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  شكر وعرفان

نشكر هللا عز وجل على نعمھ وفضائلھ 

لھ الحمد على نعمة ،وعلى منھ وتوفیقھ 

  :بعدأما  وكفا بھما نعمة ،اإلسالم والعلم 

ومن ،مع انتھاء ھذه الدراسة  ایسعدن

 قدمنت أن،دواعي االعتراف بالجمیل 

 إلىواالحترام والتقدیر  لجزیلابالشكر 

الذي كان معنا طوال ، معرف رضا األستاذ

 ناولم یبخل علی،ھذا البحث دعما وصبرا 

 أفضلبنصائحھ القیمة وتوجیھاتھ بما ھو 

  الفاضل أستاذنافشكرا لك ،وانجح 

 جودي - ( األساتذة بشكر كل من تقدمنكما 

الذین لم  و )لخضر تومي_ حمدي منصور 

لى كل من إو ،ا بالنصح والدعمنعلی ایبخلو

ن مھذا الموضوع راجین لكان عونا وسندا 

بھ عبده یجزي  ماخیر هللا یوفقھم ویثیبھم 

وصلى هللا  ،نھ نعم المولى ونعم النصیرإ|،

  .على محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین



  

  

  

  

  دمةـمق
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  :مقدمة

النقدیة الحدیثة في مقاربتها لألثر األدبي الخروج به من بوتقة  حاولت الدراسات -

  .والبحث في خصائصه الفنیة ووظائفه الجمالیة والتنقیب عن أسرار مكوناته اإلتباع

واألدب من العقد السابع من القرن الماضي تسربت إلى الفكر  وفي النصف الثاني -

ب تالك: فردیة وفلسفات ومناهج غربیة بواسطة قنوات مختلفة منها العربیین تیارات

ات العلمیة والمنظمات السیاسیة والصحف والمجالت، الواردة من الغرب والبعث

والثقافیة التي عرفت انتشارا في  ، وكانت البنیویة من بین التیارات الفكریة....والنقابیة

الساحة العربیة باعتبارها نظریة في المعرفة تؤكد أهمیة النموذج أو البناء في كل معرفة 

تساب أي علم ویتمثل علمیة تجعل للعالقات الداخلیة والنسق الباطن قیمة كبرى في اك

النقد البنیوي كمنهج لغوي في اكتشاف البنى أوال وتحلیلها ثانیا انطالقا من البنیة السطحیة 

  .إلى البنیة العمیقة

ویعد انفتاح النقد العربي على المشروع الغربي البنیوي ومحاولة استلهام مقوالته  -

اقتضتها طبیعة  اإلجرائیة في تحلیل النصوص األدبیة استجابة لبعض الدواعي

إلى البحث عن بدیل إجرائي جدید للفهم  ةالحاجة الملح :الثقافیة منهاالحالة 

والتفسیر، بعد أن عجزت المناهج السیاقیة عن تحقیق الفهم والمعاینة والتحلیل، 

موضوعیة والدقة العلمیة غة البفي إضفاء الص غربيوكذا محاولته لمسایرة العقل ال

ومن بین النقاد العرب الذین تبنوا البنیویة في  ،األدبیةعلى دراسة الظاهرة 

خالدة : دراساتهم وحاولوا تطبیق إجراءاتها ومبادئها على النصوص العربیة نجد

الخطیئة (عبد اهللا الغذامي و ، )النصمعرفة (یمنى العید ، و )حركیة اإلبداع(سعید 

تص دراستنا هذه وستخ). بنیة الخطاب الشعري(عبد المالك مرتاض و ، )والتكفیر

الذي " دبب أبيكمال "بأبرز النقاد نتاجا والذي حّلق عالیا في هذا المیدان وهو 

استطاع أن یبلور منهجا نقدیا في تحلیل الخطاب مغترفا من الثقافة الحداثیة 

البنیة اإلیقاعیة : الغربیة ویتجلى هذا من خالل مؤلفاته وكتبه المتنوعة نذكر منها
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، جدلیة الخفاء )1974(بدیل جذري لعروض الخلیل  نحو  للشعر العربي

، الشعریة 1986منهج بنیوي  نحو ، الرؤى المقنعة1979والتجلي 

 إلى تقدیم دعامة للتأصیل والتحدیث في دیب يأبحیث سعى ، ...1987

المنهجیات الحدیثة في قراءة النص التراثي، كما سعى إلى تغییر الفكر العربي من 

  .فكر یترعرع في مناخ الرؤیة المعقدةسطحي إلى  مجزأفكر 

طبیعة : التي جعلتنا نخوض في هذا الموضوع بالتحدید هو األسباب ولعل من بین -

لمام بالمناهج النقدیة إلایهتم بالنقد و یدرسه علیه  حثفمن البدیهي أن كل با ،التخصص

معتقدات وما تحویه ما تطرحه هذه األخیرة من أفكار و المعاصرة لمعرفة  أوسواء القدیمة 

إرتأینا في الدرس النقدي  ار لما كان هذا المنهج البنیوي مقر و ،إجرائیة وتطبیقیة  آلیاتمن 

في الساحة النقدیة العربیة وبناء على هذه  ه، للتعرف على  الدراسات البنیویةولتنا

 دیب يالنقدي المعاصر كمال أب المنجزالبنیویة في : (سوما بـو بحثنا مجاء االعتبارات 

قد اإلحاطة بالمنهج البنیوي في الن إلىحیث یسعى البحث في حدود ما أتیح له،  )نموذجا

  .دیب يأبالعربي من خالل تجربة 

ومن خالل اختیارنا للموضوع واطالعنا على أهم الكتب حوله اكتشفنا بأن هناك  -

الخفاء جدلیة (اتهمؤلف إحدىتصر على قبعض الدراسات سابقة له وان كانت دراسات ت

نذكر  و له إضاءة،حیث اتسمت بتوجیه نقد الذع لمنهجه ودراسته أكثر مما هي )والتجلي

  :منها

  .وائل سید عبد الرحیم في كتابه تلقي البنیویة في النقد العربي

  .دبب يبنیویة كمال أب:ودراسة أخرى في مجلة الفكر لیوسف جابر بعنوان

تتبلور معالم إشكالیات بحثنا تتضح و طرح وتأسیسا على ما تقدم ضوء هذا ال فيو 

یویة في العالم العربي؟ وما هي نظرة نالب روادأهم  مه نم- : تیةفي األسئلة اآل غهاینص

  ؟ یويدیب للمنهج البن يأب
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راء النقدیة التي وجهت ؟ وماهي أهم اآلم الدراسات البنیویة التي عالجهاوما هي أه -

من مقدمة وتمهید  المكونةبحث خطة ال إتباعأینا جابة عن هذه التساؤالت ارتلیه؟ ولإلإ

، المفهوم اللغوي واالصطالحي للبنیویةولنا فیه تحدید فحاالتمهید  ماأ:خاتمةو وفصلین 

البنیویة بین النقد العربي والنقد العربي حیث : سوم بو المالفصل األول ویلي هذا التمهید 

 : موعة من النقاط تتمثل فياحتوى على مج

 

  .من العرب الغربیة وروادها یویةأعالم البن البنیویة وأهمأصول وروافد  -

 .بیات البنیویةلإیجابیات والس -

 .تعدد المصطلح البنیویة عن العرب -

 .العرب بأزمة البنیویة دنقاتصریحات ال -

دیب تضمن عدة نقاط  يالبنیویة عند كمال أب :ب افجاء موسوم الفصل الثانيأما 

  : هي

 .دیب يعن أب مصطلح البنیویة -

 عة قراءة في كتابقراءة في كتاب الرؤى المقن:(دیب يالدراسات البنیویة لدى أب -

 .دیب يالنقدیة التي وجهت لكمال أب أهم اآلراء وأخیرا) جدلیة الخفاء والتجلي

اعتمدنا على و ، إلیهاوأنهینا بحثنا هذا بخاتمة لخصنا فیها أهم النتائج المتوصل 

ثراء هذه الدراسة هذا الموضوع وإلي رأیناه األمثل لمعالجة صفي الذالمنهج التاریخي الو 

  :اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها

  .دیب يوالتجلي لكمال أب الخفاءجدلیة الرؤى المقنعة و  -

  تبریتاور رات في مناهج النقد األدبي لبشیر محاض -

  .سيیإشكالیة المصطلح لیوسف وغل 

  .سید عبد الرحیم قد العربي لوائلفي النتلقي البنیویة  -
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صعوبة التعامل مع الكتابات : وككل بحث واجهتنا جملة من الصعوبات لعل أهمها -

  .أبو دیب نظرا لغموضها وتعقیدها

  .صعوبة تصفح وقراءة الكتب المحملة الكترونیا

السیر الظروف العائلیة التي استنزفت منا الجهد الكثیر وأعاقتنا عن  إلىباإلضافة  -

  .والتقدم في انجاز هذا البحث

فالشكر هللا عز وجل على : تقدیم الشكر إالنا في هذا المقام عسیوفي األخیر ال  -

أنعم علینا بنعمة العقل وأمرنا بالعلم والذي هدانا وسهل لنا السبل وهون علینا الصعاب 

  .وعلمنا ما لم نعلم

المستمرة وتوجیهاته رضا معرف لمساعدته : الشكر الجزیل ألستاذنا المشرف -

  .السدیدة

  .ذلك فعزائنا أننا أخلصنا الجهد غیركان  إنفمن فضل اهللا ونعمة، أما  وفقنا فإن 



 

  

  

  

  

  :تمهید

  المفهوم و البنیویة الماهیة

  البنیویة لغة: أوال

  البنیویة اصطالحا: ثانیا
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  :المفهومو  الماهیة: تمهید

بنیة الفكر الذي یشكل أساس البنیویة أو البنائیة تیار فكري یهدف إلى الكشف عن 

عرجنا ا لحدیث عن المنهج البنیوي إال إذال یسعنا الشروع في اوالحاضر و ثقافة الماضی

  .اصطالحاو على تحدید مصطلح البنیة لغة

 :البنیویة لغة: أوال

حیث نجدها في معجم لسان العرب ) بنى(البنیة التي تشتق من الفعل الثالثي -

هي البنیة والبنیة ما بنیته، وهو الِبنى والُبنى، یقال بنیة " معان متعددة من مثلتستقطب 

بالضم  الُبنىئة التي ُبني علیها مثل المشیة والركبة و رشا كأن البنیة الهیوهي مثل رشوة و 

المقصور، مثل البنى، ویقال جزى، :ِبنى بكسر الباء مقصور، مثل جزیةُبنیة وُبنى و 

    )1(."ما یبتني به دارهالرجل أعطیته بناء و وفالن صحیح البنیة أي الفطرة وأبنیت 

أقام شاده و أ: البیت: على "الحدیث الروس"في المعجم العربي ) البنیة(كما تدل  -

ألزم آخرها ضربا واحدا من السكون أو : أقام فیها البناء، الكلمة: ، األرض...درانهج

 )2("...حركة

هو یعني الهیئة أو بنى و ، أي )Structure(البنیة مشتقة من الفعل الالتیني و " -

 .)3("الكیفیة التي یوجد الشيء علیها

فت من عالم آلخر اختلنجد أن لفظة البنیة تعددت و  تعاریفمن خالل ما تقدم من و 

  .الكیفیةفهي تعني رشوة ومشیة كما تعني البناء والتشیید وتارة تعني الهیئة و 

 :مثال ذلكالكریم و مشتقات حاضرة في القرآن غیرها من الو ) بنى(ونجد لفظ  -

                                                           
  .106، ص2004، 1لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط: منظور ابن)1(
  .252، ص1973، مكتبة الروس، باریس، فرنسا، ط)بنى(المعجم العربي الحدیث الروس، مادة : خلیل الجر )2(
، 2006، 1النشر، قسنطینة، ط المعاصر، دار الفجر للطباعة و بي محاضرات في مناهج النقد األد: بشیر تاوریریت )3(

  . 10ص
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  )1(."َفَقالُوا اْبُنوا َعلَْیِھْم ُبْنَیاًنا " قوله تعالى 

  .)2("الَِّذي َجَعَل َلُكُم اَألْرَض ِفَراشًا َوالسََّماء ِبَناء" قوله و 

ٰ◌َتْقَوٰى ِمَن اللَِّه َوِرْضَواٍن َخْیٌر َأْم َمْن َأسََّس  َأَفَمْن َأسََّس ُبْنَیاَنُه َعَلى" قوله أیضا و 

  )3(."ُبْنَیاَنُه َعَلٰى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاْنَهاَر ِبِه ِفي َناِر َجَهنَّمَ 

 :البنیویة اصطالحا: ثانیا

 اصطالحابعدما تعرفنا على مفاهیم البنیة لغة اآلن نتطرق لماهیة البنیویة -

، الذي أللسنياإن البنیویة في النقد األدبي هي بشكل خاص ثمرة من ثمرات التفكیر "

  .)4("هي محاولة علمیة لتطبیق علم اللغة العام على دراسة األدبو میز نقد هذا العصر، 

نظام من " ن مفهوم البنیة هوبأ یقرlucien saif  لوسیان سیفكما نجد  -

ال یمكن  یشكل كال متكامالو  ،ریة ألي كیانالسمات الجوه حددالعالقات الداخلیة الثابتة، ی

بكلمات أخرى یشیر إلى نظام یحكم هذه و ،هاختزاله إلى مجرد حاصل مجموعة عناصر 

 )5(."قوانین تطورهاناصر فیما یتعلق بكیفیة وجودها و الع

ن أن البنیة خاصیة داخلیة خاضعة لجملة م لوسیانمن خالل هذا التعریف یقر 

  .تماسك أجزائهاالتي ترنو لتطویرها و القوانین 

الواسع هي طریقة البنیویة في معناها "بقوله ) Robert shcoles( "شولز"یعرفها و  -

ة في معناها یو نیالبء الفردیة بل في العالقة بینها و لیس في األشیابحث في الواقع و 

 )6(."األخص هي محاولة نقل النموذج اللغوي إلى حقول ثقافیة أخرى

                                                           
  .20سورة الكهف، اآلیة  )1(
  .22سورة البقرة، اآلیة )2(
  .109سورة التوبة، اآلیة  )3(
  .122، ص2008، 1مناهج النقد األدبي الحدیث رؤیة إسالمیة، دار الفكر، دمشق، ط: ولید قصاب )4(
  .542، ص2006، 1وي، عمان، طمجدالعلم الشعریات قراءة مونتاجیة في أدبیة األدب، : عز الدین المناصرة )5(
  .10ص،،بي المعاصرمحاضرات في مناهج النقد األد:بشیر تاوریریت )6(
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باعتبارها نسقا "یقدم لنا تعریفا للبنیة  jean paiget"جون بیاجي"في حین نجد  -

ل قائما ظمن شأن هذا النسق أن یمن التحوالت یحتوي على قوانینه الخاصة علما بأن 

یزداد بفضل الدور الذي تقوم به هذه التحوالت نفسها دون أن یكون من شأن هذه و 

 )1(."التحوالت أن تخرج من حدود ذلك النسق

من خالل ما سبق أن البنیة نسق من التحوالت الخارجیة  هن بیاجیو جیحدد لنا  -

یعزز في ثراءه مما بحاجة ألي عنصر یساهم في نموه و  كما یبین أن هذا النسق لیس

 .یسمح له باستقاللیة

ثالث  في تعریفه تتألف من هأما عن خصائص البنیة التي أشار إلیها بیاجی  -

 .التنظیم الذاتيالتحویالت و الكلیة، : هيمیزات و 

 "الشمولیة: (الكلیة( totalité معناها أن البنیة تتألف من عناصر داخلیة و

ٕانما هي خلیة ذاتها ولیس تشكیال لعناصر متفرقة و متماسكة بحیث تصبح كاملة في 

هذه المكونات الجوهریة و طبیعة مكوناتها ها الخاصة التي تشكل طبیعتها و تنبض بقوانین

 )2("...أشملو تجتمع لتعطي في مجموعها خصائص أكمل 

أي أن هذه السمة خضوع لعناصر التي تشكل البنیة بقوانین تمیز المجموعة  -

 .كمجموعة أو الكل ككل واحد

  

                                                           
، طت للنشر والمعلومات، القاهرة، ی، میر )العام القارئدلیل (األدبیة الحدیثة النقدیة و  االتجاهات: مد العشیريینظر أح )1(

  .54-53، ص 2003
  .11، صبي المعاصرمحاضرات في مناهج النقد األد: بشیر تاوریریت )2(
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  التحوالت)Transformation:( 

التغیرات فهو أن المجامیع الكلیة تنطوي على دینامیكیة ذاتیة تتألف من سلسلة من "

خاضعة في الوقت نفسه لقوانین البنیة " المنظومة"الباطنیة التي تحدث داخل النسق أو 

  )1(".الداخلیة دون التوقف على أیة قوانین خارجیة

تقبل من التغیرات یة غیر ثابتة فهي دائمة التحول والتغیر و من هنا یتبین أن البنو  -

 .ما یتضمن مع الحاجات المحددة من قبل عالقات النسق أو تعارضاته

 الذاتي ظبطال )Auto réglage:( 

ظیم نفسها كي تحافظ على أما عن خاصیة التنظیم الذاتي فإنها تمكن البنیة من تن"

نعني و  ق لها نوعا من االنقالب الذاتيبهذا یحقو ذلك بخضوع الكل و  اهواستمراریتوحدتها 

ٕانما تولد دائما عناصر تنتمي إلى و به أن تحوالتها الداخلیة ال تقود إلى أبعد من حدودها 

على الرغم من انغالقها هذا ال یعني أن تندرج ضمن بنیة أخرى أوسع منها البنیة نفسها و 

  )2(".دون أن تفقد خواصها الذاتیة

یكفل لها وحداتها و ا بنفسها مما یحفظ لها أي أن البنیة كفیلة بتنظیم نفسه -

 .المحافظة على بقائها

القیام "ة على أنها یو نییعرف البleanard jakobson  "سونبلیوناردو جاك"أما  -

األساطیر بوصف كل منها نظاما واللغات و العقول دراسة ظواهر مختلفة كالمجتمعات و ب

                                                           
  . 30مشكلة البنیة أو أضواء على البنیة، مكتبة مصر، فجال، د ط، د ت، ص: زكریا إبراهیم)1(
، 1لى التفكیك، دار المسیرة للنشر والتوزیع، طالنقد األدبي الحدیث من المحاكاة إ: إبراهیم محمود خلیل: ینظر )2(

  ، 96، ص2003
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بوصفها بنیات، فتتم دراستها من حیث أنساق ترابطها الداخلیة ال  تاما أو كال مترابطا، أي

 .)1("ال من حیث تعاقبهامنعزلة و من حیث هي مجموعات من الوحدات أو العناصر ال

بط بجمیع مظاهر الحیاة في أنساق كلیة مترابطة بعیدة عن كل تة هنا تر یو نیفالب -

 .المظاهر الخارجیة

فكري في و لسمنهج ف"رف البنیویة بأنها یع "سمیر سعید حجازي"في حین نجد  -

قالنیة العحدود المنطق و  لتزاماالجدید على نظریة للمعرفة تتمیز بالحرص ونقدي و 

یتأسس هذا المنهج على فكرة جوهریة مؤداها أن االرتباط العام لفكرة أو لعدة أفكار و 

 .)2("....البعض في نظام منطقي مركب بعضهابمرتبطة 

تفسر الحدث على مستوى البنیة فالحدث هو "أن البنیویة  "یمنى العید"ترى و  -

أنه في و  كذلك بحكم وجوده في بنیة وقیام الحدث على مستوى البنیة یعني أن له استقاللیة

