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 الوحدة:  هم مراجعأ

ي 1
ي المعاض: مناهج ونظريات ومواقف، حميد لحمدابر  ( الفكر النقدي األدب 

 ( النظرية النقدية المعاضة: مناهج وتيارات، بسام قطوس 2

ي 3 ي النقد األدب 
دج فر  ( موسوعة كمب 

 ( النظريات النقدية المعاضة: الدليل الميرس للقارئ، لويس تايسون 4

 المعاض، صالح فضل( مناهج النقد 5

ر 6 ، مجموعة من المؤلفي  ي  ( مدخل إىل مناهج النقد األدب 

 ( مناهج الدراسات األدبية الحديثة، شكري فيصل7

ر الواد 8 ي مناهج الدراسات األدبية، حسي 
 ( فر

 

 مراجع إضافية: 

ي 1
، بيب  زيما، ترجمة عايدة لطفر  ( النقد االجتماعي

، ل 2 ي وسيان غولدمان وآخرون، ترجمة عدد من  ( البنيوية التكوينية والنقد األدب 

 النقاد المغاربة 

تودوروف،  3 تزفيطان  الروس،  ر  الشكالنيي  نصوص   : الشكلي المنهج  نظرية   )

 ترجمة إبراهيم الخطيب 

 ( الشكالنية الروسية، فكتور إرليخ، ترجمة محمد الوىلي 4

، صالح فضل 5 ي ي النقد األدب 
 ( نظرية البنائية فر



ي الحديث  ي مناهج النقد األدب 
ات فر  الفصل الرابع   محاضر

3 
 

 

 تقديم

من يف  حماضرات  شعبة هذه  لطلبة  احلديث  األديب  النقد  اهج 
الدراسات العربية. وهي تغطي فرتة زمنية يف النقد الغريب متتد من النصف 
املنهج  لنشأة  األوىل  البوادر  الثامن عشر، حيث ظهرت  القرن  الثاين من 
العلمي يف النقد، إىل هناية ستينيات القرن العشرين اليت شهدت هناية النقد 

 اهات جديدة لنقد ما بعد احلداثة. احلداثي وظهور ات 

مناهج  النقد األديب متيزت بظهور  تطور  الطويلة من  الفرتة  هذه 
نقدية متعددة، غري أن هذه املناهج تشرتك يف خاصية متيزها عن نقد ما 
بعد الستينيات، هي أهنا مناهج "علمية" تستند إىل العلم وتسعى إىل حتقيق 

األديب، عكس املناهج ما بعد احلداثية اليت قامت نتائج دقيقة يف جمال النقد  
بوصفه جماال  األديب  النقد  إىل  وتنظر  العلم  على مرجعيات تشككك يف 

 للتأويل واالختالف. 

وقد عمدان إىل تقسيم هذه احملاضرات إىل قسمني يلخصان أهم 
الفروق الكائنة بني هذه املناهج: فخصصنا القسم األول للمناهج السياقية 

 الثاين للمناهج النصية.   والقسم
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لنشأة  علمي"  "تفسري  البحث عن  تشرتك يف  السياقية  فاملناهج 
األعمال األدبية، يعود هبا إىل أصوهلا التارخيية أو النفسية أو االجتماعية، 
بشكل  األعمال  هلذه  العلمي"  "التحليل  يف  النصية  املناهج  تشرتك  بينما 

ا ظواهر قابلة للدراسة العلمية يعزهلا عن ظروف نشأهتا وينظر إليها بوصفه
 عرب تفكيك مكوانهتا النصية الداخلية. 

املناهج  هبذه  ابلتعريف  أساسا  هتتم  احملاضرات  هذه  وإذا كانت 
العريب  النقد  إىل  ابنتقاهلا  أيضا  هتتم  فإهنا  الغربية،  بيئتها  يف  ومبادئها 
ومسامهتها يف تطويره. لذلك سيجد الطالب يف ذيل كل حمور من حماور 
هذه احملاضرات إشارات إىل أهم تليات أتثري هذه املناهج يف النقد العريب 

 احلديث. 

وقد وضعنا يف آخر البحث الئحة أبهم املراجع اليت ميكن للطالب 
إليها لتوسيع مداركه حول هذه املناهج. وهي يف معظمها مراجع   العودة 

خيتص كل   تقدم معرفة عامة ومبسطة للطالب، ضممنا إليها مراجع إضافية
 منها مبنهج بعينه. 

 وهللا املوفق
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ي المحور األول: 
 المنهج التاريخ 

 

1  ) : ي أروبا خالل القرن الثامن عشر
 
ي ف

 نشأة الوعي التاريخ 

يرتبط ظهور املنهج التارخيي يف النقد بظهور الوعي التارخيي الذي 
كان مرتبطا بتصاعد الوعي القومي يف أرواب بداية من القرن الثامن عشر، 

ها لعلوم ومعارف خمتلفة أمهها الفلسفة وعلم اللغة والبيولوجيا:   وموج ِّ
ظهرت بداية من القرن الثامن عشر   جمال الدراسات اللغويةففي  

عة حنو االهتمام بتاريخ اللغة من خالل الدراسات اللغوية التارخيية واملقارنة نز 
القدمية  الدينية  النصوص  دراسة  حنو  بتوجهها  الفيلولوجيا  احتضنتها  اليت 
وحتقيقها مث االنتقال من ذلك إىل حتقيق النصوص األدبية. فكان من نتائج 

 وتنقيحه.   ذلك إحياء الرتاث األديب الغريب والعناية بتحقيقه 
يف   الوعي  هذا  العلوموتلى  خالل    جمال  النشوء من  نظرية 

التطور اخلطي للحياة، واخلضوع   واالرتقاء اليت تقوم على أساس  لدارون 
 لقانون طبيعي حتمي يفرض هذا التطور، يتمثل يف البقاء لألقوى.

جمال   الرومانسيمث ل    الفلسفةويف  للوعي   املذهب  منوذجا 
التارخيي بثورته على مجود الكالسية من منطلق إميانه بتطور حركة التاريخ 

وسري  اإلنساين  املاضي. والفكر  إىل  هبا  العودة  بدل  خطي  شكل  يف  ها 
وانعكس ذلك على نظرته إىل طبيعة اإلنتاج الفكري واألديب والفين الذي 
ال ميكن فهمه إال يف اترخييته، أي يف ارتباطه حبركة التاريخ وتطوره. ومل يكن 
غريبا أن يكون الفيلولوجي األملاين فريديريك فون شليجل، وهو رائد املدرسة 
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املفكرين التا طليعة  الفرنسية مدام دوستايل يف  واألديبة  األدب،  رخيية يف 
الداعني إىل الرومانسية يف جمال األدب، مبا تتضمنه من وعي حبركة التاريخ 
ابملنهج  شك  بال  ذلك  يف  متأثرْين  الكالسي،  العصر  قوانني  على  ومترد 

ذي بسط هيمنته التارخيي واملقارن يف دراسة اللغات اإلنسانية، وهو املنهج ال
على جمال الدراسات اللغوية يف أملانيا خاصة خالل القرن التاسع عشر، 
إضافة إىل التوجه العام للرومانسية ونظرهتا حلركة التاريخ وثورهتا على قواعد 

 الكالسية.  
وكان الرتباط الرومانسية ابلثورات االجتماعية وابلتمرد على كل 

وفكر وأدب... أثر كبري على ربط   ما يرتبط ابلوجود الكالسي من سلطة 
ارتباط كاتب رومانسي كبري كفيكتور  لنا  األدب ابجملتمع. وهو ما يفسر 

 هوجو يف أدبه ارتباطا وثيقا ابلثورة الفرنسية. 
وإضافة إىل الوعي التارخيي الذي كان مهيمنا على جماالت املعرفة 

أثر أيضا   مع أوغست كونت  للفلسفة الوضعية يف القرن التاسع عشر، كان  
وإمياهنا  امليتافيزيقا  على  لثورهتا  لألدب،  العلمية  الدراسة  حنو  التوجه  يف 
العلوم  يف  التجرييب  املنهج  عززه  موقف  وهو  للظواهر.  العلمي  ابلتفسري 
الدقيقة كالبيولوجيا والفيزايء، فصارت دراسة األدب تتجه حنو تفسري نشأته 

 له حتميا. تفسريا علميا يف ظل عوامل موضوعية تعل شك
 
 

2 ) : ي
 الدراسة األدبية قبل ظهور المنهج التاريخ 

ابلعصر  يسمى  ما  قبل  األدبية  للدراسات  السائد  االتاه  كان 
الرومانسي قائما على التعريف ابلكت اب وأعماهلم، مع ذكر مناذج من أدهبم، 
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حتليل  على  تقوم  واضحة  مبادئ  ذي  نقدي  منهج  إىل  تستند  تكن  فلم 
وتفسريها. وقد أوضح ذلك الكاتُب ديفيد بريكينز يف مقال األعمال األدبية  

يف  موسوعة كمربدج  ضمن  التارخيي"  واملذهب  األديب  "التاريخ  حول  له 
النقد األديب يف قوله: "كانت تلك األعمال تقوم بتعديد كل ما هو معروف 
عن كل مؤلف يف اجملاالت املختلفة لألدب الراقي والتاريخ والفلسفة وفقه 

الكالسيكي والالهوت وما أشبه ذلك، وبرتتيب املؤلفني يف جمموعات اللغة  
حسب التعاقب الزمين )...( ويكاد الكتاب العظيم لتوماس وارتون اتريخ 

( ال يتجاوز كثريا هذا الشكل. فأغلبه سرد 81-1774الشعر اإلجنليزي )
 (.550، ص5للتواريخ وعناوين الكتب" )موسوعة كمربدج، ج

رصد تطور األدب يف عالقته ابجملتمع هو كتاب وكان أول كتاب ي
. وبذلك 1798فريديريك شليجل عن اتريخ الشعر اليوانين والروماين سنة  

فقد بدأ الرومانسيون يف أملانيا وغريها من البلدان، كإجنلرتا وفرنسا، يف وضع 
مفهوم  شيللي  اإلجنليزي  الشاعر  فحدد  وأسسه،  التارخيي  املنهج  مبادئ 

ابلتشابه غري املقصود بني أدابء فرتة معينة نتيجة خلضوعهم   العصر األديب 
لعوامل مشرتكة: "ال بد من وجود تشابه جيمع كت اب عصر حمدد، ال يكون 
للتأثريات  اخلضوع  من  اهلروب  هلم  ميكن  فال  إبرادهتم.  مقصودا  تشاهبا 
املشرتكة اليت تنبع من جمموعة ال هنائية من ظروف ذلك الزمن الذي يعيشون 

 (. 553، ص5يه" )موسوعة كمربدج، جف
املنهج  عليها  قام  اليت  املبادئ  أهم  الرومانسيون  وضع  وهكذا 
وارتباطه  لألدب  اخلطي  التطور  يف  واملتمثلة  األدب،  دراسة  يف  التارخيي 
عند  تبلور  حيث  سببيا،  تفسريا  نشأته  وتفسري  حتميا،  ارتباطا  ابلعصر 

وشليج وكولريدج  دوستايل  مدام  أمثال  االنعكاس، بعضهم،  مفهوم  ل، 
مث  ومن  العصر.  عن  مباشر  تعبري  أنه  على  األدب  إىل  ينظرون  فصاروا 
أصبحت الغاية من دراسة األدب ال تنفصل عن السعي إىل معرفة العصر 
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وخصائصه، هبدف الوصول إىل الغاية األمسى وهي معرفة التطور البشري 
سه وروح العصر الذي يعد األدب جزءا منه. يضاف إىل ذلك أن التاريخ نف

يساعدان بشكل كبري يف فهم األعمال األدبية. وهو ما يعد تطورا كبريا يف 
 منهج أتريخ األدب مقارنة مع ما كان سائدا خالل العصر الكالسي.

ومع ذلك فإن التوجه العام للرومانسية يف احنيازها للعاطفة على 
األديب  العمل  يف  اجلمالية  ابجلوانب  واهتمامها  وقوانينه،  العقل  حساب 
منهج  اعتماد  من  مينعها  لألدب كان  التخييلي  وابلبعد  الفردية  وابملوهبة 

رزين علمي يف النقد ابلشكل الذي تبلور عليه بعد ذلك مع نقاد اترخييني اب
 أمثال فرديناند برونتيري وغوستاف النسون وسانت بيف وهيبوليت تني. 

 
ي ورواده: (  3

 مبادئ المنهج التاريخ 

كان هليمنة روح العلم احلديث ومنهجه التجرييب، وتراجع املذهب 
الرومانسي أثر ابلغ يف التحول الذي شهده النقد األديب بعد الفرتة الكالسية 

الفر  النقاد  للمنهج مع طائفة من  الذين يعدون مؤسسني حقيقيني  نسيني 
التارخيي يف النقد األديب، وهم: فرديناند برونتيري وسانت بيف وهيبوليت 

 تني.
أترخيهم  يف  الرومانسيون  أرساها  اليت  املبادئ  هؤالء  أخذ  فقد 
لألدب وأضافوا إليها ما ينسجم مع روح العلم احلديث، ليؤسسوا منهجا 

النقد األدبية يف ظل   اترخييا علميا يف  األعمال  نشأة  يعتمد على تفسري 
عوامل التاريخ والبيئة والعصر، من منطلق كونه نتاجا حتميا هلاته العوامل. 

 وبذلك كان املنهج التارخيي أول املناهج النقدية احلديثة. 
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أول انقد   Ferdinand Brunetièreويعد فرديناند برونتيري  
يدعو إىل االستفادة من نظرية النشوء واالرتقاء لدارون وتطبيقها على دراسة 
األدب، حيث رأى أن حتمية التطور تؤدي إىل حتول تدرجيي يف األنواع 
األدبية مبا يؤدي إىل أفوهلا وإىل ظهور أنواع جديدة حتمل داخلها خصائص 

لدات حتمل عنوان "تطور األنواع السابقة، وألف يف تفسري هذه الفكرة جم
ويكتمل  يتطور  مث  بسيطا  يولد  األديب  النوع  أن  فيها  بني   األدب"  أنواع 

 ليتحلل ويفسح اجملال أمام نوع آخر. 
فقد عمل على تاوز منهج    Sainte-Beuveأما سانت بيف  

واقعه،  على  املباشرة  داللته  يف  األدب  تدرس  اليت كانت  دوستايل  مدام 
على مؤلفه. وهلذا كان يهتم بكل ما يتصل ابألديب فجعل يدرسه يف داللته  

وأحوال  جسمية  وصفات  اجتماعية  وعالقات  وأسرة  وثقافة  بيئة  من 
نفسية... إمياان منه أبن األدب انعكاس لشخصية األديب، ومطلقا عبارته 
املنهج  نتائج هذا  الشهرية: "كما تكون الشجرة يكون مثرها". وكان من 

األديب  اإلنتاج  بني  اآلريني   ربطه  أدب  بتفوق  فحكم  البشري،  واجلنس 
من  غريه  على  اآلري  اجلنس  تفوق  بسبب  الساميني  على  )األروبيني( 

 األجناس. 
تني   هيبوليت   Hippolyte Adolphe Taineوكان 

تلميذا لسانت بيف ومتأثرا أبفكاره، لكنه كان أكثر ميال إىل قوانني العلم، 
لق من مبدإ احلتمية الذي فسعى إىل أتسيس منهج وضعي يف النقد ينط

واجلنس، وال  والعصر  البيئة  لثالثة عوامل هي:  نتاجا حتميا  األدب  يَ ُعد 
مكان فيه للموهبة الفردية. وقد استفاد تني يف قوله مبفهوم احلتمية من نظرية 
التطور لدارون ومن مفهوم احلتمية التارخيية يف الفكر املاركسي. وهذا جعله 

بيئته )كاملناخ واجلغرافيا( وعصره يتجاوز دراسة حياة األ ديب إىل دراسة 
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)الظروف السياسية واالجتماعية( وجنسه البشري، لتفسري ما جيعل األدب 
 حتميا.

ويف بداية القرن العشرين تطور هذا املنهج مع غوستاف النسون 
Gustave Lanson  نقاد أهم  يعد   النقد   هموأكثر   هالذي  يف  أتثريا 
ل مبادئ منهجه يف مقالته املطولة "منهج البحث العريب احلديث. وقد فص

يف األدب" اليت حدد فيها منهجه أبنه "املنهج التارخيي" الذي يلتقي مع 
التاريخ العام يف أن مادهتما معا هي املاضي، لكن اتريخ األدب ميتاز أبن 
موضوعه ليس هو املاضي فقط بل احلاضر أيضا، بسبب أتثري عصر أديب 

 يف عصر آخر. 
عا النسون إىل دراسة األدب يف داللته على العصر يف خمتلف ود

جوانبه: "حنن ندرس اتريخ النفس اإلنسانية واحلضارة القومية يف مظاهرها 
واحلياة  األفكار  إىل حركة  أن نصل  دائما  إمنا حناول  )...( وحنن  األدبية 
خالل األسلوب" )منهج البحث يف اتريخ األدب، النسون، ضمن كتاب: 

(. وهذا يعين النظر إىل 399املنهجي عند العرب، حممد مندور، ص النقد 
األدب بوصفه "وثيقة اترخيية"، لكنها متتاز عن بقية واثئق التاريخ مبا تثريه 

 فينا من إحساس فين ومجايل. 
ويقوم الطابع العلمي للمنهج الذي يقرتحه النسون على األخذ 

ب قام  ما  بذلك  منتقدا  العلم"،  تطبيق صارم مبا مساه "روح  برونتيري من  ه 
طور على األدب. وهكذا حدد النسون جمموعة من اإلجراءات تلنظرية ال

إجراءات   وهي  األدبية.  النصوص  دراسة  يف  العملي"  "املنهج  مساها  اليت 
تسعى إىل حتقيق علمية النقد وموضوعيته وختليصه مما مساه "النقد التأثري" 

ا تسعى إىل الكشف عن عالقة (، كم396و"النقد التقريري" )النسون:  
 األدب مبحيطه التارخيي واالجتماعي، ومن هذه اإلجراءات:
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التحقق من نسبة النصوص إىل أصحاهبا، ومن صحتها وخلوها  −
 من التشويه 

 دراسة اتريخ النص وما طرأ على طبعاته من تغيري  −
وثيقة اترخيية  − بوصفه  األديب  للنص  والفنية  املعنوية  القيمة  دراسة 

 وفنية 
 راسة حياة األديب والعوامل املؤثرة فيها لفهم النص األديب د −
 دراسة أتثري النص يف الواقع  −

يقول يف هذا السياق: "إن معرفة نص ما هي أوال املعرفة بوجوده 
 )...( مث هي أن نتساءل ابلنسبة لذلك النص عدة أسئلة )...(:

النص  .1 فهل  تكن صحيحة،  مل  وإذا  النص صحيحة؟  نسبة  هل 
 إىل غري صاحبه أم أنه نص منتَحل أبكمله؟  منسوب خطأ

 هل النص نقي كامل خال من التغيري أو التشويه أو النقص؟ )...( .2
 ما هو اتريخ النص؟ )...(  .3
كيف تغري النص منذ الطبعة األوىل إىل الطبعة األخرية اليت طبعها  .4

 املؤلف؟ 
 إىل الطبعة األوىل؟ )...(   كيف تكو ن النص من أول تسويدة  .5
 املعىن احلريف للنص )...(  1مث نقي م  .6
وبعد ذلك نقي م املعىن األديب للنص، أي حندد ما فيه من قيم عقلية  .7

 وعاطفية وفنية )...( 
كيف تكو ن املؤلف األديب؟ أي نوع من األمزجة استجاب ألي  .8

. نوع من املالبسات فخلقه؟ حياة املؤلف هي اليت تنبئنا عن ذلك
 مث من أي املواد تكو ن؟ هذا ما خيربان به البحث يف املصادر )...( 

 
 الصواب: نقّوم  1
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 أي جناح القى املؤلَّف؟ وأي أتثري كان له؟ )...(  .9
الدقيقة   املعرفة  إىل  بنا  تؤدي  اليت  األساسية  العمليات  هذه هي 
األخرى  الكتب  على  العمليات  تلك  نطبق  مث   )...( ابلكتاب  الكاملة 

املؤلفني   وعلى كتب  من للمؤلف  بينها  ملا  تبعا  الكتب  وجنمع  اآلخرين، 
وشائج يف املوضوع ويف الصياغة. وبفضل تسلسل الصياغات نضع اتريخ 
التيارات  اتريخ  نضع  واإلحساسات  األفكار  وبتسلسل  األدبية،  الفنون 

واألخالقية الفنية 2العقلية  املناحي  وبعض  األلوان  بعض  يف  وابملشاركة   .
نوع أديب واحد ومن نفوس خمتلفة نضع اتريخ   املشرتكة بني الكتب اليت من
 (.411عصور الذوق" )النسون: 

قد طور املنهج التارخيي ووضع له إجراءات    هكذا يكون النسون
دقيقة أتخذ "بروح العلم"، وتنظر إىل جانبه التارخيي والتكويين دون أن تغفل 
ا عن الذوق الفين السائد يف عصره.   جانبه الفين، مع جعل هذا األخري معرب 

ومن مث يكون هذا املنهج قائما على مجلة من املرتكزات واملبادئ 
 رز رواده، وهي: املشرتكة بني أب

دراسة األدب بوصفه وثيقة اترخيية وشخصية تعرب عن شخصية  −
 األديب وعصره 

الذي  − احلتمية  مبدأ  األدب يف ظل  لنشأة  العلمي  التفسري  التزام 
 يقضي بكونه نتاجا حتميا لظروف إنتاجه. 

الطابع التفسريي للنقد، من حيث كونه يسعى إىل تفسري نشأة  −
األدبية والتيارات  والعصر   األنواع  البيئة  ظل ظروف  وتطورها يف 

 واجلنس والشخصية.

 
 الصواب: الُخلُقية  2
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العمل األديب، ابلنظر إىل كونه وثيقة اترخيية،  − االهتمام مبضمون 
 مع دعوة النسون إىل االهتمام جبوانبه الفنية أيضا. 

متعددة،  لألدب  التارخيية  الدراسة  جماالت  تعل  املبادئ  وهذه 
 تشمل ما يلي: 

مام بدراسة النص األديب يف ضوء  عن طريق االهت  دراسة النص: −
انعكاسا  النص  لكون  ابلعصر،  عالقته  ويف  ميثله،  الذي  االتاه 
للعصر وظروفه. وتشمل هذه الدراسة أيضا حتقيق النص واالهتمام 
 بصحته واتريخ إنتاجه ونسبته إىل مؤلفه والعصر الذي ينتمي إليه.

