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قواعد النرش يف املجلة

مثلام يرّحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف 
األصيلة،  العلمية  األبحاث  بنرش  )العميد(  جملة  ُترّحُب  اإلنسانية، 

وفقا للرشوط اآلتية:
العلوم . 1 جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 

اإلنسانية املتنّوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته 
أو  العربية  اللغتني  بإحدى  ومكتوبة  عامليا،  عليها  املتعارف 

اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
م األصل مطبوعا عىل ورق )A4( بنسخة واحدة مع قرص . 2 يقدَّ

بخط  كلمة،   )10.000–5.000( بحدود   )CD( مدمج 
Simpelied Arabic عىل أن ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، . 3
كّل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، 

ويكون امللّخص بحدود )350( كلمة.
أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/ . 4

الباحثني وجهة العمل والعنوان )باللغتني العربية واإلنكليزية( 
اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  األلكرتوين،  والربيد  اهلاتف  ورقم 

الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  إىل  ُيشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة 
مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم  تتضّمن:  بأن 
ذكر  عند  هذا  الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش، 



املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 
استعامله.

حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر 
العربية، ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو 

البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار . 7

أماكن  حتديد  مع  مصادره،  أو  مصدره،  إىل  الشكل  أسفل  يف 
ظهورها يف املتن.

مع . 8 يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 
قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشري  أن  وعليه  األوىل،  للمرة  املجلة 
قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، كام ُيشار إىل 
أو  البحث،  بتمويل  قامت  أو غري علمية  أية جهة علمية،  اسم 

املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث قد نرش سابقًا، وليس مقدما إىل أية وسيلة . 9

نرش أخرى، وعىل ا لباحث تقديم تعّهد مستقّل بذلك.
وال . 10 كاتبيها،  آراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرب 

ترتيب  نظر جهة اإلصدار، وخيضع  بالرضورة عن وجهة  تعرّب 
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

ختضع البحوث لتقويم رّسي لبيان صالحّيتها للنرش، وال تعاد . 11
البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق 

اآللية اآلتية:



أقصاها  مّدة  للنرش خالل  املرَسلة  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ( 
أسبوعان من تاريخ التسّلم.

ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير 
عىل نرشها وموعد نرشها املتوّقع.

أو  تعديالت  إجراء  وجوب  املقّومون  يرى  التي  البحوث  ج( 
املالحظات  مع  أصحاهبا،  إىل  تعاد  نرشها  قبل  عليها  إضافات 

املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
إبداء  رضورة  دون  من  أصحاهبا  يبّلغ  املرفوضة  البحوث  د( 

أسباب الرفض.
#( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، 

ومكافأة مالية.
يراعي يف أسبقية النرش:. 12

أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة . 13
يكون  أن  عىل  التحرير،  هيأة  هبا  تقتنع  ألسباب  إال  التحرير، 

خالل مدة أسبوعني من تاريخ تسّلم بحثه.
املحكمة . 14 العميد  ملجلة  االلكرتوين  املوقع  عىل  البحوث  ترسل 

alameed.alkafeel.net من خالل ملئ إستامرة إرسال البحوث، 

العراق،  التايل:  العنوان  عىل  املجلة  مقر  اىل  مبارشًة  ُتسلم  أو 
كربالء املقدسة، حي احلسني، جممع الكفيل الثقايف.





واحلمد ملن له احلمد ذو الفضل واجلود عىل نعمه التي أنعم هبا 
علينا، والصالة والسالم عىل رسول الرمحة حممد وآل بيته الكرام...

حيث  العميد،  جملة  من  جديد  عدد  الكريم  القارئ  يدي  بني 
ثقافية متنوعة ذات  التي تشكل رؤى  جيد فيه جمموعة من االبحاث 
العميد  اعتادت  الذي  العدد  أوهلا ملف  متعدد ومهمة،  مناح علمية 
فكان  فيه،  التي  البحوث  تنوع  مع  واحد  عنوان  حتت  توحيده  عىل 
عنوان ملف هذا العدد -والذي كتب باللغة االنكليزية- )ليس ثمة 
ظالٌم يف فجر احلسني( والذي توزعت بحوثه حول دعاء االمام 
احلسني  يف يوم عرفة -دراسة لغوية-، واسرتاتيجيات التداولية 
-البالغية يف خطبة السيدة زينب  يف جملس يزيد، و تضاد الرسب 
والالرسب وبيان التقنع وردع التعاطف –سفري احلسني مسلم 
بن عقيل والعامل  املمحو، حيث جاءت البحوث متنوعة ما بني 

اللغة والبالغة واالجتامع.

أما بحوث هذا العدد فتنوعها ما بني اللغة والتاريخ واجلغرافية 
واملصطلح يعطي القارئ جماال الن يتجول يف حقول معرفية متباينة 
لكنها بمجملها تشكل ُبعدا معرفيا مهام ومتكامال يعطي املتلقي فكرا 



ثقافيا كبريا، فهي بحوث امتازت بجديتها وابداعها بحوث تبتعد عن 
النمطية والوصفية  املعتادة، بل هي تصل اىل اعامق العلوم التي كتبت 
فيها، والرتكيز عىل املفاهيم التي هي مفاتيح العلوم، فعىل الرغم من أن 
عددا من البحوث تعاملت مع رموز ثقافية كبرية ذات جتارب معرفية 
كبحث أ. د. عادل حممد زيادة من مجهورية مرص العربية والذي تناول 
فيه أثر االمام الصادق يف االصالح االجتامعي من خالل فكره 
السيايس، وبحث د. صادق حسني الذي يدور حول شعر احلكمة بني 
املتنبي والرشيف الريض، ويف دراسة الدكتور سالم فاضل والدكتور 
االرس  تنمية  يف  ودورها  الصغرية  الصناعية  املشاريع  فاضل،  عدي 
النازحة يف مدينة الكاظمية املقدسة، حيث يبحثا فيها مشكلة عرصية 
للمفاهيم  العميل  التطبيق  اىل  التنظري  من  الباحثان  فيها  ينتقل  مهمة 

العلمية وحل مشكلة مهمة يعاين منها املجمتع العراقي املعارص .

وتعاملت بحوث أخرى مع جتارب عاملية كبحث د. أمحد عيل 
جيد  هلا  القارئ  فإن  بريس،  عند  وصريورهتا  العالمة  نظرية  املعنون 
صالح  حممد  الدكتور  أما  بينها،  جتمع  معرفية  رؤية  ثمة  أن  القارئ 
الزيادي يف البحث املوسوم سياسة بريطانية اجتاه سوريا خالل احلرب 
السيايس  االثر  فبحث  عام 1949م،  بعدها حتى  وما  الثانية  العاملية 
فيه  الباحث  عمد  حيث  سوريا،  عىل  الربيطانية  اخلارجية  للسياسة 
اىل الرؤية التحليلية للمرحلة املنتخبة يف الدراسة االمر الذي اعطى 
العريب  التاريخ  حقب  من  مهمة  تارخيية  حلقبة  حتليليا  منحا  البحث 



يف  الساعدي  نوري  الدكتور  ويبحث  التحديد.  وجه  عىل  السوري 
معايري النقد البنيوي واثرها يف قراءة النص، حتوالت املفهوم البنيوي 

يف السياق العريب وأثرها يف بالغة النص وأفق حتليله.

كام وجيد القارئ هلذا العدد من املجلة جمموعة من بحوث املؤمتر 
العلمي العاملي الثاين ملركز العميد الدويل وهي بحوث متّد القارئ هلا 
بتجارب قرائية ثرية ومهمة يف مفاهيم العلوم ومصطلحاهتا. ويف هذا 
الصدد، جاءت دراسة الدكتور سعد زاير املعنون باملصطلح الرتبوي 
التعليم  يف  اجلودة  نظام  التكنلوجيا  وحداثة  االسالمي  التأصيل  بني 
اشكالية  حول  احلسن  عبد  ستار  الدكتور  وبحث  انموذجا،  العايل 
العربية،   اللغة  اىل  القرآن  معاين  ترمجات  يف  القرآين  املصطلح  ترمجة 
فضال عن بحث د. حسني محزة حول املصطلح الفلسفي وإعادة بناء 

اللغة.

يف  والباحثني  الكتاب  ندعو  أن  لنا  البّد  التقديم  هذا  ختام  ويف 
جماالت املعرفة املختلفة اىل املشاركة يف املجلة ببحوث حتمل يف طياهتا 
تنوعاهتا وأشكاهلا  االنسانية عىل خمتلف  للعلوم  مستقبلية  تصورات 
لتتمكن املجلة من تقديم ثقافة عربية راقية ومتفوقة علميا وابداعيا 

كام هو ديدهنا يف االعداد التي سبقت هذا العدد .



. .
ت . 

