
(  3المحاضرة )  

 . مناهج تحليل النصوص األدبية

 -من المناهج النقدية المعاصرة -بعض النماذج  أريد في هذا الملخص أن نبين  
التي تساعد على تحليل النصوص األدبية) قصيدة شعرية، قصة قصيرة، 

 مسرحية(.

فالمنهج بوصفه إطارا علميا يساعد على كشف جماليات النصوص وفهم مكوناته 
طريقة في البحث توصلنا إلى نتائج مضمونة أوشبه »وأبعاده الداللية هو:

مضمونة في أقصر وقت ممكن، كما أنه وسيلة تحصن الباحث من أن يتيه في 
 . دروب ملتوية من التفكير النظري

فتاح اإلجرائي الذي يساعدنا على كشف بواطن فالمنهج بهذه الوجهة هوالم
النصوص وحقائقها، ألنه ليس مجرد أداة منهجية فحسب، وإنما يختزل رؤية 

التي أدت إلى ظهوره، وبالتالي فهو الخلفيات اصة للعالم شارك في تفعيلها خ
 يساعدنا على رصد أبعاد النص اإلبداعية.

 

في مجموعة من المفاهيم والتصورات إذا كان المنهج في تعريفه المتداول يتمثل 
المتصلة واألدوات والخطوات اإلجرائية التي تفضي إلى نتيجة ما، فإّن اإلشكالية 

تظهر عند صعوبة ترتيبها وتنسيقها بالشكل الّذي يجعلها تؤّدي إلى النتيجة 
”النّص عالم مهول من العناصر اللّغوية المتشابكة“المنشودة، ولّما كان  ) 

لكونها تستميّز عن -لتعامل مع هذه المادة أشّد تعقيدا وتداخال فقد أضحى ا
مما جعل الكثير من النقاد  -الظواهر واألنساق الثقافية والمعرفية األخرى

 يتساءلون: هل من منهج لفهم النّص ونقده؟
من هنا تبرز هذه اإلشكالية في الصراع الممتّد بين اتجاهين اثنين: يرى االتجاه 

ص األدبي علّة لمعلول سابق ينبغي الكشف عن دالالته بربطه بسياقه األّول أن النّ 
الخارجي، ويدخل في هذا المجال المنهج التاريخي والمنهج االجتماعي والمنهج 

 .النفسي واألسطوري

بينما يحاول االتجاه الثّاني أن يدرس النّص األدبي انطالقا من العالقات الداخلية  
والبنيوية والتفكيكية..، السيميائية، األسلوبية، التداولية التي تحكمه كالشكالنية  . 



وهناك من يطمح إلى الجمع بين االتجاهين: داخل وخارج النّص، كالبنيوية 
 .التكوينية

: اتجاه سياقي حيث تدرس  المناهج النقدية تسير في اتجاهين ويمكن القول إن 
ة لها ، والتأثيرات التي النصوص األدبية في ظروف نشأتها والسياقات الخارجي

يتوقع للنص أن يؤثر فيما يحيط به، ويمكن أن يشمل هذا كل الدراسات النقدية 
أي أنها تتوسل بوسائل  –التي ال تجعل النص األدبي وحده مدار اهتمامها 

 خارجية ليست من داخل النص نفسه .

 المنهج التاريخي:

ا بعيًدا عن األحكام والمعايير حيث االهتمام بالسياقات الزمنية للنصوص ومنتجيه
(  1893 -1828 -التي ارتضاها الكالسيون. ومن رواد هذا المنهج ) تين

 .  الجنس، البيئة والعصر  هي :  الفرنسي . ومؤثراته الثالثة

 المنهج االجتماعي:

( التي ربطت بين  1831 -1770حيث يتساوق وما طرحته فلسفة هيجل )   
بينًا فيه، كما أن الماركسية   عات، وكانت الواقعية إفراًزااألنواع األدبية والمجتم

 تُداِخل فيما بين المنهجين التاريخي واالجتماعي.

 المنهج النفسي:

(  1939-1856يرى فرويد )    وفيه االهتمام بشخصية األدباء ودوافع اإلبداع؛
نى النقد أن األدب تعبير مقنع يحقق رغبات مكبوتة قياًسا على األحالم .. هذا يع

 بتفسير األدب ال الحكم عليه .

وهناك من يضيف إلى هذا المنحى : المنهج الِسيري ، األيديولوجي، الوجودي،  
 الفلسفي، الديني، األخالقي، األسطوري، وغيرها من التسميات طرًحا ورؤية.

( حيث ينصّب النقد هنا على  Textual أما المنحى/ االتجاه الثاني فهو النصي )
النص بذاته، ويسعى إلى الكشف عن العالقات التي تتحكم بها من غير أن  دراسة

 تعير أهمية كبيرة للسياقات الخارجية ، ومن أهم هذه المناهج النصية :

 المنهج الشكالني :



؟ ( أنشط  – 1896حلقة موسكو اللغوية ، وكان ياكبسون )  1915أسسته عام  
ليس هو األدب في عموميته وإنما  إن هدف علم األدب” أعضائها ، حيث قال : 

أدبيته، أي تلك العناصر المحددة التي تجعل منة عمال أدبيًا ) انظر كتاب صالح 
 (. 23فضل : نظريه البنائية، ص

 النقد الجديد:

وقد برز في أمريكا، حيث كان االهتمام بالشعر من غير أي سياق خارجي ، 
( وألن تيت 1979-1893)  ( ورتشاردز 1965 -1888وأبرز نقاده إيليوت ) 

 -1906( وبروكس )  1974 – 1888( ورنسوم )  1979 -1899) 
( وهذا األخير تناول بمثابرة مسألة دراسة القصيدة واستيعاب شكلها  1990
 الفني .

 المنهج البنائي :

( أن التعريف األول للبنائية يعتمد على مقابلتها  1938يرى صالح فضل )    
وتعتبر تجمعها مجرد تراكب وتراكم،   لتي تعزل العناصر ،بالجزئية الذرية ا

فالبنائية تتمثل في البحث عن العالقات التي تعطي للعناصر المتحدة قيمة وضعها 
  في مجموع منتظم 

وهو بعكس البنائي، يقوض أوال البناء  المنهج التفكيكي ويتفرع من االتجاه النصي
عادة التشكيل والبناء ، وهناك المنهج النصي ، ثم ينظر في المركبات من جديد إل

اللغوي، والبالغي، واأللسني،واألسلوبي، وال تتوقعوا مني االستفاضة في هذا 
 المقام.

مجمل القول : في النقد اتجاهان سائدان : سياقي ونصي . و ليس هناك ضرورة 
أيًا  –للبقاء في خانة واحدة، فعلى الناقد أن يكتب كما يحس ال كما يتطلبه منهج 

كان، يكتب كما تمليه عليه رسالة الكتابة ، إذ ال بد للنقد من رسالة، وال بد من 
؟ وماذا أبغي هنا وأين   ألي شيء أصبو ؟  ومتى ؟  طرح أسئلة: لماذا النقد ؟

 وكيف ؟   ؟


