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يف البين ّية ،نشأهتا وداللتها
كاظم جهاد حسن
أستاذ ومرتجم ،باملعهد الوطني للغات واحلضارات الرشقية ،باريس ،فرنسا
الكلامت املفتاحية :العلوم اإلنسانية ،الدراسات البينية ،املنهج ،املعرفة.
ملخص املاداللة :التعيني للحدود وختصيص األدوات أسهم بصورة جذرية يف االنتاا من الكالسيكية إىل
احلداثة .فالكالسيكية تتميز بأن اجلميع يفكرون فيها بكل األشياء ،وهي الطرياة نفسها التي ترد يف وصف
ابن خلدون لتعريف العرب لألدب ،بـ"األخذ من كل علم بطرف" .وهذه الورقة تاف عند مفاهيم البينية،
وحمدِّ داهتا املعرفية والعلمية ،وحتفر يف نشأهتا التارخيية ،لتكشف عن أوجه الوضوح حينا وااللتباس أحيانا
أخرى يف داللتها ،وختلص إىل أن البينية يف طبع الفكر اإلنساين يف نامذج دالة منذ أرسطو إىل إدورد سعيد.

ُعرف "البينية" باعتبارها عملية تاوم عىل اجلمع بني
ت َّ

جماورة له وتكاد تكون لصياة به .فإذا رددنا مصطلح

كفاءات أو أفكار آتية من ميادين علمية أو فكرية خمتلفة
ٍ
ٍ
بمااربات خمتلفة
هدف مشرتك ،وذلك بالتوسل
لتحايق

"البينية" إىل صيغته األصلية الكاملة املذكورة أعاله
البني -ميدانية" ،وجدنا إىل جانبه ك ًّ
ال من
وترمجناه إىل " ْ

ملواجهة مسألة بذاهتا أو مشكل بذاته .ولاد شاع مصطلح

العب -ميدانية"  Transdisciplinaritéو"تعددية امليادين"
" ْ

"البينية" يف بعض األقطار العربية يف السنوات األخرية

 .Pluridisciplinaritéوقد برز يف اآلونة األخرية مفهوم

كماابل للمصطلح اإلنجليزي  Interdisciplinarityورديفه

آخر ،سلبي الشحنة إىل حدٍّ ما ،انبثق من داخل البينية،

الفرنس  Interdisciplinaritéأو  .Interdisciplineوال يمكن
ٍ
مصطلحات أخرى
فهم هذا املصطلح إال باملاارنة مع

ويشكل ما يشبه ردة فعل عليها ،ذلكم هو مصطلح
"الال-ميدانية"  ،Indisciplineبمعنى ناض فكرة
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"امليدانية" واخلروج عليها ،بشاكلة سنوضحها يف ما

يبدو قريبا من التعريف الشهري الذي خلص فيه ابن

يأيت:

خلدون تعريف العرب لألدب بكونه "ح ْفظ أشعار

البين ّية وألواهتا :

العرب وأخبارها ،واألخذ من كل علم بطرف".

ملااربة هذه املفاهيم ينبغي أن نبدأ بتعريف املفهوم

هكذا نشأت فكرة التخصص ،وصار كل م
عامل أو

األسايس الذي تاوم كلها عليه ،أي مفهوم امليدان أو

مفكر ملزما بحرص تفكريه يف دقائق ميدانه اخلاص.

discipline

بيد أن شيوع التخصص هذا كإلزا ٍم علمي وثاايف

مأخوذا بحد ذاته ،خارج العالقة بامليادين األخرى.

رسعان ما قاد إىل قيام عواز فاصلة بني العلوم

املضامر أو املبحث العلمي أو الفكري
ويعرف عامل االجتامع إدغار موران

Edgar Morin

واملعارف ،بدأ رضرها يتجىل برسعة من خال ما ينبثق

"امليدان" بكونه "فئة تنظيمية تاوم يف صميم املعرفة

داخل امليادين املختلفة من مشاكل ال يمكن حلها،

العلمية ومتارس يف داخلها تاسيم العمل وختصيصه.

وأسئلة ال يمكن اإلجابة عنها إال باالستعانة بأدوات

وهي تستجيب إىل تعدد امليادين املشتملة عىل العلوم.

