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الدراسات البينية والتخصصية يف العلوم اإلنسانية
حممد حسن عصفور
أستاذ األدب اإلنجليزي ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية،
جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،العني ،اإلمارات العربية املتحدة
الكلامت املفتاحية :العلوم اإلنسانية ،الدراسات البينية ،املنهج ،املعرفة.
ملخص املداللة :االختالف بني العلوم البحتة والعلوم اإلنسانية متأت يف أحد مظاهره من انفتاح حدود
االختصاص يف العلوم اإلنسانية .وهذه الورقة تبحث فكرة االختصاص بني هذين الصنفني من العلوم من
جانب تارخيي يلمح يف تزايد املعارف واتساعها وغزارة إنتاجها ما يؤدي إىل العجز عن متابعتها ومن ثم
التفريط  -بالرضورة  -يف صفة املوسوعية ،أي اإلملام بتخصصات معرفية خمتلفة ،التي كانت صفة العلامء
والفالسفة قدي ًام ،ومن جانب موضوعي فالتخصص بمعناه الضيق يضع املتخصص يف دائرة مغلقة بحيث ال
يرى الدوائر األخرى التي حتيط به .وقد مضت الورقة يف ضوء ذلك إىل توصيف منهجية العلوم اإلنسانية يف
موقع "بيني" بني العلوم البحتة من جهة والفنون من جهة أخرى ،وبني االختصاصات اإلنسانية ذاهتا.

ختتلف العلوم اإلنسانية عن العلوم البحتة بكون

اهتاممنا بمنطقة الرأس فقط .وقد أصبح من غري

الطب مثالً
االختصاص فيها أمر ًا مفتوح احلدود .ففي
ِّ

املتخصصني أن يعالج أمراض ًا
املقبول ألي من هؤالء
ِّ

متخصص يف العيون ،وآخر
يمكننا أن أن نتحدَّ ث عن
ِّ

هي من اختصاص سواه ألنه – بالتعبري الدارج – "ال

يف األنف واألذن واحلنجرة ،وآخر يف األعصاب،

يفهم فيه" .أما يف العلوم اإلنسانية فإن هذا القدْ ر من

وآخر يف األسنان ،وآخر يف اجللد – هذا إذا حرصنا

التخصص غري موجود وغري مرغوب فيه .صحيح أن
ُّ
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ٍ
فراغات
جامعاتنا قد ترسل مبعوثني إىل الغرب لتمأل

ٍ
ٍ
جديدة لعمل
طريقة
جديد يضاف للمعرفة النظرية أو

مع َّينة يف أقسام علم االجتامع أو علم النفس أو األدب

يشء مفيد للبرشية.
وإذن فإننا نجد أنفسنا أمام مفارقة يصعب

اإلنكليزي ،لكن العائد بشهادة الدكتوراه الذي يعرف
كل ٍ
َّ
يشء عن كيتْس "وال يفهم" يف روايات هاردي أو

التخ ُّلص منها ،وهي أن اإلحاطة املوسوعية بمعناها

فورسرت أو مرسحيات برنارد شو أو يف أشعار ﭘوﭖ أو

التخصص بمعناه الض َّيق
القديم مل تعد ممكنة ،وأن
ُّ

ت .س .إليوت شخص غري مفيد لقسمه ؛ألن أقسام

املتخصص يف دائرة مغلقة بحيث ال يرى الدوائر
يضع
ِّ

مدرس ًا لكل
اللغة اإلنكليزية ال يمكنها أن ِّ
ختصص ِّ

األخرى التي حتيط به وال يكرتث هلا رغم أهنا تؤ ِّثر يف

شاعر أو روائي أو كاتب مرسحي.