 .)3("ٕارادتههي عقالنیة مستقلة عن اإلنسان و  هذه االستقاللیة محكوم بعقالنیة

مد مباشر من األلسنیة علم اللغة "فیرى أن البنیویة "ذاميغعبد اهللا ال"أما  -

)Linguistique(  ذلك منذ أن أخذ بتعریف اللغة على أنها نظام من اإلشارات و)Signe( 

 تكون بذات قیمة إال إذا رن صدورها الرات هي أصوات تصدر من اإلنسان و وهذه اإلشا

 )4(."...للتعبیر عن فكرة أو لتوصیلها

وتعدد  ح البنیویة مجموعة من االختالفاتمن خالل ما تقدم لقد واجه تحدید مصطل

ذا بطبیعة الحال هجلیها في أشكال متنوعة و تتمظهرها و  ةوهذا نتیجن ناقد آلخر التعاریف م

                                                           
  .542، صالشعریات قراءة مونتاجیة في أدبیة األدب  علم: عز الدین مناصرة )1(
  .213، ص2004إشكالیة المنهج في النقد العربي المعاصر، دار طیبة، القاهرة، مصر، ط، : سمیر سعید حجازي )2(
  .185، ص1999، 2تقنیات السرد في ضوء المنهج البنیوي، دار الفرابي، بیروت، لبنان، ط: یمنى العید )3(
، الهیئة المصریة العامة )قراءة نقدیة لنموذج معاصر(التفكیر من البنیویة إلى التشریح الخطیئة و : ذاميعبد اهللا الغ )4(

  .31، ص4،1989للكتاب، القاهرة، مصر، ط
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الفكري لمن لى جانب اختالف التكوین العلمي و راجع إلى غیاب ترجمة موحدة للمصطلح إ

  .یقوم بترجمة مصطلح البنیویة
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  :في النقد الغربي البنیویة/1

فلسفیة والتي تتمثل خلفیة فكریة و لمناهج استندت على البنیویة منهج كغیرها من ا -

 .اللغوي "سویسر دي"في علم اللغة أو نموذج 

ظهرت البنیویة اللسانیة في منتصف العقد الثاني من القرن العشرین مع رائدها " -

كان و – محاضرات في اللسانیات العامة –من خالل كتابه الشهیر  فریدینا ند دي سوسیر

ل مع النص األدبي من الداخل،وتجاوز الخارج عامالهدف من الدرس اللساني هذا الت

منهج نجاحه في الساحة قد حقق هذا السكونه وثباته، و  اعتباره نسقا لغویا فيالمرجعي، و 

ى األدب ألنه یجمع بین اإلبداع أصبح هذا األخیر أقرب المناهج إلاللسانیة واألدبیة ،و 

بقصد أي یقیس األدب بآلیات اللسانیات  ،هي اللغة في بوتقة ثقافیة واحدةوخاصیته األولى و 

  .)1("الخطابیةه وأبنیته الشكلیة و ٕابراز قواعدتحدید بنیات األثر األدبي، و 

  :روافد البنیویةصول و أ: 1/1

ٕانما ي الفكر األدبي النقدي اعتباطا و فالبنیوي في الدراسات اإلنسانیة و لم ینشأ المنهج 

اتجاهات متباینة التي هرت من خالل مدارس و ات والروافد ظكانت له مجموعة من اإلرهاص

  :یمكن إبرازها في ما یلي

 Ferdinand de( دوسوسیر فردیناندبزعامة العالم اللغوي السویسري : مدرسة جنیف -

saussure) (1857 -1913 ( مؤسس اللسانیات الحدیثة التي تسمى)Linguistique (

                                                 
، 1البنیویة في النقد العربي الحدیث، دار جلیس الزمان للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط المصاورة:ثامر إبراهیم: ینظر )1(

 .17، ص2011
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خالل  جنیفعبر محاضراته الشهیرة التي كانت عصارة ثالثة فصول دراسیة بجامعة 

 ،بعد وفاته بثالثة سنوات)  1916( ثم نشرت عام)  1911-1906(الفترة الممتدة بین 

) النحو المقارن(الدراسات اللغویة التاریخیة في شكلها المعروف بـ " دوسوسیر"ولقد هجر 

وحا من الزمن وراح یضطلع بالدراسات النحویة المنكفئة الذي شغل بدراسته وتدریسه ر 

 )1(...على النسق اللغوي اآلني

محاضراته هي قضیته العلمیة في ) دوسوسیر(القضیة الجوهریة التي ركز علیها و  -

في الوصول إلى نتائج دقیقة مستقرة في مجال الدراسات والرغبة في االنضباط والمنهجیة، و 

هو تناول من حیث حقیقتها ) -Linguistique–(اللغویة الذاتیة إلى أن تناوله لأللسنیة 

)Linguistique propos( قد كان من ثمرة هذا التناول ومن حیث ما یجب أن یكون فیها، و

نفسها وعلى النقد  )نیةاأللس(دراسة ها أثر كبیر على لأنه وضح مجموعة من المفاهیم كان 

 )2(.العلوم اإلنسانیة بعامةاألدبي و 

 :formalistes russes (1915-1930(مدرسة الشكالنیین الروس-

حداهما تبلورت المدرسة الشكلیة الروسیة من خالل اجتماع مدرستین معروفتین، عرفت إ

هي مدرسة باتجاهاتها األدبیة و ثانیة عرفت الو  -موسكو –هي مدرسة باتجاهاتها اللغویة و 

أما المدرسة الثانیة  ،...رومان جاكسونمن أبرز أعضاء المدرسة األولى و " بطرسبورغ"

                                                 
إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، منشورات االختالف، الجزائر العاصمة، الجزائر، : یوسف وغلیسي )1(

 .113-112، ص2009، 1ط

، ص 2008، 1في النقد العربي، العلم و اإلیمان للنشر و التوزیع، كفر الشیخ، ط نیویةالبتلقي : السید عبد الرحیم وائل )2(

18. 
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مین و مفه وننی، تبنى الشكالمإیختباو  یوریسوفیكتور سكالوفیسكيفكان من أبرز أعضائها 

ي یساعد على عشوائیة العالمة في عالقتها مع ما تشیر إلیه واالختالف الذ( أساسیین هما 

  .)1()إقامة العالقات المعقولة بین الرموز في البناء األدبي أو اللغوي عامة

وجد الشكالنیون أنفسهم كالنیین مع اهتمامات البنیویین و التقت اهتمامات الش -

الوصف الموضوعي للطبیعة والتمییز و  األدبیة من خالل التحدید) بالبنیة(مشغولین 

یس بالمضمون الصوتي لهذا لتیمیة معینة في العمل األدبي، و و باستعمال وسائل صو األدبیة،

لى إقامة علم لألدب قائم ، وسعى الشكالنیون إ...ال برسالته أو مصادره أو تاریخهالعمل و 

الدرس ألدبي لیس األدب  إن موضوع(سون الشهیرة بجاكةم ذلك مع مقولقد تیسر لهبذاته، و 

 .)2()معینا عمال أدبیإانما المسحة أي ما یجعل عمال بكلیته و 

رتها في العمل ظمجمل اآلراء والمبادئ التي ركزت علیها البنیویة الشكالنیة في نو  -

القول بالقیمة لتحام الثنائیة، والقول بالتناص، وتحطیم الموروث، و إبي متمثلة في األد

ف رفض العوامل الخارجیة بما في ذلك من ظرو والتشدید على أهمیة اإلیقاع، و  المهیمنة،

 .)3(الكاتب المختلفة

  

  

 
                                                 

 .16- 15، ص1994، 1نظریة النقد األدبي الحدیث، دار األمین، القاهرة، ط: یوسف نور العوض )1(

، 1ناصر حالوي، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ط: مجید الماشطة، م .البنیویة وعلم اإلشارة، تر: هوكز ترنس)2(

 .56، ص1986

 .41محاضرات في مناهج النقد األدبي المعاصر، ص: بشیر تاوریریت )3(
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  ):Cercle de Prague) (1926-1948(حلقة براغ  -

 .V" (ماتیسیوس مفیلی"تسمى كذلك البنیویة التشیكیة تأسست بمبادرة من زعیمها و 

Mathesius... (أطروحاتها حول قدمت نیة، لروسیا و ، تابعت هذه الحلقة إنجازات الشكال

الشكالنیة الروسیة في ارتباطها بأحداث حلقة براغ قد على العموم فإن ، و 1929اللغة عام 

أنها أخذت النص األدبي ضمن مقاربة بنیویة و ) Immanence(رفعت أساسا مبدأ محایثة 

  )1(.على عاتقها مهمة علمنة الدراسة األدبیة

لقد تم تحول من المفهوم الشكلي لألدب إلى مفهوم حلقة براغ عبر ثالث مراحل تغیرت و 

  .رة لألدب من كونهظفیها الن

التي تعمل على نزع األلفة عما هو معتاد لكي  )device(حصیلة تجمع ألدوات  -1

 .)إلى كونه(تغیر من إدراكنا لهذا المعتاد 

) synchronic(التي تعمل عبر وظائف تزامنیة  )device(نظام من األدوات  -2

 )aesthicfunction.()2()لكي ینظر إلیه على أنه( محددة  )Diacronic(تعاقبیة و 

  ):tel quel) (1960(جماعة -

لم تزدهر إال في الستینات  –على سبیل التمثیل الغربي  –إن الحركة البنیویة في فرنسا 

التي تنتسب إلى مجلة التي تحمل التسمیة نفسها، ) Tel quel(مع الجهود الرائدة لجامعة 

ضمت عصبة من و  1960سنة  " philipesollers" "صولر فیلیب"والتي أسسها الناقد الروائي 

                                                 
 .115إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص: یوسف وغلیسي )1(

 .42النقد العربي، صتلقي البنیویة في : وائل سید عبد الرحیم )2(
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 michalمیشال فوكو،" "julai kristevaجولیا كرستیفا" : مثلرموز النقد الفرنسي الجدید

foucault"  الماركسیة واللسانیاتاهتمت هذه الجماعة بحقول فكریة كالتحلیل النفسي و... ،

بعد قد دعت إلى نظریات جدیدة في الكتاب كانت مصیر التحول من البنیویة إلى ما و 

  .)post-structuralisme()1(البنیویة 

على النقد " اللغة علمب"قد أثرت البنیویة بوصفها حركة منهجیة ذات اتصال وثیق و  -

 ).جوناثان كولر(الفرنسي بثالث طرق كما یقول 

  .أوجدت بإمكانیة وجود نموذج منهجي یحقق االنضباط العلمي للنقد األدبي: فأوال

دامها انتقائیا أو مجازیا كدال والمدلول، المفاهیم التي یمكن استخقدمت عددا من : ثانیا

  .غیر ذلكواللغة، والكالم و 

  .)2(قدمت مجموعة من التوجهات العامة حول دراسة العالمات: أخیراو 

 :البنیویة التكوینیة -

ویمكن ) Lucien Goldman( جولدمان لوسیانهو التكوینیة المنظر األساسي للبنیویة  -

في ) Georg Lukacs( لوكاتش جالماركسیة وجور تمایزه في أنه عمل على االستفادة من كل 

، وفكرته المركزیة في اإلله الخفيفي كتابه األساسي  باسكالات ولخطر  راسینتحلیله لمآسي 

 )3(.الةدشمولیة  ىبنتضع نفسها في  كتابه هذا، هي أن الحقائق المتعلقة باإلنسان

                                                 
 .116ص إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، : یوسف وغلیسي)1(

 .68تلقي البنیویة في النقد العربي ، ص: وائل سید عبد الرحیم )2(

 .86صالمرجع نفسه،)3(
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الفكرة التي ترى في النصوص األدبیة إبداعات لعبقریة  جولدمان سیانلو ولقد رفض -

فردیة، فهو یرى أن النصوص األدبیة تقوم على أبنیة عقلیة تتجاوز الفرد وترجع إلى 

 )1(.جماعات أو طبقات

، وٕانما یستعین بما هو خارجه من واقع ''داخل النص''ال یكتفي بما هو  ولوسیان -

اقتصادي واجتماعي، وذلك من منطلق أن للعوامل االقتصادیة واالجتماعیة تأثیرا كبیرا على 

اإلبداع األدبي، وهي نظرة واضح ما بها من تأثر بالماركسیة ،لكنه یتمایز عنها في أنه 

ر هذه العوامل، فهذا التأثیر ال ینظر إلیه أنه عقیدة، وٕانما هو یحذر من خطر المغاالة في أث

فرضیة تكتسب صالحیتها بمقدار ما هنالك من تأیید لها في الوقائع، وهدف البنیویة 

له أهمیة '' رؤیة العالم''في هذه األعمال ومصطلح '' الرؤیة للعالم''التكوینیة هو الوقوف على 

  )2(.الملتحمة والموحدة حول مجموع الواقع كبیرة عنده وهو یعني وجهة النظر

  :أعالم المنهج البنیوي الغربي: 1/2

نذكر على سبیل المثال أهم من لى تبني العدید من العلماء لها و لقد أدى ظهور البنیویة إ

  :نبغوا فیها

  

  

  

                                                 
 .87تلقي البنیویة في النقد العربي ، ص:وائل سید عبد الرحیم)ا1(
 .87، صالمرجع نفسه)2(
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 ):F. de Saussure( فریدینا ند دي سوسیر-

أكثر أفراده في العلوم في بیت امتاز فیه  1857في جنیف سنة  ''دو سوسیر''ولد -

كان قد أظهر في هذه المدة عة عشر و درس دراسته الثانویة حتى بلغ السابالدقیقة والطبیعیة و 

  .)1(ذوقا عمیقا للدراسات اللغویة

نقاط سجلها بعض طلبته في األصل هو عبارة عن مالحظات و  ''دو سوسیر''كتابو 

إال أنه یصعب علینا الیوم  دو سوسیرحتوي على الشيء الكثیر من كالم ومن ثمة فهي ت

لكنها تناقش تهم الخاصة التي قد تكون صحیحة و أي من استنتاجا(التمییز بین ما هو لطالبه

ت المحاضرات الثالثة التي ءمن جهة أخرى فقد جابین ما هو حقیقة ألستاذهم و و  )دائما

  .)2(كان من المؤسف أن یتلفه الضیاعكل قسم منها مهم و ة مع العلم أن سجلها طلبته متباین

هذا سة المنهج الوصفي في اللسانیات و یعود له الفضل في كونه أول من دعا إلى دراو 

لتاریخي لرصد الظاهرة اللسانیة والكشف عن أنظمتها باعتباره بدیال منهجیا عن المنهج ا

  .)3(وظیفتهاو 

أفكاره في نقد الدراسات المتأثرین بآرائه و  ى ید تالمذتهقد تطور هذا التفكیر علو 

  . )4(السابقة

                                                 
 .32، ص2000دار القصبة للنشر، الجزائر، : مبادئ في اللسانیات: خولة طالب اإلبراهیمي: ینظر) 1(

، الرضوان، وهران، الجزائر، د ط، د )أعالمها ومبادئها ومناهج تحلیلها لألداء التواصلي(المدارس اللسانیة : أحمد عزوز )2(

 .110ت، ص

 .75ت، ص داصرة، مكتبة اآلداب، القاهرة مصر، د ط، المدارس اللسانیة المع: نعمان بوقرة: ینظر )3(

 .75المرجع نفسه، ص: نعمان بوقرة )4(
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 ):R. Jakobson(رومان جاكابسون

 ,''وهوسرل سوسیر''واطلع على أعمال ) 1896(بموسكو عام ''رومان جاكابسون''ولد -

ثم انتقل  یین الروسنالشكال عنه تولدت مدرسة و ) 1915(نادي اللغوي بموسكو عام أسس ال

عد رسالة أو ) 1926(بحلقة براغ فأسس ما یعرف اآلن ) 1920(عام  تشو سلوفاكیاإلى 

رحل إلى و ) 1933(لور نظریته في الخصائص الصوتیة والوظیفیة بو ) 1930عام (الدكتوراه 

رائد البنیویة  لیفي شتراوستعرف على و  نیویورك، فعلم في الوالیات المتحدة األمریكیة

  .)1(أصبح منظرا للسانیاتحیث رسخت قدمه و  اردهارفى جامعة ثم انتقل إل األنثروبولوجیة

بوغدانوف، ألكسندر :منهملقد تأثر بعدید العلماء و  ''جاكبسون''أن نعمان بوقرة یرى -

  .)2(براكبلوك وكلینیكوفوستافنیكي و 

أن اللغة وسیلة للتواصل اإلنساني الذي ال یتحقق إال بتوفر  ''جاكبسون''یرىو  -

 :العناصر التالیة

 یقوم بأداء الرسالة: المرسل. 

 یستقبل الرسالة): المتلقي: (المرسل إلیه. 

  ال بد من وحدة  كي ینجح هذا االتصال: المتلقيإقامة االتصال بین المرسل و

 .ذلك وفق قناة التحویلالتجربة بینهما و 

  یسهل عملیة التواصلوهو ما یساعد و  :المتلقي معلغة مشتركة یتكلمها المرسل و. 

                                                 
 .10، ص2008المدارس اللسانیة في العصر الحدیث و مناهجها في البحث، دار هومة، الجزائر، : التواتي بن التواتي)1(

 .96المدارس اللسانیة المعاصرة ، ص: نعمان بوقرة )2(
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 ظرف للمحتوى الكالمي الذي نشیر إلیه ویفهمه المتلقي في  هيو : رسالة لغویة

 .الوقت نفسه

 1(ترنو إلیه الرسالة: محتوى لغوي(.  