ويا
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املصطلح الرتبوي بني التأصيل اإلسالمي وحداثة التكنولوجيا 17امل
)نظام اجلودة يف التعليم انموذجا(

أ.د. سعد عيل زاير /جامعة بغداد /كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية  
ابن رشد /قسم العلوم النفسية والرتبوية

اشكالية ترمجة املصطلح القرآين يف ترمجات معاين القرآن الكريم اىل 57
اللغة العربية )أسامء السور القرآنية أنموذجًا(

أ.م.د.ستار عبداحلسن جبار الفتالوي
جامعة القادسية / كلية اآلداب / قسم علم اآلثار

املصطلح الفلسفي وإعادة بناء اللغة يف الفلسفة التحليلية املعارصة 107
)لودفج فنغنشتاين أنموذجًا(

م.د.حسني محزة شهيد العامري
جامعة الكوفة / كلية اآلداب /قسم الفلسفة

أثر اإلمام جعفر الصادق  يف االصالح االجتامعي من خالل 135
فكره السيايس )رؤية معارصة(

أ.د.عادل حممد زيادة /جامعة القاهرة /كلية االثار

شعر احلكمة بني املتنبي والرشيف الريض )حتليل وموازنة(167
أ.م.د.صادق حسني كنيج 

اجلامعة املستنرصية /كلية الرتبية /قسم اللغة العربية

املشاريع الصناعية الصغرية ودورها يف تنمية األرس النازحة يف 195
مدينة الكاظمية املقدسة

م.د.سالم فاضل عيل/جامعة بغداد /كلية الرتبية - ابن رشد 
قسم اجلغرافية

م.د.عدي فاضل عبد /جامعة كربالء /كلية الرتبية للعلوم 
اإلنسانية/قسم جغرافية

نظرية العالمة وسريورهتا عند شارلس سندرس بريس229
أ.م.د.أمحد عيل حممد

جامعة بغداد /كلية اآلداب /قسم اللغة العربية



سياسة بريطانيا باجتاه سوريا خالل احلرب العاملية الثانية253
حتى عام 1946

أ.م.د.حممد صالح حنيور الزيادي
جامعة القادسية /كلية الرتبية /قسم التاريخ

معايري النقد البنيوي واثرها يف قراءة النص329
أ.م.د.نوري كاظم الساعدي

جامعة بغداد /كلية الرتبية - ابن رشد /قسم اللغة العربية

19Imam Hussein's Supplications on the day of Arafah 
(A Linguistic STUDY)
Prof.  Dr. Riyadh Tariq Kadim AL- Ameedi
Department of English / College of Education for 
Human Sciences / University of Babylon
Manar Kareem Mehdi
M.A. Student / Department of English / College of 
Education for Human Sciences / University of Babylon

57Pragma-Rhetorical Strategies in Zainab's Speech at 
Yazid's Court
Prof. Dr. Fareed Hameed Al-Hindawi
Department of English / College of Education for 
Human Sciences / University of Babylon
Asst.Lec. Ramia Fu'ad Mirza
Department of English  / College of Arts / University 
of Kufa

87Clique versus Non-Clique In Recrudescence  Of 
Creation Formation and Simpatico Suppression (The 
Emissary of Light and The Deleted World)
Asst. Prof. Haider Ghazi J. AL-Jabari AL. Moosawi 
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ملخص البحث

يستحيل  ما  والسيام  االديب  النقد  يف  املؤثر  البينوي  االجتاة  هذاالبحث  يراقب 
النص يف ضوئه – عاملا قائاًم بذاته يرتبط بأنساق تعبريية صرّيت منه وحدة واحدة له 

خصائصه وقوانيه.

ولذا حاول البحث تسليط الضوء عىل مصطلح البنيوية ثم صله النقد االديب 
املنهج،  عليه  يؤاخذ  ان  يمكن  وما  البينوي  النقد  معاير  اىل  وااللتفات  باللسانيات 
لوسيان  مقدمتهم  البينويني يف  من  نخبة  يد  البنيوي عىل  االجتاه  ثم تصحيح مسار 
غولدمان وجومسكي ثم االلتفات يف خامتة البحث اىل توثيق االجتاة البنيوي الذي 
اختذ النص عنرصًا رئيسيًا وحيدًا يف النقد واغفاله منتج النص ومتلقيه وقد عّدت 
البينوية تيارًا نقديًا  هذه اخلطوة هنجيًا تتأسس عليه الرؤية والتوجه التي جتعل من 

ختالف التيارات بالتقدير والسيام التي اولت منتج النص ومتلقيه امهية كربى.
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. . . Abstract . . .

The current study traces the constructionist scope in criticism ,in par-
ticular the independent world pertinent to expressionist forms that bid 
it an entity with certain features and rules  a text invades .Thus the study 
endeavours to cast constructionism into light and takes hold of its nexus 
with languages and the standards of constructionist criticism .Then it is to 
rectify the front of constructionism at the hands of avant-garde construc-
tionists; Losyan Goldenman and Chomsky.

However , the paper turns the main prow to the conclusion that reg-
isters the constructionist destination a text takes regardless of the creator 
and reader ;that is why constructionism appears as different from other 
waves that give much shrifts to the creator and reader.
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... املقدمة ...

تعددت االجتاهات النقدية األدبية، والفنية احلديثة، واختلفت يف نظرهتا للنص 
األديب،  النقد  يف  أثرت  التي   structuralism البنيوية  االجتاهات  تلك  ومن  األديب، 
فأمسى النص فيها عاملا قائام بذاته، يرتبط بأنساق تعبريية، صريت منه وحدة واحدة 
له خصائصه، وقوانينه، فأخذت البنيوية تبحث يف نقدها للعمل األديب عن القوانني 
العامة التي يتألف منها. وتلك القوانني ختضع للتغيري تبعا ألي تغيري يطرأ عىل البنى 
املكونة للنص. وهذا التغري يفيض إىل إجراءات جديدة، فالنقد فيها ينطلق من داخل 

النص وليس من خارجه.

والنص،  املبدع،  هي  ثالثة،  عنارص  عىل  تعتمد  األدبية،  العملية  انت  وإذا 
واملتلقي، فإّن النقد البنيوي نظر إىل عنرص واحد، هو النص األديب، عادا منه سلطة 
وتلك  اللغة،  توظيف  عىل  يقترص  فعمله  املبدع،  أّما  أخرى،  سلطة  أية  تدانيها،  ال 
وغريه،  املبدع،  يوظفها  موروثة،  أداة  هي  إّنام  منجزاته،  من  منجزا  ليست  األخرية 
من أجل هذا، فإهّنا تدرس األدب يف حالة سكونية، ومن ثّم، تظهر مقوالهتا، ومن 
مقولتها:موت املؤلف The Death of Author التي ترى أّن النص األديب ليس له أب 
ينتمي إليه، وأّنه خطاب ليس من وظيفته اإلخبار باحلقيقة، ومقولتها هذه تستمر إىل 

ما بعد البنيوية.

املعرفية  املعطيات  حيمل  وإن:ان  األديب،  لإلبداع  وصفه  يف  البنيوي  النقد  إّن 
من  ومتّكنهم  والكتابة،  اللغة،  يف  بحثهم  يف  ملؤسسيه  )الّلساين(  الشكالين  للتفكري 
اخلوض يف حقول معرفية متعددة، وجعل الّدراسة التطبيقية العملية جماال يتحركون 
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يف أثنائه، فإّن الذين خاضوا فيه، وأسسوا ملبانيه الفكرية، كانوا مجعا من املفكرين من 
حقول معرفية متباينة منهم عامل اللغة )دي سوسري( الذي أّسس أتباعه )حلقة براغ 
اللغوية(، والفيلسوف )جان بول سارتر(، واالنثروبولوجي)كلود ليفي شرتاوس(، 
وهذا  )الكان(،  النفس  وعامل  فوكو(،  )ميشال  واملؤرخ  بارت(،  )روالن  والناقد 
العلوم اإلنسانية، ومع كّل  النقدية فيه بعدد متنوع من  العملية  ارتباط  األمر يفرس 
هذا التنوع، فإهنا ال تقوى عىل االنطالق بعيدا عن النص نفسه، فهي دراسة جتريدية 
لألدب. تسعى إىل تقديم وصف للنص، واالجتاه تلقاء حتليل مستوياته املختلفة التي 
يرتكب منها. ولعّل التقدم العلمي يف النصف األول من القرن العرشين الذي آتى 
أكله يف عدد كبري من االخرتاعات، سّوغ للبنيوية أن تعرض ألفكارها، ومنظومتها 

القيمية بعيدا عن الشائع واملألوف من أفكار متوارثة.

نقدية  قضية  املعارص  العريب  النقد  تشغل  أن  الطارئ  األمر  قبيل  من  وليس 
شغلت حيزا كبريا يف النتاج النقدي العاملي، ولعّل البنيوية بكل مالبساهتا وجدت 
املوجه نحوها ترجم  النقد  أّن  أو رفضا. مع  العريب قبوال  النقد  هلا صدى كبريا يف 
آثارها يف  يبني  البحث مل  أّن  العربية قبل ترمجتها، وتعّرف عىل مضامينها. ومع  إىل 
بالبنيوية،  التي هلا صلة  بعدد من األفكار  له عالقة  فيام  أّنه أظهر  بيد  العريب،  النقد 
وبنقدها ومعايريها، والنقد املوجه هلا، وتصحيح مساراهتا.وتلك األفكار تصبُّ يف 

آخر املطاف يف توضيح ماهية النقد البنيوي، ومرتكزاته الرئيسة. 

