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التاريخ البدائي والنزعة اإلنسانية في الفلسفة البنيوية     2-2

رموق فازت رواية ”بائع احلليب) “ميلكمان) للكاتبة آنا بيرنز بجائزة مان بوكر لعام  2018 لتنال بذلك الروائية القادمة من أيرلندا الشمالية التكر األدبي ا
عن ثالث عمل روائي طويـل لها. كامـيال دوقة كورنوول وزوجـة األمير تشـارلز تقدم جـائزة مان بوكـر للكـاتبة آنا بـيرنز في لنـدن يوم الثالثاء. صـورة لرويترز من
ثل لوكاالت األنباء وتـدور أحداث الرواية في مديـنة ال تذكرها باالسم خالل ”االضطرابات “الدامية في أيرلـندا الشمالـية ويروي فيها ”بائع احلليب “قصة
ولودة في بلفاست اجلـائزة من كاميال دوقة كورنوول وزوجة األمـير تشارلز باإلضافة إلى عالقة غرامية ب فتاة ورجل يكـبرها في السن. وتسلمت بيرنز ( 56عاما) ا

 50 ألف جنيه استرليني. 
ميز تماما يتحدى وقال الفيلسوف والروائي كوامي أنـتوني أبياه الذي ترأس جلنة حتكيم اجلـائزة في بيان (لم يقرأ أحد منا شـيئا كهذا من قبل. إن صوت آنا بيرنـز ا
قاومـة مطعمة بـدعابة الذعة. إن الـرواية التي تدور أحداثـها في مجتمع الشكل والتفـكير التـقليدي بـنثر مدهش وطاغي. إنـها قصة عن الـوحشية واالعتـداء اجلنسي وا

كن أن يتخذها القهر في احلياة اليومية).  منقسم على نفسه تستكشف األشكال اخلفية التي 
تحـدة. وضمت القائـمة القصيـرة للجائزة ملـكة ا وتختار جلنة حتـكيم اجلائزة األدبيـة التي تأسست عام  1969أفضل رواية أصليـة مكتوبـة باللغة االجنـليزية ومـنشورة في ا

تحدة. تحدة وكندا والواليات ا ملكة ا هذا العام كتابا من ا
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ـاركـسـيـة بـها االنـسانـيـة)الـتي تـطـالب ا
الــبــنـيــويــة ألضــاعـتــهــا لــهـا. فــالــنــزعـة
االنــســانــيـة الــتـي يــدّعــيـهــا ســارتــر في
فـلـسـفـته هي غـيـرهـا الـنـزعـة االنـسـانـية
ــاركــســيــة حــضـورهــا في الــتي تــريــد ا
الفـلسـفة البـنيويـة وتفتـقدها لـديها.و أن
البنيوية مهما سعت وبذلت من جهد في
ربط منطلقاتها الفلسفية بعلم النفس او
اوعــلم االنــثـــروبـــولــوجـــيــا اوالـــتــاريـخ
االجتماع او الـلغة او الفلـسفة وغير ذلك
فهي بـالنتـيجة عـاجزة عن حتقـيق منجز
تدّعيه بصدد اقامة (بناءات نسقية)تدّعم
مسـار العلـوم وتساهم بـتطويـرها وتقدم
احلـياة بـالـتزامن مـع  اعالنهـا الـفلـسفي
ـتــشـدد ان دور الــوجـود االنــسـاني في ا
الـتــاريخ اصـبح خــارج مـقــوالت الـبـحث

