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احملاضرة األوىل   -  
 

األسس الفكرية ملناهج النقد احلديث واملعاصر  - I 
مفهوم النقد كمفهوم فلسفي حصري -1  

مقدمة   -  
 

واالجتماعية،ال ميكن   م اإلنسانيةلدراسات األدبية والعلو ن مفهوم النقد وهو خيرتق اليوم كل مباحث اهل ميكن القول أ     -1
يف دائرة القول الفلسفي ؟ بل هل ميكن كذلك ان نفرتض بثقة كاملة، أن مفهوم املنهج ذاته،لن جند ملمحه    إالمعاينته يف أصوله  

،إال يف سياق اإلشكاليات الفلسفية ويف قلب األسئلة املوغلة يف العمق النظري؟. العلمية  اجلنين،وحنن نتعقب أنسابه  
يف العصر احلديث ويف    األدبية،  كل املناهج النقدية   صدقية هذه الفرضيات من عدمها، من اعتبار  يدإننا ننطلق، قبل أتي  - 2

هلا أصول فلسفية ال شك فيها.  يومنا هذا،  إىل،و الزمن املعاصر   
ه املناهج إشعاع كبري يف دائرة  ،وقد كان هلذالنظريخمتلفة وغنية على املستوى سبق للفالسفة أن استخدموا مناهج وطرائق   -3

   : العلم بصفة عامة،ويف دائرة العلوم اإلنسانية ومباحث األدب املختلفة بصفة خاصة
 

 أ-استخدم السفسطائيون فنون وطرائق اخلطابة املختلفة وأبدعوا فيها 
ب- رسخ وقنن أرسطو كل القواعد املنطقية اليت جعلت من الفلسفة أو امليتافيزيقا، علم قائم الذات.وكان أتثريه قواي يف كل  

 العصور. 
 

 ت- استخدم أفالطون،من خالل أستاذه سقراط كل فنون احلوار واجلدل)استخدم األساطري واملالحم واحلكاايت واألمثال..( 
 

ج- عرف رون ديكارت يف العصر احلديث،مبنهجه الكلي)الكوجيطو الديكاريت( كمفتاح لكل االكتشافات يف العلم  
 والفلسفة.و كان أتثريه عميقا وانعطافيا يف العصر احلديث. 

 
ه-  يشري بعض املؤرخني الكبار لتاريخ الفلسفة، إىل  وجود عالقة تالزمية بني الفلسفة واملنهج،حبيث أن الفلسفة تكاد أن ال تكون  

 سوى منهج،أو  على األقل ،أن املنهج يف الفلسفة أكثر أمهية من أطروحاهتا الفكرية  )فيكتور ديلبوس - أ ندري لوروا(. 1
 

 

 - أنظر الطاهر وعزيز، المناهج الفلسفية، الطبعة األولى، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء/بيروت، 1.1990 
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أو سيميائية،ختتزل موقفا معينا من الوجود    نصية،لسانيةمعرفية أو مناهج النقد يف هناية التحليل،ليست سوى تطبيقات  إن  - 4
تدخالت وجودية قوية لالقرتاب من املعىن والالمعن    إهنا.والزمن والتاريخ واإلنسان   ونظام األشياء  والرموز والعالمات والقيم   واحلياة

هبى سياقاهتا الفنية واالستطيقية واإلنسانية. يف أ    
 

 -  كتب حممد سامل سعد  هللا يف كتاب" األسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية"  
 

" كل مفكر أو فيلسوف هو ابلضرورة أديب، وليس العكس.فال ميكن تصور مثة ظاهرة أدبية بال ظاهرة نقدية،وال ميكن تصور  
فية صلبة"". ظاهرة نقدية بال ظاهرة فلس  

2 
 

 هل حتتاج عالقة الفلسفة ابلنقد، إىل إثبات أو توضيح؟                                                            -

نعم. هذا ما نعتقد، رغم أن هده العالقة مرتبطة هبوية الفلسفة نفسها، بل تكاد تكون مهمتها احلصرية كفعل متميز يف التفكري  

                                               ، ابملقارنة مع غريها من حقول العلم.                                                                                           والنظر الفكري 

الكثيف ليس سطحيا كفعل  صحيح أن روح النقد يؤثث الفضاء املفاهيمي للنص الفلسفي ابلكامل، غري أن حضوره  -        
 التفلسف نفسه.إن مكره وخداعه يكمن يف كيفية حضوره وكيفية انبساطه داخل النص ابلضبط،. 

النقد كما مارسته الفلسفة يف كل العصور ، وابلتايل كما رافعت ابمسه وهيكلت روحه الفكري، مل يكن يوما دعوة صرحية إىل  ان  -
دد سلفا،ألن هده الدعوة ابلذات ستكون النهاية الرتاجيدية للفلسفة على اإلطالق  اعتناق رأي أو مذهب جاهز أو مشروع حم  

حتتاج عالقة الفلسفة ابلنقد إىل تشخيص دقيق ومتواصل.فبقدر ما منارس فعل التفلسف يتجدد معىن  ومضمون     -

فعل التفكري،بل ملسة منهجية  نكون دوما يف  النقد ابلذات، ألن النقد ليس كتلة فكرية تنتظران عند احملطة األوىل بعد إقالعنا يف 

طور البحث عنها وتعقب آاثرها وبصماهتا،لكي نتعلم من خالهلا ليس فقط كيفية الرتافع والدفاع عن أفكاران بقوة احلجج  

                                                                                والرباهني، بل أيضا كيفية االنفكاك منها حني تتأكد هشاشتها أو رمبا بطالهنا.                                 

تعترب العودة إىل إضاءة عالقة الفلسفة ابلنقد مفيدة وممتعة.وهلذا ابلذات ال متوت النصوص الفلسفية، وتظل دوما مستفزة لنا   -
هلة وحمفزة لنا على اليقظة ومراجعة الذات.  حنن أبناء احلاضر مقلقة طمأنينتنا، وركوننا إىل املعتقدات الس  

مهمة الفلسفة هي التقاط ورصد التغيري االجتماعي من خالل مقاربة خاصة هي: املقاربة املفاهيمية   -    -  
 :L. Goldmannغولدمان      الفلسفة كما يقول لوسيان  - -

 ما ويف جمتمع ما«.  حماولة جواب مفاهيمي على املشاكل البشرية كما هي مطروحة يف عهد» 

 

 - محمد سالم سعد هللا، األسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية"، دار الحوار، سوريا 2.2007 
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 ما الفلسفة وما مهمتها؟ -

 

إهنا حماولة فكرية متميزة، موضوعها أشكلة األسس والبنيات اليت تقوم عليها الكتابة واخلطاب والقول والفعل االجتماعي   - -1

  Mettre en criseالذي ينتجه جمتمع معني. ومفهوم األشكلة هنا متناسب مع مفهوم التأزمي النيتشوي 

املهمة إذن هي كشف األقنعة اليت ختتفي وراءها هذه األنساق الداللية واملعرفية، ككالم أو خطاب أو نص، مبعىن املواجهة  -2
    اترخيية ابلتحديد -املفاهيمية النقدية للمعرفة االجتماعية، يف سياقات إنتاجها لذاهتا وللعامل، وابلتايل يف قلب الصريورة السوسيو

 إذن من عمل النقد. وهو نقد اسرتاتيجي كما قال عنه دريدا ذات يوم.                         إن عمل الفلسفة  -3

النقد الفلسفي يف عالقته ابجملتمع التارخيي هو مأساة الفكر وروحه اليت تسكنه، ألنه يف حقيقته حبث يف أسباب حياته،  إن - 4
ملعىن، تدخل أنطولوجي قوي يف شؤون الذات االجتماعية وشؤون احلياة  من خالل املساءلة الدائمة ألسباب موته. إن النقد هبذا ا

 اليومية. 
إن الفيلسوف، أو بعبارة أخرى الناقد مبعناه الفلسفي، قارئ حاذق ملالمح، وآاثر وأطياف واختالالت، وانكسارات وآمال أو   -

 تطلعات اترخيية جملتمع من اجملتمعات، كما تبدو وترتسم يف احلاضر. 

ابحث عن آاثر الصريورة التارخيية يف مالمح الواقع السوسيولوجي، وهو مولع ابلسؤال عن الكيفية اليت تعمل هبا الصريورة  إنه  -5

 ثقافية جملتمع ما. -التارخيية عملها يف البنيات السياسية والسوسيو 

       كتب عبد الكبري اخلطييب قائال: 
 

»كلمة نقد، وقبل أن نذهب بعيدا، تتضمن كما نعرف  فكرة غالبا ما تكون منسية، وهي املتعلقة بوجود أزمة. النقد كأزمة  
ابلنسبة لنفسه، ويف الوقت ذاته للموضوع الذي يهتم به. يف هذا املعىن يظل النقد مزدوجا، سواء كان مرجعا مرتبطا ابلنقد  

 مبفهومه الكانطي أو اهليجيلي أو املاركسي، فإن عليه أن يبن ويؤسس ركائزه فيما هو  يشغلها«.   
 

                                                                                      
 ما هي طبيعة النقد مبعناه أو بروحه الفلسفية؟ -   

مل الذي  إنه نقد مفاهيمي. فالنقد الفلسفي يشتغل على األرضية املفاهيمية اليت من خالهلا يتمثل جمتمع ما ذاته،ويتمثل العا -

 حييط به أو خيتلف عنه.                                                                          
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 إن الفلسفة هنا مضطرة للقيام بذلك النقد الذي يسميه على حرب عن حق بـ: »فضح البدا هات اليت تقف وراء ممارستنا  
 االجتماعية والسياسية«. 

 
 الفيلسوف على حد تعبري ه دائما هو: »من يطلب األسس   

»ويعني وجهة جديدة يف النظر«. إنه من يستنبط مبادئ  
املعرفة ومن يؤسس للفعل ولالجتماع يف املدينة والدولة. إذن  

 ]هو[ من يقول يف الوجود قوال مبتكرا«.   
 

    
النقد .كيف ذلك ؟   -املفهمة  –الفلسفة  -هناك عالقة قوية جدا بني: -  

 - يوضح الفيلسو فان املعاصران "  جيل دولوز" و "فليكس كاتري" هذه العالقة كما يلي :  
 
 
 

:  
" لقد دقت ساعة طرح السؤال حول ماهية الفلسفة. وحنن مل نتوقف فيما مضى عن طرحه، رغم أننا كنا منتلك اجلواب الذي مل  

ان العلوم والفنون والفلسفات كلها مبتكرة. غري  يتغري : إن الفلسفة هي فن تشكيل وصناعة وابتكار مفاهيم .)....(يف احلقيقة، ف
أن الفلسفة وحدها من تتكفل خبلق املفاهيم ابملعىن احلصري.)..(. لقد بني نيتشه مهمة الفلسفة حني كتب قائال:" من الواجب  

أن يقوموا بصناعتها   على الفالسفة أال يقبلوا املفاهيم اليت متنح هلم ، على أساس أهنم سيقومون بتنظيفها وصقلها ، بل عليهم
وخلقها وطرحها على الناس، بعد إقناعهم  ابللجوء إليها.". إن فعل التفلسف هو خلق املفاهيم،. هلدا ابلضبط، فان الفالسفة  

 الكبار اندر ون جدا. "  3  
 

البتكار مؤداي بصفة حتمية  إن ابتكار املفهوم يستلزم ابتكار كيفية معينة من التفكري وتصور األشياء.هلدا غالبا ما يكون هدا ا -
   إىل خلق منهج غري مسبوق يف فعل التفكري ذاته  

مما الشك فيه أن املفاهيم الفلسفية ال تشتغل إال داخل نصوص خاصة جدا..فاملفهمة هبذا املعىن الدقيق واحلصري ال تكون   -
ويبدو اآلن أن التساؤل عما هي الفلسفة،  ممكنة إال يف سياقات متميزة، تتجسد بداخل الفضاءات الواسعة للنصوص الفلسفية. 

 ليس بعيدا عن تساؤل آخر حول النص الفلسفي  
: ما النص الفلسفي -  

 
 يتأسس مفهوم النص الفلسفي على مجلة من اخلصائص الفكرية واملنهجية والداللية من أمهها:                        

 
3 -  Gilles Deleuze, Félix Guattari,Qu’est-ce que la philosophie ?,  Minuit, Paris 1991. , 
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-العلم-األدب-القانون -ية اليت تنتمي إىل حقول معرفية خمتلفة: الدينيرتبط مفهوم النص بعامل من النظم واألنساق الفكر :أوال

 الفن....اخل.                                                                                           

ه النظرية ابلنسبة لكل  يؤسس النص الفلسفي نسقا كامال من األفكار واملفاهيم والنظرايت ، ومن هنا يستقي فعاليت :اثنيا

املشتغلني بقطاعات الفكر واملعرفة واألدب .فهو يتيح لنا،ابعتباره مرجعية نظرية، الوعي ابألصول اليت ترتكز عليها األفكار  

 املتداولة يف علوم خمتلفة                                                     

هيم وهي أهم أداة للنظر الفلسفي، تعترب مستودعا للخربة الفكرية اإلنسانية. وهبده  هو نص تراكمي ومشويل وإشكايل، فاملفا:اثلثا

الصفة فالفيلسوف يستطيع مراكمة خمتلف املذاهب العقائدية واإليديولوجية يف سياقات فكرية مثرية أو مستفزة للتحليل والنقد.  

                                                                                    4يداغوجية العميقة. ورمبا هلدا السبب ابلضبط، حيافظ النص الفلسفي دائما على روحه الب

 كل قول فلسفي ينبن ابلضرورة على روح حجاجية وجدالية واضحة وقوية.   -رابعا

 يقول طه عبد الرمحان يف هذا السياق :   -

ألسلوب املناظرة واحملاورة، حيث تتم ممارسة خطاابت "التهافت"  "إن كل خطاب يكون حظه من التفلسف حبسب انتهاجه 

و"التعارض" و"الرد" والنقض" و"املصارعة". وهي خطاابت تتأسس إسرتاتيجية التعبري فيها على »اجملادلة" و"املناقشة"و  

   5»املساجلة"...وبكلمة واحدة، على األسلوب الربهان احلجاجي."  

النص الفلسفي،كما تؤسس املقومات األسلوبية النص األديب.والنص يف هدا السياق املتميز من  إن الربهان املنطقي يؤسس  -5

القول،يرتقي درجات التفلسف بقدر ما حيقق أقصى درجات التجريد العقلي، ويصري هدا التحقق هو ما يتجسد يف النص عرب  

 كالية للمعىن  جهاز مفاهيمي صارم كثيف السؤال ودا كفاءة عالية على    الصياغة اإلش

النص الفلسفي،من حيث هو جمال خصب وديناميكي لتداول النقد والنقد املضاد، فهو يفتح آفاقا واسعة إلمناء املدارك   -6

 والتصورات القانونية أو األخالقية أو العلمية واألدبية 

 
غوجية للنص الفلسفي، أنظر عبد الرحيم تمحري ومحمد الرويض، ديداكتيكية النص من أجل تدقيق الخصوصية البيدا - 4

 .53-49، ص.ص 1993الفلسفي، منشورات المجلة المغربية لعلم االجتماع السياسي،مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 
 5- طه عبد الرحمان،أصول الحوار وتجديد علم الكالم، المؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع 1987. )عن عبد الرحيم 5

(.53تمحري ومحمد الرويض، المرجع السابق، ص.  
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لغ أقصى مراتب التجريد، وهو نص ال  إن النص الفلسفي بناء فكري، ولغوي حيوي ومتعدد ينفتح على عوامل داللية ونظرية تب -7

 يكشف بسهولة عن انتماءاته ومرجعياته وميوله  

يدخل قارة املناهج فاحتا   حدة،ألنه بطبيعته يرفض التصنيف،إذوهلذا السبب ابلضبط، ال ميكن تصنيفه ضمن خانة منهجية وا  -8

 التاريخ نفسه .  ال مستهلكا، وينفتح على قارات فكرية غري مألوفة،ومتجددة ابستمرار جتدد 

 البنية املفاهيمية للنص الفلسفي  -

ليس املفهوم الفلسفي فقط حامال للمعىن ومستودعا للفكرة، بل كذلك موجها له وفاعال فيه ابستمرار، فهو بذلك فعالية   -

 منهجية ووظيفية وإدراكية أكثر مما هو معىن قائم. 

  جمردا مركبا وحتوم حوله كثافة من املعىن ال حد هلا  ان املفهوم الفلسفي كلغة ليس معىن سطحيا ، بل معىن  -

يتمتع املفهوم الفلسفي بقدرات هائلة على التجدد والتنوع، بل وعلى الرتحال من موقع معريف إىل آخر ومن قطاع علمي إىل   -

ا جتديداي وحتديثيا، إذ كما  سواه. إنه يتحول بشكل مكثف على صعيد بنيته الداللية واالييستمولوجية معا، وهذا ما جيعل منه وعي

 يتجدد اإلشكال الفلسفي ويتنوع، يتجدد املفهوم الفلسفي أيضا.   

تتميز املفاهيم، من حيث روحها الفلسفية، بكفاءات إحيائية مذهلة.غري أن اشتغال هده الكفاءات ال يكون سوى على يد   -

ى اإلحياء ابملعىن.ومبا أنه ليس مبشرا وال داعية ملذهب، فهو  الفيلسوف، فهو من يستطيع أن جيعل منها ديناميكية ال حصر هلا عل 

 من جيعل هدا املعىن ابستمرار معرفة فيضية على ارض الواقع. 

تبتكر النصوص الفلسفية املعىن وتغري مواقعه وعتباته بقدر ما جتدد أو تبتكر أساليب التعبري اللغوي والصور الداللية للفكر،   -

دد البنية الداللية للنص الفلسفي من عصر إىل آخر، ومن زمان إىل آخر فكما تتجدد اإلشكالية  وهلذا السبب ابلضبط، تتج

الفلسفية، تتجدد اللغة الفلسفية أيضا. ومن هنا نفهم كذلك هذا االختالف اجلذري بني الفلسفة القدمية والفلسفة احلديثة أو  

 املعاصرة  

ينة، وقد تكون هذه األهداف نظرية حمضة ختص البحث عن أساليب  يبتغي كل نص فلسفي حتقيق هدف أو أهداف مع     -

مغايرة وجديدة يف التنظري العقائدي واإليديولوجي، أو حىت عن منطق غري مسبوق يف بناء األفكار وهيكلتها، ويف هذا السياق  

 ابلذات يتجدد البناء اللغوي، ويتجدد املفهوم الفلسفي...                   

