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خطاب الجنس
ٌ
العربي القديم
مقاربات في األدب
ّ
هيثم سرحان
(المركز الثقافي العربي)

كت�اب هيث�م س�رحان خط�اب
مقارب�ات ف�ي األدب
الجن�س:
ٌ
ُ
يس�تكمل
كتاب
العرب�ي القديم ٌ
ّ
معرفتَن�ا في الثقاف�ة العربية التي
ِ
تس�ليط الضوء
تبقى ناقص ًة دون
على تل�ك المئات من القصص
والنوادر والحكايات والطرائف
ِ
وتحليلها للوقوع على كنوزها المختفية
والوقائع واأليام

ٌ
محراث واحد،
والمخفي�ة .وهذا الحقل بالطب�ع ال يو ّفيه
ّ
ٍ
ّ
مطروق طرق ًا جي�د ًا إذا ما ق�ورن بالحقول
غي�ر
وس�يظل َ
ِ
المقتولة بحث ًا .كتاب هيثم سرحان ّ
يدش ُن خوض ًا
األخرى
ٍ
ثمرات س�تكون
جدي�د ًا في هذا الميدان الصعب ،ويقدّ م
بالتأكي�د فاتح�ة لمش�روع طوي�ل للعم�ل عل�ى ه�ذه
ِ
َ
مفاصل أخرى منها.
ولبحث
الموضوعة،
تمرن
قب�ل هذا الكتاب الذي بين يدي�ك أيها القارئّ ،
حقلين :حقل التأويل الداللي
هيثم س�رحان أكاديمي ًا في
ْ
التمرن األول إلى بحث أنظمة
وحقل السيمياء .أفضى به ّ
التأوي�ل لدى المعتزل�ة متناو ً
ال نظري� َة المعرفة التي يقوم
�ن يخوض
عليه�ا التأوي�ل االعتزال�ي ،فاكتس�ب خبرة َم ْ
الز ٌ
ف�ي بحر واس�ع من النص�وص القديم�ة ترافقه�ا ُم َ
مة
المنهج�ي فخرج لنا
توخى منها العون
لنص�وص حديث�ة ّ
ّ

بكتاب�ه األول في الع�ام  2003تحت عنوان اس�تراتيجية
التأوي�ل الدالل�ي عن�د المعتزل�ة ،وكان أطروحت�ه لني�ل
التم�رن الثان�ي ،خ�اض غم�ار
درج�ة الماجس�تير .ف�ي
ّ
البح�ث ف�ي الس�رد العرب�ي القديم ناش�د ًا الكش�ف عن
أنظمتها الس�يميائية ،وهذا البحث ليس ببعيد عن األول،
تمس ٌ
�ك بنص�وص التراث وتط ّلب للعون
ُ
فعدّ ته هي هيّ ،
المنهج�ي الحدي�ث ،وحت�ى أكون أكث�ر د ّقة ،ف�إن هيثم
س�رحان في غوصه في الس�رود العربية القديمة إنما كان
يبحث عن منظومة المعارف العربية من خالل سرودهم.
فالس�رد كم�ا تب ّناه تبدّ ى مفهوم ًا يش�ير إلى نظ�ام المعرفة
ّ
يش�كله المجتمع ،وهنا يكمن عم�ق معالجته التي
ال�ذي
أفض�ت إلى ظه�ور كتابه الثان�ي في الع�ام  2008تحت
عن�وان األنظم�ة الس�يميائية :دراس�ة ف�ي الس�رد العربي
القديم ،وكان أطروحته لنيل درجة الدكتوراه.
في كتابه الجديد هذا ،كتابه الثالث ،،خطاب الجنس:
مقاربات في األدب العربي القديم ،يبحث هيثم س�رحان
محرم لم ُيلت َفت إلي�ه إ ّ
ال لمام ًا ،وفي ظ ّني أنه
ف�ي خطاب ّ
سيظل مجا ً
ّ
ال غير مطروق بكفاية لسنين قادمة .والمؤلف
يرده�ا إلى غياب األدوات
عل�ى وعي بهذه الحقيقة التي ُّ
النقدي�ة المالئم�ة لمعالج�ة ه�ذا النمط م�ن النصوص،
وكذل�ك غي�اب الوع�ي بأهمية ه�ذه النص�وص وأهمية
دراس�تها ،وم�ا غياب ه�ذا الوعي األساس�ي إ ّ
ال بالمنزلة
الت�ي يحتله�ا الجن�س وخطاب�ه ف�ي ثقافتن�ا واجتماعن�ا
المح�رم
الحديثي�ن بوصفهم�ا ميداني�ن يش�تبك فيهم�ا
ْ
ّ
يتتب�ع المؤلف الس�رود العربية
واإلث�م و َذهاب الحي�اءّ .
القديم�ة المبثوث�ة ف�ي أمه�ات الت�راث الس�ردي العربي
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ّ
محكمة
الكوفة :مجلة فصلية

