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أمقران

﴿بسم هللا  ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدي رسول هللا ﴾
احملور  : 1البنيوية التكوينية املفهوم والتأصيل

تقدمي
ارتبطت البنيوية التكوينية ابسم لوسيان غولدمان ،الذي يعرب على تسميتها ابملدرسة ،هبدف
أتسيس منهجية نظرية خاصة به ،تشرح العمل األديب يف عالقته الداخلية ،وتدرج بنيته الداللية يف بنية
اجتماعية أكثر مشوال واتساعا  ،إن املفاهيم واألدوات اإلجرائية اليت قامت عليها البنيوية التكوينية ،
جاءت بعد تراكم فكري وفلسفي ونقدي سوسيولوجي ،بدأ منذ احملاوالت جهود أفالطون وأرسطو
ومناقشات مفهوم احملاكاة ،أما يف العصر احلديث فقد ربط "جان اببتست فيكو" بني النسق
االجتماعي واجلنس األديب  ،وأوضحت " مدام دي ستال" عالقات التأثري والتأثر بني األدب
واملؤسسات االجتماعية ،إىل جانب هذا أعمال كل من"سانت بوف"و"هيبوليت تني" و"النسون"،
و"برونتيري" اليت تدخل ضمن النقد االجتماعي.
اخللفية واملرجعيات

 تعد النظرية املاركسية ومنهجها اجلديل إحدى أهم مرتكزات البنيوية التكوينية ،ويقر غولدمان
ابلفضل للمقوالت املاركسية حيث كانت منطلقا جلل املفاهيم واإلجراءات اليت طرحتها بنيويته
التكوينية ،قدم االجتاه املاركسي يف النقد تصوراته لألدب وعالقاته ونقده ،وأمهها الربط جدليا بني
األدب والبنية التحتية  ،حيث خيضع األدب إىل القوى االقتصادية واالجتماعية واإليديولوجية وأنه
ال ميتلك جوهرا فنيا أو مجاليا خارج فكرة االنعكاس ،أي أن األدب انعكاس للوعي االجتماعي
الطبقي ،أي أنه تعبري عن املصاحل والصراعات الطبقية .
 تعد املفاهيم واألفكار اليت طرحها جورج لوكاتش الناقد املاركسي  -وأستاذ لوسيان غولدمان –
مرجعية مركزية للبنيوية التكوينية  ،يستند لوكاتش على الفلسفة اجلدلية اهليغلية والفكر املاركسي ،
ويعد كتابه (نظرية الرواية) ،أكثر املؤلفات تداوال عند الدارسني ،يشرح فيه الكاتب فكرته األساسية
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وفهمه الذي يعكس العالقة بني الوعي والعامل ،بني الذات واملوضوع يف اجملتمع احلديث الربجوازي ،يف
سياق اجتماعي مادي-جديل.
اكتشف غولدمان كتب لوكاتش ولعل أمهها كتاب الروح واالشكال  ،1900نظرية الرواية
 ،1920والتاريخ والوعي الطبقي  ،1923وقد كانت مصادر ملهمة لتأطري مفاهيم وأسس البنيوية
التكوينية.
املصطلح واملفهوم

