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امللخص:
فعل  فهي  هلا،  الديناميكية  الطبيعة  عىل  يقف  األدبية،  النظرية  واقع  يف  املتأمل 
معريف ال هنائي، قائم عىل العالقة التأثرية املتبادلة بني الذات واملوضوعات، ونتيجة 
لذلك فإن معرفتنا باملوضوع و فهومنا له ال تستقر عىل حال و ال تتشكل وفق و عي 
النظرية  املتتالية واملتعاقبة باستمرار، إن  املقاربات  أبدا، ألهنا سلسلة من  ثابت قار 
املستقر والسائد والطبيعي والبدهيي،  ى  انفتاح دائم عىل ما يتحدَّ هبذا الشكل هي 
فهي تعيد النظر مرة تلو أخرى يف املفاهيم واملبادئ والتصورات التي حتكم القراءة 

و حتدد نمط التأويل.
يف هذا السياق تسعى هذه الدراسة للوقوف عىل طبيعة االنعطاف الذي أحدثته 
املناهج النسقية يف نظرية األدب، من خالل الوقوف عىل املرتكزات املعرفية التي قام 

عليها الطرح الشكالين و الفلسفة البنيوية.
كلامت مفتاحية: نقد. أدب. مناهج. السياق. النسق. نظرية األدب. 
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Abstract:
Having contemplated the literary theory, one could dwell on its 

dynamicity as it is an open-ended act and relies on the interac�vity 
between the self and the subjects. As a result, our knowledge of 
the subject and our concept does stay at the case and is not formed 
according to a fixed constant percep�on. Since it is a series of 
consecu�ve and successive approaches, the theory in this form is 
a constant openness to what challenges the stable and the natural, 
and the intui�ve.

In this regard, this study seeks to find out the nature of the 
transforma�on created by the theore�cal approaches in the theory 
of literature, by focusing on the cogni�ve bases on which the 
structural proposi�on and structural philosophy are based.

keywords: cri�cism, literature. Curricula. Context. Layout. 
Literary Theory.
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١- نظرية األدب بني االصطالح اللغوي:
حتديد  بإمكاننا  فإنه  ومفهومها،  األدب  نظرية  جمال  من  االقرتاب  أردنا  ما  إذا 
حتليله،1 و  مقاربته  آليات  و  األدب  لطبيعة  املنهجية  الدراسة  كوهنا  الدقيق  معناها 
وعىل هذا فنظرية األدب تلتقي و تتداخل مع جماالت معرفية قد تكون قريبة وقد 
تكون بعيدة من الظاهرة األدبية، إال أهنا تتقاطع مع مجيع املداخل القرائية سواء ما 
كان منها نسقيا أو سياقيا، كام ان كثريا من موضوعاهتا يمثل مساحة بحثية ممتدة عرب 

فروع وختصصات علمية مستقلة بعضها عن بعض.2
إن هذا النزوع إىل الطابع التنظريي والبحث يف اخلصوصيات وامليكانزيامت التي 
متيز الظاهرة األدبية، هو الدافع احلقيقي واملوجه األسايس ملنظري األدب للسلوك 
به يف دروب معرفية خمتلفة للملمة مدارات النظرية األدبية وامتداداهتا التي تتوزع 
بني طبيعة األدب ومنتجها ومستهلكها وطريقة إنتاجها ووظيفتها أو احلاجة التي 

دعت إىل انتاجها، ودراسة أنواعها ومعايريها، وهتدف إىل استنباط مفاهيم عنها.3
ومما ال شك فيه أن هذه التوطئة تقودنا إىل االستفهام عن بداية ولوج املهتمني 
بالشأن األديب والنقدي إىل اجلزيئات التي تطرق عادة حتت مسمى " نظرية األدب ".

ال ريب أن النبش يف املوروث الفلسفي والنقدي يكشف لنا أن الفالسفة والنقاد 
قد عرفوا " نظرية األدب " جماالً بحثيًا ومعرفيًا وإن مل يعرفوه مصطلحًا .

والنقدية  الفلسفية  املدونات  من  كثري  إىل  بالرجوع  احلقيقة  هذه  تأكيد  ويمكننا 
املأثورة ابتداء من فالسفة اليونان أمثال أرسطو وأفالطون، مرورا بفالسفة العرب 
أمثال ابن سينا والفارايب وابن رشد، ونقادهم أمثال اجلاحظ وابن طباطبا وقدامة 
بن جعفر وحازم القرطاجني، وصوال إىل النقاد الغربيني ممثيل املناهج والنظريات 

النقدية احلديثة.
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إن املتصفح ملضامني مدونات هؤالء يدرك أن ما قام به رينيه ويليك، وأوستن 
أوال  األدبية  الدراسات  بتخليص  قاما  اهنام  هو   4 األدب" نظرية   " كتاهبام  يف  وارن 
من النزعة التأرخيية، وثانيا من االضطراب وعدم وضوح الرؤية لدى غريمها، أما 
املحتوى فقد شكلت مدونات أرسطو وأفالطون وغريها مادة هذا الكتاب، وهذا 
يدل – كام أسلفنا- عىل أن الظاهرة األدبية بمميزاهتا وخصوصياهتا شغلت اهتامم 
املفكرين منذ أمد بعيد، ضارًبا يف أغوار التاريخ، هذه املجهودات شكلت إرهاصات 
يستمد  ولكنه  داالً  نظرية، واقرتاح مصطلح جديد  لبناء معامرية  اعتمدت  وأسس 

تفاصيله البحثية من خمزون فكري ممتد زمنيا وواسع معرفيا. 
" بوصفها  " نظرية األدب  فيه  الذي ظهرت  الزمني  النظر عن اإلطار  و بغض 
)مصطلحًا( أو )جماال ابستيمولوجيا(، يؤكد الباحثون أهنا عرفت انعطافاهتا الكربى 
و احلاسمة "مع الشكالنيني و البنيويني " لكون ما كان حيمله الناقد أو األديب حول 
األدب هو جمموعة من األفكار الشخصية التي ختتلف باختالف املنظور والفلسفة 
واملوقف األيديولوجي التابع لألديب واملفكر لكن مع النظرة لألدب عىل أنه تغريب 
للغة، بمعنى أنه منشأ من اللغة ولكنه خمتلف عنها يف كونه يقدم لنا السياقات العادية 
الكالم عن علم األدب،  بدأ  اعتدنا عليها يف سياقات أخرى سياقات مغربة  التي 
النوادر والطرائف اخلاصة بكل موضوع أديب عىل حدة، إىل  أي حتول البحث عن 
البحث يف األمور املتشاهبة بني األعامل األدبية املختلفة، تلك األمور التي جتعل من 
أي معطى لفظي عماًل أدبيًا، ومن ثم كثر الكالم عن كون األدب ليس شيئا مجاليا 

ميتافيزيقيا، وإنام بدأ الكالم عن األدب من منظور علمي5.
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 : ٢- الشكالنية الروسية و املرشوع النسقي
الزاوية  حلجر  وإغفاهلم  النص  بمحيط  االهتامم  يف  السياقية  املناهج  مبالغة  إن 
الغربية  النقدية  الساحة  يف  عرفوا  من  لدى  عميقا  إحساسا  ولد  األدبية  املقاربة  يف 
فن  األديب  اإلبداع   " أن  إىل  االلتفات  برضورة  الروس6،  بالشكالنيني  املعارصة
لغوي، و إن عنرص اللغة و الشكل هي أساس بنائه الفني، باعتبار أن اللغة األدبية 

