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 األدبي نحو تفسير علمي للنص
 د. الطيب بو عزة

 الطيب بو عزة، األدب، أوجست كونت، هيبوليت تني.الكلمات المفتاحية: 
ا خالل املناخ العلموي الذي ساد الثقافة األوربية يف القرن التاسع عشر أصبح التفكري يف الظواهر اإلنسانية حمكوم  

على ضرورة االنتقال مبنهج التفكري واملقاربة إىل مستوى املنهج العلمي. وقد ُفهم مدلول العلمية  مبنطق منهجي يلح  
قاصر، حيث نُظر إىل النموذج العلمي السائد يف حقل علوم الطبيعة بوصفه املثال املختزل  على حنو جد   وقتئذ  

 خلصائص النظرة العلمية. 
صياغة مشروعه املعريف اهلادف إىل نقل منهج املالحظة على هذا األساس جند أوجست كونت يتجه إىل 

والتجريب من حقل الفيزياء إىل احلقل اإلنساين، فأسس السوسيولوجيا لدراسة الظواهر االجتماعية بناء على اعتقاده 
الطبيعية امليتودلوجية املعتمدة يف العلوم -بأن التأسيس املنهجي للمعرفة احلقة ال يكون إال وفق النماذج املنهاجية

 )خاصة الفيزياء(.
يف هذا السياق التارخيي ستظهر يف حقل الدرس األديب رؤى نقدية متتثل لنفس اهلاجس العام املهيمن على 

-الفنية ثقافة القرن التاسع عشر، إذ ضد النزعة التأملية واالنطباعية ستظهر مواقف نقدية تدعو إىل مقاربة الظاهرة
ر يستهدف تفسري النص األديب من خالل اكتشاف العالقة الناظمة بني هذا النص ، أي منظو األدبية مبنظور علمي

ا ما مت تصنيف هذه األسباب إىل عوامل سيكولوجية أو اجتماعية. ومن بني املشروعات النقدية وأسباب انبثاقه. وغالب  
لعمل األديب بوصفه نتاج مشروع الناقد األديب الفرنسي هيبوليت تني الذي نظر إىل ا ،اليت كان هلا صيت وذيوع

ا من هذا التصور )الزمن(. انطالق   وسوسيولوجية )الوسط/املكان(، وتارخيية ،)العرق( تفاعل ثالثة أبعاد سيكولوجية
سيبلور تني نظرية نقدية تنهض على ثالثية العرق والوسط واللحظة التارخيية. حيث كانت هذه الثالثية املفاهيمية هي 

ا ا علمي  يستحضره تني عند دراسته للنتاج األديب والفين. فتفسري العمل األديب لن يكون تفسري  املدخل املنهجي الذي 
إال بدراسته من حيث عالقته هبذه احملددات الثالثة الشارطة له. ونقصد بالعالقة الشارطة هنا أن  -حسب زعمه-

علية الناظمة بني  تشبه العالقات الاالرتباط بني هذه احملددات والنص األديب هي حسب تني عالقة ارتباط سبيب
 ظواهر الطبيعة.

. نقول هبذا على يفه ضمن النزعة الطبيعية الوضعيةريب أن هذه الرؤية املنهجية اليت بلورها تني تسمح بتصن ال
ول الرغم من إدراكنا للنقد الشديد الذي قدمه تني ضد الفلسفة الوضعية الكونتية. فهذا النقد ال يعين أنه خرق األص

 الفالسفة الفرنسيون في القرنالعامة هلذه النزعة وانتظم يف سياق نقيضها الفلسفي أي التيار الروحي. بل يف كتابه 
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)الوضعي يف منوذجه الكونيت، وكذا الروحي الذي   ا للتيارين السائدينا مزدوج  جند هيبوليت تني يقدم نقد   التاسع عشر
 ة(.اجلامعي  ة ا على املؤسسة التعليمي  كان مهيمن  

حيث جنده  ،صحيح إن املرتكزات الفلسفية اليت يعتمد عليها تني يف نظرته إىل الفلسفة وتارخيها كانت متنوعة
ا، بل مثة تأثري أكرب يف ا مثالي  ا روحاني  لكن ال جيب أن نظن أن هذا التأثر سيجعله فيلسوف   ،ا بسبينوزا وهيجلمتأثر  

كوندياك املتمذهب ضمن التيار احلسي. وهو التيار الذي كان له تأثري كبري على فلسفته من جهة الفيلسوف الفرنسي  
ت العقلية وفق منظور حسي ا للملكايقدم تفسري   ،عن الذكاءيف كتابه ،الرؤية املعرفية لتني، والدليل على ذلك أنه

 ترابطي.
إمنا مكمن االختالف يتحدد يف  ،مث إن اخلالف بينه وبني كونت مل يكن يف احملددات النظرية العلموية الكربى

موقف الرجلني من اإلشكال امليتافيزيقي، فبينما اجته أوجست كونت إىل املناداة بتجاوز امليتافيزيقا وفق قانونه الشهري 
القائل بصريورة التاريخ البشري وفق مرحلية احلاالت الثالث، رأى تني أن امليتافيزيقا حاجة وإشكال فلسفي أساس ال 

 خطيه أو جتاوزه.جمال لت
أما من  ،هذا من حيث موقع هيبوليت تني يف شبكة املذاهب والتوجهات الفلسفية اليت كانت تعتمل يف زمنه

