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المحاضرة األولى :الشــكالنية
 -1تعريفها:
إف مصطلح "الشكل" غٍت بالدالالت ,فهو يشَت إٔب القالب أك البنية ,أك الصورة ,أك ا١تنظومة أك الصياغة,
يدرؾ باٟتس كما يدرؾ بالعقل ,ك ىو الذم يصنع الظهور ,إذ بدكنو ال يوجد جلي ظاىر.
ك الشكل ىو ٣تموع العبلقات ا١تعقودة بكل عنصر داخل النسق ,ك ٣تموع ىذه العبلقات ىو الذم يسمح
لعنصر ما بأداء كظيفتو اللغوية .ك ما دامت اللغة شكبل ك ليست مادة ،فسيكوف اٞتانب الشكلي ُب النص ىو ا١تهم ,ك
بالتإب ىو موضوع الدراسة عند الشكبلنيُت ,لذلك سيحظى جانب "البنية الصوتية" ك ما يتعبها من نظم ك مقطع ك
قافية ,باىتماـ كبَت من قبل جاف كوىن ,الذم يؤكد على ضركرة االبتعاد عن ا١تستول اإليديولوجي ,ألف الذم يهم ,ىو
اللغة ك تركيبها الفٍت – اٞتمإب ,ك الشاعر بقولو ال بتفكَته ك إحساسو ,إنو خالق كلمات ,ك ليس خالق أفكار ,ك
ترجع عبقريتو كلها إٔب اإلبداع اللغومْ ,تيث ٯتكن أف نعثر على موضوع كاحد ًب التطرؽ إليو عند أكثر من شاعر ك ُب
عصور متفاكتة ,لكنو ٓب ينضب ,بل ُب كل مرة يتجدد فيها ا١توضوع ك يكتسب بعدا آخر ,ك السبب ُب ذلك ىو الطرؽ
الًتكيبية ا٠تاصة بكل مبدع .فكثَت من القصائد تتناكؿ ا١توضوع نفسو ,كتقوؿ ُب عمقها شيئا كاحدا ,غَت أف كل كاحدة
منها تقولو بطريقة مغايرة لؤلخرل ك جديدةُ ,ب تراكيب كبلمية خاصة تدكـ ُب الذاكرة إٔب األبد ,ألف اٞتماؿ يكمن
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فيها.
لقد اىتم جاف كوىن بالشكل ك جعلو ُب بؤرة اىتمامو ,ألف األدب ليس علما ,بل ىو فن ,ك الفن شكل ,ك
ليس شيئا آخر غَت الشكل ,ك أف للغة اإلبداعية خصوصياهتا اليت ٘تيزىا عن اللغة العادية ,ك أف ٚتالية اللغة الشعرية
ليست اعتباطية ك من ٤تض الصدفة ,بل ىناؾ مقاييس يتم هنجها ك صور تعبَتية يستعملها الشاعر ,كقوؿ السياب
الوارد ُب قصيدة أنشودة ا١تطر :عيناؾ غابتا ٩تيل ساعة السحر.
إف شاعرية ىذا البيت تأٌب انطبلقا من تلك الصورة (عيناؾ غابتا ٩تيل) ك ُب ذلك خرؽ للقانوف العاـ الذم
تعرفو (العيوف ليست غابات) .تبتدئ الواقعة الشعرية من اللحظة اليت صارت فيها (عيناؾ غابتا ٩تيل) ,ىناؾ خرؽ
لقانوف اللغة ,أم انزياح لغوم ٯتكن أف ندعوه كما تدعوه الببلغة القدٯتة" :صورة ببلغية" ك ىو كحده الذم يزكد الشعرية
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ٔتوضوعها اٟتقيقي.
ٖترر أنصار النزعة الشكلية من ربقة التبلزـ التقليدم (شكل مضموف) ك من مفهوـ اعتبار الشكل ٣ترد غشاء،
يصب فيو ا١تضموف .ك ىكذا اكتسب مفهوـ الشكل معٌت آخر .استبعد الشكليوف الثنائية التقليدية ا١تكونة من
أك إناء ّ
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الشكل ك ا١تضموف ,ككضعوا مكاهنا فكرتُت ٫تا :ا١تادة ك الوسيلة أك األداة أك األجزاء .ففي تصور الشكليُت "فإف ا١تادة
تعٍت ا١تواد األكلية لؤلدب اليت تكتسب فعالية ٚتالية ,ك يتم اختيارىا كي تسهم ُب العمل األديب من خبلؿ ٣تموعة
الوسائل ك األدكات ك اإلجراءات ا٠تاصة با٠تلق األديب ,ك بناء على ذلك فإف الكلمات ُب العمل األديب ٘تثل مادتو ,ك
بالتإب ٖتكمها القوانُت اليت ٖتكم اللغة" . 3ك قد تطور ىذا ا١تفهوـ فيما بعد إٔب "مفهوـ النسق" الذم صار يعرب عن
كحدة عضوية ١تا يسمى تقليدا بالشكل ك ا١تضموف.
ك ا١تبلحظ أف معٌت الشكل هبذا ا١تفهوـ اٞتديد ،انبثق من تصور الشكليُت لئلدراؾ اٞتمإب ,أك اإلدراؾ الفٍت على
أنو إدراؾ للشكل ,ك أف ىذا "اإلدراؾ ليس ٣ترد حالة سيكولوجية ,ك إ٪تا ىو عنصر من عناصر الفن ,فالفن ال يوجد
خارج اإلدراؾ ,ك الشكل كحدة ديناميكية ك ملموسة ٢تا معٌت ُب ذاهتا دكف إضافة أم عنصر خارجي عنها ,ك تدرؾ
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بشكل مستقل عما عداىا".
لقد فرؽ الشكليوف بُت مكونات العمل األديب ك الفٍت ,ك ىي مادة صماء ,ك بُت " ىذه ا١تكونات بعد أف تتخلق
نظاما حيا من الًتاكيب ك العبلقات ,فهي ُب الوضع األكؿ ُب حالة غياب ٚتإب كامل ،أما ُب الوضع الثاين فتكوف ُب
حالة حضور ٚتإب كامل ،ك ىي ُب كضعها األكؿ مكونات مهملة ال قيمة ٢تا ،ك ُب الوضع الثاين تستمد قيمتها من
النسق الفٍت الذم يؤلف بينها  .ك ما أشبو البوف بُت الوضعُت بالبوف بُت كجود الشيء بالقوة ككجوده بالفعل ،فهو بالقوة
٣ترد مشركع ،ك ىو بالفعل كاقعة ك أداء .»5
ف مفهوما جديدا للشكل يتحدد من خبلؿ استخداـ خاص ١تكونات العمل األديب،
ك ىكذا أعطى الشكبلنيو
ك ليس من خبلؿ ا١تكونات ذاهتا .ك قد أدل ىذا التصور إٔب رفض فكرة أف الشكل شيء ٭تتوم ا١تضموف ،بل ىو
كحدة ديناميكية ملموسة ،لوا معٌت ُب ذاهتا خارج كل عنصر إضاُب.
كاف الشكبلنيوف يرفضوف تسمية مدرستهم بالشكلية أك احملددين ،ك يركف ذلك إجحافا ُب حقهم ،فكانوا
يفضلوف تسميات أخرل مثل «ا١تنهج التصريفي ُب العملية النقدية ».ىذه التسمية اليت كاف فبلدٯتَت بركب من أشد
ا١تتحمسُت ٢تا ؛بل ما نلحظو ،من خبلؿ دراساهتم ،ىو إبعادىم مصطلحي الشكل ك ا١تضموف كوهنما ثنائية تقليدية،
استعملها النقد القدًن  ،ك إبدا٢تما با١تادة ك الوسيلة ،أك األداة كاألجزاء .فا١تادة تشكل عنصرا ىاما ُب العمل األديب،
٭تاكاللشكبلنيوف ،من خبل٢تا ،توضيحتشاكبلت النص األديب انطبلقا من مادتو األساسية –األلفاظ-اليت يتحكم فيها
مقياس القوانُت الذم يقنن اللغة.
«الشكبلنية» ،ك إ٪تا أطلقها عليهم خصومهم ا١تلتزموف
ٓب يطلق الشكبلنيوف الركس على حركتهم اسم
با١تاركسية .ك كاف القصد ،من كراء ىذه التسمية اليت أطلقت عليهم ،احتقار اللشكبلنية ،ك كل من يهتم بالشكل على
حساب ا١تضموف .ك ٓب يرض الشكليوف هبذه التسمية اليت التصقت ٔتذىبهم ١تا فيها من سطحية ك ظاىرية؛ أل فدراساهتم
ك إف كانت بالفعل قد ارتبطت باٞتانب الشكلي ُب بداية األمر ،إال أهنا تطورت فيما بعد إٔب دراسات البنيات الداخلية.
 3صبلح فضل :نظرية البنائية ُب النقد األديب .مكتبة األ٧تلو ا١تصرية ,القاىرة .ط ,1980 ²ص .57
 4رمضاف الصياغ :العبلقة بُت اٞتماؿ ك األخبلؽ ُب ٣تاؿ الفن .عآب الفكر ـ  -27ع 1يوليو /سبتمرب  -1998ص .125
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ا أف نستخلص أف الشكليُت استخدموا أربعة مصطلحات،
ك ُب حدكد ما اطلعنا عليو من نصوص ك آراء ،ٯتكنن
ىي :شكلي ،فٍتٚ ،تإب ،أسلويب ،للداللة على العناية باٞتانب الشكلي ،أك ا٠تارجي ُب النص األديب  ،دكف العناية
باحملتول .ك كأف األدب كل األدب ُب الشكل ،كـ ف ٍب انصرؼ عمل الناقد إٔب الشكل ك حده ،فصار ت اللغة غاية ،ك
الزخرفة أساسا لدل اإلنشاء أك لدل الدراسة ك النقد .ك ىذا يفضي إٔب أف غاية األدب ُب ذاتو ،ك ليس لو غاية أخرل
عداىا.
ك أدل اىتمامهم بالعناصر اٞتمالية األدبية إٔب عزؿ النص األديب عن العوامل ا٠تارجية عنو ،أ ك ا١تؤثرات التارٮتية ك
االجتماعية ك النفسية ،فالشاعرُ ،ب نظرىم ،يعم ؿ ُب اللغة بالطريقة نفسها اليت يعمل هبا الرساـ باأللواف ،ك ا١توسيقي
باألصوات ك األنغاـ ،ك النحات ٔتادة ٨تتو .ك هبذا اعترب الشكبلنيوف العملية اإلبداعية األدبية ظاىرة لغوية سيميولوجية،
ensembles
 systemesجملموعات رمزية
حيث تتحدد مادة النص األديب ُب شكل أنظمة
،symboliquesك ٯتكن إٚتاؿ نظرة الشكبلنيُت للنص ُب ا١تخطط التإب:

نص أديب

أديب

س1
س4

ص تشاكبلت لفظية ذىنية
ص1
ناقد
ص4
ص2
تشاكبلت لفظية منظمة

س2
س3

إذف ينتج األديب نصا أدبيا بواسطة التشاكبلتاللفضية الذىنيةُ ،ب شكل ٣تموعات رمزية ،ك ينتج الناقد أثناء
تعاملو مع ىذا ا١تنتوج –النص األديب –تشاكبل لفظيا منظما.ك ىذا مفاده أف العملية اإلبداعية عند اٟتركة الشكبلنية ىي
٣ترد تصرؼ ُب اللغة ،كفقا لقواعد تقنية مضبوطة ،أك طبقا لعبلقات داخلية «تشبو إٕب حد كبَت لعبة "الدكمينو" ُب
تسلسلها ك العبلقات ا١تبنية على األرقاـ اليت ٖتملها كل حجرة منو ،أك لعبة الشطرنج ك ٖترؾ البلعبُت بقوانُت مضبوطة،
أك العبلقات الرياضية سواء بُت العناصر ُب اجملموعة الواحدة ،أك العبلقات بُت اجملموعات اٞتزئية ا١تكونة لكل ٣تموعة