  :)C. Lévi-Strauss( كلود لیفي شتراوس -

م كال أبویه كانا فنانا 1908في أسرة یهودیة بلجیكیة عام ''كلود لیفي شتراوس''ولد -

یحمل في یده فرشاة للرسم أو قلم و هو یتعلم الكتابة عالم األنثروبولوجیا المستقبلي ،و لذا كان 

  )2(.الرصاص

ون بحصل على شهادة الكفاءة التعلیمیة في الفلسفة من جامعة السر أكمل دراسته و  -

  .)3(في بدایة الثالثینیات

 لیفيتعود األطوار األولى لبدایات البنیویة الفرنسیة إلى األربعینیات مع تكییف و  -

في میدان األنثروبولوجیا ذلك أنه كان عضوا في الهیئة التعلیمیة،  جاكبسونأعمال  شتراوس

مدرسة في نیویورك اشتغل بالتدریس في اللى الوالیات المتحدة األمریكیة، و ترك باریس إ

سون الذي كان له األثر ببین جاكالحدیثة للبحث االجتماعي وهنا توطدت العالقة بینه و 

  .)4(اللغة البنیويالكبیر في اهتمام لیفي شتراوس بعلم 

                                                 
 .99ص،السابق   المرجع: نعمان بوقرة  )1(

محمد بدوي، : فاتن البستاني، مر: خمسون مفكرا أساسیا معاصرا من البنیویة إلى ما بعد الحداثة، تر :جون لیشتیه )2(

 .156، ص2008، 1المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، لبنان، ط

 .156، صنفسهالمرجع  :جون لیشتیه)3(

 . 100، ص2007مناهج النقد الفلسفي، دار الغرب، وهران، الجزائر، : أحمد وآخرون عیساني)4(
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، یدرس العالقات القائمة ...ید أن تكون منهجا علمیا دقیقار تأن البنیویة  تراوسسویرى 

الكشف عن ارتباطاتها الموضوعیة بنیة ،و ذلك بتحلیل هذه األخیرة و بین عناصر أجزاء كل 

بنیتها ، تتیح لنا تبیین ىمن بنیتها األول ىثم إعادة تركیبها في منظومة كلیة جدیدة أسم

الخفیة، فالمنهج البنیوي في اعتماده على المناهج الطبیعیة إنما ركز أساسا على نظریة 

تحلیلها سمح بدراسة العالقات بین أجزاء وعناصر مجموعة و المجموعات تلك النظریة التي ت

  .)1(ثم إعادة تركیبها من أجل الكشف عن البنیة الخفیة للموضوع

  :"roland barhes" روالن بارت -

هو مساره، فهو ناقد وكاتب وأدیب ومبتكر لآلراء  "روالن بارت"إن أهم ما یمیز  -

رائد للبنیویة اسة الثقافة الشعبیة الفرنسیة، و صحافي یساري، ومهتم بدر واألفكار،و 

روالن "، وهذا ماعبر عنه في كتابه بمساره االسیمیولوجیة في فرنسا، و قد كان بارت فخور 

 .)2("بارت بقلم روالن بارت

، وخاصة نظرته للغة ودراسة للعالقة "دیسوسیر"تأثر بارت بالمفاهیم التي أتى بها -

عن هذه العالقة المتوسطة عند دراسته للمكان  بارتاستخدامها الفعلي، فقد بحث بین اللغة و 

، وفي تعریفه للغة یقول )3(یصمت معاتواجد بین الكلمات فكأنه یتكلم و الصامت الذي ی

العادات المشتركة بین كل الكتاب في فترة ما، اللغة مجموعة مكن التعلیمات و  معلوم أن"

                                                 
منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، سوریا، ،مصطفى صالح : األنثروبولوجیة البنیویة تر: كلود لیفي شتراوس )1(

 .49، ص1977

 .182- 181 ص2008 ،2الفرقد،دمشق،طدار ثائر دیب، : بؤس البنیویة، تر: ینظر لیونارد جاكسون )2(

 ،1 ط،سعادالصباح،الكویت،دار جابر عصفور: ستراوس إلى فوكو، تر فيكیرزویل، عصر البنیویة من لی ادیث: ینظر )3(

 180،ص1993
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معنى ذلك إن اللغة مثل الطبیعة تمر جمیعها عبر كالم الكتاب دون أن تعطیه، مع ذلك 

خارجها فقط تبدأ تترسب بمثابة دائرة مجردة من الحقائق و إنها : شكل، وبدون حتى أن تغذیه

 . )1("كثافة فعل متوحد

تتولد معاني تصنفها ة عن نسیج تتولد داخله األفكار و فهو عبار  بارتما النص عند أ -

 .)2(لغة النص حیث تضیع الذات وسط هذا النسیج من العالقات الداخلیة

قوة متحولة ال یحیل إلى فكرة محددة، بل یعتبره مفتوحا یقبل عدة "كما هو أیضا  -

  .)3("قراءات و القارئ عنده یتحول إلى كاتب

  :ایجابیات المنهج البنیوي وسلبیاته: 1/3

المنهج البنیوي كغیره من المناهج النقدیة األخرى لم یسلم من النقد وسنحاول ذكر  -

 . طرحهاالتي  بعض سلبیاته وایجابیاته

  :یجابیاتهإ/ 1/3/1

اهتمامها بلغة األدب والتركیز على فنیته أو أدبیته، وتخلیصه من كثیر من  -

 .المالبسات الخارجیة

 .یسجل للبنیویة اعتدادها بالنص، واإلعالء من سلطانه -

                                                 
 3الرباط المغرب ط ،محمد برادة، برادة الشركة المغربیة للناشرین المتحیدین: الدرجة صفر للكتابة، ترجمة :روالن بارت )1(

 .33ص

 .62، ص 2002 3ترجمة فؤاد صفى والحسین سبحان، توبقال للنشر المغرب ط: لذة النص: روالن بارت )2(
 .297-296ص،1992،الكویت،عالمالمعرفةمنشوراتبالغة الخطاب وعلم النص،: لضصالح ف )3(
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عندما تنضبط، فال تشتط وال  -منها البنیویة-المناهج الشكالنیة في دراسة األدب، و -

 .تجمح في إهمال كل عنصر آخر في األدب وهي أقرب المناهج إلى حقیقة األدب وجوهره

أقرب إلى العلمیة  محاولتها ضبط النقد األدبي أو النظریة النقدیة وجعل ذلك -

 .والمنهجیة

كسر احتكار بعض المفسرین للنصوص األدبیة ومحاولتهم إغالقها على معنى  -

 )1(. أحادي ال تتجاوزه

الروح النقدیة العالیة التي یتطلبها من القارئ بحیث سیشارك مشاركة إیجابیة وفعالة  -

 )2(. في تصور إمكانیات النص

  :سلبیاته -1/3/2

 ).NewCriticism(صورة محرفة للنقد الجدید  لیست البنیویة سوى -

البنیویة تهمل المعنى وٕان كانت تسلم بأن النص متعدد المعاني ولكن عدم اهتمامها  -

 )3(. به یجعلها على خالف مع التأویلین

على النقد البنیوي غموضه وكثرة مصطلحا ته مما حجب وصول هذا  ومن المآخذ -

 .النقد حتى إلى المتخصصین أنفسهم

                                                 
 .248، ص2007دمشق، ،مناهج النقد األدبي الحدیث رؤیة إسالمیة، دار الفكر : ولید قصاب)1(

 .67البنیویة في النقد العربي الحدیث، ص: إبراهیم المصاورة ثامر) 2(

الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة، دراسة في األصول والمفاهیم، : تیبشیر تاوربر )3(

 .93، ص2010، 1عالم الكتب الحدیث، أربد، األردن، ط
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ن المزالق النقد البنیوي تالعب نقاده بعالقات النص ومفرداته حتى راحوا وم -

 )1(. یستبدلون بها غیرها

إن التحلیل البنیوي یقف عاجز أمام التفریق بین األعمال األدبیة الجیدة والردیئة،  -

القدیمة والجدیدة والسبب في ذلك أنه تحلیل وصفي صوري ال یهتم بالقیمة، وهذا بدوره یؤدي 

 )2(. ى تشویه األعمال األدبیة وٕالغاء خصوصیتهاإل

البنیوي في تحقیق ما وعد به من القدرة على تفسیر األعمال من خالل عجز المنهج  -

إن باستطاعة اللغة أن تقدم : حین كتب یقولجوناثان كولر النموذج اللغوي وهذا ما أكده 

  )3(.ارتكازه عامة للنص األدبي لكنها ال تقدم منهجا لتفسیره

  يالعرب في النقدالبنیویة / 2

البنیویة من المناهج النقدیة التي لقیت رواجا كبیرا في الساحة الثقافیة العربیة عبر  -

بالنسبة لبدایتها یقول في ذلك المثاقفة والترجمة والتبادل الثقافي، و :عدة معاییر من مثل

عهد النقد العربي یمكن عد بدایات السبعینیات من القرن الماضي فاتحة "یوسف وغلیسي

اصا به، فقد كانت مرحلة انتقالیة ال هٕار السنوات الستینات تمهیدا لذلك و  بالبنیویة، في مكانة

                                                 
 .157-155، صمناهج النقد األدبي الحدیث رؤیة إسالمیة: ولید قصاب )1(

 .67، صالبنیویة في النقد العربي الحدیث: مصاورة ثامر إبراهیم )2(

، 2011اتجاهات النقد األدبي العربي في القرن العشرین، دار اآلفاق العربیة، القاهرة، : إبراهیم عبد العزیز السمري)3(

 .240ص
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تقدیمه إلى الساحة النقدیة الجدید و  االنجلوأمریكيیب النقد بد منها، اضطلع روادها بتعر 

 .)1(...)حلیليالنقد الموضوعي، النقد الجمالي، النقد الت: (العربیة تحت تسمیات مختلفة

 :إشكالیة تعدد مصطلح البنیویة في النقد العربي2/1

على تعریف موحد في  البنیة على السواء لم یحصالالمالحظ أن مصطلح البنیویة و  -

كما أثار إشكالیة  الدراسات العربیة مما كان مثار جدل واسع حتى على نطاق المتخصصین،

تمثل في تعریب المصطلح المعاصر تمعضلة من معضالت النقد العربي نقدیة عصیبة و 

هذا نظرا لغیاب البعد االصطالحي االتفاقي حول هذا األجنبي وتوطینها في السیاق العربي، و 

كذا غیاب تنسیق عربي موحد لهذا المصطلح الدخیل أو المصطلح بین مرجعیاته األجنبیة، و 

 .استعماالتهمضامینه و امعة تفصل في حدود هذا المصطلح و عدم وجود هیئة عربیة ج

البنیویة في النقد البنیة و في مایلي سنتعرف على االستعماالت المختلفة لكل مصطلح و 

  :العربي

هذا المصطلح انتقل إلى الدراسات العربیة بكیفیات ): structure(لبنیة ا/ 1- 2-1

 :مختلفة، تارة یقترب من المصطلح الغربي وتارة یبتعد عنه من مثل

معجم مصطلحات علم اللغة (و)2() معجم علم اللغة النظري(بنیة في  :تركیب -

 .)3()الحدیث

 

                                                 
 .113المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید ، صإشكالیة:يیوسف وغلیس )1(

 .271، ص1991، 1معجم علم اللغة النظري، مكتبة لبنان، بیروت، ط: محمد علي الخولي)2(

 .87، ص1983، 1معجم مصطلحات علم اللغة الحدیث، مكتبة لبنان، بیروت، ط: القاسیمي علي وآخرون )3(
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 ).مدخل إلى نظریة القصة( )2(صاحبي، و )1(بنیة لدا عبد السالم المسدي :هیكل -

 .)3(لدى حسین الواد :لهیكلا -

 .بناء لدى مبارك مبارك. نظم .تركیب -

هكذا فقد من أن تحصر و وحدها فهي أكبر ) البنیة(أما الكتابات التي اصطنعت  -

 ...).البنیان. النظم. التركیب. الهیكل. اءنالب. البنیة( ترادفت 

نجد أن مصطلح البنیویة هو اآلخر لم یسلم من ): structuralisme( البنیویة-2/1/2

التعددیة االصطالحیة عند مختلف النقاد والباحثین العرب، وقد اقتربت ترجماته العربیة من 

 :ترجمة، ولعل أكثر الصیغ انتشارا في الخطاب النقد العربينحو عشرین 

غالبا، و من بین األسماء النقدیة العربیة " بكسر الباء " "  البنیویة" هي صیغة  -

عبد الكریم حسن، عبد اهللا الغذامي، یمنى العید، عبد : استعماال لهذا المصطلح نذكر

 )4(...دیب و شایف عكاشة يالمالك مرتاض، كمال أب

 .محمد التونجينجدها عند ، و "بضم الباء : " البنیویة -

 .الراجي التهامي الهاشميلدى : البناویة -

بدیع یعقوب  ٕامیلیشال عاصي، و محان، میشال زكریا، ریمون طعند : البنیانیة -

 ...بسام بركةو 

                                                 
 .204، د ت، ص3األسلوبیة واألسلوب، دار العربیة للكتاب، تونس، لیبیا،ط: عبد السالم المسدي  )1(

 .87، ص1977مدخل إلى نظریة القصة، الدار العربیة للكتاب، تونس، لیبیا، : سمیر المرزوقي و جمیل شاكر )2(

 .87، ص1977، الدار العربیة للكتاب، تونس، لیبیا، 3البنیة القصصیة في رسالة الغفران، ط: حسین الواد )3(

 .126 ،صإشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید:یوسف وغلیسي )4(
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 .علي زیعورقد استخدمها و : البنیوانیة -

 .عبد الرحمان الحاج صالح: البنویة -

 .)1(في معجمه الفلسفيجمیل صلیبا استخدمه : المذهب البنیني -

هو و ) بنیوي(من جهة شاع في االصطالح النقدي المعاصر استعمال مصطلح و   -

من أجل ذلك اقترحنا في باب اإلضافة، و  سبویهعلى ذلك  مرفوض نحویا كما نص

د، لكن ما أراحتى ال نلحن ومن أراد أن یكسر العربیة فشأنه و ) البنوي(، )البنیویة ( مصطلح 

 .)2(ال یحق له أن یفرض علینا الخطأ

، )بنّیى: (فیقال) البنیة (االستعمال السلیم إما أن یكون على أصل اللفظ الذي هو و  -

باإلضافة إلى  –هذا اإلطالق و ) ِبنوي(هو ثقیل في النطق و إما أن یكون على القلب فیقال و 

األجمل حتما و قمة في ألخف بالضرورة نطقه على اللسان و هو ا –سالمته من الخطأ 

اآلذان فال ندري كیف ذهب االستعمال النقدي العام المعاصر إلى هذا الخطأ الفاحش الذي 

االستمتاع بإصابتها وفأسها بالفأس و  ال مبرر له إال أن یكون اإلصرار على فساد العربیة

 .)3(بالبأس

  :كما نجد صیغة

                                                 
 .127المرجع السابق، ص : یوسف وغلیسي )1(

 .08، ص 2001التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، دار الكتاب العربي، الجزائر، : عبد المالك مرتاض )2(

 .191، ص2002مة، الجزائر،في نظریة النقد، دار هو : عبد المالك مرتاض)3(
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توفیق بكار، ونسیة عموما لدى تشیع في عدد غیر قلیل من الكتابات التو : الهیكلیة -

عبد السالم حتى ، و محمد رشید ثابتالمرزوقي، وجمیل شاكر، و حسین الواد وسمیر و 

 .المسدي

 .نجوى الریحانيحسین الواد و هي استمرار لسابقتها إذ نجدها لدى و  :الهیكالنیة -

 .لدى حسین الواد لقد لقیناهو : المنهج الهیكالني -

 عبد العزیز بن عبد اهللا: قد اصطنع هذه الصیغة المعربة الثقیلةو : الستروكتورالیة -

 .أي التركیبة )structualisme(الستروكتورالیة: في هذا التركیب

عزة ، بسام بركة، و مجدي وهبة، محمد علي الخوليقد استعملها كل من و : التركیبة -

 .أغا

 .)1(تمام حسانقد أورده و : المنهج الشكلي -

  النقد العربي الجدید المصطلح األجنبي  من هذا كله فقد واجهو)Structurlisme (

هناك من البنیویة و : یصطلح على تسمیته بـهذا الكم الكبیر من المصطلحات فهناك من 

یصطلح علیه بـ الهیكلة أو البنائیة أو البنیویة أو الهیكالنیة أو التركیبة، أو الستروكتورالیة 

ا من المشتقات نذكر على سبیل المثال المذهب ، وغیره...الوظیفیة أو المنهج الشكلي

 .البنیوي، المذهب التركیبي

هذا التعدد المصطلحي لدى العرب إن دل على شيء دل على أن تلقي الخطاب و  -

كما . ل الجهود الفردیة بعضها بعضهقائم على جبي لهذا المصطلح امتاز بالتشتت ،و العر 

                                                 
 .130-129ص ،إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید:یوسف وغلیسي)1(
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ال یمكن وصفه إال بالردیئة لبعدها عن یجدر بنا أن نشیر أن هذا التراكم االصطالحي 

ممحص لمفاهیم أخرى أو نها تحاول أن تشغل ما هو مشغول و المفهوم المتبقي أو أل

 .)1(لقرابتها

  :رواد المنهج البنیوي في النقد العربي: 2/2

ن اهتموا بالبنیویة في دراستهم من النقاد الذی دافي أدبنا العربي الحدیث نجد عد -

البنیویة شهدت البنیویة عموما و "ومنه . وأسسها على النصوص التي درسوهاوطبقوا مبادئها 

مصر تونس والمغرب و : نقدیة العربیة السیما فيالتكوینیة خصوصا رواجا كبیرا في الساحة ال

 .)2("فهذه األقطار العربیة كانت قد استلمت مشعل الفكر البنیوي من النقد الفرنسي

ر یعود إلى هیمنة االتجاهات الیساریة الماركیسیة یمكن القول أن سر هذا االنتشاو  -

 .)3(تحدیدا في البیئات النقدیة العربیة

سنشیر إلى بعض األقالم الالمعة التي تركت بصمة في الدراسات النقدیة العربیة و  -

 :ولعلنا من المنطق السلیم أن نبدأ بأول كتاب تنظیري للبنیویة للناقد المصري

خالله بتأصیل  الذي قام منو ) البنائیة في النقد العربي(نظریة : صالح فضل/ 2-2-1

یادة و كثیر من ر بین سائر كتب تلك المرحلة ببعض ال"قد انفرد كتابه هذا تفصیلي للبنیویة و 

 .)4("يلمثقل الكم العامة الحجم و المعرفة النقدیة بحكم ضخ

                                                 
 .131-130یوسف وغلیسي، المرجع السابق، ص : ینظر )1(

 .57محاضرات في مناهج النقد األدبي المعاصر، ص: بشیر تاوریریت )2(

 .79األدبي، صدلیل الناقد : لي وسعد البازغيمیجان الروی)3(

 .119، صإشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید: یوسف وغلیسي )4(
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الروس  كالنیینمدرسة الشح فضل في كتابه أفكار دي سوسیر و قد عرض صالو 

  .جهود مدرسة النقد الجدید في أمریكاوٕاسهامات جاكبسون و 

األسلوب نحو بدیل البنى األسلوبیة و "من خالل كتبه : عبد السالم المسدي/ 2-2-2

 یقول بشیر تاوریریت، وقضیة البنیویة دراسة ومناهج، و"والحداثة النقد"، "األدبي في النقد

أول دراسة عربیة "بأن " األدبي المعاصر مناهج النقد يمحاضرات ف"من خالل كتابه 

: م المسدي في كتابهانتهجت المنهج البنیوي هي الدراسة القیمة التي تقدم بها عبد السال

هذا الكتاب عن ماهیة  حیث تحدث في مقدمة 1977األسلوب الصادر عام األسلوبیة و 

ثلت فیه عن أبعاد تم حیث تحدث 1991الصادر عام " قضیة البنیویة"كتابه الثاني البنیویة و 

 .)1("النقديفي البعد التكویني المنهجي والفلسفي ثم المعرفي والمذهبي و 

إشكالیة "وكتابه " مناهج النقد األدبي"في كتابه وحسب یوسف وغلیسي  2/2/3

 1983-1912 رشارد رشديفارس هذه المرحلة الذي ال یشق له غبار هو "فإن " المصطلح

ترسیخ النقد الحدیث وتكوین خلف له یحملون الرایة من بعده، الذي ناضل وعارك في سبیل 

محمد الربیعي، مصطفى ناصف، محمد (ویمكن أن نسمي ممن آزروه أو تتلمذوا على یده 

 .)2(...)عناني، سمیر سرحان، عبد العزیز حمودة

في كتابه هذا  التكفیر من البنیویة إلى التشریحیةالخطیئة و :عبد اهللا الغذامي/ 2-2-4

یندرج ضمن مسعى الغذامي في تأسیس نقد عربي تطبیقي یستعین بالتیارات الغربیة الحدیثة "

                                                 
 .58-57بشیر تاوریریت، محاضرات في مناهج النقد األدبي المعاصر ، ص : ینظر )1(

 .27، صإشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید: یوسف وغلیسي )2(
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إیمانا منه بضرورة قراءة النصوص اإلبداعي العربیة باألدوات المنهجیة التي توفرها هذه 

)1(التیارات الغربیة
. 