البنيوية التكوينية هي ترمجة للمصطلح الفرنسي ، Le structuralisme génétique
يستعري غولدمان مصطلح  Le structuralisme génétiqueمن العامل النفساين والبنيوي
الفرنسي جان بياجيه .
مجع غولدمان يف بنيويته التكوينية بني الدراسة الداخلية والدراسة اخلارجية للنص األديب ،ينبغي
االنتباه إىل أن املسعى الذي بدأه غولدمان كان هو البحث عن كيفية تكون العمل اإلبداعي (النص
األديب عموما والروائي بصفة خاصة) داخل اجملتمع  ،وساقته منهجيته يف مسعى البحث عن رؤية العامل
إىل أتطري جمموعة من املفاهيم واإلجراءات شكلت يف جمموعها توجها منهجيا نقداي يعرف ابلبنيوية
التكوينية ،وهبذا ميكننا القول أن البنيوية التكوينية بدأت كنظرية أدبية وانتهت إىل منهج نقدي .
حاول "غولدمان" أن يفيد من خالل هذا املنهج الذي يتسم ابلشمولية من البنيوية  .وهو بذلك
ال يهدف إىل الكشف عن البنية األدبية فحسب  ،وإمنا عن العالقات البنيوية بني النص األديب
ورؤية العامل والتاريخ نفسه ،ابلكشف عن الكيفية اليت تتم بواسطتها عملية حتويل موقف اترخيي
جملموعة اجتماعية إىل بنية عمل أديب ،عن طريق رؤية العامل اليت تتبناها هذه اجملموعة.
وأشار "غولدمان" إىل أن املنهج البنيوي التكويين خيتلف عن املنهج البنيوي الشكلي يف تصور
كل منهما للبنية ،يقول غولدمان" حتمل كلمة بنية لألسف انطباعا ابلسكون  ،وهلذا فهي غري
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صحيحة متاما  ،وجيب أال نتكلم عن البىن ألهنا ال توجد يف احلياة االجتماعية الواقعية إال اندرا
ولفرتة وجيزة ،وإمنا عن عمليات تشكل البىن".
فالبنيوية التكوينية ترى أن البنية ليست كياان مغلقا ،إهنا ذات داللة وظيفية وغري معزولة عن
الذات الفاعلة والتاريخ ،أما البنيوية الشكلية فإهنا تفصل البنية عن الذات والتاريخ وعن كل البىن
االقتصادية واالجتماعية .ويعرتف "غولدمان" أبمهية وفعالية البنيوية الشكلية كمنهج ،لكن مأخذه
عليها يتمثل يف تعاملها مع األدب تعامال يستمد أدواته ومفاهيمه اإلجرائية من اللسانيات ،مما يؤدي
إىل اعتبار النص كياان لغواي مغلقا تنعدم عالقته مع البنية االقتصادية واالجتماعية.
والبنيوية الشكلية يف جتاوزها الربط بني البنية والتاريخ والذات الفاعلة ،حاولت االبتعاد عن
السقوط يف الدراسة املضمونية للعمل األديب ،فدراسة األشكال يف نظرها أهم من دراسة املضامني،
وأدى إغفاهلا للمضمون األديب وعوامله احمليطة به إىل أن طعمها "غولدمان" بعلم االجتماع األديب،
لكي يربط النص مبا حوله.
املنطلقات واملبادئ

ابإلضافة إىل ما سبق جيدر بنا أن نذكر بعض املنطلقات األساسية للبنيوية التكوينية اليت

تكشف عن فهم عميق للعالقة بني الفن والواقع االجتماعي ،و هي اليت حصرها "غولدمان" يف أربعة
مبادئ:
 -1إن النتاج األديب ليس انعكاسا بسيطا للوعي اجلماعي الواقعي.

 -2وهذا يعين أن العالقة بني الوعي اجلمعي واالجتماعي واإلبداعات الفردية العظيمة ال متثلها أصالة
احملتوى األديب ،بل االنسجام والتماثل بني األبنية األدبية واألبنية الذهنية العامة للجماعات
االجتماعية أو( أي الطبقات االجتماعية ) ،اليت يستطيع الوعي اجلمعي التعبري عنها يف أشكال
خيالية متنوعة.
 -3أن الفرد ليس يف مقدوره على اإلطالق أن يضع من تلقاء نفسه بنية فكرية منسجمة تقابل ما
يصطلح عليه " رؤية العامل " ،فمثل هذه البنية ال ميكنها إال أن تكون من إبداع اجلماعة ،والفرد
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يتمكن فقط من أن يرتفع هبا إىل درجة عالية من االنسجام بتحويلها إىل مستوى من اإلبداع الفين
اجلمايل.
 -4إن الوعي اجلماعي ليس حقيقة أولية ،وال هو حبقيقة مستقلة ،إنه وعي يتكون ضمنيا من
خالل السلوك العام لألفراد املسامهني يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية .
تركيب
حاول "غولدمان" الربط بني العمل واجلماعة ،ولكنه ال ينفي دور الكاتب اإلبداعي ،فهو يرى أبن