 :                                                                                                            ربعلي حيقول    -
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" إن الفيلسوف هو من يطلب األسس و "يعني وجهة جديدة يف النظر". انه من يستنبط مبادئ املعرفة ومن يؤسس للفعل  

   6قول يف الوجود قوال مبتكرا.")  ولالجتماع يف املدينة والدولة.ادن من ي 

 

 L.Sebagلوسيان سيباك  تتخذ املفاهيم شكال أفقيا حني توضع يف سريورة التاريخ، حبيث ميكن القول مع  -

 (  7")  : " سلسلة من التحوالت اليت توحي فيها ابملمكنات أهنا متثل  

أهنا تشري إىل منط فكري قائم أو وقائع ملموسة من جهة، وتشري  ان املفاهيم  دائما صيغ مركبة من الوجود الواقعي واملتخيل، إذ   -

 . يف نفس الوقت، إىل متخيل اترخيي، أي إىل عامل ممكن التحقق، رغم أنه مل يتحقق بعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .1994للطباعة والنشر،  ة، دار الطليععلي حرب،أسئلة الحقيقة ورهانات الفكر - 6

 (7) Lucien Sebag, Marxisme et structuralisme, éd Payot, Paris 1964, p. 8. 
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 ة احملاضرة الثاني -

 املنظومة املفاهيمية القاعدية:  -

الكتابة واحلياة.  /ألدبالكتابة وا  -ب  
ملحظات جوهرية   -  

-  أوال-  إن أتثر حقل األدب ، ومن خالله مفهومي املنهج والنقد ابلفلسفة وخمتلف العلوم األخرى، ليس فقط ظاهرة  
.فلدى القدماء كذلك توجد نفس الظاهرة.وقد أتثر النقد العريب القدمي يف جممله ولدى أهم رواده)قدامة بن جعفر منوذجا(  حديثة 

أفالطون. و ابلفلسفة اليواننية،خاصة فلسفة أرسطو   
7 

-  اثنيا-   كل التحوالت اليت طالت مفهوم املنهج ومفهوم النقد،وأدت بطبيعة احلال يف هناي ة األمر  إىل ظهور املناهج النقدية  
حدثت يف مفهوم الفن واجلمالية الفنية،ويف عالقة مفهوم   ،عميقة  أدبية  احلديثة واملعاصرة،كانت نتيجة طبيعية وموضوعية لتحوالت 

. على املستوى الفلسفي وم املوضوع الذات مبفه  
 

-  اثلثا -  كل هذه السياقات التارخيية العميقة،وكل هذه املنعطفات القوية،أدت إىل ميالد رؤية جديدة لألدب،وظهور تصور  
 جديد وجمدد للكتابة وللنص األديب واخلطاب بدورمها. 

 
 رابعا- ظهرت تيارات النقد األديب احلديث كرد فعل قوي ضد املمارسات القدمية لتاريخ األدب مبعناه التقليدي. 

 
خامسا- كانت هذه التحوالت االصطالحية العميقة،تستجيب جملموعة من املكتسبات العلمية والفلسفية واملنهجية اليت حتققت  

   يف حقول معرفية خمتلفة، أمها :  
 

 -1-  الفلسفة.)فلسفة التاريخ،فلسفة الفن،فلسفة اللغة(
 -2-  علم التاريخ خاصة يف منظوره املاركسي 

 -3-  التحليل النفسي 
 -4-  علم اجتماع املعرفة والثقافة

 -5-  األننرتوبلوجيا،خاصة البحوث حول الثقافة واحلضارة
 

ا الموضوع.. أنظر عباس رحيلة،أثر المنطق األرسطي في النحو توجد في هذا اإلطار أطروحة جامعية عالجت هذ -

 العربي.جامعة القاضي عياض.7 
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 -6-  علوم اللغة،خاصة : -  اللسانيات املعاصرة-  السيميوطيقا
 

 - هذه التحوالت كلها كانت نتيجة لتحوالت عميقة يف مفهوم الكتابة والنص  واخلطاب. 
 

يف أصله الداليل يرتجم ب:الكالم   Discours    اخلطاب   -
الذي يكون يف حركية التواصل،أي تلك اللغة اليت يستعملها األفراد الكالم اخلطاب،ذلك يف اللسانيات البنيوية يعن  -1  

    يف النقد األديب املعاصر واللسانيات املعاصرة،يعن اخلطاب كل تعبري يتجاوز اجلملة
النقد األديب احلديث واملعاصر،يعن اخلطاب كل معطى يتجاوز اجلملة،ويتضمن ال مسكوات عنه يف   
يقرن التصور احلديث واملعاصر لألدب بصفة عامة،بني اخلطاب والسلطة جبميع متفصالهتا السياسية واالجتماعية   - 2

 -التحليل النفسي  -املاركسية)  اإلنسانية والعلوم والنفسية،وكان ذلك أتثرا عميقا ابلتيارات الفكرية املختلفة يف الفلسفة  
...(  ... ميشيل فوكو،جاك دريدا  -ليفي سرتوس  -هايدغر  -نيتشه  

 
 -  منوذج فردريك نيتشه : 

 
يعترب نيتشه جبانب ماركس وفرويد أبرز أقطاب ما يسمى ابحلداثة الفلسفية  -  
وأوهامه احملتملة،وكما استخدم فرويد مفهوم الالشعور   جتماعياالليثبت هشاشة الوعي  االيدولوجيا كما استخدم ماركس مفهوم   -

كانت فلسفة نيتشه رفضا قاطعا لعدد  نفسه.  اإلنسانليبني أن انتاجات العقل يوجد هبا عدد كبري من التربيرات اليت خلقا 
احلقيقة..اخل.  -اإلنسان  -دت عليها الثقافة الغربية : العقلكبري من املفاهيم الكربى اليت شي  

قدرات هائلة على   اإلنسانملاذا ميتلك   -لقد طرح نيتشه يف كتابه املسمى : الفيلسوف ، سؤاال عميقا كما يلي :  -
  -مستوى عاليا ؟  اإلنسانلدى    اإلخفاءاحلقائق أو قلبها،وملاذا يعرف فن    إخفاء

  كالسيميوطيقا،بتحليل اخلطاب، املرتبطة علوم دورا عميقا بتأثريها يف مفهوم األدب فيما بعد، وابلتايل يف ال  لعبت فلسفة نيتشه -
 كالنقد األديب . 

 

 -منوذج ميشيل فوكو ،خاصة يف كتابه "نظام اخلطاب".الرتمجة العربية،دار التنوير  1984.
 

يف هذا الكتاب حلل فوكو املعطيات اآلتية:   -  
اإلجراءات ن اخلطاب يف كل اجملتمعات انتاج مراقب،ويتم توزيعه من خالل عدد م  إنتاج أن  -1  
اجتماعية. -الدولة،ولكم من خالل مستواها وجتلياهتا امليكرو -حلل السلطة ،ال من خالل املفاهيم الكربى: الرأمسالية -2  
املرتبطة إبنتاج اخلطاب داخل اجملتمع :   حدث فوكو عن نوعني من االقصاءاتيت  -3  
املنظمة لعملية   الطقوس  -ال ميكن التحدث فيه  خارجية : ليس يف اإلمكان التحدث عن أي شيء ) موضوع اقصاءات  -

حق االمتياز الذي تتمتع به الذات املتكلمة.(  -الكالم   
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  الكيفية اليت تنتظم هبا املعارف املختلفة  -داخلية: )املؤلف ابعتباره: "لعبة هوية تتخذ شكل الفردية وشكل األان". اقصاءات  -
عيات انتاج اخلطاب،مبعىن املؤسسات اليت توزع اخلطاب على أوسع نطاق، طبقا  مج  -االكراهات األخالقية املختلفة –وتراتبيتها  

 لقواعد معيارية.( 
 

 -  منوذج جاك دريدا 
 

تقوم نظرية النص احلديثة على نقد امليتافيزيقا الغربية.  -  
امليتافيزيقا هي ذلك الفكر الذي يقوم على أصل،مبعىن على مركز يرى من خالله احلقيقة.  إن-  

جاك دريدا امليتافيزيقا الغربية ويعتقد أهنا تستند على منطق الثنائيات : العقالن /الال عقالن، الوجود/ العدم، الذات /  ينتقد 
. املوضوع....اخل  

اخلطاب الذي أنتجه الغرب يف نظره،خطاب مطبوع مبا يسميه : إيديولوجيا اللوغوس.    إن  -  
هذه املركزية امليتافيزيقية الغربية، مبعىن نقد اخلطاب ابلكامل، وابلتايل   قامت عليها يطالب دريدا بتقويض املفاهيم الكربى اليت  -

نقد:" فلسفة املعىن "   إىل املرور   
- يف هذا السياق ابلضبط يدعو  جاك دريدا إىل تصور جديد للكتابة.انه علم جديد يهتم ابلداللة والكتابة،ابعتبارها :"" لعبة من  

 االختالفات.""  
معان،بقدر ما هناك اختالفات وآاثر.    إذن اك ليس هن  -  
يقوم مفهوم االختالف عند جاك دريدا على أطروحات نيتشه،يف نقده للمركزية الفكرية الغربية....   -  

 

 - تثوير مفهوم النص : 
 

إن النص بصفة عامة هو كل خطاب مكتوب.  -  
  -األخالق-الدين -القانون-سية والثقافية : الدولة يرتبط مفهوم النص بشبكة واسعة من املؤسسات االجتماعية والسيا  -

 املدرسة.... 
مسامهة روالن ابرث :   -  

 

 - يقول روالن ابرث حول األدب والنص األديب :  
 

 "" ما هو النص ابلنسبة للرأي الشائع؟ 
اسخا قدر اإلمكان  انه السطح الظاهري لألثر األديب.انه نسيج الكلمات املشتبكة واملنظمة بطريقة تفرض معنا متينا ور 

مدركا ابحلواس البصرية.   ، موضوعاووحيدا....انه ليس بعد شيئا  
النص يشارك يف االنتصار الروحي لألثر األديب الذي هو اخلادم العادي واملبتذل،ولكن الضروري واملرتبط بنائيا ابلكتابة.النص  

تنكر،بسهولة. لكالم الذي يسرتجع،حيرف،ي مكر ا  ، وضدهو: ما هو مكتوب....النص هو سالح ضد الزمن)ضد( النسيان  
فمفهوم النص إذن مرتبط اترخييا بعامل كامل من املؤسسات:القانون/الكنيسة/التدريس..النص موضوع أخالقي،انه املكتوب  
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ا  مشاركا يف العقد االجتماعي.انه خيضع،يفرض أبن نالحظه وحنرتمه. ولكنه ابملقابل،يطبع اللغة بقيمة ال تقدر)وال ميتلكه
 جوهراي( : إهنا األمن.  ""  

   

- ترفض نظرية النص عند روالن ابرث  أن تكون حتديدات جاهزة لقراءة األدب. هي تسعى فقط إىل  مقارابت وملسات.إضافة   
متييزه الواضح بني النص واألثر األديب.وكان ذالك اعتمادا على املستوايت اآلتية:    إىل  
النص حقل منهجي   إنواملكان أو القيمة.   يز بني النص واألثر األديب من خالل الزمان املستوى املنهجي :يرفض ابرث أن مي -1

 ابألساس جماله اللغة. 
أدب شعيب..كما أن هناك تداخالت منهجية خمتلفة بني األجناس  -قام مبراجعة الرتاتبيات التفضيلية القدمية: أدب جيد -2

الشعر..(  -القصة -األدبية املختلفة.) الرواية  
مدلول معني.حىت حني يكون غامضا،سرعان ما ينكشف ابلتأويل والقراءة.ولكن جمال النص    إىليل األثر األديب دائما حي  -3

الية جدا. ،وله طاقة رمزية عاإلدراكليس خاضعا للقواعد العادية للفهم.انه ينفلت من قواعد   
النص فهو حقل تعدد املعان،لذلك فهو ينفلت من التفسري أو   األثر األديب أحادي املعىن مبعىن أن مرجعياته املعرفية هنائية.أما  -4

 حىت التأويل.يتطلب األمر فقط تفجريه.. 
يستتبع األثر األديب دائما مفهوما جاهزا للمؤلف.فالقراءة يف هذا السياق ملزمة ابحرتام املعىن املقصود.ومعيار القراءة هو   -5

نظور أخالقي أكثر منه أديب.. يف نظر روالن ابرث م عدمه، وهيصدق الكتابة من   
  إعادة أن تكون تقييدا ابملعىن احلريف. أما قراءة النص فهي حرية    ، وعليهااألدب ابملعىن القدمي يتم عرب قراءة حمددة املعىن إن  -

. املعىن إنتاج   
ل ابملدلول.. وهذه العملية  ،ويف عالقة الداإليه نظرية النص عند روالن ابرث،تؤسس ملنظور جديد يف عالقة املرسل واملرسل   إن  -

احلقل   إهنا .هلذا يقول ابرث يف البالغة : " جتري على نطاق واسع ضد تقنني األدب وفق منطوقات املعىن والعقل،والعلم والنحو.
للغة."" كما أن احلقيقة الوحيدة للنص هي اللذة.   اإلحيائي  

يف املعىن    يب وتفتحه على التعددالنص األد اللذة هي احلقيقة الوحيدة اليت تعرب عن حقيقة  إن""   
 

 - نظرية التناص )كرستيفا(
 

تعترب نظرية حوليا كريستيفا حول النص من أحدث النظرايت وأرقاها يف الوقت احلاضر، فما هو النص إذن من زاوية نظرها   -1
 اخلاصة؟ 

2- يعترب النص ابلنسبة لكريستيفا اندماجا جملموعة من النصوص يف نص واحد، فالنص، ليس كينونة مستقلة ومنعزلة عن غريها  
من النصوص، بل هو توحد جمموعة من النصوص يف بناء لغوي معني يسمى ابلنص، فالنصوص، بناء على هذه االعتبارات تتبادل  

تناصا عالقات مستمرة وحيوية، وهذه العالقات، هي عالقات خفية أو ظاهرة، تسميها كريستيفا   Intertextualité 
ية التناص منظورا نقداي للغة، فالنص ابلنسبة هلا كمنتج للمعىن، يبن ويهدم حبيث ميثل إمكانيات متجددة لتوليد  متتلك نظر  -3

 هذا املعىن وتغيري عتباته وآلياته اخلاصة، وهذا ابلضبط  ما جيعل منه نصا متعددا، ال نصا واحدا. 
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رار ففي تفاعله مع غريه من النصوص، حيي النص ويتولد  إن النص، من منظور نظرية التناص، هو إنتاجية متجددة ابستم  -4
ابستمرار، فمفهوم التناص، هبذا املعىن، أعاد النظر يف ذات الكاتب اليت أصبحت ذاات متعددة كما أنه أعاد النص  إىل مرجعياته  

-بنية نصية-2-بنية داللية-1االجتماعية والثقافية وأعاد االعتبار ملفهوم التاريخ، حبيث أصبح النص يتكون من ثالث بنيات: 
بنية ثقافية، وهذه البنيات ترتبط بعالقات تفاعلية ونقدية، فالبنية  الداللية تعن أن النص دليل يتهيكل وفق قواعد اللغة، والبنية  -3

والبنية الثقافية تعرب عن انتماءه إىل سياق ثقايف معني  النصية تعن انتماءه إىل عامل من النصوص األخرى.   
 كتب حممد مفتاح : 

 
النص "" فسيفساء من نصوص أخرى أدجمت فيه بتقنيات خمتلفة،ممتص هلا،جيعلها ويصريها منسجمة مع فضاء بناءه ومع  

مقاصده،حمول هلا بقصد مناقضة خصائصها وداللتها أو هبدف تعضيدها.فالتناص هو تعالق نصوص مع نص حدثت بكيفيات  
 خمتلفة."" 

 -  كتب جان بول سارتر عن عالقة الكتابة ابللغة،قائال:  
 

 ""ليس الكاتب بكاتب ألنه اختار التحدث عن بعض أشياء،بل ألنه اختار التحدث عنها بطريقة خمتلفة." 
يف  -يتمثل حقا يف حاجتنا إىل الشعور أبننا ضروريون ابإلضافة إىل العامل.فإذا سجلت ، "" أحد الدواعي األساسية للخلق الفن 

مالمح وجه يف منظر اكتشفته من مناظر البحر أو احلقول،فأحكمت الصلة بني أجزائه،وأدخلت فيه من  -لوحة مرسومة أو مقالة 
وعي أبنن أنتجت هذا املنظر أبجزائه،أي  -يف هذه احلالة-النظام ما كان يعوزه،وفرضت وحدة الفكر على خمتلف أجزائه،فعندي 

 أنن أحس أبنن  
لذي خلقته فنيا هو الذي يستعصي علي هذه املرة: إذ ال ميكن أن أخلق و  ضروري ابلنسبة إىل ما خلقت. ولكن الشيء ا

 أكتشف يف آن.فاخللق مبنزلة الشيء غري احلتمي ابلنسبة إىل القوة اليت خلقته."" 
 
 

 - يقول الكاتب املغريب عبد الكبري اخلطييب  يف مقاربة مفهوم الكتابة :  
 

 
 

اقف قابلة للتحليل على مستوايت خمتلفة،جتاه الكائنات واألشياء،ومواقف جتاه  " الكتابة وطرائقها تشكل بذاهتا جمموعة مو 
 الكتابة نفسها.". 

 "" إن الكتابة ترمجة للجسد،والالوعي والرغبة ."" 
 "" إن الكتابة هي حلظة متازج بني حلظتني: احلضور مث الغياب. ""  

يقول عن نفسه ككاتب :   -  
فيلسوفا،وال حىت انقدا،وان كنت أحياان،أستعمل هذا املفهوم الفلسفي والعلمي أو ذاك. غري أنن   ""إنن ال أعترب نفسي مفكرا وال 

 أحاول أن أسري حنو القصيدة. "  
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احملاضرة الثالثة  -  

 
 II- التارخانية واملنهج التارخيي االجتماعي  

 
 من فلسفة الفن وفلسفة التاريخ إىل سوسيولوجيا األدب 

 

 - مقدمة 
 

داع األديب من خلل مفهوم الفن واجلمالية الفنية اإلب  -  
 
لذا فإن غايته هي حتقيق .، فهو عمل ال يسعى إىل املنفعة احلسية  مجاليته  خالل  كتسب العمل الفن قيمته مني  

 ،غري أن فكرة اجلمال يف حد ذاهتا تنتمي إىل حقل احلضارة واجملتمع الذي يبدعهااإلشباع اجلمايل واللذة اجلمالية  
 ويتلقاها.

ما طبيعة األحكام اجلمالية وملاذا هي خمتلفة؟ -  
. ملاذا ؟هل احلكم اجلمايل حكم كون؟ إذا كان الذوق ملكة كونية فلماذا ختتلف املنظورات واالجتاهات النقدية

عناصر   ختتلف املناهج واألساليب الفنية وتتغري ابستمرار؟ هل يعود ذلك إىل أن الذوق نفسه نتاج عملية مركبة من
 .الرتبية االجتماعية والثقافية والطبقية،  كما يقول  عامل االجتماع  بيري بورديو  .

 -  الفن والواقع:
 

من أين يستقي الفنان موضوعاته؟ هل يف غياب أم يف حضور الواقع؟ -  
 

- أفالطون   يرى أن العمل الفن إعادة إنتاج للواقع )حماكاة الطبيعة( والكائنات الطبيعية نفسها حماكاة لكائنات 
 حقيقية هي املثل.

الفن عند أفالطون يوهم بتجسيد الواقع ولكنه ال ينفذ إىل ماهية األشياء.  -  
 - أرسطو  يعترب احملاكاة خاصية جوهرية للطبيعة اإلنسانية.
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  ابلنسبة  هليجل  فاجلمال الفن ال يتوقف على موضوع العمل الفن،  قدر توقفه على أسلوب عمله اخلاص وقدرته 
لى اإلحياء والتعبريع  
الفن ال حييل على شيء آخر غري ذاته، انه ال حياكي أصال موجودا يف الطبيعة، الن قيمته ليست يف فإذا   -

  .املضمون الواقعي فالعمل الفن يضفي على األشياء وجودا ال متلكه يف األصل
-  كتب الفيلسوف األملان فردريك هيغل،منتقدا بطرقة غري مباشرة نظرية أرسطو يف كتابه: فن الشعر.) مفهوم 

 احملاكاة( :
 

»مينح الفن قيمة ملوضوعات عدمية الداللة يف ذاهتا، وحيوهلا    -  كتاب االستطيقا  
إىل موضوعات فنية.) إن الفن( حيول موضوعات كانت يف  

حالتها الطبيعية جمرد موضوعات عارضة وزائلة، إىل موضوعات  
 خالدة."" 