.7" وقت واحد، و أن قمة اإلبداع تكمن يف صياغته وسيلة إبالغ وغاية فنية يف
الثنائية  تلك  من  اخلروج  وحاولوا  الشكل،  مقولة  عىل  الشكالنيون  ركز  لقد 
قدموا  عندما  ذلك  و  املضمون،  و  الشكل  بني  الفني  العمل  حترص  التي  التقليدية 
وحدة  "  Intégrité"ديناميكية  معنى جديدا ملفهوم الشكل " فلم يعد غشاء، و إنام

و ملموسة، هلا معنى يف ذاهتا خارج كل عنرص إضايف" 8 .
و انطالقا من هذا التصور الذي ينظر إىل الشكل باعتباره كيفية ووحدة، حرست 
هذه احلركة األدبية اهتاممها يف نطاق النص، واجتهت إىل تأسيس نظرية مجالية لألدب 
مبنية عىل استقاللية العمل األديب عن مجيع العنارص اخلارجية، و كانت حجتهم يف 
ذلك أن الدراسات التي تركز يف تعاملها مع النص عىل النواحي السياقية ؛ النفسية 
بام  تتحدد  الكتابة  فقيمة  و االجتامعية والتارخييةخارجة عن نطاق صناعة األدب، 
يتوافر فيها من خصائص و سامت أدبية، بمعنى أن ميزة األدب تكمن يف شكل لغته 

و يف كيفية بنائه.
يف دراسة اللغة واألدب بدءا  لقد شكل هؤالء وغريهم أسسا لثورة منهجية جديدة9
بمنشئها  من عام 1915م، إذ ذهبوا إىل أن جوهر الظاهرة األدبية ال يتلخص يف عالقتها
بنية مستقلة10، هلذا سعى  املوضوعية بوصفها  يتلخص يف كينونتها  ما  بقدر  بيئتها  أو 
للدراسة11،  منهج لألدب كموضوع  و ملموس  إىل خلق" علم مستقل  الشكالنيون 
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النفسية" 12   منهج علمي موضوعي"متحرر من املقوالت الفلسفية والتأويالت
لقد كانت جهود هذه احلركة األدبية وأعامل روادها انعكاسات عىل صعيد النقد 

األديب احلديث، السيام مع املدرسة البنيوية وما بعدها من نظريات.

٣- الفلسفة البنيوية ؛ سلطة النص / موت املؤلف : 
ساد الغرب يف القرن املايض مناهج نقدية كثرية، ونظريات قرائية متنوعة جتسدت 
من خالهلا حقيقة ال تنكر، وهي اتساع مساحة التداخل بني جماالت معرفية كانت يف 
 la structuralismeمرحلة ما، تعاين التشظي و انفصام العالقة بينها، لتأيت البنيوية

بوصفها بدياًل فلسفيًا يتسم بالشمولية و العلمية و املوضوعية حينذاك.
مما شك فيه أن العلوم تراكمية إذ ال تلبث نظرية أو فلسفة ما يف الضمور واالنكامش 
حتى تبدأ مالمح نظرية جديدة يف التشكل، قد تكون متنافرة مع سابقتها رافضة هلا و 
قد تكون متقاطعة معها، أو تبدأ من النقطة التي انتهت إليها سابقتها و هكذا دواليك.
فالبنيوية و عىل الرغم من أهنا كانت ثورة فلسفية عىل أوضــــــاع فكرية سادت 
مدة غري يسرية، مل تشذ عن قانون التداخل الذي يعد سمة مطردة  يف عامل الفكر و 
به  االمتداد، وهبذا وعىل وفق ماجاءت  و  التوسع  مل تشذ عن سنة  املعرفة، وأهنـــا 

اإلضافات النقدية و املنهجية التي قذفت هبا يف الساحة الفكرية و األدبية. 
امتداد  أهنا  للبنيوية  اخلفية  اجلذور  عن  حديثه  يف  محودة  العزيز  عبد  ويؤكد 
بقدر ما هي رفض له،  13 للشكالنية بقدر ما هي خروج عليها، وتطوير للنقد اجلديد
وأهنا يف النهاية النتيجة املنطقية للحالة الفكرية و الفلسفية السائدة يف العرص، كام أهنا 
ترمجة للفتوحات املحققة يف ميدان الدراسات اللغوية، و ما دامت البنيوية حتمل كل 
هذه البدور من تيارات نقدية ولغوية متداخلة، إهنا يف النهاية حمصلة لروح العرص 
14السائد آنذاك و الذي بدأ يتجه نحو التامزج بني االختصاصات و  الثقايف و املزاج
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انفجارا ذريا أحاهلا إىل  املعرفة، بعد أن كانت تشهد  التقارب بني فروع و جماالت 
تفرعات ال رابط بينها.

الدراسات  بني  التداخل  و  التقارب  روح  نلمح  النقدي  و  األديب  املجال  ففي 
الدراسات  و  سوسري،  دو  رائدها  مع  البنيوية  اللسانيات  يف  ممثلة  احلديثة  اللغوية 
األدبية النقدية التي تبحث يف مجاليات اللغة الشعرية متكئة عىل أسس لغوية لسانية 
التزامن  أو  الزمني  التقارب  إىل  فباإلضافة  الروس،  الشكالنيني  حركة  يف  ممثلة 
القول  من  بداية  واضحا  ومعرفيا  منهجيا  تقاربا  بينهام  فإن  االجتاهني  بني  التارخيي 
 / للغة  املحايثة  الدراسة  إىل  وصوال  اخلارجية  التأويالت  ورفض  املغلق،  بالنسق 

النص، و انتهاء بأولية التزامن و رفض التعاقب. 
الرغبة  هو  و  مشرتك  واحد  ملسعى  ترمجة  األمر  حقيقة  يف  هي  املبادئ  هذه  كل 
ميزت  طاملا  التي  الذاتية  االعتبارات  عن  بعيدا  موضوعية  علمية  دراسة  حتقيق  يف 
الدراسات النقدية خاصة، فبإحساس من روح العرص الذي اجتهت بوصلته نحو 
التجريب و العلمية، سعت الدراسات اللغوية و النقدية عىل السواء لتأخذ نصيبها 
من تلك العلمية، و التي جتسدت واضحة املعامل تامة األركان مع املرشوع البنيوي 
الذي جاء بديال شموليا يسعى إىل استيعاب عالقة الذات اإلنسانية بلغتها و بالكون 
من حوهلا رافضا مقولة الذات بمفهومها الرومانيس و الكانطي عىل السواء لتلتقي 
البنيوية بذلك مع الشكالنية يف رفضها للذاتية املغرقة عند الرمزيني، و خطت أيضا 
خطواهتا الكربى نحو حتقيق العلمية، مطورة مفاهيم الشكالنية حول النسق املغلق 
البنيوية  إذ ترى  العمل األديب ومضمونه،  املحايثة، والعالقة بني شكل  الدراسة  و 
وجوب التعامل مع الظاهرة أيا كانت، باعتبارها نسقا مغلقا ال خيضع إال لقانونه 
اخلاص الداخيل بعيدا عن أي تأويل خارجي أو رشح تارخيي، و البحث فيه بوصفه 
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املقاربة  االعتامد عىل  بمعنى رضورة  دوافعه  و  أسبابه  البحث عن  فعلًيا ال  وجوًدا 
العلمية  الصبغة  إضفاء  بغية  البحتة  الداخلية  عنارصها  عىل  ترتكز  التي  املحايثة 
الذي  الكيل  الداخيل  السياق  عدا  سياق  ألي  وجود  فال  التحليل،  عىل  املوضوعية 
سياقها  ضوء  يف  مفهومها  يتحدد  و  العنارص  تفهم  بحيث  الظاهرة،  عنارص  حيكم 