ميادين أخرى .هنا أيضا تأتينا كتابات إدغار موران

إن كل ميدان ،بالرغم من اندماجه يف جممو ٍع علمي

بإضاءات باهرة هلذا السياق اإلشكايل .كتب" :إن

أوسع ،إنام ينزع بصورة طبيعية إىل االستاال  ،حيااه

احلدود اخلاصة بكل ميدان ،ولغته ومفهوماته ،رسعان

بتعيني حدوده اخلاصة واللغة التي جيرتحها لنفسه

ما تعمل عىل عزله عن امليادين األخرى وعن

والتانيات التي عليه أن هييئها أو يستخدمها ،وكذلك،
ٍ
وعىل وجه االحتام  ،بنظريات خاصة به" ( Edgar

املشكليات التي خترتق خمتلف امليادين .وإن فكرا
م
بضاعة مال ٍك
شديد التخصص رسعان ما يتحو إىل

.)1994 ،Morin

ٍ
غريب إىل رقعة املعرفة اخلاصة به.
يمنع أدنى تسل ٍل

م
العامل إىل كون هذا التعيني للحدود
ويشري هذا

معروف أن املفردة  ،disciplineالتي تسمي يف لغتنا
ٌ

وهذا التخصيص لألدوات سامها بصورة أساسية يف

ميدان البحث ،كانت باألصل تسمي سوطا صغريا

االنتاا من الكالسيكية إىل احلداثة .فالكالسيكية ،بام

ُيستعمل يف جلد الذات ،ويمكن بالتايل من ممارسة

هي واحدة من حاب التاريخ الفكري والعلمي ،تتميز

الناد الذايت .وبالتوسع يف االستعام  ،تنالب املفردة إىل
ٍ
ٍ
أداة جللد ِّ
ميدان فكري
كل من يغامر باالندساس يف

بكون "اجلميع يفكرون فيها بكل األشياء" ،وهو ما
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يعده املتخصص فيه حظريته املحجوزة )...( .يمكن

العب-ميدانية" بأهنا
ُعرف " ْ
ومناهجه وختصصه .وت َّ

مع ذلك أن ناو برسعة إن تاريخ العلوم ليس

نشاط معريف خيرتق خمتلف العلوم دون أن يكون

فحسب تاريخ نشوء امليادين وتكاثرها ،بل هو أيضا،

البني-
مهموما بمراعاة ما يفصل بينها من حدود .أما " ْ

ويف األوان ذاته ،تاريخ جتاوز احلدود الفاصلة بني
ٍ
امليادين ،وتاريخ انتشار ٍ
ميدان
عدد من املشكليات من

ميدانية" أو "البينية" فتفرتض احلوار وتباد
املعلومات واملعارف واالجراءات التحليلية واملناهج

إىل آخر .إنه تاريخ انتاا املفاهيم وقيام ميادين خمتلطة

بني متخصصني آتني من ميادين عديدة ملعاجلة مشكلية

تنزع إىل االستاال هي أيضا .إنه أخريا تاريخ نشأة
ُع َا ٍد تنخرط فيها وتتالحم وتندمج ميادين متعددة" (

واحدة أو موضو ٍع واحد .فهي تستدعي إذن التفاعل
واإلثراء املتباد  .ولذا نالت البينية حظوة أكب مما نالته

.)1994 ،Edgar Morin

املامرستان الساباتان .فبتنا نرى العديد من الظواهر

ويكتسب كالم املفكر هذا وضوحا أكب عندما

ٍ
نحو
واملسائل اإلنسانية اخلطرية وهي تتلاى عىل

نتذكر أن املفردة  ،disciplineالتي تعني "ميدان" ،تد

متزامن ومتضافر نظرات األطباء وعلامء النفس

يف اللغات املتفرعة من الالتينية وكذلك يف اإلنجليزية

والفالسفة ورجا الاانون وسواهم .كام نرى وواهر

عىل "االنضباط" ،وبذا تكون فكرة االنضباط ومراعاة

أدبية وفنية وهي جتتذب حتليالت النااد وعلامء النفس

قواعد العمل ومعايريه حارضة يف فكرة التخصص

وعلامء االجتامع والفالسفة.

و"امليدانية" أصال.