ٍ
ٍ
ووقائع وأيا ٍم
ون�وادر
وقصص
بحكايات
ليأت�ي
الضخ�م
َ
َ
َ
َ
قاس�مها المش�ترك موضوعة الجن�س ،غير أنه
وطرائ�ف
ُ
يتوخ�ى من تلك الس�رود البالغة الوف�رة إطالعنا على
ال ّ
مادتها البحتة وإمتاعنا بفحواها ،بل بمطاويها ومخفياتها،
باألعم�اق التي تتم�رأى مخادعة في مظاهر س�ردية تبدو
اعتيادية ومألوفة ،لكن تحليالت هيثم س�رحان تكش�ف
النص السردي ليقع على
عن البنية العميقة لها حين يقشّ ر ّ
ل ِّبه المنشود والمبتغى.
َ
الصعب الذي
العمل
ولكن كيف يح ّقق المؤلف هذا
َ
يتط ّل�ب معرفة خاصة ومهارة في اس�تعمال ه�ذ المعرفة
الخاصة؟ وه�ل حقق الهدف في محاوالت�ه إماطة اللثام
لب النصوص الجنس�ية التي عالجها ف�ي كتابه؟ أو ّد
عن ّ
أن أذهب مباشرة إلى القول إن تحليالت الكتاب للسرود
المنتق�اة ب�دت لي المعة ف�ي مجملها ،فزي�ادة على نزعة
التشويق الموجودة أص ً
ال في الخطابات والنوادر نفسها،
يضفي هيثم سرحان على تحليالته طابع ًا تشويقي ًا مضاعف ًا
وذلك من خالل أمرين باعتقادي :األول هو طبيعة انتقاء
الم َ
خضع�ة للتحليل ،والثاني اللغ�ة التحليلية
النص�وص ُ
الت�ي تكتس�ب نصاعة خاص�ة .لكنني أيض ًا أو ّد أن أش�ير
إلى أن بعض التحليالت تمتاز بالحماس�ة المفرطة ،وقد
حب ًا» ،اندفاعات
ّ
أس�ميها «اندفاعات عاشق َت ْل ِص ُف عيناه ّ
ت�و ّد بلوغ فكرة مس�بقة ف�ي رأس الباح�ث ،وللقارئ أن
الغس�اني
يتد ّب�ر معالجة المؤل�ف لقصة َس ْ�ب ِي ابن ُهبيرة ّ
زوج�ة الح�ارث ب�ن عم�ر في ه�ذا الكت�اب .م�ع ذلك،
تبدو ه�ذه االندفاعات التحليلية أنه�ا تتبنى فكرة إيجابية
يس�عى المؤل�ف من خالله�ا إلى الهج�وم غير المباش�ر
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أساس�ي (الزوج) يمارس دور ًا عنيف ًا
جنسي
على شريك
ّ
ّ
ض�دّ المرأة بإلحاقها ب�ه وجعلها تابع� ًا ،وموضوع ًا ،وآلة
معنوي؛ حيث يو َدع فيه
جنس�ية ،ومخزن ًا مادي ًا لتأمين كنز
ّ
الش�رفّ .
كل هذه التصورات ع�ن المرأة تجعل المؤلف
إضماره�ا ه�ذا الحي�ف ،فيطلق
ينع�ى عل�ى الحكاي�ات
َ
أحيان ًا للغته العنان دون حيطة أو حذر كأن يرى أن المرأة
سبية على ْ
تفضل ْ
العربية كانت ّ
أن تكون زوجة،
أن تكون ّ
وأن ّ
لذ َتها مرهونة في الخضوع للس�يطرة الجنس�ية ،وأن
الس ْبي.
متعتها مرهونة في الوقوع في دائرة َّ