 
 
ت بني الفن وبنياته الثقافية اخلاصة من جهة، مث حميطه االجتماعي من جهة أخرى، ينطلق إن حتديد العالقا  -  

 ابلضرورة من األسئلة اآلتية:
أوال: هل العمل الفن منتوج ذايت خاص ابلتجربة احلياتية للمبدع، أم أنه منتوج اجتماعي حيمل دالالت احلضارة 

 اليت أمثرته؟
اثنيا-  هل ينخرط املنتوج الفن يف نسيجه االجتماعي حبيث حيقق معه توافقا مطلقا، أم أنه يتجاوز بنية الواقع 

 ويكسر حمدودية فضاءه
 اثلثا- ما  هي مصادر العمل الفن؟

رابعا-  هل ينتمي العمل الفن إىل جمال الوعي الفردي أم أنه عنصر غري مستقل عن البنيات املعرفية للمجتمع؟ 
صر خارجي أم هو حمايث له؟ هل هو نتاج التاريخ أو نتاج العبقرية الشخصية وابلتايل هل مصدر العمل الفن عن

. 
 

يبدو أن هناك مواقفا فكرية متعددة من هذه األسئلة، ميكن رصدها إبمجال يف التأويالت اآلتية:  -  
 

: التأويل الذايت -أوال  
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  ويعتقد أن اإلبداع الفن نتيجة لعبقرية شخصية وال حيتاج إىل استعداد فكر ي حمدد ويعرب عن ذلك أفالطون 
بطريقة تفسريه للشعر.  كما يعرب عنه  شوبنهاور  مث  برجسون  إذ يعتقدان أن العمل الفن ميثل معرفة حدسية-

 خالصة تسمو على املوضوع الواقعي، وتتعاىل على الزمان واملكان.
عهن مع واقأن هذا املوقف يستبعد كليا أو جزئيا كل ارتباط موضوعي لإلبداع الف يبدو-1 -  
يعتمد هذا التأويل للفن على فكريت اإلهلام والعبقرية، إضافة إىل احلدس.  -2-  
يكون الفنان يف تقدير هذا املوقف، ممثال لوساطة فنية بني العامل املوضوعي وهذه القوى اليت يفرتض أهنا   -3-

 جتود عليه ابإلبداع. 
اهرة فكرية قدمية.هذا التأويل املتميز للفن واإلبداع بصفة عامة، ظ   -  

 -  كتب أفلطون عن الشعر :  
""انه نوع من اإلهلام أو اجلنون اإلهلي.فالشاعر كائن مقدس،ال يتسىن له قول الشعر،حىت تزوره رابت الشعر،فيطيش ويفقد  

 صوابه."" 
  يلهمه الشعر. كان العرب القدماء يزعمون، حسب ما تقول كتب اتريخ األدب العريب القدمي،أن وراء كل شاعر شيطاان  -

 -كتب ولفغانغ فون غوته  :  
"إن كل أثر ينتجه فن رفيع..بل كل فكرة خصبة،تنطوي على جدة وثراء..كل هذه،ال بد أن تنفلت من كل 

لشيطان يتملكه..""."سيطرة بشرية...كما أهنا ال بد أن تعلو على شىت القوى األرضية.فاإلنسان أسري    
 

 -  كتب نزار قباين   معربا عن  الكيفية اليت أييت من خالهلا  ابلشعر:   
""أتتين القصيدة أول ما أتتين يف شكل مجلة غري مكتملة وغري مفسرة،تضرب كالربق وختتفي كالربق...و أنتظر التماع الربق من  

يف مراقبة  جديد.ويف جتمع الربوق وتالحقها،حتدث اإلانرة النفسية الشاملة...ويف هذه املرحلة فقط،أستطيع أن أتدخل إراداي، 
 القصيدة،ورؤيتها بعقلي وبصرييت..""  

 

 -اثنيا - التأويل اللشعوري: 
 

 وينطلق من فكرة أساسية هي اعتبار العمل الفن معرفة ال شعورية، وال دخل للعقل والوعي يف صياغة موضوعها.
 -  كتب عامل النفس النمساوي، سيجموند فرويد،يف سياق تعريفه للفنان   : 

 
له مثل العصايب،ينعزل بعيدا عن الواقع الذي ال يشبع غرائزه،وينزوي داخل عامل هو العامل اخليايل املبدع.لكنه  "إن الفنان مث

 ،ابلتعارض مع العصايب،يتمكن من إجياد طريق العودة إىل الواقع."" 8

 

  - سيجموند فرويد،حياتي والتحليل النفسي،غاليمار،باريس 1928،ص.8.80 
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 إن الفن هبذا املعىن،هو نوع من احللم الذي ميتلك معناه اخلاص واترخيه املتميز -

 معىن الفن هبذه الكيفية،العامل الفردي ابجلماعي والوراثي.  يتداخل يف  -

  -صمم بتهوفن -عمى املعري-كل هذه العوامل تؤثر بطريقة أو أخرى، يف تشكيل شخصية أو هوية الكاتب :    -

 مخرة أبو نواس  
   وإذا كان   فرويد  صاحب مدرسة التحليل النفسي  يرى أن العمل الفن إيقاظ لذكرى تسكن يف منطقة الالشعور 
الفردي، كوسيلة  تعبريية تسعى إىل إشباع حاجيات مل تتحقق على أرض الواقع، مبعىن تلك الرغبات )احلاجيات( 

اليت مارست عليها األان الواعية راقبتها الذاتية|؛ فإن   يونج ، على العكس من ذلك، ورغم إقراره بالشعورية 
ىل منطقة الالشعور.وهو يعتقد أن هذا األخري يرمز إىل الفن،يرى أن العمل الفن كنشاط نوعي متميز، ينتمي إ

خربة مجاعية ال فردية، فالفنان يستجيب لبنية الشعورية مجعية هي جمموع الرغبات واحلاجيات الروحية للمجتمع، 
 وال يعمل إال على صياغتها وبلورهتا يف شكل عمل فن.

 
 اثلثا --  التأويل االجتماعي-التارخيي: 

 
تبار الظاهرة الفنية يف املقام  األول ظاهرة سوسيولوجية خالصة. مبعىن أن هذا املنظور يستبعد  ينطلق من اع  -1 

 كليا عناصر اإلهلام أو احلدس أو الالشعور، كما يستبعد كل منظور ذايت للتجربة الفنية.
تاريخ ويعكس مجيع يف هدا السياق ابلتحديد، ترى الفلسفة  املاركسية أن العمل اإلبداعي ينتمي إىل حركة ال  -2

التحوالت يف البنيات الذهنية واالقتصادية والسياسية جملتمع معني، فالظاهرة الفنية تفرز معرفة طبقية خالصة، ورغم 
 أهنا كظاهرة مجالية ال تنفلت من الزمان الواقعي إال أهنا ال تفهم إال وفق العناصر األخرى للظاهرة اإليديولوجية.

 -   يعرب عن ذلك  جورج لوكا تش  بقوله:
  "إن كل حتليل ماركسي لألدب ال ينظر إىل النتاج األديب إال بصفته"  جزءا ال يتجزأ من جممل التطور 

 االجتماعي"".
 

 4- التأويل النفعي للفن:
 

 وينطلق من فكرة أساسية هي الوظيفة العملية للفن. ويعتقد جون ديوي يف هدا اإلطار،أن العمل الفن ينخرط يف 
عمل االجتماعي، حبيث ال انفصال بني ما هو مجيل وما هو انفع.مسلسل ال  



 -السداسي الرابع -مسلك الدراسات العربية -الكلية المتعددة التخصصات بالناظور-امعة محمد األولج-

2020  -2019الموسم الجامعي  -ذ.فريد لمريني -وحدة مناهج النقد األدبي الحديث   

21 

 

أن فكرة االستهالك هنا ال تعن فقط معىن   استهالكيا، غريإن املقصود هبذا التأويل هو تصور الفن تصورا    -1
 سلبيا)استهالك البضاعة(.

داخل اجملتمع.  يعتقد أصحاب هذا التوجه إن للفن هدفا تربواي عميقا يف التنشئة االجتماعية-2 -  
يعرب هذا التوجه بصفة عامة عن االجتاه املسمى أبصحاب نظرية الفن للفن.   -3  

خلصات وملحظات :- -  
 

أوال:  إن ظاهرة اإلبداع الفن ظاهرة معقدة، تتدخل فيها عوامل متعددة بل ومتناقضة: ومن الصعب جدا حصرها 
ي، إهنا ظاهرة غري قابلة للتصنيف املعياري.يف بعدها الذايت أو املوضوعي، املعريف أو الالشعور   

اثنيا: إن ظاهرة الفن ظاهرة كونية تتعاىل على شروطها املادية املباشرة، رغم أهنا يف هناية األمر معرفة من صميم 
 الواقع الذي يفرزها على مستوى الزمان واملكان.

اثلثا-  إن   احلديث عن  اإلبداع  واجلمالية الفنية واالقرتاب من عوامله العميقة،يقتضي تسجيل املالحظات الفكرية 
 اآلتية : 

 
أم من منظور احلقيقة اليت يوحي هبا هل يكتسي العمل الفن هويته من منظور شكله أم من منظور مضمونه؟   -1

بشكل من األشكال ؟  إليهاأو حييل    
 إعادة،أم أنه بطبيعته وهويته،  اخلارجي  هل العمل الفن انعكاس أمني لرتاتبية الوقائع واألزمنة واألمكنة يف العامل  -2

هل الفن حييل إىل ذاته فقط،وال عالقة له أتسيس وتركيب خمتلف ومغاير أو مضاد متاما ملنطق الواقع ابلذات ؟ 
 ابلبحث عن حقائق معينة كيفما كان نوعها؟

لفنية املختلفة ومنها األعمال العمل الفن فقط يف نطاق تفسري العناصر اجلمالية لألعمال ا  إىلال يندرج النظر    -3
ابلذات.  اإلبداعرؤيتنا اخلاصة وأتويالتنا املتميزة لفكرة اجلمال وفكرة    إطاراألدبية،بل كذلك يف    

التعدد املنهجي يف حقل دراسة األعمال الفنية بصفة عامة،واألعمال األدبية بصفة خاصة،يعكس تنوع   إن   -4
ها كل تصور منهجي على حدة. وخصوبة املرجعيات الفكرية اليت ينطلق من  
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احملاضرة الرابعة  -  
 

من فلسفة الفن وفلسفة التاريخ إىل علم اجتماع األدب  -  
التارخيي االجتماعي/  اإلرهاصات األوىل للمنهج -  

 
: املرجعيات الفكرية اآلتيةري على  التارخيي على املستوى النظو يستند املنهج االجتماعي    -  
 

أوال-  املدرسة الوضعانية)الوضعية( اليت انطلق من خالهلا أوكست كونت)1798-1857( يف أتسيس علم 
 االجتماع ابعتباره علما جديدا لدراسة الظواهر اجلديدة للمجتمع الصناعي األورويب.

يتعلق األمر مبجتمع احلداثة الذي نشأ بناء على حتقق ثورات ال حصر هلا يف مجيع مناحي احلياة االجتماعية   -
قتصادية والثقافية للمجتمع احلديثواال  

 - مسى  أوكست كونت  علمه اجلديد ب: الفيزايء االجتماعية.
 

اثنيا- فلسفة التاريخ وفلسفة الفن كما صاغها بعمق نظري كبري الفيلسوف األملان فردريك هيغل )1770-
بصفة خاص،واألرسطية بصفة (.وقد كان صدى نظرية الفن اهليغيلية قواي يف مراجعة نظرية الفن اليواننية  1831

 خاصة،مبعىن مراجعة القراءات والتحليالت القدمية للفنون بصفة عامة والنقد الفن بصفة خاصة. 
 

-اثلثا-  املدرسة املاركسية اليت كان هلا إشعاع  فكري وثقايف واسع يف أورواب منذ بداية القرن العشرين.وقد كانت 
عالقة البنيات التحتية السياسية واالقتصادية والتقنية ابلبنيات الفوقية،أي كل نظرية املادية التارخيية حتويال جذراي ل

أهم هؤالء املؤسسني يف والثقافة والدين والفن، وكل االنتاجات الرمزية للمجتمع احلديث.  ابلبنية الذهنيةما يتعلق  
 جمال نظرية الفن واألدب :

 )1885-1971 (  Georg Lukacs جورج لوكاش  – 
 

رابعا- تطور مفهوم التاريخ ابعتباره دراسة علمية جملموعة من الظواهر االجتماعية اليت ختضع لقانون التقدم 
 وختضع للصريورة التارخيية اليت تتفاعل فيها عوامل متعددة من داخل وخارج اجملتمع.

 - غوتفريد هريدر  Johann Gottfried ion Herder)1803-1744( صديق غوته.    
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االجتماع األملان،وعل رأسهم :  املؤرخون وعلماء  -  
   )1858-1918  (Georg Simmel جورج زمييبل- 

  )1846-1920(Max Weber ماكس فيبري - 
    )1893-1947(  Karl Mannheim  كارل ماهنامي - 

 
خامسا- أعمال  رواد مدرسة فرانكفورت  األملانية  الشهرية،  الذين تطور على أيديهم مفهوم النقد، وقاموا حبركة 

من التجديد يف جمال النقد االجتماعي والتارخيي،خاصة يف احلقل اجلمايل.وقدم هؤالء حتليالت جريئة واسعة  
 للظاهرة الفنية يف اجملتمع املعاصر،منذ ثالثينيات القرن العشرين.وأهم روادها ومؤسسيها : 

)1973 -1895(  Max Horkheimer ماكس هوركهامير - 
 )1969 -1903(  Theodore Adorno تيو دور أدورنو - 

 
اإلرهاصات األوىل  -  

 
كانت هناك إرهاصات سابقة،لعبت دورا كبريا يف تطور نظرية الفن،وابلتايل تغري املواقف والتحليالت يف نظرية   -

 الفن واألدب.
هذه التأثريات كانت قادمة من معني فلسفة األنوار والقيم اليت هنضت عليها الثورة الفرنسية يف القرن الثامن   -

ابرزين:وقد جتلى هذا التأثري يف معطيني اترخييني  عشر.  
 

1-  تسييد العقل  كمرجعية وحيدة يف فهم الظواهر العلمية،وفيما بعد تفسري الظواهر  اإلنسانية  واالجتماعية.والفن 
 واألدب على رأسها.

2-  التقدم الكبري يف حقل العلوم الطبيعية والفيزايئية،وابلتايل حماولة العلوم  اإلنسانية  االقتداء مبناهجها وتقنياهتا 
 التحليلية.

 
ميكننا تلخيص احملاوالت النقدية اليت سامهت يف ميالد املنهج االجتماعي والتارخيي خالل القرن الثامن عشر   -

 ابلضبط كما يلي :
Giovan Battista Vico  -1  
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  حماوالت  الفيلسوف والناقد االيطايل   جان اببتيست فيكو)1668-1744( : قام جبهد كبري يف إطار تفسري 
 اإلنتاج األديب تفسريا اجتماعيا جريئا 

2-املؤرخ  و الفيلسوف الفرنسي  هيبوليت تني)1828-1893( الذي اعتقد  يف إمكانية أتويل التجربة الفنية 
 انطالقا من ثالثة عناصر : 

 
طبيعي للفن-املوقع اجليو-أ  

منط احلضارة اليت ينتمي إليها الفنان  -ب  
الزمن، مبعىن الفرتة التارخيية اليت عاش فيها الفنان وأبدع عمله الفن.اإلطار    -ج  

 
Charles Augustin Sainte-Beuve -3 

شارل اغستني سانت بوف :قام بتحليل األعمال األدبية كإنتاج اجتماعي،ولكن ابلرتكيز عل احليات الشخصية 
 للكاتب ودورها يف تشكيل معامل العمل األديب.

 
 
 

Ferdinand Brunetière -4 
-فردانند برونيتيري)1849-1906(  قام بدراسة األدب اعتمادا على املعطيات اآلتية: البيئة-العصر واجلنس 

.اجتماعية(-)املؤثرات اجلغرافية والبيو  
 

Germaine de Staël (Madame de Staël)  -5  
يات واملعتقدات الثقافية تقدمت بنظرية نقدية مهمة من حيث أتكيدها لفرضية تناسب األعمال األدبية مع البن  -  

ة إىل جهاز القيم السائدة يف جمتمع من اجملتمعات.والسياسية إضاف  
 

علم اجتماع األدب ودوره يف تطوير املنهج االجتماعي/التارخيي   -  
 

يقرتن تطور املنهج االجتماعي، بتطور املعامل األوىل لعلم اجتماع األدب.وقد كان ظهور هذا العلم يف أملانيا يف   -
 البداية،مث انتقل فيما بعد إىل فرنسا.

متميزاتن :  ، مدرستان تشكلت يف هذا اإلطار الفكري والتارخيي  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FCharles-Augustin_Sainte-Beuve&ei=AJISVbeGFs3fat2TgOgJ&usg=AFQjCNFpI3_qwoG3DfNb5AUbr8gHgmdR2w
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 -أوال-املدرسة التجريبية يف علم اجتماع  األدب،وجتلى عملها يف اجتاهني :
دراسة العناصر واملقومات اخلارجية لإلنتاج األديب.  -1    

حتليل العمل األديب.استبعاد املعطيات اجلمالية يف تفسري و   -2  
-اثنيا-  املدرسة اجلدلية  وقد قامت على مستوى املرجعية الفلسفية على االستطيقا اهليغيلية.وكان جورج لوكاش 

 رائدها األول. وجتلى عملها يف اجتاهني أساسني : 
 

األديب والواقع االجتماعي.  اإلنتاجاإلميان يف فرضية وجود عالقات نقدية بني    -1  
لدى املبدع يف  ، وابلتايلعلى فرضية العالقة املركبة بني الوعي االجتماعي والوعي اجلمايل لدى الفنان الرتكيز    -2

 جمال األدب. 
 

أتسس علم اجتماع األدب يف فرنسا،وابلتايل أتسست مالمح املنهج االجتماعي/التارخيي، متميزة مبدلوالته   -
ختباري.وقد بدا األدب يف هذا السياق عبارة عن ظاهرة ومحولته الوضعية املدافعة عن التوجه التجرييب/ اال

اجتماعية من بني ظواهر أخرى،قابلة للمالحظة واملعاينة امللموسة طبقا للعوامل اخلارجية اليت يعتقد أن هلا دورا 
 جوهراي يف الطريقة اليت تشكل هبا.

واترخيا مبيول فكروية،جدلية خ/ التارخيي  يف أملانيا أتسس علم اجتماع األدب،وابلتايل املنهج االجتماعي التاري -
واالجتماعي بشكل عام،واملوضوع الفن   اإلنسان،أبعد ما تكون عن النزوع االختباري يف تناول املوضوع  نية

  واألديب بشكل خاص.
 

لثورة لقد أحدث علم االجتماع اجلديل ثورة يف جمال النقد األديب وحتليل األعمال الفكرية والفنية،وكانت هذه ا  -
تستجيب جملموعة من احلاجيات االجتماعية والثقافية لفئات عريضة من املثقفني الغربيني،خاصة املتشبعني منهم 

 ابلثقافة األملانية.كانت هذه احلاجيات بصفة عامة،نتيجة لعوامل اترخيية مركبة من أمهها : 
اليت جعلت من اقتصاد السوق   اإلنتاجيةوآلتها  التحوالت البنيوية اليت حدثت يف البنية االقتصادية الرأمسالية    -1
التأثري يف البنيات الذهنية ونظام القيم   إىلصارما للممارسة االجتماعية والسياسية والفكرية،مما أدى    نظاما،

 االجتماعية
 

ظهور شرحية واسعة من املثقفني ومنتجي األفكار ترفع شعار مراجعة نظام العلم واملعرفة وعالقته   -2
مع،وابلتايل مراجعة املفاهيم التقليدية يف تفسري هذا النظام.ابجملت  
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طرح تساؤل واسع النطاق األكادميي حول موقع اآلداب والفنون وأشكال اإلبداع املختلفة يف ساحة    -3
املمارسة االجتماعية، يف جمتمع رأمسايل قام ببث قيم السوق واالستهالك املادي يف قلب النسيج االجتماعي، ويف 

.وقد اعترب هؤالء أن األمر يهدد ،وابلتايل حتول اإلنسان إىل كائن مغرتب ومستلبلب الفضاء الثقايف للمجتمع ق
.حتول الثقافة والفنون واآلداب، إىل بضاعة كغريها من البضائع األخرى  

 
ء املثقفون انطالقا من إمياهنم خبطر تشييئ اإلنسان وتشييئ ثقافته وانتاجاته الرمزية املختلفة،قام هؤال  -4

والباحثون، من مشارب علمية متقاطعة،ابلتساؤل حول عالقة الفنون واآلداب ابلواقع االجتماعي،يف ضوء رؤى 
 جتديدية،خماطبني يف نفس الوقت،الشروط واإلمكانيات القائمة،الجناز تغيري اجتماعي وسياسي جذري.