ولئن كان للبينية فوائدها اجلليلة اآلتية من كوهنا

هكذا عمل العلامء واملفكرون بتعدد امليادين

هتدف إىل الابض عىل هذا املوضوع أو ذاك يف نو ٍع من

وبم َع ْب  -امليدانية والبني  -ميدانية أو البينية ،وكان ٍّ
لكل

اإلحاطة أو الشمو  ،فهي تتضمن يف األوان ذاته

من هذه املامرسات رشوطها اخلاصة وفوائدها

خماطر حيددها إدغار موران يف كون مااربة كهذه،

وعالهتا.

خصوصا عندما يضطلع هبا فر ٌد بذاته أو فريق من
الباحثني صغري ،تتمخض عن تصو ٍ
رات تاريبية وعن

ُعرف املامرسة "املتعددة امليادين" بكوهنا حمل التااء
ت َّ
باحثني آتني من ميادين خمتلفة حو موضو ٍع مشرتك
حيتفظ كل منهم لدى معاجلته بخصوصية مفاهيمه

ٍ
يشء من اخللط بني املفاهيم ،وعن توهم اإلحاطة
بجميع املعارف والباعة يف استخدام أكب قدر ممكن
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من املصطلحات .ولذا يدعو هذا املفكر إىل املوازنة بني

عرص النهضة األورويب الذي شهد سجاال حادا حو

امليادين املنخرطة يف مااربة بينية؛ موازنة تتمثل يف

طبيعة املعرفة :هل هي السعي إىل التخصص يف ميدان

تاريب امليادين بعضها من بعض ويف احلفاظ يف

معني أم إىل احتياز معرفة إنسانية شاملة؟ إن اخلوف

األوان ذاته ،عىل خصوصية كل ميدان.

من هاجس املعرفة احلرصية أو الواحدة ،الذي أعرب
عنه توما األكويني ،هو الذي يايم أيضا وراء

حادود البين ّية

اهلجومات التي تلاتها جامعة السوربون الفرنسية يف

للبينية اليوم يف الغرب اختصاصيوها ومؤرخوها

بدايات الارن العرشين ،وخصوصا خال انتفاضة

وناادها ،ال بل حتى خصومها ومناوئوها .وهناك

الطلبة يف  .1968هجومات تتصدى ملبدأ تاسيم
العمل الفكري ،أي ختصيصه ،الذي كان نادى به م
عامل

مشاكل العلوم وتبادالهتا املفهومية ،أي للبينية يف

االجتامع إميل دوركهايم

 ،Emileوتدعو،

تطوراهتا النظرية وجتلياهتا العلمية.

أي اهلجومات ،إىل تشجيع انتاا املعارف وخروجها

منابر فكرية يكرس العاملون فيها جهودهم للبحث يف

ومن هذه املنابر جملة "البريانت"

Durkheim

Labyrinthe

عن حدود امليادين .هذا كله قاد إىل إصالح اجلامعة

("متاهة") الفرنسية ،التي كرست عددها السابع

الفرنسية الذي بدأ يف  1968وصار واقعا قائام يف

والعرشين الصادر يف  2007للبحث يف مآزق البينية،

ثامنينيات الارن العرشين وتسعينياته .من هنا فإن

ويف ما يدفع بعض املفكرين للتفكري برضورة جتاوزها.

مفردة البينية تظل حديثة العهد ،فهي مل تدخل كصفة

ويف دراسة مشرتكة محلها العدد املذكور ،يستحرض

("بني-ميداين" أو "بيني"  )interdisciplinaireيف

David

"معجم روبري الصغري"  le Petit Robertللغة الفرنسية

 Schreiberتاريخ البينية ،يف فرنسا بخاصة ،ويعرجان

إال يف  ،1959وعىل هيئة اس ٍم ("بني-ميدانية" أو

يف اخلتام عىل جتليات خصمها الطالع من ثناياها الذي

"بينية"  )interdisciplinaritéإال يف .1968

رينو باسكييه

Renaud Pasquier

يتمثل يف الال-ميدانية (

ودافيد رشيب

Renaud Pasquier et David

.)108-91 :2007 ،Schreiber
ُيرجع الباحثان األصو البعيدة لفكرة البينية إىل

يف ما وراء الشعار اإلنسانوي املتمثل يف املطالبة
باخلروج من َ
عامل االنسان ذي الفكر الواحد أو اجلهاز
املفهومي الواحد ،يشري الباحثان إىل أن انبثاق البينية
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يستجيب خصوصا إىل حاجة علمية سبق أن أرشنا

