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يعترب النص األديب املادة اخلام واملنظومة اليت محلت لنا االبداع  شعرا ونثرا ووجهت العقل 

 النقدي حنو دراستها وحتليلها  لسرب أغوارها والوقوف على دالالا وأبعادها املعنوية واجلمالية

انطالقا من تطويرها  و هاير ليات ومناهج أسهمت العلوم االنسانية يف تصدمتكئة على آ

فكر أخرى عن بخدمة للنص األديب الذي يعرب بطريقة أو  تفعيل الدراسات اللسانية والنقدية

  االنسان وتصّوره الواعي أو الالوعي لألشياء

طور النقد ومناهجه تبعا لتطور لعل هذه املناهج النقدية اليت سندرسها ستقدم صورة لت"و

بسام قطوس    1" العلوم االنسانية وهي تشكل يف جمملها تطورا للنقد اجلمايل واملعرفة النقدية

يف ظل منظومة 12،ص2012،سنة 1: املدخل إىل مناهج النقد املعاصر، دار الوفاء ،االسكندرية ،ط

  ثالثة عناصر نقدية ترتكز على وجود

  نظريةال ـ 1

  منهجـ ـ ال2

  مصطلح.الـ 3

  :مفهوم النظريةأوال: 

و والتحليل أو  املناقشةهي تعبري عن داللة فلسفية حتتمل "النظرية وفق تعريف بسام قطوس  

هم عند يونانيني القدامى وقبللفكرية نشأت مع تطور الفكر التحليلي عند ا  تعبري عن حركة

نتيجة اإلنساين أو ما خفي عنه .إا بالجهله العقل  مااألكاديني كمحصلة استنتاجية ملعرفة 
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بسام قطوس ،املرجع السابق ص  2 حبث عن حقيقة األشياء وسرب أغوار الفكر اإلنساين"

هي جمموعة األفكار والتصورات اليت دف إىل تفسري ظاهرة قيد الدراسة إلجياد أو 12

ليت تدرسها أو الظواهر القواعد الكفيلة بتعميمها بالصورة اليت تكفل مشوهلا كل النشاطات ا

اوهلا لذا مل يكن النقد األديب بعيدا عن اصطناع هذه النظريات العلمية ومتثلها واإلفادة اليت تتن

منها بالصورة اليت حتفظ للمجال وهجه ومشروعيته ومجاله  ال سيما وأن النظرية النقدية اليت 

ارتبط بالتطور  النقدي  تتصف بالشمول و االتساع حتتكم إىل رصيد تارخيي كبري أنشأها

والفلسفي العاملي عرب العصور بدءا من احملاكاة اليت نادى ا أفالطون وجسدها أرسطو و 

وانطالقا  الثامن هجري القدمي املمتد من القرن الثاين هجري وحىتمرورا مبا قدمه النقد العريب 

ج  والنظرية االجنليزي كولرد لدى الناقد  إىل النقد الرومانسي الذي متثل يف نظرية اخليال

وانتهاء إىل املناهج النقدية احلديثة اليت شكلت ما أمساه بسام التعبريية عند االيطايل كوتشه 

  .قطوس النظرية النقدية العاملية

وهي تأخذ حسبه طابع العاملية ألا جمموع ما راكمته البشرية من مناهج واجتاهات يف 

   احلديثالتنظري والتطبيق  من القدمي إىل

وهي ضرورية يف العملية النقدية ألا املستوى األول الذي يضمن هلا أساسا متينا تقوم عليه 

الرؤية وينطلق منها املنهج ويتحدد ا املصطلح، ومهما تباينت املناهج النقدية فيما بينها إال 

األلوان  النظرية وتصب يف منطقة واحدة مهما اختلفت و الرؤيوية مرجعتهاتتصل يف أا 

عبيد :جتلي  رللتوسع انظر :حممد صاب .النتيجة و األداء املنهجية على صعيد الفعل و

  172،ص 2013سنة1دار األمان ، الرباط طن النظرية إىل املمارسة، ماخلطاب النقدي 
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  ثانيا : المنهج :

  معني هدفأو السبيل والوسيلة اليت يتدرج ا للوصول إىل  ،هو الطريق الواضح لغةاملنهج 

فهو جمموع اخلطوات املنظمة اليت يتخذها الباحث ملعاجلة مسألة أو أكثر  اصطالحاأما .