.ال ٘تثيل للواقع ٔتضمونو ا١تتجسد على أرض الواقع».6
ك ما يكمن مبلحظتو ،ـ ف خبلؿ ىذا التصور ،أف الشكبلنيُت يكادكف ينفوف مرجعية أك خلفيات كل من
األديب ك الناقد،ك ىذا األمر يبدك مستحيبل ،ألف الناقد ك إف كاف ٯتكنو نفي ذلك بوعي منو ،فإف ا١تبدع ال يستطيع
نفي ذلك ،ألف ا٠تلفية الثقافية لصيقة بعملية اإلبداع ؛ بل اإلبداع ذاتو ما ىو إال نتيجة للعوامل الداخلية ك ا١تؤثرات
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ا٠تارجية للفناف  .ك ىذا عكس ما يذىب إليو الشكبلنيوف الذين ينادكف بإلغاء شخصية ا١تبدع ،ك اعتباره عنصرا من
٣تموعة عناصر العملية اإلبداعية ليس إال.ك من ىنا ،أطلقوا دعوهتم األكٔب اليت تتمثل ُب االستقبلؿ الكامل للكلمة
الشعرية ،ك استقبلؿ العمل األديب عن مبدعو بصفة عامة ،ك عن العوامل الداخلية ك ا٠تارجية بصفة خاصة .ك ىذا
االنفصاـ بُت النص ك مبدعو يعٍت أف العبلقة القائمة بينهما ليست انعكاسية .
ح ّدد الشكبلنيوف اجملاؿ الذم ٬تب على الناقد أف ال يتعداه ،ك ىو أف يتجو إلىالنص األديب ُب حدكده ا١تغلقة،
فاألث األديب عندىم ال يبٍت عبلقة حىت مع مبدعو ،فحسب زعمهم أف إقامة
ك ال يستعُت على فهمو بظركؼ خارجية .ر
عبلقات مع ا٠تلفية ا١ترجعية باختبلفها ،تع ّد عوائق تزيل فنية النص ك ٚتاليتو ك أدبيتو ك متعتو ،أل ف ىدؼ علم األدب،
كما يقوؿ جاكبسوف« ليس ىو األدب ُب عمومو ،ك إ٪تا أدبيتو ،أم تلك العناصر احملددة اليت ٕتعل منو عمبل أدبيا» .7ك
نستشف من ىذا ا١تقبوس أف النقاد الشكبلنيُت يرفضوف كل التفسَتات األدبية ا١تنطلقة من العوامل اليت تتصل بالنفس،
أك ا١تستعينة بالعوامل ا٠تارجية  ،ك من ٍب شبو الشكبلنيوف النقد الذم يستعُت بالعوامل ا٠تارجية ك الداخلية برجاؿ
الشرطة الذين يذىبوف للقبض علي شخص معُت ،ك لكنهم ال يكتفوف بو ،ك إ٪تا ٯتسكوف على كل من كاف معو ُب
نفس ا١تكاف ،ك رٔتا يتعدل ذلك إٔب جَتانو ،أك بعض ا١تارة ُب الطريق كذلك.
الشكبلنية حركة لغوية نقدية ،رفعت شعار فصل األدب عن اٟتياة ،ك إبعاده عن الصراعات السياسية ،ك نادت
بالفن للفن ،عكس ما كانت تدعو إليو الواقعية االجتماعية الثورية ،حىت إذا قاؿ ا١تاركسيوف:الشاعر مواطن قبل كل
شيء ،قا اللشكبلنيوف:إنو فناف قبل كل شيء .ك ىذه ا١تقولة تنم عن اختبلؼ كاضح ُب الرؤية الفنية ،ك ا١تنطلقات
الفكرية.
تصر ا١تدرسة الشكلية على استقبلؿ العمل األديب عن العناصر ا٠تارجية عنو ،ك من ىنا فإف األدب عندىا
ّ
ظاىرة لغوية سيميولوجية ،حيث تنطلق منو ا١تادة اللغوية ُب ٣تموعة من األنظمة الرمزية  ،ك نتيجة ٢تذه الرؤية فإف العمل
الشعرم عند الشكليُت إ٪تا ىو تصرؼ ُب اللغة ال ٘تثيل للواقع.
ك منطلق الشكبلنية ىو أف الناقد األديب عليو أف يواجو اآلثار نفسها ،ال ظركفها ا٠تارجية اليت أدت إٕب
إنتاجها ،فاألد ب نفسو ىو موضوع علم األدب ،ك ليس ٣ترد ذريعة لئلفاضة ُب دراسات جانبية أخرل.ك ٓب يكتف
زعماء الشكلية بذلك،بل قصدكا إٔب ٖتديد ٣تاؿ الدراسة األدبية برفض العلوـ اجملاكرة ٢تا على اعتبار أهنا عوائق ،مثل
علم النفس ،ك علم االجتماع ،ك التاريخ الثقاُب .ك ٖت ّدد منهجهم على لساف جاكبسوف الذم قاؿ:إف ىدؼ علم
األدب ليس ىو األدب ُب عمومو ،ك إ٪تا أدبيتو  .ك ٢تذا فعلى الناقد األديب أال يعٌت إال ببحث ا١تبلمح ا١تميزة لؤلدب ،ك
عرض أىم مشاكل النظرية األدبية ُب ذاهتا .ك هبذا رفضت اٟتركة الشكبلنية بصفة قاطعة تفسَتات ا٠تياؿ ك اٟتدس ك
العبقرية ك التطهَت ك غَتىا من العوامل النفسية اليت ٘تس ا١تؤلف أك ا١تتلقي.
يتمثل ا١تبدأ األساسي ُب ا١تنهج الشكلي ُب استقبلؿ الوظيفة اٞتمالية الذم ٗتضع لو ٚتيع أ٪تاط اإلبداع ا٠تيإب
ك مستويات األدب ،ك هبذا تكوف النظرية الشكلية قد قطعت شوطا بعيدا من دعوهتا األكٔب إٔب استقبلؿ الكلمة الشعرية

-7صبلح فضل :نظرية الثنائية ُب النقد األديب .ص60
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ك عن ا١توضوع االجتماعي الذم

كشيء قائم بذاتو ك انتهت إٕب استقبلؿ العمل األديب عن نفسية مؤلفو من ناحية،
8
يشَت إليو بأدكاتو ك إجراءاتو ا٠تاصة من ناحية أخرل.
ك ىكذا كانت التنبيهات الشكبلنية ملحاحة ضد موقف اعتبار األدب شيئا كاشفا للحياة،ك منبع أخبار يقينة
،فقد كتب ت-س اليوتقائبل :ليس الشعر نثرا لبلنفعاؿ ك إ٪تا ىو ىركب من االنفعاؿ ،ك ليس تعبَتا عن الشخصية ،ك
إ٪تا ىو ىركب من الشخصية ،ك لقد كجو علم األدب كجهتو الصحيحة بعبارة جاكسوف الشهَتة :إف موضوع العلم
األديب ليس ىو األدب ك إ٪تا األدبية ،أم ما ٬تعل من عمل ما عمبل أدبيا .9ك عليو ،فإ ف علم األدب ينبغي أف يتوفر
على موضوع للبحث خاص بو،ك على منهج خاص،ك على أىداؼ خاصة  ،شأنو ُب ذلك شأف كل العلوـ
األخرل،فالشكبلنية ثورة على مستول القيم اٞتمالية إف ٓب نقل األخبلقية أيضا،إ نذا فا١تنهج الشكبلين منهج مورفولوجي
،يتميز عن ا١تنظورات األخرل مثل ا١تنظور النفسي ،كا١تنظور االجتماعي ك غَت٫تا من ا١تنظورات .
إف اإلحساس بضركرة إقامة علم لؤلدب ىو الذم دفع الشكبلنينن الركس إٔب ٤تاكلة تأسيس شعرية حديثة،
ككضعمبادلء مستمدة من األدب نفسو ،حي ث تكوف ىذه ا١تبادلء ٔتثابة منهجية غَت ثابتة.بل ٗتضع لتغَتات طبقا
١تتطلبات التطبيق ،ك هبذا ا١تعٌت يكوف ا١تنهج الشكلى غَت منطو على منهجية ٤تددة ٗتضع ٢تا الدراسات األدبية ،إذ ف
فالشكليوف ال يستندكف إٔب نظاـ منهجي ناجز،بل إهنم يبحثوف ُب الواقعة األدبية ا٠تاـ نفسها،كصوال إٔب خصائصها من
خبلؿ مبادلء تفرضها نظامية الواقعة األدبية .فالتشديد على األدب بوصفو كاقعة قابلة للبحث العلمي ك بوصفو ٣تموعة
من خصائص الفن القوٕب استدعى نبذ االٕتاىات الفلسفية ك النفسية ك اٞتمالية ُب دراستو فضبل عن نبذ التناكؿ
اإليديولوجي ،ك ال يعٍت ىذا إلغاء كشائج األدب مع اٟتياة ،بل إلغاء صبلحية ىذه الوشائج ُب استنباط خصائص
األدب .10
 -2أسبابها و دواعيها:

ىناؾ تساؤؿ مشركع ،رمب ا قد يتساءؿ ا١ترء١ :تاذا العودة إٔب الوراء ،إٔب نظريات ك طركحات ًب ٕتاكزىا من قبل
النقد اٞتديد ،بعدـ ا خطا الدرس النقدم خطوات كربل؟إف السر ُب تلك العودة إٔب النقد الشكلي  ،رٔتا يتعلق بذلك
اٟتنق ك اٟتصار ،ك بتلك ا١تضايقات ا١تفركضة على كل ٤تاكلة أرادت االنزياح عن اإليديولوجية السائدة ُب تلك ا١ترحلة
التارٮتية الدقيقة جدا.
رد فعل عنيف مناىض لتلك الدعوات اليت
كانت األسباب الداعية إٔب قياـ النقد الشكلي ،تتمثؿ أساسا ُب ّ

بغي تغيَت الواقع ،أك الثورة على األنظمة
تقيم األدب على الغايات التعليمية ،ك االجتماعية ،ك األخبلقية ،ك اإلصبلحية ،ة
« تطورت
الفاسدة .كلعل أشهر ما يذكر من ىذه الدعوات ،الدعوة الركمانتيكية اليت قامت على العنصر الذاٌب ٍ،ب
رد فعل...تبناه ركمانتيكي قدًن ىو
باالٕتاه االجتماعي الثورم فجعلت العمل السياسي غاية أساسا..فأحدث ذلك ّ

8ينظر:ا١ترجعنفسو .ص .64- 59
 -9حسن ناظم :مفاىيم الثوية–ا١تركز الثقاُب العريب .الدرا البيضاء .ط -1994 1ص79
10ينظر:ا١ترجعنفسو .ص79
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تيوفيل جوتيو فرفع شعار «الفن للفن »يدين الذاتية ك كل ىدؼ...ك يضع الفن ُب الشكل ك ضركرة رعايتو ك السهر
على صناعتو ك صياغتو كما يفعل الصائغ ا١تاىر نفسو». 11
ث حاكؿ انتزاع الشعر من
رد فعل عنيف ضد السَتة الذاتية ا١تدرسية ،حي
كما أف النقد الشكبلين كاف ّ
الشاعر .فالفنُ ،ب نظر الشكبلنيُت صَتكرة متصلة ٭تتوم ذاتو دكف أف تكوف لو أية عبلقة سببية باٟتياة أك ا١تزاج أك
النفس .ك ىذا يعٍت إنكار الرابط بُت األثر الفٍت ك التجربة الشخصية؛بل إف الناقد الشكبلين ٬تد ُب الشعر ٣تاال تغريبيا
بُت الواقع ك ا٠تياؿ ،ففي نظر الشكبلنيُت أف تسريب بعض كقائع اٟتياة إٔب الشعر قد يؤدم أحيانا إٔب مسخها فتبتعد
عن كل إمكاف التعرؼ عليها ،ك ىو األمر الذم دعا إٮتنباكـ إٔب القوؿ بأف كجو ا١تؤلف ُب الشعر ىو ٣ترد قناع .
لقد كانت كراء القوة الدافعة ٨تو «التنظَتالشكبلين الرغبة ُب كضع حد للخلط ا١تنهاجي السائد ُب الدراسات
األدبية التقليدية ،ك بناء علم األدب بناء منتظما باعتباره ٣تاال متميزا ك متكامبل للعمل الفكرم.لقد ردد
الشكبلنيونالقوؿ :لقد آف األكاف لدراسة األدب الذم ظل ،منذ أمد بعيد ،أرضا بدكف مالك أف ترسم اٟتدكد ٟتقلها ك
ٖتدد بوضوح موضوع البحث».12
لقد رأل الشكبلنيوف ُب استخداـ االستعارة خاصة «النقطة األساسية للتمييز بُت ا٠تطاب الشعرم ك النثرم .ك
ىذا ٓب يقنع الشكبلنيوف ،.فقد كاف منطلق ا١تقالة ا١تمنهجةلشلوفسكي «الفن باعتباره أداة »ىجوما متحمسا ضد
مذىب التصويرية».13
ك من الدكاعي اليت كانت كراء ظهورالشكبلنية األكؿ كانت تنطلق من ذلك ا١تفهوـ البسيط غَت النقدم ،أ م
من الشكل «بوصفو كساء ٤تظا ألفكار الشاعر أك إناء حيث يصب ٤تتول جاىزا سلفا.إف احملتول عاطفيا كاف أـ
معرفيا،ينكشف ُب األدب ا٠تيإب عرب األداة الشكلية فقط ك ال ٯتكن مع ذلك أف يدرس بشكل مثمر ،ك ال أف يدرؾ
خارج كسائو الفٍت.فاٟتب ك األٓب ك الصراع ا١تأساكم الداخلي ك الفكرة الفلسفية غَت موجودةُ...ب الشعر إال ُب شكل
ملموس ».14ك من ىنا كاف اعًتاض الشكبلنيُت ْتق على «النزعة النقدية ا٠تارجية احملض ،تلك اليت تعمل على انتزاع
االنفعاالت أك األفكار ا١تتضمنة ُب األثر الشعرم من سياقها األديب ٍب تدرسها ٔتصطلحات علم النفس أك علم
االجتماع».15
جاء ا١تنهج الشكلي إٔب الساحة النقدية نتيجة ٞتهود بعض النقاد الذين كانوا يطمحوف إٔب إ٬تاد علم مستقل
لؤلدب ،حيث رفض ىؤالء النقاد ا١تسلمات الفلسفية ،ك التأكيبلت السيكولوجية ك اٞتمالية...اْب .ك انفصل أنصار
النزعة الشكلية عن نظريات اإليديولوجية لؤلدب ،ك اىتموا بدراسة الفن عن قرب بعيدا عن االنشغاؿ باألنظم
القضايا العامة.
11علي جواد الطاىر:مقدمة ُب النقد االديب.ا١تؤسسة العربية للدراسة ك النشر.بَتكت ص.435
ترجم الوٕب ٤تمد ،ا١ترؾز الثقاُب العريب.الدار البيضاء ط 2000-1ص 14
12قكتورارلبيخ:الشكبلنية الركسية ،ة
13ا١ترجع ثقة ص 17
14ا١ترجع نفسو ص30
–15ا١ترجع نفسو ص30
7