شامال جلميع العلوم اإلنسانية .وهو قد طرح ذلك يف

إليها أعاله إشارة وجيزة .فالبينية هي خصوصا "ما

سرتوسClaude Lévi-

يمكن من تشخيص سلسلة من املصاعب
اإلبستمولوجية يف قلب العلوم ،سواء أكانت علوما
إنسانية أم اجتامعية أم فيزيائية أم بيولوجية" (

مواجهة دعوة كلود-ليفي
Strauss

إىل اعتامد األنرتوبولوجيا البنيوية أنموذجا

للعلوم اإلنسانية واالجتامعية.

Renaud

ويف ما وراء املشاكل املرتتبة عىل هذه الرصاعات

.)108-91 :2007 ،Pasquier

الداخلية ،يرى الباحثان ْ
أن ال مندوحة من اإلقرار

فإذا كان كل ميدان يتحدد بلغته وأدواته والعاملني فيه

بكون البينية قد "شكلت للباحثني الشبان يف

واملؤسسات املتكفلة بتسيريه ،فإن العالقات البينية

تسعينيات الارن العرشين طرياا بديلة زاخرة بالوعود،
ٍ
هواء ناي خيرجهم من ضيق امليادين الاديمة
نفحة

شأنه أن يشجع عىل حدوث تغيريات حمتملة لألقيسة

املتحجرة ومن شبكاهتا العتياة الغائصة يف إعادة إنتاج

املعمو هبا يف خمتلف امليادين وعىل التحكم هبذه

آلية و"روتني" مؤسس غالبا ما يتصف بال ُعام" (

et David Schreiber

متثل داخل هذا البناء "ضامنة للتجدد الدائم الذي من

التغيريات"

(Renaud Pasquier et David Schreiber

،

.)108-91 :2007

Pasquier et David Schreiber

-91 :2007 ،Renaud

.)108

يذكر الباحثان بأن هذا السياق يعمل بأواليتني
ٍ
دجمي ُيصار
اثنتني .األوىل :تتمثل يف
نشاط تركيبي أو ْ

ما بعاد بابل :

فيه إىل استابا كل امليادين املعنية ملختلف وجهات

ويف ماالة فلسفية عن البينية ُيشري إليها الباحثان،
م
كتبها عامل البيولوجيا املعروف بيار دوالتر Pierre

املعطيات وجتميع االستنتاجات .واألوالية الثانية

ونرشهتا موسوعة "يونيفرساليس" (

النظر الناشئة عن موضو ٍع معني ،وعىل مراكمة

Delattre

()1

:تتمثل يف العمل عىل تشخيص مراتبية داخلية للعلوم

Pierre

بماتىض قدرة كل منها عىل صياغة املشكليات وتعميم

عن البينية شديد احلامسة وتاريظا حلسناهتا الكثرية.

Fernand

يشبه دوالتر حالة العلوم قبل انبثاق البينية بوضعية

املفاهيم اإلجرائية .هكذا عمل فرنان بروديل
Braudel

 ،)438 -433 :1995 ،Delattre,نجد دفاعا

مثال عىل اقرتاح الدراسات التارخيية إطارا
1

Delattre,
Pierre,
« Recherches
Interdisciplinaires »,
Encyclopaedia Universalis, 1995, p. 433-438.
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اإلنسانية بعد بناء برج بابل يف األسطورة املعروفة ،هذا

الكيمياوية والفيزياء البيولوجية أو البيولوجيا

البناء الذي متخض عن نشأة التعدد اللغوي ووالدة

الكيمياوية .وأخريا فإن االهنامم اإلنساين الدائم بتوفري

الرتمجة بام مها عاوبة إهلية عىل خيالء اإلنسان املغالية.