فهو حبسب  الناقد صالح فضل له  مفهومان، أحدمها نقديا ألجل الوصول إىل نتيجة أما 

  عام والثاين خاص

وهذه الطبيعة ، فريتبط بطبيعة الفكر النقدي ذاته كالعلوم االنسانية بأكملها ، أما العام 

الفكرية النقدية أسسها ديكارت  على أساس أا ال تقبل أي مسلمات قبل عرضها على 

العقل ومبدؤه يف ذلك الشك للوصول إىل اليقني، وهو جوهر الفكر النقدي وهو جوهر 

فلسفي يرتبط مبنظومة العلوم كلها هذه املنظومة اليت ترفس املسلمات وختضعها للمساءلة 

  اتبار بالوسائل اليت تؤدي إىل التأكد من صحتها وسالمتهوالشك واالخ

: فهو الذي يتعلق بالدراسة األدبية، وبطرق معاجلة القضايا األدبية والنظر يف أما الخاص

  مظاهر اإلبداع األديب بأشكاله وحتليلها وهذا املفهوم يتحرك طبقا ملنظومة نقدية خاصة به.

جمموعة من األسئلة تبدأ بسؤال األدب  فتح علىتنأدبية  وكل منهج ال بد له من نظرية

 وتنفتح على سؤال العالقة وسؤال الوظيفة، وكل نظرية تسفر عن جمموعة من السبل اليت

السبل املتخذة هي اليت تسمى  هذه ينبغي أن نسلكها للربهنة على حتقيقها مبقادير خمتلفة

  . املنهج املصاحب للنظرية

العام للمنهج وتطوره من االرتباط يف املراحل األوىل باجلهاز واعتمادا على هذا املفهوم 

 ياملنطقي الفلسفي القرتانه بطرائق العلمية التجريبية االستقرائية أن نتمثل الشكل الكل

  دية يف منظومتني:قالن للمناهج



4 

 

 املنظومة التارخيية بتجلياا املختلفة وال تظم نظرية واحدة يف األدبـ المنظومة األولى: 1

  وإمنا تضم نظريات ومناهج عديدة

ر :صالح فضل : يف للتوسع انظوتضم منظومة البنيوية وما بعدها.(المنظومة الثانية :  ــ 2

  )13النقد األديب ص

  تمثل املناهج يف :وت

وهي اليت عاينت النص انطالقا من السياقات التارخيية أو :ـ مناهج خارجية ـ سياقية 1

  االجتماعية أو النفسيةـ

وهي اليت قاربت النصوص مقاربة حمايته دون اخلوض يف : ـ مناهج  داخلية ـ نسقية 2

املرجعيات اخلارجية وكانت القراءة قراءة داخلية بوصف النص بنية لغوية ومجالية مكتفية 

  بذاا

ـ مناهج قراءة : وهي اليت منحت القارء والنص فرضة التقاء ثقافتيهما وأولت القارء جّل  3

.( للتوسع انظر بسام نزوعه املعريف والثقايف يف تلقي النص على وفق ثقافته من خالل عنايتها

  .وما بعده 21قطوس : املدخل إىل النقد املعاصر ، ص 

  

    ـ المصطلح:3

 وهي التصورات اليت حتملها النظريةجمموع  هب وتتحددهو األداة اليت تطبق ا املنهج و         

للتغري من منهج إىل آخر  وتلعب املصطحات اخلاصة بكل جمال دورا أساسيا يف  ةخاضع

وهو بصورة )  9(صالح فضل :يف النقد األديب ،ص 1.التمييز بني اختصاصات املناهج

(أمحد مطلوب: املصطلح النقدي دراسة 2 أخرى "جمموع األلفاظ االصطالحية لتخصص النقد

هو النسق الفكري املرتابط  أنّه" ،كما ،)2012سنة ،1ومعجم عريب عريب  مكتبة لبنان، ط
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والذي نبحث من خالله عملية اإلبداع الفين وخنترب من خالله األعمال األدبية وسيكولوجية 

عبد العزيز الدسوقي :حنو علم مجال عريب سلسلة عامل ( " 3والعناصر اليت شكلت ذوقه مبدعها

وهو ذا الوصف  128ص 2،ع9واآلداب ، الكويت،مج الس الوطين للثقافة والفنون الفكر،

 ضوابطيؤطر التصورات الفكرية للنظرية اليت ينتجها املمارسة العملية للعملية النقدية وفق 

تسعف يف توضيح املعاين والدالالت ومن مث ميكن القول :أّن املفهوم املعريف هو ،منهجية 

وميارس ه خيترب توافق هذه النظرية مع مبادئ املؤسس للنظرية األدبية واملنهج النقدي هو الذي

أن   ال ميكنواملنظومة االصطالحية متثل  الطرف الثالث يف العملية املنهجية وبالتايل فاعليته

  . مصطلح املنظومة النقدية إال يف سياق توفر الرؤيا واملنهج واملصطلح نطلق 
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  المحاضرة الثانية

  منظومة المناهج النسقية

  : تعريفأوال / 

 املناهج النسقية  هي جمموعة املناهج اليت تتجاوز قراءة النص  من اخلارج  اعتمادا على      

ضرورة قراءة النص من الداخل من منطلق أّن "النص  ا على السياقات اخلارجية وإمنا يعتمد أصحا

