
 ) البنيوية في النقد العربي املعاصر( -2-النقد البنيوي 

ركيز على العالم الّداخلي للّنص األدبي في بنياته             
ّ
يعتبر املنهج البنيوي نقلة نوعّية في مسار الّنقد األدبي الحديث لتمّيزه بالت

ي إلى اّن البنيوّية منهج نقدي ُعن   االلغوّية والرمزّية  والفنّية، والبحث عن العالقات والقوانين الباطنّية الّتي تحكمه. وكما أشرنا سلف

ي تنتظم في هذه العالقات. وبالتالي فالبنيوّية " منهج نقدي 
ّ
سق الذ

ّ
بالكشف عن عناصر بنية الّنص والعالقات الّتي تربط بينها والن

 عن غيره".
ّ
ل الّنص بنية لغوية متعالقة، ووجودا كلّيا قائما بذاته مستقال

ّ
 داخلي يقارب النصوص مقاربة آنية محايثة، تتمث

باعتبارها بديال علمّيا  -ومنذ ظهور البنيوّية في فرنسا في منتصف القرن العشرين، وهي تبسط هيمنتها على الساحة النقدّية                 

فته املناهج السياقّية بإهمالها جوهر العمل األدبي . ولم يكن  -اخرج الّنقد من السيطرة اإليديولوجّية
ّ
مالئة بذلك فراغا كانت قد خل

ر  باملّد البنيوي في إطار انفتاحه على الثقافات الوافدة والّنهل من عناصرها. فالّناقد العربي، منذ بداية الّنقد العربي ب
ّ
منأى عن التأث

احتكاكه بالغرب، وهو يحاول استعارة األدوات اإلجرائية ملقاربة الّنص األدبي ومحاولة تفسيره. وعلى غرار املناهج السياقّية  وجدت 

إلى الفكر العربي في سّتينيات القرن املاض ي من خالل دراسة أكاديمّية للباحث التونس ي "حسين الواد" املوسومة " البنيوّية طريقها 

ي عّده أغلب الدارسين أّول محاولة في النقد البنيوي عند العرب.  .1972البنية القصصّية في رسالة الغفران" سنة 
ّ
وهي البحث الذ

و "صالح فضل" و " كمال أبو        نادية إلى تبّني املمارسة البنيوّية مثل "عبد السالم املسّدي" وتوالت بعد هذا العمل األصوات امل

 توّجهين اثنين هما:ديب" و "زكريا إبراهيم" وغيرهم الكثير. وقد تراوحت جهود هؤالء بين 

ا إليها وتقريبها للقارئ العربي حّتى تّتضح له التوّجه األّول: عكف أصحابه على تأصيل املنهج البنيوي ودراسة جملة القضايا الّتي دع

ن من اإلحاطة بإطارها العام قبل أن يستوعب مبادئها وخصائصها وما يمّيزها عن النظرّيات الّتي سبقتها. وقد 
ّ
مصادرها األولى فيتمك

 نحا هذا الّنحو كّل من: صالح فضل وعبد السالم املسّدي وعبد العزيز حمودة.

للمنهج البنيوي وبدل البحث في أصوله الغربّية وخلفياته، سعى إال تأسيس تجاوز أصحابه نوعا ما األطر النظرّية التوّجه الثاني: 

يد بنيّوية في الّنقد العربي، مستثمرا أدواتها اإلجرائي}ة في مقاربة نصوص أدبّية عربّية. وهو ما قام به كل من كمال أبو ديب ويمنى الع

  الغذامي.وعبد امللك مرتاض وعبد هللا

:نموذج التأصيل( صالح فضل والنظرية البنائية( 

يعتبر كتاب "نظرية البنائية في النقد األدبي" لصالح فضل من الكتب السّباقة في تاريخ النّقد العربي الحداثي في تأصيل           

ه 
ّ
ة التاريخّية وكثير من املعرفة النقدّية، بحكم ينفرد...بين سائر كتب تلك املرحلة ببعض الرياد »البنيوّية، وهناك من يعتبر أن

ي سلكته البنيوّية ابتداء من نشأتها وصوال إلى «ضخامة الحجم وثقل الكم العلمي
ّ
، فقد عمل صاحب الكتاب على رسم املسار الذ

ن القارئ جملة املقوالت الّتي نادت بها، غير غافل عن أّي مرحلة من مراحلها وال متجاوز ألّي رائد من رّوادها 
ّ
املؤّسسين. وهكذا يمك

ع في بيئته األصلّية والوقوف على شروطه العلمّية  والعملّية.  العربي من فهم واستيعاب املنهج البنيوي كما ُوض 

 صفحة مقّسمة إلى قسمين اثنين: جاء الكتاب في أزيد من خمسمائة           

بالوقوف على كّل املراحل الّتي ساهمت في نشأة البنائّية الغربّية بوصفها القسم األّول: خّصصه ألصول البنائّية، حيث التزم فيه 

