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 شعبة الدراسات العربية 
 مناهج نقدية حديثة 

 الرابع الفصل 
 األستاذ: عبد الغني حسني 

 

  
 المنهج الشكالن 

 

 : السياق إىل النصمن (  1

مع السنوات األوىل من القرن العشرين بدأ مفهوم النقد األديب يشهد تطورا تدرجييا نتج عنه بعد ذلك حتول جذري 
األدبية، بشكل ميثل ثورة على املناهج السياقية اليت كانت هتتم بتفسري عوامل نشأة النصوص أكثر  يف طريقة تناول األعمال  

 من اهتمامها بتحليل مكوانهتا اجلمالية.

)الشكالنية   البنيوية  النص األديب ومكوانته  اهتمامها إىل  اليت وجهت  النصية  املناهج  تعدد  الرغم من    – وعلى 
السمة املشرتكة بينها هي مسة التصور النسقي املغلق للنص، السيميوتيقا...( فإن    –اجلديد    النقد  –األسلوبية    –البنيوية  

التارخيية والنفسية واالجتماعية  ها من  ر  ر  وحتَ  دد ي نشأة النص األديب و   عما يفسرالنزعة التفسريية اليت تبحث يف العوامل 
 حتميته.

ألديب من منهج يفسر حتمية العمل يف ظل ظروف إنتاجه وهكذا حدث حتول يف مفهوم "املنهج العلمي" للنقد ا
 إىل منهج يستبعد كل املعطيات اخلارجة عن النص ليخضعه للتحليل الذي يستكشف طرائق اشتغاله الداخلية. 

 قادها ، لعل أبرزها الثورة اليت  السياق إىل النصالنقد األديب احلديث من  اهتمام  قد مهدت عدة عوامل النتقال  و 
"، حمداث بذلك قطيعة مع الدراسات اللغوية الفيلولوجية والتارخيية يف ذاهتا ولذاهتا"للغة  ا  ةمنهج دراسيف  سوسيري  فرديناند دو  

ضوع التاسع عشر، وما نتج عن هذا املنهج من متييز بني اللغة والكالم وحتديد مو القرن  اليت ظلت سائدة إىل حدود أواخر  
 . ال يعرف سوى تنظيمه اخلاص  ا مغلقا نسقاللسانيات يف اللغة اليت تعد  

اليت   ةاإليديولوجي  عةمقاومة النز يضاف إىل ذلك رغبة عدد من النقاد الذين كانوا مهتمني ابلدراسات اللسانية يف  
 . بعد الثورة االشرتاكية يف روسيااألدب والنقد    هيمنت على 

 هو املنهج الشكالين.   يف النقد األديب احلديث ول منهج نصي هذه العوامل سامهت يف نشأة أ

 

2 ) :  
 نشأة المنهج الشكالن 

من   وكان  1915اللغوية اليت أتسست عام  حلقة موسكومها:  جتمعني لغوينياندماج من املنهج الشكالين نشأ 
 : مجعية دراسة اللغة الشعرية( 0pojaz  ايزو األوبمجاعة  أو  )   حلقة ليننغرادو ،  كبسون وميخائيل ابختنيايرومان  روادها  

عام   الطلبة.وكان    1916اليت أتسست  من  أعضائها  إخينباومو .  معظم  بوريس  روادها:  تينيانوف  و   أبرز  بوريس و يوري 
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احللقتان يف  شلوفسكي  فيكتور و توماشيفسكي   وتشرتك  اجلديد   هما اهتمام.  وابلشعر  شعر  ابللسانيات  أو  ني املستقبلي، 
الذين أخذوا على عاتقهم تدمري تقاليد الكتابة الشعرية. فكان هذان   ،ماايكوفسكيفالدميري   أمخاتوفا و أانّ   من أمثال  ،الروس

التوجه وكان من أبرز آاثر    هة للنظرية النقدية اجلديدة اليت نشأت يف حضن هاتني املدرستني.املصدران من أهم املصادر املوجّ  
النيني إىل العمل األديب بوصفه نظاما يستند إىل نظام آخر هو نظام اللغة، أو لغة من اللغوي على الشكالنية نظرة الشك

 مة على مبدأ "التغريب" وكسر األلفة. ئالدرجة الثانية، قا

بعد إصدار احلزب الشيوعي الروسي مرسوما   1930قد شهدت هنايتها السريعة حوايل سنة    األوبوايز وإذا كانت  
اكبسون إىل يب تدفع قد الثورة من   ها بسبب موقف حلقة موسكو تعرضت هلا  حبل التجمعات األدبية، فإن املضايقات اليت 
اللسانية   العشرين جباالنتقال إىل براغ لتأسيس حلقته  القرن  اللغويني أبرزهم هافرنيك مع هناية عشرينيات  انب عدد من 

 وترانكا.