أساس�ي يقدّ مه كتاب هيثم س�رحان للقارئ
ثمة تنبيه
ّ
ّ
المتمخ�ض ع�ن
العرب�ي؛ وه�و أن خط�اب الجن�س
النصوص الس�ردية الجنسية ،الخطاب بما هو ممارسات
ثقافي�ة وبنى كلية لهذه الممارس�ات ،والنصوص بما هي
حام�ل لهذه البن�ى الثاوية فيها ،أق�ول إن خطاب الجنس
يص�ح أن يش�تبك مع خط�اب القيم
مك�ون حض�اري ال
ّ
ّ
الثاوي ف�ي النصوص الدينية وقوانين الش�ريعة والتقاليد
المكون
ينبهنا الكتاب على فصل هذا
ّ
والعادات .ومن هنا ّ
الحضاري وفحصه ال لش�يء غي�ر زيادة المعرفة بثقافتنا،
في الحقيقة ،ال لشيء سوى الس�تكمال معرفتنا بثقافتنا.
وبالس�لب ،يوحي لنا المؤلف أن معرفتن�ا بثقافتنا ناقصة
بالض�رورة م�ن دون معرفة خطاب الجن�س .وهذه مهمة
ق�ام به�ا المؤلف ليس على مس�توى التنبيه فحس�ب ،بل
على مستوى الش�روع باس�تكمال هذه المعرفة الناقصة؛
وتلك وحدها مأثرة لهذا البحث.
م�ن ه�ذه الزاوي�ة يك�ون الكت�اب كت�اب كش�ف
واستكش�اف؛ كش�ف لمكامن ف�ي ثقافتن�ا القديمة ،التي
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م�ا زالت في جوانب عدي�دة منها هي ثقافتن�ا الحديثة ما
دام�ت تثقلنا بالوصاي�ا واإلكراهات ،ومستكش�ف لبحر
ُّخذت أعشاش� ًا نش�أت فيها ونمت
م�ن النصوص التي ات
ْ
مقاربات في األدب
تصوراتنا المتوارثة .خطاب الجنس:
ٌ
العربي القديم اس�تجالء لصورة ف�ي ثقافتنا العربية ،وهو
ّ
في الوقت عينه اس�تجالء لصورتنا نح�ن في تلك الثقافة
نفس�ك ،وتمثيل
تجلو ماض َيك هو أن
نفس�ها .ف�أن
َ
َ
تجلو َ
ه�ذا الماضي هو بمعنى م�ا تمثيل ألنفس�نا أيض ًا .وحين
ُن ْبن�ا عن ماضينا لنقول عنه أش�ياء معينة باعتبارها أش�يا َءه
الحقيقية ،فإننا في الوقت نفس�ه ،وباألصالة عن أنفس�نا،
قلنا أش�ياء عن أنفس�نا باعتبارها أش�يا َءنا الحقيقية أيض ًا،
وإن اختلفت مظاهر األش�ياء وتنوعت ألوا ُنه .فنحن وهو
نش�ترك فاعلي ًة ومفعولية .وخطاب الجنس العربي الذي
بمستوى ما على ما ننطوي عليه
مثّل أسلافنا كان ينطوي
ً
اآلن من نظام للمعرفة ما زال يمارس فع َله فينا.
وف�ي الوق�ت عين�ه ،إن تن�اول المؤل�ف موضوع�ة
الجنس وصلتها بتراثنا العربي تكشف عن وعي القدامى
المتق�دم في تكيي�ف أفكارهم لحاضرهم .فق�د كان ثمة
ّ
خط�ان متوازي�ان يعمالن مع� ًا ،وال يكاد يتق�دم أحدهما