األشكال:  − االهت  دراسة  إىل  املفردة  النصوص  دراسة  مام تؤدي 
بدراسة األشكال األدبية وتطورها يف عالقتها ابلعوامل املسامهة يف 
واألنواع   األشكال  لتطور  اتريخ  عنه كتابة  ينتج  ما  وهو  ذلك. 

 األدبية.
يؤدي أتريخ األشكال األدبية إىل معرفة   دراسة املدرسة األدبية:  −

تطور املدارس واالتاهات األدبية من عصر إىل عصر، والوقوف 
 تها يف تطور اتريخ األدب.على مسامه

ينتج عن كتابة اتريخ للمدارس واالتاهات  دراسة أدب العصر:  −
اخلارجية يف  العوامل  لكل عصر، ومسامهة  األديب  اإلنتاج  معرفة 

 تطوره.
هذه اجملاالت واملبادئ اليت تقوم عليها تعل للمنهج التارخيي أمهية 

إجراءات دقيقة يف   كبرية تتمثل يف كونه أول منهج نقدي حديث يعتمد
دراسة األدب، وأول منهج يبحث يف مسألة األنواع األدبية وتطورها. وهو 
ما جعله منهجا صاحلا جدا يف جمال تدريس األدب. ومع ذلك فإنه ال بد 
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من اإلشارة إىل أبرز االنتقادات اليت وجهت إليه، واليت تتلخص يف نقطتني 
 مها:

فاملنهج التارخيي يهتم ابلبحث يف التاريخ   إمهال النص: −
األديب  ابلنص  اهتمامه  من  أكثر  األديب  وحياة  والبيئة 
ذاته. وحىت عندما يهتم ابلنص فإنه ينصرف إىل املضمون 
أكثر من انصرافه ألسلوب التعبري. وينتج عن ذلك أن 
األعمال  نشأة  تفسري  يتجاوز  ال  التارخيي  الناقد  عمل 

مض  وداللة  هذا األدبية  يفتقد  إذ  العصر،  على  امينها 
املنهج إىل األدوات اليت متكنه من حتليل النص والكشف 
قيمته  على  والوقوف  واجلمالية،  الفنية  جوانبه  عن 

 اإلبداعية.
احلتمية:  − األدب   مبدأ  حياة  بني  التارخيي  املنهج  يربط 

السياسة  ازدهار  جيعل  حتميا  ربطا  العصر  وحياة 
دهار األدب واحنطاطه، كما واحنطاطها متحكمنْي يف از 

يهمل عامال أساسا متحكما يف اإلبداع األديب يتمثل يف 
املوهبة الفردية اليت تعل فروقا واضحة يف درجة اإلبداع 
ملؤثرات  وخيضعون  واحد  عصر  إىل  ينتمون  أدابء  بني 

 متشاهبة. 
 

4 : ي ي النقد العرن 
 
ي ف

 ( المنهج التاريخ 

لنقد العريب احلديث للمنهج ساهم االستشراق حبظ وافر يف تلقي ا
املستشرقني   من  عدد  به  قام  الذي  التأرخيي  العمل  خالل  من  التارخيي، 
األدب  هذا  دراسة  يف  جديدا  منهجا  يُعد  ما كان  وهو  العريب،  لألدب 
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وتدريسه. وقد أدى ذلك إىل تطوير املمارسة النقدية العربية وإخراجها من 
 من القرن العشرين. وميكن أن طابعها التقليدي بداية من السنوات األوىل

نشري يف هذا اإلطار إىل احملاضرات اليت ألقاها كارلو انلينو ابجلامعة املصرية 
العربية".    1911و   1910سنيت   وأصدرها ضمن كتاب "اتريخ اآلداب 

ثالثة  األدبية ضمن  األنواع  تطور  على  البيئة  أتثري  على  فيها  اعتمد  وقد 
ر اإلسالمي والعصر األموي، كما ميكن عصور هي: العصر اجلاهلي والعص

أن نشري إىل كتاب كارل بروكلمان "اتريخ األدب العريب" الذي ظهر يف 
السياسية 1900طبعته األوىل سنة   أيضا على أتثري احلياة  فيه  ، واعتمد 

والثقافية يف تطور األدب واحنطاطه من اجلاهلية إىل العصر احلديث. ومما 
زدهار احلقيقي لألدب العريب يستمر ثالثة قرون. قاله يف ذلك: "مل يكد اال

العقلية  واحلياة  املادية  الثروة  لقيت  امليالدي  العاشر  القرن  أواسط  ففي 
العباسية.  للدولة  السياسية  الوحدة  ذهاب  مع  التدهور  اضمحالال سريع 
نعم، حصل ازدهار متأخر دام ثالثة قرون بعد ذلك، ولكن عواصف املغول 

عشر حطمت ذلك االزدهار حتطيما أخريا" )بروكلمان: يف القرن الثالث  
 (. 37، ص1، ج 4ط

وكان من اآلاثر اليت تركتها مثل هذه الدراسات االستشراقية ظهور 
النزعة التأرخيية لدى النقاد العرب يف دراستهم لألدب العريب. وهي نزعة 

حيث كانت تتبىن كلها مبدأ أتثري البيئة والتاريخ واجملتمع يف اإلنتاج األديب،  
بدايتها مع جرجي زيدان يف كتابه "اتريخ آداب اللغة العربية" الذي ألف 
سنة  النهائية  التاسع عشر، وصدر يف صيغته  القرن  أواخر  فصوله  بعض 

، ووصفه أبنه أول كتاب عريب يف أتريخ األدب العريب، وحدد فيه 1911
أتريخ   منهجه على أنه "منهج اترخيي" يستفيد من منهج املستشرقني يف

آداهبم وآداب اللغة العربية، ويقوم على دراسة أتثري التحوالت السياسية يف 
 (. 8، ص 1تطور األدب العريب )زيدان: ج 
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وكان عمل جرجي زيدان بداية لظهور مؤلفات عديدة يف أتريخ 
الرافعي،  صادق  ملصطفى  العرب"  آداب  "اتريخ  أبرزها:  العريب  األدب 

ا  العريب" حلنا  األدب  العريب" لشوقي و"اتريخ  األدب  لفاخوري، و"اتريخ 
األدب  تطور  تتتبع  تعليمية ابألساس،  غاية  ذات  مؤلفات  وهي  ضيف. 
العريب يف عصوره املختلفة، رابطة هذا التطور بتحول األوضاع السياسية.  

 وهو ما جعل الناقد شكري فيصل يسمي هذا املنهج ابملنهج املدرسي. 
نقد العريب مل يقتصر على املؤلفات ال   يف غري أن أثر املنهج التارخيي  

اليت تؤرخ لألدب العريب، بل مشل أيضا الدراسات النقدية اليت تنطلق من 
حتمية أتثري البيئة والتاريخ على اإلنتاج األديب. وقد كان طه حسني رائدا 
هلذا املنهج يف النقد العريب، فجسد ذلك يف مقاالت وكتب خمتلفة أمهها: 

األربعاء" و"ت  الكتاب "حديث  العالء"، حيث درس يف  ديد ذكرى أيب 
تطور األدب العريب، وخصص كتابه الثاين   يفاألول أثر البيئة العربية القدمية  

لدراسة شخصية أيب العالء املعري وأدبه، فنظر فيه إىل األدب على أنه تعبري 
صادق عن شخصية صاحبه وعن بيئته، مشبها األدب ابملرآة اليت تعكس 
صاحبها وجمتمعه، ومستدال على ذلك بنشأة الغزل يف بيئيت جند واحلجاز. 

حا ملبادئ املنهج التارخيي الوضعي عند رواده الغربيني.  وهو ما يعد تبنيا واض
وقد جاءت فصول كتابه معربة عن هذا التوجه، إذ قسمه إىل مخس مقاالت 

 هي: 
 زمان أيب العالء ومكانه  −
 حياة أيب العالء  −
 أدب أيب العالء  −
 علم أيب العالء −
 فلسفة أيب العالء  −
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رواد املنهج    وإضافة إىل طه حسني، يعد حممد مندور رائدا آخر من 
التارخيي والداعني إليه يف النقد العريب. وقد تلى ذلك من خالل ترمجته 
عن  هلا  تقدميه  يف  عرب  األدب، حيث  البحث يف  منهج  النسون:  ملقالة 
إعجابه ابملنهج العلمي لغوستاف النسون وقدرته على تطوير النقد العريب 

 وعلى تدريس األدب أيضا. 
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 : ي
 المنهج النفسي المحور الثان 

تعود اإلرهاصات األوىل للمنهج النفسي يف جمال النقد األديب إىل 
الناقد  مع  وخاصة  املبدع،  بظروف  األديب  اإلبداع  ربطت  اليت  النظرايت 
إنتاجه  لطبيعة  حمددا  عنصرا  األديب  شخصية  جعل  الذي  بيف  سانت 

على   لذلك،  تبعا  اإلنتاج،  هذا  إىل  فنظر  هذه األديب،  ملعرفة  وسيلة  أنه 
التارخيي يف  العلمي  املنهج  تطبيق  انعكاس على  لذلك  الشخصية. وكان 
النقد العريب مع طه حسني خاصة الذي درس أدب أيب العالء يف عالقته 
ابلعوامل اليت تفسر حتميته، ومنها: شخصية أيب العالء ونفسيته وظروف 

ىل مطلع القرن العشرين مع عصره. لكن البداية احلقيقية هلذا املنهج تعود إ
الطبيب النفسي األملاين سيغموند فرويد صاحب نظرية التحليل النفسي. 
النفس أساسا لنظرية  اليت أحدثها فرويد يف جمال علم  النظرية  وتعد هذه 

 املنهج النفسي يف جمال النقد األديب. 

 

1 :  ( مرتكزات المنهج النفسي

يرتكز املنهج النفسي على نظرية فرويد يف التحليل النفسي اليت 
واألان   egoيقسم من خالهلا مناطق النفس البشرية إىل ثالثة هي: األان  

 .idواهلو    super egoاألعلى  

النفس الذي يسميه فرويد   األان: − الظاهر من  هو اجلزء 
القيم  مع  التوافق  إىل  يسعى  والذي  الوعي"،  "منطقة 

 للحفاظ على وجود النفس االجتماعي. السائدة 
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األعلى: − الرقيبة    األان  السائدة  القيم  من جمموع  يتكون 
على األان، كقيم الدين واألعراف االجتماعية، فتمنعها 

 من حتقيق رغباهتا اليت تتوافق مع هذه القيم. 
هو اجلزء الذي يتحرر من القيم والتقاليد ورقابة األان   اهلو: −

األعلى، ويضم الرغبات املكبوتة، وأمهها رغبة اجلنس فيما 
يسميه فرويد "منطقة الالوعي".  هذه الرغبات اليت مت 
األعلى،  األان  من  بتدخل  الوعي  منطقة  من  إقصاؤها 
لكوهنا غري منسجمة مع القيم السائدة، تعرب عنها األان 

 األحالم ويف أحالم اليقظة عندما تتحرر من رقابة األان يف
 األعلى. 

وهلذا تكتسي األحالم أمهية كبرية يف نظرية التحليل النفسي عند 
ة عن رغبات حقيقية للنفس يتم  كبتها. ومن مثة يكون  فرويد، لكوهنا معرب 

يعيشها حتليل األحالم مفتاحا لتفسري كثري من االضطراابت النفسية اليت  
أو  املكبوتة بشكل صريح  الرغبات  فيها  تتجلى  اإلنسان. وهذه األحالم 

 على شكل رموز تد تفسريها يف أعماق النفس اإلنسانية.

 

التحليل  2 منظور  من  ي 
والفن  ي  األدن  اإلبداع  طبيعة   )

 :  النفسي

النقد األديب منهج  النفسي يف  املنهج  ننطلق مما سبق لنقول إن 
للشخصيات األدبية )سواء أكانت متخيَّلة أم كانت   يعتمد التحليل النفسي

شخصيات واقعية( بناء على كون األدب تعبريا رمزاي عن مكبواتت ختتزهنا 
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نفسية األديب يف منطقة الالوعي وتد يف األدب وسيلة للتعبري الرمزي عن 
 نفسها.

الرمزية  ابألحالم  عموما،  والفن  األدب،  فرويد  يشبه  وهكذا 
م اليقظة عند املراهق واللعب عند الطفل، يف حترره من رقابة وابلتخيل وأحال 

ابلفن  فرويد  اهتمام  وهلذا كان  للواقع.  مناقضا  ويف كونه  األعلى،  األان 
املكبوتة  الرغبات  فيها  تتجلى  اليت  األشكال  بتلك  واألدب كاهتمامه 

 لالوعي. فاألدب يف منظور التحليل النفسي هو "حلم األديب". 

ن العمل األديب جيب النظر إليه يف بُعده الواقعي وينتج عن ذلك أ
لداللته على نفسية األديب، ولكونه "وثيقة نفسية" تكشف عن حقيقة 
صاحبه من خالل كشفها عن عقله الباطن. وتكتسي الصور والرموز اليت 
يتم توظيفها يف األدب والفن أمهية كبرية يف الكشف عن نفسية األديب، 

بشكل غري يستعملها  بذلك ألنه  لتكون  الباطنة،  نوازعه  واع يف تسيد   
 شبيهة ابلرموز اليت جيسدها الالوعي يف األحالم. 

ومبا أن األدب يعد جماال للتعبري الرمزي عن الرغبات املقموعة، فإن 
منهج التحليل النفسي ينظر إىل األديب بوصفه "حالة نفسية" تعاين من 

الكشف  تستدعي  مكبوتة،  وعقد  نفسية  منهج   اضطراابت  ابستعمال 
التحليل النفسي للرموز اليت يزخر هبا العمل األديب. ويرى فرويد أن العقد 
اليت تكمن خلف االضطراابت النفسية هي عقد انتة عن كبت رغبات 
جنسية، وأمهها: عقدة أوديب، وعقدة إلكرتا، وعقدة النرجسية. فاألوىل 

حنو األم، مع إخفائه   تعرب عن رغبة جنسية الواعية موجهة من االبن الذكر
للرغبة يف قتل األب لكونه منافسا جنسيا، والثانية موجهة من األنثى حنو 
األب، تصاحبها رغبة مكبوتة يف التخلص من األم، أما الثالثة فهي رغبة 
جنسية موجهة حنو الذات. وهكذا جيعل منهج التحليل النفسي غايته حتليل 
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هذ  إحدى  عن  للكشف  األديب  النص  مع شخصيات  اجلنسية،  العقد  ه 
النظر إىل هذا النص بكونه تعبريا رمزاي عن عقدة أو عقد حقيقية يعاين 

 منها األديب أو الفنان، وتد تليها غري الواعي فيما ينتجه من أعمال. 

لفرويد دراسة  النفسي  التحليل  التفسريي ملنهج  الطابع  ويقتضي 
رية االنعكاس، حبيث العمل األديب يف داللته على نفسية األديب وفق نظ

تسري هذه الدراسة يف اتاهني متكاملني: ينطلق أحدمها من حياة األديب 
وطفولته لفهم نفسيته اليت تساعد على فهم العمل األديب، وينطلق اثنيهما  
عالقته  وحتليل  رموزه،  وحتليل  شخصياته  حياة  ومن  األديب  النص  من 

ه وما تعانيه من ابلنصوص األخرى لألديب من أجل الكشف عن نفسيت
عقد كانت وراء الشكل الذي يتخذه العمل. فإذا كان حتليل العمل األديب 
وفق هذا املنهج يساعد على فهم نفسية األديب، فإن هذا الفهم يساعد 

 أكثر على فهم النص نفسه، كما يساعد على فهم نصوصه األخرى. 

ئها  وقد استند كل من فرويد وإرنست جونز إىل هذه النظرية ومباد
لتحليل عدد من األعمال األدبية والفنية، نقف منها على عملني مها: كتاب 
وأوديب  "هاملت  وكتاب  فرويد،  لسيغموند  والفن"  النفسي  "التحليل 

Hamet and 0edepus .إلرنست جونز " 

التحليل النفسي لألعمال األدبية والفنية عند فرويد  3  )
 وإرنست جونز: 

دافنتشي   والفن:  النفسي  "التحليل  كتاب  فرويد  خيصص 
وفيودور  دافنتشي  ليوانردو  شخصييت:  لتحليل  ودوستويفسكي" 
دوستويفسكي من خالل أعماهلما الفنية واألدبية، وجيعل ذلك يف قسمني 
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السيكولوجية"  يف  دراسة  دافنتشي:  "ليوانردو  بعنوان:  الكتاب  من 
 و"دوستويفسكي وجرمية قتل األب". 

ستند فرويد يف القسم األول من الكتاب إىل معطيات من طفولة يو 
دافنتشي تفسر ما كان يعيشه من اضطراابت نفسية، منها ذكرى ظلت 
مسيطرة عليه يف كل مراحل حياته، رواها على الشكل التايل: "يبدو أنه قد 
ذهين  على  يطرأ  فإنه  ابلنسر،  متاما  نفسي  أشغل  أن  قبل  من  علي   ُقد ر 

ة جدا، فحينما كنت ال أزال يف املهد هبط علي  نسر، فتح  كذكرى قدمي
(. هذه 27فمي بذيله، وضربين عدة مرات بذيله على شفيت" )فرويد: ص

الذكرى يفسرها فرويد تفسريا رمزاي أسطوراي، بكوهنا ذكرى غري حقيقية، 
املبكرة.  الطفولة  مرحلة  إىل  البلوغ  مرحلة  من  لتخيل  نقل  عملية  ولكنها 

زية هذه الذكرى يف داللة النسر يف بعض األساطري القدمية على وتتجلى رم
األم، ليحلل من خالهلا شخصية دافنتشي اليت كانت تعاين، يف رأيه من 
مرض نفسي يتمثل يف عقدة أوديب، بسبب االضطراابت اليت عاشها يف 

 طفولته لكونه ولد من عالقة غري شرعية. 

عد  ليفسر  املعطيات  هذه  من  فرويد  لوحات وينطلق  من  دا 
فالسمة  األخري".  و"العشاء  و"اجلوكندا"  آن"  "القديسة  منها:  دافنتشي، 
املشرتكة بني هذه اللوحات هي االبتسامة املمتدة والعريضة اليت تكررت يف 
كثري من اللوحات اليت رمسها دافنتشي. ويستنتج فرويد من خالل الربط 

مة الغامضة تعرب عن بني هذه اللوحات وبني ذكرى النسر أن هذه االبتسا
حرمان الطفل وحرمان األم اليت عاشت منبوذة يف طفولته. ومن مث فهي 
تعبري ال واع عن ارتباط جنسي لدافنتشي أبمه. هذا االرتباط، الذي متثله 
عقدة أوديب، مت قمعه لتنتج عنه اضطراابت نفسية ذات أبعاد جنسية عند 
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بشكل رمزي   ا للتعبري عنهدافنتشي، ومثلت اللوحات وذكرى النسر وسيلة  
 بعيدا عن رقابة األان األعلى. 

ويدل هذا التحليل على أن فرويد يعتمد منهجا ينطلق من ذكرايت 
الفنان إلجراء حتليل نفسي لشخصيته والكشف عن اضطراابهتا وُعقدها 
اجلنسية. ويف ضوء نتيجة هذا التحليل يفسر أعماله الفنية وما حتمله من 

هذه األعمال نفسها ومما توصل إليه من نتائج إللقاء   رموز، مث ينطلق من 
 مزيد من الضوء على خبااي نفسية الفنان وشخصيته.

ويف القسم الثاين من الكتاب، الذي كان يف أصله تقدميا لرواية  
اإلخوة كارامازوف، يتناول فرويد شخصية فيودور دوستويفسكي من خالل 

املعقدة  الشخصية  من  فينطلق  الرواية،  لدوستويفسكي،   هذه  واملضطربة 
السادية  إىل  ميله  يف  املتمثلة  النفسية،  االضطراابت  هذه  حيث كانت 
والتعاطف مع اجملرمني، تتجلى يف نوابت صرع حادة كانت تعرض له بني 
الفينة واألخرى، مصحوبة بفقدان الوعي، مع أهنا تعود إىل طفولته عندما 

هذه النوابت كانت تعبريا بدأت على شكل نوابت خفيفة. ويرى فرويد أن  
رمزاي عن املوت: فهي ختفي رغبة دفينة يف موت األب )من خالل تقمص 
شخصيته(، وأتخذ يف الوقت نفسه شكل العقاب للذات على هذه الرغبة. 
األعلى إىل  األان  يوجهه  العقاب على شكل خطاب  فرويد هذا  ويصوغ 

أنت أبوك، ولكنك األان: "إنك تريد أن تقتل أابك لتصبح أنت هو. اآلن 
(. ومن املعروف يف مدرسة التحليل النفسي 106أب ميت" )فرويد: ص

أن الرغبة يف قتل األب عند األطفال الذكور مقرتنة برغبة أخرى هي الرغبة 
اجلنسية يف األم املعروفة بعقدة أوديب. وتُعد الرغبة يف قتل األب )جرمية 

لذنب الذي كان يعاين منه قتل األب( عند فرويد املصدر األول للشعور اب 
 دوستويفسكي وكان سببا يف نوابت الصرع. 
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يرى أبهنا تكشف  "اإلخوة كارامازوف"  فرويد إىل رواية  وبعودة 
منها، وذلك من  يعاين  الكاتب  اليت كان  النفسية  عن هذه االضطراابت 
خالل تنافس األب كارامازوف مع ابنه البكر )الذي يرمز للكاتب( على 

على عالقة هبما معا، فيقرر االبن قتل أبيه، لكن ابنا آخر   حب فتاة كانت
غري شرعي لكارامازوف كان يعاين من الصرع يكتشف اخلطة، فيستغلها  
لالنتقام من أبيه الذي كان يسيء معاملته، لتتجه أنظار الشرطة حنو االبن 
البكر. وبذلك يكون الكاتب قد أسند اجلرمية إىل شخص آخر نسب إليه 

عانيه من صرع، دون أن ينفي عنه ذلك رغبته يف ارتكاب جرمية ما كان ي
 قتل األب املرتبطة بعقدة أوديب. 

وابلعودة إىل حياة دوستويفسكي مرة أخرى فإن والده قد مات 
مقتوال. وهو ما يعين أن اجلرمية اليت ارتكبها شخص آخر هي رغبة أيضا 

صريح عن هذه الرغبة، لإلبن فيودور. ومبا أن قيم اجملتمع ترفض التعبري ال
فإن الوعي الكاتب كان موجها له لإلفصاح عنها بشكل مقنَّع من خالل 

 عمله األديب. 

