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 شعبة الدراسات العربية 
 مناهج نقدية حديثة 

 الرابع الفصل 
 األستاذ: عبد الغني حسني 

 

 المنهج البنيوي

 

ي نشأة المنهج البنيوي
 
 أوال: العوامل المساهمة ف

خ احل يؤر  لقد كان ظهور املنهج البنيوي أكرب حدث نقدي يف العصر احلديث. فهو يشّكل فاصال بني ثالث مر 
البنيوية. وهذا يربز أمهية الثورة اليت أحدثها هذا    ما بعدمرحلة  : مرحلة ما قبل البنيوية ومرحلة البنيوية و احلديث هيهبا النقد  

يف جماالت علمية خمتلفة املنهج يف الساحة النقدية. لكن هذه الثورة، على أمهيتها، مل تظهر فجأة، بل كانت هلا جذور  
ن ينتقل هذا التصور إىل حقل الدراسات األدبية اليت كان هلا الفضل يف تطويره احتضنت التصور البنيوي للمعرفة قبل أ 

تصبح قبل أن  وتبلورت فيها مفاهيمها  البنيوية أوالً    احتضنت األفكاروأهم اجملاالت اليت  ووضع عدد من مفاهيمه ومبادئه.  
 ثروبولوجيا البنيوية.اللسانيات والنقد الشكالين وعلم النفسي البنيوي واألن  : منهجا نقداي مستقال

قا إلعادة ابللسانيات البنيوية منطل    عرف فيما بعدا  م   كان أتسيس فرديناند دو سوسي   البنيوية:اللسانيات    -1
التفكي يف منهج دراسة اللغة وممهدا إلعادة النظر أيضا يف منهج دراسة النص األديب، ذلك أن املنهج الذي اثر عليه 

اليت ال تويل اهتماما ألنظمة اليت قادها "النحاة اجلدد" و ال يف الفيلولوجيا والدراسات التارخيية  اللغة، ممث  سوسي يف دراسة  
الداخلية، كان مثل   النقد األديب، ممث  اللغة  العشرين يف جمال  القرن  التاسع عشر وبداية  القرن  املنهج ه سائدا خالل  ال يف 

 كثر مما يهتم ببنياته الداخلية.التارخيي الذي كان يهتم بتاريخ النص أ 

وكان أتثي املنهج اجلديد للسانيات البنيوية على ظهور املنهج البنيوي من خالل عدة مبادئ حددها سوسيي 
 أمهها: لدراسة اللغة وشكلت كذلك أساسا للدراسة البنيوية لألدب،  

مث فإن دراستها جيب أن تتوجه إليها . ومن  وجوده اخلاص، ويتمتع ب عن الفرد  اللغة نظام اجتماعي مستقلأن  
يف أنه يتمثل   عنها. ومن هنا حدد سوسي موضوع اللسانيات  بوصفها كذلك، ال بوصفها نتاجا لعوامل خارجية أو معربةً 

يف الدراسة العلمية للغة بغاية الكشف عن نظامها الداخلي الذي حيكم خمتلف مستوايهتا، وهو ما يعرف لديه بدراسة اللغة 
وقد انتقل هذا التصور إىل جمال الدراسة األدبية البنيوية، فأصبح اهتمامها متوجها إىل النص "يف ذاته   ا ويف ذاهتا". "لذاهت

 ولذاته" هبدف الكشف عن بنياته الداخلية ومبعزل عن عوامل نشأته.

اكتشاف حنو  تتوجه    جيب أن الدراسة العلمية  وملا كانت اللغة كياان مستقال يتمتع بنظامه الداخلي اخلاص فإن هذه  
. ومن هنا جاء التمييز الذي أقامه سوسي واستبعاد الظواهر السطحية املتعلقة ابإلجناز،  )العميقة( هلذا النظام  القوانني الثابتة

للسانيات، لكوهنا أكثر ثباات وجتسيدا للقواعد، واستبعاد "الكالم" الذي يعد  غة موضوعاجبعل الل و"الكالم"،    بني "اللغة" 
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إجنازا فرداي يصعب إخضاعه للدراسة العلمية، فال ي در س إال بقدر مسامهته يف كشف النظام اللغوي. وقد أدى نقل هذا 
بوصفه شبيها ابلكالم الفردي، فال يكون االهتمام به   التمييز إىل حقل الدراسة األدبية البنيوية إىل النظر إىل النص املفرد 

 إال بقدر مسامهته يف كشف النظام الداخلي للنوع أو اجلنس األديب. 

، حيث خيضع شبيهة بلعبة الشطرنجبوصفها  اللغة  وينتج عن القول ابلنظام الداخلي للغة عند سوسي النظر إىل  
مثلما حتدد لعبة الشطرنج قانوهنا اخلاص الذي تتحرك القطع وفقا له، كما استعمال كل عالمة للقانون الداخلي للغة،  

، كما هو شأن قطع الشطرنج. وهو ما واختالفها عنهاعالقتها مع القطع األخرى  تتحدد قيمتها من موقعها يف السياق و 
، ال من خالل إحالتها رىالعالمة اللغوية تكتسب قيمتها من خالل موقعها يف السياق وتقابلها مع عالمات أخيعين أن  

، أي أن قيمتها تتحدد من داخل النظام اللغوي ال من خارجه. وقد كان هلذه الفكرة أتثي على على خارج النظام اللغوي
النقد البنيوي لألدب، حيث أصبحت عناصر النص، مبا فيها اللغة، تكتسب قيمتها من سياقها داخل النص ومن عالقاهتا 

 رى، ال من إحالتها على مرجع خارجي أو قيمة خارجية.ابلعناصر النصية األخ

يف   النظر  يعيد  جعلته  اإلحالية،  قيمتها  بنفي  اللغوية،  للعالمة  سوسي  حددها  اليت  القيمة  الدال هذه  عالقة 
بني ، إذ ال وجود لعالقة طبيعية  الكلمات ال حتاكي األشياء . وكان من نتائج ذلك قوله أبن  ابالعتباطية ، فوصفها  ابملدلول

دخل للواقع اخلارجي   ولكنها قائمة على االتفاق. ومعىن ذلك أن الداللة تتغي بتغي السياق وأالّ   الكلمة والشيء اخلارجي، 
يف حتديد قيمة العالمة اللغوية. وال خيفى أن هذا التوجه ينسجم بشكل كبي مع الثورة اليت أحدثها البنيويون يف نظرهتم إىل 

 قيمته تكمن يف نظامه الداخلي ال يف إحالته على السياق.   النص األديب وقوهلم أبن

يف وقت مبكر خالل   يف جمال الدراسة اللغوية   البنيةأو    النسق   مفهوم  تشّكلإىل  هذه املبادئ كلها  أدت  وقد  
 أوائل القرن العشرين، على الرغم من أن سوسي مل يستعمل هذا املفهوم بشكل صريح يف حماضراته.  

