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أطراس
Traces
في المفاھيم الثالثة –شفاھيّة ،منطوق ،كتابة -والتي تلتقي في لحظة جامعة للثالث ّي ،يقوم مشكل مح ّمل بك ّل
التساؤالت واإللتباسات ودواعي التيه ،يحيي ويج ّمد منذ خمسة وعشرين قرنا إعمال الفكر والبحث في
اللغة وفي اللسان وفي وسائل ذيوعھا وحياتھا .في ملتقيين دوليين نظّمھما في الجزائر على التوالي ،في
سنتي  1990 ،1989المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم اإلنسان والتاريخ .تناول
األول "الشفاھيّات اإلفريقيّة" ودار الثّاني حول "سيرة بني ھالل"" ،سبق أن طرحت للنقاش مسائل
األھ ّمية القصوى لحفظ التراث الثقافي ودراسته من ناحية ،ومسائل األصالة العلمية لتاريخه من خالل
دراسة السيرة الشفاھيّة باعتبارھا وثيقة تاريخية خاضعة للنظر ،من ناحية أخرى .لقد طرحت بصفة ما
خالل ھذين اللقائين وبإلحاح ،مشاكل نظريّة حا ّدة ،دون أن تتعرّض للنقاش المع ّمق بصفة مرضية.
ّ
إن البحث العلم ّي ،حول ھذه المسائل غير المقبولة ،والمستف ّزة ،والتي تكون أحيانا مح ّملة بسحب متراكمة
مثقلة بصراعات تتعلق بالھويّة ،ظ ّل ضعيفا ،يعاني من التيه والظنون في كثير من المجتمعات .ظلّت ھذه
الوضعيّة تتح ّدد ،في بعض المجتمعات العربيّة ،بما يطرحه العديد من المثقفين ،على سبيل الخطإ،
بخصوص العالقة التي تربط ثقافتھم وأنساقھم الرمزية بالنظريّة ال ّشفاھيّة ،وھو طرح اتّسم بالجمود.
فحسبھم ،يظ ّل العالم العربي ،في جميع األحوال وبدون ش ّ
ك ،في جوھره كتابيّا ،باعتبار قومه من أھل
الكتاب ينتمون لحضارة الكتابة :فھم من أھل القلم ،ومن ث ّم نما ،منذ عھد بعيد ،في كثير من األوساط
الجامعيّة ،موقف مرتاب يحتقر الشفاھ ّي والشفاھيّات فيعتبرھا متمثّلة في ماقبل الكتابة ،في ماھو مع ّرض
لالندثار ،وإلى ح ّدما في ما ھو جھل وجھالة.
تتعلّق بھذه الوضعيّة أطروحة جامعية أخرى تتسم بدورھا بالجمود وظھرت منذ فترة االستعمار ،تتصف
بالعنف الرمزي ،وھي تشيع وفق أشكال متنوعة في جميع أطراف العالم وحتى بين النخب في المجتمعات
التي كانت مستعمرة .ھي شديدة الذيوع ،ظلّت حيّة منتشرة بين أفراد ھذه النخب وتقبّلوھا .تقوم على
تصنيف المجتمعات البشرية حسب مقياس معرفتھا للكتابة ،وھو المقياس المتوفر في المجتمعات المھيمنة.
فنظرة ھذه النخب إلى نفسھا تم ّر عبر احتقار اآلخر لھا ،بحيث تكون صفتھا األساسية ،في المقابل ،متمثّلة
في ال ّشفاھيّة باعتبرھا الوسيط الوحيد في عمليّة االتصال اللغو ّ
ي فيما بين أفراد مجتمعاتھا.

