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امللخّ �ص
�إ�شكالية "موت امل�ؤلف" كانت مقولة من مقوالت روالن بارت  ،R. Barthesولكنها كفكرة رمبا تكون ماثلة
يف مقدمات الفكر الب�شري ،فهي و�إن تكن من التفاتات بارت يف حما�ضرة ال تزيد �صفحاتها على عدد
�أ�صابع اليدين�،أو �أزيد قلي ًال�،إال �أنها ولدت يف �سياق مناخ فكري �شغل فال�سفة ونقاد ًا وعلماء نف�س ،ومفكرين،
و�آخرين �سبقوا بارت يف التفكري بالتخل�ص من �سيطرة امل�ؤلف نف�سه.
هذه الدرا�سة تتغ ّيا قراءتها قراءة ناقدة مت�سائلة وحماورة وعميقة حتفر على �أ�صولها النظرية وخلفياتها
املعرفية (فل�سفية،وعلمنف�سية ،وعقائدية،و�أخري ًا نقدية) .ومن ثم نقدها وتقدمي ت�صور ملا �أفادته حركة النقد
الأدبي منها �إن على م�ستوى التنظري�،أو على م�ستوى الإجراء النقدي ،وهو الأهم من وجهة نظرنالننتقل من �أن
نكون متلقني �سلبيني ال يتقنون �سوى الت�صفيق لكل وافد� ،أو رف�ضه من حيث املبد�أ دون مناق�شته ،ومتحي�صه،
واحلوار معه ،وتبني خلفياته الفكرية ،ومرجعياته املعرفية ،والإفادة مما ي�صلح لثقافتنا منه� ،أوالتحفظ على
ما ال يتنا�سب وثقافتنا و�أدبنا ونقدنا.

الكلمات املفتاحية� :إ�شكالية ،موت امل�ؤلف ،الأ�صول النظرية،اخللفيات املعرفية ،الإجراء النقدي.
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Abstract
The controversy of the death of the author was suggested by R. Barthes but, as an
idea, it might have been long present in the premises of human thinking. Despite the
fact that the idea was brought up by Barthes in a few-page lecture, it was born in an
intellectual climate which occupied philosophers, critics, psychologists and thinkers
who preceded Barthes in contemplating how to get rid of the dominance of the author.
This study seeks to present an in-depth critical reading of the theoretical and
epistemological roots of this controversy, whether they are philosophical, scientific,
psychological, or literary. Next, it offers a conceptualization of how this controversy
contributed to the movement of literary criticism in terms of theory and practice. The
purpose is to move from the state of being passive receivers who thrill over whatever
is imported or reject it outright without examining it closely to the state of being
active receivers who discuss what we receive and research it profoundly in order to
determine what fits our cultural heritage and what it does not.

Keywords: Controversy, death of the author, theoretical origins, intellectual origins, practical
criticism.
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متهيد:
قلنا �آنف ًا �إن فكرة موت امل�ؤ لف ولدت يف �سياق
فكري ومعريف �شغل الكثريين ،ناهيك عن �أنها
كفكرة مطروحة عند عدد ممن �سبقه :فقد �أح ّل
ماالرميه اللغة حمل امل�ؤلف جاع ًال منها املتكلم،
ومل ينفك بول فالريي  P.Vallaryعن و�ضع امل�ؤلف
مو�ضع �شك و�سخرية ،وحاول برو�ست ت�شوي�ش
العالقة التي تربط بني امل�ؤلف و�أعماله،كما عملت
ال�سريالية على نزع الطابع القد�سي الذي كانت
1
تتخذه الكال�سيكية من �صورة امل�ؤلف.
وثمة من تن ّكر لهذه املقولة ،وثمة من تع�صب لها
وتبناها ،ودافع عنها�.إن على الدار�س �أال يختزلها
يف حدود حقل الن�ص وال حتى النقد الأدبي ،و�إمنا
يجب �إدراكها �ضمن مناخ من التحوالت الفكرية
والفل�سفية،و�إن �شئت املعرفية ،التي طر�أت على
الثقافة الأوروبية فزعزعت مركزية الذات ،وعلى
ر�أ�سها علم النف�س ،والفل�سفة ،وك�شوفات علم
اللغة،و�سواها من حقول املعرفة ،التي �سنقف عليها
يف ال�صفحات القادمة .ولكن ح�سبنا هنا �أن ن�شري
�إىل �أن ثمة �شعراء عرب ًا ،التفتوا �إىل مو�ضوع موت
امل�ؤلف� ،سواء تلميح ًا �أم ت�صريح ًا ،فهذا دعبل
اخلزاعي يقول:
�إين �إذا قلت بيتاً مات قائله
ومن يقال له والبيت مل ميـت

ولنا �أن نذ ّكر ببيت املتنبي ال�شهري:
�أنام ملء جفوين عن �شواردها
وي�سهر اخللق ج ّراها ويخت�صم
		
وتدل املقبو�سات ال�سابقة على �أن م�ضمون مقولة
«موت امل�ؤلف» موجود قبل بارت ،وهو �أمر ال يقلل من
قيمة ما فعله بارت من ت�أ�صيل لتلك الإ�شكالية.ولع ّل
�أكرث ما ي�سيء ملا ن�أخذه عن الآخر هو �إما انتزاع
الن�صو�ص املقروءة من �سياقاتها املعرفية والفكرية
ق�صد تبخي�سها والتقليل من �ش�أنها� ،أو التهليل لها
والتب�شري بها ،متجاهلني القراءة الن�سقية التي
جاءت بدي ًال للقراءات ال�سياقية كما �أ�شار �إليها
�أحمد يو�سف متتبع ًا منطلقاتها املعرفية ،واملقوالت
الكربى لها ،وجتلياتها يف املمار�سة النقدية.2
ويف احلالتني كلتيهما ال نوفر البيئة احلا�ضنة
للتطور العلمي والبحثي.
من هنا ت�سعى هذه الدرا�سة ،ما �أمكنها�،إىل
جتنب تلك املزالق،القائمة يف جزء منها على
االنتقاد غري امل�ستوعب�،أو النقد غري امل�ؤ�س�س
ملا ينقد .وهذا وحده هدف علمي نبيل ي�ستحق
املوا�صلة ويق�صد لذاته ،وهو خري من ال�شعور �أو
الإح�سا�س بالعي�ش يف جزر معزولة�،أو يف ف�ضاء
الوهم الثقايف.
ويذهب هذا البحث يف مقدماته الأوىل �إىل

-1ينظر� :أوكان،عمر ،لذة الن�ص ومفهوم الكتابة لدى بارت،
�،1991ص.61

 -2يو�سف� ،أحمد،القراءة الن�سقية �سلطة البنية ووهم املحايثة،
،2003،ج� ،1ص.10

http://journals.uob.edu.bh

)Semat 3, No. 3, (Sept. 2015

355

حتديد م�صطلحات الدرا�سة ومفاهيمها ،باعتبار
امل�صطلح عنوان املفهوم ،واملفهوم �أ�سا�س الر�ؤية،
3
والر�ؤية ّ
نظارة الإب�صار التي تريك الأ�شياء كما هي.
و�سيحاول البحث الإجابة على الت�سا�ؤالت
التالية:
  .1ما هو الإطار املعريف الذي ظهر فيه «موت
امل�ؤلف»؟
   .2على �أي �أ�سا�س يتم �إق�صاء امل�ؤلف رغم �أنه
منتج للن�ص؟ ومن الذي �سي�أخذ مكانه؟
   .3ما دور اللغة والقارئ يف نظرية موت امل�ؤلف؟
 .4ما موقع الن�ص يف نظرية موت امل�ؤلف؟
مفهوم املوت بني العنونة واملقبو�س:
نق�صد بالعنونة هنا ،عنونة بحثنا ،وباملقبو�س
الأبيات امل�ست�شهد بها �آنف ًا؛ �أي بيتي دعبل اخلزاعي
واملتنبي.
ويتخذ م�صطلح املوت معناه يف الدرا�سة من
�أ�صله اللغوي املذكور يف املعاجم ،فاملوت وا َمل َوتان
�ضد احلياة ،ولكنه يت�ش ّعب،على �سعة الكالم،
لي�ؤدي معنى ا�شرتاطي ًا يخ�ص الدرا�سة نف�سها،
ويرتبط بالعودة �إىل الأ�صل� ،أي بعودة الأ�شياء
�إىل �أ�صلها .فمثلما يعود امليت �إىل �أ�صله الرتابي،
ومثلما تعود البذرة �إىل �أ�صلها الرتابي لتحيا من
جديد ،كذلك تعود النظرية �إىل �أ�صلها الذي
ا�شتقت منه�،أال وهو املو�سوعة النقدية العامة،
وهي جمموع ما راكمته الدرا�سات يف احلقل نف�سه،
فالرتاكم النقدي يجعل لكل حقل معريف مو�سوعته
العامة ،تكون مبثابة مكان اال�ستقرار لها بعد �أن
تكتمل دورتها احلياتية ،لت�ستقر فيها .فاملو�سوعة
الأدبية/النقدية العامة بهذا املعنى تكون م�ستقر ًا
لكل ما �سلف من نظريات �أو مقاربات �أو �إجراءات
تطبيقية ،بعد �أن �أكملت دورتها احلياتية .من هنا
يكت�سب املوت معنى جمازي ًا فيما يخ�ص امل�ؤلف ،وال
يقف عند داللته احلقيقية.

�أما مفهوم النظرية فهو قا ّر يف املناهج العلمية.
فهو يف لغتنا العربية م�شتق من النظر ،والنظر
يحمل يف داللته القريبة والبعيدة معنى الت�أمل
العقلي .ومل تخل الداللة الفل�سفية مل�صطلح
النظرية يف معظم اللغات احل ّية كالإجنليزية
والفرن�سية من معنى الت�أمل واملالحظة العقلية.
والنظرية ،بب�ساطة ،تعبري عن داللة فل�سفية
حتتمل املناق�شة والتحليل� ،أو تعبري عن حركة فكرية
ن�ش�أت عن تطور الفكر التحليلي عند اليونانيني
القدماء ،وقبلهم عند الأكاديني كمح�صلة
ا�ستنتاجية ملعرفة ما جهله العقل الإن�ساين� ،أو ما
خفي عنه�.إنها بالنتيجة بحث عن حقيقة الأ�شياء
و�سرب م�ستمر لأغوار الفكر الإن�ساين.4
ويق�سم ابن ر�شد (595-520هـ) الفيل�سوف
العربي املعرفة �إىل ثالثة �أنواع :معرفة خطابية،
ومعرفة جدلية ،وثالثة برهانية ،ويرى �أن كل نوع
من هذه الأنواع ينا�سب طائفة من النا�س .ولكنه
ينحاز �إىل املعرفة الربهانية ويقدمها على املعارف
الأخرى .يقول»:ففريق الربهان يعتمد على الأدلة
الربهانية ،وهذه الأدلة تبد�أ من املبادىء الأولية
للعقل وهي وا�ضحة بذاتها ،وي�ستنتج منها -
ب�سل�سلة من القيا�سات الدقيقة املرتبطة بع�ضها
ببع�ض ارتباط ًا وثيق ًا – نتائج ت�شرتك يف الو�ضوح
والبداهة،ويف يقني املقدمات .وفريق اجلدل
يعتمد على الأدلة اجلدلية ،وهي م�ساوية يف دقة
�صورتها للأدلة الربهانية ،لكن مقدماتها لي�ست
بديهية ب�إطالق ،بل راجحة قلي ًال �أو كثري ًا» .ثم
يتحدث عن الفريق الثالث الذي يعتمد على الأدلة
اخلطابية التي تقوم على العاطفة �أكرث من قيامها
على العقل .ليطالب من ثم مبجاوزة الت�صديقات
اخلطبي واجلدلية للو�صول �إىل الربهان� ،إذ
الفل�سفة احلقيقية تنظر يف املوجود نظر ًا برهاني ًا.
(ابن ر�شد ،ف�صل املقال فيما بني احلكمة وال�شريعة
من االت�صال ،ن�شره يو�سف مولريف ميونخ ب�أملانيا
 ،1859مع مناهج الأدلة و�ضميمة مل�س�ألة العلم