. كافة العام الذي ينتظم وحدات الظاهرة
والبنيوية وفق هذا الطرح تسعى إىل اإلحاطة العلمية بجوانب الظاهرة عرب مبادئ، 
) priorité du tout sur les par�es (:من إيامهنا بمدأ أسبقية الكل عىل اجلزء
 )priorité de la rela�on sur les par�es ( وأسبقية العالقـة عىل األجزاء
ففي املبدأ األول يتجىل الطابع الكيل للمقولة البنيوية باعتبار أن الظاهرة - يف الرؤية 
مفهوم  الشكيل حول  الطرح  أكرب من عنارصها، وهي هبذا ختتلف عن   – البنيوية 
البنية  يلتقي مع مفهوم  للشكل  الشكالين  املفهوم  أن  الرغم من  إذ و عىل  الشكل، 
باعتبارها الكيفية التي تبنى هبا العنارص، فإن كون البنية تشرتط عنرصي الكلية و 

املعقولية يدفعنا إلدراك التاميز بينها وبني الشكل.  
و يتجىل التاميز البنيوي أكثر مع مبدأ أسبقية العالقة عىل األجزاء، إذ يعد هذا املبدأ 
حجر الزاوية يف الطرح البنيوي ؛ألنه يعد البنية جمموع عالئق بدال من كوهنا جتمع 
لعنارص  فالعنارص يف جتمعها ال ختلق النظام / البنية، ما يوجدها هو تلك العالقات 

التي ترتبط العنارص عىل أساسها، وهبذا تكتسب أمهيتها وموقعها داخل السياق.
 أما مبدأ التزامن و التعاقب )principe diachronie synchronie( فهو 
املحور الذي يدور حوله املرشوع البنيوي و هو الذي حدد كيفية استقبال البنيوية يف 
أوساط عدة، فخالفا للطرح اللساين السوسريي و الطرح الشكالين القائل بالتزامن 
بدال من التعاقب، كون التزامن هيتم بزمن حركة العنارص داخل البنية، وهو زمن 
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واحد زمن النظام، وكونه أيضا يفرتض الثبات و هيتم بدراسة ما هو متكون و ليس 
التارخيي، يف خضم  التعاقب لدراسة املتغري و  بينام يتدخل  ما هو يف طور التكون، 
فيه  بنيوي تكون  تاريخ  باقرتاح  للملمة هذه اإلشكالية  البنيوية  التباين تسعى  هذا 
األولوية للتزامن الذي هيتم بثبات البنية واستمرارها، يتبعه التعاقب الذي يتدخل 

يف حال تعرض البنية الهندام أحد عنارصها.

٤- الدراسات النقدية وإشكالية املنهج:
طريق  من األدبية؛ النصوص خبايا استكناه هو احلديث النقد مقاصد أهم لعل
الفعل  هذا وسيلة النقدي املنهج كان لذا فيها،  والغوص مضامينها مع  التفاعل
املضامني  يف ويبحث والذاتية الذوقية عىل يقوم كان قديام وإن للبحث. الناقد وطريق
تسعى  موضوعية إجراءات اآلن النص، فقد أصبح عن خارجة جوانب من انطالقا
االطالع  بعد الغرب مناهج العرب يف  النقاد ملسه ما داخله، وهذا من النص نقد إىل

النصوص. مقاربة إنجازاهتم يف عىل
استرياد  إىل يلجأ العريب الناقد جعل ما هو املرشوط غري االنفتاح هذا ولعل
تأيت" األوىل العربية النقدية املامرسات جعل ما  محايس بشكل إليه  ويدعو املنهج

تفتقر  الدراسات أغلب باملناقشة، وكانت وال يسمح بالتلقي غالبا يسمح شكل يف
حمددة  منطقية مبادئ يطبقون للمناهج األوربية تطبيقهم يف النقاد املرونة، وكأن إىل
أدى  صارم، مما علم يتحول إىل أن يمكن األدب أن منهم جاهزة، ظنا ومصطلحات

املتلقي 15  ". لدى النقدي اخلطاب التباس إىل
أشبه  كان برشوط، والذي يتقيد مل الذي االنفتاح عن الناجم االلتباس هذا إن
من  والنقدي املعريف إنتاجه حيويه فيام تفكري دونام اآلخر هذا أحضان يف  بارمتاء
املعارصة  النقدية املقاربات من املتلقي نفور إىل أدى فيها،  نشأ  التي الرتبة خصال
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به  أحاط ملا نظرا متلقيه عن غريبا اإلبداعي النص  أصبح بل األدبية. للنصوص
التي  األزمة مظاهر أبرز له، "خصوصا وأن النقدية املقاربات عن نتج غموض من
االنفتاح غري  إىل  إليه تعود فيام تعود املعارص العريب النقدي اخلطاب فيها يتخبط
حماولة  الغرب، دون من غريها عىل العربية الفكرية الدوائر شهدته الذي املرشوط

العربية16". الثقافة تربة يف األصلية تربته إىل االنتامء شوائب من الوافد هذا لتصفية
باألصول  الوعي غياب عن باألساس نامجًا اإلشكالية هذه ظهور كان إن ولكن
وموازنة،  موازية معادلة يكن مل والذي اآلخر،  مكتسبات من النهل من  انطالقا
استلهاما  الغربية، وليس للنظريات املتاحة النتائج طريق استلهام من كان فاألخذ
والظرف  البيئة خصوصية عىل قائم غريب عن مرشوع النامجة النتائج هذه لتداعيات
الذين  العرب النقاد عىل التهجم يعني  ال هذا أن إال فيه،  أنتجت الذي الراهن
النص  استنطاق من انطالقا لألدب،  علمنة عن كوهنا تبحث النتائج هلذه حتمسوا
دراسة  منهم طالبني إليهم "نتوجه أن  من بد ال ولكن خارجه البحث وليس
للقارئ  ورشحها حوهلا األبحاث وإقامة ومصطلحاهتا احلديثة واملناهج النظريات