على أهنا اللغة    نظرته إىل املنهج البنيوي يف دراسة اللغة يف  مبادئ  إميل بنفنست  عامل اللسانيات الفرنسي  خلص  و 
كل نسق جزئي خيضع و   مستوايت التحليل اللساين(،  متثل)  نسق كلي مستقل ومغلق يتكون من أنساق جزئية صغرى 

. ومن مثة ابألنساق األخرى داخل اللغة وخيضع لنظامها الكليحتكمه عالقات    ، كمالنظام وحتكمه عالقات داخلية
نفسه هو ، كما أن هذا النظام الصغرى جيب أن يسعى إىل استخالص هذا النظام الكلي للغة اللغوية دراسة األنساق  فإن 

 الذي حيدد لنا دراسة تلك األنساق.

وقد كان هذا التصور، الذي يعود فيه الفضل إىل جهود سوسي، رائدا وثوراي يف دراسة اللغة خالل السنوات األوىل 
ع وعلم االجتما كاألنثروبولوجيا  ر البنيوي  كمن القرن العشرين. وهو ما جعل أتثيه ميتد إىل حقول معرفية خمتلفة تبنت الف

 . وعلم النفس، إضافة إىل اللسانيات والنقد األديب

للدراسات   . وكان امتدادا1930و   1915وهو منهج نقدي ظهر يف روسيا ما بني    : املنهج الشكالين  -2
ينطلقون من )ليننغراد(. وهلذا كان رواده    حلقة موسكو وحلقة بطرسربغاليت نشأت يف حلقتني لسانيتني مها:  اللسانية  

اإليديولوجي ويستفيد من اإلجنازات   طابعأتسيس منهج علمي يف النقد األديب يتخلص من ال  اهتماماهتم اللغوية من أجل
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. وجتلى ذلك بشكل خاص يف نظرهتم النسقية إىل العمل األديب بوصفه نظاما العلمية الدقيقة اليت حققتها اللسانيات البنيوية
 ية حتكمه. فكان هذا من أهم املبادئ اليت طورها النقد البنيوي.مستقال عن حميطه وخاضعا لقوانني داخل

هي نظرية نقدية سادت يف بريطانيا وأمريكا ما بني الثالثينيات والستينيات. من أبرز :  النقد اجلديدنظرية    -3
نظرايت النقدية أعالمها: توماس إليوت وريتشاردز وكينيث بروكس وجون كرو رانسوم. تقوم هذه النظرية على نقض مبادئ ال

السياقية اليت تربط العمل األديب مبحيطه ربطا مباشرا وآليا وحتميا. وقد قدمت تصورها للنقد عرب جمموعة من األفكار اليت 
عن   كياان مستقال بوصفه    العمل األديب، وكان هلا أتثي على نشأة النظرية البنيوية، أمهها: النظر إىل  صاغها هؤالء الرواد

الطابع العلمي ، إضافة إىل أتكيد  اليت حيددها السياق  واالهتمام ابللغة اإلبداعية القائمة على املفارقة  مؤلفه وحميطه،
 األديب.   للنقد 

يتجلى أثره الواضح يف املنهج البنيوي من خالل منهج التحليل النفسي لفرويد الذي :  علم النفس البنيوي  -4
نظرية يتجلى يف  نفسية األديب، كما  بنية كلية منسجمة تعرب عن  العمل األديب بوصفه  ينظر إىل  الكلي  كان   اإلدراك 

ال   إلنساين لألشياء إدراك كليإدراك العقل ا أن  اي  اللذين رأ    كورت كوفكاو ج كوهلر  نولفجامع كل من    )اجلشطالت(
يقوم على تقسيمها إىل أجزاء، على أساس أن الكل أكرب من جمموع أجزائه. وقد شكل هذا املبدأ أساسا من أسس البنيوية 
اليت تنظر إىل العمل األديب بكونه ينطوي على بنية كلية هي اليت تنظم عناصره الداخلية، ومن مث فإنه ال ميكن إدراكه إال 

 يف طابعه الكلي. 

يعود الفضل لألنثروبولوجي وعامل االجتماع الفرنسي كلود ليفي سرتاوس يف أتسيس  جيا البنيوية: األنثروبولو  -5
األنثروبولوجيا البنيوية اليت أتثر فيها بشكل واضح ابللسانيات البنيوية من خالل اتصاله برائد مدرسة براغ اللسانية: رومان 

اخلفية اليت تشرتك فيها الذهنية  إىل الكشف عن البنيات  ن  جاكبسون. وكان سرتاوس يسعى منذ مخسينيات القرن العشري
، فالحظ أن تلك املمارسات تكشف عن بنية  الثقافات اإلنسانية رغم اختالف عاداهتا وتقاليدها وممارساهتا االجتماعية

ختالفها يف طرائق على الرغم من اكل الثقافات ختلد والدة اإلنسان أو زواجه وحتتفل به،  أن  مثال:    ذهنية واحدة. ومن ذلك 
بنية  عنكلها   تعربفرأى أهنا  اليت أنتجتها احلضارات القدمية،  رتاوس هذا املبدأ على دراسة األساطي سطبق و .  جتسيد ذلك

 ال شك يف أنو   .بوحدة األسطورة األساسيةية واحدة تتمثل يف السعي إىل فهم الكون. ومسى هذه البنية املشرتكة  ذهن
 .ظهور الدراسات البنيوية للنص السردي قد ساهم يف   ، بوصفها نصوصا سردية،بدراسة بنية األساطي  هاهتمام

بعدم جدوى   اعهاقتن  قا من لألسطورة منطل  ته األنثروبولوجية  ااملنهج البنيوي يف دراسحنو اعتماد  سرتاوس  وكان توجه  
للمجتمعات التارخيية  الشكالين للحكاالدراسة  التحليل  العجيبة، وبسطحية  احلكاية   يف دراسةبروب    فوصف عمل،  ية 

داعيا، يف املقابل إىل جتاوز العناصر الشكلية للنصوص السردية )األسطورة بشكل خاص(، وإىل البحث ،  ابلشكلية  العجيبة
 .العناصر  تلك اليت تربط بني  والبنيات العميقة  العالقات اخلفية    عن