وقد كانت حلقة براغ امتدادا للشكالنية الروسية ومتهيدا للبنيوية أيضا. لكن ضغوط الستالينية عجلت بنهايتها  
أمام الطريق  ليمهدوا  إىل فرنسا  أعالمها جمال النقد وهاجر بعضهم اآلخر  ، فاعتزل بعض  1930سنة  أيضا  اليت كانت  

 .هبذا البلدظهور املنهج البنيوي  

يف بداية ف هبا النقاد واملفكرون املاركسيون، من أمثال ليون تروتسكي،  صَ فهي صفة وَ   "الشكالنية"تسمية  أما  
، إذ كان املاركسيون يرون يف ذلك الذي اندت به هذه اجلماعةاملنهج    "شكليةَ "  همداانتقتعبريا عن  ايز  و األوبمجاعة  األمر  

أو املتخصصني، دفعا لتهمة   ملورفولوجينيابيسمون أنفسهم    الشكالنيون  كان. و ةيلإليديولوجيا الثور   اجلماعة معارضة من  
اليت رماهم هبا خصومهم اإليديولوجيون. ويف هذا اإلطار يقول بوريس   إخينباوم: "منهجنا عادة يعرف كمنهج الشكلية 

املورفولوجي لتمييزه عن املقارابت األخرى مثل النفسية واالجتماعية وما شابه ذلك، حيث ل أن أمسيه ابملنهج  فضّ  شكلي، وأ  
 . يكون موضوع البحث ليس هو العمل نفسه"

 

  العمل األدن   من منظور المنهج الشكال( 3
 : ن 

به عن صاح  مستقال  اإنتاج بىن النقاد الشكالنيون منهجهم على أساس نظري يدد رؤيتهم للعمل األديب بوصفه  
فإن ما ميتاز به عمل عن آخر ال يعود إىل العوامل اليت سامهت   . ومن َثم وعن ظروفه االجتماعية، وليس انعكاسا ألي منهما

 .ا الشكلية املهيمنةمخصائصه يف تكوين كل منهما، بل إىل 

تطور أشكاله وأساليبه، وليس نتيجة    تطور    اتريخ  على أنه  اتريخ األدب    إىل  م اجلديدة  وقد نتج عن ذلك نظرهت  
بني العصور األدبية والعصور فشكلت هذه النظرة جتاوزا للعالقة احلتمية اليت أقامها النقاد التارخييون    .عوامل إنتاجه اخلارجية

 التارخيية. 

يضاف إىل ذلك أن قوهلم بكون تطور األشكال انتج عن هيمنة خصائص شكلية وتراجع أخرى قد نتج عنه 
تناوب بل هو    : فهو ليس تطورا خطيا قائما على النفي والتجاوز،األدبالذي خيضع له  تطور  ضا إعادة النظر يف طبيعة الأي
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 آخر عنصر  يحل حمله  لينسحب  يف فرتة من الفرتات، ث  ، يهيمن بعضها  واخلصائص الشكلية  يف أمهية التيارات واالجتاهات 
 بشكل كلي... يظى ابهليمنة دون أن يزيح العناصر األخرى  

تطور اللغة هذا املبدأ األخري من موقف سوسيري من عالقة التاريخ ابللغة: فهو يرى أن  وقد أخذ الشكالنيون  
يعتقدون أن والتارخييون  يف الوقت الذي كان املاركسيون  يدث بفعل حتول يف أنظمتها الداخلية ال بفعل العوامل اخلارجية،  

الفكر واجملتمع، وأن كل شيء خاضع لتطور خطي يفضي   د  التاريخ حمدّ   النموذج   يف النهاية إىل سيادة  مركزي يف تطور 
 . االشرتاكي

