التجريب البنيوي في الخطاب النقدي
عند "عبد المالك مرتاض"
أ.صليحة بردي
جامعة الشلف
إن املثري يف اخلطاب النقدي اجلزائري ،ذلك البحث املستمر عن إجابات
مقنعة ملا حيمله يف تفاصيله من أسئلة تدور يف فلك التأسيس والتجنيس ،واهلدم
وما
والبناء ،تنظريا وإجراء ،وميكن رد هذه املساءلة إىل طبيعة املقاربة النقدية،
تواجهه من حتديات يف القراءة والتأويل ،فضال عن وجود كم معترب من الدراسات
النقدية اجلزائرية ذات طابع أكادميي ،وعلمي مؤسس؛ أي هناك اجتهادات
استطاعت تسجيل حضور ينم عن كفاءة ،وطاقة قرائية بإمكاهنا تقدمي املزيد ،إال أنه
ال يسعنا إال أن نصفها بالفردية ،وعلى كثرهتا مل حتقق ذلك الرتاكم الذي يضيف إليه
الحق ما توصل إليه سابق ،لذا مل ترق الكتابة النقدية يف اجلزائر إىل مستوى الظاهرة.
غري أن جتربة الربوفسور "عبد امللك مرتاض" تعد ظاهرة يف حد ذاهتا ،حبكم
كثرة إنتاجه النقدي ،واشتغاله على متون أدبية متنوعة شعرا ونثرا ،حيث تعامل مع
القصائد ،واأللغاز ،واألمثال ،والقصة ،واملقامة ،واحلكاية ،والرواية ،وغريها ،وفق
تصورات نقدية متعددة ،ذات صلة بالسياق والنسق على حد سواء ،فهل استطاع
التجريب النقدي عند "مرتاض" يف مقارباته النسقية ،البنوية حتديدا اإلجابة عن أسئلة
النص األديب؟ ،وما موقع هذا املنجز من منظور ثنائية الرتاث واحلداثة ،وهل متثل
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مقوالت النقد الغريب متثال جيدا؟ ،وماذا عن املوروث النقدي العريب ،هل مد جسورا
للتواصل معه ،أم أعلن القطيعة عنه؟.
لقد افتتح "مرتاض" بوابة احلداثة يف اخلطاب النقدي اجلزائري املكتوب باللغة
العربية( ، )1بتجريبه للبنوية ،وما بعدها من تيارات منهجية ،وحجة ذلك أن األستاذ
"شريبط أمحد شريبط" يف قراءة إحصائية له حول "النص النقدي اجلزائري من
االنطباعية إىل التفكيكية" عمد إىل التأريخ للحداثة النقدية يف اجلزائري بسنة 1881؛
أي تاريخ صدور كتاب "عبد املالك مرتاض" (النص األديب من أين؟ وإىل أين؟) ،وما
محله من رؤية يشهد هلا بالشمولية والعمق ،واإلجراء اجلاد(.)2
لكن بالعودة إىل مؤلفيه (األلغاز الشعبية اجلزائرية) ،و(األمثال الشعبية
اجلزائرية) ،سنة  ،1881وإلقاء نظرة على تاريخ تأليفهما ،املدون يف مقدمتيهما ،احملدد
بسنيت  1898و ،1881وما محاله من أثر للتجريب البنوي ،جاز لنا اعتبارمها منطلقا
للبنوية يف النقد اجلزائري؛ أي قبل التاريخ الذي حدده األستاذ "أمحد شريبط(.)3
لقد استهل "مرتاض" رؤيته احلداثية يف النقد بثورة عارمة على مقولة السياق،
وما ظهر يف فلكها من تيارات نقدية ،وال أدل على ذلك من قوله« :فال بيئة ،وال
زمان ،وال مؤثرات ،وال هم حيزنون ،وإمنا هو نص مبدع نقرؤه ،فهو الذي يعنينا ،وهو

( -)1هناك خطاب نقدي جزائري مكتوب باللغة الفرنسية يتقدم جتربة "مرتاض" يف هذا السياق من الناحية
التارخيية ،جتلى يف ممارسات بعض النقاد؛ أمثال دليلة مرسلي ،وكريستيان عاشور ،وزينب بن بوعلي ،وجناة خدة
وغريهم .ينظر :يوسف وغليسي ،النقد اجلزائري املعاصر من الالنسونية إىل األلسنية ،إصدارات رابطة إبداع
الثقافية ،اجلزائر ،د.ط ،1111 ،ص .111
( -)2وردت هذه القراءة يف ثنايا مداخلة له محلت العنوان ذاته ،تقدم هبا ضمن فعاليات امللتقى الوطين الثاين،
الذي أقيم جبامعة عنابة حول األدب اجلزائري يف ميزان النقد سنة  .1881ينظر :املرجع نفسه ،ص
( -)3ينظر :املرجع نفسه ،ص .111
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.111 /11