كان يسعى إىل جتاوز سرتاوس  ورفولوجية احلكاية وشكلها، فإن  جه اهتمامه إىل مو وهكذا، فإذا كان بروب قد  
اجلانب املورفولوجي الشكلي حنو استخالص البنيات الذهنية اليت تكمن خلف تنظيم هذا اجلانب. أي أن غايته كانت 

 تتجاوز "األسطورة" إىل "الفكر األسطوري". 
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كان يتبىن املنهج اللساين البنيوي القائم على البحث خلف العناصر النصية الظاهرة عن   ومعىن ذلك أن سرتاوس 
بودلي من شارل  ل "القطط"كبسون يف دراسة قصيدة  اييف تعاونه مع  املنهجي  هذا االقتناع    بنية عميقة تنظمها. وقد جسد

وجه من جمال نقد األسطورة وعالقات القرابة إىل ، فكان هذا العمل املشرتك إعالان لبداية النقد البنيوي وخر منظور بنيوي
رف به يف األوساط النقدية احلديثة، وهو استحق سرتاوس اللقب الذي ع  جمال دراسة النصوص اإلبداعية احلديثة. وبذلك 

 كبسون. اي أنه رائد البنيوية جبانب صديقه رومان  

 هذا املنهج ألديب، يضاف إليها روافد أخرى غذت  هذه أهم املرجعيات اليت أتسس عليها املنهج البنيوي يف النقد ا
امليتافيزيقا من جمال  الظواهر واستبعاد  للوصول إىل حقائق  الدقيقة يف سعيها  العلوم  الذي أرسته  التجرييب  املنهج  أمهها: 

 سامهت يف ظهوره.   التحليل العلمي. غي أن اللسانيات البنيوية تظل أكرب موجه للفكر البنيوي ولبقية اجملاالت املعرفية اليت 

 

ي   ياكبسون وتطوير ثانيا: 
وع الشكالن   المشر

.  وهافرنيك كبسون وترانكااي رومان  من اللغويني أبرزهم  مجاعة على يد   1926عام  حلقة براغ اللسانية  أتسست 
وقد استوحى هؤالء تسميتها من حلقة موسكو، خاصة أهنا كانت تضم بني أعضائها عضوين سابقني يف حلقة موسكو 

بلغ عددهم، بعد اتساعها، حوايل مخسني   إليها نقاد ولغويون آخرون  انضموبعد أتسيسها    كبسون وبوجاتريف.اي مها:  
 ...وفيليكس فوديتشكا  ليكروين ويو كارسيفسكي  وسيجي  موكاروفسكي  جون  :  أبرزهمعضوا  

اللسانيات مبادئ    1929فوضعت عام    لسانيا منسجما مع الغاية اليت أتسست من أجلها،بدأ اهتمام احللقة  وقد  
بداية من . و مدرسة جنيف مع سوسي، مع تطويره وإعطائه أبعادا وظيفية ، منطلقة يف ذلك من املنهج الذي أرستهالبنيوية

 عريةالش   هتمام يتجاوز جمال اللغة إىل جمال األدب والنقد من خالل االهتمام املتزايد مبوضوع  أصبح هذا االالثالثينيات  
كانت بذلك امتدادا للمدرسة ف   . للعمل األديب، ومن خالل مواجهة األفكار املاركسية حول األدبواخلصائص اجلمالية  

 الشكالنية الروسية اليت أتسست يف ظل حلقيت موسكو واألوبوايز. 

كبسون ايصياغة    :ومن أهم اإلجنازات اليت حققتها هذه املدرسة، وكان هلا أتثي حاسم على عدد من احلقول املعرفية
ا يف يجنمل الفكرة اليت يهتدي هبا العلم حال: "حال أن  ، حمددا تصوره له يف قوله1929مفهوم "البنية" ألول مرة سنة  

تناوله من حيث يخمتلف جتلياته، لن جند وصفا مالئما سوى )بنيوية(. فالعلم املعاصر عندما يتناول وضع ظاهرة ما ابلدراسة  
بنيوي مكتمل وليس جمرد حشد آيل للعناصر، ذلك أن مهمته األساسية استجالء القوانني الداخلية هلذا النسق"   ل  هو ك  

، وإن كان  عنه رائد آخر من رواد مدرسة براغ هو جون موكاروفسكيوهذا التصور عرّب   .لنقد األديب(يف ا)موسوعة كمربدج  
ملفاهيمي لكل فرع معريف على حدة شبكة من العالقات الداخلية "يغدو النسق ايف قوله:    ال يستعمل مصطلح "البنية"

املتبادلة: فكل مفهوم يتحدد ابملفاهيم األخرى، وهو حيددها بدوره. ومن مث يكتسب أي مفهوم تعريفه النهائي عرب املوقع 
 . الذي يشغله يف النسق املفاهيمي الذي ينتمي إليه، وليس بتعداد حمتوايت النسق" )نفسه(
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رغم من أن حتديد مفهوم البنية، عند ايكبسون، والنسق، عند موكاروفسكي، كان موجها يف بداية األمر عل الو 
النقد  مع  النص"  "لسانيات  إىل  اجلملة"  "لسانيات  لالنتقال من  أيضا  فإنه كان أتسيسا  اللغة،  تطوير منهج دراسة  إىل 

 نسقا سيميوتيقيا دااًل   بوصفه   العمل األديب  النظر إىلتضي  يق  ، كما حددته مدرسة براغ،مفهوم البنيةالشكالين. وهكذا فإن  
لألدب من احلديث عن انعزال العمل  الشكالين  التصور  ، وهو ما يعين تطوير هذه املدرسة يندرج ضمن نسق ثقايف شامل 

، دون أن يؤدي ذلك إىل استبعاد املضمون الذي ي  ع ّد بنية جزئية دالة من األديب إىل احلديث عن استقالل الوظيفة اجلمالية
 . بني بنيات العمل األخرى

وظيفة   على أنه ذو  البعد السيميوتيقي للعمل األديب  وميتاز التصور البنيوي، كما طورته مدرسة براغ، ابلنظر إىل 
الذي كان قد حدد    كارل بوهلرل النموذج الوظيفي  للمدرسة ومن  املنهج الوظيفي اللساين  . وينطلق هذا التصور من  تواصلية