تبنيا ملوقف سوسيري أيضا يف  وتعين نظرة الشكالنيني إىل العمل األديب بوصفه نظاما خاضعا لقوانينه الداخلية 
عالقتها ببقية العناصر للغوي ويف  اسياقها  ها إال يف  ه قيمتَ عناصر  ب  كتس  ال تَ نظرته إىل النظام اللغوي بوصفه نظاما كليا  

: "إن العمل األديب . ويف هذا اإلطار يقول يوري تينيانوف متحداث عن النظام الداخلي للعمل األديبوهبذا النظام الكلي
ابلنسبة للنظام ككل. ووظيفة   ميثل نظاما من العناصر املرتابطة. وترابط كل عنصر ابلعناصر األخرى هو وظيفة هذا العنصر

كل عمل كامنة يف ترابطه مع األعمال األخرى... هذه الوظيفة ال تكمن يف العنصر يف حد ذاته، بل تتجلى يف العالقات 
 . بني خمتلف هذه العناصر"

 

4  ) :  
 مبادئ المنهج الشكالن 

 املبادئ التالية: على حتديد موضوع النقد ومنهجه وهدفه من خالل  الشكالين  يقوم املنهج  

استبعاد ويعين هذا املبدأ    : للعمل األديب  الداخلية   لدراسة املوضوعية ئم على االنقد علم )علم األدب( قا  -أ
جديد يطبق نفسهم مبتكرين ملنهج أوقد كان الشكالنيون يرون .  امليتافيزيقا و أ ابإليديولوجيا كل دراسة لألدب متزج النقد  

رة اهتمام املناهج السائدة. وكانوا يصفون األدب حدود تلك الفرتة، خارج دائىل  املنهج العلمي على األدب الذي ظل، إ
، يف اعرتاضهم على املناهج األخرى، أنكروا وال يزالون أبنه "أرض ال مالك هلا". يقول بوريس إخينباوم: "إن الشكالنيني

املناهج يف ذاهتا،   تلك  فينكرون، ليس  الالمسؤول  اخللط  نعترب كشرط  وإمنا  نزال  اعتربان، وال  لقد  يها بني علوم خمتلفة. 
صات النوعية للموضوعات األدبية اليت متيزها عن كل مادة أساسي، أن موضوع العلم األديب جيب أن يكون دراسة اخلصي

ا الستعماهلا يف علوم ر مرب ة، أن تعطي  وي. وهذا ابستقالل اتم عن كون هذه املادة تستطيع، بواسطة بعض مالحمها الثانأخرى
ف شلوفسكي الشكالنية أبهنا تطبيق النموذج عرّ   ويف هذا السياق (.  35:  أخرى كموضوع مساعد" )نظرية املنهج الشكلي

: فها إخينباوم أبهنا "تقنية" األدبعرّ و   .مليكانيكياب   لسيارة والناقدَ اب  األدبَ ه  ، فشبم اإلنتاج الفين واألديبالتكنولوجي على  
"إن تسمية هذه احلركة ابسم املنهج الشكلي، وهي التسمية اليت ابتت اآلن مستقرة، حتتاج إذن إىل تربير. فما مييزان ليس 

نهجية بوصفها منظومة علمية حمكمة، وإمنا هو فحسب الكفاح من أجل إقامة علم الشكالنية بوصفها نظرية مجالية، وال امل
 . يب مستقل، مؤسس على خصائص حمددة للمادة األدبية"دأ

ة من كَ وبسبب هذه النزعة العلمية كان بعض الشكالنيني يؤكدون أن "علم األدب" ال يهتم بغري الظواهر املدَر 
يقول توماشيفسكي يف رده على اهتام بعيدة عن جمال النقد.    ابجلوانب امليتافيزيقية اليت تعدّ العمل األديب، وال شأن له  

لعمل األديب: "سأجيب من خالل املقارنة: من املسامهة يف نشأة اخصوم الشكالنيني هلم إبمهال األبعاد الوجودية والواقعية  
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يه سؤال )ما الكهرابء؟( على أي حال؟ سأجيب: إهنا تلك املمكن دراسة الكهرابء مع عدم معرفة ماهيتها. وما الذي يعن 
جلوهر األشياء. املهم هو أن   اليت تضيء إذا أدار املرء مصباحا كهرابئيا. وال يتاج املرء يف دراسة الظواهر إىل تعريف مسبق
الشعرية   ن ب. إهنم يتصورون أ يدرك جتلياهتا، وأن يكون واعيا ابرتباطاهتا. وهذه هي الطريقة اليت يدرس هبا الشكالنيون األد 