-3انظر:البو�شيخي ،ال�شاهد ،نحو ت�ص ّور ح�ضاري للم�س�ألة
امل�صطلحية�،2012،ص.13

 -4قطو�س ،دليل النظرية النقدية املعا�صرة�،2004،ص.12
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القدمي حتت عنوان «فل�سفة ابن ر�شد».
�إن حتديد عالقة النظرية الأدبية/النقدية
بخلفيتها املعرفية التي ا�ستندت �إليها النظرية،
وباملمار�سة الإجرائية التي هي مو�ضع اختبار
النظرية ،تعد �إ�شكالية �أخرى تن�ضاف �إىل �إ�شكالية
ال�س�ؤال الأدبي والنقدي .فاملعرفة الأدبية تختلف يف
جزئياتها وتفا�صيلها عن املعرفة العلمية ،و�إن تكن
تفيد من كل ما يجود به العلم واملنطق ،وبخا�صة
يف ميدان العلوم الإن�سانية� ،إال �أنها ال متلك تلك
ال�صالبة التي جتعل منها دائمة وم�ستمرة .من
هنا ال ب ّد من اعتبار املمار�سة التطبيقية معيار ًا
ال�ستمرار النظرية ردح ًا من الزمن قبل �أن تتنحى
ل�صالح نظرية �أج ّد ت�ستجيب مل�ستجدات تطور
الأدب وتغريه تبع ًا لتغري احل�سا�سية الفنية التي
تت�أثر بذوق الع�صر وم�ستجداته .ونحن حني نقول
�إن ثمة هوام�ش كبرية للتعديل والت�صويب ،بل
والتجاوز يف النظريات العلمية يف حقول العلوم
البحتة ،ف�إنه ي�صبح مقبو ًال �أن جتاوز النظريات
طبيعي ج ّد ًا ،بل هو جزء من طبيعة
الأدبية �شيء
ّ
التجربة الأدبية املتغرية� .آية ذلك �أن النظرية
الأدبية معرفتها �أقرب �إىل املعرفة الإمربيقية التي
تقوم على التجربة وتنبع منها ،وحتتكم �إىل النفعية
واملمار�سة ،منها للتجربة اليقينية.
ويت�صل بهذا التحديد املنهجي لدرا�ستنا هذه
اختيارنا مناق�شة «موت امل�ؤلف» ك�إ�شكالية نقدية
دون غريها لكي نن�أى ب�أنف�سنا عن �أي مناق�شة
غري نقدية .فالدرا�سة لن تقحم نف�سها يف مناق�شة
خلفيات «موت امل�ؤلف» العقائدية �أو الدينية وم�آالتها
يف �إلغاء كل ما هو مق ّد�س �أو غيبي� ،أو فل�سفتها يف
النظر للإن�سان على �أنه هو جوهر الوجود ،و�أن
الفكر والثقافة والدين من خلق العقل الب�شري،لقد
ناق�ش ذلك �آخرون ،6ونحن نحرتم �آراءهم ولكن
عملنا ين�صرف �إىل حتقيق غر�ض الدرا�سة يف
5

-5انظر :العراقي،عاطف،النزعةالعقلية يف فل�سفة ابن ر�شد،
� ،1993ص.303-301
 -6ناق�شها مث ًال عبد اخلالق العف ،موت امل�ؤلف منهج �إجرائي
�أم �إ�شكالية عقائدية ،جملة اجلامعة الإ�سالمية�،سل�سلة الدرا�سات
الإن�سانية ،م،16ع ،2يونيو � ،2008ص�ص.69- 51
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جمال حقلها النقدي ،ولي�س خارج كونها ق�ضية
نقدية وجمالية يف املقام الأول؛ لأننا معنيون فع ًال
باملقولة النقدية نف�سها ،حتقيق ًا لغر�ض الدرا�سة
ومنهجيتها ال�صارمة التي تتغ ّيا البحث عما قدمته
«موت امل�ؤلف» من �إ�ضافة نوعية للن�ص الأدبي �أو
للقارىء �أو للنظرية النقدية نف�سها .كما �أنني ال
�أريد �أن �أدخل بحوارات �أو نقا�شات مع من قبلوا
املقولة/الإ�شكالية� ،أو رف�ضوها حتى ال �أقع يف
متاهة تف�سري التف�سريات �أكرث من تف�سري الظاهرة
نف�سها ،م�صداق ًا ل�شكوى مونتني  Montaigneمن
تكرار قراءة بع�ض الدار�سني لآخرين�" :إننا ال
نكف عن �شرح بع�ضنا البع�ض فكل �شيء يغ�ص
بالتعليقات� ،أما امل�ؤلفون فهم قلة".7
موت امل�ؤلف و�س�ؤال علم النف�س عن قتل الأب:
يرتدد يف ثقافة ااحلداثة وما بعدها بخ�صو�ص
الن�ص الأدبي كثري من امل�صطلحات مثل« :موت
الأدب» ،و«موت امل�ؤلف» ،و�سواها من مقوالت
�سبقتها كـ «موت التاريخ» ،و«موت الإله» عند
نيت�شة ،مما ارتكز على ثقافة علم النف�س التي
روجت مل�صطلح قتل الأب.
وفكرة قتل الأب تنطلق من فر�ضية و�ضعها
عالــم النف�س ال�شهري �سيجموند فرويد ()S.Freud
ت�صور فيها وجود رهط بدائي تزعمه �أب �ضار كان
يتفرد بالن�ساء ويقتل �أوالده ،وب�سبب كرب �سنه ن�ش�أ
جيل من الأبناء الذين حجبتهم الأمهات عن الأب
متمرد ًا ،فقرر �أفراده قتل الأب ثم طبخوه و�أكلوه
لكي ي�أخذوا قوته �أو يتماثلوا معه،ثم ندموا على
فعلتهم فقرروا �إحياء طق�س �سنوي للأب تقدم فيه
الأ�ضاحي وح ّرموا على �أنف�سهم ن�ساء القبيلة �أو ن�ساء
الأب عقاب ًا لأنف�سهم.وغن ٌي عن التعريف �أن ثقافتنا
الدينية والأخالقية ال تبيح قتل الأب ولو رمزي ّا.
ولكن خطورة هذه الفر�ضية �أنها دخلت يف
علوم كثرية ،وتعر�ضت النزياحات على امل�ستوى
االجتماعي والثقايف ،ناهيك عما �شغلته النظرية
 -7جمموعة من امل�ؤلفني ،مدخل �إىل مناهج النقد الأدبي،
تر .ر�ضوان �ضا�ضا،مراجعة املن�صف ال�شنويف ،عامل املعرفة،
�1997ص.11
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التي عرفت �أو ا�صطلح عليها بـ "عقدة �أوديب"،
من علماء ونقاد ،حتى لقد ا�ستند بع�ض تالميذ
فرويد مثل يوجن و�إدلر وفروم و�سواهم �إىل فر�ضيته
نف�سها �أَ ْج َل نقدها ونق�ضها .ون�سارع �إىل القول �إننا
نناق�ش هذه الفر�ضية ،بغ�ض النظر عن حتفظاتنا
عليها،من حيث رمزيتها وما �أ�شاعته تلك الرمزية
من �أبعاد ثقافية وفكرية �أ ّثرت حتى يف م�ستوى
التحليل النقدي يف الأدب �شعر ًا ورواية وم�سرحية
على حد �سواء .وما فتئت املناهج النف�سية يف
درا�سة الأدب متثل كم ًا كبري ًا �أغنى املكتبة الأدبية
والنقدية العربية بعديد امل�ؤلفات.
ولعل خال�صة الفر�ضية �أو املقولة �إن �شئت
جتعل من حلظة الندم على قتل الأب حلظة والدة
الثقافة ،فك�أنه و�صم للثقافة بو�صمة عقدة الذنب
�أو ال�شعور بالإثم� .أما االنزياحات التي تعر�ضت لها
النظرية ،وهي انزياحات تلطيفية حتاول التخفيف
من وط�أة ق�سوتها�،آية ذلك �أن معظم الثقافات حال
ثقافتنا العربية والإ�سالمية،ال تبيح قتل الأب ،وال
ت�سمح بالت�آمر عليه فعلي ًا �أو رمزي ًا – فقد جاءت
من فال�سفة ونقاد �أدب .فقد ر�أى جاك الكان
(� )J.Lacanأن عملية القتل هذه ال حتدث �إال يف
اللغة؛ �أي هي جمازية .ونعتقد �أن هذه التفاتة ذكية
من الكان حيث كانت فر�ضية فرويد مبنية�،أ�ص ًال
على م�سرحية �سوفوكلي�س"�أوديب ملك ًا" ،واملبنية
�أ�ص ًال على �أ�سطورة (حيث قتل �أوديب �أباه وتزوج
من �أمه دون علمه ،ولكنه عندما �أعلم بذلك فق�أ
عينيه عقاب ًا على هذا الغلط) ،وهي �أ�سطورة
معروفة جلمهور املثقفني .ثم تعر�ضت فر�ضية «قتل
الأب» لتحويل �أو تكييف �آخر على �أيدي الفال�سفة
كما يف (موت الإله) عند نيت�شة ،وحتويل �آخر
عندالنقاد ودار�سي الأدب متثل فيما يعرف ب ـ
«تعدد املعنى»� ،إىل �أن و�صلنا �إىل تفتيت املعنى،
وتعدد القراءات ،و�إدخال �شركاء يف �إنتاج املعنى
الأدبي والثقايف والداليل ،ف�إىل موت امل�ؤلف
(بارت) ،ثم موت املركزية الغربية التي نادى بها
جاك ديريدا وفال�سفة ما بعد البنيوية.8
 -8ينطر :ناظم مهنا ،مقولة قتل الأب بني الوهم واالنزياح ،دم�شق،
�صحيفة ت�شرين ،ال�سبت 22متوز .2006
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وقد �شهدت ثقافتنا بع�ض مظاهر (تغيري الأب
�أو الثورة عليه حتى ال �أقول قتله) نظر ًا لأن القتل
غري متاح يف ثقافتنا ،وجاء ذلك التغيريعلى �شكل
ثورات جتديدية على يدي �أبي نوا�س و�أبي العتاهية
و�أ�ضرابهم الذين رف�ضوا الوقوف على الأطالل،
ومثله ال�صارخ �أبو نوا�س الذي رف�ض املقدمة
الطللية يف قوله امل�شهور:
ال�شقي على ر�سم ي�سائله
عاج
ّ
وعجت �أ�س�أل عن خمارة البل
ْ
ولكن ثورتهم تلك حو�صرت رمبا من بقية الأبناء
�أو الأبناء الآخرين الذين �إما يتم�سكون ب�آبائهم
تقدي� ًسا� ،أو نفاق ًا�،أو حتقيق ًا ملكا�سب �آنية تتمثل يف
تكري�س انت�سابهم للأب حتى ال حتل بهم لعنته� ،أو
حلاجة نف�سية تتخذ حركة دفاعية الواعية عن النف�س.
ويف ثورة منهجية �أخرى �شهدتها خم�سينيات
القرن الع�شرين لتغيري الأب� ،أنتجت حركة
ال�شعر العربي احلديث التي اجرتح روادها
(بدر�شاكرال�سياب ،ونازك املالئكة ،وعبد الوهاب
البياتي ،و�سواهم ممن �أ�سهم يف ثورة ال�شعر
احلداثي) ما �سمي ب�شعر التفعيلة ،وقد جنحت
بعد معاناة ،لأنها مل تقتل الأب قت ًال حقيقي ًا ،و�إمنا
�أبقت تلك ال�صلة معه يف عدة وجوه ،وعلى ر�أ�سها
�أنها مل تتجاوز عرو�ض اخلليل بن �أحمد بو�صفه
�أحد رموز هذه الأبوة الرتاثية الإبداعية املمتدة،
و�إمنا طورت عرو�ضه فيما �سمي بـ «وحدة التفعيلة»
عو�ض ًا عن وحدة البيت ال�شعري القائم على
�شطرين� :صدر وعجز .وقد �سمح هذا بنقلة نوعية
يف العرو�ض والإيقاع ،ويف داخل الن�ص ال�شعري
بعديد التجديدات املهمة يف �سياق تطور ال�شعرية
العربية نحو احلداثة.
ويظل ال�س�ؤال قائم ًا وملح ًا �أو ملحاح ًا:هل
نحتاج يف كل مرة �إىل فعل �آثم نندم عليه كي نبد�أ
بتجديد �إبداعنا ،وجتديد ثقافتنا؟