ما تكون إىل

الذي ندرسه ،وحنلله بالوسائل العلمية ،أو الوسائل األقرب
()1
العلم» .
وهبذا يكون "مرتاض" قد كفر بالقراءات السياقية على اختالفها ،وعاب عليها
هتميشها للنص ،وغياب الدقة واملوضوعية عن معاجلها له ،فالنقد ليس ممارسة حمكومة
باالعتباطية ،وال فضاء لتوظيف مصطلحات جاهزة ،ومجل حمفوظة ،وإمنا هو إجراء
مقنن ،وموضوعي ،قوامه فهم املنجزات األدبية فهما حمايدا ،بإقصاء كل ما هو خارج
عنها ،واالهتمام هبا وحدها ،فال جمتمع ،وال تاريخ ،وال إنسان()2؛ ألن التعمق يف
مقاربة تفاصيل كهذه جيعلنا أكثر بعدا عن النص موضوع الدرس النقدي يف األصل.
لقد استمر النص األديب يف طرح تساؤالت شىت ،أظهر نقد السياق عجزا يف
اإلجابة عنها ،وليس لنا أن نربط ذلك بالناقد ،بقدر ما نربطه بطبيعة الرؤية املنهجية
يف حد ذاهتا ،فإذا كانت هذه األخرية حتمل يف ذاهتا قصورا ،كيف لنا أن نتوقع منها
جتريبا نقديا جامعا مانعا للنص ،واستجابة هلذا املطلب استمرت رحلة املمارسات
النقدية يف اجلزائر حبثا عن تصور منهجي يكون أكثر كفاءة ملساءلة هذا النص.
وهكذا برز توجه جديد انتقل من خارج النص إىل داخله يف إطار ما ميكن
تسميته بنقد النسق ،وقد ارتاده عدد من النقاد ،يتقدمهم "عبد املالك مرتاض" يف
تبنيه للمنهج البنيوي الشكالين ،ومتثله ملقوالت النقد املعاصر كما أشاعتها البنيوية يف
فرنسا ،ويف العامل كله.
وما
وظهور هذا التوجه إمنا تأتى استجابة ملتطلبات منطق املنظور العلمي،
مييزه من دقة يف الدراسة والتحليل ،لذا مت االشتغال على ضرورة «إبراز العالقة املتبادلة
بني ذهن الناقد من جهة وبني هذا املنطق من جهة أخرى؛ نظرا ألن املفهوم أو
( -)1عبد امللك مرتاض  ،األلغاز الشعبية اجلزائرية ،ديوان املطبوعات اجلامعية،
( -)2املقصود باإلنسان ،األديب الذي قام بتحرير النص.
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اجلزائر ،1881 ،ص .19

املصطلح البنوي قد ظهر يف جمال الفكر النقدي حملاولة حترير لغة النقد من طبيعتها
الكيفية واملذهبية ،وجعلها لغة قريبة من لغة العلم الكمية»(.)1
مبعىن االنتقال باخلطاب النقدي من لغة النسبية إىل لغة العلم املضبوطة ،ولعل
هذا املسعى كان من احملطات اجلوهرية لذلك االنتقال الذي شهده نقد النص من
موقع السياقية إىل موقع النسقية ،ومل تكن منظومة االصطالح النقدي مبعزل عن هذا
التحول ،إذ ال بد لكل مرحلة من التفكري خصوصية مصطلحية تعرب عنها.
لقد افتك التصور البنوي هويته كرؤية منهجية عميقة الطرح يف تفاعلها مع
مفهوم البنية ،كما متيز بكونه نقد «داخلي يقارب النصوص مقاربة آنية حمايثة؛ تتمثل
النص بنية لغوية متعالقة ،ووجودا كليا قائما بذاته ،مستقال عن غريه»( ،)2وهبذا
التصور اجلديد يف تاريخ املمارسة النقدية أخذت مقاربات األعمال األدبية طابع
الدراسة احملايثة ،من زاوية أن اللغة نسق من العالمات ،تتحدد معرفتها انطالقا من
نظامها اخلاص الذي أتلفت يف كنفه.
واقرتان البنوية مبصطلح احملايثة إمنا للداللة على االهتمام بالشيء من حيث هو
ذاته ويف ذاته؛ أي تفسري األدب انطالقا منه ،وانتهاء إليه ،من منظور القوانني اليت
حتكمه من الداخل ،وحتدد طبيعة نسقه ،وتفكيك عناصر بناه إمنا يفرضه مطلب
الكشف عن أسرار التفاعل املتحقق بني العناصر ،واألجزاء املشكلة هلذا النسق أو
النظام بغض النظر عن طبيعته ،وإذا ما تبدى لنا ذلك جتلت خمتلف التحوالت
والوظائف اليت تتحكم يف حتديد طبيعته ،وتوجيه مساره؛ أي أن فهم الكل ال يتأتى
إال بالفهم املوضوعي للجزء.
( -)1د .مسري سعيد ،مشكالت احلداثة يف النقد العريب ،ط ،1الدار الثقافية للنشر ،القاهرة ،مصر ،1111 ،ص
.81
( -)2يوسف وغليسي ،مناهج النقد األديب ،ط ،1جسور للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،1119 ،ص .91
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هلذا نلمح يف املشهد البنوي حلظتني «حلظة "اهلدم"؛ وهي عملية تقنية بالغة
اخلطورة يف سرب املكونات ،وحلظة "البناء" تتسم باإلبداعية؛ ألهنا تقتصر على العناصر
"الشيء +
الدالة على حقيقة املوضوع ،فتشكل "قابليات الفهم"؛ أي
صورة ذهنية" ،فتقضي من خالهلا على االنطباع ،بارتباطها بالتقنية يف كال اللحظتني،
واستبعاد العناصر املشوشة ،اليت ميليها املوضوع من خالل سياقاته املختلفة»(.)1
وإن تعددت التصورات واختلفت فإن هناك دائما حس مشرتك يفرض وجوده،
فـ «بني بنيوية "علم اللسانيات" بدءً من "سوسري" ،وبنيوية "ليفي شرتاوس"
األنثروبولوجية ،وبنيوية "ماركس" ،و"جولدمان" االجتماعية ،وبنيوية "فوكو" الفلسفية،
وبنيوية الشكالنيني من "جيوم" إىل "ياكبسون" تاهت مقادير التصور»(.)2
مبعىن افتقار الطرح البنوي يف خطاب املعرفة عموما ملا يسمى بالرؤية املوحدة
يف التصور ،وإذا كانت هذه األخرية مغيبة على مستوى احلقل املعريف الواحد ،فما
بالك حبقول املعرفة جمتمعة ،وغياب هذا املكسب مل يقتصر على املمارسة املنهجية
فحسب ،بل تعداها إىل املمارسة املصطلحية.
والالفت لالنتباه يف املمارسة النقدية عند "عبد املالك مرتاض" يف احلقل
البنوي حتديدا عنايته بالصياغة املصطلحية ،حيث أثارت البنوية Structuralisme
فضوله للبحث يف بنائها اللفظي السليم ،بعد أن اختلف كثريون يف ترمجتها (البنيوية،
البنوية ،البنيية ،البنائية) ،وعمال بالشائع املتداول عمد بعض النقاد العرب ،ممن
ينقصهم شيء من احلس اللغوي املصفَّى إىل إطالق االستعمال اخلاطئ (بنيوية)؛
( -)1د .حبيب مونسي ،نقد النقد املنجز العريب يف النقد األديب – دراسة يف املناهج ،منشورات دار األديب،
وهران ،1119 ،ص 198
( -)2د .عزت حممد جاد ،نظرية املصطلح النقدي ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،دار الكتب ،مصر،1111 ،
ص .198
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«وذلك عوضا عن االستعمال النحوي السليم الذي هو إما بنييَّة ،وذلك كما تقول
يف النسبة إىل فِْتـية فِْتيي على القياس؛ ألنك جتريه جمرى ما ال يعتل  ،...كما ميكن أن
يقال :بِنوي ،وهو يف رأينا أخف نطقا ،وأكثر اقتصادا لغويا  ،...وأصل اللفظ هو
البِْنية ،فيقال :بْنـييي ،وهو ثقيل يف النطق؛ وأما أن يكون على القلب ،فيقال :بـنوي،
وهذا اإلطالق ،باإلضافة إىل سالمته من اخلطأ؛ هو األحق بالضرورة نطقه على
اللسان ،واألمجل حتما وقْـعه يف اآلذان؛ فال ندري كيف ذهب االستعمال النقدي
العام املعاصر إىل هذا اخلطأ الفاحش الذي ال مربر له؛  ...ذلك بأن االستعمال
اخلاطئ حني يصر على استعمال البْنـيوية فهو إمنا ينسب هذا املذهب إىل لفظ غري
موجود يف األصل؛ ألن البنيوية تعين أن األصل هو "بْنـيـية"؛ وذلك حىت ميكن قلب