املثقفني" 17.   لكبار الالمنطقي التقديس ذلك دافعها بحامسة تطبيقها قبل
فقط،  املعرفية املناهج خلفيات عن البحث يف ليست احلقيقية اإلشكالية ألن
كيفية  هو اإلشكال عميل، بل إجراء جمرد تكون أن قبل فلسفي كوهنا تقوم عىل سند
دونام  كذلك(،  إبداعي نص النقد )ألن إبداعية نصوص ضمن  للقارئ تقديمها
جعل  ما هذا ونتائجها، ولعل وليس عىل تطبيقاهتا عليها الضوء إلقاء أو له رشحها
الكثري  باهتامم حتظى تزال وما كانت التي الشائكة القضايا من تعد" النقدية املناهج قضية
التي  املتزايدة احلقيقية القيمة عن مدى يعرب اهتامم وهو البحث. جمال يف الدراية أهل من
ومستوياته،  جوانبه بمختلف العلمي البحث جمال يف القضية هذه تعنى هبا أصبحت
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يف  التي أعدت واألطروحات الدراسات من اهلائل العدد شك بال يفرس ما هذا ولعل
ال  الدراسات من اهلائل الكم هذا يف املتمعن أن القضية. بيد جوهر عند الوقوف سبيل
بعيدين  فكانوا املنهجي الوعي أصحاهبا عن غاب إذ الغليل ويشفي الصدر يثلج ما جيد

املختلفة". 18 وأبعادها تشعباهتا يف املطروحة اإلشكالية عمق عن
هذا  عىل االنفتاح غري املرشوط تنحرص فقط يف للمنهج الفعلية األزمة هل ولكن
ذات  إجرائية أداة خصوصيته يف تكمن له احلقيقية أو اإلشكالية اجلديد إلينا؟ الوافد
إتيان  إن إذ عليه؟ تشتغل الذي الغريب النص خصوصية تقوم عىل معرفية خلفيات
خلصوصية  بالرضورة خيضع خباياه قصد استكناه إجرائية بوسائل اإلبداعي النص
بالرضورة  يصلح ال قد الغريب عىل النص تطبيقًا يصلح فام منشئه، لذلك وبيئة النص

العريب. النص عىل تطبيقًا
من  املنهج هذا تصفية العرب النقاد حماولة عدم يف األزمة تتحدد أن يمكن وعليه
عربية، لذا  ثقافية تربة يف نصوص ملقاربة به االستعانة حني األصلية لرتتبه شوائب انتامئه
املستخدمة  املناهج أن جيد العربية النقدية احلداثة خطاب يف النقدية "للمامرسات فاملتتبع

.19 " املنهجي التأصيل إشكالية أمام النقاد من مستخدميها مما يضع األصل غربية
يف  أسهم إشكالية بوصفه  املعارص النقد يف العرب عند املنهجي التأصيل إن
اإلبداعي  النص يتناولون النقاد من كثريا املنهج، فنجد نظر هلذا وجهات عدة بلورة
بكل  حميطة غري األحيان من كثري يف تكون والتي الذاتية،  ملنطلقاهتم تبعا باملقاربة
بداية  منذ " أنه يقطني يرى سعيد بالغرب، إذ االحتكاك بداية عند جوانبه، وبخاصة
واالجتاهات  النظريات  من نأخذ ال ونحن األديب الصعيد عىل بالغرب احتكاكنا
يشتغل هبا  التي العلمية الروح استلهام قط )( يف فكرنا وما نتائجها سوى املختلفة
يف  التفكري إىل به القيام حال يف يقودنا أن يمكن السبيل هذا إن النظريات. أصحاب
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يقدمه  ما عىل خمتلفة، بناء نتائج حتصيل إىل إنسانية وهي العلمية األخذ باألسباب
الغريب"20. وليدة املجتمع هي من خصوصيات الغريب النص

نتصور  أن يمكن العريب، فال النقد لدى اإلشكالية ألصل جامع القول هذا ولعل
مناهج  نتائج من مستمدة املقاربة هذه يف أداته وتكون للنصوص يامرس املقاربة نقدا

املعني. النص ملقاربة هذا باألساس تُعْد مل
اخلطاب  يف يالحظ ما " إن والعرب، إذ الغرب بني املامرسة يف الفرق هو وهذا
وهلذا  اخلطاب،  هذا طبيعة حيدد الذي هو اإلبداعي النص أن الغريب  النقدي
كان  وما أخرى،  مناهج وظهرت مناهج وانقضت  وتطورت املناهج تنوعت
بنيته  النص لتطور النقدي اخلطاب  تطور مواكبة سوى جوهرية زاوية من ذلك
الغريب  باخلطاب األديب مقرتنا كان الغربية املناهج فتنوع 21 الفكري" ومضمونه
مما  العكس البيئة، عىل هذه يف النصوص حلركية مواكبة ذلك عليه فرض والذي
ويف  اإلبداع حلركة ومواكبتها الغربية املناهج تنوع العريب إذ"إن النقد يف هو حاصل
يكن  مل الرتاث عىل وتطبيقاهتا التعددية تلك من لإلفادة املقابل هنمنا من الرشق
إشكالية  الغربية الثقافة بخصوصية الوعي أوجد غياب فحسب، فقد إجيابيا تأثريه

.22 املصطلح النقدي" يف وإشكالية النقدية املناهج يف
عدم  أساسهــا يف كانت العريب للنقد أزمة خلق لنتائجه اعتبارا باملنهج اهتاممنا إن
كانوا  أهنم فقط، ذلك االبستمولوجية خلفياته إمهال املنهج، وليس بامهية  الوعي
األديب،  النص مقاربة أجل من للناقد تتاح وسائل إجرائية أو أدوات املنهج يرون
النص  لوضع به يؤتى الذي القالب بمنزلة  عندهم فهو إجرائية أدوات ولكونه
غري  لالنفتاح املظاهر السلبية من الدعوة هذه كانت جتريبه، ولذلك بغرض بداخله
إمهال اخللفية  " واكبه املنهج عىل العرب النقاد إن هتافت إذ اآلخر،  عىل املرشوط
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عن  مستقلة إجراءات جمرد أهنا بدعوى وراءها تقف املعرفية )االبستمولوجية( التي
.23 فيه" نشأت الذي الفضاء الفكري

املنهج  فيها نشأ التي البيئة أن تستقيم، وبخاصة أن هلا يمكن ال الدعوى هذه إن
سببا  كانت التي واالبستمولوجية الفلسفية بخلفياته ارتباطه تعكس مدى الغريب
أدوات  جمرد تكون أن تعدو ال املناهج هذه أن الكثريين يعتقدون أن نشأته، مع يف
التي  الثقافية املضامني متناسيني اإلبداعية النصوص  لتحليل هبا يتوسل  إجرائية"

أفرزهتا"24. الغربية التي احلضارية والبيئة تتالءم والتي املناهج هذه حتملها
العريب  النص ملقاربته العريب؛ للنقد أزمة خلف قد باألصول الوعي كان وإن
أكرب  كانت املقاربة يف املناهج هذه تطبيق إشكالية املنشأ واألصل، فإن غربية بمناهج
اختاذ  يتم أن نتصور أن يمكن لتأثريها، فال هلا تابعة نتاجًا كوهنا األوىل األزمة من
من  حتمله وما الوسيلة هذه بخلفيات عمل مسبقة معرفة دونام معني لعمل ما وسيلة
معمال  جيعلونه" األديب العريب النص عىل املشتغلني بعض جعل ما هذا دواع، ولعل
النصوص اإلبداعية  النص، فغدت إضاءة هو مأرهبا أن النقدية مع للمناهج جتريبيًا
يستدل  غاية إىل وسيلة جمرد من املنهج احلداثية، فتحول املناهج لتقديم جتريبيا حقال