والحال ھذهّ ،
فإن ال ّشفاھيّة تتوفّر ،لكي تتحقّق ،على صفة الصّواتة  phonéالمتعلّقة بالـصوت،في ھذا
المجال نجد األعمال المتعلقة بثنائي مفاھيمي جديد يس ّميه بول تزمتور  Paul Zumthorالنطقيّة-الشفاھيّة
)vocalité-auralité(1وھي مجال يع ّد نسبيا حديث العھد ،وحقل البحث فيه جار بصفة متفاوتة من
ميدان إلى آخر :ففي التحليل النفسي للصوت( )2الخاص بالعروض الغنائية من نوع األوبيرات opéra
نجد العديد من األعمال في مجالي علم الموسيقى وعلم األثنوموسيقى .تطرح انشغاالت ھذين العلمين
األخيرين ،بصفة دقيقة أيضا ،نفس اإلشكاليات المتعلّقة بالـتضا ّد القائم بين الشفاھيّة والكتابة .فالصوت،
باعتباره مفھوما يتم االشتغال عليه خارج مشاكل التدوين الموسيقي واألصوات .في ھذه الحالة يحيل رأسا
على الجسد ،الذي تصدر عنه الذبذبات العميقة والتعبيرات الموجھة نحو اآلخر ،عند التواصل بواسطة
اللغة بأشكالھا المختلفة .ويظ ّل المشكل قائما غير محلول بصفة مرضية .يبقى مؤجّال في اتجاه يثري أكثر
البحث ،غير أنّه يجب أال يطول التفكير في التضاد المبدئي حتى يتم تجاوز ھذه العقبة .وبخصوص ھذا
التضا ّد ،يصبح من األھ ّمية بمكان وضع تاريخ عقالني وإبستمولوجيا النتشاره وزوغانه اإليديولوجي.
ھاھو إذن الرصد يتالشى أخيرا ،فيما يبدو صوتا لم تكتمل محاولة استكشافه ،وحيث تتمفصل استراتيجية
االستكشاف حول تأمل عالقة بنائية بين الصوت والكتابة ،أو باألحرى بين الجسد الذي تصدر عنه
الذبذبات والمسكون باإليقاع من ناحية ،والجسد ال ّدال ،الموشوم ،المھندم ،المصفّف الشعر ،المزيّن،
المؤلّف والحامل لكل عالمة خطّية من ناحية أخرى.
يمكن عرض أزمنة البحث الثالثة كاآلتي:
جنيالوجيا  I:األدب والتقاليد الشفاھيّة
من خالل ھذين السجنين الذين ھما الحرف والصوت ،كيف ال يت ّم تبيّن ّ
أن معقليھما غير قابلين لالختراق.
معروف كيف يت ّم االشتغال على مادة حيث الحرف والجسد ھما ،في نفس الوقت ،متالشيان ،غير ما ّديين،
كما اتّفق على وصفھما اليومّ .
إن اللبس الذي تثيره التسمية ،في طابعھا المتناقض –أدب عكس شفاھيّة-
يكتسي ھذا أيضا ،فيما يبدو ،داللة متناقضة .فالشفاھيّة التي ت ّم االشتغال عليھا باعتبرھا أدبا )حكاية،
أسطورة ،ملحمة ،سيرة ،شعر ،قصة بطولة خارقة ،مثل ،الخ (.حصلت على المكانة المنشودة ،المشتھاة
والنبيلة والمضفاة على األنواع األدبيّة الخالصة :تفقد األنواع الشفاھيّة طابعھا لتصبح في التحليل األدب ّي
ّ
وكأن األمر يتعلّق بنصوص مكتوبة ،بينما ق ّل ما تختلف المناھج عن التحليل ال ّشعريّ ،السيميائ ّي 3أو
اإلثنولسان ّي :فـ ج.كاالم-قريول ، G.Calame-Griaule 4وھي تح ّدد موضوع اإلثنولسانيات تعرّفه على
أنّه دراسة العالقات ما بين اللغة والثقافة والمجتمع .فالـنصّ يصنعه عامل ،في لغة وفي سياق طبيعي،
ثقافي ،ما ّدي اجتماعي وديني.
انصرف التحليل األدبي حسب مدرسة كونستانس األلمانية إلى جمالية التلقّي 5أو فعل القراءة  .6في ھذه
الحالة ،لم يبق األمر متعلّقا بالنص الشفاھي تماما بل باألدب المكتوب الخالص .فالمنھج بشكل متناقض ھو

.
