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  محاضرات َّـ النقد األدبي اِّـعاصر

  بوعلي كحال.د: إعداد 

  

2  

●  

  نقد الشكالنية والبنيوية

  انيثالالجزء 

  

  

  النص األدبي ككیان مفتوح : ائیة إلى علم النص من السیمی 

الواقع أن عالقة الفن  بالواقع من األفكار التي لم تتبلور في أبحاث البنیویین ، و قد كان هذا من    

األسباب القویة التي أدت إلى ظهور فروع لها تكاد  تتجاوزها  في  المّدة  األخیرة ، وفي مقدمة ذلك 

وتعتبر هذه  المناهج الجدیدة النص كائنا مفتوحا على أبعاد مختلفة لغویة . السیمیائیة وعلم النص 

لكن هذه المناهج ،  المنبثقة في  الواقع  عن البنیویة  ،  تتناول هذه . نفسیة و اجتماعیة و ثقافیة و 

النفسي األبعاد  من  زاویة  مختلفة  بالمقارنة   مع  المناهج  الكالسیكیة  مثل  المنهج  التاریخي  و 

فالبعد . إنها تحاول أن تربط بین  هذه  العناصر  واللغة  أو  الدالالت  في النص . واالجتماعي 

االجتماعي والنفس اجتماعي یطرح بالنسبة للناقد السیمیائي مسألة قیمة  تبادل  األدلة ، وقیمة 

ما  استبعدته البنیویة   وهنا یعود الكالم من جدید عن عالقة الكاتب بعمله وهو. المؤثرات اللغویة  

أما بالنسبة لنا  ،  فإن تناول  الخطاب  ینحصر  في إشكالیة عامة  " : " شارودو " یقول . تماما 

)  Action( وتتمثل في الفصل . تسعى  لربط  عناصر اللغة  بظواهر أخرى ،  نفسیة واجتماعیة

  –اجتماع   –جة  ظواهر البنیة  النفس ومن هنا فإن  األمر  یتعلق  بمعال) .  Influence( والتأثیر 

، شخصوالتي  تتحقق  بسبب   تدخل    ،) Psycho  – socio – langagière( لغویـة  للمعنى 

  "  .لغوي  –اجتماعي  –هو  في  ذاته  نفسي 
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وقد  تبلورت  هذه  األفكار  لدى البنیویین  والسیمیائیین  إلى  درجة أصبحت معها النظرة       

حینما : " مفتاح  یقول محمد. التقصیر واإلجحاف في حق النص دیة إلى  النص  تحمل  معنى األحا

نوینا االستیحاء من  اللسانیات  والسیمیائیات  لتدریس  الخطاب  الشعري  العربي والكتابة فیه ترددنا  

ة ثم تطبیقها العكوف على  ما  كتبته  مدرسة  واحدة  لفهم مبادئها العامة والخاص:  بین  أمرین 

ولكننا  رفضنا هذا الخیار ألسباب موضوعیة من حیث إن أیة مدرسة لم .  على الخطاب الشعري 

تتوفق إلى اآلن في صیاغة نظریة شاملة ،  وٕانما  كل  ما نجده هو بعض المبادئ الجزئیة و النسبیة 

، أهمیة كبیرة   ، من جهته" تودوروف " ویولي "  . التي إذ أضاءت جوانب بقیت أخرى مظلمة 

للمرجع  الذي  یشیر  بالنسبة  إلیه  إلى  الواقع  واألیدیولوجیا  ، لكنه ، في الوقت نفسه ، یشیر 

عالقة  : هذه العالقات الخارجیة للنص في أربعة محاور هي " تودوروف " ویحدد . أیضا إلى التناص

دبي  ثم  طبیعة  العالقة  التي  النص  بالواقع  وعالقة  النص  بنص آخر وعالقة النص بجنسه األ

  .تربط  النص  بالواقع  

  