وعن النسق  األديب شكل مستقل ، بل هو عامل مستقل بذاته، ليست له عالقة مع ما هو  خارج عنه

الذي  يدخل فيه ،ومن أن داللة األشكال هي من النوع الوظيفي فقط، ومعىن هذا أن األعمال األدبية 

شكاهلا يف حد ذاا ومن أنظمتها الداخلية" انظر شكري عزيز يف نظر هؤالء تكتسب دالالا من أ

  28ماضي : من إشكاليات النقد  العريب املعاصر ص

كشف أبنية النص األديب لإلبانة عن األنساق اليت حتتكم إليها وطرق     وتقوم على      

فرات املسؤولة وتقتضي فعالية هذه املناهج بيان الش القيام بوظائفها إلنتاج الداللة الكلية. 

للصورة النهاية  املكونة لفرادة  التشكيل،  واملنتجة لقوى الداللة تقصيا، عن هويات التموقع

وتروم هذه املناهج بلوغ اآلفاق الداللية اليت تتضمنها طبقات البنية يف تكوثرها على حنو 

خاص وحتّوهلا حنو فرادة التشكيل املؤسسة على املتخيل الذهين، حيث تقرأ النصوص  قراءة 

كشف عن الطريقة اليت تنتظم فيه داخلية انطالقا من كونه تشكيال لغويا يتوخى فيه ال

 عبد  اهللا خضرانظر:العناصر النصية واإلبانة عن النظام الذي تتألف منه  وتتفاعل يف سياقه 

  114:املناهج النقد األديب السياقية والنسقية صمحد

تفكيك البين الداخلية للنص مسعى للوصول إىل جتسيد النموذج الذي  ويشكل       

 الرؤية والتشكيل ، فاكتناه البىن  الكامنة بغية الوصول عما مل يقله النصحتتكم إليه فاعلية 

  لبعد اجلمايل املوجودا للمسافة اجلمالية أويسهم يف الكشف عن الوظيفة األدبية استشرافا 
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فإّن املناهج النصية أو الداخلية هي" املناهج اليت تقارب النصوص مقاربة  وبالتالي       

لغوية ومجالية اخلوض يف املرجعيات اخلارجية، مع الرتكيز على النص بوصفه بنية  ن،دو حمايثة

، ومنها املرجعيات اخلارجيةعن وغلقه  وهي دعوة إىل حل النص على نفسه  مكتفية بذاا،

النقد الشكالين والنقد اجلديد وإىل حد ما االجتاهات األسلوبية" للتوسع انظر املناهج النقدية 

  .100لنصية صوالنظريات ا

حتليل أي نص أديب  يعين معاينة االنتاج األديب، وتفحص مميزات بنائه، وتقصي ومن ّمث فإّن 

  خمتلف دالالته وعلى هذا يتمّيز التحليل عن النقد بعنصرين اثنني مها:

  اعتبار النص األديب أساس وحمور اشتغال بعيد عن أي سياقات خارجية 1ـ

واالشتغال على إظهار أهم السمات اخلاصة للنص األديب واالبانة ، ـ االبتعاد عن األحكام2

  عن مدى مجاليته وشعريته

  :  وقد حدده النقاد بثالث مرجعيات  مصادر المناهج النسقيةثانيا / 

ويسمى أصحاا باملستقبليني وهي تسمية أطلقت يف النصف األول الشكالنية الروسية: ـ 1

كبسون ، شكلوفسكي ويوري م ميخائيل باختني، رومان يا من القرن العشرين وأهم رموزها ه

  .ويعترب هؤالء أساس لثورة منهجية جديدة يف دراسة اللغة واألدبتينياتوف 

  : اثنني ارتبطت بتجمعني

من طرف جمموعة من الشبان الباحثني الذين كانوا  1915تأسس سنة  : التجّمع األّولـ أ 

يدرسون جبامعة موسكو وعلى رأسهم ياكبسون ومسوا حلقتهم حبلقة موسكو اللسانية من 

  أهدافها إجناز دراسات لسانية وشعرية وعروضية وفلكلورية.
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دراسة  عمد أصحاا إىل 1916ـ1915وتشكل يف بطرسبورغ سنة : التجمع الثانيـ ب 

يفضلون تسميتها ب مدرسة  أصحاا وإن كان تسمت باسم أبو يار  وقد   اللغة الشعرية

اخينباوم و يوري تينيانوف ، على أن خصومهم هم من  بوريس من أهم رموزهااملستقبليني 

أطلقوا عليهم اسم الشكالنيني العتقادهم أّم أولوا جل اهتمامهم يف الشكل أكثر من 

  املضمون.

  نيون الروس نقلة نوعية يف نظرية األدب حيث ارتكزوا على:لقد أحدث الشكال      

ـ االهتمام نقديا بالنص أو األثر األديب ا مع اغفال املرجعيات اليت تتصل باملؤلف وبيئته  1

  وظروفه.