األثر األديب يعرب عن شخصية الكاتب من انحية ،واجلماعة اليت ينتمي إليها هذا الكاتب من انحية
أخرى ،إن الرؤية للعامل املتماسكة ليست سوى من إنتاج اجلماعة ،أما املبدع فبإمكانه التعبري عن هذه
الرؤية بطريقة خاصة.
احملور  : 2أسس البنيوية التكوينية
تقدمي

ح ّدد لوسيان غولدمان طبيعة العالقة بني البيئة االجتماعية واإلبداع األديب ،فهي قائمة على أساس
التماثل املوجود بني النص األديب وعالقته ابلبنيات الذهنية لطبقة اجتماعية ،فالبنيات الذهنية ليست
ظواهر فردية بل ظواهر مجاعية ،ومن هذا املنطلق جند أن البنيوية التكوينية تعيد االعتبار للظروف
االجتماعية والثقافية والتارخيية للمبدع ،حبيث أ ّهنا ال تعزل النص عن بيئته ،وال تغيب اخلصوصية األدبية
للمبدع وأدبه رغم اهتمامها ابلسياقات اخلارجية ،وهبذا استطاعت حتقيق وحدة بني الشكل واملضمون،
بني حكم القيمة وحكم الواقع ،بني التفسري والفهم ،بني الغائية واحلتمية.
األسس واملرتكزات

قامت البنيوية التكوينية كما هو شأن مجيع املناهج النقدية على جمموعة من املفاهيم واملرتكزات
األساسية ،و أمهها :
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 -1البنية الداللية : la structure significative

وهو املفهوم األول يف كل حتليل بنيوي تكويين ،وتعد مقولة البنية الداللية مقولة أساسية تفضي
ابلدارس إىل اإلمساك برؤية العامل  ،ذلك أن هذه البنية تنطلق من التصور اجلمعي ملفهوم الرؤية  ،البنية
الداللية هي تلك املقولة اليت خترتق كيان النص ابعتبارها رؤية يصوغها النص بشكل جديل وهي البنية
اليت يصادفها الباحث أوال  ،فتمنحه بطابعها الشمويل فهما أعمق للخلفية اإليديولوجية ،والفكرية
للمجتمع أو الفئة االجتماعية املعرب عنها.
إن ما جيعل مقولة البنية الداللية يف مقدمة مقوالت البنيوية التكوينية إهنا تقودان أوال إىل فهم داللة
األعمال األدبية  ،واثنيا متكننا من اختبار جدوى حتليلنا أي أهنا متنحنا معيارا نقيس به مدى جناعة ذلك
التحليل الذي قمنا به ،من حيث داللته الفلسفية ،واإلبداعية  ،واجلمالية اليت أاتحتها هذه البنية  ،ومدى
أصالتها يف التعبري عن رؤية العامل .
-2الفهم والتفسري :la compréhension et l’explication :

يعد الفهم والتفسري مفهومني إجرائيني مرتابطني ومنفصلني يف آن واحد  ،يشتغل األول على املستوى

الداخلي للنص ،واآلخر على املستوى اخلارجي .علينا أن نؤكد قبل شرح هذه النقطة أبن خطويت الفهم

والتفسري يف البنيوية التكوينية وإن كانتا خمتلفتني وظيفيا يف الدور الذي تقوم به كل منهما يف التحليل
النصي ،فإهنما متثالن مقولة واحدة ضمن هذا املنهج ،وإهنما مصطلحان متكامالن يف نظرية غولدمان.
* الفهم  :يتأطر املفهوم اإلجرائي ( الفهم ) ابإلطار الداخلي النص  ،وحسب غولدمان ف
"إن الفهم قضية تتعلق ابالنسجام الداخلي للنص  ،وهو ما يفرتض أن نتعامل حرفيا مع النص كل
النص وال شيء غري النص ،وهو البحث داخل النص عن البنية الداللية الشاملة"  ،أي أن الفهم هو