إحدى منجزات تطّور الفكر الغربي، مستعرضا الخلفيات الفكرّية الّتي استندت إليها. وهذا الوقوف هو نتيجة رغبة في التأصيل 

ن الفكر العربي من استعارته استعارة إيجابّية.ملسار البنيوية الغربّية من جهة، وتأسيس لقراءة واعية للمشروع البنائي حتّ 
ّ
 ى يتمك



وشروط  القسم الثاني: أفرد هذا الجزء من الكتاب للّنقد األدبي البنائي عالج فيه: البنائّية في األدب، ومستويات التحليل البنائي

م السميولوجّية في األدب. 
ُ
عر وتشريح القّصة والُنظ

ّ
ه الّدارسين هذا القسم أ ويعتبر بعضالنقد البنائي ولغة الش

ّ
هّم ما في الكتاب ألن

ي كان غير واضح لدى ا
ّ
وق لقارئ العربي وال مستساغ من قبل أيصّب في صميم الّنقد األدبي البنائي الذ

ّ
التقليدي، وعلى صحاب الذ

 الخصوص في تلك املرحلة املبكرة.

 :)كمال أبو ديب نحو بنيوية عربّية )نموذج التطبيق 

ين عملوا على تطبيق املهنج البنيوي على نصوص أدبّية عربّية تراثّية، كما حاول              
ّ
يأتي الّناقد كما أبو ديب في طليعة النّقاد الذ

ي كان وراء إنتاجها في الغرب. وقد ضّمن جهوده في عّدة مؤلفات لعّل أبرزها 
ّ
تطبيعه على طبيعة نصّية تختلف عن طبائع الّنص الذ

عر" عام كتا
ّ
ي،دراسة بنيوّية في الش

ّ
 م.1979ب "جدلّية الخفاء والتجل

اه لدراسة نماذج شعرّية تراثّية موقفا واثقا من قدرة وفي هذا الكتاب يقف كمال أبو ديب من املنهج البنيوي          
ّ
ي تبن

ّ
الذ

ي تقوم عليها القصيدة 
ّ
ل في نسيج شبكة العالقات الت

ّ
العربّية واكتشاف مكّوناتها وبناها. وقد جعل املنهج البنيوي على التوغ

 كتابه هذا في قسمين اثنين

القسم األّول: وسمه ب "أبعاد أولى" وتضّمن أربعة فصول ، األّول خّصصه للصورة الشعرّية )الفاعلية املعنوّية والفاعلية 

النفسية للصورة:دراسة في البنية(، بينما الفصل الثاني فجعله للفضاء الشعري )البنية والتصورات املتخللة:دراسة في فضاء 

لتطور اإليقاع الشعري:ظواهر في الشعر الحديث( والفصل الرابع جاء حو قوانين بنيوّية القصيدة(، أّما الفصل الثالث )ن

  بعنوان )األنساق البنيوّية في الفكر اإلنساني والعمل األدبي(.

عر" وتضّمن فصلين اثنين أحدهما خّصصه ل) دراسات بنيوّية 
ّ

القسم الثاني: جاء تحت عنوان "نحو منهج بنيوي في تحليل الش

اني وسمه )اآللهة الخفّية، 
ّ
عري(في شعر أبي نواس وأبي تّمام( والث

ّ
 نحو نظرية بنيوّية للمضمون الش

ى فيها الفكر البنيوي وبقّية م -حاول أبو ديب من خالل كتابه هذا           
ّ
ي تبن

ّ
فاته الت

ّ
املكّونات األساسّية للظاهرة إلى تحديد  -ؤل

ي تنبع من هذه العالقات، ثّم البحث عن التحّوالت 
ّ
ي تشّع منها، والّدالالت الت

ّ
الجوهرّية الشعرّية  ثّم إيجاد شبكة العالقات الت

اطه على النصوص الشعرّية إسقاطا آليا دون مراعاة لطبيعة للبنية . وقد اعتمد كمال أبو ديب على نموذج الثنائية وإسق

ص العربي وخصائصه املمّيزة ومحاولة إخضاعه آلليات وضعت أصال وفق مرجعيات مغايرة ملرجعيته ولنصوص مخالفة له. 
ّ
الن

في تعاملها مع القصيدة ولهذا الّسبب واجهت دراسة كمال أبو ديب نقدا الذعا، ومع ذلك تظّل من أكثر الدراسات العربّية جرأة 

 في ذاتها وبشكل محايث.

 واجب:

قد األدبي " إلى أصول البنيوّية. ُعد إلى الكتاب لإلجابة عن      
ّ
تحّدث صالح فضل في القسم األّول من كتابه "نظرية البنائية في الن

 األسئلة التالية:

ي جاءت في الكتاب  -1
ّ
 أذكر أصول البنيوّية الت

ص أحد هذه  -2
ّ

 األصول )على حسب اختيارك(لخ

م عند استئناف الدراسة.
ّ
 مالحظة: اإلجابات تسل