صميم عمله .وقد كان الكاتب ﭼارلزﭘيريس ْسنو قد

لقد كان الفيلسوف يف املايض شخص ًا يل ُّم بعلوم

اشتكى من القطيعة التي أخذت حتصل يف القرن

معني تنتظمه
عرصه وحياول تنظيم معارفه يف نظام َّ

العرشين بني من دعاهم أتباع الثقافتني :ثقافة العلامء

مقوالته األساسية يف الفيزيقا وامليتافيزيقا  ،بحيث

وثقافة األدباء ( ،)1994 ،Roger Kimballوهي قطيعة

صح يف يو ٍم من األيام قول الفيلسوف ألفرد نورث
َّ

تتمثَّل يف معظم بالدنا العربية يف تقسيم الدراسة

وايتهد إن الفلسفة األوروبية ما هي إال سلسلة من

يب،
السابقة للمرحلة اجلامعية إىل مسارين :علمي وأد ّ

ٍ
أفكار بذرها أفالطون يف مجهوريته.
احلوايش عىل

مع افرت ٍ
اض ضمني مؤ ّداه أن املسار العلمي حيتاج إىل

 ،)39 :1979 ،كذلك

قدرات عقلية أعىل من القدرات التي حيتاجها املسار

كتب أرسطو يف كل ما كان يعرفه عرصه ،وما زلنا
ِ
ِ
وأخالق ِه ونظراتِه
منطق ِه وسياستِ ِه
نكتب احلوايش عن

افرتاض ُّ
أقل ما يقال فيه إنه حيتاج إىل
األديب .وهذا
ٌ
بالتوسع
أعادة نظر .لكن املجال املتاح هنا ال يسمح يل
ُّ

األدبية .لكن أمثال هذين املفكِّرين ما عاد باإلمكان

ُ
تناول الدراسات البينية
املطلوب
يف هذه الناحية ،ألن
َ

وجودهم يف هذه األ ّيام ؛ألن عدد الكتب واألبحاث

يف العلوم اإلنسانية واملنهجية التي تنتظم هذه

التي تنرش َّ
كل يوم يفوق قدرة الفرد عىل املتابعة مهام

الدراسات.

(Alfred North Whitehead

ٍ
عرص يتط َّلب
بذل من جهد .فنحن نعيش يف
ٍ
يشء
ص يف حقل حمدود من أجل اكتشاف
التخص َ
ُّ

وأحب أن أبدأ من احلقل الذي أعمل ضمنه ،وهو
ُّ
عيل أن أقول
حقل األدب اإلنكليزي .وهنا أجد لزام ًا ّ
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ٍ
باحث كندي اسمه
إنني متأ ِّثر يف هذا املجال بأفكار

يستخدم كثري من هذه العلوم اإلحصاءات واملالحظة

Anatomy of

علم يصنَّف يف
املنسقة ملا ّدة الدراسة.
ُّ
والطب ،وهو ٌ
َّ

 Criticismبعنوان ترشيح النقد نرشته اجلامعة األردنية

العادة يف فئة العلوم البحتة ،كثري ًا ما ال يتَّصف بالد َّقة

يف سنة  .1991ويف هذا الكتاب الشهري يرى ْفراي أن

املرغوبة .ونحن نعلم ذلك من خالل التجارب املؤملة،

األدب ال يمكن تدريسه ،وأن َّ
مدرسو
كل ما يفعله ِّ

واألخطاء الط ِّبية باهظة التكاليف كام يعرف اجلميع.

ترمجت كتابه الرئيس
كنت
ُ
نور ْث ُرﭖ ْفراي ُ

يدرسون النقد .والنقد يف نظر ْفراي
األدب هو أهنم ِّ
ليستحق لقب ِ
العلم  -إىل
اجتامعي ،وهو حيتاج -
علم
َّ
ٌّ
ٌ

العلوم اإلنسانية باالستشهاد بأخطاء العلوم البحتة.

أن يتَّصف بتلك الدرجة من الد َّقة وااللتزام باملنهج

وما أريد التأكيد عليه هو أن العلوم اإلنسانية هلا

العلمي ما نجده يف العلوم اإلنسانية.

منهج َّيتها – أو قل منهج ّياهتا بصيغة اجلمع – التي

لكنني ال أرغب يف تسويغ نواحي القصور يف

والعلوم االجتامعية  -أو اإلنسانية بمصطلحنا

ٍ
متدرج يقرتب من
تتفاوت من حيث الد َّقة عىل
مقياس ِّ

نحن  -تشكِّل صنف ًا من العلوم نم ِّيزه عن العلوم
البحتة .ففي العلوم البحتة ُيتَو َّقع من العالِـم أن يكون

العلوم البحتة يف بعض احلاالت ومن الفنون يف
حاالت أخرى .ولو أخذنا مثاالً من فر ٍع من

