
 -1-النقد البنيوي 

ل تيارا             
ّ
أصبح مصطلح البنيوّية من املصطلحات الشائعة في النقد املعاصر، ويظّن الكثير من مستعملي هذا املصطلح أّنها تمث

 تقليد لحركة 
ّ
  جديدا نشأ في أحضان علم اللغة واألنثروبولوجيا. ولكّن الحقيقة أّن ما يطلق عليه "بنيوّية" في هذه املجاالت ما هو إال

ه بنية )عاّمة 
ّ
ل انطالقا من بنيته، ومهّمة  structureعرفتها العلوم الطبيعّية الّتي كانت تنظر إلى العالم ككّل على أن

ّ
(، وهذا العالم يحل

ل هي البحث عن هذه البنية وعن النظام العام أو النسق العام) ِّ
ّ
ي يحكم هذه البنية. وعندما تّم إسقاط هذه الفكرة systèmeاملحل

ّ
( الذ

ه بنية لغوّية مغلقة يحكمها نظام على ال
ّ
ي تقوم عليه البنيوّية في الّنقد، فهي تنظر إلى الّنص على أن

ّ
ّنقد األدبي أمكن معرفة املبدأ الذ

داخلي مستقّل عن كّل العناصر الخارجّية. ومهّمة الّناقد البنيوي هي البحث عن بنية الّنص واكتشاف نظام العمل األدبي، وهذا ما  

 في مرحلة ما إلى معرفة النظام العام لألشكال األدبّية بصورة عاّمة.  سيوصل حتما 

ركيب"، وهذا يعني أّن            
ّ
فالبنيوّية إذا " طريقة وصفّية في قراءة الّنص األدبي تستند إلى خطوتين أساسيتين هما : التفكيك والت

لبنيوّية الّتي تتفاعل فيما بينها وظيفّيا داخل نظام ثابت من  الّنص من منظور النيوّية هو " لعبة االختالفات ونسق من العناصر ا

ب الّرصد املحايث )
ّ
والّتحليل اآلني الواصف من خالل الهدم والبناء، أي تفكيك الّنص إلى تمفصالته  .(immanentالعالقات الّتي تتطل

داته البنيوّية العمي 
ّ
 قة قصد فهم طريقة بناء الّنص وطريقة اشتغاله. الشكلّية وإعادة تركيبها من أجل معرفة آليات الّنص ومول

لبنيوّيين بعبارة روالن بارث الشهيرة "موت املؤلف"، حيث كانوا يقصدون من ورائها انقطاع  اوكثيرا ما تترجم فكرة املحايثة عند            

وضع حّد للتيارات التاريخية واالجتماعية  صلة املؤلف ومحيطه الخارجي بالعمل األدبي عند انتهائه من الكتابة. والهدف من وراء ذلك 

ز فقط على داخل الّنص أي على ما هو لغوي  
ّ
والنفسية وغيرها في تفسير العمل األدبي، وبعد أن يقص ي الّناقد هذه السياقات يرك

 إلى البنية الكلّية للّنص.  ويبحث عن البنى الجزئية املكّونة للّنص، ودراسة العالقات القائمة بين هذه البنى دراسة وصفية آنّية للوصول 

افد النقد البنيوي:-  رو

 استندت البنيوّية في وجودها إلى خلفيات ومرجعيات استمّدت منها مفاهيمها وأقّرت بها شرعّيتها ولعّل من أهّمها :           

إّن الحديث عن مدرسة جنيف اللغوّية هو في الحقيقة حديث ضمني عن أفكار العالم اللغوي السويسري   :مدرسة جنيف اللغوّية-أ

، ألّن رّوادها ومؤّسسيها من تالمذته واملتأثرين بأفكاره. ويعّد كتاب دي سوسير )محاضرات في علم اللغة العام( "فردينا ندي سوسير"

ه بنية لغوّية مغلقة وعليه فإّن تحليله سيعتمد على أدوات  أّول مصدر للبنيوّية الغربّية ألّن هذه األخ
ّ
يرة كانت تنظر إلى الّنص على أن

تها في أفكار دي سوسير. ولعّل اهّم املبادي السوسيرّية الّتي استثمرتها البنيوّية هي: 
ّ
 لغوّية وأسس لسانّية، فوجدت ضال

غة نظاما أو نسقا م الّنسق أو الّنظام
ّ
ه " : يعتبر دي سوسير الل

ّ
سق بأن

ّ
ن العناصر بينها عالقات وتفاعالت وظيفّية وصفّية. ويعّرف الن

ر  مجموعة من العناصر املتداخلة فيما بينها، أي أّنها ترتبط فيما بينها بعالقات حيث إذا تغّير أحد هذه العناصر أّدى إلى تغّير العناص

سق تتأ األخرى..." 
ّ
 من خالل دراسة أجزائه في عالقتها بعضها ببعض، وفي عالقتها   ّسس على مبدأ أّن "الكّل ال يمكنففكرة الن

ّ
فهمه إال

 . بالعملّية الكلّية لآلداء"

في تعاملها مع النصوص تنظر إليها على أّنها مجموعة من العناصر يجمع بينها نظام من  ساس فإّن البنيوّية وعلى هذا األ             

 العالقات. 