 
،أبن التشيؤ يف اجملتمع الصناعي تصور جورج لوكاش،كما تصور رواد مدرسة فرانكفورت من بعده  -4

الرأمسايل،يؤدي إىل ميالد ثقافة حمنطة وسطحية،هتدد احلس اجلمايل والنقدي والتخيلي لإلبداع )مفهوم الصناعة 
 الثقافية( .

 
 انتقدوا ما أمسوه ابلعقل األدايت،أو التقن أو الشكلي.واعتربوا أن ظاهرة التشيؤ يف اجملتمع الصناعي الرأمسايل،ال  -5

بل هي ظاهرة كلية خترتق ختفي فقط مصلحة اقتصادية،كما سبق أن تبنت ذلك األدبيات املاركسية التقليدية،
،وابلتايل فان هذه الظاهرة ليست فقط عنصرا من عناصر بنية اجتماعية وكل معامل وبنيات احلياة اإلنسانيةاجملتمع  

والطبيعة.  اإلنسان   إىلطلق يف النظر  معينة،بل هي روح هذه البنية ونظامها الصارم,وأسلوهبا امل  
 

لنظام   طبقاالتقن واألدايت يف رؤيته للواقع،نظام معريف يعرب عن نظام العقل  ،  التشيؤ،على املستوى النظري  إن   -6
مجيع الظواهر البشرية والوقائع االجتماعية للقوانني الشكلية   إخضاع  إىلوهي هتدف  املقوالت الكمية املعقلنة،

،وحيط من قيمة اإلنسانيةقياسية.ووفقا هلذه القاعدة النظرية،يتأسس منطق التشيؤ،وخيرتق مظاهر احلياة  والقواعد ال
والنقد اخلالق.  اإلبداعالفعالية الكيفية،وعناصر    

 
النقد االجتماعي،وابلتايل مجلة املناهج االجتماعية النقدية،كما سطرهتا وطورهتا مدرسة فرانكفورت،يعترب   إن   -7

،وابلتايل رد االعتبار للعالقات واإلبداع،كحركة واسعة النطاق للتغيري  ية قصد رد االعتبار للتاريخحماولة قو 
 املوضوعية بني الفنون واآلداب من جهة،وواقعها االجتماعي احلقيقي،من جهة أخرى.9 

 
9 - Théorie traditionnelle et théorie critique / Max Horkheimer ; traduit de l'allemand par C. 

Maillard et S.Muller. -  

Paris : Gallimard, 1974. - 322 p.  



 -السداسي الرابع -مسلك الدراسات العربية -الكلية المتعددة التخصصات بالناظور-امعة محمد األولج-

2020  -2019الموسم الجامعي  -ذ.فريد لمريني -وحدة مناهج النقد األدبي الحديث   

27 

 

 
: دور علم اجتماع املعرفة يف ميلد املنهج االجتماعي -  

 مسامهة كارل ماهنامي. 10
 

-  كان عامل  االجتماع اهلنغاري  كارل ماهنامي مسامها فعليا يف تطور علم اجتماع األدب،ويف التأثري يف مسارات 
 املنهج االجتماعي والتارخيي خالل القرن العشرين،من خالل نظريته الرائدة حول عالقة االيدولوجيا ابلطوىب.

يف البداية ابملاركسية اليت وجهوا جململ نظرايهتا   ينتمي ماهنامي إىل تلك الفئة من مثقفني أورواب الشرقية املتأثرين  -
. االيدولوجياحماولني مراجعة مفاهيم كربى مثل مفهوم الدولة ومفهوم الطبقة االجتماعية ومفهوم  قوية،  انتقادات  

ذلك كما يلي : ميكننا تلخيص مسامهة ماهنامي،و   -  
أوال  –مل يبحث ماهنامي يف األصل االجتماعي للمعرفة،بل حبث يف أشكال التزييف اليت ميارسها خطاب معني يف 

 عملية إدراك الواقع االجتماعي.
 

 اثنيا-  ميز يف  االيدولوجيا  بني مستويني أو مفهومني:
حاالت جزئية من الصراع االجتماعي بني األفراد.  املفهوم اجلزئي، وهي  -أ  

لطبقة اجتماعية،أو عصر معني.اليت تعود   املفهوم الكلي وهو جيسد عاملا ذهنيا كامال من األفكار  -ب  
 

اثلثا-  يزودان املفهوم الكلي  لاليدولوجيا  بسالح فعال لتحليل االنتاجات املعرفية املختلفة،ومن ضمنها االنتاجات 
مرجعياهتا االجتماعية والتارخيية،وابلتايل عدم االكتفاء ابلتحليل املنطقي أو السيكولوجي هلذه   إىلبردها  الفنية،

 األعمال.
 

رابعا-  بقدر ما أقام علم اجتماع املعرفة عند ماهنامي،ارتباطا وثيقا بني مفهوم االيدولوجيا ومفهوم الطبقة 
.االجتماعية،فقد سعى يف األخري إىل ختليصه من محولته الطبقية التقليدية) طبقة يف مواجهة طبقة أخرى(  

 

La dialectique de la Raison: fragments philosophiques / Max Horkheimer, Théodore W. 

Adorno; traduit de l'allemand par Eliane Kaufholz. -  

Paris:Gallimard,  
10 - Karl Mannheim, Idéologie et utopie, Bonn,1929. 
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خامسا- إن   االيدولوجيا  يف منظوره،هي فكر تطلعات اجتماعية،أكثر مما  هي فكر طبقة اجتماعية حمددة/دون 
أخرى/أو ضد أخرى.والطبقة القادرة على تركيب مجيع هذه التطلعات،هي فئة اجتماعية 

 متميزة،يسميها:"االنتلجنسيا غري املرتبطة"
  .  

سادسا- يعترب ماهنامي،كما هو الشأن ابلنسبة جملايليه)جورج لوكاش وكارل كورش( متأثرين ابملنبع الفلسفي 
)أكوست كونت(،يف إميانه ابلنسبية ن،خاصة الرتاث اهليغيلي،غري أنه متأثر أيضا بعلم االجتماع الفرنسياألملا

.فاجملتمع ابلنسبة له، على عكس دوركهامي،ليس على اإلطالق متجانسا ومتناسقا.وهذا االنسجام ال التارخيية
 يتحقق سوى لدى النخبة املثقفة.

 
 -  كتب  كارل ماهنامي  قائال: 

 
)...( كل وجهة نظر،البد أن تكون خاصة بوضعية اجتماعية)..(""  

إن ما هو معقول يف التاريخ،ال ميكنه أن يصاغ إال يف عالقته مع املشاكل الفكرية اليت تولد بدورها ضمن سياق 
قات ل يف اكتشاف احلقيقة،يف استقالهلا عن العالالتجربة التارخيية.وعلى كل حال،فينبغي لنا أن نتخلى عن األم

 االجتماعية والتارخيية احملددة.""
""إننا قد استعملنا هنا مفهوم االيدولوجيا،ليس بوصفه حكما قيميا سلبيا)املاركسية التقليدية(،مبعىن إقحام كذبة 

 سياسية واعية،وإمنا قصدان به،حتديد وجهة نظر شاملة عن العامل،وأبسلوب الفكر املرتبط هبا."
 " 
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 : املنهج االجتماعي والتارخيي ة اخلامسةاحملاضر  -
 (1923) أصل األعمال األدبية وقيمتها -

 نص -
 جورج لوكاش 

غن عن البيان أن كل حتليل ماركسي لألدب،الينظر إىل النتاج األديب إال بصفته" جزء ال يتجزء من جممل التطور  """     

من زاوية كونه النتاج الضروري ملرحلة حمددة من   وإدراكههذا النتاج، االجتماعي".ذلك هو النهج الوحيد يف الواقع،الذي يتيح فهم

ما جتاهلنا هذا النهج،سقطنا يف شرك التصور األسطوري لتاريخ األدب البورجوازي،ذلك التصور الذي   فإذا التطور االجتماعي.

  إال بدورها،  العبقريةمنا ال نستطيع تفسري يطيب له تفسري العصور املختلفة والشخصيات العظيمة والفن،مباهية العبقرية.وذلك،ما د

،كما أنه  العمل الفن،لذا،فمن األصح االنطالق يف اتريخ األدب،من وضع الطبقات اليت تصنع أدب العصر املقصود  إىل ابلرجوع 

ة،عن صراع  من الصواب متاما،أن نسعى إىل الكشف من وراء اخلصومات اليت تنشب فيما بني التيارات واألشكال األدبية املختلف 

)...(/غري أنه/ من الوهم أن نعتقد أن هذه املعرفة  عنها،يف تلك التيارات األدبية.  إيديولوجياالشرائح االجتماعية اليت وجدت تعبريا 

 فهمنا لألدب.  ، ليكتملكافية حبد ذاهتا 

  اإلغريقي أن الفن  إدراك يكمن يف ال  اإلشكال قال: "بيد أن  إذ )...(، بصددهااملعضلة اليت حنن  إىل لقد أشار ماركس بوضوح      

يف أهنما ال يزاالن يف نظران،من بعض النواحي،مبثابة   اإلشكالوامللحمة،مرتبطان ببعض أشكال التطور االجتماعي،بل يكمن 

القيم   .)غري انه/ ال ينبغي أن نتخوف من أن تعن موافقتنا على هذا االقرتاح املنهجي...عودة إىل معايري ومناذج يستحيل بلوغها." 

 )...( نتاج مرحلة حمددة من التطور االجتماعي.   ، ليستأبن ظواهر األدب  ، وإقرارا اخلالدة للجمالية القدمية

  األخري يعترب واقع أن الشكل  ، على يف جممل القول  ، يقوم التارخيي ابلتطور ما يسمى  إنف...ماركس ذلك ابلفعل  يالحظ فكما     

املاضي األدبية ،وبتقييمها من هذه   إبداعاتالدرجة اخلاصة من تطوره."،فيقوم بتمحيص  إىلمراحل تقود  ،األشكال السابقة له 

تفقد آاثر املاضي،من خالل تطور  )هبذه الكيفية( الزاوية ابلذات)من الزاوية الطبقية(من منظور وضع اجتماعي عين.و 

 كهذا،وظيفتها األصلية.)...( 

أدب البالط يف فرنسا لويس   إىلمنوذج يقتدى به ابلنسبة  إىلاملثال،قد حتولت كانت روائع األدب اليوانن على سبيل   فإذا    

فاميار يف عهد غوته وشيلري،فقد ارتدى الشكل واملضمون يف كلتا احلالتني،مدلوالت متباينة   )مجهورية( الرابع عشر،أو يف 



 -السداسي الرابع -مسلك الدراسات العربية -الكلية المتعددة التخصصات بالناظور-امعة محمد األولج-

2020  -2019الموسم الجامعي  -ذ.فريد لمريني -وحدة مناهج النقد األدبي الحديث   

30 

 

روائع األدبية.وهكذا جند أن املضمون الطبقي  متاما،مدلوالت ابتعدت واحنرفت فيما بعد عن املعىن واملضمون البدائيني لتلك ال 

.فمسرحيات شكسبري  وظيفة تقف على طريف نقيض من مدلوله األصلي.األصلي للعمل األديب،قد يكتسب،من خالل التطور،

ورجعي؛ومل يكن نضال "الطهرانيني"ضد هذا املسرح ضراب من   إقطاعي كأدب ،)مبعىن(  على سبيل املثال،أبدعت كأدب بالط، 

شكسبري يف القرن الثامن   حتول مسرحة املنغلقة على الفنون)....(،بل كان نضاال طبقيا للبورجوازية الصاعدة. ومع ذلك،احلذلق

عشر،،يف عصر ليسينغ والشابني غوته وشيلري،وصار هو الشكل التعبريي لنضال البورجوازية،يف سبيل انعتاقها الفكري من األدب  

 الفرنسي. 

ذلك جماالت   تفسري)...(ال نشأة األعمال األدبية فحسب،بل أتثريها أيضا،فلن نكون قد استنفذان معلو استطعنا  ، حىتلكن     

ذلك احلد،وليس   إىلفثمة سؤال سيظل يطرح نفسه،أال وهو معرفة األسباب اليت جتعل بعض األعمال بعينها فعالة  املعرفة األدبية.

 (. بعضها اآلخر املنبثق عن العالقات الطبقية ذاهتا)... 

هنا تتضح ،حىت من املنظور املاركسي،ضرورة القيام بتحليل مجايل لألثر األديب.وينطلق التحليل اجلمايل لألثر األديب بدوره      

األشكال التعبريية القمينة أبن متثل أجدى متثيل وأكثره مطابقة ملضمون   إدراك  إىلطبعا،من الوضع التارخيي العين،وهو يسعى 

هو صاحب القول   أن ذلك االختالف ، لوجدانأدبيني أنتجهما واقع معاش واحد أخذان أثرينق أنه لو .واحلوجود معني)...( 

 الفصل يف التحليل األخري.... 

أن يتم أبشكال خمتلفة.فمن املؤكد تناول هذا املضمون من زاوية طابعه السطحي   ، ميكنالتعبري عن مضمون وجود معني إن    

  ، أعمق نستخرج من وضع حيايت حمدد  ، أن ل جتليه اليومية والتافهة،)....(. لكن من املمكن أيضاأبشكا  ، وتصويرهاخلام متاما

أو   ، أيساإلحساس به كمصدر متعة أو أمل ، علىحيمل أانس جيهلون كل شيء عن هذا الوضع  ، حبيثاألفكار واملشاعر اإلنسانية 

 ..""" ...ةا تتبدل به أشكال حياهتم االجتماعي نشوة. والواقع أن عواطف الناس األساسية،تتبدل أبطأ بكثري،مم

 جورج لوكاش،األدب،الفلسفة،والوعي الطبقي 

 .79ص 76،ص1980ترمجة هنرييت عبودي،دار الطليعة،بريوت 

  

 حتليل النص -
 الكاتب   -
 (1971-1885هو جورج لوكاش،فيلسوف وانقد هنغاري ماركسي )  -
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يعترب . كما  وكارل ماهنامي،كارل كورش،أنطونيو غرامشيتمي إليها أيضا،يعترب من رواد املدرسة التارخيانية اليت ين  -

 والفلسفية طيلة القرن العشرين.  ةأتثريه قواي يف األوساط النقدي  ، وكانمرجع ومؤسسا للنقد االجتماعي والتارخيي

 :  من أعماله الكربى -

 ...اخل.خييةالرواية التار -نظرية الرواية-واألشكال  النفس-التاريخ والوعي الطبقي-

من هو املبدع؟ما مدى   قبيل: ، من اجلمالية الفنية ، ومستوايتينخرط النص يف عمق القضااي واألسئلة املتعلقة ابلنقد األديب  -

اجتماعيا   االجتماعية؟ملاذا يعترب األدب إنتاجاالقيم اجلمالية يف مسلسل املعرفة  أتثرياخنراطه يف حميط اجتماعي معني؟ما نسبة 

ابلنسبة لطبقات اجتماعية   اجلمايل  إشعاعهؤداي لوظيفة متناسبة مع قيم طبقة اجتماعية حمددة،مع بقاءه حمافظا على حقيقيا،م

 أخرى يف املستقبل ؟  

 وحدات النص   -
اجتماعيا خالصا،ومستبعدا بذلك كل أتويل ذايت   إنتاجا األديب،  اإلبداعي ، هي اعتبار النص أساسية  ينطلق النص من فرضية  -1

 له. 

 متصارعة.  ، ورمبا ضرورة استحضار املنازعات االجتماعية بني طبقات خمتلفة ، يستدعي يسجل أن التأريخ للتيارات األدبية -2

يتساءل النص عن مصدر الفعالية والتأثري الذي ميارسه أدب معني دون آخر.ويدعو من منظور ماركسي،اىل القيام بتحليل   -3

 واملكانية.  ة أنه بطبيعته يتجاوز حدوده الزماني إال ،دد بفضاء اترخيي معني فهذا األخري حماألديب. لإلنتاجمجايل 

أن تبدل األشكال االجتماعية،مبعىن البنيات املادية للمجتمع،ال يعن حتوال ميكانيكيا أو مماثال لعواطف   الكاتب يفرتض -4

 الناس وألشكال املعرفة االجتماعية،وابلتايل حتوال كليا يف ميوهلم الفنية.  

 بعد استخراج مصادرات النص وفرضياته،علينا البحث عن أسسه الفكرية : -
والعوامل السياسية  من التحديدات  انطالقاحقيقة جتريبية ميكن معاينتها كاملة، ت، ليساملعرفة ، وابلتايللوعي ا  إن -أوال

 . اإليديولوجية الظاهرة يف سياق  إال عمال األدبية،ال ميكن ضبطها تصادية وحدها.فالقيمة اجلمالية لألاالقو 

العمل األديب ابلواقع االجتماعي،يدعو الكاتب اىل اعتبارها عالقة مركبة،نكشف عنها يف السياق العام   ما خيص عالقة  يف -اثنيا

 اإليديولوجية املعتقدات والبنيات  إلنتاج 

ألمناط خمتلفة من   اترخييا ا مايل،ميثل تكثيفأنه على املستوى اجل إالالعمل األديب ينتمي اىل فضاءه االجتماعي اخلاص،  إن -اثلثا

 يف علم االجتماع اجلديل والبنيوية التكوينية(  نية الدالة بال فيما بعد مفهوم  ، سيتأسسالوعي والقيم.)بناء على هذه الفرضية 
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لنظرية   هنا يعرب عن رفض صريح  الواقع.هناك فقط انسجاما .وجورج لوكاشليس هناك تطابقا بني العمل األديب و  -رابعا
  ر يف املاركسية التقليدية. انه ينطلق من مفهوم الكليانية،ومبوجبها ال ميكن لألدب أن يكون سوى عنصرا من عناص  االنعكاس

 االجتماعية كلها.  املنظومة

 

  جهاز يغرف من معني املادية التارخيية،غري أنه بشكل خاص،تلميذللنقد األديب عند جورج لوكاش،  اجلهاز املفاهيمي  إن -

 .  فردريك هيغلللفيلسوف األملان 

أمناط متباينة من الوعي  األدب حبسب الكاتب،ليس عمال منفعال أو متأثرا ابلواقع،بل عمال انقدا.انه يعيد تشكيل  إن  -

  يف تناسب مع بنيات ذهنية تنتمي لسياق كلي.والكاتب واضح يف تشديده على االنتماء الكلي للعمل  ا، االجتماعي،ويبلورها مجالي

 األديب. 

 جند لدى الناقد االجتماعي جورج لوكاش،حضورا واضحا لنظرية فردريك هيغل حول الفن.   إننا -

على املستوى  تستبعد  نقدية  بصفة جدلية،يف شكل تعقل كلي للواقع.فكل حماولة  إال يغل،هال تتحقق املعرفة كما نظر هلا -

هذه الوحدة،معرفة حقيقية على  من حمتواها،بل ال توجد خارج  الوحدة اجلدلية بني الذات واملوضوع،تفرغ املعرفة الفلسفي،

 .  اإلطالق

للوعي بعامله الداخلي واخلارجي،مث حتويله اىل   اإلنسان احلاجة العامة اىل الفن،هي احلاجة العقلية اليت تدفع  إنيقول هيغل :" -

 "" موضوع يتعرف فيه على ذاته. 