ةك

كما أف ا١تنهج الشكلي جاء ليواجو التفكَت السائد ُب نقد النصوص األدبية ك الفنية ,ذلك النقد الذم كاف
يهتم باألغراض االجتماعية ك السياسية ,ك الغايات األخبلقية ،أكثر من اىتمامو بالعمل الفٍت ذاتو .لذا اىتم ا١تنهج
الشكلي بأدبية األدب ,أم ما ٬تعل من عمل ما عمبل أدبيا.
ك من ىنا ,فقد رّكز أنصار النزعة الشكلية على البحث "الفيلولوجي" ,ك علم الصوتيات ,ك قضايا علم اللغة ,ك
رأكا أف الفن الصحيح عآب قائم بذاتو ,منفصل ٘تاما عن األفعاؿ ك ا١توضوعات اليت تتألف منها التجربة ا١تعتادة .ك ىذا
ا١توقف يعارض نظرية احملاكاة اليت تؤكد على العبلقة الوثيقة بُت الفن ك ٕتربة اإلنساف خارج ٣تاؿ الفن .ففي نظرىم أف "
قيم الفن ال ٯتكن أف توجد ُب ٣تاؿ آخر من ٣تاالت التجربة البشرية .فالفن إذا شاء أف يكوف فنا ،ينبغي أف يكوف
16
مستقبل ,مكتفيا بذاتو".
ك كاف ىدؼ الشكبلنيُت إقامة علم لؤلدب ,يعٌت بوضع مبادئ مستمدة من األدب نفسو ,ك ٖتديد القوانُت
اجملردة اليت ٘تثل قاٝتا مشًتكا بُت األعماؿ األدبية ,ك البحث عن أسباب اختيار بنية تركيبية معينة ,أك كلمة ما .كما أف
الشكبلنية حركة أخذت على عاتقها مهمة علمنة الدراسة األدبية ,إذ تعترب إيذانا ٔتيبلد علم الشعرية ا١تعاصرة .ك على
العموـ فقد كاف ىدؼ الشكبلنيُت ىو خلق استقبللية كبَتة للنقد األديب عن العلوـ اإلنسانية األخرل.
 -3تاريخها:

لقد ظهرت األْتاث الشكبلنية ُب ركسيا ُب مطلع القرف العشرين (

 ,)1915ك كصلت إٔب أكجها مع بداية

الثبلثينيات ,ك اسم الشكبلنية أطلق من قبل خصوـ ىذا االٕتاه لوصف ا١تسار الذم اٗتذتو أْتاث ٚتلة من النقاد الذين
رّكزكا ُب دراستهم لؤلعماؿ األدبية بشكل عاـ على اٞتانب الشكلي ,ك الًتكيب البنائي الداخلي ,ألهنم أرادكا أف ٬تعلوا
النقد األديب بعيدا عن ميداف العلوـ اإلنسانية األخرل اليت كانت ٖتتكر البحث فيو ,ك خاصة علم االجتماع ,ك علم
النفس.
لقد كاف ىدؼ ىؤالء أف يبحثوا ُب ا٠تصائص اليت ٕتعل من األدب أدبا بالفعل ,ك ٠تصوا ىذه ا٠تصائص ُب مصطلح
كاحد ٝتّوه األدبية ( .) La Littéraritéك قد دفعهم الًتكيز على األدبية إٔب الدراسة احملايثة للنصوص اإلبداعية دكف
النظر إٔب عبلقتها مع ما ىو خارجي عنها كحياة األديب ,ك الواقع االجتماعي ك االقتصادم.
 ) formalismeكمذىب أك مدرسة أك منهجُ ,ب تاريخ األدب الركسي ٍب
لقد ظهرت الشكلية (
السوفييتٍ ,ب انتشرت ُب العآب ,ك صارت قاعدة ٟتركة أدبية عرفت بالشكبلنية ,تقوـ على قاعدتُت اثنتُت٫ ,تا :الشكل
ك ٤تاربة أم قصد مضموين للناقد أك ا١تنشيء .ك الشكبلنية ىذه تقاكـ ذلك األدب الذم ينطلق من مضموف اجتماعي
أك ثورم ,ك تنكر أية قيمة للمحتولٓ ,تبلؼ ا١تضمونيُت الذين يعطوف كل شيء للمضموف ,ك ال يعطوف أدىن قيمة
للشكل كدعاة الثورية ،الذين عرؼ أدهبم مرة بالواقعية االشًتاكية ,ك مرة بالواقعية االنتقادية ,قد بلغوا ُب ا١تضمونية حد
الغلو ,األمر الذم ٧تم عنو ضعف شديد ُب اإلبداع ك النقد معا.

16سولنيتز النقد الفٍت .ترٚتة فؤاد زكريا .ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب .القاىرة .ط. 1975 2ص .195
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ك ُب العهد القيصرم كاف الشكليوف الركس يلقوف الدعم من قبل أجهزة الدكلة ك األسرة اٟتاكمة ,ك ُب اآلف
ذاتو يلقوف النقد البلذع من لدف ٛتلة األفكار الثورية ك الدٯتقراطية ,ا١تناىضُت لؤلسرة ا١تالكة ,ك االستغبلؿ ,ك استمر
اٟتاؿ على ما ىو عليو حىت قياـ الثورة الشيوعية ك انتصارىا ُب أكتوبر  .1917ك على الرغم من ذلكٓ ,ب ينقطع عمل
الشكبلنيُت بعد الثورة ,بل استمر قويا ,يزيد ُب عضده ك يشده الضعف الذم كقعت فيو الواقعية االشًتاكية ُب معاٞتتها
األدبية.
إذا كاف من الطبيعي أف تنسجم ا١تدرسة الشكلية ُب النقد األديب الركسي مع القيصرية ,ألف أصحاب ىذا
االٕتاه كانوا بعيدين عن األدب ذم ا١تضامُت االجتماعية ك اإلصبلحية ك الثورية ,ك عن الدعوات ا١تناكئة للنظاـ ,فما ىو
الشيء الذم جعلها تستمر بعد انتصار ثورة أكتوبر ,بل لعل أعبلمها ازدادكا قوة ك نفوذا ؟
يرجع بعض ا١تهتمُت استمرار النزعة الشكلية ,على ٦تارسة تأثَتىا مدة طويلة بعد الثورة ,إٔب عاملُت اثنُت أطاال
من عمرىا بعد الثورة ,األكؿ يعود إٔب نشاط الشكليُت ا١تاثل ُب قوهتم ك أعبلمهم ذكم النفوذ األديب ,الذين استمركا ُب
نشر ا١تقاالت النقدية ,ك الكتب العقائدية ,ك تأسيس اجملامع ك اٟتلقات األدبية ,ك اجملبلت ا١تتخصصة .ك العامل الثاين
ذكاقة أدب ،أك أديبا على كجو
يعود إٔب سوء تصرؼ بعض من ادعى الثورية ك انتسب إٔب ا١تاركسية دكف أف يكوف ّ
اٟتقيقة ,ك ٓب يعر الشكل األديب سول القليل من األ٫تية.
كاف اىتماـ ا١تدرسة الشكبلنية يقوـ على دراسة الصياغة ,ك ٖتليل االستعارات ك الصور ,ك اإليقاعات
ا١توسيقية بعيدا عن اٞتانب ا١تضموين .ك ٓب تنحصر الشكبلنية الركسية ُب اٟتدكد السياسية لركسيا ,بل تعدت االستجابة
العميقة ىذه اٟتدكد ,ك مشلت كل أكربا ,ففي فرنسا مثبل كاف قد بدأ النقد التكنيكي ( ) critique technique
ٯتارس ُب بداية القرف العشرين ,ك اعتمد أساسا على الشرح النصي ,ك على اٞتوانب األسلوبية ك الًتكيبية ,ك الًتاكيب
عممتو.
اللفظية ك اٞتملية ,ك انتهجت اٞتامعات الفرنسية ىذا ا١تنهج ك ّ
أما ُب أ١تانيا ,فقد اٗتذ التحليل النقدم األديب أبعادا أعمق ٚتالية ك فلسفية ,إذ ارتبط بالدراسات ا٠تاصة
17
بالفنوف اٞتميلة عامة .ك ىكذا ٖتررت الكلمة الشعرية من ا١تقوالت الفلسفية ك التحليبلت النفسية ك اإليديولوجية.
ٓب تنبث حركة النقد الشكلي ُب فراغ ,بل كاف ٢تا جذكر متصلة بتلك احملاكالت اليت كانت توجد خارج ركسيا ,مثل
ا١تدرسة الرمزية اليت ظهرت ُب فرنساُ ,ب القرف التاسع عشر ,ىذه ا١تدرسة اليت اىتمت ّتانب الشكل ,كانت تنظر إٔب
اللغة على أهنا منطق موسيقي ,ك من ٍب كاف اٞتانب الببلغي من أىم األسس اليت حرص عليها الرمزيوف إنشاء ك نقدا.
ك ىكذا يتميز ىذا ا١تذىب بتلك األ٫تية اليت أكالىا لؤلسلوب ك الًتكيب .إف اٟتديث عن الظركؼ العامة اليت ظهر فيها
ا١تنهج الشكلي لدراسة القضايا األدبية ,ال ٯتكن أف يتم من غَت اإلشارة إٔب تلك البوادر اليت ظهرت ُب كل من فرنسا ك
أ١تانيا ,ك كانت تنبئ بتوجو نقدم جديد يقوـ على تفسَت النصوص ,أك على التحليل األديب الذم أعطى للفن قيمتو
باعتماده ُب التحليل على اٞتانب الشكلي .فكاف ٢تذه اٟتركات النقدية اليت ظهرت ُب فرنسا ك أ١تانيا صدل كاسع
االنتشار خارج بلداهنا.
 17ينظر :الزاكم عبد الرٛتن .االٕتاه النبوم ُب النقد ا١تغاريب – ا١تغرب ٪توذجا ص 28ك ما بعدىا.
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بينما ُب ركسيا اليت تأثرت هبذه اٟتركات ٚتيعها ,كانت اٟتالة ٥تتلفةْ ,تيث كاف ىناؾ فراغ ُب تاريخ األدب
الذم ظل سجُت النقد الكبلسيكي .لذلك كاف على ركاد النقد اٞتديد ُب ركسيا أف يعدلوا عن ا١تبادئ النقدية العتيقة,
ك سلكوا طريقا آخرليغَتكا ٣ترل الدراسة األدبية ,فطرحوا "فكرة مفادىا أف الشعر ظاىرة لغوية ,ك انطبلقا منها كاف من
ىم الباحثُت الطبلئعيُت ىو البحث
ا١تعقوؿ أف يتم النظر ُب علم اللغة أك اٞتانب الشكلي لئلبداع األديب ,ك من ٍب صار ّ
عن سبل جديدة ك إعادة طرح السؤاؿ ا١تتعلق بالشكل ك القضايا اليت يتخبط فيها الدرس األديب .ك ىكذا صارت
مشاكل اللغة الشعرية ك اٟتدكد اليت كانت فيما مضى تفصل بُت األدب ك علم اللغة ,ىي النقط اليت يلتقي حو٢تا
٣تموعة من الطلبة الذين يطمحوف إٔب كعي شكبلين لؤلدب ,ك اللسانيُت الشباب الذين ال ٮترجوف عن ذلك الوعي
نفسو ,إٔب الدخوؿ ُب ىذا اٟتقل الذم ظل مهمبل لفًتة طويلة من الزمنْ ,تيث ًب الًتاجع عن ا١تنهج الوضعي
( )positivismeالذم كاف سائدا ,خصوصا بعد أف ًب ٖتديد اللغة على أهنا فعل إنساين ينحو ٨تو ٖتديد ىدؼ,
كما ًب التوصل إٔب أف اللغة نسق ال ٯتكن تناك٢تا من الوجهة التارٮتية ,بل على العكس ,كجب النظر إليها باعتبارىا تقوـ
18
ٔتجموعة من الوظائف ا١تختلفة".
– خبلؿ الفًتة ا١تمتدة بُت (  1915ك  -)1930عدة مراحل ,ٯتكن
لقد عرفت اٟتركة الشكبلنية الركسية
اإلشارة إليها باختصار فيما يلي:
- 1فًتة الصراعات بُت أعضاء اٟتركة من (  )1920-1916توجت ىذه الفًتة بنشر األْتاث اليت أ٧تزهتا ٚتعية
أبوياز.Opoyaz
- 2فًتة النضج ك التطبيقات ١تقوالت الشكبلنية ُب أعماؿ ك دراسات متكاملة ك جدية ,ك ىذه الفًتة ا١تمتدة بُت
(٘ )1926-1920تيزت بتوطيد أسس ىذه اٟتركة.
- 3ك ما بُت (  )1930-1926تكثفت الضغوطات على اٟتركة٦ ,تا أدل إٔب تراجع بعض الشكبلنيُت عن
آرائهم ك أفكارىم ,حيث عرفت اٟتركة ُب فًتة اال٨تسار ىذه٤ ،تاكالت تربير ك تراجع ,ك ٓب تكن نسجا
19
متكامبل من الفكر النقدم.
ك ىو أمر أدل إٔب اظطراب ا١تقاييس ،ارتأ ل
ك نظرا للصراع الذم كاف قائما بُت الشيوعيُت ك الشكليُت،
حل اٞتمعيات األدبية كلها ،ك شرع ُب العمل
النظاـ اٟتاكم ُب ركسيا أف يضع حدا ٢تذا الصراع ،فقرر ُب سنة ّ 1932
أقر الواقعية االشًتاكية مذىبا ُب الفنٍ.ب كانت سنة
على تكوين اٖتاد الكتاب السوفيت ،الذ م تأسس سنة  ،1934ك ّ