اإلجرائية 25. كفايته مدى عىل بالنص
ليس  بام استنطاقه حتى املنهج، بل ليالئم النص وتطويع غاية إىل املنهج حتول إن
الناقد  احلداثة، جعل" سمة عن بحثا املستخدم املنهج هذا أداوت سعيا لتربير فيه
وال  تراثنا خيدم ال العريب النص عىل ويطبقها النقدية املناهج  يتبنى الذي املربمج
وهيدر  يبعثر و ويربك يغوي التبني والتطبيق هو هبذا يشء، بل يف املعارصة ثقافتنا
مفرغة  إجرائية أدوات املنهج جمرد بأن السائد االعتقاد ظل يف 26، خاصة " وخيرب
التهافت  هذا فإن" الفكرية، لذلك وبنيتها األصلية تربتها شوائب حتمل أن يمكن ال
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ارمتاء  هذا مثل عىل املرتتبة املخاطر بحجم الوعي غياب يف الغربية املناهج عىل
عربية  نصوص عىل آيل بشكل وتطبيقها املنبت،  غربية إجرائية آليات أحضان يف 
داللتها  وطمس حينا،  النصوص هذه تشويه إىل يؤدي احلضارية خصوصيتها  هلا
حني  األدبية باحلذلقة يقطني سعيد أسامه ما 27، ولعل هذا " أخرى أحايني واختزاهلا
األمر  يتعلق عندما اجلد مأخذ العلمية  بالقيم أخذنا عدم مظاهرها" من أن رأى
يف  تولدت أدبية جديدة بمصطلحات يتحدث باألدب املشتغلني من باملامرسة، فكم
إطارها النظري  عن التساؤل يتم أن ما بمجرد الغرب، لكن يف جديدة علوم نطاق

.28 " أمل بخيبة تصاب حتى العلمية وخلفيتها
ذات  بمناهج مقاربتها عن الناجم األحيان بعض يف النصوص تشويه كان وإن
لّب  تستمد النقدية املناهج هذه كانت واملنشأ، "وملا البيئة فكر غربية وحتمل أصول
ونظرياهتا  مفاهيمها بعض استعانت التي أو إليها،  تنتمي التي  املعارف من عملها
السلطة  ألن املنافرة ووقعت التصادم الثابتة حصل واألنظمة الصارمة القوانني متثل
احلال  هو هذا كان واالنقياد."29فإن االئتامر  يرفض األديب واخلطاب آمرة العلمية
ينتج  مل ملنهج االنقياد سريفض الذي  العريب بالنص فكيف الغريب للنص بالنسبة
املنهج  هذا واملعرفية، ألن الثقافية خصوصيته حسبانه يف أخذ ملقاربته، أو باألساس
الفكري واملعريف. وزمخه خلفياته من خاليا يكن مل أنه كام العربية؛ البيئة هذه عىل دخيل
رشقنا  يف الباحثني أغلب مناهج إن إذ" املعارص العريب النقد أزمة من زاد ما وهذا
تنطلق  ال " أهنا 30 و " الغربية الثقافة يف أصوهلا عن حمرفة أو غامضة إما العريب مناهج
املتوسل  املنهج ألدوات مربرات إلجياد تسعى داللته، بل قصد استكناه النص من
ويسود  النص معامل وتطمس الداللة النص واملنهج، فتغيب بني التنافر فيحدث به
الغربيني؛  النقاد أثر عىل سريا الناقد احلداثي؛ يلجأ الغموض هلذا الغموض، وتغطية
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يف  وفشله املنهج من غربة تزيد التي واخلطاطات واملنحنيات اجلداول استخدام إىل
لدى  االضطراب الفاضح عن حقيقة عربت إهنا الداللة، بل استنطاق إىل الوصول

.31 " اإلجرائية وأدواته للمنهج قار مفهوم حتديد يف النقاد هؤالء
ليالئم  النص تطويع املعرفية، وبعد وخلفياته املنهج بأصول الوعي غياب فبعد
يبتعد  وجتعله منها القارئ تنفر العربية للنصوص النقدية أصبحت املقاربات املنهج
عن  النص غربة من زادت وبيانات منحنيات وانغالقها يف غموضها متجنبا عنها، 
أكثر  من كانت املصطلح إشكالية ولعل  وجتليه،  تقريبه يف أسهمت مما أكثر متلقيه
املنهج  إجراءات للقبض عىل منه حماولة يف متاهة يف القارئ تدخل التي الصعوبات
يف  ظهرت التجديد" وراء سعيا احلداثة بعد وما احلداثة مقوالت تبني ومع إذ وتتبعها.
الزمن  بمرور جديدة، أخذت غربية مصطلحات األدبية والدراسات النقد نصوص
املؤسسات  من والباحثني، أو النقاد من األعظم السواد انتباه تلفت أن دون ترتاكم
النصوص،  يف احلديثة املصطلحات استخدام ظاهرة أصبحت اللغوية حتى العلمية
فيه  نشأت الذي اإلطار يف مضموهنا عن بالبحث دون العناية األدبية األوساط يف أو
إذ   إجراءاته فهم وصعوبة املنهج غربة زاد من ما 32. وهذا " إليه النقل تم الذي أو
املصطلح  املنهج حيدد املنهج واملصطلح، إذ بني العالقة جدلية عىل العرب النقاد "أكد
املنهج  يتأثر واضحا يكن املصطلح مل ويوضحه، فإذا املنهج املصطلح ويؤطره، ويؤكد

.33 " القارئ املادة لدى تلقي يف وصعوبة االستيعاب يف مشاكل ويسبب بالتأكيد

٥- إشكالية املصطلح:
للمتلقي،  وتقديمه ضبطه حماولة يف العريب للنقد أزمة خلق كاملنهج املصطلح
الذاتية  نظرهتم خالل من املصطلح يقدمون ما غالبا العرب النقاد  أن وبخاصة

الغريب34. عودة للمصطلح أو مرجع خاص، دونام كاجتهاد
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النقدي  اخلطاب يف مصطلح من بأكثر يقدم الواحد الغريب املصطلح كان لذلك
يصبح  فإنه اآلخر،  لدى املفاهيم حمدد واحد مصطلح عن عبارة العريب، فإن كان
املامرسة، مما  صاحب لتوجه تبعا الكلامت من عن جمموعة عبارة لألنا انتقاله حني
يتسم  ال التي سمته أصبح بل النقاد خطاب هؤالء عىل خّيم والذي الغموض؛ أشاع
غري  تربة يف املستخدم املصطلح النقدي تنفس " إىل ذلك يف السبب إال هبا، ويرجع
إليها  ينتمي التي احلضارية  اخلصوصية عىل يدل إنام يشء عىل دل إن وهو تربته، 
أو  األصلية بيئته يف اكتسبها التي دالالته من املصطلح هذا جتريد املصطلح، وأن
بني  مصطلحية أزمة خيلق فكري زخم من حيمله ما بكل العربية الثقافة إىل نقله حماولة
وينحاز  الواحد للمصطلح الرتمجات النقدية، فتتعدد الدراسات يف حقل املشتغلني
فتغيب  الغربية باملصطلحات عائام اخلطاب يدين هبا، ويبقى التي للمرجعية ناقد كل