هو من الكتب الرائدة في " الخطیئة والتكفیر"یقر بأن كتاب  جمال باروتنجد و   -

التكفیر في إنتاج أول ور التأسیسي الذي لعبه الخطیئة و الد"التأسیس لنقد عربي فیقول 

في المتن النقد السعودي خصوصا وفي  تطبیقیاسیس النظریة واستثمارها نظریا و محاولة لتأ

 .)2("في المتن النقدي العربي كذلكمنطقة الخلیج العربي عموما و 

تبرز یمنى العید الهدف " في معرفة النص"من خالل كتابها : یمنى العید/ 2-2-5

ذا النقد نحن في بلداننا العربیة أكثر ما نكون حاجة إلى مثل ه" المنتظر تحقیقه من دراستها

 یهمله في جسده الذي هو اللغة والذي فیما یشتغل على هذا الال یهل النص كنص أدبي و 

یراه في الوقت نفسه في و  لى األحشاء فیه، فیكشف عن غناه ویالمس أسرارهیصل إالجسد و 

ا نوافذ نطل منها على زمن یشرع لنینهض فیه على الجهر بجمال جسد و  المجال الذي

 .)3("یسعى التاریخ إلیهنسعى و 

 وكتب "البنیویة ومدونات اللغة" عدنان ذریلكما كتب كتاب آخرون أمثال /2-2-6

عبد السالم وقد ظهر في دمشق لیعقبهما " الكاتب المعاصر باللغة كیف یفكر" خلدون شمعة

علم اللغة الحدیثة وعالقته "بدراستین هامتین نشر األولى في البصرة تحت عنوان  المسدي

                                                 
البنیویة في النقد العربي الحدیث، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتورا علوم في األدب، أسس النظریة : حكیم دهیمي )1(

 .187، ص2012-2011نقد معاصر، جامعة الحاج لخضر باتنة، : تخصص

 .189ص، المرجع نفسه )2(

 .41، ص 1993، 1في معرفة النص، دار اآلداب، بیروت، ط: یمنى العید )3(
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سنیة في تحدید األسلوب لمساهمة األ "واألخرى في بیروت تحت عنوان " بالنقد األدبي

 .)1("األدبي

عز الدین لكتاب من بینهم كانت تحمل مجموعة من المقاالت  مجلة فصولونجد 2/2/7

صبري فتوح ، "مناهج النقد األدبي بین المعیاریة والوضعیة"مقال تحت عنوان  إسماعیل

 محمد فتوح أحمد، "مدخل إلى علم االجتماع األدبي:والمجتمع األدب"مقال بعنوان  أحمد

موقف : "تحت عنوان" شكري عیاد"وانتهى بمقال " ؟الشكلیة ماذا یبقى منها"مقال بعنوان 

 .)2("من البنیویة

بینما تأخر الحضور البنیوي في بلد كالجزائر إلى بدایة الثمانینات مع الجهود 2/2/8

تضاف إلیها جهود بنیویة أخرى على الصعید الفلسفي  لعبد المالك مرتاضالنقدیة القیمة 

المنهج البنیوي بحث في األصول والمبادئ "في كتابه  عمر مهیبلكتلك التي قام بها 

 .)3("التطبیقیة

یرى هذا الناقد أن السبب في انتشار البنیویة هو الحاجة إلى : زكریا إبراهیم 2/2/9

أن لفظ البنى یحمل في تضاعیفه "اإلمساك بوحدة الواقع التي كاد التعقد أن یمزقها مؤكدا 

تحقیق حلم العقل البشري الذي طالما حاول أن یضع الید على الموضوع من أجل احتباسه 

شباك نظامه العقلي وكأن البنیة نفسها هي تلك الوحدة الجدیدة التي تضمن للعقل فهم  في

                                                 
 .118-117، ص2010، 1د للطباعة و النشر و التوزیع، دمشق، طالبنیویة، رن: مؤید عباس حسن )1(

 .146، صتلقي البنیویة: وائل عبد الرحیم )2(

 .119، ص المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدیدإشكالیة : یوسف وغلیسي )3(
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الواقع والتأكد من السیطرة علیه من جهة وٕاشباع حنینه إلى النظام المفقود من جهة 

 .)1(..."أخرى

 :سعید علوش/ 2-2-10

أما بالنسبة لمنهجنا فقد وقع : "الحر إلى هذا المنهج یقول انتماءه سعید علوشویعلن  - 

  )2(".دورهما فیه وجولدمان لوكاتشاختیارنا على البنیویة التكوینیة كمنهج یلعب 

والوعي ) الفعلي(الوعي الواقعي : االستفادة من مفاهیم معینة سعید علوشوقد حاول 

، من أهم "واألیدیولوجیة في المغرب العربيالروایة :"الموسومة بـ  الممكن، وتعتبر الدراسة

  .م1981الدراسات التي قدمها سعید علوش، الصادرة عام 

ظاهرة الشعر المعاصر بالمغرب مقاربة بنیویة "في كتابه :محمد بنیس/2-2-11

، ومن خالل كتابه هذا نجده جسد بعض مبادئ المنهج البنیوي التكویني كما قدمه "تكوینیة

كما استطاع بنیس في إفادته من البنیویة التكوینیة وفي معارضته للمناهج ، جولدمان لوسیان

التقلیدیة الوصول إلى النواة أو الرؤیة التي تضمنتها تلك النصوص التي عمل على 

 )3(.مقاربتها

                                                 
 .08مشكلة البنیة أو أضواء على البنیة ص: زكریا إبراهیم )1(

.16، ص1981، 1الروایة واألیدیولوجیا في المغرب العربي، دار الكلمة للنشر، بیروت، لبنان، ط: سعید علوش ) 2) 
.81الحقیقة الشعریة، ص: بشیر تاوریریت: ینظر ) 3) 
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الصادر عام  "الرؤیة البیانیة عند الجاحظ"إدریس بلملیح في كتابه / 2-2-12

<< العالم في هذه الدراسة بشكل متمیز، ویقول  م، حیث تم تطبیق مفهوم رؤیة1984

  )1(.>>..حاولت تطبیق مفهوم الرؤیة للعالم كما حدده جولدمان على التراث النقدي

ومن خالل ما تقدم تعرفنا على بعض المحاوالت النقدیة للنقاد العرب الذین اعتنقوا  -

أنها محاوالت تمیزت ببعض البنیویة عموما والبنیویة التكوینیة على وجه الخصوص بالرغم 

 ..التجزیئیة واالبتعاد عن مفاهیم تلك المقوالت التي عجب بها في فضائها الغربي

وقد تراوح نقادنا العرب بین االلتزام بمبادئ البنیویة والخروج علیها في محاولة 

  .توفیقیة بین مناهج عدیدة

  :تصریحات النقاد العرب بأزمة البنیویة: 2/3

  یة استطاعت تغییرا في المسار النقدي من السیاقي إلى النسقي، برغم أن البنیو

ومنحه صالبة أكبر وقدرة أكبر على معاینة الخطاب األدبي، إال أننا نجد مجموعة من النقاد 

ووجهوا إلیها العدید من االنتقادات، فقد اختلف نقادنا المعاصرون في قضیة والها ،تنكر 

 .وهل هي تیار أو اتجاه أو مدرسة ،فلسفة أو مذهبا أو نظریة أو،البنیویة كونها منهجا 

في حدیثه عن البنیویة نجده یصفها مرة بأنها منهج  ''بنیس محمد''فها هو الناقد -

 )'2(. وتارة یستعمل كلمة اتجاه وتارة أخرى تیارا

                                                 
.251، ص1984، 1الرؤیة البیانیة عند الجاحظ، دار الثقافة البیضاء، المغرب، ط: إدریس بلملیح: ینظر ) 1) 

 .21ظاهرة الشعر المعاصر بالمغرب، مقاربة بنیویة تكوینیة، ص: حمد بنیسینظر م  )2(
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البنیویة من واقعها لیست مذهبا <<منهجا  یعتبرها ''عبد اهللا الغذامي''نجد  حینیف -

 .>>بنظریته ولیست فلسفة ولكنها منهجوما هي 

یتردد هو اآلخر في إضفاء صفة الموصوف ''عبد السالم المسدي''هو وها  -

 )1(. المنهجي على البنیویة فتارة یطلق علیها نظریة وتارة أخرى منهجا

في طلیعة النقاد العرب الذین نددوا بالبنیویة حیث ترى أن هذه  ''یمنى العید''وتأتي  -

زالت محدودة ومتواضعة جدا وترد یمنى العید أسباب التعثر والتردد أن النقاد المحاوالت ال

أن هذه المحاوالت تنطلق من : العرب یمارسون محاوالتهم مصحوبین بهمین، الهم األول هو

النص العربي في خصوصیته اللغویة وفي ضوء ارتباط بواقع ثقافي أدبي معین األمر الذي 

فیكمن في أن : اهج النقدیة تملكا علمیا واعیا، أما الهم الثانيیدعو إلى ضرورة تملك المن

البنیویة هي محاوالت لتملك مناهج ما زالت هي نفسها تطرح عالمات استفهام على بعض 

 )2(. أسسها أحیانا أخرى

البنیویة من باب اغترافها من "یقول أن '' عبد السالم المسدي''ومرة أخرى نجد 

اإلجرائیة إلى درجة أصبح یصعب معها التمییز بین دراسة اللسانیة، اللسانیات جمیع مبادئها 

 .)3(.والدراسة البنیویة ومن ثم أصبحت الدراسة البنیویة أشبه بالهندسة الشكلیة

إلى المزالق التي اعترت البنیویة،  البازغي وسعد''الرویلي میجان''هذا وقد التفت  -

نفي العلمیة عنها مع استخدامها للرسوم وجداول متشابكة تخبرنا في النهایة ما كنا : أولها

                                                 
 .96الحقیقة الشعریة ، ص: ینظر بشیر تاوربریت )1(

 .121في معرفة النص، ص: یمنى العید: ینظر )2(

 .21، ص1،1991قضیة البنیویة، دراسة ونماذج، منشورات دار أمیة، تونس، ط: عبد السالم المسدي: ینظر )3(
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عزل النص عن سیاقه وعن الذات القارئة، : تجاهلها للتاریخ، وثالثا: نعرفه مسبقا وثانیا

 )1(.إهمال المعنى: ورابعا

 تاریخ واإلنسان وهي هنا تقف موقفا معادیا للوجود ومعنى هذا أن البنیویة تجاهلت ال

 .اإلنساني وتحاول تدمیر القیمة المختلفة

أال <<إلى الفشل الحقیقي الذي منیت به البنیویة '' عبد العزیز حمودة''وقد أشار  -

 للغةوهو العجز عن تحقیق المعنى وٕاذا سلمنا بكفاءة المنهج البنیوي في تقدیم منهجي علمي 

 )2(. >>التسلیم بكفاءته في تحلیل النصوص األدبیة، وٕانارتهافمن الصعب 

 .یعتبر البنیویة جسم غریب على النص العربي ''سمیر سعید''وها هو  -

أن البنیویة قد ألغت كل عالقة بین األثر والمجتمع والتاریخ، والسیر 'ویؤكد الناقد  -

فهذه األبحاث ''االنعزالي الفردي، وٕاهمال الوعي باإلطار العام للحضارة  نحو االتجاه

 )3(.''قد قضت على معنى األدبي في صمیمه ومعنى عناصره المتكاملة )البنیویة(

  فهنا تعمل البنیویة حسب سمیر سعید على عزل النص عن المجتمع والتاریخ ومن

 .ثم تنتقل إلى القضاء على معنى وجوهر النص

 ل ما تقدم فقد طرح نقادنا العرب بعض الجوانب السلبیة للمنهج الغربي، من خال -

 الذي كان في رأیهم مصدرا لطمس روح النص وعزله عن مجتمعه وظروف إنتاجه -البنیویة

                                                 
 .104، صالحقیقة الشعریة: بشیر تاوربریت )1(

-281، ص1984، 1المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، منشورات عالم المعرفة، الكویت، ط: عبد العزیز حمودة )2(

282 . 

 .42، ص2001، 1مشكالت الحداثة في النقد العربي، دار الثقافة للنشر، القاهرة، ط: سمیر سعید )3(
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البیئة العربیة ،مما أدى إلى انفصال   هذا من جهة ومن جهة أخرى هو بعد هذا األخیر عن

ثقافته وفي األخیر تبقى هذه اآلراء انتقادات شكلیة ال النص العربي عن بیئته وحضارته و 

 .  تغطي ما استطاع المنهج البنیوي تحقیقه في الدراسات األدبیة



  

  

  

  

  

  :الفصل الثاني

  دیب يالبنیویة عند كمال أب

  دیب يمصطلح البنیویة عند كمال أب /1

  قراءة في كتاب الرؤى المقنعة2/

  قراءة في كتاب جدلیة الخفاء والتجلي3/

  أهم اآلراء النقدیة 4/
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  دیب يمصطلح البنیویة عند كمال أب/ 1

كان توجه النقاد العرب إلى البنیویة من وجهة نظرهم محكوما بوجود قضایا أدبیة  -

واحد من أهم النقاد العرب  دیب يكمال أبیعتبر و ونقدیة بحاجة إلى معالجة عمیقة وجدیدة، 

محاوًال تأصیل هذا المنهج  ،الذي كان له تأثیر كبیر على الصورة البنیویة في النقد العربي

 ةدراس: جدلیة الخفاء والتجلي( :ب وسوموتوطیده نقدیا، وهذا من خالل كتابه األول الم

قیا وكتابه الثاني سس فیه للمنهج البنیوي تنظیرا وتطبیؤ حیث ی) م1979) (بنیویة في الشعر

) م1987) (نحو المنهج البنیوي في دراسةالشعر الجاهلي: الرؤى المقنعة(: الموسوم بـ

ن جدال واسعا في الساحة یخصصه للجانب التطبیقي لهذا المنهج، حیث أثار هذان الكتاب

 .النقدیة العربیة

" جدلیة الخفاء والتجلي: من خالل كتابه" دیب يأب"فإن " مصطلح البنیویة"وأما عن  -

لیست فلسفة ولكنها طریقة في الرؤیة ومنهج معاینة الوجود وألنها كذلك فهي  <<یعتبرها بأنها 

في اللغة، ال تغیر البنیویة اللغة، وفي  بإزائهتثویر جذري للفكر وعالقته بالعالم وموقعه منه 

لكنها بصرامتها  شعر، ال تغیر البنیویة الشعرالمجتمع، ال تغیر البنیویة المجتمع، وفي ال

المتعمق واإلدراك متعدد األبعاد، والغوص على المكونات الفعلیة  كتناهوٕاصرارها على اإل

.>>للشيء والعالقات التي تنشأ بین هذه المكونات 
)1( 

ینفي أن تكون البنیویة ذات جذور فلسفیة ویجعلها ذات  دیب يونفهم من هذا أن أب -

ور في غالبنیة العمیقة وال إكتناهصبغة منهجیة ال تغیر اللغة والشعر والمجتمع لكن تهتم ب

 .المكونات األساسیة لألشیاء

أن یقدم دعامة للتأصیل والتحدیث في دیب  يأبومن خالل المنهج البنیوي حاول  -

 مجزأاءة النص التراثي والحداثي وٕاخراج الفكر العربي من فكر المنهجیات الحدیثة في قر 

إغناء "عن <<سطحي إلى فكر یترعرع في مناخ الرؤیة المعقدة، وهذا ما یؤكده في حدیثه 

                                       
.7، ص1979، 1جدلیة الخفاء والتجلي، دراسات بنیویة في الشعر، دار العلم للمالیین، لبنان، ط: كمال أبي دیب ) 1) 
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من خالل منهج بنیوي مشیرا بحماسة خطابیة إلى أن األمة من خالل ذلك " الفكر العالمي

 )1(.>>إلى المعاصرة الحضاریة... المنهج سترقى

  :قراءة في كتاب الرؤى المقنعة نحو منهج بنیوي في دراسة الشعر الجاهلي2/

الدراسات البنیویة في تحلیل الخطاب الشعري حیث اعتمد  أهمویعتبر هذا الكتاب من 

  :في دراسته هذه على خمسة تیارات ذكرها في مقدمة كتابه والتي تتمثل في

  .في األنثروبولوجیا البنیویة وسالیفي ستر التحلیل البنیوي لألسطورة كما طوره / 1

 المورفولوجيفي دراسة التركیب روب ب فالدیمیرالتحلیل الشكلي للحكایة كما طوره / 2

  .الحواریاتلحكایة 

مناهج تحلیل األدب المستفیدة من نتائج التحلیل اللغوي والدراسات اللسانیة / 3

  .والبنیویون الفرنسیون سونبجاكن امو ر السیمائیة، وعلى وجه التحدید ما قام به 

المنهج النابع من معطیات أساسیة في الفكر الفلسفي والذي أولى عنایة خاصة / 4

  .العالقة بین بنیة العمل األدبي وبین البنى االجتماعیة كتناهإل

في ) Formule(دي ودور الصیغة تحلیل عملیة التألیف الشفهي في الشعر السر / 5

  ".ألبرت لودر"، و"ان باريممل"عملیة الخلق كما طوره 

جده یحلل مجموعة من القصائد لشعراء الجاهلیة من ن" الرؤى المقنعة"ومن خالل كتابه 

حاول من خاللها  عبد وعنترة بن شداد،الطرفة بن -زهیر بن أبي سلمى-القیس امرئ:أمثال

  .تطبیق األدوات اإلجرائیة في تحلیله للخطاب الشعري

  :كتابه هذا إلى إحدى عشر فصل تتمثل في دیب يوقد قسم أب

  .أبعاد أولى للتحلیل البنیوي :الفصل األول

  .الرؤیة الشبقیة :الفصل الثاني

  .البنیة متعددة الشرائح ذات تیار وحید البعد :الفصل الثالث

                                       
.188-187، ص2004، 1استقبال اآلخر، الغرب في النقد العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي، ط: سعد االبازغي ) 1)
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  .البنیة وحیدة الشریحة ذات تیار وحید البعد :الفصل الرابع

  .وٕان ال-أن :الفصل الخامس

  .تأمالت في المنابع التصوریة :السادسالفصل 

  .استجابات جذریة :الفصل السابع

  .البنى المولدة ومفهوم التحوالت :الفصل الثامن

  القصیدة خارج الزمن: البنیة المضادة :الفصل التاسع

  نص الصعلكة

  البنیة المضادة

  .البنیة والزمن :الفصل العاشر

  )1( -.لالرتیاد في مكونات النص آفاق :الفصل الحادي عشر

أقر بأنه أخضع دراسته هذه لمجموعة من المناهج فهو یرفض أن  دیب يأن أبوالحقیقة 

یتقید بمنهج واحد سعًیا منه بالتشبع واالنفتاح على المناهج الحداثیة واألخذ من كل منهج ما 