 . حتديدا علم يدرس ظواهر األدب وليس جوهره"

وإذا كان الشكالنيون يتفقون، عموما، حول أتسيس "علم األدب" وحول الدراسة الداخلية اليت حتلل مكوانت 
يعارض التفسري الذي حدد   كبسون كان اي العمل األديب واستبعاد امليتافيزيقا )العوامل النفسية والتارخيية واالجتماعية(، فإن  

ما جيعل األدب كبسون هو "األدبية" ال الظواهر، أي:  ايبه توماشيفسكي موضوع هذا العلم. إذ أن "علم األدب" عند  
يرى يف تفسري توماشيفسكي مبالغة يف حتديد موضوع علم األدب يف هذا اإلطار كان  . و ، مما قد يتجاوز الظواهر أحياانأداب

 . لذي يريد أن يقبض على اجملرم فيقبض على كل من يصادفه يف الطريقابلشرطي ا  ههيشبّ و 

تحرر من وييكتفي بوصف الظواهر األدبية وكشف أدبية األدب،  فهو    :  منهج وصفين املنهج الشكال  - ب
 االفرتاضات واألحكام املسبقة. اإليديولوجيا و ومن    امليتافيزيقيةالتفسريات  

يقوم هذا املبدأ على متييز الشكالنيني بني األدب   :األدبية )ما جيعل األدب أداب(موضوع علم األدب هو    -ج
واألدبية، وبني العناصر الشكلية ومضمون العمل األديب، فيحصرون جمال دراستهم يف الظواهر الشكلية ووظائفها اجلمالية 

إىل احملتوى الذي يعد عنصرا متغريا من نص   ونيلتفتال  و   ،حتدد الطبيعة النوعية للعمل األديب  ، كما اليت حتقق أدبية األدب
. وكان "إن الباحث األديب جيب أن يهتم فقط ابلبحث داخل املميزات العامة للمواد األدبية"إىل آخر. يقول إخينباوم:  

القطن   نه يهتم فقط بنوع اخليوط وطرق النسج، وال يهمه الوضع يف سوق أبيقول  ، و لنص ابلثوب املنسوجه ايشبّ شلوفسكي  
وبذلك وضع الشكالنيون الروس أهم قواعد النقد السردي الذي سيتحول مع البنيويني إىل ما يسمى "علم السرد"   . العاملية

جمموعة من الثنائيات اليت تعكس التقابل بني مضمون العمل األديب وشكله، وأمهها أو "السردايت"، وذلك من خالل  
، فحدد موضوع علم  واملبىن احلكائي املنت احلكائيالتمييز الذي أقامه توماشيفسكي بني مكونني يف العمل السردي مها: 

وانتماءها إىل جنس   أدبيتها، أي يف العناصر الثابتة املشرتكة بني النصوص السردية واليت حتدد  املبىن احلكائيب يف  األد
 السرد أو إىل نوع خاص منه.

 

 مفاهيم الشكالنية:( 5
 هذه املفاهيم:تقوم الشكالنية على جمموعة من املفاهيم اليت حتدد رؤيتها لطبيعة العمل األديب ومنهج دراسته. وأبرز  

يقصد هبا اخلصائص البنائية اليت جتعل العمل أدبيا ميتاز عن غريه. لذلك كان اهتمامهم منصرفا إىل   األدبية:  -أ
كبسون األدبية، ال األدب، موضوعا اي . فجعل  هذا اجلانب البنائي الشكلي أكثر من انصرافه إىل مضمون العمل األديب

 هو األدب، ولكن هو األدبية أي ما جيعل العمل األديب أدبيا". لعلم األدب: "موضوع علم األدب ليس  
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يقصدون هبا األداة الفنية املستعملة يف النص. فهي عندهم أساس لبناء الشكل األديب. والبحث ال   األداة:  - ب
يف عالقتها ابألدوات الفنية األخرى داخل النص، مبا يساهم  جيب أن يقتصر على وصفها، بل على كشف وظيفتها اجلمالية  