ما الذي يمثّله إذن الخالف بين األدب ال ّشفاھي واألدب ]الكتابي[؟ ال تذكر السيميائيات القريماصية شيئا
ّ
يستشف من ذلك فيما
عن ذلك في مقاربة النص من حيث مك ّوناته النحويّة والدالليّة وبنيته السرديّة .ما
يبدو ھو ّ
أن النصوص المكتوبة السيميائية ،اإلثنولسانية والشعريّة ،في رغبتھا في أن ترتفع بالنص
الشفاھ ّي إلى مستوى النص المكتوب ،تمحق الخالف وتقلّصه في شكل ال يعبّر ،في الحقيقة ،سوى عن
فراغ مركزي عرقي .ھذه األخيرة في مقصدھا القضاء على اإلثنومركزية المؤسساتيّة ،تعطيھا دورا أكثر
خطورة ساحقة الشفاھيّة في اختالفھا الطبيعي ،مادام يراد لھا أن تكون كذلك .إن اإلثنومركزية ،سواء
كانت شرقية أو غربية ،تنشط وتعبّر عن نفسھا في نطاق ما يتعيّن على أنّه كتابة .فالشفاھيّة منذ ھذه
اللحظة ،لم تعد مفارقة للحرف سوى لكونھا مسخا أو باألحرى بديال عن ھذا األخير .جاك درّيدا وھو
يف ّكك األنطولوجيا الغربية ،يبيّن بأن الكتابة تقع في مقدمة اللوغوس مثل الحقيقة ،الخير ،الجميل ،المعنى،
الھوية ،الواحد أو التاريخ ومحكمته .فھي ،في المفھوم الذي يوفره العصر الحاضر والراھن ،أداة الذاكرة
وھي الذاكرة نفسھاّ .
إن الكتابة-يقصد ھنا الصوتية -تعبّر عن السلطة .ھي السلطة .ينعش ھذا المفھوم
الوعي حتى أولئك الذين ير ّكزون عملھم على نقد التكوينات السرديّة نابذين التمييز الذي يستند إليه التضا ّد
الثنائي شفاھيّة-كتابة :8يشجبون اإلثنية المركزيّة الغربيّة ،بينما يقعون ھم أنفسھم في الشرك ل ّما يقرّرون
ّ
بأن الكتابة ھي أجنببة تماما عن اآلخر لكونھا تمثّل نقصا يعانيه ،فھي تمثّل عجزا أنطولوجيّا بالنسبة له.
في نصّ لليفي ستروس  Cl.Lévi-Straussقام ج.درّيدا بتفكيكه في الجزء الثاني من كتابه
غراماطولوجي ،يبادر صاحبه بنقد الذع لعنف المجتمعات األوروبية ،معتقدا تماما ّ
بأن زعيما ھنديا
اكتشف الكتابة باعتبارھا سلطة ،محاكيا اإلثنولوجي ل ّما شابه بينه وبين زعيم أبيضّ .
إن غياب الكتابة
األبجدية والصوتية عند ھنود النمبيكوارا في البرازيل يحفر في قلب مسعى ليفي ستروس نفسه خرقا تطلّ
منه األثنوغرافيا االستعمارية ،والذي حسبه ّ
فإن ھذا الغياب يغطّي الزمن التاريخ ّي ،زمن الدولة والعمل،
زمن االقتصاد إذن ! سيكون النّمبيكوارا مجتمعا بدون كتابة.
جنيالوجيا  II:الصوت ھو فعل الخلق
ھكذا فإنّه في تاريخ اللسان واأللسنة وحتّى فرديناند دوسوسير  ، Ferdiinand de Saussureلم تكن
الكتابة سوى اصطناع اتّفاق ّي ،محسوس ،مجرّد تقنية قد تكون مع ّماة وميّتة لتلف يصيب الحوامل .سيكون
الصوت ھو جوھر اللسان ،سيكون نفثة الحضور والمعنى .فالكتاب ماھو سوى صوت ،صوت ﷲ
وصوت من اختارھم ليكونوا أھل الكتاب .أضف إلى ذلك ّ
أن النصّ  ،ك ّل نصّ لن يكون فقط نسيجا من
الدوا ّل المحنّطة :فك ّل نصّ يكون صوتيا ،ول ّما يكون ھو المن ّزل المق ّدس –القرآن أو اإلنجيل ،-فھو فعل

.