لوان واألصوات كغاية يف ذاهتا،بل لكي يشبع اهتمامات فكرية سامية،ألهنا قادرة  يقول أيضا: ""ال يستحضر الفن األشكال واأل -

 كلها أن ختلق صدى داخل أعماق الوعي والفكر.". 

،حبيث حيمل  اإلنسانية ""من املمكن أن نستخرج من وضع حيايت حمدد،أعمق األفكار واملشاعر  يقول جورج لوكاش يف النص -

 .  كمصدر متعة أو أمل،أيس أو نشوة."  اهب  اإلحساسعن هذا الوضع،على  شيءأانس جيهلون كل 

 يتبىن جورج لوكاش مفهوم اجلدلية ومفهوم الكلية اهليغيليني ،قائال :   -

"من الصواب متاما أن نسعى إىل الكشف من وراء اخلصومات اليت تنشب فيما بني التيارات واألشكال األدبية املختلفة،عن صراع  

 جتماعية اليت وجدت تعبريا إيديولوجيا عنها يف تلك التيارات األدبية." الشرائح اال

 يف هذا السياق التحليلي ابلضبط،يتأسس مفهوم" الرؤية اىل العامل"،عند جورج لوكاش.  -
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احملاضرة السادسة -  
لوسيان غولدمان   -  

واملنهج البنيوي البنيوية التكوينية   
 

نص -  

اك يف احلياة اإلنسانية،ال نقول أمهية وحيدة،حامسة..،بل امتيازا معينا يرتبط ابلعوامل االقتصادية.منطقيا: ال ،يف الواقع  هل هن  '''   
الفرد،وأيضا اجملتمع يعتربان وقائع كلية ال نستطيع داخلها   اإلنسانأايمنا هذه: نعم،وهذا ابلتحديد ألن  إىل ويف التاريخ كما جيري 

ادية واجتماعية وسياسية وفكرية..اخل.وهو  حقائق اقتص تكتنفهكائن حي وواع،يوجد داخل عامل    اإلنسان إن ة. طبقات متميز  جتزيء
–خيضع للتأثري الكلي هلذا العامل،كما يؤثر فيه بدوره.وهذا ما نسميه عالقة دايلكتيكية.وابلتحديد،فألنه ليس هناك يف وعي الفرد  

تفلت من ابقي شخصيته،ألنه يشكل دائما وحدة متماسكة تقريبا.)...(   خاانت حمكمة -سوى يف استثناءات اندرة جدا  
     هذا يصل بنا إىل  مشكلني،جيب أن نالمسهما  : أوال-مشكل التأثريات .اثنيا-مشكل االستقالل النسيب للمجاالت الفكرية  

 املختلفة . 
مل نقل،ال تفسر شيئا يف    إنالقليل، إال عتها،ال تفسر من املفيد هنا،أن نقول وللمرة األخرية،أن التأثريات كيفما كانت طبي  -1    

لنحدد . االختيار والتشويهات. واضحتني:اتريخ الفكر.وهذا بسبب حقيقتني    
ففي كل اللحظات التارخيية،جيد كل كاتب أو مفكر،وأيضا كل جمموعة اجتماعية،حوهلم عددا هاما من األفكار واملواقف       

،واليت خيتارون منها واحدا أو عددا صغريا من  تشكل أكرب قدر ممكن من التأثريات احملتملة الدينية واألخالقية والسياسية، 
األنساق،اليت خيضعون واقعيا لتأثريها.فاملشكل الذي يطرح على املؤرخ والسوسيولوجي،ليس هو إذن  معرفة ما إذا  كان كانط  قد  

خضع لتأثري هيوم ،وما  إذا  كان ابسكال قد تلقى أتثري  مونطني وديكارت)...(،بل املشكل هو ملاذا تلقوا ابلضبط هذا  
. وحياهتم التأثري،وذلك يف هذه الفرتة احملدودة من اترخيهم   

ومن جهة أخرى،فان نشاط الذات الفردية واالجتماعية،اليتحقق فقط عند اختيارها لفكر جتد فيه نفسها،بل أيضا يف        
والنفسية للمجموعة اليت تتلقى التأثري،جيب أن   لبنية االقتصادية واالجتماعية فداخل ا  إذن )..(.  التغريات اليت تفرضها هي عليه 

نبحث عن األسباب األساسية هلذا األخري،حيث على التحاليل املادية أيضا أن تفسر التأثريات،وليس على التأثريات،أن تعوض،يف  
 التفسري،فعل العوامل االقتصادية واالجتماعية. 

والبنية التحتية،أن منر بصمت على االستقالل النسيب لألويل.   اإليديولوجياتم عن العالقة بني ليس من حقنا وحنن نتكل -2  
من املسلم به أنه مبجرد ما تربز العناصر األساسية لرؤية ما على املستوايت اخلاصة،مثال للقانون أو الدين أو الفن،فان رجال       

يف كل نتاجاهتم،واىل التعبري عنها يف   بلورهتا أكثر فأكثر  إىل ،يسعون ه وفنانيالقانون وعلماء الالهوت،ورسامي ذلك العصر 
جمموعات متماسكة./غري أننا/ نضيف أخريا: أنه بني التعبريات املتماسكة يف اجملاالت املختلفة،التعبريات اليت توافق بعض حاالت  

،أن  القدمية اإليديولوجيةاالعتبار لالحتياج الالزم يف  نويل  ناأنكما التوازن النسيب،توجد غالبا أشكال لالنتقال،لكي نفهمها جيب،
''' اجلديدة.... عناصر الرؤية هذا التماسك،لتؤسس تدرجييا  إطارنويل االعتبار أيضا للتأثري املعاكس للقوات االجتماعية اليت تكسر    
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اجمللس األعلى والفلسفة،ترمجة يوسف األنطكي ومراجعة حممد برادة،  اإلنسانيةلوسيان غولدمان،العلوم    -
. 110-103،ص.ص  1996للثقافة    

   
العامل،وإننا ال نكون قد فهمنا تلك املؤلفات حق الفهم   إىل وحدة وكلية  إال تعبريا عن رؤية ممؤلفات مفكر ما ال تكون   إن ""       

ما مل نتمكن من  إدراك  بنية اجملموع ،وفهم كل مؤلف ابعتباره جزء من كل،ومن حيث أنه يتمتع داخل هذا الكل،بدور وأمهية  
 معينة،يكون علينا أن نثبتها. 

الذي   للنسق ومهما يكن األمر،فان ما يهم اتريخ الفلسفة)واألدب(،هلو يف نظران،أن جيعل من انتقاده،انتقادا داخليا حمايثا      
فما الذي ينبغي عليه أن يقوم به،لبلوغ تلك الغاية .؟   يريد دراسته.  

     عليه  أوال  ،أن يثبت النسق يف جمموعه وكليته،أعن أن جيد املوضوع أو املوضوعات الرئيسية اليت يصبح عمل الفيلسوف )أو  
 األديب( عن طريقها،عمال متناسقا،منسجما وموحدا. 

العامل،عن   إىل ،يكوانن )أشكاال(،أي تعابري عن بعض الرؤى  1910الفلسفة والفن،كما قال لوكاش يف كتاب صدر سنة  إن      
كائنة كذلك،يف    إهناابلكون.وان قيمتها ال توجد يف عنصر احلقيقة اليت أيتيان هبا فحسب،بل  اإلنسان  إحساس  بعض كيفيات

 الكيفية املنطقية اليت يعربان هبا عن هذه الرؤية. 
ر  ما اقتصر انتقادان ملؤلفات )معينة(...،على أن ينظر لتلك املؤلفات من وجهة نظر احلقيقة،اعن من وجهة نظ  فإذا     

االعتقادات املثالية أو املادية للمؤرخ،فان ذلك االنتقاد،لن يكون سطحيا وساذجا فحسب،بل أن من شأنه أن يشوه فكر الكاتب  
 الذي يدرسه. 

العامل ،ال تنبعث بصفة مباغتة،بفعل حدس عبقري من العباقرة )...(،فاألمر يستلزم عددا كبريا من   إىلاجلديدة  الرؤى  إن      
س االجتاه،تلك اجلهود اليت غالبا ما متتد أجياال عديدة.وبعبارة موجزة،فينبغي أن يتوفر تيار اجتماعي،وال يكون  اجلهود يف نف

الفيلسوف أو الفنان هنا، إال  أول إنسان يعرب بطريقة منطقية،عن هاته   الرؤية اجلديدة للعامل ،أمام املشاكل األساسية اليت  تطرح  على  
 أفراد هذا اجملتمع. 

     )...(  إن  وجود هاته الرؤية للعامل أو تلك، يف فرتات بعينها من التاريخ،يكون نتيجة للوضع املشخص الذي توجد عليه خمتلف  
 اجملموعات البشرية خالل التاريخ.وأخريا :  

     إن  االنسجام البنيوي  ليس واقعا ساكنا،بل انه إمكانية  ديناميكية  داخل اجلماعات. انه  بنية دالة  يسعى الفكر حنوها،كما حتن  
يف حاالت اندرة ويف ظروف منفردة،ولكنها بنية،يف استطاعة أفراد   إال الناس  معظمعواطف األفراد ومواقفهم،بنية ال حيققها   إليها 

 معينني ،أن يبلغوها يف جماالت حمدودة،عندما ينطبقون مع ميول اجملموعة،ويسريون بتلك امليول حنو أكمل انسجام. 
األديب،ككيانني ميتافيزيقيني مفصولني عن ابقي مظاهر احلياة   اإلبداعأن نتصور الفكر الفلسفي أو .ومن غري )...(        

االقتصادية واالجتماعية،فسيظل جليا أن حرية الكاتب تلعب دورا أساسيا،وأن عالقته ابحلياة االجتماعية يتخللها كثري من  
كر أو أديب،يتمتع ابستقالل ذايت..كل هذا ال تريد نزعة سوسيولوجية  الوسائط ويطبعها التعقيد.كما أن املنطق الداخلي لعمل مف

    وميكانيكية،أن تعرتف به...""  جمردة
 

.،ترمجة حممد سبيل وعبد السلم بن عبد العايل1959لوسيان غولدمان،أحباث جدلية،غاليمار    -  
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 -من هو الكاتب ؟

 
.يعتربه  1970وتويف يف ابريس سنة  1913سنة  بوخارستث ولد يف  انه انقد أديب وفيلسوف فرنسي من أصول رومانية،حي -

الكثريون  مؤسسا  لعلم اجتماع األدب،كما يعترب املؤسس الفعلي ملا يسمى يف عامل املناهج  ابلبنيوية التكوينية .تعترب حتليالته وحبوثه  
 يف جمال النقد الفن بصفة عامة،واألديب بصفة خاصة،تطويرا ألفكار أستاذه الفيلسوف والناقد اهلنغاري الشهري جورج لوكاش. 

املاركسية والعلوم   -2املختفي:دراسة حول الرؤية الرتاجيدية يف فكر ابسكال ومسرح راسني  اإلله -1من كتبه وأحباثه اهلامة :  -
البنيوية التكوينية والنقد األديب. -5أحباث جدلية  -4والفلسفة  اإلنسانية العلوم  -3 اإلنسانية  

 
: اآليت  ،طبقا للمخطط  استخراج األفكار احملورية يف النصميكن    -  
 

بني جمموع األجزاء اليت   ، جتسد على مستوى الشكل واملضمون، تكامال العامل إىل  ، رؤى األعمال الفكرية واألدبية والفنية  تعترب -1
 يتشكل منها كل عمل على حدة. 

كيفيات تشكلها    إىلعنصر احلقيقة فيها،بل ابلنظر   إىل اللغوي،ابلنظر هذه األعمال ال تكتسي قيمتها الفنية ووزهنا اجلمايل و  -2
 كرؤى متميزة للعامل. 

العامل ليست معىن يطفو على سطح النصوص األدبية والفنية من حيث هو تكامل بني عناصر خمتلفة،اترخيية   إىلالرؤية  إن  -3
 واجتماعية وفنية وذاتية،بل سياقا تزامنيا،ينشأ مث ينمو وخيتفي. 

هي نتيجة موضوعية للصريورة التارخيية،لكنها ليست معطى تعاقبيا مرتبطا هبذه   ،يؤكد غولدمان أن األعمال األدبية الكربى  -4
عوامل من طبيعة زمنية خمتلفة.  الفرتة الدقيقة،بل معطى تزامنيا،تتداخل يف تكوينه ونشوئه   

،  رخيي بني البنيات الذهنية جملموعة اجتماعية أو جمتمع ما من خالل االنسجام التا   ، تتحققكل عمل فكري هو بنية دالة  -5
والبنيات  الفردية/الذاتية بشخص معني )الكاتب-الفنان( ، أي  بوعيه اخلاص.هلذا فان الرؤية  إىل  العامل،وعي متميز وفريد  من نوعه.  

حدس استثنائي يتعاىل على الواقع. معطى ذو أصول سوسيولوجية واترخيية،وال عالقة هلا بعبقرية فرد معني،أو   هيأيضا،ف هلذاو   
6- إن  التصور املادي اجلديل للعمل الفكري والفن)األديب(،ال ينطلق من فرضية أو  نظرية االنعكاس  والتطابق بني هذا العمل  

ور املادي  التص إنبل . اإلبداعيأبمهية العوامل االقتصادية املادية يف تشكيل وعي الفنان أو الكاتب  ووعائه  وواقعه،رغم إميانه 
اجلديل يؤكد على أن هذا العمل،يرتبط بعالقة مركبة مع احلياة االجتماعية واالقتصادية،حبيث تكون هذه العالقة،خمرتقة من طرف  

   وسائط متعددة.ولذلك،فهذه العالقة،ليست أبدا معطى جاهزا.  
 

 - ما البنيوية ؟ 
Le structuralisme - 

أوال- ليست البنيوية مدرسة فكرية موحدة األهداف، وليست  مذهبا أو منهجا اجتمع حوله ابحثون يف الفلسفة واألدب والعلوم  
.   االجتماعية،ألن أهداف هؤالء متنوعة جدا  



 -السداسي الرابع -مسلك الدراسات العربية -الكلية المتعددة التخصصات بالناظور-امعة محمد األولج-

2020  -2019الموسم الجامعي  -ذ.فريد لمريني -وحدة مناهج النقد األدبي الحديث   

37 

 

اثنيا- يف البنيوية ابلذات،جيتمع ابحثون خمتلفو املشارب الفكرية،منهم من ينتمي إىل املاركسية والفرويدية والتارخيانية  
التاريخ أصال.  اجلديدة،ومنهم من يرفض فكرة  

اثلثا--تطورت البنيوية ابلذات ،نتيجة تكامل فكري ومنهجي بني علوم خمتلفة ،سواء يف حقل العلوم اإلنسانية  واالجتماعية،أو يف  
ألنرتوبلوجي منذ النصف الثان من القرن العشرين،عامال قواي يف ترسيخ امليول العلمية  .وقد كان تطور البحث احقل العلوم الطبيعية

حثني البنيويني،وحتقيقهم لنجاح كبري يف البحث األكادميي املعاصر.  للبا  
 

 :" إن البنيوية فكر بال مفكرين. فهي األبنية اليت تنكشف عن طريق    Jean Marie Auziasيقول :  -

 العلوم اإلنسانية. إهنا ليست فكر  ليفي شرتاوس  أو  ميشيل فوكو ، بل هي اخلطاب الذي يصل بني االتنولوجيا وعلم اللغة، وبني  
يف   -ركيولوجيا املعرفة، وهي قراءة للتاريخ أو قراءة للتحليل النفسي أو قراءة ملاركس، على حنو يغدو معه مؤلف  اخلطابالطب وأ

 كل مرة- شيئا أكثر من كونه كاتبا أو مفكرا أو عامل اجتماع" 11   
حبيث أن تداول هذا املفهوم وتثويره  من قطاع علمي إىل   إن عمل البنية إذن على املستوى املنهجي، من عمل العلم نفسه،     -

حبق عن:" الرغبة يف احلصول على معرفة من مستوى ابستمولوجي    François Châteletآخر،عرب كما يقول 

 .12دقيق" 

لمية، وجعلت  هذه احملاولة مثلث خطوة هامة و حامسة، مكنت جمموعة من العلوم اإلنسانية من االرتقاء السريع يف مراتب الع  -

. ولكن هذا اجلهد العلمي  (7) البنيوية ابلذات ترمز هلذا:" اجلهد األكثر وعيا واألكثر إصرارا على إنقاذ النظري من اإليديولوجي"

 املمتاز واالستثنائي، ابلنسبة لنا اليوم، يعكس صورة ممتعة عن عمل العلم نفسه، يف تقاطعاته أو عالقاته املثرية، ابلسؤال الفلسفي. 

 : هناك استعماالت متباينة  ملفهوم البنية وللمنهج البنيوي،غري أن هناك تقاطعات منهجية واضحة بني البنيويني   -

 ماذا يعن مفهوم البنية : 

-  André Lalande   يف معجمه الفلسفي : 

                                                                                      13فضل عالقته مبا عداه" إهنا:" كل مكون من مظاهر متماسكة، يتوقف كل منها على ما عداه، وال ميكنه أن يكون ما هو، إال ب 

-  Claude Lévi Strauss                                             

 ن  حتقق مفهوم البنية على املستوى املنهجي، يتطلب أربعة شروط: إ     

 
11   - Jean Marie –Auzias, Clefs pour le structuralisme, ed Seghers Paris 1967, P.7  
12 - François  Châtelet, In structuralisme et marxisme (colloque), V.G.E collec 10/18, 

P.275  
 - أندري الالند،عن فؤاد زكريا،مشكلة البنية أو أضواء على البنيوية،دار مصر للطباعة،ص.13.43 
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 طابع املنظومة، فهي تتألف من عناصر يستتبع أحدها تغري العناصر األخرى. تتسم البنية ب  -1-""

)أن( ينتمي كل منوذج إىل جمموعة من التحوالت اليت يناسب كل منها منوذجا من عائلة واحدة، حبيث أن جمموعة هذه  -2-

      التحوالت يشكل جمموعة من النماذج. 

 يقة رد فعل النموذج عند تغري أحد عناصره. إن اخلصائص املبنية )سابقا( تسمح بتوقع طر -3-

وأخريا:    
-4-  يتعني بناء النموذج حبيث يستطيع مراعاة مجيع الوقائع املالحظة" 14                                                           

                                           Jean Piaget  - 
                                                                                         Totalité( الكلية 1و متنحها هويتها املنهجية وهي:" ،نية أو النماذج البنيوية ثالثة خصائص متيز الب   حيدد -

 Transformations( التحوالت 2و تعن وحدة  عناصر البنية  واستقاللية  قوانينها  

ملختلف العناصر   Généalogieأو عمليات التكوين الذايت  الذاتية اليت حتدث تغريات ابطنية داخل النسقمبعىن الديناميكية 

 Autoréglage ( االنتظام أو الضبط الذايت3

 15  مبعىن انتظام  البنيات يف أنساق مرتابطة، وفق قواعد معينة خاصة هبا." 