 ته.حتقيق أدبييف 

ظيفة األداة الفنية هي حتقيق التغريب وكسر األلفة. وهذا ما و يرى الشكالنيون أن    التغريب وكسر األلفة:   -ج
: "إن أداة القائمة على حتقيق األلفة. يقول شلوفسكي  لنصوص غري األدبيةعن ا  وطبيعته النوعية ومييزهيقق للنص أدبيته  

راك ومدته، ألن عملية وهي أداة تزيد من صعوبة اإلد . الفن هي أداة تغريب املوضوعات وأداة الشكل اليت هبا يصري صعبا
 دموينطبق هذا التغريب على طبيعة العالقة القائمة على ع  ولذلك ينبغي متديدها".   ،إدراك الفن هي غاية يف حد ذاهتا

املطابقة بني الدال واملدلول يف النصوص األدبية فتمتاز بذلك عن النثر العلمي، كما ينطبق على عالقة النص ابلعامل اخلارجي، 
 وظيفة الفن تكمن يف إعادة صياغة عناصر هذا العامل وتقدميها بصيغة غري مألوفة.   حيث يرون أن

تضاف إىل أدوات لغوية أخرى يف هذا اإلطار اهتم الشكالنيون ابلعناصر الصوتية يف الشعر بوصفها أدوات فنية  و 
 .طبيعته النوعيةو   تهأدبيكسر ألفة النص، مبا يدد  ق التغريب و يحتقكالصورة الفنية، تسعى مجيعا إىل 

األنساق املرتابطة اليت حتدد شكل  على أنه جمموعة من العمل األديب  يقوم التصور الشكالين لشكل  النسق: -د
. ومن هنا تقوم دراستهم لوظيفة األداة الفنية على البحث يف عالقتها ببقية األدوات العمل األديب وتشكل صيغته النهائية

 األخرى ووظائفها اجلمالية. 

يدد هذا املفهوم طبيعة العالقة اليت تربط بني العناصر الشكلية للنص األديب. وهي عالقة   املهيمنة:   (القيمة )  -ـ ه
كبسون إىل القيمة املهيمنة ايقائمة على تبادل اهليمنة، حبيث تربز أمهية عنصر ما حني ترتاجع أمهية العناصر األخرى. وينظر  

منها:   العمل  يف مستوايت خمتلفة  العناصر  األديبمستوى  )هيمنة  نوعه  العناصر إىل حتديد  بعض  هيمنة  تؤدي  ، حيث 
الشعرية(،   النص حتدد طبيعته  الشعرية  النوع األديبومستوى  اإليقاعية على  الوظيفة   ، مثال،)نوع اخلطاب(، حيث تعد 

أو ، إذ هتيمن أنواع ومستوى العصر، وهتيمن وظائف أخرى على أنواع أخرى من اخلطاابت  مهيمنة على اخلطاب الشعري
يقول ايكبسون: "كان مفهوم املهيمنة جد مثمر: لقد كان مفهوما من أكثر مفاهيم على بعض العصور األدبية.  فنون حمددة  

لألثر األديب: إهنا حتكم وحتدد   رها عنصرا بْؤراي النظرية الشكالنية جوهرية وصيغة وإنتاجا. وميكننا تعريف املهيمنة ابعتبا
ب األثر نوعية. فاخلصيصة النوعية للغة الشعرية  وتغري العناصر األخرى، كما أهنا تضمن تالحم البنية. إن املهيمنة ت كس 

يف ذاته    هي، بداهًة، خ طاطتها العروضية )...( لكن الشعر بدوره ليس مفهوما بسيطا، وليس وحدة غري منقسمة، بل هو 
مية خاصة لقيمه العليا والدنيا )...( ففي الشعر التشيكي للقرن الرابع لّ نظام من القيم. وككل نظام قيم، فهو يتوفر على س  

عشر، مثال، مل تكن العالمة املالزمة للشعر هي اخلطاطة املقطعية، بل القافية )...( وعلى العكس من ذلك، فالقافية يف 
للنصف الثاين من القرن التاسع عشر كانت نسقا اختياراي، بينما كانت اخلطاطة املقطعية عنصرا الشعر الواقعي التشيكي  

إجباراي )...( وبدونه مل يكن الشعر شعرا )...( ومبا أن التشيكيني اختاروا اليوم حل الشعر احلر املعاصر، فإنه مل يعد ضروراي 
وعوضا عن ذلك غدا العنصر اإلجباري اآلن يرتكز يف النرب )...( ال القافية وال أي منوذج مقطعي لكي يكون هنالك شعر.  