 Hamlet and 0edepusويتبع إرنست جونز يف كتاب  
هذا املنهج نفسه يف حتليل نفسية ويليام شكسبري من خالل حتليل شخصية 

العنوان نفسه. وي تلخص تفسريه هاملت يف مسرحيته الشهرية اليت حتمل 
للرتدد الذي عاشه هاملت يف قتل عمه واالنتقام ملقتل والده يف أن هاملت 
كان يعاين من اضطراب نفسي سببه حبه الطفويل ألمه وكبته رغبة قتل 
األم من عمه  الرغبة، لكن زواج  فلما مات األب مت إشباع هذه  األب، 

من قتل األب   أوقعه يف مشكلة نفسية أكرب، ألن القيم اليت كانت متنعه
وتفرض عليه كبت رغبته يف امتالك األم هي نفسها اليت صارت تفرض 
عليه االستسالم لواقع زواجها من عمه. فكانت النتيجة أن هاملت أصبح 
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يعيش حالة من الرتدد غري املربر يف االنتقام ألبيه. وهو تردد يكشف عن 
األعلى وبني رغبة اضطراب نفسي سببه الصراع بني القيم اليت يفرضها األان  

األان يف قتل األب والعم، بوصفهما منافسني جنسيني، من أجل امتالك 
 األم. 

هذا األمر يكشف، من وجهة نظر التحليل النفسي، عقدة قتل  
بعد   األب اليت كان يعاين منها شكسبري نفسه، خاصة أنه كتب مسرحيته

، وعاجل فيها وفاة والده، مثلما كتب مسرحية ماكبث بعد وفاة ابنه هاملت 
 . موضوع موت االبن

فمنهج التحليل النفسي إذن ينطلق من املعطيات اخلاصة ابحلياة 
واضطراابت   عقد  من  يعانيه  ما  على  ليقف  الفنان،  أو  لألديب  النفسية 
يبحث عن تفسري هلا يف أعماله اإلبداعية، مث يعود مرة أخرى ليلقي مزيدا 

جيعل هذا املنهج بعيدا عن جمال من الضوء على حياته النفسية. وهو ما  
النقد األديب وأقرب إىل التحليل النفسي حلياة املبدع. لذلك جند ما كتبه 
األديب واترخيه  متوجها يف معظمه إىل حتليل حياة  اجملال  فرويد يف هذا 

ص ئالنفسي بعيدا عن حتليل النص األديب أو الفين وما ميتاز به من خصا
 إبداعية.

 

4 ) :  اتجاهات أخرى للمنهج النفسي

شهد املنهج النفسي تطورا بعدما وضع فرويد نظريته يف التحليل 
قد  بعد ذلك  اليت جاءت  االجتهادات  أن كل  من  الرغم  النفسي، على 
الساحة  الرئيسة. وقد شهدت  مفاهيمها  النظرية وإىل  استندت إىل هذه 



ي الحديث  ي مناهج النقد األدب 
ات فر  الفصل الرابع   محاضر

27 
 

وت النفسي  املنهج  تعتمد  متعددة  نظرية النقدية ظهور نظرايت  ضيف إىل 
فرويد أو تصحح بعض مبادئها، نقف منها عند منوذجني مها: جاك الكان 

 ن. و وشارل مور 

ليصوغ  لفرويد  النفسي  التحليل  نظرية  من  الكان  جاك  استفاد 
 نظريته يف مراحل النمو النفسي للطفل اليت قسمها إىل ثالثة هي:

املرآة:   − الطفولة مرحلة  مرحلة  من  جزء  هي 
إىل حدود الشهر الثامن، ومتتاز بكون الطفل ال   تداملبكرة اليت مت

يستطيع متييز نفسه عن حميطه وال تكوين إحساس كامل بذاته.  
وهلذا فإنه يسعى إىل استكشاف كل شيء، مبا يف ذلك أعضاء 
الشهر   من  وبداية  اخلارجي.  احمليط  من  جزء  وكأهنا  جسمه، 

كيان السادس يتمكن الطفل من تكوين إحساس بنفسه على أنه  
كامل، كمن يرى نفسه يف مرآة، لكنه ال يستطيع التعبري عن هذا 

 اإلحساس، لعدم قدرته على استعمال الكلمات. 
هي امتداد للمرحلة األوىل مرحلة نظام اخليال:   −

فبعد اكتشاف الطفل ذاته يسعى إىل بناء   اليت تسبق امتالك اللغة.
بتحكمه يف حم فيشعر  واخليال،  الصور  طريق  يطه عن عامله عن 

ارتباطه هبا.  فيزداد  أمه،  هذه   طريق  األم عنصرا حموراي يف  ومتثل 
املرحلة، كما حيدد شكل عالقتها ابلطفل مالمح شخصيته وطبيعة  

 نفسيته يف املستقبل. 
الرموز:   − نظام  اخلسارة مرحلة  مرحلة  متثل 

يصاحبه  اللغة  استخدام  إىل  انتقاله  ألن  الطفل،  لدى  الكربى 
النفصال عن احمليط، وشعور ابهلوية )ذكر إحساس ابالختالف وا

أو أنثى(. غري أن االنفصال الكبري الذي يسميه الكان ابخلسارة 
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الطفل  حياة  أن  الكان  ويرى  األم.  عن  االنفصال  هو  الكربى 
املستقبلية كلها تبىن على هذه املرحلة، ألن كل ما يفعله اإلنسان 

ابالنفصال   بعد ذلك هو سعي إىل تعويض اخلسارة اليت أصابته
عن األم، فيكون هذا السعي إىل اإلشباع بطريقة من الطرق اليت 
حيددها نظام الرموز، كالبحث عن احلب أو الشريك أو املال... 
الكامل  والتعويض  التام  الرضى  حتقيق  إىل  أبدا  يصل  أن  دون 

 للخسارة الكربى. 
ويرى الكان أن دخول الطفل إىل نظام الرموز ينشأ عنه 

الوا السابقة، خضوعه  لرغباته  وإقصاء  االجتماعية،  للقيم  عي 
تنتمي إليه. إن  كرغبته يف استمرار االرتباط ابألم، ألهنا مل تعد 
الطفل،  هلا  خيضع  اليت  واحملظورات  القيم  نظام  هو  الرموز  نظام 
رغبته   فيها  مبا  النظام،  هذا  توافق  ال  اليت  رغباته  مجيع  فيكبت 

لى وجوده االجتماعي. لكن اجلنسية يف األم، من أجل احلفاظ ع
إقصاء نظام اخليال من منطقة الوعي وكبت الرغبات املرتبطة به 
يؤدي إىل حضوره بطريقة غري واعية. ومتثل اللغة وسيلة من وسائل 
التعبري الرمزي عن هذه الرغبات. ومن مثة تعد األعمال األدبية وما 

النا  تة عن حتمله من استعارات تعبريا عن االضطراابت النفسية 
 هذا االنتقال الذي يعود إىل مرحلة الطفولة. 

ن، من نظرية فرويد يف و واستفاد انقد فرنسي آخر، هو شارل مور 
التحليل النفسي، لتطوير ما يسمى مبنهج النقد النفسي الذي يقوم على 
مفهوم مركزي هو "األسطورة الشخصية" وعلى حتكم ثالثة عوامل يف إنتاج 

الو  هي:  األديب،  األديب العمل  وشخصية  واترخيه،  االجتماعي  سط 
للنقد  موضوعا  األخري  العامل  هذا  ليجعل  واترخيها،  واللغة  واترخيها، 

ألعمال األدبية ابلكشف عن نفسية املبدع االنفسي. ويهتم مورون يف حتليل  
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للوصول ،  من خالل لغته وصوره الفنية، عرب تميع الصور املتكررة وتركيبها
األسطورة الشخصية للمبدع. وهو يف ذلك يتجاوز نظرية إىل ما يسميه:  

فرويد اليت تقوم على عصابية األديب وعلى كون اإلبداع األديب تعبريا غري 
ن ينطلق من العمل األديب وما حيتويه و فشارل مور   واع عن هذه العصابية.

الصورة  وتركيبها الستخالص  حتليلها  على  ويعمل  استعارات وصور،  من 
 متثل "أسطورة" األديب. ومن خالل هذه األسطورة يكشف األصلية اليت 

 عن نفسية األديب الذي يتجسد بشكل غري واع يف أسطورته الشخصية. 

 

5 :  ( مؤاخذات عىل المنهج النفسي

ال شك يف أن املنهج النفسي، ابتاهاته املختلفة، قد ساهم يف 
يف عملية اإلبداع   تطوير النقد األديب احلديث بتقدميه منظورا جديدا له أمهيته

األديب هو املنظور النفسي. وهو بذلك يتجاوز املنهج التارخيي الذي يلغي 
العامل النفسي والبعد الفردي لعملية اإلبداع، وجيعل األدب نتاجا حتميا 
لعوامل التاريخ والبيئة. وقد ساهم بذلك يف ظهور اتاهات نقدية متعددة 

تالمذته عن عملية اإلبداع األديب. غري أتثرت ابملفاهيم اليت أرساها فرويد و 
أن املنحى الذي اختذه املنهج النفسي مل يْنأَ به عن السقوط يف مقولة احلتمية 
أيضا، ابنتقاله من احلتمية التارخيية إىل احلتمية النفسية، بنظرته إىل األدب 
على أنه انعكاس حتمي لنفسية عصابية، ونظرته إىل كل أديب أو مبدع 

ثل حاال َمَرضية ويعاين من اضطراابت واحنرافات نفسية. كما أنه على أنه مي
التارخيي من اهتمام مبضمون العمل األديب  يسقط فيما سقط فيه املنهج 
عملية  متحكما يف  الالوعي  أن جعل  ذلك  إىل  يضاف  وحبياة صاحبه. 
اإلبداع األديب يؤدي إىل إلغاء وعي األديب الذي ال ميكن إنكار أمهيته 

 نتيجة أتثره مبا حييط به من ظروف. أيضا،  
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6 : ي ي النقد العرن 
 
 ( المنهج النفسي ف

كان للمنهج النفسي أثر يف النقد العريب تلى يف أعمال عدد من 
النقاد الذين أتثر معظمهم مبنهج فرويد يف التحليل النفسي والكشف عن 

ين االضطراابت النفسية الكامنة خلف عملية اإلبداع. ومن أبرز النقاد الذ 
نشري إليهم يف هذا السياق: عز الدين إمساعيل يف كتابه "التفسري النفسي 
لألدب" وحممد مندور يف كتاب "يف امليزان اجلديد" وعباس حممود العقاد 
نواس" وجورج  النويهي يف كتابه "نفسية أيب  نواس" وحممد  "أبو  يف كتابه 

 اية العربية".طرابيشي يف عدد من مؤلفاته وأبرزها "عقدة أوديب يف الرو 

فقد عمد عز الدين إمساعيل يف كتاب "التفسري النفسي لألدب" 
إىل تقدمي تفسري نفسي لعدد من األعمال األدبية كمسرحية شهرزاد لعلي 
أمحد ابكثري ورواية السراب لنجيب حمفوظ، إضافة إىل تفسريه النفسي لعدد 
من صور الشعر العريب، مع حتفظه على الداللة السلبية لعصابية األديب 

لفنان كما هي شائعة يف مدرسة التحليل النفسي، واإلقرار أبن االحنراف وا
 النفسي ليس هو احملدد الوحيد للعبقرية. 

واته اهتمام حممد مندور يف كتاب "يف امليزان اجلديد" إىل التحليل 
"رسالة  اخليالية  رحلته  خالل  من  املعري  العالء  أيب  لشخصية  النفسي 

التشاؤم واليأس والشك عليها، مفسرا إايها الغفران"، فالحظ هيمنة قيم  
 ابضطراب نفسية أيب العالء وعدم استقرارها.

هذا  نفسية  لتحليل  نواس"  "أبو  خصص كتابه  فقد  العقاد  أما 
الشاعر معتمدا على معطيات من حياته ومن شعره، ليخلص إىل أن مجيع 

ه تعود مظاهر االحنراف اليت يثريها شعره ومجيع الصفات اليت متيز شخصيت
ر آفاتِّ  إىل مرض نفسي يتمثل يف عقدة النرجسية، حيث يقول: "وإمنا تفس ِّ
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أيب نواس مجيعا ظاهرٌة نفسية أخرى هي النرجسية اليت جعلناها عنواان هلذا 
الفصل، وفيها تفسري آلفته الكربى وتفسري لآلفات الصغرى اليت تتفرع على 

 (. 32جوانبها" )العقاد:  

النويهي ابلتحليل النفسي لشخصية أيب نواس أيضا واهتم حممد  
 يف كتابه "نفسية أيب نواس" من خالل أربعة فصول تصف سلوكه هي: 

 الفصل األول: اخلمر  −
 الفصل الثاين: الشذوذ اجلنسي −
 الفصل الثالث: النشوة الدينية  −
 الفصل الرابع: اندفاع فاحنالل  −

لسلوك، وما ويربط النويهي ما عرف عن أيب نواس من احنراف يف ا
عرب عنه يف شعره، ابحنراف نفسي يعود إىل طفولته ويتمثل يف عقدة أوديب. 
ويرى أن هذه العقدة اليت خيتزهنا الشاعر يف الشعوره هي اليت تتحكم فيما 
عرب عنه يف شعره من احنراف. ومما قاله يف ذلك: "واكتواؤه الباطن بعقدته 

باه شعورا عميقا ابلذنب عذبه وإدراكه الواعي اللتوائه وفساد سريته أكس
أشد العذاب، مبا ول ده فيه من إحساس ابخلزي وامشئزاز من النفس، فكانت 
الفخر  مدعيا  ومجوحه  اندفاعه  يف  ويبالغ  املباالة  عدم  يتصنع  أن  حيلته 
رَة  بشذوذه والزهو آباثمه. وقد وجد يف مُحَي ا اخلمر وما ُتكسبه من اجلرأة والش ِّ

 الطيش.أكرب معني على هذا  

وحتقيق  األم،  عن  عاطفي  وتعويض  النساء  عن  تعويض جنسي 
للنزوع الفاسق، وإشباع لالرتداد الطفويل )...( ال جرم أن جيد يف اخلمر 

 (. 158دواءه األعظم لعلله النفسية" )النويهي:  
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أما جورج طرابيشي فقد اهتم يف كتابه "عقدة أوديب يف الرواية  
املازين وتوفيق العربية" بتحليل أعمال روائية   القادر  لكل من إبراهيم عبد 

احلكيم وأمينة السعيد وسهيل إدريس. وقد صرح يف تقدميه للكتاب أبن 
منطلقه يف دراسة أعمال هؤالء هو منهج التحليل النفسي، دون أن يعين 
ذلك اختزال النص األديب يف بُعده النفسي. وهو ما يعين تاوز عمل كل 

لذين وقفا عند حدود املبدع الُعصايب، واالهتمام من فرويد وإرنست جونز ال
ابجلانب الفين أيضا يف النص األديب، إضافة إىل ما حيمله من إيديولوجيا 

 (. 364-2/363ورؤية للعامل )طرابيشي:  

الك  يف  الناقد  يعتمده  الذي  النفسي  التحليل  جانب  ب تاويف 
كاتب" و"إبراهيم  نكتفي ابلوقوف عند منوذج من دراسته لرواييْت "إبراهيم ال

الثاين" إلبراهيم عبد القادر املازين اللتني يرى فيهما سرية ذاتية حتضر فيها 
الكاتب أكثر مما مها روايتان خياليتان. ومعىن ذلك أن االحنرافات  ذات 
النفسية اليت تعرب عنها الروايتان يف جانبها اجلنسي خاصة هي يف حقيقتها 

طراب يقول  نفسه.  الكاتب  مبنية احنرافات  الكاتب  إبراهيم  "رواية  يشي: 
بتمامها على مفارقة كربى: فبطلها ال يرى من عالقة لإلنسان ابلعامل إال 
عالقة الرجل ابملرأة، ويف الوقت نفسه ال يرى أن مثة عالقة ممكنة للرجل 
ابملرأة. وهذا االختصار للعامل إىل بعده اجلنسي، مع العجز يف الوقت نفسه 

س، هو ما جيعلنا خنتلف مع النقاد الذين درسوا إبراهيم  عن ولوج عامل اجلن
بطال  فيه  نرى  فنحن ال  األساسية لشخصيته:  السمة  الكاتب يف حتديد 
على  يبعث  الذي  الصدق  من  وجهه  له  بشراي  أمنوذجا  وال  رومانتيكيا، 

 (. 2/369اإلعجاب )...( وإمنا نرى فيه منوذجا ُعصابيا" )طرابيشي:  

االضطراابت النفسية اليت عاشها املازين   وهكذا يرى طرابيشي أن 
يف طفولته واليت عرب عنها يف روايتْيه يف شكل عجزه عن حب النساء سببها  
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عقدة أوديب: "لقد رأينا يف حتليلنا لرواييْت إبراهيم الكاتب وإبراهيم الثاين  
 (. 396/ 2أن إبراهيم ما استطاع أن حيب املرأة ألنه حيب أمه" )طرابيشي:  
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 المنهج االجتماعي المحور الثالث: 

ميكننا تعريف املنهج االجتماعي يف النقد األديب أبنه منهج يفسر 
اإلنتاج األديب يف ظل ظروفه االجتماعية اليت سامهت يف نشأته. وهو، هبذا 
املعىن، يعد امتدادا للمنهج التارخيي الذي احتضن بذوره األوىل مع أمثال 

مية األدب، مدام دوستايل وهيبوليت تني الذي جعل البيئة عنصرا حمددا حلت
جبانب العصر واجلنس. غري أن عوامل أخرى سامهت يف ظهور هذا املنهج 
يف صيغته األوىل القائمة على مفهوم االنعكاس بداية من أوائل القرن التاسع 

لوعي االجتماعي وعالقة اعشر، أبرزها ما خلفته الثورة الفرنسية من تكريس  
و  االجتماعية،  ابلتحوالت  االفكر  بتاكذا  وخضوعها لوعي  الظواهر  رخيية 

 ملنطق التطور. 
عامل ساهم يف ظهور هذا  املاركسي أكرب  االجتماع  ويعد علم 
واالقتصادية(   )االجتماعية  التحتية  األبنية  انعكاس  فكرة  برتسيخه  املنهج 
على األبنية الفوقية )الفكرية( انطالقا من أسبقية املادة على الفكر. ومن 

اركسية إىل كل نتاج فكري، مبا فيه اإلنتاج هذا املنطلق نظرت الفلسفة امل 
األديب، على أنه انعكاس ألمناط اإلنتاج املادية وللصراع الطبقي. وكان قول 
معيشتهم  ولكن  معيشتهم،  حيدد  الذي  هو  الناس  إدراك  "ليس  ماركس: 
االجتماعية هي اليت حتدد إدراكهم" مرجعا لكثري من نقاد األدب الذين 

للقول أبن األدب، مبا هو إنتاج فكري، يعد انعكاسا اعتنقوا هذه النظرية  
لعوامل اإلنتاج املادية اليت تتحكم يف نشأته وتطوره. كما أن التصور الذي 
الدايلكتيك  مبدأ  على  البنيتني  بني  العالقة  قيام  حول  ماركس  به  جاء 
)اجلدل( قد فتح الباب أمام اجتهادات طورت هذا املنهج وأخرجته من 

 القائمة على مفهوم االنعكاس. صيغته األوىل  
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1 :  ( اتجاهات المنهج االجتماعي

شهد املنهج االجتماعي تطورا نتج عنه ظهور اتاهات متعددة 
تتفق مجيعا حول أتثري عوامل اإلنتاج املادية والصراع الطبقي على اإلنتاج 
األديب، وختتلف يف تصوراهتا حول طبيعة هذا التأثري وحول منهج دراسة 

تتمثل أهم هذه االتاهات يف: نظرية االنعكاس اليت كانت بدايتها األدب. و 
اجلديل  واالتاه  إسكاربيت،  لروبري  التجرييب  واالتاه  دوستايل،  مدام  مع 

 جلورج لوكاتش ولوسيان غولدمان، والنظرية النقدية ملدرسة فرانكفورت. 
االنعكاس: نظرية  مدام   أ(  الفرنسية  الناقدة  مع  بدايتها  كانت 

سنة  دوستا أصدرت  عندما  عالقته   1800يل  يف  "األدب  كتاب: 
والسياسة.  اجملتمع  بتطور  يتطور  األدب  أن  فيه  رأت  الذي  ابملؤسسات" 
واستشهدت لذلك ابألثر الذي أحدثته الثورة الفرنسية على تطور األدب 
العصر  يف  سائدا  )الذي كان  امللوك  مدح  من  به  االنتقال  طريق  عن 

فيه ابلواقع ويصور سلبيات اجملتمع ويدعو إىل الكالسي( إىل عصر يرتبط  
تغيريها، فكان كل ذلك نتيجة للمفاهيم الثورية اليت محلتها الثورة منذ أواخر 
املنهج  رائد آخر من رواد  بعد ذلك  أكده  ما  الثامن عشر. وهذا  القرن 
تطور  اختذ  الفرنسية  الثورة  قوله: "منذ  االجتماعي هو جورج لوكاتش يف 

وضعت جهود الكتاب األصليني، حتما، يف تناقض مع أدب   اجملتمع وجهة
الفرنسية:   والواقعية  )بلزاك  عصرهم"  مدام 23ومجهور  وبعد كتاب   .)

مقاال بعنوان "األدب تعبري   1806دوستايل كتب الناقد دي بوالند سنة  
 عن اجملتمع". 

املنهج  هذا  ترسيخ  يف  تني  هيبوليت  الفرنسي  الناقد  ساهم  وقد 
لتاسع عشر ضمن منهجه التارخيي، وذلك من خالل القول خالل القرن ا
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بوجود أسباب موضوعية دقيقة حتكم تطور الظواهر الثقافية مثل تلك اليت 
حتكم الظواهر الفيزايئية. وهو ما ينتج عنه القول أبن األدب نتاج حتمي 
لظروفه االجتماعية والتارخيية، وأنه "مرآة العصر"، وأبن وظيفة الناقد هي 

  هذه احلتمية والبحث عن األسباب اليت أدت إىل نشأة األدب. تفسري
أحضان  يف  ولدت  قد  االنعكاس  نظرية  أبن  القول  ميكن  وهلذا 
التارخيي، وأبن النقاد التارخييني قد سامهوا يف ترسيخها عن طريق  املنهج 
العوامل  لتشمل  األدب  ظهور  يف  املؤثرة  العوامل  إىل  نظرهتم  توسيع 

 عوامل التاريخ واجلنس والبيئة. االجتماعية جبانب
أن  رأوا  آخرين  نقاد  قبل  من  معارضة  لقيت  املرآة  فكرة  لكن 
األعمال األدبية األصيلة تتجاوز عصرها وال تكون جمرد مرآة له. وقد طور 
جورج لوكاتش هذه الفكرة ليؤسس نظرية جديدة يف سوسيولوجيا األدب، 

للعم تصورا  وتعتمد  املاركسي  الفكر  على  مفهوم تقوم  يتجاوز  األديب  ل 
 االنعكاس احلتمي الذي كان سائدا يف املرحلة السابقة. 