دقيق ًا يف منهجه ونتائج أبحاثه .أما يف العلوم اإلنسانية

الدراسات اإلنسانية هو فرع حتقيق النصوص لوجدنا

فإن من غري الواقعي تو ُّقع هذا القدْ ر من الد َّقة .ولذا

أن هذا النشاط البحثي حيتاج من الد َّقة والتمحيص ما

يقال – تلميح ًا أو ترصحي ًا – إن الباحثني يف العلوم

يشبه مراقبة الفئران املوضوعة ضمن ظروف بحثية

اإلنسانية يمكنهم مترير الكثري من األفكار التي تفتقر

فكل فاصلةُّ ،
ُم َعدَّ ة بد َّقة يف املختربُّ .
وكل كلمة ،وكل

للتمحيص الدقيق .ذلك ألن القياسات الدقيقة التي

ُّ
وكل إشارة إىل حادثة تارخيية تستوجب
تلميح،

يستعملها عامل الكيمياء أوالفيزياء ليست متاحة

التدقيق والتحقيق قبل نرش املخطوط للحصول عىل

للباحث يف العلوم اإلنسانية.

القبول من فئة الدارسني .واملح ِّققون الثقات يبذلون

لكن ال جيادل أحدٌ يف أن العلوم اإلنسانية
ْ

من اجلهد ما يبذله العلامء يف خمترباهتم .ومعايري الد َّقة

علومألهنا تسعى باستمرار للوصول إىل أقىص درجات

لدهيم ال ُّ
تقل رصامة عن معايري الد َّقة لدى الباحثني يف

الد َّقة املمكنة يف منهج َّيتها يف املجال الذي تدرسه .إذ

العلوم البحتة.
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ومن األمثلة عىل هذا النوع من النشاط العلمي

مضني ًا لدراسة املطابع اإلنكليزية يف العرص اإلليزابيثي

ذلك اجلهد العلمي املضني الذي بذله علامء احلديث
يف حتقيق احلديث النبوي الذي ت ِ
ُنوقل شفاه ًا يف ّأول

وكيفية تنضيد احلروف واألخطاء املمكنة يف وضع
حرف حمل حرف آخر ،بحيث نحصل اليوم عىل

األمر ثم كتابة بعد ذلك بحيث احتاج التح ُّقق من

طبعات نقول إهنا األقرب ملا قد يكون شيكسﭙير قد

صحة الروايات إىل منهجية بالغة الد َّقة مكَّنت علامء

كتبه.

 ،)1927 ،وهذا

احلديث من تصنيف احلديث إىل صحيح وحسن

علمي خالص يشبه الدراسة املختربية
لعمري جهد
ٌّ

وضعيف وموضوع .وعندما بدأ تدوين النصوص

التي جيرهيا العلامء يف بعض علومهم البحتة.

(See Ronald B. McKerrow

الدينية وغري الدينية فإن مهمة املح ِّقق ازدادت سهولة

املؤرخني ،وهم فئة من الباحثني يف
كذلك فإن
ِّ

من ناحية ،وازدادت صعوبة من ناحية ثانية.

تتعرض باستمرار لتهمة العجز عن
العلوم اإلنسانية َّ

فالنصوص غالبا ال تُن َقل بالد َّقة املطلوبة ألسباب

احلساسة ،حياولون قدر
ُّ
التوصل إىل احلقيقة يف املسائل ّ

ٌ
طويل بني كتابة النسخة
وقت
يمر
ٌ
كثرية ،وعندما ُّ

ّ
توخي املوضوعية وااللتزام باملعايري
استطاعتهم

األوىل والنسخ التي تظهر فيام بعد فإن املشكلة تتع َّقد

العلمية يف استخدام وثائقهم وجتميع أد َّلتهم من

ألن النسخ املتأ ِّخرة قد تتعرض للبىل أو التحريف

املؤرخني
مصادرها حيثام أمكنهم ذلك .صحيح أن ِّ

املقصود أو غري املقصود .وعندما نصل إىل عرص

ال ُقدامى مل يكونوا حريصني عل التح ُّقق من صحة

شيكسﭙير _ إن شئنا التمثيل من ثقافة أخرى – فإن

رواياهتم أو قادرين عىل التمييز بني ما هو تارخيي وما

ٍ
بأشكال
أعامله نرشت يف أوقات متفاوتة يف أثناء حياته

هو أسطوري ،ولكن هذه املرحلة من عملهم انتهت

متعدِّ دة ختلو من الد َّقة  ،وحتتاج كل نرشة منها للمقارنة
مع األعامل الكاملة التي نرشها صديقاه جون ِ
مهنْ ْغز

بالسعي املتزايد نحو التث ُّبت من الروايات ومن األدلة
املا ِّدية .وقد نُرش العديد من الكتب التي تبحث يف