ـ ـ خلق علم أديب مستقل انطالقا من اخلصائص اجلوهرية لألدب باحثني عن عناصر بنية 2

  ديب ونظام حركة هذه العناصر.النص األ

  على النص الروسي وقد كان مسيطرا. رفض هيمنة النقد االجتماعي ذا البعد االيديولوجيـ 3

ـ تأسيس تقاليد نقدية تقوم على دراسة النص األديب من زاوية لسانية مجالية معمقني قراءة 4

  .النص من الداخل، جاعلني القيمة اجلمالية قيمة مستقلة عن املعىن

ـ قوام النص وجوهره يكمن يف الكلمات وليس األفكار، فليس مضمون النص وموضوعه ما 5

مركزين .صياغته وطريقة تركيبه وهذا ما قادهم إىل الدعوة إىل أدبية األدب مينحه األدبية وإّمنا

ال يتلخص مبنشئها أو بيئتها وإمنا يتلخص يف كينونتها  على أن جوهر الظاهرة األدبية

  املوضوعية بوصفها بنية مستقلة وكانوا يرونه مفيد للدراسة النقدية

منها : النقدية عددا من املفاهيم 1930إىل 1915وقد أنشأوا يف مسارهم املمتد من      

ياكبسون وفالدمري  ظهرت يف دراساتوقد مفهوم الشكل ،مفهوم الوسيلة، مفهوم الوظيفة، 

  بروب وشكلوفسكي .
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وتزامن ظهور الشكالنيني الروس مع ظهور بعض الباحثني يف أوروبا وأمريكا             

  ليلها وكان يف طليعتهم فريناند نشاء نظرية جديدة يف ميدان نقد اللغة و حتإوالذين عمدوا إىل 

النقد والنقاد  ذلك على سري والذي أحدث ثورة منهجية يف اللغة . فانعكس كلو سدي 

  كما انعكس الحقا على البنيويني. الشكالنيني عموما.

  ملام بأسرار اللغة الشعرية عرب مبدأين اثنني:لقد اجتهد الشكالنيون يف اإل

أي موضوع األدب هو األدبية كما هو عند منظرهم جاكبسون  ـ املبدأ القائل بأدبية األدب1

  داخل النص رافضني أي سياقات خارجية.وبالتايل حصر دراسة النص  يف 

وأن املضمون  ـ رفض ثنائية الشكل واملضمون والتأكيد على أن النص يتميز بشكله. 2

  يتحقق من خالل شكله الفين.

  برزت جهودهم النظرية يف تطبيقام اليت من أبرزها: وقد 

  بوريس اخينباومل :كيف صيغ معطف غوغول   ـ 

  ميخائيل باخثني:ـ ل ـ مشكالت شعرية دوستوفسكي

  فالدمري بروب وغريهمل :علم شكل احلكاية ـ  ـ   

ن كان هلم وإ بعد اامهم بتهم خمتلفة بداية اية نشاط الشكالنيني 1930لقد كانت    

   على مدرسة النقد اجلديداتأثريا كبري 

اليت كان هلا وقد هاجر أكثرهم خارج  روسيا فكان أن أنشأ ياكبسون حلقة براغ اللسانية     

،  كثري من املفاهيم مثل : التغريب، القص،  التحفيز نيتأثريها يف الدراسات البنيوبة ، تارك

بسام قطوس : املدخل  ( للتوسع انظرأغنوا ا الساحة املصطلحية النقدية  العنصر املهيمن 

  ـ  87ـ84العام إىل مناهج النقد املعاصر ص
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على احلركة  النقدية اليت أسهمت يف ضة النقد  تسمية أطلقتوهي : ـ النقد الجديد2

ظهرت بعد أفول املدرسة الشكالنية يف أمريكا من أبرز نقادها كلينث بروكس ، األديب واليت 

  ذات نزعة مجالية على الصعيد األديبوهي ، رانسوم وجون كرو روبرت بن وارن 

 ولكن جون كروم رانسون استعمل 1911واستعمل هذا املصطلح أول مرة يف عام  

ن رمسيا عن تكون حركة نقدية وكأنه ذا أعل  1941سنةعنوانا لكتابه نفسه  املصطلح 

  جديدة

  طروحات النقد الجديد:ـ   1

مالية القائمة على ـ ـ ة املثالية اجلفالفلس تها علىرؤي يف  ترتكز  طروحات النقد اجلديد      

  مبدأ الفن للفن. وبالتايل حمدد اجلمال يف النص األديب هو القيمة الفنية.ـ  1

  على :كما ترتكز 

  عزل النص عن كل ما هو خارجي وبالتايل قراءة النص من الداخلـ 

  يف تصورهم . التوجه إىل النص بوصفه بنية فنية أكرب خادم للنص نقديا ـ ـ

ة تفسري النص األديب باملفاهيم العقلية، فليس يف وسع التأويل إال أن يكون ـ الشك يف إمكاني

  مقاربة فّجةـ 

ضرورة توجه الناقد يف دراسة النص األديب إىل إبراز اخلصائص اجلمالية من خالل االشتغال 

  على األسلوب.