عرفي. الفلسفي وا
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هنا نعيد قـبل ان نعرض محاججة (جان
اركسي بياجيه) على أدعاءات كل من ا
وســــــارتــــــر اخملــــــتــــــلــــــفــــــتــــــ حــــــول
واالنـسـانـيـة) وتـقـاطع واخـتالف (الــذات
ســارتــرحــول الـنــزعــة االنــسـانــيــة الـذي
اشـرنـا لـه سـابـقا مـع الـبـنـيـوية عنه في
ـاركـسـيـة في فـهـمـها تـقـاطع واخـتالف ا
ـصادرة فلـسفيـا عند النـزعة االنسـانية ا
كل من الـبنـيويـ وسارتـر على الـسواء.
يـذهب بـيـاجـيه فـي رده عـلى نـقـد سـارتر
للبنيوية وتأكيده أهمـية محورية الذات
ــسـتـلـبـة في حـقـيـقـتـهـا في االنـسـانـيـة ا
فلسفته الوجودية التي أتهم سارتر بها
الـبــنـيـويـة الـعـبـور عــلـيـهـا ومـجـاوزتـهـا
فـكان رد بـافـتـعـال غـيـر مـقـبـول او مـبـرر
بـــيــاجــيه :(ان الــذات االنـــســانــيــة الــتي
يؤكدها سـارتر ال تشيّد بـناء العلم بحكم
طبيعة عملهـا انها جتريدات ال شخصية
ـكنـنا االسـتـدالل عنـها اال من خالل  ال 
هــذه الــتـــجــريــدات فــقط)3ولــيــست هي
(ذات) فـاعلـة يـعتـد بهـا من واقع تـأصيل
الــنـزعـة االنــسـانــيـة كــفـاعل تــنـمـوي في
مجـرى احلياة. هـنا بيـاجيه في رده على
ـثل الـدارج فـاقد سـارتـر يـضع نـفسه بـا
الــشيء ال يــعــطـيه فــاذا كــانت الــذاتــيـة
االنـسـانــيـة عـنـد سـارتــر جتـريـدات غـيـر
فــالـبــنـيــويـة ال تــعـتــمـدهـا شـخــصـانــيـة
وتــلــغــيــهــا هي اصال وال تــعــتــرف عــلى
لــســان فــوكــو بـشـيء عـيــاني تــتــمــحـور
الفلسفة حـوله وحول قضاياه ومشكالته
ذلك هو االنـسان (كـذات) ووجود وحتى
عــلى لـســان شـتــراوس وفـوكــو فـهــمـا ال
يــقــّران بـــأن لالنــســان تــاريخ حــضــاري
أوصـله الى مانـعـيشه الـيـوم.وان قضـايا
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ـاركـسـي الـبـنيـويـة بـحـسب الـنـقـاد ا
لها يالزمهم ومـعهم (سارتـر) وأقطاب
) فقط الوجـودية احلديـثة مثل هـيدجر
ـنــطـلــقـات مــتـبـايــنـة مــخـتــلـفــة كـمـا
يجمعون على ان سيتضح معنا الحقا)
الـبنـيوية ألـغت في فلـسفـتهـا مسـألت
على جانب كبيـر من األهمية في تاريخ
)الــذات / واالنـــســانـــيــة) الــفـــلــســـفــة
واقصتهما نهائيا من التفكير الفلسفي
ــا يــتـرتّـب عـلــيه نــسف ــطــلق) ب (ا
الـــتـــاريخ الـــفـــلــســـفـي الــســـابق عـــلى
البـنيـوية.ان لم يـكن نسف ضرورة ذلك
الـتــاريخ في عــزل الـبـنــيـويــة االنـسـان
كـــمــحــوروجــودي مــركـــزي في جــمــيع
ة وعـلى امتـداد تـاريخ الفـلـسفـة القـد
عـاصرة. قـبل التـطرق لرد الـبنـيوية وا
اركسـي والوجودي نرى انه على ا
ــتــعـذّر ألي جــديــد في الــفـلــســفـة من ا
الغاء(الذات)والغاء(الـنزعة االنسانية )
من الفلسفة وماذا يتبقى منها بعدئذ?
ن تـخـاطب او تـكتب مـن أجله أو له? و
مـــعـــظم تـــاريـخ الـــفــلـــســـفـــة فـي أشــد
جتريـداته وميتافـيزيقيـته الفلـسفية لم
يـــكـن االنـــســـان غـــائـــبـــا وال مـــغـــيّـــبــا
كـمــحـور مــركـزي في الـتــفـلـسف مـنــهـا
(مرسل ومتـلقي)(فاعل ومـنفعل)(وجود
وقـضــايــا)(كــيــنــونــة وجــوهــر)(حــيـاة
ومـوت)(خـيـر وشـر) (مــظـهـر ومـاهـيـة)
وهـكذا لـيـقـوم الـعـقل بـعـدهـا وحـقـول
ــعــرفــة والــعـلــوم في اخــتــصــاصـات ا
عــلم الــنــفـس االقــتــصـاد االجــتــمــاع 
الـسـيـاسة وامـور عـديـدة ال حصـر لـها
ــــفـــارق  وفي ـــكــــمّل أو ا بـــدورهــــا ا
ــتــعــالــقـة مــخــتــلف شــؤون احلــيــاة ا
نـطقية بالفـلسفة. عـلما ان الوضـعية ا
الـــــتـي هي االخـــــرى كـــــانـت ســـــبـــــقت

الـبـنـيويـة في جتـاهـلهـا مـوقع االنـسان
احملـــوري في احلـــيـــاة والــوجـــود.وفي
ـثـلـبة عن مـعـرض دفع (سـيـباج) هـذه ا
الـبـنـيـويـة يـقـول(ان كل مـا يـنـتـمي الى
مجـال االنسـان ال بد ان يـكون من صنع
ثـم ال يــــصح ان نــــتــــصــــور االنــــســــان
البـنيويـة على انـها نظـرية جتعل أصل
االنــســاق الـتي تــفــسـر بــهــا الـظــواهـر
االنــــســـــانــــيـــــة خــــارجــــا عـن نــــطــــاق
عـنى اراد سيبـاج الدفاع االنسان.)2
ان الـبنيـوية ال تـلغي االهـتمـام بالـنزعة
االنـسانـية من قـامـوسهـا الفـلسـفي لكن
بـالفـهم الـذي ادرجه. كمـا ان الـوضعـية
ــنــطــقــيـــة في رائــدهــا الــفــيــلــســوف ا
اوجــــــــست كــــــــونت ((1875 – 1798
اهــتــمت بــدراسـة الــظــواهــرالـواقــعــيـة
كن ـاديـة فقط مـتـبـنيـة شـعـار(مـا ال ا
رصده ال وجـود له) في تـطرّفهـا تغـليب
احلـس في ادراك الــوجـــود رافــضــة كل
تـــفــكـــيــر فـي الــغـــيــبـــيــات واعـــتــبــرت
وان يتافيزيقيا لغو فارغ ال معنى له  ا
الوضعية هي التي تلتزم العلم في فهم
الظواهر الطبيعية والبشرية. وفي هذا
نطـقية يظـهر جليّا الشعـار للوضعـية ا
ـثالي وفـي تطـرفـهـا ايـضا تنـاقـضـهـا ا
وال (رغم ما تدعيه من عـقالنية واقعية)
ارغـب الــعــودة وتــكـــرار خــطــر وخــطــأ
ـثـالي في اعـتـمـاد ان الـفـكر الـتـفـكـيـر ا
سـابق عـلى الـوجود ومـنـتج له.نـاقشت
ـــوضــــوع ســـابـــقـــا في(الـــلـــغـــة هـــذا ا
واالشــيــاء) وفـي اكــثــر مـن مــوضع في
مـقــاالتي.  ان كل جتـاوز ونـفي لـلـنـزعـة
االنـسـانـيـة فـلـسـفـيـا يـجـعل من تـاريخ
الـفـلـسـفـة قـبل الـبـنـيـويـة تـراثـا كـمـيّـا
استذكاريا ال نفع له  وال عالقة صحّية
تــربــطه بــاالنــســان كـوجــود نــوعي في
احلـيـاة التـي نحـيـاهـا على االرض.وأن