 1936اليت ألغيت فيها الشكلية ،ك كل ما ىو منها٦ ،تا ال تعًتؼ بو الواقعية االشًتاكية .ك مع ىذا كلو ،فق د سارع
ستالُت إٔب إٜتاد أصواهتم ك تدجُت بعضهم ،ك إلزاـ الكثَت منهم على الفرار خارج االٖتاد السوفياٌب.
-4أعالمها و مدارسها:

أ-أعالم النقد الشكالني:

 18خالد سليكي :من النقد ا١تعيارم إٔب التحليل اللساين – عآب الفكر ص .375
 19ينظر :ا١ترجع نفسو ص .378
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اا
يرل مؤرخو األدب أف نشأة الشكبلنية ُب ركسيا ،تعود إٔب ٣تموعة من كبار األدباء ك النقاد الذين حاكلو
إخضاع الدراسة األدبية ،من حيث الشكل ك التقنية إٔب التحليل ا١تختربم .ك كاف من أعبلـ النقد الشكبلين البارزين ،ك
كفبلدٯتَتبركب ،ك فيكتور شكلوفسكي،
كبار ا١تنظرين األكادٯتيُت ك األدباء الشكليُت الركس:ركما٧تاكبسوف،
كيوريسإٮتنباكـ ،ك يورم تينجانوؼ ،كإٮتانوف ،كمايكركفسكي ،ك اندرم بيلي ،كتوماشفسكي ،ك غَتىم كثَت ،الذمف
دافعو عن األدب ُب ذاتو ،ك فصلوه عن كل قضية اجتماعية مباشرة ،ك جعلوا من النقد نظاما مستقبل ،حرا من ا١تضامُت
االجتماعية ك األخبلقية ،ك اإلصبلحية ك السايسية.
ك نظريات لغوية ،درسوا على ضوئها أسلوب األداء
ك قد حاكؿ ىؤالء األعبلـ أف يضعوا للنقد أسسا فلسفية،
الشعرم من حيث التقنيات (تكنيك) ،ك حسبوا عدد األحرؼ الصوتية ك ا١تقاطع اليت تضم صوتُت ُب نغمة كاحدة ،ك
حللوا الصوت إٔب مقاطع ككحدات صغرل ،ك درسوا تكرار ا١تقاطع كاألحرؼ ك التناظر ،ك قاموا ْتساب الكلمات من
حيث عدد ا١تقاطع بواسطة خطوط بيانية.
ؿ ىؤالء األعبلـ إٔب استنتاجات طريفة تبعث على
ك من خبلؿ ما قاموا بو من دراسات تطبيقية ،توص
الدىشة ،فقد برىنوا على أف «عدد ا١تقاطع يتناسب طردا مع قوة الركح الغنائية ،ك أف عدد ا١تقاطع يتناسب عكسا مع
االنفعاؿ .ك ىكذا ،فإف السطر ا١تؤلف من ألفاظ مركبة من مقطع كاحد أك مقطعُت أضعف من حيث الوقع الغنائي ،ـف
سطر مؤلف من ألفاظ مركبة من مقاطع أربعة أك ٜتسة »20ك يبدك أف ىذه الدراسات اليت قاـ هبا نقاد الشكبلنية ك
منظّركىا على شكل القصيدة الشعرية ،لقي ت اىتماما كبَتا من قبل الدارسُت ،فكاف ت النواة اليت تولدت عنها ا١تدرسة
الشكبلنية ُب النقد األديب العا١تي ،اليت ال هتتم إال باألْتاث الشكلية ُب األدب.
كمورفولوجية اٟتكاية لفبلدٯتَت بركب ،ك نظرية النثر
ك من أىم مؤلفاهتم:قضايا الشعرية لركماف جاكبسوف،
لفيكتور شكلوفسكي ،كمورفولوجية اإليقاع ألندرم بيلي ،كبنية اللغة الشعرية ٞتاف كوىن .ك كاف لكتبهم أثرىا الكبَت ُب
البحث عن القوانُت الداخلية ا١تشًتكة بُت النصوص األدبية.

ب-مدارس النقد الشكالني:
مع بداية ظهور ىذا التوجو النقدم اٞتديد ،كاف

ت بعض جامعات ركسيا ،مثؿ جامعة موسكو ،ك جامعة

بًتسبورغ ،تعرؼ ٖتوالت كبَتة ،إ ذ شرعت ُب البدايات األكٔب ُب التحليل ا١تورفولوجي.ك ُب سنة  1915أسس ٣تموعة
من الطلبة الذين كانو ا يدرسوف ّتامعة موسكؤ ،تبادر ة من جاكبسوف إٔب جانب ستة طلبة آخرين ،حلق ةٝتيت«حلقة
موسكو اللسانية» أك مدرسة موسكو ذات االٕتاه اللغوم ،ك كاف الغرض من كراء ذلك «ىو الدراسة اللسانية ك الشعرية
ك العركضيةٍ ،ب الفولكلورية ،ك استطاعت ىذه اٟتلقة أف تستقطب ،فيم ا بعد ،كل شباب موسكو اللسانيُت ،ك كذلك
بعض الفبلسفة ،ك شارؾ فيها بعض الشعراء الكبار ك على رأسهم ماياكوفسكي.ك بعد سنة من تأسيس حلقة موسكو،
20على جواد الطاىر :مقدمة ُب النقد االديب .ص 438
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ك بالضبط ُب شتاء  1916-1915اجتمع ٣تموعة من الفيلولوجيُت الشباب ك مؤرخي األدب ُب بًتسبورغ ك كونو ا
ٚتعية لدراسة اللغة الشعرية ،ك قد عرفت باسم أكبوياز  ... Opoyazإف البداية الشكبلنية كانت ُب البداية تكتسي
طابعا عرضيا  ،Spectaculaireلكنو ا سرعاف ما كعت ضركرة تغيَت طريقها ،ألف النقاشات األكٔب كانت قصَتة ك
حرة ،لكف الشيء األساسي الذم كاف حاضرا ك ظل ىو السعي ٨تو ٤تاكالت لتأسيس ا١تبادلء ك األسس النظرية
لؤلدب .»21
ابتعدت ىذه اٟتركة النقدية اٞتديدة عن ا١تناىج الكبلسيكية القدٯتة ُب الدراسات اللغوية ك النقدية ،ك بعد مركر
زمن قصَت ،انظـ إٔب ىاتُت اٟتلقتُت عدد كبَت من علماء اللغة ،ك نقاد األدب ،ك بذلك أعلنت كالدة ا١تدرسة الشكبلنية
اليت ركزت اىتمامها على دراسة لغة الشعر ،ك دعت إٔب الفن ا٠تالص ،كىو األمر الذم جعل السلطة الركسية ترل ُب
غبلؿ الربجوازم ُب ٣تتمع الثورة ،كمن ٍب اعتربت ىذه اٟتركة النقدية ا٨ترافا البد من
الشكبلنية مظهرا من مظاىر االست
القضاء عليو .ك ىكذا اختار أصحاب النقد الشكلي أحد األمرين :إما الصمت ا١تطلق ك الرضا با١توت األديب هنائيا ،ك
إما ا٢تجرة إٔب ا٠تارج.
-5األسس و األىداف:
ك من ٍب تعرضت األعماؿ اليت قاـ
كانت اٟتركة الشكلية ٘تثل ٤تاكلة األلسنيُت إدراؾ ماىية األدب ك خصوصيتو،
هبا الشكبلنيوف للجانب ا١تتعلق بالشعر ك لغتو ،ك ما يطرحو األدب بصورة عامة .ك كاف الشكبلنيونالركس «يضعوف
أسسا لثورة منهجية جديدة ُب درس األدب ك اللغة.كذلك ُب ٤تاكلة أصيلة ٞتعل ا١توضوعات األدبية مادة للنقد األديب،
ىادفُت إٔب خلق علم أديب مستقل انطبلقا من ا٠تصائص اٞتوىرية للمادة األدبية ״.1
د كاف األدب خاضعا ٢تيمنة نقد سوسيولوجي لو خلفيات
كانت الدراسات األدبية تعيش أزمة منهجية ،فق
إيديولوجية ك سياسية ،ك اعتبارات خارجية عن ماىية األدب ،فم ف أجل ٕتاكز القيمة ا١تعيارية ،ك التعاريف اليت سعى
بعض ا١تنظرين إٔب إلصاقها باألدب ،اىتـ الشكبلنيوف بتحديد الوظيفة األدبية ،لق د كعى الشكبلنيوف «بأ٫تية البحث ك
التفكَت ُب نظرية لؤلدب تكوف بعيدة عن كل ما ٯتكن أف يلتصق بو كعلم النفس ك االجتماع...من ٍب كانت االغًتاب
عن النص اإلبداعي من أكرب اٟتوافز إٔب تأسيس اإلرث الشكبلين ،ك ظل الشغل الشاغل البارز ُب نقاشات أعضاء
اٟتلقة ك دراستهم اليت أ٧تزكىا ىو البحث عن ىوية األدب ك ٤تاكلة بلورة بعض القضايا ا١تتعلقة هبذا اٟتقلٍ ،ب الكشف
عن أىم األسس ا١تشكلة ٠تاصية األدب...لقد أخذ الشكبلنيوف مقولة مبلرميهالشهَتة:الشعر ال يكت ب باألفكار ،ك
لكن يكتب بالكلمات ،مأخ ذ اٞتد.ك قد كانت ىذه اٞتماعة ُب مراحلها األكٔب مهتمة بالدرجة األكلىبمشكلة اللغة
الشعرية اليت رأىفيها أعضاء اٞتمعية لغة خاصة تتصف بتشويو مقصود للغة العادية عن طريق العنف ا١تنظم الذم يرتكب
ضدىا؛ أل ف ا٢تدؼ األساسي ُب األدب ليس ما يقولو ،أ م الفكرة اليت يتضمنها ،ك لكن الطريقة اليت ًب هبا تقدًن
الفكرة.إف األفكار مطركحة ُب الطريق ،ك الذم ٬تب أف يثَت االىتماـ أثناء أية دراسة ،ق ك ىذا الشكل اللغوم ا١توظف
توظيفا خاصاحيث تكوف اللغة آنذاؾ ُب كظيفتها اٞتمالية ،أ ك كما يسميها ياكبسوف:الوظيفةالشعرية.ك ىذا ال يعٍت،
21خالد سليكي:من النقد ا١تعيارم أب التحليل اللساين .عآب الفكر .ص 376
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بأم حاؿ ،التعلق بنظرية «الفن للفن» اليت ظهرت ُب القرف التاسع عشر ،بقدر ما يعٍت أف الشكبلنيُت كانوا ينزعوف من
كراء ذلك إٔب االبتعاد عن تلك األفكار الفلسفية ك ا١تيتافيزقية اليت ظلت عالقة باألدبْ ،تي ث كانت الدراسات النقدية
غالبا ما تتحدث عن اإل٢تاـ ،ك ا٠تلق ». 22
إذا كانت ا١تناىج النقدية األخرل مثل ا١تنهج االجتماعي ك النفسي ك غَت٫تا ،ال توٕب أم اىتماـ لؤلثر األديب
نفسو ،ك إ٪تا يكوف موضوع البحث ما ينعكس ُب األثر األديب ،فإ ف ا١تنهج الشكلي يعترب أف موضوع البحث الذم
يشكل ا١تادة اليت ينبغي دراستها ىي «اللغة » لذلك ٯتكن أف نبلحظ أف الًتكيز على اللغة يعٍت االقتصار على النص
األديب نفسو كبنية مستقلة بذاهتا ،لو ا قوانينها ك نظامها الداخلي الذم يتوجب النظ ر فيو؛ أل ف«مكمن خاصية األدب
ينبغي البحث عنها ُب األثر األديب نفسو ك ليس ُب األحواؿ النفسية للمؤلف أك القارلء. 23
ا رّكزت على
ك إذا كانت اٟتركة الشكلية رفضت كل أنواع ا١تقاربات االجتماعية ك النفسية ك الفلسفية ،فإنو