  املعرفة اجلمالية تكمن يف نظم األلفاظ وليس يف اإلبانة عن املعىن 
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انطالقا من مضمونه فقط عمل مرفوض ألن مجالية النص تكمن يف إبراز تقييم النص 

للتوسع انظر  امكانات اللغة من جماز وتصوير وغموض وإيقاع وقافية وتكرار ورمز واحياء.

  وما بعدها. 93بسام قطوس : املدخل العام إىل مناهج النقد املعاصر ص

   ـ األسلوبية: 3

االحرتازات اليت خاض فيها النقاد حول تاريخ انطالق األسلوبية سنتجاوز احلديث عن       

وهل هي منهجا أم هي أوسع من ذلك وحدود التداخل بني مصطلحي األسلوب واألسلوبية  

وقد ظهر خالل القرن ها كاجتاه استمدت منه املناهج النسقية آلياا التحليلية .دلنقف عن

) 1947ـ1855احلديث على يد دي سوسري(عشر وتقوى على إثر ازدهار علم اللغة  19

  .وقد انربى أحد تالمذته شارل بايل لدراسة األسلوب بطريقة علمية لغوية  

فأرسى قواعد األسلوب من خالل بنيوية اللغة مستفيدا من طروحات دي سوسري  حىت      

اها تو حمقيل بأنه مؤسس األسلوبية اليت هي علم يدرس وقائع التعبري اللغوي من ناحية 

من خالل اللغة وواقع اللغة عرب هذه أي التعبري عن واقع احلساسية الشعورية العاطفي 

اهليئة املصرية للكتاب  2انظر صالح فضل : علم األسلوب مبادئه وإجراءاته ط" احلساسية

مهمال  اللغة األدبية مما حذا ببعض األسلوبيني إىل رفض فكرة إمهال 15ص 1985سنة

  وها أمهية .اللغة األدبية وأول

وكان هدفها دراسة األدب يف مكوناته الكالمية والشكلية وهو ذا حيدد مادتني         

اثنتني تناولتهما الدراسة األسلوبية وهي األدبية  أو النصوص األدبية والنظر إليها بوصفها 

منظمة ويف خطابا يتم إنتاجه وتلقيه والثانية هي دراسة التحديدات اللغوية لألدبية دراسة 

  مجيع االجتاهات .

ث تنفتح على االهتمام باجلانب در الثالولعل املالحظ عموما أن منطلقات املصا       

الشكلي وتتفق يف ضرورة قراءة النص من الداخل  وجتعل من اللغة املرتكز األساسي لإلبانة 
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   ونقد النص األديبترفض االستناد إىل املرجعيات اخلارجية يف قراءة كما عن مجالية األدب.  

كل واحدة على حده ،اليت سننفتح عليها  املناهج النسقية أو الداخليةقامت عليه وهو ما 

  هي:و 

  املنهج البنيوي ـ ـ1

  ألسلويباملنهج اـ 2

  املنهج السيميائي 3ـ 

  املنهج  التفكيكيـ 4
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  المحاضرة الثالثة

  وتطبيقاته على النص العربي المعاصر المنهج البنيوي

مل يظهر املنهج البنيوى يف الدراسات احلداثية النقدية منها واألدبية فجأة وإمنا كانت هناك        

مقدمات ساعدت يف تشكله مثلتها جمموعة من الظروف ارتبطت مبدارس واجتاهات متعددة برزت يف 

ما نشأ يف حقل الدراسات اللغوية والذي مثل طليعة  النصف األول من القرن العشرين، لعل من أّوهلا

  47(انظر صالح فضل :يف النقد األديب ص 1الفكر البنيوي على قول صالح فضل

وذلك  للغة ا يف  للفكر البنيوي ةسوسري  متثل البداية املنهجي حيث كانت أفكار العامل اللغوي دي      

ن امتدت أمث ما فتئت و  من خالهلا وصف األنظمة اللغوية نكجمموعة من الثنائيات املتقابلة اليت مي عرب

عن الشكل األديب  فهوماممث جاءت دراسات الشكالنيني الروس اليت قاربت  النقد. إىل األدب و

وتلتها دراسات النقد اجلديد بأمريكا وتركيزها على املفاهيم ،ومعانيه ودالالته مبفهوم قريب من البنية 

على  إمجاالوالذي يركز  ،هذه الروافد كلها حدد معطيات ظهور املنهج البنيوي يف النقد الوظائفية للغة

وقد اشرتكت مبادئ املنهج البنيوي يف النقد األديب مع مبادئ تيارات أخرى كاملاركسية والوجودية  البنية.