كيف ال يت ّم التعرّف على تضا ّد آخر ،ذلك الذي يربط ما بين الدال والمدلول ،والذان ھما العنصران
البسيطان المك ّونان لل ّدليل .لقد نبّه رومان جاكبسون  Roman Jakobsonالستحالة التفريق بين الصوت
والمعنى ،مبيّنا ّ
بأن الوحدات الصوتيّة ليس ھناك من سبب لوجودھا سوى كونھا تتضا ّد في نطاق نسق
ما)).10
ماذا يقال إذن عن المعنى يكون في منطق ثنائ ّي أو ال يكون ! إنه الخالصة التي توصّل لھا أ.ج.غريماص،
ل ّما أنھى أحد كتبه األكثر شھرة) .(11ليس ھناك سوى الصعوبة القصوى لالشتغال حول ھذا المفھوم ،إنّه
في ذاته جوھر فرد ،وحدة تصنع المعنى بذاتھا ومن أجلھا ،سواء كان مصدرھا الكتابة أو النطق .تعالوا
لننظر في أفق آخر:
جنيالوجيا  III:الشفاھيّة-الكتابة ،أركيولوجيا المعنى ،خالل العصور الحجريّة.
كيف يمكن قراءة حفريّة صخريّة أو طرس من النقوش أو الرسومات؟ قليلة ھي األعمال التي سعت إلى
إماطة اللثام ع ّما حفره ورسمه أو تق ّدم به قربانا رجال الطاسيلي ،اآلھقار ،األطلس الصحراوي
)الجزائر( ،األكاكوس أو مسّاك )ليبيا( ،السكو ،أومغارة شوفي )فرنسا( أو األلطاميرا )إسبانيا(؟ بماذا
ينجد الفن الجداري للعصرين الحجريين القديم والحديث –مھما كانا شيئا واحدا -في وضعية المشكل الذي
يشغلنا؟ كيف يمكن انطالقا من دا ّل خالص ،صامت تماما ،الوصول إلى داللة ونتاج معنى؟
ھناك عمالن يمكن فحصھما في جوھر منھجيھما وفي مقصديتھما:
ا( في عمل له يكشف عن محصّلة يعتقد ج.ل.لوكلّك ) G.L.Le Quellec(12أنّه ينصف الجداريّة
المرسومة بتين تازاريفت في الطاسيلي ناجر )الجزائر( فجعله يتدثّر بصمت األموات ،بعد أن اعتقد
أحمادو ھامباتي باع  Ahmadou Hampaté Baبأنّه جعله يتكلّم .قرأ بالعكس وسلبيّا ما ف ّ
ك رموزه
العالم فول بي  FulBéبطريقة خطّية ،واتھم ھذا األخير وھنري لوطي  Henri Lhoteبتحميل الحفر
الخطّي المتع ّدد األلوان لتين تازاريفت بمعنى قومي بلھي  peulhبالنسبة لألول وبمعنى استعماري بالنسبة
للثاني .يقيم حجّته باإلحالة إلى حقل كوري م ّمانيت في اآليير ،حيث تمثّل الجداريّة الصخريّة ،بالنسبة
للطوارق ،النب ّي إلياس) .(13يظھر من خالل إعادة النّظر ھذه في النقوش الخطّية المحفورة المتع ّددة
األلوان وتحميلھا بمعنى طارقي جديد ،وبعد تفكيك القراءة "المباشرة والفوريّة" االجتماعية
األنثروبولوجية والنابعة من وجھة نظر تقنية محضة التي قدمھا آمادو ھامباتي باع ،يميل ج-.لـ.لو كالّك
نحو قراءة بنويّة لجداريات ورسومات الصّحراء .ھو ال يقرأ النقوش الخطية المحفورة بصفة مباشرة
وفوريّة وواحدة بواحدة ،لكنه يشتغل على مجموع الجداريّات والرسومات التي تبلغ اآلالف في حقل متّسع
يشمل قسما كبيرا من الصحراء .يتعلق األمر بنص منقوش ومرسوم عبر آالف السنين من قبل مجتمعات

)J.P.Vernant (14) (15حيث يلتقي المنھج مع منھج ج.كاالم-قريول.