اللغة باعتبارىا شكبل ،لذؿؾ فاألدب «شكل لغوم كعلى الدارس األديب أ ف يهتم هبذا الشكل اللغوم من حيث ىو
تراكيب ك بٌت صرفية ك أصوات...ك شكلية اللغة ال ٯتكن أف تعٍت ىنا إال شيئا كاحدا ك ىو أف اللغة ،ق م موضوع ىذا
العلم اٞتديد ،علـ األدب ،فميزة األدب ُب لغتو...ك ضمن ىذا اإلطار اعترب الشكبلنيوف األثر األديب كنظاـ منغلق ك
ٯتكن مقابلتو بالنسق «مبدأ نظاـ الدالئل » .إذا كنا ٖتدثنا عن العبلقة بُت الكلمات ك ىو ما ٯتثل عند اللسانيُت القيمة
اللساينة (الكلمة ٖتدد قيمتها من خبلؿ موقعها) فإف نظاـ الدالئل ىو تلك العبلقات ا١توجودة بُت الدالثل داخل
العمل«النص» ك من ٍب يكوف االنغبلؽ ىو النظر إٔب العمل األديب كنسق مفتوح على ذاتو ،ك يتحاكر مع سياقاتو ُب
إطاره اٞتمإب ،الشيء الذم دفع هبم إٔب التمييز بُت األدب ك باقي أنواع الكبلـ الذم يقوـ بوظائف أخرل غَت اليت
يقدمها األدب, 24
ك ىو أحد أقطاب الشكبلنية٣ ،تم ؿ ا١ترتكزات الشكبلنية حوؿ النظرية األدبية ،اليت
لقد ح ّدد يوريسإٮتنباكـ،
٠تصها ُب ٜتسة مراحل ،ٯتكن تقسيمها كما يلي:

أ -اىتماـ الشكبلنيُت بالقوؿ ا٠تطايب الذم يبدك قريبا من اللغة األدبية ك إف كاف يقوـ بوظائف أخرل مغايرة ،ك التمييز

بُت اللغة الشعرية ك اللغة اليومية ،ك ذلك عن طريق التفريق بُت ٥تتلف الوظائف اليت هبا كل كاحدة منهما.
ب-انطبلقا من ا١تفهوـ العاـ للشكل  ، Formeتوصل الشكبلنيوف إٔب مفهوـ الوسيلة
مفهوـ الوظيفة Fonction.
جٍ-ب توصل الشكبلنيوف إٔب مفهوـ البيت الشعرم كشكل خاص ،ؿ
الداللية)انطبلقا من مفهوـ اإليقاع كعنصر مكوف للبيت الشعرم.
ك ىذا ا١تفهوـ ،كما نبلحظ ،يتعارض مع العركض.
22ا١ترجع نفسو ص 380
23ا١ترجع نفسو ص 380
24ا١ترجع نفسو ص 381- 380
13

Procédéك منو إٔب

ق ٦تيزاتو اللسانية (الًتكيبية ك ا١تعجمية ك

د-ك من مفهوـ ا١توضوع Sujetكبناء ،توصال لشكبلنيوف إٔب مفهوـ األداة  Matériauكمحفز.
25

ه-كما توصل الشكبلنيوف إٔب فكرة «تطور األشكاؿ» أم القضايا ا١ترتبطة بتاريخ األدب

ٍب بعد ذلك ،عرفت الشكبلنية الركسية تطورات كبَتة على يد أحد أعبلمها ا١ترموقُت ك ىو ركماف جاكبسوف
الذم أتاحت لو ظركؼ ا٠تركج من ركسيا االستمرار ُب تنمية النظرية الشكبلنية ،فكا ف إسهامو حاٝتا ُب تأسيس النظرية
الشعرية اٟتديثة اليت ترتكز على مفهوـ األدبية ،ك مفهوـ القيمة ا١تهيمنة.
ؿ
ٓب يعد جاكبسوف ينظر إٔب النص كعتبة للوصوؿ إٔب ما ىو اجتماعي أك تارٮتي أك نفسي ،أك أخبلقي ،ب
أصبح اىتمامو يًتكز على الشيء الذم يتفاعل داخل اللغة األدبية ،ك يكسبها تلك اٞتمالية اليت ٘تيز النص األديب عن
باقي النصوص غَت األدبية ،ك ىذه ا٠تاصية اليت ٘تيز التعبَت الفٍت من التعبَت العادم ،قم ما يسمى باألدبية ،أل ف الشعر،
ـف منظور جاكبسوف ،قك اللغة ُب ك كظيفتو ا اٞتمالية ك بالتإب فهي ا١توضوع الذم يهتم بو العلم األديب ،ك مفاد ىذا
إف موضوع علم األدب ليس األدب ُب حد ذاتو ،ك لكن األدبيةٔ ،تعٌت ما ٬تعل من عمل ما عمبل أدبيا.ك من ىنا ،كاف
اىتماـ الدراسة األدبية ،عن د اٟتركة الشكلية ،باٞتاف ب الشكلي ،أ م بالبنيات اللغوية للنص ،أ ك البحث ُب القوانُت
الداخلية ،داخ ؿ األدب ذاتو ،ك دراسة ا٠تصائص النوعية للخطاب األديب ،ألف األدب ،كما سبق كأف عرفناه ،ىو اللغة
ب خاصيتو النوعية احملددة لو ،ك ىي األدبية.
ُب كظيفتها اٞتمالية ،ك أف موضوع علم األدب ليس األدب ككل ،ؿ
ا
ملم
ك انطبلقا من ىذا التعريف ،ينبغ م على الدارس األديب أف يكوف كاسع االطبلع على ٣تاؿ اللغةّ ،

بقضاياىا ك مشاكلها حىت تتسٌت لو إمكانية معايشة ا٠تطاب ك دراستو من حيث ىو لغة ،كشكؿ لؤلدب ك مادتو ،دكف
إغفاؿ القضايا األدبية األخرل ،كتنكر لؤلبعاد غَت اللغوية لؤلدب ،ك لكن الدارس يؤكد على خصوصية األدب اللسانية
دائما ،ك ىذا يعٍت ىيمنة ىذه ا٠تاصية ك بركزىا أماـ باقي اٞتوانب األخرل ،ك من ٍب كاف ١تفهوـ «القيمة ا١تهيمنة» بعد
26
نظرم كبَت ُب أعماؿ الشكبلنيُت عامة ك جاكبسوف خاصة
) (Dominanteعند الشكبلنيُت ٯتر بثبلث مراحل ،ىي:
إف البحث ُب ا٠تاصية ا١تهيمنة
ٖ .1تليل ا١تظاىر الصوتية لؤلثر األديب.
 .2كقضايا الداللة داخل إطار شعرم.
 .3ك تكامل الصوت ك ا١تعٌت داخل كل غَت منقسم.
ك ىكذا ،يكوف األثر األديب إببلغا لغويا هتيمن فيو الوظيفة اٞتمالية .ك لقد نظر الشكبلنيوف إٔب الوظيفة
اٞتمالية كقيمة مهيمنة من خبلؿ ثبلثة مستويات:
أكال:ٯتكن تعريف القيمة ا١تهيمنة كعنصر بؤرم لعمل فٍت ماٖ :تكم ك ٖتدد ك تغَت العناصر األخرل ،ك تقوـ بضماف
٘تاسك البنية ،ك ىو ما يطلق عليو ٔتستول النص أك مستول فاعلية ا١تقومات الشعريةٖ .تدد طبيعة ا١تفهوـ من خبلؿ
العنصر ا١تهيمن ُب تركيبو ا١تؤثر ُب العناصر األخرل.
 25ينظر ا١ترجع نفسو ص 184-183
26ينظر ا١ترجع نفسو ص389
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ثانيآ :ب تعترب القيمة ا١تهيمنة ثابتة ،ك ىو ما ٯتكن إف نطلق عليو ٔتستول التطور الداخلي ١تقومات األجناس األدبية.
ب إنو يتعداىا إٔب استيعاب كظائف أخرل.كمن ٍب فتطور شكل
إف األثر األديب ال ينحصر ُب الوظيفة اٞتمالية للغة ،ؿ
شعرم ال يعٍت زكاؿ بعض العناصر ك انبعاث أخرل بقدر ما يتعلق األمر بانزالؽ ُب العبلقات ا١تتبادلة ١تختلف
عناصر النظاـ...
ثالثا :ك من بُت ا١تستويات اليت ٯتكن استخراجها من مفهوـ ا١تهيمنة ،ك ىو ىيمنة قيم فنية أك فلسفية ٚتالية ُب فًتة
27
من الفًتات ،ك عند إتاه معُت ك تصدير مفاىيمها إٔب الفنوف اجملاكرة.
-6مجاالتها:
اٟتقيقة أف الشكبلنيُت ٓب يشغلهم جوىر الفن،كما ىو الشأف بالنسبة ١تذىب الفن للفن ،ك ال أغراضو أك
أىدافو ،كما ىو الشأف بالنسبة للمناىج النقدية األخرل ،بل لقد حاكلوا التنصل من كل ا١تسبقات الفلسفية .كما
أهنم ٓب يهتموا بالتأمل ُب اٞتماؿ ا١تطلق ،إذ كانت االستطيقاالشكبلنية ك صفية أكثر ٦تا كانت ميتفافيزيقية.
يتناكؿ الشكبلنيوف األدب بوصفو ظاىرة تتعأب على الشخصية ،حىت ال نقوؿ إنو ظاىرة غَت شخصية،

ك

ك بوصفو عرفا ك

بوصفو تطبيقا مقصودا جملموعة من التقنيات على «مادة» ما أكثر ٦تا ىو تعبَت عن الذات،
اصطبلحا أكثر ٦تا ىو اعًتاؼ.
م األداة اللغوية مستقلة عن الباث ك ا١تتلقي ك
ك ىكذا كاف النقاد الشكبلنيوف يركزكف على الوسيط ،أ