: إّن من بين خصائص الفكر السوسيري هي فكرة الثنائيات، فقد كانت لدى دي سوسير رؤية مزدوجة ثنائية للظواهر، أي  الثنائيات

ه يدعو غلى إدراج هذه األخيرة في سلسلة من املقابال 
ّ
ت الثنائّية للكشف عن عالقاتها الّتي تحّدد طبيعتها وتكوينها. ومن أهّم هذه  أن

ت الثنائيات )اللغة/الكالم(،)الّدال/املدلول(،)اآلنية/الزمانّية(،)التركيب/االستبدال(. وقد استثمرت فكرة الثنائيات في إيجاد املقابال 

ي تندرج  الّتي يقوم عليها الّنص األدبي وكذلك البحث عن نوع العال
ّ
قات الّتي تربط بين طرفي كل ثنائّية إضافة إلى إيجاد الّنظام العام الذ

 ضمنه. 

تعتبر الشكالنية الروسّية إحدى الّدعائم الّتي قامت عليها البنيوّية، والحقيقة أّن هذه التسمّية تطلق على   الشكالنية الروسّية: -ب

زعة  مّية م.وتكمن أه1915مدرسة ظهرت في موسكو ابتداء من سنة 
ّ
هذه املدرسة في اإلشارة إلى األسس الجمالّية ومعارضتها للن

د الّدارس عن الوج كل والقيم الجمالّية على الفكر والخيال وغيرها من األمور الّتي تبعِّ
ّ
ب الش ِّ

ّ
ه  التاريخّية السائدة، ومن ثّم فهي تغل

ي قّدمته الشكالنّية
ّ
نا نقول  الحقيقي لألدب. وعندما نحاول تقييم الجهد الذ

ّ
كل  أ الروسّية فإن

ّ
ّنها وّجهت جهد النّقاد صوب العناية بالش

 أّوال. 

رين في ميالد الحركة البنيوّية. ففي            
ّ
كالنّيين املؤث

ّ
ويعتبر فالديمير بروب صاحب كتاب) مورفولوجيا الحكاية الخرافّية( أهّم الش

الحكاية"، فوجد أّن كّل الحكايات الشعبّية الروسّية الّتي درسها هي عبارة   كتابه الّسابق كّرس جهده للبحث عن "وظيفة الشخصّية في

ي ال يتغّير فهو أفعالها أي  ن أ عن متتالية من الحاالت الثابتة واملتغّيرة. املتغّير هو عبارة ع
ّ
سماء وصفات الشخصّيات، أّما الثابت الذ

ّن الحكاية تمنح في الغالب نفس الوظائف لشخصّيات متعّددة، وهذا ما يسمح لنا  ي تقوم بها. من هنا استنتج بروب أالوظائف التّ 

ي تقوم به شخصّية ما من حيث داللته في 
ّ
بدراسة الحكايات انطالقا من وظائفها.وقد حّدد بروب معنى الوظيفة بأّنها:"الفعل الذ

وظيفة( سعى إلى اكتشاف   31ن أن تحتويها الحكايات محدود )التطّور العام للحكاية". وبعد أن وجد بروب أّن عدد الوظائف الّتي يمك

ي تقوم وفقه الوظائف.
ّ
 الّنظام الذ

 إّن الحديث عن املدرسة الشكالنّية الروسّية هو في األصل حديث عن ائتالف تجّمعين علمّيينهما:            

تريف، فينوكور، بيرك و توماتشفسكي إضافة إلى  برئاسة رومان ياكبسون، من أعالمها بوغا 1915حلقة موسكو:  تأّسست سنة   *

 ميخائيل باختين. لقد كانت هذه الحلقة تهدف إلى إنجاز دراسات لسانّية وشعرّية وفلكلورّية، ومن أهّم ما توّصلت إليه: 

غة.علمنة الدراسة األدبّية: أي   -
ّ
ما أدبّيته،أي تلك  إيجاد علم لألدب على شاكلة علم الل

ّ
وهدف علم األدب ليس هو األدب في عمومه، وإن

 العناصر املحّددة الّتي تجعل منه عمال أدبّيا. 