البحث تطبیق لمناهج وال یعني ما یقال أن هذا <<یمكن أن یساعده في تحلیله ونجده یقول 

جاهزة أو نقل لها من المجاالت التي استخدمت فیها أوال إلى مجال جدید، بل إنه ال یعني 

النظریة لهذه المناهج جمیعها، كل ما یعنیه هو أن البحث  أن هذا البحث یتبنى األطروحات

تحققه من  یتم في إطار من الوعي النظري الدقیق لهذه المناهج بما تثیره من إشكاالت، وما

  )2(.>>إنجازات

 يبأنه جمع أكثر من منهج في دراسته ومنه فالمالحظ أن أبدیب  يوهنا یؤكد كمال أب

من خالل  سید عبد الرحیمدیب یخضع دراسته هذه للمنهج التكویني وهذا ما یؤكده وائل 

                                       
الرؤى المقنعة نحو منهج بنیوي في دراسة الشعر الجاهلي الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، : ینظركمال أبي دیب  )1(

  .6م، ص1986
  6ص:المصدر نفسه )2(
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ببعض  مطعمایتضح أن المنهج التكویني هو ما ألقى بظالله علیها وٕان كان <<: قوله

  )1(.>>التي ال یتعارض معها المنهج التكویني اإلجراءات الوصفیة التصنیفیة

حیث یهدف من عمل هذا إلى بلورة وتطویر منهج جدید یأخذ من التیارات الخمسة  -

یرنو إلى تحقیقها في ، األهداف التي دیب يأبالسابقة في تحلیله لنصوص مختلفة ویحدد 

یات التقلیدیة التي تقارب النصوص مقاربة سطحیة، ویتضح مقدمة كتابه متجاوزا بذلك المعط

یحاول البحث أن یموضع دراسة الشعر الجاهلي على مستوى هذا <<: ذلك من خالل قوله

الوثوقیة اللغویة والبالغیة االنطباعیة  و التحلیل یرتفع عن المستویات التاریخیة والتعلیقیة

 )2(.>>علیها معظم الدراسات اآلن التي تتم

في موضع آخر یشیر لدواعي دراسة الشعر الجاهلي بمفارقة  دیب يأبكما نجد  -

فدراسة الشعر الجاهلي ال یمكن أن تكتمل في غیاب تحلیل علمي <<بنیویة من خالل قوله 

دقیق لما یكشف عنه هذا الشعر من عالقات سائدة ضمن البنى االجتماعیة واالقتصادیة 

للتعارض الجذري بین ما  إكتناهمرحلة متقدمة منه إلى  والسیاسیة، وهو في الواقع یطمح في

 )3(.>>أسمیه الثقافة المركزیة والثقافة المضادة

یسعى في دراسته هذه إلى البحث عن العالقات السائدة  دیب يكمال أبوالمالحظ أن 

ضمن البنى االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي ساهمت في تشكیل القصیدة الجاهلیة 

أكد سابقا أن دراسته للشعر الجاهلي هي دراسة مغایرة لما تم تناوله فیما سبق ه مع أن

تتنامى في سیاق تصور مغایر جذریا للسیاق <<ویتضح ذلك في مستهل كالمه حیث یقول 

  )4(.>>الذي تمت فیه دراسات الشعر الجاهلي حتى اآلن

                                       
  .193تلقي البنیویة، ص: وائل سید عبد الرحیم )1(

  .5الرؤى المقنعة، ص:كمال أبي دیب)2(
  .11المصدر نفسه، ص)3(

.5المصدر نفسه، ص ) 4) 
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لها طریقتین یظهران یرسم من خالل قراءته للقصیدة الجاهلیة  دیب يأبونجد كمال  -

 .حركتها

 .قصیدة تیار وحید البعد: الطریق األول یسمیه -

 قصیدة تیار متعدد األبعاد: الطریق الثانیة یسمیه -

 )1(:تيكاآل) تیار وحید البعد: (تمثیل التیار األولا ویمكن لن -

      

  

  قصیدة تیار وحید البعد

             

الذات هلیة ذات تیار وحید البعد مصدرها ا التقسیم نفهم أن بنیة القصیدة الجاذومن ه

  ...الهجاء، شعر الحب: ،ویتجسد هذا النوع في أنماط شعریة مثلهاغذیوالتي بدورها ت

  .ا في إعطاء القیمة الداللیةمورامهدأما بالنسبة للزمن فهو هنا ال یلعب 

  )2(:فنمثل هو أیضا تیار متعدد األبعادأما التیار الثاني  -

  یة متعددة الشرائحنب    األبعاد قصیدة تیار متعدد 

 الطلل وحدة مكونة        روافد متعددة

مصب لروافد متعددة لتقاء و إعددة األبعاد هي نقطة قصیدة تیار مت أن ونفهم من هذا -

ذریة فاعلة كما جیمثل تجربة ل الزمن قوة مكونه لوعي الشاعر و التي تتفاعل معا، ویشك

 .دة مكونة في بنیة متعددة الشرائحیعتبر وصف األطالل وح

  

 

                                       
  .48كمال أبي دیب، الرؤى المقنعة، ص: ینظر )1(
  .48المصدر نفسه، ص) 2(

 معلقة لبید مثال

 حضور الزمن

 الزمنقصیدة الهجاء مثال الشرائح  بنیة وحیدة الذات

 زمنقصیدة الطلء مثال الشرائح  بنیة وحیدة
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 معلقة لبید ابن ربیعة/ 2-1

وحده األطالل ثم تخصص  إكتناهب<<ید بن ربیعةلبفي تحلیله لمعلقة دیب  يأب یبدأ -

لى التحلیل إببعض وهو یستند في تحلیله للقصیدة  زءا للعناصر المهمة بنیویا بعضهاج

>>ویتحدث عن البنیة األسطوریة للقصیدة  ستر واسالبنیوي لألسطورة للیفي 
)1(. 

خولة التي لم تبق  لمحبوبتهیعبر على تعلقه بالدیار وحبه ید بن ربیعه لبأن یبدو  -

 :ال أثار ال تزال تحتفظ بلمعانها ووضوحها وهذا یتضح من خالل قولهإمنها عوادي الزمان 

  )2(عفت الدیار محلها فمقامها بمنى تأبد غولها فرجامها

یمانا منه بأن كل إ" على الثنائیات الضدیة"یركز في تحلیله  دیب يأبوالمالحظ أن  -

 إلىبالعودة اإلنسانو والثنائیات موجودة منه منذ أنوجد  شيء في الوجود یحمل معه نقیضه

 :تعالى األدمیة قال أكد لنا أنها موجودة في التركیبةني للثنائیة یتآالمنظور القر 

ا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائِلَ لَِتَعاَرفُوا﴿ اُس إِنَّ َھا النَّ .﴾َیا أَیُّ
)3( 

یعدد الثنائیات "لبید بن ربیعة"من خالل قصیدة  دیبي كمال أبومن هنا فان  -

تتالقى مهما اختلفت منابعها وتنوعت اني واألشكال في الحیاة تتشاكل و الضدیة فكل المع

 .أحوالها

 : إلى الواردة في النص الشعريالضدیة وغیر الضدیة ویمكن تقسیم الثنائیات  -

  مقامها/محلها :ثنائیة

  حرامها / حاللها : ثنائیة

  رهامها / جودها : ثنائیة

  فطامها /  إرضاعها: ثنائیة

                                       

  93ص، ثأسس النظریة البنیویة في النقد العربي الحدی: حكیم دهیمي)1(
  .51، صش كمال أبي دیب، الرؤى المقنعة)2(

  .13سورة الحجرات، اآلیة  )3(
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  أمامها / خلفها : ثنائیة

  غالمها / كهلها : ثنائیة

  وثمامها/ جدها : ثنائیة

  )1(هاموثما/نؤیها : ثنائیة

ه مع الثنائیات التي تم باشتأو ألنها ربما ت اما اختصار إكرها وهناك ثنائیات أخرى لم نذ

  .ذكرها في أعاله

ذ إیحدث تحوال عمیقا في بنیة النص التضاد ومن خالل هذه الثنائیات نفهم أن  -

الجدل  لحیاة وكل ما فیها یوحي بحركةیشحنه بالحركة التي تستوعب في صلبها مفارقات ا

ما أوردناه من ثنائیات دة عبارة عن صراعات متعددة تتجلى فی، والقصیلواقعالتي تتصل با

 .ضدیة

وهذا  ة المفتاح تقوم على مبدأ التغییرأكد أن قصید دیب يأبن كمال إسبق ف مما -

القوة  يه ،التي تدمر في نفس الوقتالتغییر هو تجسید لثنائیة ضدیة فهي القوة الموسمیة 

تتمثل و أكثر من مستوى  فيتجسد تالحیاة والموت یتزامنان وهذه الثنائیة  ،والتي تخلق وتجدد

ومن هنا فان ) أنثى( اإلنسان) / ذكر(اإلنسان، الحیوان/  اإلنسانعة، الطبی/  اإلنسان: في

 .لضدیة واللفظیة التي تنتشر عبرهاوتتقدم عبر الثنائیات اتنمو القصیدة 

ساق البنیویة وساعیا ناأل إضاءةفي تحلیله عن مبدأ الدوائر محاوال  دیب يأبویعتمد  -

ضاءة العالقات البنیویة بین الذوات أو العالقات الممیزة في إمن وراءها أن تكون قادرة على 

بیة والشریحة ایجإالشریحة األولى : ثالث شرائح إلىالوحدات المشكلة حیث قسم الدوائر 

  .الثالثة فهي شریحة تمثل توسطا بین اإلیجابي والسلبيالثانیة سلبیة أما 

ق الذات وما یرافقها من حیث تمثل هذه الدوائر تصور كلي لمرحلة البحث عن تحقی -

 .واإلنسانقوتي الطبیعة والحیوان  ألم وصراع ضد

                                       
  .69الرؤى المقنعة، ص:كمال أبو دیب )1(
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لى نقاط االختالف بین الرؤیا لكل من قصیدة إحیث نصل من خالل هذه الدوائر  -

ؤیب تبدأ ذحیث نجد أن قصیدة أبي  ب الهذليذؤیوقصیدة أبو للبید بن ربیعة المفتاح 

،بینما في قصیدة المفتاح رؤیة مغایرة وأكثر قوة الحیویة في وجهه وانهیارموت ة الیبحتم

 .هو كون من المتناقضات والمفارقاتتعقیدا وكثافة وتشابكا فهي رؤیا للعالم بما 

ن كان زمنا حاضرا لیؤكد فیما إفي القصیدة  لقضیة الزمندیب  يشیر كمال أبیوأخیرا 

تشیر القصیدة " ولهوهذا یتضح من خالل ق أحیانا الماضي إلىبعد أن زمن القصیدة ینتمي 

  )1(."ت في ماضي بعیدعأحداث وق إلىفي وحدة األطالل وفي وحدة الرحیل دائما 

ضر أو قابل لالنعكاس للزمن الحا )لماضيا(ن زملیشیر في موضع أخر أن هذا ال

  المستقبل

  :معلقة امرئ القیس :2/2

البحث مزدوج ن هدف هذا إ"بقوله  هذه معینة لدراسته اأهداف دیب يأبیحدد كمال  -

، بنیوي وأن یستخلص تقنیة أكبر دقةالتحلیل ال بق على قصیدة الشبقطیحاول أن ی :فهو أوال

شعر انب معینة للشعر الجاهلي عموما و یقدم بعض الصیاغات النظریة لطبیعة جو  :وثانیا

 .المعلقات خصوصا

على عدة مستویات أو  )شبقال(امرئ القیس دیب في تحلیله لقصیدة يیعتمد أب -

الصوتیة وكذا البنیة ،الحیز المكاني والبنیة يالزمن،الحیز البنیة التركیبیة: ت، أهمهاآلیا

تحلیله لقصیدة امرئ القیس  خالل ومن ةیركز في تحلیله على الثنائیات الضدیو  اإلیقاعیة

 :نجد

العالقات البنیة اللغویة أو " یستهل تحلیله بالوقوف على دیب  يكمال أبن إ -

لقي من أن الشاعر یستنجد تلمالتي تؤكد ل" قفا"تبدأ بفعل أمر  فیرى أن القصیدة" التركیبیة

خر لیقف معه على األطالل ولیتقاسم معه حزنه ومأساته، أو باألحرى تؤكد على آطرفا 

                                       
  .108دیب، مصدر سابق، ص يكمال أب: ینظر )1(
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دیب أن القصیدة تتحرك في دائرة  يوجود ثنائیة متمثلة في وجود صاحبین ومنهما اعتبر أب

، الضجة/ الطراوة، الصمت/الحیاة، الجفاف / الموت :رضات نذكر منهااالتعو لثنائیات من ا

 .الحركة/السكون 

النص رد دیب حاول  يكما یتضح أن بنیة النص ال تظهر مباشرة لهذا نجد أن أب -

ن كل واحد فیهما لها یعلى وحدتین أساسیت ةنظرة قائم فهيعناصره المكونة األساسیة  إلى

 .من الوحدات التكوینیة ادعد

ي لیشكل التي تنتظم في سلسلة الثنائسیة یدیب أهم التعارضات الرئ يوقد رصد أب -

 .التعارض انبثق النسیج التركیبي الحدود الفیزیائیة للبیتین األول والثاني ومن هذا

 :كما دعم تحلیله بجملة من الرموز والمعادالت الریاضیة مثل -

DD  CC  B    -1 

FF     EE  -2 

   CC    -3 

ضافة إلى الثنائیة األصلیة التي الثنائیات الخمس باإل حیث تمثل هذه الرموز تشكیلة

  .في المخطط السابق Bها الكلمة األولى من البیت األول وهي المشار إلیها بالحرف تتضمن

أو من  التواترتعارضات تتفاوت درجتها من حیث ومن الواضح أن الثنائیات تشكل  -

شمال تعارض حقیقي أكثر /في جنوب : تعارضات حقیقیة فمثال إن التعارضحیث كونها 

  )1(.>>فحومل/من التعارض في دخول

ینظم الصور في القصیدة الشبقیة نوعان من <<فقال"بنیة الصور"دیب  يما ناقش أبك

  )2(.>>التي تجسد الرؤیة األساسیة للقصیدة وتكشف األبعاد الثقافیة فیها التعارضات

 :ما یلي سنذكر أنواع الصور الواردة في القصیدة الشبقیةوفی -

                                       
  .122ص الرؤى المقنعة:دیب يكمال أب )1(
  .169المصدر نفسه، ص )2(



دیب يالبنیویة عند كمال أب:الفصل الثاني  

 

 

49 

ساس الطراوة ومن أشكال إح"ویسمى هذا التعارض : الطراوة/ الجفاف: صورة/ 1 -

 .الدموع هوآلخر و الشكل ا اختفاءالماء أو الدموع حیث یؤدي ظهور الماء إلى  الطراوة

منخفض /وتشتمل على ثنائیة مرتفع الصورة الثانیة هي اإلحساس الموجي/ 2 -

ممثال  ثقیلةمن خالل صورة كیان ما یعتلي كیانا آخر مشكال حركة ویظهر هذا اإلحساس 

 .في القصیدة الشبقیة یبدأ بذكرى الحبیبة لكن هذا اإلحساس سرعان ما تتقدمه مرور الریاح

ور في شيء آخر ومن غأي صورة شيء ی: صورة االختراق يالثالثة وهالصورة / 3 -

ثم " عنترة"ها اختراق الشاعر الخدر، وتتكرر الكلمة نفسها مرتین المرة األولى في وحدة تأمثل

 ".بیضة خدر"في وحدة 

أي وجود شيء : اإلحساس باالنغالق أو الحصارأما الصورة الرابعة هي صورة / 4 -

 .والموت یحیط به اإلنسانثال الزمن یحتوي رى فمختحیطه أشیاء أ

وتتولد عن طریق شیئین أو أكثر یعمالن : صورة اإلحساس بالتداخلونجد أیضا/ 5 -

ة وتنقسم هذه الصورة إلى نوعین متضادین أولها صورة النشاط والشهرة دفي اتجاهات مضا

 .والحیویة وثانیها صور الثبات والصالبة

الثنائیة التي تشكلها صور القصیدة الشبقیة تقوم بوظیفة جدلیة  وهذه التعارضات<< -

فیوازي اإلحساس بالحصار عن طریق اإلحساس باالنشقاق األول إحساسا من النوع الثاني 

 )1(.>>یتوازن معه ویصبح مجاورا له

الطبیعة الطقوسیة التي تظهر في الوحدات یتمثل في  ویوجد نوعا آخر من الصور -

یوم : ومن المفردات الدالة علیها نذكرم الحس والحافز الجنسي أو الحیویة التي ترتاد عال

 .یمین اهللافقالت -عن ذي تمائم ،صالح
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إلى أن القصیدة الشبقیة تسیطر علیها صور مأخوذة من عالم  دیب بيأكما أشار  -

ومرة ، >>بیضة خدر<<ذكر في تالحیوان فنجد مثال أن صورة المرأة تتعدد في أوجه عدة فمرة 

 .تأتي على صور الحیوان كالظبي والبقرة والحصان وحیوانات أخرى

معتمدا في ذلك على آلیة  البنیة الصوتیةعن مناقشة وطرح دیب  يأبولم یغفل  -

: حصاء كل من التكرار والقافیة والكلمات ومن هنا یقسم القصیدة إلى وحدتینإاإلحصاء ك

: النقسام انقسام الكلمات إلى نوعینقوة، حیث یمثل هذا ا/جزر، ضعف/حركة، مد/سكون

 ).التشدید(یرد تكرار الملمح الصوتي الذي یظهر في شكل التضعیف : النوع األول

 .فإنه خالي من التكرار: أما النوع الثاني -

ویجسد النوعان مكوني إیقاع الحركة في القصیدة من حیث أن أحدهما ضعیف  -

ة سیطرة تامة ویظهر في كلمات القافیة واآلخر قوي یسیطر التشدید على القصیدة الشبقی

 .وغیرها

بیتا ویتألف كل بیت من  82أن القصیدة الشبقیة تتألف من  دیب يأبكما یؤكد << -

 )1(.>>كلمة مشددة 141كلمة منها  830كلمات وبهذا یكون لدینا حوالي  10

طغیان التشدید في القصیدة الذي یعكس الحالة النفسیة للشاعر على وهذا ما یبرهن  -

 .كما یرتبط بطبیعة الرؤیة التي تنشأ من التعارضات في القصیدة الشبقیة

) مفعل/فاعل(فهي تنقسم إلى نوعین أحدها له بنیة مطلقة للقافیة أما بالنسبة "  -

 .)2()"مفاعلن-مفاعلین(مثل في توالثاني له بنیة معقدة ت

  اإلیقاعیةالبنیةعن تناولأیضا  دیب يأبكما لم یغفل: 
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فیرى أن هناك تصور خاطئ ومسیطر یرى إیقاع الشعر العربي إیقاعا رتیبا، ومن " -

على التمییز بین التألیف القدرة المحتمل أن یكون هذا التصور خاطئ قد نشأ نتیجة افتقاد 

 .بالرتابةالعروضي والبنیة، اإلیقاعیة في بیت من الشعر باإلضافة إلى وصم القافیة الموحدة 