تـاريخ الفلـسفـة مدموغـا بعـدم الفاعـلية
ــا تـــريــده الــبــنــيــويــة االنــســانــيــة ا
خــــطـــابـــات من الـــســــرد الـــتـــجـــريـــدي
وأنساق فكرية فارغة أجترارية نطقي ا
ـــفـــاهـــيم مـــوغــلـــة في الـــتـــجــريـــد من
ومـوغـلة في الـغـياب من  االسـهام جـهة
في تـغــيـيــر الـعــيـاني الــواقـعي والـتي
اسـتـنفـدت جـميـع متـبـنيّـاتـها ومـجاالت
تــنـاولـهــا الـبــعـيــدة عن حتـقــيق حـلـول
حـــيــويـــة مـــاثــلـــة في حـــيــاة االنـــســان
ـقدورنا ان عـاصر. مـؤكد اننـا ليس  ا
نــصـادر مــنــطــلـقــات فــلــسـفــيــة تــشـغل
الـبـاحثـ عـقودا طـويـلة مـثل الـفـلسـفة
البنيـوية قبل ان نتـبيّن ردودها ووجهة
ـثل تـلك التـوجّـهات نظـرهـا وتعـلـيـلهـا 
صـادرة للـذات والنزعـة االنسـانية من ا
خـاصــة ان مـاتـدّعـيه الــبـنـيـويـة قـبــلـهـا
ــفــاهــيم بــانــهــا بــصــدد قــلب جــمــيع ا
الفـلسفيـة السابـقة علـيها من اجل خلق
انـسـاق وبـنـاءات خلــدمـة الـعـلم وتـقـدم
احلـيــاة االنــســانــيـة وهــذا الــتـوجه ال
ـعـلن عـنه بـوسـائـلـهـا يـخـدم الـغـرض ا
احملدودة الـقـاصرةعـلى االقل.وليس من
الـواقـع في شيء ان تــخـرج الــبــنـيــويـة
الفـلـسفـة من ذاتـيتـهـا االنسـانـية مـهـما
عـــلى كـــانت الـــذرائـع الـــتي تـــرفـــعـــهـــا
وصـعـيـد الـتـلـقي صـعـيـدي الـتـفــلـسف 
االســتــقــبــالي.ويــطــلق شــتـراوس عــلى
الـــذاتـــيــة انـــهـــا احـــد اشـــكــال الـــوعي
الــــبـــرجـــوازي الــــتـــجـــريــــدي لـــذا هـــو
يـرفـضـها.في وقـت ان الذات االنـسـانـية
انثروبولوجيـا مرتكز تاريخي حضاري
ــكن مـصـادرة مـزايـاه احلـيـويـة في ال 
تـقـدم البـشـرية. كـانت الـبـنيـويـة موفـقّة
فـي ادانــتــهــا لــوجــوديــة ســارتــر انــهـا
فـــلــســفـــة مــغــرقـــة في ذاتــيــتـــهــا غــيــر
االنـسـانـويـة في نـزعتـهـا عـلى مـسـتوى
وهــــو شـيء ال تــــنــــفــــرد به اجملــــمــــوع
الـبنـيـويـة عن سـائـر مـنـتـقـدي وجـودية
ــغــرمــة بــالــتــشــاؤم والــعــدم ا ســارتــر
والالجـــدوى  وان االنــــســـان قـــذف به
سؤولة حنـة احلياة حامال حريـته ا
عـن ذاتـه وعـن االخـــــــــريـن الـــــــــذيـن هم
اجلـحيم  وعـلـيه خالص نـفـسه بـقـواه
أزق الوجودي كما الذاتية منفـردا من ا
في دعـــــوة بــــوذا (ابـــــحث عـن خالصك
وحــدك). كــمــا أعــتـبــرت ذاتــيــة ســارتـر
الفلسفية ذاتية متضخّمة ومتطرّفة لكن
مـاهـو مـهم اكـثـر وجـوب الـتـفـريق ب
تـأكـيـد سـارتـر(لــلـذات االنـسـانـيـة)الـتي
يــحــاجج بــهــا الــبــنـيــويــة ويــحــمّــلــهـا
(الــنــزعـة وبــ مـســؤولــيــة اضــاعــتـهــا