 هذه األركان بناء على  . و لاملستقب  و املرجع )اإلحالة(  و   ل: املرس  هي   تقوم عليها وظائف اللغة يف الثقافة الغربية  ثالثة أركان 
حني يكون : الوظيفة اإلحالية )هي  ثالث وظائف للمقام التواصلي للعمل األديب، حتضر بطريقة تراتبية  فسكي موكارو حدد  

 لملرس  حينما يهتم ابالوظيفة التعبيية ) ، و الرسالة(حني يتوجه اهتمامه إىل  الوظيفة اإلرادية )، و ملرجع(اهتمام العمل األديب اب
 مساها   إىل هذه الوظائف وظيفة مرتبطة ابللغةموكاروفسكي  بعد ذلك أضاف  و (.  أكثر من اهتمامه ابلعنصرين اآلخرين

 الذي يهتم جبمالية اللغة أكثر من اهتمامه ببقية العناصر. مركزية يف العمل األديب  وظيفة اليت صارت    " الوظيفة اجلمالية"

توسيع ب  ،1963والشعرية" سنة  ضمن مقالة بعنوان "اللسانيات  النموذج  هذا  يف مرحلة اتلية،    ، كبسون اي طور  وقد  
عناصر التواصل اللساين لتصبح ستة حددها يف قوله: "من الضروري تقدمي صورة خمتصرة عن العوامل املكونة لكل سيورة 

. ولكي تكون الرسالة فاعلة، فإهنا تقتضي، ابدئ املرَسل إليهإىل    رسالةيوجه    ل املرس  لسانية ولكل فعل تواصلي لفظي. إن  
حتيل عليه )وهو ما يدعى أيضا املرجع...(، سياقا قابال ألن يدركه املرس ل إليه. وهو إما أن يكون لفظيا   سياقاذي بدء،  

ل واملرس ل إ  ناَسنَ   ك أو قابال ألن يكون كذلك. وتقتضي الرسالة بعد ذل ليه )أو بعبارة مشرتكا، كليا أو جزئيا، بني املرس 
سنّ ن ومفكّ ك الرسالة(. وتقتضي الرسالة، أخيا، اتصاال، أي  

 
ل واملرس ل   قناةأخرى: بني امل فيزيقية وربطا نفسيا بني املرس 

 (. 27إليه" )قضااي الشعرية:  

 وقدم ايكبسون منوذجه على الشكل التايل: 

 سياق

 مرسل إليه   رسالة    مرسل

 قناة

 سنن

قد حتضر جمتمعة يف كل تواصل لساين، لكن املقام التواصلي   ست وظائفللغة    العناصر حددوعلى أساس هذه  
يقول ايكبسون: "يوّلد كل عامل   حبسب العنصر الذي يتم الرتكيز عليه من بني هذه العناصر الستة.   وظيفة مهيمنة حيدد  

ميّ ْزان ستة مظاهر أساسية يف اللغة، سيكون من الصعب من هاته العوامل وظيفة لسانية خمتلفة. وْلنقْل على الفور إنه إذا  
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إجياد رسائل تؤدي وظيفة واحدة ليس غي. إن تنوع الرسائل ال يكمن يف احتكار وظيفة أو وظيفة أخرى، وإمنا يكمن يف 
. لكن حىت ولو منةلرسالة ما، قبل كل شيء، ابلوظيفة املهيبني هذه الوظائف. وتتعلق البنية اللفظية    ميةاالختالفات يف اهلر  

من  للعديد  املهيمنة  املهمة  هو  مرجعية   )...( املسماة  الوظيفة  وابختصار  السياق،  والتوجه حنو  املرجع  استهداف  كان 
" )قضااي ن أيخذها اللساين املتمعن بعني االعتبارأالرسائل، فإن املسامهة الثانوية للوظائف األخرى يف هذه الرسائل ينبغي 

 : هي  الوظائف  وهذه(.  28الشعرية:  

التعبريية  − ل )كما هو األمر يف )االنفعالية(  الوظيفة  املرس  التعبي عن موقف  الرسالة على  : حينما تركز 
 استعمال صيغ التعجب( 

 )التأثيية(: حينما يتم الرتكيز على املرس ل إليه )كما يف األمر والنهي والنداء(  فهامية اإلالوظيفة   −
املرجع. وميثّ ل ايكبسون لذلك ابلشعر املرجعيةالوظيفة   − أو  السياق اخلارجي  الرتكيز على  يتم  : حينما 

 ر" وعن األحداث والبطوالت التارخيية.امللحمي الذي يستعمل ضمي الغائب للحديث عن "اآلخ
اليت تتحقق حينما يركز   "وظيفة الشرح"أو    "الوظيفة امليتالسانية"ويسميها أيضا    :اللغة الواصفةوظيفة   −

 التواصل اللساين على شرح مضمون الرسالة للمرس ل إليه. 
حينما يتم الرتكيز على قناة التواصل من أجل إدامة عملية التواصل اللساين. ويضرب   :االنتباهيةالوظيفة   −

 أحد املتواصلني على اهلاتف: "أتسمعين؟"   سؤالايكبسون لذلك مثال ب
. شعريةالوظيفة املهيمنة على النصوص الوهي   .حينما يتم الرتكيز على الرسالة ذاهتا  الشعرية:الوظيفة   −

 اليت حتقق "شعرية النص".أي أهنا الوظيفة  

 على الشكل التايل:   لوظائف، تبعا لعناصر التواصل اللساين احملددة هلا،ويقدم هذه ا

 الوظيفة املرجعية 

 الوظيفة اإلفهامية )التأثيية(  الوظيفة الشعرية    الوظيفة االنفعالية 

 الوظيفة االنتباهية

 الوظيفة امليتالغوية 

 

وعلى هذا األساس حدد ايكبسون موضوع "الشعرية" يف الدراسة اللسانية للوظيفة الشعرية اليت هتيمن على النص 
 األديب، فوضع بذلك أسس منهج بنيوي يف دراسة النص األديب يقوم على جمموعة من املفاهيم واألسس أبرزها: 

ومعناه أن دراسة النص األديب جيب أن تنطلق من حتليل عناصره اللسانية الداخلية. وهو   التحليل اللساين:  -1
انتقاال واضحا من التوجه اللساين الذي أتسست عليه مدرسة براغ إىل توظيف اللسانيات يف جمال النقد األديب، ما يعد  
 . ، وخاصة النص الشعريلسانيات النصأي إىل  
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د طبيعة النص األديب هبيمنة الوظيفة الشعرية، دون تغييب الوظائف األخرى للغة. تتحد   حبيث   مفهوم اهليمنة:   -2
 كما أن الطبيعة النوعية للشعر تتحدد هبيمنة خاصية من خصائص اللغة هي "التوازي".