واحدا فحسب من البنیة اإلیقاعیة أما  ویرى أن الجانب العروضي یمثل جانبا -

 )1(".على المستوى اللغوي والشعري والبنیة الداللیة النبرالجوانب األخرى فهي صیغ 

) فعولن، مفاعیلن(ومن هذا المنطلق فإن القصیدة الشبقیة تقوم على بحر الطویل  -

  .لیةعاالنبر الجانب األكثر فوهو یشكل جانًبا من جوانب اإلیقاع ویعتبر 

دیب تحلیله بمقارنة بین القصیدة الشبقیة وقصیدة المفتاح ونلخص  يكما ینهي أب -

  :أهم ما أورده في الجدول التالي

  )امرئ القیس( قصیدة الشبقیة  )لبید بن ربیعة( تاحقصیدة المف

: تتحرك في إطار التعارضات التالیة -

طراوة، /حیاة،جفاف/موت[

الدائم، /الخصب، العرض/الجدب

 ].االستمراریة/االنقطاع

 التناسلتهتم القصیدة بالخصب و  -

 .بوصفها قوى البقاء واالستمرار

  .تجسد رؤیة جماعیة للواقع -

 :التعارضات التالیةتتحرك في إطار  -

الالزمن، خمود /الصالبة، الزمن/الهشاشة[

المطلق، /الحیویة،النسبي/الحیویة

 ...].الحركة/السكون

تهتم القصیدة بالهشاشة وحتمیة خمود  -

 .الحیویة وتالشیها في الظواهر كلها

  .تجسد رؤیة فردیة للواقع -

هذا نستطیع أن نقول أن القصیدة الشبقیة تتمیز بانعدام مظاهر الحیاة أكثر مما ومن 

  .كما تختلف مظاهر الحیاة في كال القصیدتین المفتاحهي في قصیدة 
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  :رعب الیقین-عینیة أبي ذؤیب الهذلي: 2/3

لبید النماذج شعریة لكل من الشاعرین  دیب من خالل دراسات السابقة تحلیال يقدم أب

، والتي تمثل بنیة متعددة الشرائح ذات التیار متعدد األبعاد، واآلن القیس وامرئبیعة بنر 

سنتطرق لنوع آخر من أنماط الشعر الجاهلي وهي بنیة متعددة الشرائح ذات التیار وحید 

على تحلیله لهذا ، وسنقوم بإلقاء نظرة عاجلة عینیة أبي ذؤیب الهذليالبعد والمتمثلة في 

  :كاآلتيالنص الذي مطلعه 

  والدهر لیس بُمتعب من یجزع      أِمن المنون وریبها تتوجع<<

>>منذ ابُتِذلت ومثل بالك ینفع      حباما لجسمك شا: قالت أمیمة
)1(  

برؤیاها الیقینیة لحتمیة الموت وانهیار قوى الحیویة في وجهه قد  عینیة أبي ذؤیبتجسد 

دة الشرائح، ناقلة التجربة الفردیة إلى مستویات كونیة وخارجیة تمنحها تشكلت في بنیة متعد

درجة أسمى من المحسوسیة والنهائیة ومن هنا فإن النص یتحرك في إطار من الحركة التي 

  .تؤسس رؤیا الموت ویتشكل من الثبات الذي یزیدها عمقا

تمثل الشریحة تتشكل من أربعة شرائح حیث  عینیة أبي ذؤیبأن  دیب يأبویرى  <<

التجربة الفردیة االحتدامیة التي تبدأ بصیغة تقریریة تؤكد حتمیة الفناء والخضوع أمام  :األولى

والدهر ال یبقي : الموت لكن بعد صراع من أجل البقاء وهذا ما یؤكده قوله الشاعر

>>هنعلىحدثا
)2(.  

  .بالبحث المتواصلونقدم هذه الشریحة نموذجا أوال للحیاة هو نموذج الحیاة الممتلئة 

هي لحظة الرعب والخوف والمطاردة مضادة فهي تشكل لحظة  الشریحة الثانیةأما 

تؤكد هذه اللحظة الحقیقة >>شیب أفزته الكالب مروع <<وهذا یظهر من خالل قول الشاعر 

  .المرة وهي الخضوع للموت
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وتقدم شریطا سریعا أقل  ثالثة عشر بیتاتمثل شریحة الثور وتحتل  :الشریحة الثالثةأما 

  .احتشادا بصورة الحیاة وأكثر إغراقا في مأساویة النهایة

أي أن  بدأ بهود بالنص إلى المستوى اإلنساني الذي كان قد علت الشریحة الرابعةثم تأتي 

شریحة لإلنسان تتلوها شریحتان للحیوان ثم شریحة : النص یوازن تماما بین اإلنسان والحیوان

وتقدم الشریحة الرابعة نموذجا لألقوى مقابل القوى وبذلك تعمق مأساویة الفناء  أخرى لإلنسان

  )1(.ویقینیة الموت

تمثالن خصائص تصویریة بنیویة للفكر والذات ین إلى آلیتدیب  يأبكما أشار  -

 :االنفعال وتتمثل في-العقل

  .نقلها من الصعید الفردي إلى الصعید الكوني): 1(التجربة كوننة/ 1

  .تحویلها من تجربة داخلیة إلى أخرى خارجیة): 2(التجربة كوننة/ 2

  )2(.وبكال المكونین تتشكل القصیدة نموذجا باهر المحاور نحو النص الجاهلي

ضمن سلسلة الدوائر المفتوحة التي تشكل حركة  دیب بيأومن هذا یمكن عد قصیدة 

في نقطة  وتلتقي جمیعا تبع جمیع الدوائر من مركز واحدتواحدة ذات شرائح أربع حیث 

 )3(.>>والدهر ال یبقى على حدثانه<<هي  واحدة

نص یبدأ بحتمیة الموت لیبتعث قوى الحیویة التي  فيأبي ذؤیب ومن هذا كله فإن 

  .ورؤیوي انفعاليتسمح له بتجاوز التوتر وٕاحداث توازن 

  : البنیة والزمن: 2/4

 نص زهیر بن أبي(تتمثل في  طاللیة أمثلة ةثالث دیب يأبناقش لتوضیح هذه المسألة 

ة أسس ر تسمح ببلو  األخیرة وهذه ) سلمى ونص عمر بن كلثوم ونص بشامة ابن الغدیر

                                       
.217- 216ص الرؤى المقنعة نحو منهج بنیوي: كمال أبي دیب:ینظر) 1) 

.281المصدر نفسه، ص ) 2) 

  .223المصدر نفسه ص) 3(
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لكل من  لصعلكةمن نص اكما ناقش أمثلة .متكاملة لوصف البنیة والمركب الزمني لها

حیث تسمح هذه " عامر بن طفیل"للشاعر  نص البطولة، وكذا "تأبط شرا"و" عروة"

  .وص بتقدیم تصور أكثر شمولیة للنص الجاهلي في بناه المختلفةالنص

 ةلكشف عن البنیة والزمن في النص الجاهلي على ثالثفي ادیب  يأب حیث اعتمد -

 زمن نص الصعلكة: ، والمخطط الثانيزمن نص البطولة: مخططات تمثل المخطط األول

 .زمن نص األطالل: والمخطط الثالث

 :ص في األخیر أنخللی -

بین زمن السرد وزمن  الخلخلةات المستمرة و خمثل زمن االنشرای:زمن األطالل/ 1<<

  .عودة إلى البدایةالالفعل وهو بهذا یعتبر زمنا قلقا مستمرا دون 

وهو زمن متصل مهووس بالحاضر لكنه ینفتح باتجاه الماضي من  :زمن البطولة/ 2

اضر وهو بهذه الصفة على أجل تدعیم الحاضر، وباتجاه المستقبل من أجل تدعیم الح

  .صعید زمن النص وعلى صعید التجربة والرؤیا

فإنه زمن للرؤیا المتماسكة المستقبلیة وهو كذلك على صعید زمن : زمن الصعلكة/ 3

>>على صعید التجربة والرؤیاو النص وبنیته 
)1(.  

یمثل نقیض دیب  يأبحیث أن زمن نص الصعلكة من خالل المخططات التي قدمها ب

  .مثل توسطا بین النصینالبطولةت، وأن الطلليالمطلق للنص 

حیث یقصد  زمن الفعل وزمن السرد: من خالل القصائد بین زمنین دیب يأبیمیز 

هو : زمن السردأما : خطي يوهو زمن تعاقب اتاریخی ازمن التجربة أو حدث: الفعل زمنب<<

وهو زمن حاضر تحدیدا . قالزمن المنطو نص وهو زمن النطق أو م فیه السالزمن الذي یت

  .یبدأ لحظة بدء النطق وینتهي لحظة توقف الشاعر

                                       
  .640كمال أبي دیب، الرؤى المقنعة نحو منهج بنیوي، ص )1(
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وهو الزمن الذي یتمثل في تركیب النص الزمني : زمن النصثم یضیف زمنا آخر وهو 

فعال وهو عملیا عالقة بین زمن الفعل وزمن السرد وقد یكون خطیا كما یمكن أن یكون 

.>>اخً مشرو 
)1(  

 يأبأكثر شمولیة للبنیة والزمن في النص الجاهلي نعرض تحلیل  وإلعطاء تصور -

  :هاعامر بن طفیل في قصیدته التي مطلعنص البطولة للشاعر للزمنفي  دیب

  أطردت أم لم أطردنصحاءها       فیةحلتسألن أسماء وهي <<

ویستمر في التنامي دون انقطاع حتى نهایة " لتسألن"حیث یبدأ زمن السرد مع الفعل 

  .أما زمن الفعل فإنه یبدأ في اللحظة الحاضرة ثم یتراجع في البیت الثاني إلى الماضيالنص 

 المستقبلإلى ) A1(هكذا یبدو أن زمن النص یتشكل من الحركة من اللحظة الحاضرة 

)A+ ( وتكرار هذه الحركة وال یحدث تراجع إلى)A2) (إال مرة واحدة) أي الماضي.  

ومن هنا یتشكل الزمن في نص البطولة من عالقة بین اللحظة الحاضرة والماضي وهي 

>>.ا متكررا في بنیة الزمنخعالقة واضحة المسار ال تحدث انشرا
)2( 

  ":جدلیة الخفاء والتجلي"قراءة في كتاب /3

یعد كتاب جدلیة الخفاء والتجلي من أبرز المؤلفات النقدیة التطبیقیة للمنهج البنیوي  -

جوهر النصوص الشعریة القدیمة، ولعل هذا الكتاب  إكتناهدیب يأبالتي حاول من خاللها 

یهدف إلى تغییر الفكر العربي في معاینته للثقافة واإلنسان والشعر، ونقله من فكر تطغى 

عبر عن عجز المنجزات دیب  بيأعلیه الجزئیة والسطحیة إلى فكر أكثر عمقا فنجد أن 

 بأنها تعیش حالة من التخبط والتماس والبحث واالنتكاس وأن الفكر العربيالعربیة فوصفها 

إلى  دیب يیسعى أب، كما )3(افي أحواله العادیة فكرا ترقیعیا، وفي أفضل أحواله فكرا توفیقی

                                       
  .240كمال أبو دیب، مصدر السابق ص )1(
  .237المصدر نفسه، ص) 2(

، 1979، 1دراسات بنیویة في الشعر العربي، دار العلم للمالیین، لبنان، ط: جدلیة الخفاء والتجلي: كمال أبو دیب )3(
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البحث عن التحوالت الجوهریة للبنیة من خالل الغوص وراء البنیة العمیقة القائمة على 

 .متعددة تیسر معاینة التاریخ العربي عالقات أو ثنائیات ضدیة

أخطر محاولة بنیویة تطبیقیة متكاملة تضرب جذورها << دیب يكمال أبویعد كتاب  -

الشعر العربي حتى اآلن فإنه یحق لنا أن نلقاها بما هي جدیرة من العنایة واالهتمام، إذ قد 

 )1(.>>یحكم على مدى جدیة المنهج وعلمیته بها

  :تة فصول سنوضحها فیما یليوقد قسم كتابه على س

  الصورة الشعریة :الفصل األول

  فضاء القصیدة :الفصل الثاني

  اإلیقاع الشعري: الفصل الثالث

  األنساق البنیویة :الفصل الرابع

  نحو ومنهج بنیوي في تحلیل الشعر :الفصل الخامس

  :وفیما یلي سنعرض لهذه العناصر 

دراسته بتناول عدد من النصوص القدیمة والحدیثة مركزا  دیب بيأفقد استهل الناقد  -

: النفسي في الصورة الشعریة من خالل مجموعة من الشعراء من مثل على الجانب

وهو یقر بأنه یعتبر  ،...القیس، والنابغة الذبیاني وأدونیس، ولوركا، وشكسبیرامرئ

ألسلوبي لتركیزها على الجانب الجمالي والزخرفي للصورة الدراسات البالغیة تمتاز بالقصور ا

الشعریة، فحین یرى ضرورة البحث عن الصورة التي تكمن في فاعلیة داللیة واخرى نفسیة 

حیویة الصورة وقدرتها على الكشف واإلثراء ترتبطان باالتساق واالنسجام الذي << ویرى أن 

  )2(.>>ليیتحقق عن طریق المستوى النفسي والمستوى الدال

                                       
  .8، ص1989، 1نظریة البنائیة في النقد األدبي، دار الشروق، القاهرة، ط: صالح فضل )1(

  22الشعر، صجدلیة الخفاء والتجلي، دراسات بنیویة في : دیب يكمال أب )2(

 أبو نواس

 أبو تمام
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حیث یقول : دیب يأب وردهفسیة والوظیفة الداللیة نعرض مثاألولتوضیح الوظیفة الن

  .القمر رغیف خبز مستدیر أخرىالقمر وجه مستدیر ویقول مرة : الشاعر

 الصورتین نقلتا إلینا معنى محدد هو أن القمر والوجه والرغیف  تافیبدو أن كل

 .ن وظیفة داللیةین الصورتیومن هنا تخلق لنا هات االستدارةیشتركان في صفة أال وهي 

 فنجد أن كال من  أخرىن من وجهة مغایرة ومن زاویة ین الصورتیأخذنا هات لو فحین

فالشاعر في الصورة  األخرىلما تحمله الصورة  االصورتین على حدى تحمالن معنى مغایر 

فإنه ) رغیف خبز مستدیر القمر(األولى یصف القمر وصفا جمالیا أما في الصورة الثانیة 

وهنا یتولد جانب آخر للصورة ویمكن أن " خبز" لفظةیتولد شعور مغایر وهذا من خالل 

فلفظة خبز قد تشیر إلى أن الشاعر ربما یكون جائًعا أو >> الجانب النفسي<< نطلق علیه 

 .لمساعدة ما امحتاج

الفاعلیة (الصورة بین مستویي  الالتناسقوفي موضع آخر یشیر الباحث إلى قضیة 

الشاعر العربي منذ القدیم اهتم << ، ویؤكد في هذا الصدد أن )النفسیة والفاعلیة المعنویة

  )1(.>>باألبعاد الهندسیة للوجود والمعطیات الحسیة لألشیاء لیس المادیة فحسب بل المجردة

نها عدة أمثلة لالتناسق ولالنسجام بین مستویي الصورة نذكر من بیدیب  يأبویورد  -

الولید وبیت آخر یصور فیه بخذروفرسهحیث یقارن فیه سرعة ف<< لقیسالمرئ ابیت شعر 

في هاتین الصورتین " مداك عروس أو صالیة حنظل" مالمسة الفرس عن طریق تشبیهها بـ

تعزل حیویة الفرس وقوتها فردة فعل المتلقي نفسیا الندفاع الفرس ثم للحجر الجامد على 

 )2(.>>بحیث أن الشعر یعجز عن خلق االنسجام والتناسقمفارقة من الحدة 

لیقر أن فضاء  "هاؤ فضا"آخر من بنیة القصیدة وهو  اجانب دیب يأبكما ناقش  -

ن لهما أهمیة بالغة في یواللذ الصورة الشعریة والصورة السیكولوجیةالقصیدة یقوم على 

                                       
  .28صالمصدر السابق ، : دیب يكمال أب) 1(
  .29المصدر نفسه، ص ) 2(
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إنتاج الجانب الحسي للقصیدة وفي خلق أنساق بنیویة ذات بعد أعمق من الدراسة الداللیة 

  .واإلیقاعیةواللغویة 

للشاعر " في السجن"ألحدى القصائد  دیب يأبنستعرض تحلیل  ذلك وإلیضاح

  :حیث یقول في مطلع القصیدة أبومحجن الثقفي

  َمشدودًا عليَّ َوثَاقیا وأترك        كفى َحَزنًا أن ُتطَعَن الخیُل بالَقنا<<

    مصاریع من دوني تصم المنادیا    إذا ُقمَت َعّناني الحدیُد وُأغِلَقت  

المفتوح، /المغلق: وتتحرك هذه األبیات في فضاء من التصورات الثنائیة التي تجسدها

في إطالق قافیة القصیدة لتنتهي باأللف الممدودة، مجسدة حنین ) البنیة الصوتیة(معالجة 

، أي أن القافیة تشكل اوثاقی/القنا: خارج المدار المغلق الذات العمیق ونزعها إلى اإلطالق

القید والحصار، فتصبح القافیة : طرفا من ثنائیة ضدیة طرفها اآلخر التجربة األساسیة

واإلیقاع انفجارا داخلیا یتموج عبر جسد القصیدة، في نزوع یتجدد في كل بیت ویشكل قرار 

  .نهائيالقصیدة ال

والتجلي الثاني لحركة المكونات الصوتیة هو التناوس بین األصوات الخفیفة 

  )1().وثاقیا(وبین القاف الثقیلة ) و.خ.د.ح.ف(

البنیة اإلیقاعیة  كتناهخالل محاولته إل من الشعرياإلیقاع دیب  يكما عالج أب 3/3

 لإلیقاعفي دراسته  إلبدالوالعالقات المتشابكة التي تنشأ بین مكوناتها من خالل ظاهرة ا

رة طاغیة في بحر المتدارك حیث أصبحت هذه الظاهمن ال) فاعلن-فعولن(الشعري مثل 

  : حیث یقول أدونیسهذه السمة نعرض مثال للشاعر  وإلبراز. الشعر الحدیث ومكونا بارزا

  جزیرةذاِهٌب َأتفّیُأ بین البراعم والعشِب، َأْبني <<

  ِصُل الغصَن بالشُّطوطأ 

                                       
 ،دمشق ،منشورات اتحادكتابالعربتحلیل الخطاب األدبي على ضوء المناهج النقدیة الحدیثة، : محمد عزام: ینظر) 1(

  81-  80ص .2003
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  )1(وٕاذا ضاَعِت المرافئ واسوّدِت الخطوط