الياء الثانية و ًاوا»(.)1
لقد استحسن الصحيح حىت وإن كان مرتوكا ،واستهجن اخلطأ حىت وإن كان
شائعا ،بغض النظر عمن يصدر ،فبالك بأهل االختصاص؛ أي النقاد ،لذا فـ «إن
اخلطأ ال يكون حجة ألهل اخلطأ أبدا ،وإذا أصر طائفة من الناس على ارتكاب
أخطاء بعينها يف قانون السري ،فلن يستطيعوا فرض خطئهم على العامل بتغيري القوانني
الصائبة ،وإحالل القوانني اخلاطئة حملها ،إن اخلطأ يظل أبدا خطأ ،والسيما إذا كان
صادرا عنه أهل املعرفة»(.)2
إال أننا جند صاحب هذه املقولة "عبد امللك مرتاض" يوظف مصطلح (بنيوية)
يف دراستيه (األمثال الشعبية اجلزائرية) ،و(النص األديب من أين؟ وإىل أين؟)؛ حنو

( -)1د .عبد امللك مرتاض ،يف نظرية النقد (متابعة ألهم املدارس النقدية املعاصرة ورصد لنظرياهتا) ،دار هومة
اجلزائر ،1111 ،ص .181 – 181

للطباعة والنشر والتوزيع،
( -)2املصدر نفسه ،ص .181-181

181

"اللسانيات البنيوية" ،و"املستوى البنيوي"( ،)1و"املدرسة البنيوية" ،و"املنهج البنيوي"،
structuralisme
و"البنيوية"( ،)2كما وظف مصطلح "البنيوية التكوينية"
 ،)3(génétiqueليس من باب التناقض يف الرأي ،وإمنا هو على األرجح االستسالم
للشائع املتداول.
ويستمد االصطالح البنوي مادته اخلام من النظام اللغوي ،ويف ضوء هذا
األخري تتحدد داللته تبعا خلصائص اللغة ،شريطة أن تتم تزكية هذه الداللة بإمجاع
أهل االختصاص( ،)4ومن املصطلحات اليت شاع تداوهلا يف شىت خطابات املعرفة،
"البنية" إذ استقطبت اهتمام أهل التفكري املعريف على مر عقود من الزمن يف سياق
البحث واملكاشفة تنظريا وإجراء ،ونظرا لصعوبة ضبط التصور املعريف الذي يتخذ من
البنية حقال للتأويل مبعزل عن ضبط مفهومها ،غدت هاجسا معرفيا ،وحقيقة جوهرية
يف شىت العلوم ،ال يتم إدراكها من أجل ذاهتا إال يف حدود ذاهتا.
ومن مصطلحات احلقل البنوي مصطلح "الشكالنية"؛ حيث «يأيت الصوغ
البديل الذي يتوسل بالقالب املزدوج ،إمعانا يف تركيز املعىن على النزعة املذهبية،
وذلك بواسطة املصدر الصناعي املكتنز بالالحقة العرفانية "األلف والنون" ،يتم