يف رحاب املصطلح البنيوية

 جاءت مفردة )بنية(، يف املعجم العريب ضمن مادة بنى، »وأهل اللغة جيروهنا 
عىل البناء، يقولون: بِنية وُبنية، وقال بعضهم: بنى بِنية من البناء وُبنية من املجد«)1(. 
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ويقولون: بنى بيتًا أحسن بناء، وهذا بناء حسن وبنيان حسن، وسمي املبني باملصدر ، 
ويقال: بناؤك من أحسن األبنية . وبنى القصور . وفالن يباين فالناً :  يباريه يف البناء .  
وابتنى لسكناه دارًا وأبنيته بيتاً .  وكل يشء صنعته فقد بنيته .)2(  وهذا املفهوم ال ينطبق 
عىل البنيوية يف الفكر الغريب، فـ )كلمة بنية مشتقة من كلمة structure وهي مشتقة 
من الفعل الالتيني Strueire( أي )بنى( وهو يعني بذلك اهليئة أو الكيفية التي يوجد 
اليشء عليها. ويف اللغة العربية، فبنية اليشء تعني ما هو أصيل فيه وجوهري وثابت 

ال يتبدل بتبدل األوضاع والكيفيات.)3(  

إّن مصطلح البنية Strueire مل يوظف عند رواد البنيوية اللغوية األوائل، ومنهم 
)دي سوسري( الذي وظف مصطلح نظام System وعىل ضوئه قسم العالقات بني 
عنارص الكالم عىل قسمني: القسم األول: العالقات التنظيمية أو العالقات األفقية، 

والقسم اآلخر: العالقات االستبدالية أو العالقات العمودية.)4( 

وقد قدمت حدود خمتلفة للبنية تبعا للحقول املعرفية التي خاضت فيها، فهنالك 
بنيات رياضية، ومنطقية، ونفسية، ولغوية، واجتامعية، وثمة حّد هلا نال نصيبا كبريا 
عند الباحثني يف أهّنا »جمموعة متشابكة من العالقات، وأّن هذه العالقات تتوقف 
ناحية  من  بالكل  عالقاهتا  وعىل  ناحية،  من  بعضها  عىل  العنارص  أو  األجزاء  فيها 
أخرى«.)5(  وعىل وفق هذا احلد، فإّن أي جزء ال يمكن النظر إليه بمفرده، بل ينظر 
إليه عن طريق عالقاته مع األجزاء األخرى التي تؤلف ذلك املجموع، فهي أنموذج 
إجرائي لقراءة النص، تضم طائفة من التحويالت، وتتألف البنية بحسب ما يرى 

)جان بياجيه( من ميزات ثالث هي: اجلملة، والتحويالت، والضبط الذايت. 

 فامليزة األوىل: اجلملة، إذ إن البنية تتشكل من عنارص وتلك العنارص ختضع 
لقوانني متيز املجموعة املعنية ومتنحها ما يفردها من املجموعات األخرى، فاألعداد 
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الصحيحة –عىل سبيل املثال– ال توجد منفردة ومل تكتشف يف أي ترتيب آخر لكي 
يعاد مجعها وترتيبها يف كل واحد، وأهنا تظهر تبعا لتسلسل األعداد، وهذا التسلسل 

يبدي خصائص بنيوية.)6( 

فالبنية  الرياضية،  بالعلوم  هيتدي  ألّنه  منطقي،  تصور  للبنية  التصور  هذا  إّن 
فيه، ترتبط هبيكل منطقي ريايض، وبوصفها نظامًا، فإهنا تعد نتيجة من نتائج تطبيق 

الفرضيات، فهي ذات طابع فريض استنباطي.

يعتمد عىل جمموعة  بنائي  نشاط  اّن كل  إذ  التحويالت:  الثانية:فهي  امليزة  أّما 
التمييز بني العنارص التي ختضع هلا التحويالت من جهة،  من التحويالت، وجيب 
والقوانني التي تضبطها داخل البنية من جهة أخرى، ومن اجلدير بالذكر أن البنيات 
تشكل جمموعه من التحويالت ال يمكن أن تكون غري زمنية، أي ال يوجد فاصل 
مجع  بني  زمني  فاصل  يوجد  ال   .2=1+1 نقول:  فعندما  أخرى،  و  بنية  بني  زمني 
احلدين ونتيجتهام، وبصيغة أخرى ليس ثمة احتاد قد حتقق بينهام؛ ألن االحتاد يقيض 
تتمسك  عندما  البنائية  للتحويالت  حتسب  ميزة  وتلك  ينجز.  لكي  وقت  وجود 

بقوانني تركيبها. 

أّما امليزة الثالثة التي تتميز هبا البنية، فهي الضبط الذايت: أي أّن البنية بإمكاهنا 
املحافظة عىل وجودها عىل وفق نسق معني، وإّن التحويالت فيها تنتمي إىل داخل 
البنية، وال تنتمي إىل خارجها، ويمكنها –أيضا- أن حتافظ عىل قوانينها وعن طريق 
تلك امليزة نتمكن من معرفة املحرك للنظام، فنتوصل إىل حتديد احلقل املعريف الذي 

تنتمي إليه ضمن بنية حمددة ذاتيا.)7( 

وأشار الّناقد البنيوي النفساين جاك الكان، إىل عالقة التحليل الّنفيس بالبنيوية، 
وإىل:يفية عودته مرة أخرى، فإّن »الرشط الالزم والكايف إلمكانية التحليل النفيس 
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الّدالة: »ليست قوة خفية  البنية  اللغة«.)8( وهذه  بنية مثل  الالشعور  أن يشكل  هو 
يتكّلم  الذي  احلي  الكائن  عىل  بقبضتها  تشد  إّنام  حمسوسة...  غري  بكيفية  تعمل 

وختضعه، وجتعل منه مفعوالت دوال مبعثرة«.)9( 

فإهّنا  اآلخر،  لدى  تتحقق  لكي  الّدوافع،  أّن  إىل  ميللر(  آالن  )جان  ويذهب 
فإّن  حمّلها،  حيّل  أي  احلاجات،  هذه  يصوغ  الذي  هو  والّدال  صياغة،  إىل  بحاجة 
الالشعور ال يملك النطق، وكونه بنية، هو إشارة إىل فعلها اللغوي، ويؤكد أّن البنية 

يف التحليل النفيس هي جزء من البنية الكلية من منظور البنيوية.)10(

وقد أشارت كثري من الدراسات إىل أّن اللغة نظاٌم »من الرموز الصوتية املتفق 
الرموز  هلذِه  املتكرر  االستخدام  حصيلة  وهي  الواحدة،  اللغوية  البيئِة  يف  عليها 
لالستخدام  الفردّية  الكيفّية  هو  والكالُم  املختلفة،  املعاين  تؤدي  التي  الصوتية 
اللغـوي«)11(. فهي نظاٌم يتواتر باتساٍق أداته الصوُت ُيَوَظُف يف بيئٍة حتمُل اخلصائص 
ُتَوَظُف  وقد  هبا،  الناطقني  عند  عليها  متعارف  بدالالت  تسم  التي،  ذاهتا  الصوتية 
تلك اخلصائص عىل نحو خاٍص ضمن بيئة حمددة بعينها، فتميس اللغُة حينئٍذ كالمًا، 
يتخُذ هنجًا يرتبط بالفرد املتكلم الذي ينطلُق يف رؤيتِه العامل والوجود من فكٍر معنٍي 
يسعى حثيثًا إىل إسباغ أساليبه األدائية. فاللغة والفكر عنرص واحد ال يمكن الفصُل 
بينهام. وللغة وظائف متعددة، ولّعل وظيفة االتصال، تعدُّ األبرز فيها، فضاًل عن 
أو  التخّيلية  أو  الوجدانية  تسمى  وأحيانًا  االنفعالية  الوظيفة  شاكلة  عىل  وظائف 
منحى  تنحو  انفعالّيًة،  لغًة  اللغُة  متيس  حينئذ  الوجداين  باجلانب  هتتم  التي  اجلاملية 
فإهّنم أمجعوا عىل  بيد  اللغة،  الدارسني يف شأن عدد وظائف  مجاليًا، ومع اختالف 
ذكِر وظيفتني مها الوظيفة التواصلية، والوظيفة االنفعالية )الشعرية(. فيذكر كلٌّ من 
)فندريس( و )بوهلر( ثالث وظائف للغة، هي: املرجعية، والفاعلة، واالنفعالية. 
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أّما  يف حني يذكر)جاكبسون( أربع وظائف، هي االنفعالية، والندائية، واملرجعية. 
)هاليداي( فيذكر ثامين وظائف، هي: النفعية، والتنظيمية، والتفاعلية، والشخصية، 

لية، واإلخبارية، والرمزية.)12( واالستكشافية، والتخيُّ

النقد األدب احلديث وصلته باللسانيات

إىل  األديب  للنص  دراستها  يف  املختلفة  بمناهجها  النقدية  الدراسات  تتجه 
املبدع-النص. من جهة، والنص- التوازن بني:  النص، وانجاز  اإلحاطة بمجمل 
هي:  ثالثة،  عنارص  من  تتألف  األدبية  العملية  كون  أخرى.  جهة  من  املتلقي. 
املبدع، والنص، واملتلقي.)13( بيد أّن النقد األديب احلديث الذي يرتبط باللسانيات 
باجتاهاهتا املختلفة- من بنيوية وأسلوبية-لغوية، وبنيوية-تكوينية، وسيميولوجية، 
نظر أخرى،  للنص من وجهة  قراءة جديدة  يقّدم  وتفكيكية-بأوارص وثيقة، كونه 
يف  املعريف  التقدم  بسبب  ذلك  وتّم  املبدع،  نظر  وجهة  مع  تتفق  بالرضورة،  ليست 

خمتلف املجاالت يف القرن املايض –القرن العرشين- ومنها اللسانيات.