هي تجسید ) فعولن(إلى ) فاعلن(التامة التي یمكن أن تتحرك من  االنسیابیةهذه 

  .للشعر اإلیقاعیةفي البنیة ) و علن/ فا (للعالقات الحامیة بین نواتین إیقاعیتین هما 

) فعولن(بحت یكاد یقتصر على التحرك من فاعلن إلى فعولن وبینما أص لاالنتقا إن

  )2(.>>لم تصبح جزءا من بنیة المتقارب) فاعلن(جزءا من بنیة المتدارك فإن 

في ) فعولن(إلى ) فاعلن(یمتنع االنتقال من  خلیليالمع أنه وفقا لقوانین العروض  -

المتدارك وٕان حدث ذلك یسمى خطأ عروضیا وبهذا یكون تطور اإلیقاع فاعلیه بنیویة تتبع 

 )3(.من شبكة العالقات المتكونة ضمن البنیة

ومن هنا تبرز أهمیة المنهج البنیوي في الدراسات المعاصرة حاجة عمیقة ألن ما طرح 

  .وسطحیة ةیمكن أن نصفها بأنها دراسات جزئیمن دراسات سابقة 

من خالل بعض الحكایات (في الفكر اإلنساني  األنساق البنیویةدیب  يكما تناول أب -

وفي بعض األعمال األدبیة التي تشكل أنساقا ) الخرافیة وحكایات األطفال والحكایة الشعبیة

  .ثالثیة هي عبارة عن حلقات متتالیة تحمل كل حلقة توقع لما یحدث للحلقة التي تلیها

لفكر اإلنساني فنجدها في وقد تعددت األنساق الثالثیة التي لها أهمیة عظیمة في ا -

وفي الثالوث المسیحي ) الزمان والمكان والموضوع(الهندسة اإلقلیدیة وفي المسرح الكالسیكي 

 )...األنا واألنا األعلى والهو(وفي مذهب فروید ) األب واالبن والروح القدس(

نموذجا للنسق الثالثي من خالل تحلیله ألغنیة شعبیة  دیب يأبولتمثیل ذلك یقدم لنا 

  :تتمثل في

  

                                       
  .95جدلیة الخفاء والتجلي، ص:دیب يكمال أب)1(
  .81، ص دیثةي على ضوء المناهج النقدیة الحالخطاب األدبتحلیل : محمد عزام) 2(
  .98المصدر السابق، ص: دیب يكمال أب) 3(
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  أغنیة إلفریقیة<<

  جمیع األشیاء دندید هفي الزمن الذي خلق فی

  خلق الشمس 

  والشمس تولد، وتموت، وتعود ثانیة

  خلق القمر 

  والقمر یولد، ویموت، ویعود ثانیة

  خلق النجوم 

  والنجوم تولد، وتموت، وتعود ثانیة

  خلق اإلنسان

  واإلنسان یولد، ویموت، وأبدا ال یعود ثانیة

وتتشكل الحركة ) A,L,x(تتشكل هذه األغنیة من تفاعالت ثالث حركات هي  -

یغذي حس التوقع  D, C, B: الرئیسیة من تكرار جملة أساسیة ثالث مرات أي من النسق

ن النسق ال یمضي في تكراره بصورة نهائیة، بل إنه یعود بأنه سیعود لیتكرر من جدید لك

تغیر أساسي في بنیة األغنیة وجلي أن  لینشأ من انحالله xالحدوث الثالث ینحل في الحركة 

البنیة الداللیة للقصیدة تتكون من فاعلیة النسق في شكله وانحالله ألن البیت األول یقرر أن 

 :دندید خلق جمیع األشیاء

  

  

 

A 

B 

C 

D 

X 
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  أشیاء

  )1(>>اإلنسان  النجوم     القمر    الشمس    

أن یبرهن أن النسق الثالثي ال یقتصر على الحكایات الشعبیة أو  دیب يأبوقد أراد 

األغاني فحسب بل یمكن أن نجده في میدان الشعر ومن هنا فقد قدم مجموعة من األمثلة 

  :رباعیات الخیامونورد من بینها 

  النهارفكم َتوالى اللیل بعد <<

  وطال باألنجم هذا المدار

  فاْمِش الُهَوْینا إنَّ هذا الَثرى

  من أْعُیٍن ساِحَرِة اِالْحِورار

هكذا یدخل عنصر تنویع بسیط في الحیز الثالث للقافیة وتتشكل دائرة مفتوحة فجأة، 

ل في الحیز الرابع للقافیة لتغلق الدائرة المفتوحة ولتخلق انطباعا تاما بالكما) ب(فتأتي 

ومنشأ هذا الكمال هو اكتمال النسق الثالثي للنظام التقفوي ... والصوتي واإلیقاعيالشكلي 

وباكتمال النسق الثالثي یكتمل الرباعي وینتهي ویتشكل عالم ) ب. ج. ب. ب(بالطریقة 

  )2(. >>مستقل تام

الحیز ومن هنا نفهم أن القافیة تكون في الحیز األول والثاني مفتوحة ثم تنغلق في  -

 .الثالث ثم تنفتح في الحیز الرابع

دراسات بنیویة في : من دراسة األنساق البنیویة إلى دیب يأبوفي موضع آخر انتقل  -

حیث قدم دراسات معمقة لهذه النصوص هادفا لتحقیق متابعة  شعر أبي نواس وأبي تمام

ن الشاعرین كما تطویر المنهج في تحلیل الشعر وٕاضاءة مالمح من بنیة القصیدة عند هذب

                                       
  .112-110دیب، جدلیة الخفاء والتجلي، ص يكمال أب: ینظر) 1(
  .81محمد عزام، تحلیل الخطاب األدبي على ضوء المناهج النقدیة الحدیثة، ص) 2(
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دیب إلى مجموعة من النصوص المختارة على أساس منهجي سلیم لیكشف  يیعمد أب<< 

بنیویة بالغة التماسك والقدرة على اإلفضاء بدالالت جدیدة ومع أنه ال یزال  امن خاللها أنساق

 یخضع لسطوة فكرة النموذج الثالثي إال أن هذا ال یهدده بقدر ما یوقفه عند مرحلة محددة

مستویات متعددة  فقد كان بوسعه أن یتابع انتقاء األمثلة التي تمده بغرض أوفر باختیار

یستطیع من خاللها أن یدعم نتائجه عبر شبكة العالقات الموسیقیة والدالالت والرمزیة 

  )1(.>>المتفاعلة

  :التي مطلعها أبي نواسوفي تحلیله لقصیدة 

  َتنَتِظریناما الَّذي      أصبحینایا ِابَنَة الَشیِخ 

  ُء َفَأجري الَخمَر فینا     َقد َجرى في عوِدِك الما

  َفِاعَلمي ذاَك َیقینا       ِإنَّما َنشَرُب ِمنها

  ِلَشراِب الصاِلحینا     ُكلَّ ما كاَن ِخالفاً 

حیث تتألف الحركة  الخمرة واألطاللیتبین أنها ترتكز على ثنائیة ضدیة تتجسد في  -

األولى من ستة أبیات، في حین تتألف الحركة الثانیة من ثالثة أبیات، حیث یدل المكون 

األول للثنائیة على عالم الحیاة بما فیها من جفاف وجدب، كما یتبین أن الحركتین منفصلتین 

/ یناأصبح(كة األولى یظهر في حر ، إذ أنه في الالتصریعانفصاال یمیزه مؤشر لغوي هو 

وهذه ظاهرة عادیة في الشعر العربي والحركة الثانیة تبدأ أیضا ببیت فیه تصریع ) تنتظرینا

وهي ظاهرة نادرة في الشعر العربي إذ أن هذا األخیر من مالمح مطلع ) حزینا/الظاعنینا(

 .القصیدة

 فتظهر في أن الحركة األولى تبدأالبنیة اللغویة والعالقات التركیبیة ومن جهة فإن  -

 )2().قف(بمنادى المضاف یلیه فعل أمر، بینما تبدأ الحركة الثانیة بفعل األمر مباشرة 

                                       
  .9النقد األدبي، صنظریة البنائیة في : صالح فضل) 1(

  172دیب، جدلیة الخفاء والتجلي، ص يكمال أب: ینظر) 2(
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وهو في هذا الصدد قام بتحدید الحركتین األساسیتین التي تقوم علیه القصیدة ثم  -

احتلت الحیز األكبر في ) الخمرة(قارن بینهما لیصل في األخیر إلى أن الحركة األولى 

 .األطالل ثم أشار إلى المؤشر اللغوي وهو التصریع القصیدة على حساب حركة

ومن هنا فقد أظهر التحلیل البنیوي أن القصیدة تنقسم انقساما أفقیا إلى شریحتین << -

تشكالن ثنائیة ضدیة ینفي طرفها األول طرفها الثاني برفضه ورفض العالم الذي یمثله، 

دة هو االنقسام الذي یضع قولي في القصیشایمكن أن نمیز انقسام مماثل على مستوى 

شراب : (الشاعر في مواجهة اآلخر بوصف اآلخر المجسد للقیم األخالقیة الجماعیة

األنا واآلخر ویرفض : وبهذا االنقسام أیضا تتشكل ثنائیة ضدیة طرفاها) الصالحین، البخیل

خر وبهذا فإن القصیدة تنقسم إلى قسمین أفقي وآ )1(>>الطرف األول منها الطرف الثاني

القسم ) الخمرة واألطالل(القسم األفقي بینما تمثل ) األنا واآلخر(عمودي حیث یمثل 

 .العمودي

للقصیدة معتمدا على مفهوم النبر وهو بهذا  اإلیقاعیةلینتقل بعد ذلك لدراسة البنیة  -

النبر الشعري الذي یقع على بیت من الشعر، والنبر اللغوي الذي : یمیز بین نوعین من النبر

 )2(.على األلفاظ، ثم تناول الوزن فالحظ هناك تناسق في تكرار بعض األبیات یقع

عمد دیب  يأب وهنا نجد أن:نحو نظریة بنیویة للمضمون الشعري: اآللهة الخفیة -

ألدونیس، وقصیدة ) ء النرجس، حلمكیمیا(قصیدة : في دراسته هذه على أربع قصائد

المدینة، ثم قصیدة البیاتي ) Cavafy(الجزء الثاني وقصیدة كقافي  )Yeats(سییت

  ).أموت وأحترق بحبي(

البنیة الداللیة ألحد الهواجس الجذریة في الشعر بما  كتناهحیث یسعى من وراء ذلك اإل

هو فاعلیة خلق ورؤیة متأصلة في الذات اإلنسانیة وكذا متابعة تحدید عدد من المنطلقات 

  .ريالشع نو ماألساسیة لصیاغة نظریة بنیویة للمض

                                       
  .88محمد عزام، تحلیل الخطاب األدبي على ضوء المناهج النقدیة الحدیثة، ص )1(
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هي القصیدة التي شغلت حیزا كبیرا في محاولة لتقدیم مثل تطبیقي  أدونیسوقصیدة 

  :مفصل، والتي مطلعها كاآلتي

  َألمرایا ُتصالح بین الظهیرة والّلیل<<

  خلَف المرایا

  َجَسٌد یفتح الّطریقْ 

  الجدیدةألقالیمِه 

 وتتشكل  المرایا والجسد واألنا :نیة القصیدة إلى ثالث عالمات هيحیث ترتكز ب

 .حركة المرایا، حركة الجسد، حركة األنا: تولد ما تتمثل في هذه البنیة من حركات داللیة

الجسد  في حین تتألف حركة اللیل/ الظهیرة: حركة المرایا من ثنائیة ضدیة حیث تتألف

فهي تتوسط بین " حركة األنا"أما الحركة الثالثة  یغلق/یفتح :من ثنائیة ضدیة تتمثل في

  .الموت والحیاة

  تفاعل تحركات البنیة الثالث للقصیدة یتشكل على أكثر من صعید إن فومن هذا

/ المرایا التي تصالح: لعل أبرزها هو التضاد حیث تقع القصیدة بین طرفي الثنائیة الضدیة

 )1(>>ال للتناقض الحادوالجسد الذي یتحاور وتشكل الحركة الثالثة ح

 فیبدو أن الحركتین األولى والثانیة تنمو في  أما بالنسبة للسیاق الزمني للقصیدة

 )2(.تنمو في سیاق الزمن الماضي الثانیةسیاق الزمن الحاضر، فحین أن الحركة 

  الذي یضيء من  في تحلیله للقصیدة على التخطیط التشجیري دیب يأبكما یعمد

خالله األنساق األساسیة الدالة على كل حركة وٕادراك التحوالت التي تطرأ علیها كما یساهم 

شجیري على تجسید األنساق التركیبیة والظواهر اللغویة لكل من الحركات تهذا الوصف ال

                                       
  .264دیب، جدلیة الخفاء والتجلي، ص يكمال أب: ینظر) 1(

  .274كمال أبو دیب، المصدر نفسه، ص) 2(
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دیب للحركة الثانیة  يشجیري الذي طبقه أبتأكثر نعرض المخطط ال لإلیضاحالثالث و 

 ).دسالج(

  

>> 

 

  

  

  

  

(1) 

للقصیدة والتي تتشكل من تنامي وحدة  اإلیقاعیةثم ینتقل الباحث إلى دراسة البنیة 

هي  أخرىومن التفاعالت التي تنشأ بینها وبین وحدات ) فاعلن(أساسیة هي  إیقاعیة

 .اللتین ال تجتمعان في التراث العروضي) فعولن(و) فاعالتن(

 للقافیة فیالحظ الباحث أن قافیة المرایا تظل معزولة في القصیدة من  أما بالنسبة

ایا إلى الظهور في مجال قتلها إلى أن تعود المر ) في حركة المرایا(ظهورها في البیت األول 

معقدا على صعید القافیة یجسد تعقیدها على  اوابتكارها، أما حركة الجسد فإن لها نسق

  )2(.الصعید الداللي الرؤیوي

  

  

                                       
  .276الخفاء والتجلي، صدیب، جدلیة  يكمال أب )1(

  107، ص تحلیل الخطاب األدبي على ضوء المناهج النقدیة الحدیثة: محمد عزام) 2(

 جملة اسمیة

 مبتدأ معرف بال

  المرایا

فعلیةجملة   

 أداة تعریف

)أل(  

 

 اسم

)مرایا(  

 

 فعل مضارع

)تصالح(  

 

 شبه جملة متعلقة

 ظرف مكان

)بین(  

 

 اسم مضاف

)ظهیرة(  

 

 اسم معطوف حرف عطف

 أداة تعریف

)أل(  

 

 اسم 

)ظهیرة(  

 

 واللیل

 أداة تعریف

)أل(  

 

 اسم 

)لیل(  
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  :أهم اآلراء النقدیة/ 4

من خالل  دیب بيوفي هذا الصدد سنقدم أهم اآلراء النقدیة التي قوبل بها كمال أ -

- قطوس بسام-وائل سید عبد الرحیم: دراساته البنیویة من طرف بعض النقاد من بینهم

 .ریتیبشیر تاور -صالح فضل

  :وائل سید عبد الرحیم :4/1

  على التیارات الخمس یوحي وكأنها تیارات مختلفة  هباعتماد دیب يأبالذي یرى أن

عن بعضها البعض مع أنها مراحل متعاضدة ومتكاملة من مراحل البنیویة ومن الصعب 

 .القول بأن هذه المراحل الخمس هي مناهج مختلفة

  برفضه للخضوع لمنهج  دیب يأبوما یحسب علیه حسب وائل عبد الرحیم هو إقرار

 .ح على مجموعة من المناهجواحد ویصر على االنفتا

 إن عمله لیس نقال للمناهج التي تحدث <<القائلة : دیب يوعند الرجوع لمقولة أب

وترى هل الشعر مجال جدید  <<: فهنا یتساءل وائل عبد الرحیم) 1(.>>عنها إلى مجال جدید

ا مغایر أم هو یعتبر الشعر الجاهلي نوعا أدبی.. بالنسبة للبنیویة سواء ألسنیة أو تكوینیة

 )2(.>>األجناس األدبیة المعهودة

 >> نقده لجنس  داستخدم منهجا خاصا بنقد الحكایة عن دیب يأبوینقده من جهة أن

 .أدبي مخالف له هو الشعر

 تطبیق منهج بروب على الشعر  نكان عاجزا ع دیب يأب وأیضا یرى أن

 )3(>>.العربي

                                       
  .191- 190تلقي البنیویة في النقد العربي، ص: وائل سید عبد الرحیم: ینظر)  1(

  .5الرؤى المقنعة نحو منهج بنیوي في دراسة الشعر الجاهلي، ص: دیب يكمال أب: ینظر) 2(

  .192مرجع سابق ص:ئل سید عبد الرحیموا) 3(
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  في دراسته للشعر  دیب يأبیرى أیضا السید عبد الرحیم أن المنهج الذي استخدمه

الجاهلي هو منهج تكویني وهو بهذا یتساءل لماذا كل هذه الدیباجة حول األسس المنهجیة 

 .وحو الروافد التي استعان بها

  هو أول من طور المنهج البنیوي لكي یدرس به یدعي بأنه  دیب يأبوأخیرا یرى أن

حول األدب الجاهلي من المنظور  أجریتلشعر الجاهلي مع أنه استشهد بدراسات التي ا

 )1(.البنیوي

قطوس هو اآلخر بعض المالحظات على تطبیقات  بسامكان ل :قطوس بسام:4/2

  :البنیویة لعل أهمها أبودیب

  ضخمة من المناهج التي قد تلتقي في أشیاء  لعدة تیارات دیب يأبتوظیف كمال

وتتدابر في أشیاء یبدو أمر في غایة الصعوبة لتعدد هذه األخیرة وانتماءاتها المختلفة سواء 

وذلك ال ینكر الجهد النقدي الضخم : قطوس كالمه لیقول بسامفلسفیة أم معرفیة لیستدرك 

 )2(.وشعریة وٕابداعیة ال یشك فیهاوخاصة في المنحى اإلجرائي الذي یكشف عن ثقافة نقدیة 

  جسد في دراساته البنیویة رؤیته في توظیف المنهج البنیوي وهي رؤیة  دیب يأبأن

وتمتد إلى معطیات  هوشعر  هتتألف من معطیات نقدیة تضرب جذورها في التراث العربي نقد

 دي سوسیر لهاأصل تنتهي لیس أهمها البنیویة، وقد أبرز في تحلیالته ثنائیات التي ثقافیة 

 )3(.في علم اللغة مضاف إلیها لمسات الناقد المدرب والممنهج

جدلیة ریت ینتقد هو اآلخر كتاب یالناقد بشیر تاور  وها هو :ریتیبشیر تاور : 4/3

یتصف بالغموض والضبابیة  دیب يأبأن الكتاب الذي أنتجه  <<: حیث یقول والتجلي الخفاء

                                       
  .192المرجع سابق، ص: وائل سید عبد الرحیم )1(
  .135ص 2000 1المدخل إلى مناهج النقد المعاصر دار الوفاء لدنیا الطبع والنشر اإلسكندریة مصر ط:قطوس بسام)2(
  .136-135المرجع نفسه، ص) 3(
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الجداول المرصعة بأشكال هندسیة وعملیات إحصائیة فیها إلى درجة یتعذر معها فهم تلك 

  )1(.>>من التشویش ما یجعل ذاكرة القارئ تحید وتعزف

على هذه النصوص العربیة قد عمل على تحویل  بتطبیقه للبنیویة دیب يأبویرى أن  -

ة هذه النصوص إلى رموز وٕاشارات مبهمة، ونحن نعتقد أن المقاربة البنیویة الحقة هي المقارب

التي تستهدف مادة النص استهدافا فیه من الوضوح ما یجعل تذوق النص ممكنا، وتحسس 

جادة بالقیاس إلى ما تقدم من  دیب يأبجماله مقبوال، وبرغم هذه االنتقادات تبقى محاولة 