السياؽ عامة ,بوصفو السمة ا١تميزة للشعر ,فقد ٗتلصوا من الظبلؿ القا٘تة للنقد ا٠تارجي ,ك ٘تكنوا من التفرغ لؤلثر
األديب ك خصائصو البنيوية .اىتم الشكبلنيوف بالنسيج اللفظي للشعر ,ك اعتمدكا على إتاىُت ُب العلم اٟتديث ,ك
٫تا االىتماـ بالرمزية ك ا١تنظور اٞتشطاليت.
ة ,أك االستعارا ت أك الصور ,ك يرغب ُب خلق علم أديب مستقل
يعاِب ا١تنهج الشكبلين الصياغة الشعرم
انطبلقا من ا٠تصائص اٞتوىرية للمادة األدبية ,ك ساىم ُب تقدـ الفكر العلمي ا١تتصل باللغة ُب تعداد كظائفها .ك
عقد الصلة بُت علم اللغة ك األدب ,ك استخدـ مقاييس علمية ُب دراسة النص األديب.
« إذ أف طبيعة
حاكؿ النقاد الشكبلنيوف الًتكيز على إعادة بناء نظاـ النص أك أنظمتو ك ليس على ٤تتواىا
النظاـ األديب الذم تتعالق فيو العناصر اللغوية ,ك ما يًتتب على ذلك من ترتيب ٢تذه العناصر ىي اليت ٖتدد
خصوصية الظاىرة األدبية ُب أم عمل أديب .ك بذلك يرل ركماف جاكبسوف أف موضوع العلم األديب ليس ىو
األدب ,ك إ٪تا األدبية ,أم ما ٬تعل من عمل ما عمبل أدبيا .أما الطريقة اليت ٯتكن لنا أف نكتشف هبا األدبية ُب
28
األدب ,فهي البحث عن طبيعة تشكل العناصر اللغوية داخل النظاـ األديب».
قسموه إٔب مستويُت٫ ,تا ا١تستول الشكلي ك
ىذا ,ك قد عمل الشكليوف على ٖتليل النص الفٍت الذم ّ
ا١تستول الدالٕب ،مع التأكيد على أف ىناؾ رابطا قويا يربط بُت كبل ا١تستويُت .ك ركزكا على الصور الشعرية بوصفها
27ا١ترجع نفسو ص 391
 28يوسف حامد جابر :النص األديب بُت البنيوية ك اللسانيات٣ .تلة :ا١توقف األديب .العدد  .288نيساف  .1995ص.12
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أشكاال ببلغية تنجم عن طبيعة الًتكيب ك ما يتضمنو من تفاعل ك عبلقات متينة تربط بُت الكلمات ,ك أثر ذلك
ُب توليد الدالالت ,كما ًبّ الًتكيز على مستويات النص ,النحوية ك الصوتية ك الداللية اليت تتفاعل فيما بينهما
لتكوف نسيجا كاحدا .ك هبذا يكوف النص ك كأنو كائن لغوم ,مؤلف من كحدات متعالقة ,ك مفاد ىذا أنو ال يوجد
شيء خارج النص.
ك من ىنا ،درسوا الشكل اللغوم باعتباره نظاما بغض النظر عن الوظائف اليت ترتبط بو ,ألف الوظيفة ٯتكن
أف ٖتيل إٔب طبيعة غَت لغوية .ك لذلك استبعدىا الشكبلنيوف ُب ٖتليبلهتم للشكل اللغوم ,إذ يركف أف اللغة ليست
فا١تعوؿ عليو ,عند الشكبلنيُت ,ىو
مقالة حوؿ الفكر ,ك إ٪تا ىي نظاـ مبٍت بناء ٤تكما ,ك مرتبط بعبلقات عناصرهّ .
األدكات اليت تتشكل منها بنية النص األديب ,ألف "غاية الفن أف ٯتنحنا إحساسا بالشيء كما يرل ,ال كما يعرؼ..
إف فعل اإلدراؾ ُب الفن غاية ْتد ذاتوُ ...ب الفن ٕتربتنا ُب عملية البناء ىي اليت ٖتسب ,ك ليس النتاج الذم

اكتمل، "29غَت أنو ال ٯتكن تقبل ىذه النظرة بسهولة ,ألف النص الفٍت نظاـ مبٍت بطريقة ال ٯتكن فيها فصل شكلو
عن مضمونو ,كأف نظاـ النص ىو النص ذاتو بتفاعبلتو ,ك عبلقاتو ,ك قوانينو ,ك أف عناصره مرتبطة بعبلقة التبلزـ ك
التكامل.
 1915كتيار للدراسات األدبية ,يعمل على إبراز القوانُت الداخلية ُب ا٠تطاب
ظهرت الشكلية الركسية سنة
األديب ,أك يبحث عن العبلقات الداخلية اليت تنظم األثر األديب .ك قد اىتم الشكبلنيوف ،فضبل عن ذلك ,بالعبلقة
»30
بُت «األدب ك اللساف .فإذا ما كاف األدب منظومة إشارات ،فو ك يستند إٔب منظومة أخرل ىي اللساف
قضية اللفظ و المعنى:
«ما من ٚتلة كاحدة ُب
عرؼ الشكليوف األدب بأنو لغة تقع خارج ا١تكاف ك الزماف ،حُت زعموا إف
لقد ّ
األثر األديب تستطيع أف تكوف تعبَتا مباشرا عن عواطف الكاتب الشخصية ،ك لكنها دائما بناء ك لعب .»31ك لكن
ىذا ا١تفهوـ الذم يعترب األدب منظومة لغوية مستقلة ذاتيآ ،ب يسلم من ضركب النقد ا١تختلفة ،أل ف األدب ببل
٤تتول كالكؤكس الفارغة اليت ال تركم من ظمأ.
ل تقطيع ا١تقولة إٔب كحدات لغوية ،أل ف األثر
تقوـ الدراسة ُب ىذا التيار األديب اٞتمإب الواسع االنتشار ،عل
األديب عند أصحاب ىذا التيار ٯتثل «منظومة من عناصر تقوـ على عبلقات متبادلة ،ك العبلقة ا١تتبادلة بُت كل
ككظيفكل أثر ىي العبلقة ا١تتبادلة مع اآلثار األخرل .فو ك
ة
عنصر ك العناصر األخرل ىي كظيفتو نسبة إٔب ا١تنظومة،

إشارة تباينية متميزة  .»32ك ىكذا ينحصر ٖتليل اآلثار األدبية ُب البحث عن الوحدات ذات الداللة ،ك ُب الكشف
توزع الوحدات الصوتية الصغرل داخل األثر الفٍت.
عن العبلقات ا١تتبادلة بُت ىذه الوحدات ،كُب دراسة ّ
 29ركبرت شولز :البنيوية ُب األدب ,ترٚتة منا عبود .اٖتاد الكتاب العرب دمشق  .1984ص .100
 30جاف لوم كاباس :النقد االديب ك العلوـ االنسانية.ترٚتة فهد عكاـ.درا الفكر .دمشق .ط. 1982، 1ص 91
31ا١ترجع نفسو ص 91
32ا١ترجع نفسو ص 92
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ك إ٪تا تتكوف من الكلمات ،أل ف الشعر فن لغوم،
إف مادة الشعر ال تتكوف من الصور ك ال من العواطف،
ُب نظرىم ،لذ ا عند قراءة نص ما يضع الشكبلنيوف أنفسهم على استعداد الستقباؿ ٣تموعة من ا١تستويات الفٍت ة
اليت تنتشر ُب النص .كىذه ا١تستويات ىي:الصوتية ،ك الصرفية ،ك النحوية ،ك ا١تعجمية ،ك ا١توسيقية ،ك الرمزية ك
اإلبداعي.
ة
بديهي أف تكوف ىناؾ عبلقات تربط بُت ىذه ا١تستويات اليت تشكل األدبية الفنية
« ىذه العبلقات اليت تنطبق على الشعر ُب مستوياتو ا١تختلفة ،ٯتك ف أف
ك ذىب الشكبلنيشلوفسكي إٔب أف
ينطبق على اٟتكايات القصصية ،حي ث ّبُت عملية الفصل بُت الًتكيب الغوم ك الًتكيب الوظيفي ،أ م عملية
الًتكيب ك عملية ا١تضموف –األحداث اليت ٕترم ُب اٟتكاية –إذف نصل إٔب نتيجة أكلية تتمثل ُب ا٠تصائص ا١تميزة
للنقد عند الشكبلنيُت الركس ،ك اختبلفها عن النقد األديب الكبلسيكي ،يرل«بريك»ُب ىذا اجملاؿ ،أف النقد
الشكبلين يعتمد على ا١تستويات الصوتية اللغوية ،اليت توزع الفونيمات ،ك تشكل البنية الشعرية كاليت تتحدد انطبلقا
من ثنائية ال تتميز فيها ا٠تواص اٟتنكية للحركؼ الصامتة ،ك إف كانت تسمح بتوضيح الفركؽ بُت اٞتهر ك ا٢تمس