يرى  كام  األديب  للنص  نقضا  ليست  وغريها،  بنيوية،  من  االجتاهات  وتلك 
بعضهم، ولكنها إعادة بناء، وانتاج له، وقراءة تعتمد يف منطلقاهتا عىل الفروق بني 
النظر إىل الكتابة األدبية عىل أهنا نص أو عىل أهنا ُمنجٌز له أدواته، من أجل هذا فإّن 
النقد األديب احلديث، وبحسب هذا املفهوم، وحتت تأثري اللسانيات احلديثة، التفت 
وهذا  بنفسه.  قائٌم  مستقل  أنه  عن  فضال  مغلق،  منجُز  أهّنا  عىل  األدبية  الكتابة  إىل 
األمر يشري إىل أن الوسط االجتامعي، وتارخيه، وشخصية املبدع يف نصه، ولغة نصه، 
تعدُّ يف حقيقتها مقومات حتليل النص األديب عندما ينهض كل مقوم بمنهج يفصح 
عن آلياته، وتقانته يف حتليل النصوص األدبية عىل اختالف اجتاهاهتا، وأجناسها.)14(
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اللساين  احلقل  به  حظي  الذي  التقدم  »أّن  يف  غزوان  عناد  د.  يشري  هذا  وإىل 
ذاتيًا إجيابيًا  اللسانيات يف العرص احلديث دراسة وحتلياًل وتعلياًل، تقوياًم ونقدًا  أو 
العام  املناخ  الذي مل يكن بمعزل عن  النقدي األديب  أو سلبيًا قد ترسب إىل احلقل 
الذي متثله ثورة املعرفة اإلنسانية بمصطلحاهتا اجلديدة، ورؤاها املتعددة يف الربط 
وإذا:ان  ومنهجًا.  ومفهومًا  ختصصًا  اللسانية  والثقافة  األدبية  النقدية  الثقافة  بني 
الثقايف  التقدم  –فإن  الروس  الشكالنيني  تعبري  األدب -أرضًا مالك هلا- عىل حد 
واحلضاري الذي اتسمت به اللسانيات يف القرن العرشين والسيام بعد العقد الثاين 
منه، وتطور النقد األديب منهجًا ودراسة وحتلياًل وفنًا، قد هيأ املناخ لتحصني هذه 

األرض ومحايتها وإعطائها رشعية االمتالك«.)15( 

من أجل هذا حتّول النقد -يف ضوء هذا املفهوم- من النقد التارخيي إىل النقد 
الذي يلتفت إىل النص قبل أن يلتفت إىل املبدع أو املتلقي، فيسرب أغوار النص من 
داخله، واختذ اللسانيون السبيل نفسه عندما ختلوا عن الدراسات االنثروبولوجية، 
البنيوي،  اللغة  بعلم  َعالقة  هلا  التي  احلقائق  دراسة  إىل  واجتهوا  والفيلولوجية، 
فظهرت الدراسات األسلوبية، والبنيوية التكوينية، والسيميولوجيا أو علم اإلشارة 
له داللة، خيتص هبا يف مباحث  للنص  فقدموا مفهوما  العالمات، والتفكيكية.  أو 
النظر  بغض  شفوي،  أو  مكتوب  مقطع  عىل  للداللة  به  أشاروا  عندما  اللسانيات، 
عن طوله.)16(  وقد حد )قاموس األلسنية( النّص بقوله »إن املجموعة الواحدة من 
امللفوظات، أي اجلمل املنفذة، حني تكون خاضعة للتحليل، تسّمى: )نصًا(؛ فالنص 
عينة، من السلوك األلسني؛ وإن هذه العينة يمكن أن تكون مكتوبة، أو حمكية« )17(. 
من أجل هذا اختلف النقد البنيوي يف حّده للنّص عن املناهج النقدية األخرى يف أنه 
قطع النّص عن مبدعه، وعن سياقه التارخيي واالجتامعي. فقّدم روالن بارت رؤيته 

ملفهوم النّص، ويمكن اإلشارة إىل ذلك عىل النحو اآليت:
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إّن النّص يمتلك من القوة املتغرية التي تصريِّ منه خيرج عن األجناس املتعارف . 1
عليها. 

إّن النّص غري هنائي، فهو غري مغلق، مما يفيض إىل اختالف الداللة فيه. . 2

إّن النّص يتألف من ثقافات متعددة تشري إىل التعدد الداليل يف مفرداته. فهو . 3
متعدد.  النّص  ألّن  للحقيقة.  يعرض  ال  وهو  أخرى،  للغات  إشارة  يتضمن 

وهذا ال يعني أن له معاين متعددة، بل يقدم للمعنى تعددية.

إن املؤلف يظهر أثره يف أنه عىل متاس بالنّص، بيد أّنه ال يشري إىل مبتدأ النّص، . 4
أو هنايته، أو منتجه.

يشرتك القارئ يف قراءة النّص، فالقارئ ليس مستهلكا. اّنام هو يسهم يف تأليف . 5
النّص.)18(

عن  االستغناء  يمكنه  ال  احلديث،  األديب  النقد  اّن  القول  يمكن  تقدم  مما 
كرضورة  رضورة  بوصفه  نظريًا  سندًا  األديب  النقد  يمنح  اللغة  »فعلم  اللسانيات 
الرياضيات للفيزياء. فالناقد اجليد بحكم اهتامماته يف حتليل النص وكشف مجالياته 
البالغية والفنية هو لغوي جيد، علاًم أن ال وجود ألي نص أديب خارج حدود لغته، 
اإلشارية أو االنفعالية رشيطة أن يكون التعبري عن عنارص النص سلياًم ومقبواًل عند 
املتلقي الذي ال يقل شأنًا عن مبدع النص، بمنظور النقد الفني التحلييل«)19(. وإّن 
نفسه  يقّدم  منه  الطريقة جتعل  وتلك  يتشكل هبا،  التي  الطريقة  يظهر يف  النص  أثر 
غ له التفّرد، فالنص األديب بحسب  للقارئ ومن ثّم متيزه من غريه من نصوص وتسوِّ
ما يرى روالن بارت: »ليس إالَّ لغة، أي أنه نظام من اإلشارات ليس:ائنه يف حمتواه، 

ولكنه يف هذا النظام«.)20( 



341

النقد البنيوي ومعايريه 

للتغيري؛  تسعى  ال  الوجود،  معاينة  يف  ومنهج  الرؤية،  يف  طريقة  البنيوية  إّن 
ألهنا ال تغريِّ اللغة أو املجتمع أو الشعر، والتغيري ليس من شأهنا بل تقوم بدراسة 
املوضوعات عىل وفق قوانني علمّية، فهي منهج علمي لالستقصاء والتحليل، وال 

تلفت نحو التقويم.

وبحسب هذا املفهوم، فقد ختلت عن املهمة التي كان ينهض هبا النقد، وهي 
النصح واإلرشاد، وإلزام منتج النص بالقوانني السائدة، ومن ثّم عدم انتهاكها، كأن 
يقال: كان عليه أن يقول كذا، ويفعل كذا، فقد ختلت البنيوية عن هذا املنهج؛ ألهّنا 
تدرس النص يف حالة سكونية، فتوظف املبضع يف ترشحيها للنص، ورأت أّن النص 
بعالقات  بينها  فيام  مرتابطة  لكنها  خمتلفة  عنارص  يتضمن  بنفسه،  قائم  عامل  األديب 
جتعل من النص نصا أدبيا أو عمال فنيا، وقد أثرت البنيوية يف مدارس النقد األديب 
تأثريا كبريا، عن طريق تلك الرؤية، وقالت بام سمته )الشعرية( فسعت تبحث يف 
نقدها للعمل األديب يف القوانني العامة التي يبنى منها العمل األديب، فأسست دراسة 

داخلية وجتريدية لألدب يف آن واحد.)21(

املعيارية  األحكام  عن  واخلروج  األديب،  النص  قراءة  يف  أسهمت  وبذلك 
حتى  ومعتوقًا  فلوتًا،  »طليقًا،  عيايش:  منذر  د.  يقول  كام  الّنص  وأمسى  والقبلية. 
إال  رقابة  من  وال  نفسه،  عىل  سلطته  إال  عليه  سلطة  من  هناك  يعّد  ومل  كائنه.  من 
رقابة نظامه الذي يقوم عليه«.)22(  لقد صرّي النقد البنيوي دراسة األنساق من ضمن 
أولوياته، مهتديا بعلم اللغة مرجعا يؤول إليه، فأفاد من النتائج التي توصلت إليها 
األلسنية؛ ألّن األخرية توصلت قبل سائر العلوم اإلنسانية إىل بلوغ الدقة، شأهنا يف 

ذلك شان العلوم الطبيعية، فمن منجزات علم اللغة: 
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إىل . 1 الواعية  اللغوية  الظواهر  دراسة  انتقل من  الذي  الكالمية  علم األصوات 
دراسة بنيتها التحتية الالواعية. 

إّن علم اللغة يأبى أن يعامل األلفاظ عىل أهنا كيانات مستقلة، ويتخذ أساليب . 2
لتحليل العالقات التي تؤلف بني األلفة. 