)...( ولكن أيضا يف فن حقبة معينة، ابعتبارها   إنه من املمكن حبث وجود مهيمنة ليس فقط يف األثر األديب لفنان مفرد 
ا يف الفن الرومانتيكي، فإن ك الًّ واحدا. مثال: يف فن عصر النهضة كانت الفنون البصرية، بداهًة، متثل املهيمنة )...( أم 
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القيم العليا، خالفا لذلك، قد أ سندت إىل املوسيقى. وهكذا أخذ الشعر الرومانتيكي يتجه صوب املوسيقى" )نظرية املنهج 
 (. 82-81الشكلي:  

 والعناصرَ   لقيمَ اكبسون عن هيمنة قيم وعناصر على نصوص أو أنواع أو عصور ال يعين إلغاءها  اي لكن حديث  
اليت حتافظ على وجودها منتظرة الفرصة لتعود للهيمنة مرة أخرى. ومن ث فإن القيمة املهيمنة تعد عنصرا حامسا يف   األخرى 

كبسون أن اتريخ األدب هو اتريخ هيمنة قيم وتراجع أخرى. وهو ما يعين أنه ايتطور األشكال واألنواع األدبية. وهلذا يرى  
يقول   التجاوز، ألن القيم اليت ترتاجع يف فرتة قد تعود مرة أخرى إىل الربوز وحتقيق اهليمنة.ال يسري بشكل خطي قائم على  

يف هذا السياق: "لقد كانت لألحباث حول املهيمنة نتائج مهمة فيما يتعلق ابملفهوم الشكالين للتطور األديب: ففي تطور 
عناصر أخرى، بقدر ما يتعلق ابنزالقات يف العالقات شكل إنشائي، ال يتعلق األمر كليا بزوال بعض العناصر وانبعاث  

املتبادلة ملختلف عناصر النظام، بعبارة أخرى: بتبد ل يف املهيمنة. إن العناصر اليت كانت يف األصل اثنوية يف إطار جمموع 
انت يف األصل معني من القواعد )...( تغدو، على العكس، أساسية ويف املقام األول. وخالفا لذلك، فالعناصر اليت ك

 . )نفسه(  مهيمنة ال تعود هلا سوى أمهية صغرى" 

 

 :للمنهج الشكالن اإلجراءات النقدية( 6
يقوم اإلجراء النقدي الشكالين على حتليل املستوايت اللغوية يف النص األديب، ابلرتكيز على كل مستوى من جهة، 

 . ظائفه اجلماليةالستخالص و  ن جهة أخرىمودراسته يف عالقته ابملستوايت األخرى 

 : هي  خلص الشكالنيون املستوايت املتعددة لدراسة النص إىل ثالثة رئيسةوقد  

 يف النص الشكلية ووظائفها اجلمالية  مستوى العناصر اللغوية   −
 اليت تربط بني هذه العناصر  مستوى العمل األديب بوصفه نسقا متكامال من العالقات و  −
 مستوى األدب القومي الذي ينتمي إليه العمل. و  −

، حيث تساهم الوظائف اجلمالية يشكل بنية مستقلة وذات عالقة ابملستويني اآلخرينمن هذه الثالثة  وكل مستوى  
للعمل األديب يف حتقيق أدبيته وحتديد طبيعته النوعية، وتساهم دراسة األعمال األدبية املختلفة يف عصر من العصور يف 

يد اخلصائص العامة لألنواع، كما تساهم معرفة األنواع يف معرفة خصائص األدب القومي يف كل عصر. وهو ما يفسر حتد 
 يف هناية األمر اتريخ األدب وتطوره من عصر إىل آخر. 