( -)1ينظر :عبد امللك مرتاض ،األمثال الشعبية اجلزائرية (حتليل جملموعة من األمثال الزراعية واالقتصادية) ،ديوان
املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،د.ط ،1119 ،ص .111 -1
( -)2ينظر :عبد امللك مرتاض ،النص األديب من أين؟ وإىل أين؟ ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،د.ط،
 ،1881ص .11 – 11 – 11
( -)3ينظر :يوسف وغليسي ،إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد ،الدار العربية للعلوم ناشرون،
منشورات االختالف ،لبنان  -اجلزائر ،ط ،1118 ،1ص .118
( -)4ينظر :د .عمار ساسي ،املصطلح يف اللسان العريب من آلية الفهم إىل أداة الصناعة ،ط ،1عامل الكتب
احلديث ،عمان ،األردن ،1118 ،ص .81
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اشتقاق لفظة "الشكالنية" ،ومنها "الشكالين" ،ويكاد يتمخض هذا القالب
املصطلحي للداللة على منبع النظرية يف جذورها الروسية»(.)1
وهناك مصطلح "الشكلية" ،لإلحالة على «نزعة ترمي إىل تغليب الشكل،
والقيم اجلمالية على ما يف العمل األديب من فكرة ،أو خيال ،أو شعور ،وجاء النقاد
احملدثون فالتقطوا هذه املفاهيم للشكل باعتباره كيفية يف إنتاج املضمون ،وليس جمرد
بناء له»(.)2
فالشكل حقيقة النص ،وجوهر معناه ،وال تتحقق فاعلية هذا األخري إال بتأويل
مجلة الوظائف النسقية اليت يؤديها الشكل اللغوي؛ لكوهنا تتحكم بطريقة ما يف
توجيه هذا املعىن ،مبعزل عن كل السياقات اخلارجة عن نسق هذا الشكل.
وهناك مصطلح "التكوينية" ،الذي يثري ثنائية "البنوية – املاركسية"؛ حيث
تظهر لنا نقطة لقاء جوهرية بينهما ،ذلك أن كالمها يستلهم مرجعيته الفكرية،
وتصوره املنهجي من مفهوم البنية وصلتها بثنائية اجلزء والكل ضمن شبكة معقدة من
العالقات.
والبنوية التكوينية إمنا تبلورت مقوالهتا املنهجية يف إطار السعي «إلنقاذ البنوية
واالجتماعية مجيعا؛ باإلفادة من أفضل ما فيهما من مبادئ التأصيل املضموين يف
الثانية ،والتأصيل الشكلي يف األوىل ،مث تأسيس نظرية نقدية على أنقاض من
ذلك»(.)3
( -)1د .عبد السالم املسدي ،املصطلح النقدي ،مؤسسات عبد الكرمي بن عبد اهلل للنشر والتوزيع ،تونس،
(د.ت.ط) ،ص .119
( -)2د .بشري تاوريريت ،مناهج النقد األديب املعاصر – دراسة يف األصول واملالمح واإلشكاالت النظرية
والتطبيق ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،مصر ،1118 ،ص .11
( -)3د .عبد امللك مرتاض ،حتليل اخلطاب السردي – معاجلة تفكيكية سيميائية مركبة "زقاق املدق" ،ديوان
املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،1881 ،ص .8
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إهنا تركيبة املنهجية اجلديدة قوامها املزاوجة بني رؤيتني نقدييتني لكل منهما
خصوصيته يف التعامل مع النص ،ومها االجتماعية والبنوية ،وقد استطاعت هذه
الرتكيبة فرض حضورها يف الساحة النقدية تنظريا وإجراء حاملة هوية "البنيوية
التكوينية" ،اليت «تسعى إىل إقامة تناظر ( )Homologieبني البنية النصية ،والبنية
الذهنية للفئة االجتماعية(.)1
وهكذا ظهرت البنيوية التكوينية استجابة ملساعي بعض املفكرين ،والنقاد
املاركسيني ،لوضع طرح بنوي جيمع بني الصياغة الشكالنية ،وأسس الفكر املاركسي،
وهذا التوجه يهدف أساسا إىل ربط النص بسياقه االجتماعي ،من منطلق تأكيد
العالقة بني خارج النص وداخله( ،)2فهو يراعي حيثيات النص من تاريخ ،وعلم
االجتماع ،وعلم النفس االجتماعي ،وكأن هذا التوجه البنوي التكويين أتى كرد فعل
على التوجه الشكالين اخلالص ،هبدف إعادة االعتبار لسياقات النص األديب ،والرتكيز
على خصوصياته ،دون عزله عن عالئقه باجملتمع والتاريخ.
يف ضوء املقاربات النصانية احلديثة عمد "مرتاض" إىل متثل أدوات البنوية،
واستلهام إجراءاهتا متخذا إياها مرتكزا يف اشتغاله النقدي على املتون األدبية ،وقد
أسست دراساته األرضية للنقد البنوي الشكالين يف اجلزائر.
ويف إطار هذا املسعى قدم دراسة شكالنية محلت عنوان (اخلصائص الشكلية
للشعر اجلزائري احلديث) خالل الفرتة ( ،)1811 – 1811صدرت له سنة ،1881
وقد استثمرها يف تقصي املستويات الداللية ،والصوتية ،واملعجمية ،والفنية يف اخلطاب
الشعري اجلزائري ،اعتمادا على تقنية اإلحصاء يف تعامله مع عدد معترب من القصائد،
( -)1د .يوسف وغليسي ،إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد ،مرجع سابق ،ص.111
( -)2ينظر :د .بسام قطوس ،املدخل إىل مناهج النقد املعاصر ،ط ،1دار الوفاء ،اإلسكندرية ،القاهرة،1111 ،
ص .111
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مطعما ذلك بطرح أسلويب ال يقل أمهية ،مبا أثاره من تساؤالت ،راح يبحث هلا عن
إجابات مقنعة ،يف ضوء بعض املعطيات التارخيية(.)1
ويف دراسته لـ (األلغاز الشعبية اجلزائرية) من حيث املضمون والشكل الفين(،)2
خصص القسم األول منها لدراسة مضمون األلغاز معتمدا الشرح والتفسري يف
املعاجلة  ،ومها من مرتكزات النقد التقليدي ،وال صلة هلما بالطرح البنوي ،أما القسم
الثاين ،فقد خصصه ملقاربة األشكال الفنية لأللغاز الشعبية؛ من حيث مستوياهتا
اللغوية واألسلوبية مقاربة ألسنية ،مجعت بني مبادئ التفكري املعاصر ،ومقوالت
الرتاث ،وقد استعان يف حتديده للسمات األسلوبية بتقنية اإلحصاء.
واملثري لالنتباه يف هذه القراءة النقدية «أن تطبيق املنهج البنيوي ال ينسحب
على الدراسة من ألفها إىل يائها ،وإمنا يتجلى  -فقط -يف القسم الثاين من الكتاب،
الذي يعاجل الشكل الفين لأللغاز الشعبية ،والذي ينصب على دراسة لغة األلغاز
وأسلوهبا ،دراسة تراوح بني البنيوية واألسلوبية»(.)3
أما يف كتابه (األمثال الشعبية اجلزائرية) فقد حاول "مرتاض" تقدمي اقرتاب
ألسين بنوي ،وهو بصدد دراسته لألمثال الشعبية من حيث املضمون ،واحليز،
والزمان ،واللغة ،واألسلوب( ،)4ومل يظهر اجتهاده اإلجرائي إال خالل حتليله
للمستويات اللغوية واألسلوبية؛ حيث حترى مدى توفرها على مقومات اللغة الفنية،