إّن علم اللغة يأخذ بمفهوم النسق. . 3

إّن علم اللغة يدعو إىل اكتشاف قوانني عامة.)23( . 4

فغاية النقد البنيوي من حتليل املستويات الكامنة يف الظواهر –جمال الدراسة– 
علميا  منهجا  النقد  فيميس  تؤلفها  التي  واألنساق  األنظمة،  معرفة  أجل  من  إّنام 
لالستقصاء والتحليل وطريقة يف اكتناه النص عن طريق أنساقه وحتديد أبنية الداللة 
األولية، وتقسيم الوحدات الكبرية عىل أبنيتها الداللية الصغرى وحتديد مستويات 
وفقها)24(.  عىل  ينتظم  الذي  النامذج  إىل  الوصول  عىل  عالوة  وحماوره،  القول 
وبوصف املعيار أنموذجًا أو مقياسًا ماديًا أو معنويًا ملا ينبغي أن يكون عليه اليشء 
جتري تقدير األشياء عليه.)25( يمكن القول اّن املعيار األول يف النقد البنيوي الذي 
النقد األديب،  أّن  املعرفية: يظهر يف  البنيويون عىل اختالف معطياهتم  النقاد  به  قال 
يرتكز عىل مقوالت علم اللغة، ألّن النقد يتصل أساسا باللغة، وينتج مقاال لغويا 
يبحث يف مقال لغوي آخر هو النص موضوع التحليل واالستقصاء. فـ »إّن مهمة 
بني  احلميمة  بالعالقة  )جومسكي(  ساّمه  ما  واستقراء  االستفسار  هي  اللغة  علم 
النقد  اللغوي. يف حني تكون مهمة  البناء  للعقل وبني سامت  الداخلية  اخلصائص 
تنظيم  بني  العالقة  يف  البحث  هي  األقل،  يف  العرصية،  رؤاه  من  واحدة  يف  األديب 
احلس اجلاميل اإلنساين وبني خصائص البناء األديب واللغة. ومن هنا برزت العالقة 

الوثيقة بني البنية األدبية والبنية اللغوية.«.)26(
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ولعل هذا املفهوم سّوغ لليفي شرتاوس أْن يرى أّن كّل ما له عالقة بالنشاط 
فالبنيوية  الدالالت،  نظام من  إىل  التي تشري  الرموز،  بنظام من  يرتبط  إّنام  البرشي 
وهي  كافة،  اإلنسانية  العلوم  يف  اللساين  املنهج  توظيف  بإمكاهنا  بنيتها  وسلطة 
بذلك، ُتقدم هلا مثاال ابستمولوجيًا بنيويا، يمكنها من البحث يف ما وراء األشياء. 
فاالبستيمولوجيا البنيوية تسعى إىل وصف الوعي ووضعه يف مقابل النشاط البرشي 
وظواهره، التي ختتص بأنظمة للعالمات، تتشكل من أنظمة من الرموز الدالة.)27( 
بالتوصل إىل ثوابت  التنّوع، والتشتُّت  البنيوية يف »السعي حلل معضلة  وهذا شأن 

يف:ّل مؤسسة برشية«)28(

وفيام له عالقة بالنقد، فليس من مهام التحليل النقدي أن جييب عن األسئلة؛ألّن 
األدب أداة، وليس باعثا لتلك األداة، فمنتج النص ال يعرف أنموذجا حيتذى به أو 
غرضا يسعى نحوه. فالنقد عىل وفق هذا املعيار، يتميز بطابع التحليل ال التقويم.
أي استبعاد أي حكم تقويمي لآلثار األدبية. وإذا كانت تلك املعايري وثيقة الصلة 
يمكن  أخرى،  معايري  يقدم  فراي(  روب  )نورث  فإّن  الفرنسية،  البنيوية  باملدرسة 

إجيازها عىل النحو اآليت: 

شان . 1 ذلك  يف  شأهنا  واجلدية،  بالدقة  األدبية  الدراسات  تلك  تتسم  أن  جيب 
العلوم األخرى، والبد أن يعتمد النقد األديب عىل االختبار العميق لألدب يف 

ظل إطار فكري منبثق من الدراسة االستقرائية لألدب نفسه. 

جمال . 2 أي  فيها  يوجد  ال  األديب  العمل  تؤلف  التي  واألنساق  األنظمة  إّن 
للمصادفة. 

إّن إنتاج األدب ينجز من األدب ذاته، من دون االتكاء عىل الواقع املادي، أو . 3
النفيس، فيمكن صياغة قصيدة باالعتامد عىل قصائد أخرى. فاملفهوم يتغرّي بتغرّي 
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تلك املكونات زيادًة أو نقصًا، وعندما يرتبط بحقبٍة خمصوصٍة بعينها، فإّنه غري 
ثابٍت، وهو يتغرّي مع الزمن. ولكن تبقى سلطة النص مهيمنة عىل غريها فـ »ال 
يوجد يشء خارج النص«.)29( عىل وفق ما يرى جاك دريدا -وهو أحد رواد 
التفكيكية- فالنص عنده »نسيج لقيامت، أي تداخالت، لعبة منفتحة ومنغلقة 

يف آن واحد. فالنص ال يملك أبًا واحدًا وال جذرًا واحدًا من اجلذور«.)30( 

القيمة  معيار  عندما هاجم  للكالم  مغريا  مفهوما  قدم  قد  بارت  وكان روالن 
الذي يرى أّن له حضورا كبريًا يف النص الشعري، ونأى به عن طبيعته عندما يقول: 
»لقد رأى املجتمع الكالسيكي الربجوازي يف الكالم، خالل حقبة طويلة، أداة أو 

وسيلة زخرفة، بينام نرى فيه اآلن عالمة، وحقيقة«.)31( 

من أجل هذا يرى أّن اللفَظ الشعري »يتسع بحريٍة ال متناهيٍة ويتأهب ألن يمّد 
أشعته نحو ألف عالقٍة غري مؤكدٍة إاّل أهّنا ممكنة«.)32( وهذا االتساع يف العالقات، 
يمكن أن ُيعدَّ مسوغا للنأي بالنص عن منتجه، ومن ثم التخيل عن كل املفهومات 

املتوارثة يف قراءة النص، أويف بيان الغاية من الكالم.

املآخذ عىل املنهج البنيوي

فإّنه سيفيض  فيه،  ثمة إرساف  النقد، ويف غريه عندما حيصل  إّن أي منهج يف 
بذلك املنهج إىل مزالق ال حتمد عقباها، وهذا األمر نجده يف البنيوية، فوجهه النظر 
التي قالت هبا املتمثلة يف »اإلرصار عىل أّن العالقات بني العالمات، ال العالمات 
التي  املرتكزات  إىل  النقد  يوجه  أن  أراد  ملن  مرصاعيه  عىل  الباب  فتح  نفسها«.)33( 
تستند اليها، زيادة عىل ذلك وكام يرى )روجيه غارودي( فإّن »انزال مستوى البنية 
منزلة كل املعرفة. هذا امليل إىل حتويل النسق إىل يشء إىل كيان، إىل جوهر، وإىل فصله 
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عن املامرسة اإلنسانية، ظهر برسعة حتى عند ليفي شرتاوس، قبل أن يتضخم إىل 
حد مريض لدى التوسري أو فوكو«.)34( أو روالن بارت يف تبنيه لسلطة النص، ومن 
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إليها  نقدهم  وجهوا  الذين  ومن  للنقد،  عرضة  البنيوية  أمست  هذا  وعىل 
الفيلسوف )جان بول سارتر( الذي رأى أّن البنى عندما تقدم يف ذاهتا، مثلام يدعو 
عدد من البنيويني، فإهنا تعّد تركيبات زائفة، وال يمكن ألي يشء أن يعطيها الوحدة 
وحتافظ  البنى  تلك  تثبت  التي  فهي  حارضة،  املوحدة  املامرسة  تكن  مل  أو  البنيوية، 
ينطبق  البنية، وهذا األمر  املامرسة تصنع  فإّن  التفكك، فضال عن ذلك،  عليها من 
يف  وطرائقه  رشوطه،  عرص  فلكّل  البنى،  ينتج  أن  بإمكانه  فالتاريخ  التاريخ،  عىل 
األداء)35(. ويمكن أن يظهر مصداق قول )جان بول سارتر( يف مجيع اآلداب العاملية 
باآلداب  عالقة  له  ففيام  املختلفة،  عصوره  يف  العريب  األدب  ومنها  عام،  نحو  عىل 
و)ت.س.إليوت(،  هيغو(،  و)فيكتور  شكسبري(،  إىل)وليم  ننظر  عندما  العاملية، 
اللغة  بداءة من  األداء،  منهم طرائقه يف  أّن لكل واحد  فنرى  )أرنست مهنغواي(، 
الفنية. يزاد عىل  نتاجه األديب، ومرورا باألسلوب، وانتهاء باخلصائص  املوظفة يف 
ذلك، فإنه ال يمكن عزل النتاج األديب عن حميطيه الزماين، واملكاين الذي انبثق يف 
أثنائهام، كّل ذلك يبدو-أيضا- عىل نحو جيّل يف األدب العريب، ومنه الشعر العريب، 
فهو يف كل عرص، له لغته يف الشعر التي متيزه من غريه، فلغة الشعر يف العرص اجلاهيل 
ختتلف عن لغة الشعر يف صدر اإلسالم، وهكذا احلال يف مجيع العصور، فلكّل عرص 
وسائله يف األداء زادت تلك الوسائل أو قلت، زيادة عىل ذلك، فإّن للشعراء كل 
واحد منهم عنارص التفرد التي متيزه من غريه، فإّن أبا متام خيتلف عن املتنبي، واملتنبي 
خيتلف عن السّياب، وهكذا األمر مع مجيع الشعراء، فمن غري اجلائز إغفال عنارص 
التفرد التي أبقت الشعراء خالدين، ووسمت كّل واحد منهم بسامت متيِّزه من غريه. 
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ومن الذين وجهوا نقدهم للبنيوية )روجيه غارودي( يف كتابة )البنيوية فلسفة موت 
اإلنسان( عندما شن هجوما عنيفا عىل مرتكزاهتا حني قال: »إّن البنيوية أيدلوجيا 
هي تلك التي خييَّل إليها أّن من حقها أن تقول يف خامتة املطاف بـ)موت اإلنسان( أو 
بالالإنسانوية النظرية، مع أّن هذه نقطة انطالقها ال نقطة وصوهلا«)36(. فالبنيوية عىل 
وفق ما يرى )غارودي( تغفل النزعة اإلنسانية، وهي هبذا متثل موت اإلنسان، الذي 
أيدلوجيا،  وأهّنا  منهجا،  وليست  فلسفة  أهنا  يرى  فهو  النقد،  النص موضوع  أبدع 
ويعزز  فيه،  املؤثرة  العوامل  كل  عن  والبحث  النص  الستكناه  طريقة  وليست 
طبيعتها  يف  متثل  فلسفة  حيمل  هذه،  أيامنا  يف  البنية،  مفهوم  »إّن  بقوله  املفهوم  هذا 
الدوغامئية نقطة الوصول لفلسفة موت اإلنسان للفلسفة بال ذات«)37(. فضال عن 
البنيوية عىل العالقة دون أي أمر آخر، وجعلها املقولة األساس، قد زاد  أّن تركيز 
من عزلة البنيوية وانغالقها عىل نفسها، وأّن ادعاء النقد البنيوي باإلحاطة الشاملة 
بالعلوم أمر مبالغ فيه، فقد ادعى عدد من البنيويني: ومنهم )ليفي شرتاوس( بأهنم 
يسعون عن طريق البحث اىل علم شامل لإلنسانية، أو الثقافة أو العقل، ويف حقيقة 
تأكيدهم  يظهر يف  الذي  االجتاه  األحادي  تفكريهم  ينكرون ذلك، ألّن  أهّنم  األمر 
تفرد كل أشكال املعنى الذي يوظفه الناس يف مسرية حياهتم، وعن طريقه يؤثرون 
من املحيط الذي يعيشون فيه.لكّن)جان بياجيه( يرد عىل كل ذلك بقوله: إّنه »اهتام 
هي  بياجيه،  رأي  يف  األمر  وحقيقة  اإلنسانية...  الذات  ملعنى  فهم  سوء  عىل  مبني 
للبحث عىل  البنائية موضوعا  تتخذها  التي ال  الفردية  الذات  البنائية تفرق بني  أن 
الذوات  فيها  تشرتك  التي  املعرفية  النواة  تلك  أي  املعرفية،  الذات  وبني  اإلطالق 
البنيوية  تعتمدها  التي  املسلامت  تلك  أّن  بيد  واحد«.)38(  مستوى  عىل  الفردية:هلا 
يكتنفها الكثري من الغموض، وهذا الغموض ناشئ عن التناقضات التي تشري إىل 
غموض جوهري يف تغيري مسلامهتا، عالوة عىل ذلك، فإّن حماوالت بعض البنيويني 
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إخراج القيم من األدب دق إسفينًا يف جوهر األدب، وصري منه جثة هامدة، فاقدة 
للروح، وبحسب ما يقول به )رينيه ويلك(: »إّن التحليل الكامل نفسه لبنية العمل 
الفني ال يستويف مهمة البحث األديب، فالعمل الفني، كّل من القيم ال ينضوي حتت 
إخراج  إىل  التي قصدت  املحاوالت  فشلت كل  وقد  تشكيل جوهرها،  عند  البنية 
نقاط  األدب«.)39( وثمة  القيمة هي جوهر  تفشل؛ ألن  األدب، وسوف  القيم من 
النص(  و)انفالق  املؤلف(،  )موت  مقوالهتا:  يف  البنيوية  يف  تظهر  أخرى،  ضعف 
فهي  اإلنسانية،  النزعة  تغفل  ألهنا  اجلدوى)40(؛  عديمة  تبدو  التي  املقوالت  تلك 

