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  محاضرات َّـ النقد األدبي اِّـعاصر

  بوعلي كحال.د: إعداد 
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●  

  نقد الشكالنية والبنيوية

  األولالجزء 

  

  

  : الشكالنیة والبنیویة 

لقد كان واضحا  منذ  البدایة، عندما بدأ التنظیر للبنیویة والسیمیائیة بالبحث في أوصولها       

ففي  غالب  األحیان ُترجع .  دبي  التاریخیة ، أن هذا المنهج لم یكن یحمل نظرة موّحدة للنص األ

ال نستطیع  أن  نرصد األصول  العلمیة التي  قام  علیها .  " تلك األصول إلى الشكالنیة الروسیة 

البحث السیمیائي بصرف  النظر عن  المظهر التنظیري  العام  الممیز  ألبحاث  الشكالنیین  الروس 

Formalistes russes  و التي كان لها عمیق األثر في  1930 – 1915ت المتبلورة خالل السنوا

ومعلوم  أن الشكالنیة الروسیة تستبعد أي عالقة  "    .  الدرس البنیوي و السیمیائي على حد  سواء 

" ، " إیخامبوم " فاألدب  ، في رأي . للنص األدبي مع الواقع المادي أو التاریخ  الشخصي  لصانعه  

ال یعكس  التعبیر  المباشر  للمشاعر  الشخصیة  للكاتب ، و ال بوصفه نظاما متجانس العناصر 

  ". للتجربة  السیكولوجیة  ، فهو بناء ولعب    Projectionیكون و ال یمكن أن یكون إسقاطا 

والظاهر أن هدف الشكالنیین الروس األول كان تقویض المنهج البیوغرافي  في النقد الذي       

  " .فروید " ، ثم ما تبع ذلك من ظهور النقد النفسي على ید  " سانت بیف " أرسى دعائمه 

  

وقد تجسد تأثیر الشكالنیة على البنیویة بصفة خاصة في التركیز على  عنصر  اللغة من        

خالل االستعانة باللسانیات الحدیثة و التي رّكزت كثیرا على العالقة  بین  الدال والمدلول كما تشیر 

في " : " روالن بارت " یقول  "  .   F. de  Saussureردیناند دي سوسیر ف" إلى ذلك أبحاث 

الوضع الراهن للبحث تبدو االستعانة باأللسنیة ذاتها ، بوصفها  نموذجا للتحلیل  البنیوي  للحكایة ، 
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واألكثر من ذلك أن البنیویة تستبعد  ،  لیس  فحسب اختراق  عناصر  الواقع المادي . أمرا طبیعیا 

عناصر التاریخیة للنص األدبي ، بل ترفض االستعانة بما من شأنه أن یساهم في إضاءة النص وال

یشكل النص كیانا داللیا قائما بذاته ال نحتاج في .  "  مثل المعلومات المتعلقة بالبیئة التي أنتجته  

أو األحداث وصفه إلى معلومات خارجیة عنه  سواء   تعلقت بحیاة الكاتب أو الظروف المحیطة به 

  .ینحصر موضوع السیمیائیة في وصف األشكال الداخلیة لدالالت النص . المرویة 

  

ونبادر إلى القول ، عند هذا الحد ، أن القرائن التي استند إلیها البنیویون في هذا الطرح كانت       

سابقة التي ال تعوزها الدقة في معظم األحیان ، وأن الهدف المسطر، المتمثل في تقویض المناهج ال

ننكر أنها أساءت فهم النص األدبي في بعض األحیان ، كان  في  الغالب  یسبق  الدراسة النظریة 

یقوم  المبدأ  األساسي  الذي  اعتمدوا  علیه  والزموه  على . " التي تحاول التأصیل للمنهج البنیوي 

التاریخیة البیوغرافیة والسیكولوجیة ؛ معارضتهم للمناهج التقلیدیة  المتبناة  في  الدراسات النقدیة 

من هذا . فوجهوا لها انتقادات  تخص  إهمالها  لألدب  كمجموعة  شكلیة تحكمها قوانین خاصة 

التعریف الذي وضعوه لألدب ، جاء تركیزهم ، في المقام  األول ،  على العناصر النصیة ، و على 

النص األدبي اذ یعتبر . ؤدیها  في مجمل النص العالقات المتبادلة بینها ، وعلى الوظیفة التي ت

و في " . معطى منفصال عن موقع القارئ و معزوال عن السیاق  التاریخي  الذي  هو جزء منه 

مقابل هذا المشروع الذي تبنته البنیویة ، والذي  یهدف  إلى  استبعاد  الّسیرة و الّسیرة الذاتیة بالدرجة 

في شرح وتأویل هذه العالقات الجدیدة التي اكتشفها البنیویون داخل  األولى ، انصبت الجهود بعد ذلك

و یكفي ، لكي نتحقق من  هذه  المسلمة ، أن نعود إلى تجربتنا الخاصة مع قراءة . " النص 

النصوص السردیة ، فهي تدّلل على أن الدالالت التي تستقر  في  ذهننا  و  نحن ننهي قراءة القصة 

والواقع أن  لذة القراءة ، في حد . مینها و ال إلى االعتبارات الخارجیة عنها تحیل مباشرة على مضا

ذاتها ، ال یمكن أن تتحقق إال بربط مضامین  القصة  بالعناصر  الواقعیة الخارجیة ألن تلك  

فالهدف من . المضامین  ما هي  إال  تصویر  كاریكاتوري  أو مأساوي أو نمطي للعناصر الواقعیة 

