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 قسم اللغة العربية وآداهبا             كلية اآلداب والفنون                                      

  مناهج النيقد املعاصريقيا:  امل

 ؛ الدراسات النيقديةالثانية ليسانسالسنة 

 أ. دوبالة      

 احملاضرة الثالثة

  تابع... املناهج السياقية   

 متهيد 

"فالسياق هو لقد احتل السياق مكانة مهمة وعين باهتمام بالغ يف حتليل اخلطاب،       
املرجع الذي حيال إليه املتلقي كي يتمكن من إدراك مادة القول ويكون لفظيا أو قابال 

فمعرفة السياق وإدراكه عملية ضرورية لتذوق النص وتفسريه، فمن للشرح اللفظي"، إذن 
ط الناقد من خالل إحداثه لبعض املناهج النقدية اليت يستطيع من خالهلا هنا برز نشا

 إضاءة النص وكشف معانيه اليت قصد إليها املبدع أو مل يقصد إليها.

فربزت املناهج اليت هتتم بتارخيية النص واجتماعيته وواقعيته، وأطلق عليها القراءات       
 ليت تطرقنا إليها يف الدروس السابقة نذكر:ومن بني هذه املناهج ا ةالسياقي

 تعريفه. -       ي خياملنهج التار  *

 رواد املنهج يف النقد الغريب. -                          

 رواد املنهج يف النقد العريب. -                          

 دئ املنهج التارخيي.مبا -                          
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 تعريفه. -    * املنهج االجتماعي 

 رواده يف النقد الغريب. - 

 ده يف النقد العريب.ارو  -                         

 مبادئ املنهج االجتماعي. -                         

 تعريفه. -        املنهج النفسي *

 رواد املنهج يف النقد الغريب. -                          

 رواد املنهج يف النقد العريب. -                          

 .دئ املنهج النفسيمبا -                          

*** 

 املنهج االجتماعي  *تابع.. 

   رواده يف النيقد العريب     -ج 

ظهرت البذور األوىل يف النقد األديب العريب هلذا املنهج يف كتابات "أمحد أمني"       
تفاعال بسيطا يستمد  رخيية واالجتماعيةالتا و"سالمة موسى" متجليا يف تفاعل الرؤيتني

 مرجعياته النقدية من "سانت بيف" و"هيبوليت تني".

وقد اهتم "حممود أمني العامل" بإجراء دراسته على عدد من األدباء، وكانت نقطة       
 البدء عنده فكرة أساسية مؤداها أن األدب للمجتمع وأن مضمون األثر األديب يعكس

 ماعية معينة، وأن البناء الفين ليس سوى تشكيال هلذا املضمون.الواقع ويعكس مواقف اجت 
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وهناك دراسة أخرى للناقد املغريب "حممد بنيس" الذي حاول أن يربط بني اإلبداع       
الشعري العريب املعاصر والظواهر السوسيولوجية يف املغرب العريب، وهي دراسة تتميز 

 بالتماسك املنهجي.

 مبادئ املنهج االجتماعي    -د 

 يقوم املنهج االجتماعي على جمموعة من املبادئ أمهها:      

تتكون احلياة االجتماعية من بنيتني: بنية دنيا وبنية عليا، ويقصد بالبنية العليا النظم / 1
السياسية والثقافية وهذه البنية عادة نتاج البنية الدنيا يف اجملتمع وهي حتدد العالقات 

 رية يف اجملتمع.االجتماعية واالقتصادية والفك

األدب ينتمي إىل البنية العليا اليت هي جزء من املذهب الفكري لكل طبقة من طبقات / 2
 ويعد قوى من القوى االجتماعية اليت هلا دور إجيايب يف اجملتمع.اجملتمع، 

ربط األدب باجملتمع والنظر إليه على أنه لسان اجملتمع، فاألدب صورة العصر واجملتمع / 3
 ل األدبية وثائق تارخيية اجتماعية.واألعما

يفهم األدب فهما ماديا فكل ظاهرة من ظواهره هي ظاهرة مادية حتتها ظروف / 4
 اقتصادية تدفع إىل الكفاح من أجل احلياة.

يعلي من قيمة الكاتب ويرى و املنهج االجتماعي يدرس تأثري اجلماعة يف القيمة اجلمالية / 5
 مع.عمله شقا جيدا من أعراف اجملت
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 املنهج النفسي * 

 تعريفه  -أ

األدب ترمجان العقل والنقد، واألديب يف كل ما يصدر عنه من نشاط أديب يستوحي       
 ويستلهم جتاربه العقلية والنفسية، وهلذا فاألدب بعبارة أخرى مرآة عقل األديب ونفسيته.

ه، فهو صورة من صور ويلعب العنصر النفسي دورا بارزا يف العمل األديب يف كل مراحل
 التعبري عن النفس.

واملنهج النفسي يف أبسط تعريفاته "هو ذلك املنهج الذي خيضع النص األديب       
للبحوث النفسية، وحياول االنتفاع من النظريات النفسية يف تفسري الظواهر األدبية، 

من أعماق وأبعاد والكشف عن عللها وأسباهبا ومنابعها اخلفية وخيوطها الدقيقة، وما هلا 
 وآثار ممتدة.

بوظائفه النفسية، والتحليل النفسي و نظرية التطهري ترتبط باإلبداع األديب ويظهر أن       
يف األدب والنقد برز فعليا مع "سيغموند فرويد" الذي يرى أن العمل األديب موقع ثري له 

 طبقات مرتاكمة من الداللة.

قد احلديثة، هدفه أن حيلل لغة النص األديب، ويعترب املنهج النفسي من اجتاهات الن      
مكنونات النفس الالشعورية للكاتب، عن طريق دراسة شبكة اإلشعارات والصور إىل ليصل 

البالغية املضمرة يف بنية األثر، أي هذا االجتاه جيمع بني األسس النفسية واألسس النقدية، 
 شعور.ليقف على حقيقة منطق الالشعور من خالل لغة النص ولغة الال

 ...يتبع                                
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 واملراجع املعتمدة املصادر  

 حممد صايل محدان؛ قضايا النقد احلديث. -

 وليد قصاب؛ مناهج النقد األديب. -

 حلديث: أسسه اجلمالية ومناهجه املعاصرة.سعد أبو رضا؛ النقد األديب ا -

 د العزيز عتيق؛ يف النقد األديب.عب -

 مسري حجازي؛ النقد األديب املعاصر قضاياه واجتاهاته. -

 يوسف وغليسي؛ مناهج النقد األديب. -

 