االنسـان واحدة وتطـلعاته لم تـتغيـرعبر
الـعـصور لـذا يكـون كـافيـا دراسـة تاريخ
االقـوام الــبـدائــيـة فـقط لــنـفـهـم الـتـاريخ
ــعــنى تـــعــمــيم ــجـــمــله  الــبـــشــري 
مـنـجـزات اجلـزء عـلى الـكل.ومن اجلـدير
ــفـكــر الــكـبــيـر مــحــمـد عــابـد ذكـره ان ا
اجلـابري في دراسـاته وفلـسـفته الـقيّـمة
شـروع عـربي نـهـضوي حـول صـيـاغـته 
استبـعد البنـيوية وحتفّظ عـلى التسليم
بالكـثير من مـنطلـقاتها  النها وبحسب
ادانــته لـهــا عـمـلت عــلى تـعــمـيم مــنـجـز
اجلــزء عــلى الــكــلــيـات ونــادت بــنــسق
ـكــنـته مـعـاجلـة كل الـقـضـايـا فـلـسـفي 
الــتي تـهم االنـسـان ولـم تـسـتـطع اجنـاز
شيء من هـذا االدعـاء وهـو ســبب كـاف
ـنطـلقاتـها الـفلسـفية.. لـرفض اجلابري 
ضي بيـاجيه في التـوضيح أكثر انه و
يـــوجــــد فـــرق كــــبـــيــــر بـــ الــــعالقـــات
الـشــخـصـيــة الـتي تــخـتـفـي من خاللـهـا
الــذات االنـــســانـــيــة كـــنــزعـــة فــطـــريــة
(انـسـانـيـة مـجـتـمـعـيـة) وبـ مـا يـطلق
بياجيه عـليه(الذات االنسـانية في مجال
وهذا بحـسب بياجيه فرق كبير عرفة) ا
اذ يـجـده بـيـاجـيه ان الـتـخـلي عن وهــام
ا عرفة  ا الذات االنسانية في مجال ا
يــحـــررنــا في تـــخــلّــيـــنــا عن اجتـــاهــنــا
الـتــلـقـائي في الــتـمـركـز حــول انـفـسـنـا
و(نتحرر من ذاتية العالقات الشخصية
وال يـكــون هـنـاك بــعـدهـا لــلـذات وجـودا
ـــقـــدار اال  بـــوصـــفـــهـــا ذاتـــا عـــارفـــة 
ـتداخـلة الـتي تـتولـد منـها تـرابـطاتـها ا
الــــبــــنـــاءات)..4رد جتـــريــــدي يــــتالعب
بــااللـــفــاظ فـــقط. ونـــكــمل مـع بــيـــاجــيه
تــوضــيــحه : ان الــبــنـيــويــة تــفــرق بـ
(الــذات الــفـرديــة) الــتي ال تــأخـذ مــنــهـا

مـــوضــوعــا لـــلــبـــحث الــفـــلــســـفي عــلى
ـعــرفـيـة) أي تـلك (الـذات ا وبـ االطـالق
النواة التي تشترك فيها الذوات الفردية
كلها عـلى مستوى واحد وهي موضوع
الـفـلـسـفة ان صح الـتـعـبـير كـذلك تـفرّق
الـــبـــنـــيــــويـــة بـــ مـــا حتــــقـــقه الـــذات
ومـــا بـــ مـــا يـــصل الـــيـــهـــا بـــالـــفـــعل
ومـا تركّز وهـو محدود بـطبـيعته وعيـها
الـبـنــيـويـة عــلـيه هــو اهـتـمــامـهــا بـتـلك
الـــعــمـــلــيـــات الـــتي تــقـــوم بــهـــا الــذات
وتـسـتـخـلـصـهـا بـالـتـجـريـد من افـعـالـها
الــذهـنــيـة الــعـامـة. 5ان مـا يـالحظ عـلى
حـجــة بـيــاجـيه جتــاه درء تـهـمــة اغـفـال
البنيوية الـنزعة االنسانية ركيزة الفكر
ـاركـسي انهـا لم تكن مـقنـعة الـفلـسفي ا
ــا فـــيه الــكـــفــايــة اذ عــمــد بـــيــاجــيه
باسـلوب جتريـدي صرف تـفنيـد مقوالت
فلسفية تاريخيـة علمية ومادية صلبة ال
تزال تمتـلك حراكها العـملياني الواقعي
قـبـول ليس لـدى الوجـودية الـتاريـخي ا
فهي ـاركـسـية  ـا في ا والـبـنـيـوية وا
تــمــتــلك حــضــورا انــســانــيــا فــاعال في
مجـرى احلياة وتـداخلـها معـها.ولم يكن
ـــطب بــيـــاجـــيه الـــوحـــيــد الـــذي وقع 
ـسـرف في منـاكـفة الـتـجـريد الـفـلسـفي ا
اركسـية حتى احـيانا من وتضـاده مع ا
دون تـسـمـيـتـها اذ جنـد ان (ألـتـوسـير)
كـان أنـشـطهـم وأبرزهم تـأثـيـرا في نـقده
ال كما ادية الـتاريخـية وكتـاب راس ا ا
اشــرنـــا لـه ســابـــقـــا.× وقــبـل ان نــخـــتم
مبحثنا هذا نـشير الى ان البنيوية ترى
ان الـكالم يسـبق الـكتـابة وان احلـقائق
التـاريـخـيـة تـثـبت ان اقـدم نـظـام كـتابي
يالد يرجع الى خمسـة االف سنة قبل ا
ـكن ألي مــجـتــمع الــوجـود من وانـه ال 