نفسه إلى حقیقة انفتاح النص على نصوص أخرى ، وهو ما یسمى " روالن بارت " ویشیر        

إن النص ، : یقول . بالتناص ، بل ویفصل بین مستویین  لهذا التفاعل  الموجود بین النصوص 

فال نص یتواجد خارج . ، شبكة تلتقي  فیها عدة نصوصكدلیل لغوي معّقد ، أو كلغة معزولة 

وهذه  النصوص  األخرى  الّالنهائیة  هي  ما  نسمیه . النصوص األخرى ، ینفصل عن كوكبها 

بالنص الغائب ، غیر أن النصوص األخرى  المستعادة في النص تتبع مسار التبّدل والتحول  حسب  

" وال یبدو من خالل مسیرة "  . ومستوى تأمل الكتابة لذاتها درجة  وعي  الكاتب  بعملیة الكتابة  ،  

یة و الموضوعاتیة وهو الذي  الطویلة مع البنیویة و السیمیائیة  أن كان  یهمل الدراسة التاریخ" بارت 

)  Le degré zero de l'écriture  ) "1953الكتابة درجة الصفر في " تابه  األول بع  ك أصدر

 Micheletمیشلیه كما كتب عن نفسه" موالیة یتضمن دراسة موضوعاتیة بعنوان كتابا  في السنة ال

par lui – même  .   " والمؤكد  أن التركیز الشدید على قضیة الشكل أو اللغة هو الذي قاد هؤالء

النقاد إلى الوقوف على نتائج مخالفة للمسلمات التي  انطلقوا  منها  في  السابق ، وهي المسلمات 

  .اغتها البنیویة و الشكالنیة الروسیة على الخصوص التي ص

  

  موقع الواقع والتاریخ من العمل األدبي والفني

  

إلى اآلن ما یزال البحث في طبیعة العالقة بین الواقع االجتماعي و العمل الفني " أفالطون " منذ    

شویه وتشكیك على ید من اهتمامات النقد األدبي األساسیة  برغم ما  تعرض له هذا الموضوع من ت
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والواقع أن النص األدبي تعرض إلى كثیر من  اإلجحاف  من  جراء المحاوالت . البنیویین األوائل 

إما اعتباره  تحریفا للواقع و : التي قامت بها المناهج الكالسیكیة التي لم تر فیه سوى شیئین  اثنین 

أو ) النقد الماركسي (مرآة  عاكسة  للواقع  أو اعتباره  مجرد  ) أفالطون( نوع من الكذب على الناس 

والحق  أن  التعقید الذي یمیز العالقة بین العمل الفني والواقع كان ) . النقد النفسي ( للواقع الذاتي 

یحتم على النقاد البحث في تفاصیل العالقة بتحدید  المستویات  المختلفة  لها بدال من التعامل معها 

  .معنى إما أن یكون اإلبداع الفني انعكاسا للواقع أو ال یكون بنظرة شمولیة مطلقة ، ب

  

فأفالطون  ینفي  في أن یكون . فبهذه الكیفیة بالذات تعامل النقد في القدیم  مع  هذا  الموضوع      

كل أوالئك . " العمل الفني ذا صلة قویة بالواقع ألنه بكل  بساطة  ال  یعّبر عن  حقیقة  األشیاء 

فهم  ُیحاكون  صور الفضیلة وما :  منذ أیام هومیروس ، إنما  هم مقلدون  فحسب   الشعراء ،

ویرى في  عدم  تطابق  العمل  الفني مع "  . شابهها ، أما الحقیقة ذاتها فال یصلون إلیها قط ؟ 

 إن. " الواقع أو الحقیقة دلیال على قصور هذا العمل ، بدال من اعتباره مؤشرا لوجهة نظر مغایرة 

الشاعر یضفي بكلماته وجمله على كل فن ألوانا تالئمه ، دون  أن یفهم من طبیعة ذلك الفن إال ما 

یكفي لمحاكاته ، ویؤثر  في  أناس ال  یقلون  عنه  جهال  ، وال یحكمون إال بصورة التعبیر ، 