نشأ هذ االتاه متأثرا بنظرية االنعكاس اليت   ب( االجتاه التجرييب:
تعل لكل جمتمع أدبه اخلاص. وهو يهتم بدراسة اإلنتاج األديب دراسة كمية 

عالقته ابلسوق إحصائية من حيث ظروف إنتاجه، وعملية توزيعه ونشره، و 
واالقتصاد، فيهمل بذلك جوانبه األدبية. وأبرز من ميثله: الناقد الفرنسي 
روبري إسكاربيت يف كتابه "سوسيولوجيا األدب" الذي عرض فيه لقضااي 
تتعلق إبنتاج األدب وتداوله من قبيل: مهنة األدب ونشر الكتاب ودوائر 

 لقراء... توزيعه ومشكلة التمويل واالحتكار وأتثريه يف ا
عالقة   عن  الكشف  إىل  يسعى  االتاه  هذا  فإن  العموم  وعلى 
اإلنتاج الثقايف واألديب ابألوضاع االجتماعية واالقتصادية، وال يلتفت إىل 
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جوانبه اإلبداعية. وهو ما جيعله أقرب إىل علم االجتماع منه إىل جمال النقد 
 األديب. 

سفة التاريخ ومفهوم يعتمد هذا االتاه على فل  ج( االجتاه اجلديل:
اجلدل عند هيجل الذي يرى من خالله أبن حركة التاريخ تسري يف شكل 
خطي حيكمه صراع املتناقضات. وهو املفهوم الذي أخذه ماركس ليصوغ 
من خالله نظريته يف تطور أمناط اإلنتاج االقتصادي اليت تقوم على مفهوم 

نمط الالحق للسابق. هذا الصراع بني أمناط اإلنتاج املتناقضة وعلى نفي ال
التصور املاركسي يقوم أيضا على مسامهة اإلنتاج الفكري يف هذا التطور 
من خالل عالقة جدلية تربطه أبمناط اإلنتاج املادية، ليكون بذلك نتاجا 
هلذه األمناط، لكنه يف الوقت نفسه مساهم يف تغيريها. وهذه املسامهة اليت 

يها بواقعها ومستقبلها هو ما يسمح حلركة تسدها الطبقات املقهورة عرب وع
النهائية وأتسيس  غايته  إىل  التطور  يصل  األمام حىت  إىل  ابلسري  التاريخ 

 اجملتمع الشيوعي. 
وقد مسح هذا بظهور تصور لألدب يرى فيه إنتاجا طبقيا معربا 
عن وعي الطبقة االجتماعية ومسامها يف حتررها من ظروف االستغالل اليت 

َجري: ختضع هلا. و 
َ
كان أول منظر هلذا االتاه هو الفيلسوف املاركسي امل

 جورج لوكاتش. 
أقام لوكاتش نظريته النقدية على أساس الفلسفة املاركسية اليت تعد 
األدب جزءا من اإلنتاج الثقايف للمجتمع، وظيفته حترير اجملتمع من سيطرة 

ال هذا  عن  لوكاتش  عرب  وقد  املتحكمة.  الرأمسالية  ضمن الطبقات  توجه 
مؤلفات منها: "التاريخ والوعي الطبقي" و"بلزاك والواقعية الفرنسية"، حيث 
سعى يف الكتاب األول إىل العودة ملا مساه "املاركسية األصلية"، أي األفكار 
احلقيقية اليت عرب عنها ماركس حول اجملتمع وتطور أمناط اإلنتاج وعالقتها 
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من وسائل الصراع اإليديولوجي اليت ابلفكر، ومن ضمنها أن الثقافة وسيلة  
ينبغي للربوليتاراي استعماهلا يف مواجهة الثقافة البورجوازية وإيديولوجيتها. وال 
ميكن للثقافة أن تؤدي هذه الوظيفة الرايدية والتحريرية إال إذا كانت صادرة 
عن "وعي طبقي". وهذا الوعي ليس قطعا وعيا فرداي أو جمموع وعي األفراد  

ني إىل الطبقة االجتماعية، ولكنه وعي مجاعي. ويعد الطابع اجلماعي املنتم
هلذا الوعي أهم ما مييز األعمال األدبية العظيمة والطليعية عن غريها )التاريخ 

 (. 52والوعي الطبقي: 
معىن ذلك أن لوكاتش ينظر إىل األدب بوصفه جزءا من الوعي 

انعكاسا حتميا الطبقي ومعربا عنه. ومن مث فهو ليس "مرآة للوا قع" وال 
لألوضاع االجتماعية، بل هو موقف إيديولوجي من الواقع وصورة من صور 
خالل  من  ينعكس  الوعي  هذا  االجتماعية.  الطبقة  حتمله  الذي  الوعي 

 الطابع التخييلي واجلمايل لألدب.
وبذلك يكون لوكاتش قد قو ض التصور الذي كان يرى يف األدب 

ستبعد، من مث، جوانبه التخييلية واجلمالية. فقد انعكاسا حتميا للواقع وي
صار األدب مع االتاه اجلديل الذي أسسه لوكاتش شكال من أشكال 
مع  صراعها  يف  املسحوقة  الطبقات  توظفها  اليت  الطبقية  اإليديولوجيا 
ال  مجاعيا  وعيا  حتمله  الذي  الوعي  تعل  اإليديولوجيا  هذه  البورجوازية. 

نب التخييلية واجلمالية للعمل األديب وسيلة من وسائل فرداي، كما تعل اجلوا
 تصريف هذا الوعي. 

نظر لوكاتش  بوصفها   وبناء على ذلك  الروائية  الشخصيات  إىل 
مناذج اجتماعية، متثل وعيا طبقيا وتساهم يف التعبري عن إيديولوجيا النص 

 الروائي. 
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غاية  يف  أخرى  نتيجة  لوكاتش  قدمه  الذي  التصور  عن  وينتج 
الطبقة  وبتطلع  الطبقي  ابلوعي  األديب  العمل  ارتباط  أن  ذلك  األمهية: 

يفة طليعية ثورية تربطه ابملستقبل. وتنبين االجتماعية حنو التحرر جيعل له وظ 
هذه النتيجة على كون الوعي الذي متتلكه الطبقة االجتماعية ليس وعيا 
حباضرها فقط، ولكنه وعي مبستقبلها أيضا. وهذا ما يعطيه بُعَده الثوري 

 والطليعي.
غري أن ارتباط األدب أبمناط اإلنتاج املادية وطبيعة الصراع الطبقي 

أيضا على   ليس مؤثرا الذي حيمله فقط، ولكنه مؤثر  الوعي  طبيعة  على 
األنواع  تطور  إىل  لوكاتش  ينظر  السياق  هذا  والفنية. ويف  األدبية  طبيعته 
"سوسيولوجيا  مفهوم  بصياغته  السائدة  اإلنتاج  أبمناط  عالقته  األدبية يف 
األجناس األدبية" الذي يرى من خالله أن تطور األجناس مرتبط بتطور 

اإلنتاج. ومن هنا كان تفسريه لنشأة الرواية على أنه مرتبط بتحول   أمناط
"ملحمة  أبهنا  إايها  واصفا  الرأمسالية،  إىل  اإلقطاع  من  اإلنتاج  منط 

 البورجوازية".
أفكار  غولدمان  لوسيان  الفرنسي  والفيلسوف  الناقد  طور  وقد 

ابلبني أيضا  املعروفة  األدب  سوسيولوجيا  يف  نظريته  لصياغة  وية لوكاتش 
 التكوينية اليت ترتكز على القواعد التالية:

للواقع  − حتميا  وال  آليا  انعكاسا  ليس  األدب 
االجتماعي وال النفسي، ولكنه تعبري عن وعي الطبقة االجتماعية.  
جيرد  الذي  املاركسي  املادي  الفكر  أثر  القاعدة  هذه  وتعكس 
 اجلانب النفسي من كل وظيفة يف اإلنتاج الفكري، إذ أن العمل

األديب ليس عمال فرداي معربا عن ميول نفسية أو عواطف ذاتية  
لوعي  نتاج  هو  بل  األديب،  مكبوتة يف الوعي  نوازع  أو  جمردة 
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مجاعي ومعرب عن إيديولوجيا تتحدد يف ظل منط اإلنتاج املادي 
 وما ينتج عنه من صراع طبقي. 

هذا الوعي ليس فرداي، ولكنه مجاعي. واألدب  −
ردي أدب مزيَّف وليس انضجا، ألنه ختلى الذي يعرب عن وعي ف

 عن وظيفته الثورية.
هذا الوعي الطبقي يتضمن وعي الطبقة بواقعها  −

من  نوعني  عن  معربا  األدب  يكون  مث  ومن  ابملستقبل.  ووعَيها 
الوعي ال ينفصالن مها: الوعي الكائن )وهو وعي الطبقة بواقعها 

)و  املمكن  والوعي  األخرى(  الطبقات  تاه  وعيها ووضعها  هو 
 مبستقبلها وأبساليب حتررها من االستغالل املادي(. 

متتاز األعمال األدبية ببنيات داللية كلية تفهم  −
من العمل يف كليته. وهذه البنية الداللية هي بنية الوعي اجلماعي 
األديب:  العمل  يف  الكلية  البنية  هذه  غولدمان  ويسمي  للطبقة. 

فكل عمل أديب، .  la vision du mondeالرؤية للعامل  
هبذا املعىن، يعرب عن رؤية للعامل تعكس وعي الطبقة االجتماعية 

 حباضرها مستقبلها. 
اليت يعرب عنها العمل األديب يشرتك   الرؤية للعامل −

نفسها،  االجتماعية  للطبقة  أخرى  فكرية  إنتاجات  مع  فيها 
 كالفلسفة واملسرح والفن. 

جزء   اجلوانب اجلمالية والتخييلية للعمل األديب  −
من بنياته الداللية اليت تعكس رؤيته للعامل. وبذلك فإن التحليل 

 السوسيولوجي للعمل جيب أال يكون جمرد حتليل للمضامني. 
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وقد قدم غولدمان تصورا منهجيا لرتمجة هذه القواعد يقتضي حتليل  
منهجيني  إجراءين  وفق  واإليديولوجية  النصية  وبنياته  األدبية  األعمال 

 . الفهم والتفسرياخلني مسامها:  متكاملني ومتد 
بغاية   فالفهم للنص  املشك لة  اجلزئية  البنيات  ينصب على حتليل 

 البحث عن بنية دالة كلية تعكس انسجامه. 
فيقوم على إدماج البنية الداللية الكلية للعمل األديب  التفسري أما 

امل( ضمن بنية شاملة هي بنية الوعي اجلماعي للطبقة االجتماعية )رؤيتها للع
اليت ال ميكن فهمها أيضا إال يف سياق بنية أمشل تتمثل يف منط اإلنتاج 

 وطبيعة الصراع الطبقي السائدين يف اجملتمع والعصر. 
ويؤكد غولدمان أن هذين اإلجراءين ليسا مرحلتني متعاقبتني يف 
التحليل، ولكنهما عمليتان متداخلتان قد ينقلب فيهما التفسري إىل فهم  

تفسري: ذلك أن استخالص الرؤية للعامل من البنية الداللية الكلية والفهم إىل  
ينقلب إىل فهم  البنية، لكنه ما يلبث أن  للعمل األديب يعد تفسريا هلذه 
يستدعي تفسريا يف ظل أمناط اإلنتاج املادية السائدة. فكل عملية تعد فهما 

 ابلنظر إىل ما بعدها وتفسريا ملا قبلها.
لسوسيولوجي املاركسي على يد كل من جورج وبذلك يكون النقد ا

لوكاتش ولوسيان غولدمان قد ساهم بشكل كبري يف تطور النظرية النقدية 
للعمل  اجلمالية  ابجلوانب  واهتمامه  التقليدي  االنعكاس  مفهوم  بتجاوزه 
إىل  منصرفا  واالجتماعيني  التارخييني  النقاد  اهتمام  بعدما كان  األديب، 

 مدى تعبريه عن أوضاع العصر واجملتمع.  املضمون وحده للكشف عن 
هي النظرية النقدية اليت  د( النظرية النقدية ملدرسة فرانكفورت:

سنة   أتسيسها  منذ  النقدية  فرانكفورت  مدرسة  مبعهد   1923صاغتها 
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جورج  أبفكار  متأثرة  ماركسية  ميول  له  الذي كانت  االجتماعي  البحث 
مثال كارل غرونربغ وماكس لوكاتش، وذلك على يد روادها األوائل من أ 

 هوركامير وهربرت ماركوزه وتيودور أدورنو. 
وعلى الرغم من بعض االختالفات اليت قد جندها بني بعض أفكار 
هؤالء الرواد حول األدب، فإن ما يوحدهم هو أتثرهم أبفكار كارل ماركس 
وجورج لوكاتش حول أتثري الظروف االجتماعية والتارخيية يف عملية اإلبداع 

 األديب، مع تقدمي قراءة خمتلفة يف كثري من األحيان هلذه األفكار. 
وهكذا، ففي الوقت الذي كان كارل غرونربغ، مؤسس املدرسة، 
يذهب فيه إىل أن كل تعبري فكري يعد انعكاسا لألوضاع االقتصادية، فقد 
حقق هوركامير وأدورنو نوعا من التحرر من هذه النظرية االنعكاسية اآللية 

األدب. وكان هوركامير يرى أبن هذا التفسري يعد فهما سيئا للماركسية.   إىل
وقد أوضح تصوره هذا يف مقال حول "الفن والثقافة اجلماهريية" بني  فيه  
أن الفن ليس انعكاسا آليا لألوضاع االقتصادية، كما كان يذهب إىل ذلك 

الدنيا إىل االجتماعية  للطبقات  تطلع  يعرب عن  ولكنه  من غرونربغ،  نوع   
التحرر من احتياجات االقتصاد اليت تفرضها الطبقة املهيمنة. وهذا التحرر 
يتحقق عن طريق إنتاج ثقافة مضادة ومقاومة للهيمنة. ويف هذا السياق 
من  نوع  إلشاعة  اجلماهريية  الثقافة  تستخدم  السلطة  أن  هوركامير  يرى 

اجات االقتصادية االنسجام الزائف الذي حيافظ على الوضع وعلى تلبية احل
للطبقة املتحكمة، وأن ما على الطبقات الدنيا فعله هو إنتاج نوع من الفن 
 املتمرد على الثقافة السائدة، والذي يكسر هذا االنسجام ويكشف زيفه. 

ملا مساه   نقده  الفكرة ضمن  أدورنو هذه  تبىن  يف   "التشيؤ" وقد 
ات األشياء، مث الفكر العقالين الوضعي الذي يسعى إىل احلفاظ على ثب

وعن الثقافة بوصفها سلعة ذات   الصناعة الثقافية طورها حبديثه عن مفهوم  
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قيمة يف سوق األفكار. ويعد حديثه، جبانب هوركامير، عن صناعة الثقافة 
السائدة، على  اجلماهريية  الثقافة  الثقافة خيتلف عن  نوع من  حديثا عن 

لثقافة، حسب كل من أدورنو الرغم من أهنا تقد م على أهنا كذلك. فصناعة ا
وهوركامير، وسيلة للهيمنة وإشاعة االنسجام حتت غطاء الدميقراطية. يقول 
كل من أدورنو وهوركامير يف مقاهلما "صناعة الثقافة: التنوير بوصفه خداعا 
مجاهرياي": "لقد ميزت اخلطوة من اهلاتف إىل املذايع ذلك التمييز الواضح  

الفردي(. فاألول أاتح للمشرتك أن يلعب دور   بني األدوار )أدوار الوعي 
إىل  املعنيني  حيو ل كل  دميقراطي:  فهو  الثاين  أما  ليرباليا،  وكان  الذات، 
واحدة"  إذاعية  لربامج  السلطوي  اإلخضاع  ذلك  وخيضعهم  مستمعني 
)النظرية النقدية: مدرسة فرانكفورت(. وكانت هذه دعوة إىل ثقافة شعبية 

ه تشيؤ اجملتمع الرأمسايل، بعيدا عن "الصناعة الثقافية" ومجاهريية حقيقية تواج
 اليت تنهجها القوى املهيمنة لضمان استمرار هيمنتها االقتصادية.

يف مقالة حول "النقد الثقايف واجملتمع"   1949ودعا أدورنو، سنة  
إىل نقد جديد لألدب ال ينظر إىل وظيفته النفعية املباشرة يف خدمة املصاحل 

طبقة االجتماعية بقدر ما ينظر إىل قيمته الثقافية وعالقته بسوق املادية لل
األفكار، وذلك انسجاما مع نظرته إىل األدب والثقافة على أهنما سلعة 
ختضع لقانون التبادل الذي ختضع له السلع املادية، وأهنما وسيلتان يف يد 

. وبذلك صاغ الرأمسالية لفرض اهليمنة الثقافية اليت ختدم اهليمنة االقتصادية
أدورنو مفهوم "الناقد الثقايف" ليدل به على أن الناقد األديب هو انقد للثقافة 

ا عنها.  اليت يعد األدب جزءا منها ومعرب 
وبذلك كان كل من هوركامير وأدورنو أبرز ممهدين لالتاه النقدي 
الذي نشأ أواخر القرن العشرين يف كل من أمريكا وبريطانيا والذي يسمى 

د الثقايف. فهما ينطلقان من مرجعية ماركسية ليوسعا جمال النقد األديب النق
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اهتمامهما ابألدب غري  الثقايف داخل اجملتمع، وجيعالن  إىل جمال الصراع 
 منفصل عن اهتمامهما أبشكال اهليمنة اليت تفرضها الثقافة السائدة. 

 
 

2 : ي ي النقد العرن 
 
 ( المنهج االجتماعي ف

اخلمسينيات، يف  منذ  االجتماعي  املنهَج  العريب  النقد  تلقي  بدأ 
النقاد  يد  على  وغولدمان،  لوكاتش  من  قدمها كل  اليت  اجلدلية  صيغته 
املتأثرين ابلفكر املاركسي، وذلك عندما أصدر كل من حممود أمني العامل 

ي وعبد العظيم أنيس كتاهبما "يف الثقافة املصرية" الذي قدم له مفكر ماركس
آخر هو حسني مروة. وقد أشار حسني مروة يف تقدميه للكتاب إىل املنهج 
العلمي الذي أقام عليه الكاتبان دراستهما للثقافة املصرية من منطلق العالقة 

 اجلدلية بني البنيتني: التحتية االقتصادية والفوقية الثقافية والفكرية.
املن واعتماده  املاركسي  توجهه  بسبب  الكتاب،  هج وأاثر 

االجتماعي اجلديل، نقاشا حادا داخل اجملتمع املصري. لكن حممود أمني 
املنهج  وعن  عامة  املاركسي  الفكر  عن  الدفاع  يف  مشروعه  واصل  العامل 
االجتماعي بشكل خاص يف مؤلفات أخرى أبرزها كتاب: "مفاهيم وقضااي 

لصنع   إشكالية" وكتاب "ثالثية الرفض واهلزمية: دراسة نقدية لثالث رواايت
 هللا إبراهيم".

نتاج  فرد  أن كل  يؤكد  إشكالية"  وقضااي  "مفاهيم  ففي كتابه 
النتمائه الطبقي ومرتبط به ارتباطا محيما، دون أن ينفي عنه ذلك فرديته. 
التأثري والتأثر،  الفرد بطبقته عالقة جدلية قائمة على  ومن مث فإن عالقة 

املادية   لألوضاع  نتاجا  إذا كان  الفرد  أن  الطبقة ذلك  تعيشها  اليت 
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االجتماعية، فإن انتماءه إليها يسمح له بتكوين وعي طبقي يشرتك فيه مع 
بقية املنتمني إىل هذه الطبقة. وهو ما جيعل هذا الوعي وعيا مجاعيا يوظفه 

 الفرد يف تغيري أوضاع طبقته.
وعلى هذا األساس ينظر العامل إىل األدب بوصفه شكال خاصا 

ك أنه نتاج فكري حممل إبيديولوجيا طبقية كغريه من من أشكال الوعي: ذل
اإلنتاجات الفكرية اليت تفرزها الطبقة االجتماعية. أي أنه ينطلق من وعي 
ذي طبيعة جدلية: تتأثر أبوضاع الطبقة وتسعى إىل تغيريها. وهو ما يعين 
اعتناق تصور كل من جورج لوكاتش ولوسيان غولدمان يف تاوزمها لنظرية 

س. غري أن البعد اإليديولوجي لألدب ال ينفي عنه صفته األدبية االنعكا
 اليت ميتاز هبا عن اإلنتاجات الفكرية األخرى. 

الوعي الذي تعرب عنه  العامل، مثل لوكاتش وغولدمان، أن  ويرى 
األعمال األدبية قد يكون وعيا حقيقيا، يف األعمال األدبية العظيمة اليت 

وتعرب عن طليعيا  طابعا  زائفا   تكتسي  يكون وعيا  وقد  ثورية،  إيديولوجيا 
يعكس رؤية فردية أو مصلحية ضيقة. وال ميكن لألدب أن يساهم يف الثورة 
التحريرية إال إن كان معربا عن وعي  االجتماعية املطلوبة ويؤدي وظيفته 

 حقيقي هو وعي الطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليها األديب.
كتابه: "ثالثية الرفض واهلزمية" لدراسته  ويطبق العاملِّ هذا التصور يف  

و"جنمة  الرائحة"  "تلك  هي:  إبراهيم  هللا  صنع  للروائي  رواايت  ثالث 
 أغسطس" و"اللجنة".

ومل يكن اختيار الكاتب لتطبيق املنهج السوسيولوجي على رواايت 
وتبنيه  املاركسي  انتمائه  مع  منسجما  بل كان  اعتباطا،  إبراهيم  هللا  صنع 

إبراهيم معربا عنها من خالل لإليديولوجي الثورية اليت وجد يف صنع هللا  ا 
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مْيكنه  منهج  أفضل  السوسيولوجي  املنهج  يف  وجد  الروائية، كما  كتابته 
 الكشُف عن هذه اإليديولوجيا.

