أن اخلـطـاب الــواصف وا
لـلــثـقـافــة اخلـاضـعــة لـلــرأسـمـالــيـة سـيــكـون بــالـضـرورة مــشـاركـا فى

.XI اقتصادياتها - فيسر ص
وعـلى إثـر كـلـيـفـورد قـيـرتـز واألنـثـروبـولـوجـيـ الـثـقـافـيـ سـعت
الـتـاريخـانـية اجلـديـدة إلى تطـويـر منـهج فى قـراءة الثـقافـة كـفعل حى
حسب مـقولـة قيـرتز فى (الوصف الـعمـيق) وذلك كأن تـضع يدك على
كـلمة عـابرة كـقول نيـتشـة: لقد فـقدت مـظلتى وتـعيـد قراءتهـا بطـريقة
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ـؤسـسـات االجـتـمـاعـيـة هـنـا التـروض رعـايـاهـا عـبـر فـرض الـقـيـود وا
عـليـهم فحـسب بل إنهـا تقـرر لـهم سلـفا الـوسائل الـتى بهـا يقـاومون
تلك القيود وهذا واحد من النتائج التى وصل إليها فوكو واستثمرتها
التاريخـانية اجلديـدة حيث أثبت فوكـو أن ما جرى اعتـباره ثورة ضد
السلـطة لم يكن فى حـقيقتـه سوى واحدة من وسائل الـسلطـة لترسيخ
ـؤســسـة وجــودهــا وبه تـتــوسع الـســلـطــة وتـتــقـوى. ولــقـد حــدث أن ا
قاومة النسوية لها الثقافية الذكورية ازدادت قـوة واتساعا مع نشوء ا
ألن األخـيـرة تـسـتـمـد وسـائـلـهـا من خـطـاب الـهـيـمـنـة ذاته(٤٧). وكـلـمـا
عارضة ذاتها إلى خطاب مهادن هادنت السلطة معارضيها حتولت ا
كما يقـول قراف الذى يؤكـد أن جناح الثورة يـعنى سقوطـها كخطاب
مـعارض ومن ثم فـإن الـنجـاح احلقـيـقى هو فى اإلخـفاق أو فى األقل
أن تظل فى الهـامش قدر اإلمكان وخطاب فوكو نـفسه سيظل خطابا
قلدين ؤسسة غير أنه مهدد بخطر كثرة ا ا أنه خارج ا معارضا طا
ـؤسـسـة لـيـكـون أحد ـا سـيـدخـله إلى داخل ا ـقـوالته  تـبـنـيـ  لـه وا

قوانينها العتيدة (قراف ١٧٢).
هذا مـا يجعل التاريخـاني اجلدد يؤكدون عـلى أهمية إحداث هذه
النقلة النوعية فى الوعى النقدى بأرخنة النصوص وتنصيص التاريخ
ــبـــدأ الــنـــقـــدى الــنـــصــوصى/ والشـىء خــارج الـــنص - كـــمــا هـــو ا
التشـريحى - وال أحد يجادل اليوم حـول ما قد قاله جوته من قبل عن
ا أن التـاريخ الـبشـرى يحـتـاج إلى من يعـيد كـتـابته من وقت آلخـر 
ا نـبـحث هـنـا عن ماض يجـعل الـتـاريخ نـصا قـابال لـلـتـجدد(٤٨). وكـأ
قـابل لالستـخدام فى احلـاضر. وهـذا الوعى بـنصـوصيـة التـاريخ جعل

ـتصـارعـة من داخل نـسيج الـتـكوين لـقـراءة الـتنـويـعات واالخـتالفـات ا
النصـوصى للـمؤلـف كـأفراد وللـخطـاب كذلك بـدال عن التـصور الذى
ا هى قصة عمالقة كاملة العرى يأخذ البنـية الثقافية االجتماعية وكـأ

.xiii - توجه مجتمعا كامال - فيسر
ـــهم أن نــشـــيـــر هــنـــا إلى تـــأكـــيــدات قـــرين بـالت عــلى أن ومن ا
ـارسة ولـيـست عقـيدة أو ـارسة نـقـدية  الـتـاريخـانيـة اجلـديدة هى 
مـبـدأ(٤٤). وهـو يــؤكـد مـا ذكـرنــاه عن مـفـهــومـات احملـاكـاة والــتـخـيـيل
والـتـرمـيـز الـتى تـبـدو عـاجـزة عن حتـلـيل الـظـاهـرة الـثـقافـيـة عـلى أنه
الينكر تاريـخها الثرى وال يشـكك بأهميتهـا وضرورتها للـتحليل ولكنه
يـشيـر إلى احلاجـة إلى مـصطـلحـات تـكشف الـوسـائل التى هى مـادية
مثل الـوثائق الرسـمية واألوراق اخلـاصة والقـصاصات الـصحفـية وما
إلى ذلك وكـيف تتـحـول هذه كـلـها من خـطـاب إلى آخر وكـيف تـصبح
ـتـلـكات فـنـيـة. وهو يـرى أنه من اخلـطـأ الـظن أن ذلك يـسيـر بـاجتاه
واحـد أى من اخلطـاب االجتـماعـى إلى اخلطـاب الفـنى. ليس فـحسب
ؤسسة الرأسمـالية ولكن أيضا ألن اخلطاب ألن الفنى متـشابك مع ا

االجتماعى ذاته محمل بالطاقات اجلمالية الفنية(٤٥).
٧-٣ تأتى الـتاريـخانيـة اجلديدة كـنظـرية فى القـراءة والتأويل من
حيث إنها سـعى إلى أرخنة النصوص (hitoricity of texts).وتنصيص

التاريخ
(textuality of history)(٤٦) والـنـص هـنــا عالمــة ومـؤشــر أســهـمت
الــتـاريــخـانــيــة اجلـديــدة فى كــشـفه حــيــنـمــا أخـذت شــبــكـة الــعالقـات
ا إنها خطاب مزدوج النصوصية/ التاريخـية فى اعتبارها النظرى 
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أن نعرف كما أنه وسيلتنا الوحيدة إلى التعرف على هذه األشياء.
وكـمـا تـؤكد الـبـاحـثـة فـإن احلكـمـة اجلـاهـزة الـتى تـقدمـهـا الـثـقـافة
ـؤسسـاتيـة حـول االنتـظام وحـول مـعادلـة األسبـاب والـنتـائج والذاتى ا
ــوضــوعى كل ذلـك يــعـد مــقــنــعــا. والــكل يــدرك أن مــجــمــوعــة من وا
نا: عدم اجلزم وعدم اليق وعدم الوضوح العدميات تتحكم اآلن بعا
طواع لإلمساك بـنظام األشياء. والذين ا أدى إلى تـهشيم حنينـنا ا
ال يـرون ذلك ال يـفـعـلـون شـيـئــا سـوى أن يـخـدعـوا أنـفـسـهم فى عـرف
ـنـطقى لألشـيـاء جرى جيـنـوفيس. والـيـقـ البـرجـوازى حول الـنـظام ا
ا ـنطـقى ودخل اخلـطاب فـعـليـا فى لـغة الـشك  اتـهـامه بالـتـمركـز ا
جــعل أنـاسـا كــثـيـرين يــرون أن هـذه حـال من الــفـوضى بـيــنـمـا يـرى

آخرون أنه عالمة على شمولية معرفية - ص ٢١٩.
ــعـرفــيـة الــتى حتـيط بــالـتــاريـخــانـيــة اجلـديـدة هــذه إذن األجـواء ا
ـتــولــد عن أرخـنــة الـنــصـوص وتـفــرض مـشــروع اخلــطـاب الــنـقــدى ا
وتنـصـيص التـاريخ بـحـثا عن يـقـ متـجـدد من إنتـاج الـذات البـاحـثة

كن أن تفسر به احلدث البحثى. حسبما 
٤- فى عام ١٩٨٠ طرح قرين بالت مصطلح (اجلماليات الثقافية)
ولكنه بعد عام أخذ يستـخدم مصطلح التاريخانية اجلديدة ثم يعود
فـى عـام ١٩٨٨ إلى مـصـطــلـحه األول. كل ذلك فى غــمـار هـمه بـقـراءة
خطـاب النهـضة حيث يـسعى للـكشف عن األسالـيب التى بهـا تتشكل
الـقـنـاعات واخلـبـرات اجلـمـاعيـة وكـيف يـتنـقل الـتـعـبيـر عـنـها من أداة
تـعبـيـرية إلـى أخرى ومـتى تـصبـح خطـابـا فنـيـا قـابال للـتـداول وكيف
ـمارسـات الـثـقـافـيـة بـ أشـياء يـجـرى رسم احلـدود الـفـاصـلـة وفـرز ا

ا هى مـجـرد عودة إلى الـتـاريخـانـية اجلـديـدة تبـدو لـدى البـعض وكـأ
اضى وعند آخـرين هى سياق يـشمل العالقات االجـتماعيـة وألقلية ا
شروع أخري هى تغـيير من فوق الزمن(٤٩).. وبالتالى فـهى تخصيب 
النقـد التشريحى (Deconstruction)(٥٠). على أن أخذ الـتاريخ بوصفه
جـنـســا من أجـنـاس الـتـعـبـيـر ونــوعـا خـاصـا من أنـواع الـنـصـوص لم
يـحــدث إال أخـيــرا ومع مـرحــلـة مـابــعـد الــبـنــيـويـة حــيث الـنــصـوصى
سـألة ليـست حول افتراض أن وكتـفسيـر لها (Fox-Genovese216) وا
التاريخ أحداث بـشرية تخضع للطبع اإلنـسانى. إن نصوصية التاريخ
قولـة الطـبيـعة الـبشـرية من حيث إن تؤسس لـفهم مـختـلف ال يأخـذ 
البشـر يتعرضـون لعملـية إخضاع تـصوغ طرائق صنـاعتهم لألحداث
وأهم من ذلك أنها تضـعهم فى شبكة اجتماعـية وفى منظومة عالماتية
تـفـوق قـدرتـهم عـلى إدراك فـعـلـها بـهم وتـتـعـالى عـلى سـيـطـرتـهم ولذا
قدار ما هو منظومة عالماتية اليكون التاريخ مجرد حقـائق وأحداث 

ألسنية(٥١).
هـى عالقــة مـعــقــدة من داخل الــتـجــربــة اإلنـســانــيـة بــ اخلــطـاب
كـتـعـبــيـر واخلـطـاب كـظـاهـرة وفـعل حــادث وكـتـأويل لـذلك كـله وكـمـا
تتـسـاءل فوكس - جـينـوفيس (٢١٩): هل سـيـكون لـلشـجرة الـساقـطة
صـوت إذا لم يـكن هـناك من يـسـمع سـقوطـهـا أو بـتعـبـيـر حديث: هل

للفكر وجود إذا لم يكن هناك من يكتبه...?!
ـسعى اجلذرى لـلقفز إن احملاولة الـتى تستحق االعـتبار هى ذلك ا
ـأزق والـذى يـحـتسب الـنص عـلى أنه مـجـتـمع وثـقـافة مـن فوق هـذا ا
كـننا وتـاريخ مع اإلحسـاس أنه هو هـذه جمـيعـها أو أنه هـو كل مـا 
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نـصـوصى فـإنه اليـفـرط بـالـتـاريـخـانـيـة ويـؤمن بـاجلـمع بـ الـبـعـدين
الشـكالنى والتـاريخـانى كمـا هى مقـولة أرخـنة الـنصـوص وتنـصيص

التاريخ - كما وضحنا أعاله -.
دنى: دنى:٨- الناقد ا ٨- الناقد ا

دنى (Secular Criticism) عام طرح ادوارد سعيد مصطلح النقد ا
١٩٨٣ فى مــقـــدمــة كــتــابه (الــعـــالم والــنص والــنــاقــد)(٥٥) ومــر عــلى
ـصطلح زمن لم يـحظ فيه بـقبـول من النقـاد كذلك الـقبول واالنـتشار ا
الـذى حـدث لـنـقـده خلطـاب االسـتـشـراق غـيـر أن سـعـيد لـم يغـفل عن
مصطلحه هذا وظل يعود إليه ويعاود الوقوف عليه ولقد أخذ عدد من
فهوم وهو ـا أحيا احلديث عـن ا صطلح  الـنقاد اآلن يعـودون إلى ا
ؤسـساتى الذى مصطـلح يضع الـناقـد على حـد الشـفرة ب الـنظـام ا
يديـر فـعل الـناقـد وبـ الـثقـافـة التـى تتـحـدى فعـل النـقـد فى حـيويـتـها
ـنهـج وسعـيـد هـنا يـرى أن عـلى الـناقـد أن يـحـول هذا كـحدث غـيـر 
الـتعـارض ب الـنظـام والثـقافـة إلى جتـانس يخـدم الفـعل النـقدى عـبر
ـســاءلـة اخلـطــاب الـنـقــدى ذاته مع انـفــتـاحه عـلى اسـتــعـداد الـنــاقـد 
همشة من أجل إحضارها إلى ا الثقافى(٥٦) ومع كسر األقليات ا
ى إنسانى ومن احلدود القـومية والعـرقية من أجل حتـقيق خطـاب عا

أجل حترير الناقد من هيمنة االنتماءات العمياء عليه.
والبـد من وضع الـناقـد والنـص معـا فى حـالهـما الـفـعلـيـة من حيث
وجود بـعدين مـتجـاورين معـا همـا البـعد اجلـمالى والـثقـافى من حيث
ا إن اللغة ظرفية إن الثقافى ظـرفى بالضرورة البشرية واحليـاتية و
ا مع مـا تملـكه من إمكـان جمـالى فإن الـنص ظرفى أيضـا والنـاقد 

فهوم الثقافة اعتـبرت فنية وأخرى حرمت من هذه الـصفة مستعينـا 
كما عـند قيـرتز وما تـطرحه األنـثروبولـوجيا احلـديثة واألنـثروبولـوجيا
الوصـفية. نـاقال التركـيز إلى الـبعد اجلـمعى لـلتجـربة اجلـماليـة كبديل
ـفـرد أسـاسـا ـبـدع الـفـرد أو الـنص ا عن الـتـصـور الـذى يـتـخـذ مـن ا
ا هى مجرد هبة وجوهرا هذا التصور الذى تـبدو معه الثقافات وكأ
ـبـدع فرد نـفث فـيـها من روح فـنه وعـبـقريـته ولـيس لـلثـقـافة من فـنيـة 
أحالم ووجدانـات وحـكايـات إال ما تـفـتقت عـنه مواهـبه ومـا تنـاثر من
ـفهـوم النـصوصى هـباته. وهـذا التـوجه نحـو البـعـد اجلمـعى مرتـبط با
من كـون الـلـغة ذاتـهـا ذات قـيـمة جـمـعـيـة - كمـا هى مـقـولـة بارت(٥٢)
وهـو مـا يـؤثـر قـرين بالت تـسـمـيـته بـاجلـمـالـيـات الـثـقـافـيـة هادفـا إلى
حتــلـيل الـتـشــكل اجلـمـعى لـلــفـعـلـيــة الـثـقـافـيــة وإلى فـحص الـعالقـات

الداخلية لهذه الفعلية.
ويـحــدد غـايـته بـأنه يـريــد أن يـكـشف عن أسـبـاب وحــقـيـقـة الـقـوى
ارسـاتها ومضامينها. اآلسرة التى تـمتلكها الثقافـة عبر خطاباتها و
عن تـلك الـتـى يـسـمـيـهـا بـالـطـاقـة مـسـتـدعـيـا اجلـذر اإلغـريـقى لـكـلـمـة

(Energy) الفتا النظر إلى أصلها البالغى ال الفيزيائى(٥٣).
هـذه الطاقة الـفاعلة هى ما يـتوجب على األنثـروبولوجى أن يحسب
حـسابها كمـا فعل قيرتز ويـخفف من االندفاع نحـو سلسلة األعراف
ؤسسات ويلتفت إلى الطـرق التى بها يفسر الناس خبراتهم. وهذه وا

هتم بالسؤال الثقافى(٥٤). أيضا هى مهمة الناقد ا
ومع حــرصه الــشــديــد عـلـى الـتــفــريق بــ مــا هـو مــادى ومــا هـو
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أى حـد من تـلك احلدود فـاحلـدود بـدايات ألشـيـاء تـنطـلق إلى مـا بـعد
ـا هو وراء احلـد. وحـيـنـمـا جـلس سـعـيـد على احلـد ولـيـست نـهـايـات 
سـريـر العالج الـكـيمـاوى من مرض الـلـوكيـمـيا كـان طبـيـبه هنـديا فى
مـسـتـشـفى يــهـودى فى نـيـويـورك وكـان مـسـاعـد الـطـبـيب من الـهـنـود
ريض ـمـرضـات إيرلـنـديـات بيـنـمـا ا األمـريـكيـ األصـلـي وفـريق ا
مهـاجر فلـسطيـنى وهذا جتسـيد واقعى لـتجاور احلـدود ولكون الذات
الـناقدة تـقع حتت التـشريح الظـرفى وتشتـرك أنفـاس العالم واألقـليات
ا الـذات نص مدنى س اجلسـد مـباشـرة وكـأ هـمشـ فى فـعل  وا

ا إنها (فى) الظرفية التاريخية(٥٩). ظاهرى 
***

ـقــوالت هـو مــا نـســمـيه بــذاكـرة مــا مــر من عـرض لــلـنــظـريــات وا
ـا سـنــذهب إلـيه فى الــفـصل الـثـانى ــصـطـلح وهى ذاكــرة تـؤسس  ا
ـنـطلق لـلـتـطبـيـقـات التى حيث سـنـطـرح نـظريـتـنـا اخلاصـة الـتى هى ا

تتلوها إن شاء الله.

إنه كـائن بـشـرى فـهـو ظـرفى كـذلك وهـذا مـا أدى بـسـعـيـد ألن يـطور
مـقـولــة ريـكـو عن جتــاور اخملـاطـبــة مع الـظــرف بـأن طـرح مــصـطـلح
(Worldiness)(٥٧) ليـدل عـلى تـمازج اجلـمـالى بالـظـرفى وعلى دنـيـوية
ا جـاز لنا أن نـقول: تاريـخية الـنص باإلحالة إلى وواقعيـة النص ور
مـقـولـة (أرخنـة الـنصـوص وتـنصـيص الـتاريخ) كـمـا عرضـنـاها أعاله.
درسة الظاهـرية القرطبـية عند ابن حزم ولقد أفاد سعـيد من نظريـة ا
ـدرسة وابن جـنى وابن مـضـاء الـقـرطبى(٥٨) حيث نـبه إلى مـا لـدى ا
الظـاهرية من أفكار فى تـفسير النصـوص ال تعزل النص عن تفاعالته
ا أنه الواقعية والـبشرية والثقـافية فالنص ظـاهرة تعبيـرية ظرفية و
كـذلك فال بـد إذن من وقـوف الـنـاقـد عـلى هـذه احلـافـة التـى جتعـله فى
مــوقف جـامع بــ الـثــقـافــة والـنــظـام بــ الـتــعـبــيـر احلــر والـتــعـبــيـر
ؤسـسة من جهة وأن يحرر مـأسس ولذا يتحتم عـليه أن يرى فعل ا ا
نفـسه من سلطـتها عـليه وعـلى النص وهذا مـا مكن سعـيد من كشف
خـطـاب االستـشـراق وخـطاب الـثـقافـة اإلمـبريـالـيـة فى ح أنه وضع
ـشـارك الـفـعـال من دون أن يـتقـيـد بـانـتـمـاء يـؤطر نـفـسه فى مـوضع ا
حـريتـه كمـا فـعل مع احلـركة الـفـلسـطـيـنيـة حـيث ظل فـعاال ومـشـاركا
ـا ضمن له دون أن يـنـضوى إلـى أى من التـنـظـيـمات الـفـلـسـطيـنـيـة 
مـوقفـا نـقديـا حـرا فيـما بـ الـنظـام والـثقـافـة كمـا هى صـورة النـاقد

دنى عنده. ا
ـا هى نص ظـرفى/ ومن الالفت أن ادوارد سـعـيـد يـقـدم ذاته كـأ
ظاهـرى حسب مـدلوالت مـصطلـحاته أى أنـها ذات تـقع على احلدود
ـسكة بـكل اخليـوط احلدودية دون أن حتـبس نفـسها فى داخل كلـها 
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افتتحنا الـفصل األول بالتساؤل عما إذا كان فى األدب شىء آخر
غـيـر األدبـيـة وهو تـسـاؤل مـركـزى سـيـظل يـحـتل اجلـوهـر الفـاعل فى
ـنـجـزات الـبـحـثـية مـشـروعـنـا هذا. ووقـفـنـا تـبـعـا لـهـذا الـسـؤال عـلى ا
والـنـظـريـة الـتى تـدافعـت نـحو هـذه الـقـضـيـة وشـكـلت ذاكـرة مـعـرفـية
واصطالحية يرتكز إليها مـشروعنا ويستضىء بها ولعل مقولة أرخنة
الـنـصـوص وتـنـصـيص الـتـاريخ - كـمـا هـى مـعروضـة هـنـاك - تـمـثل

خالصة نظرية/ نقدية تتحد حولها األسئلة واإلجراء.
على أنـنا حـينـمـا نضع تـساؤلـنا هـذا فى الصـدارة فإنـنا - أوال -
ـصـطـلح (أدبى) و (أدبـيـة) وبه نـبـادر إلى ـعـنى األبـعـد  نـسـتـحـضـر ا
صطـلح أدبى وأدبية وهو ذلك ى/ الـرسمى  ـعنى األكاد اسـتبعاد ا
ـؤسـسـة الـتـصـور الــسـائـد عن أن األدبى هــو اخلـطـاب الـذى قــررته ا
ـة الـثـقـافــيـة حـسب مـا تـوارثـته من مـواصـفـات بالغـيـة وجـمـالـيـة قـد
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احلس الـنـقـدى الـفـعـلى فى الـثـقـافـة وجـعل الـنـاقـد واحدا مـن حراس
ؤسسة ولم يتطور الوعى النـقدى تبعا لذلك ألن النقد سلم واستسلم ا
ـؤسـسـة الـتى أسـهم الـنـاقـد فى إيـجـادهـا واحلـفـاظ عـلـيـها. لـشروط ا
ولـيس بعـجـيب أن األوائل لم يسـتـخدمـوا مـصطـلح (ناقـد) اسـتخـداما
ـتأخـرين حيـنمـا اتخذوا تصـنيـفيـا ولم يتـسم به أحد مـنهم. كـما أن ا
ــســمى لم يــعــطــوه بــعـدا نــقــديــا مــتـجــاوزا لــلــشــرط اجلــمـالى هـذا ا
ؤسساتى ومن ثم ظل الفعل الـنقدى يدور حول دوائره النسقية ولم ا
ؤسسـة النـقدية ـا فى ذلك عيـوب ا يـتجه إلى كـشف عيوب اخلـطاب 
ذاتــهــا ودورهــا فى تــنــمــيط أفــعــال االســتــقــبــال والـتــذوق والــتــأويل
ؤسـسة وأحـكامـها ومـا كان جـميال وإخضـاع فعل الـقراءة لـشـروط ا
فى نظـر الناقد القـد ظل جميال لدى النـاقد احلديث وليس من فارق
إال من حـيث وجوه مـعـاجلة ذلك اجلـمـيل واستـخـراج تأويالت مـخـتلـفة
ــتـنــبى فـحــلــ سـامــقـ ولم نــر مـا أحــدثـاه فى له. وظـل أبـوتــمـام وا
أنـساقـنا الـثـقافـية من عـيوب خـطيـرة هـما وآخـرون غيـرهمـا من مثل
نــزار قـبــانى وأدونـيـس الـلــذين سـنــفـاجــأ إذا مــا اكـتــشـفــنـا كم هــمـا
ؤسـسة النـقدية تـؤكد على تـقدميـتهمـا خاصة رجـعيان فى حـ أن ا
تـقـدميـة أدونـيس التـى يبـلغ الـتسـلـيم بـها حـد الـقـداسة ولـسـوف نرى
ا ـهيـمن عربـيا  عكس ذلك لـديهم جمـيعـا ولدى اخلـطاب الثـقافى ا

سنقف عليه فى الفصول الثالث والرابع والسابع.
هــنــا نـقــول إن مــصـطــلح أدبى وأدبــيـة البــد أن يــتـحــررا من قــيـد
ـؤسسـاتى بحيث يـعاد الـنظر فى أسـئلـة اجلمالى الـتصـور الرسمى ا
وشــروطه وأنـواع اخلــطـابــات الـتى تــمـثــله هـذا مـن جـهـة ومـن جـهـة

ـواصـفـات يـتـم الـفـرز والـتــصـنـيف وتـتـم عـمـلـيـات وحــديـثـة. وبـهــذه ا
اسـتـبـعـاد كـثيـرة حـيث هـنـاك فـنـون راقيـة ومن حتـتـهـا ودونـهـا تأتى
ـؤسـسـة صـفـة الـرقى. وكـلـنـا نـعـرف كـيف جـرت أشـيـاء ال تـمـنـحـهـا ا
ـا اليـلـيق إال بــالـصـبـيـان مـعـامـلـة (ألـف لـيـلـة ولـيــلـة) الـتى اعـتــبـرت 
والـنسـاء وضعـاف النفـوس وهذه صـفات تـكشف عن الـنسق الـثقافى
الـذى يـتـحــرك وفـقه اخلـطـاب الـبالغى الــرسـمى فى نـظـرته إلى اآلخـر
رأة والـطـفل وفى نـظرته إلى خـطـاب ينـتسب اخملـتلف والـضـعيف كـا
ا يـجعـله محـتـقرا مـثلـهم. وفى مقـابل ذلك نرى إلى هـؤالء الضـعفـاء 
ؤسسـة الثقـافية تقديـرا عاليـا لكتـاب (كليـلة ودمنـة) ألنه ينتـسب إلى ا
الرسمـية فـكاتبـه (مترجـمه) هو أحـد فحول اخلـطاب الـثقـافى كما أنه
كـتـاب معـمـول لـلمـلـوك ومن يـوصفـون بـالـعقالء فـلـذا هـو ينـطـوى على
احلكمـة والعـقل ال على مـتعة الـسفـهاء كمـا فى (ألف ليـلة ولـيلة) ومن
ؤسـسة الثقافية ذا يقـارن ملوك الهند وفارس وبالطـات العباسي وا
الـعـربـيـة/ الـفــارسـيـة ذات اجلـاه والـوجـاهـة من يـقـارن ذلك مع آداب

الرعايا والنساء..!
هذا مثـال واحد عـلى عملـيات الـتصنـيف واالستـبعاد وغـيره كـثير
ـا أوجـد مـستـوى رسـميـا وآخـر شعـبـيا وهـذا جـنى على اخلـطـاب
مـعـا حـيث انـفـصل األدب الـراقى واكـتسـب قيـمـة مـتـعـالـيـة ليـس على
ـؤسـسـة الـنـقـديـة ذاتـهـا فـصـار ـا أيـضـا عـلى ا الـرعـايـا فـحـسب وإ
تـعالـية. فـهو جـمالى بـالضرورة اليـنظـر إليه إال عـبر قـيمـته اجلمـاليـة ا
وإذا ما أردت نقـده فأنت التنقد إال شرطه اجلـمالى كأن يكون فيه ما
ا عطل ـؤسسـاتى  اليـتفق مع األعـراف البالغـية أو أنظـمة الـتعبـير ا
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ولكـن ذلك لن يتـحـقق مـا لم تـتـحول األداة الـنـقـديـة ذاتهـا أيـضـا وهو
وضـوعها األدبى حتول أو حتـويل ضرورى مذ كـانت األداة متـلبسـة 
وموصوفة به. فالنقد موصـوف بأنه أدبى مثلما أن النظرية تقيد دائما
صطلح. من ؤسساتى لهذا ا عنى ا بصفة األدبية واألدبية هنا هى ا
ـؤسساتى والبـد أن نفتح هنا البـد أن نخلص مـا هو أدبى من حده ا
ـلـكة األدب ـنـفـية بـعـيدا عن  نـسـية وا اجملـال للـخـطابـات األخـرى ا
كــأنــواع الـســرد وأنــظـمــة الــتـعــبــيـر األخــرى غــيـر الــتــقـلــيــديـة وغــيـر
ـؤسسـاتية وحـسبـما هـو التصـور السـيويـولوجى احلديث(١) فإن كل ا
ما هو دال فهو لغة وخطاب تعبيرى سواء كان حركة أو فعال أو هيئة
أو نصـا كل ذلك أنظمة فى اخلطـاب ولذا فال وجه للتمـييز ب خطاب
ــؤسـسـاتى هـو راق وآخـر غــيـر راق خـاصـة وأنــنـا نالحظ أن غـيـر ا
األكـثـر تـأثـيـرا وفـعال فى الـنـاس ولنـقـارن بـ أى قـصـيـدة حـديـثة أو
ــعـتــبـرة ـهــمـلــة نـقــديـا وغــيـر ا ـة وبــ غـيــرهـا من اخلــطـابــات ا قــد
مؤسساتيـا كالنكتـة واألغنية واإلشاعـة ولننظر فى أيـها أكثر أثرا فى
اط الـتعـبيـرية إذ النـاس وعـليـنا أال جنـنح إلى إنكـار أدبـية هـذه األ
إنـها مكـتنزة بـالطاقات اجملـازية والكـنائيـة والترمـيزية وتـتحرك ضمن
أنـساق عـميـقة وخـطيـرة والشاهـد علـى ذلك هو فى طـاقتـها الـتأثـيرية
الهائلة التى ال ينافـسها فيه أى خطاب رسمى مهما بلغ الترويج له أو
مـحاوالت تـرسـيـخه. هذا أمـر غـفل عنه الـنـقـد رغم أهمـيـته ورغم قدرة
ـقيـد بالـقيد ـصطلح ا النـقد عـلى معـاجلة هذه اخلـطابـات لوال عـقدة ا

سمى باألدبية..! ؤسساتى ا الرسمى ا
ؤسساتى هو الشرط األول لتحرير صطلح من قيـده ا إن حترير ا

أخرى البد من االجتـاه إلى كشف عيوب اجلمـالى واإلفصاح عما هو
قبحى فى اخلطاب وكما أن لدينا نظريات فى اجلماليات فإنه البد أن
نوجد نظريات فى (القـبحيات) أى فى عيوب اجلمالى وعلله وهى نوع
من عـلم العـلل - كـما فـى مصـطـلح احلديث الـذى يـبـحث عن علل فى
ـ أو فى الـسنـد أو فـيهـمـا معـا وفى ذلك جـهود ضـخـمة نـحـتاجـها ا

كمثال نقدى حى ومجرب.
عــلى أن األداة الـنـقــديـة كـمــصـطـلح وكــنـظـريــة مـهـيـأة ألداء أدوار
مـارسة والـتنـظير من أخـرى غيـر ما سـخرت له عـلى مدى قـرون من ا
نـتج وفرضه على االستهالك خـدمة للجمـالى وتبرير له وتـسويق لهذا ا
ا إن األداة النـقدية مـهيأة لـهذه األدوار الـنقديـة الثقـافية الـثقافـى و
خـاصة مـع ما تـمـلـكه من اخلـبـرة فى الـعـمل عـلى الـنـصـوص ومع ما
نضبط مرت به من تـدريب وامتحـان لفاعلـيتهـا فى التحـليل والتـأويل ا
واجملـرب فـإن الـتـفـريط بـهـا أو الـتـخـلى عـنـهـا سـيـحـرمـنـا من وسـيـلة
قولة دروس أو لهيمنة ا ناجعة وسيـجعلنا خاضع لسلطـة اخلطاب ا
الـفـلـسـفـية الـتى يـسـتـنـد إلـيـهـا تـفـكيـرنـا وهـذا مـا حـدث فـعال لـلـنـقود
ـصـطـلح الـفـكـرى وهـو مـصـطـلح مـؤسـسـاتى وإن كـان ـتـلـبــسـة بـا ا
ا يجـعلـنا نـشهد خـطابـا متلـبسـا بالـفكرة ومـا هو بـنقدى مـعارضـا 
ا هى ـقدار مـا هـو افتـراض مـواز والفـروق هـنا لـيـست نقـديـة وإ
ضمرة ويضيف ا يعزز أنـساق اخلطاب ا فى التفسـير والتوظيف 
إلـيهـا أنساقـا أخرى لـها نفس الـقوة فى الـفرض والهـيمـنة وخلق حس

استسالمى غير نقدى لدى جمهور الثقافة.
إذن نحن بـحاجة إلى نقلة نـقدية نوعية تـمس السؤال النقدى ذاته.
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ــا هــو أســاس نــقـدى ـوذجــنــا الــنــظـرى واإلجــرائى  نــســتــخـلـص 
للـمشـروع الذى نـزمع الـتصـدى له وهو يـنحـصر حتـديدا فى تـوظيف
األداة الـنقـدية الـتى كـانت أدبيـة ومعـنيـة باألدبـى/ اجلمـالى توظـيفـها
توظـيفا جـديدا لتـكون أداة فى (النـقد الثـقافى) ال األدبى مع التـركيز
ـوضـوع س ا الـشـديـد عــلى عـمـلـيـة االنـتــقـال وكـونه انـتـقــاال نـوعـيـا 
ــادة ـس آلــيــات الــتــأويل وطــرائق اخــتــيــار ا واألداة مــعــا ومن ثم 
دروسة بدءا من أسـاليب التـصنيف ذاتهـا والتعرف عـلى النصوص ا

ؤسساتى. عناه ا والعينات التى كان يتحكم بها الشرط األدبى 
ـا إنها أولى النـقالت وأهمها سـتشمل ستة والنقلـة االصطالحية 

أساسيات اصطالحية هى:
أ- عناصر الرسالة (الوظيفة النسقية)

ب- اجملاز (اجملاز الكلى)
ج- التورية الثقافية
د- نوع الداللة

هـ- اجلملة النوعية
زدوج ؤلف ا و- ا

شروعنا نـهجى  نطـلق النظرى وا هـذه أساسيات ستـة ستشكل ا
فى (النقد الثقافى) وسنوضح ذلك بالتفصيل:

أ- عناصر الرسالة (الوظيفة النسقية):أ- عناصر الرسالة (الوظيفة النسقية):
الشك بأن رومان ياكوبسون قد خطي خطوة متقدمة باجتاه تعزيز
أدبـيـة األدب وأسـهم من ثم بـتـقـد إجـابـة عـلى الـسـؤال الـقـد عـما
يـجعل النـص اللغـوى يكـتسب صـفة األدبيـة أى ما الـذى يجعل األدب

األداة النقدية مذ كان االرتباط ب االثن أزليا.
وأطروحتـنا فى هذا الـفصل هى حـول هذا األمر بـالذات حيث إن
صـطـلح الـنقـدى األدبى إعـماال اليـتـسـمى باألدبى ويـتـخذ له إعـمـال ا
صـفــة أخـرى هى الـثـقــافى يـسـتــلـزم إجـراء حتـويــرات وتـعـديالت فى
ـصـطلح وهى هـمـة اجلديـدة عـلى ذاكـرة هذا ا ـصـطلح لـكى يـؤدى ا ا
ذاكرة مـكتنزة بالتجـارب ومتلبسة بهـا ولن تتخلص هى ولن نتخلص
نحن مـعها من هيمنة االصـطالح إال عبر هذا التحـويل الذى هو عملية

حترير فعلى لنا ولألداة. وهذا ما سنعاجله فى الفقرات التالية.
-٢--٢-

كننا إحـداث نقلة نـوعية للفـعل النقدى من كونه األدبى إلى كـيف 
كونه الثقافى..?

نحتاج هنا إلى عدد من العمليات اإلجرائية هى:
صطلح النقدى ذاته. أ- نقلة فى ا

فهوم (النسق). ب- نقلة فى ا
ج- نقلة فى الوظيفة
د- نقلة فى التطبيق.

ولسوف نقف على هذه القضايا واحدة واحدة.
١-٢ النقلة االصطالحية١-٢ النقلة االصطالحية

صـطلـحيـة النـقدية ـنظومـة ا لن يكـون من احلكـمة االفـتراض أن ا
ستخضع بسهولة وانقياد ألى تغيير فردى يقوم به باحث مجتهد كما
أنه لن يـكـون صـحـيـحـا أن نـفـتـرض اإلحـاطـة بـكل مـا قـدمه الـنقـد فى
ــتــنـوع ولــكن الــذى بــوسـعــنــا أن نـفــعــله هـو أن تــاريــخه الـطــويل وا
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ـعجـميـة والتـنبيـهيـة والشـاعرية رجـعية وا وهى النـفعـية والتـعبـيريـة وا
(اجلمالية)(٣). ونحن ال نخترع للغة وظيفة جديدة مثلما أن ياكوبسون
لم يصـنع تلك الـوظائف ولـكنه كـشفـها لـلبـحث وللـنظـر. وليس من شك
اط االتصـال البشرى تضـمر دالالت نسقـية تؤثر على كل أن كـافة أ
مسـتويات االسـتقـبال اإلنسـانى فى الطـريقـة التى بـها نفـهم والطـريقة
الـتى بهـا نـفسـر. والـنصـوص التى التـسـمى عادة بـاألدبـية هى األكـثر
انـفـعاال مع الـوظـيفـة الـنسـقـية من دون أن يـنـتفى ذلك عـن النـصوص

األدبية أيضا.
إذا سـلـمـنـا بـوجـود الـعـنـصـر الـسـابع (الـنـسـقى) ومـعه (الـوظـيـفـة
النسـقيـة) فإن هذا سـيجـعلنـا فى وضع نسـتطيع مـعه أن نوجه نـظرنا
نحـو األبعاد النـسقية الـتى تتحكم بـنا وبخطـاباتنا مع اإلبـقاء على ما
ألفنـا وجوده وتـعودنـا على تـوقعه فى الـنصـوص من قيم جـمالـية وقيم
داللية وما هو مفترض فيها من أبعاد تاريخية وذاتية واجتماعية كل
ذلك قائم وموجود لطالبه وإضافة إلى ذلك تأتى الوظيفة النسقية عبر
ثل مبدأ أسـاسيا من مباد الـنقد الثقافى الـعنصر النـسقى. وهذا 
ـثل لنا أساسا للتحول النظرى واإلجرائى كما نود أن نطرحه هنا و
من الـنقد األدبى إلى النـقد ببعـده الثقافى وذلك لـكى ننظر إلى النص

بوصفه حادثة ثقافية وليس مجتلى أدبيا فحسب.
وتـكون صـورة احلال مع الـنمـوذج االتصـالى بعـد إضافـة العـنصر

السابع كالتالى:
                   الشفرة

أدبـا وذلك حيـنمـا استـعار النـموذج االتـصالى ونـقله من اإلعالم إلى
النظرية األدبية.

وكمـا هو مـتـداول اآلن فإن الـنمـوذج يقـوم عـلى ستـة عنـاصر هى:
رسل إلـيه والـرسالـة الـتى تتـحـرك عبـر السـيـاق والشـفرة ـرسل وا ا
ووســيـلــة ذلك كـله هـى أداة االتـصـال. وتــتـنــوع وظـيــفـة الــلـغــة حـسب
تـركـيـزهـا عـلى عـنـصـر أو آخـر مـن هـذه الـعـنـاصـر وتـكـون الـوظـيـفـة
األدبيـة/ اجلـمالـية حـينـما تـركز الـرسالـة على نـفسـها(٢). وهذا إجناز
نقدى كان له أثـره الكبـير على الدراسـات األدبية غيـر أنه - وكما هو
ـعن فى الـتركـيز عـلى األدبيـة وهذا اليـخدم مـشروعـنا فى واضح - 
صطلح ولن يكون جتاهل النموذج هو السبيل إلى التخلص. حترير ا
لـذا فـإنـنـا هــنـا نـقـتـرح إجـراء تـعـديـل أسـاسى فى الـنـمـوذج وذلك
بـإضـافـة عنـصـر سـابع هو مـا نـسـميـه بالـعـنـصر الـنـسـقى. وما دامت
عمـلـية االتـصال تـتم من مـرسل إلى مرسل إلـيه بيـنـهمـا رسالـة تصل
عـبـر أنـواع من الـوسـائل الـتـوصـيــلـيـة وتـقـوم عـلى شـفـرات يـسـتـعـ
شترك ب أطراف االتصال وهذه رسل إليه على فهمها بـالسياق ا ا
عناصر جـوهرية حلدوث فعل االتصال وفعل الـتفسير وإذا ما أضفنا
الـعنـصر الـسابع (الـعنـصر النـسقى) فـإننـا بهـذا نتـيح مجـاال للـرسالة
ذاتها بأن تكـون مهيأة للتفسير الـنسقى (ولسوف نوضح مقصدنا من

رقمة ب٣. استعمال كلمة نسقى ومفهومنا للنسق فى الفقرة ا
فى هــذا اإلجـراء سـتـكــتـسب الـلـغــة وظـيـفــة سـابـعـة هى الــوظـيـفـة
رتبطة بـالعناصر الستة النـسقية إضافة إلى وظائفـها الست األولى ا
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عــلى مــفـهــوم اجملــاز وعـلى فــعــله حـتـى لـقــد صـار اجملــاز بــحـد ذاته
مـؤســسـة ذوقــيـة ومــصــطـلــحـيــة تــتـحــكم بـشــروط إنــتـاج واســتـقــبـال
الـنــصــوص مع أن هـنــاك مــقـولــة مـبــكـرة تــشــيـر إلى أن الــلــفظ قـبل
استعماله ليس حقيقة وال مجازا(٤) وأن احلقيقة واجملاز من عوارض
سـتنـد فى الوصف والـتعرف األلـفاظ. هـذا يجـعل (االستـعمال) هـو ا
والشك أن االستعـمال فعل عـمومى جـمعى وليس فـعال فرديا أى أنه
أحد أفـعـال الـثقـافـة. وهـذا يتـطـلب مـنـا أن جنعل (االسـتـعـمال) أصال
اطـا سـلوكـية ثـقـافيـة تتـحرك ـعـنى أن هنـاك أ نـظريـا ومفـهـوماتـيا 
ـاذج للـقول تـسود فى وتـتفـاعل وعـبر هـذا التـحرك والـتـفاعل تـتخـلق 
اخلـطـاب ومـن ثم يـأتى االســتـعــمـال الـذى يــعـنى وضـع اخلـطـاب فى
وظيـفة بـأن جتـعله يـعمل ويـعمل به وهـنا يـولد الـتعـبيـر اجملازى والدة
ثـقافـية تـخضع لـشروط األنـساق الثـقافـية الـتى نسـميـها بـاالستـعمال
ـسـمى اإلجـرائى لـلـفعل الـثـقـافى ذى الـطابع وما االسـتـعـمـال سوى ا

العمومى اجلمعى.
ـفهوم البالغى للمجاز دخل نأتى إلـى قضيتنا فى نقد ا من هذا ا
وفى اقتـراح مفهـوم ثقافى للـمجاز يـوسع من مجاله ويـهيئه السـتعمال

نقدى أكثر وعيا بالفعل النسقى وتعقيداته.
ـفـرد لـلـفـظـة ـفـهـوم الـبالغى لـلـمــجـاز يـدور حـول االسـتـعـمـال ا فـا
ـركب وال يـتـجاوز ـفـردة وإذا زاد فـعن اجلـمـلـة وهـو ما يـسـمى بـا ا
ـا إن نـظـريـة اجملـاز تـقـوم أصال عـلى االزدواج ذلك إلى اخلـطــاب. و
الـداللى الـذى تـسـمـيه الـبالغـة: احلـقـيـقـة واجملـاز والـذى يـصف حـركة
ـعـنـيـ مـعا الـلـغـة فى حتويـل القـول من مـعـنى إلى آخـر مع جتـاور ا

            السياق
رسل إليه رسل           الرسالة         ا ا

                  أداة االتصال
                  العنصر النسقى

وتـكـون وظـائف الـلــغـة حـيـنـئــذ سـبـعـا بـإضــافـة واحـدة إلى الـست
عهودة وهن كالتالى: ا

رسل). ١- ذاتية/ وجدانية (حينما يركز اخلطاب على ا
رسل إليه). ٢- إخبارية/ نفعية (حينما يركز اخلطاب على ا

٣- مرجعية (حينما يكون التركيز على السياق).

٤- معجمية (حينما يكون التركيز على الشفرة).
٥- تنبيهية (حينما يكون التركيز على أداة االتصال).

٦- شاعرية/ جمالية (حينما تركز الرسالة على نفسها وهذه هى
إضـافة يـاكـوبسـون التـى بهـا أجاب عـلى سـؤال األدبيـة وكـيف تتـحول

اللغة إلى صفتها األدبية).
٧- الـوظيفة النسقـية (حينما يـكون التركيز على الـعنصر النسقى
كـما هـو مـقـترحـنـا الجـتراح وسـيـلـة منـهـجـية جلـعل الـنـسق والـنسـقـية
نطلق األول فى مشروعنا منطلقـا نقديا وأساسا منهجيـا. وهذا هو ا

النظرى.
ب- اجملاز واجملاز الكلى:

بـدئى فى الفـعل الـنصوصـى غير أن مازال اجملـاز هو األسـاس ا
ما يـحـسن التـأكـيد عـليه هـنـا هو أن اجملـاز قيـمـة ثقـافيـة ولـيس قيـمة
بـالغيـة/ جمـالـية كـما هـو ظـاهر األمـر. ولقـد سـيطـر الـتصـور البالغى
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فردة قدرة فائقـة فى كشف وتسمـية التحوالت الـداللية على مـستوى ا
فهـوم سيسـاعدنا عـلى كشف االزدواج الداللى واجلملـة فإن توسـيع ا
األخـطـر ذلك األزدواج الـذى يـتـلـبس اخلـطـاب الـثـقـافى بـبـعـده الكـلى

اجلمعى.
وعبر الـعنصر الـنسقى وما يـفرزه من وظيفـة نسقية وعـبر توسيع
مـفهـوم اجملـاز لـيـكـون مفـهـومـا كـلـيـا ال يعـتـمـد عـلى ثـنائـيـة احلـقـيـقة/
اجملاز واليقـف عند حـدود اللـفظـة واجلمـلة بل يـتسع لـيشـمل األبعاد
ـفـهـوم الـنـسـقـيـة فـى اخلـطـاب وفى أفـعـال االسـتـقـبــال فـإنـنـا نـقـول 
(اجملـاز الـكـلى) متـصـاحبـا مع الـوظـيفـة الـنسـقـيـة للـغـة واالثنـان مـعا
مفـهومـان أساسـيان فى مـشروعـنا فى (الـنقـد الثـقافى) كـبديـل نظرى

وإجرائى عن النقد األدبى.
ج- التورية الثقافية:ج- التورية الثقافية:

يـــســتــطـــيع الـــواحــد مــنـــا أن يــقـــول: إن أهم مــنـــجــزات الـــبالغــة
صـطلح يـعانى من صـطلـحيـة هو مـصطـلح (التـورية) غـير أن هـذا ا ا
صـطلحية الـبالغية من حيـث إنها تعنى نـظومة ا مثل ما تـعانى منه ا
قـصودة فعـليا فى صـناعة اخلـطاب وفى تأويله. بالـظواهر الـتعبـيرية ا
ولـقــد ورث الـنـقـد احلـديث هـذه اخلــاصـيـة الـبالغـيــة. ونـحن فى الـنـقـد
ا نـحن معنيون ا هو فى الوعى الـلغوى وإ الثقافى لم نـعد معنيـ 
صطـلحات البالغية أو ضمرات النـسقية وهى مضمـرات ال تع ا بـا
النقـدية األدبيـة على كـشفهـا أو التركـيز علـيهـا وهذا ما يـدفع بنا إلى
صطـلح على العـمل وال حترمنا من إجـراء تعديالت تـوسع من قدرة ا

دربة. اخلبرة االصطالحية ا

وإمـكـانـية أخـذهـمـا مـعـا فى االعـتبـار إذ أخـذنـا هـذا الـتـصور األولى
للـمـجاز وتـمـعنـا فى الـفعل الـثقـافى مع وظـيـفة الـلغـة من حـيث أداؤها
بـاشرة وهما ـباشر ثم من حـيث أدوارها التـأثيرية غـير ا التـعبيرى ا
وظـيــفـتــان مـتــصـاحـبــتـان ولــيس من شك فى وجــودهـمــا مـعـا وال فى
تــأثـيـرهــمـا عـلى عالقــتـنـا مع الــلـغـة إذ أخــذنـا هـذا االزدواج الـداللى
باالعـتبار فإننـا سندرك أوال أنه ازدواج على مسـتوى كلى وليس على
س وعينـا بالـلغة ـفردة أو اجلـملـة فحسب ثم إنـه ازدواج  مـستوى ا
: ـعنـى أن اخلطـاب يـحمل بـعـدين أول ذاتـها ويـفـعـلهـا مـعنـا وفـينـا 
ـكـشوف وهـو هـذا الذى أحـدهـما حـاضـر ومـاثل فى الفـعل الـلـغوى ا
نـعـرفه عبـر جتلـياته الـعديـدة اجلمـاليـة وغيـرها. وحـينـما أقـول وغيـرها
فإنى أحيل إلى وظائف اللغة الست مجتمعه كما ذكرناها أعاله. وكل
ـعـروفـة فى إنـتــاج الـداللـة وفى فـهـمـهـا مـا هـو من األفـعـال الـلـغــويـة ا
ـستـوى احلضـورى القـابل للـمثـول واحلصـر حتى وتأويـلهـا فـهو من ا
وإن بـدا غـامـضا أو مـركـبـا فإنه يـظل داخل مـجـال احلـضور الـلـغوى
ـثل كـل مـا تـعـارفــنـا عـلــيه فى الـدرس الـبالغـى والـنـقـدى وفى وهـذا 

نظريات االستقبال والتأويل.
ـضمر) الداللى للخطاب س (ا أما البعـد اآلخر فهو البعد الذى 
ضمر الفاعل واحملرك اخلفى الذى يتحكم فى كافة عالقاتنا مع هذا ا
أفـعـال الـتـعـبـيـر وحـاالت الـتفـاعل وبـالـتـالى فـإنه يـديـر أفـعـالـنـا ذاتـها

ويوجه سلوكياتنا العقلية والذوقية.
هـذان بـعـدان كلـيـان فى اللـغـة يحـتـاجان إلى مـفـهوم ذى بـعـد كلى
أيضا ليتـسنى لنا بحـثيا أن نكشف عـنهما وكمـا أثبت مفهوم اجملاز
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ـفــهـوم لـيـدل داللـة كـلـيـة ال حـقـل (الـنـقـد الـثـقـافى) يــسـتـلـزم تـوسـيع ا
ا لـيـدل على تـنحـصـر فى مـعنـيـ قريب وبـعـيد مـع قصـد الـبعـيـد وإ
حال اخلطاب إذ ينطوى علـى بعدين أحدهما مضمر والشعورى ليس
. هــو مـضــمـر نــسـقى ثــقـافى لم ـؤلف وال فى وعـى الـقـار فـى وعى ا
يـكتبه كـاتب فرد ولكـنه ما إن وجـد عبر عـمليـات من التراكم والـتواتر
حتى صار عـنصرا نسـقيا يـتلبس اخلطـاب ورعية اخلطـاب من مؤلف
نـهجى عـنه يتـطلب أدوات خـاصة تـأتي التـورية في وقـراء. والكـشف ا
عـني التـورية الـثقافـية أي حـدود ازدواج داللى أحد مقـدمتـها  لكـن 
طـرفيه عميق ومـضمر وهو أكثـر فاعلية وتـأثيرا من ذلك الواعى. وهو
نا هو نسق كلى يـنتظم مجاميع طرف داللى لـيس فرديا وال جزئيـا إ
من اخلطابات والسلوكيات - باعتبارها أنواعا من اخلطابات - مثلما
ـصـطلح ـدلـول األشمل  ـنـفعـلـة وهـذا هو ا يـنتـظم الـذوات الفـاعـلة وا
ـشـروع النـظـرى واإلجرائى (التـوريـة الـثقـافـية) كـمـا هـو الهـدف من ا

لهذا الكتاب.
د- نوع الداللة (الداللة النسقية):د- نوع الداللة (الداللة النسقية):

بـنى النـقد األدبى مـشروعـه فى العـمل على عالقـة النص مع إنـتاج
الداللة فى تمييزه ب نوع من الداللة هما الداللة: الصريحة والداللة
الـضـمـنـية حـيث تـزداد أدبـيـة الـنص كـلـمـا ازدادت قـدرته عـلى إنـتاج
الداللة الضمنية وليس هناك توازن عددى أو إنشائى ب الداللت إذ
قــد جنـد داللـة ضــمـنــيـة واحـدة تــنـتـظـم نـصـا كــامال أو مـجــمـوعـة من
النصوص أو األعمال كالـرواية مثال أو النوع األدبى كالشعر العذرى

وفـى مــصــطــلح الـــتــوريــة جنــد االزدواج األســاسـى حــول بــعــدين
: أحـدهـمـا قريـب واآلخر بـعـيـد وهـذا مـنطـلق مـهم جـدا لـلـنـقد داللـيـ
ـفـهوم الـتـقلـيـدى للـتـورية يـشـير الـثقـافى غـيـر أن اخللل يـأتى من أن ا
عنى البعيـد. وهو بهذا يخـضع العملية قصود هـو ا صـراحة إلى أن ا
للـقصد أى للوعى ويحولـها بالتالى إلى لعبـة جمالية. وهذا هو ما ورط
الـبالغة فى اجلمـالى البـحت وجعلـها علـما فى جمـاليات الـلغة وحـرمها
من القدرة على أن تكـون أداة فى نقد أو قراءة أنساق اخلطاب وهذه
ـا حــصـر الـفـعل الـنـقــدى فى مـا هـو فى مـجـال حــال الـنـقـد أيـضـا. 
الـوعى وصارت مـهمـة النـاقـد ليـست فى الكـشف ولـكن فى التـفسـير.
اذا وهى ال تـخترع اجلـمالى وال تـؤسسه ولكـنهـا تقول لـنا فـحسب 
اجلـميل جـميل - كـما هـو السؤال الـبنـيوى حـسب حتديـد شتراوس(٥)
- وتـقـول لـنـا كـيف لـنـا أن نـحـاكى اجلـمـالى وأن نـتـذوقه وتـعـجـز عن
ـضـمر أو الـتـعامل مع الـعـيوب الـنـسقـيـة ومعـضالت اخلـطاب كـشف ا
الثـقافـى ألنهـا مقـيدة بـقيـود اجلمـالى من جهـة وقيـود الوعى من جـهة

أخرى.
وإذا مـا كـانت الـتوريـة تـقـوم عـلى هذا االزدواج الـداللى بـ بـعـيد
وقريب وهـو االزدواج الذى نـسعى بـواسطـته إلى تأسـيس تصـوراتنا
ـضـمـر مع األخذ عـلن وا عن حـركـة األنـساق الـثـقـافـية فى بـعـديـهـا ا
ـعـلن مـن اخلـطـاب قـد خـدم نقـديـا وعـلـى نـطاق بـاالعـتـبـار أن الـشق ا
ـضــمـرة مع جـلـيل أثـرهـا واسع بــيـنـمـا جـرت الـغــفـلـة عن األنـسـاق ا
وخطرهـا فإن استـعارة مصـطلح (التـورية) ونقله من عـلم البالغة إلى
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النسقى من داخل اخلطابات.
وتكون الدالالت حينئذ كالتالى:

١- الداللة الصريحة وهى عملية توصيلية.
٢- الداللة الضمنية وهى أدبية جمالية.

٣- الـداللة النـسقيـة وهى ذات بعـد نقدى ثـقافى وتـرتبط باجلـملة
الثقافية كما سنرى فى الفقرة التالية.

هـ- اجلملة النوعية (اجلملة الثقافية):هـ- اجلملة النوعية (اجلملة الثقافية):
فـهوم تـبـعا لـقولـنا بـالـداللة الـنسـقيـة فإنه مـن الالزم أن نسـتعـ 
خـاص لـلــجـمـلــة فـإذا كـانت الــداللـة الـصــريـحـة تــسـتـنـد إلـى اجلـمـلـة
الـنحـوية والـداللـة الضـمـنيـة تـنشـأ عن اجلـملـة األدبـية فال بـد لـنا من
تصور خاص يسـمح للداللة النـسقية بأن تـتولد وهو هنـا ما سنسميه
قـابل الـنوعى لـلـجمـلـت باجلـمـلـة الثـقـافيـة. و(اجلـملـة الـثقـافـية) هـى ا
ـيز تـمـييـزا جوهـريـا ب هـذه األنواع من الـنـحويـة واألدبيـة. بـحيث 
س الـذبـذبـات الـدقـيـقـة لـلـتـشـكل حـيث إن اجلـمـلـة الـثــقـافـيـة مـفـهـوم 
الثـقـافى الذى يـفـرز صيـغه الـتـعبـيـرية اخملـتـلفـة ويـتطـلب مـنا بـالـتالى
ـوذجا مـنـهـجـيا يـتـوافق مع شـروط هـذا الـتشـكل ويـكـون قـادرا على

التعرف عليها ونقدها.
وستكون أنواع اجلمل ثالثا كالتالى:

رتبطة بالداللة الصريحة. ١- اجلملة النحوية ا
عروفة. ٢- اجلملة األدبية ذات القيم البالغية واجلمالية ا

ضمر الداللى تولدة عن الـفعل النسقى فى ا ٣- اجلملة الـثقافية ا
للوظيفة النسقية فى اللغة.

ـثل. بيـنمـا الداللـة الصـريحـة ترتبط وقـد تقـتصر عـلى جمـلة واحـدة كا
باجلملة النحوية وبشروط التوصيل اللغوى وحدوده(٦).

ـفـهــوم احملـورى لـلــتـمـيـيــز الـنـقـدى إذن هـنــاك داللـتـان تــشـكالن ا
األدبى ونـحن هــنـا وبـنــاء عـلى مـنـطــلـقـنــا من الـعـنـصــر الـسـابع من
عـناصر اخملـطط االتصالـى سنقـترح نوعـا ثالـثا من أنواع الـداللة هو
(الـداللة الـنـسـقيـة) وإذا مـا كانت الـداللـة الـصريـحـة مرتـبـطة بـالـشرط
النـحوى ووظـيـفتـها نـفـعيـة/ توصـيـليـة بيـنـما الـداللة الـضمـنـية تـرتبط
بــالـوظـيـفـة اجلـمـالـيــة لـلـغـة فـإن الـداللـة الـنـســقـيـة تـرتـبط فى عالقـات
مــتـشـابـكـة نـشـأت مع الــزمن لـتـكـون عـنـصـرا ثـقــافـيـا أخـذ بـالـتـشـكل
التدريجى إلى أن أصبح عنصرا فاعال لكنه وبسبب نشوئه التدريجى
ـلــحــوظ وظل كــامــنـا هــنــاك فى أعــمـاق تــمــكن من الــتـغــلــغل غــيــر ا
اخلطابات وظل يـتنقل مـا ب اللغـة والذهن البشـرى فاعال أفعاله من
دون رقـيب نـقـدى النـشـغـال الـنـقـد بـاجلـمـالى أوال ثم لـقـدرة الـعـنـاصر
ـكنـها من الـفعل والـتأثـير الـنـسقـية عـلى الكـمون واالخـتفـاء. وهـو ما 
رصود وبالتالى تظل باقـية ومتحكمة فينا وفى طرائق تفكيرنا غير ا
ومـهمـا جـرى لنـا من تغـيرات ثـقافـيـة أو حضـارية تـظل هذه الـتغـيرات
تغيرات شكلية ال تـمس سوى اجلوانب اخلارجية بسبب حتكم النسق
وقراطى دكتاتوريا على الرغم فينا حتى ليظهر احلداثى رجعيا والد
من دعـاوى الطالئـعـية والـتـعدديـة. كمـا سـنحـاول أن نثـبت فى الـفصل

السابع.
ـهم هــنــا أن نـســلم بــضـرورة إيــجـاد نــوع ثـالـث من الـداللــة هـو ا
(الداللـة الـنسـقيـة) وعبـر هذه الـداللة سـنـسعى إلى الـكشف عن الـفعل
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ـقوالت الـنظـرية ـنهـجـية. وعـبر هـذه ا ـنطـلـقات ا سـتتـيسـر لـوال هذه ا
سـنتـحرر من هـيمـنة الـبالغى/اجلمـالى الذى هـو أحد إفـرازات النسق
الثقافى وله سلطة ذات هيمنة ضاربة ومتحكمة تمسك بتالبيب الناقد
وتوجه ذائـقته وأحـكـامه ذاك ألن النـاقد أصال كـان خـاضعـا لهـا وهو
ـنـتـج أو أحـد صنـائـعـهـا مثـله مـثل رعـيـة الـثقـافـة سـواء وصـفوا بـا
مستهلكى الثقافة فاجلميع صنائع ثقافية تتحكم فيها األنساق وتوجه

نهجى. حركتها. واليحررنا من هذا اإلنضباط ا
وبواسطـة هذا االنضبـاط سنرى أن فى كل مـا نقرأ ومـا ننتج وما
عـهـود مهـما تـعددت ـؤلف ا نسـتهـلك هـناك مـؤلـف اثـن أحـدهمـا ا
ـؤلف الضمـنى والنمـوذجى والفعلى(٨). واآلخر هو الـثقافة أصـنافه كا
ـضـمـر وهـو ليـس صـيـغة ـؤلف ا ذاتـهـا أو مـا أرى تـسـمـيـته هـنـا بـا
ؤلف الـنسقى - كما هو ا هو نوع من ا أخرى لـلمؤلف الضمـنى وإ

ضمر. الشأن فى حركة النسق ومفعوله ا
عهود هو ناجت ؤلف ا عنى أن ا ضمر هو الـثقافة  ؤلف ا هذا ا
ثـقـافى مصـبـوغ بصـبـغة الـثـقافـة أوال ثم إن خـطابه يـقـول من داخله
ؤلف وال هى فى وعـى الرعية الثـقافية وهذه أشيـاء ليست فى وعى ا
ـضمـرة تعـطى دالالت تتـناقض مع مـعطـيات اخلـطاب سواء األشـياء ا
. وما قلناه عن ؤلف أو ما هو متروك الستنتاجات القار ما يقصده ا
ــضـمـر الـداللى يـتـنـاقض مع مـعـطـيـات اخلـطـاب هـو شـرط فى كـون ا
الـفـعل النـقدى الـثـقافى وإذا لم يـتـحقق هـذا الـشرط فـلن يـكون هـناك
ـفـهـوم الــذى نـحـاول الـتـأســيس له هـنـا وسـوف نــقـد ثـقـافى حــسب ا
ـــهم أن نــؤكــد اآلن أن ــبــحـث الالحق. ا ـــســألــة فـى ا نـــوضح هــذه ا

قـولة قـيـرتز فى أن الـثقـافة عـلى أن مـفهـوم (الثـقـافة) هـنا يـأخـذ 
اط الـسلـوك احملسـوسة كـما هـو التـصور ليـست مجـرد حزمـة من أ
العام لها كـما أنها لـيست العادات والتـقاليد واألعراف ولـكن الثقافة
ـعـنـاها األنـثـروبـولوجى الـذى يـتـبنـاه قـيرتـز هى آلـيـات الهـيـمـنة من
خـطط وقوانـ وتـعلـيـمات كـالـطبـخـة اجلـاهزة الـتى تـشبه مـا يـسمى
بـالــبــرامج فى عــلم احلـاســوب ومــهـمــتــهـا هـى الـتــحــكم بـالــســلـوك.
واإلنسان هو احليوان األكثر اعتـمادا على هذه البرامج التحكمية غير
الـطـبيـعـية من أجل تـنـظيم سـلـوكه. ومن أبلـغ احلقـائق عـنا أن الـواحد
مـنـا يـبــدأ حـيـاته مـتــطـلـعـا ألن يــعـيش ألف نـوع من احلــيـوات ولـكـنه

اليحصل أخيرا إال على حياة واحدة(٧).
زدوج: ؤلف ا زدوج:و- ا ؤلف ا و- ا

فى الـفـعل الـنـقـدى الـذى يـتـخـذ الـنـسق الـثـقـافى هـمـا أساسـيـا له
يـصـبح الـشـرط الـنـقـدى من جـهـة والـشـرط الـثـقافـى من جـهـة ثـانـية
عـنصرين مكونـ للمادة ولألداة. وما لم يـتحقق ذلك وينضـبط منهجيا
ـصـطلح فـإنـنـا سنـنـتهى إلـى كتـابـة تدعى وعـلى مـستـوى الـنـظريـة وا
لنـفسها صفة النـقد دون أن تكون نقدية. وهـذا قد حدث فعال مع كثير
من الـدراسـات الـتى اكتـفت بـتـغـييـر مـجـالـها الـبـحـثى دون أن تـتوسل
نهج منضـبط. فوقعت فى فخ األنساق دون أن تدرك. وهذا هو لذلك 
ما يجعلنا نتخذ ب يدى عمـلنا هذا قواعد انضباطية منهجية نستع

بها على مراوغة مادة البحث ومالحقتها.
ومـفهومـات اجملاز الكـلى والتوريـة الثقـافية والـوظيفـة النسـقية مع
اجلـملـة الثـقافيـة كلـها مـفهـومات ستـفتح لـنا مـجاالت لـلرؤيـة ما كانت
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ـزدوج) يـرتـبط بـالـداللـة الـنـسـقـيـة حـيث يـعـشش الـتـنـاقض ـؤلف ا (ا
ـركـزى وتـفـعل األنـسـاق أفـاعـلـيـهـا وتـلك هى مـهـمـة الـنـقـد الـثـقـافى ا

للكشف والتعرف.
فهوم (النسق الثقافى): فهوم (النسق الثقافى):٢-٢ فى ا ٢-٢ فى ا

ما النسق الثقافى...?
وكيف نقرؤه...?

يزه عن سائر األنساق...? وكيف 
يجرى استخدام كلمة (النسق) كثيرا فى اخلطاب العام واخلاص
وتشـيع فى الكـتابـات إلى درجة قـد تشـوه داللتـها. وتـبدأ بـسيـطة كأن
ـعجم الـوسيط. وقد تـعنى مـا كان عـلى نظـام واحد كـما فى تـعريف ا
(System - النظام) أو معنى (Structure - البنية) ـعنى تأتى مرادفة 
حـسب مـصــطـلح دى ســوسـيـر. واجـتــهـد بـاحــثـون عـرب فى تــصـمـيم
مـفهـومـهم اخلاص لـلـنسق(٩). ومع أنـنا ال نـعـتـرض على حـضـور هذه
الـدالالت إال أننـا هنـا نـطرح (الـنسـق) كمـفهـوم مركـزى فى مـشروعـنا
النـقدى ومن ثم فـإنه يكـتسب عـندنـا قيـما داللـية وسـمات اصـطالحية

خاصة نحددها فيما يلى:
١- يــتــحــدد الـنــسـق عـبــر وظــيــفــته ولــيس عــبــر وجــوده اجملـرد
والـوظيـفـة الـنـسقـيـة الحتـدث إال فى وضع مـحـدد ومقـيـد وهـذا يـكون
حينما يتعارض نسقان أو نظامان من أنظمة اخلطاب: أحدهما ظاهر
ضمـر ناقـضا وناسـخا لـلظاهـر. ويكون ذلك واآلخـر مضـمر ويكـون ا
فى نـص واحـد أو فى مـا هـو فى حـكم الــنص الـواحـد. ويـشـتـرط فى
النص أن يكـون جماليـا وأن يكون جمـاهيريا. ولـسنا نقـصد اجلمالى

ـا اجلـمـالى هـو مـا اعـتـبـرته ـؤسـسـاتى وإ حـسـب الشـرط الـنـقـدى ا
الرعية الثقافية جميال.

ونـحن هـنـا نسـتـبـعد (الـردىء) و(الـنخـبـوى) عـبر شـرطى اجلـمالى
واجلماهيرى كـما نستبعد التناقـضات النسقية التى حتدث فى مواقع

مختلفة وفى نصوص متباينة.
وحتديدنا لهذه الشروط راجع إلى أن مشروع هذا النقد يتجه إلى
كـشف حـيل الـثقـافة فى تـمـرير أنـسـاقهـا حتت أقـنعـة ووسـائل خافـية
وأهم هـذه احليل هى احليـلة (اجلـماليـة) التى من حتـتهـا يجرى تـمرير
أخـطر األنسـاق وأشدهـا حتكمـا فيـنا وأمر كـشف هذه احلـيل يصبح
مـشـروعا فى نـقـد الثـقافـة وهـذا لن يتـسـنى إال عبـر مالحـقة األنـساق

ضمرة ورفع األغطية عنها. ا
نقول - إذن - إن مواصفات الوظيفة النسقية هى:

أ- نــسـقــان يـحــدثـان مــعـا وفـى آن فى نص واحـد أو فـى مـا هـو
بحكم النص الواحد.