موت امل�ؤلف� :س�ؤال الفل�سفة

قد تبدو �إ�شكالية موت امل�ؤلف ،على ال�سطح،
�صراع ًا بني املذاهب واالجتاهات الأدبية ،ولكنها يف
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حقيقتها العميقة �صراع بني فل�سفات و�آيديولوجيات
وعقائد خمتلفة ،قبل �أن ت�صل �إىل املدار�س النقدية:
(املثالية ،الواقعية ،الربجوازية ،ال�سوريالية،
الوجودية ،الذرائعية ،الظاهراتية) ومن ّثم،
(ال�شكالنية ،النقد اجلديد ،البنيوية ،ال�سيميولوجيا،
التفكيك ،التلقي واال�ستقبال ،الت�أويل ...الخ)
فقد طرح نيت�شة (Friedrich )-1900 1844
 Nietzscheوماالرميه �)1898-1842( Mallarmeأ�سئلة
فل�سفية من قبيل :من هو املتكلم يف الن�ص؟ هل هو
ال�شخ�ص (الذات) �أم اللغة؟ ومع نقاد وفال�سفة ما
بعد البنوية مل يعد لل�شخ�ص �أو الذات جمال؛ �إذ
اللغة اجتاحت الكون ب�أ�سره ،فوجدنا الإجابة عند
الكان وعند بارت�":إن الذي «يتكلم» هو اللغة".
هكذا ترتد فكرة موت امل�ؤلف �إىل جذور
فل�سفية وفكرية ومعرفية متداخلة ،قبل �أن ت�صبح
م�شروع ًا للبنيوية ،مما ي�ص ّعب ف�صلها عن �سياق
التطور املعريف (الإب�ستمولوجي) .فقد ترتبط
بالظروف املو�ضوعية التي عا�شتها �أوروبا بعد
ثوراتها على الكني�سة ،ومن ثم الثورة على مركزية
الذات،وتهمي�ش العقل ،و�إبراز الأبعاد الالعقلية
يف كينونة الإن�سان،بفعل التفكيك الفل�سفي
والنف�سي ،قبل �أن يتهي�أ للنقد الفني والأدبي
امل�سوغات النظرية-فل�سفية ونف�سية -لإزاحة
امل�ؤلف عن مكانته وزحزحة مركزيته التي احتلها
يف النظريات الكال�سيكية ال�سابقة .من هنا فموت
امل�ؤلف �إ�شكالية �أو�سع و�أعمق من �أن تختزل يف حقل
النقد الأدبي والفني ،فقد ولدت يف �سياقات الثورة
على فل�سفة الذات ،فمهد لها الفيل�سوف الوجودي
نيت�شه مبقولة« :موت الإله» ،فالتقطتها البنيوية
لتجعل من النموذج اللغوي موذج ًا مطلق ًا يت�صف
بالتعايل 9.ثم وجد مي�شيل فوكو ()1926 – 1984
دافع ًا للتخل�ص من مقولة الإن�سان برمته ليعلن»
10
موت الإن�سان «يف ثنايا كتابه «الكلمات والأ�شياء».

يختلف مي�شيل فوكو ( )1926 – 1984عن
بارت وعن جاك ديريدا(وللأخري مفهومه بل
م�شروعه اخلا�ص الذي يقت�ضي وقفة الحقة
تت�سق مع م�شروعه الفكري) يف معاجلته ق�ضية
موت امل�ؤلف (و�إن تالقوا يف الإطار العام على
عزله عن �صالحياته الكال�سيكية) .فقد طرح
فوكو يف حما�ضرة �ألقاها �سنة « »1969ا�ستجابة
لدعوة من اجلمعية الفرن�سية للفل�سفة،وهذا

 -9انظر :روجيه جارودي :البنيوية فل�سفة موت الإن�سان ،تر.جورج
طرابي�شي ،دار الطليعة ،بريوت� ،1985 ،ص.8
 -10يو�سف� ،أحمد ،ال�سابق� ،ص.167

 -11دلوز،جيل ،املعرفة وال�سلطة :مدخل لقراءة فوكو ،ترجمة �سامل
يفوت�،1987 ،ص.95
 -12انظر :الداوي،عبد الرزاق ،موت الإن�سان يف اخلطاب الفل�سفي
املعا�صر (هيدجر ،ليفي �سرتاو�س ،مي�شال فوكو)� ،1992 ،ص.7
 -13انظر على �سبيل املثال � :أحمد يو�سف ،ال�سابق.182 ،
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وقد اعرتف جيل دلوز
 )1925ب�أن مقولة فوكو هذه �أثارت العديد من
التف�سريات والت�أويالت املعكو�سة ،معرت�ض ًا على
ذلك ب�أنه ال يق�صد موت الإن�سان العيني الراهن،
بل جمرد ت�صور ما للإن�سان ،واحلقيقة �أن امل�س�ألة
ال تتعلق مبركب �إن�ساين يوجد يف الأذهان� ،أو يوجد
يف الأعيان مت �إدراكه�،أو مت التعبري عنه ،بل بقوى
11
مك ّونة للإن�سان.
هذا وقد ر�أى بع�ض النقاد واملفكرين يف
فل�سفة موت الإن�سان �أمارة من �أمارات ف�شل
م�شروع احلداثة ،و�أن «الفل�سفة كانت تكذب على
نف�سها ،وحتيا على وهم ،عندما �آمنت خالل قرون
عديدة بالإن�سان كوعي و�إرادة،وكذات خالقة
للمعنى ومبدعة للدالالت� .إن �إن�سان الفل�سفة على
و�شك االنقرا�ض؛ �إذ مل يبق له من مالذ �سوى
بقايا متهاوية من الفكر امليتافيزيقي�،أو بع�ض
الإيديولوجيات التي قيل ب�صددها،ب�أنها قد دخلت
مرحلة االحت�ضار) .12يف حني يذهب �آخرون �إىل �أن
املق�صود مبوت الإن�سان هو ذلك الرتاكم الفل�سفي
الذي ورثناه عن الع�صور القدمية؛حيث �آمنت
�إميان ًا يقيني ًا مبركزية الإن�سان،ويف بع�ض الأحيان
امليل �إىل ت�أليهه ،وبخا�صة يف الثقافة الإ�سالمية
بعامة والت�صوف بخا�صة�،أو الإن�سان الأعلى الذي
ابتدعته الفل�سفة الغربية احلديثة.13.

Gilles Deleuze (1995-

امل�ؤلف ف�ضا ًء ثقافياً:
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اعرتاف �ضمني بفيل�سوف ما بعد حداثي من قبل
م�ؤ�س�سة فكرية تعد تقليدي ًا معق ًال للتوجه الفل�سفي
الكال�سيكي الفرن�سي .وكانت املفاج�أة �أن عنوان
حما�ضرته وحمتواها ي�شكل نقد ًا الذع ًا للم�ؤ�س�سة
الداعية،ولنهجها التاريخاين ونظرتها الكال�سيكية
التي هيمنت على الدر�س الفل�سفي يف فرن�سا .فقد
كان العنوان ملفت ًا ومفارق ًا بامتياز لنهج اجلمعية
الداعية،حيث عنون حما�ضرته ب�س�ؤال« :ما هو
امل�ؤلف؟ Qu – estcequ un auteur؟ ،وقد ذهب
فوكو مذهب ًا �آخر يف املحا�ضرة حيث �أكد �أن امل�ؤلف
جمرد اخرتاع ابتدعته ثقافة القرن ال�سابع ع�شر،
�أي �أن ميالده وابتداء كينونته يرجعان �إىل هذه
اللحظة التاريخية حلظة الت�أ�سي�س للحداثة –
ففيها �سيتجه الفكر الغربي �إىل منذجة اخلطابات
14
و�ضبطها ب�إرجاعها �إىل ذوات �ألفتها.
كان فوكو ،حتى قبل �إلقاء حما�ضرته امل�شار �إليها
يف كتابه ال�شهري املو�سوم بـ "الكلمات والأ�شياء"،
 ،1969وكذلك يف كتابه "حفريات املعرفة" ،يبحث
عن بنيات ونظم معرفية هي املتحكمة يف �إنتاج
اخلطاب ،بنيات تزيح امل�ؤلف من موقعه ،وحتيله
�إىل جمرد �أداة ي�ستعملها النظام املعريف والثقايف
ال�سائد�.إنه حتليل لتاريخ الأدب والفل�سفة بو�صفها
تاريخ �إنتاج خطابات لغوية وفكرية بدون م�ؤلفيها
ومبدعيها .هذه الر�ؤية املنهجية ان�سحبت على
عمله يف “حفريات املعرفة” ،فكان عمله كعمل
رجل احلفريات،يحفر يف طبقات الأر�ض مع علمه
ب�أن لكل طبقة خ�صائ�صها وبنيتها .وكذلك ال�ش�أن
بالن�سبة حلقب التاريخ الثقايف ،حيث يراه جمزء ًا
�إىل طبقات كل واحدة منها تخ�ضع لنظام معريف
يتحكم يف �آليات �إنتاج املعنى داخلها ،ومن ثم
يغدو االهتمام بدرا�سة امل�ؤلفني وحيواتهم وربط
نتاجهم الفكري/الأدبي بهم عم ًال ال قيمة له،لأن
النتاج الفكري الأدبي ين�ضبط يف كل حلظة بنظام
معريف�/إب�ستمي �سائد ،وال ين�ضبط ب�إرادة م�ؤلفه،
15
كما يف النظريات النقدية الكال�سيكية.
 -14انظر :الطيب بو عزة ،ر�ؤية نقدية ،ما هو امل�ؤلف؟ � ،2005ص.1
 -15الطيب بو عزة ،ال�سابق� ،ص.2
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يرى فوكو �أن امل�ؤلف ف�ضاء ثقايف ملأه هذا
املفهوم ملدة معينة ولأ�سباب قابلة للتحديد ،ترتبط
يف النهاية مبفهوم القوة وال�سلطة .وملا كان موت
امل�ؤلف �سيرتك فراغ ًا فال بد من من ملئه فمن
الذي �سيملأ ذلك الفراغ؟ ال �شك �أن القارىء هو
من �سيملأ ذلك الفراغ ،متتبع ًا فجوات الن�ص
و�صدوعه التي ت�سبب بها ان�سحاب امل�ؤلف من ن�صه
(موته جمازي ًا �إذا �شئت) ،ل�صالح �سلطة الثقافة
لأنها ال تدين �إال لنف�سها بو�صفها موروث ًا معرفي ًا
ت�شكل مرجعية للجميع وحجة على اجلميع .من
هنا مل يعد امل�ؤلف يرتبع على عر�ش الكتابة وحيد ًا،
و�إمنا دخل معه �شركاء ومناف�سون ،وعلى ر�أ�سهم
القارىء ،والن�صو�ص ال�سابقة التي بنى منها ن�صه.
ويقول فوكو�صاحب فكرة «موت الإن�سان»:
"يعتقد الرجال �أن لغتهم هي خادمتهم ،وال يدركون
�أنهم يخ�ضعون هم �أنف�سهم لأ�سرها" .ومن هنا
جاء عنوان مقال فوكو حول امل�ؤلف ب�صيغة ال�س�ؤال
غري امل�ألوف« :ما هو امل�ؤلف؟» ،ولي�س «من هو
امل�ؤلف؟» .قا�صد ًا من خالل تنكريه نزع �صفة العقل
عنه ،ونافي ًا تلك املكانة املقد�سة التي اكت�سبها يف
املا�ضي،وم�ستبعد ًا ذاتية امل�ؤلف نقدي ًا ،وم�ؤكد ًا
على �أن امل�ؤلف جمرد اخرتاع ابتدعته ثقافة القرن
ال�سابع ع�شر.
وهكذا يغدو امل�ؤلف ،وفق فوكو ،جمرد "مبد�أ
جتميع اخلطابات و�أ�صل وحدة داللتها ،وب�ؤرة
متا�سكها".16
وثمة روافد �أخرى عديدة لفكرة «موت امل�ؤلف»
�أو «قتله» �إن �شئت متتد كما ذكرنا للتو ،من علم
النف�س وفكرة فرويد حول قتل الأب� ،إىل الرمزية،
فال�سوريالية اللتني �أ�سهمتا يف نزع هالة القدا�سة
عن امل�ؤلف ،برتكيزهما على �أهمية الكتابة الآلية
التي ال �سلطان للم�ؤلف عليها ،بل ال تكاد تخ�ضع لأي
�سلطة �أدبية �أو قانونية ،17.مثلما متتد �إىل الفل�سفة:
 -16فوكو،مي�شيل ،نظام اخلطاب ،ترجمة ،حممد �سبيال،1984 ،
�ص.18
�-17إ�سماعيلي ،عبد املجيد علوي ،اخلطاب النقدي عند روالن
بارت� ،2012 ،ص1
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فوكو و�س�ؤاله ال�سابق« :ما امل�ؤلف؟» ،ف�إىل علم
اللغة املتمثل بفتوحات دي �سو�سري التي جتاوزت
الل�سانيات �إىل ال�سيميولوجيا لتفر�ض �إعادة
النظر يف كل املعارف ال�سابقة :الأنرثوبولوجيا
مع �شرتاو�س ،والأدب مع جاكب�سون وجماعته...
والنقد مع بارت.
�أما كتابات لوي�س �ألتو�سري Althusser Louis
و�شروحات تالمذته ،ومنهم بيري ما�شري Pierre
 Mashereeالذي كتب كتاب ًا (عن نظرية الإنتاج
الأدبي) فقد ر ّوجت ملفهوم اال�ستقالل الن�سبي
للعمل الأدبي .وقد �شكل �ألتو�سري ثورة مده�شة يف
عامل الفل�سفة والعلوم الإن�سانية�،إال �أن ما ي�ؤخذ
عليه �أنه ف�صل ب�سيف بتّار بني عامل اخللق الأدبي
والفني وال�سياقات ال�سيا�سية واملجتمعية التي
ينتج فيها الأدب والفن من خالل تطويره مفهوم
“القطيعة الإب�ستمولوجية .وقد �أثرت حتوالت
النظرية يف �أوروبا و�أمريكيا على مفاهيم الفل�سفة
والنقد الأدبي يف العامل العربي،حاملة معها
مفاهيم القطيعة الإب�ستمولوجية وا�ستقاللية العمل
الأدبي ،و�ضرورة الرتكيز على �أدبية العمل الأدبي،
واالكتفاء بتحليل الن�صو�ص ل�ساني ًا و�سردي ًا وت�أويل
عالقاتها الداخلية ...ومثل ذلك يعد ان�سحاب ًا من
العامل وهروب ًا من خلف الأ�سوار.18
ولعل مركز الدائرة يف م�شروع �أمربتو �إيكو
 Umberto Ecoالت�أويلي يف كتابيه ال�شهريين :العمل
املفتوح» و»حدود الت�أويل» يتمحور حول م�سائل
الت�أويل وال�سيمياء ،فقد ر�أى �أن ممار�سة قتل
امل�ؤلف هي ل�صالح الن�ص،ول�صالح حترير طاقته
الإنتاجية ،و�أن م�سار الكتابة يفر�ض على امل�ؤلف
�أن ميوت بعد �أن يكتب حتى ال يربك امل�سار الذي
يتخذه الن�ص.19
ورمبا كان الت�أويل يف �أحد معانيه ح ًال ملع�ضلة
عقائدية النظرية ،فالت�أويل مبا هو منطق الك�شف،
-18انظر :فخري �صالح،موت النظرية ،جملة الدوحة ملتقى الإبداع
والثقافة الإن�سانية ،العدد ،56يونيو  ،2012من�شورة على الإنرتنت.
-19انظر:حوار مع �أمربتو �إيكو ،تقدمي وترجمة عبد الرحمن
بوعلي ،جملة نزوى ،1998 ،ع� ،14ص.66
http://journals.uob.edu.bh