وحدة معينة للعلوم ،وحدة تكون هي الضامنة الفضىل

وبصورة مشاهبة يالحظ دوالتر أن "الرطانات

ضد مجيع أنواع الظالمية ،هذا االهنامم اكتسب من
ٍ
ٍ
بسبب من تبعثر معارفنا
جديد قدرا كبريا من الراهنية

بمختلف امليادين ،قد حولت العلم إىل برج بابل
حاياي ياوم فيه كل م
عامل بطرح مشكلياته الصغرية

وتنافرها" ( .) 438-433 :1995 ،Delattre, Pierre
أكثر من جمرد "ترمجة" داخلية بني خمتلف العلوم،

ومعاجلتها داخل ميدانه اخلاص ،دون أن ُيعنى البتة

يرى دوالتر يف البينية مبحثا أو سلوكا علميا هيدف إىل

بالدالالت أو النتائج التي يمكن أن تكون هلا يف

"إعداد نسق شكالين قابل للتعميم بام فيه الكفاية وله

-433 :1995 ،Delattre,

من الوضوح والتشخيص ما يكفي ليمكن من التعبري،

العلمية ،أي األجهزة املفهومية واملفردات اخلاصة

ميادين أخرى" (

Pierre

.)438

يف لغة موحدة ،عن املفهومات والفرضيات

أما وضعية البينية فيشبهها بوضعية البرشية بعد

واإلسهامات التي يتادم هبا عد ٌد يصغر أو يكب من

بابل ،أي الوضعية املتمثلة يف تاارب اللغات عب

امليادين" (

.)438-433 :1995 ،Delattre,

شيوع الرتمجة وتطور الثاافات اإلنسانية .كتب

ويرى دوالتر ،ماتفيا ُخطى اليبنتس  ،Leibnitzأن

دوالتر" :يف املاام األو  ،إن التعاد املتزايد للمشاريع

األنموذج األمثل هلذه اللغة البينية املثالية إنام يتمثل يف

التانية ودراسة املسائل الواسعة والصعبة كهذه التي

لغة الرياضيات .لكن أيا تكن هذه اللغة فإن حكمه يف

ختص البيئة ،قد كشفا بصورة متعاومة عن أمهية

رضورة البينية ال يدع للتشكيك جماال .كتب" :غالبا ما

االتصا والتواصل بني خمتلف امليادين .ويف املاام

ينسى بعضهم أن الذهنيات املجزأة ال يمكنها إال أن
تايم معلام وجمتمعا جمزأين" ( :1995 ،Delattre, Pierre

بعض امليادين واحلاجة إىل البحث عن أفكار مناهج

.)438 -433

الثاين ،إن شعور العلامء بوجود حدود عازلة داخل
متجددة يف ميادين أخرى قد عمال يف االجتاه ذاته،
فولمدت اختصاصات مشرتكة أو خمتلطة كالفيزياء
ُ

Pierre
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يف ّاّتاه اللّ-ميادان ّية :

ميدانية"

يباى أن البينية هذه مل تعد حتظى باإلمجاع الذي كان

نامذجها يف فكر معارصنا جاك رانسيري Jaques Rancière

دوالتر ،يف ماالته هذه املنشورة ألو مرة يف ثامنينيات

 .وإذا ما تذكرنا أن "امليدانية" تعني باألصل ،وكام

الارن العرشين ،يلوح بحصوهلا عليه .فالتفكري
ٍ
رصاعات تنشأ داخل
الفلسفي الالحق كشف عن

أرشنا إليه أعاله ،االنضباط والتايد بالاواعد فإن

حدود امليادين املدفوعة إىل التالقي والتفاعل ،أي إىل
ٍ
رغبات يف اهليمنة والتحكم ناشئة
العمل بالبينية ،وإىل

L’indiscipline

التي يرى الباحثان أحد أهم

"الالميدانية" ترتبط بدَ ورها بفكرة التمرد وعدم
االنضباط واخرتاق احلواجز بأكثر جذرية مما يف ممارسة
"البينية" و"تعدد امليادين".