   :حتددت فيما يلي

  .اعتبار املادة املكونة لألدب هي اللغة ـ  1 ـ 

  . األدب بوصفه نظاما يف حد ذاتهالبحث يف 2ـ ـ 

  العنصر األساسي يف العمل األديب هو أدبية األدبـ ـ 3

  لغاء اجلانب امليتافيزي الغييب اعتمادا على الفلسفة الظاهرتية.ـ إ 4

  في تعريف البنية:أوال /

، والعمارة والبناءكما تعين التشييد  ن الفعل الثالثي (بىن)وتعين البناء و الطريقةمتشتق كلمة بنية      

وهي قد تشمل كل شكل من أشكال االنتظام ميكن إدراكه بالعقل ففي الرياضيات مثال يرتبط فهوم 

البنية مبفهوم الشكل، هذا الشكل الذي هو عبارة عن تنظيم منطقي ، يتم إدراكه عن طريق العقل أو 

مفهوم اموعة، وهي نظرية تعىن أساسا الفكر، ولعله من بني املفاهيم األساسية اليت انبثقت منها البنية 
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وهي تنطلق من ثالثة حدود منطقية هي : اموعة والعنصر والعالقة وذا فإّن  بالتأليف بني األعداد،

 اموعة هي مجلة من العناصر تربطها رابطة ما ، رابطة هي عبارة عن خاصية مشرتكة بني العناصر

    ـومابعدها 123عاصر صنقد املقطوس : مدخل إىل مناهج ال سامبانظر 2

تأسس ثنائية املبىن واملعىن على الطريقة اليت تبىن ا وحدات اللغة العربية ت العريب  يف النحوهي و  

  والتحوالت اليت حتدث فيها 

ال تسمح  وقد واجه مصطلح البنية جمموعة من االختالفات نامجة عن متظهراا يف أشكال خمتلفة        

ع لنظام رمزي مستقل وقيل أا" وض  مشرتك ولذا وصفت بأا نظام أو نسق من املعقولية جود قاسمبو 

وتارخييا انبثقت عن كلمة مماثله هلا وهي الشكل سواء يف علم النفس  عن نظام الواقع ونظام اخليال

نها الغاشتالطي أو عند الشكالنيني الروس يقول لفي شرتاوس "إنين أأكد أن البنيوية احلديثة وم

  .تداد للشكالنيني الروساللسانيات البنيوية ماهي إال ام

وقد عرفها جان بياجه بأا" نسقا من التحوالت حيتوي على قوانينه اخلاصة، علم بأنه من           

شأن هذا النسق أن يظل قائما ويزداد ثراء بفضل الدور الذي تلعبه هذه التحوالت نفسها، دون أن 

وبالتايل  حوالت أن خترج عن حدود ذلك النسق أو أن تستعني بعناصر خارجيةيكون من شأن هذه الت

انظر امحد خضر املناهج  ص هي الكلية والتحوالت والضبط الذايت"ئفإن البنية تتكون من ثالث خصا

و لعلنا نالحظ يف التعريف أن بنية نسق من التحوالت ،ال حتتاج ألي عنصر والنسقية ص  السياقية

  اعتبار أنه يتطور من الداخل مما جيعلها مستقلة ويفتح أمام الناقد أفق االستقاللية.خارجي على 

  خصائص البنية وسماتها:ثانيا /

 : �حبيث تتسم ، اتساق البنية وتناسقها داخليا ، وتعين : )( الوجود الكليية أو الشموليةلالكأو

تعسفا، بل هي أجزاء تتبع أنظمة ،فهي ليست جمرد وحدات مستقلة مجعت قسرا أو بالكمال الذايت 

  ذاا، داخلية من شأا أن حتدد طبيعة األجزاء وطبيعة اكتمال البنية

وتعين أن البنية ليست وجودا قارا ثابتا وإّمنا هي متحركة وفق قوانني تقوم بتحويل البنية  التحّول:: ثانيا  

وهي ذا تعمل بوصفها  حتديد القوانني ذااذاا إىل بنية إجيابية فاعلة تسهم يف التكوين والبناء ويف 

  من مادة جديدة مثلما تتأثر بوضعها أو مكاا اجلديد بداخلهاما  تؤثر يف تكوين
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  :ذاتية االنضباط أو االنضباط الداخلي الثا:ث

أّن ا التحويلية مبعىن على مرجع أو سياق خارجي لتربير أو تعليل إجراءا تتكئبكون البنية ال وهو يتعلق 

 :بسام قطوس للتوسع انظر 1.ال تبين تكويناا ووحداا من خالل رجوعها إىل أمناط خارجية اللغة

البازعي :دليل الناقد  وانظر أيضا ميجان الرويلي  وسعد125 مدخل إىل مناهج النقد املعاصر ص

  63ـ 72ـص2003،سنة 3األديب ، املركز الثقايف العريب،  املغرب ط

الذي  على نفسه له عامله الداخلي يرى يف النص األديب نصا مغلقاا  البنيوية منهجا وصفيوتعد      

تنتظم كلماته و بني  اليت تنشأ  خيضع لشبكة العالقات ال خيضع لرتتيب عناصره وإمناوهو يكسبه وحدته، 

  بنيته.