يتيح حوار ًا حقيقي ًا مع الن�ص ،فهو ال حدود له ما
دام قانون �إنتاج اخلطاب يقوم على اللغة ،واللغة
لي�ست �سوى �سل�سلة غري متناهية من العالمات التي
ال تقطع بوجود داللة نهائية .وم�شروعية الت�أويل
تنبع من اختالف الداللة التي تقود حتم ًا �إىل
الت�أويل ،وهي من ّثم تنتج تعددية القراءات التي
ال تكتفي باملعنى احلريف �أو املعجمي ،بل تغو�ص �أو
حتفر يف املرجعيات الثقافية :الرمزية والأ�سطورية
بل واملعرفية لتخرج بت�صور معمق ملخبوءات الن�ص
و�أعماقه متجاوزة �سطحه .و�صحيح �أن الت�أويل
اجتهاد قابل للإقناع �أو عدم الإقناع (حتى ال �أقول
قاب ًال للخط�أ) ،ولكن �ضرورته للن�ص �ضرورة حياة
�أو موت ،وحتى يكون مقنع ًا و�صادق ًا مع نف�سه ال بد
له من �أن يتبع �آليات منهجية تلتزم الدقة والتحديد
عرب ر�ؤية نقدية �شاملة.

مقاربة النقد ملوت امل�ؤلف :كيف قارب النقد
موت امل�ؤلف؟

ال �شك �أن �سلطة امل�ؤلف وهيمنته على �إنتاج
املعنى يف الع�صر الكال�سيكي قد حدا بكثريين
للثورة عليه وا�ستبداله ب�سلطات �أخرى ،بد�أت
مع فال�سفة ومفكرين وعلماء نف�س ،ثم انتقلت
�إىل نقاد و�شعراء ،ثم ت� ّأ�صلت من خالل نظريات
نقدية مبكرة ،كال�شكالنية الرو�سية ،والنقد
اجلديد ،اللذين ت�أثرا بالفل�سفة املثالية كما
طورها الفيل�سوفان الأملانيان كانط (Kant (1804
 ،-1724وهيجل ( Hegel (1831-1771ف�أعلوا من
قيمة الن�ص ،وجعلوا الأولوية للن�ص وجمالياته
وما يثريه من متعة فنية،على ح�ساب حياة
امل�ؤلف و�سريته �أوالظروف التاريخية �أو اخللفية
االجتماعية اخلارجة عن الن�ص�،آية ذلك �أن قيمة
العمل الأدبي لي�ست فيما ميدنا به من معلومات �أو
خربات ،بل يف الأثر املعني الذي يحدثه يف نفو�سنا
– كام ًال حمدود ًا -كما خلقه الفنان 20.وقد �سعت
ال�شكالنية ،على �سبيل املثال� ،إىل ا�ستبعاد اجلانب
ال�شخ�صي للم�ؤلف يف مقابل الرتكيز على ن�صه
وحماربة احتكار امل�ؤلف للمعنى �أو حتكمه يف ق�صده
 -20حوار مع �أمربتو �إيكو ،ال�سابق� ،ص.28
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الذاتي� ،أو �إح�سا�سه بعبقريته التي ال ت�ضاهى.
وذهب ال�شكالنيون �إىل �أن الن�ص بناء لغوي له
نظام ترتيبي خا�ص ي�صعب على القارىء الغور يف
تفا�صيله �إن مل يكن مل ّم ًا مب�ستوياته و�إ�شاراته ،من
هنا جعلوا الآثار الأدبية نف�سها حمور درا�ساتهم
ومركز اهتمامهم النقدي ،و�أهملوا ما عداها من
مرجعيات تت�صل بحياة امل�ؤلف وبيئته و�سريته،
�ساعني �إىل خلق علم �أدبي م�ستقل انطالق ًا من
اخل�صائ�ص اجلوهرية للأدب ،وبحثوا عن عنا�صر
بنية الن�ص الأدبي ونظام حركة هذه العنا�صر.21
وكانت دعوة ال�شكالنيني ملا �أ�سموه «�أدبية
الأدب» مركزين على مفهوم الأدبية ،نوع ًا من
التخل�ص من �سيطرة امل�ؤلف وح�ضور �سريته ،يقول
ياكب�سون�« :إن مو�ضوع العلم الأدبي لي�س هو الأدب
و�إمنا «الأدبية»�،أي ما يجعل من عمل ما عم ًال
�أدبيا».22
ووجهت حركة النقد اجلديد الآجنلو�سك�سونية
جل اهتمامها �إىل الن�ص الأدبي نف�سه م�ستق ًال
عن من�شئه وظروفه االجتماعية �أو النف�سية �أو
�سرية حياته ومقا�صده .فالن�ص مكتف بذاته،
مغلق على نف�سه ،ويجب �أن يقر�أ على وفق معايري
جوانية،تك�شف عما فيه من �إحكام و�إتقان ،ولي�س
بناء على معايري برانية،كاللجوء �إىل خارج
الن�ص.23
�أما على م�ستوى النظريات النقدية فقد �أ�شرنا
�إىل النقد اجلديد الآجنلو�سك�سوين ،وال�شكالنية
الرو�سية ،وغريها من املحاوالت ،التي كانت
حجر الزاوية يف الدعوة �إىل زحزحة امل�ؤلف عن
مكانته الكال�سيكية املعهودة (عر�شه التقليدي
�إذا �شئت) الذي تر ّبع عليه طوي ًال ،وتنحيته
م�ؤقت ًا حتى ميتلىء القارىء بالن�ص .ون�ضيف
21- (Peter Steiner, Russian Formlism. AMetapoetics:
AMetapoetics, Ithaca,Cornell UP, 1984, P17.
22- Makaryk,Irena,Encyclopedia of Contemporary
Literary Theory: Approches,schoolers,Terms,Univer
sity of Tornto Press, 1993, p53.

 -23انظر :جريوم �ستولنيتز ،النقد الفني درا�سة جمالية وفل�سفية،
� ،1981ص.728
http://journals.uob.edu.bh
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�إليها حلقة براغ التي لعبت دور ًا مهم ًا يف حماولة
جعل الن�ص الأدبي ذاته هو حمور تركيز القراءة،
ف�أطلقت عديد امل�صطلحات واملفاهيم التي تنطلق
مما �أ�سموه «�أدبية الأدب» ،وما تولد عنه من
م�صطلحات:كالن�سق ،والبناء ،والعن�صر املهيمن،
و�شعرية اللغة ،والإيقاع و�سواها ،متجاوزين كل
املفاهيم ال�سابقة التي جعلت من الن�ص وثيقة كما
لدى التاريخانيني :الن�سون وتني وبوف� ،أو انعكا� ًسا
مر�آوي ًا كما لدى مارك�س ...الخ.
لقد وردت مقولة «موت امل�ؤلف» يف مقالة من
عدد من ال�صفحات،ال تزيد على �أ�صابع اليدين،
ولكنها �أثارت �ضجة كتابية ب�آالف ال�صفحات،
وهذا دليل على �أهمية ما تثريه الأفكار الإبداعية
من �أخذ ورد،حتى و�إن ق ّلت �صفحاتها .ومل يطلق
عليها �صاحبها ا�سم نظرية وال تيار وال �أي لقب،
لكنها حتولت ح�سب ر�أينا من مقولة �إىل �إ�شكالية،
ف�إىل م�شروع تتبناه البنيوية �أو م�شروع بنيوي.
�أما حتول مقولة «موت امل�ؤلف» �إىل �إ�شكالية
نقدية فقد بد�أت بعد �أن �أطلقها روالن بارت ،متوج ًا
جمموعة من التوجهات الفل�سفية والفكرية التي
برزت لدى بع�ض االجتاهات النقدية �سالفة الذكر.
وقد لقيت تلك املقوالت �صدى وا�سع ًا يف
�أو�ساط بع�ض النقاد الأوروبيني الذين تلقفوا
املقولة ليف�سحوا الطريق �أمام ظهور الإن�سان بكل
مقدراته الب�شرية التي يدركها العقل ومييتوا ما
عدا ذلك ،لتجد تلك الكتابات بجميع تناق�ضاتها
واختالفاتها يف �شخ�ص بارت ()1915-1980
املتلقي احلميم الذي يفتح قلبه وعقله الحت�ضانها،
حماو ًال �إعادة االعتبار �إىل القارىء الذي هم�شته
قراءات الن�سون وتني وبوف ،و�سواهم من �أ�صحاب
املناهج اخلارجية ،والذين �أ�شاعوا بعملهم ثقافة
«دكتاتورية امل�ؤلف» ،داعي ًا �إىل «مغامرة التعدد».
من هنا حـقّ ل�ستيفان هيت �أن ي�شعر بدوخة يف
ت�صنيف بارت :فهل هذا الرجل فيل�سوف� ،أم
م�ؤرخ� ،أم �أديب� ،أم �سيا�سي� ،أم �شاعر� ،أم روائي،
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�أم دجال� ،أم مهرج؟ .24فبارت يع ّد من وجهة نظر
25
الكثريين «�إ�شكالية الفكر الأوروبي احلديث».
لقد احتلت اللغة موقع امل�ؤلف ،من هنا نفهم
مقولة بارت« :لي�س امل�ؤلف ،لغوي ًا� ،أكرث من حلظة
الكتابة ،متام ًا مثلما �أن �ضمري املتكلم� :أنا �أو نحن
�أو التاء ،لي�س �شيئا �آخر غري حلظة قول «�أنا» :اللغة
تعرف «فاع ًال» ال «�شخ� ًصا» ،وهذا الفاعل «جمرد»
26
فراغ خارج حلظة اللفظ الذي يحدده».
هكذا انتقل «موت امل�ؤلف» من مقولة �إىل
�إ�شكالية ،ف�إىل م�شروع يف النقد البنيوي ،اعتقاد ًا
من البنيويني ب�أن النظام قائم بذاته ،ولي�س بحاجة
�إىل عنا�صر خارجة عنه لتف�سره�.آية ذلك �أن مرتبة
امل�ؤلف يف النظام البنيوي يف موقع املفعول به� ،أي
27
ك�أنه مفعول العنا�صر ولي�س فاعلها.
ولكن مع الناقد الفرن�سي ال�شهري واجلريء
روالن بارت مت تتويج هذا التوجه يف مقولته «موت
امل�ؤلف» ،معلن ًا �أن اللغة هي التي تتكلم ولي�س
امل�ؤلف�»،أن �أكتب معناه �أن �أبلغ،عن طريق حمو
�أويل �شخ�صي (هذا املحو الذي ينبغي �أن منيزه
عن املو�ضوعية التي كان يقول بها كتاب الق�صة
الواقعية)،تلك النقطة التي ال تعمل فيها �إال اللغة
28
ولي�س �أنا».
ومعنى ذلك ،كما نفهمه� ،أن امل�ؤلف ال يحق له
�أن يتمتع ب�أي امتيازبو�صفه �س ّيد املكتوب كما كان.
وهذا ما ت�ؤكده متابعة بارت قائ ًال:
«نعلم �أن الن�ص ال ين�ش�أ عن ر�صف كلمات
تولد معنى وحيد ًا ،معنى الهوتي ًا �إذا �صح التعبري
(هو»ر�سالة» امل�ؤلف الإله ،و�إمنا هو ف�ضاء متعدد
الأبعاد،تتمازج فيه كتابات متعددة وتتعار�ض ،من
غري �أن يكون فيها ما هو �أكرث من غريه �أ�صالة:

