الموضوع  /محاضرة في المنيج البنيوي (البنيوية)

التزبية الفنية  /المزحلة الزابعة
الدرس  :تذوق ونقد فني
المدرس الدكتور شاكز عبد العظيم جعفز

ـــ المقدمـــة :
البنيوية منيج ادبي نقدي ييتم بدراسة العناصر المكونة الي نص ( ادبي  ،فني ) وىي نظرية
في اإلنسانيات والدراسات الثقافية  ،تعمل عمى استكشاف العالقات بين العناصر الجوىرية في
االدب والمغة والحقول المعرفية االخرى .
وكذلك ىي  :منيج ينظر الى المغة بكونيا (بناء) أو (ىيكل)  ،حيث تتحد اىميتيا القيمية من
خالل العالقات الداخمية المكونة لذلك البناء  ،دون الرجوع الى أي عناصر خارجة عن النص
وبضمن ذلك يتم استبعاد المؤلف وقراءة النص بمعزل عن مؤلفو .

ــــ المتـــــن :
ظيرت (البنيوية ) الول مرة في القرن التاسع عشر  ،اال ان ظيورىا االساس (الرسمي) كان
في النصف الثاني من القرن العشرين  ،اذ بدأت كحقل اىتمام اكاديمي في حدود  8591وبمغت
ذروتيا في ستينيات القرن الماضي وسبعينياتو  ،حيث تطورت لتصبح المنيج االكثر شيوعا في
الحقول االكاديمية المعنية بتحميل المغة والثقافة والمجتمع .
ان عالم المغة السويسري (فرديناند دي سوسير ) قدم اولى الدروس التي اىتمت بعمم المغة ،
وىو يمثل البداية الحقيقية لبنيوية القرن العشرين  ،وذلك من خالل الحمقات الدراسية التي تم

نشرىا من قبل تالمذتو بعد وفاتو  ،وقد ركز في دروسو عمى تفحص كيفية ارتباط عناصر المغة
ببعضيا بدال من ارتباطيا بالظواىر المغوية  ،بمعنى االىتمام االىتمام بعالقة عناصر المغة
المكونة لبنية النص تزامنيا  ،وليس ارتباطيا بالظواىر المغوية .
ىذا وقد اىتم سوسير بالثنائيات ال سيما (الدال والمدلول ) فكل دال لو مدلولو الذي يحمل معناه
 .بمعنى وجود الكممة من جانب  ،ومن جانب أخر يتم االشارة الى ما تدل عميو.
لقد سار العديد من المفكرين والمنظرين البنيويين عمى نيج سوسير من امريكا وفرنسا والنرويج
والدنمارك  ،وقد احدثوا تطو ار ىائال عمى المنيج البنيوي  .وتظير ىنا مدرسة براغ في التحميل
البنيوي لموحدات الصوتية (الفونيمات)  ،ففي سنة  8591تشكمت مدرسة (براغ)  ،والتي أخمصت
لمبادئ دي سوسير في جممتيا حتى إن أفكارىا لتتطابق وتتماثل مع مبادئو في "البنيوية" وغيرىا
 ،فالمغة في تصور رواد ىذه المدرسة  " :إن ىي إال نظام من العالئق"  .ولكن مع التركيز عمى
الجانب الوظيفي (أي :القيم المغوية لموحدات المكونة لمتركيب ) ،وطبقوا ىذا المبدأ خير تطبيق
عمى "الفونولوجيا " أي(عمم وظيفة األصوات) بوجة خاص

.

كما ظير مصطمح البنيوية في أعمال االنثربولوجي (كمود ليفي شتراوس) مما تسبب في
ظيور البنيوية الفرنسية  ،مما حفز ظيورىا في اعمال كثير من الفرنسيين  ،اال ان االنثربولوجيا
البنيوية لدى شتراوس اىتمت بتقديم المعنى واعادة انتاجيا ضمن ثقافة ما من خالل ممارسات
وظواىر ونشاطات تؤدي عمميا كنظام لمتعبير  .وقد عمد شتراوس الى تحميل ظاىرة ثقافية تشمل
المثيولوجيا (االساطير والمعتقدات) لدى االقوام البدائية والقديمة وكذلك النسب(نظام المصاىرة )
 ،وبذلك يكون شتراوس قد تفحص انظمة النسب من وجية نظرية بنيوية ونشر كتاب
(االنثربولوجيا البنيوية) في اواخر خمسينيات القرن العشرين.
ان رواد البنيوية كثيرون وفضاءات البنيوية متعددة السيما في النقد االدبي لدى الفرنسي
(روالن بارت ) وفي عمم النفس عند (جان الكان ) و(لويس التوسير) في البنيوية الماركسية
ـــــ الخاتمـــة :
ان ظيور المنيج البنيوي عمل عمى تطور مناىج اخرى وكان لو الفضل الكبير في فتح
الباب الى دراسة المغة والنصوص األدبية والفنية بطريقة مختمفة منحت القارئ دو ار ميمة في

عممية تمقي النصوص  ،بشكل مختمف تماما عن سابقو  ،فقد أدى استبعاد مؤلف النص
والظروف الخارجية المحيطة بالنص الى تفعيل القراءة المنتجة بالنسبة لمقاريء  ،بعد ان كان
القارئ مستيمكا  .فأخذ القاريء ينظر الى النص بكونو مشاركا فيو بإنتاج المعنى .
ــــ المصادر:
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زكريا ابراىيم  ،مشكمة البنية أو أضواء عمى "البنيوية" ،دار مصر لمطباعة ،الفجالة.
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