حيدد ايكبسون قيمة النص وطبيعته من خالل العالقات القائمة بني وظائفه اللغوية، وذلك هبيمنة   العالقات:  -3
ي مل يعد يعين تطورا خطيا خاضعا ذفة وتراجع وظائف أخرى. وهو ما فتح اجملال إلعادة النظر يف اتريخ األدب الوظي

. مبعىن أن األدب ال تناوب يف هيمنة قيم وتراجع أخرىنظر إليه على أنه لظروف التاريخ والسياسة واجملتمع، بل أصبح ي  
 جة تبادل عناصره اللسانية للهيمنة من مرحلة إىل أخرى. أتثي حتمي لعوامل خارجية، بل نتي  نتيجة يتطور  

بداية من اخلمسينيات يف وقت مبكر  هذا التصور البنيوي اللساين للنص األديب  جزءا من  قد جسد  ايكبسون  كان  و 
قصيدة "القطط" لشارل بودلي، واليت املستوايت اللسانية لمن خالل دراسته التطبيقية اليت اشرتك فيها مع سرتاوس حول  

 .كانت من البوادر األوىل للتوجه البنيوي الذي عرب عنه بوضوح بداية من الستينيات

اليت شكلت كذلك ضمن حلقة براغ اللسانية  ناء وجوده  أثوبذلك تكون املفاهيم واألفكار اليت طورها ايكبسون  
من أهم بوادر املنهج البنيوي الذي شهد ، وبعد هجرته إىل أمريكا والتقائه بكلود ليفي سرتاوس،  امتدادا للنقد الشكالين

 يداس غرمياس. : تزفيطان تودوروف وجيار جنيت وروالن ابرت وأجلأمثالالبارزين    هعالمأتطورا كبيا يف فرنسا، خاصة، مع  

 

 مفاهيم البنيوية ومبادئها ثالثا: 

يقوم املنهج البنيوي على مجلة من املفاهيم واملبادئ اليت مت أتسيسها بناء على املرجعيات املختلفة اليت سامهت يف 
اختزال هذه املبادئ واملفاهيم وميكن  د الشكالين والنقد اجلديد.  نثروبولوجيا وعلم النفس والنقوأبرزها: اللسانيات واأل   ،نشأته

 . مفهوم البنية ومبدأ الع ْلمي ة :يف اثنني يتفرع عنهما غيمها، مها

حيدد الطبيعة النسقية واملستقلة للنص األديب، نظام مفهومي جمرد  يف التصور البنيوي    البنية  مفهوم البنية:  -1
ال أجزاء منفصلة. فالنص األديب يشبه جزيئة املاء    ، اًل )أي أن األجزاء تعمل بوصفها ك    كليةلقوانني هي: اثالثة  حتكمه  و 

، حبيث إن هذا التكامل وحده هو الذي حيدد وجود وطبيعة هذه ذرات األكسجني واهليدروجنياليت تتكون من تكامل  
والتنظيم  ( وما يوجد بينها من عالقات لتحول داخلي انتج عن تفاعل عناصرها كل بنية خاضعة  أي أن  ) والتحول( اجلزيئة
 .(ها الداخلية، وال دخل فيه للعوامل اخلارجيةاليت ختضع هلا عناصر املستقلة  )هذا التحول خاضع لنظام هو نظام البنية    الذايت

من   تصور ذهين ينظم العقل    ، مع ذلك، ليست شيئا حمسوسا يف العمل األديب، بل هي البنيةيؤكد البنيويون أن  و 
 . خالله عناصر العمل األديب

مكونة من   بنية كلية الذي ينظم عناصر البنية، ينظر البنيويون إىل النص األديب بوصفه    قانون الكلية وبناء على  
كر )مثال جزيئة املاء الذي ذ    حاصلة عن جتميع األجزاء  ت الكلية ليس وهذه  بنيات جزئية تربط بينها عالقات داخلية.  

املتمثل يف بيت أو جمموعة أبيات من النص الشعري، أو   ، كما أن البنية اجلزئية ليست هي اجلزء الشكلي من النصسابقا(
، ويرتبط ببقية البنيات اجلزئية بعالقات من بدايته إىل هنايته  نظام جمرد خيرتق النص    يف فقرة من النص السردي، بل هو 
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النص السردي ميكننا احلديث يف    لك، شبيهة مبستوايت التحليل اللساين للغة. وهكذاوالبنيات اجلزئية للنص، بذ داخلية.  
عن بنيات جزئية كالزمان واملكان والشخصيات، كما ميكننا احلديث عن بنيات جزئية يف النص الشعري كالبنية اللغوية  

 البنية الكلية للنص.   البنية اإليقاعية. ومن خالل حتليل هذه البنيات وربطها ابلبنيات األخرى نصل إىل و 

: تعد "علمية النقد" شعارا مشرتكا بني خمتلف املناهج النقدية احلديثة. وال شك يف أن رفع هذا ة النقدمي  لْ ع    -2
الشعار يعود إىل القيمة اليت أصبحت تكتسيها نتائج العلم، بفضل التطور الكبي الذي شهده خالل القرن العشرين. وبذلك 

النقدي والرفع من قيمته. وإذا كانت هذه "العلمية" يف املناهج أصبحت "العلمية" وسيلة إل  ضفاء الشرعية على املنهج 
السياقية تعين "تفسي" نشأة العمل األديب تفسيا "علميا" يف ظل عوامل التاريخ واجملتمع والنفس، فإن البنيويني أصبحوا  

ا ونوازع النفس يف جمال النقد األديب، وهو ما يفقده، يف ونه إقحاما لإليديولوجيدّ ع  ينظرون بعني الريبة إىل هذا الصنيع وي   
ليحددوا علمية النقد جمال اللسانيات،  سوسي يف  العلمي، كما قدمه  نهج  املإىل    وااستند وبذلك  ه العلمي.  نظرهم، طابع  

اللسانية التاريخ والنفس واجملتمع، أي دراسته  يف دراسة العمل األديب من خالل مكوانته  يف ذاته ، مبعزل عن عوامل 
 .، على حد تعبي سوسي ولذاته

األديب إىل   هلذا يعيد البنيويون حتديد الغاية من النقد: فإذا كانت املناهج السياقية تسعى من خالل دراستها النص  
يتهم من النقد يف الكشف عن أدبية األدب. وهذا  الكشف عن عوامل نشأته وعن إيديولوجيته، فإن البنيويني حيددون غا

اهلدف ال حيققه املنهج التارخيي املشبع ابإليديولوجيا، وال املناهج السياقية األخرى اليت هتتم خبارج النص، بل حيققه املنهج 
اللسانيةالعلمي الذي يعتمد على   بينها    املكوانت  النوعية للنص من خالل ما يربط  من عالقات اليت حتدد اخلصائص 

 .داخلية

السياق وقوهل    ومن هنا جاء إلغاء   النص األديب عن عوامل   وت املؤلفمبم  البنيويني دراسة  تعبيا عن استقالل 
 إنتاجه. 