ضـمـر منـهـمـا نقـيـضا ومـضـادا لـلعـلـنى. فـإن لم يكن ب- يـكـون ا
هـناك نسق مـضمـر من حتت العلـنى فحـينئـذ اليدخل الـنص فى مجال

النقد الثقافى - كما نحدده هنا.
ج- البد أن يـكون النص جـميال ويسـتهـلك بوصفه جـميال بوصف

اجلمالية هى أخطر حيل الثقافة لتمرير أنساقها وإدامتها.
قـروئـية عـريـضة د- والبـد أن يـكون الـنص جـماهـيـريا ويـحـظى 
وذلـك لــكى نـــرى مــا لألنـــســاق من فـــعل عـــمــومى ضـــارب فى الــذهن

االجتماعى والثقافى.
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وأهــمـهــا - كـمــا ذكــرنـا - قــنـاع اجلــمــالـيــة الـلــغـويــة وعــبـر الــبالغـة
ظـلة الـوارفة. وجـمالـيتـها تـمـر األنسـاق آمنـة مطـمئـنة من حتت هـذه ا
وتعـبر الـعقـول واألزمنـة فاعـلة ومـؤثرة ويـكفى أن نـرى أنفـسنـا ونحن
نـطــرب لـقــراءة (الـروض الــعـاطــر) أو نـردد بــعض أبـيــات شـعــريـة أو
ا هو ضد ما نؤمن به عـقليا لكننا نسـتمتع بنكتة أو إشاعـة مروية 
نـرتضيه ونطرب له وجـدانيا ونتأسس به تـبعا لذلك وتتـولد فى داخلنا
اط أخرى هى صـورة لهذه األنـساق وليس نـسق (الطاغـية) سوى أ
نغـرس فى ثقافـتنا إنـتاج ثقـافى تولد عن صـورة (الفحـل) الشعـرى ا

وهذا هو موضوع الفصل الثالث والرابع من هذا الكتاب.
٥- واألنـسـاق الثـقافـيـة هذه أنـساق تـاريـخيـة أزليـة وراسـخة ولـها
ـنـتوج الـغـلبـة دائـمـا وعالمـتـها هى انـدفـاع اجلـمـهور إلى اسـتـهالك ا
ـنـطوى عـلى هـذا النـوع من األنسـاق وكـلمـا رأينـا مـنتـوجا الـثـقافى ا
ثـقـافـيـا أو نـصـا يـحظـى بقـبـول جـمـاهـيـرى عـريض وسريـع فنـحن فى
ــضــمـر الــذى البــد من كــشـفه حلــظــة من حلـظــات الــفــعل الـنــســقى ا
والتـحرك نـحو الـبحث عـنه فاالسـتجـابة الـسريـعة والـواسعة تـنبئ عن
مـحرك مـضمـر يشـبك األطراف ويـؤسس للـحبـكة الـنسـقيـة. وقد يـكون
ذلـك فى األغـانى أو فى األزيـاء أو احلـكـايـات واألمـثـال مـثـلـمـا هـو فى
األشعـار واإلشاعـات والنـكت. كل هـذه وسائل وحـيل بالغـية/ جـمالـية
ضـمر تـعتـمد اجملـاز والتـورية ويـنطـوى حتـتهـا نسق ثـقافى ثـاو فى ا
ونـحن نسـتقبـله لتوافـقه السـرى وتواطئه مع نـسق قد مـنغرس فـينا
ـة تنـشط إذا ما وجدت ا هو جـرثومـة قد وهـو ليس شـيئـا طارئـا وإ

الئم. الطقس ا

هـذه شــروط أربـعــة إذا مـا تـوافــرت تـكــون أمـام حــالـة من حـاالت
الوظيفة النسقية وبالتالى فهى حلظة من حلظات النقد الثقافى. وهذه
واد التى سندرسها فى الفصول التطبيقية. هى شروط ومواصفات ا
٢- هذا يـقتـضى إجرائـيا أن نـقـرأ النـصوص واألنـساق الـتى تلك
صـفـتهـا قراءة خـاصـة قراءة من وجـهة نـظـر النـقد الـثـقافى أى أنـها
حـالـة ثـقافـيـة والـنص هـنا لـيس فـحـسب نـصا أدبـيـا وجـمالـيـا ولـكنه

أيضا حادثة ثقافية.
ـا إنه كـذلك فـإن الـداللـة الـنسـقـيـة فـيه سـوف تكـون هى األصل و
الــنـظـرى لــلـكـشف والــتـأويل مع الـتــسـلـيم بــوجـود الـدالالت األخـرى
الـصريح منـها والـضمـنى والتـسليم بـالقـيمـة الفنـية وغـيرهـا من القيم
النصـوصية التى التلغيهـا الداللة النسقية ولـيست بديال عنها بل إننا
نــقـول إن هـذه الـدالالت ومـا يـتـلــبـسـهـا من قـيم جــمـالـيـة تـلـعب أدوارا
خـطيـرة من حـيث هى أقنـعة تـخـتبئ من حتـتهـا األنـساق وتـتوسل بـها

لعمل عملها الترويضى الذى ينتظر من هذا النقد أن يكشفه.
على أن ما وضعـناه من شروط سيؤدى بالضـرورة إلى استبعاد نصوص

كثيرة من تلك التى التتوافر فيها هذه الداللة النسقية بصفتها تلك.
٣- والنسق هنا من حيث هو داللة مضمرة فإن هذه الداللة ليست
مـصنوعـة من مؤلف ولـكنـها مـنكـتبـة ومنغـرسة فى اخلـطاب مـؤلفـتها
الثقافة ومستهلكـوها جماهير اللغة من كتاب وقراء يتساوى فى ذلك

سود. همش مع ا الصغير مع الكبير والنساء مع الرجال وا
٤- والـنسق هـنا ذو طبـيعة سـردية يـتحرك فى حـبكـة متقـنة ولذا
فهو خفى ومضـمر وقادر على االخـتفاء دائما ويـستخدم أقنـعة كثيرة
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الـنـظـر إلــيه تـأخـذ بــالـداللـة الـنــسـقـيـة كــرديف مـخـتـلـف عن الـداللـتـ
الصـريـحـة والضـمـنـية وتـأخـذ باجلـمـلـة الثـقـافـية كـرديف مـخـتلف عن
اجلـملة الـنحويـة واألدبية مـثلمـا أن النص الـنسقى رديف مـختلف عن
النص األدبى ولسـوف يكون النـقد الثـقافى رديفا مـختلفـا عن النقدى

األدبى.
٢-٣ فى وظـيــفــة الـنــقــد الـثــقــافى (من نــقـد الــنـصــوص إلى نــقـد٢-٣ فى وظـيــفــة الـنــقــد الـثــقــافى (من نــقـد الــنـصــوص إلى نــقـد

األنساق)األنساق)
ـسـتـهـلك تـأتى وظـيـفــة الـنـقـد الـثـقـافـى من كـونه نـظـريـة فـى نـقـد ا
الثـقـافى (ولـيست فى نـقـد الـثقـافـة هكـذا بـإطالق أو مـجرد دراسـتـها
ورصد جتـلياتهـا وظواهرهـا) وحينـما نقول ذلك فـإننا نـعنى أن حلظة
هــذا الـفـعل هى فى عــمـلـيـة االسـتــهالك أى االسـتـقـبــال اجلـمـاهـيـرى
ـا يجعله مستهلـكا عموميا فى ح أنه والقـبول القرائى خلطاب ما 
ال يـتناسق مع ما نـتصوره عن أنفسـنا وعن وظيفتـنا فى الوجود. هذا
عقول قبول البالغى يناقض ا حينما يكون اجلمالى مخـالفا للعقلى وا
الـفـكـرى ويـنشـأ تـضـارب ب الـوجـدان اخلـاص الذى يـصـنـعه الوعى
ا هو حتت ـكتسب الـشخـصى للـذات  الـذاتى فكـريا وعقـليـا حسب ا
ـا إنه مـن فعـلـه الذاتـى الـواعى وبـ الـوجدان رء الـفـرد  سـيـطـرة ا
ـضـمـرات الـنـسقـيـة وتـتـحـكم عبـره بـتـصـوراتـنا الـعـام الـذى تـصنـعه ا
ـتـصور واستـجـابـاتـنـا العـمـيـقـة وكـمـثال واضح وسـريع نـشـيـر إلى ا
رأة لـيـست جـسـدا فحـسب ولـكـنـها الواعـى والعـقـلى الـذى يـؤمن أن ا
علن يظل هناك عتقد ا أيضا عقل ووجدان إال أنه ومع حضور هذا ا
ـؤنث على أنه حس طـروب يهش ألى نـكتـة أو خـطاب يـصور اجلـسد ا

٦- يـفــضى بـنــا هـذا إلـى الـقــول بـأن هــنـاك نــوعـا من (اجلــبـروت
الرمـزى) ذى طبـيـعة مـجازيـة كـليـة/ جمـاعـية (ولـيسـت فرديـة كمـا هو
ضـمر اجلمـعى ويقوم اجملاز الـبالغى) أى أنه توريـة ثقافـية تشـكل ا
(اجلبروت الرمزى) بدور احملرك الفاعل فى الذهن الثقافى لألمة وهو

هيمنة. اط تفكيرها وصياغة أنساقها ا كون اخلفى لذائقتها وأل ا
٧- بـــقى أن أشــيــر إلـى احــتــراز اصــطـالحى حــول شــرط وجــود
عناه نسق مـتعارض فى نص واحد إذ إننا هـنا النعنى (النص) 
ـقـصـود هو (اخلـطـاب) أى نـظـام الـتـعـبـيـر واإلفـصاح ـا ا األول وإ
ســواء كــان فى نص مــفــرد أو نـص طــويل مــركب أو مــلــحــمى أو فى
هم هو مجـموع إنتـاج مؤلف ما أو فى ظـاهرة سلـوكية أو اعـتباريـة. ا
وجـود الـنـسـقـ مـعـا وفى حـالـة اسـتـصـحـاب الزمـة حـسـب الـشروط

وضحة أعاله (رقم١). ا
***

نـــقــول - إذن - إن الـــتـــوريـــة مـــصــطـــلـح جــوهـــرى من حـــيث إن
ـاط الـثقـافـيـة والـسـلـوكـيات هـى توريـة ثـقـافـيـة فـيـها اخلـطـابـات واأل
ـعنى البعـيد حيث القريب هـو ما تعارفنـا عليه كم عنى القريب وا ا
جـمالى تتعدد داللـته ومجازاته وتضمـيناته ويتنـوع تأويلنا له كل ذلك
ــعـرفى والــعـقـلى. ومـن حتت ذلك هـنـاك مــضـمـر فـى مـنـطــقـة الـوعى ا
نـسـقى يـلـعـب لـعـبـته الـرمــزيـة حـيث هـو جـبــروت رمـزى مـتـحـكم وبه

تتشكل الداللة النسقية وهذا هو مربط الفرس.
ـتـسم بـهـذه الـصـفـات والـشـروط احملـددة آنـفـا هـو مـا واخلـطـاب ا
نسـمـيه بالـنسـقى وهو مـتـميـز عن أصنـاف اخلطـاب األخرى. وركـائز
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ومة ا منـحها د اط من القيم تـمر غير مـنقودة  إلى أن  غـرس أ
ــوصـوفــون بـالـتــنـويـر وهـيـمــنـة ســحـريـة وظل يــنـتــجـهـا حــتى أولـئك ا
والـتحديث وال عجب أن يـقول البعض أن احلداثـة العربيـة ظلت شعرية
ـاط اخلـطـابات األخـرى كـالـفـكر والـسـيـاسة فـحسـب ولم تؤثـر عـلى أ
واالقـتصـاد قال ذلك كل من أدونـيس وإحسـان عباس(١٠). ولم يدركا
ـا يـزل مـرتـهـنـا لـعـيـوب نـسـقـيـة ال جتعـلـه مـهـيـأ ألن يـقود أن الـشـعـر 
خطـاب التحديث وقد يكـون هو العائق التحـديثى كما هى دعوانا فى

عدد من مباحث هذا الكتاب.
***

والـنقـد الـثـقـافى فـرع من فـروع النـقـد الـنـصـوصى العـام ومن ثم
ضمرة فهـو أحد علوم الـلغة وحقـول (األلسنـية) معنى بـنقد األنسـاق ا
ـاطه وصـيغه التى يـنـطوى عـلـيهـا اخلـطاب الـثـقافـى بكل جتـلـياته وأ
مـاهـو غـيـر رسمـى وغيـر مـؤسـسـاتى وما هـو كـذلك سـواء بـسواء. من
سـتـهلـك الثـقـافى اجلمـعى. وهـو لذا حـيث دور كل مـنـها فى حـسـاب ا
ـا هـمه مـعـنى بــكـشف ال اجلـمـالى كــمـا هـو شـأن الـنــقـد األدبى وإ
كـشف اخملــبـوء من حتت أقــنـعـة الــبالغى/ اجلـمــالى وكـمـا أن لــديـنـا
طـلوب إيجـاد نظريـات فى (القبـحيات) نـظريات فى اجلـماليـات فإن ا
ـا هو إعـادة صـياغـة وإعادة ـعنى الـبـحث عن جـمالـيـات القـبح  ال 
قصود ا ا تكريس للـمعهود البالغى فى تدش اجلمـالى وتعزيزه وإ
ضـاد لـلوعى بـنـظريـة الـقبـحـيـات هو كـشف حـركة األنـسـاق وفـعلـهـا ا

وللحس النقدى.
هو - إذن - نوع من (عـلم العلل) كما عـند أهل مصطلح احلديث

مـعـطى شـبـقى فـحـسب تـشـيـر إلى ذلك اخلـطـابـات الـشـائـعـة فى لـغـة
ـا هـو ـعـطى اإلعالمى عــمـومـا  األفالم واألزيـاء وأغـلـفــة اجملالت وا
لـيـس من إنـتــاج الـرجل وحــده بل إن الـنــسـاء أنـفــسـهن يــشـاركن فى
إنتـاج هذه الصورة واستهالكها وتـمثيلها والتـجاوب معها. وهذا مثال
ضمـر وقدرته على التحـكم فى الوجدان العام. فعول النـسقى ا عـلى ا
وال تملك الـثقافـة الشخـصية الـذاتيـة الواعيـة القدرة عـلى إلغاء مـفعول
الـنـسق ألنه مــضـمـر من جـهــة وألنه مـتـمــكن ومـنـغـرس مــنـذ الـقـد

وكشفه يحتاج إلى جهد نقدى متواصل ومكثف.
وهـذا اجلهـد النـقدى هـو نقـد للـم الـثقـافى واحليل الـنسـقيـة التى
تـتوسـل بهـا الثـقافـة لتعـزيز قـيمـها الـدالليـة ومن مظـاهر هـذه النـحيل

ظاهر التالية: ا
أ- تـغـيـيب الـعـقل وتـغلـيب الـوجـدان وهـذه أخـطـر احلـيل الـبالغـية
ـصـلـحـة الــتـفـكـيـر والــشـعـريـة وجـرى عــبـرهـا تـمـريــر أشـيـاء كـثـيــرة 
الالعـقـالنى فى ثـقــافـتـنــا وفى تـغــلـيب اجلــانب االنـفــعـالى الــعـاطـفى.

سألة فى الفصل الثالث. وستتكلم عن هذه ا
بالغة) ب- لو استدعينا هنا مقولة (أعذب الشعر أكذبه) ومقولة (ا
ـقـولــتـان من عـمــلـيـات عـزل بــ الـلـغـة ـا أحــدثـته هـاتــان ا وتـمــعـنـا 
والتـفكير مع إعطاء اجلمـالى قيمة تتعالى علـى العقلى والفكرى ليس
فى الشـعر فـحسب بـل إن ذلك صبغ الـشخـصيـة الثـقافـية لألمـة التى
ظـللنا نصفهـا ونصف لغتها بـالشاعرة والشاعريـة. وتركنا الباقى على

النسق كى يفعل فعله فينا وفى ضميرنا احلضارى.
ج- جرى فى ثقافـتنا تبـرير كل قول شعـرى وكل شخصيـة شعرية
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عنى أن هناك تصورات تشير إلى مدلول واحد هو النسق الثقافى 
توخاة فـإذا وجدت هذه الصفات مضـمرة عن مجموع من الـصفات ا
ـرء رجال وذا أصل وعدمها يـنفى عنه ذلك. تمـاما مثل صفات صار ا
مـتـحـضـر/ مـتوحـش وتطـور/ بـدائى. حـيث هـنـاك أصل ذهـنى يـعمل
كـنـمـوذج يـقـاس عـلـيه ويـجـرى االلـتـزام بـهـذا األصل واالحـتـكـام إلـيه

كدليل وموجه اجتماعى وسلوكى(١١).
ـا إن كـلمـة (األصل) هى كـلـمة جـامـعـة تعـمل كـدال رمـزى على و
ضـمر فإنهـا ال تنبئ مـنظومة مـن الصفات اجلـامعة الـتى تختـبئ فى ا
ا يجـعلها ملجأ نـفسيا ذاتيا حتضر عن نفـسها إال فى وقت احلاجة 
لك اإلنـسان فـيـها لـغة حلـسم الـلحـظات الـغـامضـة واحلرجـة الـتى ال 
ـوقف والتـعبيـر عنه وتـأتى هذه الـكلـمات من اخملزن واجـهة ا أخـرى 

العميق تتكلم باإلنابة عنا.
وقــد تــأتـى صــورة (األصل) وأبــنـــاء األصــول عــلى شـــكل بــســيط
وواضح كأن يـكون هؤالء مـوصوف بـالكرم والـشجاعـة والتواضع فى
مقابل من ال أصول لهم الذين سـيوصفون فى هذه احلالة بأنهم بخالء
ـسـتوى . غيـر أن األنـسـاق التـتحـرك عـلى ا وجـبـنـاء وغيـر مـتـواضـعـ
الـبـسـيط فـحـسب واألمـر أكـثـر تـعـقـيـدا من ذلك وكـمـا أن الـتـصورات
توارثة وتـخلق صورا ذهـنية داللية االجتمـاعية تلـجأ إلى تصـنيفاتهـا ا
تـمــثل الـداللــة الـنــسـقــيـة كـصــورة الـصــعـيــدى واحلـمــصى والـسالوى
رأة الـتى تكاد واحلوطى الـتى حتمل سـمات األقل ذهـنيا أو صـورة ا
حتمل صفة األداة كمادة للمتـعة واالستخدام وبعد ذلك للتهميش فإن
ـاثل من وجـود أصول راسـخة الـثـقافـة أيـضا تـتـحرك عـلى مـستـوى 

وهو عندهم العلم الذى يبحث فى عيوب اخلطاب ويكشف عن سقطات
ـارسـة نـقـديـة مـتـطـورة ودقـيـقة ا يـجـعـله  ـ أو فى الـسـنـد  فى ا
وصـارمـة. والشك أن الـبـحث فى عـلل اخلـطـاب يـتـطـلب مـنـهـجـا قادرا
ضمرة ورصد حركتها. على تشريح النصوص واستـخراج األنساق ا
ـزدوجة لكلـمة (جميل) الـتى تعنى (الشحم) وكما هى الداللـة اللغوية ا
مـثلـما تـعـنى (اجلمـال) فإن فى الـثـقافـة أيضـا جـماال من حتـته شحم
وكـمـا أن الـشحم لـذيـذ وجـذاب إال أنه ضار وفـتـاك بالـصـحـة البـدنـية
ــضـاره وكـذا هى اجلــمـالـيـات ـا لـذته هـى الـواسـطـة والــقـنـاع  وكــأ
الـبالغية تضمـر أضرارها وقبـحياتها واحلـاجة إلى كشف ذلك تصبح

هما نقديا مشروعا وضروريا.
قـروئـية بـوصـفهـا أسـاسا والـسؤال الـنـقـدى سيـكـون حيـنـئذ عـن ا
ا لالستهالك الثقافى وعن سبب جماهيرية خطاب ما أو ظاهرة ما 
ـظـاهرة وال ـقـروء أو ا هـو فى زعـمـنـا لـيس نـتـيـجـة خالـصـة جلـمـال ا
لـفـائـدتـهـا العـمـلـيـة ولـو كان األمـر كـذلك لـسـاد كل جـمـيل ولـشاع كل
نـافـع. كـمـا أن الـسـبـب لـيس فى الـبــسـاطـة والـسـهــولـة وإال لـسـاد كل

بسيط.
إن وراء ذلك فى عرفنا أسبابا ذات أبعاد نسقية وهذه هى وظيفة

النقد الثقافى.
٢-٤ فى التطبيق (أنواع األنساق)

حينـما يردد الـناس مقولـة مثل فالن ابن أصـول أو ما عنده أصل
أو كلـمات أخرى كقولـهم فالن رجَّال (ما هو رجال) هـو إنسان (ماهو
إنسـان) وفالنـة امـرأة حقـيـقـية أو لـيـست امرأة هـذه كـلـها مـتـرادفات
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لكشـفه وإن كان عـلى الوردى قد أدلى بـالدلـو األول فى هذا االجتاه
إال أن جهده تـاه وسط سطوة اآللهة الشعـرية الضاربة خاصة أنه لم
ا جـعـلـهـا تـأتى على يطـرح قـضـيـته عـلى مـستـوى نـظـرى ومـنـهجـى 

.(١٢) شكل مالحظات نقاشية فى جدل صحفى ب باحث
ونــحن لـو تــمـعــنـا فى (ديــوان الـعــرب) بـنـاء عــلى مـفــهـومــنـا حـول
ـضـمـرة لـوجـدنـا أن الـشـعـر كـان هـو اخملـزن اخلـطـر لـهذه األنـسـاق ا
ـتسترة باجلـماليات والـتى ظلت تفعـل فعلها األنساق وهـو اجلرثومة ا
اذجـها جيال بـعد جيل ليس فـى اخلطاب الشـعرى فحسب بل وتفرز 
فى كل التـجليات الثقافـية بدءا من النثر الذى تـشعرن منذ وقت مبكر
ـا فيه الـنقـدى وكذلك وكذا اخلـطاب الـفكـرى والسـياسى والـتألـيفى 
ـاط الـســلـوك والـقـيم ولــغـة الـذات مع نـفـســهـا ومع اآلخـر لـقـد فى أ
تشعـرنت األنساق وصـرنا فعال األمـة الشاعرة والـلغة الـشاعرة ولكن
فــرحـنـا وتــبـاهـيــنـا بــهـذه الـصــفـات لـيـس سـوى خـدعــة نـسـقــيـة لم نع

ضررها.
عـلى أن الـهـيـمــنـة الـشـعـريــة لم تـمـر دون مـقــاومـة بل كـان هـنـاك
ـقاومة وإن كـانت ضـعيـفة إال أنـها تـشير عالمـات على ضـروب من ا
ـتــمـردة والـتـى لم يـجـر إلى نـوع من احلــيـويــة الـذهـنــيـة احلــواريـة وا
ـعـارضـة جند اسـتـثمـارهـا وتـطـويـرهـا وهذه هى أنـسـاق الـرفض وا
روية فى حكايات الشعراء وأخبارهم وهى أمثلة منها فى القـصص ا
نـحهـا قيمـة ثقـافيـة إذ إنها هى قصص لـيست حـقيـقيـة وهذا هو مـا 
لسـان حال الـثقـافة فى االعتـراض والنـقد ومـحاولـة التـعريـة. ونحن لو
تـمـعـنـا بـالـقـصص احملـكـيـة عن الـشـعـراء لـوجـدنـا فـيـهـا أشـياء تـوحى

ضمر العميق جتعلنا سجناء للنسق. تقبع فى ا
ـة قدم الـلغـة ذاتها ومـذ كانـت اللـغة مـادة غير وهذه األصـول قد
سـتمر فإنـنا أيضا قابـلة للنـفاد ويقوم اسـتخدامنـا لها على الـتكرار ا
تـرسخة فى الـلغة دون أن نـقوم بتـكرار وإعـادة تمثـيل القيم الـذهنـية ا
نـعى ذلـك ولذلـك سنـفـاجـأ أن شـاعـرا حـداثـيـا كـأدونـيس يـعـيـد إنـتاج
ة وهى أشـبه ما تكون صيغة (الـفحل) بكل صـفاته (عيوبـه...!) القد
تفرد الـتى تنفى اآلخر وال يـقوم وجودها إال بـصورة الرجل األوحـد ا
بتـفردهـا أى بإلـغاء اآلخـر وهذه هى صـورة الطـاغيـة كمـا نشـاهدها
ـكن أن نتـصور أن أدونيس ة واحلـديثـة. ونحن ال  فى ثـقافـتنـا القـد
ـفـكـر كـان يهـدف إلى إعـادة إنـتـاج هذه الـصـورة وجـزمـنا الـشاعـر ا
ـناداة بـالنـقد الـثقـافى الذى بـهذا هـو ما يـدفعـنا إلى طـرح الـسؤال وا
ـضـمـرات النـسـقـية يـجب أن يـتـولى مثل هـذه الـقـضـايا ويـبـحث فى ا

التى تشتغل من داخل خطاباتنا دون أن نعيها.
هـنـا نشـيـر إلى أحـد األصول الـنـسـقيـة فى ثـقـافتـنـا الـعربـيـة وهو
نـسق (الـشـخـصـيـة الشـعـريـة) هـذه الـصـفة الـتى مـازلـنـا نـتـبـاهى بـها
وننـتـسب إلـيـها بـحق وصـدق فـنحن كـائـنـات شعـريـة والشك غـير أن
هـذا ليس خبرا جميـال كما ظللنـا نعتقد بل إن كتـابنا هذا سيزعم أن
ما اكتـسبناه مـن السمات الـشعرية قد طـبع ذاتنا الـثقافيـة واإلنسانية
بـعيـوب نسـقيـة فادحـة مـازلنـا ننـتجـها ونـعيـد إنـتاجـها ونـتحـرك حسب
سئولة عن كثـير من عواتقنا احلـضارية السيما شـرطها ولعلهـا هى ا
وأن الشعر هو اخلطاب الذى احتكر مشروع التحديث عندنا ولذا لن
نـفـلـح ألن الـشـعـر ذاته مـتـلـبس تـلـبـســا نـسـقـيـا لم نـبـذل جـهـدا كـافـيـا
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ـكون ـا يـعـنى أنـنـا لم نـدرس ا تـمـعن فى أنـسـاقه وعـيـوبه الـنـسـقيـة 
األول لشخصيتنا الثقافية والسلوكية.

هـذه هى أنواع األنساق الـتى سندرسهـا فى هذا الكتـاب فيما ب
األنـساق األصـول وتلك الـهوامـشيـة وستـكون الـدعوى اجلـوهرية هى
أن الشـخصية الشعرية نـسق ثقافى مترسخ ومتعـزز فينا ونحن نعيد
تـرسيخه وتعزيـزه عبر تمثـله فى اخلطاب وفى السلـوك وهو ما يصبغ
ـهـيـمن ويـؤثــر عـلى كل مـجـاالتـنـا الـعـاطـفـيـة أوال ثم ـيـز نـسـقـنـا ا و
الـعـقــلـيـة خــضـوعـا لـذلـك واسـتـسالمــا له تـلك دعـوانــا وهى مـوضـوع

الفصول القادمة.

ـغفول حـاولة الـثقافـة مسـتعيـنة بـالسرد لـكى تتـكلم عن الهـامشى وا
عنه وهناك سنجد الصوت اآلخر.

ـروية واآلخر قصص ولـكل شاعر قـد نصان أحدهـما أشعاره ا
مـبثـوثة فى الـكـتب ونحن لم نـعط هـذه القـصص حقـهـا من االهتـمام
ولو فـعلـنا لـرأينـا االختالف الـرهيب بـ لغـة الهامـش واإلنسانـى ولغة
تعالـية وهذه ليست مجرد تـفرد واألنا ا أخرى تـعزز صورة الواحد ا
مبالغـات شعريـة وتصويـرات فنية جـماليـة إنها صـناعة نسـقية ثـقافية
وذجـا قابال لالحتذاء سياسيا واجـتماعيا وهذا ما حدث فعال تنتج 
فى غـفـلـة من الـنـقـد الـذى ظل يـطـنـطن عـن الـشـاعـر والـلـغـة الـشـعـرية
والـتــعـالى اجملـازى وتـســامى اخلـيـال الــشـعـرى عـلـى شـرط الـواقـعى
ـا هـو قـول فى والـعـقـلى ومـا شـابه ذلـك من لـغـة الـنـقـد الـتـبـريـريـة 
ر غـيـر مـلحـوظ وغـير ظاهـره صـحـيح غيـر إنه سـمح خلـراب كبـيـر 

منقود.
ولقد اكستب اخلطاب الشعرى حصانة وقداسة جعلت نقده ضربا
من احملـرمات الثـقافيـة بحجـة تعالى الـشعريـة وخصوصـيتهـا وتفردها
ـا يـقتـضى الـتـعـامل مـعـهـا بـخـصوصـيـة وصـارت الـعـلـوم اخلـاصة
بالـشعـر علـومـا مغـلقـة ومنـعزلـة من جهـة مثـلمـا أنهـا علـوم ثانـوية من
ـثابة اخلـادم للسـيد الشـعر وللعم جـهة ثانيـة ألنها ارتـضت أن تكون 
الـشاعـر. ومع طـاقتـهـا النـقـدية األدواتـية والـنـظريـة الـراقيـة مـصحـوبة
بـخـبـرة مـتـطـورة فى قـراءة الـنـصـوص إال أن تـركـيـزهـا عـلى اجلـمـالى
الـشــعـرى جـعــلـهـا تــغـفل عن عــيـوب اخلـطــاب الـنـســقـيـة ومــر أخـطـر
خطـاباتـنا الـثقـافيـة الذى ننـتسب إلـيه ولم يك لـنا عـلم سواه مر دون
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١- عبدالله الغذامى: اخلطيئة والتكفير ٤١.
٢- ناقشت ذلك كله فى اخلطيئة والتكفير ٧.

سدى: األسلوبية واألسلوب ١٥٤. ٣- السابق ٧ وانظر ا
٤- اخملتصر فى أصول الفقه ٤٣.

٥- اخلطيئة والتكفير ٧٨.
٦- عن الداللة وأنواعها وحاالتها انظر اخلطيئة والتكفير ١٢٥ ١٣٢.

C Geertz The Interpretation of Cultures 44.45. -٧
ركـز الثقافى ٨- انظر عن ذلك كـتابنا تـأنيث القـصيدة والقـار واخملتلف ١٥١ ا

العربى بيروت/ الدار البيضاء ١٩٩٩.
ـفـاهيم ـيزان ٢١ ٢٢ ١٩٩ ومـحـمـد مـفـتـاح: ا ٩- طه عـبـدالـرحـمن: الـلـسـان وا

معالم ٦٦ ١٣٥.
١٠- قـاله أدونـيـس فى كـتـابه (هـا أنت أيـهـا الـوقت) ص٢٩ وإحـسـان عـبـاس فى
جــريـدة الــشـرق األوسـط ١٩٩٥/٦/١٢. وانـظــر: عــلى الـعــمــيم: الـعــلــمـانــيـة

مانعة اإلسالمية. دار الساقى. لندن ١٩٩٩. وا
١١- قيرتز ٥٢ ٥٣ انظر ما قاله عن اجلاوه.

١٢- الوردى: أسطورة األدب الرفيع دار كوفان لندن ١٩٩٤.
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تنبى مبدع عظيم أم شحاذ عظيم...?! ١- ا

أم هو االثنان معا..?
وهل فى ثقافتنـا علة أو علل نسـقية جتعلهـا خطابا منـافقا ومزيفا
غـير واقعى وغيـر حقيقى وغيـر عقالنى..? وهل الشعـراء مسئولون عن

ذلك..?
وهل صـورة (األنــا) الـطــاغـيـة صــيـغـة مــتـجــذرة وأصـيـلــة أم أنـهـا

اختراع شعرى تسرب إلى اخلطابات والسلوكيات...?
الــواقع أنــنــا ال نـواجـه سـؤاال خــاصــا بل إن الــســؤال يـتــجه إلى
الـنسق الثـقافى الـعربى كـله وهو نسـق كل الشعـر ومازال هـو الفاعل

ومته ثانيا. األخطر فى تكوينه أوال وفى د
وفى الـشعـر الـعربـى جمـال وأى جمـال ولـكنـه أيضـا ينـطـوى على
عـيـوب نسـقيـة خـطيـرة جدا نـزعم هـنا أنـها كـانت الـسبب وراء عـيوب
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سيـئاته. وفى بـحثـنا هـذا سوف نـسعى إلى تـشريح األنـساق الـثقـافية
كونـات األصلية للشـخصية العربـية التى صاغها الـتى نرى أنها هى ا
ـاط الـشـعـر صـيـاغـة سـلـبـيـة/ طـبـقـيـة وأنـانـيـة وتـخـلق من ورائـهـا أ
نـا وحديثـنا. كما سلـوكية وثـقافيـة ظلت هى العالمـة الراسخـة فى قد

سنحاول أن نوضح هنا.
١-٢ ومنـذ البدء كان هناك تـصور مزدوج للشـعر حيث ظل يظهر
: إحداهما تعليه وتمجده واألخرى تزهد فيه على صورت متناقضت
ا هو العزيز/ وتقلل من شأنه وظل الشعر ب هات الصورت وكأ

احلقير أو األمير/ العبد.
ولقد ورد فى األثر الـشريف فى حديث عن الرسول (ص) أنه قال:
ــتــلئ ــتــلـىء جـوف أحــدكـم قـيــحًــا حــتي يــرديه خــيــر من أن  «ألن 
شـعـرا(١)». وهــذا أول مـوقف مــضـاد لــلـشـعــر إذ إن ثـقــافـة الــعـصـر
ـضـاد ـا يــجـعل الـسـؤال ا اجلـاهــلى مـا كـانت لـتـقـف ضـد الـشـعـر 

بدأ. للشعر سؤاال إسالميا من حيث ا
ـوقف أثـر فى اخلطـاب الـثـقـافى والتـدويـنى إذ نـلـمح لدى ولـهـذا ا
اجلـاحظ ما يـشير إلـى أنه يقيم عالقـة ب مـقولـة عبيـد الشـعر ال على
أنهـا تـدل عـلى الـصـنـعـة فـحسـب بل لـتدل أيـضـا عـلى رابـطـة الـشـعر
والشحاذة(٢). والشعر مزلة العقول فى رأى آخرين(٣) مثلما أنه أدنى
مروءة السـرى وأسرى مروءة الدنى(٤) وأصحابه أثـافى الشر وبابه
الـشـر(٥) وإذا دخل فى اخلـيــر ضـعف(٦) وكـان األشــراف يـتـجــنـبـون
ـازحـة الـشـعراء(٧) حـتى إن إحـدى اجلـوارى تـعـفـفت عـن االقـتران

ـنـافق الـشـخـصـيـة الـعـربـيـة ذاتـهـا فـشـخـصـيـة الـشـحـاذ والـكـذاب وا
ـتوحـد فحل الـفحـول ذى األنا والطـماع من جـهة وشـخصـية الـفرد ا
تـرسخة تـضخمـة النـافيـة لآلخر من جـهة ثـانية هـى من السمـات ا ا
فى اخلـطاب الـشـعرى ومـنه تسـربت إلى اخلـطابـات األخرى ومن ثم
ا أنه نـسق منغرس فى وذجـا سلوكيـا ثقافـيا يعاد إنـتاجه  صارت 
ـا ربَّى صـورة الطـاغـية األوحـد (فحـل الفـحول). الـوجدان الـثـقافى 
ـمـدوح قد ـادح وا والريب أن االخـتـراع الـشـعـرى األخـطر فى لـعـبـة ا
جـلـبت مـعـهـا مـنـظـومـة من الـقـيم الـنـسـقـيـة انـغـرست مع مـرور الـزمن
لتـشكل صورة لـلعالقـة االجتـماعيـة فيـما ب فـئات اجملـتمع من ثـقافة
ديح التى تقوم أول ما تقوم على الكذب مع قبول األطراف كلها من ا
زامن والالحق لـها كـلهم قـبلوا دوح ومـادح ومن الوسط الـثقـافى ا
ـنـافقـة ودخـلوا مـشـاركـ فى هـذه اللـعـبة ويقـبـلـون لعـبـة الـتكـاذب وا
واستمتعوا بها حتى صارت ديدنا ثقافيا واجتماعيا مطلوبا ومنتظرا.
ا وهى اللعـبة اجلـماليـة األكثـر فاعلـية فى الـشعر الـعربى أيـام عزه 
دائـحى فى الذهن االجتماعى مع مافيه من قيم غرس هذا اخلطاب ا
صطفى مدوح ا نافقة وصـورة ا أخـطرها صورة الثـقافة الشحـاذة ا
من خالصة الصفـات اخملترعة شعريا وأنانـيا مترفعا بذلك عن شروط

الواقع واحلقيقة.
وإن كنا قد صرنا قرونا من اإلعـجاب واالستمتاع بالشعر العربى
- وحق لنا إذ نفعل - وهو فعال شـعر عظيم والشك غير أن جمالياته
العـظيـمة تخـبئ قبـحيـات عظـيمـة أيضـا. وليس من شك فى أن الـشعر
قومات التأسيسية للشخصية العربية ورثنا حسناته وورثنا هو أهم ا
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ا الشـعر ديـوان العرب(١٦) وسـجل وجودهـا اإلنسـانى والتـاريخى و
إنه كذلك فال مفر من حث الناس على تعلمه كما فعل عمر فى رسائل
إلى بعض والته وكما فعل ابن عباس الذى جعل الشعر أحد مصادر
تـفـسـيـر اآليـات الـقـرآنـية(١٧) وهـذا لم يـجـعل الـشـعـر مـصـدرا عـمـلـيا
آثر وسجل ا إنه ديوان ا وتاريخيا فحسب بل جعل له قيمة أخالقية 
اذج بشـرية حتتذى أقوالهم ومع األخالق. وهذا حول الـشعراء إلى 
وذجا سلوكيـا يستعاد إنتاجه األقوال سـتأتى األفعال أيضا لتـكون 
وسـيـتـخذ كـل قول شـعـرى وكل مـسـلك شـاعـرى صفـة عـربـيـة مـذ كان
الـشعـر ديوان العـرب أى أنه صورة الـعربى الـنسـقية والـثقـافية. ومن
ثم فـإن الشـعراء سـيصبـحون أمـراء الثقـافة (أمـراء الكالم - كـما قال
اخللـيل بن أحمد)(١٨) وستـكون الـذات العـربية ذاتـا شعـرية وسـتكون
الـقيم الشـعريـة هى القيم الـثقافـية وقـيم السلـوك الرسمى االجـتماعى
ؤسسـة الثـقافيـة العـربية وهذا ما حـدث فعال حـيث صار الشـعر هـو ا

وتمت شعرنة الذات العربية وشعرنة اخلطاب العربى.
والسـؤال اآلن عما جـرى للذات الـعربيـة بعد أن رضـيت بأن حتول

نفسها إلى ديوان شعر وتترجم وجودها إلى قصيدة.
وإذا ما كان الـشعر هـو ديواننـا أى سجلـنا الثـقافى واحلضارى
ـاذجنـا فى الـفعل فـإن هذا سـيـعنى بـالـضرورة أنـنـا سنـسـتلـهم مـنه 
وفى الـتصور وسـنتـمثل سيـئاته مثـلما نـتمـثل حسنـاته ولن نسلم من
سـيئـاته إال لـو جـرت عـمـلـيـات نـقد مـنـهـجى يـشـرح اخلـطـاب ويـكشف
ا عـيوبه وهذامـا لم يحـدث طبعـا. ولم ينـشأ علم مـصطـلح احلديث 
ـطلـقة ونتج عـنه عيـوب نسـقية جعل الـشعـر مصـدر ذاته ومرجعـيتـها ا

ن هذه صفته. بشاعر يتكسب بالشعر(٨) ازدراء منها 
وألبى حيـان التـوحيدى كـلمـة تكشف عن مـوقف مضـاد ألخالقيات
رتبط عـضويا بـالشعر حـيث نقرأ قـوله: «الترى شاعرا إال االرتزاق ا
ـدود الـكف قـائـمـا بـ يـدى خـلـيــفـة أو وزيـر أو أمـيـر بـاسط الـيـد 
يسـتعـطف طـالبـا ويسـترحم سـائال هـذا مع الذلـة والهـوان واخلوف

من اخليبة واحلرمان(٩)».
بل إن هـناك مـا يشيـر إلى أن الشـعراء أنـفسـهم كان لـديهم بعض
مارسـة الشعريـة وهناك أقوال لـلفرزدق تدل على اإلحساس بعـيوب ا
ذلك مـنـهـا قـوله «أطـعـتك يا إبـلـيس سـبـعـ حـجة»(١٠) ووصف نـفسه
بأنـه عذاب عـلى النـاس ونقـمـة علـيهم وأنه فى خـدمـة اللـئام يـرفع لهم
ـا أدى إلى محـاوالت لـشـراء األعراض من الـشـعراء أسـماءهم(١١). 
كـما فـعل عـمر بن اخلـطـاب مع احلـطيـئـة وتكـرر ذلك مع الـفرزدق(١٢).
وكـتب األدب تـمـتـلىء بـالـتـحـذيـرات من الـشـعـراء واحلث عـلى جتـنبـهم
قتنى وعدم التعـرض لهم فهم ذوو ألسنة حداد(١٣) وعداوتهم بئس ا
تنبى(١٤) - هذه ليست سوى أمثلة على آراء منتشرة - كما يحذرنا ا
ومـبـثـوثـة فى الـتـراث ال تضـع الشـعـر فى مـوضع رفـيع ويـبـدو عـلـيـها
شكـل الشعرى غيـر أن هذا لم يتطور إلى نـظرية ناقدة اإلحـساس با

للخطاب الشعرى.
١-٣ إنها لم تـتطور إلى نـظرية نـقدية أو حـتى إلى وعى نقدى ألن
ـؤسـسة الـثـقافـيـة الـشعـريـة كانت أقـوى وأنـفـذ فالـشـعر عـلم الـعرب ا
الــذى لـيس لـهم عـلم سـواه - كـمـا قـال عـمـر ابن اخلـطـاب(١٥) - وهو
ـا جعل تـوصـيف مـوضـوعى صادق يـصف احلـال الـثقـافـيـة للـعـرب 
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هــذه الـنـمـاذج وهـذه الـسـلـوكـيـات الـتى تـطــبع شـخـصـيـتـنـا بـطـابـعـهـا
وتـصــوغـنــا حـسب قــيـاسـاتــهـا. وهى صــيـاغــات تـبــدو جـمـالــيـة فــنـيـة
ومحايـدة إال أنها فى الـواقع تنفـذ فينـا والشك أن (القول يـنفذ ما ال
ال واجلاه ا أن الشعراء يكسبون ا تنفذ اإلبر) كما يقـول األخطل. و
ومعهما السلطة والصيت جملرد أن يقولوا قوال بليغا غير مرتبط بجهد
عـملى وال بصدق مـنطقى ويجـرى وصفهم بأمـراء الكالم ألنهم - كما
نسوب إلى اخلليل - يصورون الباطل فى صورة احلق ينص القول ا
واحلق فى صورة الـباطل وتتولى الثـقافة الترويج لهـذا الفعل وجتميله
وحتـبـيـبه لـنـا فـإن ذلك والشك سـيـدخل فى صـنـاعـة الـشـخـصيـة وفى
ذجة األمثلة وفى حتس هذه الصفات لنا وستتحول هذه إلى قيم
حتتذى. ولهـذه السمات فـاعلية استـنساخيـة خطيرة تتـناسل فينا دون
وعى منا وهذا ما يتطلب االجتاه نحوها بالنقد وبالسعى إلى التعرف

ضمرة. على عيوبنا النسقية وعن مصاردها ا
١-٤ سقوط الشعر وبروز الشاعر١-٤ سقوط الشعر وبروز الشاعر

حدث حتول مـبكر وجذرى فى الـثقافة الـعربية/ اجلـاهلية تـغير فيه
وقف الـعام من الـشاعـر. فالشـاعر كـان صوت الـقبـيلـة ولكنـه تخلى ا
ـصلحتـه اخلاصة أكثـر وارتبط هذا بـظهور فن عن دوره هذا ليـهتم 
ـتــكـسب به ولــقـد ظـهــر هـذا الـتـكــسب نـتــيـجـة لـقــيـام بـعض ـديح ا ا
الـدويالت عــلى أطـراف اجلـزيـرة الـعـربـيــة وعـلى رأسـهـا حـاكم عـربى
يــحب الـشـعـر ويــحب صـفـات الـســؤدد كـمـا هى مـحــددة فى الـثـقـافـة
الـعربـيـة وأهم هذه الـصـفات الـشـجاعـة والـكرم ولن يـكـون أجمل وال
أحلى من أن يرى احلاكم نـفسه متربعا على كـرسى الشرف مثلما هو

فى تكوين الذات العربية.
وعـلى الرغم مـن وجود صفـات أخالقـية وجـماليـة راقيـة فى الـشعر
يحـسن بنا أن نتـعلمهـا وأن نتمثـلها وهى مايـبرر دعوات تعـلم الشعر
وتـربـيـة الـنـاشـئـة عـلـيه إال أن فـيه صـفـات أخـرى لـهـا من الـضـرر مـا
يجعل الشعر أحد مـصادر اخللل النسقى فى تكوين الذات وفى عيوب

الشخصية الثقافية. ولنتصور الثقافية التالية:
داح) أ- شخصية الشحاذ البليغ (الشاعر ا

داح أيضا) ثقف (الشاعر ا نافق ا ب- شخصية ا
ج- شخصية الطاغية (األنا الفحولية)

قـتنى (الـشاعر رعب الـذى عداوته بـئس ا د- شـخصـية الـشريـر ا
الهجاء)

هـذه صـورة حـيـة فـى التـجـربـة الـشـعـريـة حـتـى إن الـشـاعـر الذى
ـدح واليــهـجـو واليــفـاخــر اليـعـد إال ربع شــاعـر كـمــا قـيل عن ذى ال

الرمة(١٩).
ومع أن الـشـعراء يـقـولـون مـا ال يفـعـلـون فـإن الالفاعـلـيـة هـنا هى
إحدى عـيوب اخلطاب ألنها تسلب من الـلغة قيمتهـا العملية إذ تفصل
بـ القـول والفـعل كـمـا أنهـا ترفـع عن الذات مـسـئولـيـتهـا عـما تـقول
. ولو اقـتصر ولـذا جاء ذم الشـعر الـذى هذه صـفته فى الـقرآن الكـر
ا صار فى األمر ما يزعج غير أن األمر على الشعر كتجـربة جمالية 
ارتباط الشـعر بكـونه علم العرب الـذى العلم لهم سـواه وبكونه ديوان
ـآثر ومـدرسة األخالق فـإن السـمات النـسقـية تـظل تتـسرب من هذا ا
الـديـوان وتتـغلـغل فى نـسيـجنـا الـذهنى والـثقـافى ونـقوم بـإعادة إنـتاج
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د- وهى الـتى التـخـشى الـله عـندمـا تـظـلم أو تـنـتقم بـل تذهب فى
كن. تقصى ذلك إلى أقصى حد 

هـم هنـا أن نـشيـر إلى أن مـا ذكره الـوردى هـو مسـتـخلص ومن ا
شـعرى ولـيس هـو احلـقيـقـة الـقبـلـيـة الـتى اليصح أبـدا أن تـخـتزل فى
بـضع مـقـوالت ال تـصف حـالـهـا الـثـقـافـيـة ولـسـوف يـكـون لـنـا وقـفـات

تضىء هذا اجلانب.
هم اآلن هـو أن نقف عـلى القيم الـتى تشـيع فى الشـعر بوصـفها ا
ـا إنها كذلك فـإنها تمثل اخملـيال العام للـقبيلة وإذا قيما لـلجماعة و
نـتظـر منـها أن تـؤدى الدور ما حـلت اخلطـابة مـحل الشـعر فـإنه من ا
سـئول عن صـنـاعة اخلـطاب وعن نـفسه وهـذا يعـنى أن الـشعـر هـو ا

تشكيله على نسق خاص ومحدد.
والـقـيم الشـعـريـة هى قيم فى الـبـغى واالسـتكـبـار والفـخـر باألصل
جـد وأن يـخـلد الـقبـلى وهـذا يـرتـبط بالـغـزو والـشعـر الـذى البـد أن 
ـتبـاهى بـالـظلم ـعـانى. وهـذه هى احلـال منـذ عـمـرو بن كلـثـوم ا هذه ا
والـتسلط إلى زهـير بن أبى سلمى احلـكيم الذى يـقول إن من ال يظلم

الناس يظلم.
ا لـتقوم فى هذا اجلـو ولدت اخلـطابة ال لـتؤسس نسـقا جـديدا وإ
بـالدور الـذى كان يـقوم به الـشعر وجنـد حتديـدا دقيـقا لـدور اخلطيب
هـمة فى إسكات اآلخـرين هذا ما يقـوله أبوعمرو بن العالء يـحصر ا
روى لـنا من اخلطب هذه يقوم كما ينقل عنه اجلاحظ(٢٢). ولذا نرى ا
ـبـاهـلـة ونالحظ أن وفـود القـبـائل كـانت تـأتى مـعـها ـفاخـرة وا عـلى ا
بـشاعر وخـطيب وليس يخـتلف كالم واحدهـما عن اآلخر إال من حيث

لحة متربع على كـرسى احلكم. هنا جـاء الشعر ليـحقق هذه الرغـبة ا
ديح لـيـشـكل خلـطـة ثـقافـيـة من الـبالغة والـكـذب (اجلـميل) وجاء فـن ا
ـدوح وكيس من الـذهب هـذا شجـاع كر يـعطى وبيـنهـما مـادح و

وهذا شاعر بليغ يثنى.
هذا أدى إلى سقـوط الشعـر وبروز الشـاعر - كما يـتردد فى كتب
ــدونـات إن الـشـعـر كـان أهـم من اخلـطـابـة عـنـد األدب(٢٠) - وتـقـول ا
ديح وألـهـته مطـامعه اخلـاصة الـعرب لـكن الـشاعـر حيـنمـا اشـتغل بـا
عن مهمته األصـلية وهى كونه صـوت القبيـلة حينـما حدث هذا أخذت

اخلطابة موقعا أهم من الشعر عندهم.
هذا كالم يـتردد فى كـتب األدب غيـر أنه كالم ظاهـره أكبـر بكـثير
من حـقيـقـته. إذ أى خـطـابة هـذه الـتى حـلت مـحل الـشعـر ومـا الـفرق

بينها وب الشعر وهل سقط الشاعر فعال من عيون الثقافة..?
إذا كانت الـقبـيلـة تريـد صوتـا يتـحدث بـاسمـها وكـان الشـاعر هو
األصل فى ذلك ثم حل اخلـطـيب مـحـلـه فـالسـؤال اآلن البـد أن يـتـجه

صوب التعرف على القيم القبلية التى حتتاج إلى صوت يرفع منها.
سبق لعلى الوردى أن حدد القيم الـقبلية الشعرية بأربع خصائص

هى(٢١):
أ- القـبيلـة الفاضـلة هى التى تـطير إلى الـشر حاال من غـير سؤالٍ

أو تردد.
. ب- وهى التى تنصر أبناءها سواء أكانوا ظا أو مظلوم

ج- وهـى الـتى جتــزى الـظــلم بـالــظـلم واإلســاءة بـاإلســاءة ولـيس
للحلم أو العفو عندهم نصيب.
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ـبـالــغـة ألداء فـعـله الــتـأثـيـرى الـذى تــهـويـلى ادعـائى يــوظف اجملـاز وا
يـز اخلـطـابة ـنطق ولن جتـد فـارقـا  ـقـاييس الـصـدق أو ا اليـقـاس 
هنـا عن الشعر بل إنك لو نـظرت فى أقاويل البالغيـ فلن جتد لديهم

شيئا يوحى بالتفريق(٢٤).
إذن لـيس لنا أن نـحتفل بـهذا التـغير ألنه لـيس تغيـرا نوعيـا ولكنه
فـحسب تـبديل داخـلى للوسـيلـة مع استـمرار قيم اخلـطاب الـشعرى
صلحـة القبيلة ولم يـسقط الشاعر فـعال بل لقد حتولت قوتـه من قوة 
صـلحة األنسـاق الثقافـية التى ظلت تـتعزز وتطـبع اخلطابات إلى قوة 

توالية. األخرى بطابعها كما سنوضح فى الفقرات ا
لـقد انـتقـلت الـرسالـة الثقـافيـة من فـحولـة القبـيلـة إلى فـحولـة الفرد
وهـذه األخيرة توظيف انـتهازى حول قيم الـقبيلة التـى فى أصلها تنبع
من ضـرورة وجـوديـة فيـهـا دفـاع عن الـنوع من أجل الـبـقـاء والـسالمة
مثل وكان الشـعر واخلطـابة من وسائـل هذا الدفاع وهـما اخلطـاب ا
ـبـررة بـظروفـهـا الـصـحيـحـة غـيـر أن مجىء لهـذه احلـاجـة الـبشـريـة ا
ـعاشى والقيـمى أما النسق الـثقافى فلم اإلسالم كـان حال لإلشكال ا
يـكن إال خطـابا آخـر ورث قيم الـقبـيلـة وحولـها إلى قيـم فردية أوال ثم
طيـة للشـخصية حتولـت عبر انغـراسها فى الـنسيج الـلغوى إلى قـيم 
ا أن الـنـسق هو نـسق الـتأثـيـر ال نسق الـثـقافـيـة لإلنـسان الـعـربى. و
اإلقـناع فـإن النـفس العـربية قـد جرى تـدجيـنهـا لتكـون نفـسا انـفعـالية
تـسـتجـيب لـدواعى الـوجـدان أكـثـر من اسـتـجـابتـهـا لـدواعى الـتـفـكـير
وصارت الـذات الـعـربـيـة كـائنـا شـعـريـا تـسكـن للـشـعـر والتـتـحرك إال
عـنى الشعرى الـذى تطرب له غـير عابئـة باحلقيـقة. وما كانت حسب ا

الوزن الذى يختص به الشعر.
مكن أن نشير نظريا إلى ثالثة أنواع من اخلطابة هى: ومن ا

ـسلـمون وجعـلوها نطـقيـة التى قال بـها الـفالسفة ا أ- اخلطابـة ا
تـقـوم عـلى اإلقـنـاع وتـتـجه إلى الـعـقل وتـخـاطب الـفـكـر مـعـتمـدة عـلى
قـدمات والـبرهـنة وميـزوها عن اخلـطاب الـشعـرى الذى يـعتـمد على ا
ـدونـات الـتى ب إحـداث االنـفـعال(٢٣). وهـذه هى الـتى الجندهـا فى ا

أيـدينا بل إننا جنـد أبا حيان التوحـيدى يظهر الشـكوى من غيابها -
كما سنعرض له بعد قليل.

ب- اخلطابة الـوظيفية وهى اخلطب العمـلية التى صاحبت الدعوة
اإلسالميـة وكانت فعالة وإجنـازية وهى العالمة الثقـافية التى صبغت
الفـترة اإلسالمـيـة األولى حيث امـتزج الـقـول بالـفعل وتـقدم اخلـطاب
اإلجنـازى فى ح تـراجع اخلـطاب الـشعـرى وكان اإلجنـاز حيـنذاك
رحلة حـيث الفتوحات والـتحقق التاريـخى العظيم. غير أن هـو عالمة ا
هذه فـترة استـثنائـية نادرة ومـا جاء بعدهـا كان عودة لـلقيم الـشعرية

فى اخلطاب.
هيمن ج- اخلطابة الـشاعرية وهذه هى السائد الـثقافى العام وا
حـيث يتحلى اخلطـاب بكل السمات الشـعرية أسلوبيـا ويؤدى الوظيفة
ا هو مـدون من خطب عمرو ابن األهتم وغيره الشعـرية ذاتها بدءا 
من خـطـبـاء الـقـبــائل إلى مـا تـزخـر به الـكــتب من خـطب سـحـبـان بن
ـبــاهـاة ــفـاخــرة وا وائل الــتى لــيـست ســوى قـصــائــد شـعــريـة فى ا
وتـضخـيم الذات (الـنحن) فى مـقابل سـلب اآلخر أيـة مزيـة أو فضـيلة
دائح سـوى الوزن. وهى خطاب انفعالى واليفرقهـا عن شعر الفخر وا
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على احترام اآلخـر وعلى سعـة األفق علما ومـسلكا وتـدعو إلى احملبة
هـنـة وعلى فى اللـه واالبتـعـاد عن الطـمع وحتث عـلى الوفـاء لـزمالء ا
الــرفق بـالــضــعـيف والــتــزام األثـرة وجتــنب الـعــجب بــالـذات ويــتـوج
ثل الـقـائل (من تـلزمه الـنـصيـحـة يلـزمه الـعمل) نـصائـحه بـاستـدعـاء ا

حيث تتالزم قيم العمل مع قيم السلوك(٢٦).
هذه قيم تـأتى على الـضد من الـقيم الـفحـولية الـشعـرية الـتى تعزز
من موقع الـذات وتقـوم على إنـكار اآلخر ونـفيه وتـتأسس عـلى الطمع
دائـحى. وعبـداحلمـيد يـقدم هـنا والـكذب الـلذين هـما أسـاس الشـعـر ا
فاحتـة عملـية مبـشرة توحي بـأن نظاما من الـقيم السـلوكيـة واإلبداعية
سيتأسس عبر اخلطاب النثرى غير أن ذلك لم يحدث ولم يتأسس لنا
أي عــرف أدبـى جــديــد أو مــخـــتــلف وكل الـــذى ورثــته الــكـــتــابــة عن
عـبداحلـميـد هـو الصـناعـة والـتصـنع ومحـاكـاة اللـغة الـشـعريـة أسلـوبا
ـعــتـمــد عـلى الــلـعب ـزخــرف ا ـطــا من اخلــطـاب ا ومـســلـكــا وقـدم 
ـكـرر جملـرد الـتأنق الـلـفـظى وعـلى الـتـنـويـعـات الـبلـيـدة فى الـتـعـبـيـر ا

هارة اللفظية. وإظهار ا
لـقـد جـنى هـذا األسـلـوب عـلى األدبـيـات الـعـربـيـة جـنـاية قـاتـلـة ولم
يسـهم الـنـثـر تـبـعـا لـذلك فى إنـقـاذ الـثقـافـة الـعـربـيـة من سـلـطـة الـلفظ
الـشـعـرى وأين هــو اخلـطـاب الـنــثـرى احلـر/ الـعــقالنى الـذى حـلم به

أبوحيان إذا كان الفتح النثرى هو من عبداحلميد وابن العميد.
ـقفع ولنـأخـذ مـثاال واحـدا يـكشـف لنـا عن احلـال وذلك من ابن ا

الذى يعتلى موقعا عاليا كأبرز فحول النثر.
ـقــفع نـوعـ من الـعـقل هـمــا: الـعـقل الـذاتى والـعـقل يـقـتـرح ابن ا

ا احلـقيقـة قط قيمة شـعرية وبـالتالى فـإنها لن تـكون قيمـة ثقافـية طا
أن شعرية اخلطاب هى اللب اللغوى والقيمى لثقافتنا.

١-٥ اخلطاب احلر/ اخلطاب العاقل١-٥ اخلطاب احلر/ اخلطاب العاقل
يفرق أبوحيـان التوحيدى ب الـشعر والنثـر فيشبه النـثر بالسيدة
لوكة ويجعل مصدر النثر العقل بينما احلرة بينما الشعر هو أمة 
الــشـعــر مـصــدره احلس ولــذا دخـلـت إلى الـشــعــر اآلفـة كــمـا يــقـول
أبوحيان(٢٥). وجمال الشعـر ال يشفع له لدى أبى حيان الذى يرى أنه

جمال معيب.
هـو الـنـثـر هذا اخلـطـاب احلـر والـعـقـلى فى مـقابل الـشـعـر الـفـاقد
لهات الـصفت وإذا فـقدهما فهـل نتوقع منه نـاجتا يدفع إلى احلرية

والعقالنية..!?
وإذا كنـا نسـلم أو نكاد بـأن الشعـر خطـاب العقالنى واستـعبادى
فـهل لنا أن نـطمـئن إلى أن النثـر يخـتلف فعال عـن الشعـر وأنه خطاب
فكر نـادر عاش بحلمه ة  حـر وعقالنى أم أن هذه مجـرد تطلعات حـا
وقـتـا وانتـهى بـإحراق أحالمه وكـتـبه وهـذه كمـا هو مـعـلوم هـى نهـاية

أبى حيان.
قولة ابتـدأت الكتابـة بعبد احلـميد وختـمت بابن العـميد كمـا هى ا
شـهورة واحلق أنها خـتمت بعـبداحلمـيد الذى ختـمها بـخا البالغة ا
ـكن أن جند فـيـهـا مصـداقـا لوصف الـشـعـرية وأورثـنـا نصـوصـا ال 
أبى حيان للـنثر احلر الصادر عن العقل. ولـقد كانت بوادر عبداحلميد
تنبئ بخير ففى رسالته إلى الكتاب راح يحث على مجموعة من القيم
وأخالقيـات العـمل ب فـريق الكـتاب وسن لـهم سنـنا فى الـعمل تـقوم
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يـأخذ مـن علـمهم وغـاية إحـسـان محـسنـنا أن يـقـتدى بـسيـرتهم.. ولم
جنـدهم غادروا شيـئا يـجد واصف بـليغ فى صـفة له مقـاال لم يسـبقوه

إليه - ص٦٥».
هـذه مــقـوالت لــيـست شـاذة أو شــخـصـيــة إنـهـا مــقـوالت نـســقـيـة
تسـتلـهم الـنسق الـثقـافى العـام فـهو هـنا يـحصـر الـفعل الـثقـافى على
مـهـمـة واحـدة هى مهـمـة الـوصف الـبـلـيغ وهى مع تـواضعـهـا كـمـهـمة
ا يخفف ثقافية إال أنهـا قد اجنزت فعال من قبل األسالف األماجد 
ـقفع مـشكـورا إراحتـنا من عنـا عبء الـتفـكر والـتدبـر وقد تـولى ابن ا
ـطلقـة ويدعو نجـزة ثم إنه يؤكد عـلى أفضـلية األوائل ا همـة ا هـذه ا
ــلــكـة بــأن يـؤلـف لـنــا كـتــبـا إلـى الـركــون إلى (احلــفظ) ويـخــدم هـذه ا
تـسـتـجـيب حلـاجاتـنـا لـلحـفظ وهـذه هى عـ الـصـفات الـتى يـطـرحـها
ويعززهـا النـسق الشـعرى الذى تـسرب إلى الـكتـابة مثـلمـا تسرب إلى
اخلطابـة وجعل االثنتـ معا صورا نـسقية مـكررة للخـطاب الشعرى.
ـقـفع يـقول الـشىء ونـقيـضه فى آن فـهو يـفـرق ب والـغريب أن ابن ا
ثـله بـاألرض الطـيبـة والـعقل الـصـنيع الـذى هو الـعقل الـذاتى الـذى 
أرض خـراب ثم يـنـسى ذلك ويـدفع بـقـارئه إلـى الـعقـل الـصنـيـع الذى
يكـفى صاحبه مـئونة الـتجارب والـفطن. هذا ما يـحول الرعـية الثـقافية
ـقفع فى قوله الشىء / احلفـظة وكأن ابن ا ـستهلـك إلى قطيع من ا
ونقيضه اليدرك العيوب الثقـافية التى ترد على لسانه وبقلمه فهو يقول
مثال: الـواصفـون أكثـر من الـعارفـ والعـارفون أكـثر من الـفاعـل -
األدب الـصـغــيـر ص١٦. يـقــول ذلك دون أن يـســأل عن الـسـبب أو أن
يعى أن مشـروعه الثقـافى ال ينتـج إال هذه العيـنة من البـشر الذين هم

ـقـارنـة بـ األرض الـطـيـبـة واألرض الـصـنـيع ويـفـرق بـيـنـهـمـا عـبـر ا
اخلراب(٢٧) وإن كـان هذا يـوحى بشىء فإن الـناجت سـلبى إذ ال جند
قـولـة ذاتهـا تأتى ـقفـع أى شىء وراء هذه الـكلـمـة بل إن ا لدى ابن ا
مـعـزولـة ومـعـلـقـة فى الـفـراغ وال جنـد أيـة مـتـابـعـة أو تـعـلـيق أو حـتى
ـقولة. وهى مـقولة والشك جـليلة لـو جرى توظـيفها مجـرد شرح لهذه ا
واعتمـاد منطقها ولكنـها التعدو أن تكون مجرد جـملة إنشائية عابرة.

وإذا ما ذهبنا قارئ لهذا الكاتب الرائد فماذا جند..?
احملـزن أننـا الجنـد سـوى العـقل الـصـنيع ولن جنـد الـعـقل الذاتى
ــأمــول. فــهــو يــنـص عــلى أن األوائل قــد كــفــونــا مــئــونــة الــتــجــارب ا
تـأخـرين بـحـاجـة إلى الـتجـريب وال إلى والـفطن(٢٨) ولـسـنـا مـعـشـر ا
الـفـطـنــة وكل مـا نــحـتـاجه هــو أن نـحـفظ عـن األوائل حـكـمــتـهم الـتى
قـفع عـرضهـا علـينـا وحتفـيظـنا إيـاها وهـذا هو الـعقل سـيتـولى ابن ا
الصـنيع الذى لن يـجعـلنا بـحاجة إلى عـقل ذاتى. ذلك أنا - كمـا يقول
ـقــفع - وجـدنـا الـنـاس قــبـلـنـا كـانـوا أعــظم أجـسـامـا وأوفـر مع ابن ا
أجسـامهم أحالمـا وأشد قـوة وأحسن بقـوتهم لألمـور إتقـانا وأطول

أعمارا وأفضل بأعمارهم لألشياء اختبارا - األدب الكبير ٦٣.
ثم إن األوائل بـسـبب من فـضـلـهم وحـبـهم لـلخـيـر لـنـا لم يـحـتـكروا
قفع - الفـضائل العقليـة واخللقية لهم وحـدهم بل إننا - حسب ابن ا
ـا فــازوا به من الـفـضل الــذى قـسم ألنـفـسـهم وجـدنــاهم لم يـرضـوا 
حـتى أشركونـا معهم فى ما أدركـوا من علم األولى واآلخرة فـكتبوا به

الكتب الباقية وكفونا به مؤونة التجارب والفطن.
نا فى هذا الزمان أن ا أنهم قد فعلوا ذلك فـإن «منتهى علم عا و
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شـعـر وشـعـر أو بـ عـصـر وعـصر مـنـذ امـرىء الـقـيس إلى أدونـيس
ونــزار قــبــانى ومن ســجع كــهــان اجلــاهـلــيــة إلى عــصــور احلــضـارة
الـعــبــاسـيــة بل احلــديــثـة كــنــثـر أحــمــد شـوقـى مـثال وكــذا اخلــطـاب
الــســيــاسى واحلــزبـى واإلعالمى الــذى نــشــهــده الــيــوم وهــو خــطــاب
مصبوغ بالكذب والزيف السياسى واالجتماعى والثقافى وتتحكم فيه
ـلـغـيـة لـآلخر مـثـلـمـا هـو خـطـاب مسـخـر لـلـمـصـلـحة تـوحـدة وا األنـا ا
ة مـداحة/ هجاءة أو أنانية ا هو الـقصيدة القد الذاتـية واآلنية وكأ
متفحـلة. هذا التجـانس النسقى الـذى قد يتبـدى على بعضه االختالف
والـتـطـور كـمـا يـتـبـدى لـنـا خـطـاب أدونـيس. غـيـر أن هـذا ليـس سوى
غطاء ظاهـرى بينما يعشش النـسق الفحولى من حتت اخلطاب - كما
سنـرى فى الفصل الـسابع - وإن كان أدونيس لـيس مداحا وال هجاء
إال أنه واقـع فى أتـون الــتــفــجـيـل وله دور فى بــعث وتــعـزيــز اخلــطـاب
ة كـما سـنوضح فى حـينه. وهذا الفـحولى بـكل عيـوبه النسـقيـة القـد
ط ثقافى يعـنى أننا مازلنـا أمام صوت واحد وجنس خـطابى واحد و
ـتعـدد عبـر شعـرنة واحد كل ذلك عـائد إلى فـعل النـسق الذى يـنمط ا
ـتــقـنع بـقــنـاع الـبالغى/ اخلــطـابـات وإخــضـاعـهـا لــلـشـرط الــنـسـقى ا

اجلمالى. وهذه هى مهمة النقد الثقافى التى يجب أن يتصدى لها.
١-٦ العقل الصنيع/ العقل الذاتى١-٦ العقل الصنيع/ العقل الذاتى

ـقـفع وتـركـنـا له اجملـال لـيـعـرف لـنا الـبـالغة لـو مـضـينـا مـع ابن ا
فــالـــذى ســنــجــده عــنـــده أن الــبالغــة هى: تـــصــويــر احلق فى صــورة
الـباطل(٣٠) وهـذه هى اجلـمـلـة الـثـقـافيـة/ الـنـسـقـيـة ولـقـد أشـرنا فى
الـفـصل الـثـانى إلى مـفـهـوم (اجلـمـلـة الـثـقـافـيـة) وإلـى مـفـهـوم (الـداللة

عرفة وتنتج خطابا ثقافيا كائنات بالغية تصف دون أن تبلغ درجة ا
غير فـعال وغير عـملى خطابـا غير حر وغـير عقلى  - كـما كان يأمل
أبوحـيـان التـوحـيدى - والشك أن هـذه هى صـفات اخلـطـاب الشـعرى
ـفعول الـضاغط الـنسـقى الذى ما يـتمـثلهـا النـثر خـاضعا ومـستـجيـبا 
قفع إال كـانت الكتـابة الـنثريـة إال أحد تـمثالته القـسريـة ولم يك ابن ا

. واحدا من حراس النسق الثقافى ومن جنوده اخمللص
ـقـفع بـأحــسن حـال مـنه فــابن الـعـمـيـد ولم يك من جـاء بـعــد ابن ا
والــصـاحب بن عــبـاد وأبــو إسـحــاق الـصــابئ كـلــهم من ذلك الــنـسق
والـطـيـنـة. ويـكـفى أن نـشـيـر إلى مالحـظـة شـوقى ضـيف الـذى وصف
حال الكتـابة بأنها «أشبه ما تكون بـصناعة أدوات الترف والزينة فهى

حتف تنمق فى أروع صورة للتنميق»(٢٩).
ـقامـة) وهى أبـرز وأخـطـر مـا قـدمته وتـأتى الـقـمة الـنـسـقـيـة مع (ا
الثقافة العربية كعالمة صارخة على فعل النسق حيث تتجاور العيوب
ـتنـازلـة عن أية الـنسـقـية وتـتـكـثف فى نص واحد. فـالـبالغـة اللـفـظيـة ا
ـعنـيـة بسـؤال الـعقل والـفـكر مع حـبـكة الـكذب قـيـمة مـنـطقـيـة وغيـر ا
ـتعمد من أجل التـسول الذى أصبح مهنـة أدبية تكتسب قـبوال ثقافيا ا
وحتـولت إلى مـادة أساسـية فى الـتربـيـة الذوقـية والـثقـافـية وتـتضـافر
احلـبــكـات الـثالث الـكـذب/ والــبالغـة/ والـشـحـاذة/ لــتـكـون قـيـمـا فى
اخلـطاب الثـقافى حتى لـيسمـى مبتـكر هذا الـفن ببديع الـزمان وكأن

ذلك عندهم هو قمة القمم اإلبداعية.
وتــأتى بــعــد ذلك صــورة اخلــطــاب األدبى عــلى درجــة مــرعـبــة من
التجانس والـتطابق التام حتى ال ترى فرقـا ب الشعر والنثر وال ب
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. وثانيهمـا: هو إهمال النقـد لعيوب اخلطاب الثقافيـة وشعرنة االثنتـ
وانشـغـاله بـاجلـمالـيـات دون الـقبـحـيـات وما ذاك إال ألن الـنـقـد ارتبط
بـصـفة األدبـيـة فوقع فى لـعبـة الـتبـرير والـتـخريج وتـصـوير الـباطل فى
ا جعـله ضحـية للـنسق من جـهة وجنـديا مـسخرا فى صـورة احلق 

خدمة النسق وتعزيزه من جهة ثانية.
***

ومن عالمات شعرنة اخلطاب ما نقرأ لدى أبى حيان التوحيدى إذ
يـذكــر سـبـعـة أنــواع من الـبالغـة هى: بـالغـة الـشـعـر وبـالغـة اخلـطـابـة
ــثـل وبالغــة الــعــقل وبالغــة الــبــديــهــة وبالغــة وبالغــة الــنــثــر وبالغــة ا
التأويل(٣١) ومن الـواضح أن أبا حـيان مـحكوم هـنا بـالنـسق البالغى
اط الـتعبـيرية اإلنسـانية ضروربًـا بالغية حـتى العقلى إذ جعل كل األ
مـنهـا ولـهذا نـرى أن تعـريـفاته لـكل واحـد من هذه الـبالغـيات تـخضع
لـلشرط نـفسه ولن ترى فـروقا بـ بالغة الشـعر وبالغـة العقل فـالعقل
فى هـذه الـتــعـريـفـات يــخـضع لـشـرطى الــبـسـاطـة والــوهم مـثـلـمـا أن
اخلـطابـة مـحـكومـة بـشـرطى السـجع والـوهم أمـا تـعريف بالغـة الـنـثر
ـثل فيـكـاد يكـون هو تـعـريف الشـعـر بعـينـه والجند اخـتالفا إال فى وا
تـعريف بـالغة الـتأويـل حيث أشـار إلى حـاجتـهـا إلى التـدبـر والتـصفح

وذلك لغموضها كما يقول أبوحيان(٣٢).
ولكن أين هى بالغة التأويل مع عدتها من التدبر والتصفح..?