وهنري كونْدلبعد وفاته بسبع سنوات .ومع أن طبعة

املنهجّ ،
لعل مقدِّ مة ابن خلدون أشهرها يف تراثنا

سنة  1623لألعامل الكاملة أفضل من الطبعات

العريب اإلسالمي .ولكن الكتب احلديثة التي تتناول

املتفرقة التي نرشت قبل ذلك فإهنا طبعة بعيدة عن
ِّ

مناهج البحث يف التاريخ ال ُّ
تقل يف رصامتها املنهجية

الكامل .ولذا فإن علم التحقيق احلديث بذل جهد ًا

عن الرصامة التي تشدِّ د عليها كتب الدراسات
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املنهجية يف العلوم البحتة ،مع التشديد عىل أن مادة

اإلنسان بصفته كائن ًا يف مجاعة برشية ،وهو لذا أشدُّ

البحث التارخيي ال يمكن أن ختضع للقياسات التي

مقاومة للتجريب من العنارص الكيميائية والت ّيارات

يمكن اللجوء إليها يف حالة العلوم البحتة ،ذلك ألن

الكهربائية وحركة اإللكرتونات.

أي منهج فرد،
يفرسها ُّ
األفعال البرشية أعقد من أن ِّ

ومع ذلك فإن الباحث يف العلوم اإلنسانية يسعى

ولكن ذلك ال يعني أن البحث جيب أن يتو َّقف ما

ألن يتَّبع منهج ًا َّ
ظل يقرتب من مناهج العلوم البحتة

متكررة.
دامت آلة القياس ال تعطينا أرقاما صحيحة ِّ
ٍ
لعت َّ
مقالة عنواهنا
مؤخر ًا عىل
ويف هذا السياق ا َّط ُ

ما وسعه االقرتاب .هذه عىل سبيل املثال ٌ
أقوال وردت
قبل أكثر من قرن يف كتاب
للكاتب الفرنيس إيﭙولِت تَني:

Philosophie de l’Art

"هل يتَّصف الباحثون يف العلوم االجتامعية
بالتخ ُّلف؟" للكاتب دو َن ْلد لِ .
كيم َرر يبدأه بالتساؤل

"املنهج احلديث الذي أسعى التِّباعه ،وهو املنهج

اآليت" :أتوافقون عىل القول إن الس ّباحني ُّ
أقل كفاية يف

الذي أخذ يدخل العلوم كا َّفة ،يعتمد عىل النظر إىل

مهاراهتم الرياضية من العدّ ائني ؛ألن الس ّباحني ال

اإلبداعات اإلنسانية مجيعها ،وال سيام األعامل الفنِّية،

الظن أنَّكم ال توافقون.
يبلغون رسعة العدّ ائني؟ أغلب
ِّ

الكشف عن مم ِّيزاهتا
يتوجب
عىل أهنا
ُ
وقائع ومنتجات َّ
ُ

ستسارعون إىل القول إن املاء يشكِّل مقاومة أشدَّ

و َت َت ُّبع أسباهبا عىل نحو واضح ال أكثر وال ّ
أقل .وعىل

للس ّباحني من املقاومة التي يشكِّله اهلواء للعدّ ائني .وأنا

هذا فإن العلم ال حيكُم عىل األشياء وال يبحث هلا عن

أوافقكم .فالباحثون يف العلوم اإلنسانية يواجهون

مسوغات ؛ألن واجبه هو التأسيس والتفسري .وعىل
ِّ

مقاومة أعىل من تلك التي يواجهها الباحثون يف العلوم

علم
العلم الثقايف أن يستخدم املناهج التي يستخدمها ُ

:1957 ، Qtd

النبات الذي يدرس أشجار الربتقال والراتينج واحلور

 ،)245فاملا َّدة التي تدرسها العلوم البحتة إ ّما ما َّد ٌة ال

كأهنا متساوية فيا لقيمة .والواقع أن العلم الثقايف ليس

أفكار
علمي الكيمياء والفيزياء) أو
ٌ
حياة فيها (كام يف َ

أكثر من شكل من أشكال علم النبات التطبيقي جماله

الطب فقد اكتشفنا أنه ُّ
أقل
جمردة ٌ كالرياضيات .أ ّما
ُّ
َّ

املنجزات اإلنسانية وليس النباتات .ولذا فإنه ينتمي إىل

العلوم البحتة د َّقة ،ولذا يكثر فيه هامش اخلطأ .أ ّما

احلركة العاملية يف أيامنا هذه ،إىل العلوم

ما َّدة البحث يف العلوم اإلنسانية فهي اإلنسان الفرد أو

اإلنسانية...والعلوم الطبيعية يقرتب بعضها من بعضها

البحتة".