( -)1ينظر :يوسف وغليسي ،اخلطاب النقدي عند عبد امللك مرتاض (حبث يف املنهج وإشكالياته) ،إصدارات
رابطة إبداع الثقافية ،اجلزائر ،د.ط ،1111 ،ص 11
( -)2ينظر :عبد امللك مرتاض  ،األلغاز الشعبية اجلزائرية ،مصدر سابق ،ص .198 -199
( -)3يوسف وغليسي ،اخلطاب النقدي عند عبد امللك مرتاض ،مرجع سابق ،ص .11
( -)4ينظر :عبد امللك مرتاض ،يف األمثال الزراعية (دراسة تشرحيية لسبعة وعشرين مثال شعبياً جزائرياً) ،ديوان
املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،د.ط ،1889 ،ص .111
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مث قام بعرض طرح أسلويب ،عرف خالله باألسلوبية كرؤية نقدية ،منوها جبهود
أعالمها.
كما قدم يف كتابه (يف األمثال الزراعية) دراسة تشرحيية لسبعة وعشرين مثال
شعبياً جزائرياً ،من حيث دالالت الزمن ،والصوت ،والبنية ،يف حني نسجل يف كتابه
(عناصر الرتاث الشعيب يف "الالز") حضورا ملقاربة املضامني وفق رؤية تقليدية متزج بني
التارخيي واالجتماعي ،فضال عن مقاربة فنيات العناصر السردية؛ متمثلة يف
الشخصيات ،واحليز ،والزمان ،والبنية ،واإليقاع(.)1
والقراءة النقدية التجزيئية ذاهتا اليت قدمها يف دراسته لأللغاز واألمثال ،جندها
تتكرر يف دراسته لألمثال الزراعية ،وعناصر الرتاث الشعيب يف رواية الالز؛ حيث
تعرض بشيء من التفصيل للحديث عن املستويات الداللية واملضمونية من منظور
سياقي ،مع توظيف حمدود للمصطلحات األلسنية البنوية.
وميكن اعتبار هذه الدراسات اإلرهاصات األوىل الستثمار املقوالت البنوية يف
النقد اجلزائري ،ومن الواضح وجود مالحظات راحت تتكرر على مستواها ،ومن
ذلك اشتغاهلا على متون جمهولة املؤلف كاأللغاز ،واألمثال ،ومها حجرا األساس يف
املوروث الشعيب الذي وظفه "الطاهر وطار" يف روايته الالز ،للتخلص مبدئيا من أي
تأثري حمتمل ملرجعية الكاتب يف النص؛ أي هناك إقصاء للمؤلف منذ الوهلة األوىل،
وهي من املقوالت األساسية اليت ارتكز عليها التفكري البنوي يف النقد الغريب ،بل إن
البنوية مبفهومها احلداثي ولدت أصال يف أحضان غربية ،ويضاف إىل ذلك أن
"مرتاض" يف ضوء هذه املقاربات كان منظرا وإجرائيا يف اآلن ذاته ،ومجيل أن حيفل
وما يؤديانه من دور يف
نصه النقدي هباتني املمارستني ،ملا بينهما من تداخل،
اكتمال املشهد النقدي.
( -)1ينظر :يوسف وغليسي ،اخلطاب النقدي عند عبد امللك مرتاض ،مرجع سابق،
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ص .11