لية والنسق الكامن وراء  أمهية العالقات الداخعلى ومن ّمث ركزت البنيوية على بنية العمل األديب مؤكدة 

  :كان هلا  حضورها على املستوى النقدي التطبيقي  من أبرزها  مفاهيم بنيوية:وأشاعت  كل معرفة.

   :ـ اللغة والكالم1

بني اللغة والكالم  منطلقا من متييز دي سوسري ض املشروع البنيوي مرتكزا على علوم اللغة       

وجمموعة القواعد واملعايري التواصلية ،بينما يشتمل الكالم على التجليات الفعلية  ،فاللغة نظام ومؤسسة

والعالقة بينهما هي عالقة الكل باجلزء فاللغة هي الكل والكالم هو  للنظام يف فعلي النظام والكتابة

  يستمد اجلزء، واللغة عنده نظام اجتماعي مستقل عن الفرد ، والشعوري ، وهي السلطة املتعالية اليت

منها الكالم اختياراته الفعلية ، أما الكالم فهو التطبيق الفعلي للقوانني والقواعد العامة واملستوى الفردي 

  املشخص منها .ا

لى رضات اليت جيب أن تتحدد عناصرها عالتعا وهو أنّ  اللغة نظام من العالقات و :، نظام العالقات2

لتعامل مع العناصر باعتبارها  كيانات مستقلة بل ركز وختالفي، فليفي شرتاوس رفض ا أساس شكلي

على العالقات بني هذه العناصر. فالوحدات ليست كيانات مستقلة بذاا وإّمنا هي عقد تلتقي عندها 

سلسلة من االختالفات متاما كالنقطة  الرياضية اليت ليس هلا مضمون يف حد ذاا وإّمنا يتحدد مضموا 

  هاعلى ضوء عالقتها بغري 
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   :التزامن والتعاقب 3

ثنائية التزامن والتعاقب . فالتزامن هو زمن حركة  ا دو سيسري وطورها البنيويونهومن الثنائيات اليت طرح

العناصر فيما بينها يف زمن واحد هو زمن نظامها داخل البنية ـأما التعاقب  فهو ميثل زمن خلخلة البنية 

،فدراسة لغة ما يف نظامها الثابت يف  أو زمن هدم العنصر الذي يعرب عنه أحيانا بانفتاح البنية على الزمن

ة ومستقلة عن الظواهر و توثاب راسة تكون دراسة وصفيةنة يندرج حتت التزامن وذا فالدعيحلظة زمنية م

أما دراسة املتغريات املتحققة يف اللغة ومتابعتها خالل الزمن فيندرج حتت التعاقب  ولو أردنا ، املتغريات

  التوزيعية:نوعني من العالقات  ترمجة هذي املصطلحني نقديا فإننا سننفتح على

ـ العالقات الرتكيبية التتابعية:  وتتعلق بإمكانية التأليف وهي تعين دخول وحدتني يف عالقة ذات مسة أ 

  .تنافريةأو غري  تنافريةتبادلية أو غري تبادلية، 

: وهي العالقات اليت حتدد إمكانية االستبدال وهي مهمة يف حتليل النظام .إّن  االستبداليةـ العالقات ب 

يعتمد على االختالفات بينها وبني وحدات أخرى كان من املمكن أن حتّل حمّلها يف معىن أي وحدة 

  إحدى املتتاليات.

  :ـ الحضور والغياب 4

وقد  ،سوسري فيما مسي بعالئق احلضور والغياب الدال و املدلول لدى دي ظهر التطوير األمثل لثنائية 

مثلتها جهود البنيويني يف البحث الداليل عن ظاهر النص وباطنه ،بله قراءة النصوص يف مستوياا 

وقد شهد فهوم الدال واملدلول دفعة جديدة  األفقية والعمودية أو يف نسقها الظاهري وعالقاا العميقة

لول الدال واملد باط بنيجاك الكان اللذين رفضا فكرة وجود ارت و  لدى كل من الناقد روالن بارث

) دوال(ت تعوم ساحبة لتغري املدلوالت إليها لتنبثق معها وتصبح مجيعا وذهبا إىل اإلشارة أّن اإلشارا