الن�ص ن�سيج من االقتبا�سات تنحدر من منابع
29
ثقافية متعددة».
وهنا يلتقي بارت يف جزء من طروحاته مع
مفهوم التنا�ص الذي ر ّوجت له الناقدة البلغارية
جوليا كري�ستيفا و�سواها من نقاد نظرية التنا�ص.
ولكنه يتجاوز ذلك �إىل الت�أكيد على تعددية املعنى
وف�ضائيته ،وبالتايل نزع القد�سية التي �أ�شاعتها
ثقافة التمركز حول امل�ؤلف و�شخ�صه وتاريخه
و�أذواقه و�أهوائه:
«وما زال النقد يردد،يف معظم الأحوال ،ب�أن
�أعمال بودلري ،وليدة ف�شل الإن�سان بودلري ،و�أن
�أعمال فان غوغ وليدة جنونه ،و�أعمال ت�شايكوف�سكي
30
وليدة نقائ�صه».
و�صحيح �أنه مع نقاد ما بعد البنيوية مل تعد
الق�ضية ق�ضية الت�ضحية بـ «الذات» ال�شاعرة،
كما �أراد لها ت�.س�.إليوت T.S.Eliot (1965-
 ،)1888ونحن ن�شري هنا �إىل �إ�صرار �إليوت على
مقولة« :لي�س لل�شاعر �شخ�صية»� ،أو حياد ال�شاعر
يف عالقته بالرمز -كما ذهب كارل جو�ستاف
يوجن -بل �أ�صبح ا�ستبعاد امل�ؤلف حتمية �أكيدة
تقت�ضيها �آلية اللغة وم�سار دوالها .31ويف مقالته
حول «التقاليد واملوهبة» �أ�شار ت�.س �إليوت �إىل �أن
الأدب ال يعرب عن �شخ�صية الكاتب تعبري ًا مبا�شر ًا،
بل ينبغي �أن يكون حمايد ًا وو�سيط ًا تختلط فيه
امل�شاعر ،ومتتزج التجارب امتزاج ًا نوعي ًا .ويف هذه
احلالة يكون امل�ؤلف جمرب ًا على الت�ضحية بذاتيته
حتى ي�صل �إىل مراتب الن�ضوج واالكتمال.32
لهذا �آمن ت �.س� .إليوت ب�أن العمل الأدبي
قائم بذاته ومنف�صل عن امل�ؤلف،ويعي�ش يف عامله
اخلا�ص.33

� -24أوكان ،ال�سابق� ،ص�ص11-10
-25انظر� :أبومن�صور ،النقد البنيوي احلديث ،بريوت ،دار اجليل،
� ،1985ص ،18و�أوكان ،لذة الن�ص� ،ص.8
 -26بتمثل عن بارت،ال�سابق� ،ص84
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ذاكرة بارت وتعدد املرجعيات :

يجب االعرتاف ،بدء ًا� ،أن ثورة اللغة والتحوالت
املعرفية :فل�سفية ،ونف�سية ،واجتماعية،كانت وراء
�إ�شعال ثورة النظريات النقدية احلديثة .وقد �أ�سهم
يف الثورة اللغوية والل�سانية دو�سو�سري يف �سياق
معريف (�إب�ستمي) �أ�صبح معروف ًا ملعظم الدار�سني،
كما �أ�سهم يف الثورة املعرفية ،التي غريت الكثري
من البنى الفكرية يف العقل الغربي ،فال�سفة
ومفكرون ونقاد :كانط وهيجل وهوبز وبريكلي
ونيت�شة وهو�سريل وجادامري وفوكوو�أمربتو �إيكو
وروالن بارت ...و�سواهم.
ويعد روالن بارت  واحد ًا من �أهم �أعالم النقد
يف العامل الذين �أ�سهموا يف الت�أ�صيل للعديد من
املفاهيم النقدية ،حيث متكن من عدة حقول
علمية ومعرفية ومن تعدد ثقايف وتعدد مرجعيات
ومنهجياتّ � ،أهلته «ب�أن يتلون (حرباء النقد) ،على
وفق ما ميلك من ح�سا�سية غنية وقدرة فائقة على
اخرتاق ميادين معرفية وعلمية عديدة بعد ه�ضمها
وتوظيفها يف حقل النقد الأدبي ،حتى لقد عد بحق
�أحد �أملع منتجي الثقافة و�صانعي املعرفة يف ع�صره.
ولعل ثقافته الوا�سعة وتدري�سه يف غري ما مكان من
العامل كاليابان ،بالإ�ضافة �إىل فرن�سا بلده ،قد �أهله
الكت�ساب ثقافات عديدة وجعلته يرتبع على �أكرث
من حقل علمي لينتقل من البنيوية �إىل ال�سيميائية.
وذلك يف�سر كرثة م�ؤلفاته و�إبداعاته،التي متيزت
بالتنوع واجلدة وتعدد املرجعيات يف ميادين النقد
الأدبي ولذة اللغة �أو متعتها،على الرغم من ارتباط
ا�سمه بحركة النقد البنيوية التي كانت �سائدة يف
تلك الفرتة الزمنية ،والتي قاربت خم�سة ع�شر
م�ؤلف ًا منها :ه�سه�سة اللغة،وخطاب عا�شق،ولذة
الن�ص ،والكتابة يف درجة ال�صفر ،1953ودر�س
ال�سيميولوجيا ،وموت امل�ؤلف (حما�ضرة �ألقاها
عام  ،)1968وطبعت يف كتابه الذي �أ�شرنا �إىل �أنه
ترجمه �ستيفن هيث �إىل الإجنليزية .وترجم �إىل
العربيةبـ "ال�صورة ،املو�سيقى ،الن�ص" .وفيها
�أعلن عن موت امل�ؤلف ،ولكنه �أ�شار �إىل �أن هناك
من �سبقه �إىل الفكرة كالأديب الفرن�سي ماالرمي
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( ،Mallarme (1898-1842الذي كان من �أوائل
املتنبئني ب�ضرورة �إحالل اللغة ذاتها حمل من كان،
حتى ذلك الوقت ،يعد مالك ًا لها ،لأن اللغة هي التي
تتكلم ولي�س امل�ؤلف .
وكذلك �أ�شار بارت �إىل جهود بول فالريي
 ،)1945-1871(Valery.Pالذي ،وفق بارت ،مل يكن
ي�شعر باالرتياح داخل �سيكولوجيا الأنا ،فعمل على
�إدخال بع�ض التغيري على نظرية ماالرمي .ولكن
مبا �أن ميله �إىل النزعة الكال�سيكية كان ي�شده �إىل
درو�س البالغة ،ف�إنه مل ينفك عن و�ضع امل�ؤلف
مو�ضع �شك و�سخرية ،ملح ًا على الطبيعة اللغوية
و"العفوية"لعمل امل�ؤلف� .أما جهود العامل اللغوي
ال�سوي�سري فرديناند دي �سو�سري Sassure (1913-
 (1857وفتوحه يف علم اللغة التي مهدت الطريق
لقراءة الن�ص باعتباره �شبكة من عنا�صر االت�صال
اللغوية ،ووجهت ملقاربة هذا الن�ص انطالق ًا من
م�صدره اللغوي �أي من بنيته الداخلية بهدف
ا�ستك�شاف الأنظمة �أو العالقات التي ت�شكل دالالته
فقد �أ�شار �إليها بارت �إ�شارة �سريعة قائ ًال ..." :ف�إن
الل�سانيات قد مكنت عملية تقوي�ض امل�ؤلف من �أداة
حتليلية ثمينة ،وذلك عندما بينت �أن عملية القول
و�إ�صدار العبارات عملية فارغة يف جمموعها،
و�أنها ميكن �أن ت�ؤدي دورها على �أكمل وجه ،دون
�أن تكون هناك �ضرورة لإ�سنادها �إىل �أ�شخا�ص
املتحدثني ،فمن الناحية الل�سانية ،لي�س امل�ؤلف �إال
ذلك الذي يكتب (النا�سخ) مثلما �أن الأنا لي�س �إال
ذلك الذي يقول �أنا� :إن اللغة تعرف «الفاعل» وال
�ش�أن لها بال�شخ�ص»( .34النا�سخ م�صطلح �آخر
ا�ستخدمه بارت نف�سه يف مقالته نف�سها وهو يحل
حمل امل�ؤلف،ال يحمل بني جنباته �أهواء و�أمزجة
وعواطف وانطباعات ،و�إمنا هذا القامو�س الوا�سع
ي�ستقي منه كتابة ال ميكن �أن تعرف �أي توقف،
وي�صف النا�سخ احلديث ب�أنه دفن امل�ؤلف).35
ويرى بارت �أنه من ال�ضروري �صرف امل�ؤلف
�إىل جمرد �ضمري لغوي كغريه من ال�ضمائر .ونظر ًا
-34بارت ،نف�سه� ،ص .84
-35بارت ،نف�سه� ،ص � ،86ص.85
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Bassam Qittous: The Controversy of the Death of the Author .....