خطة  الرائحة"  "تلك  لرواية  التحليلية  دراسته  يف  الكاتب  ويتبع 
 منهجية تسري وفق العناصر التالية:

 العنوان  −
 ة املكانازدواجي −
 الزمان بني االزدواج والتناقض −
 األان واآلخرون −
 ازدواجية البنية اللغوية −

ليستخلص منها أن البنية الدالة اليت توحد بني خمتلف هذه العناصر  
هي بنية االزدواج والتناقض، حيث يقول: "إن عامل الرواية جمتمع تتجاور 

ا، ختطيطا ذهنيا للواقع فيه املتناقضات... وهلذا فالرواية تكاد أن تقدم، ضمن
 يقوم على هذه الثنائيات أو املتناقضات املتجاورة" 

غري أن الرواية يف احلقيقة ليست جمرد تصوير للمتناقضات، ألن 
األدب احلقيقي، يف املنظور املاركسي الذي ينطلق منه العامل، ليس جمرد مرآة 

الواقع   تعكس الواقع، ولكنها رفض ضمين هلذه املتناقضات، ورفض هلذا
 أيضا. 

هذه البنية الدالة عرب إدماجها ضمن   "تفسري" ويعمد العامل إىل  
بنية عميقة تتمثل يف تعبري الرواية عن رفض السجني الشيوعي )الذي هو 
الكاتب نفسه( للواقع الذي كانت تعيشه مصر بعد مبادرة الرئيس مجال 

واقع خميب   عبد الناصر اإلفراج عنه خالل الستينيات، إذ جيد نفسه أمام
مليء ابملتناقضات. يقول العامل: "والرواية تعرب عن خيبة األمل اليت أسفر 
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- عنها اللقاء بني هذا السجني الشيوعي املفرج عنه وبني هذا الواقع اجلديد
 القدمي، مبفاهيمه وقيمه ومشروعاته وشعاراته وتطبيقاته". 

 هذا الرفض الذي يعرب عنه الكاتب عرب شخصية السجني هو يف 
هي رؤية الطليعة الثورية اليت   رؤية للعاملحقيقته رفض مجاعي يستند إىل  

 متثلها شخصية السجني وميثلها الكاتب أيضا. 
ويتبع العامل هذا املنهج نفسه يف دراسته لرواييت "جنمة أغسطس" 
و"اللجنة"، ليستخلص اشرتاك اشرتاك الرواايت الثالثة يف بنيتاها الداللية 

يف رفض واقع ما بعد "ثورة الضباط األحرار"، لعجز هذه   العامة املتمثلة
البسيط  املواطن املصري  اليت ظل  املشكالت األساسية  "الثورة" عن حل 

 يتخبط فيها.
وهذا يعين أن العاملِّ ينظر إىل كل رواية من رواايت صنع هللا إبراهيم  

الرواايت   تشكل بنية دالة، تندمج يف بنية عامة هي بنية الوعي اليت تعرب عنها
احلقيقي  الوعي  بنية  هي  أعم  بنية  يف  تندمج  العامة  البنية  وهذه  الثالثة. 
الطبقة  وعي  بنية  هي  شاملة  بنية  من  جزءا  تعد كذلك  اليت  للكاتب، 
االجتماعية واملناضل الشيوعي يف رفض الواقع. ويقدم التصور املاركسي هذا 

جهة، وابلواقع من   الوعي يف عالقته اجلدلية اليت تربطه بوعي الطبقة من 
جهة أخرى. أي أنه ليس جمرد انعكاس لألوضاع االقتصادية اليت تعيشها 
الطبقة، ولكنه مساهم يف تغيري وعي الطبقة بواقعها ومستقبلها، ومساهم 

 من خالل ذلك يف تغيري واقعها وواقع النظام االجتماعي. 
عموما وقد كانت جهود حممود أمني العامل ذات أثر يف النقد العريب  

ويف النقد املغريب بشكل خاص، حيث تبىن عدد من النقاد املنهج املاركسي 
يف النقد األديب، نكتفي ابإلشارة منهم إىل الناقد محيد حلمداين يف كتابه: 
"الرواية املغربية ورؤية الواقع االجتماعي: دراسة بنيوية تكوينية" الذي يعتمد 
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الرواية املغربية والكشف عن "رؤيتها فيه املنهج البنيوي التكويين يف دراسة  
الرواية   أساسيني يف  للعامل". وهو يكشف من خالل دراسته عن موقفني 
املغربية منذ اخلمسينيات مها: موقف املصاحلة وموقف االنتقاد، من خالل 
اللذين وضعهما  املنهجيني  فيه على اإلجراءين  يعتمد  حتليل مناذج روائية 

فسري. ويتجلى هذان اإلجراءان يف دراسة الكاتب غولدمان، ومها: الفهم والت
 للمنت الروائي عرب مستويني مها:

 مستوى البنية الفنية −
 ومستوى الرؤية اإليديولوجية للواقع  −

البنية الداللية اليت توحد   "فهم"حيث ميك نه املستوى األول من  
من  الثاين  املستوى  وميكنه  الفنية،  بنياهتا  دراسة  من خالل  املنت  رواايت 

هذه البنية يف ضوء بنية أمشل هي بنية الوعي الطبقي الذي تعرب   "تفسري"
عنه الرواايت. وهذا الوعي ينقسم إىل "وعي زائف" يعرب عن موقف املصاحلة 

ز حلبايب ومبارك ربيع و"وعي حقيقي" يعرب عن لدى روائيني أمثال حممد عزي
إيديولوجيا ثورية متمردة لدى بعض الروائيني الطليعيني أمثال حممد زفزاف 

 وأمحد املديين وعبد هللا العروي.
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 القسم الثان 

 

  المناهج النصية
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ي المحور األول: 
 المنهج الشكالن 

 

 ( من السياق إىل النص: 1

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

اهتمامها إىل وعلى   اليت وجهت  النصية  املناهج  الرغم من تعدد 
النقد   –األسلوبية    –البنيوية    –النص األديب ومكوانته البنيوية )الشكالنية  

السيميوتيقا...( فإن السمة املشرتكة بينها هي مسة التصور النسقي   –اجلديد  
ها من النزعة التفسريية اليت تبحث يف العوامل التارخيية رُ ر  املغلق للنص، وحتَ 

 دد حتميته.حي نشأة النص األديب و   عما يفسروالنفسية واالجتماعية 

وهكذا حدث حتول يف مفهوم "املنهج العلمي" للنقد األديب من 
يستبعد كل  إنتاجه إىل منهج  العمل يف ظل ظروف  منهج يفسر حتمية 

ل النص  عن  اخلارجة  طرائق املعطيات  يستكشف  الذي  للتحليل  يخضعه 
 اشتغاله الداخلية. 
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النقد األديب احلديث من اهتمام  قد مهدت عدة عوامل النتقال  و 
النص اليت  السياق إىل  الثورة  أبرزها  لعل  فرديناند دو سوسيري يف   قادها ، 

الدراسات ا  ةمنهج دراس للغة "يف ذاهتا ولذاهتا"، حمداث بذلك قطيعة مع 
التاسع القرن  وجية والتارخيية اليت ظلت سائدة إىل حدود أواخر  اللغوية الفيلول

عشر، وما نتج عن هذا املنهج من متييز بني اللغة والكالم وحتديد موضوع 
 اللسانيات يف اللغة اليت تعد نسقا مغلقا ال يعرف سوى تنظيمه اخلاص. 

مهتمني  الذين كانوا  النقاد  من  عدد  رغبة  ذلك  إىل  يضاف 
انية يف مقاومة النزعة اإليديولوجية اليت هيمنت على األدب ابلدراسات اللس

 والنقد بعد الثورة االشرتاكية يف روسيا. 

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

 

2 : ي
 ( نشأة المنهج الشكالن 

مها:   لغويني  تمعني  اندماج  من  الشكالين  املنهج   حلقة نشأ 
عام    موسكو أتسست  اليت  رومان   1915اللغوية  روادها  من  وكان 

ابختني،  اي وميخائيل  ليننغراد كبسون  مجاعة    وحلقة   األوبوايز )أو 
0pojaz  وكان   1916: مجعية دراسة اللغة الشعرية( اليت أتسست عام

معظم أعضائها من الطلبة.. وأبرز روادها: بوريس إخينباوم ويوري تينيانوف  
توما يف وبوريس  احللقتان  وتشرتك  شلوفسكي.  وفيكتور  شيفسكي 
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من   ، اهتمامهما ابللسانيات وابلشعر اجلديد، أو شعر املستقبليني الروس
أان   ماايكوفسكيأمثال  وفالدميري  أمخاتوفا  خليبنيكوفو     الذين   ،فيليمري 

أخذوا على عاتقهم تدمري تقاليد الكتابة الشعرية. فكان هذان املصدران 
املوج ِّ  املصادر  أهم  نشأت يف حضن من  اليت  اجلديدة  النقدية  للنظرية  هة 

هاتني املدرستني. وكان من أبرز آاثر التوجه اللغوي على الشكالنية نظرة 
نظام آخر هو نظام   الشكالنيني إىل العمل األديب بوصفه نظاما يستند إىل

 مة على مبدأ "التغريب" وكسر األلفة. ئاللغة، أو لغة من الدرجة الثانية، قا

سنة    األوبوايز وإذا كانت   حوايل  السريعة  هنايتها  شهدت  قد 
التجمعات   1930 حبل  مرسوما  الروسي  الشيوعي  احلزب  إصدار  بعد 

فها من بسبب موق  حلقة موسكوتعرضت هلا    األدبية، فإن املضايقات اليت
اكبسون إىل االنتقال إىل براغ لتأسيس حلقته اللسانية يالثورة قد دفعت ب

مع هناية عشرينيات القرن العشرين جبانب عدد من اللغويني أبرزهم هافرنيك  
 وترانكا.

وقد كانت حلقة براغ امتدادا للشكالنية الروسية ومتهيدا للبنيوية  
ا بنهايتها  عجلت  الستالينية  ضغوط  لكن  سنة أيضا  ليت كانت  أيضا. 

، فاعتزل بعض أعالمها جمال النقد وهاجر بعضهم اآلخر إىل فرنسا 1930
 ظهور املنهج البنيوي هبذا البلد. أمام ليمهدوا الطريق  

وَ  فهي صفة  "الشكالنية"  تسمية  واملفكرون صَ أما  النقاد  هبا  ف 
املاركسيون، من أمثال ليون تروتسكي، يف بداية األمر مجاعة األوبوايز تعبريا 

"شكليةَ  انتقادهم  اجلماعةعن  هذه  به  اندت  الذي  املنهج  إذ كان "   ،
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لإليديولوجيا الثورية. وكان   املاركسيون يرون يف ذلك معارضة من اجلماعة
أنفسهم ابملورف لتهمة الشكالنيون يسمون  املتخصصني، دفعا  أو  ولوجيني 

اإلطار يقول  اليت رماهم هبا خصومهم اإليديولوجيون. ويف هذا  الشكلية 
وأُ  يعرف كمنهج شكلي،  "منهجنا عادة  إخينباوم:  أمسيه فض ِّ بوريس  أن  ل 

ابملنهج املورفولوجي لتمييزه عن املقارابت األخرى مثل النفسية واالجتماعية 
 . موضوع البحث ليس هو العمل نفسه"  وما شابه ذلك، حيث يكون

 

3 : ي
ي من منظور المنهج الشكالن   ( العمل األدن 

بىن النقاد الشكالنيون منهجهم على أساس نظري حيدد رؤيتهم  
للعمل األديب بوصفه إنتاجا مستقال عن صاحبه وعن ظروفه االجتماعية، 

فإن ما ميتاز به عمل عن آخر ال يعود   وليس انعكاسا ألي منهما. ومن مَثَّ 
إىل العوامل اليت سامهت يف تكوين كل منهما، بل إىل خصائصهما الشكلية 

 املهيمنة.

 إىل اتريخ األدب على أنه اتريخُ   م اجلديدةُ وقد نتج عن ذلك نظرهتُ 
فشكلت   .أشكاله وأساليبه، وليس نتيجة تطور عوامل إنتاجه اخلارجية  تطورِّ 

اوزا للعالقة احلتمية اليت أقامها النقاد التارخييون بني العصور هذه النظرة ت 
 األدبية والعصور التارخيية. 

يضاف إىل ذلك أن قوهلم بكون تطور األشكال انتج عن هيمنة 
خصائص شكلية وتراجع أخرى قد نتج عنه أيضا إعادة النظر يف طبيعة 
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قائما   تطورا خطيا  فهو ليس  له األدب:  الذي خيضع  النفي التطور  على 
والتجاوز، بل هو تناوب يف أمهية التيارات واالتاهات واخلصائص الشكلية، 
الفرتات، مث ينسحب ليحل حمله عنصر آخر  يهيمن بعضها يف فرتة من 

 حيظى ابهليمنة دون أن يزيح العناصر األخرى بشكل كلي... 

وقد أخذ الشكالنيون هذا املبدأ األخري من موقف سوسيري من 
اريخ ابللغة: فهو يرى أن تطور اللغة حيدث بفعل حتول يف أنظمتها عالقة الت

املاركسيون  الذي كان  الوقت  يف  اخلارجية،  العوامل  بفعل  ال  الداخلية 
مركزي يف تطور الفكر واجملتمع، وأن   دٌ والتارخييون يعتقدون أن التاريخ حمد ِّ 

النموذج  سيادة  إىل  النهاية  يف  يفضي  خطي  لتطور  خاضع  شيء  كل 
 شرتاكي. اال

وتعين نظرة الشكالنيني إىل العمل األديب بوصفه نظاما خاضعا 
اللغوي  النظام  إىل  نظرته  أيضا يف  سوسيري  ملوقف  تبنيا  الداخلية  لقوانينه 

للغوي ويف اها إال يف سياقها  ه قيمتَ ب عناصرُ كتسِّ بوصفه نظاما كليا ال تَ 
اإل الكلي. ويف هذا  النظام  العناصر وهبذا  ببقية  يوري عالقتها  يقول  طار 

تينيانوف متحداث عن النظام الداخلي للعمل األديب: "إن العمل األديب ميثل 
نظاما من العناصر املرتابطة. وترابط كل عنصر ابلعناصر األخرى هو وظيفة 
هذا العنصر ابلنسبة للنظام ككل. ووظيفة كل عمل كامنة يف ترابطه مع 

 العنصر يف حد ذاته، بل األعمال األخرى... هذه الوظيفة ال تكمن يف
 تتجلى يف العالقات بني خمتلف هذه العناصر". 
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4 : ي
 ( مبادئ المنهج الشكالن 

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

املوضوعية   -أ الدراسة  على  قائم  األدب(  )علم  علم  النقد 
ويعين هذا املبدأ استبعاد كل دراسة لألدب متزج   الداخلية للعمل األديب: 

امليتافيزيقا.   أو  ابإليديولوجيا  أنفسهم النقد  يرون  الشكالنيون  وقد كان 
إىل  الذي ظل،  األدب  على  العلمي  املنهج  يطبق  ملنهج جديد  مبتكرين 
يصفون  وكانوا  السائدة.  املناهج  اهتمام  دائرة  خارج  الفرتة،  تلك  حدود 

ال مالك هلا". يقول بوريس إخينباوم: "إن الشكالنيني،  األدب أبنه "أرض  
يف اعرتاضهم على املناهج األخرى، أنكروا وال يزالون ينكرون، ليس تلك 
املناهج يف ذاهتا، وإمنا اخللط الالمسؤول فيها بني علوم خمتلفة. لقد اعتربان، 
يكون  أن  األديب جيب  العلم  أن موضوع  أساسي،  نعترب كشرط  نزال  وال 

النوعية للموضوعات األدبية اليت متيزها عن كل مادة درا سة اخلصيصات 
أخرى. وهذا ابستقالل اتم عن كون هذه املادة تستطيع، بواسطة بعض 
أخرى كموضوع  علوم  يف  الستعماهلا  مربرا  تعطي  أن  الثانوية،  مالحمها 

ف شلوفسكي ويف هذا السياق عر  (.  35مساعد" )نظرية املنهج الشكلي:  
واألديب،   الشكالنية الفين  اإلنتاج  على  التكنولوجي  النموذج  تطبيق  أبهنا 

األدبَ فشبَّ  والناقدَ   ه  "تقنية"   ابلسيارة  أبهنا  إخينباوم  وعر فها  ابمليكانيكي. 
األدب: "إن تسمية هذه احلركة ابسم املنهج الشكلي، وهي التسمية اليت 

شكالنية بوصفها ابتت اآلن مستقرة، حتتاج إذن إىل تربير. فما مييزان ليس ال
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نظرية مجالية، وال املنهجية بوصفها منظومة علمية حمكمة، وإمنا هو فحسب 
الكفاح من أجل إقامة علم أديب مستقل، مؤسس على خصائص حمددة 

 للمادة األدبية".

أن  يؤكدون  الشكالنيني  بعض  العلمية كان  النزعة  وبسبب هذه 
العمل األديب، وال شأن له   ة منكَ "علم األدب" ال يهتم بغري الظواهر املدَر 

بعيدة عن جمال النقد. يقول توماشيفسكي   ابجلوانب امليتافيزيقية اليت تعد  
يف رده على اهتام خصوم الشكالنيني هلم إبمهال األبعاد الوجودية والواقعية  
املسامهة يف نشأة العمل األديب: "سأجيب من خالل املقارنة: من املمكن 

م  عدم  مع  الكهرابء  )ما دراسة  سؤال  يعنيه  الذي  وما  ماهيتها.  عرفة 
الكهرابء؟( على أي حال؟ سأجيب: إهنا تلك اليت تضيء إذا أدار املرء 
مصباحا كهرابئيا. وال حيتاج املرء يف دراسة الظواهر إىل تعريف مسبق جلوهر 
األشياء. املهم هو أن يدرك تلياهتا، وأن يكون واعيا ابرتباطاهتا. وهذه هي 

اليت الشعرية الطريقة  أن  يتصورون  إهنم  األدب.  الشكالنيون  هبا  يدرس   
 حتديدا علم يدرس ظواهر األدب وليس جوهره". 

"علم  أتسيس  حول  عموما،  يتفقون،  الشكالنيون  وإذا كان 
األدب" وحول الدراسة الداخلية اليت حتلل مكوانت العمل األديب واستبعاد  

واال والتارخيية  النفسية  )العوامل  فإن  امليتافيزيقا  كبسون كان اي جتماعية(، 
يعارض التفسري الذي حدد به توماشيفسكي موضوع هذا العلم. إذ أن 

كبسون هو "األدبية" ال الظواهر، أي: ما جيعل األدب اي "علم األدب" عند  
أداب، مما قد يتجاوز الظواهر أحياان. ويف هذا اإلطار كان يرى يف تفسري 
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هه ابلشرطي الذي لم األدب ويشب  توماشيفسكي مبالغة يف حتديد موضوع ع
 يريد أن يقبض على اجملرم فيقبض على كل من يصادفه يف الطريق.

الشكال  - ب وصفي: ن املنهج  منهج  بوصف     يكتفي  فهو 
الظواهر األدبية وكشف أدبية األدب، ويتحرر من التفسريات امليتافيزيقية  

 ومن اإليديولوجيا واالفرتاضات واألحكام املسبقة. 

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

عمل األديب، وال يلتفتون إىل احملتوى الذي يعد عنصرا متغريا من النوعية لل 
فقط  يهتم  أن  األديب جيب  الباحث  "إن  إخينباوم:  يقول  آخر.  إىل  نص 

يشب   شلوفسكي  وكان  األدبية".  للمواد  العامة  املميزات  داخل  ه  ابلبحث 
النص ابلثوب املنسوج، ويقول أبنه يهتم فقط بنوع اخليوط وطرق النسج، 

وبذلك وضع الشكالنيون الروس   همه الوضع يف سوق القطن العاملية.وال ي
أهم قواعد النقد السردي الذي سيتحول مع البنيويني إىل ما يسمى "علم 
السرد" أو "السردايت"، وذلك من خالل جمموعة من الثنائيات اليت تعكس 
أقامه  الذي  التمييز  وأمهها  وشكله،  األديب  العمل  مضمون  بني  التقابل 

واملبىن   املنت احلكائيماشيفسكي بني مكونني يف العمل السردي مها:  تو 
، أي يف العناصر املبىن احلكائي، فحدد موضوع علم األدب يف  احلكائي
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وانتماءها إىل جنس   أدبيتهاالثابتة املشرتكة بني النصوص السردية واليت حتدد  
 السرد أو إىل نوع خاص منه.

 

 مفاهيم الشكالنية:( 5
تقوم الشكالنية على جمموعة من املفاهيم اليت حتدد رؤيتها لطبيعة 

 العمل األديب ومنهج دراسته. وأبرز هذه املفاهيم: 

يقصد هبا اخلصائص البنائية اليت تعل العمل أدبيا    األدبية:  -أ
البنائي  اجلانب  هذا  إىل  منصرفا  اهتمامهم  لذلك كان  غريه.  عن  ميتاز 

إ انصرافه  أكثر من  األديب. فجعل  الشكلي  العمل  كبسون ايىل مضمون 
األدبية، ال األدب، موضوعا لعلم األدب: "موضوع علم األدب ليس هو 

 األدب، ولكن هو األدبية أي ما جيعل العمل األديب أدبيا".

يقصدون هبا األداة الفنية املستعملة يف النص. فهي    األداة:  -ب
جيب  ال  والبحث  األديب.  الشكل  لبناء  أساس  على   عندهم  يقتصر  أن 

الفنية   ابألدوات  عالقتها  يف  اجلمالية  وظيفتها  على كشف  بل  وصفها، 
 األخرى داخل النص، مبا يساهم يف حتقيق أدبيته.

يرى الشكالنيون أن وظيفة األداة   التغريب وكسر األلفة:   -ج
الفنية هي حتقيق التغريب وكسر األلفة. وهذا ما حيقق للنص أدبيته وطبيعته 

يزه عن النصوص غري األدبية القائمة على حتقيق األلفة. يقول النوعية ومي
شلوفسكي: "إن أداة الفن هي أداة تغريب املوضوعات وأداة الشكل اليت 
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وهي أداة تزيد من صعوبة اإلدراك ومدته، ألن عملية إدراك   .هبا يصري صعبا
ب الفن هي غاية يف حد ذاهتا، ولذلك ينبغي متديدها". وينطبق هذا التغري

ع على  القائمة  العالقة  طبيعة  يف   دمعلى  واملدلول  الدال  بني  املطابقة 
النصوص األدبية فتمتاز بذلك عن النثر العلمي، كما ينطبق على عالقة 
النص ابلعامل اخلارجي، حيث يرون أن وظيفة الفن تكمن يف إعادة صياغة 

 عناصر هذا العامل وتقدميها بصيغة غري مألوفة. 