وهذا حّرر الكلمة .وأطلق عناا لتكون إشارة حرّة  أخرى ثانوية متضاعفة لتجلب إليها مدلوالت مركبة

ألنّه يعتمد على ذهن املتلقي إلحضاره إىل دنيا  بحالة غيايف حني ميثل املدلول  تمثل الحضوروهي 

  وما بعدها .ة 127للتوسع انظر بسام قطوس : مدخل إىل مناهج النقد املعاصر ص 2اإلشارة  
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واليت  القرن العشرين يف منتصفاليت ظهرت اللسانية  البنيوية  حتددت مع وهي مفاهيم      

كتابة حماضرات يف اللسانيات العامة الذي خالل  من مع رائدها فرناند دي سوسري   كان 

  ( مدرسة جنيف)وقد أحدث ظهورها ثورة معرفية1916   سنة ظهر

لقد كان اهلدف من الدرس اللساين هو التعامل مع النص األديب من الداخل وجتاوز         

 اخلارج املرجعي و اعتربه نسقا لغويا يف سكونه وثباته ، وقد حقق هذا املنهج جناحه يف

الساحتني ا اللسانية واألدبية، وأصبح املنهج البنيوي أقرب املناهج إىل األدب ألنه جيمع بني 

يف بوثقة ثقافية واحدة، حبيث يقيس األدب بآليات  وهي اللغة األوىلاالبداع وخاصيته 

  بانة عن قوانينه الشكلية واخلطابية.ية حتديد بنيات األثر األديب واإللسانية بغ

ق املنهج البنيوي عندما طب،فهي أول ما ظهرت ، ظهرت يف علم اللغة مع دي سوسري      

تودوروف إىل  مفهوم البنية يف اللغة ما دفع  روالن بارت و واكتشافيف دراسته للغة 

  .الكشف عن عناصر النظام يف األدب

جتاوز وذلك بغية  يف النقد األديب البنيويهج نأطلق مصطلح موت املؤلف  يف املكما 

ويقصد به  لألدبواالجتماعي يف دراستهما  السياقات اخلارجية ووضع حد للمنهج النفسي

ظروف  الرتكيز على النص واإلبعاد التام لصاحب النص وعصره وكل ما حييط به من

والشيء الوحيد الذي يتحدث  وخصوصيات وبيانات، لتصبح لغة النص هي صوت النص

يقوم على  مستقل بذاته متحرر من أي سلطة خارجيةكنص مغلق    إليهداخله حيث ينظر 

   .تميز به بنيته يف نظام كلياالنضباط يظهر من خالل ما تنظام من 

أما يف األدب احلديث فقد اهتم عدد من النقاد بالبنيوية يف دراسام وطبقوا مبادئها       

نية والنقد األديب يف وقوانينها على النصوص العربية منهم موريس أبو ناصر يف كتابه األلس

كمال أبو ديب يف كتابه جدلية  خالدة سعيد يف كتاا حركية االبداع،، النظرية املمارسة 
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والتكفري والذي طبق فيه البنيوية على يف كتابه اخلطيئة  اخلفاء والتجلي و عبد اهللا الغدامي

  شعر محزة شحاته

غربيني  يعدون النص بنية مغلقة على وكان شأن النقاد العرب هو شأن النقاد  البنيويني ال 

ذاا وال يسمحون بتغري يقع خارج عالقاته ونظامه الداخلي ومن هؤال ء عبد السالم 

  محداويونبيلة ابراهيم ومجيل  املسدي 

ومن مث ميكن عد البنيوية يف النقد األديب مثرة من مثرات الفكر األلسين، وهي مبا تقدم منهج  

   نقدي يعىن بدراسة النصوص األدبية من داخلها أي يبدأ من النص وننتهي عنده.

  أهم أعالمها ثالثا / 

  فرناند دي سوسري 1

  رومان جاكبسون 2

  فالدمري بروب 3

  كلود ليفي شرتواس  4

  : اتجاهات البنيويةرابعا /

انبثق عن البنيوية اجتاهات وتيارات بنيوية أخرى  كالبنيوية الشكالنية والبنيوية التكوينية       

و البنيوية االنثروبولوجية  اليت برزت مع فالدمري بروب يف حتليل احلكاية اخلرافية . للتوسع 

  انظر بسام قطوس " املرجع نفسه.

  ومن أهم املآخذ عليها أا سلم البنيوية من النقدمل تنقد البنيوية : خامسا /

أا بالغت يف تطبيق منوذج لغوي وقامت بتطبيقه على حقل آخر أصبح املنهج النقدي ـ  1

  معه أسا للنموذج اللغوي
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  أنه منهج تعميمي يعجز عن إبراز خصوصيات األدب واالبداع ـ   2

  حمو الطابع الفردي للنصوص ـ  3

  املبدع والناقد على السواء.تقويض حرية ـ ـ4 

  

 