لأن بارت جمع امل�ؤلف يف هذا ال�ضمري «الورقي»،
ف�إنه �سيقع فيما حذر منه فوكو ،وبهذا �سيمنح قيمة
قدمية ملفهوم جديد يت�سم بنف�س �سمات امل�ؤلف
التقليدية .وقد فعل ذلك حني �أكد �أهمية القارىء
بو�صفه وريث ًا للم�ؤلف،م�ستبد ًال �سلطة ب�أخرى� ،إذ
�إن قارىء بارت هو م�ؤلف جديد حل يف املنزلة
التي احتلها امل�ؤلف �سابق ًا،ممتلك ًا كافة االمتيازات
التقليدية .يقول بارت:
«�إن القارىء ال تاريخ له وال �سرية ذاتية،وال
نف�سية�،إنه لي�س �إال ذاك الذي يجمع فيما بني الآثار
التي تت�ألف منها الكتابة داخل نف�س املجال».36
و�إذا كان امل�ؤلف يو�صف تقليدي ًا ب�أنه �أبو الن�ص
ومنتجه ،ف�إن قارىء بارت لي�س �سوى �أحد �أبناء
امل�ؤلف الذين من حقهم اقت�سام تركة �أبيهم .من هنا
نفهم تركيز بارت على وظيفة الكتابة وهي وظيفة
الرتميز فالكتابة كما يفهمها وكما عرفها ...كانت
كذلك على الدوام وي�ضيف ما ترجمته ...« :فما �أن
تروى واقعة ،دون مرمى �آخر وراء ذلك،ولي�س بغية
الت�أثري املبا�شر على الواقع� ،أي يف النهاية خارج كل
وظيفة �إال الوظيفة الرمزية ،...،فيفقد ال�صوت
37
م�صدره ،وي�أخذ امل�ؤلف يف املوت وتبد�أ الكتابة».
يت�ضح �أن لبارت مفهومه اخلا�ص للكتابة التي
يريد �إماتة م�ؤلفها ،فهي كتابة ال ت�أثري مبا�شر لها
على الواقع ،وال تتعدى الكتابة احلقيقة املروية التي
اتخذها بارت �أ�سا� ًسا لإن�شاء مفهومه للكتابة ذاتها
�إىل �أي �شيء �آخر ،ووظيفتها الوحيدة هي وظيفة
الرتميز�،أي ممار�سة الرمز وا�ستعماله لذاته.
وذلك كله ي�ؤكد �أن ما يعنيه بارت هو الكاتب املبدع
والكتابة الإبداعية على وجه اخل�صو�ص .وي�ستبدل
بارت يف مقاله عن موت امل�ؤلف بكلمة م�ؤلف
املتعارف عليها كلمة كاتب  ،Scriptorومعناها
املعجمي الدقيق وفق حمودة “من يخط” 38.ولكننا
ن�أخذ برتجمة خربطلي لها ب «النا�سخ» ،التي
عرفناها �آنف ًا.
 -36بارت ،نف�سه� ،ص.87
-37ينظر :بارت ،ال�سابق� ،ص .81
-38حمودة ،عبد العزيز،املرايا املحدبة من البنيوية �إىل التفكيك،
الكويت ،عامل املعرفة� ،ص.87
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ومن هنا حق لدار�سه �أن ي�ستنتج ،ويف �ضوء
هذه اخل�صو�صية للكتابة عند بارت�،أنه ال يجوز �أن
نطبق نظريته حول موت امل�ؤلف على كل عمل �أدبي.39
وكذلك انظر :الرتجمة الإجنليزية لـ «موت امل�ؤلف»
يف الكتاب الذي ترجمه عن الفرن�سية �ستيفن هيث.40
وال بد من ربط «موت امل�ؤلف» بالغاية النهائية
للكتابة عند بارت ،والتي � ّأ�صل لها يف كتابه ال�شهري
«لذة الن�ص»؛ لأن هدف الكتابة النهائي لديه هو
اللذة واملتعة ،من هنا ف�إن دخول امل�ؤلف على الن�ص
ب�سريته يقلل من �أهمية اللذة واملتعة التي هي هدف
من �أهداف القراءة ،يقول بارت:
«�إن ن�ص اللذة :هو الن�ص الذي ير�ضي ،فيملأ،
فيهب الغبطة� .إنه الن�ص الذي ينحدر من الثقافة،
فال يحدث قطيعة معها ،ويرتبط مبمار�سة
مريحة للقراءة .و�أما ن�ص املتعة:فهو الذي يجعل
من ال�ضياع حالة ،وهو الذي يحيل الراحة رهقاً
(ولعله يكون مبعثاً لنوع من امللل) ،فين�سف بذلك
الأ�س�س التاريخية ،والثقافية ،والنف�سية للقارىء
ن�سفاً ،ثم ي�أتي �إىل قوة �أذواقه ،وقيمه ،وذكرياته،
فيجعلها هبا ًء منثوراً .و�إنه ليظل به كذلك ،حتى
41
ت�صبح عالقته باللغة �أزمة».
قول بارت هذا يدل على �أن عملية القراءة هي التي
يتحقق بها وجود العمل الأدبي -فالقارىء هو الذي
ي�ضفي على العمل الأدبي �صفة اللذة من خالل �إعادة
�إنتاجه بقراءته قراءة مبدعة .ويتابع روالن بارت:
"لقد مات امل�ؤلف بو�صفه م�ؤ�س�سة :واختفى
�شخ�صه املدين ،واالنفعايل ،واملكون لل�سرية.
كما �أن ملك ّيته قد انتهت .ولذا ،ف�إنه مل يعد يف
مقدوره �أن ميار�س على عمله تلك الأب ّوة الرائعة
التي �أخذها على عاتقه كل من التاريخ الأدبي،
والتعليم ،والر�أي العام ليقيموا ق�صتها ويجددوها:
ولكنني يف الن�ص لأرغب يف امل�ؤلف ،ب�أي �شكل من
 -39خربطلي ،حممود� ،إ�شكالية موت امل�ؤلف ،جملة الآداب ،جامعة
ق�سنطينة ،العدد الرابع � ،1997ص.284-281

tr,

40- Rolandbarthes, image, misic, text,
Stephenheath, newYork: hill and Wang, 1977.

 -41لذة الن�ص ،ترجمة منذر عيا�شي� ،ص.39

)Semat 3, No. 3, (Sept. 2015

الأ�شكال:ف�أنا حمتاج �إىل �صورته ،وهذه ال�صورة
42
لي�ست متثي ً
ال له ،وال �إ�سقاطاً عليه».

موقع اللغة يف نظرية موت امل�ؤلف:

�أ�شار روالن بارت �إىل �أن اللغة هي التي تتكلم
داخل العمل ولي�س امل�ؤلف ،ف ـ «اللغة» عنده وحدها
هي تعمل مبعنى ت�ؤدي ولي�س�« أنا» .وك�أن هذه الأنا
�أ�صبحت «�أنا ورقية» ،ومل يعد الكاتب هو �سيد
الأثر .ويقول بارت:
«�أن تكتب هو �أن ت�صل �إىل تلك النقطة حيث
اللغة هي التي تفعل وت�ؤدي ولي�س «�أنا».
ومعنى ذلك ب�أن امل�ؤلف لي�س هو من يبدع بل
اللغة هي التي تفعل ذلك».
من هنا� ،أي من نقطة اللغة حاول بارت قلب
الأ�سطورة� ،أ�سطورة امل�ؤلف يف النقد الكال�سيكي،
ر�أ� ًسا على عقب ،فقال يف �آخر جملة له يف «موت
امل�ؤلف» :لقد �أ�صبحنا نعلم �أن الكتابة ال ميكن
�أن تنفتح على امل�ستقبل �إال بقلب الأ�سطورة التي
43
تدعمها« :فميالد القارىء رهني مبوت امل�ؤلف».
وهي دعوة وا�ضحة و�صريحة ال لب�س فيها تقف �ضد
دعوات الواقعية اال�شرتاكية يف الفن التي ترى �أن
الأدب انعكا�س �آيل للمجتمع�،أو ما عرف بـ «نظرية
املر�آة» ،وال يعيب الأدب مطلق ًا �أال يكتب لغة للجميع،
44
ولكنه على العك�س يحبذ بل ويدعو النق�سام اللغة.

موقع الن�ص يف نظرية موت امل�ؤلف:

كل ن�ص يف نظر بارت هو ن�سيج من االقتبا�سات
تنحدر من منابع ثقافية متعددة� .إن الكاتب ال
ميكنه �إال �أن يق ّلد فع ًال هو دوم ًا متقدم عليه ،دون
�أن يكون ذلك الفعل �أ�صلي ًا على الإطالق ،وهويف
هذا �شبيه ببوفار وبيوك�شي ،Bouvard et Pecuchet
هذين النا�سخني اخلالدين املمتازين وامل�ضحكني
يف �آن ،واللذين ت�شري �سخريتهما بال�ضبط �إىل
حقيقة الكتابة،كل ما يف متناول الكاتب هو �أن
يزاوج فيما بني الكتابات،و�أن يواجه بع�ضها ببع�ض
 -42لذة الن�ص� ،ص.56
 -43بارت ،ال�سابق� ،ص.87
 -44انظر� :أوكان ،ال�سابق� ،ص.58
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دون �أن ي�ستند �إىل �إحداها 45.وهذا يعني بب�ساطة
�أن الكتابة لدى بارت تنه�ض وترتكز على التنا�ص،
مبعنى �أنّ فكرة موت امل�ؤلف يف جانب منها تلتقي
مع فكرة «التنا�ص» ،و�أنه ال يوجد ثمة ن�ص بريء
فما دام الن�ص لي�س �سوى ف�سيف�ساء ن�صو�ص،
في�صري امل�ؤلف الأكرب للن�ص هو (املوروث) الذي
يعد بحق �سياق ًا مرجعي ًا للن�ص مثلما �شكل �أ�سا� ًسا
لفهم الن�ص وتف�سريه بعد �أن كان م�صدر ًا لإنتاجه
وحدوثه ،وهنا يوجه االنتباه �إىل عالقات التبادل
ما بني الن�ص ك�إبداع ذاتي واملوروث كعطاء ماثل
ذي وجود �سابق على الن�ص والحق به وحميط بكل
حتوالته .ويف هذا ال�سياق نفهم ما �أ�شار �إليه دار�س
البنيوية �أديث كروزويل حني قال« :البنيوية تعلو
46
بالن�ص على م�ؤلفه».
�أو ما ذهب �إليه جوناثان كلر Jonathan Culler
من �أن الكتابة تق ّدم اللغة بو�صفها �سل�سلة من
47
املرئيات التي تعمل يف غياب املتكلم.

موقع القارئ يف نظرية موت امل�ؤلف:

وقع حديث بارت على ثالثة م�ستويات من
املفاهيم ،وهي :مفهوم الن�ص ،ومفهوم الكتابة �أي
اللغة ،ومفهوم القارئ �أو القراءة ،وهذه هي املرتكزات
الثالثة التي تقوم عليها نظرية موت امل�ؤلف .وقد �أوىل
القارئ جل عنايته ومنحه احلق الكامل يف �إعادة
خلق الن�ص �أو �إنتاجه و�إك�سابه الداللة املتوخاة ،من
خالل ثقافته ،بغية الو�صول �إىل قراءة تكمن فيها
لذة الن�ص �أي قراءة �شاعرية للن�ص ،متجاوز ًا بذلك
القراءة الإ�سقاطية للن�ص  ،وهذا ما كان تطبيق ًا
لر�ؤيته يف كتابه املو�سوم بـ «لذة الن�ص».
ولكن موت امل�ؤلف ال مينع من ح�ضوره ب�شكل �أو
ب�آخر (على اعتبار �أن موته ما هو �إال موت جمايل�،إذ
ال بد للن�ص من �أن يتحرر جمالي ًا من �أفق امل�ؤلف
ليعاد االعتبار للت�أويل ب�شكل جمايل،فيعيد القارىء
«تق ّول الن�ص» ،و�أنا �أقول «ت�أ ّوله» من جديد �ضمن
 -45بارت،ال�سابق� ،ص.85
� -46أديث كريزويل ،ع�صر البنيوية من ليفي �سرتاو�س �إىل
فوكو،ترجمة جابر ع�صفور� 1986 ،ص.165
 -47جمموعة من امل�ؤلفني ،معرفة الآخر مدخل �إىل املناهج النقدية
احلديثة ،بريوت املركز الثقايف العربي� ،1990،ص.)132
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 authorمن مقالته  ،Auther The Death ofتعود لغوي ًا
�إىل جذر يعني الأ�صل وال�سلطة” .وبهذا فهو ق�صد
ً 51
موت ال�سلطة التي كان ميلكها امل�ؤلف تقليديا.
امل�ؤلف� ،إذن ،مل يرد له �أن يختفي عن ال�صورة
متام ًا بقدر ما تفاوتت درجات االهتمام به من
نظرية �إىل �أخرى ومن ع�صر �إىل ع�صر .52وقد كان
موجود َا قبل الن�ص ،وهو وحده الذي ي�صنع الن�ص
�أو ًال و�أخري ًا ،وهو ما ي�ؤكده بارت يف معر�ض ت�أكيده
ملوت امل�ؤلف:
«يعتقد �أن امل�ؤلف يغ ّذي الكتاب ،ومعنى ذلك �أنه
موجود قبل الكتاب،يفكر ويعاين ويعي�ش من �أجله،
وهو على نف�س عالقة ال�سبق مع عمله كالأب مع
طفله ،وعلى النقي�ض من ذلك متام ًا ف�إن الكاتب
احلديث يولد يف نف�س الوقت مع الن�ص ،ولي�س له
ب�أي حال من الأحوال وجود ي�سبق �أو يتخطى الن�ص.
وبهذا يت�ضح �أن من بني ما تغ ّياه بارت من
مقولته هو �إجراء م�ؤقت �ضد دكتاتورية امل�ؤلف،
�أو هو،على وفق �أحد دار�سيه" ،يتحدث عن �إجراء
تكتيكي مرحلي يف عملية القراءة �أ�شبه بالتخدير
املو�ضعي لإجراء عملية جراحية ال يلغى ب�سببها
53
الع�ضو املخدر من اجل�سم".