(by James M. McCrimmon
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اآلخر ،وتقرتب منها العلوم اإلنسانية التي أخذت حت ِّقق

اخلاصة باخللف ّيات التارخيية والبيئة الثقافية التي كتب

من اليقني والتقدُّ م ما حت ِّققه العلوم األخرى"Qtd by ( .

املؤ ِّلف مؤ َّلفه ضمنها ،كام حيصل يف ما يدعى بالنقد

)15/14 :1965 ،Ernest Cassirer

التارخيي .ولذا فإن البحث التوثيقي أقرب أنواع

ونحن قد ال نشارك تَني ثقته يف أن العلوم اإلنسانية

الدراسة األدبية للعلوم .فهو يستبعد التخمني

حت ِّقق الدرجة نفسها من اليقني والتقدم التي حت ِّققها

واألقوال التي ال تسندها الوثائق واألد َّلة التارخيية.

العلوم البحتة ،ولكننا ال نملك إال التسليم بأن العلوم

كل ٍ
وهو حياول أن يو ِّثق َّ
قول يتقدَّ م به بحاشية تدعمه

تطور مناهجها البحثية أكثر من ذي
اإلنسانية أخذت ِّ
قبل ُ ،
وخت ِضع نتائجها ملعايري أشدَّ رصامة من التقييم.

من مصدر موثوق.
أما النقد األديب فيختلف .فهو يستخدم البحث

فالذواقة القديم يف حقل األدب َّ
حل حم َّله األكاديمي
ّ

بنى فكري ًة قوا ُمها
التوثيقي أساس ًا له ،ولكنه يبني عليه ً

سمح له خارج
املدرب أو الناقد األديب الذي ال ُي َ
َّ

الـمحكمة .لقد جاء وقت مل تكن فيه
املحاج ُة ُّ
َّ
الصلب ُة ُ

حلقات األصدقاء واجللسات غري العلمية بأن يبدي

اسم الناقد كافي ًا
َّ
املحاجة باإلحكام املطلوب ،وكان ُ

من اآلراء ما ال سند له .إن عليه أن يقدِّ م دليله عىل كل

لكسب القبول .أما اآلن فلم يعد ذلك مقبوالً .ال َّ
شك

ٍ
رأي يبديه .إذ مل يعد بوسعه أن يطلق األحكام عىل

سيستمر يف الظهور ،ولكنه لن
يف أن النقد االنطباعي
ُّ

غرار أحكام الدكتور سا ْم ُي ِول جونْسن ،أو أن يقرتح

الـم َحكَّمة ذات الصبغة
يظهر يف الدور ّيات
ِّ
املتخصصة ُ

مقاييس ذاتية من ذلك النوع الذي حتدَّ ث عنه ماثيو

العا َملية ؛ألن هذه الدور ّيات تشرتط للنرش أن تكون

آرنو ْلد.

احلجة ،مستند ًة إىل بحث توثيقي له
أبحاثها ُحمْك ََم َة
َّ

تتشكَّل دراسة األدب من ثالثة أنواع من األنشطة:

صف ُة االستقصاء ،وتقوم عىل املنهجية العلمية باملعنى

( )1البحث التوثيقي )2( ،النقد األديب )3( ،النظرية

الذي ب َّينّاه فيام سبق .فالنقد األديب ،كالفلسفة ،يعتمد

صب البحث التوثيقي بالدرجة األوىل عىل
األدبية .وين ُّ

اعتامد ًا شديد ًا عىل العرض املن َّظم لألفكار .ويستخدم

اخلاصة باملؤ ِّلف كام
ما يمكن وصفه باحلقائق :احلقائق
َّ

هذا العرض احلقائق عندما تتوافر ،وعىل املنطق عندما

اخلاصة باملؤ َّلف كام يف عملية
يف كتابة السرية؛ واحلقائق
َّ

يكون الكاتب معن ّي ًا بعرض آراء وأقوال يسعى

حتقيق النصوص ونرشها نرش ًا علم ّي ًا؛ واحلقائق

للتأسيس عليها .وقد كان املنطق من أوائل "آالت
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ٍ
َّ
منذئذ
وظل
التفكري" التي أرسى الفالسفة ُأ ُس َسها

إال بفهم الظروف التارخيية التي أنتجته .يقرأ الباحث

"آلة" رائعة من آالت العقل يستطيع بواسطتها فصل

ًّ
كام كافي ًا من أدب مرحلة تارخيية مع َّينة ويسعى

السليم عن الفاسد.