عن القیادة الحربیة  فیدفعهم السحر الكامن في الوزن واإلیقاع إلى االعتقاد بأنه قد  حدثهم حدیثا خالبا

وعّبر  النقاد  العرب  القدامى  عن الفكرة ذاتها " . أو صناعة األحذیة أو أي موضوع فني آخر 

عندما نظروا إلى هذه المحاكاة على أنها ضرب من الكذب الذي ال یجوز إال للشاعر ،أو بمعنى آخر 

و لم تتغیر هذه  النظرة  . الشعر  أن هذا الكذب الذي یستقبحه  الناس في أمور حیاتهم یستلذونه في

غیر  مقبول لمفهوم )  Simplification( إلى  العمل  الفني  ،  التي   تحمل  في  ثنایاها تبسیطا 

اإلبداع الفني ، إال عندما بدأ النقاد في العصر الحدیث یربطون هذه العمل بصانعه و بالمحیط الذي 

  .أنتجه 

  

یمكن  أن  یكون مرآة عاكسة للواقع ، أو فلنقل أن هذا االنعكاس فالواقع أن العمل الفني ال      

یحدث بطریقة تختلف من كاتب آلخر حتى وٕان تماثلت  الخصائص  البیئیة  التي  أنتجته ،  ویرجع  

ذلك  أساسا  إلى االختالفات الموجودة بین مبدع وآخر  بحیث  تتجاوز  هذه  االختالفات أحیانا نفوذ 

فاإلنسان تركیبة معّقدة من . الشخصي إلى  االستعدادات  الوراثیة وترسبات الّالوعي  البیئة والتاریخ

االستعدادات  والخصائص الوراثیة  وآثار البیئة االجتماعیة بعناصرها المختلفة الثقافیة والسیاسیة 

وع من مع ذلك ، فإن العمل الفني الذي ُنظر إلیه في القدیم بن لكن،. االقتصادیة وما إلى ذلك و 

االستهتار واالستخفاف  بسبب  تجاوزه  للحقیقة والواقع ، تحول عند النقاد في العصر الحدیث إلى 
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لقد الحظ فردیریك . " عاكس أمین و صادق للحقیقة والواقع  على خالف حقول المعرفة و العلم 

" . نها إیدیولوجیة إنجلز أن الفن أكثر غنى وصعوبة من النظریة السیاسیة و االقتصادیة ، ألنه أقل م

فالعالقة بین الفن  والواقع  ال یمكن  قیاسها  بعالقة  حقول  المعرفة  المختلفة بهذا الواقع  ،  وهو ما 

عالقة نوعیة  بین  اإلنسان  وعالمه   –والفن عامة  –یعكس األدب . " لم یتفطن إلیه النقاد القدامى 

  " .زها عن غیرها من العالقات الفكریة والعلمیة ولهذه  العالقة قوانینها الخاصة التي تمیّ .  

وآخرون " لوكاش " وتبناه " هیغل " الذي أطلقه " الروایة  ملحمة  برجوازیة  " والواقع  أن  تعبیر      

الوعي ( والبناء الثقافي . " بعده یحیل بطریقة  ضمنیة  على  عالقة  العمل  الفني  القویة بالواقع 

( بعینه إنما هو في مجمله و في شتى صوره انعكاس  لألساس  االقتصادي  االجتماعي في مجتمع

إن ثقافة مجتمع محدد هي تعبیر عن عالقات اإلنتاج السائدة . في  المجتمع  )  الوجود االجتماعي 

فیه و صیاغة للحقائق األساسیة في واقعه المادي الموضوعي،  أي أن الوجود هو الذي  یحدد الوعي 

والمؤسف  أن  المناهج  التي اّتكأت على اللسانیات الحدیثة مثل الشكالنیة والبنیویة .  " ویفّسره  

انطلقت من هذا الشطر األول من التحلیل  الماركسي  لتضع مسلمة  أن  النص   لیس انعكاسا  