.35 األزمة " فتكون اإللغاز ويشيع الداللة
املنهج  املنهج، وعّد بأصول الوعي فغياب العريب النقد أزمة تتضاعف وهكذا
صعوبة  أوجد مصطلحاته يف للغموض باإلضافة مفرغة إجرائية أدوات  جمرد
يتوقع  فال الشوائب تشوبه املنطلق كان إن داللة النص، ألنه عن بحثه حني للمتلقي
النص  معنى يقدم كام تقدمه وال العريب النص  حقيقة عن حتيد أن إال النتائج من

بمناهجه. يقارب الذي الغريب
اخلطاب  هلذا خادما يكن مل املعارص النقدي اخلطاب يف املصطلحات تعدد إن
من  املصطلح تلقي يف فوىض وّلد التعدد هذا إن يّرس، إذ مما أكثر عّرس الفهم ألنه
النقاد  عن غاب هل عديدة .ولكن بتفرعات الواحد املصطلح األصلية، فنجد منابته
اخلطاب  يف املصطلحات تعدد إىل احلاجة فِلَم فقهوه وإن  اإلشكال؟ هذا العرب

العريب؟. النقدي
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أو  نقدية ممارسة أي يف املصطلحات كثرة أن هؤالء من األغلبية منظور يف إن
حني  يف اآلخر. عىل أكثر لالنفتاح وصورة احلداثة دليل هو يف هنايتها املالحق عّج
جودة  عىل دليال ليس النقدي العمل يف تعدد املصطلحات أن هو" األمر حقيقة أن
توظيفا  توظيفها عىل الناقد بقدرة بل املصطلحات  بكثرة ليست فاملسألة العمل
راجع  كثرة املصطلحات . 36ولعل " النقدية والرؤيا واملنهج املوضوع يف صحيحا
احلديثة، ولكنه يف  النقدية املناهج بمختلف حتيط شاملة رؤية اعتامد يف الرغبة إىل

النقدية 37. العملية خيدم ال األمر حقيقة
املعارص،  العريب النقد إشكاليات من واحدة هي املصطلحي التعدد إشكالية إن
جلية  تظهر العريب، والتي اخلطاب فيها يتخبط التي األزمة حجم إىل باتت تشري التي
عجز  ومدى اخلطاب هذا تأزم مدى عىل يدل وهذا" املسيطر عليه. الغموض يف
مراعاة  عىل يقوم نقدي مرشوع بتأسيس ومتايزه  أصالته حتقيق عن العريب الناقد
حتى  اآلخر / الغرب االختالف مع ثقافة مرشوع متبنيا العربية احلضارة خصوصية

تبعيته "38. من يتملص
والتعايش  اآلخر مع التعامل عىل القدرة بالرضورة يعني ال املصطلح فتعدد
وختّليًا عن  اآلخر هلذا تبعية كان آخره يف األمر الثقافات ألن يعني تعدد ال معه، كام
والتمييز  الفهم أحسن إذا إثرائيا يكون قد التعدد ألن" العربية. اهلوية خصوصية
إىل  املعلوماتية عرص يف لألقوى املنتمية الثقافة  والتوظيف(ولكّن( سعي واالنتقاء
أرصدهتم  عن يتخلون تلك الثقافات أبناء جعل قوة لألقل املنتمية الثقافات جذب

.39  " توحيد الثقافات رساب نحو اهلرولة مقابل يف وباخلصوصية باهلوية املرتبطة
العريب، بداية  االنتامء عىل خطرا شكل باهلوية املرتبطة األرصدة عن التخيل وهذا
عنه.  ختتلف هوية أحضان يف وارمتائه الرتاثية أصوله عن النقدي انسالخ خطابه من
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عنها  الكامل النقل كان الغربية، إذ باحلداثة انبهروا من يلتفت إليه مل الذي اخلطر إنه
بنقل  يطالبون ممن الكثريون عمي أن بعد هلا، وذلك وترسيخا الثقافية للتبعية متهيدا

املعرفية. 40 عوالقها بكل اخلطاب العريب إىل ومصطلحاهتا الغربية احلداثة مفاهيم
فيه  ليس بام إنطاقه حاولنا ألننا العريب النص عىل ثقال كانت التي التبعية هذه
النتيجة  بني للتوفيق حماولة أخرى، يف أحيانا حتمله يستطيع ال أحيانا، وحتميله ما
النقدية  املامرسات ظهور إىل أدى ما املنهج املستخدم. وهذا وآليات عليها املحصل
استعراض  هو مهها أصبح طبيعتها، فقد غربيا عن زيا ارتدت وكأهنا شاحب" بشكل
معها  يغدو قرسية بطريقة لو كان األجنبية، حتى املصطلحات من ممكن عدد أكرب
اجلداول  طمستها  التي اجلاملية قيمه ويفقد للتجريب مرسحا اإلبداعي النص
ما  إبداعية، وهو بتجربة ال علمية بتجربة يتعلق األمر والدوائر، وكأن واخلطاطات
ليشء  ال اإلبداع وبني بينه االنفصام عمله، فوقع أصول عن النقد إىل انسالخ أدى
ذاته  حد يف غاية أصبح املعنى، بل لتقريب وسيلة يعد مل املصطلح النقدي ألن إال

إال "41. وتعريب ليس ترمجة قضية إىل وحتول
كان  أن بعد وإخفائه املعنى إللغاز وسيلة إىل حتول قد النقدي املصطلح كون إن
التفاعل  حمصلة هو " املصطلح مضمون أن حقيقة إىل لتقريبه وتبيانه راجعا وسيلة
ناحية  من والثقايف الفكري ومناخه ناحية من املصطلح أفرزت  التي النظرية بني
املعارص" العريب النقد يف املستخدمة املصطلحات  أغلب فإن 42ولذلك " أخرى
الذي  الفلسفي الفكر  يف أصوهلا جتد التي الغربية؛ الثقافة خصوصية عن تعرب
هلذه  عزل املعارصة، وأي النقدية املصطلحات فيه أينعت الذي احلقل بمثابة يعد
خصوصية  ذات إبداعية نصوص عىل وإسقاطها املعريف سياقها عن املصطلحات
يف  الوقوع إىل دالالهتا، يؤدي فهم سوء املصطلح، أو حضارة خمتلفة عن حضارية
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املصطلح  املصطلح .ألن يف أزمة إىل الوصول واإللغاز، وبالتايل والغموض اخللط
هذا  إكساب عىل يسهر الذي الراعي يكون بمثابة معني معريف حقل يف وينشأ ينمو
سوقه  عىل مستويا مصطلحا أن يستقيم املعرفة، إىل جمال يف الوجود رشعية املصطلح

.43 أكله " يؤتى حتى االستعامل جمال يف به فيقذف
مستوى  يف تأثريها نلحظ بل فقط النقاد مستوى عىل تتوقف مل اإلشكالية لكن
املاجستري،  مذكرات التخرج،  )بحوث الدراسات فأغلبية اجلامعي األكاديمي 
العريب  النص عىل الغربية املناهج هذه تطبيق تسعى إىل التي الدكتوراه(،  ورسائل
كانت  والتي اآلخر من املنهج املستورد إشكالية أن الصائب، ذلك التدقيق يعوزها
منهجا  يتبنى مثال أخرى، فنجد الطالب مستويات إىل تغلغلت قد النقاد مستوى عىل
هي  املقاربة املوضة يف ألن آلياته، بل من لتمكنه أو للمقاربة األنسب ألنه ليس معينا
الذي اتسم  التيه يف سببا أضحت حتى اإلشكالية عمق من زاد ما املنهج .وهذا هذا
املعرفة  حقل رحم من تنتج ملناهج بديال يعطوا مل املعارص، وألهنم العريب النقد به
متواصال  التيه مازال األصيلة العربية الرتبة بخصوصية مناهج تكون العريب، والتي

