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هج النقدٌةمحاضرة فً المنا  

 

المنهج بوصفه إطارا علمٌا ٌساعد على كشف جمالٌات النصوص وفهم 

طرٌقة فً البحث توصلنا إلى نتائج مضمونة أوشبه »مكوناته وأبعاده الداللٌة هو:

مضمونة فً أقصر وقت ممكن، كما أنه وسٌلة تحصن الباحث من أن ٌتٌه فً 

الجٌاللً : المناهج النقدٌة ٌنظر: حالم ”)دروب ملتوٌة من التفكٌر النظري

 (04، ص4002المعاصرة 

فالمنهج بهذه الوجهة هوالمفتاح اإلجرائً الذي ٌساعدنا على كشف بواطن 

النصوص وحقائقها، ألنه لٌس مجرد أداة منهجٌة فحسب، وإنما ٌختزل رؤٌة خاصة 

وغٌرها التً أدت إلى  للعالم شارك فً تفعٌلها مجموعة الخلفٌات السوسٌوثقافٌة

 ظهوره، وبالتالً فهو ٌساعدنا على رصد أبعاد النص اإلبداعٌة.

 (ٌنظر: نصٌرة مصابحٌة،: تجلٌات المنهج اللغوي الجمالً عند مصطفى ناصف) 

إذا كان المنهج فً تعرٌفه المتداول ٌتمثل فً مجموعة من المفاهٌم والتصورات 

التً تفضً إلى نتٌجة ما، فإّن اإلشكالٌة المتصلة واألدوات والخطوات اإلجرائٌة 

تظهر عند صعوبة ترتٌبها وتنسٌقها بالشكل الّذي ٌجعلها تؤّدي إلى النتٌجة 

ٌنظر: ” ) الّنص عالم مهول من العناصر اللّغوٌة المتشابكة“المنشودة، ولّما كان 

. 42من البنٌوٌة إلى التشرٌحٌة، ص-عبد هللا محمد الغذامً، الخطٌئة والتكفٌر  –

(وٌنظرأٌضاً:) محمد ملٌانً: النص وسؤال المنهج قراءة فً فكر محمد مصاٌف 

 النقدي(

ٌّز عن -فقد أضحى التعامل مع هذه المادة أشّد تعقٌدا وتداخال   لكونها تستم

مما جعل الكثٌر من النقاد  -الظواهر واألنساق الثقافٌة والمعرفٌة األخرى

 ده؟ٌتساءلون: هل من منهج لفهم الّنص ونق

من هنا تبرز هذه اإلشكالٌة فً الصراع الممتّد بٌن اتجاهٌن اثنٌن: ٌرى االتجاه 

األّول أن الّنص األدبً علّة لمعلول سابق ٌنبغً الكشف عن دالالته بربطه بسٌاقه 

الخارجً، وٌدخل فً هذا المجال المنهج التارٌخً والمنهج االجتماعً والمنهج 

 النفسً واألسطوري.

االتجاه الّثانً أن ٌدرس الّنص األدبً انطالقا من العالقات الداخلٌة  بٌنما ٌحاول 

 التً تحكمه كالشكالنٌة والبنٌوٌة والتفكٌكٌة..، السٌمٌائٌة، األسلوبٌة، التداولٌة .

وهناك من ٌطمح إلى الجمع بٌن االتجاهٌن: داخل وخارج الّنص، كالبنٌوٌة 

 التكوٌنٌة.



ة تسٌر فً اتجاهٌن : اتجاه سٌاقً حٌث تدرس المناهج النقدٌ وٌمكن القول إن 

النصوص األدبٌة فً ظروف نشأتها والسٌاقات الخارجٌة لها ، والتأثٌرات التً 

ٌتوقع للنص أن ٌؤثر فٌما ٌحٌط به، وٌمكن أن ٌشمل هذا كل الدراسات النقدٌة 

 أي أنها تتوسل بوسائل خارجٌة –التً ال تجعل النص األدبً وحده مدار اهتمامها 

 لٌست من داخل النص نفسه .

 المنهج التارٌخً:

حٌث االهتمام بالسٌاقات الزمنٌة للنصوص ومنتجٌها بعًٌدا عن األحكام والمعاٌٌر 

(  4181 -4141 -التً ارتضاها الكالسٌون. ومن رواد هذا المنهج ) تٌن

 .  الجنس، البٌئة والعصر  هً :  الفرنسً . ومؤثراته الثالثة

 :المنهج االجتماعً

( التً ربطت بٌن  4114 -4770حٌث ٌتساوق وما طرحته فلسفة هٌجل )   

بًٌنا فٌه، كما أن الماركسٌة   األنواع األدبٌة والمجتمعات، وكانت الواقعٌة إفراًزا

 ُتداِخل فٌما بٌن المنهجٌن التارٌخً واالجتماعً.