صحة نظر َّيته.
للحصول عىل ما يكفي من األد َّلة عىل َّ

أما النوع الثالث من النشاط األديب فهو التفكري

ويف معظم احلاالت يمكن احلصول عىل األد َّلة املطلوبة

النظري .ذلك أن من املمكن أن يبدأ الباحث بنظرية

بالتنقيب واالستقصاء .والنظرية األدبية ،شأهنا شأن

صحتها إىل مجع األد َّلة ،عىل غرار ما
حيتاج إلثبات
َّ

واملحاجة
املحاجة،
الفلسفة ،تعتمد اعتامد ًا شديد ًا عىل
َّ
َّ

حيدث يف العلوم البحتة .فإن أثبتت األد َّل ُة فسا َدها
ِ
حتولت إىل قانون ،وإن
ُأمهلت ،وأن أثبتت سدا َدها َّ

ال تعني اإلتيان بأقوال ال تسندها الوقائع ،بل تعني

أثبتت حاجتها للتعديل ُعدِّ لت .وقد يبدأ الباحث من

إسناد هذه األقوال ِّ
بكل ما لديك من أد َّلة ،سواء منها
ما است ُِمدَّ من وقائع وبيانات أو ما قام عىل املنطق.

الطرف اآلخر ،وذلك بمالحظة الوقائع أو املعطيات

والواقع أن نجم النظرية األدبية أخذ بالصعود يف

تتكرر تصلح للتعميم وإجراء
للحصول عىل ثوابت َّ

أي وقت مىض بحيث شهدت
العقود األخرية أكثر من ِّ

التو ُّقعات .فإن ظ َّلت التعميامت والتو ُّقعات ذات ثبات

أقسام اللغة اإلنكليزية تغيريات جذرية يف مناهجها

حوهلا صاحبها إىل نظرية .وهذا هو ما حيصل
معقول ّ

تدرسها .ففي املايض كان
التدريسية ويف املادة التي ِّ

يف النظرية األدبية .فقد يبدأ الباحث بقراءة عدد كبري

ُيتَو َّقع من األكاديمي اجلامعي املشتغل يف حقل األدب

تزوده بظواهر
من القصص .وهذه القراءة يمكنها أن ِّ

أن يشتغل بالدرجة األوىل بالبحث التوثيقي :بنرش

فن
متكررة يستطيع أن ُيقيم بواسطتها تعميامت عن ِّ
ِّ

الطبعات املح َّققة ،وكتابة السرية ،وإجراء الدراسات

القصة ،وعن خصائص هذا النوع األديب ،سواء ما

اخلاصة بالظروف التارخيية التي رافقت النرش ،إىل آخر

كُتب منه أوما س ُيكتب .وهذا ما حصل عىل سبيل

ما هنالك مما يتَّصل باألدب واألديب .أما يف هذه األ ّيام

املثال يف دراسات ﭬالديمري ﭘروﭖ للحكايات

فإن هذا األكاديمي ُيتَو َّقع منه أن ينخرط يف إنتاج

الشعبية.كذلك يمكن البدء بنظرية ُيطلب إثباهتا.

النظرية وتطبيقاهتا .وال َّ
شك يف أن النظرية تثري من

ولنفرتض أن النظرية تقول إن األدب ،شأنه شأن

التحدِّ يات ما قد يكون أصعب من البحث التوثيقي

الكثري من األنشطة اإلنسانية األخرى ،ال يمكن فهمه

الذي أخذ ُينظر إليه عىل أنه أقرب إىل العمل امليكانيكي
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َّ
ولعل احلادثة اآلتية
املضني منه إىل العمل اإلبداعي.
ٍ
مت ِّثل هذه النظرة متثي ً
سنوات
حرضت قبل
ال كافي ًا .فقد
ُ