لـذا يــكـون من غــيـر الــلـغـة الــكالمــيـة
ـنطـقي ان نـفتـرض ان الـكالم يرجع ا
الى بـدايـة ظـهور اجملـتـمع االنـساني
وعــلى الــعــكـس من الــبــنــيــويــة تـرى
الـتـفـكيـكـية ان الـكـتـابة تـسـبق الكالم
وان الـــكالم ولـــد من رحم الـــكــتـــابــة
ويـنــعـتـون الـكــتـابـة بــالـعـدم والـكالم
بـالـوجــود ومـنـطـقـيـا فــالـعـدم يـسـبق
الـوجـود. كمـا ان الـنص في الـفلـسـفة
الـتـفكـيـكـية يـظل دائـما يـحـمل عوامل
انـدثـاره وتـالشـيه بــحـسب الـبــاحـثـة
والـــنــاقـــدة ســارة كــوفـــمــان من رواد
الــفــلــســفــة الــتــفــكــيــكــيــة وجتـد ان
الـــتــفـــكــيـــكــيـــة تــتـــعــامـل مع الــنص
تـعالي بـانه نص يـحمل الالهوتـي ا
اســبــاب تـفــكــكه ومــغـادرته احــتــكـار
مركزية خطاب النص  الى ان تصبح
حسب رأيها جميع النصوص نسبية
الـوجـود ونـسـبـيـة الـتـلـقي ومـتـعـددة
الــــقـــراءات.كـــمــــا ان الـــفـــيــــلـــســـوف
االنثروبولوجي جيمس فرايزر يذهب
الى انه كـمــا اسـتــطـاع الــدين ابـطـال
عـمـل الـسـحـر فـان الــعـلم في طـريـقه

الى ابطال الهوت الدين.
∫g «uN «

× ساقوم قريبا تـفنيد التطور اخلطي
الــغــائي لـلــتــاريخ بــدراسـة انــشــرهـا
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احلداثة الشعرية 

الــقـضـايـا الــعـربـيـة (الــقـهـر- األخـفـاق-
الـــيـــأس- الـــقـــهـــر األجـــتــمـــاعـي- الــذل
الـــســيــاسي-فــقـــدان احلــريــة ) اجلــانب
األكـثـر أنطالقـا نحـو الـتحـديث لـلتـعامل
مع األزمـــات الــــتي ســـمــــيت بـــاألزمـــات
الـشـامـلـة وهـذه الـقـضـايـا ومـواجـهـتـهـا
التتطلب تغيـيرا في البنى الشعرية وفي
ا شكل الـقصيدة ووظـائفهـا فحسب وأ
يــصــاحب ذلك بــلـورة مــفـاهــيم ثــقـافــيـة
تنسجم مع دعوة احلداثي للتمرد على
الـواقع فـقـد أنـتج الـشـعـر اجلديـد حـزنه
وعــبـــر عــنه بـــرؤيــة جــديـــدة وجــعــلــوه
كظاهرة يـطمئن الشاعـر من خاللها لهذا
العالم عبر الذات الالمنتمية إال لذاتها 

التحرر من اإلسلوبية البدائية
ـقـدس بـهـدم  وقـد قـام مـعـول احلـداثـة ا
الــبــنــاء الــلــغــوي لــلــغــة الــشــعــريــة في
ة وهو عمل جدي وجاد القصيدة القد
لإلنـقــطـاع عن الـقـوانـ وقــواعـد الـلـغـة
التقليديـة والتحرر من اإلسلوب البدائي
عــنــد الــتــعــامل مع الــتــراث بـل أن هـذا
فردة الهـدم أخذ بنـظر اإلعتـبار تفـكيك ا
عهود وكانت اإلرادة ة بـكيانهـا ا القد
واضـحة لـدى احملدثـ في إعـادة البـناء

ن ضـمـن حتـدي األعـراف الـسـائـدة في
الـلــغــة لــدى احملــدثــ أنــهم أهــمــلـوا
الـقـواعد الـنحـويـة والتي كـانت تـشكل
ضــمن الــقـصــيـدة الـكـالسـيــكـيــة ركـنـاً
أساسياً في بناء اجلملة الشعرية  أن
أغـفـال الـبـنـاء الـشـعـري اجلـديـد لـهذه
الـقواعـد يعـني في أقرب تـفسـير له أن
رواد احلداثة كانوا جادين في حتطيم
هـيـكـلـيـة الـبـنـاء الـقـد والـتي تـشـكل
سـلطة الـقواعـد أهم مرتـكزاته الـداللية
والصـوتيـة وهذا الـتحـول أو باألحرى
هذا الهدم البد أن يـصاحبه الكثير من
شكالت السو سيولوجية والفلسفية ا
وأذا مــا أخــذنــا بــنـــظــر اإلعــتــبــار أن
جمالية اللغة تكمن في أستعمال نظام
فردة ضمن عالقـاتها مع متـوالياتها ا
ـــفــــردات فـي تـــشــــكــــيل الــــنص مـن ا