Lucien Goldmann - 
 ة أو النماذج البنيوية التكوينية يف العناصر الثالثة اآلتية: يبني من منظوره اخلاص، مقاصد البني  -

                                        .كل سلوك بشري يشكل جزء على األقل من بنية واحدة ذات داللة    :أوال

   :  ألجل أن نفهم هذا السلوك، يلزم إدراجه يف البنية اليت يكون على الباحث الكشف عنها.         اثنيا

اثلثا: هذه البنية ال ميكن فهمها حقا، إال إذا أحيط هبا يف تكوينها، الفردي أو التارخيي على        التوايل."  16.                –  
 كتب قائال : 

" حتمل كلمة بنية لألسف، انطباعا ابلسكون،وهو غري صحيح متاما. جيب أن ال نتكلم عن البىن،ألهنا ال توجد يف احلياة  
اندرا،ولفرتة وجيزة،وإمنا نتكلم عن عمليات تشكل البىن."                                                     إالية الواقعية  االجتماع

                                          Gilles Deleuze - 
 أوال: البنية:

 
 - كلود ليفي ستروس،األنتروبلوجيا البنيوية،ترجمة مصطفى صالح،منشورات وزارة الثقافة،دمشق 1977،ص14.328 

 - جان بياجيه، البنيوية/ الترجمة العربية، منشورات عويدات، بيروت 1982، ص.ص 16/8 15 

16-  Lucien Goldmann, Marxisme et Sciences humaines, P.64.  
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ام اخليال، ألنه نظام اثلث مستقل عن كل منهما وأعمق من  ال ميكن رده إىل نظام الواقع، وال إىل نظوضع لنظام رمزي هي مبثابة  

       كل منهما.                                                                                                                     

       و البنية اثنيا." حقيقة طوبولوجية" ذات "وضع مكان" خاص، ألهنا حتدد  دائما بعالقات" التقارب" أو " التباعد" )...(  
 والبنية  اثلثا" ال شعورية"، ألهنا أشبه ما تكون حبقيقة خفية" حتتية" ... تعمل  عملها بشكل ضمن. ""   17 

                   
Genèse/  Génétique    مفهوم التكوين أو التوليد  -

واختربه منهجيا يف حبوثه النقدية،مستوحيا إايه من   قد أتثر به لوسيان غولدمانهذا املفهوم مستقى من البيولوجيا وعلوم الوراثة،و  -
 عامل النفس جان بياجي ،الذي اعتمد عليه كثريا يف حبوثه االبستيملوجية ويف علم نفس الطفل. 

دلية،كل العوامل  اليت تندمج فيها بطريقة ج ، كانت البنية كما تصورها غولدمان جمموعة متماسكة من العناصر والوظائف  إذا -
التارخيية واالجتماعية والنفسية والذاتية واجلمالية لدى مبدع أو كاتب ما،فان داللتها ابلضبط هي هذا املكون الرتكييب بني هذه  

. العناصر   
- ليست البنية الدالة منذجة من اخرتاع الباحث. إهنا  أداة منهجية وليست معطى من معطيات التجربة.كلمة :"دالة" يف هذا  

لسياق،تعرب عن موقع البنية ونوعية حركتها. ا  
،بل هي نتيجة جلدلية اترخيية  سياق هامشي أو اعتباطي يف التاريخ  إىل ليست البنية الدالة معطى ساكنا،كما أهنا ال تنتمي   -

 مركبة. 
- هناك بنيتان :  -  بنية خاصة بشخص املفكر أو الفنان)األديب(.- وبنية أخرى خاصة ابجملموعة االجتماعية )الطبقة أو الفئة  

املقوالت الذهنية واللسانية واملفاهيم النظرية اليت يوظفها   ، مبعىن االجتماعية( اليت منت فيها ثقافة ومعتقدات املفكر واألديب
وفنيا.  اي، فكر األخري وجيسدها هذا  

 
 -  ينطلق املنهج البنيوي التكوين من الفرضيات اآلتية  :

 أوال-املستوى التجزيئي :  نشأة البنيات وتكوهنا. 
تفسري وحتليل املنظومة اللسانية السطحية للنص)البناء اللغوي(  -1  
استخراج أفضية وأزمنة وأمكنة النص)الفضاء التارخيي(.  -2  

 اثنيا- املستوى التشميلي/التكوين :البحث عن البنية الدالة .   
الذاتية(،يبعضها البعض. -االجتماعية-اللغوية -ة اجناز حبث واستقصاء تركييب لعالقة البنيات الصغرى اجملزئة)الثقافي  -1  
القيام مبسح سوسيولوجي واترخيي جديل بني خمتلف البنيات،وحتليل الكيفية اليت جتسد   العامل من خالل  إىل استكشاف الرؤية   -2

 من خالهلا ما يسمى :بنية دالة. 
 

ة إىل تفسري وحتليل ظاهرتني ثقافيتني وأدبيتني: يسعى املنهج البنيوي التكوين من وراء هذه اخلطوات املنهجية الدقيق -  

 

 -  مشكلة  البنية، م.س.ص 38 17 
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أوال- إلقاء  الضوء على عالقة الكتاب والفنانني مبجتمعهم وعصرهم، ابعتبارهم وسائط معقدة مع وقائع اترخيية حمددة.ألن  
واقعا قائما بطريقة سكونية.   إطالقااألديب هنا ال يعكس    

اثنيا- تفسري الكيفيات اليت تنشأ  هبا الظواهر األدبية املختلفة يف عصر معني،وابلتايل نشأة وتطور األجناس األدبية ذاهتا.ووفق هذا  
 املسعى ابلضبط،يوظف لوسيان غولدمان مفهوم الرؤية  إىل  العامل.   

- ميثل مفهوم  الرؤية إىل العامل ومفهوم البنية الدالة ،ركيزات املنهج البنيوي التكوين كما أرساه غولدمان.وكانت مواقف هذا األخري  
مكوانت العمل الفكري واألديب ويباعد بني عناصره  جتزيءمضادة لكل حتليل وضعي يزعم   

  اإلنسانمنهجيا وظيفيا يستند على ربط جديل بني املكوانت الذاتية واملوضوعية للوعي املنهج البنيوي التكوين يقدم تصورا  إن  -
 يف عالقته ابلواقع. 

:   غولدمان يقول -  
يف سوسيولوجيا   اليت اتبعت للمناهج  حتوال جذراي وم البنيوي التكوين الذي يعترب لوكاش مبدعه بال منازع،يقتضي املفه  إن""     

وعلى العالقة اليت تربط هذا احملتوى   ،األدب،فجميع األعمال السابقة...كانت وما تزال تنصب على حمتوى األعمال األدبية 
س وسلوكهم يف احلياة اليومية.فمثل هذا النوع من الدراسات،من شأنه أن يفتت  مبضمون الوعي اجلماعي،وأقصد طرق تفكري النا 

تكرارا للواقع االختباري للحياة اليومية.  إال هتمامه على ما ليس يف العمل األديب ما هو قصر ا  إذاوحدة العمل،   
تقوم يف تطابق بني   أو الهوتية،ال  سفية األفراد،سواء أكانت أدبية أو فل إببداعات العالقة اليت تربط( الفكر اجلماعي  إن )      

احملتوايت واملضامني،بل يف انسجام وتوافق بني البنيات،وذلك االنسجام ميكن أن جيد تعبريه عن طريق مضامني خيالية،ختالف أشد  
 اخلالف،احملتوى الواقعي احلقيقي للوعي اجلماعي.""  

- يقف مفهوم الرؤية إىل  العامل على أرضية فلسفية هيغيلي ة)نسبة إىل فردريك هيغل(،ويقرتن هذا املفهوم)وغولدمان يصرح  
 بذلك(،مبفهوم الكلية أو الكليانية عند جورج لوكاش. 

صحيح أن البنيات عند غولدمان،منتوج اترخيي واجتماعي خيضع ملنطق الصريورة التارخيية،ولكن فكرة التجانس بني البنيات   -
الكثري من التدقيق واحلذر االبستسملوجي،حني نريد اختبارها   إىلحتتاج   (،فرضية منهجية املختلفة)وغولدمان ال يدعي فغال تطابقها 

التارخيي...  هتطور يف درجة   واملتناقض ي املتعدد  يف مالحمه السوسيولوجية، واقع االجتماععلى أرضية ال  
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احملاضرة السابعة -  
النفسي مدرسة التحليل  األديب:أسس املنهج النفسي يف النقد -  

-  Sigmund Freud -   
 

بد كي نفهم ذلك أنه منذ كتابة" حتليل األحالم" مل يعد   "" بدأ االهتمام ابلتحليل النفسي يف فرنسا بني رجال األدب.وال     
ب  يقع اتريخ تطبيقاته العديدة على فروع األد  ، التحليل النفسي موضوعا طبيا خالصا.فبني ظهوره يف أملانيا وظهوره يف فرنسا

وال صلة ألي من هذه  ،وعلى علم األساطري واألدب الشعيب،وعلى الرتبية،وهكذا.واجلماليات،وعلى اتريخ األداين وما قبل التاريخ 
تتصل به عن طريق التحليل النفسي وحده )...(.   إمنااألمور ابلطب،  

ناك حىت أشبع ميويل غري الطبية... توجد بداايت معظم تلك التطبيقات يف مؤلفايت.فقد قطعت شوطا من الطريق هنا وه       
     أوحت إيل عقدة أوديب اليت جتلى يل شيئا فشيئا أهنا ظاهرة نفسية عامة ،  أبمور عدة.فقد بدا اختيار الشاعر* 18 أو اخرتاعه  

ذلك طبيعة  هلذا املوضوع الرهيب أمرا ملغزا،وكان ملغزا ما خلفته التمثيلية املستمدة منه من أثر عنيف يف نفوس املشاهدين،وك
أدركه الشاعر بكل    ،الرتاجيدايت اخلاصة ابلقدر.ولكن أمكن تفسري كل ذلك عندما حتقق املرء أن مثة قانوان عاما يف احلياة النفسية 

وعلى   ما ينطوي عليه من داللة وجدانية.فما القدر والنبوءة غري حتقيق يف اخلارج لضرورة ابطنة؛ وأما أن البطل أيمث دون أن يدري 
خطوان   ،.ومن فهمنا لرتاجيداي القدر هذهاإلجرامية من نواايه،فمن اجللي أن ذلك تعبري مالئم عن الصفة الالشعورية مليوله  الرغم

خطوة أخر ى ،هي فهم تراجيداي الشخصية اإلنسانية-تراجيداي "هاملت" اليت ظلت موضع اإلعجاب ثالمثائة عا م دون أن يكتشف  
معناها أو يفطن إىل  دوافع مؤلفها. ويستحيل أن يكون الشاعر**   19قد أنتج مبحض الصدفة تلك الشخصية العصابية اليت اهنارت  

م من شخص آخر  مهمة االنتقا "هاملت  "شأن عدد ال حيصى من مثيالهتا يف احلياة الواقعية؛فقد واجه   ،عقدة أوديب أمام 
الرتكابه فعلتني مها  موضوع الرغبات األوديبية ،وإزاء  هذه املهمة شلت يداه بسبب شعوره الغامض ابلذنب.كتب شكسبري  

"هاملت"بعد وفاة أبيه مبدة وجيزة.وقد حدت  مالحظايت  اخلاصة برتاجيداي  "هاملت "ابرنست جونز "فيما بعد  إىل  القيام بتحليل  
كامل هلذه الرتاجيداي،مث حذا حذوه "أوتو رانك"  فاختذ من هذه املالحظات  مقدمة لبحثه......وقد استطاع بكتابه الضخم عن  

الشعراء طاملا اختذوا مسائل املوقف األودييب موضوعا هلم ،وتتبع يف خمتلف اآلداب الكيفية اليت   أن  أن يبني كيف  ، مسألة احملارم
. اتبعت يف حتوير املادة وتعديلها وختفيفها   

د اتضح أن مملكة اخليال ملجأ  الشاعري والفن بوجه العموم.فق اإلبداعحماولة حتليل  إىل كان احلال يغري ابالنتقال من ذلك        
.الفنان    عنها يف  واقع احلياة اإلقالع لكي يقوم مقام الغرائز اليت ينبغي  ، الواقع مبدأ   إىلاللذة   مبدأ فرتة االنتقال من   إابنيؤسس  

راجعا   يعرف كيف يقفل منه دنيا اخليال هذه،ولكنه على خالف العصايب،  إىلكالعصايب،ينسحب من واقع احلياة الذي ال يرضي 
وهي  بات ال شعورية شأهنا شأن األحالم، خيايل لرغ   إشباع األعمال الفنية،أن ليجد مقاما راسخا يف الواقع.ومنتجاته،أعن 

مثلها،حماوالت توفيق،حيث أهنا بدورها جتهد لكي تتفادى أي صراع مكشوف مع قوى الكبت.ولكنها ختتلف عن منتجات احللم  
اهتمام الغري،وان بوسعها أن تستثري وترضي فيهم الرغبات الال شعورية   إاثرةاملقصود منها   النرجسية الالاجتماعية،من حيث أن

ن ما يفعله التحليل النفسي هو  "جائزة مغرية".وا  اللذة احلسية للجمال الشكلي بوصفها نفسها.وزايدة على ذلك،فهي تستفيد من 
عتمل فيها  منها نفسيته وما ي   ، ومنتجاته، ويستخلصالعارضة  ، وخرباتهالعالقات املتبادلة بني ما أتثر به الفنان يف حياتهأيخذ   أن

 
 -* المقصود هو "سوفوكليس الذي وضع التراجيديا اإلغريقية الشهيرة:أوديب ملكا.هو أحد أكبر كتاب التراجيديا اليونانية،)495-406ق.م(18 

 -**يقصد وليام شكسبير،وهو من أشهر الكتاب في تاريخ األدب االنجليزي.)1616-1564(. 19 
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من دوافع-،أي ذلك اجلزء  من نفسه الذي يشارك فيه الناس مجيعا. مثال ذلك أنن-واضعا هذا اهلدف نصب عين-،اختذت من  
"ليوانردو دافنشي" موضوعا للدراسة، يستند  إىل  ذكرى واحدة من ذكرايت الطفولة قصها هو،ويهدف أساسا إىل  تفسري صورة  

  إنفن ما. إبنتاج مع العذراء الطفل".وال يبدو أن املعرفة اليت تكتسب من ذلك التحليل،تفسد علينا االستمتاع "  "القديسة آان  
ني  أنه ال بد من التسليم بـأنه ال يوضح ما قد يعترب أهم مشكلت إذ الفرد العادي قد يتوقع من التحليل هبذا الصدد أكثر من الالزم؛

-هو يستطيع أن يكشف الوسيلة اليت يستخدمها الفنان ، وال.فالتحليل ال ميلك أن يكشف عن طبيعة املوهبة الفنية إليه ابلنسبة 
 أي األسلوب الفن. 

     أمكنن أن أبني من قصة قصرية كتبها"و-" جينسني  " هي " جراديفا" اليت ال قيمة هلا يف ذاهتا،أن األحالم املختلفة ميكن  
احللم" تتم على النحو نفسه كذلك يف   إنتاج لها،على حنو أتويل األحالم احلقيقية،وأن العمليات الال شعورية املألوفة لنا يف" أتوي

"أتويل  عمليات التأليف اخليايل. وكان كتايب عن النكتة وعالقتها ابلالشعور عمال جانبيا أستمد بطريق غري مباشر من كتاب 
ي الوحيد الذي كان مهتما يف ذلك احلني بعملي،أنه طاملا خطر له أن أتوياليت لألحالم تشبه  األحالم".فقد لفت نظري صديق

،شرعت يف فحص النكت فوجدت أن جوهرها كامن يف الطرق الفنية  . وكي ألقي بعض الضوء على ذلك اخلاطر النكت
ما   شيء ،متثيل واإلزاحةأعن التكثيف،   -احللم" إنتاج املستخدمة فيها،وأن تلك الطرق هي بعينها الوسائل اليت تستخدم يف "

حبث اقتصادي عن مصدر ذلك القدر الكبري من اللذة املستمدة من مساع نكتة   إىلبضده أو بتفاهة ما،وهكذا .وأدى يب ذلك 
للذة املبدئية(. مبنح جزاء من اللذة )ا  إغراء ما يف النكتة من  إىلالتخلي مؤقتا عن بذل اجلهد يف الكبت،نظرا   إىل ما.فتبني أنه يرجع   

ما أديته يف حيايت من أعمال،أن وضعت كثريا من البداايت،وأوحيت   إىل عندما أرجع البصر   ،)...( وهكذا حيق يل أن أقول      
يف املستقبل ...وعلى أية حال،أستطيع أن أعرب عن رجائي يف أن أكون قد شققت    شيءابلكثري من األمور اليت سيخرج منها 

اإلنسانية.""". هام يف املعرفة تقدم  إىل الطريق    
   

-  سيجموند فرويد،حيايت و التحليل النفسي،ترمجة مصطفى زيور وعبد املنعم املليجي،دار املعارف،منتدى 
.105-95ص  .،مصر،بدون اتريخ.صاإلسكندريةمكتبة    
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 - من هو الكاتب  : سيجموند فرويد  
 

- هو طبيب  وعامل  منساوي خمتص يف أمراض اجلهاز العصيب، و خمتص أيضا يف علم النفس الذي أسس فيه مدرسة شهرية مسيت  
 بالتحليل النفسي. ولد سنة  1856 وتويف يف سنة 1939  . 

مسح هذا االجناز العلمي الكبري لصاحبه،وهو ذو ثقافة موسوعية، جتمع بني الطب والفلسفة والعلوم االجتماعية واألدب والنقد   -
الفن،بتحقيق إشعاع علمي عاملي استثنائي إىل حدود اليوم.كما مسحت نظريته حول اللشعور وأتويل األحلم ،من خالل جتربته  

. اإلنسانية الطويلة، بتطور أحباث علمية ال حد هلا يف مجيع جماالت اآلداب والعلوم  امليدانية   
- من أهم مؤلفاته : - أتويل األحالم- املوجز يف التحليل النفسي- احلياة اجلنسية- النظرية العامة لألمراض العصابية-اهلذاين  

 واألحالم يف الفن-احلب واحلرب واحلضارة واملوت - قلق يف احلضارة-علم نفس اجلماهري  ...... 
فرويد والفلسفة: -  

 
نفس.وبعبارة  يف أمراض ال  اإلنسانيةالناحية  إىل"" كان شغفه)فرويد( الفلسفي حافزا حامسا يف توجيه حبوثه،وعامال هاما يف التفاته 

طبيعة التحليل النفسي تقتضي أن يكون مكتشف هذا العلم فيلسوفا من حيث اتساع األفق،عاملا من حيث أساليب    إنأخرى،
طاملا كان مكبوحا،وكان من حق فرويد بعد أن أيقن أنه    ،عامال حامسا يف نشأة التحليل النفسي إذن البحث.كان امليل الفلسفي 

فكانت مؤلفاته املتأخرة يف"ما بعد علم النفس"."  ،استقصاء علمي ما التزم ابجنازه من   أجنز  
،حيايت والتحليل النفسي.  14،ص13تصدير املرتجم،مصطفى زيور،ص -  

- يعترب فرويد،جبانب  فردريك  نيتشه وكارل ماركس ،أحد أقطاب ما يسمى ابحلداثة الفلسفية.فقد قام هؤالء الثالثة مبراجعة أو  
للحضارة الغربية.  حتطيم املرتكزات الكربى   

  االيدولوجيا ماركس مفهوم  استخدم الذات عند هؤالء الثالثة،متارس وجودها عرب فضاء رمزي وداليل ابلغ الرتكيب.لقد  إن  -
ملعارضة رغباته   اإلنسان لتبيان هشاشة الوعي االجتماعي.واستخدم فرويد مفهوم الالشعور،ليبني أن انتاجات العقل،تربيرات خلقها 

الكربى  كما بني أن وراء الشعور والوعي،يوجد الالشعور.ويف نفس السياق،كانت فلسفة نيتشه،رفضا قاطعا لكل املفاهيم الغريزية، 
احلقيقة.  -اإلنسان-العقل  -هتيكل الثقافة الغربية :  اليت  

 

فرز املصطلحات وأمساء األعلم  -  
 -عقدة أوديب،نسبة إىل أسطورة إغريقية حوهلا سوفوكليس إىل تراجيدييا بعنوان:أوديب ملكا. 20

 
20- اسم أوديب ابللغة اليواننية  يعن )صاحب األقدام املتورمة(! وملخص هذه األسطورة أن العراف قال مللك طيبة آنذاك أبنه سيُقتل بيد ابنه، ويف ذلك الوقت  

وهلذا السبب جاء امسه أوديب. وهكذا دقت  اجلبل ابن تدق مسامري يف أقدام الوليد ويرمى فوق امللك كانت زوجته )جوكاست( حامًل، فلما ولدت أوديب أمر
على تلك احلالة فأخذوه إىل ملك )كورنثيا( الذي توىل تربيته كما يُرىب األمراء، وملا كرب أوديب أراد أن يعرف موطنه   الطفل ذلك  الرعاة  فوجد  املسامري ورمي فوقاجلبل 

ومولده ولكن العراف مل ينصحه بذلك أي العودة إىل بلده، وقال له أن هناك خطر ينتظرك وستقتل أابك وتتزوج أمك ومل أيبه أوديب بذلك وقرر أن يغادر كورنثيا  
ويذهب إىل طيبة موطنه األصلي، ويف الطريق صادف رجلً تشاجر معه واشتدت املشاجرة حىت قتله، ولكنه مل يعرف أنه قتل أابه. ذهب أوديب  إىل طيبة ويف ذلك 
وجناحا طائر يقسو على أهايل طيبة ويعذهبم أشد العذاب. وإن اآلهلة أرسلت )السفينكس(   أسد  وجسم  امرأة  رأس الذي له احليوان الوقت كان )السفينكس( ذلك
إىل طيبة ليسأل الناس ألغازاً ومن مل حيل تلك األلغاز يقتله. دفع هذا الوضع )كربون( خليفة امللك )اليوس( أن يعلن للناس أبن كل من خيّلص البلد من حمنتها اليت 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AF
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 -  "هاملت": من أشهر أعمال الكاتب الشهري وليام شكسبري21
 - ليوانردو دافنشي  : 22

(.كان عاملا موسوعيا ورساما ايطاليا شهريا،وكثريا ما اقرتن اتريخ النهضة يف التاريخ األورويب ابمسه.وصف  1519-1452)  -
أتثري كبري على املدارس الفنية احلديثة واملعاصرة،واقرتن امسه بلوحة املوانليزا   كان له دائما أبنه صاحب خيال إبداعي ال حدود له.