يـجـيب أبـوحيـان قـائال: «لـقـد فـقـدت هذه الـبالغـة لـفـقـد الـروح كله
ا وبـطل االسـتـنبـاط أوله وآخـره. وجـوالن النـفس واعـتـصـار الفـكـر إ
يـكـونـان بـهـذا الـنـمط فى أعـمـاق هـذا الـفن. وهـا هـنـا تـنـثـال الـفـوائد

ـقـفع بـصـفة اجلـمـلـة الثـقـافـية الـنـسـقيـة) وحـيـنمـا نـخص جـمـلة ابن ا
فألنهـا جملـة مركـزية فى تـكوين الـنسق الـداللى إذ عبـر هذا الـتصور
أى تـصـويـر احلـق فى صـورة الـبـاطـل جـرى عـمـلـيــا جتـريـد اخلـطـاب
األدبى/ الـعربى من فاعلـيته وإذا ما كـان اخلطاب النثـرى من خطابة
وكتـابـة قـد اتخـذ الـنمـوذج الـبالغى الـشعـرى الـذى تـلك صفـته فـهذا
يعنى شـعرنـة اخلطاب الـعربى والـلغة الـعربـية ألسـنا نـقول بشىء من
الـفخـر إن لغـتـنا هى الـلغـة الشـاعرة دون أن نـعى مـا فعـلته الـشعـرية

بلغتنا ومن ثم بنا نحن..!
ـقـفع لـتـكون األسـاس الـنـظرى لـلـبـيان ولـقـد تـمركـزت مـقـولة ابن ا
ـقـدار تـعـالـيه عـلى شروط الـلغـوى حـتى صـار يـقـاس رقى اخلـطاب 
الـعـقل وال فـاعـلـيـته وإذا مــا كـانت الـبالغـة هى فى تـصـويـر احلق فى
صـورة الـباطل أى قـتل احلـقـيقـة فـإن الالزمـة الداللـيـة تفـضى أيـضا
إلى تصويـر الباطل فى صورة احلق وهذا هـو الدال النسقى الذى به
سـتـتم بـرمـجـة الـذات الـثـقـافيـة الـعـربـيـة وكـان من أخـطـر أدوات هذه
الـبـرمـجـة هى فى شــعـرنـة الـنـثـر مـثـلــمـا جـرت شـعـرنـة الـذات الـذى
أفـضى إلى اخـتـراع الـفـحل - كمـا سـنـرى بـعد قـلـيل - وجـرت أيـضا

شعرنة القيم - كما سنرى فى الفصل الرابع.
ركـزى لـلبالغـة لدى كل عـنى ا قـفع هـو ا والشك أن مـا قـاله ابن ا
ــقـوالت الـبــاحـثــ يـتــسـاوى فـى ذلك األقـدمــون واحملـدثــون مـرورا 
الـتـخـيـيل والـتـجـاوز والـشـاعـريـة واجلـمـالـيـات وكـان ذلك طـبـيعـيـا فى
أسـئلة اجلماليـات الفنية وقضايـاها والضير هنا لـوال شيئان أولهما:
هـو تغـلغل الـنسق الـشعـرى إلى الـذات العـربيـة وإلى القـيم السـلوكـية
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الالعقالنية ومزيد من العبودية النسقية الثقافية فإن أبًا حيان ال يفلح
فـى الوصـول إلى مـنـيته ولـو شـرع أبـوحيـان فى نـقـد النـسق الـثـقافى
ـا اضطر إلـى حرق كتـبه وإعالن يـأسه ولكان العـربى من ذلك الـيوم 

وجد خطاب التدبر والعقلنة.
ا إنها تـمثل (اجلملة الـثقافية) حسب ـقفع  نـعود إلى مقولة ابن ا
ـا إن الـلـعـبـة الـبـالغـية مـفـهـومـنـا االصـطالحى فى الـنـقـد الـثـقـافى و
تؤسس لـلقيم الـقولـية مـعزولـة عن الفـعل وتصل إلى حـد إلغـاء الفعل
وال تـعـتـمـد العـقل أو احلـريـة وتـغـلب الـسالـف بالـضـرورة فـهـذا يـعنى
سلب اخلطـاب من أهم قيمه احلـضارية ونـحن نشهـد ونرى أن عصر
ا هو عـصر اإلجناز الفـتوحـات اإلسالمية لم يـكن عصرا شـعريـا وإ
ا يـشـيـر إلى أن الشـعـر واإلجنـاز شيـئـان متـغـايـران. وحيـنـما ركن
العـرب للراحـة والسكـون عادوا إلى الـشعر -حـسب شهادة ابن سالم
اجلمحى(٣٣) - وابتدأت العودة إلى ثقافة اجلـاهلية وأنساقها الشعرية
ت مع بــنى أمـــيــة ثم بــنى ـــتــجــذرة فى الـــوجــدان والــتى شــبـت و ا
اطها اجلاهلية ؤسسة الثقافية محتكمة إلى أ العباس حيث نشأت ا
وجرى تدوين األنساق وترسيخها منذ ذلك العهد وتولدت عن ذلك كل
قـامـة) ومـعهـا فن الـبـديع فى الـشـعر أنواع اخلـطـابـات ومـا ميـالد (ا
ؤسـسة الثـقافـية وإن كان والـكتـابة إال ميـالد طبيـعى حسب شـروط ا
عودة رجـعـيـة منـعت كل فـرص الـتـغيـيـر الـفكـرى اجلـذرى ولـقد الحظ
غـرونباوم رجـعيـة أبى تمـام وصرح بهـذه الرجـعيـة وهو محق فى ذلك
الحظة القاضى اجلرجانى وسوف نناقش هذه ولقد سبقه إلى هذه ا
هم اآلن أن نتذكر مع شىء غير قليل من سألة فى الفصل الرابع ا ا

وتـكــثـر الــعـجــائب وتــتالقح اخلـواطــر وتـتـالحق الـهــمم ومن أجـلــهـا
مـثلة حـتى تكون مـعينة تقـدمة بالـصفات ا يـستعـان بقوى البالغـات ا

راد اخملزون ص١٤٣. دفون وإنارة ا عنى ا ورافدة فى إثارة ا
شكل وهى لقد تعـمدت نقل الفقرة هذه كـاملة ألنها وهى تالحظ ا
فـقدان بالغة التأويل ومـلكة التدبـر واالستنباط فـإن أبا حيان صاحب
ـا يجعـله يرتـكب العـيوب الـنسـقية الحظـة يقع فى مـشاكل الـنسق  ا
دون أن يعى وأولها هو هذا الـترهل اإلنشائى فى التعبير مع اجلمل
ـة فى ـكـررة الـتى تـغـنى إحـداهـا عن األخـريـات وهـذه عـلـة مـسـتـد ا
لغـتنـا جندها حـتى عـند األفذاذ مـنا وأبـوحيـان أحدهم وكـذا اجلاحظ
وطه حـسـ وهى من زمن سـحبـان بن وائل وعـبـداحلـميـد إلى زمـنـنا
ـا خلـق ترهال فـى الفـكـر وفى أنـساق هـذا فى كل مـجـاالت الـتـعبـيـر 
الـتصـور وأثر علـى فهمـنا وعـلى تفـسيـرنا لـذواتنـا وللـعالم من حـولنا.
وكما هى حال األفذاذ فإن اخلـطاب التربوى من جهة والسياسى من
جهة أخرى يـقعان معا حتت سـلطة التـرهل اللغوى ويـتحركان حسب

شرطه.
وثانى مـشاكل أبى حيـان أنه لم يتـنبه إلى أن العـلة كـانت معه قبل
أن يـبـدأ فى الـتـعـرف على أنـواع الـتـعـابـيـر فهـو مـذ سـمـاهـا بالغات
وجعل فـعل العقل وفـعل التـأويل من ضروب الـبالغة مذ فـعل هذا وقد
كتب شـهادة موت التأويل واالسـتنباط ألن البالغـة ليست هى الطريق
ـقفع الـذى طلب الصـحـيح إلى العـقالنى والـفكـرى وكـما حـدث البن ا
رأة احلرة تصف بـشروط احلرية والعقالنية كما ا اخلطاب النثرى ا
واألرض الـــطـــيـــبـــة ولم يـــحـــصـــد من أرضـه هــذه ســـوى مـــزيـــد من

±±π ±±∏



∂±

إذ أجـزل الــعـطـاء لــرجل ال يـراه هــذا الـوجـيـه أهال لـكل ذلك الــعـطـاء
ـبـرز يـذم الوالـى على نـقص تـقـديـره وضعف رأيه ورد وراح الرجل ا
كن أن يصف به الوالى لو أن علـيه أبوحيان منـبها إياه إلى ما كـان 
األعــطـيــة صـارت إلــيه هـو ألن يــكـون الــوالى حـيــنـئــذ هـو احلــصـيف

احلكيم..?!.
ديح/ الهجاء وهذه هى الداللة الـنسقية التى أسستـها شعريات ا
صلـحته اخلاصة. هو وتربى عليـها الضميـر الثقافى بحـسه الذاتى و
ـعـنى الـذى ابتـدأ شـعـريا وغـفـرنـاه للـشـعـراء زعمـا مـنا أن لـلـجـمالى ا
قاييس الواقع غير أن هذا ـتعالية التى ال تقـاس  شروطه اخلاصة ا
تعالى هـبط إلى أعمق أعماق الـضمير الـثقافى وتولـى صياغة الذات ا
ـتـشعـرنة الثـقـافيـة والـسلـوكـية وأنـتج نسـخـا ال حتصى من الـنـماذج ا
ـيـز من داخلـهـا بـ الـصـواب واخلـطـأ ولم نـعـد نرى والـتى لم نـعـد 

أصل الداء وال مصدره.
ومن داخل هذا الفـراغ الذى أهم سـماته الالفاعـلية والالعـقالنية
يـتسـلل للـثقـافة سـادة من األشبـاح الثـقافـية يـحتـلون الـفضاء اخلـيالى
ــاذجـنـا الــعـلــيـا دون أن نـدرك زيــفـهـا واجملـازى لألمــة ويـصــنـعـون 
بحث واهتراءها وهـذه هى عملية اختراع الـفحل كما سنوضح فى ا

التالى.
-٢--٢-

اختراع الفحلاختراع الفحل
٢-١ أشرنا إلى حدوث حتول ثقافى جذرى وقع فى مرحلة ما من
مراحل الـتحوالت فى العـصر اجلاهلى ونتج عـنه أن الشعر حتول من

ا قال بعضنا اللـوم الذاتى أننا مازلنا نتـغنى بتجديدية أبى تـمام ور
بحداثته وهـذا برهان آخر على حتـكم النسق فيـنا وتوجيـهه ألحكامنا

الذوقية ومن ثم العقلية.
كن أن يكون جميال قولة الفلـسفية تشير إلى أنه ال  ولئن كانت ا
قولة البالغية تأتى على نقيض ذلك فتجعل إال ما كان حقا(٣٤).. فإن ا
وقف اإلسالمى غـيـر احلقـيـقى وغـير الـعـقلى هـو اجلـميـل. ولقـد كـان ا
على قـدر واضح من الـتـنبـيه إلى عـلل البالغـة واحلـديث النـبـوى ينص
على ذلك مثل قـوله (ص): «إن الله يبغـض البليغ الـذى يتخـلل بلسانه

تخلل الباقرة بلسانها»(٣٥).
غير أن البـاقرة عادت لتشكل النسق األخـطر فى ثقافتنا وما كان
ط ـقـدار مـا كان مـؤسـسـة قولـيـة/ بالغـية ذات  البـديع أبـدا بـديـعا 
ـعنى الذى ساقه متـجانس ومنعـزل ومتعـال. وما التـفحل إال تعقـيرا با
الزمخشرى من أن (يتفحل) تعنى (يتعقر) أى يصير عاقرا(٣٦). وفى
كل مرة يـتـشعـرن اخلـطاب أو الـذات نـتحـول من حال الـفـعل إلى حال
الالفعل واألمـة ذات الـتاريخ الـعـظيم فى فـتـوحاتـهـا اجمليـدة لم حتقق
اثلة فى اجملال الـفكرى والعقلى واالجـتماعى وهو ما كان فتـوحات 
ـعانى اإلسالمية األولى فى اإلنسـانية والعدل يفـترض فى أمة حتمل ا
واحلريـة وهـذه كـلهـا صـيغ إسالمـيـة جوهـريـة ال تـمـثلـهـا وال تـتمـثـلـها
الشـخصية االجتماعيـة أو الثقافية العربـية ولن جتد خطابا غير ذاتى
ا يؤكـد طغيان وغير وجـدانى مهما كـانت صفة اخلـطاب الظاهـرية 
الـنسق وهـيـمنـته ولقـد كر أبـوحيـان حـكايـة ذات داللة نـسقـية عـلى ما
ـبـرزين أنه استـنكـر على أحـد الوالة نـحن بصـدده إذ روى عن أحد ا

±≤± ±≤∞



∂≤

ـثل ما هـو مسـتـودع ثقـافى لهـذه الـسمـات ومرور ذلك الـشخـصيـة 
من دون نـقـد هو مـا جـعل الـشعـريـة علـة ثـقـافيـة تـتحـكم فـيـنا من دون
مـسـاءلـة أو مـواجـهـة وظل ذلك يـحـدث من زمن اجلـاهـلـيـة وانـبـعـاثـهـا
النسـقى فى زمن بنى أميـة وتعزز ذلك زمن الـتدوين إلى يـومنا هذا
وكل الـقيم الـتى اصطـنعـها الشـعر حتـولت لتـكون قـيمـا للـذات العـربية
نـظومـة السلـوك االجتـماعى الـعربـى ولقد تـشعـرنت الذات الـثقـافيـة و

وتشعرنت القيم معها كما سنظل نوضح فى فصول هذا الكتاب.
وسـنـبـدأ مـن اخـتـراع الـفـحل وهـو أخـطــر اخملـتـرعـات الـشـعـريـة/
الـثـقـافـيـة وهـو مـصـطـلح ارتـبط بـالـطـبـقـة (طـبـقـات فـحـول الـشـعـراء)
وارتبط بالتفرد والتعالى (الشعراء أمراء الكالم) مثلما ارتبط بتوظيف
اللـغة توظـيفـا منـافقـا (يصـورون احلق فى صورة الـباطل والـباطل فى

صورة احلق).
٢-٢  حينما يقول جرير٢-٢  حينما يقول جرير(٣٧)(٣٧):

وت والدهر خالد أنا الدهر يفنى ا
ثل الدهر شيئا يطاوله فجئنى 

حـينـمـا يقـول ذلك فإنه يـسـتنـد إلى رصيـد ثقـافى مـتجـذر تقـوم فيه
األنا مقامـا أساسيا وجوهريا ويعتمـد اخلطاب على هذه األنا اعتمادا
مصـيريا إلى درجـة يصـبح معـها هذا الـقول هـو اجلمـلة الثـقافـية ليس
ـا لـلـثـقـافة كـكل واألنـا هـنـا ال تـتـكـلم عن جـرير لـلـشاعـر فـحـسب وإ
غروسة فى ذهن جرير وبدوره وحده ولكنـها األنا النسقية/ الثقـافية ا
ـدون والـكتـاب بهذه يزيـد من بثـها وتـعمـيمـها ولـذا نالحظ احتـفال ا

األنا ألنها تمثل نسقا مشتركا وليست األنا اجلريرية فحسب.

كـونه صـوتـا لـلـقـبـيـلـة وتـخـلـى عن هـذا الـدور ولـهـذا الـتـحـول مـدلـوله
الثـقافـى النـسقـى إذ إن الشـعر فـى ذلك الوقت لم يـكن مـجرد فن من
الـفنـون أو واحدا من خـطابـات لقـد كان هو (كـل) شىء فهـو علم قوم
لم يـكن لـهم عـلم سـواه كـما هى مـقـولـة عـمر بن اخلـطـاب وهـو ديوان
العـرب أى سجلـهم التاريخـى والثقافى وحـينمـا يتحـول هذا اخلطاب
الذى هـو خطاب الـشخصـية القـومية لألمة حـينمـا يتحـول من متحدث
باسم اجلـمـاعة إلى مـتـحدث بـاسم الـفرد فـإن ذلك يـعنى أن اخلـطاب
الــثـقــافى كــله صــار خـطــابــا ذاتـيــا وفــرديــا وسـيــعــزز قـيم الــفــرديـة

صلحة اخلاصة. وا
ديح والـفردية ـديح وا ولـقد تـصاحب هـذا التـحول مع نـشوء فن ا
ــكـن لــلــمــداح إال أن يـــكــون فــرديــا وجـــهــان لــعــمـــلــة واحــدة إذ ال 
مـتمصلحـا والبد أن يكون كذابـا ومبالغا والبـد أن يصور الباطل فى

صورة احلق والبد أن ينتظر مقابال ماديا كثمن لكذبه البليغ.
إذا وقع هـذا مع الفـن الذى هـو ديـوان األمـة وعلـمـهـا الـذى ال علم
لـهـا سواه فـهو - أوال - سـيطـبع الـشخـصيـة الثـقـافيـة بتـلك السـمات
الـتى اكتسبهـا هذا الفن من مهـنته اجلديدة ثم إنه - ثانـيا - سيخلق
طبقة ثقـافية جديدة تتـحلى بتلك السـمات. وهذه طبقـة أخذت بالتشكل
مـنذ ذلك الزمن وعبـرها جرى ثقافـيا اختراع الفـحل الذى ابتدأ فحال
شـعريـا غيـر أنه حتول لـيكـون فحال ثـقافـيا يـتكـرر فى كافـة اخلطـابات
والسلوكيات االجتماعية والثقافية والسياسية وما ذاك إال ألن الشعر
فى األصل هو عـلمنا وديواننا ومـا يحدث فيه يصبغ شخـصيتنا ويؤثر
فى تــكــويــنـهــا وتــوجــيه ســلـوكــهــا وســيـكــون مــســئـوال عن ســمــاتــنـا
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هيمنة كما سنوضح): كونة للجملة الثقافية/ النسقية ا ا
لنا الدنيا ومن أمسى عليها

ونبطش ح نبطش قادرينا
بغاة ظا وما ظلمنا

ينا ولكنا سنبدأ ظا
مألنا البر حتى ضاق عنا

لؤه سفينا وماء البحر 
إذا بلغ الرضيع لنا فطاما

تخر له اجلبابر ساجدينا
اء صفوا ونشرب إن وردنا ا

ويشرب غيرنا كدرا وطينا
ترانا بارزين وكل حى

قد اتخذوا مخافتنا قرينا
ونحن احلاكمون إذا أطعنا

ونحن العازمون إذا عصينا
هـذه مكونات مركـزية لعناصـر النسق الذى كان قبـليا ثم انتقل مع
الـشعـر لـيكـون نـسقـا ثـقافـيـا علـى أن اجلمـلـة أم اجلمل كـلـها هى فى

قوله:
أال ال يجهلن أحد علينا

فنجهل فوق جهل اجلاهلينا
وهـذه هى اجلمـلـة الولـود الـتى تـتولـد عـنهـا سـائر اجلـمل الـنسـقـية
األخـرى ومـنـها صـنع جـريـر مـهارته فى تـضـخـيم الذات مـقـابل إلـغاء

ـا يعنى أنه وبيت جريـر هذا هو دايـالوج ثقـافى (وليس مونـولوجا) 
خطاب نسقى ولقد كانت البداية مع بيت قاله الفرزدق هو:

وت الذى هو ذاهب فإنى أنا ا
بنفسك فانظر كيف أنت محاوله

ا قـال الفرزدق هذا البـيت حلف بالطالق أن جريـرا ال يغلبه فيه و
فـكان جـرير يتـمرغ فى الـرمضـاء ويقول أنـا أبوحـرزة حتى قـال بيته

ذاك جوابا عليه(٣٨).
ونالحظ االنـتــقـال من جــمـلــة (أنـا أبـوحــرزة) وهى جـمــلـة واقــعـيـة
حـقيـقيـة إلى جمـلة (أنـا الدهـر) وهى جمـلة ثـقافـية/ نـسقـية فى مـقابل

وت). رادف النسقى (أنا ا ا
وحـيـنـما نـقـول ذلك فـإنـنا نـضع جـمـلة جـريـر فى سـيـاقهـا الـثـقافى
الذى تـولدت فيه واألصل لألنا الشعريـة/ الفحولية هو الـنحن القبلية
ـتضـخمة أصال والـنافـية لـآلخر بالـضرورة الـوجودية وهى (الـنحن) ا
وإذا مـا تـذكـرنــا كـلـمـة عـمـرو بن كــلـثـوم فى مـعـلـقــته الـشـهـيـرة وهى
ـفعـول الـنـاسخ الـتى تـنـسخ ذاتـها تـبـعـا وبـالـضرورة الـقـصـيـدة ذات ا

لنسخها لآلخرين حتى قال أحد الشعراء عنها:
ألهى بنى تغلب عن كل مكرمة

قصيدة قالها عمرو بن كلثوم
ـؤسسة للـنسق الناسخ وحـينما حتولت هى القصيـدة الناسخة وا
الذات الشـعريـة إلى ذات فرديـة كبـديل عن النـحن القـبلـية فـإنها ورثت

عنها سماتها النسقية. ولكن ما هى تلك السمات..?
بـالـعـودة إلى عـمـرو بن كـلـثـوم نـقـرأ لـديه اجلـمل الـتـالـية(٣٩) (وهى
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ـتـنـبى مـثـلـما جنـده عـنـد نـزار قـبانى الـفـرزدق وجـريـر وأبى تـمام وا
وأدونـيس. بل إنـنـا جنـده فى اخلـطاب الـعـقالنى كـمـا هـو فى اخلـطاب
الشعرى واخلطاب السـياسى واإلعالمى لقد انتقل النسق وترحل من
الـشعـر إلى اخلطـابة ومنـها إلى الـكتـابة لـيسـتقـر بعـد ذلك فى الذهـنية
عنى الثقـافية لألمة ويتـحكم فى كل خطابـاتنا وسلـوكياتنـا. وهذا هو ا
الــبالغى والــشـعــرى من أن الــبالغـة هـى تـصــويـر الــبــاطل فى صـورة
قـفع والـشـعـراء أمـراء الـكالم ألنـهم يـجـعـلون احلق كـمـا يـقـول ابن ا

الباطل حقا كما هى كلمة اخلليل عنهم(٤١).
٣- أخذت فـصيـلـة (الفـحل) تظـهر وتـتشـكل شعـريا حـيث انتـقلت
من فـحـولة الـقبـيـلة كـما تـمـثلـهـا قصـيدة عـمـرو بن كلـثـوم إلى فحـولة
الـفـرد ويـبـدأ الفـرد الـنـسـقى بـالظـهـور فـالـشاعـر فى أصـله الـفـطرى
واحـد من عباد الـله غيـر أنه يبدأ بـتمـييز ذاته عن اآلخـرين فالـشعراء

هم الناس كما يقول أحمد شوقى متكلما بصوت النسق(٤٢):
جذبت ثوبى العصى وقالت

أنتم الناس أيها الشعراء
وشـوقى هـنا يـجرى فـرزا طـبقـيا/ نـسـقيـا به تتـمـيز هـذه الفـئة عن
غيـرها من الـناس حـيث هم الـناس ومن عـداهم لـيسـوا ناسـا حسب

الداللة احلصرية للجملة.
ـا إنهـم قـد تمـيـزوا عن سـائـر الـبـشـر فـإن تـمـيـيـزا آخـر يـجرى و
داخل الـطــبـقـة فــالـذكـر أرقـى من األنـثى حــسـبـمــا يـحـدد أبــوالـنـجم

العجلى(٤٣):

ـعـطى حـجـازى يـردد هذا اآلخـر ولـقـد سـمـعـنـا الـشـاعـر أحـمـد عـبـدا
الــبـيت فى مــقـابــلـة تـلــيـفــزيـونـيــة مـوجــهـا الــتـهـديــد لـزمــيـله الــشـاعـر
أدونيس(٤٠) تـمـامـا مـثـلمـا فـعل جـريـر والفـرزدق أحـدهـمـا مع اآلخر
وتـمـامـا مثـل ما يـتـردد فى اخلـطاب الـسـيـاسى واإلعالمى وفى الـلـغة
الريـاضية الـسائدة كل ذلك من ساللـة ثقافـية نسـقية واحـدة واجلملة
هيمن النسقية هى إيـاها يحملهـا لنا ويغرسهـا فينا النسق الـشعرى ا

شعرن لكل سماتنا الشخصية الثقافية. وا
وماذا جند فى القصيدة الناسخة لعمرو بن كلثوم..?

عنوية ال تتحقق كـانة ا جند القيم الـناسخة لآلخر والتى ترى أن ا
إال بـإلـغــاء اآلخـرين وهـذا اإللـغـاء ال يــتم إال عـبـر الـظــلم وهـذه قـيـمـة
جاهـليـة مركـزيـة ألم يقل زهـير بن أبى سـلمى فى مـنظـومته احلـكمـية
الـقـيـمـيـة (ومن اليـظلـم النـاس يـظـلم) ثم إن هـذا الـظـلم جـوهـر قـيمى
ـون بــطـبــعـهم الــذى تـؤسس له ولــيس رد فـعـل ظـرفى فــهم بـغــاة ظـا
ـينـا) والـفرد ـ ومـا ظلـمـنـا - ولكـنـا سـنبـدأ ظـا الـقصـيـدة (بـغاة ظـا
الـواحـد مـنـهم مـهـمـا كـان صـغـيـرا أو حـقـيـرا فـإنه يـفـوق أى آخـر من
غيـرهم مهمـا كان موقـع ذلك اآلخر والرضـيع الفطـيم تخر له اجلـبابر
لكون الدنيا وقدرتهم هى قدرة البطش حتى ساجدينا هؤالء الذين 
ال أحـد يـشـرب مـاء صــافـيـا سـواهم ولـآلخـرين الـكـدر والـعالقـة الـتى

تربطهم باآلخرين هى فى خوف اآلخرين منهم.
هذه هى منظومـة القيم التى تضعها هذه الـقصيدة كعالمة نسقية
ومنـها انـغرس الـنسق الـشعـرى هذا الـنسق الـذى جنده فى اخلـطاب
الـشــعـرى الـقـد مــنه واحلـديث الــتـقـلـيــدى والـتـجـديــدى. جنـده عـنـد
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األنـا الـنـسقـيـة يـأخذ بـالـتـلون والـتـنوع عـلى أيـدى الـشعـراء جـيال بـعد
ـا يـجـعـله ـتـرجم األكـبـر لــلـضـمـيـر الـنـســقى  ـتـنـبـى وهـو ا جــيل فـا

شاعرنا األول (األب النسقى) يقول(٤٦):
وإنى لنجم تهتدى بى صحبتى

إذا حال من دون النجوم سحاب
غنى عن األوطان اليستفزنى

إلى بلد سافرت منه إياب
هذا النجم هو وليد النجم/ اجلد الفرذدق القائل(٤٧):

وإنى أنا النجم الذى عذبت به
قرى أمة بادت وباد نخيلها

والـنجم يـرث عن جده الـنسـقى سلـوكيـاته وأفعـاله وكمـا أن النجم
اجلـــد عــذاب عــلى اخلــلـق فــإن احلــفــيــد يـــحــمل الــســمـــات نــفــســهــا:

(الديوان٢٦٢/٢)
وجنبنى قرب السالط مقتها

وما يقتضينى من جماجمها النسر
ــعــنى هـنــا يــشـيــر إلى دعــوى الـشــاعــر الـكــاذبــة بـأنه يــتــجـنب وا
الـسالط وأن النسور تـنتظر منه أن يـقدم لها جمـاجم السالط بعد
ـداح األكـبـر فى ثـقـافـتـنـا مـكررا تـبـاهى أن يـقـتـلـهم هـذا مـا يـقـوله ا

الفرزدق بأنه عذاب على الناس وأنه نقمة عليهم(٤٨).
تـنبى الصدارة فى اخلـطاب النـسقى وال بأس من بعض ويـحتل ا

أمثلة أخرى كقوله:
أنا الذى نظر األعمى إلى أدبى (الديوان ٨٣/٤)

إنى وكل شاعر من البشر
شيطانه أنثى وشيطانى ذكر

ـمـيز لـذاته عن غـيـره والـذى هـو الـناس وهـذا اخمللـوق الـنـسـقى ا
ذكر اليقف فى تمييزه لهذه الذات عند حد فئوى بل وهو الشيطان ا
إن الطـبـقة تـتـمايـز من داخـلهـا فـالشـعراء طـبـقات أربع هـم: اخلنـذيذ
ـــفـــلق ومن حتـــتـه الـــشـــاعـــر فـــقط وحتت الـــتـــحت وهـــو األرقى ثـم ا
الـشــعـرور(٤٤) وهــذا األخـيــر أرقى مـن سـائــر الــبـشــر والــبــشـر هم
(اآلخـرون) فى هـذه احلـالـة ويـدخل فى ذلك عـلـمـاء الـلـغـة الـذين جـرى
ويجرى حتقـيرهم واالستهـزاء بهم وإنكار قـدرتهم على معـرفة الشعر
ولــيس لـهم احلق فى مـخـالـفـة رأى الــشـاعـر أو مـعـارضـة حـكـمه وقـد
وردت حكايات عـن بشار والبحترى فى تـأكيد هذا التميز(٤٥) كما أن
ـتعـالى علـيهم تشـمل كل من هو خـارج الطـبقة وأدنى صـفة اآلخرين ا
اجلـمـيع هـو األنـثى ويـجـرى دائـمـا حتـقـيـر األنـوثـة وهـو مـعـنى نـسـقى

جوهرى.
ويأتى الـفحل على رأس الهرم الطـبقى حيث يتعزز مـفهوم التميز
ويــبـدأ الـفـحل بـاكـتـســاب صـفـاته عـبـر خـلـق سـمـات خـاصـة به حـيث
يحـتـكر لـنفـسه حق وصف الـذات ولنـنظـر فى وصف الـذات الشـاعرة
لـنـفسـهـا وهو الـوصف الـذى اصطـنع الـسمـات الـنسـقـية لـلـشخـصـية

الثقافية النموذجية.
ولــئن كـان عـمـرو بن كـلـثـوم يـفــتـتح خـطـابه بـ«أنـا» و «نـحن» فـإن
الـنسق النامى بـعد ذلك هو نسق (األنـا) وكما رأينـا الفرزدق وجريرا
وت) و(أنـا الدهـر) فإن تـنامى هذه يـتقـاسمـان ضميـر األنا بـ (أنا ا
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إلـيهـم جرى حتـويـر العالقـات الـبشـريـة اإلنـسانـيـة ليـكـون الشـاعـر أبا
جلدته وقد قال مخاطبا جدته فى رثائه لها:

ولو لم تكونى بنت أكرم والد
لكان أباك الضخم كونك لى أما

هـذا أبـوجـدته األب الـنـسـقى يـتـنـاسل فـيـنـا ويـتـعـاظم حـتى يـأتى
العقاد فيؤله الشاعر فى بيت يقول فيه:
والشاعر الفذ ب الناس رحمان

ويلـتقط نـزار قبـانى هذه الـداللة الـنسـقيـة فيـقول فى مـقدمـة ديوانه
(طـفولة نـهد): «ماذا نـقول للـشاعـر هذا الرجل الـذى يحمل بـ رئتيه
قلب الله ويضطرب على أصـابعه اجلحيم وكيف يعتذر لهذا اإلنسان

اإلله الذى تداعب أشواقه النجوم» وهذه هى قمة الغلو والتفحل.
ـقدمة نفسهـا كلمة كروتشه التى ويقـتبس نزار مع هذا القول فى ا
حتـمل قـانــونـا فـحــولـيـا داال حــيث يـنـقل: «عــلى الـنـاقــد أن يـقف أمـام

تعبد ال موقف القاضى»(٤٩). مبدعات الفن موقف ا
ؤسس وهذا كالم يحمل مـرجعية نـسقية واضـحة فأجداد نـزار ا
للنـسق كانوا يتـصرفون بطـبقية صـارمة ضد الرأى اخملـالف وينكرون
عـلى غير الشاعـر البصر بالشـعر واالعتراض على السـيد الفحل كما
ـعـطى الـنـسـقى أن كـلـمـة نـزار هى مـجـرد خالصـة نـسـقـيـة تـسـتـلـهم ا
طـاف الفـحولى فى لـعبة وتـستعـيد صـياغـته وتتـخلق بـخلقه ويـنتـهى ا
االنكفاء والـعجب بالذات إلى حد أن تعلن هذه الـذات النسقية أنها قد
جربت أنـواع العبـادة كلـها فـوجدت أن أحـسن العـبادات هـو عبـادتها
لـذاتـهـا وهـذه قـمـة االنـغالق والـتـعـالى يـتـمـثـلـهـا شـاعـر حـديث يـتـولى

وما الدهر إال من رواة قالئدى
إذا قلت شعرا اصبح الدهر منشدا (١٤/٢)

تنـبى سليل الـنسق ففى مـطلع حياتـه قال أبياته ومنـذ البدء كـان ا
التى ظلت هى العالمة الفارقة له وللنسق: (الديوان ٨١/٣)

أى محل أرتقى
أى عظيم أتقى

وكل ما خلق الله
وما لم يخلق

محتقر فى همتى
كشعرة فى مفرقى

طية تتكـرر فى النسق الفحـولى على صورة تتنوع وهذه صـورة 
ـوقف من اآلخـر فـالذات لـكـنـها تـعـطى الـداللـة نفـسـهـا ومـعهـا يـأتى ا
ـكن أن يـبـقى فــيـهـا مـكـان لـآلخـر وهـذه ـتـعـاظـمـة من داخـلــهـا ال  ا

تنبى (أى فى النسق عموما): صورة اآلخر عند ا
أنا الصائح احملكى واآلخر الصدى (١٥/٢)

بأى لفظ تقول الشعر زعنفة (٩٠/٤)
يز كالمى من كالمهم الهراء (١٧/١) وهاجى نفسه من لم 

تنبى/ النسقى إلى التجلى الهرمى حيث يقول: من هنا وصل ا
وأنى من قوم كأن نفوسهم

بها أنف أن تسكن اللحم والعظما
وهـؤالء الــقـوم الـذيـن يـجـرى االنــتـسـاب إلــيـهم هم طــبـعـا الــطـبـقـة
تنبى النسـقية التى تـعارفنـا على تسـميتـهم بالفـحول وعبـر انتسـاب ا
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لـلـخلـيل بن أحـمد والـتى جاء فـيـها: «الـشـعراء أمـراء الكـالم يصـرفونه
أنى شـاءوا ويـجـوز لـهم مـاال يـجـوز لـغـيـرهم.. ويـحـتج بـهم وال يـحـتج
عـــلـــيــــهم ويـــصــــورون الـــبـــاطـل فى صـــورة احلـق واحلق فى صـــورة
ـا أنـشأ الـباطل»(٥٠) وهـى مقـولـة ظلت تـتـكـرر فى الثـقـافـة العـربـية 
فصيلـة بشرية متعاليـة على شروط الواقع والعقل واحلق وهذا أمر له
أثره الـسلبى اخلـطير الـذى ال يقف عنـد حدود الشـعراء بل إنه حتول
مع الـزمن إلى نـسق ثـقـافى صـبغ الـذات الـثقـافـيـة لألمـة. وهـذه الذات
الـتى يـجـوز لهـا مـاال يـجـوز لغـيـرهـا هى ذات فـوق القـانـون والـقـاعدة
وهى مرجع ذاتـها مـذ كانت هى احلـجة لـنفـسهـا يحتـج بها وال يـحتج

عليها وباطلها حق وإن رأت حق اآلخرين باطال فلها ذاك.
هـذه سـمـات شـخـصـيـة مـا من أحـد مـنـا إال وقـد رأى من أمـثـالـها
ا يؤكد الكثير فى كـافة البيئـات االجتماعيـة والسياسيـة واإلعالمية 
أن الـنسق الثـقافى إذا نشأ اليـقف عند حد بل إنه يـعبر كل احلدود

والفواصل.
ا اليـشعـر به غـيرهم هم السـادة الـشعـراء أوال الـذين يشـعـرون 
كما يشهد لهم ابن رشيق(٥١) وهم الذين شهد ابن األثير لثالثة منهم
بـأنهم «الت الشـعر وعـزه ومناته»(٥٢) وجـاء وصف للـمتنـبى فى بعض
لك اجلبـار يأخذ ما حـوله قهرا وعنوة)(٥٣). هؤالء كتب األدب بـأنه (كا
هم من اصطفتـهم الثقـافة لتسـكنهم فى مكـان مجازى ألنهم أرقي من
أن يـعـيـشـوا كـسـائـر الـبـشـر فـاخـتـرعت لـهم (عـبـقـر) كـمـكـان مـتـعـال
وخاص كما جعلت مصادر إلهامهم مصادر فوق بشرية وجعلت لكل
واحد مـنهم شيطـانا يلـهمه ويسيـر معه وقد عـقد أبوزيد الـقرشى بابا

تـرجـمـة الـنــسق بـلـغـة حـديـثـة فى ظـاهـرهــا ومـغـرقـة فى الـنـسـقـيـة فى
حقيقتها وسنزيد من احلديث عن نزار قبانى فى الفصل السابع.

نـخـلص من هــذا إلى تـصـور اجلـمل الـثـقـافـيـة الـتى يـسـتـنـد إلـيـهـا
مشروع اختراع الفحل وهى:

ـة/ اجلـديـدة أ- أنـتم الـنـاس أيـهـا الـشـعـراء وهى اجلـمـلـة الـقـد
نـطق بـهــا شـوقى لـكــنـهـا مــغـروسـة فى الــضـمـيــر الـنـســقى مـنـذ زمن
اجلـاهليـة وفيـها يـجرى التـميـيز الـطبقـى ويتم تعـميـد النـسق أو عمود

الفحولة.
وت أنـا النجم وهى جـمل استـلهـمت النحن ب- أنا الـدهر أنـا ا

فردة. القبلية وترجمتها إلى الذات ا
ج- شـيطـانى ذكـر وفـيهـا يـتم تـميـيـز الذكـورة بـاسـتحـقـاق خاص

ومتعال.
تنبى. د- األنا األبوية كما رأيناها عند ا

طلق. هـ- مركزية الذات وتعاليها ا
و- إلغاء اآلخر والتعالى عليه.

وعـبــر هـذه اجلـمل الـثـقـافـيـة يـجـرى مــنح الـفـحل الـنـسـقى صـفـات
نـحهـا الفحل التـميز الـطبـقى وإن بدت هـذه الصفـات منـحا خـاصة 
ـانحة الشـعرى لـنفـسه فهـذا ليس سـوى ظاهـر األمر فـالثـقافـة هى ا

بحث التالى. ؤسسة لذلك كله كما سنرى فى ا وهى ا
٢-٤ كـان الـشـاعـر مـنـهـمـكـا فى صـنـاعـة األنـا الـفـحـولـيـة وكـانت
الـثـقـافـة من جـهـة أخرى تـقـدم خـدمـاتـهـا لـلشـاعـر مـبـاركـة هـذا الـفعل
ـنسـوبة ـقولـة ا التـضـخيـمى لـلذات وكـانت اجلـملـة الثـقـافيـة هى فى ا
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ـشـعـرنة وهى الـصـيـغة يـسـبـغهـا الـنـسق علـى الشـخـصـية الـثـقـافيـة ا
النسقية السائدة كصورة متجذرة للمثقف النسقى.

ابــتـدأ طـرح مـفـهـوم الـطــبـقـات وتـأصـيـله مع انــطالقـة الـتـلـوين فى
العـصر العـباسى األول وصار ذلك عـنوانا وعالمـة جوهريـة تؤلف فيه
ناقشات وتمحور حوله التفكير الثقافى مع رجال الكتب وتقام حوله ا

كاألصمعى وابن قتيبة وابن سالم.
ثم إن مـصطـلح (الطـبقـات) ارتبط بـعنـصرين مـهمـ ومالزم له
هما عنـصر الفحولة وعنـصر األوائل. والطبقة األرقى هى األقدم وهى
سـتقبل ـوقف من وقت مبـكر ضـد احلاضـر وا األفحل وهـذا حسم ا
ؤنث. وجعل األول وضد اآلخـر الضعـيف والشعـبى وغيـر الشعـرى وا
وذجا أرقى منه. وسنقف هو النمـوذج الكامل الذى ال تتوقع الثـقافة 
عـلى هـذه الطـبقـيـات الثـقـافيـة ونحـاول تـب حـركـتهـا النـسـقيـة ووجوه

جتليها.
٣-٢ األب األول٣-٢ األب األول

ـقفع أن األوائـل أكبـر أجـسـاما وأرجح مـر بنـا من قـبل قـول ابن ا
ـا إنهـم كذلك فـهم بـالـضرورة الـنـسـقيـة أعـلم وأحـكم. وهذا عـقـوال و
ثل الـشعبى الـذى يقول: أكـبر منك تـصور نسـقى متجـذر حتى لنـجد ا
ـا تـعـرف أسالفـنا عـلى بـيـوم أعـلم مـنك بـسـنـة فـاألكـبـر هـو األعـلم و
ن يـأتى بـعده من مـطمح إال أن ـعـلم األول وليس  أرسـطـو وصفـوه با
ـعـلم الــثـانى بـعــد أن تـخـصص األقـدم بــاألفـضـلـيـة الــطـبـقـيـة يــكـون ا
احملسـومة. وجـاءت مـقولـة مـا ترك األول لـآلخـر شيـئا(٥٧). مـثـلمـا بنى
األصمـعى كتابه (فحولـة الشعراء) وابن سالم اجلمـحى كتابه (طبقات

لـهذا فى كـتـابه (جـمهـرة أشـعـار العـرب) وهـذا التـمـيـز الطـبـقى الذى
تمـنحـه الثـقافـة لهـم هو مـا جعـلهـم يشـعرون بـالعـلـو حتى إن عـداوتهم
ــتــنـبى بــارتـيــاح بـالغ(٥٤). وصـار ــقـتــنى كـمــا قـال ا صـارت بــئس ا
ا ـركـزيـته وأنه ضـرورى لـلكـون ولـواله ولـوال شـعـره  الـشاعـر يـؤمن 
ــا أدرك الـنــاس حـقــائق احلــيـاة وهــذا ابن الـرومى سـارت احلــيـاة و

يقول(٥٥):
وما اجملد لوال الشعر إال معاهد

وما الناس إال أعظم نخرات
ومثله أبوتمام الذى يقول(٥٦):

ولوال خالل سنها الشعر ما درى
كارم بغاة الندى من أين تؤتى ا

ا هو واحلق أن الذى أدركنـاه من الشـعر ليـس اجملد والنـدى وإ
ؤسسـة الثقـافية من أخـطر من ذلك بكـثير. وهـنا نرى كـيف تواطـأت ا

أجل صناعة الفحل وإنتاجه.
الطبقيات الثقافيةالطبقيات الثقافية

٣-١ دخل مصطـلح (الطبقات) من وقت مبكـر فى ثقافتنا وارتبط
ارتبـاطا عـضـويا بـالشـعر وجـرى تقـسيم الـشعـراء إلى طبـقات وذلك
بعـد الفـراغ من تـميـيزهم عن سـائر الـبشـر وتأكـيد مـوقعـهم احملروس
ثــقـافـيــا وسـيـاسـيــا من حـيث ارتـبــاطـهم بـالــسـلـطــان حـتى إن شـاعـر
الـسلـطـان هـو من سـيكـون أمـيـر الشـعـراء كـما صـار ألحـمـد شوقى
شاعـر البالط الذى تـأمر على الـشعـراء مع ما فى ذلك من السـخرية
ـنــافق أمـيـرا وهـذه أقـبح صـورة ـداح ا الـتى جتـعل الـعـبــد الـتـابع وا
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والــفـحــولـة والــطــبع والـعــمــود يـعــنـيــان حتــديـدا الــنــمـوذج اجلــاهـلى
بخصائصه الفنية وما يتضمنه من قيم قبلية شعرية.

وإنك لـتـجـد الـديـدن االجـتـمـاعى فى نـظـام الـتـسـمـيـة حيـث جترى
ـعنى تسـمـيـة احلـفيـد بـاسم جـده وتـسـميـة احلـفـيـدة باسم جـدتـهـا وا
أمـول هنا هـو أن يكون األحـفاد على غـرار أجدادهم وإن لم يبـلغوا ا
شـأو األجــداد كـمـا يـعـلن اآلبـاء عـادة ولـكـنـهم فـحـسب يـأمـلـون أن
يـستـفيـد اخلـلف ولو بـعض مزايـا الـسلف ولـيس حلـفيـد أن يصل إلى
درجة فـضل جده. حـتى إذا مـا حدث تـغيـر اجتـمـاعى وخالف الـناس
هذه العادة فى التسمية وصاروا يسمون أبناءهم بأسماء حديثة إما
ـشـاهـير فـإن الـذى حدث ـوضـة وأسـماء ا ذات داللـة أو من أسـماء ا
أن األبناء بعد أن يكبروا يأخذون بتغيير أسمائهم اجلديدة ويتسمون
ة حتى إن أحد األشخاص سمى نفسه (جاهل) بدال من بأسماء قد
ســلـيــمـان ألن جــده كـان اســمه (جــاهل) وقـد كــان أبــوه آثـر له اسم
سـليـمـان غيـر أن للـولـد دوافع نسـقـية أقـوى من رغـبة األب. وبـذا جند
ا يـعنى أن النـسق يتـقوى مع الزمن األبـناء أكثـر نسـقية من اآلبـاء 
وهذا يفسر لنا معنى العودة احملمومة ب الناشئ من أجل استخراج
ـدنية التى ال شجرات الـساللة وتأكـيد االنتسـاب القبـلى لدى األسر ا
صـلة ألبنـائهـا بالـقبـيلة كـوجود وكـتفـاعل وليس لـهم من القـبيـلة سوى
ـرتـبط بـفكـرة األصل وهـذا (األصل) مـرتـبط ذهـنيـا بـفـكرة مـعنـاهـا ا
الـتـمـيـز ونـقـاء الـعـرق والـدم ومن ثم رقى الـنـسل كـذوى أصـول. ومن
الحظ أن هـذا يـشـيع بـ األوالد الـذكـور مـثلـمـا أن تـسـمـيـة احلـفـيد ا
ـا لـتـؤكـد أن األول مـا هـو بأول بـاسـم اجلـد تـخص الـولـد األول وكـأ

فـحول الـشعـراء) عـلى سلـم هرمى يـعـتلـيه من هـو أول وأقدم ويـتدرج
ـتـأخـرون فى ذيل الـقائـمـة وليس فـى التـسـلسـل الطـبـقى حـتى يأتى ا
للمـستقـبل أى موقع فى الـهرميـة الفحـوليـة الطبـقية حـتى إن الفرزدق
حـيـنمـا سمـع فتى يـحاول قـول الـشعـر سـخر مـنه وذكـر له أن الشـعر
أشـبه ما يـكـون بجـمل سمـ  ذبحه فى سـالف الزمن وجـرت قسـمة
حلـمه بـ الـفـحـول األوائـل ولم يـدرك الـفـرزدق نـفـسه من الـقـسـمـة إال
ـصران ومـا بـقى آلت يـأتى من بـعـد شىء يرجى(٥٨) وما الـكـرش وا

ترك األول لآلخر شيئا.
ـديـنـة وفى سـلم الـطــبـقـات تــأتى الـقـبــيـلـة فـى مـوقع أسـمى مـن ا
دن كما يحدد ابن سالم وشعراء الـبادية أرقى من شعراء القـرى وا
وتنغرس الـقبيلـة بقيمهـا فى التفكيـر العربى ونحن نـرى اجلذر القبلى
يـحتـل موقـعـا مهـمـا فى ثـقافـة الـعـربى حتى يـومـنـا هذا وتـأتى عـبارة
ـفعـول النـسقى (فالن ابن أصـول) و(فالن ال أصل له) كـنتـيجـة لـهذا ا
تـأصل حـتى لقـد صار ذلك نـسقـا منـطقـيا يـقاس عـليه. فـابن عربى ا
يصـف احلروف بـأنهـا قبـائل وطبـقات ولـذا تتـفاضل ويـشرف بـعضـها

على بعض(٥٩).
ــعـلم يــتــعـزز إذن مــفـهــوم األول بـوصــفه األب واألصل الــقـبــلى وا
ـعطياتـه وهذا ما سبب واألكمل ولـذا يجرى الـقياس عـليه والتـسليم 
الـعـودة إلـى الـنـمـوذج اجلــاهـلى مع مـطــلع الـعـهـد األمــوى ألنه الـنـمط
األبــوى الــقــبــلى ويــكـون ديــوان الــعــرب هــو الــســجل لــهــذه األصـول
عنى الـنسـقية. ولـقد ارتبط مـصطـلح (األوائل) فى الكتـابات الـعربيـة 
(الـطــبع) والـعـمـود عـمـود الـثـقـافـة بـوصف ذلك عالمـة عـلى األصـالـة
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بـيـنـمـا (الـلـفظ) هـو األشـرف وسيـنـتـسب لألوائـل كمـا نـفـهم من كالم
ـعانى للـمتأخرين(٦٠). وسبق لـعبد البن جـنى يجعل األلـفاظ لألوائل وا

عنى أنثى(٦١). احلميد الكاتب أن قال قوال يجعل اللفظ ذكرا وا
وهـذه طبقية أولية سـيستتبعـها تصنيفات طـبقية أخرى إذ بعد أن
ـعنى فـإن اخلـطاب الـثـقافى سـيـجرى تـفـريغه من يـفـضل الـلفظ عـلى ا
وظيفته العـقلية وسيعتمد اخلطاب على الـبالغة اللفظية التى هى قيمة
شـعـريـة وسيـتـفوق هـذا عـلى غيـره من اخلـطابـات ألنه مـرتبط شـرفـيا

باألوائل وبالشعر وبالفحولة وهذه هى مقومات الشرف الرفيع.
لذا نرى اجلاحظ يشيد بالـبديهة فى مقابل التدبر ويرى أن للعرب
فـضال عـلى غـيرهم ألنـهم أهل بـديـهـة وغـيـرهم أهل مطـاولـة لـلـمـعانى
يقول هذا فى سبـيل دفاعه ضد الشعوبية(٦٢). واجلاحظ البد أن يقول
ـعــنى يـسـتـلـزم هـذا ألن الـشـرط الـنـســقى الـذى يـفـضل الــلـفظ عـلى ا
عنى يحتاج إلى التفكر والتدبر بينما اللفظ اإلعالء من البديهة ألن ا
دونون شـعراء احلكمـة بعبيد مـقوم بديهى. ومن قـبل اجلاحظ وصف ا
ضون أوقـاتا فى التـأمل والتفـكر والتـنقيح وهـذا يقلل الـشعر ألنـهم 
من فـحـولة الـقـصيـدة ويـحيـلـها إلى الـتـأنيث والـدونـية ويـجـعل فـاعلـها

عبدا وليس سيدا فحال.
إن تفضيل الـلفظ ومن ثم البديـهة مرتبط بـاألصل التكويـنى للشعر
من حـيـث هـو شــفـاهى والــشـاعــر رحـال ال يــقـر فى مــكـان وال أرض.
والــشـعــر والشك كــائن بــدوى وهــذا يــقـتــضى الــركــون إلى الــسـريع
ـا هى صفـات الـبـديهـة والـلفظ وانـتـقل الـنسق الـشـعرى واإليـقـاعى 
هـذا إلى اخلـطـابـة وصـبـغـهـا بـالـصـبـغـة نـفسـهـا الـبـديـهـة والـلـفظ ثم

ـا هو ثـان مـثلـمـا كان الـفارابـى معـلمـا ثـانيـا كـحفـيـد جلد مـا بلغ وإ
شأوه ألن النسق اليسمح للثانى أن يصل إلى منزلة األول.

وكنتيجة لهذا التصور فإن الـتربية الثقافية النسقية تعزز من فكرة
كن أن يفعله (احلفظ) من حيث إن ما لدى األوائل أرقى من كل ما 
عنى ال يـتحقق تطـبيقه إال إذا أخـذنا أنفسـنا بجمع الالحقون وهـذا ا
ــشــروع وتــدوين وحــفظ كـل حــكم األوائل وهــذا هـــو الــفــعل األبــرز 
التـدوين الثـقافى فـى عصر ازدهـارنا األول حـتى إن اجلاحظ لـم يجد
بـدا من أن يـنـسب مـؤلفـاته فـى أول أمره إلـى أسمـاء من األوائـل لكى

يسوق مؤلفاته حتت غطاء األوائل األماجد.
ا أنـها اآللة لـكة األهم تـربويـا  وبـذا صارت مـلكة (احلـفظ) هى ا
الـتى حتقق لـلنـسق االستمـرار والتـعزز ولـقد رأينـا شكـوى أبى حيان
الــتــوحــيـدى مـن ضـيــاع بالغــة الــتــأويل ألنـهــا تــعــتــمـد عــلى الــتــدبـر
ومته ولذا شى مع دواعى النـسق وشروط د واالستنـباط وهذا ال 
طـلب الـتربـوى وتمـت شعـرنة الـعـلوم ووضع ظـلت ملـكـة احلفظ هـى ا
ـنطق فى قـوالب شعريـة لكى تـتحولى إلـى محفـوظات ويظل الـنحو وا
الشـعر هـو الفن األشـرف للحـفظ وللـتمـثل وللـتنـمزج عـلى غراره وعلى
طـه الطبقى ويـبقى األب الشعرى مـعطاه األخالقى والثـقافى وعلى 

علم األول وهو من يعتلى رأس الهرم النسقى الطبقى. هو ا
٣-٣ اللفظ األب٣-٣ اللفظ األب

هـناك مـقـوالت حتمل دالالت نـسـقيـة قال بـهـا بعض أسـالفنـا تربط
ب (اللفظ) من جهة واألوائل من جهـة ثانية والذكورة من جهة ثالثة
عـنى حـينـئـذ سيـكون قـيـمة أنـثويـة وثـانويـة ولذا سـيـترك لـآلخرين وا
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شـاركـة فـيه ـعـجم ومـا لم يـتـحـقق ذلك فـإنه يـرفـض ا تـصـحـبه فى ا
تـنـبى الـذى مـا كـان يرى ـا لم يـرض به جـده ا وكـيف له أن يـرضى 
ـتشاعـرين كما هى شـروط النسق اآلخرين سوى زعـنفة وحـفنة من ا

الذى يقوم على إنكار اآلخر فى سبيل تعزيز الذات.
ـلكة الشـعر جند طبقـيات ليس ب الـشعراء فحسب وفى داخل 
ا أيضا ب فن شعرى وآخـر ففن الرثاء مثال يجرى حتقيره فهو وإ
أصـغـر الــشـعـر ألنه اليـعـمل لــرغـبـة وال لـرهـبـة(٦٨) وجـرى وصف ذى
ـدح وال يـهـجـو وال يـفـتخـر وهـذه هى الـرمـة بـأنه ربع شـاعـر ألنه ال 

أركان الشعر حسب التمييز الطبقى(٦٩).
ا تقتضـيه الدواعى النسـقية أن يجرى احـتكار حقوق الـتفسير و
على الـسادة اآلبـاء وهذا مـا جند الثـقافـة تمـنحه لـلشـعراء فـالفرزدق
يـعلن أن عليه الـقول وعلى اآلخرين االحـتجاج به وشتم أحـد اللغوي

عنـدما خطأه ووصفـه بأنه أحقر من أن يهـجى ألنه (مولى مواليا(٧٠))
والبـحتـرى يرى أن النـاس بقر ومـا علـيه أن يفهم الـبقر(٧١) وكعب بن
قولة زهير يقول: أنـا أبصر بشعرى منكم(٧٢). وينتهى األمر ثـقافيا با
قـولة النـسقـية التى ـعنى فى بـطن الشاعـر) وهى ا الـسائدة فى أن (ا
تتـكرر بـصـيغ مخـتلـفة عن وجـود طبـقة من الـعارفـ واحملتـكرين حلق
عرفة دون سواهم من البشر الذين اليرتقون إلى سلم الهرم الطبقى ا

احملصن بالثقافة النسقية.
٥- الصنم البالغى٥- الصنم البالغى

عـبـر هـذه الـعـمـلـيـات الـتى ظـلـت تـتـوالـد وتـتـراكم غـيـر مـراقـبـة وال
مـنقودة جرى تخـليق نوع من األصنـام البالغية ذات السـلوك النسقى

أصيبت الكتابة بالعدوى الـنسقية فاحتل اللفظ مكانه الثقافى األعلى
وذجا تربويا له حضوره االجتماعى والسياسى واالقتصادى وصار 
أيضا وكم ذا نرى الترهل اللغوى اللفظى تماما مثلما نرى اإلسراف
ـا هو نـاجت نسقى االستهـالكى والعاطـفى فى منـاحى سلـوكنـا كلـها 
لشعرنـة النموذج الثـقافى وتغليب الـلفظ بأبعاده الـفحولية والـبدائهية
ـا أن الـلـفظ يـسـد األفق وبه ـعـنى سـؤاال مـهـمـا طـا ولم يـعـد سـؤال ا
وبـالـبـديـهـة نـتـمـيـز ولـتــحـتـرق كـتب الـتـوحـيـدى عـلى وقع غـيـاب بالغـة

التأويل.
٣-٤ هناك مـنظومـة من الطبـقيات الـثقـافية كـلها تـقتفى أثـر الهرم
الطـبقى الشعرى فـاأللفاظ طبقـات كما يقرر اجلاحظ(٦٣) ومثله فعل
ـعــانى طـبـقــات وفـيـهـا وفى ابن عـربـى كـمـا ذكـرنــا أعاله. كـمـا أن ا
األلـفاظ الـشـريف واألصيـل واألقل كمـا أن الـرواة طبـقات(٦٤) بل إن
الــشـحـاذة طــبـقـات أيــضـا وكـانــوا اليـأخـذون األعــطـيـات إال من أهل

الوجاهة(٦٥).
ولذا فإن الشاعر الفحل يبـذل اجلهد كله فى حماية السمو الطبقى
للـفئـة الفـاضلـة وبذا يـقول الفـرزدق: وشر الـشعـر ما قـال العـبيد(٦٦)
مـثـلـما اسـتـكـثر عـلى الـشـعراء الـصـغار قـول أبـيـات هى أليـق بالـكـبار
فكان يأخذ األبيات التى تعجبه منهم بحد السيف ويقول أنا أحق بها
منـكم ولقـد فعـلهـا مرارا(٦٧) أو لـيس هو الـفحل الـذى يجـوز له ما ال
يـجـوز لـغـيـره والـذى الــبـاطل يـكـون عـنـده حــقـا..?! وكـذا فـعل حـفـيـد
عجم الفحول أدونـيس الذى روى معدو مـعجم البابـط للشـعراء أن ا
خـال من اسم أدونـــيس ألنه اشـــتــرط أن يـــخــتــار هـــو األســمـــاء الــتى
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١- ورد بـهذا الـنص فى (العـمدة) ٣١/١ وانـظـر صحـيح البـخارى كـتاب األدب
.٨٧

٢- البيان والتب ٢١٩/٢.
٣- ابن رشيق: العمدة ١١٧/١.

٤- اجلاحظ: البيان والتب ١٣٤/١.
٥- الثعالبى: ثمار القلوب ٦٦٥

٦- األصمعى: فحولة الشعراء ٤٢.
٧- العمدة ٧٧/١.

سعودى: مروج الذهب ٣٢٧/٣. ٨- ا
ؤانسة ١٣٨/٢. ٩- اإلمتاع وا
١٠- ديوان الفرزدق ٧٧٠/٢.

١١- السابق ٦٧٥ ٨١٦ ٨٩٦.
١٢- السابق ٧٦٩.

١٣- العمدة ٧٨/١ وانظر (باب تعرض الشعراء) ص٧٦.
تنبى: ديوانه ٣٣٨/٤. ١٤- ا

١٥- العمدة ٢٧/١.
١٦- تـرد هـذه الـعــبـارة كـثـيـرا انـظــر الـعـسـكـرى: كـتــاب الـصـنـاعـتـ ١٣٨ وابن

فارس: الصاحبى ٤٦٧.
١٧- العمدة ٢٨/١ ٢٩ ٣٠.

ـنـهــاج ١٤٤ ووردت عـنــد ابن فـارس دون إحــالـة إلى ١٨- انـظــر الـقـرطــاجـنـى ا
اخلليل الصاحبى ٤٦٨.

وشح ٢٢٧. رزبانى: ا ١٩- ا
٢٠- اجلاحظ: البيان والتبي ٢٤١/١.

تـرسخ من حيث تـضخم األنـا الذى هـو مخـترع شـعرى ومن حيث ا
مـنح الثـقـافـة للـذات الـشـعريـة مـزايـا وصفـات مـتعـالـيـة وتنـزيـهـها من
ـا يجعلها صـنما بالغيا تصـنعه الثقافة النقد وتبرئـتها من العيوب 
بيدها; لتظل تخضع له وتذل ب يدى مصنوعها النسقى وهذا أسهم
ـوذجا إسهـامـا فعـاال فى خـلق وتـصنـيع شـخصـيـة (الطـاغـية) وقـدم 
ـثـابـة ذهـنـيـا ثــقـافـيـا عن الـصـفـات الالزمـة لـنـشـوء الـطـاغى وصـار 
التـبـريـر األخالقى ألى سلـوك أنـانى مـتجـبـر ومتـعـال ال يـقيم اعـتـبارا
لآلخر ووسيلته مع اخلـصم هى السحق واإللغاء. هذه سمات هى فى
تـعة اجلمالية وكأن ال شىء نظار ا األصل شعـرية كنا ننظر إلـيها 
فـيـهـا غـيـر ذلك غـيـر أن مـا فـيـهـا أفـدح بـكـثـيـر من مـجـرد اجلـمـالـيـة.
ـسألة إلى نهـاية الفصل الرابع ولـسوف أترك تفـصيل القول فى هذه ا

فى مبحث (صناعة الطاغية).
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٤٤- العمدة ١١٤/١.
٤٥- الباقالنى: إعجاز القرآن ١١٦.

٤٦- ديوانه ٣١٦/١.

٤٧- ديوانه ٦٧٥/٢.
٤٨- انظر السابق و ٨٩٦.

٤٩- طفولة نهد ص٥.
٥٠- القرطاجنى: منهاج البلغاء ١٤٣.

٥١- العمدة ١١٦/١.
٥٢- زوردها محمود الربداوى: كشاف العبارات النقدية واألدبية ٢٧٩.

٥٣- السابق ١٢٨.
٥٤- ديوانه ٣٣٨/٤.
٥٥- ديوانه ٣٩١/١.

٥٦- ديوانه ١٨٣.
٥٧- العمدة ٩١/١.

عنى من الشاعر ٥٨- القرشى: جمهـرة أشعار العرب ٢٤. وانظـر بحثنا: رحلـة ا
ركز الثقافى إلى بطن القار فى كتابنا: تأنيث القصيدة والقار اخملتلف. ا

العربى. بيروت/الدار البيضاء ١٩٩٩.
٥٩- ابن عربى: الفتوحـات ٢٣٧/١. وانظر مقالتنـا عن مفهوم القبـيلة فى كتابنا:

ركز الثقافى العربى. بيروت/ الدار البيضاء ١٩٩٨. ثقافة الوهم. ا
٦٠- العمدة ٢٣٦/٢ نقال عن ولـيد قصاب: قضـية عمود الشعـر فى النقد العربى

القد ٥٠ دار العلوم الرياض ١٩٨٠.
رأة واللغة ٧. ٦١- عبدالله الغذامى: ا

٦٢- البيان والتبي ٤٠٤/٣.
٦٣- السابق ١٤٤/١.

وازنة ٤٠٢/١. ٦٤- السابق ١٣٨ وانظر ا
٦٥- العمدة ٨٤/١.

٦٦- السابق ٧٤.
٦٧- األغانى ١٨٨/٨.

٢١- الوردى: أسطورة األدب الرفيع ١٠٠.
٢٢- البيان والتبي ٢٤١/١.

ـنـهـاج ١٢ وانـظـر مـصـطـفى جـوزو: نـظـريـات الـشـعـر عـنـد ٢٣- الـقـرطـاجـنى: ا
العرب ٢٣٦- ٢٤٠.

٢٤- انظر مثال العسكرى: كتاب الصناعت ٥٨.
ؤانسة ١٣٤/٢. ٢٥- اإلمتاع وا

٢٦- من عـبـداحلمـيـد الكـاتب إلى الـكـتاب ٥٣ ٥٤ ٥٦ ٦١ ٦٢ أصـدرهـا وقدم
كتبة الصغيرة الرياض ١٩٧٣. لها عبدالعزيز الرفاعى ا

٢٧- األدب الصغير ٣٦.
٢٨- األدب الكبير ٦٤.

٢٩- شوقى ضيف: الفن ومذاهبه فى النثر العربى ٩٦.
٣٠- ورد فى الصناعت ٥٣.

ؤانسة ١٤٠/٢-١٤٨. ٣١- اإلمتاع وا
٣٢- السابق ١٤٢.

٣٣- ابن سالم: طبقات فحول الشعراء ٢٥/١.
B.Russell: History of Western Philosophy. 127, 128, :٣٤- انـــــــظــــــر

129.
٣٥- نقال عن الربداوى: كشاف العبارات النقدية فى التراث العربى ١٢٤ ويحيله
إلى رياض الصاحل ٦٥٧ واأللبانى فى اجلامع الصحيح برقم ١٨٧٥ ج١.