تتجاهل وجود اإلنسان كمبدع النص، ومتلقيه، وعّدت سلطة النص بديال عنها. 

تصحيح املسار

غولدمان،  كلوسيان  منهم  البنيويني،  من  عدد  البنيوية  مسار  بتصحيح  هنض 
اإلنسانية،  اللمسات  بعض  إضفاء  إىل  جاهدين  سعوا  عندما  جومسكي،  ونعوم 

وتلك اللمسات متت بسبب إىل جوهر اللغة واألدب. 

ففيام له عالقة باللغة، يظهر التصحيح عند )نعوم جومسكي( يف البنى النحوية، 
عندما عّد اإلنسان املتكلم له بالغ األثر يف صنع اللغة ومن ثم اكتشاف تركيبات، 
وتوليدات جديدة غري هنائية، وهذا األمر بخالف ما دعت إليه البنيوية التي اعتمدت 
عىل أنساق وأنظمة سكونية ثابتة. زيادة عىل ذلك، فإّن )جومسكي( وهو من رواد 
البنيوية التحويلية أو التوليدية يبدأ من العبارة والكلمة، وال يبدأ من النظام والنسق 
اللغوي مثلام يفعل البنيويون،)41( فالفرد املتكلم له أمهية كبرية يف توظيف العبارة أو 
الكلمة، ويقول يف هذا الشأن: »نجد ما يمكن تسميته عىل صعيد االستعامل اجلاري 
باجلانب اخلالق يف اللغة، جيري:ل يش:ما لو أّن الشخص املتكلم، خيرتع نوعا من 
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لغته كلاّم عرب، أو يعيد اكتشافها فور سامعها حوله، وكأنه قد دمج مع مادته الفكرية 
اخلاصة نظاما متامسكا من القواعد أو قانونا وراثيا. بكالم آخر، كام لو أنه يتعرف 
لغته  املتكلم عىل صنع  قدرة  إغفال  يمكن  فال  اخلاصة«.)42(  للغته  توليدية  بقواعد 
)موت  يف  البنيويني  مقولة  عىل  املبارش  الرد  يعّد  القول،  وهذا  األداء،  يف  وطرائقه 
املؤلف( التي أمهلت مبدع النص بوصفه إنسانا سلك سبيال خاصا يف إنتاج نصه، 

وأّن له وسائله اللغوية يف األداء التي متيزه من غريه. 

ويرى )جومسكي( وجود قدرة تفسريية يف النظرية اللغوية، ألهّنا تبحث عن 
الذات الفردية واجلامعية، فـ »هناك حقائق كثرية عن اللغة والسلوك اللغوي يتطلب 
تفسريا ال يكتفي بالقول. إّن هذا اخلط )الذي ربام مل ينتجه حد( مجلة أو ليس مجلة.

ومن املنطق أن نتوقع من أنظمة القواعد أن تفرس بعض هذه احلقائق«.)43(

ويتبني موقف )جومسكي( عىل نحو أوضح عندما يقول: »إّن الذي نقرتحه هنا 
هو أّن فكرة )فهم اجلملة( ينبغي أن تفرس جزئيا طبقا لفكرة املستوى اللغوي«)44(. 
يرتبط  الفرد  وهذا  املتكلم.  للفرد  املعريف  بالتحصيل  يرتبط  إّنام  اجلملة  إنتاج  ألّن 
أيضا بعاميل الزمان واملكان ومن هنا تنجز طرائقه يف األداء. وهذا األمر ينطبق عىل 
املجتمع الذي يتحكم بالكالم بوساطة طريقتني، الطريقة األوىل: عندما حيدد طائفة 
من املعايري، يلتزم الفرد املتكلم هبا، وتلك املعايري ختتلف من جمتمع آلخر، والطريقة 
املعايري،  بتلك  االلتزام  عىل  حلثنا  الرضورية  الدوافع  يقدم  املجتمع  أن  األخرى: 
وحتثنا عىل بذل اجلهد يف الكالم، والتنوع يف أساليب أدائه.)45( من أجل ذلك، فاّن 

)جومسكي( حفظ للفرد املتكلم حقه يف األداء.

ويأيت املاركسيون، فيضعون معايريهم، معتمدين عىل أيديولوجيتهم ومنتفعني 
من املقوالت العلمية، وقد حققوا بعض التوازن املوضوعي عندما طلبوا املضمون 
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ربطها  إىل  جاهدين  وسعوا  الداللة،  مشكلة  إىل  النظر  طريق  عن  األيديولوجي 
وهنا  أخرى،  جهة  من  الشكيل  اإلرساف  بوجه  وواقفني  جهة،  من  اللغوية  بالبنية 
تأيت البنيوية التكوينية التي قال هبا )لوسيان غولدمان( ليصحح هبا مسار البنيوية، 
يظهر  البنيوية،  فإّن تصحيح مسار  باألدب،  له عالقة  وحيد من غلوائها.)46( وهذا 
األديب،  النقد  غولدمان  »يويص  فـ  التكوينية  البنيوية  يف  غولدمان(  )لوسيان  عــند 
البنيات  ضمن  واندراجه  للنتاج  الداخيل  التحليل  يغفل  ال  واسع،  منظور  بتبني 
التارخيية واالجتامعية، وال يغفل ذلك دراسة السرية الذاتية ونفسية الفنان، كأدوات 
مساعدة، ويف املحل األخري، يدعو إىل إدخال النتاج يف عالقته مع البنيات األساسية 

للواقع التارخيي واالجتامعي«.)47( 

 لقد منح )غولدمان( قسطا من احلياة للبنيوية عندما قال بمقولته: )رؤية العامل( 
جتاوز  بذلك  وهو   ،Genetie Structuralism التكوينية  البنيوية  سامه:  منهج  ضمن 
خاصة،  وكيفية  حمدد،  معنى  هلا  العامل  فرؤية  البنيويني،  عند  املحرمات  من  الكثري 
فهي »عنده الكيفية التي حيس فيها، وينظر فيها إىل واقع معني، أو النسق الفكري 
الذي يسبق عملية حتقيق النتاج كإّن ما هو حاسم، ليس هو نوايا املؤلف بل الداللة 
املوضوعية التي يكسبها النتاج، بمعزل عن رغبة مبدعه، وأحيانا ضد رغبته«)48(.