 

ي رابعا:   إجراءات التحليل البنيوي للنص األدن 

 : يف حتليل النص األديب هيإجراءات منهجية    ةثالثالبنيوي  املنهج    قرتحي

حبيث تتم قراءته وإدراكه إدراكا مشوليا بوصفه بنية كلية مستقلة   :)األويل( للعمل األديباإلدراك الكلي    -1
 تتضمن جمموعة من البنيات الصغرى. 

كانت البنيات اجلزئية للنص قريبة من   اّ وملاجلمالية.    ا بغرض الكشف عن وظائفهاجلزئية    النص  ليل بنيات حت  -2
وايت قد تشكل بنيات جزئية قابلة للتحليل، إذ ميكننا احلديث عن بنيات مستوايت التحليل اللساين للغة، فإن هذه املست

، إضافة إىل بنيات أخرى حتددها الرتكيببيةوالبنية  املعجمية  والبنية  الصرفية  والبنية  البنية الصوتية  ك   يف النص الشعري جزئية  
 .النص السرديطبيعة النص كبنيات: الزمان واملكان والشخصيات يف  
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ينطلق مما مت التوصل   إجراء تركييبوبنياته اجلزئية: وهو    اليت تربط بني مستوايت النص  ية الكليةاستنتاج البن  -3
اليت جتمع بني خمتلف البنيات اجلزئية. ويعود هذا إىل التصور   ة إليه يف اإلجراء الثاين، حبيث يبحث الناقد عن البنية اجملرد

. تكون من بنيات جزئية تربط بينها عالقات داخليةتتقلة  ل بنية كلية مسكل نص أديب يشك  أن  البنيوي الذي يرى  
ال يتوقف عند يف النقد البنيوي  ة النص وطبيعته النوعية. وهلذا فإن اإلجراء الرتكييب  حتدد أدبي  وهذه البنية الكلية هي اليت

البنيات اجلزئية للنص ما يشكل بنيته  حدود بنية النص الكلية، بل يتجاوزه إىل النوع: مبعىن أن الناقد البنيوي يستنتج من  
. وهكذا فإن من أهم األهداف اليت حيددها البنيويون لدراستهم  الكلية، كما يستنتج من ذلك كله ما يشكل بنية النوع األديب

 نية النوع األديب انطالقا من النصوص املفردة اليت تنتمي إىل النوع نفسه، مث االنطالق من هذه البنية نفسها: حتديد بالنقدية
"سوف نستخلص من كل رواية  . ويلخص روالن ابرت هذا األمر يف قوله:لنوعالعامة لبنية  ال مع    النص  لقياس مدى توافق

 )موسوعة كمربدج(.   ما سوف يطبق على أي قصة"ها، ومن هذه النماذج سوف نصوغ بناء روائيا عظيمنوذج  

 

 النقد البنيوي  خامسا: أبرز إنجازات

ه: يْ يف شقّ نيات،  يبدأت بوادره النظرية يف الظهور منذ الستعلم لألدب  أبرز إجنازات البنيويني يف أتسيس  تتمثل  
 .السرد(السردايت )علم  عرايت )علم الشعر( و الشعري والسردي ضمن ما أصبح يعرف ابلشّ  

من أبرز النماذج البنيوية اليت سامهت يف تطوير نقد   ايكبسون   ه النموذج الذي قدم  يعدّ   ففي جمال الشعرايت   -1
وهو "ذلك الفرع من اللسانيات   عرية""الش   الشعر، وذلك من خالل سعيه إىل أتسيس لسانيات للنص أطلق عليه اسم  

عدد من املفاهيم (، وكذا من خالل  35رية يف عالقتها مع الوظائف األخرى" )قضااي الشعرية:  يعاجل الوظيفة الشعالذي  
والوظائف حديثه عن عناصر التواصل اللساين أمهها:  اعتمد عليها النقاد البنيويون وغيهم، صاغها، بناء على ذلك، و اليت 

إسقاط آلية حتققها عرب  البحث يف  و على اخلطاب الشعري،  بوصفها وظيفة مهيمنة    الوظيفة الشعرية املرتبطة هبا، والنظر إىل  
، بوصفه آلية لتحقيق شعرية النص  التوازي وعن    القيمة املهيمنة ، وحديثه عن مفهوم  حمور االختيار على حمور التأليف

بني وظائف اللغة إضافة إىل قيام الدراسة البنيوية للوظيفة الشعرية للغة والتوازي على أساس العالقات الداخلية اليت تربط  
 للطبيعة النوعية للنص.  دةً عنصر أو وظيفة حمدّ    هيمنة وعناصر النص، حبيث تعد  

إضافة إىل هذا اجلهد الذي نتج عنه اهتمام كبي ابلعناصر الصوتية يف الشعر، وهو ما ينسجم أيضا مع التوجه و 
جهود أخرى لبعض النقاد البنيويني الذي ساروا  واهتمامها مبجال الفونولوجيا، كانت هناك  براغ  ملدرسة  اللساين الوظيفي  

بنيوية تنظر  شعرية  يف أتسيس بالغة    جون كوهن، أبرزها مشروع  أيضا على هذا النهج املتمثل يف أتسيس "شعرايت" بنيوية
 وحدد جمال اهتمامه، على هذا األساس، يفعرية النص.  يف طبيعة اللغة الشعرية ويف خصائصها اليت تتحدد من خالهلا ش  

حنو وضع وقد جسد جون كوهن هذا التوجه  (.  9ه الشعر" )بنية اللغة الشعرية:  موضوع    فا إايها أبهنا "علم  رّ  ع  عرية" م  "الشّ  
مفهوما مركزاي يف كتابه "بنية اللغة الشعرية"، وكان له أثر كبي   الذي يعدّ   االنزايح من خالل صياغة مفهوم  أسس هذا العلم  