ووفق املمارسة ذاهتا قارب "مرتاض" (امليثولوجيا عند العرب) ،دارسا جملموعة
من األساطري واملعتقدات القدمية يف الرتاث العريب( ،)1فال يكاد يظهر جتريبه البنوي إال
يف تعامله مع التشكيالت اللغوية.
ويف دراسات "مرتاض" للموروث الشعيب جنده يفصل أحيانا بني شكل النص
ومضمونه ،وهذا ما ترفضه البنوية الشكلية مجلة وتفصيال ،على أساس أن النص
ظاهرة شكلية استقلت متاما عن أي مضمون ،وأن فرادته مرهونة بربوز شكله.
كما نسجل دعوة إىل الطرح النسقي يف مقابل هتميش تام للطرح السياقي
على مستوى التنظري ،يف حني تنقلب هذه الدعوة رأسا على عقب على مستوى
اإلجراء ،حيث يتخلى عن وصفية املقاربة الشكلية ،ويعىن مبعيارية املقاربة السياقية،
وكل هذه اهلنات ال تعكس قصورا يف متثله للخطاب النقدي البنوي مبفاهيمه
وإجراءاته املتعددة بقدر ما ت عكس قصورا على مستوى الرؤية النسقية يف انفصاهلا عن
السياق ،األمر الذي جعلها عاجزة عن اقتحام عامل النص ،لذا واستجابة ملطلب
القراءة النصية املتكاملة وجدنا لديه توظيفا لثنائية (النسق – السياق) خضوعا لسلطة
النص ،ال لسلطة املنهج.
ووفق هذا التصور قام مبعاجلة (القصة اجلزائرية املعاصرة) ،من حيث املضمون،
مث الشخصية واحليز ،مث املعجم الفين( ،)2و«تربز فعالية املناهج األلسنية اجلديدة يف
القسمني الثاين والثالث ،املتعلقني بدراسة الشخصية ،واحليز ،واملعجم الفين ،إال أنه
يعود ليناهض جوهر هذه املناهج – من جهة ثانية  -حيث يعرض لبعض "اهلنات
( -)1ينظر :عبد امللك مرتاض ،امليثولوجيا عند العرب (دراسة جملموعة من األساطري واملعتقدات العربية القدمية)،
املؤسسة الوطنية للكتاب ،الدار التونسية للنشر ،اجلزائر  -تونس ،د.ط ،1888 ،ص .111
( -)2ينظر :عبد امللك مرتاض  ،القصة اجلزائرية املعاصرة ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،د.ط ،1881 ،ص
.111-111-118
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األلسنية" لدى بعض الكتاب ،مبا ينايف وصفية املناهج النصية»( ،)1وهكذا يغيب
اإلجراء البنوي إال يف حدود رصد األشكال الفنية ،من وحدات ألسنية يف ضوء
معطيات اللغة العربية.
أما يف دراسته اليت محلت عنوان (النص األديب من أين؟ وإىل أين؟)( ،)2فقد
التزم حدود النص التزاما بنويا ،مل ينحرف عنه ،كما أفرد قسما منها ملعاجلة تقنيات
النص األديب ،مناقشا مسائل تتصل بطبيعة التحليالت النصية األدبية ،متمثال معظم
رؤاه النظرية من اجتهادات كبار أعالم البنوية الغربية ،مشريا إىل مجلة من املرتكزات
اإليديولوجية اليت البد منها يف العملية النقدية ،ومن ذلك استحالة ضبط هذه األخرية
بقواعد جامدة ،فاعتماد الرؤية املنهجية ذاهتا من قبل أكثر من دارس ال يؤدي
بالضرورة إىل نتائج موحدة ،وهذا ما يثري إشكالية جادة على مستوى التلقي،
والقراءة ،والتأويل ،وما تفرضه هذه املمارسات من حتاور مع النص يعكس تفاوتا يف
الرؤية والذاتية يف التعامل مع املتخيل النصي أكثر من غريه ،بل قد يتسع املعطى
النصي ألكثر من طرح نقدي حبكم ما حيمله من زخم فكري ،يفتح آفاق واسعة
للتأويل ،وجيعل الناقد الواحد أمام خيارات متعددة ،تضطره إىل انتقاء زاوية حمددة
يلج النص يف ضوئها.
ويف دراسته نصا أليب حيان التوحيدي طعم جتريبه البنوي مبقرتحات النقد
املعاصر ،يف تعامله مع بىن النصية ،وكذا عنصري الزمان ،واحليز ،وبناء الصورة الفنية،
والتشكيل الصويت( ،)3ويف تشرحيه للبىن النصية إىل بىن إفرادية؛ أي األمساء واألفعال،
سابق ،ص .11