 )2(.أخرىمحاوالت 

  :فضل صالح: 4/4

 یبدأ :" قائال جدلیة الخفاء والتجليدیب في كتابه  يكمال أببه انتقد : أهم ما

ات من الشعر یتبدى فیها ذاقتطاع جذا(.....) الباحث دراسته البنیویة عن الفضاء الشعري 

لون من الثنائیة بین جانبین محددین، وبالرغم من أن محور الثنائیة أساسي في المنهج 

البنیوي إال أنه لیس صفة جاهزة تصلح كاكتشاف الخواص الممیزة لكل نص شعري، بل یبوح 

عد أن یتم اختیاره بطریقة ال توحي بالقصد إال إثبات فكرة بنص بمحوره ومركز الثقل فیه  كل

قد تمنع الباحث من االستجابة  ى المستوى الثنائي المباشر مصادرةمسبقة، واالقتصار عل

 )3(.المرة الواعیة للنص واكتشاف نظامه الخاص

  من جزئیة صغیرة تتصل بنسق موسیقي صوتي في الشعر  دیب يكمال أبانتقال

إلى الحدیث العام عن بنیة الثقافة والحیاة بطریقة ال تراعي االختالف الجوهري بین الظواهر 

 )4(.، وببالغته الشامیة المثیرة یكرر مقوالت ال تتسم بالدقة العلمیة...المتنوعة

                                       
  .75بشیر تاوریریت، الحقیقة الشعریة، ص) 1(
  .75المرجع نفسه، ص) 2(

  .10-9صالح فضل، نظریة البنائیة في النقد األدبي، ص) 3(
  .12لمرجع السابق، ص:اصالح فضل ) 4(
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منهجیة بالنسبة للبنیویة قد وقع في مشكالت  دیب يأبونفهم من خالل هذا أن  -

باقتصاره على الثنائیات الضدیة والتي كانت في بعض األحیان تتمیز بالسطحیة والجزئیة 

  .كما یحتسب علیه تكراره لمقوالت تتسم باالبتعاد على الدقة العلمیة

ومن خالل أهم اآلراء التي  دیب يأبمن دراساته البنیویة لكمال  ومن خالل ما تقدم

  :نستنتج طرحها النقاد

تشرب من الفكر الغربي وتبنى ثقافة وجودیة وهذا ما أدى به  دیب يأبأن كمال / 1

  .لتمجید الفكر الغربي ونعته وتنكره للفكر العربي

من خالل دراساته تغییر الفكر العربي في معاینته للثقافة واإلنسان دیب يكمال أبأراد / 2

  .صرةاالتاریخ العربي للدخول في جدلیة المعا یدعو إلى التخلي عن جدلیة ذوالشعر وهو به

ي إلى فكر یترعرع في مناخ حوسط مجزأكما أراد تغییر الفكر العربي من فكر / 3

  .الرؤیة العمیقة والمعقدة

في تحلیله للنصوص الشعریة على مبدأ الثنائیات الضدیة والتي تمتد  دیب يأباعتمد / 4

  .التشجیر إلى الفكر السویسري، كما اعتمد على خاصیة

على الجوانب الظاهرة والبارزة في النص الشعري دون الجوانب  دیب يأبركز / 5

  .األخرى

استعانته بالجداول والرسومات التمثیلیة التي كانت في نظره مصدرا لإلیضاح / 6

والتبسیط لكنها في الحقیقة على العكس من ذلك فقد زادت هذه األخیرة من تعقید التحلیل 

  .من الغموض واإلبهام وحولت الدراسة إلى دراسة هندسیة اه جو یعلالشعري وطبعت 

ئة في الدراسات البنیویة من أهم المحاوالت الجری بدی يأبولكن تبقى دراسات / 7

ا أثارته من جدل واسع وتضارب اآلراء بین اإلطراء والمدح والضعف مالعربیة، بالرغم م

  .والجزئیة



  

  

  

  

  

  

  ةـــمـاتـــــخ
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 :خاتمة

بناء على ما تقدم عرضه في فصول هذا لبحث یمكننا تسجیل أهم النتائج المتوصل إلیها 

  :والتي نوجزها فیما یلي

عند النقاد العرب والغرب حیث اختلفت قضیتها كونها منهجا تعددت مفاهیم البنیویة / 1

  .أو نظریة أو فلسفة أو مذهبا

  .الكلیة، التحوالت، التحكم الذاتي: تقوم البنیویة على ثالث ركائز تتمثل في/ 2

مدرسة -مدرسة جنیف: وافد هيوالر  إرهاصاتقامت البنیویة إثر مجموعة من / 3

  .الفرنسیة، حلقة براغ )Tel quel(الروس، جماعة  شكالنیین

أدى ظهور البنیویة إلى تبني العدید من العلماء والنقاد العرب والغرب لها وأبرز أعالم / 4

كلود لیفي -رومان جاكسون-دوسوسیر فردیناندغربیة نذكر ال ویةالفكر البنی

عبد -يعبد السالم المسد- فضل-صالح: نجد ها في الفكر العربيوأبرز أعالم،ستراوس

  .كمال أبو دیب-الغذامي اهللا

المنهج البنیوي كغیره من المناهج الحدیثة تجاوز النزعة التاریخیة والفلسفات التي / 5

  .إیجابیة وأخرى سلبیة لها جوانب اذهبتعتمد الذات كخلفیة مثل الوجدانیة أو الظاهرتیة و 

داللة  علىي بصیغ مختلفة، بعضها حافظ انتقل مصطلح البنیویة إلى النقد العرب/ 6

المصطلح الغربي وبعضها اقترب منه في حین ظل البعض اآلخر بعیًدا، فهناك من 

  ....التركیبیة- الهیكلیة-البنائیة–یطلق علیها البنیویة 

هم بل تراثوا على أنفسهم وتعصبوا لبو دیب من النقاد العرب الذین تقوقعكمال أ لم یكن/ 7

ي بوعي وٕادراك، واستطاع أن یحمل إنه استقبل نظریات ومصطلحات الخطاب الغرب

  .مشعل التحدیث والتجدید

یعتبر أبو دیب من أكثر النقاد اهتماما بالمنهج البنیوي وذلك یظهر من خالل دراساته / 8

  .جدلیة الخفاء والتجلي والرؤى المقنعة: المتعددة مثل
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التحلیل : ة مثلدیثة الغربیأعلن أبو دیب في مؤلفاته عن تأثره بالدراسات والمناهج الح /9

والتحلیل التشكیلي للحكایة كما طوره  سطورة كما طوره كلود لیفي ستراوسوي لألالبنی

  ...بروب وغیرها

 واإلنسانتغییر الفكر العربي في معاینته للثقافة أراد أبو دیب من خالل منهجه / 10

  .والشعر

العمیقة والمعقدة في ًیا متسما بالرؤیة و ضمشروع أبو دیب مشروًعا نقدیا نه یعد/ 11

بمعاینة الظواهر بصورة مجزأة خروج من األزمة النقدیة التي تعنى المحاولة من ال

  .وسطحیة

هناك من النقاد الذین انتقدوا دراسات أبو دیب ومنهجه ووصفوها بالنقص والعمومیة / 12

  .في حین نجد في المقابل من النقاد من ثمن مجهوداته وحاول مناقشتها وٕاثراءها

نرجو أن نكون قد وفقنا ولو بقدر قلیل من إنجاز هذه الرسالة واإللمام ببعض : وأخیرا

الجوانب فیها، طامحین إلى التعلم واالستفادة من أخطائنا التي یبقى على أستاذتنا الكرام 

  .تصویبها وتقویمها

  .واهللا من وراء القصد وهو ولي المتوكلین

  .تهوالسالم علیكم ورحمة اهللا تعالى وبركا
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 )روایة ورش عن نافع  (م ن الكریآالقر 

  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر:أوال

  .2004 ،3ط ،لبنان ،بیروت ،دار صادر ،لسان العرب ،ابن منظور )1

  .1973 ،فرنسا ،باریس ،الروس مكتبة ،المعجم العربي الحدیث ،خلیل الجر )2

 ،مكتبة لبنان ،مصطلحات علم اللغة الحدیث ممعج ،خرونآعلي و  القاسمي )3

  .1983 ،1ط  ،بیروت

  .1991 ،1ط  ،مكتبة لبنان اللغة النظري،معجم علم  ،محمد علي الخولي) 4

4(   

الهیئة  بنیوي في دراسة الشعر الجاهليهج الرؤى المقنعة نحو من ،دیب يبأكمال  )5

  .1981 5المصریة العامة للكتاب ط

دراسات بنیویة في الشعر دار العلم  جدلیة الخفاء والتجلي ،بید يبأكمال  )6

  .1979. 1للمالیین لبنان ط

  

 المراجع: ثانیا

  :الكتب العربیة/ 1

 1976.مكتبة مصر فجاال ،على البنیة أضواء أومشكلة البنیة  ،زكریا إبراهیم )7

اتجاهات النقد األدبي العربي في القرن العشرین، دار : عبد العزیز السمري إبراهیم )8

  ، 2011اآلفاق العربیة، القاهرة، 

دار مسیرة  ،التفكیك إلىالحدیث من المحاكاة  األدبيالنقد  ،محمود خلیل إبراهیم )9

  2003 ،1ط ،للنشر والتوزیع
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میرت  ،الناقد العامالحدیثة دلیل  واألدبیةاالتجاهات النقدیة  ،احمد العشیري )10

 .2003 ،القاهرة ،لنشر والمعلوماتل

 ،داء التواصليمبادئها ومناهج تحلیلها لأل المدارس اللیسانیة ،احمد عزوز )11

 .الجزائر ،ناالرضوان وهر 

، 1ط الرؤیة البیانیة عند الجاحظ، دار الثقافة البیضاء، المغرب،: إدریس بلملیح )12

1984 

دار الوفاء لدنیا الطبع والنشر  بسام قطوس، المدخل إلى مناھج النقد المعاصر )13

  2000 1مصر ط اإلسكندریة

على ضوء المناهج النقدیة المعاصر  الحقیقة الشعریة ،تیریبشیر تاور  )14

 ، األردن،اربد ،عالم الكتب الحدیثة ،والمفاهیم األصولدراسة في : ریات الشعریةظوالن

2010.  

  دار الفجر ،المعاصر األدبيالنقد  محاضرات في مناهج،  یتوریر بشیر تا )15

  .2006، 1ط ة،قسنطین، للطباعة والنشر

 ،المدارس اللیسانیة في العصر الحدیث ومناهجها في البحث ،التواتي بن التواتي )16

  . 2008، الجزائر ،دار الهومة

دار جلیس الزمان  ،مصاورة البنیویة في النقد العربي الحدیث إبراهیم،ثامر  )17

 .2011 ،1ط ، األردن،عمان ،التوزیع و للنشر

، الدار العربیة للكتاب، 3البنیة القصصیة في رسالة الغفران، ط: حسین الواد )18

  .، ص1977تونس، لیبیا، 

 ،الجزائر ،دار القصبة للنشر ،مبادئ في اللیسانیات إبراهیم،خولة طالب  )19

2000.  

الغرب في النقد العربي الحدیث، المركز الثقافي استقبال اآلخر، : البازغيسعد  )20

 2004، 1العربي، ط

الروایة واألیدیولوجیا في المغرب العربي، دار الكلمة للنشر، : سعید علوش )21

 1981، 1بیروت، لبنان، ط
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مدخل إلى نظریة القصة، الدار العربیة للكتاب، : سمیر المرزوقي وجمیل شاكر )22

  .، ص1977تونس، لیبیا، 

، دار طیبة ،العربي المعاصر دنقلالمنهج في ا إشكالیة ،حجازيسمیر سعید  )23

 .2004، مصر ،القاهرة

مشكالت الحداثة في النقد العربي، دار الثقافة للنشر، القاھرة، : سمیر سعید )24

 ، 2001، 1ط

  .1998 ،1ط ،دار الشروق ،النظریة البنائیة ،صالح فضل )25

منشورات عالم المعرفة الكویت  صنبالغة الخطاب وعلم ال ،صالح فضل )26

1992.  

قضیة البنیویة، دراسة ونماذج، منشورات دار أمیة، : عبد السالم المسدي )27

  ،1/1991تونس، ط

، العربیة للكتاب، تونس، لیبیا دار ،واألسلوبیة األسلوب ،عبد السالم المسدي )28

 ).ت .د(، 3ط

المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، منشورات عالم : عبد العزیز حمودة )29

  ، 1984، 1المعرفة، الكویت، ط

قراءة نقدیة  :التشریحیة إلىلتكفیر من البنیویة االخطیئة و  ،اميذالغ عبد اهللا )30

  .1998 ،4ط ،مصر ،القاهرة ،الهیئة المصریة العامة للكتاب ،لنموذج معاصر

  .2002 ،الجزائر ،دار هومة ،ریة النقدظفي ن ،مرتاضعبد المالك  )31

 ،دار الكتاب العربي ،السیمیائي للخطاب الشعري التحلیل ،عبد الملك مرتاض )32

 .2001 ،الجزائر

مجدالوي  األدبقراءة مونتاجیة في ادبي  تاعلم الشعری، عز الدین مناصرة )33

  .2006 1عمان ط

، الجزائر ،وهران ،دار الغرب ،مناهج النقد الفلسفي ،خرونآعیساني احمد و  )34

2007.  
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دار  ظاھرة الشعر المعاصر بالمغرب، مقاربة بنیویة تكوینیة: محمد بنیس )35

  .1979العودة بیروت 

، لى ضوء المناهج النقدیة الحداثیةدبي عتحلیل الخطاب األ ،محمد عزام )36

  .2003 ،دمشق ،كتاب العرب منشورات اتحاد

 ،1ط ،دمشق ،رند للطباعة والنشر والتوزیع ،البنیویة ،مؤید عباس حسن )37

2010.  

 ،3ط ،المركز الثقافي العربي األدبيدلیل الناقد  ،لي وسعد البازغيیمیجان الرو  )38

2003.  

  مصر ،القاهرة ،اآلدابمكتبة  ،المدارس اللیسانیة المعاصرة ،نعمان بوقرة )39

العلم والیمان للنشر  ،تلقي البنیویة في النقد العربي ،وائل سید عبد الرحیم )40

  .2008 ،1ط ،كفر الشیخ ،والتوزیع

 ،دمشق ،دار الفكر إسالمیة،الحدیث رؤیا  األدبيمناهج النقد  ،ولید قصاب )41

  .2008 ،1ط

 ،لبنان ،بیروت ،دار الفرابي ،ضوء المنهج البنیوي السرد فيتقنیات  ،یمنى العید )42

  .1999 ،2ط

  .1993 ،1ط ،بیروت ،دار اآلداب ،في معرفة النص ،یمنى العید )43

 ،1ط، القاهرة األمین،دار  ،الحدیث دبيألالنقد اریة ظالعوض ن ،یوسف نور )44

1994.  

منشورات  ،المصطلح في الخطاب النقدي الجدید إشكالیة ،یوسف وغلیسي )45

  .2009 ،1ط ،الجزائر ،الجزائر العاصمة ،االختالف

  :الكتب المترجمة /2

 ،فوكو تر جابر عصفور إلىستراوس عصر البنیویة من لیفي  ،ادیث كیرزویل )46

  .1993 ،1ط  ،الكویت ،دار سعاد الصباح
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دار  ،مجید الماشطة مر ناصر حالوي :البنیویة وعلم االشارة تر ،ترنس هوكز )47

  .1986 ،1ط ،بغداد ،الشؤون الثقافیة العامة

فاتن  :مابعد الحداثة تر إلىمن البنیویة  أساسیاخمسون مفكرا  ،جون لیشتیه )48

  .2008 ،1ط ،لبنان ،بیروت ،المنظمة العربیة للترجمة ،محمد بدوي :البستاني مر

الشركة المغربیة للناشرین  ،محمد برادة :الدرجة صفر للكتابة تر ،روالن بارت )49

   3ط ،المغرب ،الرباط ،المتحدین

 ،المغرب ،توبقال للنشر ،فؤاد صفا والحسین سبحان :لذة النص تر ،روالن بارت )50

 .2002 ،3ط

منشورات دار  ،مصطفى صالح :نثروبولوجیة البنیویة تراأل ،كلود لیفي شتراوس )51

  .1997 ،سوریا ،دمشق ،القوميواإلرشاد الثقافة 

 ،2ط  ،دمشق ،دار الفرقد ،ثائر دیب :بؤس البنیویة تر ،لیونارد جاكسون )52

2008.  

  

  :الرسائل الجامعیة/ 4

العربي الحدیث، رسالة مقدمة أسس النظریة البنیویة في النقد : حكیم دهیمي )53

نقد معاصر، جامعة الحاج لخضر باتنة، : لنیل شهادة دكتورا علوم في األدب، تخصص

2011 -2012.  
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  :ملخص الدراسة

دیب نموذجا اطالع  يالبنیویة في المنجز النقدي المعاصر كمال أب: بـ كان هدف هذه الدراسة المعنونة

محاولین من خاللها  دیب يعلى الدراسات البنیویة في العالم العربي من خالل الكتابات التي قدمها أب

  .استنطاق أهم آلیات البنیویة التي اعتمد علیها في تحلیل النصوص الشعریة

ومن هنا فإن توزیع البحث جاء في تمهید وفصلین حیث احتوى التمهید على المفهوم اللغوي 

اشتمل عنوان البنیویة في النقد العربي والنقد الغربي بواالصطالحي للبنیویة أما الفصل األول فجاء 

إیجابیات وسلبیات - أعالم البنیویة الغربیة-أصول وروافد البنیویة-البنیویة عند الغرب(على عدة نقاط 

  ).تعدد مصطلح البنیویة أهم روافد البنیویة العربیة-البنیویة

مصطلح : (هي احتوى هو األخر على نقاط" دیب يالبنیویة عند كمال أب"أما الفصل الثاني فعنوانه 

  ).أهم اآلراء النقدیة التي وجهت إلیه- دیب يالدراسات البنیویة لدى أب- دیب يند أبالبنیویة ع

 .وفي األخیر ختمنا بحثنا هذا بخاتمة أجملنا أهم ما توصلنا إلیه من نتائج

Résumé : 

  Le but de cette étude sous titre de la structuration la réalisation de la critique « moderne » 
« Kamel Abo Dib » exemple de les études structurales de le monde arabe à partir des ses œuvre en 
es trairont les principales règles sur lesquelles il est basé ses analyses des textes poétiques. 

   Notre exposé est planifié d’une introduction et deux chapitres et une conclusion. 

-    L’introduction contient la définition  linguistique et terminologique du structuralisme. 

-Le 1er chapitre intitulé de le structuralisme entre la critique arabe et la critique comporte plusieurs  

points( la structuralisme chez les arabes les racine et les branches de la structuralisme les témoins 

de la structuralisme étrangère les bienfaits et les méfaits de la structuration, les différents terme de 

la structuration, les grands personnage de la structuralisme. 

-Le 2eme chapitre intitulé 

 

( structuralisme chez kamal Abo Dib comport aussi plusieurs points suivant : 

Le trime :la structuralisme chez kamal Abo Dib ,les études structuralisme chez Abo Dib ,les 
principales critiques envers –lui . 

Et en fin nous avons conclus notre recherche par les principaux résultats auxquels nous somme 
arrivés. 

  