٣٦- أساس البالغة مادة (ف.ح.ل).
٣٧- ديوانه ٣٧.

٣٨- العمدة ٢٠٩/١.
علقات العشر ١٥٣ دار األندلس بيروت د.ت. ٣٩- الشنقيطى: شرح ا

٤٠- جـرى ذلك فى لـقــاء مع مـحـمــد رضـا نـصــر الـله فى بـرنــامج (هـذا هـو) فى
١٩٩٦/١٠/٢٦ محطة تلفزيون الشرق األوسط MBC لندن.

قولة بعد قليل.. ٤١- سنناقش هذه ا
٤٢- الشوقيات ٣٤/٢.

٤٣- أبوالنجم العجلى: ديوانه ١٠٣.
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٦٨- العمدة ١٢٣/١.
وشح ٢٢٧ وابن قتيبة: الشعر والشعراء ٢٩. رزبانى ا ٦٩- ا

٧٠- الشعر والشعراء ٢٥.
٧١- البحترى: الديوان ٢٠٠/٣.

ستطرف ١٥٠/١. ٧٢- األبشيهى: ا
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١-١ حدث تـطور ثـقـافي خطـير فى أواخـر العـصـر اجلاهـلي تغـير
معه الـنسق الثقافى الـعربى منذ ذلك الوقت إلى الـيوم وحتولت النحن
إلى األنا مثلما حتولت القيم من بعدها اإلنسانى إلى بعد ذاتى نفعى
أنانى وحتول اخلـطاب الثقافى إلى خطـاب كاذب ومنافق وهو أخطر
حتول حـدث فى الـثـقـافـة الـعربـيـة وأثـر تـأثـيـرا سلـبـيـا. ذلك هـو ظـهور
ـداح وفى مقابـلها ـثقف ا ـدائح وشخـصية ا ديح وثـقافة ا شـاعر ا
مدوح مع لعب الثقافة لهذه األدوار جميعها عبر شخوص شخصية ا
ـاط من القيم ثلـون اللـعبة ويـحقـقون نسـقيـتها. وتـمخض عن ذلك أ

ومن السلوكيات الفردية والنسق الثقافية.
ـالك عربـية لقـد ظهـر ذلك فى أواخر الـعصـر اجلـاهلى مع نـشوء 
يرأسـهـا حاكم مـدنى أو شـبه مدنى كـبـديل عن شيخ الـعـشيـرة حيث
ـناذرة والـغسـاسنـة وظهـر معـها تـقلـيد ديـنة الـشمـاليـة مع ا ظهـرت ا
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الثقافـية اجلاهلية مع مطلع الـعصر األموى وهى العودة التى رسخت
األعـراف األدبــيـة اجلـاهــلـيــة وأدت إلى حتـولــهـا إلى أنـســاق ثـقــافـيـة
اط سـلوكيـة وأعراف ثقـافية. ثم إن راسـخة ومتـجذرة وتخـلق عنهـا أ
عصـر التدوين حيـنما جاء فإنه راح يـدون هذا اخلطاب ومن ثم غرسه
فى الـذاكـرة الثـقـافـيـة لألمـة من حـيث إن الـشعـر هـو ديـوانـنـا وسجل
وجـودنـا الـثـقافـى. وإن كنـا قـد وقـفـنـا فى الـفـصل الـثـالث عـلى احلدث
الـثــقـافـى األول الـذى تــمــخض عن (اخــتـراع الــفـحـل) وظـهــور الـذات
ـستـبـدة فإنـنـا هنـا سنـعـرض للـتـحول الـقـيمى اخلـطـير الـذى أحدثه ا
ديح تلك التى لم تكن مجرد فن شعرى كما تعودنا أن ظهور ثقافة ا
نـقول ونـبرر إنـها حـادثة ثـقـافيـة بالـغة اخلـطورة فى الـتكـوين النـسقى

الثقافى للذات العربية كما سنحاول أن نوضح فى هذا الفصل.
١-٢ حتول القيم١-٢ حتول القيم

هـناك قيمتان مـركزيتان فى النظـام القبلى هما الـكرم والشجاعة.
والكـرم قـيمـة سـلمـية بـيـنمـا الـشجـاعة قـيـمة حـربيـة وحـولهـمـا يحـتكم
الـتـصور الـقـبلى لـلـحيـاة واإلنـسان فـاألنـبل هو األكـرم وهـو األشجع.
ا ألنه والتقوم احلياة الـقبلية إال بهات القـيمت ولم يكن البدوى كر
ـديح أو يـتـقى الـذم لـقـد كـان الـكـرم - ومـايـزال لـدى الـبدو - يـريـد ا
قـيمـة وجودية أشـبه ما تـكون باحلـفاظ عـلى النوع فـأنت تكـرم ضيفك
ـهلـكة وت ونـهايـة حـياته فى الـصـحراء ا ألن عـدم اسـتضـافته يـعـنى ا
وهـذا مـصـير سـتـواجـهه أنت أيـضا فـيـمـا لو انـقـطـعت عادة الـضـيـافة
الصـحراوية. والبدوى كائن مـترحل بالضرورة ولذا فـإنه يظل محتاجا
ـن يقـبـل بـضيـافـتـه ومن ثم فـإن احملـافـظـة عـلى فـكـرة الـضيـافـة هى

ـناذرة والـغسـاسـنة وظـهر مـعـها تـقلـيد ـدينـة الـشمـاليـة مع ا ثـقافى ا
ـداح وبـينـهـمـا صـفـقة ـمـدوح وشـخص ا ثـقـافى تـخلـق فيه شـخص ا
نح هذا يبيع وذاك يشترى. وجرى تسليع دح وهذا  متبادلة فهذا 
ـمالك الـشمـالية الحظ أن هذا تالزم مع ظـهور ا البالغـة واخليـال. وا
ـمالـك الوسـطى وال اجلنـوبـية كـممـلـكة هـوذة بن على ولم يـحدث فى ا
ثل الك اليـمن وهى كلهـا لم تكن مـسرحا  ذى التاج فى الـيمامـة و
ـا يعنى أننا أمام عـنصر دخيل تسرب هـذا التغير الثـقافى اخلطير 
كمـزيج للتـأثر العـربى بالـطقس اإلمبـراطورى الفـارسى والرومى حيث
تفردة وهى صفات تـعالية ومنزلـته ا طـلق بصفاته ا لك ا شـخصية ا
ـناذرة والـغـساسـنـة إلى اكتـسـابـها ال عن طـريق اجلـيوش بل سـعى ا
. لـقد ـداحـ ـال عـلـى ا ـدائح الـشـعـريـة فى مـقـابل بـذل ا عن طـريق ا
الك الوسط ظهـر نوع جديـد من احلاكم غيـر العـشائرى وإن كـانت 
واجلنوب قـد ظلت محافـظة على الـنمط القبـلى فى مفهـوم الزعيم الذى
هــو من الــعـشــيــرة وعـلـى غـرارهــا الــنـمــوذجى فـى عالقـاتـه مع أفـراد
ـقـدار مـا هم جـمـاعـته ونـاسه بـيـنـمـا ـلـكـتـه الـذين لـيـسـوا رعـايـا 
وذج احلاكم اإلمـبراطور وسعت إلى تمثل مالك الشمـالية  اتخـذت ا
صفات الـرجل الكامـل وكان الشـاعر هو الصـانع الذى تـصدى إلنتاج
ـطلق كمـا جندها فى الـشعر الـسلعـة اجلديدة لـتحقـيق صورة اآلمر ا
ـدائـحـى األول ومـا تـمـخـض عـنه من صـفــات نـسـقــيـة وهى صـفـات ا
صــنـعت اإلمـبـراطـور اجملـازى كـمـنــحـوت بالغى مـشـعـرن. هـذا حتـول
ثـقــافى له آثـاره الــعـمــيـقــة فى ثـقــافـتــنـا وحـدوثـه فى أواخـر الــعـصـر
اجلـاهلى جـعله هـو النمـذوج احملتـذى حينـما صـارت العـودة إلى القيم
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ـشـهـود علـيه من الثـقـافـة الـبـدويـة الـصـحراويـة إلى عـهـدهـا احلـديث ا
ا إنه تقليد قبلى متأصل. ا يعنى صحة القياس  قريب 

والـشـاعـر الـبـدوي شـاعـر جـمـاعـة ولـذا فـإن الـذات الـشـعـريـة هى
وذجى الذات القـبلية - الـنحن القبـلية) ومثـال دريد بن الصمـة مثال 
دال ينص على اندماج الفـرد باجلماعة اندماجا كامال وهو وإن رأى
ان قـومه على خطأ فـإنه يظل معهم واليـنشق عليـهم وهو من غزية إن
رشـدت رشـد مـعـهــا وإن ظـلت ظل. وهـذه قـيـمـة فى الـسـلـوك اجلـمـعى
الواعى إذ إن دريـد بن الصمـة كمـا هو واضح من قـصيدته(٢) كان
يعى شـروط العالقـة اجلمعـية ولم يـحجب رأيه عن جمـاعته غـير أنهم
لم يقـبلوا بـرأيه مع أنه زعيمـهم وحكيـمهم ولم تأخـذه عزة الذات إلى
الـعــنـاد فــمـا كــان مــنه إال أن انـصــاع لـرأى الــغــالـبــيـة وهــذا مـوقف
وقـراطى يغـلب رأى الـرعيـة وخيـار اجلـماعـة على رأى الـفرد ورأى د

الزعامة.
هذه قيم إنسانية ذات عالقة فعلـية بالشرط الثقافى للقبيلة فالكرم
والـشجـاعة والـنحن الـقبـليـة كلـها جتـتمع لـتشـكل النـظام االجتـماعى
والوجودى للقبيلة وجاء اإلسالم كدين ذى نظام أخالقى يعزز القيمة
اإلنـسـانيـة لـنظـام اجلـماعـة التـى تتـسع لالخـتالفات لـكـنه اختالف فى
ائتالف وفى وحـدة اجـتمـاعيـة تـتنـوع وتتـعـدد من داخل اجلمـاعة وال
يؤدى هـذا إلى خروج أو نفى غيـر أن ما تمخض عنه الـنسق الثقافى

شىء غير ذلك كله فلماذا وكيف...?
ـمــدوح جـاء عـبـر ظــهـور مـلك وهــو غـسـانى أو ١-٣ إن ظــهـور ا
مناذرى اعتلى كرسى احلـكم واكتسب وجاهة خاصة إذ لم يعد شيخ

ادخـار مـعنـوى قـيـمى يدرأ عن الـذات غـوائل اجلـوع والضـيـاع الـلذين
صـير احملـتوم فـيمـا لو اخـتفت قـيمـة الكـرم والضـيافة من سـيكـونان ا
الـثـقـافـة الـصـحـراوية لـهـذا يـجـرى تـثـبـيت هذه الـقـيـمـة وااللـتـزام بـها
كـأسـاس مـرجـعى للـوجـود. ولـهـذا فهـى ليـست قـيـمـة للـتـبـاهى ولـيست
عالمــة عـلى الـغــنى واألريـحـيــة ويـدل عـلـى ذلك أن الـنـســاء الـبـدويـات
يـلـتـزمـن بـقـانـون الـضـيـافـة وإكـرام الــضـيف فى حـالـة غـيـاب الـرجل
واليتوان فى ذلك بل هو من أهم ما يلتزمن به. وهذا على نقيض ما
ال رأة اللوامة التى تلوم زوجها على إهدار ا نراه شعريا من ظهور ا
ــرأة الــنــصــوصــيــة. وهــذا أمــر يــبــ وعــلى كـــرمه الــزائــد فى رأى ا
االخـتالف بـ الكـرم كـقيـمـة قبـلـية إنـسـانيـة ذات مـعنى وجـودى وب
ـصلحة السوق الكرم كقـيمة شعريـة متحولة جـرى حتويلها وتـزييفها 
الـثـقافـيـة التى سـنحـاول كـشف أنسـاقـها. ولـقد حـظى مـوضوع الـكرم
(١) مثلما اهتم به األوائل غير أن باهتمام كـثير من الدارس احملدث
مـا لم يـجر الـتـنبه إلـيه هـو التـحـول اخلطـر الـذى صاحب ظـهـور ثقـافة

ديح. ا
ـا إن الكرم والـشجاعـة قيمـتان جـوهريتـان فى البقـاء اإلنسانى و
البـدوى فـإن إطراء هـاتـ الـقيـمـت وامـتـداح أصحـابـهمـا هـو إطراء
دح البدوى فى شعر أو فى قول إال من هو فعال صادق وحقيقى وال
ذو شـجــاعـة وذو فـضل هــكـذا مــديح زهـيـر بـن أبى سـلـمـى لـهـرم بن
ـدح قيم السالم والوفـاق التى يرمـز لها هرم الذى سـنان حيث كان 
ـا اسـتحق عـلـيه الـثـناء ـاله  ـتـحـاربـة وفادهـا  حـقن دمـاء الـقبـائل ا
الذى هـو ثـناء عـلى الـقـيمـة ولـيس استـجـداء للـعـطاء. وهـكـذا هى حال
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يلـتـزم بشـرطى الـرغبـة والـرهبـة اليكـون فـحال وسيـظل نـاقصـا مـثلـما
صار لـذى الـرمـة الـذى وصـفـوه بـأنه (ربع شـاعر)(٥) ومثـلـمـا وصـفوا

شعر الرثاء بأنه أصغر الشعر ألنه ال يقال لرغبة وال لرهبة(٦).
دائـحى انـتـهت لـتـجعل هـذه الـثـقـافة الـتى ابـتـدأت نـاقدة لـلـشـعـر ا
(الـرغبـة) أسـاسا إبـداعـيـا وقانـونـا فـحولـيـا وجرى تـدوين الـرغـبة مع
الـرهبـة لـيـكونـا اجلـمـلة الـثـقـافـية الـتى تـصـنع الـنسق الـثـقـافى احملرك
ـتحـكم بـالذات الـثـقافـيـة. وجرى نـسـيان االعـتراض األول لـلـخطـاب وا

ديح. ضاد لشعر ا ا
بدأ الثقافى الفاعل نسقيا وحتكم قانون (الرغبة والرهبـة) ليكون ا
حتى حـظى بالقـبول العـام وكانت اعتـذاريات النـابغة من الـنعمان من
أهـم النـصـوص الـنـسـقيـة الـتى تـربى عـلـيـها الـذوق الـثـقـافى الـعام فى
ــوذجـا لـلــسـلـوك ولــنـظـام ــمـدوح وصـارت  ـادح وا الـعالقـات بــ ا
ـبـنى عـلى الـرغبـة والـرهـبة ولـعب الـشـعراء الـعالقة ونـظـام اخلـطاب ا
على مر العـصور هذه اللعـبة بإتقـان عجيب وبالـتزام تام وتسرب ذلك
ثلى الثقافة من إلى سائر اخلطـاب حتى العقالنى منها وإلى سـائر 

ا يعنى جتذر النسق وتغلغله فى الضمير الثقافى. غير الشعراء 
ـمــدوح ظـهــرت مـنــظـومــة الـصــفـات ١-٤ مـع ظـهــور شـخــصـيــة ا
الـشعـرية ونـقـصد بـذلك أن الـصفـات لم تـعد واقـعيـة وحـقيـقـية إنـها
فـحـسب صـفـات يـسـتـلـزم الـغــرض الـشـعـرى قـولـهـا مـذ كـان الـهـدف
اسـتـدرار الـعـطـاء. ولـو نـظـرنـا إلى مـثـال حـا الـطـائى الـذى اتـخـذته
الـثقـافة رمزا لـلعـطاء بال حسـاب وهو مـثال يلـعب دورا مزدوجـا فهو
ــادح. إنه يـبــذل ويـثــنى عـلى ـمـدوح وا ـثـل ا شـاعـر وكــر أى أنه 

قـبيـلة غيـر أنه ما زال يـؤمن بالـقيم الـقبـليـة كالـشجـاعة والـكرم وهو
مـحتـاج لالتصـاف بـهمـا كـتبـريـر للـزعامـة غـير أن هـذه صـفات تـوجد
لـدى غيره من فرسـان العرب وشيوخـها ومن هنا البـد من تمييزه عن
هـؤالء لـكى يـكـتـسب أحـقـيـة ال يـشـاركه فـيـهـا اآلخـرون وهـو مـسـتـعد
ال من أجـلـها وجـاء الشـاعـر وهو هـنا لـشراء هـذه الصـفـات ودفع ا
ـدونات(٣) ولم ير الـشـاعـر بـأسا من الـنـابـغـة واألعشى كـمـا تـنص ا
تلـبـيـة حـاجة الـسـوق كـشأن الـتـاجـر االنـتهـازى الـذى يـنتـهـز الـفرص
االستـثمـارية الطـارئة. وكان هـذان الشـاعران همـا األذكى جتاريا من
ـهـنة ولـم يقـلـقـا من ردود الـفـعل الـثـقـافيـة فى ذلـك الوقت بـ زمالء ا
الـتى راحت تزدرى الشعـر وتفضل عليـه اخلطابة بعـد أن صار الشعر

وسيلة للتكسب(٤).
ابـتــدأ الـتـغـيـر الــثـقـافى بـشـاعــرين جـريـئـ لم يــكـتـرثـا بـاألعـراف
الى عندهما أبلغ من العرف وإن كان النقد كـسب ا الثقافية وكان ا
واالستهجان قد توجه إلى الشعراء الذين حولوا الشعر إلى األغراض
ـا ـمـدوحـ ظـلـوا فى أمــان من الـنـقـد أو الـلـوم  الـنـفـعــيـة إال أن ا
شـترى ثم ازدادت أعداد الـراغب ضمن بـاب العطـاء ووفر الزبـون ا
من الـشـعراء وجـرت السـ الـشعـرية عـلى مـنظـومة ثـقـافيـة من بضع
صـفـات يـصـبـهـا الــشـاعـر فى قـالب بالغى مـحـكم وجـرى اخـتـراع فن
ـديح لـيـكـون أهم األسـبـاب الـشـعـريـة وصـار الـشـعـر ال ينـبـعث فى ا

اخليال إال عبر أسباب الرغبة أو الرهبة.
اخترعت الـثقافة (الرغـبة) و(الرهبـة) ليكونـا أساسا إبداعـيا فهما
سبب لإلبداع أوال وهما سبب للتميز اإلبداعى ثانيا والشاعر الذى ال
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الوجود اإلنسانى فى احلياة الصحراوية وهو أيضا أحد أهم صفات
اخللق البشرى الفردى والقـومى للرجال وللنساء معا وبال تفريق. ولم
رأة من قـيم الكرم إال بعد أن استفحلت صفات الكرم يجر استبعاد ا
ـرأة يحـمـد فيـهـا البـخل واجلـ حسب والـشـجاعـة وجـاء القـول إن ا

قولة النسقية الفحولية. ا
٢- جاء التغير مصاحبـا للتغير النسقى فى الشعر الذى اتخذ من
ديح مادة جـوهريـة فى الفـحولة الـشعـرية وكـان الهجـاء رديفـا أزليا ا
صاحبة الهجاء له ديح إال  للمديح يسنده ويؤازره واليتحقق فعل ا
والـعـطـاء يـتم رغـبـة فى الـثـنـاء ورهـبـة من الـذم وهـذه قـاعـدة (الـرغـبة
مـدوح مثلـما حتـرك الشاعـر. ومن هنا حتـول الكرم والـرهبة) تـشمل ا
من قيمـته اإلنسـانية األخالقـية إلى قـيمة فـردية نـفعيـة تخـضع لشروط
الـرغـبـة والـرهـبـة ودخل احلـس اإلرهـابى فى اخلـطـاب الـثـقـافى وهـو
إرهـاب مبنى عـلى االبتـزاز من جهـة وعلى الـتبادل الـتجـارى من جهة
ـثـقف الـشـحـاذ وظـهور أخـرى. وهـذا أفـضى إلى ظـهـور شـخـصـيـة ا
بالغة الـشحـاذة التى ابـتدأت بـالشـعر وامـتدت إلى الـنثـر كمـا هو فن
قامات الذى هو تدريب نـسقى على فنون بالغة االستجداء. وكما أن ا
الـثـقافـة صـارت ثقـافـة شـحاذة حـسب الـنـسق الشـعـرى فـإنهـا أيـضا
اتـسمت بـسمـة الروح اإلرهابـية فى الـقمع والـتخويف فـالشـاعر صار
ذاتا مـتـفردة من جـهة ولم يـعد مـتسـامـحا مع اآلخـرين واتخـذ أسلـوبا
عـنـيفـا فى فرض ذاته ورأيه وفـى تخـويف خصـومه وردعـهم ولقـد بلغ
هذا كل مبلغ فى تـركيز خطاب الرغبة والرهـبة فى ذاكرة الثقافة كما

سنوضح فى آخر هذا الفصل.

الـبـذل وفى شعـره ظهـرت الـقيم الـنسـقـية فى عالقـة السـمـعة بـالعـطاء
ــصـلـحـة اجملـد الـفـردى وبـدأ مـعه الـصـراع بـ وفى تـوظـيف الـلـغـة 
رأة والـرجل حـيث الـزوجـة الـلوامـة الـتى تـلـوم زوجهـا عـلى تـبـذيره ا
ال ـال غـاد ورائح ويـبقـى من ا بـيـنـمـا يرد الـرجل عـلـيـهـا مـؤكـدا أن ا

األحاديث والذكر(٧).
عنى يتشكل فى أن هنـا حدث التغيير الـقيمى لفعل الكرم حـيث بدأ ا
الـكرم من أفـعال الـرجل حتديـدا وأن الـرجل يفـعله لـغـاية ذاتـية تـرتبط به
شـخصـيا ومـن ثم جرى اخـتراع الـشخص الـكر وهـو كائن شـعرى -
أوال - مـن حيـث إنه شـخصـيـة شـعـريـة ومن حـيث إنه فـرد مـعـ بـاسمه
وصفته وهو - ثانـيا - ذات فحولية ال يعبأ بـاحلال العائلية اخلاصة التى
ـرأة مـعـنـيـة بــالـشـأن اإلنـسـانى ـرأة/ الـزوجـة من حـيـث إن ا تـمـثـلـهــا ا
احليـاتى لهـا وألوالدها وتـخشى من تـبذيـر الرجل عـلى مصـيرهـا ومصـير
أوالدهـا بـينـما الـرجل يـظهـر غيـر مـعنى بـهذه احلـال اإلنـسانـية ولم يـعد
الرجـل النـصـوصى يـهـمه الشـأن اإلنـسـانى وهـو مسـتـعـد ألن يـذبح أحد
أبنـائه ليـقدمه قِـرىً لضـيـفه كل ذلك خشـية الـذم من ضيف يـظن لنـا ماال

فيوسعنا ذما - كما ورد فى قصيدة احلطيئة.
حتــولت قــيــمـة الــكــرم من بــعــدهــا األخالقى واإلنــســانى إلى بــعـد

شعرى وتعددت هنا معانى الكرم فهو:
ـروءة والتـكـامل االجتـماعى ١- قيـمـة دينـية وأخالقـيـة وجزء من ا
عـنى األصل لـلكـرم وفى ذلك جـاء احلديـث الشـريف الذى وهـذا هـو ا
ورد فى معـناه من كـان يؤمن بالـله واليوم اآلخـر فلـيكرم ضـيفه. وكان
اخلـلق العـربى/ الـبـدوي يقـوم علـى ذلك كأحـد قـيم القـبـيلـة وضرورات
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ـا إنه مـذ كـان الـشـعــر هـو الـفن األول عـربـيــا وهـو ديـوان الـعـرب. و
كذلك فقد أدى دورا مـزدوجا حيث توسل بـجماليـاته لتمريـر قبحياته
وتـشعـرنت الـثـقـافـة وصارت صـورا شـعـريـة حتمل كـل عيـوب الـشـعر
وجـرى فــعال جتــريـد الــلـغــة من دورهــا فى الـفــعل والــعـمل وكــأن قـد
صارت لغة غير فاعلة وال تدفع للعمل لغة غير وظيفة وغير فعلية بعد
ـلتـزمة ـفرطـة والـبالغيـة غـير الـعـملـيـة وغيـر ا أن تشـبـعت بالـشـعريـة ا
ـعقـولـيـة والواقع مـذ كـان الـشـعر غـيـر مـعنى بـهـمـا. وصارت بـشـرط ا
ثـالى الكـاذب التى هى الـسمـة اللـغويـة النـسـقيـة هى سمـة التـجريـد ا
السـمة الـتى أفضى إلـيها الـتغـير الـشعـرى فى آخر الـعصـر اجلاهلى
وتـبـنـتـهــا الـعـودة األمـويـة إلى الــنـمـوذج اجلـاهـلى ثـم أخـذ بـهـا عـصـر

ضمر النسقى الثقافى. التدوين لتستقر فى ا
ومن تبـعـات سلب اخلـطاب من طـاقـته التـعـبيـرية صـار قراء األدب
ومسـتهـلـكو الـثقـافـة يتـمتـعـون بنـصوص مـنـبتـة الصـلة مـعـهم فالـقراء
ا يـعنى أنـهم صاروا خـارج اخلطاب ـدوح  ليـسوا مـادح وال 
ؤسسـة الثقافيـة تزخ هذا اخلطاب ولـيسوا طرفا فـيه ومع ذلك ظلت ا
فينـا حتى تعودنا عليه وانـدمجنا فيه متذوق له ومـصطبغ بصبغته
ـبسوطة تـعة الفـنية ا حـيث هو النـموذج اجلمـالى والعالمة الـثقافـية وا
أمـامنـا. وهذا حـول القراءة إلـى مسلـك شبه آلى خـاصة مع االعـتماد
ـا ختم عـمـلـيا عـلى أفق الـتـفكـر الـنـقدى واحلس علـى مهـارة احلـفظ 

اإلبداعى.
١-٦ حكومة البالغة

مدوح لكى تـتم عملية التنـسيق أى تثبيت النـسق البد من تربية ا

نظومة األخالقية العربية نظومة األخالقية العربية١- ٥ حتول ا ١- ٥ حتول ا
إن الــتــحــول فى مــدلــول قــيـمــة الــكــرم لم يــكـن حتـوال فـى مــفـردة
أخالقـية بل إنه حتول فى منـظومة القـيم العربية كـلها ذاك ألن الكرم
قيـمة مـركزية يـعتـمد علـيهـا النظـام األخالقى العـربى وتتمـركز حـولها
ـنـظومـة األخالقـيـة الـعـربـيـة ولـذا فإن أى تـغـيـيـر يـحـدث فى مـفـهوم ا
ـسلـكى للـذات الـعربـية. س الـنظـام الـذهنى والـنظـام ا الـكـرم سوف 
فـالـكـرم هـو لب الـعالقـة بـ الـذات واآلخـر وهـو ضـابط الـسـلـوك بـ
وقف من الغـريب واحملتاج والـضعيف وفى اإلنـسان واإلنسـان فى ا
الـسماحة واألريحـية النفـسية وقبول اآلخـر وفى حس األمان والتأم
والـتـواصل اإلنـسـانى غـيـر الـنـفـعى. وإذا مـا جـرى تـغـيـيـر فى مـدلول
الكرم كـفعل وكتصور فـإن هذا التغـير سيؤثـر سلبا علـى كل ما يتعلق
عـنى اإلنسـانى فى العالقـة البـشرية بـعالقة الـذات مع اآلخر وعـلى ا
وهذا مـا حدث فـعالً مذ حـل البـديل الشـعرى بـنسق الـرغبـة والرهـبة
وصار الكرم الفـحولى الشعرى كـقيمة سالـبة يتولد عنـها كائن ثقافى
غير إنـسانى وغير تـسامحى مصـطبغ بالصـبغة النـسقية ومؤهل ألن
يــصـبغ اخلــطـاب الــثـقــافى كـله بــهـذه الـصــبـغــة وهـذا مــاحـدث فـعال.
وتـغـيرت عالقـة الـفـرد بـالـفرد لـتـخـضع لـقانـون الـرغـبـة والرهـبـة تـبـعا
ـدائح. واختـفى احلس النـقدى مذ للنـسق الثـقافى الـذى سنـته ثقـافة ا
جـرى تـسـويق الـكـذب بـوصف الـكـذب شـرطا جـوهـريـا لـلـمـديح يـقـبله
ؤسسـة األدبيـة مع اللـعبة ـادح وتواطـأت ا ـمدوح واليخـجل منه ا ا
ـقــايـيس وجـرى تــبـريــر الـقــول الـشـعــرى من حـيـث هـو فن اليــقـاس 
ا جعل اخلطاب اللغوى بعامة يتأثر بهذا التصور الصدق والواقع 
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وإذا الفتى القى احلمام رأيته
لوال الثناء كأنه لم يولد

ال تهيؤا للـعطاء هى أسباب اجملد ومن ال يحظى فالثنـاء وجمع ا
بـثـنـاء الشـعـراء عـلـيه فـكأن لـم يولـد. هـكـذا يـسـوق الشـاعـر لـبـضـاعته
ويعلن عـنها ولـقد أشار البـحترى إلى أنه (تـاجر سؤدد) وحـدد مهنته
ـكارم واحلمد)(١٠). ومن قـبلهم الـنابغـة الذى كان بـأنه (يبيع ثمـينات ا

يحدد قيمة األعطية (الثمن) ومواصفاتها فى قوله(١١):
ائة األبكار زينها الواهب ا

سعدان توضح فى أوبارها اللبد
واألمر اليـقف عنـد حدود األعـطيات بل يـتجـاوز إلى ما هـو أخطر
مدوح وهناك فى حيـنما يتدخل الشعـر فى التأثير على سلـوكيات ا
ـسـعودى فى هـذا األمـر حـكـايـة معـبـرة وذات داللـة نـسـقيـة يـرويـهـا ا
نصور كان مروج الذهب عن عيسى بن على الذى ذكر أن أبا جعفر ا
يشـاورهم فى جميع أمـره حتى امتـدحه إبراهـيم بن هرمة فى قـصيدة

قال فيها(١٢):
إذا ما أراد األمر ناجى ضميره

فناجى ضميرا غير مختلف العقل
ولم يشرك األذن فى سر أمره

إذا انتقضت باألصبع قوى احلبل
ـنصـور من رجل يـسـتـشيـر فى كل أمـره إلى رجل مـسـتـبد تـغـيـر ا
ومطلق غيـره بيت من الشعر وهو ليس بـيتا مفردا ومعزوال إنه بيت
نـسقى يحمل داللة نسـقية تتمثل فيـها وظيفة الشعـر ببعده السلبى من

وترويضه على اإلحساس بأنه محتاج حاجة غريزية للمادح وأنه عالة
على مـديحه له وأن صيته وشـرف اسمه وبقاء ذكـره يتوف على مديح
ــا إن ــادح وهــذه هـى أســالــيب إحــداث الــرغــبــة وحــسب ذلك و ا
ـمـدوح هـو احملـتاج لـلـمـادح فـإنه البـد أن يـدفع وبـسخـاء ثـمـنـا لـهذه ا
مـدوح كحال الـسلـعة الضـرورية والشـاعر فى هـذا التخـطيط يـوقع با
ستهـلك باحلاجة شركات اإلعالن فى ترويـجها لـلسلع وفى حتسـيس ا
اسة التى ال تـكتمل شروط حياته إال بهـا. واألعطيات لن تكون كرما ا
ن يدفع أكثر. قدار ما هى ثمن مستحق على سلعة معروضة  وهبة 
وفى حـمـاسـة أبى تـمام جنـد أبـيـاتـا غيـر مـنـسـوبة لـشـاعـر مـحدد
وكـأن عـدم الـنـسـبـة تـعـنى أنـهـا قـانـون ثقـافـى عـام ال يخـص شـخـصا

بعينه وفيها نقرأ(٨):
كر رأى اإلقتار عارا فلم يزل

أخا طلب للمال حتى تموال
ال عاد بفضله فلما أفاد ا

على كل من يرجو جداه مؤمال
هـذه صــفـات ذات طـابـع تـعـمـيــمى تـســعى إلى نـوع من الــبـرمـجـة
ـال من أجل غرض واحـد مـحدد رء لـكـسب ا الـثـقافـيـة لكى يـسـعى ا
ـداحـ لـكى وهـو أن يـكـون عــلى حـال اسـتــعـداد دائـمـة الســتـقـبــال ا
يـنـفـحـهـم بـالـعـطـايـا وهـذا يـتـكـامل مع مـا يـرويه أبـو تـمـام أيـضـا فى

احلماسة ليزيد احلرثى(٩):
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نصـور. والعطاء تدريب على الشحاذة وتعويد على سلوك أبى جعفر ا
ـنع تـدريب عـلى قـيم الـعـمل ـال وا الـكـذب من حـيث إن الـكـذب يـدر ا

والصدق.
ؤسسة الشعرية هو عالمة على إن موقف عمر بن عبدالعزيز من ا
مـا يـحـمـله من تـصـور طـمـوح يـتـمـثل فى رغـبـته فى اإلصالح اإلدارى
واالجــتــمـاعـى ورسم عالقــة إسالمــيـة إنــســانــيـة لــرابــطـة احلــاكم مع

احملكوم وحقوق العدالة.
وهـذا يعنى أن الصلـة ما ب الثقـافة ونظرية احلـكم صلة عضوية
ديح هى ـمـدوح فـإن ثقـافـة ا ـقـدار مـا يكـون الـسلـطـان فى خـانة ا و
ؤسسة وإذا ما تخلى سلك وتتشعرن ا تحكمة فى نظام الرؤيـة وا ا
ـمـدوح الشـعـرى فـإنه يـكـون أقـرب إلى اإلنـسـانـية احلـاكم عن صـفـة ا

والعدالة كما يؤكد مثال عمر بن عبدالعزيز.
ولكن..

ماذا جرى حلادثة عمر بن عبدالعزيز...?
ا هى جملة ثقافية معترضة. هذه احلادثة التى ظلت معزولة وكأ
إن الطاقـة النسقـية أقوى من قـدرة شخص مفـرد حتى إن جريرا
هنة مـرة أخرى كما كان نفسه عاد بعـد عمر بن عبـدالعزيز ليـمارس ا
من قـبل. ولــئن صـحت األخـبــار فى أن عـمـر بـن عـبـدالـعــزيـز قـد مـات
مــســمــومــا فالشك أنه ضــحــيـة الــنــسق الــذى تــمـكـن حـتـى ال يـرضى
بـاالخـتراق أو الـتحـرش بـشروطه وهـنـاك عالقة عـضـوية بـ الـسلـطة
وثقافة النخب تتضافر خلدمة بعضها بعضا وعمر بن عبدالعزيز كان
نشازا فى لـعبة السـلطة والتـحكم ولغة احلـاكم الفحل كصـورة للشاعر

تفرد ذى الصفـات االصطناعية الـنسقية وهذا حـيث صناعة الفـحل ا
ما أفـضى أخيرا إلى صناعة الـطاغية الذى هو إفراز ثـقافى للمفعول

السلبى خلطاب التفحيل كما سنرى.
دائـحى فـإنهم أيـضا ـوذجـهم ا وكمـا سـعى الشـعـراء إلى ترويج 
شـتـرى وهذا وضـعـوا أنفـسـهم حتت الطـلب حـسب رغـبة الـسـوق وا
األخـطل يستجيـب لطلب يزيد بن مـعاوية فى أن يهجـو األنصار مقابل
تـنـبى فى حـبـائل سـيف الـدولـة الـذى كان صـفـقة بـيـنـهـما(١٣). ووقع ا
ـزيـد من ـتــنـبى كى يــجـعـله اليــتـوانى فى ســكب ا يــدبـر احلـيل عــلى ا

دائح(١٤). ا
***

هـناك عالمـة كـاشفـة تـدل علـى مدى اخلـراب الـنسـقى الـذى أحدثه
الشعر فى سلوكيات الثـقافة وذلك فى حادثة تولى عمر بن عبدالعزيز
للخالفة حيث جاء الشـعراء إلى ديوان اخلالفة مصطف فى صفوف
ــبـرمج مـديح كـاذب ـدائح كـمــا هـو الـطـقـس الـثـقـافى ا ومـحـمـلــ بـا
ــلك الــصــالح هــو مـــتــزلف ومــال مــغــدق غــيــر أن مــا رأوه مـن ذلك ا
غـشوشة ولـم يخضع لـلعـبة الـرغبة العـزوف التام عـن تلك البـضاعـة ا
والـرهبـة. وهذا أدى إلى تـربيـة جديدة نـتج عنـها أن الـشاعـر جرير بن
عطية راح ينـشد اخلليفة قصيدة عن الـفقراء. وهذا هو مسلك عمر بن
ـنع الشـعراء(١٥). وهكـذا فإن عـبدالـعزيـز الذى كـان يعـطى الفـقراء و
ـمـدوح يؤدى إلـى تربـيـة االثـنـ مـعا ـادح وا تـبـادل بـ ا الـسـلـوك ا
وأخالق الوالى تـغيـر أخالق الشاعـر كمـا غيـر عمـر جريـرا مثـلما أن
أقوال الـشاعر تغير مـن سلوك الوالى كما غـيرت أبيات ابن هرمة من
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من دواعى الـشـعــر ولـيس احلب. ولـذا حـرم ابن قــتـيـبـة ذا الـرمـة من
ــديح والـهــجـاء صــفــة الـفــحل أن شــعـره اجلــيـد فى الــتــشـبــيت دون ا
ووصف شعره بـأنه أبعار غزالن(٢١) وهذا جزاء من لم يـتفحل حسب
ــؤســـســة. وقــد قـــال بــروكــلـــمــان إن احلب لـم يــكن بـــاعــثــا شـــروط ا
تـنبى من افتـتاح القصـائد بالـغزل وأنكر أن شعريا(٢٢). ولقد سـخر ا
تكون الفصاحة فى احلب(٢٣). وكان الفرزدق يتـعالى على شعر الرثاء
ا فـقد زوجـته األثيـرة عنـده اكـتفى بـترديـد بيت فى والغـزل حتى إنـه 

الرثاء قاله خصمه اللدود جرير(٢٤).
ـديح هـو أخـيـرا ديـوان هــنـاك إذن مـا يـقـول بـوضـوح بـأن شــعـر ا
ـوقع األدنى. وهذا مـعناه العـرب إذا ما صـارت الفنـون األخرى فى ا
ـا يـجعل عـنى اإلنـسـانى فى الشـعـر كالـغـزل والـرثاء  التـقـلـيل من ا
ـديح هـو الـفن األهم ثـقـافـيا ونـسـقـيـا وإذا مـا قلـنـا إن الـفـخـر ليس ا
سـوى مـديح لـلـذات والـهجـاء لـيس إال تـعـزيزا لـألنا ضـد اآلخـر وهـما
ـديح من حيث آلـيات الـقول وأخالقـياته فإن مـعا يـصبـان فى مصب ا
ـعتـمدة ـتواتـرة وا ـقـولة ا هـذا يـحسم أمـر اخلطـاب الـثقـافى حسب ا
نـظـريا وتـطـبيـقـيـا من أن القـول يـقـال رغبـة أو رهـبـة وهذا هـو قـانون

ترسخ. فهومه الفحولى ا التفكير واإلبداع 
فهوم وأكـده بشكل قاطع ولقد والشك أن التدوين قـد رسخ هذا ا
ديح نحـصر با دون فى مفـهوم الفن الفـحولى ا أشرنا إلى أحكـام ا
والهجاء والفخر. وعمـليا نرى مختارات أبى تمام فى (احلماسة) وهى
ذات داللـة نــســقـيــة صـارخــة. وفـيــهـا نالحـظ أن مـخــتـاراته من شــعـر
ـديح والـهـجـاء يـبـلغ ضـعف مـا أورده من شـعـر الـنسـيب احلـمـاسـة وا

وذجه السياسى واألخالقى والثقافى مات مع موته الفحل ولذا فإن 
ألن الـنــسق أقـوى وأمـضـى وهـو نـسق لـن تـتـخــلص مـنه الـثــقـافـة إال
ـجـهـود نـقدى شـجـاع ومـتواصل وقـد آن أوان هـذا الـنقـد الـثـقافى

الذى أرى أن عمر بن عبدالعزيز هو أول رواده.
ـوروث األدبى نكتـشف (بحـسرة بـالغة) أن ٧- إذا ما تـمعـنا فى ا
نـزلـة األعـلى ألسـوأ أنواع الـشـعـر من حيث الـثـقافـة الـعـربيـة تـمـنح ا
ديح والـهجاء والـفخر القيـمة اإلنسـانيـة فالشـعر/ الفـحل هو شـعر ا
ومن يعـجز عن هـذه فهو ربع شـاعر كمـا وصفـوا ذا الرمة وقـللوا من
فـــحــولــيـــته ومن شــاعـــريــته وهـــنــاك مــا يــشـــيــر بــوضـــوح إلى أنــهم
يسـتصـغرون شـعر الـرثاء(١٦) حـتى لقـد وصفـوه بأنه فن نـسائى(١٧)
مثلـما أن الـغزل والتـشبـيب ليسـا عنـدهم من أسباب الـشعـر وقد قال
بـذلك ابن قـتـيـبـة فى (الـشـعـر والـشـعراء)(١٨) الـذى ذكـر أن الـتـشيـيب
يــأتى فــحـــسب لــفــتح أبــواب الــقـــصــيــدة إلى الــغــرض األصــلى وأن
مـدوح وفـتـح شهـيـته الـتـشـبـيب يـأتى فـحـسب مـن أجل جـذب انـتـبـاه ا
لالسـتماع ومن ثم حتـريك أريحيته والـشاعر اجمليـد هو من سلك هذا
ا يعنى أن فن سلك ولذا وصفوا اخلـروج من الغزل بـ«التخلص»  ا
ديح ويكفى الـغزل عبء على الشـاعر الفحل والـغرض احلقيـقى هو ا
ـسـمى (الـغــرض) مع مـا حتـمـله هـذه الـكـلـمـة من أنـهم سـمـوه فـعال 
دالالت نفعية واضحة واخترعوا عبارة (دع ذا) كقول لالنصراف إلى
الـغــرض وهـذا مـا يــسـمـونه بــحـسن الـتــخـلص وإجــادته عالمـة عـلى
تـنبى بذلك مذ أجـاد التخلص الفحولـة كما جرى وصف أبـى تمام وا
ـدائحى(١٩). واألبـلغ هـو األطمع(٢٠) والـطمع والـدخـول إلى الغـرض ا
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عـلى مـدح الذات وحتـقـيـر اآلخر فى وقـت واحد واليـسـتقـيم الـفـخر إال
بذلك كـما رأينـا فى قصـيدة عمـرو بن كلثـوم فى الفصل الـثالث. وتلك
كانـت هى النـحن الـقـبـلـية وحـيـنـمـا حـلت األنـا الشـعـريـة مـحل الـنحن
القبليـة وأخذت عنها صفـاتها فى الذات الفـحولية التى ال تـتم فحولتها
ركزى ديح بـوصفه الغرض ا إال بنفى اخلـصم وسحقه ثم دخل فن ا
شـعريـا وثقـافـيا مـعتـمدا عـلى مقـولـة الرغـبة وهى الـتى ال تتـحقق إال
بـسالح الــرهــبـة وصــار األطـمع(٢٧) هــو األبـلـغ كـمــا أنه هـو األرهب
ضـمر هو حينـما حـدث هذا بـهذا الـتراتب النـصوصى صـار النـسق ا
األصل الـذهـنـى لـلـخـطــاب الـثـقــافى من حـيث إن الــبالغـة ذات هـدف
عـقول وال الشـأن العـام اإلنسانى مصـلحى ذاتى لـيس الصـدق وال ا
أو حـتى القبـلى ليسـت هذه من همـومه وشاعر الـقبـيلة أصـبح شاعر
ذاته ولم يحـدث قط أن صـار شاعـر أمة أو وطن أو جـماعـة هذا إذا
تنبى أو أبى تمام وهما من سنتخذهما مثال هنا. أما كان فحال كا
إن كـان شـاعـر مـحـبـة ووفـاء وإنـسـانـيـة أو شـاعـر قـضيـة فـهـذا من لم

بحث السابق. تنظر إليه الثقافة على أنه فحل كما أشرنا فى ا
٢-٢ أشـار بروكـلمـان ومـثله غـرنبـاوم إلى الدراسـات التى كـشفت
عن عـالقـة فن الـهـجـاء بـالـسـحر(٢٨) فـوصـفـه لـعـنـات سـحـريـة يـطـلـقـها
الـشاعـر لتـعطـيل خصـمه ومن ثم كان الـشاعـر إذا تهيـأ إلطالق مثل
ذلك الـلـعن يـلـبس زيـا خـاصـا شـبيـهـا بـزى الـكـاهن ومن هـنـا أيـضا
ـا بخـصائص فن ـعنى أنـه كان عا تسـميتـه بالشـاعر أى الـعالم ال 
ــا) بـقـوة شـعـره ـعـنى أنه كــان شـاعـرا (عـا أو صـنـاعـة مــعـيـنـة بـل 
ادى لـذلك الـشـعر - الـسـحـرية كـمـا أن قـصيـدته كـانت هى الـقـالب ا

ا ينسخ والرثاء بل إنه يختم اخملتارات بباب فى ذم النساء(٢٥) وكأ
ؤشـر نسـقى واضح الداللـة فى ترسيخ بابه األول فى الـنسـيب. وهذ ا
ـديح ووجـهاه ـبـدأ الـفحـولـى فى خـطاب الـرغـبـة والـرهـبـة وبـابـهـمـا ا ا

الالزمان الهجاء والفخر.
بهذا تتعـزز حكومة الـبالغة الفحولـية بخطاب يـحتل اجملال الذهنى
لديـوان العـرب ويتـسـاند نـظريـا وعمـليـا حتـى لتـصيـر البالغـة رسمـيا
وثقـافيـا هى تصـوير الـباطـل فى صورة احلق وإلـغاء احلق بـتصـويره

قفع لها(٢٦). فى صورة الباطل كما هو تعريف ابن ا
ضمر ضمر٢-١ النسق ا ٢-١ النسق ا

فى األصل كـان الـهــجـاء والـهـجـاء ذو جــذر ثـقـافى عــمـيق يـرتـبط
بـالـسحـر وبـفكـرة تـدمـير اخلـصم عـبر تـصـويـره بصـورة بـشعـة تـلعب
دورا سحـريا تـؤول إليه حـال اخلصم حـسب وصف الشـاعر/الـساحر
ـسألة فـيما يـأتى من قول غيـر أننا نـشير له ولـسوف نقف عـند هذه ا
ديح بالهجاء ارتـباطا عضويا ولـوال الهجاء ما كان أوال إلى ارتبـاط ا
ـديح إال بـسـنـد من الـهـجـاء ولـسـوف نـب ـديح وال يـسـتـقـيم أمـر ا ا
ـديح تنطوى عـلى الهجاء كـمضمر بالتـشريح النصـوصى أن قصيدة ا
نـصـوصـى/ نـسـقى. وكل مـديح يــتـضـمن ويـضـمـر الــهـجـاء كـتـوظـيف
لـلقانون الـثقافى الـنسقى قـانون (الرغـبة والرهـبة) وهو الـقانون الذى
ـهمـ على ضمـيرنا عـتمـد فى اخلطاب ا تنـبنى علـيه ثقـافة النـموذج ا
ـدائـحـيـة. ولـذا فـإن الـثـقـافى مـنـذ أن تـمـكـنت مـنـا لـعـبـة نـسق الـلـغـة ا
مسـعـانا لـكشف احلـال الـثقـافيـة وعيـوبـها يـقتـضى مـنا مـعاجلـة نصى
ـديح والـهـجاء عـلى أنـهمـا نص واحـد. ولقـد كـان نص الفـخـر يعـتـمد ا
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الـثقـافى فى سطـوة األنا وفـى موقـفهـا النـاسخ لـآلخر ولـقد صـار هذا
عالمة ثـقافيـة الزمة سنرى آثـارها على مـجمل السـلوكيـات والتعامالت
االجـتمـاعيـة وحتى الـفكـرية وهـذا كـله من جنـاية الـنسق الـشعـرى مذ
هيمن هذا النـسق وصبغ أنساقنـا الثقافيـة كلها بصـبغته ذات الظاهر
الفـنى اجلمالى احملـايد ومن وراء ذلك يتـغلـغل النسق غـير مراقب وال

مكشوف للنقد أو االحتراز.
ـكـشـوفـة بـوصفه ـثـابـة الظـاهـرة الـثـقـافيـة ا ٢-٣ كـان احلطـيـئـة 
عالمـة عـلى النـسق كـمـا اسـتقـر وتـأكـد مـنذ ذلك الـزمن وهـو الـشـاعر
ــيل إلى الــذى تــمــكـن من حتــويل اخلــطـــاب الــشــعــرى من خـــطــاب 
اإلنسـانية إلى خـطاب قـاطع الذاتيـة ولقـد كان احلطـيئـة حفيـدا فعـليا
لزهير مذ كان راوية لكعب بن زهير وهذا كان راوية ألبيه ولئن ورث
ـدح ـديح عن زهــيـر فــإنه لم يـفــته أن يــزاوج بـ ا احلـطــيـئــة شـعــر ا
وذجا فى والـهجاء فـازداد بذلك قوة وعزز سـلطته بـسالطته ورسم 
ـزج بـ لـعبـة الـرغـبـة والـرهبـة وخـطـاب الـطمع مع خـطـاب الـسـلطـة 
خطـاب البغـضاء كمـا حددوا مفـعول النص الـنسقى(٣٤). وهو خطاب
تـغلـغل فى تكـوين الـشاعـر حتى لـيراه شـيئـا طـبيـعيـا إلى درجة أنه لم
يفهم حتذير عمـر بن اخلطاب له حينما اشترط إلطالقه من احلبس أن
ـقـذع ـقــذع وسـأل احلـطـيـئـة عـمــر مـا الـهـجـاء ا يـكف عن الـهـجـاء ا
فـأجابه عـمر: أن تـقول هـؤالء أفضل من هـؤالء وأشرف وتـبنى شـعرا
ن يـعاديهم(٣٥). وهـذا بالـضبط هو مـا يقـوم عليه عـلى مدح لـقوم وذم 
شعر احلطيئة ومن غير هذا فال شعر وال عطاء ولذا عاد الشاعر إلى

جرد أن مات اخلليفة عمر. طبعه ونسقه 

بروكـلمان ٤٦/١ وهو يصور خـصمه بخياله الشـعرى معتقدا أن ذلك
هـو مـا ســيـحـدث لـلـخــصم عـلى وجه الــتـحـديـد كـمــا اعـتـاد أصـحـاب
الـسـحـر الرمـزى تـصويـر رمـوز يسـتـعدون بـهـا حصـول األحـداث التى
يـرغـبـون فى وقـوعـها(٢٩). هـذا مـا جـعل الـشـاعـر أشـبه بـالـعـراف مـنه

بالفنان - كما الحظ غرنباوم ص١٣٧.
هـذا مـعـنى قـد ظل يـتـحـكم فى الـنـسق الـشـعـرى تولـد عـنه حس
قتنى حـسب مقولة مترسخ باخلـوف من الشاعـر الذى عداوته بئـس ا
ـتـنـبى(٣٠) وهـو خـوف ظـلت الـثـقـافـة تـغـذيه وتـؤكـده وهـنـا مـرويـات ا
كثـيـرة تشـير إلى أشـراف وسادة كـانوا يـعطـون الشـعراء خـوفا مـنهم
ـا أن ألسـنتـهم مسـمومة(٣١). ولم يـواجههم بـشجـاعة إال من حتصن
بـقوة الـسـلـطـان الـعـادل مـثل عـمـر بن اخلـطـاب الـذى سـجن احلـطـيـئة
لـبـذاءته فى الــهـجـاء وعـمـر بن عـبـدالـعــزيـز الـذى لم يـتـعـرض لـهم إال
دنيـة وهذا ما سـئولـية األخالقيـة وا حـينمـا صار صـاحب السلـطة وا
جعل جرير يـخرج معلنـا بطالن سحره أمـام عمر بن عبـدالعزيز وقال

بيته(٣٢):
رأيت رقى اجلن التستفزه

وقد كان شيطانى من اجلن راقيا
ولم يفت الشعراء أن يوظفوا هذه اخلرافة الثقافية ويعتمدوا عليها
كـقـوة فى اإلرهـاب وفى حتـقـيق مـعـادلـة الـرغـبـة والـرهـبـة وسـاعدتـهم
الثـقافـة فى ذلك فابـتكـرت لهم واديـا (وادى عبـقر) وشـياطـ وجنـيات

تخص كل واحد منهم(٣٣).
وهـذا األصل السـحرى لـفعل الـهجـاء لم يتـوار عن النـسق الثـقافى
بل حتول إلى نـسق مضـمر يـنطـوى علـيه اخلطـاب الشـعرى والـضمـير
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النقدى ولنا أن نتصـور ما جلبه علينا إلغاء السؤال األخالقى وسؤال
كونات الثقافـية لإلنسان العربى الذى صار ديوانه عقولـية فى أهم ا ا
غـيـر مـعـنى بـهـذه األسـئـلـة واكـتـفى بـاجلـمـالـيـة ومـا فـيـهـا من دغـدغـة

للخيال عبر خطاب مجازى مزيف ومشوه غير عملى وال إنسانى.
تنبى/ النسقى تنبى/ النسقى٢-٤ ا ٢-٤ ا

ـديح إذا مـا قـلــنـا إن نص الـهــجـاء هـو الــنـواة الـنــسـقـيــة لـنص ا
وأخـذنا فى االعـتـبـار األصل الـسـحـرى للـهـجـاء من حـيث هـو خـطاب
عـدوانى ضد اخلـصم يقـول عـلى رغبـة التـدميـر فـإن الشـاعر قـد وجد
سـلـطـته الـثـقـافـية عـبـر اسـتـغالل هـذه الـقـوة التـأثـيـريـة لـلـخـطاب وذلك
تنبى فردة الطاغية وسحق اآلخر ولن جند أكثر من ا لفرض األنا ا
تـمـثـيال لروح اخلـطـاب الـنـسـقى ولن يـكـون غـريـبا لـألسف أن يـحظى
ـفرط مـذ كـان هو الـشاعـر األكـثر نـسـقيـة وليس ـتنـبى بإعـجـابنـا ا ا
إعـجابنـا به إال استجـابة نسـقية غـير واعية مـنا إذا إننـا واقعون حتت
تـأثيـر الـنـسق الـذى يـحـرك ذائـقـتـنـا ويـحـدد خـيـاراتـنـا مـثـلـمـا حتددت
خيـارات أبى تماما فى احلـماسة ومـثلما وجـدنا أنفـسنا نطـرب لشعر
نـزار قـبانى مع مـا فـيه من العـيـوب النـسقـيـة كمـا سـنرى فى الـفصل

السابع.
يـقـودنـا النـسق الـذى جـرى إشبـاعـنا مـنه ومن ثم جـرت بـرمجـتـنا
تنبى واصـفات النـسقيـة وا ا يـتوافق مع ا علـيه حتى صرنـا نطرب 
ـثل النـسق خير تـمثيل ولـقد أشـرنا فى الفـصل الثالث إلى أحد من 
لغية لآلخر عند أبى الطيب ونحن تفردة ا تضخـمة ا األنا الفحولية ا
ـضمر عـنده وهى احلـركة الـتى تسلب هـنا نـشير إلى حـركة الـنسق ا

دح بـالهجاء واحلطـيئة هـو مختـرع اجلملـة النسقـية التى تـمزج ا
وذلك فى جـملته الـشهيرة عن الـزبرقان بن بدر حـيث وصفه بـ(الطاعم
الــكـاسى) وهـو الــوصف الـذى يــبـدو عــلـيه ظــاهـريـا الــثـنــاء أو مـجـرد
احلـياد ويـضمـر ذمـا مقـذعـا فى أعراف الـفـحولـة الشـعـرية الـنـسقـية
ولـذا أدرك الـزبـرقـان مـا تـتـضـمـنه اجلـمـلـة من الـذم إذ رآه قـد شبـهه
ـا يعـنى أن ـرأة الـقـارة فى بـيـتـهـا مطـعـومـة مـكـسـيـة من رجـلـهـا  بـا
ـفـعول ولـقد أدرك صـيغـة اسم الـفاعـل هى دال سلـبى يـعنى صـيـغة ا
غـلف للجملة لكـونه شاعرا متربيـا على ثقافة النسق عنى ا الـزبرقان ا
فـليسـت تخفى عـليه وأكـد ذلك حسـان بن ثابت بـوصفه شـاعرا فحال
شـهـورة بأن لم يـهـجه بل سلح عـلـيه وذلك عـندمـا سأله وقـال كلـمـته ا

عمر عن مدلول اجلملة(٣٦).
ـضمر ويتمـثل فيها اخلطاب وهى جـملة نسقـية من حيث مزجها ا
ـدح مع الذم وال يتردد عن الذم الشـعرى للحطـيئة الذى ظل يرادف ا
دح حسب دواعى االسترزاق ولقـد ابتدأ مادحا للزبرقان طالبا بعد ا
لـعطـايـاه حتى جـاءه إغراء أكـبر فـانصـرف عنه وهـجاه(٣٧) وهذا هو
الديـدن الشعـرى الذى صار قـانونا نـسقيا مـحتذى فـجرير والـبحترى
ــواقف مع تــغــيــر األحـوال ــثــال فـقـط كـان يــغــيــران ا عــلى ســبــيل ا
ويـهـجـوان من مـدحـا كـمـا فــعل جـريـر مع احلـجـاج حـيث هـجـاه بـعـد
مـوته بـعـد أن أغــدق عـلـيه الــثـنـاء ونـال مــنه الـعـطـايــا فى حـيـاته(٣٨)
دوح مع شىء ولـلبحـترى مـواقف استخـدم قصـائده فيـها ألكـثر من 
قـليل من الـتعـديل وهذه كـلهـا أمور لم تـعد مـوضع سؤال أخالقى إذ
إن سؤال األخالق لم يعـد قائما فى اخلطـاب الشعرى وال فى اخلطاب
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ثل الـنـسق فى أن يـهدد بـعد أن ـا إنه  جنى(٤٤). وال يـتـردد أيضـا 
بدأ النسقى فى الرغبة والرهبة فيقول(٤٥): مدح موظفا بذلك ا

مدحت قوما وإن عشنا نظمت لهم
قصائدا من إناث اخليل واحلصن

حتت العجاج قوافيها مضمرة
إذا تنوشدن لم يدخلن فى أذن

وهو هنا يعـلن التهديـد والوعيد بأن يـغدو عليـهم بخيول من اإلناث
ومن ذكـور اخلـيـل ويـسـمــعـهم صـوت احلــرب مـثـلــمـا سـمــعـوا قـوافى

الشعر وهذا هو التصور النسقى فى عالقات اخلطاب الفحولى.
وإذا ما جـئنـا إلى عالقـته مع سيـف الدولـة وهى الصـفـحة األكـثر
نسقـية من ب كل الـصفحـات وكم هو غريب أن تظـهر هذه الـصفحة
ـا يشعرنـا بقدرة النـسق على التخفى ا هى األنقى واألصدق  وكـأ
والتستر حتت أغـطية كثـيفة من بينـها الغطاء اجملـازى ولنأخذ واحدة
ــتــنـبى مـع سـيف الــدولــة وهى قـصــيــدة الـتــتـويج من أهـم قـصــائـد ا
النـهائى لعالقـة االثن مع بـعضهـما وهى قصـيدة (واحر قـلباه) التى
بـلغت احلـرقـة فـيهـا مـبـلغـهـا وتكـشـفت أوراق الـشـاعر مـثـلمـا تـكـشفت

لوعته.
ولنـبدأ مباشرة مع اجلملة الـنسقية التى أراها عالمـة ثقافية معبرة
وهى قــوله: «إن كــان يــجــمــعــنــا حب لــغــرته.. فــلــيت أنــا بــقــدر احلب
نـقـتسم»(٤٦) حـيث تـرد جمـلـة (حب لـغـرته) وهى جـملـة حتـمل داللـت
نسقيت إحداهما ظاهـرية تعنى محبة الشاعر للممدوح (غرته) وهذا
ظاهر داللى خـداع ولو تذكرنـا الداللة الـلغوية لـلكلمـة وهى ما تعنى:

ـنـطق وجتـرد الـلـغـة من قـيم الـفـعل ـعـقولـيـة وا من اخلـطـاب صـفـات ا
ـتكـلـمـة ذاتا أنـانـيـة ومصـلـحـية وظـرفـية سـئـولـية وجتـعل الـذات ا وا
وتتستر لـتمرير هذا بغطاء اجملاز الـبالغى مع توظيف البالغة توظيفا
ـتنـبي هو ذاتـيا ويـصـحب ذلك إعمـال شـرط الرغـبة والـرهـبة ألـيس ا
ـنح ـقتـنى(٣٩) فى خـطـاب تـهـديدى  الـقـائل وعـداوة الـشـعـراء بئـس ا
ـطـلق فى إلـغـاء اآلخـر وتـأكـيـد الـذاتـيـة بـشـكل ال مـجال الـذات احلق ا
للمحاسبة أو النقد فيه أو ليس هذا هو ما ينتج الطاغية ويصنعه...?
تـنـبى من الواضح أنـنـا أمام شـاعـر مكـتمل الـنـسقـية وفى حـال ا
فـهـو أقل الـشـعـراء اهـتـمـامـاً بـاإلنـسـانى وحتـقـيـرا له فـهـو الـذى هزأ
بـاحلب والـتـشـبـيب: أكل فـصـيـح قـال شعـرا مـتـيم(٤٠)..! وغـيـر فـؤادى
لـلـغوانى رمـية(٤١) - ووللـخود مـنى سـاعة ثم انـثنى(٤٢). وهـو الشـاعر

فرط فى ذاتيته وفى أناه الطاغية وفى حتقيره لآلخر. ا
أما مـدائحـه فال شك فى نسـقيـتـها من حـيث إنـها تـضمـر الذم من
ا حتدث حتت الثنـاء وإن كان األمر مكـشوفا فى قـصائده لكـافور 
ـشـهورة إال أنـنـا هنـا نـؤكد أن عـنه اجلـمـيع وأعلـنه هـو فى عـيديـته ا
هـذا هــو ديـدنه فـى كل مـدائــحه حـتى مـع سـيف الــدولـة. ولــقـد صـرح
ــديح الــشـعــرى كــذب وأنه مــزيج من احلق والــبـاطل ــتــنـبـى بـأن ا ا
وحـسب عبـارته: وإن مديح الـناس حق وباطل(٤٣). ولم يتـردد أن يهزأ

مدوحه فيقول مثال:
درح حتى كأنه جتاوز قدر ا

بأحسن ما يثنى عليه يعاب
ح ويـضـمـر االسـتهـزاء كـمـا الحظ ابن وهـو بـيت سـاخـر يـظـهـر ا
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دخل نستطيع أن نرى الدالالت النسقية حتتل اخلطاب ومن هذا ا
ـهـيـمن لـهـذااخلـطـاب بـعـامـة األدائى لـهـذا الـنص كـمــا هـو الـطـابع ا

ونرى فى هذا النص أربع دالالت نسقية هى:
تضمن لالستهزاء. أ- التعريض ا

ب- اعتداد الذات بذاتيتها.
ج- اعتماد أسلوب التخويف واإلرهاب البالغى.

ـثـابـة خـصم البـد من سـحـقه د- حتـقـيـر اآلخـر واعـتـبـاره دائـمـا 
ـدائحى مـنـذ حل كـنـموذج وهـذه دالالت نـسـقـية تـكـونت مع اخلـطـاب ا
إبـداعى سيـطر على اخلـيال الـثقافى وتـغلـغل عبر اجملـاز ليـحتل ذاكرة
تنبى إال أحد الـلغة ويهيمن عـلى الذهنية الذوقيـة والعقلية لـنا وليس ا
ورثة هذا النسق ولكـنه وارث مخلص إذ خدم النسق بكل ما أوتى من
عجـزة اإلبداعية بيان وبالغـة وتولى ترسيـخه فينا مـتوسال بسلـطان ا
هـارته الـطـاغـية فى تـمـجـيـد القـول بـغض الـنـصر عن ألبى الـطـيب و
ـا أسـهم فى إصـابـتـنـا بـالـعــمى الـثـقـافى وشـغـلـنـا جـمـال نـسـقـيـتـه 
الـتـعــبـيـر عن عــيـوب الـنـسق وســنـقف عـلى مــؤشـرات ذلك من الـنص

نفسه.
أ- لنقرأ هذه اجلمل من القصيدة ذاتها:
وتدعى حب سيف الدولة األ (ص٨٠)

أعيذها نظرات منك صادقة
أن حتسب الشحم فيمن شحمه ورم

وما انتفاع أخى الدنيا بناظره
إذا استوت عنده األنوار والظلم ٨٣

ـال(٤٧) لـو ـعــنى خـيـار ا ـال أى اخلـيـل واجلـمـال والـعــبـيـد  غـرة ا
تـذكرنا هـذا وهو ما يـجب أن نسـتحضـره ما دمـنا فى حضـرة خطاب
ـادى وليس الـشـاعر مـدائـحى من صـفته اجلـوهـرية الـتـطلع لـلـعطـاء ا
مـأخوذا باحملبة الـتى ظل يزدريها كـما أشرنا وليـست عنده أساسا
مدوح إال طلبـا للعطاء وكلنا لإلبداع والسببـا له وما جاء إلى بالط ا
ديح هـو العـطـاء وإال انقـلب باألمـر إلى هـجاء كـما نعـرف أن شـرط ا
دائحى هو القـانون الـنسـقى فى (الرغـبة والـرهبـة) كمـا أن اخلطـاب ا
ؤسـسة الثـقافية خطـاب قائم على الـكذب وهذا أمر مـتفق علـيه لدى ا
ــادح وإذن فال مــجـال إلى اعــتــمـاد الــداللـة ــمـدوح وا ـن فى ذلك ا
عنى النسقى واستخراجه الظاهرية لكلمة (غرته) والبد من استدعاء ا
ضـمر ومن هنـا نسـتطـيع قراءة الـنص حسب أبـعاده الـنسـقية من ا
والعنصر اإلرسالى فى هذه القصيدة يتأتى من عنصر النسق حسب

بسوطة فى الفصل الثانى. نظريتنا ا
ال وخيار تأتى جـملة (حب لغرته) لتـعنى وتؤكد ارتباط الـشاعر با
الـعـطايـا الـتى يأمل أن يـنـال منـهـا النـصـيب األكبـر ألنه الـقائل األكـبر
وحسب الـقاعـدة فإن الـعطـاء يجب أن يـكون عـلى مقـدار بالغة الـقول
ـدوحه قـائال: يـا أعـدل الـنـاس إال فى مـعـامـلـتى ولـذا ذكـر الـشـاعـر 
ـا يعترض على عدم تـناسب الثمن مع البضـاعة كما هو الشرط وكأ
النسـقى ويصـرح بالطـلب فيقـول: ما كـان أخلقـنا مـنكم بتـكرمة ومن
ثم تأتى جمـلة (حب لغرته) بـوصفها ذات داللـة نسقيـة لتعيـد لنا قراءة
تـنبى قـراءة ثـقافـيـة تعـتمـد عـلى موجـبـات النـسق وشروطه قصـيـدة ا

وحسب هذا األساس ننظر إلى النص.
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مدوح بـأنها شر الـبالد مثلما هـدد جرير من قبل بـقوله النسقى بلد ا
(إذا غـضبـت علـيك بـنـو تـميم - رأيـت النـاس كـلـهم غـضابـا) وتـهـديده
ــشــهـور لــبــنى حـنــيــفـة بــأن يــردعـوا خــصـمـه احلـنــفى الــذى وصـفه ا
بالسفاهة وإال فويلهم من الشاعر الذى سيمحق اليمامة حتى يجعلها
ـعـنى الـنـسقـى يظل التـوارى أرنـبـا.. ومن غـيـر الـعجـب أن جند هـذا ا
ـجـرد ما يـغـضب زعـيم ما ـعاصـر و يـتـكرر فى اخلـطـاب اإلعالمى ا
عـلى آخر تـتـوالى الـلـعـنات عـلى بـلـد اآلخـر وقـومه وتـاريخـهم كل ذلك
ضرية وتقال بشىء من لغضبة صـارت تسمى فى ثقافتنا بالـغضبة ا
الـفـخـر النـسـقى الـبـالـغ واليسـلـم اخلطـاب الـعـقالنـى من هـذه الـسـمة
النـسقية بل نـرى أمثلة تـستعيـد النموذج وتـتمثل فعـليا بأبـيات جرير

كما سنرى فى الفصل السابع.
ـاثل الذى يـستـمر فى تـأكيـد نسـقيته ونعـود إلى نصـنا الـنسقى ا
حيث يـختم تـوصيـفه للـمدوح جـاعال إياه صـيدا رخـيصـا تتـساوى فيه
شهب الـبزاة من الـنسـور الكـواسر مع طـيور الـرخم الدنـيئـة وهذا ما
دائـحيـات النسـقيـة فى قيـاسها يجـعل القـنص دنيئـا وتلك هى حـال ا
ـتعـاليـة حتى عـلى من تلـجأ ألـيه فالـشحاذ النـظرى وفى تـصوراتـها ا
ـشـحوذ مـنه يـندمـجـان فى خطـاب اسـتخـفافـى تبـتذل فـيه كل الـقيم وا

السلوكية واجلمالية وإن بدا جماليا من حيث شكله اخلارجى.
ب- أمــا نـظــرة الــذات لــذاتــهــا فــهى الــنــظـرة الــتـى ظل اخلــطـاب
الـشــعـرى يـعـززهــا فى كـبـريــاء مـنـقـطــعـة الـنــظـيـر من حــيث تـواتـرهـا
وانتظـامها وتماسـها كخطـاب قار ومترسخ. ولـننظر فى اجلـمل التالية

فى النص نفسه:

ما كان أخلقنا منكم بتكرمة
لو أن أمركم من أمرنا أ ٨٧
كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم
ويكره الله ما تأتون والكرم ٨٧
شر البالد مكان ال صديق به

وشر ما يكسب اإلنسان ما يصم ٨٩
وشر ما قنصته راحتى قنص

شهب البزاة سواء فيه والرخم ٩٠
غـلفـة باجلـمال الـشعـرى اخلداع يـشرع الـشارع فى هذه اجلـمل ا
دوحه فى حتـقـيق الـشـرط الـنـسـقى األول وهـو الـنـظـر بازدراء إلـى 
مـدوح فى هـذه اجلـمل ليس مـوطن مـحبـة صـادقة ومـحـبة األ له وا
ـمـدوح مـصاب بـعـمى األلـوان مـذ كان مـجـرد ادعـاء مـزيف كمـا أن ا
ا يـعنى يـز ب الـشـحم والورم وتـتسـاوى عنـده األنـوار والظـلم  ال
يـز وال يتقن احلـكم ويعرض أنه لم ينـتفع بـعينـيه وال عقله وصـار ال 
مدوح مـدوح لم يكرمه كما هـو شرط اللعبـة كما أن ا الـشاعر بأن ا
يـبـيت نيـة السـوء لـلشـاعر مـذ كان مـهـمومـا بالـبحـث عن عيب يـعيب به
ـمـدوح الــشـاعــر وهـو فــعل اليـقــبـله الــله وال اخلـلـق الـكــر أى أن ا
مدوح هى ـروءة واحلس اخللقى والديـنى ومن ثم فإن بالد ا ناقص ا
شــر الــبالد وعــطــايـاه هى شــر الــعــطــايـا وهى وصــمــة وعــار وهـذه
األخـيـرة هـى الزمـة من لـوازم الـنـسق; فـمــا أن يـغـضب الـشـاعـر عـلى
ـتـنـبى مـصـر شـخص حـتى يــعم الـغـضب كل الـكـائـنـات ولــقـد شـتم ا
وأهلها فى موقع آخر لغضـبه الشخصى من حاكمها وهو هنا يصف
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خـصم وعدو البـد من حـفـظه دائمـا فى حـالة خـوف مـستـمـرة وتهـديده
وتوعده دوما بسحقه أخيرا.