(-)1يوسف وغليسي ،اخلطاب النقدي عند عبد امللك مرتاض ،مرجع
( -)2وهي يف األصل عبارة عن جمموعة من احملاضرات ،تفضل األستاذ "عبد امللك مرتاض" بإلقائها يف سياق
تأطريه لطلبة املاجستري خالل السنة اجلامعية (.)1881 – 1881
(  -)3ينظر :عبد امللك مرتاض  ،النص األديب من أين؟ وإىل أين؟ ،مصدر سابق ،ص .1
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وبىن تركيبية أي اجلمل ،معتمدا تقنية اإلحصاء ،أظهر التزامه البنوي بشكل واضح،
ويف دراسته لتمظهرات الزمن يف نص أيب حيان التوحيدي ترفع عن الزمن النحوي،
متجاوزا إياه إىل استنتاج دالالت زمنية أعم ،جتسدت يف األمساء واألشياء الدالة
عليه ،والواصفة ألحواله.
وإن كانت الدراسات البنوية قد حصرت جتليات الزمن يف النصوص السردية،
مركزة على حتليل ماهية التداخل بني زمن القص وزمن اخلطاب ،فإن "مرتاض" قد
استنتج حضورا زمنيا حىت يف النصوص الشعرية ،وهو ما أطلق عليه مصطلح "الزمن
الشعري" ،وباملثل انفرد يف حتديده ملالمح الفضاء بإطالقه مصطلح "احليز" ،مث انتقل
إىل دراسة الرتاكيب الصوتية من منظور مجايل ،كما تطرق إىل مناقشة انتظام وحداهتا،
وحتديد مساهتا األسلوبية.
ويظهر أن مقاربة كهذه قد افتكت لذاهتا هوية املنهج البنوي مبا فيها من
حتليل ،ووصف ،وإحصاء ،إال أن هذه التقنية األخرية محلت الناقد على اقتطاع البىن
اإلفرادية من نسقها اللغوي يف النص ،بإدراجها ضمن جداول ،مما أفقدها دالالهتا
املكتسبة من النظم.
هكذا قدم لنا "مرتاض" تشكيلة نقدية فريدة من حيث احملتوى ،آخذا يف
االعتبار ما جاء يف ثنايا منجزات "روالن بارت" ،و"جان كوهني" ،وغريمها ،وما
جادت به قرائح العرب يف النقد األديب قدميه وحديثه ،متعمدا تكريس اللقاء بني
احلداثة والرتاث يف صياغة جتربته النقدية ،كما أحالنا يف دراسته لنص أيب حيان على
إمكانية مقاربة نص تراثي مبنظور حداثي ،داللة على أن أدبية النص تتخطى املرحلية،
وجيب أن يكون النقد يف مستوى هذا التحدي ،واستجابة هلذا املطلب وجل الناقد
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مقاربة البىن النصية « معززا بثقافة ألسنية معتربة ،طارحا مجلة من األسئلة اليت غالبا ما
تنصب حول "املتغريات األسلوبية" يف النص»(.)1
إن البنيوية كرؤية منهجية حيكمها االختالف من حيث التصور ،فهناك البنوية
الشكلية اليت مارسها "مرتاض" ،وهناك البنوية التكوينية اليت فرضت حضورها ضمن
منظومة األنساق املعرفية اليت أسست للبنوية كحقل نقدي ،لكن ما الذي جعل
"مرتاض" يعىن أكثر بالبنوية الشكلية؟.
أشار "مرتاض" إىل هذه املسألة وهو بصدد دراسته نصا روائيا لنجيب حمفوظ،
حيث قال« :وعلى الرغم من أن الرواية الواقعية ،وهو أمر ينطبق إىل حد بعيد على
نص "زقاق املدق" ،يالئمها منهج البنيوية التكوينية ،إال أننا نرى أن هذا املنهج
املهجن ال يربح ،لدى التطبيق غري دقيق املعامل ،وأحسبه غري قادر على استيعاب كل
مجاليات النص ،وبناه؛ حيث أنه إذا جنح للبنوية تتنازعه االجتماعية ،وإذا انزلق إىل
االجتماعية تنازعته البنوية ،فيضيع بينهما ضياعا بعيدا»(.)2
وهذا التداخل املنهجي مل يأت اعتباطا ،وإمنا له ما يربره؛ فطبيعة النص قد
استدعت حضورا منهجيا خاصا ،لذا عدل الناقد عن تبين البنوية التكوينية خيارا
منهجيا قارا يف دراسته؛ وألنه ال جمال ملقاربة نصية ال تستند إىل مرجعية قرائية واضحة
املعامل مصطلحا ومنهجا ،وضح "مرتاض" خياره النقدي البديل قائال« :وإذن ،فإنا
عدلنا عن البنوية التكوينية ،وآثرنا بنوية مطعمة بتيارات حداثية أخرى ،وخوصا
السيميولوجيا اليت أفدنا منها لدى حتليل مالمح الشخصيات ،ولدى حتليل خصائص
اخلطاب السردي الذي مل نستنكف من اإلفادة أيضا من بعض األدوات اللسانياتية؛
( -)1يوسف وغليسي ،اخلطاب النقدي عند عبد امللك مرتاض ،مرجع سابق ،ص .11-18
( -)2عبد امللك مرتاض ،حتليل اخلطاب السردي – معاجلة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق املدق ،ديوان
املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،1881 ،ص .18
181