الدراسات إىل علم النفس لفهم املؤ ِّلف أحيانا ولفهم

حفل عشاء عىل رشف الدكتور صالح فضل (الذي

الشخص ّيات التي ابتدعها .ومن علم االجتامع

يعمل بالدرجة األوىل يف جمال النظرية األدبية) ُدعيت

للقراء ولفهم
استعارت وسائل لدراسة الذائقة العامة ّ

إليه برفقة املرحوم الدكتور إحسان ع ّباس (الذي ُعرف

الظروف االجتامعية التي عاش فيها املؤ ِّلف وعىل نوع

أكثر ما عرف بتحقيقاته ودراساته التوثيقية) .ويف تلك

األدب الذي ينتجه األدباء والكتابات التي تنترش بني

املناسبة سأل الدكتور فضل الدكتور ع ّباس قائالً" :ملاذا

القراء وأسباب هذا االنتشار .ومن علم االقتصاد
ّ

ال ترتك عناء حتقيق النصوص وتنشغل أكثر يف النقد

تفرس بواسطتها األثر الذي
أخذت تستعري أفكار ًا ِّ

األديب والنظرية األدبية؟" ونحن نعرف أن الدكتور

ترتكه الظروف االقتصادية عىل الكاتب والكتب وعىل

ع ّباس أنتج عدد ًا من الدراسات املرموقة يف جمال النقد

إنتاجها وتسويقها .ومن السياسة تع ّلمت كيف أن

األديب إىل جانب حتقيقاته املعروفة ،ولكن سؤال

التوجهات السياسية مهام حاول
األدب ال خيلو من
ُّ

الدكتور فضل كان وليد البيئة الفكرية السائدة آنذاك،

الكاتب إخفاءها ؛ألن الكاتب بطبيعته خملوق سيايس،

وهي بيئة تُعيل من شأن النشاط النظري يف احلياة

وال يستطيع االنفكاك من السياسة حتى لو أراد.

حدَّ دت أفكاره وشكَّلت مشاعره .وجلأت هذه

اجلامعية .ولقد يكون ذلك من باب التح ُّيز اآلين ملدرسة

معنى هذا أن األدب ظاهرة يبلغ من تعقيدها أن

يف البحث األديب اخت َّلت فيها الرتاتُبية القديمة وح َّلت

بأي منهج بمفرده.
إمكاناهتا ال يمكن اإلحاطة هبا ِّ

حم َّلها تراتُبية جديدة .ومما له داللته يف هذا املجال أن

وللتمثيل عل ذلك سآخذ مثاالً واحد ًا من نوع أديب

االنحياز للنظرية أخذ يستثري ردود فعل سلبية حتى يف

واحد هو الرواية .فقد نرش الكاتب إ .م .فورسرت رواي ًة

الغرب نفسه.

تصور
بعنوان رحلة إىل اهلند يف سنة  .1924وهي
ِّ

لكن علينا أالّ ننسى أيض ًا أن الدراسات األدبية

الوضع يف اهلند يف عهد االستعامر الربيطاين .وهلذا فهي

ٍ
نحو متزايد من مناهج العلوم
أخذت تستفيد عىل

تستدعي البحث يف تاريخ هذا االستعامر يف اهلند وما
ِ
واملستعمر
املستعمر
خ َّلفه هذا االستعامر عىل عقلية
َ

األدبية ربط املؤ ِّلف وعمله باخللفية التارخيية التي

ومشاعر كل من الطرفني نحو الطرف اآلخر .ولكن

املجاورة ونتائجها .فمن التاريخ تع َّلمت الدراسات
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االستعامر الربيطاين يف اهلند جز ٌء من االستعامر الربيطاين

حياول أن يرى األمور بوضوح وموضوعية ،ولكنه ال

َ
العامل ،ومن ظاهرة االستعامر
يف مناطق أخرى من

يستطيع عندما يعود إىل أوروبا التخ ُّلص من الشعور بأن

األورويب عىل وجه العموم .ودراسة هذه الظاهرة كفيلة

ما هو طبيعي أو معياري هو األورويب ،وأن كل ما عدا

بإلقاء ضوء كاشف عىل الرواية وعا َملها ال يتاح لنا من

ذلك فهو انحراف عن هذا املعيار .وهذه الناحية يمكن

غريها .ثم إن الرواية تتناول التوتُّرات التي كانت سائدة

التوجه الواعي وغري الواعي لدى
دراستها من خالل
ُّ

آنذاك بني املسلمني واهلندوس قبل االستقالل .وهذه

َ
العامل من حيث مركزية أوروبا
األوروبيني للنظر إىل

ناحية يمكن دراستها باالستعانة بتاريخ انتشار اإلسالم

التي تفهم األمور ك َّلها من حيث عالقتها بأوروبا.