التساؤل. يبقى منه، ولذلك للخروج بداية نَر ومل
بيئتنا  غري ومنشأ بيئة من ألنه ونرفضه النقد هذا عن نتخىل أن إذن علينا جيب هل

إلينا؟. الوافد هذا إىل نظر إعادة يتطلب ومنشئنا، أو األمر
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خامتة:
د النظرية املستمر واستمرارها     إن التأمل يف واقع النظرية األدبية، يوقفنا عىل جتدُّ
د، إهنا فعل معريف ال هنائي، وهذه صفة تستمدها النظرية من صفة املعرفة التي  املتجدِّ
عالقات  عىل  بياجيه-  جان  وصف  مستواياهتا -بحسب  مجيع  ويف  بكاملها،  تقوم 
التأثري املتبادل بني الذات واملوضوعات، بحيث تغدو عالقاتٍ تنمو فيها بالتدريج 
قدرات الذات النظرية والعملية عىل التواؤم واالستيعاب، ونتيجة ذلك فإن معرفتنا 

باملوضوع ال تنتهي أبدًا، سلسلة من املقاربات املتتالية واملتعاقبة باستمرار.
ى املستقر والسائد والطبيعي  إن النظرية هبذا الشكل هي انفتاح دائم عىل ما يتحدَّ
التي  والتصورات  واملبادئ  املفاهيم  يف  أخرى  تلو  مرة  النظر  تعيد  فهي  والبدهيي، 
تكون  أن  عن  سلدن-  رامان  يقول  فيام   - بالقراءة  تنأى  تنفك  وال  القراءة،  حتكم 
نشاطًا بريئًا يتقبل الوعي األديب فيه بسذاجة واقعية الرواية أو صدق القصيدة، أو 
الشعر القديمة  يقف عىل املعنى عىل طريقة املقصد أو املراد التي ترتدد يف رشوحات

ومنها ما نجده يف تراثنا العريب.44
يمكن القول إن النظرية األدبية احلديثة هي بنت هذا الفكر التحلييل املوغل يف 
أيام  منذ  السابقة،  اجلهود  تكن  مل  ذلك  مع  و  الوطيد.  الثابت  إىل  للوصول  العمق 
األدبية  النظرية  إن  القول  يمكن  بل  الفكر،  هذا  منزع  عن  بعيدا  تصب  اليونان، 
احلديثة، يف رأينا، هي ذاهتا النظرية األدبية القديمة، ومسائلها هي ذاهتا املسائل التي 

كانت تشغل بال القدماء، فكأن النظرية احلديثة تأسيس عىل تأسيس.45
املالحظ أن التفكري األديب النظري يف كل عرص كان أشبه بردة فعل عىل ما هو 
سائد فالرومانسية و االنطباعية و التعبريية تعيل من دور الفرد ردًا عىل الكالسيكية 
التقليد األديب، و  التي كانت تركز عىل املوضوعية أي الكتابة وفق األصول، وفق 
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ليس وفق األهواء الفردية التي قد تكون عابرة ال رسوخ فيها، فاالنتقال من القرن 
التاسع عرش إىل القرن العرشين يف التفكري األديب هو االنتقال من موهبة الفرد إىل 
كانت  التي  الفردية  فالروح   ، األديب،  التقليد  وفق  األصول،  وفق  التقليد  موهبة 
القرن  نظريات  يف  مكان  هلا  يعد  مل  األدبية،  عرش  التاسع  القرن  نظريات  يف  تتبدى 
العرشين األدبية، حتى بلغ األمر بروالن بارت أن أعلن موت املؤلف، و معنى ذلك 
أنه نسف كل أسس النظرية األدبية التي سادت القرن التاسع عرش، فربوز النص هو 
هي دراسة  موت املؤلف وخارج عن وجوده، وكل دراسة هتتم باملؤلف أو عرصه

خارجة عن إطار املقاربة األدبية.46
- املد البنيوي يقارب النص األديب كنظام أو بنية مستقلة عن ذاهتا، ويوضع النظام 
األديب ضمن أنظمة ثقافية ولغوية أكثر شموالً، وهلذا يفرتض املرشوع البنيوي يف 
األدب وجود ثالثة أبعاد، األول: أن النص بذاته نظام أو بنية خاصة، والبعد الثاين 
للنص املفرد :هو ذلك البعد الذي يضعه يف نظام األدب ككل ويعني بالرضورة أن 
أخرى،  بنصوص  والتصورية  الشكلية  البنيات  تتأثر حتاًم، عىل مستوى  النصوص 
النقد  ففي  ككل،  والثقافة  النص  بني  عالقة  يقيم  الذي  البعد  ذلك  هو  والثالث: 
فيه اهتاممات تارخيية  النص، ألهنم رأوا  أثناء مقاربة الكاتب يف  اجلديد هيمل دور 

وبيوجغرافية ال عالقة هلا بالنص كبنية لفظية.47
- الطرح البنيوي يف دراسة األدب يتحدى بعضا من أهم املعتقدات الراسخة عند 
القارئ، فمنذ عهد بعيد و هذا القارئ يؤمن أن العمل األديب امتداد حلياة الكاتب، و 
النص األديب انعكاس لذات صاحبه، لقد أضحى النص هو حجر الزاوية يف املقاربة 

للظاهرة األدبية وانتقلنا بذلك من سلطة املؤلف إىل سلطة النص.48 البنيوية
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هوامش البحث:   
(1(  ينظر : تليمة، عبد املنعم : مقدمة يف نظرية األدب، القاهرة دار الثقافة، 1976م، وصمود، 
رينيه،  وويليك،  1411هـ،  الثقايف،  األديب  النادي  جدة،  العرب،  عند  األدب  نظرية  محادي :يف 
وأوستن وارين : نظرية األدب، ترمجة عادل سالمة، الرياض، دار املريخ، 1412هـ، و مربوك، 
– وظيفة  – طبيعة األدب 3 مراد : مدخل إىل نظرية األدب. ، موضوعاهتا هي 1 :- األدب 2
األدب 4 - أنواع األدب 5 - النظرية األدبية يف الدرس النقدي 6 - األدب والعلوم اإلنسانية 
8 - األدب واالجتاهات الفكرية 9 -نظريات اإلبداع األديب 10 - األدب والفنون احلركية 11

- األديب والنص والقارئ. 
 )2( يقول الدكتور أمحد حممد ويس، يف تقديمه لكتاب )دراسات خمتارة يف نظرية األدب( الصادر 
عن دار  كيوان يف دمشق: تدرس «نظرية األدب» طبيعة األدب ووظيفته ومعايريه وأنواعه، وهي 
ترمي إىل استنباط مفاهيم عامة عن األدب، ومن ثم فهي ختتلف عن «النقد األديب» من حيث إن 
النقد ُيعنى بدراسة أعامل أدبية حمددة هلذا األديب أو ذاك دراسة حتليل كام اهنا ختتلف عن ”تاريخ 
األدب ” من حيث إن األخري  يعنى بدراسة ما حول النص من ظروف سواء يف ذلك ما اتصل 
بكاتب النص أو ببيئته، وكذلك هو يعنى بالتبدالت الكربى يف املوضوعات وظروف التبدالت 
وأسباهبا  بيد أن اختالف «نظرية األدب» عن كل من «النقد األديب» ”و تاريخ األدب“ ال يعني 