�آفاق مل تخطر على بال امل�ؤلف) ،48ولكن امل�ؤلف ال
يحل ب�سريته ليفر�ض تف�سريه على الن�ص ،و�إمنا
يرتك حرية التفكري والت�أويل للقارىء ،فك�أنه
الغائب احلا�ضر�،أو امليت احلي يخلد بخلود ن�صه
مقروء ًا وم�ؤ ّو ًال ،ولكنه ال يتمتع ب�أي امتياز لأن �أنا
الذي كتب الن�ص مل يعد يف هذا اال�ستدعاء �سوى
«�أنامن ورق» ،وعليه ف�إن موته،ح�سب بارت ،يحقق
ثالث وظائف:
«فهو من ناحية ي�سمح ب�إدراك الن�ص يف
تنا�صه ،ومن جهة ثانية يبتعد بالنقد عن النظر
يف ال�صدق والكذب (عقيدة الأخالق الأدبية)،
والتنقيب عن �أ�سراره ليجعله مدركاً يف لعبة
�أدلته،ومن جهة ثالثة-وهو الأهم -يف�سح املجال
لتمو�ضع القارىء� ،إذ �إن مولد القارىء يجب �أن
49
ي�ؤدي ثمنه مبوت امل�ؤلف».
ويقول بارت يف هذا ال�سياق م�ؤكد ًا على دور
القارىء:
«هنا تت�ضح لنا الكتابة :فالن�ص يت�ألف من
كتابات متعددة تنحدر من ثقافات عديدة ،تدخل
يف حوار مع بع�ضها البع�ض ،وتتحاكى وتتعار�ض،
بيد �أن هناك نقطة يجتمع عندها هذا التعدد،
ولي�ست هذه النقطة هي امل�ؤلف ،كما د�أبنا على
القول ،و�إمنا هي القارىء :القارىء هو الف�ضاء
الذي ترت�سم فيه كل االقتبا�سات التي تت�ألف منها
50
الكتابة دون �أن ي�ضيع �أي منها ويلحقه التلف».
يقول بارت�« :إن املعنى ال ي�أتي من خارج اللغة،
الأمر الذي يعني �إق�صاء امل�ؤلف لأنه ميثل قيداً
على تف�سري الن�ص ،يعني رف�ض فكرة وجود معنى
نهائي �أو �سري مقد�س للن�ص بل رف�ض وجود
الإله ذاته».
�إن املدقق يف هذا القول يدرك ب�سهولة �أن ج ّل
ما يق�صده بارت �أال ي�شكل امل�ؤلف قيدا ً (�سلطة)
على تف�سري الن�ص ،وبخا�صة �إذا ما تذكرنا �أن كلمة

 -1الن�ص هو م�ستقر لن�صو�ص �أخرى من خالل
عملية ا�ستيعاب بالغة الذكاء .فهو يعني �أكرث
مما يقول ،وين�سف كل املعاين املمكنة عن
طريق املعار�ضة.
 -2الن�ص حماولة لن�سف التقاليد ،لأنها يف
حتجرها حتجب الت�أ�سي�س الأول للكينونة،
وتخفي �أ�صل الأ�شياء.
 -3الن�ص �أفق ي�ستوعب العامل كله ،ويتحول �إىل
مكتبة عاملية� ،أو �إن �شئت �إىل مو�سوعة ن�صية
عامة،مثلما تتحول النظريات النقدية ،بعد
انتهاء خدمتها� ،إىل مو�سوعة نقدية عامة.

 -48انظر :حممد،كرمي ،نعم لقد مات امل�ؤلف ،مقالة من�شورة على
الإنرتنت � 7سبتمرب� ،2014ص.1
� -49أوكان ،ال�سابق� ،ص�ص.62-61
 -50بارت ،ال�سابق� ،ص.87

 -51ينظر :خربطلي ،ال�سابق� ،ص.280
 -52ا حمودة،عبد العزيز ،املرايا املحدبة� ،ص.87
 -53حامت ال�صكر ،الغذامي يعلن موت النقد الأدبي،10 ،مايو
 ،2012من�شورة على الإنرتنت.
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 -4الن�ص دا ٌّل جتتاح حدوده ن�صو� ًصا �أخرى لفتح
فجوة بني الدال واملدلول �أمام تعدد �أو ال نهائية
الداللة.
 -5الن�ص له دميومة احلياة ،لأن متام املعنى �أو
اكتماله يعني موته ،فاالكتمال يف �أحد معانيه
يعني املوت .وامل�ؤلف له دميومة املوت ،بعد
االنتهاء من كتابته ،ولكنه يعود ليحيا يف
قراءات الآخرين.
 -6الن�ص يحمل رماد ًا ثقافي ًا من ن�صو�ص �سابقة.
وهذا ما ت�شهد ب�صحته الظواهر الن�صية.
 -7التنا�ص يرتبط بوعي القارئ وب�أفق انتظاره.
وهذا ما يعني ال نهائية التف�سري وخط�أ الداللة
امل�ستمرة دون توقف ،وا�ستحالة معرفة
احلقيقة.
 -8ينظر بارت للن�ص على �أنه م�شكل
من (املا�سلف)� ،أي ما �سلف قراءته وكتابته
54
وم�شاهدته.

موت امل�ؤلف والدة الكتابة :م�شروع ديريدا

لقد ات�ضح لنا بعد هذا احلفر على خلفيات
«موت امل�ؤلف» �أن مثل هذه الطروحات �أملتها
م�شاريع فكرية وتوجهات منهجية خمتلفة :فبينما
ي�سعى فوكو �إىل �إيجاد امل�ؤلف ووظيفته �ضمن
احلفريات املعرفية املمتدة عرب م�ساحات الثقافة
الكربى ،ف�إنه بالتايل �سيبحث عن �أ�شالئه من
حيث امتداده كوظيفة متناثرة عرب امل�ساحة العامة
التي �سيخليها حال موته .وبد ًال من القول بـ «موت
امل�ؤلف» يقول ديريدا (J.Derrida (2004 -1930
بحياة الكتابة التي تق�ضي على �صالحيات امل�ؤلف
التقليدية ،وجتعله جمرد عالمة من عالمات
امليتافيزيقا الكال�سيكية .فامل�ؤلف يكتب بلغة ،وفق
ديريدا ،ال ي�ستطيع التحكم بها كما ال ي�ستطيع
اخلال�ص منها.لهذا فهو بدال من القول ب�أهمية
القارىء يقول ب�أهمية القراءة ،وبدال من القول
ب�أهمية امل�ؤلف يقول ب�أهمية الن�ص والكتابة ،لي�س
 -54ينظر :عي�سى العاكوب :نظرية الأدب يف القرن الع�شرين،
� ،1996ص.85
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بو�صفها وعاء ل�شحن وحدات معدة �سلف ًا ،و�إمنا
بو�صفها �صيغة لإنتاج الوحدات وابتكارها ،وهي ما
دعاها بالكتابة املعتمدة على"النحوية"� ،أو كتابة
ما بعد البنيوية ،وهي ما ت�ؤ�س�س العملية الأولية التي
55
تنتج اللغة.
لقد �سعت التفكيكية الديريدية �إىل �سلب الذات
�سلطتها ،وتخلي�ص الكتابة من حتكم م�ؤلفها،
وحتريره من �سجن املدلول املتعايل ،بل وحترير
الن�ص من �سجن م�ؤلفه ،ق�صد قراءة االختالف،
فالقراءة التفكيكية هي قراءة االختالف .ويرتد
هذا الطرح يف �أ�صله �إىل رف�ض ديريدا ملا �أ�سماه
متركز احل�ضارة الغربية حول العقل ،الفرتا�ضه
�أن املعنى يرتكز يف «ذات متعالية» (هي امل�ؤلف)،
وميكن �أن يعاد �إىل املركز يف ذات �أخرى (هي
56
القارىء).
وقد ر�أى جون �سرتوك يف فعل ديريدا هجوم ًا
كا�سح ًا على الأفكار العادية ب�ش�أن الن�سبة �إىل
امل�ؤلف والهوية والذات؛لأنها تثبت �أن للغة قوى ال
ن�ستطيع ال�سيطرة عليها حتى عندما ن�ستخدمها
57
ا�ستخدام ًا �شديد الوعي.
�أما الف�ضاء الثقايف الذي ي�سربه فوكو بحث ًا عن
�أ�شالء امل�ؤلف ،ف�إن ديريدا ي�ضعه �ضمن الن�ص
خا�صة �أنه «ال خارج للن�ص» .وبهذه اخل�صائ�ص
يكون ديريدا قد «ع ّوم» امل�ؤلف وجعله عالمة
مرحتلة �أبد ًا ال ي�ستطيع فوكو وال بارت تتبعها �أو
الق�ضاء عليها .لكنه �ش�أنه �ش�أنهم قد ق�ضى على
امتيازات امل�ؤلف التقليدية ،و�أق�صاه عن مكانته
58
الكال�سيكية.

�أهميتها النقدية:

روجت بع�ض نظريات علم النف�س �إىل
مثلما ّ
التخل�ص من الأب املهيمن وقتله رامزة بذلك �إىل
امللحة للتغيري والتجديد ق�صد التماهي
احلاجة ّ
 -55انظر :الغذامي ،عبداهلل ،اخلطيئة والتكفريمن البنيوية �إىل
الت�شريحية قراءة نقدية لنموذج �إن�ساين معا�صر� ،1985 ،ص.133
 -56انظر� :سلدن ،رامان ،النظرية الأدبية املعا�صرة� ،ص.163
� -57سرتوك ،جون ،البنيوية وما بعدها� ،ص.24
 -58البازعي والرويلي� ،ص�ص.157-156
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مع الأب ،و�أخذ مكانه الحق ًا ،فقد �سعت اجتاهات
احلداثة وما بعدها يف النقد لي�س �إىل �إلغاء امل�ؤلف
وحذفه متام ًا من الذاكرة ،و�إمنا �سعت �إىل �إبعاده
ب�سريته الذاتية والنف�سية  ...الخ بهدف حترير
الن�ص من �سلطة الأب املهيمن �أي امل�ؤلف ،لتفتح
الن�ص �أمام القارئ املثقف ،حتى ميتلئ الن�ص
بقارئه ،والقارئ بالن�ص.
وموت امل�ؤلف ،كما فهمناه بعد هذه الرحلة يف
احلفر على مرجعياتها املعرفية �إذن ،لي�س فناءه
وال نهايته بل التماهي معه كمرحلة �أوىل ،ومن ثم
�أخذ دوره ومكانه .وعلى م�ستوى امل�ؤلف هو ارتفاع
بالن�ص عن �شروط الظرفية وقيودها ،ومن ثم فتح
املجال لن�صو�صية الن�ص لكي يرتاد �آفاقا �إن�سانية
عابرة للزمان واملكان ،حيث ي�أخذ الن�ص مداه يف
القراءة م�ستقالً عن �سلطة امل�ؤلف املتمثلة ب�سريته
الذاتية و�سيطرته الدائمة على ن�صه.
لكن التنا�صية مبفهومها و�آلياتها قد اهملت
امل�ؤلف كلية �أو كادت ،ووقفت م�ساندة للن�ص بكل
م�ستوياته ..وطبق ًا لقول دريدا ال�شهري« :ال�شيء
خارج الن�ص» .ف�إنه يعترب الن�ص بناء لغوي ًا له
نظام ترتيبي خا�ص ي�صعب على املتلقي الغور يف
تفا�صيله �إن مل يكن مل ّم ًا مب�ستوياته.
وقد ذكر بارت يف مقاله :النقد واحلقيقة
الذي �صدر عام 1966م� ،أن منط النقد الذي ي�ؤكد
العالقة بني الن�ص وامل�ؤلف قد انتهى وهناك نوع
جديد من التحليل.
ثم و�ضع بارت مربرات مقولة موت امل�ؤلف
بقوله�...« :إن ن�سبة الن�ص �إىل م�ؤلفه معناها
�إيقاف الن�ص وح�صره و�إعطا�ؤه مدلو ًال نهائي ًا.
�إنها �إغالق الكتابة .وهذا الت�صور يالئم النقد
�أ�شد مالءمة�،إذ �إن النقد ي�أخذ على عاتقه حينئذ
الك�شف عن امل�ؤلف (�أو حوامله من جمتمع وتاريخ
ونف�س وحرية) من وراء العمل الأدبي :بالعثور
على امل�ؤلف يكون الن�ص قد وجد تف�سريه والناقد
59
�ضالته».
 -59بارت ،ال�سابق� ،ص.86
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�إن �أهمية «موت امل�ؤلف» للنقد الأدبي ب�شقيه
التنظريي والإجرائي ،ال حتتاج �إىل ت�أكيد ،بغ�ض
النظر عن قبول بع�ضنا بها �أو رف�ض �آخرين ،وبغ�ض
النظر عن �أول من قال بها ،وقد �أو�ضحنا �أنها ترتد
�إىل �سياقات معرفية عديدة ،فقد �أحدثت ت�أثري ًا
كبري ًا يف الأو�ساط النقدية العاملية ،ومنها يف النقد
العربي ،وقد �ألهمت نقاد ًا ودار�سني على التخل�ص
من �إمرباطورية امل�ؤلف ،ورفعت احلواجز املفتعلة
بني الن�ص وقرائه ،ومنحت احلرية لقراءة الن�ص
ومقاربته باعتباره منجم ًا لتعدد املعاين وفائ�ض
الدالالت .فهي �إذن ق�ضية جمالية تعيد االعتبار
للت�أويل مبفهومه ال�شامل� .آية ذلك �أنها ولدت كردة
فعل جلموح القراءة ال�سياقية التي �أهملت الن�ص
طوي ًال ،وغلبت خارج الن�ص على داخله،مع التذكري
ب�أن ،دعوة بارت ملوت امل�ؤلف �سبقتها دعوات النقاد
اجلدد (الآجنلو�سك�سونيني) ،والنقاد ال�شكالنيني
يف دعوتهم الوا�ضحة �إىل الثورة على دكتاتورية
ال�سياق والرتكيز على النقد الداخلي للن�ص ،و�إن
اختلفت الأطر املرجعية لكل منهم.
وال �شك �أن النظرية برزت يف �سياق مناخ
فكري ا�ستجابة لر�ؤى فل�سفية وتنظريات وفدت
من ثقافات خمتلفة كالفل�سفة ،وعلم النف�س وعلم
االجتماع ،والل�سانيات ،و�سواها ،فهي مرحلة من
مراحل تطور الفكر والفل�سفة والعلوم �أفاد منها
الأدب بطرائقه .ولكن بع�ض من ا�شتغل عليها انزاح
بها تلطيف ًا �أو تخفيف ًا �أو تكييف ًا ،فالنقاد ك ّيفوها مبا
يتنا�سب وحقلهم الأدبي ،ولكن بع�ضهم تع�سف
قلي ًال �أو كثري ًا يف تطبيق منوذج لغوي انتزعوا حق
امل�ؤلف فيه ليعلوا من قيمة القارىء على ح�ساب
املبدع �أي امل�ؤلف الذي ال ميكن ن�سيانه �أو تنا�سيه
�إال م�ؤقت ًا .وحتى لو قيل �إن اللغة هي التي تتكلم يف
الن�ص! فعن �أية لغة نتكلم؟ �إن كل ن�ص جديد هو
والدة جديدة ،متاما ً مثل والدة الطفل اجلديد،
قد ت�شبه بع�ض مالحمه �أطفا ًال �آخرين ،ولكنه
لي�س هم� ،إنه هو مولود جديد على �صورة جديدة:
�صوتية ،و�صرفية ،وتركيبية ،وداللية ،بل و�سيميائية
جديدة،فك�أنه مولود لغوي/جمايل �آخر .نعم �إنه
مولود لغوي بل جمايل �آخر من امل�ستحيل تكراره �أو

)Semat 3, No. 3, (Sept. 2015

�إعادة املا�ضي يف ذاكرته حتى على م�ستوى املمكن
اللغوي� ،إذ ال يتحقق هذا املمكن اللغوي اجلديد
�إال بعد �أن ميتلك القدرة على التغيري ،واالنزياح،
والتجاوز ،فيلتهم الن�ص اجلديد الن�صو�ص
القدمية ،منزاح ًا بها �إىل �صيغة لغوية �أخرى ،ولعل
�صنيع امل�ؤلف هذا ي�ؤكد على عدم موته موتا نهائي ًا.
�إنه ملوت م�ؤقت وم�شروط ،فهو ميوت بعد �أن ينهي
كتابته وي�ضع القلم جانب ًا ،فيحيا يف ن�صه مع كل
قارىء مبدع مثقف جديد ،ليعتق نف�سه من املوت
البارتي مع خلود ن�صه .هكذا ي�صري املوت انعتاق ًا
ّ
وحياة جديدة.
�إن حتليل الن�ص و�أن�ساقه ودالالته ،مع �إمياين
ب�ضرورة حتييد �سرية امل�ؤلف للأ�سباب النقدية
التي �سقتها �آنف ًا ،ال ميكن �أن يكتمل دون التطرق
�إىل الكاتب �أو امل�ؤلف �أو املبدع ،يف بع�ض الإبداعات
الأدبية .فال بد من �إعطاء امل�ؤلف حيز ًا مهما
�صغر�،آية ذلك �أن امل�ؤلف وبخا�صة املبدع� ،سواء
�أكان �شاعر ًا �أم روائي ًا ،يظل ح ّي ًا بن�صه وماث ًال
�أو حا�ضر ًا يف غيابه ،فال �أحد ي�ستطيع �أن يدً عي
حيازة ن�ص �شك�سبري �أو دانتي �أو هومريو�س �أو
املتنبي حتى بعد موتهم.هذه واحدة ،و�أما الثانية،
ف�إن الذهاب �إىل �أق�صى حد يف االعتماد على اللغة
متكلم ًة وحدها �أمر فيه نظر،لأن اللغة ال حتيا وال
تتحرك مبفردها ما مل يتهي�أ لها فار�س يحييها،
�أو ينت�شلها من العتمة ،لي�ضعها يف دائرة ال�ضوء،
ذلكم هو املبدع�،أو فار�س الن�ص�،سواء �أكان �شاعر ًا
�أم روائي ًا.
ف�إذا ما تذكرنا �أن للغة،على وفق دي �سو�سري،
م�ستويني :اللغة بو�صفها نظام ًا وم�ؤ�س�سة ،وجمموعة
من القواعد واملعايري التوا�صلية ،واللغة بو�صفها
كالم ًا ي�شتمل على التجليات الفعلية للنظام يف
فعلي الكالم والكتابة 60،رجح لدينا �أن امل�ؤلف ال
ميكن ا�ستبعاده �إال لغر�ض �أج ّل و�أ�سمى يعود على
ن�صه بالفائدة ،وهو ما ذكرناه ورددناه �آنف ًا واتفقنا
معه مل�صلحة الن�ص ،ويف حدود مفهومنا للموت
املجازي �أو اجلمايل.
 -60كلر ،جوناثان ،ال�شعرية البنيوية� ،ص.26
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وهذا عني ما �أ�شار �إليه فوكو يف كتابه «نظام
اخلطاب» ،حيث ر�أى �أن من العبث �أن ينكر الدار�س
وجود الكاتب املبدع.61
�إن ما ق�صد من موت امل�ؤلف هو ق�صد جمازي
ي�شري �إىل الرغبة يف موت هيمنته على ن�صه،
وحترير الن�ص من عبوديته كخطوة �أوىل �إىل
القارىء املثقف ،حتى يتحرر القارىء من هيمنة
امل�ؤلف املتمثلة ب�سريته ومق�صديته ،مما ي�ؤثر على
ت�أويل القارىء الذي من املفرت�ض �أن يغني الن�ص
بقراءة فراغاته و�شقوقه� ،أي بقراءة منتجة �أو
مبدعة للن�ص .حني نقول :ميوت ال�شاعر يف الواقع،
ف�إنه يتبادر �إىل الذهن فتح كتابه ال�شعري �أو مدونته
الإبداعية على م�صراعيها للقراءة ،فكيف �إذا قيل
هذا الكالم نقدي ًا (جمازي ًا/جمالي ًا)؟ معنى ذلك
�أن امل�ؤلف ميوت مرتني :مرة عندما ينتهي من كتابة
ن�صه ويعلنه للقراء فيخرج من ملكيته لي�صبح
ملكهم وي�صري من حقهم ادعاء قراءته وت�أويله،
وهذا ما �أ�شارت �إليه نظرية موت امل�ؤلف ،وعندها
يجب �أن يحيا ن�صه بالقراءات،ومرة عندما ميوت
ع�ضوي ًا ،ف�إن مدونته كلها تفتح للقراءات ،بل حتيا
بها ،وعندها ينام ملء جفونه عن �شواردها،
«وي�سهر اخللق جراها ويخت�صم».
هكذا يت�ضح �أن القائلني مبوت امل�ؤلف رمبا مل
يق�صدوا موته نهائي ًا ،ولكن من ت�صدوا حلرف
مقا�صدهم من الرتكيز على الن�ص ،وف�سح املجال
لإثراء القراءة ،قد حرموا �أنف�سهم من �إدراك
جوانب خطرية يف عملية �إثراء القراءة� .أما الذين
فهموا منها ،وهم قلة طبع ًا ،موت امل�ؤلف نهائي ًا،
فقد حرموا �أنف�سهم من كنوز تتمثل يف القيم
الفكرية والإن�سانية التي ينطوي عليها الن�ص،
والتي مينحها امل�ؤلفون املبدعون لن�صو�صهم،
كما يف حالة مبدعني �أ�صحاب ب�صمات فل�سفية
ومعرفية واجتاهات فكرية و�إن�سانية ،كهومريو�س،
ودانتي ،و�شك�سبري ،ودو�ستويف�سكي ،و�سواهم
من عمالقة الإبداع الإن�ساين ،ومبدعني �أ�صحاب
ق�ضايا ن�ضالية معروفة كدروي�ش ،و�سميح القا�سم،
 -61نظام اخلطاب ،ترجمة �أحمد ال�سلطاين وعبد ال�سالم بن عبد
العال.1985 ،
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وتوفيق ز ّياد ،وحجازي ،و�أمل دنقل ،والبياتي،
و�سواهم من املبدعني �أ�صحاب الق�ضايا الوطنية
والتحررية� .إن قتل ه�ؤالء �أو موتهم �أو ا�ستبعادهم
�سيحرم قراءهم من لذائذ ومتع كثرية لي�س �أقلها
ما لديهم من قيم فكرية و�إن�سانية وجمالية نا�ضلوا
من �أجلها بال�شعر والنرث :رواية ومقالة وم�سرحية
ور�سم ًا ونحت ًا وما �شئت من �أ�شكال الإبداع الإن�ساين
ذي البعد الن�ضايل� .إنني كقارىء �شعر ال�أ�ستطيع
�أن �أقر�أ،على �سبيل املثال ال احل�صر« ،مديح الظل
العايل» �أو «ملاذا تركت احل�صان وحيد ًا» ،دون
ح�ضور دروي�ش يف ن�صو�صه ،مثلما ال �أ�ستطيع
قراءة ق�صيدة «ال ت�صالح �أو طيور �أو زهور »..دون
ح�ضور �أمل دنقل يف هكذا ن�صو�ص ،ولكنني يف
الوقت نف�سه ال �أريد �أن ي�شكل ح�ضورهما قيد ًا على
قراءتي لإبداعاتهم.فالكتابة الإبداعية متثل يف
�أحد وجوهها حتدي ًا لكل موت ،فجلجام�ش ،مث ًال،
بعد �أن ف�شل م�سعاه يف اخللود و�أيقن �ألاّ خلود للب�شر
قام ببناء �سور �أورك ليخلد ا�سمه ،وقد تبعه �آخرون
ففعلوا مثل فعلته ،ف�أبدع حممود دروي�ش «جداريته»
متقم� ًصا روح جلجام�ش ،متحدي ًا املوت بالإبداع.
ري من ال�شعراء والروائيني عرب ًا
كما �أبدع كث ٌ
وغربيني يف �سياق عدم الف�صل بني املمار�ستني
الأدبية والفنية من جهة ،وعدم انف�صالهم عن
الف�ضاء ال�سيا�سي واالجتماعي من جهة �أخرى.
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