فقد جعل كوهن مفهوم االنزايح أساسا تتحدد من خالله "شعرية" النص،   ة وغيها. على تطور الدراسات النقدية البنيوي
من وظائف اللغة اليت هتيمن على اخلطاب الشعري وحتضر فيه جبانب   ذلك أنه إذا كانت الشعرية عند ايكبسون وظيفةً 
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ها تتحقق هلا د  غة الشعرية وحْ وظائف أخرى اثنوية للغة، كما حتضر يف خطاابت أخرى غي شعرية، فإهنا عند كوهن مسة لل
االنزايح عن املعيار هو العنصر احلاسم يف حتديد شعرية عن اللغة املعيار: لغة النثر العلمي. ومعىن ذلك أن    ابنزايحها

. ويرى كوهن أن هذا االنزايح أيخذ يف النص الشعري أبعادا وجتليات خمتلفة تتمحور كلها حول "تشويش" الرسالة. النص
على غموض ، على العكس من ذلك،  النص الشعري حيرص، فإن  نثر العلمي حيرص على سالمة الرسالةالفإذا كان  

. وهذا ما جيعل لغته منزاحة عن املعيار. ويتحقق ذلك بصور خمتلفة منها: الصور الشعرية واالنزايحات الرسالة وتشويشها
 الرتكيبية والعناصر الصوتية وغيها. 

"السردايت"  -2 جمال  نقاد   فنقف  أما يف  الستينيات    عند جهود  منذ  بدؤوا  حبوثهم مبجلة يف  فرنسيني  نشر 
، ابرت وكلود برميون روالن  تودوروف و تزفيطان  جنيت و جيار رمياس و أجليداس غكومينيكاسيون )التواصل(، وعلى رأسهم: 

دراسة السرد  علم ل وضع   وكانت غايته من ذلك ، أو علم السرد.  تودوروف أول من صاغ مصطلح السردايتحيث كان  
قا لدراسة النصوص نطل  يستمد منهجه من منهج اللسانيات يف وضع قوانني عامة مشرتكة حتكم اخلطاب السردي وتكون م  

  .السردية املختلفة

يف نقل التحليل البنيوي للسرد من جمال احلكاايت العجيبة أهم ما أجنزه هؤالء يف جمال السردايت يتمثل  ولعل  
"خطاب احلكاية"  جريار جنيت  . ويعد كتااب السرد احلديث جمال إىل ي بروب وكلود ليفي سرتاوس( )مع فالدميواألساطي 

لوضع قواعد صاحلة لتحليل السرد احلديث من  ما لذلك، حيث خصصه  نيواضح  نيمنوذجو"عودة إىل خطاب احلكاية"  
 مارسيل بروست "يف البحث عن الزمن الضائع".   خالل حتليله رواية  

يف هذا الكتاب مجلة من القواعد واملفاهيم اليت صارت مرجعا يف الدراسات السردية البنيوية،    وقد وضع جنيت
هي:  أمهها   السردي  للخطاب  مكوانت  ثالثة  بني   La  والسرد  Le récit  واحلكي  L'histoire  القصةمتييزه 

narration  عرف حيث  مضمون    القصة،  السرديأبهنا  النص  مل،  أحداث  مرادفة  الشكالنيون  لتكون  مساه  ابملنت ا 
أبنه الفعل الذي  السردأبنه الطريقة اليت تبىن هبا األحداث واليت تتخذ صيغا خمتلفة، بينما عّرف  احلكيف ، وعرّ احلكائي

 ينجزه السارد، ليكون بذلك صيغة من صيغ احلكي.

بوريس توماشيفسكي )حسب تعبي    واملبىن  املنتي مييز بني  انطلق من هذا التقسيم، الذي هو يف أصله تقسيم ثنائ  مث 
، ي ال يف القصة. أي يف "الداّل" ال يف "املدلول"، ألن احلكياحلك  السردايت يفموضوع  الشكالنيني الروس(، ليحدد  من  

 وخصائصه النوعية. هو الذي حيدد "سردية" النص   ال املضمون احلكائي،

ه املتعددة يف النص السردي، كاملفارقات الزمنية وصيغ غ  وصي    احلكي   ومن هنا استخلص جنيت منهجا لدراسة
 والتبئي... وكان وضع هذا املنهج خاضعا ملعطيات احلكي اليت توفرها رواية مارسيل بروست واليت تعدّ كسر اإليقاع الزمين  

 قوانني عامة حتكم النص السردي.

 أجلريداس غرمياس وابإلضافة إىل النموذج الذي قدمه جنيت يف دراسة زمن السرد والتبئي وصيغ احلكي، يعد منوذج  
 ابلسيميائيات السردية. يف دراسة "العوامل" مرجعا مهما أيضا يف التحليل البنيوي للسرد ضمن ما يسمى  
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ئ  انطلق غرمياس من التصور اللساين البنيوي لي  فقد  ، فقال أبن الشخصية ةملناهج السياقية يف دراسقطيعة مع ا نش 
ال حتيل   عالمة نصية شبيهة ابلعالمة اللغوية ال حتمل دالالت إحالية تربط النص ابلسياق، بل هي    الشخصية احلكائية

ع مفهوم فوس  ،  يف احلكاية الشعبية  الوظائفدراسة  بروب عن    الذي قدمه فالدميي   نموذجالطور  إال إىل داخل النص، كما  
أخذ عن بروب مفهوم الوظيفة ليصوغ من خالله . وقد  لشخصية احلكائية ليجعله متجاوزا معىن "الشخصية اإلنسانية"ا

النصوص السردية يقوم على التمييز بني الشخصية )املمثل( والوظيفة )العامل(. ورأى يف هذا اإلطار أن    "منوذجا عامليا"
املمثلني وتغري  الوظائف  بثبات  علمتتاز  فحدد،  )أو ،  للممثلني  ميكن  اليت  الوظائف  من  أنواع  ستة  األساس،  هذا  ى 

 هي: و   قد أخذها من الوظائف السبعة اليت حددها بروب،. و الشخصيات املتجسدة داخل النص( أداؤها

ومتثلها داخل النص السردي شخصية تكون هلا رغبة تسعى إىل حتقيقها. وتشكل هذه الرغبة   الذات: −
 ي يتمحور حوله النص. أساس الربانمج السردي الذ

 ويسمى أيضا موضوع القيمة. ويتمثل يف شيء أو قيمة تسعى الذات إىل حتقيقها املوضوع: −
 هو عامل حيرك الذات ويدفعها إىل البحث عن املوضوع  ل:املرس   −
 هو العامل املستفيد من املوضوع   ل إليه: املرسَ  −
 الذات على حتقيق رغبتها متثله يف النص السردي كل شخصية أو قوة تساعد    املساعد: −
 هو عامل يقوم على معارضة الذات وإعاقة وصوهلا إىل املوضوع.   املعيق: −