 الشهرية.  
 

     " –اللغة هي شرط اللشعور -،وهذه هي الصيغة اليت قلب هبا" الكان"   23الصيغة القدمية القائلة أبن" اللشعور هو  
ى االنتظام  عرب احملاوالت والتعثرات : وتلك علمة عل االكتشاف الفرويدي يظهر لغة مثقوبة تؤدي وظيفتها  إنشرط اللغة".

البنيوي لللشعور.وقد حدد فرويد القواعد اليت حتكم عمل اللشعور: فالتكثيف واالنزايح،مها آليتا اللشعور أو "اللهجة"  
...(. )  اآلليتني ابستخدام مقوالت لسنيةاليت ينطق ويعرب هبا عن حمتوايته. وقد أعاد "الكان" صياغة هاتني    

 
يسببها هلا هذا املخلوق الشرير سيتوىل العرش ويتزوج أرملة امللك )لييوس( امللكة اجلميلة )جوكاستا(، وعندما دخل أوديب املدينة قابله )السفينكس( وألقى عليه 

ذلك اللغز الذي يتضمن )ما هو احليوان الذي ميشي على أربعة صباحاً، وعلى اثنني ظهر ًا، وعلى ثلثة مساًء؟( أجاب أوديب على هذا السؤال وذلك بقوله إنه 
اإلنسان، أي عندما يكون طفلً حيبو على أربعة وعندما يكرب ميشي على اثنني، وعندما يشيخ يستعني ابلعصا أي انه ميشي على ثلثة. هناك  روايتني إحدامها تقول 

عندما مسع سيفينكس هذا اجلواب انتحر، وأخرى تقو ل إن أوديب قتله. ونتيجة لذلك صار ملكاً على طيبة وتزوج امللكة دون أن يعرف أبهنا أمه وأجنب منها طفلة 
ا   واحدة، عندها جاء العراف وأبلغه ابحلقيقة املرة، فعندما عرفت زوجته اليت هي أمه احلقيقة شنقت نفسها، أما أوديب فقد فقع عينيه وغادر طيبة مع ابنتِه اليت ولدْته

 أمُ ُه وهاَم ليعيَش بقيَة حياتِه يف البؤس
. 20   -
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%
A8   

ألمر بعد  الذي يظهر له شبح أبيه امللك )امسه هاملت أيضاً( يف ليلة ويطلب منه االنتقام ملقتله، وينجح هاملت يف هناية ا الدمنركهاملت أمري -
 تصفية العائلة يف سلسلة تراجيدية من األحداث، ويصاب هو نفسه جبرح قاتل من سيف مسموم جدا.                                     

رع  تكمن مشكلته يف التأكد من حقيقة الشبح، هل كان أبوه من طلب منه ابلفعل االنتقام أم شيطان ماكر ْتيأله يف صورة أبيه، ومن حقيقة مص
وهي الزوجة اليت كانت تعترب آمثة وغري شرعية يف زمن  (جرترود) امللك احلايل لبلد الدمنارك الذي تزوج أمه (كلوديوس) أبيه علي يد عمه

شكسبري ومتوت أوفيليا حزينة ملكومه بعد أن يصيبها اجلنون أبن أغرقت نفسها بعد مصرع أابها علي يد هاملت ابخلطأ بعد أن كان يتصنت  
ياً خلف أستار علي حوار بني هاملت وأمه حول مقتل أبيه وزواجها اآلمث من عمه امللك احلايل مث كان يريد أخو أوفيليا حماربة هاملت متخف

يعرف للنتقام منه ألجل أخته وأبيه فتقاتل أمام كولوديوس وأمام اجلميع فقام عمه إبعطاء كاس فيه مشروب لذيذ للفائز ووضع فيه السم ألنه 
هاملت سوف يفوز.متوت جريترود)جزاء لعلقتها اآلمثة(،بعد أن شربت ابخلطأ نبيذا مسموما وضع أساسا ليشربه هاملت.فقام هاملت بعد أن 

 فوزه بقتل عمه،فقطع ذراعه ووضع السم يف فمه. 

كيفية اكتشاف هاملت خيانة عمه كلوديوس؟ أقام هاملت حفل مبناسبة مرور عام علي زواج عمه من أمه وتتويج عمه كملك علي الدمنارك 
وعرض يف هذا احلفل قصة اخليانة اليت عرفها بواسطة شبح أبيه وظهر علي عمه التوتر وذهب عمه وترك احلفل ومن هنا أتكد هاملت من خيانة 

 .عمه كلوديوس وقرر االنتقام منه

 -http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%AA 21  
22  

  23 - هو جاك الكان Jacques Lacan عامل نفس فرنسي خمتص يف التحليل النفسي.)1981-1901(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%AA
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يتعني فهمها يف علقتها    اللشعور من حيث هو مبنني على هيئة لغة،هو خطاب اآلخر.كل كلمة من كلمات اللغة إن      
احلرفية بكلمات أخرى حاضرة أو غائبة،فكل علقة مع اآلخر)ذات أو موضوع أو عامل (،نتاج هلذه الصياغة الثقافية اليت  

اليت تتحكم فيها،وبذلك يثور "الكان" احملور   من احملددات املادية واإليديولوجية أي ضتتصور الذات وتضعها يف مكاهنا، 
"الكان" هذه الفكرة بعد فرويد،يف الصيغة التالية:    كرة،.ويصوغالثاين للفلسفة القائمة على أتكيد الذات كذات مستقلة ومف  

"الكان"،ركيزة      بح نظرية اللشعور مع أفكر."،وبذلك تص أان موجود حيث ال   إذنأكون موجودا.  " أفكر حيث ال     
                                                                                                        أنرتوبلوجيا جديدة."" 

- Catherine Bakis-Clément, La psychanalyse, Larousse 1976 
. ع السلم بنعبد العايل -ت.م.سبيل  

 
 

 

 - املنهج النفسي:
 

أوال-  يعترب املنهج النفسي استثمارا لكل املكتسبات العلمية اليت حققها التحليل النفسي على يد فرويد،وابخلصوص منذ ظهور  
 وشيوع كتابه الشهري :أتويل األحلم. 

 اثنيا- لقد أصبح العمل األديب ينتمي إىل  عوامل الذكرى أكثر مما ينتمي إىل عامل ملموس يف الواقع .  
-اثلثا- يعترب فرويد  أن إحدى الفرضيات األساسية ل لتحليل النفسي ، هي مالحظته أن األدب ينبن على الكالم والبوح واللغة. إن  

للحقيقة    إخفائهالكاتب يف هذا السياق،مبدع متميز من حيث يستطيع أن يسرتسل يف السرد،ويطلق العنان لالشعوره العميق،يف 
 يف أتون السرد ابلذات. 

-رابعا  كانت شهرة التحليل النفسي كبرية يف الوالايت املتحدة وأملانيا وفرنسا وكل أورواب،كما أتثر كثري من الكتاب ونقاد األدب  
العريب أبطروحته الفكرية )حماوالت إبراهيم عبد القادر املازن وعباس حممود العقاد، وفيما بعد عز الدين إمساعيل مث جورج  

هم كثري... طرابيشي،حسن املودن، وغري   
خامسا- أاثر فرويد االهتمام إىل هشاشة وعي اإلنسان،وابلتايل وعي الكاتب)األديب(/وبني أن هناك حياة ال واعية يف أعماق  

شخصيته. وقد ساهم فرويد نفسه يف إثراء  املنهج النفسي يف احلقل األديب، بدراسات عميقة حول أعمال كربى،مثل  تراجيداي  
 أوديب ملكا ،  لسوفوكليس اليوانن،وبعض مسرحيات وليام شكسبري الشهرية،مثل : هاملت )يتحدث عنهما يف النص أعاله(. 
سادسا-  يقوم املنهج النفسي يف النقد األديب على فرضية أساسية هي: البحث عن عالقة نفسية خفية بني العمل األديب من   

من عالقة الكاتب مبجتمعه وحضارته.  وى ، أق.إن هذه العالقة ابلنسبة للمنهج النفسيجهة والكاتب من جهة أخرى  
 سابعا-هناك مسارات خمتلفة يف تطبيقات املنهج النفسي،من أمهها:  

ية الكاتب.وكل ما  من اعتبار النص األديب كخريطة معقدة لنفس  ، مبعىنمن العالقة احلميمة بني األدب والكاتب  االنطالق  -1
أفضية،هي رموز عاكسة لألوضاع الالشعورية اليت متلي على  و شخوص   حداث وتوترات وعالقات إنسانية بني جيري داخله من أ

الكاتب ما خيططه يف عمله.إن العمل األديب هنا جيسد وثيقة سيكولوجية عالية اجلودة اجلمالية،من حيث تستطيع  بلوغ مرتبة عالية  
 من الرتميز.  
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وافزها وأفعاهلا وسلوكياهتا االجتماعية،من خالل  تطبيق املنهج النفسي على شخصيات األعمال األدبية ابلذات،وتفسري ح -2
التحليل النفسي ابلضبط.وهذا يعن البحث عن املعان والقيم اليت تستبطنها هذه الشخصيات،ابعتبارها رموزا فنية وليس فقط  

 حاالت نفسية منفردة. 
.وهذا يعن  اإلنسانية من بعده،خريطة النفس   حتليل األعمال األدبية، بناء على قاعدة املعطيات اليت رسم هبا فرويد وتالمذته -3

اليت تتميز هبا   قصد استكشاف قارة متكاملة من املشاعر واألحاسيس الغامضة  ، العمل األديب ملسح سيكولوجي كامل إخضاع 
البحث عن   ، قصدإن األمر يتعلق هنا ابالنطالق من مناذج نفسية حمددة سلفا شخصيات وأزمنة وأمكنة األعمال الفنية واإلبداعية.

 نسبة حضورها وتشخيصها الفن داخل هذه األعمال. 
 

 -  كتبت الباحثة  أماين خلف أبو رمحة:
""إذا كان التحليل النفسي هو العالج ابلكالم،فان اللغة والسرد،مها األساسيات اليت يقوم عليها. )...(.يتعامل التحليل النفسي  

تتخفى خلف معان   ريمينوطيقا الشك :فكرة أن هناك حوافز ومعان إذن مع اللغة ومع التأويل.انه يقدم مقاربة هامة هل
)...(.يبدو االرتباط بني األدب والتحليل النفسي وثيقا،ألن التحليل النفسي يرى أن األدب،والفن عموما،يستمد جاذبيته  أخرى.

عمل كل الفنانني   إن فانتازاي..عن حمتوى الالوعي بشكل مقنع،فضال عن قدرته،على أن يكون حامال لل من قدرته على التعبري 
 العظماء ينبه إىل تبصرات ومعان،ال يكون الكاتب أو الفنان على وعي هبا)...(. 

تلك املخفية أو املتنكرة.وبذلك فانه يساهم يف تفسري وأتويل األعمال األدبية على   ، خصوصا يتعامل التحليل النفسي مع احلوافز 
شخصية ضمن النص...وابلتايل ميكن للتحليل النفسي أن يلقي الضوء على عملييت  مستويني:مستوى الكتابة نفسها ومستوى ال

 القراءة والكتابة،يف جتاوهبما مع البواعث واحملفزات اليت ليست يف متناول التفكري العقالن. 
تعامل  املرسل،وهي اليت  يتعامل التحليل النفسي مع كثري من العناصر األساسية يف الشعر واألدب،مثل االستعارة والكناية واجملاز  

 معها فرويد على وجه اخلصوص يف أتويل األحالم. ""  24
    

يتحدث الباحث حسن املودن عن أمهية كتاب  للناقد الفرنسي جان بيلمان نويل ،بعنوان :التحليل النفسي واألدب  صدر سنة  
،قائال:  1978  

"""إن ما جيب أن يلفت االنتباه،يقول جان بيلمان-نويل ،هو ما يلي ،أو ال،أن احللم الذي يعاجله احمللل النفسان هو حمكي ينتجه  
احلامل عندما يسرتد وعيه،أي أنه بعبارة اللسانيني،ملفوظ سردي.واثنيا -،أن احللم يقدم نفسه ابعتباره نصا تنسجه التمثيالت  

شدد على أنه عمل،فالرغبة   واالنفعاالت،لكنه ليس رسالة من أحد ما إىل أحد آخر،ذلك ألن احللم ال يتكلم وال يفكر.وفرويد 
املوجودة فيه تتكلم من أجل أن ال تقول شيئا،ومن هنا ينبغي أن نرى فيه قوة وشكال،وأن يكون اهتمام احمللل منصبا على عمل  
احللم الذي يقع بني الرغبة واحملكي.والنص األديب كما يفهم اليوم،يتكون من هذا العمل وبه.فهو نص أصيل يقدم للقراءة خطااب  

 بدون عنوان،وال قصد سابق،وال مستوى حمدد....""  25
 
 

 
 - أماني خلف أبو رحمة،بين األدب والفن والنفس:التحليل النفسي واألدب والثقافة24 

http://www.hayatnafs.com/baina_aldab_wa_alnafs/psychoanalysis&literature-culture.htm  
laghtiri1965.arabblogs.com 25 -   حسن المودن،األدب والتحليل النفسي،المظلة- إبداع ونقد  

http://www.hayatnafs.com/baina_aldab_wa_alnafs/psychoanalysis&literature-culture.htm
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،بل كل فكرة خصبة تنطوي على جدة وثراء..كل هذه،ال بد أن تفلت ابلضرورة من كل  رفيع فن كل أثر ينتجه   إن"       
ه. ولفغانغ فان غوت–" سيطرة بشرية..كما أهنا البد أن تعلو على شىت القوى األرضية.فاإلنسان أسري لشيطان يتملكه.."   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

احملاضرة الثامنة  -  
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يف املنهج الشكلين -مفهوم األدب  -  
 سفيتان تودوروف.

ن وجود األدب ذاته،لكن  دب :ليس سؤايل ابلدرجة األوىل ع""أمتسك بطوق جناة خفيف قبل أن أغوص يف هوة"املاهو" األ      
.ومن عساه اليوم يقدم على الفصل بني ما هو أدب وما ليس  عن اخلطاب الذي يسعى للكالم عنه،كاخلطاب التايل.)..( 

... كذلك،حيال التنوع الذي ال ميكن تبسيطه،من بني ما يعرض علينا من كتاابت،ضمن منظورات ال هناية الختالفاهتا.؟   
ال ريب فيه حسب  كياان" أدبيا" يؤدي عمله يف ميدان العالقات بني األشخاص وميدان العالقات االجتماعية،وذلك ما   إن     

عرب كلمة"أدب"،وهو   إليهمن التمييز بدقة بني ما نشري    يشهد ذلك؟يشهد على وجود عناصر متكننا  عالمما يبدو.ال أبس.لكن 
أو هذه الثقافة أو تلك.فهل برهنا يف الوقت نفسه على أن النتاجات   ،قائم وسط نظام أكثر اتساعا،هو هذا اجملتمع أو ذاك 

لألدب   إن ..     /تعطينا احلق يف أن حندد ما هو أدب؟.كال.  ، تصدى لتلك املهمة،تشرتك يف طبيعة واحدةاخلاصة كلها،واليت ت
.)..(. مستني:وظيفية وبنيوية./   

مبفعول األدب أكثر  -يستدعي وجود كيان بنيوي.....واحلال أن تعريفات األدب الوظيفية -هو األدب–فوجود كيان وظيفي      
   ا.... كثرية جد-مما هو بوظيفته

" حماكاة" ختتلف ابختالف املادة املستخدمة.فاألدب  ا)..(.يعتمد تعريف أويل لألدب على خاصيتني متمايزتني.فالفن نوعي     
،ألننا ال حناكي الواقع ضرورة،بل حناكي كذلك  حماكاة ابلكالم مثلما التصوير حماكاة ابلصورة.لكنه ختصيصا ليس أية حماكاة

األدب ختيل وذلكم هو تعريفه البنيوي األول.)...(  إنوجود . كائنات وأفعال ليس هلا    
األدب   إنتعن العبارات األدبية أفعاال خاصة،هي األفعال الوحيدة اليت ميكن أن جتري واقعيا.فسوف يقال يف عصر آخر   ال     

يناسب الكذب.وذكر  فراي  بغموض تعابري "خرافة"و "ختيل" و"أسطورة"،اليت تنتمي إىل  الكذب و اىل األدب سواء بسواء. لكن  
مما هي "صحيحة".فقد سبق ألوائل علماء املنطق   :فليست العبارات اليت تشكل النص األديب "مغلوطة"،أكثر صحيحا ذلك ليس  

خيضع ملعيار احلقيقة،وأنه ليس بصحيح أو مغلوط،لكنه ختيلي على وجه الدقة.  احملدثني..أن الحظوا أن النص األديب ال   
...وبدال  تبعات ما هو األدب حمل تعريفه.  إحدى  إبحالل كنا نقوم هنا   إذاما   نتساءلا التعريف مرض؟يسعنا أن فهل مثل هذ     

.ولكن هل يسعنا مشاهدهتا يف كل نص  إدراكهخصائص  إحدى غري مباشرة،  ، بطريقة هنا إلينا ، تقدم من تعريف األدب 
جزء من األدب)من رواايت وقصص ومسرحيات(،يف حني أننا  كلمة "ختيل" على   إلصاق  إىلأديب؟.وهل هي مصادفة أن نسارع  

قد أتخذان الرغبة يف القول:مثلما أن   نفعل ذلك بصورة أصعب بكثري،بل ال نفعله البتة،حيال جزء آخر من أجزائه،أال وهو الشعر. 
.فاملسألة  ة وال غري ختيلية)...(.ليالعبارة الروائية غري صحيحة وال مغلوطة،رغم أهنا تصف حداث،كذلك فالعبارة الشعرية ليست بتخي

.وال ينطبق التعبري النوعي"ختيل" على الشعر ألن  الشعر ال يروي شيئا وال يعن أي حدث إن ،ليست مطروحة ضمن نطاق القول 
بل  وال يستدعي الشعر غالبا أي واقع خارجي، مالئما.التعبري النوعي "حماكاة "أو"متثيل" ينبغي له أن يفقد كل معىن دقيق ليبقى 

 يكفي نفسه بنفسه.. 
..هل نضمن األدب األساطري  كله ابلضرورة،فليس ابملقابل كل ختيل أداب بشكل ملزم.   ، ختيلياأدبيا مل يكن ما يعد عادة  إن      

)..(   كلها )وهي ختيلية بكل أتكيد؟(.   
اجلميل سوف يتبلور حنو هناية القرن  أن مفهوم   إاليقع ضمن منظور اجلميل...   ، سوفوالواقع أن التعريف الكبري الثان لألدب     

الثامن عشر ضمن أتكيد للطابع املالزم للمؤلف،ال للطابع األدايت.فيعرف اجلميل اآلن بدليل طبيعته غري االستخدامية من بعد أن  
بذلك   ضحى ، أ ما خارج عنه  شيءما متثل مربر الوجود لعمل فن بداللته على   إذا " ابجلميل:الفن يعرف   أن إال اختلط ابلنافع..
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.يف حني أن املراد على الدوام،يف حالة اجلميل،أن يكون هو املقدم.".فالتلوين صور تدرك لذاهتا،ال بقصد فائدة ما.واملوسيقى  ياتبع 
 أنغام قائمة فيها"نفسها".واألدب أخريا،من الكالم غري األدايت،وقيمته قائمة فيه.... 