إجراء ينظر إىل النص األديب بعزل عن كل معطى خارجي  ،ويتوجه أساسا إىل الكشف وتوضيح بنائه
الداخلي أو بنيته الدالة.
* التفسري  :فهو عملية اثنية تنظر إىل العمل األديب يف مستوى آخر خارجي ،فرتبطه ببنية أوسع
وأمشل .يعرف غولدمان التفسري أبنه " إدراج بنية داللية يف بنية أخرى أوسع منها تكون فيها األوىل
جزءا من مقوالهتا " فإذا كان الفهم خيتص بداخل النص  ،فإن التفسري يتجه إىل اخلارج لريبط النص

د .آمنة

أمقران

دروس النقد البنيوي التكويني

األصغر (العمل األديب) ابلنص األكرب ( اجملتمع ) " ،فإذا كان الفهم عمال متصال يف النص فإن عملية
التفسري هي وضع هذا األخري يف عالقة مع واقع خارج عنه "
وما ميكن أن نشري إليه هنا ،هو أن العالقة اليت تربط الفهم ابلتفسري هي عالقة تكامل وترابط،
فالفهم أضيق من التفسري ،والتفسري يتضمن الفهم بل ويتعداه
إن منهج "غولدمان" ركز على البنية انطالقا من الوظائف اليت تؤديها يف العمل األديب .وأشار
"غولدمان" إىل الكيفية اليت يتوصل هبا الكتشاف البنية الداللية ،فعلى الباحث  -يف نظره  -لكي

يفهم العمل الذي هو بصدد دراسته أن يتقيد يف املقام األول ابلبحث عن البنية اليت تكاد تشمل
كلية النص ،وذلك استنادا إىل قاعدة أساسية اندرا ما حيرتمها املختصون يف األدب  ،وهي أن على
الباحث أن حييط مبجمل النص وأن ال يضيف إليه أي شيء وأن يفسر تكوينه ،فاستخالص البنية
الداللية يف العمل األديب عامة والرواية خاصة  ،ال يكون إال عرب قراءة جزئيات النص يف ضوء جمموع
النص ذاته ،مع الرتكيز على ما له داللة وظيفية أساسية يف العالـم ،وقد ترك "غولدمان" جمال البحث
عن البنية الداللية يف العمل الروائي رهينا بقدرات الناقد احلدسية.
 -3الوعي القائـم والوعـي املمكــن:

مييز "غولدمان" بني منطني من الوعي  :الوعي الواقع والوعي املمكن ولكن قبل توضيح أمناط
الوعي ،حاول غولدمان تقدمي مفهوم للوعي ،وهو" مظهر معني لكل سلوك بشري ويتبع بطبيعته
كل عمل "
* الوعي القائم  ( : la conscience réelleالوعي الفعلي  ،الوعي الواقع)  ،وهو الوعي
الناتج بطبيعته عن املوروث حضاراي ثقافيا واترخييا  ،حيث يعيد احلاضر صياغته وفهمه من منطلق
رسوخ مجعي  ،فالوعي اجلمعي يرتبط ابجلماعة واقعا وحاضرا أما على مستوى اإلبداع األديب
الروائي"فالوعي القائم هو وعي انجم عن املاضي مبختلف أبعاده وظروفه وأحداثه  ،عندما تسعى
كل جمموعة اجتماعية لفهم واقعها انطالقا من ظروفها الواقعية االقتصادية والفكرية واملعتقدية
...اخل
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* الوعي املمكن  : la conscience possibleيتجاوز الوعي املمكن سكونية الوعي القائم
ليشكل يف مستوى أعمق إدراكا أكثر جتريدا ومشوال للتجربة اإلنسانية وتصورا أمثل مستقبلها ،فيصبح
ها الوعي مكاان إلبراز القوى الكامنة وصوات لكل مقموع ومنسحق يف عجلة الطبقية االجتماعية ،
فالوعي املمكن مرتبط ابحللول اجلذرية ملشكالت .
 -4رؤية العامل : le vision du monde