ا اإلطار  هذا  الشعر ويف  يف  الصوتية  ابلعناصر  الشكالنيون  هتم 
بوصفها أدوات فنية تضاف إىل أدوات لغوية أخرى كالصورة الفنية، تسعى 

،  مجيعا إىل حتقيق التغريب وكسر ألفة النص، مبا حيدد أدبيته وطبيعته النوعية
فوجدوا يف شعر املستقبليني الروس ما حيقق هذا النزوع حنو التغريب وكسر 

 . الكتابة الشعرية  األلفة يف 

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

 ببقية األدوات األخرى ووظائفها اجلمالية. 

حيدد هذا املفهوم طبيعة العالقة اليت تربط    املهيمنة:  ( القيمة)  -هـ 
بني العناصر الشكلية للنص األديب. وهي عالقة قائمة على تبادل اهليمنة، 
وينظر  األخرى.  العناصر  أمهية  ترتاجع  حني  ما  عنصر  أمهية  تربز  حبيث 

منها:  اي خمتلفة  مستوايت  يف  املهيمنة  القيمة  إىل  العمل كبسون  مستوى 
منة بعض العناصر إىل حتديد نوعه )هيمنة العناصر ، حيث تؤدي هياألديب



ي الحديث  ي مناهج النقد األدب 
ات فر  الفصل الرابع   محاضر

60 
 

)نوع   ومستوى النوع األديباإليقاعية على النص حتدد طبيعته الشعرية(،  
 مهيمنة على اخلطاب الشعري   ، مثال،اخلطاب(، حيث تعد الوظيفة الشعرية

، ومستوى العصر،  وهتيمن وظائف أخرى على أنواع أخرى من اخلطاابت
يقول ايكبسون: على بعض العصور األدبية.  نون حمددة  أو فإذ هتيمن أنواع  

"كان مفهوم املهيمنة جد مثمر: لقد كان مفهوما من أكثر مفاهيم النظرية  
الشكالنية جوهرية وصيغة وإنتاجا. وميكننا تعريف املهيمنة ابعتبارها عنصرا 

من بْؤراي لألثر األديب: إهنا حتكم وحتدد وتغري العناصر األخرى، كما أهنا تض
للغة  النوعية  فاخلصيصة  نوعية.  األثر  ب  ُتكسِّ املهيمنة  إن  البنية.  تالحم 
بدوره ليس  الشعر  العروضية )...( لكن  بداهًة، ُخطاطتها  الشعرية هي، 
مفهوما بسيطا، وليس وحدة غري منقسمة، بل هو يف ذاته نظام من القيم. 

الدنيا )...( وككل نظام قيم، فهو يتوفر على ُسل مية خاصة لقيمه العليا و 
املالزمة  العالمة  تكن  مل  مثال،  عشر،  الرابع  للقرن  التشيكي  الشعر  ففي 
للشعر هي اخلطاطة املقطعية، بل القافية )...( وعلى العكس من ذلك، 
فالقافية يف الشعر الواقعي التشيكي للنصف الثاين من القرن التاسع عشر 

عنصرا إجباراي )...(   كانت نسقا اختياراي، بينما كانت اخلطاطة املقطعية 
اليوم حل  اختاروا  التشيكيني  أن  ومبا   )...( الشعر شعرا  يكن  مل  وبدونه 
الشعر احلر املعاصر، فإنه مل يعد ضروراي ال القافية وال أي منوذج مقطعي 
العنصر اإلجباري اآلن  لكي يكون هنالك شعر. وعوضا عن ذلك غدا 

د مهيمنة ليس فقط يف األثر يرتكز يف النرب )...( إنه من املمكن حبث وجو 
أيضا يف فن حقبة معينة، ابعتبارها ُكالًّ  لفنان مفرد )...( ولكن  األديب 
متثل  بداهًة،  البصرية،  الفنون  النهضة كانت  عصر  فن  يف  مثال:  واحدا. 
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املهيمنة )...( أما يف الفن الرومانتيكي، فإن القيم العليا، خالفا لذلك، قد 
وهك  املوسيقى.  إىل  صوب ُأسندت  يتجه  الرومانتيكي  الشعر  أخذ  ذا 

 (. 82-81املوسيقى" )نظرية املنهج الشكلي:  

كبسون عن هيمنة قيم وعناصر على نصوص أو اي لكن حديث  
األخرى اليت حتافظ على   والعناصرَ   لقيمَ اأنواع أو عصور ال يعين إلغاءها  

وجودها منتظرة الفرصة لتعود للهيمنة مرة أخرى. ومن مث فإن القيمة املهيمنة 
كبسون اي تعد عنصرا حامسا يف تطور األشكال واألنواع األدبية. وهلذا يرى  

أن اتريخ األدب هو اتريخ هيمنة قيم وتراجع أخرى. وهو ما يعين أنه ال 
اوز، ألن القيم اليت ترتاجع يف فرتة قد يسري بشكل خطي قائم على التج

يقول يف هذا السياق: "لقد كانت   تعود مرة أخرى إىل الربوز وحتقيق اهليمنة.
لألحباث حول املهيمنة نتائج مهمة فيما يتعلق ابملفهوم الشكالين للتطور 
األديب: ففي تطور شكل إنشائي، ال يتعلق األمر كليا بزوال بعض العناصر 

عناص املتبادلة وانبعاث  العالقات  يف  ابنزالقات  يتعلق  ما  بقدر  أخرى،  ر 
ملختلف عناصر النظام، بعبارة أخرى: بتبد ل يف املهيمنة. إن العناصر اليت 
كانت يف األصل اثنوية يف إطار جمموع معني من القواعد )...( تغدو، 
على العكس، أساسية ويف املقام األول. وخالفا لذلك، فالعناصر اليت كانت 

 يف األصل مهيمنة ال تعود هلا سوى أمهية صغرى" )نفسه(. 
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 اإلجراءات النقدية للمنهج الشكالن:( 6
على حتليل املستوايت اللغوية يف   يقوم اإلجراء النقدي الشكالين

عالقته  يف  ودراسته  جهة،  من  مستوى  على كل  ابلرتكيز  األديب،  النص 
 ابملستوايت األخرى من جهة أخرى الستخالص وظائفه اجلمالية.

وقد خلص الشكالنيون املستوايت املتعددة لدراسة النص إىل ثالثة  
 رئيسة هي: 

اللغوية الشكلية ووظائف − العناصر  ها اجلمالية يف مستوى 
 النص

من  − متكامال  نسقا  بوصفه  األديب  العمل  ومستوى 
 العالقات اليت تربط بني هذه العناصر

 ومستوى األدب القومي الذي ينتمي إليه العمل.  −

بنية مستقلة وذات عالقة   الثالثة يشكل  وكل مستوى من هذه 
حتقيق   ابملستويني اآلخرين، حيث تساهم الوظائف اجلمالية للعمل األديب يف

أدبيته وحتديد طبيعته النوعية، وتساهم دراسة األعمال األدبية املختلفة يف 
عصر من العصور يف حتديد اخلصائص العامة لألنواع، كما تساهم معرفة 
األنواع يف معرفة خصائص األدب القومي يف كل عصر. وهو ما يفسر يف 

 هناية األمر اتريخ األدب وتطوره من عصر إىل آخر. 
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 ثر املنهج الشكالن يف النقد األديب أ( 7
مل تُعرف الشكالنية يف أرواب إال يف اخلمسينيات والستينيات بفضل 
الُكتاب الذين شرعوا يف االهتمام هبذا املنهج والتعريف به، أمثال  بعض 

، وتزفيطان 1963رونيه ويليك يف كتابه "مفاهيم نقدية" الذي ظهر سنة  
 1965نيني الروس إىل الفرنسية سنة  تودوروف الذي ترجم نصوص الشكال

 ضمن كتاب "نظرية األدب". 

مشروعا  إراث  جعلها  الشكالنيني  ألعمال  املتأخر  البعث  هذا 
للبنيويني الذين استغلوا إجنازاهتا، فلم يكتسب املنهج الشكالين قيمته إال 
من خالل الدراسات البنيوية اليت استثمرت نتائجه لتأسيس املنهج البنيوي  

نقد، ومن خالل األفكار املتعددة اليت أغىن هبا نظرية األدب، سواء يف يف ال
مع بعض النقاد الذين صاغوا مفاهيم كان هلا امتداد   ، جمال السرد أو الشعر

 كبسون وفالدميري بروب وتوماشيفسكي.اي يف املنهج البنيوي من أمثال  

ي  ويف إطار هذا االمتداد الذي شهدته الشكالنية يف النقد البنيو 
إىل   النظر  الدراسات ايميكن  بني  أساسية  وصل  حلقة  بوصفه  كبسون 

اللسانية، من خالل انتمائه إىل حلقة موسكو اللغوية وأتسيسه حلقة براغ، 
هناية  مدرسته  متثل  إذ  والبنيوي،  الشكالين  النقديني:  املنهجني  وبني 

 للشكالنية وبداية للبنيوية. 

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

أدى اهتمام الشكالنيني ابخلصائص البنائية    ففي جمال نقد السرد 
املفاهيم  من  عدد  خالل  من  السرد  دراسة  يف  ثورة  إىل  للنص  الشكلية 
السارد/  البنيوي كثنائييت  النقد  عليها  أتسس  اليت  النقدية  والتصورات 
الذايت/السرد املوضوعي،  الكاتب، واملنت احلكائي/املبىن احلكائي، والسرد 

 بكة واحلافز...ومفاهيم: الوظيفة واحل

ويعد النموذج الذي قدمه فالدميري بروب من أبرز النماذج السردية  
البنيوية والسيميائيات السردية، من خالل  الشكالنية أتثريا يف السردايت 

ملفهوم "الوظيفة" من خالهلا  دراسته "مورفولوجية احلكاية اخلرافية" اليت أسس  
ا بوصفها "فعال" للشخصية من مميزا بينها وبني الشخصية، حيث نظر إليه

 بناء احلبكة. يف  جهة مسامهتها 

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

 ابحلبكة السردية وثالثني وظيفة تشكل ما مساه    ى إحد هذه امللفوظات يف  
تبدأ  احلكاايت، حبيث  هذه  أحداث  تسلسل  اثبتا يف  تتخذ شكال  اليت 
البطل وزواجه ابألمرية، متضمنة لوظائف أخرى  ابلرحيل وتنتهي مبكافأة 

 منها: املنع والصراع واخلداع... 
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شخصيات  تؤديها  السردية  امللفوظات  هذه  أن  بروب  والحظ 
ة أنواع منطية ترتدد  ة، لكن وظائف هذه الشخصيات ال خترج عن سبعخمتلف

احلكاايت  هذه  معظم  واملعتدي   يف  الزائف  والبطل  والبطل  األمرية  هي: 
 )الشرير( والباعث والواهب واملساعد. 

احلكاية  لدراسة  سرداي  منوذجا  وضع  قد  بروب  يكون  وبذلك 
، ومن خالل متييزه بني اخلرافية من خالل حتديد مكوانهتا الشكلية الثابتة

معظم  اثبتا يف  جمردا  إطارا  بكوهنا  الوظيفة  إذ حدد  والشخصية:  الوظيفة 
ال لشخصيات يتاحلكاايت  إسنادها  ميكن  لدراسته،  موضوعا  شكلت   

جه ذختتلف من حكاية ألخرى. فكان عمله هذا متهيدا لتأسيس غرمياس منو 
 تؤدي وظائف سردية العاملي على أساس التمييز بني املمثل )الشخصية اليت

 اجملردة اليت يؤديها املمثل(.   ظيفة يف احلكاية( والعامل )الو 

البنيوية،   اللسانيات  من  املستمد  منهجه  أن  هذا  إىل  يضاف 
واملتمثل يف دراسة النصوص املفردة الستخالص قواعد النوع السردي اليت 
مبدأ من أهم مبادئ  املفردة قد شكل  النصوص  أيضا على  تطبيقها   يتم 

 النقد البنيوي يف دراسة النص األديب من جهة عالقته ابلنوع. 

الشعر  نقد  جمال  اجلوانب    ويف  إىل  الشكالنيني  اهتمام  توجه 
العناصر اليت حتقق كسر األلفة كالصورة واالستعمال  الصوتية وغريها من 

. واكتست بعض املفاهيم، كمفهوم التغريب ومفهوم القيمة غري املعياري للغة
الذي صاغه ايكبسون، أمهية كبرية يف الدراسة النقدية، إذ حبث   املهيمنة

التوازي الصويت الشكالنيون يف الوظائف اجلمالية للغة الشعرية ويف هيمنة  
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وشكل   على الشعر بوصفه من أبرز األدوات الفنية اليت حتقق "شعريته".
الشعر،  نقد  حول  ايكبسون  طوره  الذي  البنيوي  للنموذج  أساسا  ذلك 

حتليل مستفي على  فيه  ومعتمدا  براغ،  ملدرسة  الوظيفي  التوجه  من  فيه  دا 
 املستوايت اللسانية وخصائصها اليت حتدد "شعرية" النص. 

صت النقد األديب من التفسريات  وهبذا تكون الشكالنية قد خل  
األيديولوجية والتارخيية والنفسية اليت ظلت مهيمنة عليه إىل حدود العقد 
الثاين من القرن العشرين، ووجهت اهتمامها إىل النص وجوانبه اجلمالية اليت 

اخلارجية،   املناهج  الشعر كان أمهلتها  لنقد  لسانيا  منهجا  بذلك  مؤسسة 
 نيوي.ظهور املنهج البممهدا ل

انتهى هبا إىل إمهال  اهتمامها ابجلوانب اجلمالية والشكلية  لكن 
مضمون العمل األديب ورسالته. وهو ما عملت بعض املناهج اليت جاءت 

 بعدها على تاوزه. 

 

 الشكالنية يف النقد العريب:( 8
الشكالنية أن  من  الرغم  النقدية   على  الساحة  على  ظهرت  قد 

خالل عشرينيات القرن العشرين، فإن أثرها مل يصل إىل النقد العريب إال 
بعد مرور نصف قرن على ظهورها، وذلك حني ترجم حميي الدين صبحي 

 . 1972سنة وأوستني وارين  كتاب "نظرية األدب" لروين ويليك  
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ال  أبرزها:  لعوامل  هبا  النقدي  االهتمام  عدم  اللغوي ويعود  عامل 
أعمال  ترمجة  أتخر  يف  اللغوي  العامل  يتمثل  إذ  اإليديولوجي:  والعامل 
الشكالنيني الروس إىل اللغتني اإلجنليزية والفرنسية، مبا يتيح االطالع عليها 
ونقلها إىل اللغة العربية، ويتمثل العامل اإليديولوجي يف انشغال النقد العريب 

ال تربط  اليت  واملناهج  بسبب ابلنظرايت  االجتماعي  ابلسياق  األديب  عمل 
األوضاع اليت عاشتها اجملتمعات العربية خالل اخلمسينيات والستينيات واليت  

 متيزت هبيمنة اإليديولوجيا املاركسية.

أول انفذة تفتح للنقد العريب ووارين  وهكذا كان كتاب روين ويليك  
 حتقق اطالعا على الشكالنية الروسية، لكنها مع ذلك مل تكن ابلسعة اليت

حقيقيا على مبادئها ومفاهيمها، ألن ما تضمنه هذا الكتاب عن املنهج مل 
به. وكان الباب الذي   انف فيها الكاتبر  يتجاوز بعض الصفحات اليت عَ 

أشرع على الشكالنية خالل هذه املرحلة مغربيا من خالل ترمجة إبراهيم  
ألبر  لتودوروف  األدب  نظرية  من كتاب  نصوصا  الشكالنيني  اخلطيب  ز 

من سنة   بداية  املنهج  1975الروس  "نظرية  إخينباوم  مقالة  ترجم  ، حني 
الشكلي"، ليتوج هذا اجلهد برتمجة نصوص أخرى مجعها يف كتابه "نظرية 

، 1982املنهج الشكلي: نصوص الشكالنيني الروس" الذي صدر سنة  
 الشكالين متضمنا تقدمي تودوروف لكتابه "نظرية األدب" حول أمهية املنهج  

 .ومسامهته يف نشأة البنيوية
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 : ي
 المنهج البنيويالمحور الثان 

 

ي نشأة المنهج البنيوي
 
 أوال: العوامل المساهمة ف

العصر  يف  نقدي  حدث  أكرب  البنيوي  املنهج  ظهور  لقد كان 
خ هبا النقد احلديث هي: احلديث. فهو يشك ل فاصال بني ثالث مراحل يؤرَّ 

يربز   و ما البنيوية ومرحلة البنيوية ومرحلة ما بعد البنيوية. وهمرحلة ما قبل  
أمهية الثورة اليت أحدثها هذا املنهج يف الساحة النقدية. لكن هذه الثورة، 
على أمهيتها، مل تظهر فجأة، بل كانت هلا جذور يف جماالت علمية خمتلفة 

إىل التصور  هذا  ينتقل  أن  قبل  للمعرفة  البنيوي  التصور  حقل   احتضنت 
الدراسات األدبية اليت كان هلا الفضل يف تطويره ووضع عدد من مفاهيمه 
ومبادئه. وأهم اجملاالت اليت احتضنت األفكار البنيوية أوالً وتبلورت فيها 
مفاهيمها قبل أن تصبح منهجا نقداي مستقال: اللسانيات والنقد الشكالين 

 وعلم النفسي البنيوي واألنثروبولوجيا البنيوية.

سوسري    البنيوية:اللسانيات    -1 دو  فرديناند  أتسيس  ا م كان 
قا إلعادة التفكري يف منهج دراسة عرف فيما بعد ابللسانيات البنيوية منطلَ 

النص األديب، ذلك أن  النظر أيضا يف منهج دراسة  اللغة وممهدا إلعادة 
ممثَّ  اللغة،  دراسة  يف  سوسري  عليه  اثر  الذي  يف  املنهج  الفيلولوجيا ال 
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اليت ال تويل اهتماما ألنظمة اليت قادها "النحاة اجلدد" و والدراسات التارخيية  
مثلُ  الداخلية، كان  القرن اللغة  وبداية  عشر  التاسع  القرن  سائدا خالل  ه 

ممثَّ  النقد األديب،  يهتم العشرين يف جمال  الذي كان  التارخيي  املنهج  ال يف 
 ته الداخلية. بتاريخ النص أكثر مما يهتم ببنيا

املنهج  ظهور  على  البنيوية  للسانيات  اجلديد  املنهج  أتثري  وكان 
وشكلت  اللغة  لدراسة  سوسيري  حددها  مبادئ  عدة  من خالل  البنيوي 

 كذلك أساسا للدراسة البنيوية لألدب، أمهها: 

مستقلأن   اجتماعي  نظام  بوجوده   اللغة  ويتمتع  الفرد،  عن 
أن  دراستها جيب  فإن  مث  ومن  ال   اخلاص.  بوصفها كذلك،  إليها  تتوجه 

معربةً  أو  خارجية  لعوامل  نتاجا  سوسري   بوصفها  حدد  هنا  ومن  عنها. 
موضوع اللسانيات يف أنه يتمثل يف الدراسة العلمية للغة بغاية الكشف عن 
نظامها الداخلي الذي حيكم خمتلف مستوايهتا، وهو ما يعرف لديه بدراسة 

تقل هذا التصور إىل جمال الدراسة األدبية اللغة "لذاهتا ويف ذاهتا". وقد ان
هبدف  ولذاته"  ذاته  "يف  النص  إىل  متوجها  اهتمامها  فأصبح  البنيوية، 

 الكشف عن بنياته الداخلية ومبعزل عن عوامل نشأته. 

وملا كانت اللغة كياان مستقال يتمتع بنظامه الداخلي اخلاص فإن 
)العميقة(   لقوانني الثابتةاكتشاف احنو  هذه الدراسة العلمية جيب أن تتوجه  

املتعلقة ابإلجناز. ومن هنا جاء  الظواهر السطحية  النظام، واستبعاد  هلذا 
 جبعل اللغة موضوعا التمييز الذي أقامه سوسري بني "اللغة" و"الكالم"،  
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للسانيات، لكوهنا أكثر ثباات وتسيدا للقواعد، واستبعاد "الكالم" الذي 
إخضاع فرداي يصعب  إجنازا  بقدر يعد  إال  يُدَرس  فال  العلمية،  للدراسة  ه 

التمييز إىل حقل  نقل هذا  أدى  اللغوي. وقد  النظام  مسامهته يف كشف 
ابلكالم الفردي، فال يكون   " النص املفردتشبيه "الدراسة األدبية البنيوية إىل  

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

عن القول ابلنظام الداخلي للغة عند سوسري النظر إىل اللغة وينتج  
، حيث خيضع استعمال كل عالمة للقانون شبيهة بلعبة الشطرنجبوصفها  

الداخلي للغة، مثلما حتدد لعبة الشطرنج قانوهنا اخلاص الذي تتحرك القطع 
القطع  السياق وعالقتها مع  قيمتها من موقعها يف  تتحدد  له، كما  وفقا 

ى واختالفها عنها، كما هو شأن قطع الشطرنج. وهو ما يعين أن األخر 
العالمة اللغوية تكتسب قيمتها من خالل موقعها يف السياق وتقابلها 

، ال من خالل إحالتها على خارج النظام اللغوي، أي مع عالمات أخرى
أن قيمتها تتحدد من داخل النظام اللغوي ال من خارجه. وقد كان هلذه 

ري على النقد البنيوي لألدب، حيث أصبحت عناصر النص، مبا الفكرة أتث
فيها اللغة، تكتسب قيمتها من سياقها داخل النص ومن عالقاهتا ابلعناصر 

 النصية األخرى، ال من إحالتها على مرجع خارجي أو قيمة خارجية. 

قيمتها  بنفي  اللغوية،  للعالمة  سوسري  حددها  اليت  القيمة  هذه 
يع جعلته  يف  اإلحالية،  النظر  ابملدلوليد  الدال  فوصفها عالقة   ،
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. وكان من نتائج ذلك قوله أبن الكلمات ال حتاكي األشياء، ابالعتباطية
إذ ال وجود لعالقة طبيعية بني الكلمة والشيء اخلارجي، ولكنها قائمة على 

وأال   السياق  بتغري  تتغري  الداللة  أن  ذلك  ومعىن  للواقع   االتفاق.  دخل 
يد قيمة العالمة اللغوية. وال خيفى أن هذا التوجه ينسجم اخلارجي يف حتد 

النص األديب  البنيويون يف نظرهتم إىل  الثورة اليت أحدثها  بشكل كبري مع 
 وقوهلم أبن قيمته تكمن يف نظامه الداخلي ال يف إحالته على السياق.

 البنية أو    النسق   وقد أدت هذه املبادئ كلها إىل تشك ل مفهوم
يف جمال الدراسة اللغوية يف وقت مبكر خالل أوائل القرن العشرين، على 

 الرغم من أن سوسري مل يستعمل هذا املفهوم بشكل صريح يف حماضراته. 