 

 أثر املنهج الشكالن يف النقد األديب ( 7
الك تاب الذين شرعوا يف االهتمام هبذا بعض  عرف الشكالنية يف أرواب إال يف اخلمسينيات والستينيات بفضل  مل ت  

الذي ترجم تودوروف    وتزفيطان ،  1963الذي ظهر سنة    "مفاهيم نقديةيف كتابه " رونيه ويليك  املنهج والتعريف به، أمثال  
 اب "نظرية األدب". ضمن كت  1965إىل الفرنسية سنة   الشكالنيني الروس  نصوص 
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هذا البعث املتأخر ألعمال الشكالنيني جعلها إراث مشروعا للبنيويني الذين استغلوا إجنازاهتا، فلم يكتسب املنهج 
األفكار ، ومن خالل  الشكالين قيمته إال من خالل الدراسات البنيوية اليت استثمرت نتائجه لتأسيس املنهج البنيوي يف النقد 

مع بعض النقاد الذين صاغوا مفاهيم كان هلا امتداد   ،هبا نظرية األدب، سواء يف جمال السرد أو الشعر  املتعددة اليت أغىن
 وتوماشيفسكي.  بروب فالدميري  كبسون و اي يف املنهج البنيوي من أمثال  

حلقة وصل بوصفه  كبسون  اي   ويف إطار هذا االمتداد الذي شهدته الشكالنية يف النقد البنيوي ميكن النظر إىل
 ني النقديني:وبني املنهج  ،حلقة براغ، من خالل انتمائه إىل حلقة موسكو اللغوية وأتسيسه  أساسية بني الدراسات اللسانية 

 . لبنيويةللشكالنية وبداية  ل متثل مدرسته هناية  ، إذ   والبنيويينالشكال

بعض روادها نظرايت يف نقد السرد ويتجلى األثر الذي تركته الشكالنية على جمال النقد األديب احلديث يف صياغة  
ونقد الشعر تعتمد على املبادئ واملفاهيم اليت متت اإلشارة إليها آنفا، وتتضمن مفاهيم نقدية كان هلا أثر كبري على تطور 

 الدراسات النقدية وعلى نشأة املنهج البنيوي بشكل خاص: 

ثورة يف دراسة السرد من   للنص إىلخلصائص البنائية الشكلية  أدى اهتمام الشكالنيني اب  نقد السردجمال  ي  فف
املنت احلكائي/املبىن و   ، السارد/ الكاتب  كثنائييت  خالل عدد من املفاهيم والتصورات النقدية اليت أتسس عليها النقد البنيوي

 واحلافز...بكة  احلو   يفةالوظ ، والسرد الذايت/السرد املوضوعي، ومفاهيم:  احلكائي

البنيوية  السردايت  يف  أتثريا  الشكالنية  السردية  النماذج  أبرز  من  بروب  فالدميري  قدمه  الذي  النموذج  ويعد 
ملفهوم "الوظيفة" مميزا بينها من خالهلا  اليت أسس    "احلكاية اخلرافية  والسيميائيات السردية، من خالل دراسته "مورفولوجية

 .بناء احلبكةيف   الشخصية من جهة مسامهتهل  " فعالإليها بوصفها "وبني الشخصية، حيث نظر 

فقد انتهى بروب، من خالل دراسته مائة حكاية خرافية روسية، إىل وجود ملفوظات سردية تظل اثبتة يف معظمها 
ثالثة   على الرغم من تغري حمتواها والشخصيات اليت تساهم فيها من حكاية إىل أخرى. وحدد بروب هذه امللفوظات يف

اليت تتخذ شكال اثبتا يف تسلسل أحداث هذه احلكاايت، حبيث تبدأ   ابحلبكة السرديةوثالثني وظيفة تشكل ما مساه  
 ابلرحيل وتنتهي مبكافأة البطل وزواجه ابألمرية، متضمنة لوظائف أخرى منها: املنع والصراع واخلداع...

خمتلفة، لكن وظائف هذه الشخصيات ال خترج عن والحظ بروب أن هذه امللفوظات السردية تؤديها شخصيات  
هي: األمرية والبطل والبطل الزائف واملعتدي )الشرير( والباعث والواهب   ة أنواع منطية ترتدد يف معظم هذه احلكاايت سبع

 واملساعد. 