حتى يلحق به اآلخر ،وال يكاد يتأسس شيء جديد عم ً
ال
حتى يتأس�س ش�يء جديد نظر ًاّ .
كل ذل�ك فرضه العصر
أنفس�هم ،بل باألحرى
الجدي�د الذي وج�د
ُ
العرب فيهم َ
صنع�ه العرب أي�ام كان�وا َي ْصنَع�ون وال ُي ْصنَعون ،حيث
تتداخل ثقافتهم بثقافات أخرى ،وتتداخل ألوانهم بألوان
أخ�رى ،وتتداخ�ل لغتهم بلغات أخ�رى ،ويتداخل حتى
دينُه�م بأديان أخ�رى ،أعراق وديان�ات ومذاهب ولغات

ولهج�ات عالجوه�ا فأنتجوا لن�ا ما أنتجوا ،وم�ن بين ما
أنتجوا ش�يء كامن في تلك النص�وص التي يعالجها هذا
الكتاب ،يس�تنطقها ويحاورها ليعثر على محددات تلك
المرحل�ة فيم�ا يتعلق بالثقافة الجنس�ية ،واألهم من ذلك
التصور الذي تحمله النصوص للجنس وطبيعته.
إن هذا الكتاب مس�اهمة في طريق ّ
فك االش�تباك بين
قداس�ة الماض�ي ونصوص�ه الس�ردية الجنس�ية من جهة
وحرم�ة البحث التفصيل�ي والتحليلي فيه�ا ،أو العزوف
ُ
المهمة
عنها في الوقت الحاضر .وهذه واحدة من النتائج
ّ
خفي� ًا ه�ذا االرتب�اط
والمباش�رة له�ذا الكت�اب .ولي�س ّ
الحميم بين القداس�ة والالجنس ،ألن الجنس في س�ياق
القداس�ة دن�س ،فلا تقديس م�ع التدنيس .وهن�ا تتجلى
الفك�رة المهم�ة ف�ي تبيين ه�ذا االرتب�اط اإليهام�ي .إن
ّ
فك هذا االرتباط ،وهو ش�يء موج�ود في تضاعيف هذا
الكتاب ،مساهمة في توسيع الفهم وتصحيحه عن ظواهر
إنسانية طبيعية ،وهي محاولة نحو فهم أفضل أيض ًا لذلك
الحش�د الهائل من النصوص الس�ردية العربي�ة القديمة،
وه�ي محاول�ة لتوفي�ر متعة أكب�ر كذلك عبر اس�تكناه ما
تخف�ي تل�ك القص�ص الجنس�ية ،والن�وادر والطرائ�ف
والحكاي�ات التي احتوت على خطابات جنس�ية أو حتى
كرس�ت هذه الخطابات عن سابق تصميم .وما من مهمة
ّ
أمت�ع للبح�ث من إيجاد س�بل اكتش�اف ه�ذه الخطابات
وتقديمه�ا ،األم�ر الذي فعل�ه المؤلف هيثم س�رحان في
مميز ،فق�دّ م لنا هذا الكتاب الذي
ه�ذا الكتاب على نحو ّ
يو ّفر المتع َة والمعرفة في آن.قراءة حسن ناظم

الكوفة ،السنة  ،1العدد  ،1خريف 219 2012