مقولة رؤية العامل لدى غولدمان ال توافق املعىن التقليدي الذي يشبهها بتصور و ٍاع للعامل ،تصور

إرادي مقصود ،إمنا هي الكيفية اليت حيس هبا وينظر من خالهلا إىل واقع معني ،أو هي النسق الفكري
الذي يسبق عملية حتقق العمل اإلبداعي  ،تبلور مفهوم رؤية العامل نتيجة حصيلة استيعاب معمق
للمقوالت الفلسفية والنظرايت السوسيولوجية منذ هيجل إىل ماركس إىل لوكاتش...وغريهم .
رؤية العامل هي اهلدف املنشود من وراء اخلطوات املفاهيمية واإلجرائية السابقة كلها ،وتتسم
ابلشمولية ألهنا ال تظهر من خالل عمل واحد بل من خالل جمموع أعمال كاتب " إن مل نقل كل

أعماهلم اليت ترشح يف كليتها رؤية منسجمة ومتكاملة حول عاملهم ،واستخالص ملواقفهم اوجدية
من وضعهم االقتصادي واالجتماعي والسياسي والثقايف ."..
خص "غولدمان" هذا املفهوم ابهتمام خاص يف خمتلف ما كتبه ،إال أنه ركز عليه يف مؤلفه "
اإلله اخلفي ".ويعرف "غولدمان" "رؤية العامل " بقوله  " :إن الرؤية للعامل هي ابلتحديد ،هذه
اجملموعة من التطلعات واإلحساسات واألفكار اليت توحد أعضاء جمموعة اجتماعية ،ويف الغالب
أعضاء طبقة اجتماعية ،وجتعلهم يف تعارض مع اجملموعات األخرى ،إهنا بال شك خطاطة
تعميمية للمؤرخ ،ولكنها تعميمية لتيار حقيقي لدى أعضاء جمموعة حيققون مجيعا هذا الوعي
بطريقة واعية ومنسجمة إىل حد ما "
وإن ما ميكن أن نشري إليه هو أن الفرد املبدع ال ميكن أن خيلق من تلقاء نفسه بنية فكرية
منسجمة تستطيع أن متثل رؤية للعامل ،فهذا األمر يكون من إبداع اجلماعة .أما ما يقوم به الفرد
املبدع هو االرتقاء بتلك البنية إىل درجة عالية من االنسجام حىت ترقى إىل مستوى اإلبداع اخليايل.
من هنا ميكن القول أن رؤية العامل تتجاوز ما هو واقع إىل ما هو مستقبلي ،وما دامت األعمال
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دروس النقد البنيوي التكويني

الروائية الكربى تتميز بشمولية الرؤية  ،فإهنا هي وحدها اليت متتلك رؤية العامل .هذه الرؤية اليت تعترب
يف الواقع تعبريا كليا ومشوليا عن قيم وطموحات ومشاعر اجلماعة اليت تؤمن هبا.
تركيب
يستهدف لوسيان غولدمان من وراء بنيويته التكوينية رصد رؤى العامل من األعمال األدبية اجليدة
عرب عملييت الفهم والتفسري بعد حتديد البىن الداللية يف شكل مقوالت ذهنية وفلسفية .ويعد املبدع

يف النص األديب فاعالً مجاعياً يعرب عن وعي طبقة اجتماعية ينتمي إليها ،وهي تتصارع مع طبقة
اجتماعية أخرى هلا تصوراهتا اخلاصة للعامل .أي إن هذا الفاعل اجلماعي يرتجم آمال وتطلعات الطبقة
االجتماعية اليت ترعرع يف أحضاهنا ،ويصيغ منظور هذه الطبقة أو رؤية العامل اليت تعرب عنها بصيغة
فنية ومجالية تتناظر مع الواقع.
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