عام يرافق البينية بصورة تكاد تكون طبيعية من خماطر

تتمثل "الال-ميدانية" يف إجراءين تفكيكيني

تنبثق من داخلها ،تلكم هي خماطر التعميم املفرط

وعدوانيني عن قصد .يف األو ُيصار إىل اختاذ لغة
فلسفية تأخذ بأدوات العلم واألدب يف ٍ
آن معا ،أي

ومما يؤخذ هنا عىل البينية هو متخضها عن ميدانية

تسعى إىل فرض مسحة أو إجرائية أدبية عىل اخلطاب

مفرطة أو ختصصية متطرفة  hyperdisciplinaritéنتجت

العلمي نفسه .ويف الثاين ُيسعى إىل خلخلة اخلطاب

عن التمفصالت اجلديدة التي قامت بني خمتلف

العلمي أو اإلبانة عن هشاشته ،وخصوصا عن هشاشة

وحرصت بدورها ،كام نبه إليه جان-فرانسوا
امليادينَ ،

دعواه يف التميز عن األدب متيزا كليا ،وذلك باإلبانة
ٍ
استعارات
عن األواليات واحليل البالغية واألدبية من

احلداثة"  ،La Condition post-moderneناو :حرصت

ٍ
وكنايات وسواها ،التي ياوم عليها اخلطاب العلمي أو

اإلنتاج العلمي والتاني يف حدود النجاعة أو املردودية،

يتوسل هبا منذ أن كان.

والعشوائية يف استخدام املفاهيم والفوىض يف تطبياها.

ليوتار

Jean-François Lyotard

يف كتابه "رشط ما بعد

معياري "احلاياي" و"العاد ".
وأبعدته عن
َ
كام يؤخذ عليها أيضا هذه العلموية املتطرفة أو

نامذج دا ّلة :

احلرصية ،والسعي إىل إقامة هوة عمياة بني املباحث

يباى أن نشري يف اخلتام إىل أن الفكر اإلنساين مل
ٍ
كمراس
ينتظر قيام البينية كإسرتاتيجي مة خطاب أو

الفلسفة والناد األديب والتاريخ .من هنا نشأت "الال-

علمي ليعمل هبا .فمنذ أفالطون كان االهنامم العلمي

العلمية واملعارف األدبية أو الاريبة من األدب ،السيام
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يتجاور والن َ
شاط التخميني واملااربة األدبية يف الفكر.

العنرصي ودعوى تدين اإلنسان األسود.

صحيح أيضا أن الفكر احلديث ،سواء لدى
لكن
ٌ

يمكن أن نجد أيضا مثاال داالًّ يف األبحاث

وهورس  ،Husserlأو

املعارصة املجتمعة حتت لواء الفكر ما بعد

لدى الفرنسيني احلديثي العهد وعىل رأسهم ميشيل

 ،laالتي جتد يف

وكانت
األملان اليبنتس
ْ
فوكو

Michel Foucault

وأالن باديو

Kant

وجيل

Alain Badiou

االستعامري

pensée postcoloniale

دولوز Gilles Deleuze

أعام إدوارد سعيد  ،Edward Saïdوخصوصا يف كتابه

وجاك رانسيري ،قد متيز

ويف فكر ميشيل فوكو

"االسترشاق"

Orientalism

بإضافة إجراءات اخلطاب العلمي (التوثيق،

وجيل دولوز وجاك دريدا  Jacques Derridaمصادرها

واإلحصاء ،والرياضيات ،والبيولوجيا ،إلخ) إىل جممل

الرئيسة .يف كتابات هذا التيار التي تصاعد انتشارها يف

اجلهاز االستارائي واملفهومي الواسع الذي به يعمل

العاود األخرية ،ناع عىل استخدام متضافر وشديد

الفالسفة.