ما أخذ معزوال عن   إذا ،ب االثنني معا.أما وأن كال منهما ليس مرضيا حقا جرت يف عصران حماوالت عدة لدمج تعريفي األد     
اآلخر،فان جمرد مجعهما ال يستطيع البتة أن ميضي بنا قدما.وينبغي،يف سبيل تدارك ضعفهما،أن يكون االثنان واضحني،بدال من  

احلظ،ما جتري به العادة.  ، لسوءأن يكوان مضافني فقط،انهيك مبختلطني.لكن ذلك   
"أيسر وسيلة حلل املشكلة هي جالء  ""...فيالحظ بداية أن : النظرية األدبية   يعاجل رونيه ويليك" طبيعة األدب"يف فصل من"     

اآلن،أن ويليك مناصر لتعريفنا الثان لألدب.ذلك أن   ، حىت عتقاد استخدام األدب للغة،وهو استخدام خاص."....كان يسعنا اال
حيث تتبدى قيمة النص يف   إىل ميضي بنا خارج حدود األدب، ية أو معربة أو برامجاتية( )مرجعوظيفة كانت التشديد على أي 

كافة املصادر    وإبرازامليل حنو املنظومة  النتائج البنيوية هلذه املقاصد الوظيفية هي: إن ذاته،وهذا ما سندعوه ابلوظيفة اجلمالية... 
لإلشارة الرمزية   

ما الذي مييز األدب عما  نفسي: ا له عرب الطبيعة نفسها للسؤال الذي طرحته على  قد جيد فشل التقصي الذي قمت به تفسري     
مفهوم    إبدخال؟)...(.علينا أن نقوم هنا  ليس أداب؟وما هو الفارق بني استخدام أديب للغة وبني استخدام غري أديب هلا 

. الوظيفي ل "استخدام" اللغةنوعي،ابلنسبة ملفهوم األدب.ذلكم هو مفهوم اخلطاب.فهو النظري البنيوي للمفهوم   
ما    إذاحنن مل نعد نلتفت صوب األدب،بل صوب تشعباته.....وقد ال جنانب الصواب  إذا )...( تتغري األشياء تغريا جذراي،     

.ذلك أن "األدب" وهو    ضمن وجود هذين"اجلنسني" املختلفني جدا  ،حبثنا عن أصل تعريفني على تلك الدرجة من االستقاللية 
موضع اهتمام خاص،ليس هو نفسه على اختالف أحواله. فالتعريف األول ينطلق من القصة )يهتم أرسطو ابمللحمة  

والرتاجيداي،وال يهتم ابلشعر(،والثان من الشعر)هكذا حتاليل جاكوبسون للقصائد( جرى على ذلك النحو وصف جنسني أدبيني  
)...(. مله.كبريين،مع االعتقاد يف كل مرة،أبننا نتعامل مع األدب بكا  

ما اخرتان    إذاقواعد اخلطاب اليت تعد يف العادة "الأدبية".عندها سأقرتح الفرضية التالية: ،ويسعنا أن حندد بطريقة مماثلة متاما      
من أي منط"أديب"    إليهم أقرب وجهة نظر بنيوية،وجدان لكل منط من أمناط اخلطاب،املوصوف عادة أبنه أديب" أقرابء" ال أدبيني،ه

.  " مفهوم األدب" على حنو ما أتصوره اآلن،يلتقي ابملفهوم الذي كان لدى أواخر الكالسيكيني وأوائل الرومنطيقينيإنر)...(. آخ
لقد كتب  كوندايك عن فن الكتابة،يقول  :" كلما ازداد عدد اللغات اجلديرة ابلدراسة،ازداد صعوبة ما نقصده ابلشعر،ألن كل  

ذلك امليدان.)...( فالفطرة اخلاصة ابلشعر وبكل نوع من القصائد،هي فطرة اصطالحية يفوق  شعب صاغ لنفسه فكرة خمتلفة،يف  
تنوعها القدرة على تعريفها بكثري.'..( وعبثا نسعى وراء الكشف عن جوهر األسلوب الشعري : فليس له من أسلوب. ".ويقول  
فردريك شليغل   يف شذرات من  األيتنايوم :"  ميكن لتعريف الشعر أن حيدد فقط ما ينبغي أن يكون عليه الشعر،ال ما كان أو ما  

الشعر هو ما دعوانه ابلشعر يف كل زمان ومكان.".   إن اقتضااب: فقد يعرب عن نفسه بشكله األكثر  وإال هو عليه يف الواقع.   
جود "خطاب أديب"  و  وإنكار قد تبدو نتيجة هذا التجوال سلبية: فهي تقوم على نفي شرعية املفهوم البنيوي ل "األدب"،    

  إالليست سلبية  النتيجة متجانس.وسواء كان املفهوم الوظيفي مشروعا أو مل يكن،فان املفهوم البنيوي ليس كذلك.غري أن 
عدد كبري من أمناط اخلطاب اجلديرة أبن تستأثر ابهتمامنا ابلطريقة نفسها.)..(  ،ظاهرا،ذلك أنه ظهر اآلن مكان األدب الوحيد   

،بني علماء دالالت األلفاظ ونقاد  مستكشف للدراسات،ومقطعا يف الوقت الراهن تقطيعا ال رمحة فيه   حقال غري إن    
الشاعرية ختلي   أينأن يعرف بشكل ملزم،  إذناألدب،وبني لغويني اجتماعيني واثنيني،وبني فالسفة يف اللغة وعلماء نفس،ليتطلب 

"" ضمن هذا املنظور.  إالالتالية  .فلم تكتب الصفحات أجناسهاملكان لنظرية اخلطاب وحتليل   
.  20-5،ص.ص 2001سفيتان تودوروف،مفهوم األدب ودراسات أخرى،ترمجة عبود كاسوحة،منشورات وزارة الثقافة،،دمشق  -  
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 - الكاتب 
 

Tzvetan Todorov  تزفيطان تودوروف  -  
ذ سبعينيات القرن العشرين.كان له أتثري  يف صوفيا،واستقر يف فرنسا من 1939مؤرخ وفيلسوف وانقد أديب بلغاري،ازداد سنة -

اليت أثريت خالل النصف الثان من القرن العشرين.وسامهت مؤلفاته   واألدبية الكربى والثقافية  كبري يف النقاشات الفكرية
افية،يف  ومطارحاته الفكرية مع النقاد الكبار هلذه املرحلة،سواء يف حقل نظرية األدب واللسانيات،أو يف حقل الدراسات الثق

كلي أو الشكالن يف النقد األديب املعاصر.وكان دوره كبريا يف توضيح األطروحات  شالكبري الذي لقيه ما يسمى ابملنهج ال اإلشعاع 
األخري. اليت ارتكز عليها هذا املنهج  اجلوهريةالفكرية واملنهجية   

- من أهم مؤلفاته :1 -  نظرية األدب-نصوص الشكالنيني الروس)ترمجة()1965(2  - شعرية النثر ) 1971(.3-  الشعرية  
 )1981(  4- األمل والذاكرة )2000(.5- مفاهيم سردية. 

 

 - األطروحة الفكرية واملنهجية للنص
 

أوال-  يطرح الكاتب سؤاال ابستملوجيا جوهراي حول ماهية األدب،من خالل حتليله ومناقشته لبعض الفرضيات االصطالحية اليت  
حاولت اإلجابة عن السؤ ال ذاته عرب التاريخ القدمي واحلديث)منذ أرسطو( .انه يشيد ابلتعريفات اليت ركزت على جوهرية اللغة  

واستخدامها اجلمايل )رونيه ويليك ( منوذجا(،غري  انه يعتقد أن جل احملاوالت انصبت على استجالء وظائف وجتليات األدب،أكثر  
   ؟ ما هذا الذي نسميه ابألدب؟،وماذا مييزه عما ليس أدابهو ما يلي: ابلنسبة له  مما انتبهت إىل ماهيته.السؤال

 اثنيا- يستعرض الكاتب جوابه من خالل إاثرة االنتباه إىل ثالثة معطيات جوهرية: 
تستمد اللغة املستخدمة لدى األديب خصوصيتها   ، منها برؤية ثقافية معينة  العميقة  أن األمر يقتضي وعيا دقيقا لعالقة األدب -1

. ليست سوى حتديدات نسبية  لألدب،  ال ينبغي الركون إىل تعريفاتالفنية.هلذا   
أن هناك تقارابت كثرية بني ما ينتمي إىل األدب وما ينتمي إىل :"الالأدب"،وليس فقط تقارابت بني أجناس أدبية نعرفها   -2

 وندخلها يف خانة األدب. 
غوي يعن اتساع وعاء التعريف وال حمدوديته. إن اختالف الثقافات والفنون يعن اختالف اللغات.والتنوع  الل -3  

 
 - ما هي  املدرسة الشكلنية/وما هو املنهج الشكلين :

 
  أخرى الذين توحدت جهودهم العلمية مع جمموعة  ، يعود اتريخ املدرسة الشكالنية )أو الشكلية( إىل جمموعة من الباحثني الروس

منذ العقد الثان للقرن العشرين،حول انشغاالت   ن وبولونيون ابخلصوص( )تشيكيو دول أوروبية شرقية  إىل تنتمي   ، من زمالئهم
 وفرضيات علمية مشرتكة،انصبت حول علوم اللغة واللسانيات البنيوية ونظرية األدب والنقد. 

- تعود بداية هذا التوجه الشكالن إىل ظهور دراسة أو  مقالة حول الشعر،نشرها الناقد الروسي فكتور  تشكلوفسكي بعنوا ن:"  
 انبعاث كلمة "، سنة 1914. لقد كان مؤسسا ملا مسي ب: حلقة موسكو. 
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على املناهج الرائجة يف دراسة النصوص   أو فريق عمل منسجم،اطلعوا  يف هذا السياق ابلتحديد،تشكلت حلقة علمية  -
األدبية،دون أن يقتنعوا بفعاليتها اإلجرائية إىل حد كبري، فقد كانوا منشغلني بسؤال دقيق جدا هو اآليت: - هل ميكن حتديد 

 املاهية احلقيقية لبحث علمي موضوعي حول  الدراسة األدبية؟  .
ومن أمها :  ، انتشرت أحباث النقاد الشكالنيني يف فرنسا بعد أن ترجم عدد كبري من نصوصهم -  

 1-نظرية األدب :نصوص الشكالنيني الروس،ترمجة تزفيطان تودوروف،سنة 1965. 
 2-مورفولوجية اخلراف ة،فالدمري بروب،سنة 1970. 
 3- نظرية النثر ،فكتور تشكلوفسكي،سنة 1973. 

،هو عدم االهتمام ابملؤلف والكاتب،وال ابلعوامل  أهم فرضية منهجية انطلق منها الشكالنيون،يف طرحهم التأسيسي إن  -
 االجتماعية والتارخيية يف تشكل العمل األديب متجهني مباشرة إىل العناية ابملنت والنص. 

 -  كتب رون ويليك و أوستني وارين يف هذا الشأن:  
،جند أن  شيءذاهتا وحتليلها.فبعد كل لاملنطق الطبيعي واملعقول للعمل يف البحث األديب،هو تفسري األعمال األدبية   إن ""    

ية التأليف األديب كلها."  الذي يسوغ كل اهتمام نبديه حبياة الكاتب ومبحيطه االجتماعي وبعمل  هي التنوع ، ذاهتالاألعمال األدبية 
26 
كانت الشكالنية مثرة موضوعية للقاء علمي ومنهجي دار بني حلقتني رئيستني،مها :    -  

 1-  حلقة موسكو وميثلها فكتور تشكلوفسكي.
 2-  حلقة برتسبورغ،وميثلها  بوريس اخينباوم.  

،ويتوقف عند ماهية األدب فقط دون النظر  سعى الشكالنيون الروس إىل البحث عن منهج يستطيع أن يتحول إىل علم لألدب  -
 إىل جتلياته وملحقاته األخرى. 

 
- إن املنهج الشكلي،كما يقول  جان لوي  كاابنيس،" )هو املنهج الذي يلح على إبراز قوانني اخلطاب األديب الداخلية،ويرفض  

 املشروع التارخيي الذي هيمن آنذاك يف حقل النقد."" 27
ب نشأت عن مالحظتهم لتعدد النصوص اليت ميكن أن تسمى أداب.فكلمة أدب،ابلنسبة هلم تتضمن  إن التساؤل عن ماهية األد -

عددا هائال من املعارف الدينية واألسطورية والفنية،بدون موضوع حمدد وواضح يف مجيع جماالت الكتابة األدبية.وهلذا أمهل  
رتبطة به بشكل عميق ومحيمي. البحث عن الشكل واللغة امل ة إىل الشكالنيون عنصر املوضوع واملضمون والفكرة،ليتوجهوا مباشر   

املنهج الشكلي ابلكتابة يف حد ذاهتا كممارسة متميزة للغة،دون االكرتاث للمقومات األخرى   ، اهتميف هذا املنظور ابلضبط  -
 النفسية واجلمالية. 

والدالالت،هلذا فهي أهم ما يزخر به األدب.  إن اللغة ابلنسبة للشكالنيينن مادة ثقافية غزيرة وغنية ومتشعبة املعان -  
فاألدب كائن  رفضت الشكالنية كل تصور لألدب كانعكاس لشروط اترخيية واجتماعية واضحة املعامل وخاضعة ألزمنة دقيقة.  -

بشكل حيافظ  ثقايف،يتمتع أبقصى مراتب االستقالل عن غريه من االنتاجات الرمزية عند اإلنسان.وهلذا،يلزم أن يدرس لذاته -لغوي
استقالله وخصوصيته.  ىعل  

 
ويليك،أوستين وارين،نظرية األدب،ترجمة محي الدين صبحي،مراجعة حسام الخطيب،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،الطبعة  روني -26

 الثالثة،ص.145. 26 

 - جان لوي كابانيس،النقد األدبي والعلوم اإلنسانية،ترجمة عبد الجليل بن محمد األزدي،دار النشر الملتقى، 2002،ص.105. 27 
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انطلق املنهج الشكالن من املنطلقات الفكرية واملنهجية اآلتية :   -  

أوال- األدب نشاط فكري وثقايف ولسان متميز، كما  يتمتع بسمات خاصة جدا، حنن  مطالبون ابستكشافها واستقصاءها من  
رضية.  من خالل ملحقاته الع  ، ال قلب األشكال اليت يتجلى هبا   

 اثنيا- يلزم االنطالق من أولوية "احلقائق األدبية" ، يف  مقابل املعطيات الفلسفية والنفسية واجلمالية. 
-كان  رومان جاكبسون هو املنظر األبرز يف هذا السياق.إذ رفضت نظريته اللسانية الشهرية وتطبيقاته املنهجية على الشعر،كل  

حنو املقومات اللغوية الصرفة وعالقتها ابلشكل األديب.  ارتباط مفرتض بني األدب والعواطف،متوجها  
 - يقول جاكبسون  :"إن األدب عنف منظم يرتكب يف حق اخلطاب االعتيادي.". 

 
 اثلثا-  ليس األدب وسيطا أو قناة بني أنشطة بشرية خمتلفة تنعكس داخله بطريقة ما.  إن اإلنتاج األديب ال حييل إال على نفسه. 

رابعا- إن األدب يف التصور الشكالن هو هذه االجنازات اللغوية املتميزة وهذه االستخدامات االستثنائية للغة،حبيث تستطيع أن  
اجلمالية وفضولنا اللسان،بقدرهتا على خلق شكل لغوي سحري ال مثيل له يف التداول اليومي للكالم.   تستوقفنا وتثري شهيتنا  

رابعا- إن  لألدب هدف لغوي تفاعلي، ال عاطفي  أو مجايل.حبيث يساهم يف جتويد احلس اللغوي لدى القارئ ، ويف  ترقية ثقافته  
. اللسانية وتنشيط وعيه االصطالحي ابلكالم  

خامسا- اهتم الشكالنيون اهتماما كبريا أبعمال أدبية ، مل تكن قد انلت حقها من االهتمام النقدي،أو أهنا كانت حتسب يف  
عداد األعمال األدبية العادية.غري أ هنم ابإلضافة لذلك،اهتموا بشكل خاص ،جبنسني أدبيني متميزين،مها – الشعر )أحباث   

 جاكبسون(-و احلكاية.)الشعبية(.)أحباث  فلدمري بروب(.

 سادسا- صنف أصحاب املنهج الشكالن الكالم إىل ثالثة أصناف :  
 

 1-اللغة املعيارية 2- اللغة الشعرية )األدبية( 3- الكالم اليومي  )العادي(. 
،ابحثني عن االنسجام البنيوي بني أوزان الكالم  يف هذا اإلطار ابلذات،انصرفوا إىل دراسة املقومات اللسانية الشكلية للقصيدة  -

وهكذا مت النظر إىل الشعر كشكل متميز من اخلطاب.  أو اللغة الشعرية،وإيقاعاته ومتفصالته اللسانية.   
- يف إطار تشديدهم على االختالف البنيوي العميق بني اللغة الشعرية واللغة اليومية،حاول مناصرو املنهج الشكالن إقامة نظام  

 بلغي جديد  يستند على كل التنويعات املختلفة للغة. 
   

  -  يف هذا السياق النقدي الواسع ابلذات، كتب رومان جاكبسون   قائال: 
  

ن عمل معطى عمال أدبيا.ومع ذلك،فلحد اآلن يشبه  ""إن موضوع علم األدب، ليس هو األدب،وإمنا األدبية.أي ما جيعل م
مؤرخو األدب البوليس الذي بدل أن يلقي القبض على شخص ما،جيمع ابلصدفة كل من يوجد يف البيت،وكذلك الناس الذين  

 ميرون يف الشوارع.وهكذا يستعمل مؤرخو األدب كل شيء:احلياة الشخصية، علم النفس،السياسة،الفلسفة،بدل األدب. 
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عملون جمموعة من األحباث التقليدية، كأهنم ينسون أبن هذه األدوات ترجع إىل علوم مناظرة...وأن هذه العلوم األخرية، ميكن  يست
 أن تستعمل اآلاثر األدبية مثل واثئق انقصة من الدرجة الثانية. ""  

  
   

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
   