عنى النسقى نقرأ للمتنبى فى قصيدته تلك: وبهذا ا
وجاهل مده فى جهله ضحكى
حتى أتته يد فراسة وفم (٨٤)
إذا رأيت نيوب الليث بارزة

فال تظ أن الليث يبتسم (٨٤)
ثم يـعرج فى تـلميـحات تـهديديـة خاصة بـسيف الـدولة متـوعدا إياه
بـأنه ســيـنـدم وأنه سـيـواجه مـصــيـرا مـجـهـوال فـيـمــا لـو خـسـر حـمـايـة

الشاعر له ص٨٩
ـوضوع األثـير ـتنـبى بوصـفه شـاعرا نـسقـيـا على ا د- ثم يـعرج ا
فى الـنموذج النـسقى أال وهو حتقـير اخلصم فيـصف خصومه بأنهم
ا هم زعـنـفـة ال تـقبـل ال فى ثـقافـة الـعـرب وال فى ثـقـافـة الـعـجم وكـأ

خارج حساب التاريخ والوجود.
كل هذا فى نص واحد وهـو قصيدة (واحـر قلبـاه) للمـتنبى حيث
يـتـجــسـد الـنص الــنـسـقى بــكـامل سـمــاته وخـصـائـصـه ولـيـست هـذه
الـقصيـدة سوى (جـملـة ثقافـية) تـتوالـد منـها الداللـة النـسقـية وإذا ما
كـان هـذا هــو مـا يـحــدث لـدى من نـعــده أهم شـاعـر عــربى عـلى مـدى
الـعــصـور فـهــو مـا يـبــ مـدى جتـذر الــنـسق ومــدي تـمـثــيـله الــثـقـافى
ـتـلـبس بـالـنـسق بـكـامل عـيوبـه وما ـتـشـعـرن وا لضـمـيـرنـا الـثـقـافى ا
اجلماليات إال أدوات للمخادعة واخملاتلة الثقافية حيث يتوسل النسق
بـالبالغـة للـمرور غـير مـراقب وغيـر مرصـود وهذه حـيلـة ثقـافيـة نسـقية

أنا الذى نظر األعمى إلى أدبى
وأسمعت كلماتى من به صمم ٨٣
اخليل والليل والبيداء تعرفنى

والسيف والرمح والقرطاس والقلم ٨٥
ما أبعد العيب والنقصان عن شرفى
أنا الثريا وذن الشيب والهرم ٨٨

ـتنبى وهـذه جمل تتـساوق مع أخـرى مثلـها كثـيرة تـغطى ديوان ا
ـا هى بـيـان ثـقـافى عن وحتـتل الـذاكـرة احملـفـوظـة فى ثـقـافـتـنـا وكـأ
ـا يـكشف عن مـدى خـطورة الـنسق ـترسـخـة فيـنا  الـذات الـثقـافـية ا
تفردة طلـقة وا ومدى تغـلغله فيـنا. ويكشف كـيف أن الذات الطاغـية ا
صـنـاعة ثـقافـية/ شـعـرية مـتجـذرة منـذ أن حتولت الـنـحن القـبلـية إلى
النـحن النـسقـية ثم إلى األنا الـفحـوليـة كمـا رأينـا فى الفـصل الثالث
وظـلت هـذه األنا تـمر دون نـقـد أو مسـاءلـة منـذ عـمرو ابن كـلـثوم إلى
ـتنبى وحـتى زمنـنا هـذا لدى نـزار قبانـى وأدونيس على جـرير وإلى ا
الـرغم من إبـداعــيـة اجلـمـيع وجـمـالـيـاتـهم وحـداثـيـة بـعـضـهم غـيـر أن
الـنــسق أقـوى وأرسـخ ولـذا ظل يــتـجــلى فى نـسخ مــتـعــددة ويـؤسس
الئمـة لـهذا الـنـشوء ولـوسف نرى لـنـشوء الـطاغـيـة ويزرع األرضـيـة ا
أثـر ذلك فى صـنـاعـة الـطـاغـيـة سـيـاسـيـا واجـتـمـاعـيـا فى نـهـايـة هـذا

الفصل.
ج- وال تــتـأكــد مـكــانـة الــذات إال عــبـر اســتـخــدام سالح اإلرهـاب
تشعرنـة المجال عندها البالغى وهـذا شرط نسقى جوهرى فـالذات ا
لـلـتعـايش احلـر مع أى طـرف آخر وكل آخـر هـو بـالضـرورة الـنسـقـية
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الـشـعـر مع مـطــلع الـعـصـر الـعـبـاسـى حـيث شـرع بـشـار بن بـرد فى
تقـريب لـغة الـشـعر إلى لـغة الـواقع وتـبعه آخـرون من مـثل أبى نواس
والسيد احلميرى وأبى العتاهية. غير أن أبا تمام أعاد لغة الشعر إلى
ـطهـا األول هذا ما يـقوله غـرنبـاوم وهى مالحظـة سبق أن طـرحها
الـقـاضى اجلـرجـانى الــذى ذكـر أن أبـاتـمـام «حـاول من بـ احملـدثـ
االقـتـداء بـاألوائل»(٥١) فـقـبح شـعـره كـمـا يـقـول اجلـرجـانى وصـار إذا
قـرع الـسـمع لم يـصل إلى الـقـلب عـلى أن اجلـرجانـى ال يدخـل مدخل
ــعـارضــ الـتـقــلـيــديـ ألبى تــمـام بـل هـو من مــؤيـديه ومن مــحـبى ا
ـا إن قـضـيته شـعره(٥٢) ولـذا فإن مالحـظـته مالحـظـة موضـوعـية و
قضـية مـوضوعيـة فإن هـمه هو مـسألـة واقعيـة اللـغة وكـان اجلرجانى
ــنـعه إعـجـابه من أن لـهــذا أول من جـمع بـ اإلعـجــاب والـنـقـد ولم 
يـواجه رجـعـيـة أبـى تـمـام الـلـغـويـة بـالــرفض ويـحـرض قـارئه عـلى ذلك
ـعتق: «إذا سمعت فيـقول معقـبا على بـعض أبيات فـيها عودة لـلقد ا
هذا فـاسدد مسامعك واسـتنهض ثيابك وإيـاك واإلصغاء إليه واحذر
ا يـصـدى الـقلب ويـعـميه ويـطـمس البـصـيرة االلتـفـات نحـوه فـإنه 

ويكد القريحة(٥٣).
ـوضـوعـية هـذا مـا يـقـوله اجلـرجـانى ويـتـابعـه فيـه غرنـبـاوم يـقـوالنه 
الحظة الـنقدية وفى نقديـة جادة فيهـا يجمع اجلـرجانى ب اإلعجـاب وا
مـقـابل ذلك جنـد اسم أبى تـمـام قـارا فى الـضمـيـر الـثـقـافى عـلى أنه رمز
حداثى فجـر طاقات اللغـة وواجه األعراف وحطم عمود األوائل وهو رأى
ــرزوقى إلى يــشـتــرك فى قــوله احملــافــظــون واحلــداثـيــون من اآلمــدى وا

الصولى فى القد والسياب وأدونيس فى احلديث(٥٤).

خطيرة يلزمنا كشفها وتـعريتها كما هو مشروع النقد الثقافى كبديل
عـن النـقـد األدبى الذى يـسـجل علـيه عـماه عن هـذه الـعيـوب الـنسـقـية
وبـسبب انـشغـاله باجلـمالى وحتـمسه له وحـرصه على تـبريـر اجلمالى
ـنـطق فقـد أسـهم الـنـقد األدبى بـدعـوى تـعـاليه عـلى شـروط الـواقع وا
ـا وحديـثا فى تـعزيـز النـسق وتسـويقه. ولـقد حـرص الشاعـر على قد
ـنطق ألسباب نسقيـة كما فعل البحترى(٤٨) ووقع الناقد فى حتييد ا
حـبائـل اللـعـبـة وراح يـفـعل الفـعـلـة نـفـسهـا حـتى جـعل الـشـعـراء أمراء
ـا فى ذلك تصـوير الـباطل فى الـكالم يجـوز لهم مـا ال يجـوز لغـيرهم 
صـورة احلق وتـصـويـر احلق فى صـورة الـباطل(٤٩) وتـعـزز ذلك حتى
انـكتـب فى ضمـير الـثقـافـة وصار ديـدنا عـاما لـكل ذات تـملك الـسلـطة

بوصف ذلك عالمة فحولية.
٢- ٥ العمى الثقافى (أبوتمام بوصفه شاعرا رجعيا)٢- ٥ العمى الثقافى (أبوتمام بوصفه شاعرا رجعيا)

لعل من أبرز عالمات النسق أن تخـتلط األحكام الثقافية ليس لدى
ـثلى التـجديد والتـحديث حتى ؤسـسة الثـقافيـة الرسمـية بل لدى  ا
ا طمح  لـتأتى تطلعـاتهم التجديديـة على صورة مشوهـة ومحدودة ا
يـعــنى أن الــنـسق يــصل فى هــيـمــنــته حـدا ال يــتـحــكم فــيه بـاخلــطـاب
ـعـارض أيـضـا. وهـذا مـا جنـده فى الـرسـمى فـحـسـب بل بـاخلـطـاب ا
حـالة أبى تـمام الـذى صـار مثـاال لـلحـداثة ورمـزا من رمـوزها واتـخذه
ـوذجـا لـلـقـدوة وشـاع ذلك بـ احلـداثيـ من الـسـيـاب نـبـراسـا له و

نقاد ومن مبدع ولكن أى حداثى هذا...?!
لقد أشار غرنباوم إلى رجعية أبى تمام وذكر أنه قاد حركة رجعية
فى الـشـعـر العـربى(٥٠) وهـو يـهـدف هـنـا إلى مـا كـان يـحـدث فى لـغة
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نتـظر شاب يحمل ثقف ا ا هـو ا ظـهر أبوتمام أول مـا ظهر وكأ
ـواجهـة األعراف التـقلـيديـة وبدا عـليه أنه قد رغبـة جامـحة لـلتجـديد و
بـرم من سـلـطـة الـنـسق فـاعـتـرض عـلى مـقـولـة (مـا تـرك األول لـآلخـر
شـيئـا) وراح يـعلن االعـتـراض فى كلـمـة ظاهـرهـا مثـيـر هى قوله: (كم
ترك األول لآلخر) وهى كلمة كم ستكون ذات داللة تغييرية لو صدقت
غير أن النـاظر فى سياق الكلمة سـيجد أن االعتراض على النسق هو

زيد من تعزيزه ولنقرأ النص كما ورد فى الديوان(٥٥): فى ا
الزلت من شكرى فى حلة

البسها ذو سلب فاخر
يقول من تقرع أسماعه

كم ترك األول لآلخر
ـدح فيـهـا أحد األمـراء وفيـهـا يشـير بـتـباه نـسقى وهى قـصـيدة 
مـدوح لم يـسبق أن ورد إلى أن مـا تتـضـمنه قـصـيدتـه من ثنـاء عـلى ا
عــلى لـسـان سـابق وكـم تـرك األول لـآلخـر واآلخـر هــنـا هـو أبـوتـمـام
ا إنه يقـصد ذاته فـإن حركة الـنسق تكـتمل بكل شـروطها حتديـدا و
من حيث إن الذات تتمركز حول ذاتيتها ملغية اآلخر القد واحلديث
مـعـا ولـيـست هى إذن مـقـولـة تـضـاد الـنـسق يـقـدر مـا هـى أداة تـعزز
الـنـسق وتـصـدر عـنه تـمـامـا مـثـلـمـا حـصل مع مـشـروعه فى اخـتـراق
النـموذج اللغـوى للمـجاز الشـعرى الذى انتـهى بأن صار عـودة رجعية
إلى األصـل األول كـمـا الحظ اجلـرجـانى وهـذا هـو الـشـرط الـنـسـقى

الذى يتمحور حول فكرة األول/ األصل.
وفى مقولـته األخرى التى صـارت قانونـا حداثيا وهـى مقولة: لم ال

غـيـر أن هؤالء وأولـئك لم يـخرجـوا عن حدود الـشـكل األولى لنـظام
الـتـعبـير الـلغـوى وظـلوا مـحصـورين بـالشـرط الـبالغى أى أنهم ظـلوا
يفـكـرون من داخل النـسق ولذا احـتـكمـوا إلى مفـهـوم كل واحد مـنهم
ـكن أحـدا من لـلـشـرط الـبـالغى ولـشـرط الـتـعـبـيـر اجملـازى وهـذا ال 
كشف الرجعية احلقيقية ألبى تمـام ومعها الرجعية النسقية للمعجب
بتـجـربـته فى حـال من العـمى الـثـقافى الـذى مـعه ال يـبـصرون الـعـيوب
ـا يجـعـلـهم يكـررونـهـا كـما حـدث مع كـثـير من الـنسـقـيـة للـخـطـاب 
ـعاصـرين وهو مـا سنـخوض فيـه فى الفصل احلـداثيـ الطالئـعي ا

السابع.
كـيف صــار الـرجــعى حـداثــيـا وكــيف لــنـا أن نــقـول إن أبــا تـمـام

رجعى..?!
أما شيوع الـنظرة احلداثية إلى أبى تمام فـهو كما قلنا عالمة على
وضـوعى الذى تـمكن الـنسق فـينـا; حتى لـيعـميـنا عن الـنظـر النـقدى ا
ابتـدأه القاضـى اجلرجانى لـكنه لم يجـد من يطـوره إلى مقولـة فى نقد
الحـظة عـنـد غرنـبـاوم فإنه أعـاد إنـتاجـها اخلطـاب وحـينـمـا تكـررت ا
ـقـوالت النـقـدية من كـمالحـظة لـغـوية ال كـنـقد لـلـخطـاب وعـدم تـطور ا
مسـتواهـا اجلمـالى/ البالغى هـو ما أدى دائـما إلى مـرور النسف من
فـوق رءوسنـا ومن خالل ضـمـائـرنا وجـعـلـنا نـعـيـد إنتـاجه وتـمـثله دون
وعى منا ظـان أننـا نخدم اإلبداع والـتحديث عـبر الدفـاع عن البيان
الذى تـبـدو عـلـيه عالمـات اجلـدة فـانخـدعـنـا بـالـتجـديـد الـشـكـلى الذى

ينطوى على نسق القدامة بكل عيوبها.
أما كيف صار أبوتمام رجعيا فهذا ما سنقف عليه هنا.
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وذجا للحـداثة العربية يكشف عن مقـدار العمى الثقافى الذى تعانى
مـنه هـذه احلـداثة. وكم هـى شكالنـيـة سـاذجة أن جتـد أبـا تـمام يـعـمد
إلى جتـمـيع قواف مـعـلقـة ثم يـشـرع فى صنـاعـة أبيـات لـها(٥٨) وهذه
عالمة على االنـفصام ما ب الـلغة كتـعبير حى واللـغة كتعـبير صناعى

وكمجاز شكالنى فهل حداثتنا كانت مجازا شكالنيا فحسب..?!
ـضـمر)(٥٩) ويـقوم ٢-٦ تـعتـمـد شعـريـة أبى تـمام عـلى (الـنسق ا
ـتلـبس بالـهجـاء كأسـاس شعـرى إبداعى لـديه ولقـد أعلن عن ديح ا ا
ا يجـعله واحدا من هـؤالء وال يختلف عن غايته الـذاتية االنـتفاعيـة 
السـائد الـرائج فى زمـانه بل إنه لم يـبلـغ مبـلغ ذى الـرمة الـذى جتنب
ـا ــدح والـهـجــاء والـفــخـر  فـنــون الـسـوق ذات الــرواج الـفــحـولى ا

عرضه للعقاب النسقى فقللوا من فحولته لذلك كما أشرنا من قبل.
أمـا أبوتمـام فلكى يـكون واحـدا من الفحـول فإنه يـسلك مسـالكهم
لوك دائح - ضـربت بأبـواب ا ويـعلن قـائال: (باشـرت أسبـاب الغـنى 
طـبـوال). وهــو الـبـيت الـذى انـتــقـده اجلـرجـابى ولــكن من وجـهـة نـظـر

بالغية الثقافية(٦٠).
كـما أنه أعـلن بـصـراحـة فـحـوليـة تـامـة أنه إذا ضـاقت عـلـيه أبواب
ديح جلأ لـلكذب من أجل أن يـنجز مـهمته حـسب شروط السوق(٦١). ا
ومن أجل ذلك وصـفوه بـالفـحولـيـة كفـاء قدرته فى إتـقـان التـخلص من
ديـح وهى اللـعـبة الـتى ال يـشاركه الـغرض الـشـعرى اإلنـسـانى إلى ا
ـتنـبى حـيث بز االثـنـان األوائل واألواخر وصـارا لذا فى إتقـانهـا إال ا
ــثــله من قــيم الــسـوق ــديح ومــا  أهـم عالمــات الـنــسق وجــعال من ا
تعالى وتزيـيف اخلطاب جعال ذلك هو واالنفـصال الثقافى الـذاتى وا

تـفــهم مـا يــقـال..! كـجــواب عـلى سـؤال: لـم ال تـقـول مــا يـفـهم..? وهى
نتـيجة حلوار مع بـعض معارضيه(٥٦) الذين وجـدوا منه ضيقـا بسماع
الـرأى اخملـالف ورد عــلـيـهم ردا ال يــخـتـلف فـى نـسـقـيــته عن مـواقف
ـعـارض واحملافظ يـتصـرفـان معـا حسب احملـافظـ منه ومن هـنـا فا
شـروط الــنـسق وفى احلــالـ يـكــون تـعــالى الـذات ونــكـرانـهــا لـآلخـر
وفـرض رأيهـا هـو القـانون احملـرك للـعالقة بـ أطراف اخلـطاب وهى
ـطلق فى رأيه وفى الـعالقـة التى جتـعل الـذات فى موقـع األب الفـحل ا
صواب فعـله ويجب استقـباله بالـتسليم بـوجاهة ما يـراه. وهذا قانون
نسقى جاءت معارضة أبى تمام لـتعززه ولتجعله قانونا حداثيا تتوافق
ـهيـمن وبدل األب اثـلة لـسـلطـوية اخلـطاب ا احلـداثة فـيه بـسلـطويـة 
الـتـقـلـيـدى نـحــصل عـلى أب حـداثى وبـدل األول نـحـصل عـلى آخـر ال

يختلف فى استبداديته عن سالفه.
الشك أن أبا تمام يـصدر عن النسق وشعره يضـمر هذه النسقية
ويــنــطــوى عــلــيــهــا. كــمــا أن عــقــله الــواعـى عــقل نــســقى وفى درسه
دح ـتدرب كـيف  الـتوجـيهـى للـبحـترى كـان يعـطى نصـائح لـلشـاعر ا
حـتى لـكـأنه يـفـصل ثـيـابـا حـسب تـغـيـر األجـسـاد واليـنـسى أن يـوجه
ريـد إلى أن يـجـعل شعـر األولـ هو الـنـمـوذج احملتـذى فـما تلـمـيـذه ا
استحـسنوه قصده ومـا كرهوه جتنبه(٥٧) وهى النصيـحة التى طبقها
هـارة نسقـية مـتقـنة وصار تـلمـيذا جنيـبا لـلنـسق كما دربه الـبحتـرى 
أستـاذه. ولقـد أشـرنا أعاله إلى أن مـخـتارات أبى تـمـام فى احلمـاسة

كانت ذات طابع نسقى واضح.
ومـن هنـا فـإن حداثـيـة أبى تمـام حـداثة شـكـليـة كـما أن اتـخـاذها
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ـتـنـبى. وفى هـذه األبـيـات يـضع أبـوتـمام ويـسخـر مـنـهـا كـمـا صـرح ا
ـدائـحى الـتى تضع شـخـص فى مـنـاقضـة مـنطـقـية معـادلـة النص ا
ـلك ـال ال ـال عــلى أن مـالك ا ـلك ا ـلك الـعــقل واآلخـر  أحـدهــمـا 
ال نقـيض العقل ـلك ماال ويقـول إن ا عقال بيـنما صـاحب العقل ال
ولو كان الـعقل شرطـا فى الغنى لـهلكت الـبهائم إذن وهـذا معناه أنك
ن مدوح أشبه ما تكـون بالبهيمـة; ولذا فإنك حتتاج إلى عقل  أيهـا ا
ـلك هذا العـقل فتـعال إلى أنـا الشاعـر مالك الـعقل ومن به سـتعرف
كيف تصل إلى مجد سأمنـحه لك وباختصار تعال أعطك بعض عقلى
ـمدوح وتـعـطـينى مـالك هـذه الـصفـقـة الـتى أخـذ الشـاعـر فى تـهيـئـة ا
السـتـيـعـابـهـا وتـفـهم شـروطـهـا فى االسـتـهالل الـنـسـقى سـوف يـجـرى
تعـضـيدهـا بالـدعوى الـشعـرية فى أن الـشاعـر هو حـارس بوابـة اجملد
ـلـكــة األمـجـاد ومن بــيـده اإلدخـال وبـيـده أن يــدخل من يـشــاء إلى 

سيكون بيده أيضا اإلخراج هذا ما جنده فى قوله:
عروف تدعى حقوقه ولم أر كا

مغارم فى األقوام وهى مغا
وال كالعلى مالم ير الشعر بينها

فكاألرض غفال ليس فيها معالم
وما هو إال القول يسرى فتغتدى

له غرر فى أوجه ومواسم
يرى حكمة ما فيه وهو فكاهة

ا يقضى به وهو ظالم ويقضى 
هـنا يـعرض الـشاعر بـضاعـته وإن كانت بـضاعـة مغـشوشة ومن

ـترسخان فى تـنمذج نـسقيـا وهذان همـا رمزانا ا الديـدن اإلبداعى ا
ذاكرتنا الشعرية.

تنـبى فإننـا هنـا نأخذ مـثاال من أبى تمـام يب وكـما أسلـفنـا عن ا
ضـمر عـنده وذلك فى قـصيـدة مديح تـنطـوى على لنـا حركـة النـسق ا
الـهجـاء مـذ كان الـهـجاء هـو الـنواة الـداللـية الـنـسقـيـة للـمـديح حسب
قانـون (الرغـبة والرهـبة) وحـسب الشرط االبـتزازى الـذى إذا أرضيته
مدح وهـو مـهيـأ دائمـا للـذم ولذا فـإنه يلـوح بالـسالح مـعا هـذا هو
النموذج الشعرى وسوف نـتذكر تلقائيا ونحن فى هذا الكالم أن هذا
أيضـا هى سمة اخلـطاب اإلعالمى الذى هـو الوريث النـسقى للـخطاب

ضمر الثقافى. تأصل فى ا الشعرى ا
ومـثالنا هـنا هو قصـيدة أبى تمام فى مـدح (هجاء...!!?) أحمد بن

زدوجة وانظر إليه يقول(٦٢): أبى دواد والتى تكتنز بالدالالت ا
ينال الفتى من عيشه وهو جاهل
ويكدى الفتى فى دهره وهو عالم

ولو كانت األرزاق جترى على احلجا
هلكن إذن من جهلهن البهائم
فلم يجتمع شرق وغرب لقاصد

وال اجملد فى كف امر والدراهم
يقول هـذه األبيات فى مـستهل مـديحه بعـد أن تخلص من مـقدمته
الـتـقــلـيــديـة فى غــزل ال حب فـيه وال غــايـة مــنه سـوى اتــبـاع األعـراف
الفحوليـة الكاذبة والتـى ليس التشبـيب فيها سوى جـسر عبور ليس له
مـن حـقـيـقـة غـيـر احلقـيـقـة الـلـفـظـيـة الـتى ظـل الـشـاعـر يتـعـالـى عـلـيـها
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ولوال خالل سنها الشعر ما درى
كارم بغاة الندى من أين تؤتى ا

وهـو بـيـان ختـام يـؤكـد عـلى الـعمـلـيـة الـتى ابتـدأت مـنـذ ظـهور أول
شـاعر مـداح فى نـهايـة الـعصـر اجلـاهلى واسـتـمرت عـلى كل األزمـنة
مع استثناء محدد هو فترة صدر اإلسالم ولكنه استثناء لم يدم حتى
جـرت العودة الـرجعيـة للنـموذج وهى العـمليـة التى تولت حتـويل القيم
نظومة األخالقية ا جعل ا من معانيـها اإلنسانية إلى معان شعريـة 
درج الـشعرى وتـتحول إلى قـيمة بالغـية منـبتة الـصلة مع تـندرج فى ا
نـطق وصارت قوال مـسلوب الـفاعليـة كما هى حـال الصفة الواقع وا
الشـعريـة: يقـولون مـا اليفـعـلون. مـثلـما صـارت قيـمة شـخصـية ذاتـية
تعـتمد على عنصر الظـلم بال حياء ومع تصريح ومباهـاة بالظلم كقيمة
سـلطوية تؤكـد سلطان الذات وتفـرضه مثلما تـفرض احلكم واحلكومة

الشعرية حتى وإن كانت فكاهة إال أنها هى احلاكمة.
هذه هى الـعقـلية الـثقـافيـة التى يـقدمهـا لنـا أبوتـمام (احلداثى..?!)
ويسهم عبرها فى تعزيز الـنسق وغرصه فى الضمير الثقافى متخفيا
حتت سـتار البالغة واجملاز واجلـملة البالغية الـتى يبدو عليـها التجديد
ـا أوهمـنـا بـحداثـيـة الشـاعـر غـير أن الـنـقد واخلـروج على الـنـسق 
ـضــمـر الــنـســقى ســيـفــضح الـنص ويــعـرى الــذى يـتــجه إلى كــشف ا
نـسـقـيـته مـثـلـمـا يـكـشف عن نـسـقـيـة االسـتـقـبـال الذى تـكـلـل بالـعـمى
الثقافى حـتى اليرى عيوب اخلطاب ولذا يظل يسـتهلكها ومن ثم يعيد

إنتاجها دون وعى منه.

ذا يقف فى وجه السيد الشاعر أو السيد الشعر هذا الذى حكمه هو
الـنافـذ مع أنه حكم ظـالم ويعـرف الشـاعر أن حـكمه ظـالم وهذا هو
مصـدر القوة الـنسقيـة التى ورثتـها األنا الـشاعرية عن الـنحن القـبلية
كـمـا حـددهـا عـمـرو بن كـلـثـوم: ونـبـطش حـ نـبـطش قـادريـنـا بل إن
الظـلم شيمـة متأصـلة ومن اليظـلم فهو شـخص معلـول وغير سوى فى
عروضـة للبيع نظـر الشاعر(٦٣) هو سلطـان الشاعـر هذه البضـاعة ا
مدوحه أن ال مجد له وال وجود ما مـدوح والتى يؤكد الشاعـر  على ا
لم يتـول الشـاعر ترجـمة ذلـك إلى أبيـات مدفوعـة الثـمن وذلك بتـحويل
ـعنى اإلريحية ا  القيم اإلنسـانية إلى قيم شـعرية فالكـر ليس كر
اإلنـسانـيـة وإضافـة الـعـانى حسـبـمـا األصل البـدوى لـلـضيـافـة ولكن
ـنع الشاعر داح والـبخيل من  الكر هـنا من يعـطى ماله للـشاعر ا
من الـعطـاء وسيـظل كذلك حتى ولـو كان أكـثر الـبشر أريـحيـة وكرما
ـلكـة األمـجاد و وهـو خـارج كـتاب اجملـد مـا لم يـدخله الـشـاعـر إلى 
ـسح عـلـيـها لـيـست قـيم الـعال والـشهـامـة إال كـاألرض الـبـوار إذا لم 
بجـلة وإذا سـرى القول الـشعـرى بالـصفة فـحيـنئذ الشـعر بـبركاتـه ا
ـمـنـوحـة شـعـريـا صـفـة لـلـمـجد وحـيـنـئـذ فـقط سـتـكـون هذه الـصـفـة ا
ا إنه والسـؤدد والشعر وإن كان فـكاهة فى حقيـقته إال أنه حكمة و

كذلك فإن حكمه هو احلكم القاطع حتى وإن جار وظلم.
هـكذا يصف الـشاعر بـضاعته مدركـا ما فى قوله من جتن بل إنه
ــمـارسـة الـتـخــويف ولـتـوظـيف فــعل الـتـخـويف لـيـوظف هــذا الـتـجـنى 
ـمـدوح ومن ثم دفـعه لـلـرغـبـة بـهـذا اجملد إلحـداث الـرهـبـة فى نـفس ا

وعود وفى ختام القصيدة يقول أبوتمام: ا
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الــثــالث: أن األغــنــيــاء يــكــونــون فى األكــثــر مــجــاهــرين بــالــظــلم
العتقادهم أن أموالهم تصونهم عن قدرة الغير على قهرهم ومنعهم.

ال سبب القوة(٦٤). الرابع: أن ا
هذا تشخيص دقـيق لفعل النسق بـالشخصيـة السلوكيـة والثقافية
وفى اخــتــراع الـشــخــصــيـة الــنــسـقــيــة حـيـث تـأتى فــكــرة (األول هـو
األكمل) وفكرة الرغبة فى امتالك اجملد عبر الثناء على صفات يجرى
امتالكها بالـشراء وتكون القوة سببا للـظلم والتجبر مع اعتماد الذات
على قـيم القول واالدعـاء ال على قيم الـعمل ويجـرى التعـالى على قيم
الية العمل واحتقـارها اعتمـادا على مجد مفـروض بالقوة البالغـية وا

وقوى التسلط.
ورثات النسـقية التى اخترعهـا الشعر وغرسها فى هذه كـلها من ا
الـنـسق الـثــقـافى حـتى صـارت سـمـة لــلـمـؤسـسـة الـنـخــبـويـة الـثـقـافـيـة
والـرأسمـالـية. ومن ثم فـإن شـعرنـة الـقيـم هى النـاجت الـثقـافى لـقبـولـنا
تمـثل للقيـم الشعرية فـى حالتها ـدائحى ا بالنـموذج الشعـرى بنمطه ا
ـؤسـسـة ــزيـفـة والــكـاذبـة واالنـتــهـازيـة االســتـعالئـيــة وفى تـشــرب ا ا
ـتـعالى ـدخل اجلـمـالى ا الـثـقـافـيـة لـهـذه القـيم وتـبـريـر تـصـرفـهـا من ا
نطق الـفعال. وهـذا هو الرفث الـثقافى نـبت عن النظـر العـقالنى وا وا
ـداحـ وصـار الـذى ورثــنـاه من الـشـعـر بـعـد أن تــزيف عـلى أيـدى ا
األبـلغ هو األكـذب وهو األظـلم وهـو األكثـر ذاتيـة وأنانـيـة وتعـاليـا على
اآلخر وعلى قيم العمل والفعل. وهذه هى اخلالصة النسقية التى حتل
العـقل الصـنيع مـحل العـقل الذاتى إذا مـا استـعرنـا مصـطلـحات ابن

قفع(٦٥). ا

٧- اخلالصة النسقية/ العقل الصنيع٧- اخلالصة النسقية/ العقل الصنيع
ا يحدثه الـنسق من تشويه ثقافى وقد هناك توصـيف دال ومعبر 
ورد هذا الكالم لدى اإلمام فخر الدين الرازى يحسن أن نستحضره

بنصه هنا وفيه يقول:
أمـا أربــاب الـنــسب الــشـريـف فـإنــهم راغـبــون جــدا فى الـكــرامـة
ومتـشبهـون بأوائلـهم ومن القضـايا الغـالبة علـى األوهام أن كل ما هو
أقـدم فهـو أكمـل وأ فلـهذا الـسبـب يكـون التـيه والـترفع واالسـتطـالة
على النـاس غالبـا عليهم وحـبهم لهـذه األحوال والتـشبه بأسالفهم فى
ا يـنبغى عـانى إ مكـارم األخالق قد يدعـوهم إلى العـدل إال أن هذه ا
إذا كـانت آثـار أوائـلـهم باقـيـة فـيهم ثم إنـهم يـتـعطـلـون عن تـلك اآلثار
الــفــاضــلــة فى آخــر األمــور ذلك أنــهم بــسـبـب ذلك الــتـيـه والـتــرفع ال
يـتـحـمـلـون مـتـاعب الـتـعـلم وطـلب األدب وال يـرغـبـون أيـضا فـى تعـلم
ـعيشة فلهذا السبب احلرف والصنـاعات النافعة فى إصالح أمهات ا

. يبقون فى اآلخرة عاجزين محتاج
أما أخالق األغنياء فأمور:

األول: من عــاداتــهم الــتـســلط عــلى الــنــاس واالسـتــخــفــاف بـهم
ـا ملـكوا ويـعـتقـدون فى أنفـسـهم كونـهم فـائزين بـكل اخلـيرات ألنـهم 
رادات فـكأنهم مـلكوا كل ال الـذى هو سبب الـقدرة على حتـصيل ا ا
ـا اعـتـقدوا فـى أنفـسـهم حـصـول هذا الـكـمـال لـهم ال جرم األشيـاء و

كانوا محب للثناء اجلميل راغب فيه.
ا الثـانى: أنهم يحكـمون على كل من سواهم كونـهم حاسدين لهم 

اعتقدوا فى أنفسهم الكمال.
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ـا إن الـشعـر خـطاب مـجـازى متـعـالى على اخلطـابـات والسـلـوكيـات 
نطق هذا ما نـوهم به أنفسنا وظلت النظرية األدبية شروط الواقع وا
ـسـألـة غـيـر ذلك ـا فى ذلك اجلـانـب الـنـقـدى مـنـهــا. إال أن ا تـؤكـده 
ـديح الـتى ظـهـرت فى أواخـر الـعـصـر اجلـاهـلى وتـعززت فى فـثـقـافة ا
الـعودة األمويـة والعبـاسية إلى الـنموذج اجلـاهلى قد فـعلت فعـلها فـينا
وفى وجـدانـنـا الـثقـافى دون أن نـعـقـد الـصـلة بـ األسـبـاب والـنـتائج
ـواطـنة) وكـمـا أن قـيـمـة الـكـرم قـد اعـتـراهـا الـزيف فـإن قـيـمـا مـثل (ا
و(الزعامة) و (الثورة) وكذا قـيم الوحدة واحلرية واالشتراكية واحلزب
كلهـا قيم نـشأت فى مـعجمـنا الـثقافى احلـديث; وما لـبثت أن اكـتسبت
بـالغ فيه التى دالالت مزيـفة. وامتـزجت بنوع من اخلـطاب الـكاذب وا
مدوح هى سـمات الـنسق الـشعـرى حتى ليـجرى مـنح هذه الـصفـات 
جـديـد فى عــمـلـيـات ال تـخـتـلـف أبـدا عن األدوار الـتـقـلــيـديـة فـيـمـا بـ
ـمـدوح بــعـيـدا عن ـدوحه وخـلـع الـصـفــات جـزافـا عــلى ا الـشـاعــر و

شروط الصدق وشروط االستحقاق العملى.
ولـئن كـنـا قـد عـرضـنـا كـيف حتـولت األنـا االنـدمـاجـيـة الـبدويـة من
اج التام (فى) القبيـلة ونشأت النحن الـقبلية من تلك الذوات حالـة اال
ـداح حـيـنـمـا ظـهـر كـشـخـصـيـة مـسـتـقـلة ـنـدمـجـة إال أن الـشـاعـر ا ا
ـشترك أخـذ صفـات النـحن القـبلـية وتـمثـلها وانـعزل عن الـهم القـبلى ا
فى ذاته كفحل مفرد وكذات تمتـلك سحر اللغة وقوة الترغيب والتهديد
مع التربص بـاآلخر بوصفه خصما البد مـن تصفيته وهذا هو مردود
ـدح والهجـاء حدث هـذا كما ذكـرنا من قـبل كتطـور فى حركة ثـقافة ا
اثل تـمام الـتماثل مع الـنسق الـشعرى ونـحن هنـا نشـير إلى تطـور 

-٣--٣-
صناعة الطاغيةصناعة الطاغية

١- ذكرنا آنفا أن قيـمة (الكرم) فى األصل هى قيمة مركزية فى
الثـقافة العـربية تتـمحور حـولها كل القـيم اإلنسانـية األخرى من حيث
عالقـة الذات باآلخر والـقوى بالضـعيف والغنى مع الـفقير وهى حتكم
العالقات االجتماعية والتبادل اإلنسانى ب كافة األطراف وال تتحكم
ـصلـحة الفـردية ولـذا فإنـها قـيمـة فى اإليثار ـادية وا فيـها الـشروط ا
ــديح واخـتـراع واألريـحــيـة. هـذا فـى األصل غـيـر أن ظــهـور ثــقـافـة ا
ـركـزية األولى مـدوح أدى إلى تـزيـيف الـقـيـمـة العـربـيـة ا شـخـصـيـة ا
قـايضـة البالغـية الـشعـرية والـكر هو حيث صـار الكـرم هو عـطاء بـا
ذموم من يعطى الـشاعر كـمقابل للـمديح ومن ال يفـعل فهو البـخيل ا
ـمدوح وصار مع مـا يتبع ذلك مـن تبادل لـلمـصالح الذاتـية لـلمادح وا
ا أظهر خطاب الكـرم خطابـا فحوليـا - كما سـبق أن عاجلنا(٦٦) - 
شخـصية اجـتماعـية مصطـنعة من صـفات مجـازية وتسـويقية ومن ثم
جرى تزييف كل القيم األخـرى حيث جلأ اخلطاب الثقافى إلى حتويل
الـصفات من صفات تـكتسب بالعـمل إلى صفات تمنح لـلممدوح مقابل
ـصـلـحـيــة الـفـرديـة وفـقـدت الـصـفـات قـيـمـتـهـا احلـقـيـقـيـة ـقـايـضـة ا ا
ـدائـحى يـعــتـمـد عـلى الـكـذب وصــدقـيـتـهـا وعــمـلـيـتـهـا ألن اخلــطـاب ا
ؤسسـة الثقـافية ترعى بـالغة باتـفاق ثقـافى ب كافـة األطراف وا وا

ذلك وتباركه.
هذا الـتغـيـير الـنسـقى ال يقف عـند حـد مقـ كمـا هو الـوهم الذى
نـعيش فـيه من أن مـايـحـدث فى اخلـطـاب الـشعـرى ال صـلـة له بـسـائر
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تـنبـى إلى نزار قـبانى جنـدها فى شـعـرنا مـنذ عـمـرو بن كلـثـوم إلى ا
كـمـا حــددنـا فى مـبــحث اخـتـراع الـفــحل فى الـفـصـل الـثـالث من هـذا
الكـتاب وهذه هى الـقيم الـشعـرية التى كـنا نـراها قـيما مـجازيـة غير
أن صـدام حسـ يـكـشف لـنـا مـقـدار حـقيـقـيـة هـذه الـصـفـات ومـقدار
فـعول إمكـانـية تـطـبيـقـها عـمـليـات وتمـثـلهـا سـلوكـيـا كنـتـيجـة ثـقافـيـة 
ـا فى الـواقع ـاذجه ال فى الـشـعــر فـحـسب وإ الـنـسق الــذى يـفـرز 
االجـتـماعـى والسـيـاسى من شخـصـية الـفـحل الشـعـرى إلى شخـصـية
ـوذج ـهـارة بـالـغـة إلى  سى الـســيـد كـمـا قـدمـهـا جنـيب مــحـفـوظ 
الـطاغـية كـما تـتمـثل فى شخص صـدام حسـ فى تطـابق واقعى مع

اجملاز الشعرى الفحولى.
٢- حيـنما نـنظر فى مـعجم صدام حـس نلـحظ حالة الـتطابق مع
قـدار ما ينـتسب الـنمـوذج الشـعرى الـنسقـى فهـو ال ينتـسب لـلعالـم 
ـقـدار مــا يـكــون الـعـراق صــدامـيـا الـعـالـم إلـيه فــهـو لـيس عــراقـيــا 
فاجليش هم جـنود صدام وما يـفعله اجلـيش هو قادسيـة صدام كما
قـدار ما يـصف حرب اخلـلـيج األولى مع إيران. كـما أنه لـيس بعـثيـا 
إن احلـزب صــدامى وهـذه هى الـقــيم الـتى عـززهـا الــنـسق الـشـعـرى
حيث جعل مركـزية الفحل هى عـماد القول مـتعاليـا عن الفعل ويجرى
دوحا مثلـما يتنمذج ـمدوح كشرط نسقى لـكونه  إلـصاق الصفات با

الشاعر بسمات التفرد والتوحد كشطر لكونه فحال.
ــا إن الــزعــيم فــحال فالبــد أن يــكـون األوحــد والبــد أن تــكـون و
عـارك) مع ما فى الـتعبـير من رمـزية فـحولـية حيث مـعركـته هى (أم ا
ـعــركـة هى األم واجلــيش هم األبـنــاء لـهـذا األب ســيـكــون هـو األب وا

ـا يـكـشف عن دور الـنـسق فى تـوجـيه حـركـة هـذا احلـدث الـنـسـقى 
التغير والتحول.

ومثالنـا سيكون عن صدام حس وهو الـرجل الذى نشأ سياسيا
لـيـكـون فـردا (فى) حـزب قـومى يـدعو لـلـوحـدة واحلـريـة واالشـتـراكـية
ومــطـمـحه هـو أن يـكـون فـردا فى هــذا احلـزب يـقـول مـا يـقـوله احلـزب
ويـعـارض مـا يـعـارضه احلــزب تـمـامـا مـثـلـمـا كـان دريـد ابن الـصـمـة
يرشـد مع غزيـة ويضل معـها إن ضـلت غير أن الـرجل ما إن يـنغرس
فى احلزب حـتى يـبدأ يـشـعر أنه لـيس احلـزب ولكـن احلزب هـو بدأت
ـنـدمــجـة تـتـحـول مـن أنـا تـدخل فى حـزب وتــنـدمج فـيه إلى أنـا األنـا ا
تشـعر أنـها هى واحلـزب شىء واحـد وحضـرت هنـا النـحن النـسقـية
ولـم تعـد األنا والـنـحن بشـيـئ مـنـفصـلـ ثم تطـور الـوضع ال لتـكون
ا أن النحن واألنا ا لتـكون النحن هى األنا ور األنا هى النحن وإ
ـاأن النـحن واألنـا هـنا ا لـتـكـون النـحن هى األنـا و هى الـنـحن وإ
هما النـسقيتـان الشعريتـان فإن الصفات الـشعرية هى الـتى ستتحكم
فى عــمـلـيـات االمـتــزاج هـنـا ولـو اسـتــدعـيـنـا صـفــات األنـا الـشـعـريـة
لوجدناهـا هى بالتحديد ما يصف ويـحدد صفات صدام حس وهذه
طـلق بإلـغاء ـتضـخمـة الفـحولـية الـتى ال تـقوم إال عـبر الـتفـرد ا األنـا ا
اآلخر وبتـعاليـها الكـونى وبكونـها هى األصح واألصدق حـكما ورأيا
وبـكون الظلم عنـدها عالمة قوة وسؤدد والـكذب عندها مـباح وتشعر
ا ال يشـعر به غيـرها وترى ما ال يـرون والعالم مـحتاج إليـها ألنها
ــنـقــذ الـكـونى وال يــسـتــقـر وجـودهــا إال بـســحق اخلـصم وهى هى ا
فرد الذى ال صوت سواه وهذه هى الدالالت الشعرية التى الصوت ا
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عقولية ولـيس عليه أن يبرهن على نـطق وا والتـخييل الذاتى ال إلى ا
ـنطق شـرطـا كـما أن قـوله أو أن يـسـتحى مـنه ولـيس الـتـواضع أو ا
الكذب فى هذه الصفات ليس عيبا تبعا للنظرة النسقية الشعرية. هو
الــذى ظل يـتـحــدث عن انـتـصــارات مـتـوهـمــة عـلى خـصــومه ويـسـمى

عارك. مواجهته معهم بأم ا
ج- فى الـنسق الشعـرى يأخذ مفهـوم الفحولـة معنى هو أقرب إلى
العـنف والبطش ومن لم يـكن ذئبـا تأكله الـذئاب ومن ال يظـلم الناس
يـظـلم ولـصـدام حسـ قـصـة تـكـشف عن الـنسـقـيـة فى ذهـنـيـته ففى
تحف الصغير أسفل نـصب اجلندى اجملهول فى مدينة بغداد يجرى ا
ـة مـعروضـة بعـنـاية حـيث يـشرح تـوجيه نـظـر الزائـر إلى بـندقـيـة قد
الدلـيل لك قائال إن هذه هى البندقـية التى استعملـها السيد الرئيس -
حسب تعبير الدليل - فى محاولة قتل الطاغية عبدالكر قاسم وهذه
عبـارات الدلـيل الذى يـلبس لـباسـا عسـكريـا. وأنت هنـا تسمـع صفات
وكـلمات نسقيـة هى أشبه بلغة النـقائض الشعرية حـيث يزيح الطاغية
الـطـاغـيـة ويـحل الـظـالم مـحل الـظـالم وإذا مـا كـان قـاسم طـاغـية فـهل

صدام عادل وإنسانى..?!
ليس من شـأن النسق أن يرى عيـوبه وال أن يسائل عباراته وال أن
ـؤســسـة الــثـقــافـيـة يـبــرهن عـلى صــدقه إن له أن يــدعى فـحــسب وا
حترس دعاويه وتـبررهـا هذه هى الـتربيـة الشـعريـة النسـقيـة. والدليل
الذى يـتحدث معك فى بغـداد ويصف قاسم بالطاغـية لم يخطر له على
بـاب أن صاحـبه ال يـخـتلف عن سـالـفه كـما أنـه ال يرى غـضـاضة فى
ــدوحه بـأنه رجل خــارج عـلى الـقــانـون ويـسـعـى إلى اغـتـيـال وصف 

ـا قـد تـزوج الـعـالم تـمـامـا كـمـا قـال نـزار قبـانى(٦٧) عن الـفـحل وكـأ
مـهـمتـه الفـحـولـيـة الـنسـقـيـة الـكـونيـة وهـذا من ذاك فى عالقـة نـسـقـية
مـتـبـادلـة. ولـغة األب هـى اللـغـة الـنـسـقـيـة حـيث تـطـغى عـلى خـطـابات
صـدام حـسـ لـغـة الـتـحـفــيـز الـقـبـلـيـة لـلـنـشـامـى ولـلـحـمـيـة اجلـاهـلـيـة
النموذجـية مع التوعد بالويل والثـبور لكل من يخالف الفحل أو يخرج
عــلى إرادته ومـصـيـر اخلـصم هـو الـســحق من الـوجـود مع الـتـحـقـيـر
واالزدراء فى حـ تـظـهـر الـذات بـصـيـغـة الـنـحن مـفـتـرضـة لـنـفـسـهـا
صـفات تكـون بها هى األمـثل واألفضل ومن ثم فهى األجـدر بالوجود
ومن عداها فهم ليسوا سوى حشرات بشرية ال تستحق البقاء.. وهذا

ترجمة حرفية نسقية لقصيدة عمرو بن كلثوم.
وللنسق سمات أربع هى:

ـادحـة فى فـعل مـشـترك ـمـدوحـة مـنـدمجـة مع الـذات ا أ- الـذات ا
ـصـلـحة فـيـمـا يـشـبه الـعـقـد الـثـقافـى والـتـواطؤ الـعـرفـى القـائـم عـلى ا
ؤسـسة الـثقـافيـة بذلك وفى حـالة ـتبـادلة بـ الطـرف مع تـسلـيم ا ا
جده دح الـزعيم والـتغـنى  صدام حسـ فقـد جرى حـشد الـشعـراء 
ــتـعــالى وكــانت الـويالت تــصب عــلى أولــئك الـذين األوحـد وتــمـيــزه ا
سـكتـوا عن امـتداحه(٦٨) كـما جـرى توظـيف اإلعالم لـزخ الثـناء عـليه

ومنحه الصفات التى تؤكد تفرده.
ب- فى الـنسق الـشعـرى ال تـرى الذات غـضاضـة من التـحدث عن
ذاتـهـا ونسـبـة األمـجـاد إليـهـا نـسـبـة مجـازيـة اليـشـترط لـهـا دلـيل غـير
ـا تقـوله عن نفـسـها وهـذا ما يـفعـله صدام دعـوى الذات وتـصديـقهـا 
حـسـ حـيـنـمـا يـنـسب لـنـفـسـه أمـجـادا تـنـتـسب إلى اجملـاز الـشـعـرى
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ج- فى الـنسق يـجرى حتويل الـقيم من قـيم تنـتسب لـلعـمل والفعل
إلـى قـيم مـجـازيــة مـتـعـالــيـة وكـمـا  حتـويـل قـيـمـة الـكــرم فـإن قـيـمـا
سـياسـية قـد جرى حتـويلـها نـسقـيا من مـثل قيـمة الـثورة الـتى صارت
مـجـرد انـقالب فردى يـتـطـبع بـطـابع الـعـنف وتـصـفـية اخلـصم وإحالل
ـواطـنـة ليـعـنى الـوفاء لـلـزعيم جـبـار محل جـبـار وكذا حتـول مـفـهوم ا
الـفــرد كـذات ســلـطـويــة وال عالقـة لــذلك بـالــوطن كـقــيـمـة اجــتـمــاعـيـة
وإنـسـانـيـة وكـمـا كـان الـوطن عـنـد ابـن الـرومى قـيـمـة فـرديـة ومـلـكـيـة
ــشـهـورة(٧١) وكـمـا كــان الـوطـن عـنـد شــخـصــيـة حــسب قـصــيـدته ا
ـة فإن الـفحـل الثـورى يتـحول الشـعراء الـرومـانسـي قـيـمة ذاتـية حـا
لـيـكـون هـو الـوطن والـوطن هـو مـثـلـمـا أنه هـو الـشـعب والـشـعـب هو
وسالمـته هـى سالمـة الـوطن والـتـاريخ واإلنـســانـيـة أو لـيس الـشـاعـر
الفـحل لهو مـن يرى العـالم فى نفـسه وفى ذاته دون سواه..? إذن هى
ـتـرسخ. ومن ثم فـإن اخلـيـانـة لـيـست الـعمل سـنـة الـنـسق وبـرنامـجه ا
ـا هى فى مـخـالـفـة مـراد الـسـيـد الزعـيم ضـد الـوطن ومـصـاحله وإ

تلك األشياء. عنى مثلما  تلك ا الذى 
وتـأتى قيم الوحدة واحلريـة واالشتراكية لـتكتسب دالالتهـا النسقية
ـدلول اجملـازيـة مـثلـهـا مـثل كل الـنـسـقـيـات من حـيث انـفـصـالـهـا عن ا
ـوذجـا ــوذجـا شـعـريـا ولـيس  ـنــطـقى مـذ كـان الـنـسق  الـواقـعى وا

إنسانيا او عمليا.
هذه هى نـتائـج التنـمذج الـثقـافى النـسقـى وما كـنا نحـسبـه مجازا
ـوذجـا سلـوكـيـا ولقـد تـزامـنت العـودة إلى الـنـموذج كـان فى الـواقع 
ـمدوح الـشـعـرى اجلـاهـلى فى الـعصـر األمـوى مع ظـهـور شـخـصـيـة ا

خـصـمه مع شىء غـير قـلـيل من الـتـبـاهى بهـذا الـصـنـيع تمـامـا كـحال
الـشـاعر فى الـنقـائض والهـجـائيـات حيـنمـا يفـتك بـخصـمه أو يتـباهى
ينا كما بأنهم يجهـلون فوق جهل اجلاهـلينا ونبـطش ح نطبش ظـا
لقتنا عمرو بن كلثـوم وكما ترسخ فى النسق ليجد سى السيد الزعيم

مثاال يحتذيه ويؤسس له قاعدة ذهنية وسلوكية.
د- فى ثقـافة النسق ال مكـان للمعارضة أو مـخالفة الرأى واآلخر
دائـما قـيمة مـلغيـة وال وجود لـذلك الشاعـر الذى يـرى لآلخرين مـوقعا
مـقـاربـا له هـذا إن كـان يـعـتـبـر نـفـسه فـحال ولن تـضـعه الـثـقـافـة فى
مرتـبة الفحولة إال بـعد أن يثبت مقـدرته على إسكات أى صوت سواه
تـنبى فاآلخـرون زعنـفة الجتـوز لدى عـرب وال لدى عـجم كمـا يعـلن ا
وكذا الشـأن مع الطاغية النسـقى وسيرة صدام حس مع من سواه
هى سيرة تقوم على ترقية الذات من فوق اآلخرين بالضرورة واآلخر
البد أن يكون تابعا ومنقـادا انقيادا مطلقا ويثبت بيتر قران(٦٩) كيف
يـجـرى إخضـاع اآلخـرين بـوسـائل الـسيـطـرة الـقـمعـيـة عـلى مـبدأ من
لـيس مـعـنـا فــهـو ضـدنـا ولـذا البـد من حتـويل اجلـمـيع إلى قـطـيع من
األتـبـاع حـتى إن احلزب لـيـتـدخل فى صـيـغـة الـكتـابـة اإلبـداعـيـة التى
دح الـزعيم وكذا يجرى الـتدخل فى إعادة كتـابة التاريخ لكى تـسخر 
ط يعيـد صناعة الذاكرة وتـهيئتها لـيحل فيها رجل أوحد يـنكتب على 
ال يشاركه غيره فيها وإذا قال الزعيم قوال أصبح الدهر منسدا كما
هـو أبـوالـطـيب ســيـد الـنـسق وتـتـعـدد وسـائل الــسـيـطـرة عـلى تـفـكـيـر
واطن وتسخـير الثقافة واإلعالم عبـر تأنيث كل شىء ليكون فى حال ا

خضوع مطلق لسلطان الفحل الزعيم(٧٠).
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ـوذجـيــة تـتـكـرر اجـتـمـاعـيـا ــضـمـر فى الـثـقـافـة ويــتـولـد عـنه صـيغ  ا
ـسـتبـدة كـما ـطلـق ولألنا ا وسـيـاسيـا وفـكريـا وكـلهـا صـيغ لـلفـحل ا
ؤسسة الـثقافيـة احملامية عن أسسـها النمـوذج الشعرى وحـرستهـا ا
الـسلطـة الشـعريـة وهذا ما جـعلـها نـسقـا ثقافـيا مـضمـرا فى مطاوى
الـوجدان الـعام وظلـلنـا نعـيد إنـتاج الـنمـوذج ونتـقبلـه بتسـليم واضح.
ؤسـسـة الثـقـافـية الـدور نـفسه وكـمـا بـررت فحـولـية الـشـاعر وتـكـرر ا
ستبدة فإنها أيضـا وحسب تربيتها الشعرية وصفقت لألنا الشـعرية ا
الـبالغية تـصفق للـطاغيـة وتبرر طـغيانه وكـأن األمر ال يعـدو أن يكون
قـصيدة طـويلة ابتـدأها عمـرو بن كلثـوم وظللنـا جميـعا نكـتبها من ذلك

اليوم وإلى اليوم.

النـموذجى وصـارت ديدنـا ثقـافـيا لـيس فى الطـقس الشـعرى فـحسب
بل فى كـافـة مسـالك الـذات الفـحولـيـة مع الغـيـر حيث تـشـعرنت الـقيم.
ـقنع لـيـعلن مـبـايعـة يـزيد بن وهى الـلحـظـة التى وقف فـيـها يـزيـد بن ا
مـعـاويـة حسب مـواصـفـات النـسق فـيقف أمـام الـنـاس ما بـ مـخالف
ومتردد ويحسم األمر حسمـا بالغيا يخترط من سيفه شبرا ثم يقول
ـؤمنـ هذا ويشـير بـيده إلى معـاوية فـإن يهلك فـهذا ويـشير أمير ا
قنع إلى يزيد فمن أبى فهذا ويشير إلى سيفه(٧٢). وهنا ينال ابن ا

نحه نحن لقب سيد النسق. لقب سيد اخلطباء و
يـفـعل الشـعر فـعـله مثـلمـا يـفعل اجملـاز فعـله والـناجت هـو النـموذج
الـنـسقى فى سى الـسـيد وفى الـزعـيم األوحد وفـى حتول دالالت الـقيم
داحون إلى قيمة الثورة والوطن والزعامة من قيمة الكرم كما حولها ا
واحلرية كما حولها الـفحول من سادة الطغيان ومن الطاغية اجملازى
ــوذجـا والــصــنم الــبالغى إلى الــطــاغــيــة احلــقــيــقى وهــذا مـن ذاك 

واحتذاء ذهنيا.
ـنحـهم الـنسق إن الـثقـافة هـى ما يـربى الـوجدان الـعام لـألفراد و
ا أن الشـعر عنـدنا هو ديـوان وجودنا الـثقافى الذهـنى والسلـوكى و
آثر.. وهو ديـوان علمهم واألخالقى (الـشعر ديـوان العرب به عرفـت ا
ـا إنه كـذلك فإنه ومـنـتهي حـكـمهم بـه يأخـذون وإليـه يصـيرون)(٧٣) 
قد صـار الـنمـوذج الـنسـقى احملـتـذى وإذا ما غـذتـنا الـثـقافـة بـصورة
ــتـنـبى ـقــتـنى كـمــا حـذرنـا ا الـفــحل الـشــعـرى الـذى عـداوتـه بـئس ا
وصورت لـنـا شـخـصـية الـفـحل بـخـصـائص تـتـرسخ وتتـقـوى كـعـنـصر
مـطلق الـقـوة وكصـنم بالغى فـإن هـذا هو مـا يـؤسس النـسق الـذهنى

≤∞± ≤∞∞



±∞≤

g «uN «

ـستـجير مـجلة ١- من الدراسـات احلديـثة عن الكـرم محمـد السـيد يس: أيواء ا
الــدارة ص.ص٧١-١٠١ع.٢س ١٦ اغـســطس ١٩٩٠ الـريــاض ومـرزوق بن
ـصـر ١٩٩٣ وهـمـا ــعـارف  صـنـيـتــان بن تـنـبـاك: الـضــيـافـة وآدابـهـا دار ا
دراستان وصـفيتـان منهجـيتان. وانظـر أيضا صـالح معيض الغـامدى: الكرم
ـسـتـحـيل مـجـلـة الـدارة ص.ص٨٣ - ١٠٤ع٤س٢٠ ديـسـمبـر ١٩٩٥ وهى ا
قراءة حتـلـيـليـة لـقـصيـدة احلـطـيئـة فـيـهـا إضاءات عن الـكـرم وتـقالـيـده ومـثله
ـركز سـعـيـد الـسـريـحى: حـجـاب الـعادة الـكـرم من الـتـجـربـة إلى اخلـطـاب ا
الثقافى العربى بيروت/ الدار البيضاء ١٩٩٦ وهى دراسة تأويلية عن الكرم
قـوالت. وانظر مقالـتنا: نص الكرم بـوصفه نصا ذكوريا فى النصوص وفى ا
ـركز الـثـقـافـى العـربـى بـيـروت/الدار ص٩٦ ضـمن كـتـابـنـا ثقـافـة الـوهـم ا

البيضاء ١٩٩٨.
٢- عن قصيـدة دريد بن الصمـة انظر: موسـوعة الشعـر العربى ٥٧٩/١ أشرف

عليها مطاع صفدى وإيليا حاوى شركة خياط بيروت ١٩٧٤.
٣- ابن سالم: طبقات فحول الشعراء ٦٥/١ ٦٧ والعمدة ٨٠/١.

٤- اجلاحظ: البيان والتب ٢٤١/١.
وشح ٢٢٧. رزباني: ا ٥- ابن قتيبة: الشعر والشعراء ٢٩ وا

٦- العمدة ١٢٣/١.
٧- عن قصـيدة حـا انظـر ديوانه دار صادر بـيروت ١٩٥٣ وحـماسـة أبى تمام

.٤٥٩/٢
٨- احلماسة ٤٨٨/٢.

٩- السابق ٤٨٧.
١٠- ديوانه ٧٤٦/٢.

١١- ديوانه ١٦.
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٣٨- انظر ديوان جرير ٣٤٧.
٣٩- ديوانه ٣٣٨/٤.
٤٠- السابق ٦٩/٤.

٤١- السابق ٣١٨/١.

٤٢- السابق ١٤٢/٢.

٤٣- السابق ٣٢٦/١.
٤٤- السابق ٣١٩/١ ٣٢٠.

٤٥- السابق ٣٤٥/٤.
٤٦- السابق ٨٠/٤ - ٩٠.

٤٧- الزمخشرى: أساس البالغة ٤٤٨.
٤٨- ديوانه ١٧٥/١.

نهاج ١٤٣. ٤٩- قول ينسب للخليل بن أحمد انظر القرطاجنى: ا
٥٠- غرنباوم: دراسات فى األدب العربى ١٤٨.

٥١- الوساطة ١٩.
٥٢- السابق ١٩.
٥٣- السابق ٤١.

فـيد هـنا النـظر فى كـتاب سعـيد الـسريحى: شـعر أبى تـمام ب الـنقد ٥٤- من ا
القد ورؤيـة النقد اجلـديد حيث يتـضح حتكم النسق الـبالغى فى النظر إلى

أبى تمام معه أو ضده (النادى األدبى الثقافى جدة ١٩٨٣).
٥٥- أبوتمام: ديوانه ١٦١/٢.

وازنة ٢٣. ٥٦- اآلمدى: ا
٥٧- احلصرى: زهر اآلداب ١٢١/١.

٥٨- ذكـر بروكـلمـان أن أبا تـمام وضع مـجمـوعة من الـقوافى ثم طـلب لهـا أبيـاتا
تاريخ األدب العربى ١١٣/٢.

ضمر انظر الفصل الثانى. ٥٩- عن مفهوم النسق ا
٦٠- الوساطة ٤٠.

٦١- ديوانه ١٠٧/١.
٦٢- السابق ١٧٩/٣- ١٨٣.

١٢- مروج الذهب ٣٠١/٣.
١٣- األغانى ١٤٢/١٣.

قدمة السابقة على قصيدة (واحر قلباه) ديوانه ٨٠/٤. ١٤- انظر ا
١٥- عن عمـر بن عبدالعـزيز والشـعراء انظـر: اخلليفـة عمر بن عـبدالعـزيز تأليف

عينى ٣٠ ٣١ ٣٤ (نادى أيها األدبى ١٩٨٦). عبداحلميد ا
وشح ٢٢٧. رزبانى: ا ١٦- ابن رشيق: العمدة ١٢٣/١ وا

١٧- غرنباوم ١٣٧.
١٨- ابن قتيبة: الشعر والشعراء ١٥ ١٧.

١٩- اجلرجانى: الوساطة ٤٨.
٢٠- احلصرى: زهر اآلداب ٢٩٢/١.

٢١- الشعر والشعر ٢٩.
٢٢- بروكلمان ٤٨/١.

٢٣- ديوانه ٦٩/٤.
٢٤- هو بيت جرير: لوال احلياء لهاجنى استعبار ولزرت قبرك واحلبيب يزار.

٢٥- انظر احلماسة ١٧/١ - ٤٥٨ ٤٥٨-٦٥٣ ٨٥/٢ - ٢٤٧ ٥٦٤ - ٥٨٢.
٢٦- الصناعت ٥٣.

٢٧- زهر اآلداب ٢٩٢/١.
٢٨- بروكلـمان تـاريخ األدب العربى ٤٦/١ وغـرنباوم دراسـات فى األدب العربى

.١٣٦
٢٩- بروكلمان السابق.

٣٠- ديوانه ٣٣٨/٤.
ستطرف ٨٧. ٣١- األبشيهى: ا

٣٢- السابق ٩٠.
٣٣- جمهرة أشعار العرب ١٨ ٣٤.

٣٤- العمدة ١٢٢/١.

٣٥- العمدة ١٧٠/١.
برد: الكامل ٥٣٢/٢- ٥٤٢. ٣٦- ا

٣٧- السابق.
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تنبى: ديوانه ٢٥٣/٤. ٦٣- ا
ـؤلف وأحـلـلت ٦٤- الـرازى: الـفـراسـة ٨٦ ولـقـد جتـاوزت الـثـالث حـسب تـرتـيب ا

محلة الرابع معطيا إياه رقم (ثالثا).
٦٥- األدب الصغير ٣٦.

٦٦- عاجلنا ذلك فى كتابنا ثقافة الوهم ٩٦.
٦٧- يـقـول نـزار قـبــانى «إنـنى أكـتب حــتى أتـزوج الـعـالم.. أنــا مـصـمم  عـلى أن

أتزوج العالم» انظر: ماهو الشعر ٨٠.
P Gran Beyond Eurcontrism 77. -٦٨

٦٩- السابق.
٧٠- عن أساليب صدام فى ذلك انظر السابق ٧٧ ٨٠ ٨٢ ٨٣ ٨٧.

٧١- عن أبى الـرومى وحكـاية قـصيـدته (ولى وطن) انظـر تعـليق احملـققـ لكـتاب
الـصـولى (أخـبـار أبى تـمـام) ص٢٣ حـيث إنه يـتـكـلم عن مـنـزله ال عن الـوطن

كما نفهمه اآلن.
ستطرف ٨٦/١. ٧٢- ا

٧٣- ابن سالم اجلمحى: طبقات فحول الشعراء ٢٤/١.
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متى اكتشف اإلنسان الصمت..?متى اكتشف اإلنسان الصمت..?