»33

«تنيانوؼ»إف عبلقة العمل األديب مع األعماؿ األدبية األخرل «تعتمد كلو على اإلشارة.ك اعترب ىذا
ك يرل
كمنهج يعتمد التشابو بُت ا١تظاىر ا١تختلفة ،فبل ينبغي إف يبدأ ُب التحليل األديب من الكلمة باعتبارىا عنصرا ،ب ؿ
ك ىذا ىو منطق الداللة الذم اعتمد
٬تب أف نعلم أهنا تتجزأ ىي بدكرىا إٔب عناصر أدؽ ك أصغر،
فيها.أما«تودكركؼ»فَتل أف ا٠تطوة األكٔب ُب الدراسة النقدية ،لعم ؿ أديب قصصي ،تتمثل ُب معرفة ك دراسة
الشخصيات ك الًتكيز على العبلقات القائمة ا١تتبادلة ،ك تتحدد معآب ىذه الشخصية ُب أثناء مقابلتها بالشخصية
الثانية .ك ىكذا مع كل الشخصيات ا١تتحركة ُب العمل األديب .ك يدقق األمر أكثر حُت يركز القوؿ على دراسة
مبلمح الشخصية ،ككضعو ا ُب عبلقات ٖتدد رياضيا ،أـ ا التقابل أك التشابو ،إ ف ٓب نقل التطابق ُب بعض ا١تبلمح،
العامل الوراثي.»34
كيعرؼ الشكليوف لغة الشعر بأهنا نظاـ لغوم تًتاجع فيو الوظيفة التوصيلية إٔب الوراء ،ك تكتسب األبنية
اللغوية قيمة مستقلة ،أ ك كما يقوؿ أحد منظريهم:تتميز اٞتملة الشعرية بأهنا نشاط لغوم خاصيتو األكٔب ىي القابلية
القصول لتلقي أشكاؿ التعبَت .ك من ىنا ٯتيز الشكليوف بُت اللغة اإلرشادية ُب النثر اإلعبلمي ك اللغة الرمزية
الشعرية اليت تقوـ على أساس تنشيط الرمز اللغوم ،ك يعتربكف أف ٚتيع الوسائل الفنية اليت يرتكز عليها الشاعر من
إيقاع ك عذكبة ك تأليف مدىش لؤلخيلة التصويرية تصب ُب الكلمات لتربز جسمها ك كثافتها ،فبل تصبح ٣ترد ظل
للشيء ،ك إ٪تا شيئا لو كجوده ك ٚتيع حقوقو.35
ذ يرل
ك يؤكد جاكبسوف على أف الشعر يقًتب من ا٠تطاب االنفعإب أكثر ٦تا يقًتب من ا٠تطاب ا١تعرُب ،إ
أف العبلقة بُت الصوت ك ا١تدلوؿ أشد ترابطا ك ٛتيمية ُب ا٠تطاب االنفعإب منو ُب ا٠تطاب ا١تعرُب.ك ذلك ألف
 33الزاكم عبد الرٛتن:االٕتاه البنيوم ُب النقد ا١تغاريب ،ص 37
34ا١ترجع نفسو ص 37
 35صبلح فضل :نظرية البنائية ُب النقد االديب.ص 79
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الكلمة ُب الشعر ىي ،كما يؤكد الشكبلنيوف شيء أكثر من ٣ترد ظل لفظي ،بؿ إ٪تا شيء يتمتع بكل اٟتقوؽ .إف
تتمث أساسا ُب أف ٝتة الشعر باعتباره خطابا متفردا ،ال تكمن
الفكرة ا١تعرب عنها ُب مواقف الشكبلنيُت الناضجة ،ؿ
ُب غياب ا١تدلوالت ،ك إ٪تا تكمن ُب تعددىا ،ك ىذا يعٍت أف ا١تنهج الشكبلين ال يرفض احملتول اإليديولوجي للفن،
ك إ٪تا يعترب ما يسمى ٤تتول من مظاىر الشكل.
«لغة الشعر ىي تركيب ك تأليف ،أـ ا لغة النثر
لقد ّفرؽ الشكليوف بُت لغة الشعر ك لغة النثر ،حُت رأك بأف
فهي على النقيض من ذلك لغة عادية مقتصدة سهلة منتظمة  ،»36ك بناء على ىذا الفرؽ اٞتوىرم خصصوا حيزا
كاسعا لدراسة اللفظة ُب فن دراسة قواعد الشعر ،باعتبار أف الشعر ىو اللغة أثناء قيامها بوظيفتها اٞتمالية .ك ىذا
يعٍت أف اللفظة عند الشكبلنيُت« منفصلة ٘تاما عن كظيفتها االجتماعية ك أصو٢تا التارٮتية رغم أهنا بالنسبة إٔب الفكر
ىي تارٮتو ا١تكثف ,إ ف الشكليُت عندما يرجعوف اللفظة إٔب عناصرىا الصوتية األكٔب يكتشفوف ُب الصوت قاعدة
اإلبداع الشعرم .كلقد أخذ الشعراء ،متأثرمف هبذه النظرياتُ ،ب ابتكار قصائد ال معقولة ك مؤلفة من سلسلة من
»37
ا١تقاطع ك من تقليد أصوات الطبيعة ،ك أخذكا حىت ُب ابتكار أصوات يستحيل النطق هبا
ك اإلحصاء اآلٕب
انصب النقد الشكبلين على التطريز الفونيمي ك التوازم اإليقاعي الًتكييب ك تناغم البيت،
للمقاطع الطويلة ك القصَتة ك ا١تنبورة ك غَت ا١تنبورة.بفضل مفاىيم الفونيم ك الكلمة ك اٞتملة ا١توضوعة ُب موضع
ا١تقطع ،أ ك التفعيلة كأف يثار االنتباه إٔب كيفيات االنتظاـ ا١تصنوع لصوت البيت ،ك تأثَت التجانس الصوٌب الشعرم
ُب القيمة الداللية لكل كلمة أك تأليف كلمات مستخدمة من قبل الشاعر «ففي كتاباهتم األكٔب كاف الشكبلنيوف
ملزمُت باالعتقاد ُب التعبَتية احملتملة للفونيمات ،إال أهنم أصبحوا فيما بعد شاكُت ُب إسناد طاقة إ٭تائية أك تلوين
انفعإب ٤تدد إٔب األصوات اللغوية ا١تفردة .لقد شكوا ُب مشركعية ٗتصيص الصوائت أك الصوامت بوصفها حزينة أك
»38
منشرحة ك نفركا من إسناد الكثَت من األ٫تية إٔب األدكات الشعرية احملاكية لؤلصوات
ك دار
ك من الثابت ُب تاريخ النقد األديب العريب ك العا١تي ،أف قضية اللفظ ك ا١تعٌت قد أسالت حربا كثَتا،
حو٢تا جدؿ طويل ،فم ف النقاد من يرل األدب ُب لفظو ،ك منهم من يراه ُب معناه .ك ىكذا ،انقسـ النقاد قسمُت،
ك كانوا ُب ذلك فريقُت .إال أف ىذه الظاىرة تطورت على كجو أكثر حداثة ك فلسفة ،فأصب ح النقاد يستعملوف
كلمتُت أكسع من اللفظ ك ا١تعٌت ك ٫تا  :الشكل(  )la formeك ا١تضموف (  ،)le fondك يبلحظ القارلء أف
كلمة) (formeأقرب للثبات على حركؼ كاحدة ،ك إف كلمة (  )fondكثَتة التغيَت ُب اٟتركؼ ،ك على
اختبلؼ ُب لغات الغرب ،فهي  :فكرة  ،idée،penséeك معٌت  ،sensك ٤تتول contenuك مادة
 matièreك على الرغم من التغَتات الطارئة على اٟتركؼ إال أف الداللة تكاد تكوف كاحدة من حيث إهنا تناقض
الشكل .ك قد عرفت كلمة «شكل» عدة اشتقاقات ،فمنو ا  :الشكلي  ،formelك الشكلي  ،formalisteك
الشكلية  ،formalismeك شكليا  ،formellementبينما ٓب نبلحظ ذلك ُب ا١تضموف .fond
 36على جواد الطاىر :مقدمة ُب النقد االديب.ص 440 439
37ا١ترجع نفسو ص 40
 38فيكتور ايرليخ :الشكبلنيةالركسية.ص 86
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النظم و اإليقاع:ؿ على االىتماـ الكبَت الذم أكلوه
إف إٟتاح الشكبلنيُت على اٟتدكد اللفظية بوصفها عامبل إيقاعيا ،يد
للداللة ،ذلك االىتماـ الذم ميز ا١ترحلة األخَتة ُب دراسة الشكبلنيُت للبيت الشعرم .ك كاف ٢تذا الوعي ،بًتاب ط
ا١تظهرين الصوٌب ك الدالٕب ُب لغة ما ،أثر فعاؿ على مستويات متعددة ُب التحليل النقدم .لق د صعدت النظرية
الشكبلنية من الفونيم بوصفو كحدة صوتية دنيا قادرة على ٘تييز ا١تدلوالت ،ك من الكلمة بوصفها الوحدة الداللية
الصغرل ا١تستقلة إٔب كحدة أعلى ىي اٞتملة.
ك ذلك ألف
ال شك أف نظرية العركض كانت اٟتقل الذم استخدمت فيو بشكل مثمر ا١تفاىيم الشكبلنية.
الشعرية كانت اٟتقل ا١تفضل ١تنظرم أبوياز .ك من ٍب اىتم الشكبلنيوف أساسا ٔتشاكل العركض .تقو ـ ا١تقاربة
الشكبلنية للعركض على مبدأين أساسُت:األكؿ ىو التشديد على الوحدة العضوية للغة الشعرية .كالثاين ىو مفهوـ
ك الداللية ك
ا١تهيمنة أم ا٠تاصية ا١تهيمنة أك ا١تنظمة.فالعنصر الذم ٯتارس تأثَتا على مستويات اللغة الشعرية،
٭توؿ كل ا١تكونات األخرل ،ق ك ا٢تيكل اإليقاعي.ك لذلك اعتربه الشكبلنيوف ا١تلمح
الصرفية ك الصوتية ،ك ّ
يغَت ك ّ

ا١تميز ك ا١تبدأ ا١تنظم للغة الشعرية .ك أكدكا على أف اإليقاع ُب اللغة العادية أك ا٠تطاب العلمي ظاىرة ثانوية ،أـ ا ُب
ك لكنو ال يستطيع
الشعر فهو خاصية أكلية كمكتفية بذاهتا ،ألنو ٯتكن للبيت الشعرم أف يستغٍت عن الوزف،
االستغناء عن اإليقاع ،ك عليو فقد اىتمت الدراسة الشكبلنية للبيت الشعرم بالتنوعات اإليقاعية .فاالنزياح عن

القاعدة أك ا١تعيار ىو عامل أساس للتأثر االستطيقي.
يعترب البيت الشعرم ا١تطركح للدرس كيانا مستقبلُ ،ب النقد الشكبلين ،كما تعترب القافية ظاىرة معقدة ،فف م
الوقت الذم تكوف فيو عبلمة على هناية السطر فهي عنصر يرتكز عليو البناء العركضي  .كمن ٍب شدد الشكبلنيوف
على الوزف ك اإليقاع ،حيث إف األنساؽ اإليقاعية تساىم بدرجات ٥تتلفة ُب خلق االنطباع اٞتمإب.
ك من ىنا ،كاف االفًتاض بالنسبة للمقاربة الشكبلنية للداللة الشعرية أف اإليقاع بوصفو عامبل منظما للغة
ا١تنظومة يغَت ك ٯتسخ ا١تدلوؿ .فالتنظيم الدقيق للطبقة الصوتية للمنظوـ يقرب الكلمات من بعضها بعض ،ك ٬تعلها
تتفاعل ك تتبلبس ك تتقاطع ،ك هبذا يربز غٌت ا١تدلوالت اٞتانبية ك االجتماعية .فالتقاطع غَت ا١تتوقع بُت الدالالت،
ُب ا٠تطاب الشعرم ،يكسب الكلمات اليت يستعملها الشاعر لوينات داللية جديدة أك يبعث فيها إ٭تاءات قدٯتة
كاف النسياف قد طواىا.
أساسية ىي نسق األفراد أك األغراب
توصل النقاد الشكبلنيوف إٔب ٖتديد كسيلة شعرية
ك رٔتا يكوف مفهوـ ا١تهيمنة
( )singularisationاليت تؤدم إٔب خلق قيم ٥تالفة ١تا ىو مألوؼ،
( )dominationمن أىم ا١تفاىيم ُب ٖتديد نوعية العمل األديب لدل الشكبلنيُت ،لذا اىتموا ٔتفهوـ القيمة
ا١تهيمنة بوصفها عنصرا بؤريا  focalلؤلثر األديب ،ألنو ا ٖتدد ك ٖتكم ك تغَت العناصر األخرل ،كما أهنا تضمن
ب إف ٙتة «قيما عديدة
تبلحم البنية ,ك ىنا البد من التنبيو على أنو ال توجد للشعر –عرب تارٮتو –مهيمنة كاحدة ،ؿ
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هتيمن على الشعر كاحدة تلو األخرل ك باستقبللية معينة ،ك تنتقل القيمة ا١تهيمنة من مفهومها احملدد بالشعر أك بفن
فناف ما إٔب قيمة هتيمن على مدرسة شعرية ،أك بشكل أعم على فن عصر معُت.»39
فالشكبلنية تفًتض أف األثر األديب ىو ٣ترد صنعة ،ك
اىتم الشكبلنيونباألبقورية اٞتمالية ك انعداـ الركح ،أل
٣ترد ٣تموع األدكات ا١تستخدمة فيو ك من ٍب انصب اىتماـ الشكبلنيُت على العوامل اليت تولد اإليقاع الذم يتحدد
من خبلؿ البحر الذم ينبٍت عليو النص الشعرم ،ك كذلك القافية اليت ٖتدد الفاصلة بُت البيت ك البيت ،ك النغمة
ا١توسيقية الداخلية ٗتتلف من قصيدة إٔب أخرل ،ك ىي بذلك تكوف كحدة قائمة بذاهتا ،ك ٓب يغفل الشكبلنيوف
اإليقاع ُب النثر ،بؿ قاربوه من اإليقاع ُب الشعر ،ك إف كانت طبيعة كل بنية ٗتتلف عن األخرل.ك ىكذا يبدك أف
اإليقاع ىو احملدد ا١تركز لؤلشكاؿ األدبية الشعرية ك النثرية.
ق ال
ك إذا أخذنا بطريقة التحليل اليت تبناىا الشكبلنيوف ،يبدك لنا أف ىدؼ الشعر ليس توصيل ا١تعٌت ،ألف
٭تملُ ،ب نظرىم ،فكرا يراد إيصالو إٔب ا١تتلقي ،إذ أف عملية اإلبداع ُب حد ذاهتا مستقلة عن عملية التوصيل ،عل ل
خبلؼ النثر الذم يهدؼ إٔب توصيل الفكرة ،ك ىنا يكمن الفرؽ بُت النص الشعرم ،ك النص النثرم عند
الشكبلنيُت.
يتمث األكؿ ُب غياب احملتول ُب النص
د يكوناف متناقضُت ،ؿ
ك ما ٯتكن مبلحظتو من ىذا ,أمرين اثنُت ،يكا
الشعرم الذم يعتربه الشكبلنيوف لعبة لغوية شكلية ظاىرية ٚتيلة ،ك يظهر الثاين ُب القيمة الداللية للكلمة ُب
الشعر ،حسب ا١تكاف الذم توضع فيو ُب نطاؽ السياؽ العاـ من النظم.
«العنصر الزمٍت كعامل فاعل ُب
ىذا ،ك يرسيالشكبلنيوف قواعد الفرؽ بُت النظم الشعرم ،كالنظم النثرم ُب
البنية الكلية ,سواء ُب النص األكؿ أك اآلخر ،فيمك ف للمتلقي أف يعي الزمن النثرم ،بينم ا يضيع منو الوعي بالزمن
الشعرم ،حيث يغيب بُت ثنايا عناصر البنية ,ك ىذا اٟتكم يبنونو انطبلقا من أهنم يقللوف من أ٫تية ا١توضوع ،ك
يرفعوف من القيمة البنائية الشكلية للنص الشعرم ،كأل ف حركة القصيدة عندىم ال تنطلق من العنصر –اللفظةُ-ب
حد ذاتو ك إ٪تا من اٟتركة اإلٚتالية للعبلقات القائمة بُت عناصر النص الشعرم أك البنية الشعرية.ك خبلصة القوؿ إف
الشكبلنيُت يعتربكف أف الكلمة –العنصر -الشعرية ال تفجر الشحنة ا١تضمونية الكامنة ٔتعزؿ عن الكلمات –
العناصر ػ األخرل ،فهي ُب تركيبها الداخلي كا٠تارجي ٖتمل ثقبل مستقبل خاصا هبا .ك ىنا ٗتطى الشكبلنيوف
ا١ترحلة الصوتية ُب الشعر إٔب ا١ترحلة الداللية ،ك ْتثوا ُب العبلقات القائمة بُت الصوت ك ا١تعٌت » 40
األسلوب و البناء:
ك ىناؾ قضية أخرل ،ؽ د أثارت اىتماـ النقاد حديثا ،ك ىي قضية(  )le styleاليت ترٚتناىا باألسلوب
الذم نعٍت بو الشكل ك ا١تضموف .ك لكن ا١تبلحظ أف الكلم ة«أسلوب»تعٍت ُب النقد العريب اٟتديث اٞتانب
الشكلي ،فعندـ ا يقولوف  :أسلويب (  )stylistiqueيقصدكف هبذا االستعماؿ «الشكلي» أم لو عناية خاصة
 39حسن نظم :مفاىيم الشعرية.ص 81
40الزاكم عبد الرٛتن:االٖتاد البنيوم ُب النقد ا١تغاريب .ا١تغرب ٪توذجا ص 40
20