الشعري 
 وهـذا الـتــحـلل أو األنـتــقـال أو الـهـدم
يعنـي في أحد جوانبه كـيفيـة مواجهة
الــــتــــراث والــــتــــعــــامـل مــــعه وكــــذلك
مــســـتــويــات األنـــفــعـــال في احلــداثــة
اجلــديــدة وكــيف تــكـون بــنــيــة الـنص

ضمن منحناها اجلمالي والداللي ..?
الترقيع واإلكتشاف 

 أراد احملـــدثــون أن تــكــون لـــلــمــفــردة
ــتــعـدد ـزدوج وتــأثــيــرهـا ا فـعــلــهــا ا
األغـراض وبالتـالي ستـتخذ وسـيلـتها
إلـى الــغــمــوض والــغــمــوض ســيــولـد
ـدى أستقبال أشكاليـة أخرى تتعلق 

ا يَقرأ  تلقي  ا
قـارنة التي مـثلها أدونـيس مثلت إن ا
عـ الـصـواب حـ قارن بـ جـمـالـية
الشعر الـقد وجماليـة الشعر اجلديد
إذ أن مهمـة الشعـر القد من الـناحية

اجلـمـالــيـة كـانت إلى حـد بــعـيـد مـهـمـة
ترقـيـعـية أمـا الـشـعـر احلديث فـمـهـمته
اإلكتـشاف والـهدم والـغور فـي اجملهول
وهنـا البـد أن تـثـار أسـئـلـة كـثـيرة ومن
ضـمـنـهـا هل أن الـشـعـر القـد خال من
الـبـعد اجلـمـالي وهل أن الـشعـر الـقد
لم يـوفق في تـسخـ الـقـوى الـنـفـسـية
ولم تـكن عـذوبته الـعاطـفـية قـادرة على
ـكـونـات الـروحـيـة ـشــاعـر وا تـأجـيج ا
وهـل هـذا يــتـعـلـق بـطــبـيـعــة مـنــتج مـا
ا كان لـفتـرة معيـنة مـا أم هو الـقيـاس 
عليه الـشعر القد ..? ثـم هل أن عملية
الــهــدم لـــدى رواد احلــداثــة هـــدم لــغــة
وخــلق أخــرى سـمــة تــوافـقــيــة بـ كل
احملـدثـ بغـض النـظـر عن األخـتالفات
فــيـمــا بـيــنـهـم بـالــتـوجــهـات الــفـكــريـة
والعقائدية والنظر إلى مفهوم احلداثة

الغربية 
…b¹b'« W¹ƒd «

لـقـد أصبـحت اجلـملـة الشـعـرية تـعتـمد
ـطـا جـديـدا من الـتـوزيع والـهدف في
ذلك خـلخـلة العـبارة الـتقـليـدية وأزاحة

ثوابتها عن أسس اإلشتغال
مع تـقـلـيم الـعديـد من األدوات الـلـغـوية
الــتي أصـبـح ظـهــورهـا اليــطــاق ضـمن
ـا األجتـاهــات الـشــعـريــة اجلـديــدة و
يسـاعـد عـلى هـذا الـتـقـلـيم هـو اإلجتاه
نـحـو تشـتـيت اجلـمـلـة الـشـعـريـة وهذا
ـعـنى لـتـلد الـتـشـتـيت يـؤدي لـبـعـثـرة ا
مـعـاني أخـرى فـيـبـدو الـنص الـشـعـري
أجــزاء مـتــبـايـنــة اإلتـصــال ومـتـبــايـنـة
ــثـابــات والـنــهـايــات وتـبــدو وكـأن ال ا
فتـفكيك اجلملة الشعرية جامع بينهما 
يـعني إعـادة تـوزيعـهـا وأعادة الـتوزيع
تــعـنـي الـتــغــيـر في شــكــلــهـا الــبــنـائي

والـتـغـيـيـر في شـكـلـهـا الـبـنـائي يـعـني
التـعبير بـغير مـدلوالتها أي الصـلة لها
ببـنـائـها الـتـقلـيـدي األمـر الذي يـتـطلب
ـــزيــــد من ــــزيــــد من اإلحــــتــــراس وا ا