فى األصـل كـان الــكالم والــكالم لإلنــســان لــيس تـعــبــيــرا نـفــعــيـا
وجـمـالـيـا فـحـسب بل إنه أيـضـا ضـرورة فـطـريـة به تـتـحق إنـسـانـيـة
اإلنـسان وكـان التـعريف الـفلـسفى الـقد أن اإلنـسان حـيوان ناطق
حـسب أرســطـو يـنص عــلى الـفـارق اجلــوهـرى بـ درجـة احلــيـوانـيـة
الـبحتة وب أن يـصبح احليوان إنسانـا والكالم ليس مختـرعا ثقافيا
ا الصمت هـو اخملترع الثقافى. فالكالم صـفة جوهرية غريزية فى وإ
اإلنـسـان وعـجـزه عن الكالم عـلـة تـطرأ عـلـيه إمـا ألسبـاب مـرضـية أو

ألسباب قمعية سلطوية أو ثقافية.
وحيـنمـا جرى أسـر الشـاعـر اجلاهـلى عبـد يغـوث احلارثى لم يـجد
آسروه سجـنا أفضل من أن يربـطوا لسـانه بنسـعة وهى اخليط الذى
يربط احلذاء وراح الشـاعر يصيح ويستغيث متـرجيا منهم أن يطلقوا

عن لسانه(١).
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يـجـرى اخــتـيـاره من بــ األصـوات األخـرى وحتــتـفل الــقـبـيــلـة بـهـذا
اخملتـرع الثقـافى الذى سيكـون أداة حربيـة حتمى القـبيلـة وحتقق لها
الـهــيـبـة فى نـفــوس اآلخـرين وهـذه ســمـات التـتـحــقق إال بـشـخص له
صــوت يــعـلــو عـلى األنــداد واخلـصــوم مـعــا وهـذا هــو شـرط الــهـيــبـة
والـتمـيـز ومن هذه صـفـته فهـو الـذى سـيكـون الـفحل وسـيـحتل الـقـمة
ـا إن الـفحل الهـرمـيـة حيـنـئذ وهـذا طـبـعا أدى إلى ظـهـور الفـحل و
ظـهر وصـارت له خصـائص ومهـمات و تـرسيـمه بهـذه الصـفة فإن
ـهـمة من أوائل مـنـجـزات الـفـحـول هـو إسـكـات اخلـصـوم وهـذه هى ا
الفـعـليـة لوظـيـفة الـشـعر مـنذ الـنـشأة وحـتى اليـوم واخلـصوم هـنا هم
خصوم الـقبـيلـة فى البـدء ثم صاروا خـصوم الـشاعـر ذاته ومنـافسيه
وذلك بعد أن حتول الـشاعر من شـاعر القبـيلة إلى الـفحل ذى الصوت
ـفـرد كـمـا وضـحـنـا فى الـفـصل الـثـالث. ولـقـد دعـا نـزار قـبـانى إلى ا
إقامة قوة ردع عسكرية أدبية إلسكات ناقديه وخصومه(٢) وهى رغبة
ؤسس لهذا احلس. ورثها عن أسالفه الشعراء وعن النسق الثقافى ا
هنا تصاحب ظهور الفحل مع شرط إسكات اآلخر وهذا هو معنى
ـواصـفـات الـفـحـولـة ثـم إن نـشـوء األعـراف الـثـقـافـيـة صـار يـتـحـكم 
ستـهجنات نطـقى. وذها أوجد قائـمة من ا اخلطاب الـشكلى منـها وا
ـا اقتضى مـنوعـات الثـقافـية  ـستـهجـنات تولـدت ا أوال ومن هذه ا

اختراع الصمت والترغيب فيه أحيانا أو فرضه أحيانا أخرى.
ويسـرد لنا اجلاحظ قـائمة بـالصفات الـتى تطلقـها الثـقافة على من
يـصمت مـن باب حتـبـيب الـصـمت لـلنـاس ومن ذلك تـسـمـيـة الـصامت

طرق مفكرا(٣). والصمت حكمة. حليما والساكت لبيبا وا

وال شك أن عالقـة اإلنــسـان مع الـلـغـة قــد مـرت بـتـطـورات عـديـدة
وأخطر هذه الـتطورات هو ظهور اخلطاب الـثقافى وفى مرحلة مبكرة
من مـراحل التـاريخ. وبعد أن كـان الكالم حـرا وتلـقائيـا أخذ بـالتدريج
يـكـتـسب ســمـات جـديـدة تـدخــله إلى أبـعـاد رسـمــيـة لم تـكن فى أصل

ط سلوكه. وجوده وال فى 
فرد من دون شرط تكلم ا كان الكالم حقا شخصـيا حرا يخص ا
أو قيد مـثله مـثل األكل والشـرب والتـنفس ولـكن حيـنمـا بدأ يـتكشف
لإلنـسـان األول أن الـكالم يـقدم وظـيـفـة سـياسـيـة اجـتـماعـيـة ووظـيـفة
حربـيـة وظهـر اخلـطاب والـشـعر حـيث صـار كل منـهـما يـقـدم وظيـفة
جماعية حتيل إلى اجلمـاعة وتتكلم باسم اجملموع وليس باسم الفرد
ـرجعـية تـحـدث هنـا حـدث انفـصـام ب الـذات الـناطـقـة واإلحالـة ا ا
وصـار ضـميـر الـكالم يعـود عـلى جمـوع التـنـطق كلـهـا فى وقت واحد

ولكن الناطق ينوب عنهم.
هـنـا بدأت تـنـشـأ الـشروط عـلى الـكالم وصـار من شـرط اخلـطيب
والشاعـر أن يتكلم بـاسم قومه وحسب شـروطهم. وهنـا جرى اختراع
الـصـمت فـالذى التـفـوضه اجلـماعـة لـلحـديث واخلـطـابة يـجب عـليه أن

يصمت حسب شروط التطور الذى مس وظيفة الكالم.
ولكن كيف جرى ضبط العـملية وكيف  توزيع األدوار ب النطق

والصمت...?
حيـنـمـا ظـهـرت الوظـيـفـة الـثـقافـيـة لـلـكالم ومـا اسـتتـبـعـهـا من بـعد
سـياسـى واجتـماعى حـدثت الـتغـييـرات الـتى أصبـحت قـوان نـسقـية
ا إنه قد صار صوت القبيلة فإنه البد أن يكون صوتا قويا فالشاعر 
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ـكن قـوله فى الـعـلـن هو مـا تـتـولى هـو تـقـنع وتـسـتـر ولـذا فـإن مـاال 
احلكاية الـتعامل مـعه ومن ثم فإن احلكـايات مخزن نـسقى مهم جند
ضمـر واجملاز الكلى ال الفـردى وجند فيها اخلالصـة الثقافية فـيها ا

ا فى الثقافة من هواجس وما فيها من رغبات مقموعة.
ومن هـنـا فـإنـنـا سـنـسـتـعـ بــاحلـكـايـات لـلـتـعـرف عـلى جـواب عن
سؤالنا حول إصرار الثقافة على ترويج مخترعها العجيب (الصمت).
ــدونـات الــعــربـيــة هــنـاك حــكــايـة ســارت حتت مــسـمى ٢-٢ فى ا
تـلمس تـلمس) وهى حـكايـة الشـاعرين طـرفة بـن العبـد وا (صيـحفـة ا
مع عــمــرو بن هــنــد وقـبـل اخلـوض فـى مـدلــوالت احلــكــايـة ســنــسـرد

ملخصها لها كالتالى:
تـقول احلـكايـة إن فـتى طلـعة اسـمه طـرفة بن الـعـبد سـمع الشـاعر
تلمس ينشد بـيتا من الشعر وصف فيه لقب بـا سيح بن جرير ا عبـدا
تلمس ذلك فقال له طرفة اجلمل بإحدى صفات النـاقة دون أن يلحظ ا
ـتلـمس إلى الفتى فى مـشهـد من النـاس: لقد اسـتنـوق اجلمل فنـظر ا
ـتـلـمس إلى لـسـان طـرفه وقـال له: اخـرج لـسـانـك فـأخـرجه فـأشـار ا

ورأسه وقال: ويل لهذا من هذا (ويل لرأسك من لسانك).
ونـشـأ الـفـتى طـرفـة بـعـد ذلـك هـجَّـاء حـيث هـجـا أخـواله وأعـمـامه
وزوج أخــته وأصــحـابه وانــتــهى به األمــر إلى هـجــاء عــمـرو بن هــنـد
لك عبر وشاية من زوج أخت طرفه عن وأخيه والتغزل بنسائه وعلم ا
ـتلـمـس له أيـضا وحـدث أن ذهب هـجـاء طـرفـة له كـمـا عـلم بـهـجـاء ا
ـا سمع ـدحه والتـماس عـطائه و ـلك عمـرو بن هنـد  الشـاعران إلى ا
ـلك منهـما تظـاهر أمامـهما أنه يـريد مكـافأتهـما وأخبرهـما أنه عمل ا

ـوروث الــثــقـافى أدبــيـات جــمــة تـؤكــد فـضل عــلى أنـنــا جنــد فى ا
ا أن السكوت من ذهب ـا إنه جوهر ثقافى ومعـدن كر  الصمت 
ا إن اخلطر فى الكالم والسالمة فى النطق وهذا احلرص الشديد و
عـلى تــرويج الـصــمت كـقـيــمـة عـلــيـا تـفــوق الـكالم وتــفـضـله يــسـتـدعى
التساؤل فـعال إذ ما بال الثقافة تتجه هـذا االجتاه وتركز التركيز كله

على مشروعها العجيب فى التحبيب بالصمت..?!
هـنا مـؤشرات تـعـطى بعض اإلجـابات وتـكشف عن سـمات الـنسق

الثقافى وأساليب حتركه وتغلغله سنناقشها فيما يلى من قول.
-٢--٢-

الصحيفة النسقيةالصحيفة النسقية
ة هى تـصاحب ١- من السـمات األسـاسيـة للـثقـافة الـعربـية القـد
دونات وما من شـاعر وال قصيدة رويـات وا احلكى مـع الشعر فى ا
ـدونـة الـعـربــيـة هى مـدونـة شـعـريـة/ إال وهـنـاك بـإزائـهـمــا حـكـايـة وا
ســرديـة فى حـال تـالزم تـام ومـثـالــهـا األبـرز هـو كــتـاب األغـانى ألبى
الـفــرج األصــفـهــانى الــذى أخـذ هــذا الـتــقـلــيــد الـثــقـافـى إلى أقـصى
مـجـاالتـه وما رواه مـن حـكـايات عـن الـشعـراء يـفـوق مـا رواه لـهم من
ـوروث كـســنـد يـسـنــد الـشـعـر شـعــر واحلـكـايـة دائــمـا مـا تــأتى فى ا
ويفسره بل إنها لتكشف أشياء أبعد من مجرد التفسير اللغوى ولذا
فإن تـتبع احلـكايـات ومحـاولة كـشف ما تـنم عنه ومـا تنـطوى عـليه من
مضـمرات نـسـقيـة سيـفيـد كـثيـرا فى التـعرف عـلى الـسيـرة الذاتـية ال

للشعراء بل للثقافة ذاتها.
والشعـر فى حقيـقة تكـوينه األصلـية هو كشـف وبوح ولكن احلكى
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٣-٣ هذه حكايـة تنطـوى على حزمة من األنـساق حيث جنـد فيها
تناقـضات النسـقية كـلها فهى مع الـفحل وضده فى آن. وهى ضده ا
ألنـهـا تـقـتـلـه من جـهـة وتـسـخـر مـنه من جـهـة ثـانـيـة وتـضع فى قـبـالـة
الـشـاعـر الـفـحل رجال أحـمـق مـسـتـهـتـرا وجتـرى حـوارا سـاخـرا بـ
الـفـحل الـثـقــافى والـسـوقى األحـمق ويـنــتـصـر األحـمق إذ يـتـبـدى فى
احلكاية على أنه هو األحكم بينما احلكيم النسقى يتبدى هو األحمق
حـامل حـتـفه عـلى كـتـفه. هـذه صـورة سـاخـرة يبـدو عـلـيـهـا االسـتـهزاء
ا هى نص مـعارض يـتوسل بـاحلركى بـالرمـز الثـقافى الـرسمى وكـأ
لـتــعـريــة الــنـسق الــفــحـولى والــسـخــرة مــنه. غـيــر أن احلــكـايــة حتـمل
جرثومتها النسقية من داخلها من حيث إنها ال تتكلم عن فحل واحد
ـتلمس وعـمرو بن هنـد وتضع الثالثة بل عن ثالثة فحـول هم طرفة وا
ـوت من الـثالثـة إال فى مـواجـهـة يـنــتـصـر فـيـهــا األكـثـر فـحـولــة وال 

أصغرهم وأحدثهم وأقلهم فحولة.
وتتمحور احلكاية حول جملة (ويل لهذا من هذا) وهى جملة ثقافية
ـشروح فى الـفـصل الثـانى ولـذا فـإنهـا ذات أبـعاد حـسب مـفـهومـنـا ا
نـسـقـيـة فــاجلـمـلـة قـيـلت إثـر مـواجـهـة بـ فـتى يـافع لم يـصـلب عـوده
النـسقى وقـتها ولم يـسجل اسـمه فى دفتـر الفـحول حيـنهـا ولقـد تفوه
الفتى طرفـة بكالم فيه نقد ومـواجهة ضد فـحل رسمى فاستـنكر عليه
معنى أحد أبياته وحكم حكـما جريئا حيث قال: استنوق اجلمل وهذه
جمـلـة صارخـة فى معـارضتـها وفى مـواجـهتـها حـيث سلب من الـفحل
فحولته وأحـال قوله إلى األنوثة وهنا حكم الـشاعر الفحل على الفتى

وت ويل لرأسك من لسانك. با

كافأة الشاعرين وحمل كل واحد كتاب إلى عامله بالبحرين يأمره 
مـنـهـمـا الـرسـالـة الـتى تـخـصه واجتـهـا إلى الـبـحـرين غـيـر أن مـا فى
ـلك لـلـوالى بـأن يـقـتل الـشـاعـرين وهـذا مـا ال الـرســالـة هـو أمـر من ا
سـبيل إلـى كشـفه لكـون الشـاعرين اليـقرآن. ولـذا ظال يحـمالن رسائل

ؤامرة. وت وا ملغومة با
وذهب الـرجالن الشـاعر الكـبيـر والشاعـر الصـغير وفى طـريقـهما
تلمس شيخا عجوزا قد من العراق إلى البحرين مرا بالنجف ورأى ا
انـحنـى يتـبرز وفى الـوقت نـفسه يـأكل ويتـقـمل فنـظر إلـيه بـاشمـئزاز
وســخـر مـنه ومن صـنـيـعه ووصـفه بــاحلـمق فـرد عـلـيه الـشـيخ قـائال:
ـاذا تـسـخـر مـنى وأنـا آكل طــيـبـا وأخـرج خـبـيـثـا وأقـتل عـدوا لـكن و

األحمق من يحمل حتفه على كتفه.
تلمس كلمة الـشيخ فاستراب منها وشك فى الرسالة التى سمع ا
مـعـه ومـا إن رأى غالمـا من أهـل الـقـريــة حـتى سـألـه إن كـان يـعـرف
القراءة فأجـابه الغالم بأن نـعم فدفع إليه الـرسالة وطـلب منه أن يقرأ
مـا فيـها وكـانت حتمل أمـرا بقـتله فـما كـان منه إال أن رمى الـرسالة
فى الــنــهــر وراح يـنــظــر فى أمــر جنــاته. وحلق بــطـرفــة لــيــحـذره من
الـرسالـة التى مـعه غيـر أن طرفـة لم يصـدق وأصر علـى الذهاب إلى

لك له. البحرين للحصول على مكافأة ا
ـكـتـوب إلى الـوالى حـيث لـقى ووصل طـرفـة إلى الـبـحـرين ومـعه ا
يتة التى يفضلها مصرعه هناك وذلك بعد أن ترك له الـوالى اختيار ا

وت. لنفسه فاختار أن يفصد عرقه األكحل وأن يتركه ينزف حتى 
***
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تنـشغـل عن الغـنم حتى جـاءهن الـذئب وهجم عـلـيهن فـجاءت اجلـارية
راكضـة إلى سيدها وهى تـصرخ وتقول له: سيـدى لقد جاء الذئب من
خلف مـسرعا ومباغتا كـجملود صخر حـطه السيل من علِ وهنا لقنت

سيدها تمام البيت دون أن تعرض نفسها للخطر(٦).
هـذا هو التدريـب والتأديب النـسقى الذى غاب عن بـال طرفة ولذا
استـحق العـقاب ولـو كان طـرفة قـد سكت عن مالحـظته تـلك لكـان قد

سلم وبقى حيا وفحال محروسا بالشرط الثقافى.
لـقـد جـرى قـتل طـرفـة فـعـلـيـا كـمـا فى احلـكـايـة وجـرى قـتـله مـعـنـويا
أيضا حيث إن األصفهانى اليـورد ترجمة خاصة بطرفة بل يدرجه حتت
تـلمس خـاله الفحل. ا هـو مجـرد خبـر فى حيـاة ا ـتلمـس وكأ ترجـمة ا
ـتلمس) وكذا راحت احلـكايـة فى التراث الـعربى حتت عنـوان (صحـيفة ا

كما فى مجمع األمثال وغيره من كتب التراث. وويل لهذا من هذا.
من هـنا تـتضح الـعالقـة ب اخـتراع الـثقـافـة للـصمت واخـتراعـها
للفحل وكالهـما مخترع ثقافى والبد لهـذا من هذا فشخصية الفحل
تتـحول لـتـصبح قـوة معـنويـة ثم ماديـة حتاط بـنمط من الـصفـات التى
تتحـول إلى خصائص ثم تصـبح حقوقـا وهذا يقتـضى حماية ثـقافية
لــكى حتـمـى الـثــقـافــة أنـســاقـهــا وأنـظــمـة هــذه األنـســاق وحتـقق لــهـا

االستقرار والترسخ.
ا هى فى حـال من التنـاقض إذ تدعو إلى لذا تـظهر الـثقافـة وكأ
البالغـة وتمجد اخلـطابيـة وسلطة الـبيان وتفـضل الفصـيح على العيى
وفى مـقابل ذلك حتث عـلى الصـمت وترغب فـيه وجتعـله حكـمة ومـعدنا

ذهبيا.

لــقـد كـانت جــريـرة طـرفـة أنه نــطق فى حـ أن من شـروط اآلداب
النـسـقـيـة أن يـصـمت ولـذا وجـبت مـعاقـبـته ولـقـد تـولت احلـكـايـة أمر

عاقبة وصدقت على مقولة الفحل وويل لهذا من هذا. ا
٤- إن األدب النسقى يقتضى عدم مواجهة الفحل ولزوم الصمت
أمامه حـتى ولو أخـطأ فـإن أخطـاء الفحـول صواب مـجازى إن ما ال
يـجـوز لـغـيـرهـم يـجـوز لـهم فـهم أمـراء الـكـالم وكل فـحل ثـقـافى فـهـو
مــحـصن ومـحـروس حتــرسه الـثـقـافــة بـكل وسـائل احلـمــايـة وتـتـخـذه

وذجا للقدوة االجتماعية كنسق يثبت ويترسخ.
وهـذا الــنـابــغــة الـذبــيـانى الــذى الحظ عـلــيه الــنـاس أنه يــقـوى فى
شـعـره أى يـورد قـوافـى غـيـر مـتـوافـقـة نـحــويـا ولـكن من يـجـرؤ عـلى
مواجهة الفحل ويل لرأس من جرؤ لسانه على ذلك ولذا فقد احتالوا
على األمر بـأن أحضـروا جارية لـتتغـنى بشـعر النـابغـة أمامه وتتـعمد
إعـــراب الـــقــوافى كـى يالحظ هـــو اخلــلـل من دون أن يـــتــعـــرض أحــد
لــلــمــخـــاطــرة فى وجه الــفـــحل. وهــذا مــا صــار فـــعال وانــتــهى األمــر

بسالم(٥).
وكـذا حـدث مع امــر الـقـيس الـذى تـقــول احلـكـايـة إنه كـان يـردد
شهـور (مكر مفـر مقبل مدبـر معا) ولم يتـمكن من إتمامه شطر بـيته ا
وبـات الـلـيل كله يـردد الـشـطر دون أن تـنـفـتح عـليه الـتـكـملـة وسـمـعته
جاريـته وهو فى أزمـته اإلبداعـية وتـمكـنت من إكمـال البـيت غيـر أنها
خـشيت من سـطوة سـيدهـا فى ما لو أحـرجته بـإتمـام البـيت عنه وهو
فــعل أدركت اجلـاريـة أن الــفـحل ال يـأخــذه بـسالم. ولـذا فــقـد احـتـالت
ـرعى فى الـغـد تـعـمـدت أن ـا ذهـبت إلى ا اجلـاريـة لـنـفـسـهـا حـيــلـة و
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الــشــاعـرين يــظـهــران أمـام شــيخ احلـيــرة أحـمــقـ فى حــ يـدعــيـان
احلكمة وهذا يعنى أن احلكـاية حبكت لتقدم رموز الفحولة فى صورة
هزليـة لتـسخـر من هذه الـرموز عـبر غـطاء الـسرد واحلكـى. ويكفى أن
شـيخ القمل ظـهر فى احلكـاية أحـكم من فحول الـثقافـة. وهذا يبـ لنا
الفـارق النوعى ب اخلطـاب الشعرى واخلطـاب السردى حيث جترى
فى الـسرد تـعريـة النـموذج الـفحـولى وعـرضه بصـورة ساخـرة وهزلـية
مع كشف عـيوبه وإبرازهـا على نقـيض التأسـيس الشعـرى الغارق فى

نسقيته.
دونـات األدبـية عن وهـذا ما جنـده فى احلـكايـات الـتى تـعرضـهـا ا
الـشـعـراء فـامرؤ الـقـيس الـفـحل يـظـهـر مهـزومـا أمـام شـاعـر آخر فى
ـا يجعل امرأ القيس مبـارزة أمام زوجته وتنتصـر الزوجة للخصم 
يـطـلق امـرأته ويـفـقـد لـقب الـفـحـولـيـة ويـظـفـر اخلـصم بـاالثـنـتـ مـعا
الـزوجة ولـقب الـفـحـولة(٧). كـما تـظـهـر الـقصص امـر الـقـيس دمـويا
ـدونات فى صـورة رجل ال يوثق به ال وغدارا ولـصا شـعريـا وتقدمه ا
من أبـيه وال من مــعـشـوقـاتـه وال من أصـدقـائه وال من مــنـاصـريه من
الـقبـائل العربـية التى اسـتنـجد بهـا للثـأر من قاتـلى أبيه وال من الروم
بعـد ذلك وانـتـهى به األمـر وحـيدا وضـعـيـفـا وقد تـمـزق جـلـده من أثر
الـسم اخملـبـوء له فى عـبـاءة أهداهـا إلـيه كـسرى(٨) وهذه مـيـتـة تـشبه
مـدوح إلى قتل الشاعـر بحيلة لك ا ميتـة طرفة وفى كلتـيهما يـسعى ا
عارض تـخلـصه منه وتشـابه النهـايتـ يشيـر إلى الهـاجس الثقـافى ا
فى تعريـة النـسق الفـحولى والسـخريـة منه أى الـسخريـة من الصـيغة

الرسمية وما تمثله من هيمنة وتسلط طبقى.

وجب النسقى إذ منذ إنها ال تتناقض هنا وهى تنصرف حسب ا
ــالك لــلــحـق الــلــغــوى واجملـازى اخــتــراع شــخــصــيــة الــفــحل وهــو ا
والتعبيرى وفى مقابل هذه احلقوق الفحولية تأتى رعايا الثقافة الذين
يـجب عـلـيهم الـوقـوف بعـيـدا عن حقـوق األدب الـثقـافى الـسيـد الـفحل
وهذا هو النموذج احملتذى نسقيا ومن أجله جرى اختراع الصمت.

٢-٥ معركة النسق٢-٥ معركة النسق
فى حـكايـة طـرفـة تـتـكـشف لـنـا وسـائل الـثـقافـة وحـيـلـهـا الـنـسـقـية
اكـرة فـاحلكـاية تـقوم عـلى تكـوين داللى مـركب تضـمن فيه الـثقـافة ا
ـا إن ذلك تـكـوين نـسـقى جـوهـرى فـطـرفة حـقـوق الـتـراتب الـطـبـقى 
يعتبـر فى عرف هذا النسق مجرما جتب معـاقبته ألنه لم يلتزم بحقوق
عـارضة الـعالقات الـفحـوليـة هذا هـو الـغطـاء الذى تـتوسل به ثـقافـة ا
لتمـرر معـارضتهـا حيث تـبدو فى احلـكاية وكـأنهـا حتافظ عـلى حقوق
الـتـراتب الـطبـقى حـسب مـواصـفـاته النـسـقـيـة غيـر أن الـنص يـضـمر
غـزى عن أع بعـدا آخر وهـو بـعد يـقوم عـلى توريـة ثقـافيـة تخـفى ا
الرقيب النـسقى فاحلكاية تضمر السـخرية من النسق الفحولى حيث
تفـضح رموز هـذا الـنسق وتـعتـمد فى ذلـك على كـشف لعـبة الـصراع
بـ أنسـاق الـهـيـمنـة الـثـقـافيـة ورمـوزهـا كـمـا هى مقـررة فى الـثـقـافة
ــادح الــشــعــريــة الــرســمــيــة ونــرى فى ذلك صــراع الــفــحــول بــ ا
ـتـلـمس وطـرفة يـؤديـان وظـيـفة ـمـدوح وبـ الشـاعـر والـشـاعـر فا وا
ـديح نـسـقــيـة من حـيث إن احلـكـايـة تـظـهـرهـمـا فى عـمل مـزدوج من ا
دوحـا ومـهـجوا فى آن ثم والـهجـاء مع الـشـخص ذاته الـذى يظـهـر 
ــمـدوح يــقـدم أعــطـيــته عـلـى شـكل مــيـتــة مـرســومـة ثم إن ــلك ا إن ا

≤±π ≤±∏



±±±

بـفـحل مـثـلـه وإذا تـقـابل فـحالن انـتـصـر أكـثـرهـمـا فـحـولـة وبـذا فـإن
واجـهة حـتى إنها عـارضة تـعزز الـنسق عـبر تـوسلـها بـوسائـله فى ا ا
ـنتـصـر بـالفـحل كـما ن يـهـزم الـفحل فـتـصف ا لـتـمنح األلـقـاب ذاتـها 
قالوا عن علقمة حينما هزم امر القيس فقالوا عنه علقمة الفحل(١٠).
وذج الفحل الشعرى انتقل ليكون نسقا اجتماعيا وكما رأينا أن 
تتصنع منه شخصية الطاغية (الفصل الرابع) فإننا هنا سنالحظ أن
عارضـة فى كل شئون وذج الفـحل سيـتمخض عـنه أيضا نـسق ا
ـعـارضة فى تـاريخـنا هى صـورة أخرى ـعارضـة حيث تـكون ا هذه ا
ـهيـمن واجلـميع يـشتـركـون فى السـمات والـسـلوكـيات ولن تـكون من ا
ـعــارضـة إال من حــيث إنــهـا إزاحــة لـنــظـام وإحالل نــظـام ال ثـقــافــة ا

سلك. يختلف عن السالف من حيث الفعل وا
ـثـال األموى/ الـعـبـاسى بوصف ولـو نـظرنـا فى الـتـاريخ وأخذنـا ا
ـوذج الفحل الـشعرى ثال هـو احلالة الـتى تمـازجت فعلـيا مع  هـذا ا
اجلـاهـلى واســتـعـادتـه تـمـثال وتــدويـنـا والشك أن الــعـبـاســيـ قـامـوا
بـوصـفـهم مــعـارضـة سـيـاسـيــة ضـد األمـويـ بـدعــوى ظـلم بـنى أمـيـة
وجتاوزهم غـيـر أن الـعبـاسـي وهـم يقـومـون كمـعـارضـة ينـتـهون إلى
نـهاية نـسقيـة ويقـدمون أمثـلة كالـسفاح الـذى اكتسب اسـمه من كثرة
ســفــكه لــلــدمــاء حــتى صــار ذلك عالمــة عــلــيه ولــقــبــا له ومـن بــعـده
ــنـصـور(١١) الـذى لـم يـكن يـطــيق أحـدا بـإزائـه حـتى قـتل أبــا مـسـلم ا
اخلراسـانى وهـو القائـد الذى أدار احلـرب ضد األمـوي حـتى ضمن
ـنصـور منه. السـيطـرة للـعبـاسيـ وما كـان له من ذنب سوى غـيرة ا
كــمـا أن سـيـرة الـعــبـاسـيـ مع فــلـول األمـويـ ومع ذكــرى بـنى أمـيـة

-٣-
عارضة/ جماليات العنف عارضة/ جماليات العنفنسقية ا نسقية ا

ـعــارضـة فى أمــثـلــة عـلى غــرار مـا ذكــرنـا من لــئن بـدرت بــوادر ا
ـهيمن إال حكـايات حـيث تتـوسل بالـسرد لـتعـبر عن رفـضهـا للـنسق ا
ـعـارضـة تــقع فى احلـبــائل الـنـســقـيـة وإن عـارضت أنـنـا نالحـظ أن ا
هـيمن إال أنها تـتخذ األسـاليب السلـطوية نفـسها فـهى لكى تفضح ا
الفحل تـضع أمامه فـحال أقوى منه وال تـفعل شيـئا سوى أنـها تسلب
الـقوة من هذا لتعـطيها ذاك وكلمـا تواجه فحالن فإن أكثرهـما نسقية
ـتلـمس هو ـتـلمس يـنتـصر عـلى طـرفة مـذ كان ا هـو الـذى ينـتصـر فا
األكبـر وهو األفحل(٩) بل إن األصفـهانى يـتعمـد إلغـاء طرفـة ويدمجه
ا يـعـنى أنه يـجـعله ـفـرده  ـتلـمس وال يـخـصه بـترجـمـة  مع خـاله ا
بدأ الذى بنيت عليه احلكاية تبعا وردفا. كما ال يفوتنـا التنبه إلى أن ا
هــو مـبــدأ نــســقى وهــو مــقــولــة (ويل لــهـذا مـن هـذا ويـل لـلــرأس من
الـلـسـان) وهى كـلـمـة قـمـعـيـة تـزرع اخلـوف واالسـتـسالم أمـام الـعرف
ـتـلـمس بـوصـفه فحال الـثـقـافى ولـقـد انطـلق الـتـهـديـد بهـذا الـويل من ا
ـوت على مـن اعتـرض عـليه وراحت احلـكـاية تـرسم الـطريق يـحكم بـا
إلى هـذه النـهاية الـنسقـية. حـتى لكأن احلـكايـة قد وضعت لـشرح هذه

قولة التى هى جملة ثقافية مكتنزة بالداللة النسقية. ا
وفى حـكايـات امـر القـيس يـجـرى الكـشف عن األدوات الـنسـقـية
باسـتخدام الـعنف والقـتل والتمـزيق والغدر كـأساليب لـضرب اخلصم
ويـتم تغـليب الـسـلطـة فى احلكـايتـ معـا حيث يـنتـصر عـمرو بن هـند
وقـيصر عـلى طرفـة وامر الـقيس وهكـذا فال يجـرى كسـر الفحل إال
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ـنـطق بل إن الـعـنف اكـتـسـب سـمات مـتـعـالـيـا عـلى شـروط الـواقع وا
جمالية وفـنية حتى صرنا نـتقبله ثقـافيا وكأننا فى حـال نشوة شعرية
ـعارض من حيـث تمثـيل كل منـهمـا للدور هـيمن وا يـتسـاوى فى ذلك ا
ـثال الـشعرى مـتى ما تـمكن من ذلك. وتـتضح الـعالقة الـعضويـة ب ا
والـسـلـوك عـبـر الـتـمـثل بـالـشـعـر واسـتـدعـائه لـيـكـون سـنـدا فى اتـخاذ
ـأمـون مثال ـنـصـور والـرشـيـد وا الـقـرار مع اخلـصـوم فـالـسفـاح وا
كـانوا يـجدون فى الـشعـر مصـدرا للـرؤية ونظـاما فى احلـسم وما من
ـنصور قرار اتـخذه الـسفـاح إال وكان رديفـه بيـتا من الـشعـر وكان ا
يشاور رجـاله حتى مدحه شـاعر وصفه بـفحولـة القرار حـتى ال يحتاج
(١٣) فـقــطع عــادة الـتــشــاور اسـتــجــابـة وحتــقـيــقــا لـلــشـرط إلى مـع
الشعـرى والرشيد اتـخذ قراره ضد الـبرامكـة حينمـا تر أمامه مغن
بــأبـيـات لـعـمـر بن أبى ربـيـعـة حتث عــلى احلـسم فـقـتل وسـجن ونـكب
ـأمون أعـوانه الـذين مـا كانت نـفـسه تـرتاح لـوجـاهـتهم بـإزائه وابـنه ا
كـان من ديـدنه أن يـتـمـثل بـالـشـعـر إذا قـضى عـلى خـصمه(١٤) وهذه
ـعارضـة التى قامت سيرة أكـبر وأول مـعارضـة تاريـخية عـربيـة تلك ا
بـدعوى كـبح الظـلم والـطغـيان ومـا كان صـدام حـس مع عـبدالـكر
هيمن عارض مع ا ا يفعله اخلصم باخلصم وا قاسم إال مثاال آخر 
إلى أن تـتساوى األطراف فـى نسقيـتها وتـمثلـها للـفحل الشـعرى كما

وضحنا فى مبحث (صناعة الطاغية) فى الفصل الرابع.
وهـذه كـلـها مـخـتـرعـات ثقـافـيـة دخـلت مع الـتغـيـرات اجلـذريـة التى
صـارت فى أواخـر العـصـر اجلـاهلـى التـدوين الـعـبـاسى وإال فاألصل
تـساند جمـعيا كما يـتمثل بقـصيدة دريد ابن هو األصل العـشائرى ا

سح من الـذاكرة حتى لقد نادى وتاريـخهم كانت تقوم عـلى اإللغاء وا
أمون بالبراءة من كل من يذكر اسم معاوية بخير(١٢). ا

وهـذا لم يقـتصـر على تـبـادالت السـياسـة والسـلـطة فـحسب بل إنه
ـأمـون نـكل بـكل من اليـرى رأيه فى يـشـمل مـسـائل الــرأى والـفـكـر فـا
االعتزال ال لشىء إال ألنهم ال يقولون كما يقول السيد الرئيس وهذه
هـى صـورة ومــســلك أول وأهم مــعـارضــة فى ثــقـافــتــنـا ومـن ثم فـإن
عـارضات التى عـارضة لم تـكن بأقل مـنهم نـسقـية فـكل ا معارضـة ا
ـا يـكـرر قـامت ضـد بـنى الـعـبـاس كـانت شـرسـة ودمـويـة وإلـغـائـيـة. 
ويـعيد تـمثل الـنموذج الـشعرى الـفحولـى فى النقـائض وما كان يـفعله
جريـر والفـرزدق كل ضـد اآلخر هـو النـسق الذهـنى والـنمـوذجى الذى
ـعـارضـة مـعا وبـال تـمـايز مـع بـعـضـهمـا الـبـعض. تـتـمـثـله الـسـلـطـة وا
ـوقف من اآلخـر الذى يـقوم عـلى رفض هـذا اآلخر ـسألـة هى فى ا وا
اخملتلف سواء فـكريا أو سياسـيا واجتمـاعيا وعدم اعـتبار أحد بإزاء
الذات وهذا مـسلك مشـترك من كل التمـثيالت الثـقافية وهـو النموذج
الذى سـنته األعـراف الشـعريـة األولى منـذ اجلاهـليـة وجتدد الـنموذج
ـا جــعـله نــسـقــا ومـثـاال ســلـوكــيـا وذهــنـيـا فى األمـوى والــعـبــاسى 
مـتـرسـخا وتـمـنـحه الـتـجربـة اجلـمـالـية بـإغـرائـهـا اجلمـالى والـتـجـربة
حاجـتهـا االصطالحـية تـمنحه قـبوال وجـواز مرور مـضمون النـقديـة 
الحــظـة وضــد الـتــحـرج مـن الـتــصـرف تــبـعــا لـشـروط ومــؤمن ضـد ا
ا يـخجل منه ألن ـسلك معـيبـا أو محرجـا أو  الـنسق ولم يعـد هذا ا
التجـربة الشعرية ظلت تضـخه فينا عبر أقنعـة اجلماليات وكون الشعر
ـنـطق وصـار الـســلـوك الـنـسـقى كـله مــتـعـالـيـا عـلى شـروط الــواقع وا
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فضليات ٦٠٩/٢ حتقيق على البجاوى دار نهضة مصر القاهرة د.ت. ١- التبريزى: شرح ا
٢- نزار قبانى: ما هو الشعر ١٥٧ وقصتى مع الشعر ٨٩ ٩١ ١٥٨ ١٦٠.

٣- رسائل اجلاحظ ٢٢٩/٤.
صادر هى: ٤- استخلصت القصة من مجموعة من ا

أبوزيد القرشى: جمهرة أشعار العرب ٣٣.
ابن قتيبة: الشعر والشعراء ٨٨ - ٩٥.

الثعالبى: ثمار القلوب ٢١٦.
يدانى: مجمع األمثال ٤٠٠/١. ا
األصفهانى: األغانى ١٢٠/٢١.

صـادر انـظـر مـثال ابـن قـتـيـبة: ٥- وردت حـكـايـة إقواء الـنـابـغـة فى كـثـيـر مـن ا
الـشعـر والشـعراء ٧١ والـقرشى: جـمهـرة أشعـار العـرب ٢٨ حيث يـنص على

أنهم هابوه وخافوا منه.
٦- يـبدو أن هـذه القـصة من الـتراث الـشعـبى ولقـد سمـعتـها من والـدى - رحمه
ــدونـات. ولـكن من الـواضح أنـهـا الـله - ولم أتـمـكن من الــعـثـور عـلـيـهـا فى ا

حتمل داللة نسقية تتطابق مع الشرط النسقى كما وضحناه.
٧- األغانى ١٢١/٧.

٨- عن حكايات امر القيس انظر األغانى ٦٠/٨- ٧٩.
ذكورة عن احلكاية أعاله. راجع ا قل فى ا تلمس بأنه أفحل ا ٩- جاء وصف ا

١٠- األغانى ١٢١/٧.
سعودى: مروج الذهب ٢٦٦/٣ - ٣٣٣. نصور انظر ا ١١- عن السفاح وا

١٢- السابق ٤٠/٤.
سعودى: مروج الذهب ٣٠١/٣. ١٣- ا

١٤- مروج الذهب ٣٥/٤.

الصـمة حـيث صورة الـزعامـة البـدوية الـتى تعـتمـد على رأى اجلـماعة
وال يتـحكم الـزعـيم برأيه بل يـنـصاع لـرأى قـومه حتى وإن رأى خـطأ
رأيـهم. هـذا مـنـطق قـصيـدة دريـد وهـو مـنـطق الـزعامـة الـبـدويـة ولـقد
فصلنا الـقول فى ذلك فى الفصل الـثالث حول النـحن القبليـة وقلنا ما
حـدث حـينـما  حتـويل الـذات النـسقـيـة من النـحن القـبـليـة إلى الذات
ستبدة ثم ظهور النحن النسقية وما ترتب عن ذلك فردة وا الفحولية ا
من حتوالت فـى القيم والسلـوك وجرى اختراع الـفحل ومن ثم صناعة
عـارضـة فى الشـرك الـنسـقى وصـارت تعـيـد تمـثيل الـطـاغيـة ووقـعت ا
الـنـسق بـكـامل عـيـوبه وهـنـا جـرى اخـتـراع الـصـمـت اخـتـراعـا ثـقـافـيا

لدواعى النسق وحتقيق شروطه إلكمال صورة الهيمنة النسقية.
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-١--١-
١-١ الفرز الثقافى١-١ الفرز الثقافى

فى العـصر العـباسى األول جرى فـرز ثقافى تـقررت معه اخلـريطة
الثقافية العربية وإن كان آخر العصر اجلاهلى قد شهد ميالد النسق
الـثـقـافى الـفـحـولـى الـذى تـمت الـعـودة إلـيه وتـمـثـله مع مـطـلع الـعـصـر
األموى فإن مشروع التدوين فى العـصر العباسى قد اعتمد النموذج
اجلاهلى/ األمـوى حيث جرى تدوين النسق الـشعرى الفحولى مع ما
يـتــبع ذلك من شـعــرنـة لــلـقـيـم ومن تـرســيخ لـصـيــغـة الــفـحل الــثـقـافى

واالجتماعى كما وضحناها فى الفصل الثالث والرابع.
عـتـمـد عـلى النـمـوذج الـنـسقى أن ثم جـرى مع عـملـيـات الـتـدوين ا
ـ مـتـأسـسـة علـى جذرين صـارت عمـلـيـة الـفـرز لـكى تتـمـيـز ثـقـافة ا
ـذكـور واآلخـر هـو جـوهـريــ ومـتـمـاثـلـ أحـدهـمــا اجلـذر الـعـربى ا
اجلذر الفارسى/ الـيونانى وهمـا معا يقومـان على ثقافـة تراتبية ذات
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/ الهامش) / الهامش)٢- البيان الثقافى (ا ٢- البيان الثقافى (ا
ـوذجـا لتـجـاور النـسـق  ( ثل كـتـاب اجلاحـظ (البـيـان والتـبـي
ــ ــكــبــوت بــ ا الــثــقــافــيــ يـــتــجــاوران فى حــال من الــصــراع ا
قموعة هيمنة والـثقافة الشعبية ا ؤسساتية ا والهامش ب الثقـافة ا
وألمـر مهم سـاد فى كتـاب الـبيـان والتـبيـ أسـلوب االسـتطـراد الذى
. وإن كنـا فيما ـ وليس مجرد خـروج (عن) ا هـو خروج (على) ا
سـبق وحسب قوان الـنقد األدبى قد تعـاملنا مع ظـاهرة االستطراد
عـند اجلـاحظ على أنـهـا مظـهر أسـلوبى يـحـتكم لـدعوى قـالهـا اجلاحظ
ـلل عن نـفس الـقـار وهـذه دعـوى يـجب أن نــفـسه فى رغـبـته بـرفع ا
راوغة من أجل التحايل على نتب فيها مهارة اجلاحظ فى اخملاتلة وا
اخلطـاب الرسـمى والتـظاهـر أمامه بـأنه األمر ال يـعدو أن يـكون لـعبة

أسلوبية هدفها اإلمتاع والتسلية ثم العودة بعد ذلك إلى اجلد.
إن التـدقيق فى األمـر يكـشف لـنا أن وراء االسـتطـراد لعـبة أخـطر
من مـجـرد اإلمــتـاع بل إن اإلمـتـاع جـرى اســتـخـدامه كـأداة لـلـرفض

والتعرية النقدية فى صيغة ساخرة ومخاتلة.
ـا إن االسـتــطـراد هـو أهم عالمـات اخلـطــاب فى كـتـاب الـبـيـان و
ـثل فى ظــاهـره الــثـقــافـة ـا إن هــذا الــكـتــاب  والـتــبـيــ خـاصــة و
ـؤسـساتـية ويـنافح عـنـها ويـقدمـها عـلى مـستـوى ا وعـلى مسـتوى ا
ـعلن فى اخلطاب إذن ماذا عن النص ا إن هذا هو ا النيـة اجلادة 
ـ هل هـى عالقـة تــكـامل أم االسـتــطـرادى اجملــاور ومـا عالقــته بــا
زعومة عالقة تناسخ وهل هـى فى هزلها الـظاهرى وفى إمتـاعيتهـا ا

هل تتآلف مع ا أم تتقاطع معه..?!

طلقـة وعلى القطع ستبـدة ا فـردة ا هرم فحـولى يستنـد على الذات ا
ـعـلم األول وتبـعـية الالحق والـتـعـالى على اآلخـر وعـلى كون بـأولويـة ا
من عـدا الذات هامـشيـا ال قيـمة له يتـمثل ذلك فى جـمهـورية أفالطون
التى هى قانون طـبقى استبدادى وقطعى صارم فى قـطعيته وطبقيته
ـعــطى الـفـارسى/ الـهـنــدى الـذى تـقـدمه نـقـوالت ويـتــمـثل أيـضـا فى ا
ـقفع فى (األدب الـصغـير واألدب الـكبيـر) وفى (كلـيلة وتـرجمات ابن ا
ا هو بيـان فى التراتب والطـبقيـة الثقافـية والسلـوكية وهذه ودمنـة) 
ـ الـثـقـافى مع فـاحتة الـعـصـر الـعـباسى هى اجلـذور التـى شكـلت ا

. شكلة للم وترسخت معها القيم الثقافية ا
ا إن ا قـد تشكل وجـرى فرزه فإن الـهامش البد أن يـتشكل و
ويـجـري فـرزه أيــضـا وأول مـا جـرى هـو تـمـيـيـز األعـراب وإخـراجـهم
ـ وصاروا ثـقافـيـا وعرقـيا حـيث صاروا مـادة خارج إطـار اجلد وا
فى الـهـامش بـوصـفــهم مـادة لـلـتـطــرف والـتـنـدر ومع األعـراب جـاءت
أقـوام أخـرى من مـثل مـا نـلـحـظه فى عـنـاوين كـتب ورسـائل اجلـاحظ
كـالسـودان والـبـرصان والـنـسـاء واجلوارى ومن مـثل احلـيـوان وهذه
ـا إنها كلـها عنـاوين تدل عـلى الهامش وفى الـوقت ذاته فإنـها تدل 
ــهـمش من مــؤلــفــات اجلـاحـظ عـلـى اهـتــمــام خــاص من اجلــاحظ بــا
نسى وهذا ما يستوجب منا وقفة تأمل لكون خطاب اجلاحظ يقف وا
ـ والــهـامش ويــوضح لـنـا كـمــثـال وحـيــد يـوضح لــنـا الـعالقــة بـ ا
أسـاليب الـهامش فى تـعامـله مع ا وسـنتـخذ من ذلك دالئل لـنا فى
ـ ومـقـاومـة مـحـاولة ـعـارض الـثـقـافـيـة فى مـواجهـة ا تـفهم وسـائل ا

تمهيشها وإسكاتها.
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لها تقول فيها:
روة يوما والصفا أحلف با

أنك خير من تفاريق العصا
تـرد هـذه احلـكـاية فـى كـتاب الـعـصـا وهـو واحـد من أهم مـبـاحث
اجلـاحظ فى الـبـيـان والـتـبـيـ وهى حـكايـة تـضـمـر أشـيـاء كـثـيرة فى
عالقـاتهـا مع النـسق وفى التـقاطع بـ الهـامش وا سـنعـرض لها

هنا.
أزق النسقى أزق النسقى٢- ا ٢- ا

هـذه احلـكايـة جـاءت من بـاب االسـتطـراد الـذى هـو ديـدن اجلاحظ
ـ هنـا هـو العـصا ولـقـد خرج اجلـاحظ على فى الـبيـان والـتبـي وا
احلديث اجلـاد عن الـعصـا ليـأتى بهـذه الـقصـة وهى قصـة نرى أنـها
حتمل دالالت على كيفية حركة اجلاحظ فى تعامله مع ا وفى وضع
واجهة هو ما ا والهـامش فى مواجهة سافرة وأول عالمـات هذه ا
ـنطق ـنـطق الـنـسـقى. وا ـكـاشفـة ضـد ا ـكن أن نالحـظه من لـعـبـة ا
النسـقى يتكئ عـلى نوع من اخلـطاب الذى يقـول ماال يفـعل وبه تكون
الـداللة غـيـر منـطقـيـة وال واقعـيـة وهذا بـالـضبط هـو مـا تفـضـحه هذه
احلكايـة فبطلة احلكاية اسـمها (غنية) ولكن هذه الغـنية فقيرة مدقعة
وهـذا مـأزق لـغوى يـعـرى مـنطق الـلـغـة ونسـقـيـتـها من حـيث انـشـطار
ـسـمى فـالـغـنـيـة لـيـست غـنـيـة كـمـا أن الـفـقـيرة الـداللـة بـ االسم وا
ـرأة عن األنظـار مذ كـان اسمـها ليـست فقـيرة إذ جـرى حجب فـقر ا
أزق اللغوى الـنسقى هو ما راحت غـنية مع أنها لـيست غنية. وهـذا ا
ا يجـعلها احلكـاية حتاول معـاجلته ولكنـها تعاجله بـطريقة سـاخرة 

إن ثبت لنا أنها تتـقاطع مع ا وتنسخ دعواه وتقوض أطروحته
ؤلف بـأن االستطراد مجرد تسلية لتبديد ملل فهل سنظل نقبل حيلة ا
...? أم أننا سنرى فى االستطراد قيمة ثقافية معارضة تتوسل القار
هيـمن فتقوضه بالـسخرية وبـالالجدية لكى تـمرر معارضـتها للـنسق ا
ـؤلف يـتـوسل بـاالسـتـطـراد لـكى عـبـر لـعـبـة الـسـخـريـة ومـن ثم فـإن ا
يــتـــمــكن من الـــعــبث بـــالــنــسق دون مـالحــظــة من الـــرقــيب الـــثــقــافى

ؤسساتى..? ا
عارضة إنـنا أمام حالة ثقـافية فريدة ومتـطورة فى إتقانها لـلعبة ا
ـكـبوت وعن ـضمـر الـنـصى وسـيـلـة لإلفـصـاح عن ا حـيث تـتـخـذ من ا
ـهيـمن وهـنا نـحن فى مثـال اجلـاحظ أمام تـمثل مـعارضـتـها لـلنـسق ا
فعـلى حلـال اخلطـاب بـ نسق ظـاهـر ونسق مـضمـر وهـما فى وضع
ـ والـهامش كـمـا وضـحنـا نـظـريا عن تـناقض وتـنـاسخ فـيـما بـ ا
مفهوم الداللة النسقية فى الفصل الثانى وكما سنوضح تطبيقيا فيما

يلى من قول.
٢-١ احلكاية الناسخة

يروى اجلاحظ حـكاية عن امرأة أعرابيـة اسمها (غنية)(١) كان لها
«ابن شـديد الـعرامـة كثـير الـتلـفت إلى النـاس مع ضعـف أسر ودقة
عـظم فواثـب مرة فـتى من األعـراب فـقطع الـفـتى أنـفه وأخذت غـنـية
ديـة أنـفه فـحـسنـت حالـهـا بـعد فـقـر مـدقع ثم واثب آخـر فـقطع أذنه
ال وحـسن احلـال ثم واثب بـعد فـأخـذت الديـة فـزادت ديـة أذنه فى ا
ذلك آخر فقـطع شفته فلـما رأت ما قـد صار عنـدها من اإلبل والغنم
تـاع والكـسب بجوارح ابـنهـا حسن رأيهـا فيه فـذكرته فى أرجوزة وا
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تكئ على سلطة البالغة وقوة االدعاء. الذكورى ا
صلحة إعـادة القيمة ـرأة و ـصلحة ا ذكر  ويجرى تقـطيع الوجه ا
العمـليـة للغـة من أجل أن تكـون كلـمة (غنـية) ذات مـدلول حـقيقى مع
ذكـر وهو تـقطيع يـتماثل مع مـا يحمـله ذلك من تعـمد للـعبث بـالوجه ا
ـصـلـحـة الـهـامش فـيـسـتـطـرد ـ  ـزق ا مـا يـفـعـله اجلـاحظ حـيــنـمـا 
ـثل ـ  ـلـل عن الـقـار أى أن ا واصـفـا االسـتــطـراد بـأنه إلزالـة ا
ل ألنه رســمى ومــؤســســاتى ونــسـقى ــ  ــتع. وا واالســتــطـراد 
واخلـروج علـيه يصـبح من باب تـقطيع الـنسق والـسخـرية مـنه. كما إن
هـمـشة مـذ جاءت صـياغـة احلبـكة الـقصـة تتـضـمن االنتـصار لألنـثى ا
ـرأة وذلك ما يؤكد أن االستطراد خـطاب نقدى يعرى عيوب لصالح ا
الرمـز النـسقى فى ذكوريـته وفى ادعائه الـلفظى وفـى مفارقـته ما ب
الــقــول والــفــعل وتــســعى احلــكــايــة إلى إصالح اخلــلل فـى الــتـركــيب

النسقى من أجل االنتصار للمنطقى واإلنسانى.
٢-٣ العصا الرمزية٢-٣ العصا الرمزية

هذه احلـكـاية جـاءت من بـاب االسـتطـراد والـتظـرف وسط (كـتاب
الـعصـا) فى البـيـان والتـبيـ للـجاحظ والـعصـا وثقـافة الـعصـا جاءت
أصال فى مساق الـدفاع عن الثـقافة الـعربيـة ورموز هذه الـثقافة ومن
أهم هــذه الــرمــوز تـأتـى الـعــصــا الــتى راح اجلــاحظ يــعـدد مــزايــاهـا
ويصف وظـيفتها ويوكد على أهـميتها وعلى أبعـادها الداللية البالغية/

الفحولية بوصفها رمزا وبوصفها عالمة نسقية.
ا إن احلكاية ترد فى كتاب الـعصا والعصا تمثل رمزا ثقافيا و
ـفهـوم النـسقـى لشـخصـية الـفحل فـإننـا نقف - لـهـا عالقة عـضويـة با

ؤسساتى فى التـعبير ومن مؤسسة تمـعن فى السخرية من النـموذج ا
ـسـمـيـات على غـيـر مـا تـعـنى وال تـقيم اجملـاز الـتى تـسمـح بأن تـدل ا
ؤسـسة اجملازية أن سمى وليـس يعنى ا عالقة منطـقية بـ االسم وا
رأة غـنية أو ال تـكون وقد منـحتهـا هذا االسم كـما ال يعـنيها تـكون ا
أن تعلن عن فـقرها عبر نـظام التسـمية فاجملاز واحلـقيقة شـيئان غير
متالزم وهنا يأتى اجلاحظ الساخر ليوظف االستطراد فى مواجهة
ا ويجلب هذه القصة التى ستتولى تصحيح اخلطأ اللغوى وحتول

رأة إلى امرأة غنية فعال اسما ومسمى. ا
ولكن كيف تفعل ذلك..?

إنـها تـفعله بـطريقـة تمـعن فى السخـرية والـفضح فى مواجـهة ا
ـبـضع. وجتـلب فـتى ذكـرا ــ كـلـهـا وتـضـعـهـا حتـت ا فـتـأخـذ رمـوز ا
وتأخذ أكثـر الواجهات الـذكورية وهى الوجه فـتأخذ فى تقـطيعه إربا
ثم تـعرى لـغـة الذكـر فهـو فتـى عرامـة أى أنه سلـيط الـلسـان يتـطاول
فى الـقول مع الـتبـاهى بنـفسه والـتعـرض لآلخـرين وهذه هـى صفات
الـنسق الـشـعرى الـذى يـوظف اللـغـة كقـيـمة ذاتـيـة سلـطـوية تـقـوم على
االدعـاء واالعـتـداء الـلـفـظى وكـأن احلـكـايـة هـنـا تـرسم صـورة هـزلـيـة
لـلفـحل الـنسـقى/ الـشـعرى عـبـر صـيغـة ابن غـنيـة ثم عـبـر وضعه فى

واجهة دعواه وحتمل تبعات سالطته وتسلطه. امتحان صارم 
وتـمـعن احلـكـايـة فى سـخـريـتهـا من الـنـسق الـفـحـولى فـهـذا الـولد
العـرامة يأتـى ال كإنسـان بل كمـجرد ولـد للـمرأة غنـية/ الـفقـيرة يأتى
الـفتى بال اسم وال لقب وال صـفات غيـر صفة واحـدة هى كونه عرامة
ثال وإضـمار السـخرية من الـنموذج وعـدم التخـصيص يعـنى تعمـيم ا
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ـلك بـن مـروان أى نـصف ــا بـقى ســوى نـصف عــبـدا ولـوال الــعـصـا 
ذكور التـاريخ ونصف الـدولة ونصف الـرجولة كـما يـنص االقتبـاس ا
أعاله وماذا ستكون عليه حال سحبان وائل لو لم تكن له عصا...?!
وهذا بـالضبط ما يسعـى اجلاحظ فى البيان والتـبي إلى تأسيسه
فى ذهن القار عبـر م الكتابة حيث يجـرى تقد العصا فى كتاب
خــاص بـهـا وتـرسـيـخـهــا كـقـيـمـة فـحــولـيـة بـيـانـيـة التــتـحـقق الـرجـولـة
واخلـطــابـة إال بــوجـود الــعـصـا وفــقـدانــهـا يــكـون عالمــة نـقص وعى.
وستكـون القـاعدة الـبالغيـة والقـانون الـثقـافى أن ال بيـان بال عصا وال

كمال بال خيزرانة.
والشك أن سـحــريـة الـعـصــا قـد تـأســست تـبـعـا لــذلك فى الـذاكـرة
الـثـقافـيـة وفى اخملـيـال اإلبـداعى حتى لـقـد صـارت الـعصـا والـعـمـامة
عالمـت سـحريـت لـهما فـعل إعجـازى وخوارقى وبـهمـا يدرك الرجل
كل غايـاته التى يـعجـز عنـهاإذا لم يك صـاحب عصـا وعمـامة. وحـكاية
حـسن الـصـائغ الـبـصـرى فى ألف لـيـلـة ولـيـلـة شـاهد ثـقـافى عـلى ذلك
حـيث تـأتى (الطـاقـية والـقضـيب) لـيكـونـا األدوات السـحريـة الـتى تهب
لـنـجدة حـسن الـبصـرى ومـساعـدته عـلى استـرداد زوجـته الهـاربـة منه
إلى عـالم اجلان الـذين هم أهـلهـا األصليـون وكان قـد خطـفهـا من قبل
ها اخلفى واستحال ا تمكنت من الهرب عادت إلى عا رغم إرادتها و
ا حصل على عـلى حسن أن يستـرد زوجته اجلنيـة فى البدء غيـر أنه 
طاقـية وقـضـيب (عصـا) تمـكن من اسـترداد زوجـته اجلنـية. وبـذا فإن
فـحـولـة البـصـرى ظلت خـارج الـفـعل والتـحـقق إلى أن أمـسك بالـعـصا

.(٥) والطاقية السحريت

أوال - على األبعاد الـداللية الرمزية للعصـا وعالقة ذلك بنظرية البيان
حــيث يـقـوم كــتـاب الـعــصـا عـلى مــفـهـوم مـركــزى فى نـظـريــة الـبـيـان
فـالعصا آلـة بالغية بل هى ركيزة الـبالغة والبيـان ومن دونها اليكون
ـلك بـن مـروان: لـو ألـقـيت اخلـيـزرانـة من يـدى الـبـيـان. وقـد قـال عـبـدا
لــذهب شـطـر كالمى(٢). وقــبـله أدرك سـحــبـان وائل إن لـســانه قـاصـر
ـسك الـعـصا بـيـده فـيـنـطـلق بـلـيـغـا ضـاربا فى وذهـنه مـعـطل مـا لم 
القـول والبـيان بـسبب هـذه اآللة الـسحـرية وقـد عجـز عن االستـرسال
فى اخلـطابـة حـينـمـا طلب مـنه مـعاويـة ذلك ألنه لم يـكن يـحمل عـصا
ولم يتـمكن مـن االنطالق فى خـطبـته حـتى أحضـروا عـصاه من الـبيت
ا بـعـد أن جرب عـصـا أخـرى مـعارة لـم تفـد فى حتـريك قـريـحته(٣) و

حضرت عصاه راح يخطب النهار كله.
ا إنـها محدودة والـعصا كمـال وتكميل ذلك ألن األبـدان قاصرة 
فـإذا أمـسـكت بـالـعـصـا طـالت األبـدان بـعـد قـصـر وتـقـوت بـعـد عـجـز
وامتـد اللـسان مع الـعصـا ليـكون طـويال وبلـيغـا. كمـا أن حمل الـعصا

دليل على التأهب للخطبة والتهيؤ لإلطناب(٤).
ـتكـلم أن إنها الـعصـا ومفعـولهـا الزيادة والـتكـميل «ومن شأن ا
يشـيروا بـأيديهـم وأعناقـهم وحواجـبهم فـإذا أشاروا بـالعـصا فـكأنهم
قد وصلوا بأيديهم أيادى أخر البيان ٤٤٤ وكل ما زادوه فى األبدان
ووصـلوه فى اجلوارح فـهو زيادة فى تـعظيم تـلك األبدان.. وذلك أهيب

فى القلوب وأهول فى الصدور وأعظم فى العيون - ٤٤٥.
والـعـصـا هـنـا قـيـمـة فـحـولـيـة فـهى زيـادة فى لـسـان اخلـطـيب وفى
جـسـمه والتتـأسس فحـولـة اللـغة وبـيانـية الـبـيان إال بـواسطـة العـصا
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تـوفرها العصـا بالتهويش والتـلويح ويتضافـر ذلك مع جهورية الصوت
ـأل الـفـضـاء لـكـى يـتـمــدد سـلـطـان الــلـفظ ويــغـطى أفق االسـتــقـبـال و
الـصــوتى. وهـنـا يــكـون اخلــطـيب وتـكــون اخلـطــابـة كـامــتـداد لـلــرهـبـة

الشعربة.
هذه هى العصا فى ا البالغىهذه هى العصا فى ا البالغى

?... ولكن ماذا عنها خارج هذا ا
هن تـأتى حقيقـة أخرى ال تنافس احلـقيقة األولى فـحسب بل تكاد
تـلـغـيهـا وتـقوضـهـا وذلك حيـنـما أخـرج اجلـاحظ العـصـا من ا إلى
االسـتطراد وجـعلهـا مادة للـتظرف والـسخريـة ثم حولهـا إلى الهامش
ـ والهـامش لدى اجلـاحظ كما بـعد أن كانت مـتنـا. وهذه هى لـعبة ا

يجب علينا أن نتوقف ونسأل..
٢-٤ أيهما األصل...?٢-٤ أيهما األصل...?

ـا يـجب عـلـيـنـا أن نـتـسـاءل عن فى حـالـة اجلـاحـظ يـحق لـنـا أو ر
أيهما األصل الكتابى عنده أهو ا أم الهامش..?

ـ عـنده وهل كان اجلـاحظ يـستـطـرد خروجـهـا عن ا أم أن ا
كان وسيلة يتوسل بها كى يخرج إلى الهامش من حتت ا ومن ثم
ـ إال قـنـاعــا يـتـوسل به لــغـرض أبـعــد من مـجـرد تــسـلـيـة ال يـكــون ا

?.. القار
لـقد كـان اجلـاحظ يقـول فى عـلنه إنـه يسـتطـرد لـكى يسـلى الـقار
بررات ما يـكفى لكى نتساءل عن لل غير أننـا جند من ا ويزيل عـنه ا
وظـيــفـة االسـتــطـراد عــنـده وعـمــا إذا كـان لـهــدف أبـعــد من الـدعـوى
عـلنـة خاصـة أن االستـطراد يـحدث فى كـتاب الـبيـان والتـبيـ أكثر ا

ولكن ما الذى منح العصا هذه القيمة السحرية..?
إن اجلـاحـظ يـدرك أن لــيس بــ الــكالم والــعـصــا ســبب (الــبــيـان
ص٣٩٨). ولـكنه فى الـوقت ذاته يلـمس البعـد السـيمـيائى الـذى يجعل
الـعـصـا ذات داللـة جـوهـريـة فالـعـيـدان جـواهـر وهن جـواهـر كـجـواهر
الـرجــال كــمــا يـقــول (ص٤٣٣) فــهى هــنـا تــنــتــسب إلى ســلم الــقـيم
الـطبـقـية/ الـفـحولـيـة من حيـث الرتـبـة والهـرمـية ولـيس كل عـود بذى
شـأن ولـذا تـتفـاوت الـعـيـدان كتـفـاوت الـرجـال وليس كـل رجل فحال
ولكن إذا وما كل لـسان بليغـا وكذا فليس كل عصـا بذا جتاه وشرف
مـا اجتـمع الـشـرفـان شـرف الـفـحـولة وشـرف جـواهـر الـعـيـدان فـهـنا

يكون البيان بشطريه كامال غير منقوص.
وال يــتم الـتــعـرف عـلـى وجه اجملـد وشــرف الـفـحــولـة إال عــبـر هـذه
العالمة الفـارقة ولكل جنس سـيما ولكل صنف حـلية وسمـة يتعارفون

بها- ص٤٣٣.
ا إن العـصا من جواهر الـعيدان فـإنها تـكون بذلك رجال فحال و
وتـكـون عالمة عـلى جـنس وهى حـليـة وسـمة ولـذا فـهى عضـو يـضاف
إلى عضـلية الرجل وجثـمانية الفـحل والعصا يد أخرى (ص٤٤٤) هى
أداة لتضخيم الفحولة وتكبير الذكورة. والعلة تكون فى فعل التهويل.
على أن لعبة التهويل التى يشير إليها اجلاحظ (ص٤٤٣) هى لعبة
بالغية خطابـية تتوسل بالتأثير السـيميائى إلحداث الرهبة فى النفوس
ـنحـها كـماال ظـهر تـهويـلى يغـطى على نـواقصـها و وإلظـهار الـذات 
ـا إن الـعـصـا ظـاهـريـا أو عـرامـة لـفـظـيـة بـزيـادة بالغـيـة وعـضـلـيـة 
امتـداد للـجسد وبـذا يتـمدد اجلـسد مع مـزيد من احلـركة احلـرة التى
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عـلى أن مـشـهـد هذا الـرمـز الـفحـولى يـتـمزق كـمـا تـمزق وجه ابن
غنـية ويـتحـول إلى تفـاريق جعـله عمـليـا أوال ثم إنه أخرج الـرمز من

سباق إلى سياق آخر مغاير ومخالف.
ـ حـيث اجملد الـبالغـى للـعـصـا والـثـانى هو الـسـيـاق األول هـو ا
االسـتطـراد حيث يتـكسر شـرف العـصا وبدال من كـونهـا قيمـة بالغية
وخـطابيـة صارت سواجـير وقـد ذكر اجلاحظ أن الـسواجـير تسـتعمل

للكالب (ص٤١٤).
يحدث هذا التبادل للرمز ما ب فحولة ا وكالب الهامش.

ثم إن الـعالقـة مـا بـ الـعصـا ووجه الـرجل من جـهـة والـعـرامة -
وهى ضـرب من ضروب البالغة األنـانية - من جهـة أخرى لهى عالقة
ذات مدلول حـاد على حتول غير تلـقائى وغير برىء وازدواج اخلطاب
هنا مـا ب م واسـتطراد أو مـا ب م وهـامش حيث جند ثـقافت
متعارضت إحداهما األخرى وكـأن الثقافة هنا تتحرك ضد ثقافتها
ضد ذاتـها مـذ صـار االستـطراد نـاقضـا لـلهـامش ومضـادا له. وكأن
االستـطراد مـا جاء إال لـيقـلب وجه اخلـطاب ويـدير وجه الـثقـافة وهى
ـا تشـيـر إلى إستـراتيـجيـة ثقـافيـة تهـدف إلى مقـارعة حـركة مـاكرة ر
اخلطاب باخلـطاب وا بالهامش وبالتـالى فهى حركة ناسخة تنسخ
وتـلــغى تـقــول وتـشــطب وتـثــبت وتـنــفى تـرفع وتــخـفض عــلى غـرار

دح. األسلوب البالغى بالذم بصيغة ا
رأة ٥- تأتى فكرة (التقطيع) على أنها شفرة مركزية فى حكاية ا
ذكر يتـحول إلى قطع وتفاريق فاألنف واألذن الفـقيرة غنية فـالوجه ا
والشفة تتـساقط فى احلكاية عضوا بعد عـضو كما إن العصا تتحول

من غـيره بل إنه ال يـوجد فـى أعمـاله التى يـتـعامل فـيهـا مع الـقضـايا
همشة كالبخالء ورسائله العديدة. ا

على أن حكايـة (غنيـة) تدفع إلى طرح هـذا التساؤل هـذه احلكاية
التى جـاء وكأنها مـجرد استـطراد وإمتـاع غير أنهـا حتمل جرثـومتها
الـنـصـوصـية اخلـاصـة الـتى سـوف تقـتل الـنص األصل أو مـا نـسـميه
ؤسساتى وتزرع بدال عنه خطابا ا جاءت لتلغى اخلطاب ا ا وكأ
آخر خطـابا كـان هامشـيا واسـتطراديـا ولكـنه سيصـير أصال ومـتنا

عبر مفعوله اخملاتل للفعل النسقى.
وما علينا إال النظر وإعادة النظر.