ب( في مقال مع ّمق ،يق ّدم سليمان حاشي مقاربة منھجية تح ّدد قراءة انزياحيّة لـ))جداريّة الثور(( لتين
ھاناكاتان) .(16يتعلّق األمر بتحليل مر ّكب للوحتين صخريّتين يمثّالن ثالثة موضوعات ،تبدو مستقلّة
وغريبة عن بعضھا البعض .استعان المؤلّف بجھاز من المرجعيّات متخذا في الحسبان جميع المعطيات
المش ّكلة لمجتمع بشر ّ
ي .لكي يتجنّب السرد الوصف ّي وليقوم بعمل تحليل ّي بنائي ملموس لتمثيالت
تصويريّة ،يتلقّى التضا ّدات الثنائيّة ويتص ّورھا في ))حزم من العالقات(( النوعيّة التي تبنين مختلف
الوحدات األسطورية الكبرى )الميتامات( التي عليه قبل كل شيء أن يعزلھا .فالتحليل البنو ّ
ي ال يكشف
عن معنى أنثروبولوجي واجتماعي إال إذا ما كان النص الجداري ،التصويري أو التجريدي ،محتويا على
شفراتّ .
إن س.حاشي خالفا لـ ج-.لـ.لوكالّك  J.-L.Quellecيكشف عن ھذه الشفرات باحثا عنھا بعد
مرور آالف السنين ،في الطقوس ،في إجراءات تحديد مواطن اإلقامة ،بنينة الفضاء المنزلي ،األنساق
الرمزية والتراتبيّات االجتماعية لطوارق ك ّل فروان باآليير ،ك ّل ذلك يت ّم معا في نفس الوقتّ .
إن المقابلة
بين الشفرات المولّدة ،الفضائيّة ،ال ّزواجيّة واالجتماعيّة ،من ناحية والوحدات الثالث لجدارية الثور ،من
ناحية أخرى ،تمثّل اإلجراء المناسب إذ ينبثق عن األم والبنت ومشھد الثور بصفة حتمية المعنى في
تعقيده .تتكلّم جداريّة الثور كما تكلمت جدارية تين تازاريفت .فالمعنى ليس نصا بل إنه يطفو على سطح
النصّ مادام ھذا األخير ت ّمت معالجته في العمق وما دام معناه مستتراّ .
إن الفرق بين ھذا الحفر الخطّي
والكتابة األدبيّة المعاصرة يكمن في أن األ ّول يكون دائما منزاحا في معناه في الوقت الذي يكون فيه قابال
للقراءة عبر تلقّي ھذه اإليقاعات ،حيث يحوم المعنى .إن الكشف عن ھذا الوجود المتع ّدد ألشكال المعنى
المنتج ،وبالتالي ،يجعله نصا علميا ھو بالضرورة مسكون باإليقاع ،وھو نفسه اإليقاع الدا ّل للجداريّة مثل
أ ّ
ي تصوير غير خطّي.
يبقى طرح مشكل عالقة الحاضر بالماضي :في حالة تنتازاريفت ،مثلما ھو األمر بالنسبة لجدارية الثور،
إنه حاضر فولبيو  FoulBéوالطوارق الذي يفسّر فترات الماضي المص ّورة على الجدر الصخرية ،كذلك
األمر عند أ.ھامباتي باع  A.Hampaté Baوكذلك نصوص سليمان حاشيّ .
إن األمر ھنا بالذات يتعلّق
بالمنھج الجنيالوجي  ، généalogiqueكما ط ّوره ك ّل من فوكو  ، Foucautدرّيدا Derrida
ودولوز  Deleuzeانطالقا من نيتشة  Nietzsche.علينا حينذئذ تسوية مشكل ظ ّل معلّقا :العودة إلى
الماضي من أجل أن نضفي عليه معنى موضوعيّا يحتاج إلى البحث عن أصول وليس عن أصل يتطلب
بذل جھد لبناء أسطورة مع االعتقاد في بنائھا من جديدّ .
إن معنى جداريّة ما ،ك ّل جداريّة ،ال يمكن أن

!