  حدد بناء على هذه الوظائف )العوامل( ثالثة حماور تعرب عن أنواع من العالقات بينها، هي:مث 

 جيمع بني الذات واملوضوع حمور الرغبة: −
ل   حمور اإلبالغ: −  واملرس ل إليه جيمع بني املرس 
 جيمع بني املساعد واملعيق حمور الصراع:  −

الذي   " الربانمج السردي"  تشكل أساسا ملا يسمى   هذه العوامل وما يربط بينها من عالقات أن  غرمياس  رأى  و 
. إذ أن وجود الذات يف وضعية )حالة( الفقدان يدفعها إىل إجناز جمموعة من احلاالت والتحوالتجمموعة من يعين تتابع  

، بني احلاالت والتحوالت  هذا التتابع و   ألفعال اليت تنتج عنها حتوالت غايتها الوصول إىل حالة االمتالك )امتالك املوضوع(. ا
الذي هو خاضع لقواعد منطقية تتم برجمتها بشكل مسبق، هو الذي حيدد "سردية" النص، إذ ال جمال للحديث عن سرد 

 االت وحتوالت. ونص سردي يف غياب برانمج سردي يتكون من ح

 

ي سادسا:  ي النقد العرن 
 
 البنيوية ف

لقد شكلت البنيوية نقطة حتول جذري يف املمارسة النقدية احلديثة، حىت صار النقد احلديث يؤرّخ مبا قبل البنيوية 
هاته صارت )قبل الستينيات( وبعصر البنيوية )بداية من الستينيات( وما بعدها )بداية من السبعينيات(. وبسبب قيمتها  

املستوى  بعدها. وعلى  وما  البنيوية  مرادفا للحديث عن  وما بعدها  احلداثة  عنواان للحداثة، فأصبح احلديث عن عصر 
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للنقد األديب ع ّدة منهجية ومفهومية سامهت يف تطويره، عرب أتسيس "شعرايت" و"سردايت"   البنيوية  املنهجي فقد قدمت 
اللسانية، ويعتمد كل من مية" اليت وصف هبا لْ واضحة تضفي عليه صفة "الع    منهجيةً   ها قواعد  بنيوية تشرتك يف أسسها 

 هم.البنيويون نقد  

مع عدد من املؤلفات النقدية اليت عملت على منذ أواخر السبعينيات  وقد وصل التأثي البنيوي إىل النقد العريب  
و"جدلية اخلفاء والتجلي: دراسات ،  عبد السالم املسدي"األسلوبية واألسلوب" ل:  ، وأبرزهاالتعريف هبذا املنهج وتطبيقه

، و"نظرية البنائية يف النقد األديب" لصالح فضل، و"بناء الرواية: دراسة مقارنة يف ثالثية كمال أبو ديببنيوية يف الشعر" ل
من  جنيب حمفوظ" لسيزا قاسم. مث اتسع هذا التأثي بداية من الثمانينيات، فظهرت مؤلفات ودراسات تتبىن املنهج البنيوي

خالل مناذجه الشعرية والسردية، أبرزها: "األدب والغرابة: دراسات بنيوية يف األدب العريب" لعبد الفتاح كيليطو، و"القراءة 
الشعرية"   الروائي" لسعيد يقطني، و"يف  الشعر والتجربة" و"حتليل اخلطاب  بنيوي يف دراسة  منهج  املقّنعة: حنو  و"الرؤى 

كلها دراسات تسعى إىل تطبيق املنهج البنيوي من خالل املفاهيم واملبادئ اليت بلورها   اجلاهلي" لكمال أبو ديب. وهي
 رواده أمثال كلود ليفي سرتاوس ورومان ايكبسون وجيار جنيت وتزفيطان تودوروف وأجليداس غرمياس وروالن ابرت... 

دراسة ثالثية جنيب لعلى منوذج التحليل السردي جليار جنيت    "بناء الروايةمثال تعتمد يف كتاهبا "  سيزا قاسمف
. ويستفيد كمال أبو ديب يف كتابيه "جدلية اخلفاء والتجلي" و"الرؤى املقنعة" من النموذجني اللذين "بني القصرين"  حمفوظ 

يف قراءة الشعر    ، وذلك لتأسيس منهج بنيويواألساطي    الشعبية    صاغهما كل من بروب وسرتاوس يف حتليلهما احلكاايت  
اجلاهلي، كما يسعى يف كتابه "يف الشعرية" إىل وضع أساس "لشعرية بنيوية" تستند إىل املقوالت املركزية للفكر البنيوي الذي 

. العالئقية والكلية والتحولكبسون ويوري لومتان وليفي سرتاوس وروالن ابرت... وهي مقوالت:  اي  و جهود سوسي  ه سد  جت  
قطني فيحدد مرجعيته البنيوية يف كتابيه "القراءة والتجربة" و"حتليل اخلطاب الروائي" يف نظرية السرد عند كل من أما سعيد ي

تودوروف وجنيت، بينما اختار سعيد بنكراد النموذج السيميائي السردي لغرمياس، وعمل على تطويره يف كتبه املختلفة، 
 . ، وسار على هنجه نقاد آخرون يات النص السردي"ومنها "السميائيات السردية: مدخل نظري" و"شخص

يف حتديث املمارسة النقدية سواء يف الغرب أو يف العامل العريب. واخلالصة أن املنهج البنيوي قد ساهم بنصيب وافر  
بنيوية اليت ه الاالهتمام إىل النص األديب وخصائص    هلذه املمارسة هو ختليصها من اإليديولوجيا وتوجيه    قدمه ولعل أهم ما  
املناهج   لتحليل   كانت  اهتمامها. وقد أدى ذلك إىل وضع قواعد وإجراءات دقيقة  السياقية جتعلها يف مرتبة اثنوية من 

 النصوص الشعرية والسردية.

له،   ف  ه ابلنص املغلق الذي ال مؤلّ  ها قول  وعلى الرغم من هذه اإلجنازات، فإن هلذا املنهج عيواب أيضا، لعل أبرز  
ه، إبعادة النص إىل سياقه مع ما حاولت املناهج النقدية ملا بعد البنيوية جتاوز    و وامل اليت تساهم يف نشأته. وهالع  وإمهال  

 استفادهتا من إجنازات البنيوية.