 المنهج النفسً:

(  4818-4134ى فروٌد ) ٌر   وفٌه االهتمام بشخصٌة األدباء ودوافع اإلبداع؛

أن األدب تعبٌر مقنع ٌحقق رغبات مكبوتة قٌاًسا على األحالم .. هذا ٌعنى النقد 

 بتفسٌر األدب ال الحكم علٌه .

وهناك من ٌضٌف إلى هذا المنحى : المنهج الِسٌري ، األٌدٌولوجً، الوجودي،  

 ا ورؤٌة.الفلسفً، الدٌنً، األخالقً، األسطوري، وغٌرها من التسمٌات طرحً 

( حٌث ٌنصّب النقد هنا على  Textualأما المنحى/ االتجاه الثانً فهو النصً ) 

دراسة النص بذاته، وٌسعى إلى الكشف عن العالقات التً تتحكم بها من غٌر أن 

 تعٌر أهمٌة كبٌرة للسٌاقات الخارجٌة ، ومن أهم هذه المناهج النصٌة :

 المنهج الشكالنً :

؟ ( أنشط  – 4184قة موسكو اللغوٌة ، وكان ٌاكبسون ) حل 4843أسسته عام  

إن هدف علم األدب لٌس هو األدب فً عمومٌته وإنما ” أعضائها ، حٌث قال : 

ا ) انظر كتاب صالح  ًٌ أدبٌته، أي تلك العناصر المحددة التً تجعل منة عمال أدب

 (. 41فضل : نظرٌه البنائٌة، ص

 النقد الجدٌد:

ٌث كان االهتمام بالشعر من غٌر أي سٌاق خارجً ، وأبرز وقد برز فً أمرٌكا، ح

( وألن تٌت ) 4878-4181( ورتشاردز )  4843 -4111نقاده إٌلٌوت ) 



(  4880 -4804( وبروكس )  4872 – 4111( ورنسوم )  4878 -4188

 وهذا األخٌر تناول بمثابرة مسألة دراسة القصٌدة واستٌعاب شكلها الفنً .

 المنهج البنائً :

( أن التعرٌف األول للبنائٌة ٌعتمد على مقابلتها  4811ٌرى صالح فضل )    

وتعتبر تجمعها مجرد تراكب وتراكم،   بالجزئٌة الذرٌة التً تعزل العناصر ،

فالبنائٌة تتمثل فً البحث عن العالقات التً تعطً للعناصر المتحدة قٌمة وضعها 

 (.483فً مجموع منتظم ) ن.م، ص

وهو بعكس البنائً، ٌقوض أوال البناء  المنهج التفكٌكًوٌتفرع من االتجاه النصً 

النصً ، ثم ٌنظر فً المركبات من جدٌد إلعادة التشكٌل والبناء ، وهناك المنهج 

اللغوي، والبالغً، واأللسنً،واألسلوبً، وال تتوقعوا منً االستفاضة فً هذا 

 المقام.

ن سائدان : سٌاقً ونصً . وفً رأًٌ أن لٌس مجمل القول : فً النقد اتجاها

هناك ضرورة للبقاء فً خانة واحدة، فعلى الناقد أن ٌكتب كما ٌحس ال كما ٌتطلبه 

ا كان، ٌكتب كما تملٌه علٌه رسالة الكتابة )  –منهج  ًٌ ( ، إذ ال بد  Messageأ

أصبو  ألي شًء  ومتى ؟  للنقد من رسالة، وال بد من طرح أسئلة: لماذا النقد ؟

ٌهذي   –من غٌر رسالة  –وكٌف ؟ وإال فإن الناقد   وأٌن ؟ وماذا أبغً هنا ؟  ؟

بمربعات وأشكال ” تدوخنا ” أو ٌعبث أو ٌتسلى، أو على األقل ٌمأل صفحات 

 الصفحات . وجمل أسهل علٌنا أن نفهم جملة باللغة الصٌنٌة من أن نفهم هذه

 الً:وٌمكن أن نلخص هذه المناهج فً الجدول الت

 المناهج النصٌة) المناهج النسقٌة(   المناهج السٌاقٌة

المنهج البنوي) البنٌوي،  -4 المنهج التارٌخً. -4

 البنائً(.

 المنهج األسلوبً. -4 المنهج النفسً. -4

 المنهج السٌمٌائً. -1 المنهج االجتماعً. -1

 المنهج التداولً. -2 المنهج األسطوري  -2

 نظرٌة التلقً. -3 الجمالً. المنهج -3

 النقد الثقافً -4 المنهج المثٌو دٌنً. -4

المنهج الظاهري)  -7  



 الموضوعاتً(.

 النظرٌة الشعرٌة. -1

 