اإلنتباه للمغايرة 
وضمن ماذكرنا فـقد قدم عدد من النقاد
أراءهم فيـما يـخص تلك األنـتقالـية كان
عـز الـدين أسـماعـيل قـد وضع يـده على
(األصــول اجلـمــالـيــة لـلــنـقـد الــعـربي )
وخـالـدة سـعـيــد (الـبـحث عن اجلـذور )
وكشف مارون عبـود عن (رواد النهضة
احلــديــثــة ) وعــبــد الــقـادر الــقط عــالج
ــفـاهــيم واألشــكـاالت في الــعـديــد من ا
(قـظـايـا ومـواقف ) وقـدم لـويس عـوض
ـؤثرات األجنبية طولة عن (ا دراسته ا
في األدب الـعربي احلـديث )وأستـفاض
ـنهـجـية في الـنـقد مـحـمـد منـدور في (ا
الـعربي) وعـبـد اجلبـار داوود البـصري
في (الشعـر العراقي احلـديث ) وسلمى
اخلـضـراء اجلـيـوسـي (الشـعـر الـعـربي
ــعــاصــر تــطـوره ومــســتــقـبــله ) وفي ا
اإلجتــاه نـــفــسـه عن الــشـــعــر الـــعــربي
ـــعــاصـــر أســهـم شــوقي ضـــيف وعن ا
الــشــعــر في لــبــنــان قــدم هــاشم يــاغي
دراســته الــتــفــصــيــلـيــة وفــعـل أخـرون
فـعـلـهم الـنـقـدي وتـوالت الـدراسـات من
ــعــايــنـة ومــحــاكـاة ــغـرب  ـشــرق وا ا
اجلــديــد وأســتــنــطــاق أســبــاب ثــورته
ــاضي الــقــد ومــاالــذي لم والــعــوده 

يسلط الضوءعليه .
ــواجــهـة كـانـت الــتـجــربــة اجلــديــدة 
األنسـان وخوفه وخـنوعه ذلـك اإلنسان
الــذي لم يــذق مـــعــنى احلــريـــة فــكــيف
يــتـالءم مع وجــوده قــبـل تــلك الــرؤيــة
الــعــربــيـــة رأى رتــشــاردز بــالــتــجــربــة
الـشـعـريـة نـوعـا من الـتـعـبـيـر الـنفـسي
هم وهي ذات وحدة شـعوريـة كامـلة وا
في ذلك أن كل شـيء يـبنـى في جـمـالـية
األثـــر الــفـــني بــوجـــود أسس وقــواعــد
ــنــتج كــذلك احلــال في ألعــادة كــشف ا
رؤيـة احلــداثـة الـشــعـريـة الـعــربـيـة في
ـهم الـذي يـتـعـلق بـاألنـسـان جـانـبـهـا ا
العـربي فالبد من وجـود أسس وقواعد
ـنـتج اجلـديـد فـقـد شـكـلت لـلـتـعـامل وا

جان بياجيه سارتر هيدجر

ـعـضالت لـسـبب سابق هي واحـدة من ا
ذكرنـاه والسبـب اآلخر هو بطء الـتطور
أو باألحرى الـشللـية التي أصـابت الفكر
الـعـربي في تـوجـهاتـه اخلاصـة إلخـتـيار
ـنـاســبـة إلسـتـيـعــاب الـنـتـائج حلــظـته ا
يت بعد ا وراء احلرب العـا ترتبـة  ا
ت اإلقـطاعية أن قُسمَ الوطـن العربي و
وتـغلغل اإلسـتعـمار في مـفاصل مـتعددة

من أجزاء اجلسد العربي.
ورغم ذلك لم يــحـفـل الـقــامـوس الــعـربي
بــشيء جــديـد بــإضــافـة نــوعــيـة رغم أن
الـلـغــة تـتــطـور تــطـورا طـبــيـعــيـا ضـمن
ـــاضي ســـيـــاقـــاتـــهـــا بــســـبـب رســوخ ا
الـتــقـلــيـدي في الــعـقل وفي اخملــيـلـة إن
الــــنـــقــــد والـــرفـض وإعـــادة اخلــــلق من
الــصــفــات الـتـي الزمت ســعي احملــدثـ
للوصول إلى السرية الساحرة وموازنة
احلـفــاظ عـلى مـا فـي الـلـغــة من عـذوبـة
والتي تكمن في حتسس أعماق اجملتمع
وليس اإلقتراب من مناطق متحسساتها
واإلنـتـهـاك يعـنـي عـند احملـدثـ امـتالك
إرادة التغيير من خالل اإلحساس بوعي
ه من عاناة لذلك فـأن ما يسعى لتقد ا
عمل إبداعي ال يرتبط بهيكلية الزمكانية
اآلنـيـة بل تصـوره بـأن الذي سـيـأتي هو
نفسه الذي اآلن فعليه أن يكون الصوت
ــسـتــوى اإلحـســاس بـالــغـد والــكـلــمـة 
قيت حسب. وليس التعبير عن الواقع ا
هــذا الـتــصــور الـذي ذكــرنــاه عن الـلــغـة
جـعل العـديد من شـعراء احلـداثة يـقفون
بـالـضد نـحـو قـواعـد الـنـحـو ونـحـو فقه
الـلغـة ودعوا لـتصـور جديـد أو باألحرى
إلسـتعـمـال جـديـد لـلنـظـام الـذي ارتـكزت

عليه قواعد اللغة العربية.
إن اإلنـتـقــالـيــة الـكــبـيــرة الـتي أحــدثـهـا
اجملددون في الشعر من مـرحلة انحطاط
مــضــمـونـه إلى انـتــقــاله لــروح الـعــصـر
ـتـحوالت ذلك الـعـصر يـعني وإشـباعه 
بـأن ذلك التـغـييـر ليس تـغيـيرا في كـيان
الـشــعــر فـحــسب بل ومــثــلـمــا دعــا إلـيه
يـــوسف اخلــال في بــيــانـه تــغــيــيــرا في
ـــغــلق والــتــجــربــة واحلــيــاة الــنــظــام ا

والعقل.