»إّن  يقول:  عندما  العامل  رؤية  عن  تعبري  هي  التي  األديب  العمل  وظيفة  إىل  ويشري 
العمل األديب تعبري عن رؤية للعامل، وعن طريقة للنظر واإلحساس بكون ملموس 
مشتمل عىل كائنات وأشياء، والكاتب إنسان يعثر عىل شكل مالئم ليخلق ويعرّب 
عن هذا الكون )العامل(، إال أن من املمكن أن حيدث تفاوت كبري أو صغري بني النوايا 
الواعية أو األفكار الفلسفية واألدبية والسياسية للكاتب وبني الطريقة التي يرى هبا 

وحيّس العامل الذي خيلقه«)49(.



350

الطريقة  »إّن  مقولتها:  يف  مسارها  تصحيح  إىل  تسعى  البنيوية  كانت  وإذا   
باملحتوى  الفن، ولكنها تعّد ما يدعى  الشكلية ال تنكر األيدلوجية أو املحتوى يف 
عىل  الرتكيز  ألّن  نفعا؛  جيدي  ال  املفهوم  هذا  فإّن  الشكل«)50(،  مظاهر  من  مظهرا 
العالقات يسلب الكينونة حقها يف البحث بوصفها واقعة اجتامعية، وهذا ما أشار 
رؤية  عن  تعبريان  أهنام  حيث  من  والفلسفة  األدب  »أّن  رأى  عندما  غولدمان  إليه 
نظر  وجهة  هي  للعامل،  رؤية  أي  فان  طبقة...  إىل  أو  جمموعة  إىل  تنتمي  اجتامعية 
متناسقة ووحدوية حول جمموع واقع، وفكر األفراد الذي يندر أن يكون متناسقا، 

ووحدويا باستثناء بعض احلاالت«.)51(

الكاتب قد ال تكون هلا أمهية:برية، ومن  ويرى لوسيان غولدمان: »إّن سرية 
واجب مؤرخ األدب أن يفحصها بعناية لريى يف كل حالة خاصة، ما يمكن أن متده به 
من تعاليم ورشوح، لكن يتحتم عليه أال ينسى أبدًا، عندما يتعّلق األمر بتحليل أكثر 
عمقًا، فإّن السرية ال تعدو أن تكون عاماًل جزئيًا وثانويًا. وأن اجلوهري هو العالقة 

بني العمل األديب، والرؤيات للعامل التي تقابل بعض الطبقات االجتامعية«)52(. 

الروح،  تلك  لنزع  والسعي  املجتمع،  رحم  من  تنبثق  روحا  األديب  للنص  إّن 
يعدُّ مثلبة، وتطرفا، جيعل من األدب جثة هامدة من دون حراك، وهذا األمر دعا 
بارت، وليفي شرتاوس، وعىل وفق  البنيويني ككميشيل فوكو، وروالن  إليه كبار 
طريق  عن  البنيوية  مارسته  الذي  للغلو  عرضها  أثناء  يف  وايت(  )هيدين  ترى  ما 
النهج الذي اختطه أولئك الرواد، فتقول: »وهذا االهتامم بنزع الروح عن منتجات 
املجتمع احلديث الثقافية هو الذي يربطه –فوكو– وبارت بفكرة )ليفي شرتاوس(
)ليفي  شأن  هو  وكام  احلضارة،  ومعاداة  العظمة،  تصنع  عىل  القائمة  الفكرة  تلك 
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شرتاوس( يرى )فوكو( و )بارت( وظيفة النقد ختليص املجتمع الصناعي احلديث 
من أسطوريته«.)53( 

إّن توجه البنيويني هذا يرد عليه )غولدمان( عن طريق قيمة النتاج الذي جيب 
أن يقدم رؤية متناسقة للعامل، فالتفسري العلمي للنتاج األديب ال ينفصل عن إظهار 
قيمته اجلاملية، وهذا األمر ال يتقاطع مع النهج املوضوعي املوظف يف النقد و »يتعني 
فهم مقولة النتاج كحالة خاصة ومتميزة للسلوك اإلنساين –كام يؤكد غولدمان– يف 
املعنى الذي يتعني فيه عىل السلوك اإلنساين أن يعرّب عن بنية دالة تنتمي ال إىل الفرد 
بني  املتبادل  التفاعل  إّن  السلوك.  هذا  يمثلها  التي  الطبقة  إىل  أو  املجموعة  إىل  بل 

الذات واملوضوع مصاغة بصورة يف منتهى الدقة«.)54(

عىل  إجيازها  يمكن  املنهجية،  املعايري  من  طائفة  التكوينية  البنيوية  قدمت  لقد 
النحو اآليت: 

إّن مؤلف النص له أمهية كبرية، ولكن جيب عدم إعطاء نواياه الشعورية أمهية . 1
خاصة، وجعلها األساس يف فهم النتاج. 

ال ينبغي يف أثناء التفسري منح الفرد أمهية قصوى؛ ألّن املراد من التفسري البحث . 2
أثر  الفني  النتاج  عىل  هتيمن  التي  الذهنية  فللبنية  مجاعية،  أو  فردية  ذات  عن 

وظيفي وداليل هلا عالقة بالذات املنتجة للنص. 

إىل . 3 حيتاج  عنارص  تؤلف  نفسها  ألهّنا  تذكر،  تفسريية  قيمة  للتأثريات  ليست 
تفسريها. 

طريقة التفسري ليست هلا قيمة واحدة يف نظر علم االجتامع البنيوي، ويف نظر . 4
التحليل النفيس، ولكن كالمها يتمم اآلخر. 
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أّن هذا . 5 البنية االجتامعية، بل  بالنتاج، ال توجد قبل  القواعد اخلاصة  إّن نظام 
النظام يف حقيقته، نتيجة لعمليات حتيل اجتامعية واسعة.

مرجعية . 6 عىل  باالعتامد  ومضمونه  اإلبداع  شكل  بني  العالقة  إىل  اإلشارة 
استقالل  يف  يؤثر  الداللية(،  )البنية  غولدمان  سامه  ما  أو  تكوينية-توليدية، 

اخلطاب كوهنا بنية مغلقة عىل ذاهتا، ليس للخارج أي تأثري فيها.)55( 

ويبدو أّن تلك املعايري مبالغ فيها، فمنها ما هو رد فعل عىل أفكار سابقة مبسطة، 
إذ ال يمكن التقليل من النوايا الشعورية ملؤلف النص، ويف الوقت نفسه، ال يمكن 
التقليل من أمهية الفرد، ال بل حتى التأثريات فإهّنا ال ختلو من االهتام الفكري. ولكن 
أن وظيفة  فاملاركسية ترى  املاركيس،  الفكر  تتفق مع جمموع  املعايري  تلك  أّن  يظهر 
املبدع حتليل الواقع واستقراؤه عىل وفق حتّوالت املجتمع االقتصادية، والتارخيية، 
من  ينتقص  ال  األمر  هذا  أّن  بيد  الفكر،  لذلك  متبنيا  غولدمان(  )لوسيان  كان  قد 
العامل،  الداللية، ورؤية  البنية  الذي متثل يف  التكوينية، ومفهومها األساس  البنيوية 

والقيمة، والنتاج، وتلك مجيعها هلا حضور فاعل يف الفن واألدب.

اهتاممها  األديب، فصّبت جّل  النص  إىل  التفت  البنيوية  الدراسات  وإذا كانت 
هذا  وسوغت  وغريها.  والرواية،  والقصة،  كاحلكاية،  الشعري،  غري  النص  عىل 
فيها  التحكم  وصعوبة  املتداخلة،  عنارصه  وعالقات  الشعري  النتاج  بخصوصية 
بوساطة إجراءات البنيوية املنهجية، فإّن النص الشعري، يبقى ينامز بتفرد من غريه 
ننظر  فعندما  يمكن مالحظته يف شعر )ت.س.إليوت(  األمر،  نصوص.وهذا  من 
استهواه  فقد  )إليوت(،  هبا  اعتّد  ثمة مرجعيات  نرى  اليباب(  )األرض  يف قصيدة 
وزاوجها  الفرنسية،  بالرمزية  فتأثر  واإلنكليزي،  الفرنيس،  الشعر  يف  وجده  ما 
بامليتافيزيقية اإلنكليزية، فأمسى قادرا عىل حتويل األفكار إىل مشاعر، وهو يف توظيفه 
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للغِة يسلك سبياًل يقوم »عىل جتاوز األطر الصياغية املألوفة حّتى ال ينزل بخطابِه 
الّثراء  مظاهِر  كلِّ  اقتناص  إىل  احلاجُة  تأيت  وهنا  للغة،  احليايت  التعامل  مستوى  إىل 
تنّوع لتحقيق اهلدف اجلاميل«.)56( يزاد عىل ذلك،  اللغة، واصطياد ما حتملُه من  يف 
مصدرا  الشعراء،  من  ثالثة  اختاذه  يف  املايض  يظهر  إذ  باحلارض،  املايض  يمزج  فإّنه 
يؤول إليهم، وهم: )دانتي( اإليطايل، و)ويبسرت( اإلنكليزي، و)بودلري( الفرنيس، 
حضارات  ورثت  التي  الوهم(  )مدينة  لندن  مدينة  مجهور  يف  فيظهر  احلارض،  إّما 

العصور، وعاشت نكبات احلروب)57( كلُّ ذلك يبدو يف قوله: 

 مدينةُ الوهم، 
ٍ  حتت الضباب األسمِر من فجٍر شتائي 

 انساَب مجهوٌر -عىل جس لندن-غفري، 
 ما:نُت أحسُب أنهّ املوَت قد طوى مثل هذا اجلمع.