ثابتة، وبذلك يكون بروب قد وضع منوذجا سرداي لدراسة احلكاية اخلرافية من خالل حتديد مكوانهتا الشكلية ال
 شكلت موضوعا يتبكوهنا إطارا جمردا اثبتا يف معظم احلكاايت ال الوظيفة  إذ حدد  بني الوظيفة والشخصية:    هيز يومن خالل مت

جه العاملي ذمنو غرمياس    أسيسلت   امتهيد   لدراسته، ميكن إسنادها لشخصيات ختتلف من حكاية ألخرى. فكان عمله هذا
 اجملردة اليت يؤديها املمثل(.   ظيفة )الو   والعامل)الشخصية اليت تؤدي وظائف سردية يف احلكاية(  بني املمثل  على أساس التمييز  

توجه اهتمام الشكالنيني إىل اجلوانب الصوتية وغريها من العناصر اليت حتقق كسر األلفة   ويف جمال نقد الشعر
ياري للغة، فبحثوا يف هيمنة التوازي الصويت على الشعر بوصفه من أبرز األدوات الفنية اليت كالصورة واالستعمال غري املع
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وشكل ذلك أساسا للنموذج البنيوي الذي طوره ايكبسون حول نقد الشعر، مستفيدا فيه من التوجه   حتقق "شعريته".
 ا اليت حتدد "شعرية" النص. الوظيفي ملدرسة براغ، ومعتمدا فيه على حتليل املستوايت اللسانية وخصائصه

والتارخيية والنفسية اليت ظلت مهيمنة   من التفسريات األيديولوجيةاألديب  صت النقد  خلّ قد  الشكالنية  وهبذا تكون  
وجوانبه اجلمالية اليت أمهلتها املناهج اخلارجية، لنص  عليه إىل حدود العقد الثاين من القرن العشرين، ووجهت اهتمامها إىل ا

 .فسح اجملال أمام ظهور املنهج البنيويلت

ون العمل األديب ورسالته. وهو ما عملت لكن اهتمامها ابجلوانب اجلمالية والشكلية انتهى هبا إىل إمهال مضم 
 بعض املناهج اليت جاءت بعدها على جتاوزه. 

 

 الشكالنية يف النقد العريب:( 8
العشرين، فإن أثرها مل يصل   على الرغم من أن الشكالنية قد ظهرت على الساحة النقدية خالل عشرينيات القرن 

وذلك حني ترجم حميي الدين صبحي كتاب "نظرية األدب" لروين  إىل النقد العريب إال بعد مرور نصف قرن على ظهورها،
 . 1972سنة  وأوستني وارين  ويليك  

العامل اللغوي والعامل اإليديولوجي: إذ يتمثل العامل اللغوي يف :  عوامل أبرزهاعدم االهتمام النقدي هبا لويعود  
، مبا يتيح االطالع عليها ونقلها إىل اللغة العربية، إىل اللغتني اإلجنليزية والفرنسيةالروس  أتخر ترمجة أعمال الشكالنيني  

بسبب   لسياق االجتماعيالعمل األديب ابانشغال النقد العريب ابلنظرايت واملناهج اليت تربط    ويتمثل العامل اإليديولوجي يف 
 األوضاع اليت عاشتها اجملتمعات العربية خالل اخلمسينيات والستينيات واليت متيزت هبيمنة اإليديولوجيا املاركسية. 

أول انفذة تفتح للنقد العريب على الشكالنية الروسية، لكنها مع ذلك مل ووارين  وهكذا كان كتاب روين ويليك  
ليت حتقق اطالعا حقيقيا على مبادئها ومفاهيمها، ألن ما تضمنه هذا الكتاب عن املنهج مل يتجاوز بعض تكن ابلسعة ا

ترمجة من خالل  به. وكان الباب الذي أشرع على الشكالنية خالل هذه املرحلة مغربيا    ان ف فيها الكاتبرّ الصفحات اليت عَ 
، حني ترجم 1975برز الشكالنيني الروس بداية من سنة  من كتاب نظرية األدب لتودوروف ألإبراهيم اخلطيب نصوصا  

ليتوج هذا اجلهد برتمجة نصوص أخرى مجعها يف كتابه "نظرية املنهج الشكلي: ،  "نظرية املنهج الشكلي"مقالة إخينباوم  
ج ، متضمنا تقدمي تودوروف لكتابه "نظرية األدب" حول أمهية املنه1982نصوص الشكالنيني الروس" الذي صدر سنة 

 . ومسامهته يف نشأة البنيوية  الشكالين