وها هى صيغة (تفاريق العصا) التى جاءت احلكاية متفرعة عنها
وقـد خرج اجلاحظ عن احلـديث عن العصـا فى حال كمـاله إلى العصا
فى حـال تهـشـمه وتكـسـره إلى فتـات هى الـتفـاريق ويـتحـدث اجلاحظ
عن تفـاريق الـعصـا نـاقال جواب ابن األعـرابى الـذى سئل: مـا تـفاريق
العصا..? فقال: العصا تقطع ساجورا وتقطع عصا الساجور فتصير
أوتــادا ويـفــرق الــوتـد فــتــصـيــر كل قــطــعـة شــظــايـا فــإن كـان رأس
الـشـظاظ كـالـفلـكـة صار لـلـبخـتى مـهارا - وهـو العـود الـذى يدخل فى

هار جاءت منه تواد(٦). أنف البختى - وإذا فرق ا
إذا أخـذنـا هـذا الـكالم بــاالعـتـبـار وتـصــورنـا حتـول (الـعـصـا) من
الـوحــدة والـكــمـال إلى (الــتـفــاريق) ثم انـطـالق اجلـاحظ بــاحلـديث عن
ا ذلك إشارة العصا فى حـال تهشمـها وعن فوائد هـذا التهشم فـكأ
إلى تـفـتت ا إلى الـهوامش وحتـوله من الـكتـلة الـصلـدة ذات الوجه

فتت حيث هو األفود واألنفع. الواحد إلى الوجه ا
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إن فى اجلــسـد أذنـ أى أنــهـا حـصــلت عـلى ديـتــ ونـصف أى مـا
يـعـادل قـيـمـة الـولـد مـرتـ ونـصف ولـو قـتـلـوه مـرة واحـدة مـا جـاءها
سوى ديـة واحدة إنه هنا وبهـذه الطريقة أثمن وأنـفع ولقد بقى الولد
ا زيـد من الديـات طا حيـا فى احلكـاية وبـالتـالى فهـو مهـيأ كـمصـدر 
وت. واغـتنت غنـية الفـقيرة أن فيه أعـضاء قابـلة للـقطع من دون أن 
من بعد إدقاع وشعبث من بعد جوع وقالت كلمتها عن ابنها إنه خير

من (تفاريق العصا).
هـنا ومع هذه الـكلمـة تبدأ عـمليـات الترمـيز الثـقافى فالـذى يجرى
تـمـزيقه هـو (الوجـه) والوجه حتـديدا دون سـائـر األعضـاء. وفى الوجه
يـجـرى تـقـطيـع األنف واألذن والشـفـة. ولـو تـأملـنـا فى ذلك لـوجـدنا أن
ـمـزق هـنـا هـى أدوات احلـلـيـة الـبالغـيـة واخلــطـيب الـذى يـفـقـد أنـفه ا
وشفته سوف يكون ذا وضع مـضحك وباعث على االستهزاء ولسوف
تـتضـاعف الصـورة الهـزلـية لـهذا اخلـطـيب إذا ما كـان مقـطوع األذن.
ـضــحك خلــطـيـب مـقــطــوع األذن والـشــفـة ـنــظــر ا ولك أن تـتــصــور ا
ــظــهــر ومن حــيث أثــر ذلك عــلى الــلــغــة وصـوت واألنف من حــيث ا
تهمشة إلى تفاريق. واحلكاية اخلطيب وتتزايد السخرية مع العصا ا
تـقدم لنا هـذه الصورة الـهزليـة دون أن تقطع دابـر اخلطابـية الفـحولية
إذ إنها قد أبقت على اللسان دون مساس. فاللسان هو أداة ابن غنية
ـا حصل الـتقـاطع النـسقى ارس عـرامته وهى عـرامة لـوالها  لـكى 

ولذا تقطعت أوصال الوجه األخرى دون اللسان.
هنا تأتى عالمة الربط ب العصا والوجه وبينهما والعرامة لتكون
ذكر هو العالمة ا إن الـوجه ا بابـا للسخريـة من ا الرسمى. ذلك 

إلى تفـاريق وقطع مبعثرة والـطريف أن العصا والوجه مـعا يصبحان
مفيدين ونافـع بعد حتـولهما إلى تفـاريق وهما غير نـافع فى حالة

. بقائهما سا
ـسألـة مع عـقدة (الـعـرامة) وهى الـشراسـة الـلفـظيـة وطول وتـبدأ ا
قدرة الـلغويـة ذريعة لـلعبث الـلسان والـعرامة شـراسة ذكوريـة تتخـذ ا
ــشـاكــسـة ولــكـنـه عـبث ادعــائى قــول بال فـعل كــمـا هــو الـنــمـوذج وا
الـشعـرى. إنهـا صـورة عن البالغـة فى وجـههـا السـلـبى وهكـذا يظـهر
تـلك لسانـا حادا وبلـيغا وتـكتمل الـولد ابن غنـية بهـذه الصـورة حيث 

فيه صفات ثالث هى: الذكورة/ البالغة/ عدم النفع.
ومـن هـذه الصـفـات تـظـهـر نـوايـا الـسـخـريـة من الـنـمـوذج الـبالغى
الـذكـورى الـرسـمى الـذى هـو الـنـمـوذج الـفـحـولى/ الـشـعـرى. ويـجرى
عـرض الـغالم بـوصـفه رمزا هـزلـيـا على تـلك الـبالغـة يجـرى تـعـريضه
ا إنه ا إنه غير نافع و عاشى الفعلى كى ينفضح النموذج  للواقع ا

لك سوى االدعاء اللفظى. عاجز وال 
وهـو لم ينفع أمه الـفقيرة مع أنـه قد عرم أمه أى شرب لـبنها من
قولهم عرم الـصبى أمه أى رضعها(٧). ولكن عرامـته حتولت إلى فعل
وازين وحولت سـلبى جلب الضـرر له وللناس لـوال أن احلكاية قـلبت ا

الضار إلى نافع.
بـدأ النـفع مع الـتـقـطـيع تـقـطـيع الـوجه ومع كل قـطـعـة كانت األم
تأخـذ الدية فـأخذت دية األنف وهى ديـة كاملـة حسب احلكم الـفقهى
فى أخـذ كامل الـديـة عن الـعـضو الـذى المـثـيل له فى اجلـسم وأخذت
ا دية كـامـلة أخـرى عن الشـفـة مثـلمـا أخـذت نصف ديـة عن األذن 
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الـثـقـافـات ولـكنـنـا هـنـا أمـام حتول وانـصـراف جـذرى فـالـعـصا وجه
مذكر. وهى أى العصا فى الوقت ذاته رمز بالغى وم ثقافى وإذا
ما جرى حتويل ذلك إلى مشبه به مـثير للضحك ألنه غالم عرامة وغير
ناقع وجـرى تقطيع هـذا الوجه مع ربط ذلك كله بتفـاريق العصا فإن
إعــادة قــراءة اخلــطــاب الــثــقــافى عــنــد اجلــاحظ تــســتــدعـى األســئــلـة

واالفتراضات بقوة وحتد.
وإن كان الـعرب يـقولـون فى أمثـالهم إن الـفحل ال يـرغم أنفه(٩) إال
أن احلـكـايـة هـنـا رغـمـت أنف الـفـحل وبـصـورة هـازئـة وسـاخـرة. ولم

تظهر فوائد الوجه والعصا إال بعد هذا الترغيم.
فـهل هـذا يـعـنى أن تـهـشـيم الـرمـز الـواحـد وتـفريـقـه إلى مـجـمـوعة
ــ إلى مـنــظــومـة رمــوز هــو مـا يــؤدى إلى الــنــفع ومن ثم حتــويل ا
ـا كان فى عـرف األصل مـجـرد هوامـش ومحـقـرات..? على متـعـددة 
أن اهـتـمام اجلـاحظ بـالـهـامشـى فى كتـبه ورسـائـلـة يسـاعـد عـلى تـب

وجاهة التساؤل.
إن للـحـكـايـة وجـوها مـن التـأويل جتـعـلـهـا نـافذة مـواربـة يـسـتـطيع
الـدارس أن يـتسـلل مـنـها إلى دار اجلـاحظ فـيـرى أشيـاء لن يـراهـا لو

دخل من الباب الرسمى.
-٣--٣-

لعبة االستطراد أو طرد العبة االستطراد أو طرد ا
ــ بــوصف ذلك أحــد أســالـيب يـســتــطــرد اجلـاحـظ كى يـطــرد ا
ـعارضة اخملـاتلة وتـبدأ الـلعبـة - أوال - بواسـطة االنحـراف بالكالم ا
عن وجهـته وتـوجيـهه نـحو انـعـطافـة ذهـنيـة وثـقافـيـة مخـتـلفـة ومـخالـفة

ـ وتأتى العـصا بـوصهفـا عالمة مـساعدة تـكتـمل بها الثـقافيـة على ا
أداة الفـحولة والبيان. وإذا ما جـرى تقطيع الوجه والعـصا وحتويلهما
إلى (عـرامـة) فـإنـنـا أمـام مـشهـد يـقـول بـال نفـعـيـة هـذا الـرمـز ومن ثم
جـواز الـسـخريـة مـنه واليـتحـول هـذا الرمـز إلى عالمـة مـفيـدة إال عـند

تقطيعه وحتويله إلى تفاريق.
والــعــصـــا والــوجه فى خــطـــاب اجلــاحظ هــمـــا شىء واحــد كــمــا
نسـتخـرج من عرضه فى (كـتاب الـعصـا) حيث تـبرز الـعصـا بوصـفها
عالمة ثقافـية رمزية فهى شطر الـكالم وهى لب اخلطابة والبالغة هذا
ــ كـمـا يـقــدمه اجلـاحظ غـيــر أن الـهـامش يــأتى بـحـركـة مـا يـقـوله ا
مستـديرة ليـغيـر وجه اخلطاب فـيمـزق الوجه ويهـشم العـصا وينـتصر

لثقافة البسطاء والفقراء على حساب ثقافة النسق.
تلمـس الشاعر أهم مـسعى لقـتل اخلطيب مـثلمـا قتلت صـحيفـة ا

كما عرضنا فى الفصل اخلامس..?!
إن كـتـاب الــعـصـا لـلـجــاحظ هـو فى حـقــيـقـته الـرســمـيـة كـتـاب فى
عـنى اإليجابى اخلـطابـة وليست الـعصـا إال عالمة بالغيـة خطـابية بـا
حـسب ظاهـر األمـر ومن هـنا فـإن تمـثـيل العـصـا بالـوجه ولـيس بأى
عــضــو ذكــورى آخـر - كــمــا هـو االفــتــراض األقــرب - يـوحـى بـشىء
يالمس اخلـطابـة حتديـدا السـيمـا وأن األعضـاء التى جـرى تـقطـيعـها

هى من حلية اخلطيب والبليغ.
وال شك أن الثقافـات كلها حتـمل لنا قصـصا وحكايـات عن تقطيع
س عضـو الـذكورة مـنذ س أكـثر مـا  ذكـر و يجـرى ضـد اجلسـد ا
أيـام عنـاة الكـنعـانيـة وخصـيهـا للـرجال(٨). وتلك مـسألـة تعـودت علـيها
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ـ ويـقـصـده بــقـدر مـا يـكـتب االسـتـطـراد ويـهـدف إلـيه وهـو يـكـتب ا
يـستـحضـر ا لـكى يـضعه فى مـواجهـة هـزليـة مع الهـامش وهو إذ
يضرب هـذا بهذا اليـنحاز إلى واحـد دون اآلخر ولكنـه يدع القصص
واحلكـايات تـتكـلم مسـتخـدما لـذلك كل احليل الـسرديـة مع االستـعانة
بـالسـخريـة كأداة نـافـذة وفعـالة وهـذا ما يـغـلب جانب الـهامش إذ إن
ـا يــنـشـأ عـنه نـوع من الــهـامـشى هـو األقـرب لـلــسـرديـة الـسـاخـرة 
ـيل الـقـراء إلـيـه إلمـتـاعـيـته وتـتـحـول شـخـوص الـتـعـاطـف الـقـرائى و
احلـكايـات إلى صـور حيـة ومألـوفة ومـحبـبـة فيـتعـاطف معـها الـقار

وبـذا يـنـتـهـى اخلـطـاب مع الـقـار لـيـكـون خـطـابـا مـضـادا ومـعـارضـا
وخطابا نقديا ساخرا.

ـ منها ـتضاربة ا هذا صـراع تتواله الثـقافة بـحضور أنسـاقها ا
والـهــامش ولـكن ذلك كــله من إنـتــاج مـخـرج مــسـرحى مــا هـر اسـمه
ـ حتى أبـوعـثـمـان بن بـحـر اجلاحظ الـذى أفـلح فى الـتـحـايل عـلى ا
متع فى مقابل تمكن من اللعب والسخرية وتوسل لذلك باالستطراد ا

مل. ا ا

. ثم ينعطف الكالم مرة أخرى نحو وجهة ثانية تتولد عن األولى. للم
ـ وهـو ابـتـعـاد وفـى هـاتـ احلـركـتـ يـرحتل اخلـطـاب بـعـيـدا عن ا
ذهـنى وثقافى يفـضى حقيقة إلى إلـغاء األصلى والسـخرية منه ويؤدى

إلى إحالل قيم ثقافية بديلة ومنافسة.
فنـحن فى كتاب العصـا نقرأ أقوال اجلاحظ واقتـباسته عن العصا
الفحل ثم ينحرف بنا اخلطاب باجتاه قول سائر عن (تفاريق العصا)
وما إن يـأخذ اجلاحظ بشرح الـقول حتى ينحرف ثـانية إلى حكاية عن
ـرأة األعـرابيـة الـغـنـية/ الـفـقـيـرة ويـعقـد الـقـريـنة االسـتـطـراديـة ب ا
احلـكـاية والـقول فى عـقدة سـرديـة تشـويقـية وتـتـابعـية. ويـدخل الكـتاب
بـعـد ذلك إلى مـجـمـوعـة من احلـكـايـات عن الـعـصـا تـتـالى واحـدة بـعـد
ـ ـا يـلـغى رسـمـيـة ا أخـرى وكـلـهـا تـفـيـض بـالـطـرائف الـسـاخـرة 

ا هى غـايته وجوهره. وجديته وحتتـل السخريـة واجهة اخلطـاب وكأ
. وهنا يجرى تهشيم اجلذر الذى يقوم عليه ا

واجلــاحظ فـى هــذا كــله اليــبــتــكــر شــيــئــا من عــنــده إنه فــحــسب
يـستـضـيف األعـراب والشـعـبيـ والـصعـالـيك والـظرفـاء والـهامـشـي

ويضـعهم بجـانب البلغـاء والوجهـاء ثم يسمح للـهامشـي بأن يتـكلموا
بلغتهـم وبحكاياتهم وبهواجسهـم ويترك حكايات الناس تزاحم أقاويل
الـبلغاء واخلطباء والـوجهاء وهنا ستـكون الغلبة للـحكاية على البالغة

. وستكون للهامش على ا
وهـذا ما يـجـعلـنـا نتـسـاءل عن نوايـا اخلـطاب وعن مـشـروع النص
واسـتــراتـيـجـيـته. وهـو تـسـاؤل يـفـضى بـنـا إلى الـزعم بـأن اجلـاحظ ال
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١- البيان والتب ٤١٤/٣.
٢- السابق ٤١٤.
٣- السابق ٤٤٥.
٤- السابق ٤٤٤.

٥- ألف ليلة وليلة ٧٢/٤ وما بعدها.
٦- البيان والتب ٤١٤/٣.

عجم الوسيط (ع ر م). ٧- ا
رأة واأللوهة ٦٣ دار احلوار الالذقية ١٩٨٤. ٨- محمد خياطة: ا

٩- البيان والتب ٤١٢/٣.
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-١--١-
١- تهشيم النسق:١- تهشيم النسق:

فى عــام ١٩٤٧ حـدثت حــادثـتـان ظــاهـرهــمـا أدبى وحــقـيــقـتــهـمـا
ثــقـافــيـة حــيث ظـهــر ديـوان نـزار قــبـانـى فى دمـشق (طــفـولــة نـهـد)
ا الئكـة ومـعهـا حـركة الـشـعر احلـر والـسيـاب. وكـأ وظـهـرت نـازك ا
كـان ظـهـور ديوان نـزار ردا نـسـقـيـا عـلى ظـهـور نـازك. ولـقـد سبق أن
نـاقشت مـشروع الـشـعر احلـر (قصـيدة الـتفـعـيلـة) بوصف ذلك حـادثة
ا إنـهـا مسـعى ثـقافـى لكـسـر عمـود الـفحـولـة وإحالل نسق ثـقافـيـة 
ـهـمل ـؤنث وا بـديل يــنـطـوى عـلـى قـيم جـديـدة تــنـتـصـر لــلـمـهـمـش وا
وتـؤسس خلطـاب إبـداعى جديـد يـتطـبع بالـطـابع اإلنسـانى له سـمات
الئكة ـفتـوح على عنـاصر احلـرية واإلنسـانيـة. وكانت نـازك ا الـنسق ا
هى الرائدة فـيه ثم تالها السـياب فى تطـوير اخلطـاب وفى فتح آفاقه
اإلبــداعـيـة إلى أقـصى مـدى. ولن أكـرر هـنـا مـا قـلـته من قـبل(١) غـيـر
ـكن أن يـفـعلـه النـسق ـوضـوع هـنـا ألشـيـر إلى مـا  أنـنى أسـتـدعى ا
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مثـلما هـو موجود فى اخلـطاب اإلعالمى والـسياسى. وذاك يـغذى هذا
ويـؤسس له. وسـنـعـرض لـنـمـاذج عـلى ذلك من نـزار قـبـانى وأدونـيس
حيث سـنـسعى إلـى مالحقـة الـنسق وكـشف آثـاره وفـضح عالماته فى

مايلى من مباحث.
ــهم أن نـشــيــر هـنــا إلى أن الـنــسق اليــتـحــرك عـلى عــلى أن من ا
مـستـوى اإلبـداع فـحـسب بل إن الـقـراءة واالستـقـبـال لـهـمـا دور مهم
ـؤكـد أن نـزار قبـانى كـان صنـيـعة وخـطـير فى تـرسـيخ الـنسق ومن ا
القراء مثلمـا هو مبدع لنـصه فاستقبالـنا لنزار وحماسـنا لشعره كان
سبـبا لـشيـوعه من جهـة وكان سـببـا الستـمراره فى كـتابة ذلـك النمط
الـشعـرى من جـهة ثـانـية كـمـا أن تقـابـلنـا لهـذا اخلـطاب كـان يـخضع
ا يعنى لـدوافع نسقية حترك ذائـقتنا وتتحـكم فيها وتوجه خيـاراتنا 
أننا نتاج نسقى وأننا كائنات نسقية ونشترك كلنا فى صناعة النسق
مــثـلــمــا نــشـتــرك فى االنــفــعـال بـه. ولـيـس أدل عـلى ذلـك من أن نـازك
ـبـدعـة حــيث نـراهـا فى كـتـابـهـا الئـكـة الـقـارئـة تـخــتـلف عن نـازك ا ا
ــعـاصــر) تـنـقـض مـا كـانـت قـالت به فى (شــظـايـا (قــضـايـا الــشـعـر ا
ورمـاد) وراحت تقف ضد انـطالقات الـشعر احلر وتـتقمص دور األب
نع ويعاقب ويـعترض على ما فى اخلطاب ربى الذى يـأمر وينهى و ا
(٢). وهى بهذا اجلديد من مـظاهر الـتحرر واخلـروج على النـمط القد
تـتـكـلم بـاسـم الـنـسق الـذى يـحـتـل ذائـقـتـهـا الـقــرائـيـة عـلى الـرغم من

حتررها منه مرحليا فى فعلها اإلبداعى.
وهذا يـوضح مدى قدرة النسق عـلى التغلغل إلى بواطـننا والتحكم
بردود أفعالنـا كما يوضح مـدى سيطرة النـسق على عاداتنـا القرائية

واجهة أى مسـعى لكسر الهيمـنة النسقية ـهيمن بسطوته الـضاربة  ا
وهى هـيمنة انـغرست فى أعمق أعمـاق الوجدان الثـقافى العربى ولذا
فــإن ظـهـور ديــوان نـزار قــبـانى مــتـزامـنــا مع ظـهــور نـازك والــسـيـاب
سـيكون هـو الرد الـنسقى عـلى محاولـة زعزعـة سلطـة النسق الـفحولى

بسماته التى حددناها فى الفصل الثالث والرابع.
ولـذا فـإن نـازك ونـزار لـيـسـا ظـاهـرتـ أدبـيـتـ فـحـسب بل هـمـا
أيـضا عالمتـان ثقافيـتان ينـطوى خطـاب كل منهـما على (نـسق) عميق
ـرر رسـالـتـه ويـغـرس تـأثـيـره. كـمـا إن نـزار يـتـوسل بـاجلــمـالى لـكى 
ونـازك لـيـسـا وحـيـدين هــنـا بل هـمـا مـثـاالن عـلـى خـطـابـ مـتـجـذرين
ومتفرعـ والسياب وأدونيس من جهة ثانـية هما عالمتان على نسق
وآخـر وبينهـما اختالف شاسع له دالالته الـنسقيـة اخلطيرة. وإن كان
ـثال مـشروعـ فى كـسـر عـمـود الـنـسق الـفـحولى الـسـيـاب مع نـازك 
والتأسيـس خلطاب جديـد فإن نزار وأدونيـس سيتولـيان إعادة الروح
ـطـلـقـة والـفـحـولـيـة لــلـنـسق الـفـحـولى بـكـل سـمـاته وصـفـاته الـفـرديــة ا
الـتـسـلـطــيـة وسـيـحــقـقـان عـودة رجـعــيـة إلى الـنـسق الــثـقـافى الـقـد
ترسخ والذى سيـتجدد ويزداد تـرسخا وقبوال عـلى يديهما كـممثل ا
فـحوليـ لذلك النـسق كما سـنرى فى هـذا الفصل. وعـبر االستـفحال
ـثــله أدونـيس سـتــجـرى إعـادة ـثــله نـزار والـتــفـحـيـل الـذى  الـذى 
الـنــسق إلى نـشــاطه وفـاعـلــيـته. وســيـجـرى حتــويل مـشــروع احلـداثـة
الــعـربــيــة من ثـوريــتــهـا عــلى الــنـسـق إلى خـضــوعــهـا الــتـام لــلــنـسق
وانـضــوائـهـا حتـت شـرطه الـثــقـافى والـذهــنى. وهـذا لن يـنــحـصـر فى
الـشعـر فحـسب بل سـنـجد له آثـارا فى اخلـطاب الـعقـالنى/ الفـكرى
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(طفولة نهد) حيث نقرأ فى الصفحات األولى للديوان قوله:
«ماذا نـقول لـلـشاعـر هذا الـرجل الذى يـحمـل ب رئـتيه قـلب الله
ويـضـطـرب عـلى أصـابـعه اجلـحـيم وكـيـف يعـتـذر لـهـذا اإلنـسـان اإلله

الذى تداعب أشواقه النجوم»(٣).
وهو قول ينطوى على غلو صارخ وتفحيل مبكر.

هذا كالم يـقـوله نزار عـام ١٩٤٧ عام ظـهـور حركـة الـشعـر احلر
ويـنـقل بـعـد ذلك كـلـمـة كـروتـشه وهى كـلـمـة تـتـضـمن قـانـون الـفـحـولة

التالى:
ـتعـبد ال موقف «عـلى النـاقد أن يقف أمـام مبـدعات الـفن موقف ا

القاضى»(٤).
هـذه مقوالت تتـصدر مشروع نزار قـبانى الشعـرى الذى سيجرى
وصـفه فى ثــقـافـتــنـا عـلى أنه مــشـروع حتـررى وتــنـويـرى وســيـجـرى
استـهالكه علـى هذا األسـاس مع شىء غيـر قـليل من الـعـمى الثـقافى

فينا وفى وعينا النقدى.
والبـد هـنـا أن نـســتـذكـر مـا سـبق أن قــلـنـاه فى الـفــصـلـ الـثـالث
والرابع عن (اخـتراع الـفحل) وعن الـصورة الـنسـقيـة للفـحل الثـقافى
وعن صورة (صناعة الطاغية) وهى أنساق ثقافية متجذرة وظلت تمر
من دون نقـد حـتى شـكلت أسـاسـا ثـقافـيـا وذهنـيـا ظل يـعاود الـظـهور
شاريع اإلبداعية حتى ليـبدو الرجعى عندنا تقدميا ويتحول ويزيف ا
التـقدمى إلـى رجعى وكل حـالة خـروج عن الـنسق يـجـرى حرفـها إلى
ـسار النسقى وإدخـالها إلى بيت الطاعـة بفضل جهول مـغرية كشعر ا
ا يتحـلى به من جمالـية راقية ومن أنـاقة لغويـة متفردة نزار قبـانى 

والذوقـية وإال كيف نـتقبل خـطابا يـتضمن الـهيمـنة ويدعـو إلى عبودية
الـفرد ويـنـطـوى عـلى فـرديـة مـطـلقـة وحس مـتـعـال يـنـفى اآلخـر ويـقول
بــاإلطالق فى زمن نــقــول فـيـه بـاحلــريــة والــتـعــدد واالخــتالف وقــبـول

اآلخر..?!
إن هذا يجـرى لنا فى وقت واحـد حيث نسـتهلك خطـابات الهـيمنة
ونــتـمـثـلــهـا فى تـنــاقض تـام مع مـا نــؤمن به صـراحــة وهـذا هـو فـعل
الـنسق كـمـا شرحـناه فـى الفـصل الثـانى حـيث ينـطـوى اخلطـاب على
بـعدين يـنـقض مـضمـرهـما مـنـطق صـريحـهـما دون وعـى من مسـتـهلك

اخلطاب وال من مبدعه.
-٢--٢-

نسق االستفحالنسق االستفحال
ـالئـكـة عــام ١٩٤٧ وكـســرهـا لــعـمـود ١- لــئن كـان ظــهـور نـازك ا
ـثل داللـة ثـقـافـية عـن فتـاة يـافـعـة تـقـتـحم الـنـسق الـفـحولى الـفـحـولـة 
وحتطمه وتؤسس مع السياب حركـة جديدة ومختلفة فى ثقافتنا وألول
رأة فاعلة ومؤثرة مرة مع ما فى ذلك من دالالت عـميقة حيث تظهـر ا
فى صناعـة اخلطاب وفى فتح نـهج جديد حـيث بدا اخلطـاب الفحولى
ـسـاءلـة إال أن الـثـقـافـة ال تـعـجـز عن اخـتراع فى مـوضع الـتـحـدى وا
ثـلون سلطانها األقوى ويتولون حـراسة مكتسباتها وهذا ما ثل 
حــدث فـعال إذ كــان ظـهــور ديـوان نــزار قـبــانى فى الـعــام نـفــسه هـو
اجلـواب الرادع على حالـة التمرد الـنسقى فى مشـروع احلداثة الغض

وقت ذاك.
ولكى نتصور األمر لنعد إلى نزار قبانى فى أول ظهوره مع ديوانه
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مايـؤسس للـتصـورات الذهـنيـة والثقـافيـة عن سلـطويـة الذات وسـموها
ا جعله يقول: وقف  وجبروتها. وكان نزار يدرك فداحة ا

وذنوب شعرى كلها مغفورة
والله جل جالله التواب

هـذه الـذنـوب اليـغفـرهـا نـزار لـنـفـسه بل إن الـثقـافـة ذاتـهـا اتـخذت
لنـفـسهـا قـاعدة مـتـعالـيـة بتـجـاوز أخـطاء الـفـحول وغـفـرانهـا لـهم فهم
الـذين يــجــوز لـهم مــا ال يــجـوز لــغـيــرهم وهم الــذين يــصـورون احلق
بصورة الباطل والباطل بـصورة احلق. وهذا قانون فحولى/ سلطوى
قـد ومتجذر وهو مـا يسمح لهـذه األخطاء بأن تتـسرب إلى وجداننا
اذج حتتذى كأساس للسلوك من غير رقيب وال نقد ومن ثم تـصبح 
زيد من االجتماعى والسلطوى كـما أشرنا من قبل وكما سنوضح 
الـتوضـيح هنـا. ذاك ما يـبرر الـتنـمذج الـنسقـى ويعـزز مفهـوم التـسلط
ـتـوحدة ـفـردة واألنا ا والـتـعـالى الفـردى ويـدفع إلى طـغـيان الـذات ا
رتـبط بالـضرورة بـإلغـاء اآلخر ورفض الـتعـددية وتـرسيخ الـصوت وا
الفـرد وهى قيم خلـقها وعـززها النـموذج الفـحولى الشـعرى وصارت
ـاذج التسـلط والفـردية االجتـماعيـة والسيـاسية قاعدة مـسلكـية لكل 
ــاذجه هى مـا ــا أن الـشــعــر هـو الــوجــدان الـعــربى ومن ثم فــإن 
يرسم القيم السلوكية االجتماعية من حتت غطاء التبرير البالغى لكل
ـا شعرن كل مـظاهر حـياتنـا من غير أخـطاء وعيـوب اللغـة الشـعرية 
أن نعى ذلك. ولـم يكن األمـر مقـتـصرا عـلى الـشعـر وجـمالـياته بل إن
اجملاز الـشعرى حتـول مع الزمن ليـكون قيـمة اجتمـاعية مـسلكـية كما

وضحنا فى مبحث (صناعة الطاغية) فى الفصل الرابع.

ومـعها جـماهيـرية واسعـة لدى الـقراء والقـارئات العـرب. غير أن حتت
عني معا: اجلماليات عـيوبا نسقية فاحشة وخطـرة واجلميل يحمل ا

عنى العربى للكلمة(٥). اجلمال والشحم كما هو ا
ا إن نزار فحل يرث أسالفه من الفحول فإنه سيضع نفسه فى و
تـعالى ومـوضع الغـلو الـفاحش ألـيس يقـول إن الشـاعر هو ـوضع ا ا
اإلنـسـان/ اإلله وأنه يـحـمل بـ رئـتـيه قـلب الـله وأن عـلى الـنـاقد أن
ا أنه يحمل تعبد أمـام مبدعات الفـحل األسطورى..?!  يقف مـوقف ا
وروث الفحـولى بكامل نسقيته فإنه حتمـا سيتمثل هذه الفحولية هذا ا
شعـريا وهـا هو ينـصب نفـسه مانـحا عـبيده الـقراء والـقارئـات جلنات

هى جناته ولنيران هى نيرانه فيقول:
إنى خيرتك فاختارى

وت على صدرى ماب ا
أو فوق دفاتر أشعارى
التوجد منطقة وسطى

ماب اجلنة والنارى(٦).
ـوقف إلى حلظـة التوحـدة التام مع الـذات عابدة/ ثم يتـصاعد به ا

معبودة:
مارست ألف عبادة وعبادة
فوجدت أفضلها عبادة ذاتى

هـذه لـيـست مـجـرد مـبـالـغـات شـعـريـة ولـعل عـيب ثـقـافـتنـا هـو فى
إصرارهـا على الـتعـامل مع األوهام بـوصفـها مـبالـغات شـعريـة وعلى
ـزعــومـة هى ـبــالـغــات ا أن أعــذب الـشــعـر أكــذبه. فى حــ إن هـذه ا
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وهـا هـو يـقـول عن نـفـسـه بـتـصـديق ذاتى مـفـرط: أنـا مـؤسس أول
واطنيها من النساء(٨). جمهورية شعرية أكثر و

وهذه دعوى غيـر صحيحة طبعا وليس يـهمنا مدى صحتها ولكن
زعومة هم هو حدوث الـدعوى بذاتها وانـتشاء (األنا) بـجمهوريتـها ا ا
ـبدأ احملرك ـوطانـيها من الـنساء مـذ كانت الـفحولـة الشـعرية هى ا و

لشهوة اإلبداع عند الشاعر.
ا إن اجلمهـورية هى جمـهورية الفـحل فال بد أن يكـون الرعايا و
نـساء. ومن حق السيـد الشاعر أن يـعلن عن غايته من جـمهوريته هذه
فـيـقـول: «إنـنى أكـتب حتـى أتزوج الـعـالم.. أنـا مـصـمم عـلى أن أتزوج

العالم»(٩).
ويـبـدأ مـشـروع الــفـحل فى حتـويل الـعـالم إلـى جـمـهـوريـة نـسـائـيـة
تـخضـع لالستـفـحال يـبـدأ عبـر انـتهـاك عـذريـة اللـغـة وفضـهـا من قبل
الشـاعر الـفـحل وذلك ألن الكـلمـات فى اعـتقـاد الشـاعر عـذارى وتظل
كذلك إلى أن يضاجـعها كى تتعـهر وعبر مـعاشرة الشاعـر الفحل لها

تتحول اللغة إلى أميرة أو إلى خادمة(١٠).
ـا إنه يـجـوز لـه ما ال هـنـا يـظـهـر الـشـاعـر بـوصـفه أمـيـر الـكالم 
يجـوز لغيـره وهو (الطـفل الوحـيد الذى يـسمح له فى اجملتـمع العربى
أن يـلـعـب بـالــلـغـة)(١١). وهــذه هى أخـطــاؤه الـتى يــصـفــهـا بــاألخـطـاء
اجلميلة ويـؤكد ذلك بقوله: إنـها أخطاء جمـيلة ألننى ح أسـتعرضها

بعد أربع سنة من ارتكابها أجدها رائعة حقا(١٢).
هذا يـعنى أنها أفـعال ليـست عفويـة أو انفعالـية إنهـا عمل مخطط
ومـبـتــغى مـرتـضى ومـقـصـود وهـى مـشـروع طـويل األمـد احـتـاج إلى

وحينـما نتحدث عن نزار قبـانى هنا فال شك أنه ليس إال طرفا من
سلسلة طويلة وهو إحدى اخلالصات الثقافية للنسق الفحولى ويعزز
ـا يـعـنى تـوافـقـه مع احلس الـوجـدانى الـعـام ذلك جـمـاهـيـريـة نــزار 
للثـقافة ومن همـنا هنا أن نـكشف ضميـر هذه الثقافـة ومستخـلصاتها

النسقية.
ولـقـد جتـلت فـحـولـيـة نـزار عــبـر خـطـابه الـذاتى الـذى يـخـاطب فـيه
نـفــسه أكــثـر مـن مـخــاطـبــته لــآلخـر ومـن أجل اسـتــقــراء سـيــرة هـذا
اخلطاب نقف عـند اقتباسات جوهريـة من كلمات قبانى ومقوالته. على
أنـنا نـحتـفظ دائمـا بفـكرة أسـاسـية وهى أن هـذه الفـحولـية لـيست من
إنـتاج نـزار قبـانى بقـدر ما هى موروث ثـقافى اسـتلـهمه نـزار وانساق
وراءه وخـضع لـه كـمـا أنـنـا لن نـغـفل عـن فـكـرة جـوهـريـة وهى أنـنـا
نـحن كـقـراء مـسئـولـون مـسـئولـيـة مـبـاشرة عن تـرسـيخ هـذه الـصورة
بـاشرين الـذين صفـقنـا له وجتمـهرنا خاصـة نحن جـيل نزار وقـراءه ا
من حوله وصرنا معه مساهم فى صناعة النسق وترسيخه ومن ثم
ـا إن النـسق الفـحولى الـشعـرى هو ذاته نسق نـحن صنـاع طغـاتنا 

الطاغية االجتماعى والسياسى كما قلنا من قبل ونزيد فى القول.
٢- إن الوقوف على سيرة اخلطاب النزارى عبر التقاط اقتباسات
دالة من مـقوالته تكـشف لنا عن سـياسة الـثقافـة التى يؤسـس لها هذا
النوع من األدب اجلـماهيرى ولعل مـيزته هى علته فى الوقت ذاته إذ
ا يـعنى أن شعر نزار هو إن اجلـماهيرية مرتـبطة بالنوازع الـنسقية 
ضمـر النـسقى للـثقافـة العربـية بوصـفه شاهدا ما سيـكشف لنـا عن ا

عليها وعلينا وعلى نفسه.
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س الفـحل أو حترش ن  هى الـزنى بـالكـلمـات والقـذف العـلـنى وويل 
ـقتـنى كمـا هى قاعـدة أى فحل سـلطـوى. والنـهاية به فعـداوته بئس ا

طلق وال أحد سواه. هى تصفية اجلو للسيد الفحل باحلكم ا
ـشاعر فـإننـا نسأل عن وإذا كان الـشاعـر يحمل فى داخـله هذه ا

جمهوريته التى ادعى تأسيسها وأى جمهورية هى..?
أهى جـمــهـوريـة من رجل واحـد والـبـاقى جــوار تـسـتـجـيب لـنـزواته
ـا فى ذلك الـلغـة الـتى تـنـتظـر مـعـاشـرته ومضـاجـعـته لـها وشـهـواته 
والعالم الذى ينتظر منه أن يدنيه إلى فراش الزوجية وبعد ذلك يتولى

الشاعر طرد اآلخرين من جمهوريته اخلاصة به وحده دون سواه.
هـذه اجلـمهـوريـة احملـروسة بـقـوة الـردع األدبيـة الـتى حتـمى حمى
السـيـد الـشاعـر وتـمـنحه حـق القـول والـفـعل أما من عـداه فـهم رعـايا

. وخدم وجوار وويل للمارق
هـذا هـو بـرنـامج الـسـيد الـشـاعـر رئـيس اجلـمـهـوريـة بـوصفه األب
ـعـنى أن هذه الـرمـزى الـذى اليصـيـر فـحال إال عبـر تـأنـيث ما عـداه 
الـفحـولة - كـما هـو شأنـها أبـدا - ترى الـتأنـيث نقـصا ودونـيا وكـائنا
مـسكينا حتتـاج إلى الشاعر/ األدب لكى يـرعاها ويتكلم نـيابة عنها -

كما سنرى فى الفقرة التالية.
والـفـحل دائـما فـرد مـتـفـرد فى فـحـولـيـته وشـيطـانه ذكـر ألنه جنم
عـجلى أو هـو عـجل جنـومى هـو وحده ألن من سـواه شـيـطـانه أنثى

وله الشيطان الذكر وحده(١٧).
٣- اجلميل الشعرى/ القبيح الثقافى٣- اجلميل الشعرى/ القبيح الثقافى

تأتى الـنشـوة البـالغية والـهوس اجلـمالـى بوصـفهمـا حجـابا يـغطى

أربـعـ سـنـة من الـنـيـة والـتـخـطـيط واالنـتـشـاء الـفحـولـى بالـنـتـائج مع
اإلصرار على اخلـطأ رغم وعيه به وهذه من سمات الـفحل/ الطاغية
الـــذى يــجــعل الــبـــاطل حــقــا واحلـق بــاطال كــمــا هـــو وصف اخلــلــيل

للفحول(١٣).
هى مــشـروع النـتــهـاك الــلـغــة والـعـالـم وحتـويل الــلـغـة إلـى خـادمـة
راد الـسـيـد الشـاعـر مع الـرغـبة فى إذالل الـعـالم وإخـضاعه تـنـصـاع 
عـنى آخر هى بـعث لعـادة (االستـفحـال) وهو: «أن لـنزوات الـفحـل و
يـطلق الـفحل اجلـسـيم على الـنسـاء لـيحـبلن مـنه وهى عـادة فى بعض

بلدان الشرق(١٤)».
إن الـشــاعـر هـنــا يـقـدم بــإصـرار وتــعـمـد عــلى اسـتــنـبـات مــفـهـوم
تـعالـية. ولن تكـتمل هـذه الفـحولة إال (الفـحل) بخـصائـصه الفحـوليـة ا
بـإلغـاء اآلخـر وإعالن وحـدانيـة الـذات وهـذا هو الـوجه اآلخـر لـصورة

الفحل.
يــقـول نـزار قــبـانى فى ذلـك: «إنـنى ال أقـيـس نـفـسى بــأحـد.. إنـنى

أقيس نفسى بنفس»(١٥).
هذا هو علقمة الفـحل الذى ال يرى أحدا غيره ولذا كثر تبرم نزار
ـنـافـسيه وازدراءه بـنـاقـديه وأظهـر االمـتـعـاض مـنـهم وأعلـن احتـقـاره 
لهم وقال إنهم يحسدونه ويغـارون منه ومن شعبيته ولذا فكر بإيجاد
(قـوة ردع أدبـية) تـلـقى القـبض عـلى خصـومه بـتهـمـة الزنى بـالـكلـمات
والقـذف العـلنى لسـيدهم الـشاعـر/الفحل(١٦). والـفحل هـنا هـو احلجة
والـداعـية كـمـا يـقول فـحل آخـر سـنراه بـعـد قـليـل فالـفـحل يـضع قوة
رادعة ويبـتكـر التهـمة التى قـد تكون اخلـيانـة العظـمى والعمـالة مثـلما
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وتطبيع العصافير
وفى تزي قاعات الشآم
أنا من ربيت دود القز
فى أشجار نهديك

وحركت أحاسيس الرخام
***

منذ أن غنيت أولى كلماتى
وأنا أرفع شمس العشق

فى وجه الظالم
لم أ طيلة قرن كامل

ياترى فى قرن يرن قادم
سوف أنام??

***
قبل أن أكتب عن خصرك شعرا

نا لم يكن عا
يعرف ما ريش النعام

***
كنت يا سيدتى خرساء قبلى

وبفضلى..
صار نهداك يجيدان الكالم..

***
فاشكرينى..

عـلى العيوب ويغشى الـعيون عن التبصـر. هذه هى لعنة الـشعر حينما
يـكـون جـمــالـيـا فـحــسب أو أنـيـقـا فــحـسب. ومن حتت األنــاقـة تـكـمن
هـيمن الـبشـاعـة اإلنسـانـية الـتس تـأسس أصال فى الذهـن الثـقافـى ا
بتكرات البالغية وتوفـر لها رموز يعيدون إنتـاجها مستخدم أجـمل ا
والوسـائل األسلـوبيـة. ومـشكـلة هـذا النـوع من الذوات واألنـساق أنـها
ذات نسـقيـة غير قـابلـة للـتغيـر أو التـحول. هى إيـاها التتـغيـر. وها هو
نــزار يـكــتب فى آخــر أيــام حــيـاته عــام ١٩٩٧ مــثـلــمــا كـتـب فى عـام

١٩٤٧ وكأن خمس سنة من عمر الثقافة لم تمر ولم تفعل.
وفـى واحــــد من آخــــر مــــا كــــتـب من نــــصــــوص (جــــريــــدة احلــــيــــاة

١٩٩٧/٦/٦) تتردد جمل نسقية قالها من قبل خمس سنة من مثل:
لم أزل من ألف عام

لم أزل أكتب للناس دساتير الغرام
وأغنى للجميالت..

على ألف مقام ومقام..
أنا من أسس جمهورية للحب..

ال يسكنها إال احلمام
***

لم أزل من ألف عام
أحمل األنثى على ظهرى
وأرسيها على بر السالم
لم أزل أعمل كالنحلة
فى جمع األزاهير
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يا التى رصعت كشمير يديها
بخيوط من قصب
وحواشى ثوبها
برقاقات الذهب

والتى مرت كعصفور ربيعى
ببستان األدب

اشكرى الشعر كثيرا
أنت لوال الشعر يا سيدتى

لم يكن اسمك مذكورا
بتاريخ النساء.

هذا نص يـعيـد صيـاغة الـتجـربة الـشعـرية لـدى نزار قـبانـى مكررا
أخـطـاءه (اجلـمـيـلـة..?!) أو ذنـوبه الـصـغـيـرة - حـسب تـعـبـيـره - وهـو
تفرد الصـانع الواهب فحل الفحـول وشهريار العالم جازم بـأنه ذلك ا

ا صارت األشياء ولواله النهار الكون. الذى لواله 
تكررة فى كل خـطابه الشعـرى والنثرى ركزيـة ا أنه يعيد جـمله ا

فيقول:
«أنا من ربيت دود القز

فى أشجار نهديك
وحركت أحاسيس الرخام»

مكررا ما قاله من قبل عقود:
«إن كنت أرضى أن أحبك
ولى كثيرا فاشكرى ا

رايا كلما شاهدت أعضاءك فى ماء ا
فبدونى لن يكون القد قدا
أو تكون الساق ساقا
أو يكون الكحل كحال
أو يكون الورد وردا

وبدونى..
لن يكون الشعر اجملنون إعصارا..

وسيفا يتحدى..
وبدونى..

لن ترى فى كتب التاريخ
عفراء وليلى

أو ترى هندا ودعدا
***

واشكرينى مرة ثانية
كلما جاء ربيع أو شتاء
فبدونى لن تكونى قمرًا
يسكب الفضة والثلج

ساء على نار ا
وبدونى

لم يكن ثغرك مرسوما
كخط االستواء..

***

≤∂∑ ≤∂∂



±≥µ

اذا وكيف فهذا ما كان جوابه جاهزا: أما 
«ليس لك زمان حقيقى خارج لهفتى

أنا زمانك
ليس لك أبعاد واضحة
خارج امتداد ذراعى
أنا أبعدك كلها»(٢٠).

ن علينا لقد قالها مرارا ومرارا من قـبل غير أن السيد الشاعر 
دائـما بـتذكـيرنـا وتقـرير األوامـر والتعـليـمات عـليـنا فـيعـيد ما قـاله قبل

خمس سنة فى (طفولة نهد) حيث نتذكر قوله:
ما أنت من بعدى سوى طلل

أنقاضه تبكى على بعض
وقوله:

اتركينى أبنيك شعرا وصدرا
أنت لوال يا ضعيفة ط

***
مـشكلـتنـا أمام شعـر كهـذا أننـا استسـلمـنا لـقاعدة نـقديـة (بالغية)
ذهـبيـة تمـنعـنا مـن النـظر فى عـيوب الـشعـر ألنهـا حترم عـليـنا مـساءلة
الـشاعـر عن أفكاره وحتـدد لنـا مجـال الرؤيـة فى ماهو جـميل وبالغى
وليس لـنا الـنظـر فى العـيب واخلطل الـفكـرى والرخـصة الوحـيدة هى
فى الـنـظـرة إلى الـعيـوب الـشـكـليـة فى األوزان والـقـوافى أو فى عـيوب

التعبير اللفظى.
ثل مـؤامرة جـماعـية ضـد العقل ـا  هذا مـا تدربـنا عـليه ثـقافـيا 

من حسن حظك
أن غدوت حبيبتى زمنا قصيرا

فأنا نفخت النار فيك
وكنت قبلى زمهريرا»(١٨)

ذلك ألن الفـحل مازال منـتشـيـا بفـحولـته فـهو (مـوالها) الـذى لواله
التكون:

«قبل أن أكتب عن خصرك شعرا
نا لم يكن عا

يعرف ما ريش النعام».
شـكرا لك يـا موالنـا.. من نحـن وما نـحن لوال نـبهـاتك وتـنبـيهك لـنا
عـمـا كـنـا فى عـمى تـام عـنه لوالك أيـهـا الـرهـبـوت - مع االعـتذار ألمل

دنقل.
هـذا عـنا وعن الـعـالم أما الـنـساء فـلـهن منه الـهـبات الـكـثار - مع

االعتذار للسياب:
«كنت يا سيدتى خرساء قبلى

وبفضلى..
صار نهداك يجيدان الكالم».

ألم يقل من قبل:
«ليس يكفيك أن تكونى جميلة
كان البد من مرورك يوما

بذراعى..
كى تصير جميلة»(١٩).
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ـاذا يــنـدفع الـقــراء (والـقــارئـات) من جــهـة ثـانــيـة وراء هــذا الـنـسق و
لـغى ألى حس عـقلى أو إنـسانى ـؤنث وا قـلص للـجـسد ا الصـارخ ا

ذكرة..?! مع ما فيه من استفحال وتصنيم للذات ا
ـهم أن نأخـذ مـسـألة األنـوثـة عنـد نـزار من قمـتـها ذاك ألن ومن ا
وقف من الـتأنـيث هـو الكـاشف عن أالعيب الـتـفحـيل وهو الـكاشف ا
ذكرة همـش مع ما تمنـحه الذات ا ـوقف الفحـولى من اآلخر وا عن ا
لنفسـها من سلطان على األشيـاء والعالم اآلخر (واألخرى) ونبدأ من
ديـوان نـزار الـذى ســمـاه (أحـلى قــصـائـدى) وهى مـخــتـارات شـعـريـة
انتقاهـا نزار من ب مختلف دواوينه وأعاد نـشرها وسماها باألحلى
وفيـهـا جند قـصـائد مـرعـبة مـن حيث مـا حتـمله من تـصـورات فحـولـية

للذات عن ذاتيتها وعن عالقتها مع اآلخر.
واآلخـر عنـد الذات الـفحولـية لـيس سوى كـائن أنثـوى مخـتصر فى
جـسد شبقى مـشته يدخل فى عالقة (اسـتفحال) مع الـشاعر الكونى.
وانظر مثال هـذه األنثى التى جتثو أمام الفـحل متوسلة إليه كى يشعل
توحش الضارب سيجارته من عينـيها (ص.ص٢٤ ٤٩) هذا الفحل ا
ـتـوحـشة (ص١٠٠) ذلك ألن ـسـتـبد فى قـصـائـد يـسـمـيهـا بـا الالطم ا
رأة ـؤنث عنـده ليس سـوى دفتـر يكـتب علـيه أشعاره(٢٢) وا اجلـسد ا
بـوصـفــهـا ورقـة يـخط عــلـيـهـا الـشــاعـر فـحـولـتـه وذنـوبه وأخـطـاءه فى
مــرادف مــحــدد الــداللـة فــإذا كــانت الــكــلــمـات تــرادف الــصــفــحـات
رأة عنده ترادف اجلنس والزجـاجة للعطر والبـحر للمسافـرين فإن ا

ستحفل(٢٣)...! حتديدا وحصرا هذا ما جنده عند الشاعر ا
ومـا بــ قـصـيـدة (لــولـيـتــا - ص ٤٥ أحـلى قـصـائــدى) وقـصـيـدة

ا هى صنـم صنعـناه بأيـدينا ثم والذوق تقـبلنـاها وخـضعنـا لها وكـأ
. استسلمنا له خاضع طائع
أوليس هذا عمى ثقافيا..?!

٢-٤ نعود ثانية إلى آخر قصيـدة لنزار وعنوانها التقليدى كما هو
عتاد الشعرى لنزار: (أنت لوال الشعر ما كنت بتاريخ النساء). ا

عنى احلـقيقى اخملبوء فى مضمر وهو عنوان يـتضمن بالضرورة ا
الـنص وهو: (أنـت لوالى) بـإحـالـة الـضـميـر إلى الـذات والـتـركـيـز على
(األنا) كما هـو موجود فى شـعر نزار وكمـا هو شرط الشـاعر الفحل

واألنا الطاغية.
وفى عـودتنا إلى الـنص البد أن نلـحظ ترداد عبـارة (وبدونى) التى
طغت عـلى القصيدة مكـررة عبارة (أنت لوالى) التقلـيدية. هذا التكرار
الــذى يـذكــرنــا بـكــلــمـة روالن بــارت حــول دور الـتــكــرار فى الـتــهــيـيج
ـســتـمـر لــلـمالمح الــشـبـقى(٢١). وهــو تـكــرار يـقـوم عــلى االسـتــدعـاء ا
اجلسـديـة لألنثى هـذه الكـائنـة التى تـتـقلص إلى مـجمـوعة مـحددة من

العناصر هى:
رآة/ القد/ الشعر/ الثغر. نهداك/ أعضاؤك فى ا

والشىء ســـوى ذلـك وهـــذه هى األنـــثى مـــجـــمـــوعـــة مـــحـــددة من
الــعـنــاصـر اجلـســديـة تــطـفح بــهـا لــغـة قــبـانى ويــحـدث من تــكـرارهـا

ستد حس تهييجى وشبقى صارخ. ا
ؤنث عند على أن احلديث عن جـسدية األنثى وال عقالنيـة اجلسد ا
نـزار قـبانـى سيـكـون أمـرا مـعادا ومـكـرورا واجلـمـيع يتـفـقـون عـليه -
ــاذا يــصـر نــزار عــلى ذلك من جــهـة والشك - ولــكن الــسـؤال هــو: 
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مغرورة النهدين خلى كبرياءك وانعمى
بأصابعى بزوابعى برعونتى بتهجمى
ضرم فغدا شبابك ينطفى مثل الشعاع ا
وغدا سيذوى النهد والشفتان منك فأقدمى
وسم صير نهدك بعد موت ا وتفكرى 

بداية محددة ونهاية محـددة يحددها النهد النابت للتو أو الذاوى
ـستـفحل وما لـلتـو. هذا هو زمـن القطـاف وزمن األنوثـة لدى الـسيد ا
ــقــررين من الــشـاعــر فــهــو خـارج الــنــظـر خــرج عن هــذين احلــدين ا
والـرؤيـة وصاحـبـته مـطـرودة من جـمهـوريـة الـشـاعر. تـلك اجلـمـهـورية

التى رعاياها نساء ولكن أية فئة من النساء..?.
فى داخل جـمهوريـة السيـد الزعيـم تصدر بـيانات الـفحولـة ويكفى

أن نقرأ قصيدته (الرسم بالكلمات) وهذه بعض أبيات منها:
لم يبق نهد أسود أو أبيض

إال زرعت بأرضه راياتى
لم تبق زاوية بجسم جميلة

إال ومرت فوقها عرباتى
فصلت من جلد النساء عباءة

وبنيت أهراما من احللمات
ـثـابة الـبـيان الـرسـمى عن االستـفـحال وهـى كلـمات هى كـلـمات 
يـتـفوه بـهـا نزار بـلـسان حـال كل فـحال وكل رجل ألنـهـا تمـثل الـنسق
ـغــروس فى أذهـان الــرجـال عـن وظـيــفـتــهم الـوجــوديـة مع الـثــقـافـى ا
ؤنث كما عبـر عن ذلك كتاب (الروض العاطر) مع شخصية اجلسد ا

رأة أى يتـحدد الزمن الـذى تكون فيه (نهداك ص١٠٥) يـتقرر عمـر ا
ستفحل ومرغوبة منه. رأة أنثى مطلوبة من السيد ا ا

ــسـتـفــحل إال بـعــد أن تـبـلغ سن فـلــولـيـتــا ال تـلـفت نــظـر الــسـيـد ا
اخلـامـسـة عـشـرة أمـا قـبل ذلك فـهى خـارج الـبـصـر ولم تـكن مـؤهـلة
لـدخـول القـصـر اإلمـبراطـورى ولـكـنهـا اقـتـطـعت تأشـيـرة الـدخول من

حلمها ودمها وصارت تستعطف السيد الشاعر بأن يلتفت إليها:
«صار عمرى خمس عشرة

كل ما فى داخلى غنى وأزهر
كل شىء صار أخضر

شفتى خوخ وياقوت مكسر
وبصدرى ضحكت قبة مرمر
وينابيع وشمس وصنوبر

رآة لو تلمس نهدى تتخدر صارت ا
والذى كان سويا
قبل عام تدور

فتصور».
رأة معلنة أنها صارت أنثى حسب شروط السيد الفحل تصرخ ا
وبـالـتــالى فـإنـهـا تــسـتـجـدى نـظــرته إلـيـهـا. ومــا من رجل يـسـمع هـذه
الكلمات إال وتشتعل نيران فحولته وشبقيته فهذا هو موسم القطاف.
وهــو مـوسم مــحـدود هـذه بــدايـته وســوف نـرى نـهــايـته فى قــصـيـدة
(نــهــداك - ص١٠٥) حــيث تـــســمع األنــثى أجــراس اإلنــذار تــدق فى

أذنيها حينما يقول لها السيد الفحل محذرا ومنبها:
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إلى الرضا عن ذاته وطغيانه وإلى مزيد من الطغيان.
ـصـفق يربى سـيـده عـلى مزيـد من الـغـلو إن اجلـمـهور الـراضى وا
والــغـرور. وهـذا مــا حـدث بــالـضـبط مـع نـزار قـبــانى إذ إنه صـنــيـعـة
ـرتوى ـتغـذى بـهذه الـثـقافـة وا الثـقـافة الـفـحولـيـة ومخـلـوق اجلـمهـور ا

منها.
ـوذج مطـلوب فـى الذهن الـثقـافى ولـذا انوجـد واستـمر إن نزار 

وثبت واتسعت رقعة انتشاره وتوزيعه.
ـسـتـهـلك الـثـقـافى ولـهـذا فـإنه يـلـزمـنـا نـقـديـا أن نـشـرع فى نـقـد ا
ـنتوج ذى الـشعبيـة العريـضة سيـكشف لنا اجلمـاهيرى ألن نـقد هذا ا
عن (العـيوب النسقية) اخلـطيرة الكامنة فى وجـداننا الثقافى وسنرى
ـعـناه اآلخـر أى (الشـحم) داخل هذه الـتركـيبـة. والبد أن (اجلـميل) 
نـكـشف عن حـاالت (الـعـمى الــثـقـافى) الـتى بـسـبـبــهـا نـعـجب بـالـعـيب

ونطرب للخطأ ونطلبه ونسوقه.
وإال كيف نتصور شاعرا حـديثا ومبدعا يقدم لنا صورة عن الذات
الدكـتـاتـورية/ الـطـاغيـة الـتى تـنفى اآلخـر وتـلغـيه وحتـول الـعالم إلى
جـارية تـتوسل سـيدهـا الفـحل بأن يـتسرى بـها مـثلـما يـتسـرى بالـلغة
ويـحول الـكـلمـات إلى خـدم ومـحظـيـات يـنتـهك حـرمتـهن مـتى مـا شاء

لكى يتزوج العالم ويحقق مشروعه فى (االستفحال).
إذا كـان هـذا هـو الـنـمـوذج الشـعـرى األكـثـر شـعبـيـة فى مـرحـلـتـنا
هذه فهل نلوم النماذج االجتماعية والسياسية إذا كانت الثقافة ذاتها

تفرد والنافى لآلخر..?! هى ثقافة النموذج الدكتاتورى الطاغى وا
أو ليـست الـثـقـافـة الـشعـريـة بـاعـتـمادهـا لـنـمـوذج الـفحل هـى التى

(الــبـــهــلــول) وأعــاد قــبــانـى صــيــاغــته شــعـــريــا فى جتــاوب تــام مع
غرى فيها - حسب معيار االستفحال طرب وا النسق(٢٤). وهذا هو ا

والشك.
ولـكن الـسـؤال هو هل هـذا فـعل صـحـيح ومسـلك سـلـيم وإنـسانى

ساواة اإلنسانية واحلضارية التى نتنطع بها...?! فى ظل ثقافة ا
وهل نقـبل ذلك من دون حـيـاء أو خجل وهـل يحـسن بـنا نـقـد هذه
الـصـورة وتـعريـتـهـا أى نـقـد ذواتنـا كـرجـال ونـقـد ثـقافـتـنـا ومـسـاءلة
تصـوراتنـا بعـيدا عن حـاالت االنتـشاء والـطرب - وهـو انتـشاء وطرب
اسـتـغله نـزار قـبانى بـأقـصى غايـات االسـتغالل واسـتـثمـره اسـتثـمارا
ماديـا مربـحا ومروجـا ألنه قدم لـلفـحول حلمـا طريـا وعبـيطا يـتلـمظونه
ظفـرة فى متعة تـامة باجلمالى ويتبـجحون به وبفتـوحاتهم اجلسـدية ا

والبالغى وفى عمى ثقافى تام.
٥- الطاغية والشاعر٥- الطاغية والشاعر

هل لـنـا أن نفـتـرض السـؤال الـتالـى: ماذا لـو أن اجلـمهـور الـعربى
انـصـرف عن شعـر نـزار قـبانى أثـنـاء حيـاته وقـاطع أمـسيـاته وامـتنع

عن شراء دواوينه ولم يزده تصفيقا وإعجابا..?!
طبعا سـيكون اجلواب واضـحا وهو أن نزار قـبانى سيغـير موقفه
الـثـقافـى وكنـا نـسـرى مـنه مواقف مـخـتـلـفة وصـورا أخـرى غـيـر التى

تركها لنا أو باألحرى تركناه يصنعها لنا.
هــذا يـعــنى أنــنـا نــحن كــقــراء مـســئــولـون عـن هـذا الــصــنم الـذى
ابـتـكرنـاه ألنـفسـنـا وابتـكـرته الثـقـافة من أجـلـنا وصـار حـالنـا كـحال
الـرعايا حينما يـصنعون طغاتهم عـبر التصفيق لهم فـيدفعون الطاغية
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تفحيل احلرة (أدونيس ورجعية احلداثة)تفحيل احلرة (أدونيس ورجعية احلداثة)

٣-١ فى رابطـة عضـوية مـضادة ظـهـرت الظـاهرة األدونـيسـية فى
اإلبداع العربى احلديث لتكـون فى ظاهرها مشروعا فى احلداثة على
مسـتوى الـتنظـير والـكتـابة وتظـهر شـخصيـة أدونيس بـوصفـها عالمة
وعـنـوانـا علـى هذه احلـداثـة. وكـمـا احـتل نـزار قبـانى مـسـاحـة الـتذوق
تواصل فإن اجلـماهيرى الـعربى وعلى مدى خـمس سنـة من الزخ ا
أدونـيس أيــضـا يـأتى عـارضـا رمـحـه الـفـحـولى أو الـتـفــحـيـلى مـحـتال
الذائقة النـخبوية واحلداثية فكريا وتـأسيسيا. وليس االثنان معا نزار
وأدونـيس إال جوابـا ثـقافـيـا نسـقيـا مـضادا وإن بـدا األمـر على غـير
ذلك. إنـهـمـا الـصـورة األخـرى لـلمـشـهـد الـثـقـافى بـحـيث إن مـا بـدأته
حـركــة الـشـعـر احلــر ومـا بـشــرت به من حتـريـر لــلـخـطــاب الـنـسـقى
وتأسيس لعـقلية مخـتلفة فى الـفهم والتصور والـتعبير يـأخذ فى البعد
ـهـمش والتـأنـيثى(٢٥) وكل هـذا الذى اإلنسـانى والـتعـدد واخملـتلف وا
هو من نواقض الـفحولة ومن اختراقات الـنسقى الفحولى كل ذلك هو
مـا أسس جلـواب مـضاد اتـخـذته الـثـقـافـة لـلـدفاع عن فـحـولـيـتـهـا عـبر
ـثـلى . ويـأتى أدونـيس كــأحـد أشـد  ـثــلـيـهـا وحـراســهـا الـنـسـقــيـ
اخلطـاب التـفحـيلـى بكل سـماته الـنسـقيـة كـما سـنوضح هـنا. ومـثلـما
كان أبوتـمام حداثيـا وجتديديا فى ظـاهره ورجعيـا فى حقيقـته فإننا
سـنـرى أن أدونـيس أيـضا رجـعى احلـقـيـقـة وإن بـدا حـداثـيـا وثـوريا.
ـثل الـنسـق الفـحـولى ويعـيـد إنتـاجه فى شـعره وفى وسـنرى أنه ظل 
مـقــوالته. بــدءا من األنـا الــفــحـولــيـة ومــا تــتـضــمـنه مـن تـعــالى الـذات

تــؤسس وتـنــمـذج صـورة الــطـاغـيــة فى الـذهــنـيـة الــثـقـافــيـة مـتــوسـلـة
اذجها وجتملها فى ذائقتنا..?! باجلمالى واجملازى لتمرر 

ولــقــد رأيـنــا فى الــفـصــلـ الــثــالث والـرابع مــا يــعـزز هــذا الـزعم
ويؤكده وذلك منـذ أن تشعرنت القـيم الثقافـية وتشعـرنت معها الذات
الـعربـية وجاءنـا عبـر اجلمـاليـات الشـعريـة عيـوب نسـقية هـى غاية فى
اخلـطورة السـيـمـا أنهـا ظـلت تمـر من غـيـر نقـد والمـساءلـة واكـتفـيـنا
تضـخمة بالتـغنى بجـماليـات الشعـر وغنـائيات الـشعراء عن ذواتـهم ا

وسرى ذلك فينا حتى صار هو النموذج احملتذى.
ولـذا فـإن الـعـلـة لـيـست فى نـزار قـبـانى بـذاته فـنـزار نـاجت نـسـقى
للـثقافـة مثـلما أنـنا نـحن شركـاء فى الذنب فـنحن نتـاج نسـقى أيضا
ـعطي الـنـسقى وصـرنا نـطـلبه ونـطـرب له مثـلمـا نـتمـثله تـربيـنا عـلى ا
مسلكيا وقيميا. ولعل الفرق هو أننا النغفر ألنفسنا ذنوبها على عكس
مـوقف نزار الـذى لم يـبـال بذنـبه الـنـسـقى مسـتـجـيبـا لـدواعى الـنسق

ذاته.
ولن يـكون غـريبـا أن نقـول إن مثل أشـعار قـبانى هى الـتى تؤسس
ـا أن ـيالد الـطــاغـيـة وتـعــطى الـطـغـاة صــورة جـاهـزة لـلـتــسـلط طـا
النـموذج الـثقافـى هو كذلك. كـما أنه لن يـكون عـجيـبا أن يـظهـر قبانى
فى الـعــام ذاته الـذى ظـهــرت فـيه الـقــصـيـدة احلـرة والــشـاعـرة احلـرة
هشم تحدى للنسقية واخلارج عليها وا والشاعر احلر أى اخلطاب ا
لـعمود الـفحـولة. فظـهور القـبانى هـو اجلواب النـسقى على هـذه الثورة
فى اخلـطـاب اإلبـداعى. ولـسـوف نـرى جـوابـا أشـد فـداحـة من صـنـيع

قبانى.
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ــفــرد الــكــلى األســطــورى فــإن خـطــابه وكــمــا حتــول اســمه إلى ا
ـسـمى (مفـرد بـصيـغة ـاثل وهـذا ديوانه ا الـشـعرى يـتوسـم لتـحول 
اجلمع) يقـدم صيغة مـثاليـة للنسـق فى جتاوب تام مع حتوالت االسم
والـسيرة. وفى هذا الـديوان يضع الشـاعر جملـة ذات بعد نسقى دال
هى قوله مباشرة بعد العنـوان: (صياغة نهائية) وهى جملة تظهر على
الـغالف وتـتـكـرر عـلى الـصـفـحـة األولى من الـديـوان. وهـذه حلـظة من
ـكـشـوف لسـيـرة الـنـسق التى يـتـمـثـلهـا الـشـاعر فـهـو مـفرد الـتـجلى ا
ـا أنه كـذلك فـإن خطـابه سـيـأتى عـلى هذه الـصـفة جـامع ونـهائى و
ـا أنه خـطاب لـذات مفـردة جـامعـة وقولـهـا هو الـكلـمـة النـهايـة قول
ــسـمى صــاغه فــحل أســطـورى مــتــفــرد مــتـعــال هــو أدونــيس هــذا ا
الرسمى الذى اختاره صـاحبه رافضا االسم الذى منحه له أهله. ذاك
ـتنبى الـذى صار أبا ألن من شأن الـفحل أن يكـون أبا لذاتـه كحال ا
ــثل الـرغــبــة فى الــعـودة إلى األصل جلـدته(٢٦). وهــو أب أسـطــورى 
ــا فــيه من عــبــادة لـلــفــرد ومــا فــيه من تــســلــيم مــطـلق األســطــورى 
بـالـصيـاغة الـنـهائـية ولـذا جـرى وصف قول الـسيـد األب بـأنه صيـاغة

ا إنه أدونيس الفحل. ا إن السيد األب مفرد جامع و نهائية 
وما أن تشرع فى قراءة النـصوص حتى تصدمك األنا األدونيسية
ـســرفـة بـالــتـعـالى األســطـورى فى تــفـرد هـذه الـذات بـتـضــخـمـاتــهـا ا
وتـميـزهـا اخلـرافى فـهى تـرى ذاتـهـا بـأنهـا: أنـا الـعـالم مـكـتـوبـا وأنا
وت وأنا سـماء وأتـكلم لـغة األرض وأنـا التـموج وأنا ـعنى وأنـا ا ا
الـنــور وأنـا األشـكـال كـلـهــا وأنـا الـداعـيـة واحلـجـة(٢٧). هـذه سـمـات
ا إنها الفضاء فرد أما صيغته اجلامعة فتأتى من كونه يرى ذاته  ا

ومـطـلـقـيـتـهـا إلى إلـغـاء اآلخـر واخملـتـلف وتـأكـيـد الرسـمى احلـداثى
كبديل للـرسمى التـقليدى وإحالل األب احلـداثى محل األب التـقليدى.
ا احلداثة غطاء لنوع من االنقالب السلطوى لهدف إحالل طاغية وكأ
ـعنى الثـورة. مع ما جنده لدى فـهوم احملرف  محل طاغـية كمـا هو ا
أدونـيس من تــأســيس لـنــوع من اخلـطــاب الالعــقالنى وهـو اخلــطـاب
الـسـحـرانى كمـا نـسمـيه فى هـذه الـدراسة وبـالـتـالى تأسـيس حـداثة
تحكم شكالنية تمس اللفظ والغطاء بـينما يظل اجلوهر التفحيلى هو ا

ضمر. نظومتها النسقية ومصطلحها الداللى ا
٢- األب احلداثى٢- األب احلداثى

ولـد الفتى على أحـمد سعيد والدة طـبيعية مـثله مثل أى طفل ريفى
فقير وظل عشرين سنة من عمره يعيش حياة فطرية شعبية لم يعرف
ــدرســة مــدرســـة وال كــتــابـــا وفى الــعـــشــرين من عـــمــره اكــتـــشف ا
واألبــجـديـة وحتــول عـلى أحـمـد ســعـيـد إلى (أدونــيس) وهـو حتـول له
داللـته النسقـية حيث هو حتول من الـفطرى والشـعبى إلى الطقوسى.
وهو هنـا يختار مسمى سيكـون عالمة ثقافية فاصلـة تتضمن الفحولية
ــركب. وهـو اسم اجلــديـدة حـيـث هـو اسم مــفـرد كـبــديل عن االسم ا
ـتعاليـة ويحمل هيـبته األسطورية يحمل مـضامينه الـوثنية الـتفردية وا
ــطــلق وتـخــضع لألب وتــنــصـاع ـهــيب فى ذاكــرة تــسـلـم بـا وعــلــوه ا
للتـعلـيمـات ومسـمى أدونيس األسـطورى يؤكـد هذه الـداللة ويـعززها.
فرد ـركب إلى االسم األسطورى ا ومن التحـول من االسم الشعبى ا
يتـحـول الـفـتى لـيـقول شـعـرا ويـشـبـعه بالـتـنـظـيـر وكل ذلك فى خـطاب

يتضح بالنسقية والفحولية.
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قليل وهـذا معنـاه أننـا أمام جمل ثـقافيـة نسـقية حـسبمـا حددناه من
قبل عن مفهوم اجلملة الثقافية (الفصل الثانى).