املنهج  مبادئ  بنفنست  إميل  الفرنسي  اللسانيات  عامل  وخلص 
نظرته إىل   اللغة يف  نسق كلي مستقل على أهنا  اللغة  البنيوي يف دراسة 

)متثل مستوايت التحليل اللساين(،   تكون من أنساق جزئية صغرى ومغلق ي
حتكمه  داخلية، كما  عالقات  وحتكمه  لنظام  جزئي خيضع  نسق  وكل 

. ومن مثة عالقات ابألنساق األخرى داخل اللغة وخيضع لنظامها الكلي
فإن دراسة األنساق اللغوية الصغرى جيب أن يسعى إىل استخالص هذا 

للغة، كما أن هذا النظام نفسه هو الذي حيدد لنا دراسة تلك النظام الكلي  
 األنساق.

وقد كان هذا التصور، الذي يعود فيه الفضل إىل جهود سوسري، 
رائدا وثوراي يف دراسة اللغة خالل السنوات األوىل من القرن العشرين. وهو  
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البنيوي   الفكر  تبنت  خمتلفة  معرفية  حقول  إىل  ميتد  أتثريه  جعل  ما 
نثروبولوجيا وعلم االجتماع وعلم النفس، إضافة إىل اللسانيات والنقد كاأل

 األديب. 

وهو منهج نقدي ظهر يف روسيا ما بني    املنهج الشكالن:   -2
. وكان امتدادا للدراسات اللسانية اليت نشأت يف حلقتني 1930و   1915

 لسانيتني مها: حلقة موسكو وحلقة بطرسربغ )ليننغراد(. وهلذا كان رواده 
النقد  اللغوية من أجل أتسيس منهج علمي يف  اهتماماهتم  من  ينطلقون 
العلمية  اإلجنازات  من  ويستفيد  اإليديولوجي  الطابع  من  يتخلص  األديب 
يف  خاص  بشكل  ذلك  وتلى  البنيوية.  اللسانيات  حققتها  اليت  الدقيقة 
نظرهتم النسقية إىل العمل األديب بوصفه نظاما مستقال عن حميطه وخاضعا 
 لقوانني داخلية حتكمه. فكان هذا من أهم املبادئ اليت طورها النقد البنيوي.

النقد اجلديد:    -3 هي نظرية نقدية سادت يف بريطانيا نظرية 
وأمريكا ما بني الثالثينيات والستينيات. من أبرز أعالمها: توماس إليوت 

نقض وريتشاردز وكينيث بروكس وجون كرو رانسوم. تقوم هذه النظرية على  
ربطا  مبحيطه  األديب  العمل  تربط  اليت  السياقية  النقدية  النظرايت  مبادئ 
مباشرا وآليا وحتميا. وقد قدمت تصورها للنقد عرب جمموعة من األفكار 
اليت صاغها هؤالء الرواد، وكان هلا أتثري على نشأة النظرية البنيوية، أمهها: 

واالهتمام ؤلفه وحميطه،  عن م  كياان مستقالبوصفه    العمل األديبالنظر إىل  
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املفارقة  على  القائمة  اإلبداعية  إىل   ابللغة  إضافة  السياق،  اليت حيددها 
 األديب.   الطابع العلمي للنقدأتكيد  

يتجلى أثره الواضح يف املنهج البنيوي  علم النفس البنيوي:    -4
من خالل منهج التحليل النفسي لفرويد الذي كان ينظر إىل العمل األديب 

نية كلية منسجمة تعرب عن نفسية األديب، كما يتجلى يف نظرية بوصفه ب
مع كل من ولفجانج كوهلر وكورت كوفكا   )اجلشطالت(اإلدراك الكلي  

ال يقوم على   إدراك العقل اإلنسان لألشياء إدراك كلي  أن  ايَ اللذين رأَ 
الكل أكرب من جمموع أجزائه. وقد  تقسيمها إىل أجزاء، على أساس أن 

ملبدأ أساسا من أسس البنيوية اليت تنظر إىل العمل األديب بكونه شكل هذا ا
ينطوي على بنية كلية هي اليت تنظم عناصره الداخلية، ومن مث فإنه ال ميكن 

 إدراكه إال يف طابعه الكلي. 

البنيوية:   -5 وعامل   األنثروبولوجيا  لألنثروبولوجي  الفضل  يعود 
سيس األنثروبولوجيا البنيوية اليت االجتماع الفرنسي كلود ليفي سرتاوس يف أت

أتثر فيها بشكل واضح ابللسانيات البنيوية من خالل اتصاله برائد مدرسة 
براغ اللسانية: رومان جاكبسون. وكان سرتاوس يسعى منذ مخسينيات القرن 
العشرين إىل الكشف عن البنيات الذهنية اخلفية اليت تشرتك فيها الثقافات 

عاداهتا وتقاليدها وممارساهتا االجتماعية، فالحظ اإلنسانية رغم اختالف  
أن تلك املمارسات تكشف عن بنية ذهنية واحدة. ومن ذلك مثال: أن 
الرغم من  به، على  أو زواجه وحتتفل  اإلنسان  والدة  الثقافات ختلد  كل 



ي الحديث  ي مناهج النقد األدب 
ات فر  الفصل الرابع   محاضر

74 
 

دراسة  على  املبدأ  هذا  وطبق سرتاوس  ذلك.  طرائق تسيد  اختالفها يف 
حلضارات القدمية، فرأى أهنا تعرب كلها عن بنية ذهنية  األساطري اليت أنتجتها ا

بوحدة واحدة تتمثل يف السعي إىل فهم الكون. ومسى هذه البنية املشرتكة  
األساسية األساطري، األسطورة  بنية  بدراسة  اهتمامه  أن  يف  شك  وال   .

للنص   البنيوية  الدراسات  ظهور  يف  ساهم  قد  سردية،  نصوصا  بوصفها 
 السردي.

توجه دراساته    وكان  يف  البنيوي  املنهج  اعتماد  حنو  سرتاوس 
قا من اقتناعه بعدم جدوى الدراسة التارخيية األنثروبولوجية لألسطورة منطلِّ 

فوصف  العجيبة،  للحكاية  الشكالين  التحليل  وبسطحية  للمجتمعات، 
إىل  املقابل  داعيا، يف  العجيبة ابلشكلية،  احلكاية  بروب يف دراسة  عمل 

شكلية للنصوص السردية )األسطورة بشكل خاص(، وإىل تاوز العناصر ال
 البحث عن العالقات اخلفية والبنيات العميقة اليت تربط بني تلك العناصر. 

جه اهتمامه إىل مورفولوجية احلكاية و وهكذا، فإذا كان بروب قد  
وشكلها، فإن سرتاوس كان يسعى إىل تاوز اجلانب املورفولوجي الشكلي 

ات الذهنية اليت تكمن خلف تنظيم هذا اجلانب. أي حنو استخالص البني
 أن غايته كانت تتجاوز "األسطورة" إىل "الفكر األسطوري". 

كان يتبىن املنهج اللساين البنيوي القائم   ومعىن ذلك أن سرتاوس
على البحث خلف العناصر النصية الظاهرة عن بنية عميقة تنظمها. وقد 

مع   تعاونه  يف  املنهجي  االقتناع  هذا  قصيدة ايجسد  دراسة  يف  كبسون 
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بودلري من منظور بنيوي، فكان هذا العمل املشرتك إعالان شارل  "القطط" ل
وجه من جمال نقد األسطورة وعالقات القرابة إىل لبداية النقد البنيوي وخر 

جمال دراسة النصوص اإلبداعية احلديثة. وبذلك استحق سرتاوس اللقب 
رف به يف األوساط النقدية احلديثة، وهو أنه رائد البنيوية جبانب الذي عُ 

 كبسون. ايصديقه رومان  

النقد  البنيوي يف  املنهج  عليها  اليت أتسس  املرجعيات  أهم  هذه 
ألديب، يضاف إليها روافد أخرى غذت هذا املنهج أمهها: املنهج التجرييب ا

الذي أرسته العلوم الدقيقة يف سعيها للوصول إىل حقائق الظواهر واستبعاد 
امليتافيزيقا من جمال التحليل العلمي. غري أن اللسانيات البنيوية تظل أكرب 

 سامهت يف ظهوره.   موجه للفكر البنيوي ولبقية اجملاالت املعرفية اليت

 

ي   ياكبسون وتطوير ثانيا: 
وع الشكالن   المشر

عام   اللسانية  براغ  حلقة  من   1926أتسست  مجاعة  يد  على 
أبرزهم رومان   استوحى هؤالء اي اللغويني  وقد  وترانكا وهافرنيك.  كبسون 

تسميتها من حلقة موسكو، خاصة أهنا كانت تضم بني أعضائها عضوين 
كبسون وبوجاتريف. وبعد أتسيسها انضم  ايا:  سابقني يف حلقة موسكو مه 

إليها نقاد ولغويون آخرون بلغ عددهم، بعد اتساعها، حوايل مخسني عضوا 
أبرزهم: جون موكاروفسكي وسريجي كارسيفسكي وروين ويليك وفيليكس  

 فوديتشكا...
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وقد بدأ اهتمام احللقة لسانيا منسجما مع الغاية اليت أتسست من 
، منطلقة يف ذلك اللسانيات البنيويةمبادئ    1929أجلها، فوضعت عام  

وإعطائه  تطويره  مع  أرسته مدرسة جنيف مع سوسري،  الذي  املنهج  من 
يتجاوز جمال  االهتمام  الثالثينيات أصبح هذا  وبداية من  أبعادا وظيفية. 

 عرية الش   اللغة إىل جمال األدب والنقد من خالل االهتمام املتزايد مبوضوع  
الية للعمل األديب، ومن خالل مواجهة األفكار املاركسية واخلصائص اجلم

اليت  الروسية  الشكالنية  للمدرسة  امتدادا  بذلك  فكانت  األدب.  حول 
 أتسست يف ظل حلقيت موسكو واألوبوايز. 

أتثري  هلا  وكان  املدرسة،  هذه  حققتها  اليت  اإلجنازات  أهم  ومن 
فهوم "البنية" ألول كبسون م ايصياغة    :حاسم على عدد من احلقول املعرفية

، حمددا تصوره له يف قوله: "حال أن جنمل الفكرة اليت 1929مرة سنة  
سوى  مالئما  وصفا  جند  لن  تلياته،  خمتلف  يف  حاليا  العلم  هبا  يهتدي 
)بنيوية(. فالعلم املعاصر عندما يتناول وضع ظاهرة ما ابلدراسة يتناوله من 

هو كُ  أن   ل  حيث  ذلك  للعناصر،  آيل  وليس جمرد حشد  بنيوي مكتمل 
مهمته األساسية استجالء القوانني الداخلية هلذا النسق" )موسوعة كمربدج 

 عنه رائد آخر من رواد مدرسة براغ هو يف النقد األديب(. وهذا التصور عرب  
يف قوله: "يغدو   ، وإن كان ال يستعمل مصطلح "البنية"جون موكاروفسكي

ملفاهيمي لكل فرع معريف على حدة شبكة من العالقات الداخلية النسق ا
املتبادلة: فكل مفهوم يتحدد ابملفاهيم األخرى، وهو حيددها بدوره. ومن 
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مث يكتسب أي مفهوم تعريفه النهائي عرب املوقع الذي يشغله يف النسق 
 املفاهيمي الذي ينتمي إليه، وليس بتعداد حمتوايت النسق" )نفسه(.

رغم من أن حتديد مفهوم البنية، عند ايكبسون، والنسق، عل الو 
دراسة  منهج  تطوير  إىل  األمر  بداية  يف  موجها  موكاروفسكي، كان  عند 
اللغة، فإنه كان أتسيسا أيضا لالنتقال من "لسانيات اجلملة" إىل "لسانيات 

مفهوم البنية، كما حددته مدرسة النص" مع النقد الشكالين. وهكذا فإن  
 يندرج تضي النظر إىل العمل األديب بوصفه نسقا سيميوتيقيا داالًّ براغ، يق

ضمن نسق ثقايف شامل، وهو ما يعين تطوير هذه املدرسة التصوَر الشكالين 
استقالل  احلديث عن  األديب إىل  العمل  انعزال  احلديث عن  لألدب من 

بنية الوظيفة اجلمالية، دون أن يؤدي ذلك إىل استبعاد املضمون الذي يُ َعد   
 جزئية دالة من بني بنيات العمل األخرى. 

وميتاز التصور البنيوي، كما طورته مدرسة براغ، ابلنظر إىل البعد 
السيميوتيقي للعمل األديب على أنه ذو وظيفة تواصلية. وينطلق هذا التصور 
من املنهج الوظيفي اللساين للمدرسة ومن النموذج الوظيفي لكارل بوهلر 

 تقوم عليها وظائف اللغة يف الثقافة الغربيةثالثة أركان الذي كان قد حدد 
ل واملرجع )اإلحالة( واملستقبِّل. وبناء على هذه األركان حدد  املرسِّ هي: 
موكاروفسكي ثالث وظائف للمقام التواصلي للعمل األديب، حتضر بطريقة 
تراتبية هي: الوظيفة اإلحالية )حني يكون اهتمام العمل األديب ابملرجع(، 

التعبريية و  والوظيفة  الرسالة(،  إىل  اهتمامه  يتوجه  )حني  اإلرادية  الوظيفة 
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ل أكثر من اهتمامه ابلعنصرين اآلخرين(. وبعد ذلك  )حينما يهتم ابملرسِّ
أضاف موكاروفسكي إىل هذه الوظائف وظيفة مرتبطة ابللغة مساها "الوظيفة 

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

ضمن مقالة هذا النموذج  يف مرحلة اتلية،    ،كبسوناي وقد طور  
سنة   والشعرية"  "اللسانيات  التواصل  ،  1963بعنوان  عناصر  بتوسيع 

اللساين لتصبح ستة حددها يف قوله: "من الضروري تقدمي صورة خمتصرة 
لكل سريورة املكونة  العوامل  إن   عن  لفظي.  تواصلي  فعل  ولكل  لسانية 

ل إليهإىل    رسالةيوجه    املرس  فإهنا املرَسل  فاعلة،  الرسالة  تكون  ولكي   .
حتيل عليه )وهو ما يدعى أيضا املرجع...(،   سياقا تقتضي، ابدئ ذي بدء،  

سياقا قابال ألن يدركه املرَسل إليه. وهو إما أن يكون لفظيا أو قابال ألن 
مشرتكا، كليا أو جزئيا، بني   َسَنناالرسالة بعد ذلك  يكون كذلك. وتقتضي  

الرسالة(.  ومفك ِّك  ُسن ِّن 
امل بني  أخرى:  بعبارة  )أو  إليه  واملرَسل  ل  املرسِّ

ل   قناةوتقتضي الرسالة، أخريا، اتصاال، أي   فيزيقية وربطا نفسيا بني املرسِّ
 (. 27واملرَسل إليه" )قضااي الشعرية: 

 ل التايل: وقدم ايكبسون منوذجه على الشك
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 سياق

 مرسل إليه   رسالة    مرسل

 قناة

 سنن

قد حتضر  وظائف  للغة ست  حدد  العناصر  هذه  أساس  وعلى 
التواصلي حيدد   املقام   وظيفة مهيمنة جمتمعة يف كل تواصل لساين، لكن 

حبسب العنصر الذي يتم الرتكيز عليه من بني هذه العناصر الستة. يقول 
ايكبسون: "يول د كل عامل من هاته العوامل وظيفة لسانية خمتلفة. وْلنقْل 
على الفور إنه إذا مي  ْزان ستة مظاهر أساسية يف اللغة، سيكون من الصعب 

ال يكمن يف   إجياد رسائل تؤدي وظيفة واحدة ليس غري. إن تنوع الرسائل
مية بني احتكار وظيفة أو وظيفة أخرى، وإمنا يكمن يف االختالفات يف اهلرَ 

هذه الوظائف. وتتعلق البنية اللفظية لرسالة ما، قبل كل شيء، ابلوظيفة 
السياق،  حنو  والتوجه  املرجع  استهداف  ولو كان  حىت  لكن  املهيمنة. 

املهيمنة للعديد من   وابختصار الوظيفة املسماة )...( مرجعية هو املهمة 
ن أالرسائل، فإن املسامهة الثانوية للوظائف األخرى يف هذه الرسائل ينبغي  

الشعرية:   )قضااي  االعتبار"  بعني  املتمعن  اللساين  وهذه 28أيخذها   .)
 الوظائف هي: 
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)االنفعالية(: حينما تركز الرسالة على   الوظيفة التعبريية −
ل )كما هو األ  مر يف استعمال التعبري عن موقف املرسِّ

 صيغ التعجب( 
اإلفهامية  − على   الوظيفة  الرتكيز  يتم  حينما  )التأثريية(: 

 املرَسل إليه )كما يف األمر والنهي والنداء(
املرجعية − السياق الوظيفة  على  الرتكيز  يتم  حينما   :

ابلشعر  لذلك  ايكبسون  وميث ِّل  املرجع.  أو  اخلارجي 
للحديث   الغائب  ضمري  يستعمل  الذي  عن امللحمي 

 "اآلخر" وعن األحداث والبطوالت التارخيية. 
الواصفة:  − اللغة  "الوظيفة   وظيفة  أيضا  ويسميها 

امليتالسانية" أو "وظيفة الشرح" اليت تتحقق حينما يركز 
على   اللساين  و التواصل  التواصل  مضمون َسنن  شرح 

 الرسالة للمرَسل إليه.
واصل  حينما يتم الرتكيز على قناة الت  الوظيفة االنتباهية: −

ويضرب  اللساين.  التواصل  عملية  إدامة  أجل  من 
ب مثال  لذلك  على   سؤالايكبسون  املتواصلني  أحد 

 اهلاتف: "أتسمعين؟" 
حينما يتم الرتكيز على الرسالة ذاهتا.   الوظيفة الشعرية:  −

. أي أهنا شعريةالوظيفة املهيمنة على النصوص الوهي  
 الوظيفة اليت حتقق "شعرية النص".
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 لوظائف، تبعا لعناصر التواصل اللساين احملددة هلا،ويقدم هذه ا
 على الشكل التايل: 

 الوظيفة املرجعية 

 الوظيفة اإلفهامية )التأثريية( الوظيفة الشعرية   الوظيفة االنفعالية 

 الوظيفة االنتباهية

 الوظيفة امليتالغوية 

 

الدراسة موضوع "الشعرية" يف    وعلى هذا األساس حدد ايكبسون 
الشعرية   للوظيفة  بذلك اللسانية  فوضع  األديب،  النص  اليت هتيمن على 

أسس منهج بنيوي يف دراسة النص األديب يقوم على جمموعة من املفاهيم 
 واألسس أبرزها: 

ومعناه أن دراسة النص األديب جيب أن   التحليل اللسان:  -1
تنطلق من حتليل عناصره اللسانية الداخلية. وهو ما يعد انتقاال واضحا من 
التوجه اللساين الذي أتسست عليه مدرسة براغ إىل توظيف اللسانيات يف 

 . ، وخاصة النص الشعريلسانيات النصجمال النقد األديب، أي إىل  

القيمة  مفهوم اهليمنة   -2 حبيث تتحدد طبيعة   : املهيمنة(  )أو 
النص األديب هبيمنة الوظيفة الشعرية، دون تغييب الوظائف األخرى للغة. 
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كما أن الطبيعة النوعية للشعر تتحدد هبيمنة خاصية من خصائص اللغة 
 هي "التوازي".

حيدد ايكبسون قيمة النص وطبيعته من خالل   العالقات:  -3
غوية، وذلك هبيمنة وظيفة وتراجع وظائف العالقات القائمة بني وظائفه الل

ي مل يعد يعين ذأخرى. وهو ما فتح اجملال إلعادة النظر يف اتريخ األدب ال
نظر إليه تطورا خطيا خاضعا لظروف التاريخ والسياسة واجملتمع، بل أصبح يُ 

. مبعىن أن األدب ال يتطور تناوب يف هيمنة قيم وتراجع أخرىعلى أنه  
حتمي    نتيجة  اللسانية أتثري  عناصره  تبادل  نتيجة  بل  خارجية،  لعوامل 

 للهيمنة من مرحلة إىل أخرى. 

هذا التصور البنيوي اللساين جزءا من  ايكبسون قد جسد  كان  و 
األديب   مبكر  للنص  وقت  دراسته  يف  خالل  من  اخلمسينيات  من  بداية 

قصيدة املستوايت اللسانية لالتطبيقية اليت اشرتك فيها مع سرتاوس حول  
كانت من البوادر األوىل للتوجه البنيوي الذي قطط" لشارل بودلري، واليت  "ال

 عرب عنه بوضوح بداية من الستينيات.