عـلى أرضيـة جديـدة مسـتنـدين في هذا
الـى وســيــطـــهم اجلــديــد مـع اجملــتــمع
إبتـداءً بالـصفـاء الشـعري ووصوال إلى
السمو للوصول لكونيتهم اخلالية من
اخلــــلط واإلعــــادة ضـــمن مــــشـــكالت ال
حـصر لـهـا إزاء بـدايـات أولـية لـلـيـقـظة
العربية وشيوع األيدلوجيات وتقليص
ــسـافــات مـا بــ الـنــظـريــات األدبـيـة ا
ية الثانية وتأثير مخلفات احلرب العا
على الـصعـيد اإلجتـماعي واإلقـتصادي
وكـــذلك مـــفـــهـــوم احلـــريـــات وحـــقــوق

اإلنسان.
لــقــد هــيــأ كل ذلك لــلــمــحــدثــ اجلــدد
مـواجــهـة هــذا اخلــلـيط من اإلشــكـاالت
ـفـاهـيم نـظـريـة وال بـد فـيـما بـعـد من
ـفـاهـيم إلى تـبـني اإلنـتـقـال ومن هـذه ا
ــنـاسـبـة ضـمن مـا أفـرزته الـنـظـريـات ا
ـشـكالت وكـذلك الـتـطـورات الـتي تــلك ا
يـشــهـدهـا الــعـالم عـلى كــافـة األصـعـدة
وباألخص منها التحول الذي طرأ على
كـــيـــان اجملـــتـــمـــعـــات الـــتي بـــدأت في
التحاور الذاتي عن متـطلبات حاجاتها
األســاســيــة وفي مــقــدمــتــهــا مــســألــة
احلـريــات الـتي دخــلت كـأســاس ضـمن

أزمـة الـثقـافـة الـعـربـيـة مـقـابل احلـاجة
الـروحـيـة لإلنـفـتـاح اإلنـسـاني واإلفادة
ــشــتــركــات بــدال من الــتــطــلع من مـن ا
ـنـاطق الـضـيـقة إلـى مـحـدودية خـالل ا
اإلبداع في الـثقافـة العربـية واخلضوع
ــشــروع الــتــراثي ــسـمى »قــداسـة «ا
والـذي اسـتـغل من قـبل رواد الـقـصـيدة
ـفــاهـيم الــعـامـة الــكالسـيــكـيـة ضــمن ا
واجلـاهــزة نـحـو فــهم الـتــراث الـعـربي

وكيفية اإلفادة منه.
أن تـأســيس حـركــة احلـداثــة وحتـديـدا
جـمـاعة »مـجلـة شـعر « عـلى أساس
ـشكالت الـتي ذكرنـاها وبـالتالي تلك ا
واجهـة الشـموليـة تعني في فأن هـذه ا
جانـبها األسـاس أن همـها كان إبـداعيا
ضــمن مــفـهــوم الــوصــول لــلـجــمــالــيـة
وال شك أن هذه الـدعوة وحتريـر الـذات
قــد أتت بــاحلــاجــة الــتي يــشــعــر بــهــا
الـكـثـيـر من الـشـعـراء الـعـرب  ومـؤشر
هــــذه احلـــاجـــة أنــــهـــا القت الــــقـــبـــول
واإلسـتـحـسـان واإلنـتـمـاء من الـشـعراء
حــ ســارعت أقـالمـهـم بــالــكـتــابــة في
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ـسـانـدين لـهـا إن مـؤسـسي احلـركـة وا
قدمـوا تصورات جـديدة عنـدما عرضوا
ة وحتـليل إلى حتـليل الـقـصيـدة القـد
ـتـلـقي األثـر الـذي تـركـته فـي عـقـلـيـة ا
وانعـكس ذلك على اسـتجابـته النفـسية
همة شيئا والعاطفية وبالتالي كانت ا
ة من الـعـسـرة فـي تطـويـع األذن الـقـد
وتــــعــــديل ألــــســــنــــة الــــنــــطق وجــــعل
األحــاسـيس بــرمـتــهــا تـشــتـرك في ذلك
ـرور الـزمن اكـتـسبت اإلداء أمـام لـغة 
حصانة دينية وبـيئة كبيرة حاضنة بل
رضا إلهي كونـها لغة الـقرآن احملفوظة
صـحـائفه في الـسمـاء فـالسـطو عـليـها
أو محـاولة العبـث بها يرقـى إلى منزلة
اخلــــروج عــــلى األعــــراف الــــديــــنــــيــــة
واألخالق الــعــربــيــة وبــالــتــالي فــعــده
ـصـاف الـتنـكـيل بـاحلـضارة الـبـعض 
الـعربـية ومـا أتت به من مـتغـيرات في
صالح العقلية العربية كمنهج وسلوك.
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