انفتاح
مالذي يمكن قوله سوى كون مفھوم األدب يمثل "مقولة حديثة العھد" ،16مثل أدب العصور الوسطى
واألدب الكالسيكي حيث المتخصّصون في العصور الوسطى يؤ ّكدون ،منذ عھد بعيد ،بأنّه كان "شفاھيّا"؟
ما الذي يمكن قوله أيضا بشأن األدب العربي الجاھل ّي ،الذي نعرف طابعه المنطوق والمغنّى؟ متى ومن
"كتب" المعلّقات؟ ما الذي يمكن قوله أخيرا ،سوى كون ّ
أن األمر يتعلّق ھنا بما تس ّميه اإلبستمولوجيا
وعلوم اإلنسان بالوھم االستذكاري؟
لعلّه سبيل مفتوح :كان جيل دولوز قبل ج-.لـ.لو كالّك ،سائرا على خطى أندري لوروا-قورھان بيّن كيف
ّ
أن المجتمعات المشھورة بكونھا شفاھيّة أو تعتمد على المنطوق كانت كذلك ،ليس ألنھا فاقدة لنسق خطّي،
لكن لكون ھذا النسق ))كان مستقالّ عن الصوت ،ال يستند إليه وليس تابعا له ،لكنه كان موصوال به متّسقا
معه ) ((.(19في نصّ أكثر حداثة ،20يعود أ .لوروا-قورھان إلى المسألة ويزيد من تعقيد اإلشكاليّة
مشتغال على العالقات بين الوحدات الخطية والوحدات الرسميّة ووحدات الكتابة التّصويريّة في البعد
التزامني للتشكيالت الجدارية .م ّما يالحظه ،يمكننا أن نستخلص بأنّنا بعيدين عن قراءة التسجيالت
الكتابيّة ،ما دامت الخطّيّة تظ ّل ھي السبيل الوحيد لتفكيك الشفرة.
ما الذي يمكن قوله في افتتاح ملتقى علمي يحاول أن يتجنّب ثنائيّة تعيش منذ على األقل ألفيتين ونصف من
األنطولوجيا االزدواجيّة؟ ما الذي يمكن قوله أيضا عن التضا ّد شفاھيّة-كتابة ،وباألحرى عن المصطلحين
المجرّدين ،والذان يمثل كل منھما بالنسبة لآلخرعلّة عقمه المفھوم ّي ! مالحظة بسيطة تفرض نفسھا :إذا
ما كففنا عن الحديث عن الميثولوجيا اإلغريقيّة باعتبارھا أدبا شفويّا في اإللياذة ،األوديسة ،أنساب اآللھة
واألعمال واأليّام؟ وإذا ما كففنا عن الحديث عن تراجيديات سوفوكل باعتبارھا أدبا شفاھيا؟ كيف وصلت
إلينا األساطير اإلغريقيّة وسيرة بني ھالل لوال وساطة الكتابة ...اإلغريقيّة والعربيّة؟
الشفاھيّة موضوع انتھى ،تحنيط للثقافة المنطوقة ،تحريم للفكر ،مادامت مشتغل عليھا من وجھة نظر
الكتابة وليس أبدا من داخل المجتمعات الموسومة باعتبارھا شفھية فقط .ال توجد مجتمعات شفاھيّة ،كما ال
توجد مجتمعات كتابيّة .ليس ھناك سوى مجتمعات تستعمل الخطوط ! سوف يظل محتفظا بالشعر المغنّى
الذي يبقى على الدوام موقّعا ،مسكونا باإليقاع .يتوجّه للحرف وللجسد عن طرق الطقس واإليقاع ،قبل أن
ّ
والكف
يكون معنى خطّيّا واضحا ألول نظرة .لعلّه يتحتّم التوجّه نحو المعنى عن طريق جماليات اإليقاع
عن تشييئه وتقديسه ،وكأنّه يمكن أن يكون جوھرا )وصيّة( واضحا في نفسه ،وبنفسه ومن أجل نفسه.
لعله ،حينئذ ،نتعرّف على األق ّل إلى أين علينا أالّ نتّجه.
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