. للواقع ،  ألنه  بذلك  سوف   یصبح  ممارسة سلبیة أو تحصیال لحاصل ال طائل من ورائه 

البناء الثقافي رغم أنه بصورة عامة انعكاس للبناء " الثاني من هذا  التحلیل  یشیر  إلى  أن فالشطر 

األساسي المادي في المجتمع ، فإنه لیس انعكاسا  آلیا  ولیس  تعبیرا  سلبیا  ، فالعالقة بین االثنین 

ما  من مراحل تطور   في مرحلة –بل یمكن . عالقة تأثیر و تأثر دائبة ، قانونها التفاعل والتداخل 

إن )  …( أن تسبق الثقافة األساس المادي وتعمل على تغییره وتقوده  نحو هذا التغییر  –المجتمع 

حیاة المجتمع من الخصوبة و الغنى بحیث ال یمكن رد صورها الثقافیة  إلى العامل  االقتصادي 

في جوانب فردیة وعناصر  ذاتیة وحده ردا حرفیا جامدا، إذ یتضمن كل شكل من أشكال التعبیر الثقا

ومبادرات إنسانیة خالقة ، تجعل منه ظاهرة مركبة معّقدة ، وتجعل تفسیره بعامل  واحد تبسیطا مجافیا 

  "  .للعلم 

وتتجاوز العالقة  بین العمل الفني والواقع مجرد األساس االقتصادي والسیاسي إلى الظواهر      

یقول  . ة  التأثیر والتأثر هنا  تصبح على مستوى األشكال الفنیة الثقافیة والفنیة ، بمعنى أن  عالق

إن الروائي ال  یقول  ما  یریده بواسطة أسلوبه الفردي الخاص و لكنه بواسطة  : " لحمیداني  حمید  

فالمبدع ، في هذه الحالة " . مزج  كامل  ألسلوبه  بأسالیب  اآلخرین ، أي  بواسطة  أسلوب مؤسلب 

د حلقة في مسار طویل  للخلق الفني ، بمعنى أن عمله على المستوى الفني المحض ال ، یصبح مجر 

والجدیر  بالذكر  أن هیغو عجن مؤلفاته على أنماط . "  یتضمن سوى جزءا بسیطا من الخلق الفني 

أندریه شانیه ، ولوبران ، وأن بتهوفن صب سوناتاته  على  أنماط  هایدن ، وأن واغنر بدأ نشاطه 

فلسفة (( كل  هذا  مؤید  للتحلیل  الذي أورده تین في مؤلفه .  رات  مسكوبة  في  قالب  إیطالي  بأب
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ومهما یكون الفنان ابتكاریا . مبینا  أن  العبقریة إنما هي حصیلة  قوى ثالث، أهمها الوسط )) الفن 

ال مهما من حقول الدراسة وقد تبلورت  هذه  الفكرة  فیما  بعد لتصبح حق" . فإنه ال یبتكر إال قلیال 

خاصة بعد المجهودات التي قامت بها "  التناص "  السیمیائیة للخطاب األدبي والمعروف بمصطلح 

  .في هذا المیدان "  Julia Kristivaجولیا كریستیفا " الناقدة الروسیة 

  

جتماعي ، وهو وبهذا نصل إلى أنه ال یمكن الفصل بین العمل األدبي و سیاقه التاریخي و اال       

ما یعنى ، بشكل آخر ، أن انعكاس العالم الداخلي  والخارجي  فیه  ال  یعتبر  عیبا كما ال یعتبر 

وما یهمنا أكثر من هذا . تحریفا للحقائق باعتبار  أن  العمل  الفني  یتجاوز ویتسامى عن هذا العالم 

شخصي لصاحبه انطالقا من مسلمة أن كله طبیعة العالقة التي تربط بین العمل األدبي والتاریخ ال

  .العمل الفني لیس انعكاسا میكانیكیا للواقع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