للكشف عن مميزات السطح فيه على حني أن املنظور البنوي اخلالص ظاهرنا على
الكشف عن البىن العميقة والفنية املتحكمة يف هذا اخلطاب السردي»(.)1
وهنا يظهر لنا أثر التجاوز يف صياغته للخطاب النقدي ،ذلك أنه طعم البنوية
بتيارات حداثية من جنسها ،منحته هامشا كافيا للتحليل؛ متمثلة يف السيميولوجيا،
واللسانيات ،استجابة ملطليب التوافق والتكامل ،يف الرؤية واملمارسة.
ومن الواضح أيضا أن تعامل "مرتاض" مع املنهج قد ترفع عن اآللية والتوظيف
اجلاهز ،فالتجريب النقدي لديه حمكوم باالنسجام والتوافق بني النص ،وما يفرضه من
قراءات ،كما أشار الناقد إىل أن البنيوية التكوينية حتمل قصورا يف ذاهتا ،حني يتعلق
األمر باملمارسة اإلجرائية ،ذلك أن الطرح االجتماعي خاص جدا بالنسبة للتصور
البنوي ،فاألول مقتطف من مقولة السياق ،والثاين مقتطف من مقولة النسق،
وخصوصية كل منهما جتعل التنازع بينهما أمرا واردا ،حىت وإن غاب ذلك على
مستوى التنظري ال شك سيطفو على السطح على مستوى التطبيق ،ورؤية نقدية هبذا
االرتباك حتتاج إىل إعادة النظر يف تشكيل حيثياهتا ،قبل أن نعتمدها يف حوار مع
النص.
لقد آمن "مرتاض" بسلطة النص ،ويف سبيل إميانه هذا كانت مقارباته تتعدى
الرؤية املنهجية الواحدة؛ الستيعاب أكرب قدر ممكن من هذه السلطة؛ أي حاول
تقدمي نص نقدي يف مستوى النص األديب الذي يقاربه ،ويسعى للتواصل وإياه؛ أي
هناك تنوع يف الطرح راح يعكس نسقا معينا يف تفكريه النقدي ،وال أدل على ذلك
من قوله « :كما أن النص احلداثي الذي قد يقوم على آخر تقليعة تقنية يف الكتابة،
ال يشفع له ذلك وحده يف دراسة تنهض من حوله غري ذات مسعى حداثي ،وال

( -)1املصدر نفسه ،ص .18
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متخذة أدوات مالئمة هلا ،من حيث تقنياهتا ،وتشكيالهتا ،وتوتراهتا ،فتظل نصا
مغلقا ،وحقال بورا»(.)1
فالنص عامل استقل بذاته ،والقراءة اليت متارس عليه هي اليت حتدث فارقا بأن
ترتفع به أو العكس ،تبعا لطبيعة التقنيات اخلاصة هبذه القراءة أو تلك ،وما قد يفتحه
هذا النص من آفاق للتحليل والتأويل ،لذا حاول "مرتاض" وهو بصدد القراءة
التخلص من سلطة الواقع مبرجعياهتا املختلفة ،اليت طاملا خضعت هلا الذهنية العربية
يف تلقيها للخطاب األديب.
هكذا عرف التجريب البنوي عند "عبد امللك مرتاض" منعرجات منهجية
متعددة ،عكست متكنا قويا يف حماورة مجاليات النص ،وميكن اعتبار خطابه النقدي،
يف حدود ما تطرقنا إليه من مناذج ،خطاب مفارقات؛ حيث نلمح حضورا للثنائيات
السياق والنسق ،الالنسونية واأللسنية ،احلداثة والرتاث ،التمثل والتجاوز ،األصيل
والوافد ،وبذلك منح جتريبه روحا خمتلفة ترفع هبا عن املنهج إىل الالمنهج؛ لكونه
اصطدم مبحدودية الطاقات القرائية للمناهج النقدية ،بغض النظر عن مرجعياهتا
وإجراءاهتا ،يف حني ميلك النص كل احلق يف فرض الرؤية النقدية اليت تصلح للتعامل
معه ،وال عيب يف اشتمال هذه الرؤية على أكثر من طرح منهجي ،ما دامت قد
وجدت مربرا لذلك ،متمثال يف كون النص ليس معطا واحدا على املستويني اللغوي
واإليديولوجي ،األمر الذي يفرض مقاربته مبعطيات متعددة.
وهبذا الطرح النقدي كان "مرتاض" جريئا على مستوى آليات تعامله مع النص
األديب ،وتفاعله مع مجلة من القضايا اليت يثريها التجريب األديب ،فلم يكن بنويا
باملفهوم اخلالص للبنوية ،وال أسلوبيا على سبيل االنتماء املدرسي املنغلق ،بل كان
ناقدا أصيال ،ومتحررا يف حتديد خياراته املنهجية على اختالف روافدها.
( -)1املصدر نفسه ،ص .11
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لقد كان مع الفكرة القائلة بأن امتالك منهج يعد أمرا رائعا ،لكن األروع منه
هو الرتفع عنه مىت اقتضت الضرورة النصية ذلك ،وهذا ما ممارسه ،حبكم ثقافته
املوسوعية يف نقد النصوص ،وختطيه مزلق اآللية يف التوظيف املنهجي ،فكان هذا
األخري يف مستوى املمارسة األدبية ،أقله يف ضوءها.
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