وإن اخلــلـل الــثــقــافى فـى الــنــقــد األدبى وفـى االســتــقــبــال األدبى
اخلـالص هــو فى عـدم تـمـيـيـزه بــ اجلـمـالى اجملـازى من جـهـة وبـ
ـمارسـة األدبية الـعالمات الـثقـافيـة النـسقـية من جـهة ثـانيـة وتكـتفى ا
بالـتذوق اجلمالى متعامـية عن عيوب اخلطاب ومشـاكله النسقية. وهذا
مـا يوجـب قيـام نـقـد ثـقـافى يـعـنى بـعـيـوب اخلـطـاب ومـا يـختـبئ وراء
اجلمـالى. وليـس اجلمالـى إال غطـاء تتـقنع به األنـساق لـتمـرر هيـمنـتها
عـلى الذائقـة العامـة متوسـلة بـحراسهـا الفحـول وأدونيس من أبرزهم

والشك.
وت العظيم وت العظيم٣- زمن الشعر/ زمن ا ٣- زمن الشعر/ زمن ا

ـعـنون بـزمن الـشـعـر داللـته الـنـسـقـية من يـحـمل كـتـاب أدونـيس ا
حيث توصيفه للزمن بهذه الصفة فهو ليس زمن العقل وال الفكر وما
هـو بـزمن الـفـعل والـسـيـاسـة. إنه زمن الـشـعـر حـتى أن ال حـداثة فى
العالم العربى إال فى الشعر كما يقول أدونيس. وال وجود حلداثة فى
الفـكـر أو االقـتصـاد أو الـسيـاسـة واجملـتمع(٣١). ومن ثم فـالزمن زمن
الشعـر فحسب بل هـو باألحرى زمن الـشاعر أو زمن الـشاعر األب
أدونـيس ذاته كما تـضمر مقـوالت أدونيس فى هذا الكـتاب وفى غيره
من أعمال الـشاعر. ومن الواضح أن هذه تـمثل عودة رجعية إلى زمن
الفحـل وزمن الشاعـر/ العراف والـقصيدة/ الـسحر. كـما هو األصل

اجلاهلى األسطورى للرجل األب.
فى زمن الشـعر يـتـكلم أدونـيس منـظـرا لهـذا الزمن فى عـبارات ال

ـوزع بــ زحل والـزهــرة وعـطــارد وأنـا الــصـوت الــكـونى كــله: أنــا ا
وج وأنـا الصـارية وال يرجتل الـفضـاء وأنا احلـجـر يتـطوح وقـراره ا
شىء يعـلونى أنشى سـلطة الـرغبات. لـذا ترى الذات ذاتـها فى درجة
ـا أنه كـذلك فإن النـبـوة وتسـمى طـفلـهـا: سمه الـنـبى واخلالق(٢٨). و
األنا تضيق عن األنا ويصيـر العالم نافذة التتسع ألهداب هذه الذات

تعالية كل هذا العلو وتنتهى بأن تنادى: ا
«اقتربى أيتها الرياح

اجتمعى إلى
أخلق بك

أخلق منك»(٢٩).
طـلقة فـتسأل: أيـتها الـشمس ماذا وعـندها تـبلغ الـذات حد الثـقة ا

تريدين منى..?(٣٠).
***

ويـجب عـليـنا هـنـا أن نحـتاط ألنـفـسنـا فال يأخـذنـا الوهم إلى أبـعد
ـقوالت مـجرد ـا يـصح إذ ليس من الـصحـيح أن نـتصـور أن هذه ا
تـعبـيـرات شـعريـة مـجـازية. وهـى ليـست كـذلك ألسـباب عـدة مـنـها أن
هــذه اجلـمل لـيــست من مـبـتــكـرات أدونـيس وهى لــيـست سـوى جـمل
مـكـررة عن شـعـراء سـبـقـوا أدونـيس إلـيـهـا كـمـا عرضـنـا من قـبل فى
اثلة الفصل الثـالث والرابع عن (اختراع الفحل) وهـناك رأينا جمال 
لـم يـفـعل أدونـيس سـوى أن اسـتـعـادهــا وتـمـثـلـهـا فى ذاته. ثم إنـنـا -
ـجـازيـة هـذه اجلـمل ألنـهـا تـتـكـرر عـنـد أدونـيس فى ثـانـيـا - النـقـول 
خـطـابه التـنظـيـرى تمـاما مـثـلمـا هى فى أشعـاره كـما سـنوضح بـعد
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«شـاعــر اخلـطـر واألسـرار» «حــارس يـقـرأ نـبض الــعـالم» ويـربض فى
إيقـاع التـاريخ «السـاحق الغـامر اخلـالق» «زمن يتـضمن مـا هو أكـثر

من الزمن»(٣٦).
كل هذا وأكثر من هذا الذى هو خطاب فى الذات وعن الذات فى
مـسـعى تفـحـيلى صـارخ النـعجب مـعه أن يـكون الـنـموذج االجـتـماعى
والـسيـاسى فحـولـيا وذاتـيا مـطلـقـا وقطـعيـا متـعـاليـا مذ كـان النـموذج
ـوصـوف باحلـداثى هـو عـلى هـذه الـشـاكـلـة الـصـارمة فى الـثـقـافى ا

تفردها وقطعيتها وانغالقها وتعاليها.
وهذا الـذى أوردناه لـيس مـجرد اقـتبـاسات مـعـزولة أو مـنتـقاة بل
سـيـطـر عـلى خـطـاب أدونـيس ومـقـوالته وأفـكاره. هـو اللـب األعمـق وا
ـتـأخـر سـيـعـطى ـبـكـر مـنـهـا وا وأى قـراءة ألعـمـال أدونـيـس األخرى ا
ـقوالت مع شىء يـسير من النتـيجـة ذاتهـا بل إنه ليـعيـد ويكـرر هذه ا
الـتـعـديل فى الـصـيغ ويـصـيـر عـلى الـتـكـرار هـذا لـسـبب جـوهـرى هو
ـطلـقة كـما وصـل إليـها وأعـلـنهـا بثـقة الـبحث عـن الصـيغـة الـنهـائيـة ا
نـسقـية قـاطعـة عـلى غالف ديوانه (مـفرد بـصـيغـة اجلمع). وهـو ديوان
يـلـخص بيـان الفـحولـة ورجعـية احلـداثة األدونـيسـية ونـسقـيتـها بـشكل

صارم وصريح.
وفى (صدمة احلـداثة) يصرح بأن األساس هـو الشاعر ال الشعر
ا إنه كذلك فهو ويقطع بـفرادته ألنه كل شىء وال شىء سواه(٣٧). و
يـرى ذاته عـلى مـقـيـاسه هـو وسـيـقول عـن نـفسـه من دون مـواربـة: أنا
«قـادر أن أغـيـر لـغم احلـضـارة هـذا هـو أسـمى» هـذا الـلـهب الـسـاحـر
ـعجز وتلك ـشتعل الذى يـركض الوطن وراءه فيمـشى ب احملير وا ا

كن وصفها بأنها مجازية لكنها نسقية بكل تأكيد فيقول: «الشاعر
اجلــديـد مـتـمـيـز فى اخلــلق وفى مـجـال انـهـمـاكــاته اخلـاصـة كـشـاعـر.

شكالت كيانية»(٣٢). وشعره مركز استقطاب 
ـا هى اسـتـهالل فـحـولى هـذه جـمـل تـأتى فى مـطـلع الـكـتــاب وكـأ
شـروع تفحيل احلداثة وتدجـ االستقبال اجلديد فـهو هنا يتصدى
لوصف مـشروع (الشاعر اجلـديد). ولو كان هذا وصـفا حلال الشاعر
ـتـميـز وهـو مـركز االسـتـقـطاب الـذاتى ومـجال ـتـفرد ا الـنـسقى هـو ا
ـا إنهـا ذات خصـوصية رؤية الـذات لذاتـها بـوصفـها مـركز الـكون و

كيانية متعالية.
ويـصف أدونـيس فكـرة الـشـاعـر (اجلـديـد...?!) من حيـث إنه الذى
يـخلق أشـيـاء الـعـالم بـطريـقـة جـديدة(٣٣). وهـذه جمـلـة ثـقـافيـة نـسـقـية
زايا التى تريدها بطريقة تصف بها الذات فعلها وتمنحه الصفات وا
ادعـائيـة. والذات فيـها هى الـداعيـة واحلجـة - حسب عـبارات أدونيس
ذاته - والــشــاعــر هــو الــفــائق واخلــارق وهــو أكــثــر من ذلك الــنــبى

تأله بفعل من ذاته ودعوى منه(٣٤). وا
ـزعوم هـو (انـبـجـاس سـيـد) وهـو (واحـد فى كـثـير) هـذا اجلـديـد ا
وهـو (أفق: إنـنى أفق وقـدرى أن أشع) هـذا مـا يـقـوله أدونـيس عـلى
ـا يؤكد عـدم مجازيـة عباراته الواردة مـستوى التـنظير والـتفكر(٣٥) 
فى قـصـائـده ويـحـولهـا إلى مـقـوالت نـسـقـية ذات بـعـد نـظـرى وثـقافى
يؤمن بـها الـشاعـر ويحـدد مشـروع احلداثـة بسـماتـها حسـب تصوره
لـلحداثـة. وهو تصـور ال يقدم فـهما جـديدا ال للـذات وال للخـطاب وهو
الذى يقول عن شعره: «إنه اللهب وما يدفع إلى أبعد من اللهب» وهو
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(ص١٣٧) ويـخضع الـعـالم له يـنطـقه مـتى مـا شاء ويـخـرسه مـتى ما
شاء (ص١٤١) هو الشاعر فحل الفحول الذى يصف نفسه كاآلتى:

«مالك ملكه األرض والسماء
شعره النبات
جسده األقاليم
عروقه األنهار

شى بهما فى الفضاء ويداه جناحان 
ظاهره بر باطنه بحر

أو
كما 

قيل (....)
اخرج إلى األرض أيها الطفل(٤٠) (مفرد بصيغة اجلمع ص١٤).
هـذا هــو مــشــهـد مــيالد الــفــحل احلــداثى الــذى سـيــســمى نــفـسه
أدونيس والذى يشهد مـيالد ذاته ويحدد سمات هذه الذات اخلارقة.

الذات البعولية األبوية (احلداثية..?!)
ـا إنه كــذلك فـإنه بـالـضــرورة الـفـحـولـيــة نـافِ لـآلخـر. وهـذا مـا و
يحدث تـمامـا فكل ثورة غـير ثـورته ليست بـثورة وكل بـيئة غـير بـيئته
ستوصف بأنهـا مهترئة ومتـعفنه والكل متـخلفون واجلماهـير العربية
جاهلة(٤١). ولذا فـإن قيمـته فى تعالـيه كما يـحدد هو ويـقرر أنه فوق
وصوفـ عنده باجلـهل والتخلف الشعب مـتعاليـا بذلك على الـناس ا

ليظل هو فى عليائه وتفرده(٤٢).
وينتهى إلى نـهاية تشـبه نهاية نـزار قبانى حيث يـرشح نفسه بعال

هى ملذاته(٣٨) وهى ملذات تـأتي من معجم غنى بـالتفرد ومن ثم نفى
اآلخر.

ـوت العظـيم) حـسب تعـبيـر أدونيس كـما سـنشرح هذا خـطاب (ا
بعد قليل.

طلق طلق٤- أنا احلق/ أنا ا ٤- أنا احلق/ أنا ا
ينطـوى خطـاب أدونيس على طـبقـية ثقـافيـة يعتـلى األب قمـة الهرم
فـيها وهى طـبقـية لـيست من اختـراع أدونيس ولم يـؤسس لهـا ولكنه
يرثها عن النسق الفحولى ولقـد ناقشنا الطبقيات الثقافية فى الفصل
الـرابع وما فعـل أدونيس إال استـجابـة نسقـية لـذلك اخملزون الـطبقى.
ومنذ اتخذ األدب احلداثى لنفسه مسمى ذا بعد أسطورى (أدونيس)
وهــو فى صـــدد تــصــنـــيم الــذات وتــتـــويــجــهـــا عــلى صـــورة (الــبــعل)
ة كـأكبر مـا يكون األسطـورى. الذى ترد رسـومه فى النـقوشات الـقد
الــرجـال عـلى هـيـئــة الـفـحل الـكــامل واجلـسـد الـضـخم(٣٩). وإن كـانت
ـة تعبـر عن معانـيها بـالرسم فإن أدونـيس يتوسل بـاللغة الـثقافـة القد
خلـلق الـصورة الـفـحـولـيـة لـلذات الـشـاعـرة عـبـر القـول الـشـعـرى وعـبر
التنظير. وفى (زمن الشعر) يقدم الشاعر على تمييز حركته عن سائر
احلـركات ليـصفـها باألعـمق واألكمل (ص٢٣) وهـما وصفـان فحـوليان
ـا إن شعره الـلهب وما هو عريقـان. ثم يضع الشـاعر فوق الـشعر و
أبـعد من اللـهب فإنه يشـرع فى إحالل نفسه مـحل كل من عداه وفوق
اجلميع. فـهو اخلالصة الـكونيـة (ص١١٧) وهو مالك احلـقيقة. واحلق
مـع الشـعـر وهذا تـعـبـير سـلـطوى يـرادف تـعبـيـرات احلق مع الـزعيم
ـتـلك الـعالم واحلق مع الـقانـون واحلق مع الـثـورة (ص١١٦) حـيث 
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مـنطقى وعقالنى فـاحلداثة عنده المـنطقية والعـقالنية وهى حداثة فى
الــشـكل وهــو يـصــر عـلى شــكالنـيــة احلـداثـة ولــفـظــيـتــهـا مع عـزوف
واحتـقار لـلمعـنى وتمـجيـد للفظ(٤٦). ونـحن نعـرف أن النـسق الثـقافى
ؤنث(٤٧) وهذا عنى يرادف ا يضع اللـفظ كمرادف للفحل/ الـذكر وا
ا إنه حفيـد الفحولة ما يفسر تـعلق أدونيس بالـلفظ وحربه للمـعنى 

وزعيم التفحيل.
ـى حــسب وصف أدونــيس له وهــو والــنص احلــداثى نص ســد
عبـثى ومـناف لـلمـنـطقى يـقـوم على انـفـصام بـ أدوات التـعـبيـر وما

يراد التعبير عنه وهو ذاتى ولغته انفعالية غير عقلية وال علمية(٤٨).
وصـوف بـهـذه الـصفـات فـإن الـشـعراء ا أن الـشـعـر هـو هـذا ا و
ســيــصــبــحــون هم الــســحــرة اجلــدد وهــذا هــو وصف أدونــيس لــهم
كشعراء للحداثة. وهذا تـوصيف يعيد النموذج اجلاهلى أو النموذج/
األصل كـمـا يقـول أدونيس حـيث الـسحـرى والـعرافى بـوصف النص
ضربا من الـكهانة واخلـوارقية الـشخصانـية. وهذه سمـات حتقق نوعا
تـميز فى خـلقه اإلبـداعى والشك غيـر أنها ال من الشـعر اخلـالص وا
تـصـلـح أسـاسـا لـوعـى حـداثى جـديــد يـنـقض الــنـسق أو يـجـدده. أوال
ـفــرطـة ولم يـنـكـر أدونـيس هـذه لـتـقـلـيـديــة هـذه الـصـورة وقـدامـتـهـا ا
القدامة ولم يخف الرغبة فى العودة إلى األصل اجلاهلى(٥٠). وهو بذا
يسـجل فى ثـقافـتـنا الـعـودة الثـانـية إلى الـنـموذج اجلـاهلـى بعـد عودة
ـشروع احـتـذاء النـموذج دونـ الـعبـاسـي  األمـويـ ومتـابـعة جـيل ا
ا يـعنى أننـا ما زلنا فى شـواهد العودة وااللـتزام بشروط اجلاهلى 
الـنـسق والـتـسـلـيم بـهـا وهذه لـيـست حـداثـة إال عـلى مـسـتـوى الـشكل

كـونــيــا ويــتـزوج الــعــالم واألرض بــ يــديه امـرأة(٤٣) حــفـيــد قـايـ
ويــصــطــفى الــشـبـق من بــ تــقـالــيــده لــكى يــعــطى الــكــون أســمـاءه
وصـفـاته(٤٤) بـعــد إخـضـاع الـكـون لالسـتــفـحـال. واجلـسـد هـو أطـول

طريق إلى اجلسد(٤٥).
هذا الـشـبق هـو الغـذاء األسـطـورب لألب الفـحل وهـذه هى سـيرة
نظـر احلداثى العـربى األكثـر مقروئـية ب الـنخـبة احلداثـية العـربية ا

فأى حداثة هذه يا ترى...?!!

اخلطاب الالعقالنى (السحرانى)اخلطاب الالعقالنى (السحرانى)
٤-١ يـحق لنا أن نـتساءل عن احلداثـة كما يقـدمها أدونيس وأى
ـشروع األدونيـسى محصـور فى الشعر وفى حـداثة هذه..? ذاك ألن ا
الشعريـة وبسبب هذا احلصر لم يسـتطع أدونيس أن ينفك من سلطة
الئكة ومن الـنسق الـفحـولى عليـه. ولم يفعل مـا فعـله السـياب ونـازك ا
ن جـاء بـعـدهـمـا من شـعـراء ومن كـتـاب فى الـسـرديـات بـأنـواعهـا 
ا تـواجهـوا مع الـنـسق واخـتـرقـوا كتـلـته. بل إن أدونـيس فـعل الـضـد 
كن أن يـكون ثـورة حـداثيـة تغـييـريـة وراح أدونيس بـضاغط نـسقى
عنى النـسقى العميق للثقافة العربية ذات اجلذر واضح يعيد صياغة ا
تـشعـرن فى نظـام القيم ونـظام الـسلـوك الفـردى. وانطلق الشعـرى وا
ـشـروع احلـداثـى ويـحـوله إلى مـسخ نـسـقى من الـبــعـد ذاته لـيـمـسخ ا
ـطـلقـيـة والتـعـالى ونـفى اآلخـر وتسـخـير يـرسخ الـفـردية والـطـبـقيـة وا

اجملاز خلدمة هذه التصورات.
وجنـد عـنـد أدونـيس عــداء خـاصـا وهـو عـداء نـسـقى لـكل مـا هـو
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من البلية
من خدع اجلسد بنواميسه - ص٧٩».

هـذه صورة ينتـجها الـنسق متـوسال برمـوز منتقـاة حسب صـفاتها
ـتـوائمـة مع مـشـروع التـرمـيـز النـسـقى. وهى تـتضـمن تـغـييب الـبـعد ا

نطقى ومن ثم إخضاع اخلطاب إخضاعا تاما للبعد السحرانى: ا
«تريد أن تعرف..?
إذن اجل ما أنت

واجهل غيرك - ص١٠٧».
ــتـشـعـرنـة وهـذا شـرط أولى فـلــكى يـجـرى تـدشـ الــشـخـصـيـة ا
بـصـفـات الـنـمـوذج الــنـسـقى البـد من إفـراغـهــا من شـرطـهـا الـفـطـرى
والـطـبـيـعى والبـد لـهـا أن جتـهل مـا هى وجتـهل غـيـرهـا لـتـكـون مادة
قتـرح وحينها سيتسنى حتويل على أحمد سعيد بكرا تقبل التشكل ا
ليكون أدونيس وسيتسنى أن تكن (أنا = أنا) ص١٢. واألنا هنا هى
ـا يحـيلـهـا لتـكون ـبـحث السـابق.  الـذات الـتى سردنـا سـماتـها فى ا
هى األصل وهى النقيض أى النقيض لنفسها وضد نفسها فى عبثية
صوفية هائمة ال شىء فيهـا غير جماليتها الشعرية اخلالبة مع شىء
غرقـة فى تقـليـديتهـا بوصـفها صـورة نسـقية غـير قـليل من التـقلـيديـة ا
وت وأنا التموج وأنا سماء وأتكلم بلغة األرض.. مكررة. فهى: أنا ا
(ص ٦٥) ومـا إلى ذلك من مــعـجم الــصـفــات الـفـحــولـيــة الـتى يــرثـهـا
تنبى كما رأينا أدونيس عن أجداده من جرير والفرزدق وأبى تمام وا

الفصل الرابع.
وتنتهى احلكمة فى هذا اخلطاب السحرانى كالتالى:

ـنطـقى والـعقالنى هى شـرط شعـرى خالص فـحسـب. ثم إن مجـافاة ا
وعتـيق وقد يـنتـج عنهـا شعـر خالب لـكنـها ال تصـنع وعـيا حـداثيا أو
حتررا نسـقيا ألن النسق ال يشتـغل إال فى مثل هذه اخلطابات وهى
وسـائلـة السحـرية لفـرض شرطه من غـير رقابـة أو نقـد كما حـدث لنا
ـعرفى عـبر عـلى مدى قـرون وجاء أدونـيس ليـرسخ هذا االسـتسالم ا
تدج الذوق وترويضه بإطعامه زادا بائتا من الطبخة النسقية إياها.
لك عـلى أحمد سـعيـد وقد دشن نفـسه ليـكون (أدونيس) ٤-٢ ال
اجلـديــد إال أن يـتـمــثل شـروط الــفـحل األول الــفـحل/ األب ويــتـحـلى
بـالــسـمـات ذاتــهـا لـيــصـطـنـع مـنـهــا خـطـابـه الـذى سـتــرى أنه خـطـاب
سـحرانى ال عـقالنى وال مـنـطقى يـتـرسم ويتـوسم الـنمـاذج والـرموز
ــوذج الــتـى حتــكـى صــفـــة الـــبــعـل األول. ومن هــذه الـــرمـــوز يـــأتى 

القرمطى الذى يقدمه أدونيس كالتالى:
«قال القرمطى

أنا النور ال شكل لى
وقال: أنا األشكال كلها - مفرد بصيغة اجلمع ص٧٨»

وقال: أنا احلجة والداعية (ص٧٩) ومثله يأتى البهلول لينشئ مع
الـشــاعــر سـلــطـة الــرغـبــات (ص٨٥) ويـعــلن: أنــا الـصــاريـة وال شىء
يالد الـطفل الـذى سيـعلن أنه يعـلونـى. وهذا هـو التـمهـيد الـطقـوسى 
نتظر من أجل لغة السيد اجلديد: أدونيس. وسيجرى تدش الوعد ا

التفحيل:
«استغونا أيها السيد استدرجنا

قل لنا من كذب ومخرق
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ما الفرق بينى وب اخلراب..?
عشت أقصى وأجمل ما عاشه شاعر:

ال جواب»(٥٤)
هــذه هى احلـالــة الـشـعــريـة الـســحـرانــيـة األقـصى واألجــمل حـيث
الالجــواب وهى حـالــة شـعـريــة خـالــصـة ولـكــنـهــا لـيـسـت حـالـة وعى
ـشـروع األدونـيـسى إلى مـجــرد تـغـيـيـر شـكـلى ـا يـتـرجـم ا حـداثى 
ـهيـمن بل س اجلـوهـر وال يـغـيـر فى مـسـارات الـنـسق ا ظـاهـرى ال 

يستجيب له ويسلم به.
إن لـعبة الترمـيز تكشف عن مضـمرها النسقـى ونحن نتذكر كيف
جـرى تـوظـيف شـخـصــيـة الـبـهـلـول من (الـروض الــعـاطـر) تـوظـيـفـا ال
ـعـنـويـة ويـقـلـصه إلى كـائن عـقالنـيـا يـجـرد اجلـسـد مـن كل مـقـومـات ا
شهـوانى شبقى خـالص الشـبقيـة ويتحـول الرجل إلى عضـو الذكورة
وتتحول األنثى إلى جسد شهوانى حسب طلب النسق الذكورى الذى
تصـدر عنـه ثقـافة الـكتـاب وقراء الـكتاب(٥٥) بـينـما شـخصـية الـبهـلول
تـتــحــول عـنــد أدونــيس لـتــمــثل الــفـحل بــخــطـابـه الـســحــرانى حـسب
تشـعرن. وكال الفعل فـعل الروض العاطر وفعل مواصـفات النسق ا

أدونيس يصدران عن الشرط النسقى و متطلباته.
-٥--٥-

رجعية احلداثةرجعية احلداثة
٥-١ هــنــاك فـكــرتــان مـركــزيــتـان تــتــرددان لـدى أدونــيس بــشـكل
مـتـواتر ويـعـاود تـرديـدهـمـا عـقـدا بعـد عـقـد تـشـيـر إحـداهـما إلى أن
احلـداثة تـغييـر فى الشكـل وأن شكل القـصيدة هـو القـصيدة. وتـشير

سرح بهيئة الطبيعة «تخرج فراشة تدخل فراشة وا
أحتول إلى طبيعة ثانية

وتنزلق ب فخذى النباتات
كل حجر حارس يسهر معى

وأدخل فى أبعاد ترشح من شقوقها البخارات
حيث تطبخ احلجارة

تكون منها األمواج اخملتومة
صابيح وفلك الرياح وا

وتكون السيمياء واحلكمة»(٥١)
***

«احلياة أن تتماوت
يت - احلى أن تكون منذ البدء ا

يت»(٥٢) احلى - ا
وبعد هذا كله يتحول أدونـيس إلى شاعر غنائى مغرق فى غنائيته
كــمـا جنــد فى ديــوانه (مــفـرد بــصـيــغــة اجلـمـع) الـذى يــحـمـل الـبــيـان
اخلتـامى خلـطـاب الـتـفـحيـل وتتـصـدره عـبـارة (صـياغـة نـهـائـيـة) وفيه
تـتـجـلـى أدق سـمـات األب الـفـحــولى اجلـديـد وهـو أب حتــركه الـرغـبـة
والـسـلـطـة والـشـبق ويـتـغـنـى بـتـفـرده وتـعـالـيه ويـصـطـنع لـذاته قـيـمـة

أسطورية سحرانية خالصة الوجدانية(٥٣).
وهـذه هى أقــصى (وأجـمل..?) حـاالت الــشـعـريـة اخلــالـصـة الـتى

يدركها أدونيس ويتغنى بها:
«منذ أسلمت نفسى لنفسى وساءلت:
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اخملـتــلف) غـيــر أن الـثــقـافـة تــمـلـك حـيـلــهـا اخلــاصـة فى الــدفـاع عن
ترسخ منـها ولم تعدم الثـقافة رجال يطلـعون علينا أنساقها خـاصة ا
من رحم اخلـطاب وفى الـعام ذاته حـيث تـزامن ظهـور نزار قـبانى مع
ظـهـور حـركـة الـقـصيـدة احلـرة عـام ١٩٤٧ وفى ذلك أجـابت الـثـقـافة
عـلى مـشـروع تـأنـيـث الـشـعـر بـجـوابـ أحـدهـمـا من نـزار كـمـشـروع
لالسـتفحال ومن بعـده أدونيس كمشروع لـلتفحيل ولـكل واحد منهما
تحرك بدوافع النسق وهى دوافع فحولية متأصلة جمهوره العريض ا
تفـاعلة تجـاوب مع نزار والنـخبـة احلداثيـة ا بـ اجلمهـور العـريض ا
ا إنه يـعتمـد على التـنظير مع أدونيس. وألدونـيس خطورته الـنسقـية 
مثل اعـتـماده عـلى اإلبـداع وهمـا عـنده فى حـال جتانـس تام وتـطابق
ـا يدل عـلى مـدى تغـلغل الـنسـق فى ضمـير أدونـيس ومدى خالص 
إخالصه لرسالته فى تفحيل الـثقافة. والواقع أننا هنا ننسب ألدونيس
ــاثال لــلـدور الــذى لــعــبــته احلــقـبــة األمــويــة فى إعــادة احلــيـاة دورا 
للنموذج اجلاهلى وأدونيس يعيـد الفعلة نفسها حيث يستلهم النموذج
اجلـاهـلى الـذى يـسمـيه بـالـنـموذج األصل(٥٦) ويركـز عـلى أصـولـيته.
ومن ثم فـهـو يــتـمـثل قـيم هــذا الـنـمـوذج األصـل فى سـمـاته الــنـسـقـيـة

الفحولية كما مثلنا هنا.
٥-٢ يدرك أدونـيس هامشـية احلـداثة وعجـزها عن حتـقيق إجناز
نـوعى فى األنساق الـذهنيـة العربـية ويقـول إننا نـدرك مشكـلة احلداثة
فى الــواقع الـعــربى «حــ نـتــذكـر فــشــلـنــا أو تـقــصــيـرنــا فى إحـداث
اجلوانب األخرى من الثـورة: فى العلوم الـرياضية والـعلوم الطـبيعية
والـعلـوم اإلنـسـانـية األخـرى وبـخـاصـة االقتـصـاديـة فـعلـى الرغم من

األخـرى إلى أن ال حــداثـة فى الــثـقـافــة الـعــربـيــة إال فى الـشــعـر أمـا
اجملـاالت األخـرى االجـتـمـاعــيـة والـفـكـريـة والـسـيــاسـيـة فـلم تالمـسـهـا

احلداثة ولم تتحدث.
ـركزيـتـ لدى أدونـيس وربطـنا ـقولـت ا ونـحن لـو تأمـلنـا هاتـ ا
بـاحث الـسـابقـة عن اخلـطاب الـسـحرانى بـينـهـما وبـ مـا قلـنـاه فى ا
شـروع األدونـيـسى فـإننـا لن نـعـجـز عن كشف الـذى يـتـأسس عـليـه ا
عالقات الـسبب والنـتيجـة فى هذا الـذى يتحـدث عنه أدونيس ذلك ألن
الشعر مذ كان هو األساس الذى انبنت عليه حداثة أدونيس ما كان
لــيـكــون إال عـودة أخــرى لألسـاس الــشـعــرى فى تـكــوين الــشـخــصـيـة
الـعــربـيـة. ونــحن نـعـرف مـن عـرضـنــا الـسـابق فى الــفـصـلــ الـثـالث
والرابع ما تـسببت به عمـليات شعـرنة الذات العـربية وشعـرنة القيم
ـتضخمة وحتويل طلقيـة والتعالى واألنا ا من تـركيز على الذاتـية وا
القيم من بعدها اإلنسانى إلى بـعد مصلحى ذاتى تتحكم فيه عناصر
السـلطة والقوى واستـذالل الفرد لنفسه فى سبـيل حتقيق غاياته التى
صـارت غــايـات فــرديـة. ولـم يـعــد لـلــغـايــات الـعــامـة وطــنـيــة كـانت أو

تشعرن. إنسانية من وجود فى اخلطاب ا
هذه هى الـصورة العامة للـنسق الشعرى الفـحولى برموزه الكبرى
ن لهم احلـظوة الـقرائـية واالسـتقـبال تـنبى وغـيرهـمـا  كـأبى تمـام وا
ـتـصل. وكـانت ثـورة الـقـصيـدة احلـرة وتـمـثـلـهـا عـلى يدى الـتـاريـخى ا
امرأة يـافعـة كـانت منـاسبـة ثقـافيـة فريـدة الخـتراق الـهيـمنـة النـسقـية
وفـحـولـيتـهـا الـصـارمـة وتـهـشـيم عـمـودهـا. وقـد حتـقق فى ذلك بـعض
هـمة كـمـا وضحـنا فـى كتـاب (تأنـيث الـقصـيدة والـقار اإلجنـازات ا
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فـرص الــتـغـيـيـر ال سـيـمـا الـشـعــر حـسب الـتـصـور األدونـيـسى الـذى
وذجه فى حال عمى ثقافى يستعـيد النسق ويستلهم شرطـه ويتمثل 
مـطــبق اشـتـركــنـا كـلــنـا فـيـه أعـنى أولـئـك الـذين قـبــلـوا بـهــذا الـنـمط

التحديثى ودافعوا عنه وسوقوه نظريا وكتابيا.
ومن هنا كانت احلـركات التحررية العربـية غير ثورية إال فى ظاهر
دعواهـا وكان حتـويل قيم الـثورة واحلـرية والـوطنـية لتـكون فـى خدمة
تـمـثـل لـنمـوذج الـفـحل الـزعـيم/ األب الـذى هـو الـفـحل االجـتـمـاعـى ا
الــشـعـرى فى الــقـد وفى احلـديث. وهــو الـنـمــوذج الـذى لم تــنـتـقـده
احلداثـة ولم تخرج عليه بل تمثـلته ومثلته أشد تـمثيل. لذا كيف نتوقع
ـوذجا حـداثة اجـتـمـاعيـة وفـكريـة إذا مـا كـان النـمـوذج احملـتذى هـو 
شـعريـا/ فحولـيا/ رجـعيـا. يقوم عـلى إحالل فحل مـحل فحل كـما هو
لب الـدعوى األدونيسـية ويضع الشـاعر فى األصل محل الـشعر كما
ا يضع الزعيم الـفحل محل الوطن ويضع الذات يقرر أدونـيس وكأ
وضـوع ويقول صـراحة: أنا الـشاعر إذن: أنـا الثورة ويضع محل ا
احلق مع الـشـعـر ويـضع الـشكـل مـحل الـسؤال(٥٩). وهـذا كـلـه مـؤشر
ـنــظـومـة الـنـسـقـيــة الـتى جـعـلت الـثــورة هى الـفـرد واخـتـصـرت عـلى ا
ـكـان فى اسم طـقـوسى اليـخـتـلف فـيـه الـشـاعر بـصـفـاته الـتـاريخ وا
ـطـلـقة الـنـسـقـيـة عن الـطـاغـية الـسـيـاسى واالجـتـمـاعى فى الـفـرديـة ا

وذج ذاك. والقطعية واالثنان زعيم أوحد وهذا يستنسخ 
ان أدونيس بـالشعر كـقيمـة مطلقـة حدا مخـيفا فعال ٥-٣ يبـلغ إ
إذا مـا تــمـعـنـا فـيه بــعـيـدا عن االنـفــعـال الـشـعـرى كــمـا هى عـادتـنـا
تشعرنة وأخـذنا فى مبدأ النظر النقدى الثقافى. وروثة عن الذات ا ا

دهشة الـتى قام بها بعض أسالفنا كل فى مجاله لم نقدر غامرة ا ا
ـعنـى الدقـيق فى بـيـئـتـنـا الثـقـافـيـة. وما أن نـدخل الـفـلسـفـة مـثال بـا
ينـطبق على الفـلسفـة ينطبـق على العلم أيـضا. وفى هذا الـفشل ما قد
يـفـســر بـقـاء مـا جنــحـنـا فـيه عــلى هـامش احلـيــاة الـعـربـيــة: الـتـجـربـة
الـصوفية والتـجربة الشعـرية. وما يبدو من الـشعر أنه فى م احلياة
وزون إنه الـعـربيـة كـما يـتـوهم بـعضـهم لـيس إال صيـغـة من النـثـر ا
ـعــنى ــوروث بــا ـعــنى االجــتــمــاعى عــلى األدب ا تــفــريغ وتــنــويع بــا

التقليدى»(٥٧).
يــقــول أدونــيس هــذا الــكـالم/ االعــتــراف وهــو كالم أو اعــتــراف
ا يجعله شجـاع وصادق والشك غير أنه كالم مـتلبس بالـداء ذاته 
ال يـرى الـعـلـة ويـقف عـنـد حدود األغـراض وعالمـات الـداء وذلك ألنه
نبهـر بسلطـانية الشـعر ولم يقرأ مازال يـقرأ احلدث بعـيون الشاعـر ا
احلادثة بعيون الناقد وباألخص عيون النقد الثقافى وكلنا مثله حيث
ظـلت الشحنة الشـعرية حتتل بصيـرتنا مثل احتاللهـا لذائقتنا ومن ثم
ظللـنا نعـتقد أن العالج هـو فى الشعـر ومزيد من الـشعر - أى نداوى
أنـفسـنا بـالـتى كانت هى الـداء حـسب القـانون الـشـعرى الـقد كـما
سنه أبو نواس - دون أن ندرك أن هذا هو ما ظل يحبس وجودنا فى
خـيـمة الـشـعـرنـة للـذات ولـلـذهن. والعـجب هـنا أن تـكـون احلـداثـة على
هــامش الـوجــود الـعــربى وتـظـل خـارج إطــار الـفــعل والـتــفـاعل احلى
ـة األمة فى حـزيـران ١٩٦٧ لم تغـير والتـغـييـر اجلـذرى. حتى إن هـز
الشعر كما يقرر أدونيس(٥٨). واألمر فى رأينا ليس فى أن الشعر لم
يـتغيـر مع هذه احلـادثة الفـادحة فـحسب بل إن الشـعر هـو ما حجب

≤πµ ≤π¥



±¥π

وتخطر الشمس ولوال غدى
لم تطلع الشمس ولم تخطر

هـذه أبيات لـو بحـثنا لـها عن قـائل آخر غيـر أدونيس لـوجدنا آالف
كن أن ننـسبها إلـيهم حتى ليـمكننـا أيضاأن ننـسبها ن  الشـعراء 
ا يـعـنى أنـها ألى واحـد حـتى ولـو لم يكن مـن الشـعـراء الـرسمـيـ 
ضمـر النسقى. وهى التـعدو أن تكون شعارا نص يخـرج من أعماق ا
مـكــررا نـرى أمــثـاله فى كـالم الـزعـيـم األوحـد الـذى يــؤمن بـأنـه عـمـاد
الـكون وأنـه ضرورى السـتـمرار احلـياة فـى دورتهـا وأن ال سواه وال
آخـر بإزائه. هـذا هو الـنمـوذج الفـحـولى شعـريا واجـتمـاعيـا يتـساوى
فـى ذلك اخلـطـاب احلـداثى مع اخلـطـاب الـتـقـلـيـدى. وكمـا أن أدونـيس
ابـتدأ حـيـاته نـسقـيـا فإنه ظل يـكـرر نسـقـيـته طول حـيـاته بصـيـغة أو
أخرى إلى أن وصل إلـى صيـغته الـنـهائـية فى (مـفـرد بصـيغـة اجلمع)
حـيث نـطق الـفـحل بـحكـمـته الـنـسـقيـة وأعـلن تـفـحـيل احلـداثة ومن ثم

تهميشها وعزلها عن مجال الفعل.
وهـذه األبـيـات ألدونـيس ال تـنـتـسب لـلـذات القـائـلـة بـقـدر مـا تـتـكلم
بـلسان النسق حالـها كحال أبيات لـليلى األخيليـة إذا قرأناها سنرى
ـكـن أن تـصــدر عن امــرأة أو تـتــحــدث عن أنـثـى بـقــدر مـا أنـهــا ال 

تتحدث عن حس فحولى صارخ ومنها قولها(٦٢):
نحن األخايل ال يزال غالمنا

حتى يدب على العصا مشهورا
تبكى الرماح إذا فقدنا أكفنا

جزعا وتعلمنا الرفاق بحورا

وكم كنـا نتغنى بكـوننا األمة الشاعـرة وهى الصفة التى راح أدونيس
يتباهى بها فى خطبة له عصماء شعرية ألقاها فى أمريكا حيث جعل
الشـعر هـو اجلـوهر وهـو الكـون ومن ثم صرنـا فى زعـمه أكثـر تقـدما
تـقـدمة ألنـنا شـعراء وأسـياد من أمريـكـا وصرنـا فى صفـوف األ ا
كالم حسب ما تـقول كلماته والينـسى هناك أن يضع نفسه فى الذى
ـوت الـعـظيـم الذى يالزمـنـا خـلـيـة خلـيـة) وهـو الـشـعر يسـمـيه (هـذا ا
والــسـحــر وهــذا عـنــده هــو اجملـد األعــظم وهــو احلـضــور الــسـاحق
الــغــامـــر الــذى ال يــغــلب وال يــرد(٦٠). يــقــول هـــذا بــعــد ســنــوات من
أل عقل حـزيران٦٧ وكأن الـشعر ليس فـقط لم يتغـير بل إنه ما زال 
أل عـقل الـسـيـاسى بـالـوهم اجلـميـل (...?!) أو لنـقل الـشـاعـر مـثـلـمـا 
وت الـعظـيم كـما سـمـاه عراف احلـداثة ذات اخلـطـاب السـحرانى بـا

خالب العقول...!
ـتـشـعـرنـة الـتـى ال تـسـمح لـلـذات بـأن تـنـمـو من فـوق هـذه الـروح ا
ظـرفهـا وال تسـمح لهـا بأن تـرى بـع نـافذة لـذاتهـا هى نفـسهـا لدي
صـاحبهـا وكما رأيـنا أن نـزار قبانى ظل عـلى مدى خـمس سـنة هو
لم يتـغيـر وظل يكـرر أخطـاءه التـى ظل يسـميـها بـذنوبه اجلـميـلة فإن
ـوذجه الـنـسقى مع أدونـيس أيـضا ظل هـو هـو يـقـول ويدور حـول 
تغييرات ال تتجاوز الشكل واللفظ وانظره فى مطلع حياته يقول(٦١):

صدرى مع الشمس فأى الذرى
مر بها صدرى ولم تكبر?

ما لى أنا? والفجر محفورة
عيناه فى حقلى وفى بيدرى
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يقـوم عـلى هذه األسس وهى أسس خـالـصة الـشعـرية ولـقـد تشـبعت
الذات الـعـربـيـة بهـا مـنـذ األزل وهى فى عـرفـنا مـا أسـهم فى شـعـرنا
الشخـصية العـربية وصبـغها بالـصبغة الـشعرية حـتى صار النموذج
ا سـمح للنسق سلك والـرؤية  الشعـرى هو الصيـغة اجلوهـرية فى ا

الفحولى التسلطى والفردى بأن يظل هو النهج واخلطة.
ــا إن أطــروحــة أدونــيس تــدور حــول هــذا الــنــمــوذج الـنــســقى و
ــكن أن تـكــون أســاســا لـلــتــحـديث الــفــكـرى وتـصــدر عــنه فــإنـهــا ال
واالجــتــمــاعى. ومالحـــظــة أدونــيس غــلى غـــيــاب احلــداثــة فى الــبــعــد
وذجه االجتـماعى والـفكـرى صحـيحـة بالـضرورة والـسبب فـيه وفى 
وذج مغرق فى رجعيته وإن بدا حداثيا وادعى ذلك إنها الذى هو 
حداثة فى الـشكل وحـداثة فـردية متـشعـرنة فـيها كل سـمات الـنموذج
الشـعرى بـجمـاليـته من جهـة وبـنسـقيـته من جهـة ثانـية. إنـها تـعيـدنا
وت العظيم الذى يالزمنا خلية مرة أخرى إلى كائنات بالغية تعيش ا
وت خـلية كمـا يقول أدونيس بصـدق غير شعـرى هذه هى احلداثة: ا
وت فى الـبالغة واجلمـاليات واعـتماد الـذات مركزا واحلق العـظيم ا

مع السيد األب والشاعر فوق الشعر وأنا احلجة والداعية.
ومـا كان مشروع أدونـيس إال مشروعـا فى تغييـر اجملاز فحسب
ولم يـغـيـر فى (احلقـيـقـة) وقـد ظـلت احلـقـيـقة الـشـعـريـة عـنـده كـما هى
نسـقيـا لم تتـغيـر ولـقد أشـار أدونيس إلى أن أبـا تمـام لم يخـرج على
ة وأن ثـورته كانـت ثورة فى أشـكال الـتعـبير األصول الـشعـرية القـد
فحسب وكـذلك أشار إلى جتربته وهو ويـوسف اخلال بأنها عودة إلى
األصول اجلاهلية حتـديدا وأنها أصل يتوازى مع تلك األصول. وهذه

ولنحن أوثق فى صدور نسائكم
منكم إذا بكر الصراخ بكورا

مكن نسبته إلى أى شاعر فحل فى ح يصعب وهذا شعر من ا
ـا يـعـنى أن الـشـعـر تـعـبـيـر عن الـشـرط تـصــور صـدوره عن امـرأة 
ا هو تعـبير عن الذات الشاعرة تماما كما هى احلال النسقى أكثر 
فى األبـيات السالفـة عن أدونيس وسائر الـصيغ النسقـية التى أشرنا

إليها فى هذا البحث.
٥-٤ ومن استخالص الـنموذج الشعرى الـذى تفضى إليه مقوالت
أدونيس نستطيع أن نحدد السمات التالية لهذا النموذج األدونيسى:

أ- مضاد للمنطقى والعقالنى.
ب- مضاد للمعنى وهو تغيير فى الشكل ويعتمد اللفظ.

ج- نخبوى وغير شعبى.
د- منفصل عن الواقع ومتعال عليه.

هـ- ال تاريخى.
و- فردى ومتعال ومناوىء لآلخر.

ز- هو خالصة كونية متعالية وذاتية.
ح- يعتمد على إحالل فحل محل فحل سلطة محل سلطة.

ركز. ى- سحرى واألنا فيه هى ا
هـذه ســمــات شـعــريــة اسـتــخـلــصــنـاهــا من مــقــوالت أدونـيس فى
توصيفه لنموذجه احلداثى وهى سمات شعرية خالصة الشعرية وقد
تـصــنع شـعـرا جــمـيال وخالبـا لــكـنـهـا ال تــضـيف شـيـئــا جـديـدا جـدة
جـوهـرية إلى الـثقـافـة العـربيـة ذلك ألن الـشعـر مذ مـعـرفة اإلنـسان به
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راجعة العربية راجعة العربيةأوال- ا أوال- ا
وازنـة ت/مـحمـد مـحيى الـدين عـبـداحلمـيـد السـعادة ١- اآلمـدى: ا

مصر ١٩٥٩.
ـســتـطـرف ت/عـبـدالـله أنــيس الـطـبـاع دار الـقـلم ٢- األبـشـيـهى: ا

بيروت ١٩٨١.
٣- ابـن رشـيق: الـعــمـدة ت/مــحـمـد مــحـيى الــدين عـبـداحلــمـيـد دار

اجليل بيروت ١٩٧٢.
ـصـريـة الـعـامة ٤- ابن الـرومى: ديـوانه ت/حـسـ نـصـار الـهـيـئـة ا

للكتاب القاهرة ١٩٧٣.
٥- ابن سالم اجلـمـحى: طـبـقـات فـحـول الـشـعـراء ت/مـحـمـد شـاكر

دنى القاهرة ١٩٧٤. مطبعة ا
٦- ابـن فـارس: الـصـاحـبى ت/الـسـيـد أحــمـد صـقـر عـيـسى الـبـابى

احللبى القاهرة ١٩٧٧.

ـشروع األدنويـسى بخـطابه خالصة تـضاف إلى مـستـخلـصاتنـا عن ا
السـحـرانى خالب الـعـقول. الـذى لن تـخـفى علـيـنـا أسبـاب بـقـائه على
هامش احلـياة العـربية وعـدم تأثيـره فى حتديث الفـكر واجملتـمع كما
قـال أدونـيس مـذ كـان خـطابـا مـضـادا لـلـمنـطـقى ومـغـرقـا فى فـرديته

جازه السحرى. وتعاليه ومتشبثا 
ــتــضـاد مع الــعـقـالنى والـرافض هــذا هــو اخلـطــاب الـســحـرانى ا

للمنطقى..! هذا هو خطاب احلداثة.. فأى حداثة هذه..??!!
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الكبرى مصر ١٩٥٩.
عارف ٢١- البـاقالنى: إعجاز الـقرآن ت/الـسيد أحـمد صقـر دار ا

مصر ١٩٧٧.
ــعـارف ٢٢- الـبــحـتــرى: ديـوانه ت/حــسن كــامل الـصــيـرفى دار ا

مصر ١٩٧٣.
٢٣- البطل/ عـلى: الصـورة فى الشعـر العربى دار األنـدلس بيروت

.١٩٨٠
٢٤- بـروكـلـمـان: تـاريخ األدب الـعـربى تـرجـمـة عـبـداحلـلـيم الـنـجـار

عارف مصر ١٩٦٨. دارا
فضليات ت/على محمد البجاوى دار نهضة ٢٥- التبريزى: شرح ا

مصر القاهرة د.ت.
٢٦- الـثــعــالـبى: ثــمــار الـقــلــوب ت/مـحــد أبــوالـفــضل إبــراهـيم دار

عارف مصر ١٩٨٥. ا
٢٧- اجلاحظ: رسـائل اجلاحظ ت/عـبدالـسالم محـمد هـارون مكـتبة

اخلاجنى القاهرة ١٩٦٤.
٢٨- اجلاحظ: الـبـيـان والتـبـي ت/فـوزى عـطوى الـشـركة الـلـبنـانـية

للكتاب بيروت ١٩٦٨.
ــتـنــبـى وخـصــومه ٢٩- اجلــرجـانـى/عـبــدالــعــزيــز: الــوســاطــة بــ ا
ت/محمد أبـوالفضل إبراهيم وعلى محمـد البجاوى عيسى البابى

احللبى القاهرة ١٩٦٦.
٣٠- جرير: ديوانه دار صادر/ دار بيروت بيروت ١٩٦٠.

٣١- جـوزو/ مـصـطـفى: نـظريـات الـشـعـر عـنـد العـرب دار الـطـلـيـعة

٧- ابن قـتيـبة: الـشعـر والشـعراء ت/د.قـوييه بـريل اليـدن/ هوالندا
.١٩٠٤

٨- ابـن الـلـحام: اخملـتـصـر فـى أصـول الـفـقه ت/مـحـمـد مـظـهـر بـقا
كرمة ١٩٨٠. لك عبدالعزيز مكة ا مركز البحث العلمى جامعة ا
ـقــفع: األدب الـصـغـيـر واألدب الـكــبـيـر دار صـادر بـيـروت ٩- ابن ا

د.ت.
نعم خـفاجى مكتـبة صبيح ١٠- أبوتمـام: احلماسة ت/مـحمد عبـدا

القاهرة ١٩٥٥.
ــعـارف مـصـر ١١- أبـوتـمـام: ديــوانه ت/مـحـمــد عـبـده عـزام دار ا

.١٩٦٤
ـؤانسـة ت/أحمـد أم وأحـمد ١٢- أبوحـيان الـتوحـيدى: اإلمـتاع وا

كتبة العصرية بيروت ١٩٥٣. الزين ا
١٣- أدونيس: اآلثار الكاملة دار العودة بيروت ١٩٧١.

١٤- أدونيس: صدمة احلداثة دار العودة بيروت ١٩٧٩.
١٥- أدونيس: زمن الشعر دار العودة بيروت ١٩٨٧.

١٦- أدونيس: هذا هو اسمى دار اآلداب بيروت ١٩٨٨.

١٧- أدونيس: هذا هو اسمى دار اآلداب بيروت ١٩٨٨.
١٨- األصـفـهـانـى: األغـانى دار الـفـكـر الـقـاهـرة ومـكـتـبـة الـريـاضة

احلديثة الرياض د.ت.
١٩- األصمعى: كتاب فحولة الشعراء ت/توزى دار الكتاب اجلديد

بيروت ١٩٧١.
ـكـتـبـة الـتـجـاريـة ٢٠- امـرؤ الـقـيس: ديـوانه ت/حـسن الـســنـدوبى ا

≥∞≥ ≥∞≤



±µ≥

ـركز يـزان أو الـتكـوثـر الـعقـلى ا ٤٢- عـبـدالـرحمن/ طه: الـلـسـان وا
الثقافى العربى بيروت/ الدار البيضاء ١٩٩٨.

٤٣- العجـلى/ أبوالنجم: ديـوانه ت/ عالء الدين أغا النادى األدبى
الرياضى ١٩٨١.

٤٤- العسكـرى/ أبوهالل: كتاب الصناعتـ ت/على محمد البجاوى
ومـحـمـد أبـوالـفـضل إبـراهـيم دار إحـيـاء الـكـتب الـعـربـيـة عـيـسى

الباب احللبى القاهرة ١٩٥٢.
دى دمشق ١٩٩٩. ٤٥- عصفور/ جابر: زمن الرواية دار ا

ركز الثقافى العربى بيروت/ رأة واللغة ا ٤٦- الغذامى/ عبدالله: ا
الدار البيضاء ١٩٩٧.

ـصريـة العـامة ٤٧- الـغذامى/ عـبـادلله: اخلـطيـئة والـتكـفـير الـهيئ{ ا
للكتاب القاهرة ١٩٩٨.

رأة واجلـسد ٤٨- الغـذامى/ عـبدالـله: ثقـافـة الوهم مـقـاربات حـول ا
ركز الثقافى العربى بيروت/ الدار البيضاء ١٩٩٨. واللغة ا

ـركز ٤٩- الـغـذامى/ عبـدالـله: تـأنـيث الـقـصـيدة والـقـار اخملـتـلف ا
الثقافى العربى بيروت/ الدار البيضاء ١٩٩٩.

٥٠- غــرونــبــاوم/ غــوســتــاف: دراسـات فـى األدب الــعــربى تــرجــمـة
إحسان عباس وآخرين دار مكتبة احلياة بيروت ١٩٥٩.

ــكــتــبـة ٥١- الــفــرزدق: ديــوانه ت/عــبــدالـلـه إسـمــاعــيل الــصــاوى ا
التجارية الكبرى القاهرة ١٩٣٦.

كتب التجارى بيروت ١٩٦٤. ٥٢- قبانى/ نزار: طفولة نهد ا
٥٣- قبانى/ نزار: أحلى قصائدى منشورات قبانى بيروت ١٩٧١.

بيروت ١٩٨١.
٣٢- احلـصــرى الــقـيــروانى: زهــر اآلداب ت/زكى مــبـارك ومــحــمـد

كتبة التجارية الكبرى مصر ١٩٥٣. محيى الدين عبداحلميد ا
ـؤسسـة الـعـربيـة لـلـطبـاعـة والـنشـر بـيروت ٣٣- احلـطـيئـة: ديـوانه ا

د.ت.
٣٤- الـرازى/ فــخـر الـدين: الـفـراسـة ت/مـصـطـفى عـاشـور مـكـتـبـة

القرآن القاهرة ١٩٨٧.
٣٥- الربداوى/ محمود: كشاف العبارات النقدية واألدبية فى التراث
ــلك فــيــصل لــلـبــحــوث والـدراســات اإلسالمــيـة الــعــربى مــركـز ا

الرياض ١٩٩٩.
٣٦- الزمخشرى: أساس البالغة دار بيروت للطباعة والنشر بيروت

.١٩٦٥
٣٧- سـتيتـكيفـيتش/ سـوزان: أدب السيـاسة وسـياسة األدب تـرجمة
ـصـريـة الـعامـة لـلـكتـاب الـقـاهرة حسن الـبـنـا عـز الدين الـهـيـئة ا

.١٩٩٨
٣٨- شوقى/ أحمد: الشوقيات مطبعة االستقامة القاهرة ١٩٦١.
ـكتب ٣٩- الـصـولى: أخـبـار أبى تـمـام ت/خـلـيل عـسـاكـر وآخـرين ا

التجارى للطباعة والنشر والتوزيع بيروت د.ت.
عارف ٤٠- ضـيف/ شوقى: الفـن ومذاهبه فى الـنشر الـعربى دار ا

مصر د.ت.
٤١- عبداحلـميد الـكاتب: رسالة إلـى الكتاب ت/عـبدالعـزيز الرفاعى

كتبة الصغيرة الرياض ١٩٧٣. ا
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ركز الـثقافى العربى بيروت/ فـاهيم معالم ا ٦٧- مفـتاح/ محمد: ا
الدار البيضاء ١٩٩٩.

يدانى: مجمع األمثال ت/مـحمد محيى الدين عبداحلميد دار ٦٨- ا
القلم بيروت د.ت.

٦٩- النابغة: ديوانه ت/شكرى فيصل دار الفكر بيروت ١٩٦٨.
٧٠- الوردى/ على: أسطورة األدب الرفيع دار كوفان لندن ١٩٩٤.

راجع اإلجنليزية راجع اإلجنليزيةثانيا ا ثانيا ا
1- Ashcroft and others: post - colonial studies reader, Routledge,

London and New York 1999.

2- Barthes, R: The Pleasure Of The Text. tra. R. Miller. Hill and

Wang. New York. 1975.

3- Baudrllard: Selected writings ed. by: M.Poster. Stanford Univet-

sity press. stanford. Califrnia 1989.

4- Bauman. R(ed): Folklore. Cultural performances, and popular

Entertainment. Oxford University press. Oxforsd 1992.

5- bhabah. h.k.: the location of culture. Routledge. London and

new york, 1997.

6- Childs. P.and Williams. p.:An Introduction to post colonial The-

ory. Prentice Hall Harvester Whearsheaf London, 1997.

٥٤- قبانى/ نزار: الرسم بالكلمات منشورات قبانى بيروت ١٩٧٣.
٥٥- قــبـانى/ نــزار: قـصـتـى مع الـشـعــر مـنــشـورات قـبــانى بـيـروت

.١٩٧٩
٥٦- قبانى/ نزار: ما هو الشعر منشورات قبانى بيروت ١٩٨١.

٥٧- قبانى/ نزار: كتاب احلب منشورات قبانى بيروت د.ت.
٥٨- قبانى/ نزار: مئة رسالة حب منشورات قبانى بيروت د.ت.

ـطـبــعـة األمـيـريـة ٥٩- الـقـرشى/ أبـوزيــد: جـمـهـرة أشـعــار الـعـرب ا
سيرة بيروت). الكبرى ببوالق مصر ١٣٠٨هـ (تصوير دار ا

٦٠- الـقرطـاجـنى/ حـازم: منـهـاج البـلـغاء وسـراج األدبـاء ت/محـمد
احلبيب بن اخلوجة دار الكتب الشرقية تونس ١٩٦٦.

٦١- قــصـاب/ ولـيــد: قـضــيـة عـمــود الـشــعـر فى الــنـقــد الـعـربى دار
العلوم الرياض ١٩٨٠.

برد: الكامل ت/زكى مبارك مـطبعة مصطفى البابى احللبى ٦٢- ا
القاهرة ١٩٣٦.

ـكـتـبـة الـتـجـاريـة الـكـبرى ـتـنـبى: ديـوانه وضـعه الـبـرقـوقى ا ٦٣- ا
القاهرة ١٩٣٠.

ــكـتــبـة ــسـعــودى: مـروج الــذهب ت/مــحـمــد مــحـيى الــدين ا ٦٤- ا
التجارية الكبرى القاهرة ١٩٥٨.

ـوشـح فى مـآخـذ الـعــلـمـاء عـلى الــشـعـراء ت/عـلى ـرزبـانى: ا ٦٥- ا
محمد البجاوى دار نهضة مصر القاهرة ١٩٦٥.

ــسـدى/ عــبـدالــسالم: األسـلــوبـيــة واألسـلــوب الـدار الــعـربــيـة ٦٦- ا
للكتاب طربلس/ تونس ١٩٨٢.
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1996.

17- Green blatt. S: Renaissance Self - Fashioning. The University

of Chicago press. Chicago. 1984.

18- Greenblatt. S: Shakesperean Negotiations. Univesity of Califr-

nia press. Berkeley, 1988.

19- Grossberg. L: we gotta get out of this plase, popular coserva-

tism and postmodern culture, Routledge, New York and Lon-

don, 1992.

20- Hamilton, p: Historicism, Routledge. London, 1996.

21- Hoggart, R: The Use of Literacy, penguin, Harmondworth,

1990.

22- Jameson, FG: The Cultural Turn, Verso, London and New

York, 1998.

23- Killner. D: Media Culture Routledge, London and New York,

1995.

24- Ladoff. G and. M.Johnson: Metaphors We Live By, The Uni-

versity Of Chicago, 1980.

25- Leitch. V.B: Cultural Vriticism, Literary Theory, Poststuctu-

ralism, Columbial University press. New York 1992.

7- Childers. J.and G.Hentzi: Columbia Dictionary of Moder Liter-

ary and Cultural Criticism. Columbia University press, New

York. 1995.

8- Culler. j: Literary Theory. Oxford University press. Oxford.

1997.

9- During. S.(ed): The Cultural Studies Reader. Routledge. Lon-

don and New York. 1995.

10- Easthope. A.: Literary Into Cultural Studies. Routledge. Lon-

don. 1991.

11- Fish, S.: Is There aText in This Class? Harvard University

press, Caobridge, Massachusetts, 1980.

12- Flynn, E. and p.p Schweickart. ed. Gender and Reading, THe

Johns Hopkins University press. Baltimore. 1986.

13- Foucautl. M: Politics. Philosephy, culture Routledge. London,

1988.

14- Geertz, C: The Interpretation of Cultures, Basic Books. 1973.

15- Gordon A.F.and New Fiels. C.(ed) Mapping MultiMultivultu-

ralism. University of Minnesota press, 1993.

16- Gran, P: Beyond Eurocentrism, syracuse University press.
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36- Singh, G: Western Poetics and Eastern Thought, Ajanta Publi-

cation, Delhi, 1984.

37- Soderholm, J. (ed): Beauty and the critic, Aesthetics in an age

of Cultural Studied, The University of Alabama press, 1997.

38- Spivak, F.c: A Critique of Postcolonial Reason, Hacrvard Uni-

versity Press, Cambridge, Massachuetts, 1999.

39- Storey, J.(ed): What Is Cultural Studies, Arnold, New York,

1996.

40- Thomas, B: The New Historicism, Princeton University Press

Princeton, 1991.

41- Vattimo. G.The End Of Omdernity, Polity, London. 1988.

42- Veeser. H.A (ed): The New Historicism, Routledge, London,

1989.

26- Lerner, M: THe Politics Of Meaning, Wesley Publishing Com-

pany, New York, 1997.

27- Lyotar, J.F: The Postmodern Condition University of Minnes-

toa pressl, Minneapolis, 1989.

28- Rorty, R: Objectivity, Relativism, Ant Truth, Cambridge Uni-

versity Press. Cambridge, 1991.

29- Rosenau, P.M: Post. Modernism Ant The Social Sciences,

Princeton University Press, Princeton, 1997.

3- Ross, A: No Respect, Intellectuals and Popular Culture, Rout-

ledge, New York and London, 1998.

31- Russel, B: History Of Western Philsophy, Unwin University

Books, London, 1975.

32- Said, E.W: Orientalism, Uintage Books, New York, 1979.

33- Said. E.W.: The World, The Text, And The Critic, Harvard

University Press, Cambridge, Massachusetts, 1984.

34- Said, E.W.: Culture And Imperialism, Chatto and Windus.

London 1993.

35- Shattuck, R.: Forbidding Knowledge, st. Martin press New

York, 1989.
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١- اخلطـيـئة والـتكـفـير من الـبـنيـوية إلى الـتـشريـحـية الـنادى األدبى
الثقافى جدة ١٩٨٥ (الرياض ١٩٨٩ طبعة ثانية) و (دار سعاد
الـصــبـاح الــكـويت/ الــقـاهــرة ١٩٩٣ طـبــعـة ثــالـثــة) و (الـهــيـئـة

صرية العامة للكتاب ١٩٩٧ طبعة رابعة). ا
٢- تشريح النص مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة دار

الطليعة بيروت ١٩٨٧.
وسـيقى الشعر ٣- الـصوت القد اجلـديد بحث فى اجلذور العـربية 
صـريـة الـعامـة لـلـكتـاب الـقـاهرة ١٩٨٧ و(دار احلديـث الهـيـئـة ا
األرض الــريــاض ١٩٩١ طـبــعــة ثــانــيــة) و (مـؤســســة الــيــمــامـة

الصحفية كتاب الرياض الرياض ١٩٩٩ طبعة ثالثة).
ــوقف مـن احلـداثــة دار الــبالد جــدة ١٩٨٧ (الــريـاض ١٩٩٢ ٤- ا

طبعة ثانية).
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وهل جنى الشعر العربى على الشخصية العربية..?
وهل هــنــاك عالقــة بــ اخــتــراع (الــفــحـل الــشــعــرى) و(صــنــاعـة

الطاغية)..?
هـل فى ديـوان الـعـرب أشـيـاء أخـرى غـيـر اجلـمـالـيـات الـتى وقـفـنـا

دة قرون..? عليها - وحق لنا - 
هل هـنـاك أنسـاق ثـقـافـيـة تـسـربت من الـشـعـر وبـالـشـعـر لتـؤسس
وقـراطى وكانت فـكرة (الـفحل) وفـكرة لسـلوك غـير إنـسانـى وغيـر د
ا إن (الـنسق الـشـعـرى) وراء تـرسـيـخهـا ومن ثم كـانت الـثـقـافـة - 

أهم ما فيها هو الشعر - وراء شعرنة الذات وشعرنة القيم..??
فى هـذا الـكـتـاب مـسـعى لـلـكـشف عن األنـسـاق الـثـقـافـيـة الـعـربـية
ـكن أن ننـسبه لـلذات الـشاعـرة من عيـوب ظلـلنا فى تـشعـرنة وما  ا
ا إنها حداثة توسلت غفـلة عنها حتى صارت حداثـتنا حداثة رجعيـة 

٥- الكتابة ضد الكتابة دار اآلداب بيروت ١٩٩١.
٦- ثقافة األسئلة مقاالت فى النقد والنظرية النادى األدبى الثقافى
جــدة ١٩٩٢ و(دار سـعــاد الـصــبـاح الـكــويت/ الــقـاهـرة ١٩٩٣

طبعة ثانية.
ـركز الثـقافى الـعربى بـيروت/ الدار ـضاد ا ٧- الـقصيـدة والنص ا

البيضاء ١٩٩٤.
٨- رحـلة إلى جمهوريـة النظرية مـقاربات لقراءة وجه أمـريكا الثقافى
اء احلضارى الشركـة السعودية لألبحـاث جدة ١٩٩٤ (مركز اإل

- حلب ٢٠٠٠).
شـاكلة واالختالف قراءة فى النـظرية النقديـة العربية وبحث فى ٩- ا
ركز الـثقافى الـعربى بيـروت/ الدار البـيضاء الشـبيه اخملتـلف ا

.١٩٩٤
ركـز الـثـقـافى العـربى بـيـروت/ الدار الـبـيـضاء رأة والـلـغـة ا ١٠- ا

١٩٩٦ (طبعة ثانية ١٩٩٧ عن الدار نفسها).
ـركز الثقافى رأة واللـغة واجلسد ا ١١- ثـقافة الوهم مـقاربات عن ا

العربى بيروت/ الدار البيضاء ١٩٩٨.
ـركــز الـثـقــافى الـعـربى ١٢- حــكـايـة ســحـارة حـكـايــات وأكـاذيب ا

بيروت/ الدار البيضاء ١٩٩٩.
ــركـز الـثـقــافى الـعـربى ١٣- تـأنـيث الـقــصـيـدة والــقـار اخملـتـلف ا

بيروت/ الدار البيضاء ١٩٩٩.
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ـوذج نـسقى مـعـيب لدرجـة أن رجاال بـالنـموذج الـشـعرى الـذى هو 
ـتــنـبى سـوف مـثل أدونـيـس ونـزار قـبــانى ومن قـبـلــهـمـا أبــوتـمـام وا
يـتكشفون عن مـضمر رجعى نـسقى وإن ظهروا على الـسطح مبدع
ومــجـددين وظـلـوا يـدعـون ذلك وكـنــا مـعـهم نـصـدق ونـصـادق ولـكن
الـســؤال اآلن هـو: هل لــلـنـقـد الــثـقـافـى كـبـديل عن الــنـقـد األدبى أن

يكشف لنا عما ظللنا فى عمى عنه وظللنا جنتره لقرون وأذواق...?
هذا هو سؤال هذا الكتاب..
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Æ l³D¹ r� Â√ »U²J�«



±∂∞

≥±π ≥±∏

إصدارات

سلسلة كتابات نقدية

b¹“ uÐ√ dO³Ž Æœ ÆÆÆÆÆÆÆÆqOJA²�«  UO?�ULł ÊUuÞ ÈËb� dFý ≠±∑≥

tK�« nO{ qOŽULÝ≈ bOÝ ÆÆÆÆÆÆÆÆWOÐU²J�«Ë W?O¼UHA�« 5Ð œd��«  UO�¬ ≠±∑¥

v�öF�« rJ(« b?³Ž Æœ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆd?Ł_«Ë UD)« W?MÝ u?Ð√ rO¼«dÐ≈ b?L×?� ≠±∑µ

s¹b�« eŽ UM³�« s�Š ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆU½_« …¡«d Ø dšü« …¡«d ≠±∑∂

b???O???F???Ý v?½U???¼ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÈËU???N???A????�« b???ÒL???×????Ô� b???ÒL???×???Ô� d????F???ý ≠±∑∑

ÿu‡H?×?� ÂU?A?‡‡¼ ÆœÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U?O?MO?²?�?�« v� Èd?F?A?�« »U?D)« ≠±∑∏

©—ULŽ XM?Ð®  —uF� …d?O−¼ ÆÆÆÆÆÆÆÆÈ—u?DÝ_« bI?M�« ¡u{ v?� Ê«dHG?�« ≠±∑π

bL?×?� s�?Š d?�U?M?�« b?³?Ž Æœ ÆÆÆÆÆÆÆÆb?¹b?'« d?FA?�« œ«Ë— b?M?Ž V(« ≠±∏∞

5½U�Š vKŽ vHDB� bL×� ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Èd‡‡‡FA�« vðUO³�« »U‡‡Dš ≠±∏±

ÈË«d�« b?L?×� ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ h‡ÒM?�«  U?‡‡O�U?L?ł ≠±∏≤

qO?zU?J?O� s?�?(« …œU?ž ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ È—u�?�« Õd?�?*« v?� WO?�u?I?�« ≠±∏≥

5ýô oOHý œu?L×� ÆÆÆÆÆÆÆÆ »uK?Ý_« v� …¡«d ≠ WA?¹—uÐ√ dLŽ d?Fý ≠±∏¥

‚“«d�«b³?Ž œuL×?� bL×?� ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …√d‡‡‡�« ÆÆÆW‡‡B?‡‡I‡�« ≠±∏µ

vKŽ b?FÝ q�√ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v½U?³?I�« rO?KF?�« b?³Ž d?Fý ≠±∏∂

q‡‡�u‡‡½ nÝu?¹ Æœ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dF?‡ÒA?�« d‡‡‡zU?Ò‡Þ ≠±∏∑

Â]ö‡Ý XF????�— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d????F????‡ÒA???�« s?Ž U????‡Î¦???×????Ð ≠±∏∏
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