وبذلك تكون املفاهيم واألفكار اليت طورها ايكبسون أثناء وجوده 
الشكالين،  للنقد  امتدادا  اليت شكلت كذلك  اللسانية  براغ  ضمن حلقة 

كلود ليفي سرتاوس، من أهم بوادر املنهج  وبعد هجرته إىل أمريكا والتقائه ب
: أمثالالبارزين    ه عالمأ تطورا كبريا يف فرنسا، خاصة، مع  البنيوي الذي شهد  

 تزفيطان تودوروف وجريار جنيت وروالن ابرت وأجلريداس غرمياس.
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 ثالثا: مفاهيم البنيوية ومبادئها 

اليت مت أتسيسها يقوم املنهج البنيوي على مجلة من املفاهيم واملبادئ  
وأبرزها: اللسانيات   ،بناء على املرجعيات املختلفة اليت سامهت يف نشأته

واألنثروبولوجيا وعلم النفس والنقد الشكالين والنقد اجلديد. وميكن اختزال  
مفهوم البنية ومبدأ هذه املبادئ واملفاهيم يف اثنني يتفرع عنهما غريمها، مها:  

 . الع ْلمي ة

يف التصور البنيوي نظام مفهومي جمرد   البنيةة:  مفهوم البني   -1
حيدد الطبيعة النسقية واملستقلة للنص األديب، وحتكمه ثالثة قوانني هي:  

، ال أجزاء منفصلة. فالنص األديب   لكليةا )أي أن األجزاء تعمل بوصفها ُكالًّ
يشبه جزيئة املاء اليت تتكون من تكامل ذرات األكسجني واهليدروجني، 

هذا التكامل وحده هو الذي حيدد وجود وطبيعة هذه اجلزيئة(   حبيث إن
لتحول داخلي انتج عن تفاعل عناصرها   )أي أن كل بنية خاضعةٌ   والتحول

)هذا التحول خاضع لنظام   والتنظيم الذايتوما يوجد بينها من عالقات(  
الداخلية، وال دخل فيه  البنية املستقلة اليت ختضع هلا عناصرها  هو نظام 

 وامل اخلارجية(. للع

ويؤكد البنيويون أن البنية، مع ذلك، ليست شيئا حمسوسا يف العمل 
 من خالله عناصر العمل األديب.   األديب، بل هي تصور ذهين ينظم العقلُ 

الذي ينظم عناصر البنية، ينظر البنيويون   قانون الكلية وبناء على  
بوصفه   األديب  النص  بينها    بنية كليةإىل  تربط  جزئية  بنيات  من  مكونة 
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الكلية ليست حاصلة عن تميع األجزاء )مثال  عالقات داخلية. وهذه 
اجلزء  هي  ليست  اجلزئية  البنية  أن  سابقا(، كما  ذُكر  الذي  املاء  جزيئة 
الشكلي من النص املتمثل يف بيت أو جمموعة أبيات من النص الشعري، 

من بدايته    ظام جمرد خيرتق النصَّ أو يف فقرة من النص السردي، بل هو ن
إىل هنايته، ويرتبط ببقية البنيات اجلزئية بعالقات داخلية. والبنيات اجلزئية  
ميكننا  وهكذا  للغة.  اللساين  التحليل  مبستوايت  شبيهة  بذلك،  للنص، 
احلديث يف النص السردي عن بنيات جزئية كالزمان واملكان والشخصيات، 

بني عن  احلديث  ميكننا  اللغوية كما  الشعري كالبنية  النص  يف  جزئية  ات 
البنية اإليقاعية. ومن خالل حتليل هذه البنيات وربطها ابلبنيات األخرى و 

 البنية الكلية للنص. نصل إىل  

: تعد "علمية النقد" شعارا مشرتكا بني خمتلف ة النقدمي  لْ ع    -2
إىل القيمة املناهج النقدية احلديثة. وال شك يف أن رفع هذا الشعار يعود  

شهده  الذي  الكبري  التطور  بفضل  العلم،  نتائج  تكتسيها  أصبحت  اليت 
خالل القرن العشرين. وبذلك أصبحت "العلمية" وسيلة إلضفاء الشرعية 
على املنهج النقدي والرفع من قيمته. وإذا كانت هذه "العلمية" يف املناهج 

يا" يف ظل عوامل السياقية تعين "تفسري" نشأة العمل األديب تفسريا "علم
التاريخ واجملتمع والنفس، فإن البنيويني أصبحوا ينظرون بعني الريبة إىل هذا 

ونه إقحاما لإليديولوجيا ونوازع النفس يف جمال النقد األديب، د  عُ الصنيع وي َ 
طابعَ  نظرهم،  يف  يفقده،  ما  املنهج وهو  إىل  استندوا  وبذلك  العلمي.  ه 
ليحددوا علمية النقد يف اللسانيات،    العلمي، كما قدمه سوسري يف جمال 
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، مبعزل عن عوامل التاريخ دراسة العمل األديب من خالل مكوانته اللسانية
 ، على حد تعبري سوسري. يف ذاته ولذاتهوالنفس واجملتمع، أي دراسته 

املناهج  فإذا كانت  النقد:  من  الغاية  حتديد  البنيويون  يعيد  هلذا 
األديب إىل الكشف عن عوامل   النصَّ   السياقية تسعى من خالل دراستها

نشأته وعن إيديولوجيته، فإن البنيويني حيددون غايتهم من النقد يف الكشف 
املشبع  التارخيي  املنهج  حيققه  ال  اهلدف  وهذا  األدب.  أدبية  عن 
ابإليديولوجيا، وال املناهج السياقية األخرى اليت هتتم خبارج النص، بل حيققه 

عتمد على املكوانت اللسانية اليت حتدد اخلصائص املنهج العلمي الذي ي
 النوعية للنص من خالل ما يربط بينها من عالقات داخلية.

 مبوت املؤلف م  البنيويني دراسة السياق وقوهلُ   ومن هنا جاء إلغاءُ 
 تعبريا عن استقالل النص األديب عن عوامل إنتاجه. 

 

ي   رابعا: إجراءات التحليل البنيوي للنص األدن 

النص بنية كلية مستقلة ينطلق البنيويون من تصور نظري يرى يف  
خاضعة لنظام داخلي ومكونة من بنيات جزئية مستقلة أيضا وتربطها  

ثالثة إجراءات منهجية يف حتليل النص األديب   ونيقرتح، فالتكامل  عالقات 
 هي:
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للعمل األديب:   -1 الكلي )األويل(  قراءته    اإلدراك  تتم  حبيث 
وإدراكه إدراكا مشوليا بوصفه بنية كلية مستقلة تتضمن جمموعة من البنيات 

 الصغرى. 

اجلزئية    -2 النص  بنيات  وظائفهحتليل  الكشف عن   ابغرض 
ومل  التحليل   ا  اجلمالية.  مستوايت  من  قريبة  للنص  اجلزئية  البنيات  كانت 

جزئية قابلة للتحليل،   اللساين للغة، فإن هذه املستوايت قد تشكل بنيات 
إذ ميكننا احلديث عن بنيات جزئية يف النص الشعري كالبنية الصوتية والبنية  
الصرفية والبنية املعجمية والبنية الرتكيببية، إضافة إىل بنيات أخرى حتددها 

 طبيعة النص كبنيات: الزمان واملكان والشخصيات يف النص السردي.

تربط بني مستوايت النص وبنياته اليت    استنتاج البنية الكلية   -3
ينطلق مما مت التوصل إليه يف اإلجراء الثاين، حبيث   إجراء تركييباجلزئية: وهو  

اليت تمع بني خمتلف البنيات اجلزئية. ويعود   ةيبحث الناقد عن البنية اجملرد
البنيوي الذي يرى أن   التصور  بنية كلية كل نص أديب يشك  هذا إىل  ل 

. وهذه البنية  بنيات جزئية تربط بينها عالقات داخلية تكون من  تمستقلة  
الكلية هي اليت حتدد أدبية النص وطبيعته النوعية. وهلذا فإن اإلجراء الرتكييب 
يف النقد البنيوي ال يتوقف عند حدود بنية النص الكلية، بل يتجاوزه إىل 

ا يشكل النوع: مبعىن أن الناقد البنيوي يستنتج من البنيات اجلزئية للنص م
بنيته الكلية، كما يستنتج من ذلك كله ما يشكل بنية النوع األديب. وهكذا 
فإن من أهم األهداف اليت حيددها البنيويون لدراستهم النقدية: حتديد بنية  
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النوع األديب انطالقا من النصوص املفردة اليت تنتمي إىل النوع نفسه، مث 
افق النص مع البنية العامة االنطالق من هذه البنية نفسها لقياس مدى تو 

وهلذا تتمثل الغاية املثلى من هذا اإلجراء الرتكييب يف بناء مناذج عامة للنوع.  
ويلخص روالن ابرت هذا األمر تلخص قواعد األنواع واألجناس األدبية.  

منوذجَ  رواية  من كل  نستخلص  "سوف  قوله:  النماذج يف  هذه  ومن  ها، 
 (. س/زسوف يطبق على أي قصة" ) سوف نصوغ بناء روائيا عظيما  

 

 خامسا: أبرز إنجازات النقد البنيوي 

تتمثل أبرز إجنازات البنيويني يف أتسيس علم لألدب بدأت بوادره  
ه: الشعري والسردي ضمن ما يْ نيات، يف شق  يالنظرية يف الظهور منذ الست

 عرايت )علم الشعر( والسردايت )علم السرد(.أصبح يعرف ابلش ِّ 

من ايكبسون  النموذج الذي قدمه    يعد    ل الشعرايت ففي جما  -1
أبرز النماذج البنيوية اليت سامهت يف تطوير نقد الشعر، وذلك من خالل 

وهو "ذلك   عرية""الش   سعيه إىل أتسيس لسانيات للنص أطلق عليه اسم  
الفرع من اللسانيات الذي يعاجل الوظيفة الشعرية يف عالقتها مع الوظائف 

(، وكذا من خالل عدد من املفاهيم اليت 35الشعرية:    األخرى" )قضااي
أمهها:  وغريهم،  البنيويون  النقاد  عليها  واعتمد  ذلك،  على  بناء  صاغها، 
إىل  والنظر  هبا،  املرتبطة  والوظائف  اللساين  التواصل  عناصر  عن  حديثه 

بوصفها وظيفة مهيمنة على اخلطاب الشعري، والبحث   الوظيفة الشعرية
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، وحديثه عن إسقاط حمور االختيار على حمور التأليف يف آلية حتققها عرب  
املهيمنة مفهوم   النص،   التوازيوعن    القيمة  لتحقيق شعرية  آلية  بوصفه 

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

ابلعناصر   اهتمام كبري  عنه  نتج  الذي  اجلهد  هذا  إىل  وإضافة 
الصوتية يف الشعر، وهو ما ينسجم أيضا مع التوجه اللساين الوظيفي ملدرسة 

لفونولوجيا، كانت هناك جهود أخرى لبعض النقاد واهتمامها مبجال ابراغ 
البنيويني الذي ساروا أيضا على هذا النهج املتمثل يف أتسيس "شعرايت" 

يف أتسيس بالغة شعرية بنيوية تنظر يف   جون كوهن بنيوية، أبرزها مشروع  
عرية النص. طبيعة اللغة الشعرية ويف خصائصها اليت تتحدد من خالهلا شِّ 

فا إايها أبهنا ر ِّ عَ عرية" مُ امه، على هذا األساس، يف "الش ِّ وحدد جمال اهتم
اللغة الشعرية:  موضوعُ   "علمٌ  (. وقد جسد جون كوهن 9ه الشعر" )بنية 

 االنزايحهذا التوجه حنو وضع أسس هذا العلم من خالل صياغة مفهوم  
مفهوما مركزاي يف كتابه "بنية اللغة الشعرية"، وكان له أثر كبري   الذي يعد  

مفهوم ع جعل كوهن  فقد  وغريها.  البنيوية  النقدية  الدراسات  تطور  لى 
إذا كانت  أنه  ذلك  النص،  "شعرية"  خالله  من  تتحدد  أساسا  االنزايح 

من وظائف اللغة اليت هتيمن على اخلطاب   الشعرية عند ايكبسون وظيفةً 
يف  حتضر  للغة، كما  اثنوية  أخرى  وظائف  جبانب  فيه  وحتضر  الشعري 

أخرى وحْ   خطاابت  الشعرية  للغة  مسة  عند كوهن  فإهنا  شعرية،  ها دَ غري 
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عن اللغة املعيار: لغة النثر العلمي. ومعىن ذلك أن   ابنزايحهاتتحقق هلا  
. ويرى االنزايح عن املعيار هو العنصر احلاسم يف حتديد شعرية النص

خمتلفة  وتليات  أبعادا  الشعري  النص  يف  أيخذ  االنزايح  هذا  أن  كوهن 
النثر العلمي حيرص على ها حول "تشويش" الرسالة. فإذا كان  تتمحور كل

على ، على العكس من ذلك،  النص الشعري حيرص، فإن  سالمة الرسالة
وتشويشها الرسالة  املعيار. غموض  عن  منزاحة  لغته  جيعل  ما  وهذا   .

الرتكيبية   واالنزايحات  الشعرية  الصور  منها:  خمتلفة  بصور  ذلك  ويتحقق 
 وغريها. والعناصر الصوتية 

فنقف عند جهود نقاد فرنسيني    أما يف جمال "السردايت"  -2
)التواصل(،   مبجلة كومينيكاسيون  حبوثهم  نشر  يف  الستينيات  منذ  بدؤوا 

تودوروف وروالن   وعلى رأسهم: أجلريداس غرمياس وجريار جنيت وتزفيطان 
حيث كان   برميون،  وكلود  مصطلح ابرت  صاغ  من  أول  تودوروف 

، أو علم السرد. وكانت غايته من ذلك وضع علم لدراسة السرد السردايت
يستمد منهجه من منهج اللسانيات يف وضع قوانني عامة مشرتكة حتكم 

 قا لدراسة النصوص السردية املختلفة. نطلَ اخلطاب السردي وتكون مُ 

لعل أهم ما أجنزه هؤالء يف جمال السردايت يتمثل يف نقل التحليل و 
البنيوي للسرد من جمال احلكاايت العجيبة واألساطري )مع فالدميري بروب 

 جريار جنيت وكلود ليفي سرتاوس( إىل جمال السرد احلديث. ويعد كتااب  
"خطاب احلكاية" و"عودة إىل خطاب احلكاية" منوذجني واضحني لذلك، 
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خصصهما لوضع قواعد صاحلة لتحليل السرد احلديث من خالل   حيث
 مارسيل بروست "يف البحث عن الزمن الضائع".   حتليله روايةَ 

وقد وضع جنيت يف هذا الكتاب مجلة من القواعد واملفاهيم اليت 
صارت مرجعا يف الدراسات السردية البنيوية، أمهها متييزه بني ثالثة مكوانت 

هي:   السردي   Le récit  واحلكي  L'histoire  لقصةاللخطاب 
أحداث أبهنا مضمون    القصة، حيث عرف  La narration  والسرد

ف ، وعر  ابملنت احلكائيا مساه الشكالنيون لتكون مرادفة مل،  النص السردي
أبنه الطريقة اليت تبىن هبا األحداث واليت تتخذ صيغا خمتلفة، بينما   احلكي
أبنه الفعل الذي ينجزه السارد، ليكون بذلك صيغة من صيغ   السردعر ف  

 احلكي.

مث انطلق من هذا التقسيم، الذي هو يف أصله تقسيم ثنائي مييز  
الشكالنيني    واملبىن  املنتبني   من  توماشيفسكي  بوريس  تعبري  )حسب 

" ا لروس(، ليحدد موضوع السردايت يف احلكي ال يف القصة. أي يف "الدال 
حيدد  الذي  هو  احلكائي،  املضمون  ال  احلكي،  ألن  "املدلول"،  يف  ال 

 "سردية" النص وخصائصه النوعية.

ه املتعددة غِّ وصيَ   احلكيومن هنا استخلص جنيت منهجا لدراسة  
اإليقاع الزمين والتبئري... يف النص السردي، كاملفارقات الزمنية وصيغ كسر  

وكان وضع هذا املنهج خاضعا ملعطيات احلكي اليت توفرها رواية مارسيل 
 قوانني عامة حتكم النص السردي.   بروست واليت تعد  
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وابإلضافة إىل النموذج الذي قدمه جنيت يف دراسة زمن السرد  
امل" يف دراسة "العو   أجلريداس غرمياسوالتبئري وصيغ احلكي، يعد منوذج  

ابلسيميائيات مرجعا مهما أيضا يف التحليل البنيوي للسرد ضمن ما يسمى  
 السردية.

ئَ فقد انطلق غرمياس من التصور اللساين البنيوي ليُ  قطيعة مع   نشِّ
السياقية يف دراس فقال أبن    ةاملناهج  ال   الشخصية احلكائيةالشخصية، 

صية شبيهة عالمة نحتمل دالالت إحالية تربط النص ابلسياق، بل هي  
اللغوية الذي   ابلعالمة  النموذج  النص، كما طور  ال حتيل إال إىل داخل 

ع مفهوم قدمه فالدميري بروب عن دراسة الوظائف يف احلكاية الشعبية، فوسَّ 
الشخصية احلكائية ليجعله متجاوزا معىن "الشخصية اإلنسانية". وقد أخذ 

يقوم على   امليا""منوذجا ع عن بروب مفهوم الوظيفة ليصوغ من خالله  
التمييز بني الشخصية )املمثل( والوظيفة )العامل(. ورأى يف هذا اإلطار أن 

، فحدد، على هذا النصوص السردية متتاز بثبات الوظائف وتغري املمثلني
الشخصيات  )أو  للممثلني  ميكن  اليت  الوظائف  من  أنواع  ستة  األساس، 

الو  من  أخذها  وقد  أداؤها.  النص(  داخل  اليت املتجسدة  السبعة  ظائف 
 حددها بروب، وهي: 

ومتثلها داخل النص السردي شخصية تكون هلا   الذات: −
أساس  الرغبة  هذه  وتشكل  حتقيقها.  إىل  تسعى  رغبة 

 الربانمج السردي الذي يتمحور حوله النص. 
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ويسمى أيضا موضوع القيمة. ويتمثل يف شيء   املوضوع: −
 أو قيمة تسعى الذات إىل حتقيقها 

هو عامل حيرك الذات ويدفعها إىل البحث عن   ل:املرس   −
 املوضوع

 هو العامل املستفيد من املوضوع   ل إليه: املرسَ  −
قوة   املساعد: − أو  السردي كل شخصية  النص  متثله يف 

 تساعد الذات على حتقيق رغبتها
وإعاقة   املعيق: − الذات  معارضة  على  يقوم  عامل  هو 

 وصوهلا إىل املوضوع. 

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

 جيمع بني الذات واملوضوع حمور الرغبة: −
ل واملرَسل إليه  حمور اإلبالغ: −  جيمع بني املرسِّ
 جيمع بني املساعد واملعيق حمور الصراع:  −

ورأى غرمياس أن هذه العوامل وما يربط بينها من عالقات تشكل 
احلاالت الذي يعين تتابع جمموعة من    "الربانمج السردي"أساسا ملا يسمى  

. إذ أن وجود الذات يف وضعية )حالة( الفقدان يدفعها إىل والتحوالت
إجناز جمموعة من األفعال اليت تنتج عنها حتوالت غايتها الوصول إىل حالة 
االمتالك )امتالك املوضوع(. وهذا التتابع بني احلاالت والتحوالت، الذي 
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حيدد  الذي  هو  مسبق،  بشكل  برجمتها  تتم  منطقية  لقواعد  خاضع  هو 
غياب  ونص سردي يف  للحديث عن سرد  جمال  إذ ال  النص،  "سردية" 

 برانمج سردي يتكون من حاالت وحتوالت. 

 

ي  ي النقد العرن 
 
 سادسا: البنيوية ف

النقدية  املمارسة  يف  جذري  حتول  نقطة  البنيوية  شكلت  لقد 
البنيوية )قبل الستينيات(   النقد احلديث يؤر خ مبا قبل  احلديثة، حىت صار 
وبعصر البنيوية )بداية من الستينيات( وما بعدها )بداية من السبعينيات(.  
قيمتها هاته صارت عنواان للحداثة، فأصبح احلديث عن عصر  وبسبب 

ة وما بعدها مرادفا للحديث عن البنيوية وما بعدها. وعلى املستوى احلداث
للنقد األديب ُعد ة منهجية ومفهومية سامهت   البنيوية  املنهجي فقد قدمت 

يف تطويره، عرب أتسيس "شعرايت" و"سردايت" بنيوية تشرتك يف أسسها 
قواعدَ  منها  ويعتمد كل  صفة   منهجيةً   اللسانية،  عليه  تضفي  واضحة 

 هم.مية" اليت وصف هبا البنيويون نقدَ لْ "العِّ 

وقد وصل التأثري البنيوي إىل النقد العريب منذ أواخر السبعينيات 
مع عدد من املؤلفات النقدية اليت عملت على التعريف هبذا املنهج وتطبيقه، 
اخلفاء  و"جدلية  املسدي،  السالم  لعبد  واألسلوب"  "األسلوبية  وأبرزها: 

ة يف الشعر" لكمال أبو ديب، و"نظرية البنائية يف  والتجلي: دراسات بنيوي
النقد األديب" لصالح فضل، و"بناء الرواية: دراسة مقارنة يف ثالثية جنيب 
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حمفوظ" لسيزا قاسم. مث اتسع هذا التأثري بداية من الثمانينيات، فظهرت 
مؤلفات ودراسات تتبىن املنهج البنيوي من خالل مناذجه الشعرية والسردية،  

الفتاح أبرز  لعبد  العريب"  األدب  بنيوية يف  دراسات  والغرابة:  "األدب  ها: 
كيليطو، و"القراءة والتجربة" و"حتليل اخلطاب الروائي" لسعيد يقطني، و"يف 
اجلاهلي"  الشعر  دراسة  يف  بنيوي  منهج  حنو  املقن عة:  و"الرؤى  الشعرية" 

نيوي من لكمال أبو ديب. وهي كلها دراسات تسعى إىل تطبيق املنهج الب
خالل املفاهيم واملبادئ اليت بلورها رواده أمثال كلود ليفي سرتاوس ورومان 
وروالن  غرمياس  وأجلريداس  تودوروف  وتزفيطان  جنيت  وجريار  ايكبسون 

 ابرت... 

فسيزا قاسم مثال تعتمد يف كتاهبا "بناء الرواية" على منوذج التحليل  
"بني القصرين". ويستفيد   السردي جلريار جنيت لدراسة ثالثية جنيب حمفوظ 

كمال أبو ديب يف كتابيه "جدلية اخلفاء والتجلي" و"الرؤى املقنعة" من 
 النموذجني اللذين صاغهما كل من بروب وسرتاوس يف حتليلهما احلكاايتِّ 

، وذلك لتأسيس منهج بنيوي يف قراءة الشعر اجلاهلي، واألساطريَ   الشعبيةَ 
 وضع أساس "لشعرية بنيوية" تستند  كما يسعى يف كتابه "يف الشعرية" إىل 

كبسون ايجهود سوسري و   ه سدُ إىل املقوالت املركزية للفكر البنيوي الذي تُ 
مقوالت:   وهي  وروالن ابرت...  وليفي سرتاوس  لومتان  العالئقية ويوري 

والتحول يف كتابيه والكلية  البنيوية  مرجعيته  فيحدد  يقطني  سعيد  أما   .
اخلطاب الروائي" يف نظرية السرد عند كل من   "القراءة والتجربة" و"حتليل

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

 آخرون. 

ا املنهج  بنصيب وافر يف حتديث واخلالصة أن  لبنيوي قد ساهم 
هلذه   قدمهاملمارسة النقدية سواء يف الغرب أو يف العامل العريب. ولعل أهم ما  

االهتمام إىل النص األديب   املمارسة هو ختليصها من اإليديولوجيا وتوجيهُ 
السياقية تعلها يف مرتبة اثنوية من   ه البنيوية اليت كانت املناهجُ وخصائصِّ 

لتحليل اهتمام دقيقة  وإجراءات  قواعد  وضع  إىل  ذلك  أدى  وقد  ها. 
 النصوص الشعرية والسردية.

وعلى الرغم من هذه اإلجنازات، فإن هلذا املنهج عيواب أيضا، لعل 
العوامل اليت تساهم يف   له، وإمهالُ   فَ ه ابلنص املغلق الذي ال مؤل ِّ ها قولُ أبرزَ 

ه، إبعادة النص عد البنيوية تاوزَ ما حاولت املناهج النقدية ملا ب  ونشأته. وه
 إىل سياقه مع استفادهتا من إجنازات البنيوية.

 

 