القارة اهلندية ودور اإلسالم يف إثراء احلضارة
يف شبه َّ

تضم أيض ًا عدد ًا ال بأس به من الشخصيات
والرواية
ُّ

اهلندية .ومن املمكن أيض ًا تت ُّبع بذور التوتُّرات بني

اهلندية واألوروبية ،وهذه شخص ّيات مت ِّثل أنامط ًا

الطوائف اهلندية بقراءة الصورة التي يرسمها ابن بطوطة

سيكولوجية متباينة قابلة للدراسة والتحليل النفيس.

للهند أثناء جتواله فيها .كذلك فإن هذه التوتُّرات يمكن

كل ذلك يضاف إىل املعاجلات التقليدية للفن الروائي،

أن تُدرس بصفتها إرهاصات تنبئ بام كان سيحدث

التي تركِّز عل بنيتها وتصوير شخص ّياهتا وأغراضها

بعد عقدين من الزمان ،أقصد اضطرار القادة اهلنود

ورموزها وصورها وأسلوهبا.

للتسليم برضورة انفصال الباكستان ،وانقسام الباكستان

لقد ذكرت أعاله أن مناهج العلوم اإلنسانية تسري

إىل دولتني فيام بعد .والرواية فض ً
تصور
ال عن ذلك
ِّ

ٍ
مقياس يقرتب من العلوم البحتة من أحد طرفيه
عىل

العالقات بني الثقافتني األوروبية والرشقية .والرصاع
بني هاتني الثقافتني ٍ
باد للعيان يف ِّ
كل صفحة من

ومن الفنون من طرفه اآلخر .والنقد األديب يف احلقل
الذي أعمل فيه ٌ
مثال عىل ذلك .فهناك عد ٌد كبري من

التوسع فيه وفق
صفحات الرواية .وهذا موضوع يمكن ُّ

نقاد األدب الذين يشتغلون يف هذا احلقل بعقلية

أفكار نجدها عند ردياردكﭙلنغ يف أواخر القرن التاسع

ُّ
تدل آالف أطروحات
الباحث املوضوعي كام

عرش وأوائل القرن العرشين إن شئنا ولكنها عادت
ٍ
كتابات مثل كتابات هنتنغتن وغريه
لتظهر من جديد يف

َ
العامل .ولكن
الدكتوراه التي جتيزها اجلامعات يف
يتجمع فوقها
الغالبية العظمى من هذه األطروحات
َّ

وتصور الرواية شخص ًا أوروبيا لربال ّي ًا
يف أيامنا هذه.
ِّ

الغبار عىل رفوف املكتبات اجلامعية ؛ألهنا ال تزيد عن
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املهمون
كوهنا مترينات يف البحث العلمي .أما الن ّقاد ّ
فع ً
ال فقد ظ ّلوا عىل الدوام من أولئك الذين يتحدَّ ثون
حديث ًا له وزنه الذي يكتسبونه ،ال من احلوايش
والتوثيقات والقوائم الطويلة من املصادر واملراجع أو
املنهج ّيات ،بل مما لدهيم من عقول تتَّصف بالشمول
وعمق البصرية .فكتاب فن الشعر ألرسطو وقصيدة
"مقال يف النقد"أللكزاندرﭘوﭖ ،وكتاب السرية األدبية
لكولرج ،ومقال "دفاع عن الشعر" لشيل ،ومقال
"الرتاث واملوهبة الفردية" إلليوت وكثري غري هذه ال
قوة العقول التي
قوة املنهج بل من َّ
قوهتا من ّ
تستمد ّ
أي منهج أن
أنتجتها ،تلك العقول التي ال يستطيع ُّ
حيدَّ ها بحدوده .هنا نصل إىل ذلك النوع من النقد
الفن .لقد قال ﭘوﭖ يف
الذي ال نستطيع فصله عن
ّ
معرض تقييمه ملا صنعه الشاعر الروماين هوراس يف
قصيدته عن فن الشعرإن هوراسيسحرنا بام يبدو عليه
من إمهال للقواعد ،ويغرس فينا احلكمة من غري التزام
بمنهج ظاهر.
لكن بام أن أمثال هؤالء الن ّقاد نادرون ،فإن البقية
الباقية منا ال يمكنها التقدُّ م من غري االستعانة باملنهج.
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