الصحو إلسهامات الفلسفة والعلوم االجتامعية والناد

ومن بني النامذج البعيدة الداللة عىل املنافع التي

األديب والتاريخ وسواها للكشف عن األثر العميق

تُسدهيا البينية إىل بعض الاضايا ،يذكر أنطوين مانجون

والبعيد املدى للواقعة االستعامرية ،وعن األواليات

 ،)75-59 :2007 ،Anthonyيف ماالة

املستعمرون (بفتح العني) أثناء
العمياة التي هبا يعمل
َ

نُرشت يف العدد املشار إليه من جملة "البريانت" بعنوان

االستعامر وبعد التحرر منه للصمود أمام مساعي

"مسألة مزاج :البينية والال -ميدانية لدى املفكرين

النفي واملحو التي يامرسها عليهم اخلطاب االستعامري

األفارقة -األمريكان" ،يذكر عمل ٍ
فريق من املفكرين

واآللة اإلدارية واالقتصادية والثاافية والعسكرية

األمريكان السود منذ بدايات الارن العرشين بالبينية

االستعامرية الواسعة .وتكشف هذه األبحاث عن كون

واستعانتهم بأدوات خمتلف امليادين العلمية والفكرية

اإلدارة االستعامرية وما يرافاها من خطابات

ملجاهبة منطق البيض االستبعادي ،وتفنيد مجيع

املستعمر (بفتح
استرشاقية وتبيرية تدعي "تنوير"
َ

األطروحات الاائلة بوجود فوارق جوهرية يف الطبيعة

العني) واقتياده إىل مناهل احلضارة احلديثة إنام تعمل

اإلنسانية بني خمتلف املجموعات اإلثنية ،هذه

أيضا باهليمنة وحتويل الذات ،وإعادة صياغة

األطروحات التي تاوم عليها فلسفات التمييز

الشخصية املحلية وطبعها بأنامط تفكري مفروضة

(Mangeon
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عليها .وغالبا ما ياود نضا املحليني من أجل اخلروج

املركز نفسه وتزحزح فكرة الغرب مركزا لفكر احلداثة

من هذه اهليمنة إىل ردود أفعا متشنجة وإىل نوع من

وأدهبا .كام أبان املحللون النفسيون عن املوانع غري

النرجسية الاومية يتكفل الفكر املحيل األكثر صحوا

الواعية التي تنشأ أحيانا يف ذهن املرتجم وتؤثر سلبيا

بتصحيحه وناده للفصل بني معطيات احلضارة

يف عالقته بالنص وتايم يف داخله نوعا من الرقابة،

الكونية التي ينبغي األخذ هبا وبني ما هو لصيق

وكذلك عن خماطر املوقفني املتضادين واملتكاملني،

باخلطاب االستعامري وعامل يف مصلحته.

اللذين يتمثل أوهلام يف التامهي مع النص وإلغاء كل

يمكن أخريا أن نجد مثاال آخر يف فكر الرتمجة

مسافة نادية تسمح باإلحاطة به وترمجته عىل النحو

احلديث أو شعرية الرتمجة املعارصة التي يستعني

األمثل ،وثانيهام يف "التجرؤ" عىل النص ،وحتميله

منظروها وناادها بأدوات األلسنيات والفلسفة والناد

أبعادا وأداءات غري كامنة فيه .كام ساعد منظرو شعرية

االجتامع

الرتمجة ونااد الرتمجات وأعالم ميدان الرتمجة املاارنة

واألنثروبولوجيا وسواها الستكناه دالالت الفعل

يف تشخيص العوائق الـتأويلية واألسلوبية التي تاف

الرتمجي ونتائجه عىل الرتمجة نفسها وعىل الثاافة

يف وجه الرتمجة الناجعة وما يتيح تذليلها وصوال إىل

املستابملة هلا .هكذا يرينا علامء االجتامع ،خصوصا
العاملمة باسكا كازانوفا  ،Pascale Casanovaالعاملة يف

موازنة قصوى بني الرتمجات واألصو  ،أي إىل
النهوض بالفعل الرتمجي ،بتعبري هنري ميشونيك

Pierre

 ،Henri Meschonnicمن ترمجة ال تكون سوى ترمجة إىل

األديب

والتحليل

النفس

وعلم

إطار نظريات عامل االجتامع الراحل بيار بورديو

 ،Bourdieuكون الرتمجة تشكل أغلب األحايني رضبا

ترمجة ترقى إىل مصاف الكتابة .
()2

من "التباد غري املتكافئ" جيعل الثاافة املستابملة
للرتمجات يف وضعية املستهلمك واملتابل السلبي،
وجيعل الثاافة املصدِّ رة للنصوص بمثابة املرجع

( )2يتوسع كاتب هذه السطور يف معاجلة هذه املسائل يف كتابه

واملركز واألصل ،وهي وضعية ال خترج منها الثاافات

"حصة الغريب  -شعرية الرتمجة وترمجة الشعر عند

املستوردة للنصوص إال بعملها بدَ ورها عىل هذه

العرب" ،املوضوع أصال بالفرنسية ،وصدر يف ترمجة عربية

تثري
النصوص وإنتاجها مرجعيات جديدة يمكن أن
َ

ملحمد آيت حنا ،مراجعة املؤلف ،منشورات اجلمل،
بريوت.2011 ،
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