هو إجراء نوع من الموازنة بین طروحات النص والحقائق المتعلقة بالواقع الخارجي ، ومن هنا القراءة 

  .تكتسي أهمیتها كممارسة معرفیة 

  

وبعد  االنشقاق  الذي  حدث  في  صف  البنیویین  نتیجة هذه النظرة األحادیة للنص والتي       

عالقتهم بالشكالنیة الروسیة بدعوى أنها  ورثوها عن الشكالنیین الروس ، عمد البنیویون إلى نفي

ُیتهم أنصار التحلیل البنیوي  في اللسانیات " : " لفي ستراوس " یقول . عزلت الشكل عن المعنى 

و هذا نسیان من المتهمین أن الشكالنیة  مذهب  مستقل ، تخالفه . واالناسیات بالشكالنیة غالبا 
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ه  ،  بسبب المواقف المختلفة جدا التي تقفها المدرستان من البنیانیة ، من غیر أن تنكر ما تدین له ب

ذلك بأن الشكل یتحدد بتعارضه مع مادة .  وتمتنع عن االعتراف لألول بقیمة ممتازة  . الملموس 

غریبة عنه ؛ لكن البنیة لیس لها أي  محتوى  متمیز  ألنها  هي  المحتوى  وقد  تم  إدراكه  في  

والواقع  أن  البنیویة  انطلقت في هذا النقد الذي وجهته إلى .  یة الواقع تنظیم منطقي ُیعتبر خاص

ویتجلى  هذا المظهر نسبیا في التسمیة ذاتها التي . " الشكالنیة  من  مجرد  التسمیة  التي  تحملها 

باعتبارها ال  تولي  أهمیة  للمضمون  االیدیولوجي لألعمال ))  الشكالنیة (( ُوصفت بها أعمالهم 

فصحیح أن هناك اختالف بین الشكل و البنیة ، لكن المحتوى المعرفي لكال المنهجین ال "  . األدبیة 

. " یكاد یختلف في شيء  ،  فكالهما  ینطلق  من  اللغة و كالهما یعتبر النص كائنا مستقال بذاته 

بالمعنى المحاید لهذه في الواقع ، إن هذه التسمیة ال تنسجم و طبیعة أبحاثهم  التي لم تكن شكالنیة 

و هكذا تبدو تلك الحجج التي )) "  . اإلحاطة بداللة األشكال (( الكلمة ذلك أنها كانت ترمي إلى 

  .انطلقت من مجرد التسمیة واهیة عندما ُتخضع األبحاث الشكالنیة إلى الدراسة المتأنیة 

  

ظهور  حقل معرفي جدید هو ولقد ظهرت الشكالنیة والبنیویة  في  سیاق  تاریخي  تمیز  ب     

فقد . اللسانیات الذي أدى بدوره إلى اهتمام عام ، إن لم نقل هوس ، باللغة و بكل ما هو لغوي 

الذي "  Symbolic Interactionبالتفاعالت الرمزیة " تأسس في علم االجتماع منهج جدید ُیعرف 

أن  المعني  الكامنة  في   التفاعل    على  اعتبار " یركز على االتصال والرموز ،  أي  على  اللغة  

الذي ارتّكز " روالن بارت " ثم إن فكر "  . االجتماعي  الرمزي   تمثل   حقیقة   الحیاة االجتماعیة 

بصفة خاصة على اللغة أثار جدال  غیر  متوقع  تجاوز  النقد  األدبي إلى الفلسفة و علم االجتماع  

و قد عبر الكثیر من النقاد  عن  استغرابهم لهذه الظاهرة . ل والسیاسة  على نحو لم یسبق له مثی

خاصة و أنه لم یكن هناك تعارض حقیقي بین المضمون المعرفي للبنیویة و المناهج  السابقة األخرى 

و یمكن القول أن هذا االهتمام  المفاجئ باللغة ترتب عنه ، . مثل النقد الماركسي و النقد النفسي 

، "  A. Robackروباك . أ" یقول الناقد األمریكي . ید ، إهمال للمناهج األخرى على المستوى البع

ومن األشیاء الغریبة ": "   The Psychology of Literatureعلم  النفس  األدبي" صاحب كتاب 

التي ال یمكن  تعلیلها،  أن علم  النفس  واألدب  یتناوالن  موضوعات واحدة ،  أعني  الخیال 

العواطف والمشاعر وما أشبه ، وبرغم ذلك لم یظفر علم النفس األدبي إال بقدر ضئیل من واألفكار و 

و قد كان واضحا من البدایة انغالق البنیویة على نفسها  ورفضها  " . الدراسة إلى عهد قریب جدا  

أن   ألي  حوار  مع  المناهج  النقدیة  األخرى برغم أنها تناولت موضوعات سبق للمناهج  األخرى 

)  3(كثیرا في  دراسته  النفسیة لألعمال األدبیة " فروید " فلذة  النص التي ركز علیها .  تناولتها 

  لذة  النص"  في   كتابه "  روالن  بارت " ُیعاد  الكالم  عنها  عند  البنیویین  أمثال  
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Le plaisir du texte . "  

  

التي أعادت صیاغة الكثیر من آلیات التحلیل وعندما تشعبت  البنیویة وتطورت  السیمیائیة     

البنینوي ، ظهر للنقاد أن النص ال یمكن غلقه واعتباره مجرد وعاء لغوي بل ، على عكس ذلك ، فقد 

اعتبروه كائنا مفتوحا  على  أبعاد مختلفة ، نفسیة و اجتماعیة و لغویة و غیر ذلك ، على نحو ما 

  .سنرى في الجزء الموالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