البتة عدم وجود وشائج وصالت بينها». 
العرب  الكتاب  احتاد  منشورات  األسطوري،  النقد  و  احلديثة  األدبية  النظرية  عبود،  حنا   ) 3 (

1999، ص26 :، و أمحد أمحد ويس، دراسات خمتارة يف نظرية األدب.  
ليضعا يف عام 1942 تصورًا  Wellek وويلك Warren  )4 ( وسط هذا االضطراب جاء وارين
)Literature of أوليًا هلذا االجتاه النظري، الذي الذي رسعان ما جتسد يف كتاهبام نظرية األدب

Theory الذي ُنرِش أول مرة يف عام 1948.
شبكة  عىل  متاح  اللسانيات،  منتدى  األدب،  نظرية  مفهوم  نجمي،  الرحيم  عبد  سيد  وائل   *  

االنرتنيت. 
 )5 ( املدرسة الشكلية الروسية كانت أحد املذاهب املؤثرة يف ميدان النقد األديب يف روسيا يف الفرتة 
التأثري  ذوي  الروس  املفكرين  من  العديد  أعامل  عىل  تشتمل  وهي  العام  1915و1930،  بني 
الكبري عىل الساحة األدبية مثل فيكتور شيكلوفسكي ويوري تينيانوف وبوريس أخينباوم ورومان 
جاكوبسون وجريكوري فينكور، وهي أسامء أحدثت ثورة يف ميدان النقد األديب بني العام 1914
الشعر واألدب  لغة  لتأكيد خصوصية  بذلوها  التي  إىل جهودهم  يرجع  الثالثينيات وذلك  حتى 
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واستقالليتها. وقد كان للمدرسة الشكلية الروسية أثر كبري عىل العديد من املفكرين مثل خمائيل 
باختني ويوري لومتان، باإلضافة إىل تأثريها يف املدرسة البنيوية بأكملها. وقد كان ألعضاء هذه 
احلركة األدبية وأعامهلم انعكاسات عىل صعيد النقد األديب احلديث يف أثناء تطور املدرسة البنيوية 
وال  موحدة  فكرة  منارصهيا  جيمع  ال  متشعبة  حركة  الروسية  الشكلية  وتعد  البنيوية.  بعد  وما 
أهداف واضحة جلهودهم وأعامهلم, وهي جتمع يف واقع األمر بني مؤسستني أدبيتني يف ذلك احلني 
فإنه  اللغوية يف موسكو، ولذلك  الشعرية يف سانت بطرسربغ والدائرة  اللغة  ومها مجعية دراسة 
من األصح أن نتكلم عىل الشكليني الروسيني بدل استخدام مصطلح الشكلية الروسية. ويذكر 
معان  إىل  يشري  مصطلح  وهو  احلركة،  هلذه  املناهضون  هم  الشكلية  مصطلح  أطلق  من  أول  أن 
التي  الباحثني مثل رادو سريدالسكو من الظروف  يرفضها الشكليون أنفسهم. ويتعجب بعض 
أحاطت بنشأة الشكلية الروسية ,ألهنا تعد سابقة يف تاريخ النقد األديب يف اجتامع عدد من النقاد 
عىل هدف حمدد وهو الوصول اىل حتديد منهج موضوعي يمكن من خالله دراسة األدب وسامته 
التي متيزه من غريه عىل نحو أقرب إىل األسلوب العلمي وذلك يف مقابل رفض االجتاهات التي 
كانت سائدة من قبل. فكان األدب قبل الشكلية الروسية يعامل عىل أنه صورة مرآتية عن سرية 
املؤلف وخلفيته أو توثيقا تارخييا أو اجتامعيا، أما الشكليون فيعلنون أن األدب منتج له استقالليته 

وخصوصيته. 
 )6 (ينظر، الزواوي بغورة، املنهج البنيوي، بحث يف األصول و املبادئ و التطبيقات، دار اهلدى، 
الشكالنيون  )نصوص  الشكيل  املنهج  نظرية  وتودروف،   .43-39 ص   ،2001 ط1،  اجلزائر، 
األبحاث  مؤسسة  و  املتحدين،  للنارشين  املغربية  الرشكة  اخلطيب،  إبراهيم  ترمجة:  الروس( 

 .1982 العربية، بريوت ط1
 )7  (شايف عكاشة، نظرية املنهج الشكيل، نصوص الشكالنيني الروس، ص:60. 

Jean Viet : les méthodes structuralistes dans les sciences - sociales,Ed)  8 (
,mouton,paris,la Hayes,1969,p :15  

 )9  (إذا أردنا اختصار رحلة البحث و التنقيب عن املتلقي، فإنه يمكن إمجال خالصتها يف النقاط 
اآلتية:

مبدأ املحايثة. -
ما سيأيت رشحه يف  وفق  البنيويني  عند  املبدأين  بني هذين  اجلمع  التعاقب،  من  بدال  التزامن   -

املبادئ - .عزل النص عن سياقاته املحيطة به.
اللسانيات تشكل قاسام مشرتكا بني الشكالنية و البنيوية باعتبارها قاعدة و معطى مسلام به يف  -
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الطرح البنيوي و الشكالين. 
 )10  (كاظم احلسن، قراءة يف املدخل اىل مناهج النقد املعارص، جريدة اإلحتاد متاح عىل الشبكة 

www.alitthad.com   العنكبوتية املوقع
حممد  ترمجة   احلكاية،  تشكل  بصدد  :مساجلة  بروب  فالديمري  و  سرتوس  ليفي  كلود   )11( 

معتصم، عيون املقاالت، الدار البيضاء 1988، ص: 30. 
 )12 ( صالح فضل، نظرية البنائية يف النقد األديب، مكتبة األنجلو املرصية، ط2، 1980 ص : 55  

) 13 ( كان اهلدف األصيل للنقد اجلديد، هو حماولة إجياد بديل لالنطباعية والدرس التارخيي الذي 
كان  مهيمنا عىل الدر اسات األدبية. وقد أبدى النقاد اجلدد اهتامما بالغا وموضوعيا بالعمل األديب 
من حيث هو يشء مستقل، ووقفوا موقفا رافضا ومعارضا للمناهج النقدية التي شغلت نفسها 
بقضايا بعيدة عن النصوص األدبية ذاهتا مثل مقاصد املؤلف، والنظرات األخالقية أو التارخيية أو 
السياسية. وحاول النقد اجلديد أن يثبت أّن اللغة الشعرية األدبية خمتلفة دالليا ألهنا تعمل سياقيا 

عتبات النظرية األدبية احلديثة، عبد السالم صحراوي، املقدمة. 
) 14 ( عبد العزيز محودة، املرايا املحدبة من البنيوية إىل التفكيك، عامل املعرفة، 1988، ص : 169. 

 )15 (*اكتشاف )هبمزة وصل(، و ليس إكتشاف، ألن: «اكتشاف» مصدر للفعل اخلاميس 
«اكتشف».
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