 حساٍت، قصريٍة ُمتقطعٍة، كانوا ينفثون، 
هـَّت ناِظريه أماَم قدميه.  وكلُّ امرئ قد ثب

 انطلقوا صعدا ثمهّ انحدروا يف شارع)امللك وليم(
 إىل حيث كنيسة القديسة )ماري وولنوث( تعدهّ الساعات

 بصوِت قتيٍل عىل آخر الدقة التاسعة.
 هناك رأيُت واحدا عرفته، فاستوقفته صائحا:)ستِتسن(!)58(

بيِّنة من املنظومة املعرفية لـ )ت.س.إليوت(، ال يستطيع أن  فمن مل يكن عىل 
من  غفاًل  صامء،  حجارة  ليس  فالنص  الشعري.  للنص  مقاربة  نقدية  قراءة  يقّدم 
التاريخ واملشاعر، واملرجعيات التي جتعل منه عنرصا، ينبض باحليواة. التي تنصهر 
الشعر،  يف  حرصية  بكيفّية  توجد  وال  وحيدًة  »ليست  اللغة  وتلك  شعرية،  لغة  يف 
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البنية، والوظائف األخرى ليست غائبة  بل هي يف الشعر العامل املهيمن واملحدد 
بالرضورة من النصوص الشعرية، غري أهنا ال تلعب إاّل دورًا ثانويًا. متامًا مثلام أن 
الوظيفة الشعرّية ليست غائبة عن األنواع اللغوية األخرى ولكّنها تلعُب فيها دورًا 
ثانويًا«.)59( ألنَّ معنى الّشعر ال يقوم عىل الصوت فحسب بل »يعتمد عىل السياق: 
فالكلمة ال حتمل معها فقط معناها املعجمي بل هالة من املرتادفات واملتجانسات.
فيها  تّتصل  كلامت  معاين  تثري  بل  فقط  معنًى  هلا  يكوَن  بأْن  تكتفي  ال  والكلامت 
ومن  تنفيها«.)60(   أو  تعارضها  كلامت  حتى  أو  االشتقاق  أو  املعنى  أو  بالصوت 
اجلدير بالذكر أّن لغة النص الشعري متهد السبيل إىل حكم نقدي عن طريق حتليلها، 
فهي وسيلة وغاية يف آن واحد. فُتعّد وسيلة يف كوهنا تعرّب عن جتربة شعورية وُتعّد 
غاية يف كوهنا معيارا مجالّيا وفنّيا يسعى النقد إىل حتقيقها مستعينا بمدارسه النقدية 
أو مناهجه املختلفة ألّن مجهور النقد األديب يف أساسه يمكن توصيفه عىل أّنه مجهور 
قراءة قبل كّل يشء ال مجهور كتابة وهذا يشري إىل أن مدارس النقد األديب بمختلف 
التي  وخصائصها  أبعادها،  هلا  كتابة  هي  األدبية  الكتابة  بأن  ضمنًا  ترى  اجتاهاهتا، 
متّيزها من سواها، وال يمكن غض النظر عن مسألة التذوق األديب، وحتقيق التأثري 

يف القارئ)61( .

هذا فيام له عالقة بالنص الشعري، بيد أّن األمر نفسه، يرسي عىل النص غري 
مهنغواي(:  )أرنست  لـ  والبحر  الشيخ  رواية  إىل  االجتاه  فعند  كالرواية،  الشعري، 
نرى أّن الرواية يف جمملها تتحدث عن عجوز خيرج للصيد من أحد جزر )كوبا( يف 
الكاريبي، ويميض أيامًا من دون صيد، وبعدها يصطاد سمكة كبرية، فيواجه خماطر 
مّجة يف البحر، تظهر يف عدم قدرته عىل رفع السمكة إىل قاربه كوهنا أكرب من القارب، 
يزاد عىل ذلك، رصاعه مع أسامك القرش من أجل احلفاظ عىل صيده الثمني يف بحر 
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أمواجه متالطمة، ويف هناية املطاف، يصل العجوز إىل الساحل، ومل يبَق من السمكة 
سوى اهليكل العظمي.هذا جممل الرواية.)62( 

ولكن هل يمكن أّن روائيا بقامة )أرنست مهنغواي( أراد أن يقول هذا فحسب، 
املنجز عىل وفق  بقراءة  أخذنا  فإذا  الكتاب،  يقدمها  أن  أراد  للعامل  رؤية  ثّمة  أّن  أو 
املنهج البنيوي يف النقد، علينا أن ال نخرج عن ذلك الفهم الظاهر الذي تقّدم ذكره.
أّما إذا أردنا أّن نقّدم قراءة، تعتمد عىل معطيات، تتسق مع زمن الرواية، وأحداث 
البعد  من  ختلو  ال  تفاصيلها،  بجميع  الرواية  أّن  القول،  فيمكن  ذاك،  وقت  العامل، 
الرمزي، فالعجوز يرمز للبرشية وتارخيها الطويل، أّما البحر فإّنه يرمز إىل األرض 
التي تقف عليها البرشية، وأهّنا أرض ليست ُصلبة غري مستقرة، أّما السمكة، فتشري 
إىل السالم الذي تتمسك به البرشية عىل الرغم من املخاطر الذي هتدد ذلك السالم، 
ويظهر يف أسامك القرش الذي ترمز إىل تلك املخاطر التي ادت أن تعصف بالعامل 
يف تلك احلقبة وقت ابتداء احلرب الباردة بني اإلحتاد السوفيتي، والواليات املتحدة 
األمريكية، وسباق التسلح النووي بني املعسكرين الرشقي والغريب. فكان العامل عىل 

شفا اهلاوية، وكانت البرشية تتمسك بسالم هش.)63(

عىل  اعتمدت  كوهنا  البنيوي،  النقد  معايري  مع  تستقيم  ال  قراءة  هكذا  إّن 
إىل  النظر  تفوق  أمهية  النص،  أولت  البنيوية  الروائي.ألّن  النص  خارج  معطيات 
املبدع، واملتلقي؛ فهي ترى أّن األدب ال يعرّب بالرضورة عن مبدعه أو حميطه الذي 
نشأ فيه، وإّنام يعرّب عن نفسه ال غري.من أجل هذا، نراها جتاهر بالدعوة إىل البحث 
يف البنية يف أثناء حضورها يف النص عن طريق دراسة العالقات الداخلية بني البنى، 
ومن ثّم تفسريها، للكشف عن فاعليته، من دون أن تتعّدى ذلك لتدرس عالقتها 

باملحيط اخلارجي، أو الكاتب.
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... الامتة ...

 يقينا ال يمكن اإلملام بالنقد البنيوي واجتاهاته، ولكن مع ذلك تبقى حماولة يف 
استكناه بعض ما اكتنفه من أفكار تصب يف آخر املطاف يف إظهار اجتاهه، واختاذه 
النص عنرصا رئيسا ووحيدا يف النقد وإغفاله منتج النص ومتلقيه، مّتخذة من هذا 
النقدّية  التّيارات  االجّتاه هنجًا تؤّسس عليه رؤيتها وتوّجهاهتا، وهي بذلك ختالف 
خط  يف  البنيوية  سارت  و»لئِن  كبريًا  اهتاممًا  ومنتجه  النّص  أْوَلْت  التي  األخرى 
متصاعد... وبذل العلامء جهدا كبريا العتامدها أسلوبا يف كّل قضايا اللغة، والعلوم 
املنهج  إىل  خالهلا،  من  توصلوا،  أهّنم  إىل  اطمأنوا  ما  فإهّنم  والفنون،  اإلنسانية، 

ي إىل حقائق ثابتة، وعاملية التصديق«. الصحيح املؤدِّ

يقّدم وصفا لإلبداع األديب. وأّن  اجتاه لسانًا، يسعى ألن  البنيوية  تبقى  ولكن 
املسلامت التي تعتمدها البنيوية يكتنفها الكثري من الغموض، وهذا الغموض ناشئ 
عن التناقضات التي تشري بدورها إىل غموض جوهري يف تغيري مسلامهتا. فأمست 
البنيوية عرضة للنقد، ألّن البنى عندما تقدم يف ذاهتا، مثلام يدعو عدد من البنيويني، 
فإهنا تعّد تركيبات زائفة، وال يمكن ألي يشء أن يعطيها الوحدة البنيوية، أو مل تكن 
التفكك،  من  عليها  البنى وحتافظ  تلك  تثبت  التي  فهي  املوحدة حارضة،  املامرسة 
فضال عن ذلك، فإّن املامرسة تصنع البنية، وهذا األمر ينطبق عىل التاريخ، فالتاريخ 
بإمكانه أن ينتج البنى، فلكّل عرص رشوطه، وطرائقه يف األداء. بيد أّن غاية النقد 
األنظمة،  معرفة  أجل  من  إّنام  الظواهر،  يف  الكامنة  املستويات  حتليل  من  البنيوي 
واألنساق التي تؤلفها مما يصريِّ النقد منهجا علميا لالستقصاء والتحليل، وطريقة 
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يف اكتناه النص عن طريق أنساقه، وحتديد أبنية الداللة األولية، وتقسيم الوحدات 
الكبرية عىل أبنيتها الداللية الصغرى، ومن ثم حتديد مستويات القول، والوصول 

إىل النامذج الذي ينتظم عىل وفقها.
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