بل هو عنده مرآة تعكس زمنها؛ لذا فاهلدف،  ،فهو ال يقاربه بوصفه كينونة مستقلة ،حيث نظرته إىل النص األديب
النص إمنا إبراز عالقته بشرط سوسيولوجي عام. وهلذا ميكن أن الذي كان تني يهتم به، مل يكن إبراز خصوصية  

ا. فإذا كانت املقاربة املنهجية اليت انطلق منها هيجل يف قراءته لتاريخ الفلسفة هو تفسري ا هيجلي  نلمس هنا تأثري  
حيث  ،ند تنيفكذلك األمر ع ،الفيلسوف ونتاجه يف ضوء صريورة عقل مطلق يشتغل يف استقالل عن اإلرادة الفردية

  كما يظن البعض، فعال    ،الفين ليس-ا لسيمفونية عامة . فالنتاج األديبا منضبط  ا جزئي  درس النتاج األديب بوصفه إيقاع  
تنكشف مبوضعة هذا النتاج ضمن سياقه املرحلي  ،بل هو خاضع لقوانني مضبوطة ،ا ملخيلة ووجدان الفنانحر  

 .بري عن سيكولوجية مجاعة بأكملهاالتارخيي. فالنص هو خالصة زمانه وعصره وتع
 

 ما هي مميزات الممارسة النقدية التي أنجزها هيبوليت تين؟
ا على تباينه مع معاصره يف سياق إبراز جدلية ائتالف واختالف تني مع غريه من الفالسفة والنقاد البد من التأكيد هن

 ،ا حيرص على إبراز السمات اخلاصة املميزة لكل أديب على حدةا أدبي  سانت بوف فهذا األخري عندما يعاجل نتاج  
امة احملددة يف إطار عرقي ا إىل السمات الذاتية بقدر ما يهتم بالسمات السيكولوجية العلكن تني ال يلتفت كثري  

 مجاعي.
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ى لتني جتاهلها فهل يتأت   ا عن اخلصوصية الفردية،والفعل اإلبداعي من أكثر املنتجات تعبري  لكن املهارة الفنية 
 ؟بسهولة

فعلى الرغم من كونه ال يهتم يف قراءته ونقده األديب والفلسفي إال باألمساء  ،لن يستطيع جتاهل هذا املعطى
فإنه  ،على إقالله من قيمة السمات الذاتية اخلاصة ،على تصوره بأن النتاج األديب خالصة عصره وزمنه وبناء   ،الكربى

احملددة واملميزة لكل  كة اإلبداعية األساسيةمل يستبعد يف قراءاته لألدباء والشعراء والفالسفة وجود ما يسميه باملل  
ة لنتاج األديب كة الذاتية األصيلة املميز . بل جيعل املهمة الكربى لعلم النقد األديب والفين هو اكتشاف هذه املل  أديب

 وملختلف مؤلفاته.
هذا الناقد الذي يستهدف إجناز  ن  أ ويكفي إلبرازه أن نقول ،الكن إفالس هذا الطرح العلموي واضح جد  

ة صرحية لكيفية ة علمي  ا عن حتديد صيغة منهجي  ا، نراه هنا عاجز  ا علمي  مقاربة علمية تفسر النتاج األديب تفسري  
ضبوطة من أجل استخالصها حيث يلجأ إىل احلدس ال إىل قواعد منهجية م .داعيةاستخالص هذه امللكة اإلب

فخالل هذا االشتغال  ،. حيث يقول إن اكتشاف هذه امللكة يتم خالل صريورة قراءتنا واشتغالنا النقديوحتديدها
ودالة تلخص كل  فةتنفلت فجأة من قلم الناقد "عبارة الإرادية" مكث   -يقول تني-على مؤلفات ونتاجات األديب 

 .السيكولوجية اخلاصة بذلك األديب عمله النقدي وتضع أمام بصره احلالة
حيث  .وتذوب صرامته، وينكمش نزوعه اآليل حنو التقعيد العلمي ،هكذا يتخلص تني من كل عدته املنهجية

عي الناقد على حنو ال أن التقاط اخلاصية اإلبداعية املميزة لفنان ما، تتم يف نظره من خالل حدس ينبجس جتاه و 
وحنن ال ننكر أمهية احلدس يف االشتغال النقدي، لكن الذي نريد أن نلفت االنتباه إليه هنا هو أننا جند يف ؟.إرادي

فهذا الذي أراد للنقد األديب أن يتحرر من الذاتية ويرتقي إىل امتثال املنهج  ،املشروع النقدي لتني مفارقة واضحة
املمارسة النقدية األدبية، وضبط مفاهيمها وأدواهتا اإلجرائية، يعجز عن تقعيد منهجية كفيلة العلمي، وتقعيد قواعد 

حلدس  ،ة لألديبكة اإلبداعية األساسي  حيث يرهن استخالص املل   ،باستخالص أهم مقصد للعملية النقدية بأكملها
 .انطباعي ذايت ينبثق يف وعي الناقد على حنو غري إرادي

أليست هذه املفارقة دالة حبد ذاهتا على مأزق املمارسة النقدية األدبية اليت تتنطع لتجعل من وهنا أتساءل 
 ا لالحتذاء والتقليد؟النموذج املعريف العلمي املتبلور يف حقل علوم الطبيعة منوذج  

 
 