ركيز على   -
ّ
ركيز  على أحد عناصر العملّية التواصلّية. فالت

ّ
غة في تنّوع وظائفها، ويرتبط تنّوع الوظائف بالت

ّ
غة: تدرس الل

ّ
وظائف الل

ل( يعطي  رسِّ
ُ
ركيز على )املتلّقي( يعطي  االنفعالّية الوظيفة)امل

ّ
أي وظيفة الّتأثير   الوظيفة اإلفهامّيةالّتي تعّبر عن عواطفه ومشاعره، والت

ركيز على )الّسياق( يعطي 
ّ
غةوبالتركيز على )الشفرة( يعطي  الوظيفة املرجعّيةعلى املتلّقي. والت

ّ
ركيز على   وظيفة ما وراء الل

ّ
وأخيرا الت

 .الوظيفة الشعرّيةالّرسالة نفسها يعطي 

غة الشعرّية"، تأّسست في سان بيترسبورغ عام ا* جماعة األبوياز: تسميتها 
ّ
م. وكان من أبرز أعالمها  1916ختصار ل "جمعية دراسة الل

 هداف هذه الحلقة: أبوريس إيخنباوم و يوري تينيانوف. ومن  



 ع موضع اهتمامها الّرئيس العمل األدبي في ذاته.أدب تض إرساء نظرّية  -

عر لغة خاّصة تتمّيز بتشويه متعّمد للكالم العادي.  -
ّ
 اعتبار لغة الش

 : )وقد تّم التطّرق إليها بالّتفصيل في املحاضرة السابقة( مدرسة الّنقد الجديد -ج

 أهم املفاهيم البنيوّية: 

رمزي مستّقل عن نظام الواقع ونظام الخيال وأعمق منهما في آنوضع لنظام  وقيل :" نظام أو نسق، تعّرف البنية بأّنها: البنية "  ،  

رابطة ما، وهذه الرابطة وقد تشمل هذه اللفظة كّل شكل من أشكال االنتظام يمكن إدراكه بالفكر. أو هي " جملة من العناصر تربطها 

 العناصر". ومن سمات هذه البنية: هي عبارة عن خاصّية مشتركة بين 

ة ويقصد بها تناسق البنية داخلّيا، فهي ليست مجّرد  الشمولّية:  -
ّ
تتبع أنظمة داخلّية من   أجزاءجمعت تعّسفا، بل هي وحدات مستقل

وأعم من خصائص هذه القوانين على البنية خصائص أشمل تحّدد طبيعة األجزاء وطبيعة اكتمال البنية ذاتها. وهكذا تضفي  أنشأنها 

 كما أّن هذه األجزاء تكتسب طبيعتها وخصائصها وقيمتها من كونها داخل هذه البنية.  األجزاء الّتي تتكّون منها البنية.

ما هي متحّركة وفق قوانين تقوم بتحويل البنية ذاتها إلى بنية فعلّية تسهم بدورها في    التحّول: أي أّن البنية ليست وجودا ثابتا  -
ّ
وإن

ر 
ّ
ر   التكوين وفي البناء وفي تحديد القوانين ذاتها، أي أّن البنية تعمل بوصفها تؤث

ّ
في تكوين ما بداخلها من ماّدة جديدة مثلما تتأث

 بوصفها الجديد. 

غة تبني تكويناتها ووحداتها من  ذاتّية االنضباط: فالبنية ال  -
ّ
تعتمد على مرجع خارجها لتبرير أو تعليل عملياتها التحويلّية. بمعنى أّن الل

 خالل أنظمتها الداخلّية الكاملة. 

  ما هي عقد تلتقي عندها سلسلة من  نظام العالقات
ّ
ة بذاتها، وإن

ّ
: ترفض البنيوّية التعامل مع العناصر باعتبارها كيانات مستقل

توكيد أسبقّية  عليه كانت األطروحة الجوهرّية للبنيوّية " و يتحّدد على ضوء عالقاتها بغيرها. الختالفات أي أّن مضمون هذه العناصر ا

 بعالقاتها. 
ّ
 العالقة على الكينونة"، وأولوّية الكّل على األجزاء فال سبيل إلى تعريف الوحدات إال

 هني الّدال، وعلى الّرغم من أّن  الحضور والغياب
ّ
: إذا كان الّدال هو الصورة الصوتّية للمدلول، فإّن املدلول هو التصّور الذ

ف بنية الّداللة. وقد تطّور 
ّ
 أّن اتحادهما يؤل

ّ
مفهوم الثنائّية عند البنيوّيين فيما سمّي بالبحث الداللي عن  العالقة بينهما اعتباطّية إال

اهر وعالقاته العميقة.أي قراءة ظاهر الّنص وباطنه.  
ّ
 الّنص في نسقه الظ

بين الّدال واملدلول. فالكلمة أو الّدال عندهما هو إشارة حّرة وقد رفض كّل من روالن بارث وجاك الكان فكرة وجود ارتباط ثابت             

ل حالة حضور في حين 
ّ
ه يعتمد على ذهن املتلّقي إل تمث

ّ
ل املدلول حالة غياب ألن

ّ
 حضاره إلى دنيا اإلشارة. يمث

ه تّم اإلشارة إليها بش يء من التفصيل في مقي 
ّ
    اس املقاربات النقدّية املعاصرة(.مالحظة: ) تّم اختصار املعلومات املقّدمة ألن