بالشكل حُت يبدع ك ينشىء ،أ ك حُت يدرس ك ينقد .كمن ىنا ،فالشكلي ال يعٌت ،أثناء اإلنشاء أك النقد ،إال
بالشكل ،دكف االىتماـ با١تضامُت االجتماعية ,ك القيم األخبلقية .ك هبذا يلتقي ىذا االٕتاه النقدم مع مذىب
الفن للفن الذم يزعم أصحابو أف ليس لؤلدب ىدؼ أك غاية ،ك إ٪تا غايتو ُب نفسو ك لنفسو .ك ٯتكن أف يسمى
ىذا النقد الشكلي با١تذىب الفٍت ,أك النقد الفٍت (  ,) artistiqueاشتقاقا من لفظ (  ,)artك إف كانت كلمة
() «artال تعٍت الشكل كحده ,ك ال تعٍت التجرد من ا٢تدؼ ك الغاية االجتماعية كاألخبلقية,كمن النقاد كالفبلسفة
من يقيمها على ا٢تدؼ كالغاية ،ك لكنها ىنا ,ك ُب مشتقاهتا خضعت أكال ك قبل كل شيء إٔب الشكلية ,فإذا قلت :
فٍت ,فكأنك قلت :شكلي ,ك ذىبت العناية إٔب الشكل إنشاء ك نقدا».41
حاكؿ بعض النقاد الشكبلنيُت كضع ٪تاطة لؤلساليب األدبية ,حيث أكدكا على أف الشعر ينجذب أكثر ٨تو
االستعارة ُب حُت ٯتيل النثر إٔب الكناية .ك عليو ,فإف األسلوب ُب النقد الشكبلين يتحدد بوصفو ٣تموع األدكات
يؤمن كحدة اجملموع ,ك ٭تدد كظيفة كل جزء
الشعرية ا١تستخدمة ُب األثر الشعرم ,ك ا١تبدأ االستطيقي الكامن الذم ّ
مفرد.42
ك ىناؾ من النقاد الشكبلنيُت من رأل أف األسلوب يشمل مستويات غَت لفظية ُب األثر األديب ,ك ىناؾ
من رأل أنو يشمل مسائل البناء ك ا١توضوعات ,ك ىناؾ من حصره ُب االستخداـ الشعرم لؤلدكات اللغوية.
ك حُت ندقق العبارة ,فإنو ال ٯتكن أف يكوف الشكبلنيوف موضع اهتاـ بقلة العناية باٞتوانب ا١تعجمية ك
اٞتملية للغة الشعرية ,فقد أكد بعض النقاد الشكبلنيُت على أف دراسة األسلوب ينبغي ٢تا أف تنصب على اٞتوانب
ا١تميزة ١تعجم الشاعر ,مع عناية خاصة بالصيغ اللفظية الثابتة أم بالكلمات ك تأليفاهتا ا١تفضلة عند الشعراء أك
ا١تدارس الشعرية ا١تدركسة.
كاف اىتماـ األسلوبية الشكبلنية بالبنيات اللفظية األكسع ,ك بتقنيات سردية يستهدؼ مستول أعلى ُب
التحليل البنيوم .فإٮتنباكـ يرل تطبيق ا١تناىج اللسانية اليت تعزؿ الكلمات ا١تفردة بوصفها مراكز جذب داللية إجراء
بالغ ا١تيكانيكية ,ماداـ ال يراعي ٘تاـ ا١تراعاة السياؽ الشعرم ,بينما يرل فينوكرادكؼ أف اٞتهاز األسلويب ألثر أديب ما
ينبغي أف يدرس ُب سياقُت اثنُت :األكؿ ىو سياؽ الصيغ الفنية للغة األدبية ,ك الثاين ىو سياؽ األنساؽ اللغوية
االجتماعية القابلة لئلدراؾ داخل اللغة ا١تتحدث هبا ك ا١تكتوبة لدل الطبقة ا١تثقفة.43
 )Signesدليل ٦تاثل للنظم الداللية األخرل ,يبٌت ٔتساعدة اللغة اليت
إف األدب نظاـ من العبلمات (
تستخدـ كمادة لتكوين كحدات النظاـ األديب .فالشكبلنيوف ,بوصفهم ٦تثلي الطليعة األدبية ,كانوا " مضطرين
إلعطاء أ٫تية أكثر ٠ترؽ القواعد الفنية ك للتجديد عامة ,ك بوصفهم استطيقيُت فقد رأكا قوة اإلدراؾ االستطيقي ك
منبع القيم الفنية ُب خاصية االختبلؼ (  .)differenzqualitatيبدك أف ىذا ا١تفهوـ كاف يعٍت بالنسبة إٔب
 differenzqualitatتعٍت
الشكبلنيُت الركس ثبلثة أشياء ٥تتلفة :فعلى مستول ٘تثيل الواقع كانت
 41علي جواد الطاىر :مقدمة ُب النقد األديب ,ص.434
 42ينظر :فكتور إيرلنج :الشكبلنية الركسية ,ص.100
43ا١ترجع نفسو .ص.102
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"االختبلؼ" عن الواقع ,أم تعٍت ا١تسخ ا٠تبلؽ .ك على مستول اللغة تعٍت البعد عن االستعماؿ اللغوم الشائع .ك
أخَتا ,على مستول الدينامية األدبية ,يقتضي ىذا ا١تصطلح العاـ اال٨تراؼ عن ا١تعيار الفٍت السائد ,أك تغيَت ىذا
ا١تعيار"44
ك ىذا يعٍت ,من منظور الشكبلنيُت ,أف الفن ال يستطيع ٖتمل الرتابة ,ألف قيمة األدب كامنة ُب جدتو ك
تفرده ,فمن ا١تتعذر اإلبداع بأشكاؿ سبق اكتشافها ,إذ أف اإلبداع يعٍت التغيَت ،أم " تعوض أشكاؿ الفن ا١تتحجرة
ّ
بأشكاؿ فنية جديدة جديرة بسبب حدهتا اٟتاٝتة بأف تستعيد إلحساسنا النضارة ,ك ذلك إٔب أف تصبح ىذه
األشكاؿ عرضة للذبوؿ ىي أيضاٍ ,ب تتعرض لبل٨تطاط أماـ انبعاث أديب جديد.45
خبلصة القوؿ إف اىتماـ النقد الشكبلين ينصب على دراسة األسلوب ,ك اإليقاع ك القافية ,ك النعوت
اٟتشوية ,ك تصنيف األغراض ,ك إقامة ٘تاثبلت بُت ٥تتلف ا١تقومات الشعرية عند ٥تتلف الشعراء ,ك يسعى إٔب
معرفة القوانُت العامة اليت تنظم كالدة كل عمل ,ك يبحث عن ىذه القوانُت داخل األدب ذاتو ،كما أف النقد
الشكبلين ينصب على دراسة الصياغة الشعرية ,ك ٖتليل االستعارات ك الصور ك اإليقاعات ا١توسيقية بعيدا عن
اٞتانب ا١تضموين ,كينصب على العناية بالعبلقات القائمة بُت كحدات اللغة الصوتية ك ا١تعنوية ضمن البٌت اللغوية ُب
سبيل الوصوؿ إٔب الكشف عن القوانُت اليت ٖتكم ىذه العبلقات ,أم البحث عن ا٠تصائص اليت ٕتعل من األثر
األديب أدبا ،أك عن قوانُت اإلبداع اليت تنظم كالدة كل عمل .ك مرجع النقد الشكبلين األكؿ ك األخَت ىو ا٠تطاب
األديب نفسو ,فالشكبلنيوف ال يستندكف إٔب نظاـ منهجي ناجز ،بل إهنم يبحثوف ُب الواقعة األدبية ا٠تاـ نفسها,
كصوال إٔب خصائصها من خبلؿ مبادئ تفرضها نظامية الواقعة األدبية ،إذ ليس ٙتة أ٫تية ١ترجع ا٠تطاب األديب –
بصدد استنباط القوانُت – ك ال ٟتياة الكاتب ,ك ال لظركؼ إنتاج ا٠تطاب ,ألف القيمة الداللية للفظة اللغوية إ٪تا
تنبت ُب حوض السياؽ اللغوم.
 -7النقد الموجو للشكالنية:

تشي تسمية الشكبلنية بركائح قدحية تنم عن اىتماـ الشكبلنيُت بالشكل ال با١تعٌت ,ك هبذا يكوف النقد
الشكبلين ٘تردا على الوقار االجتماعي ,ك الرصانة األكادٯتية ,بل ثورة على مستول القيم اٞتمالية ,إف ٓب نقل
األخبلقية أيضا .ك ىو األمر الذم جعل الشكبلنيُت يتعرضوف " خبلؿ حياهتم العلمية القصَتة ك ا١تضطربة
٢تجومات عديدة .ك بلغ هبم األمر إٔب أف يصبحوا مزعجُت إٔب حد االستفزاز غامضُت من غَت ضركرة ,ك كانوا ُب
الكثَت مغربُت ك مبالغُت مفرطي الذكاء .إال أهنم ٓب يكونوا أبدا ثقيلي الظل أك مكررين عدٯتي االىتماـ أك ثابتُت .ك
على الرغم من معجمهم التقٍت ك ا١تستغلق فقد كانوا مدفوعُت بعشق لؤلدب ك باحًتاـ عميق لتكامل الرؤية الفنية.
ك قد حاكلوا أماـ التسوية البَتكقراطية أف ينموا الفضائل خارج ا١تيداف مثل الرباءة ك النقد اٟتاد الذم ال يلُت .ك
اٟتقيقة أنو ال ٯتكن القوؿ إهنم كانوا ٥تطئُت جملرد أهنم ٓب يفوزكا باالنتصار".46

44ا١ترجع نفسو .ص.130
45ا١ترجع نفسو .ص.133
46ا١ترجع السابق .ص .180 .179
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ك كاف من اعترب أعماؿ أصحاب ا١تنهج الشكبلين ٗتريبا إجراميا ذا طبيعة إيديولوجية ,ك ىناؾ من النقاد من
يرل ُب الشكبلنية " مظهرا من مظاىر اال٨تبلؿ الربجوازم ُب ٣تتمع الثورة ،متعلبل ببعض مبادئها األساسية اليت كانت
تدعو إٔب الفن ا٠تالص ,ك ٔتا كاف يدعو إليو أحد قادهتا ك ىو شكلوفسكي ُب ا١ترحلة األكٔب من ٗتليص الفن ك
ٖتريره من عبء اٟتياة الباىظ الثقيل.47
إف اآلثار األدبية العظيمة ٯتكنها ,ك إف ٓب تكن صادقة با١تعٌت اٟترُب للكلمة ,أف تؤدم إٔب الصدؽ ما دامت
تقدـ لنا ُب الكثَت حدكسا أساسية حوؿ الوضع اإلنساين .فالفن األديب ىو ُب اآلف نفسو خيإب ك ٘تثيل للواقع,
متفرد ك متعالق .إذ الشكل بدكف ٤تتول أك احملتول بدكف شكل أمر غَت متصور.
حُت تفتقر حركة نقدية إٔب معايَت حاٝتة للتقوًن ,فإف أحكاـ القيمة اليت يتعذر ٕتنبها ىي ُب الغالب
إسقاطات الذكؽ الشخصي للناقد أك إسقاطات الشعرية اليت يريد دعمها ,ك ىذا القوؿ ينطبق بكل كضوح على
األحكاـ اليت صدرت عن الشكبلنيُت .فحماسهم للفن غَت ا١توضوعي قد ًب التعبَت عنو ُب ثنائهم ا١تفرط على كل
إنتاج كضيع ,ك اىتمامهم بالتجديد ك التجريب قد شحذ إحساسهم بالفن ا٢ترطقي ك ا٢تجُت ك ىو الشيء الذم
" نتجت عنو الفكرة الشائعة ك الذاىبة إٔب أف التنظَت الشكبلين كاف عبارة عن سلسلة من الرؤل التقنية منعزلة عن
ا١تؤثرات ا١تنهاجية ك لكنها ٓب تكن نظرية أدبية حقا .إذا كنا نقصد "بنظرية أدبية" خطاطة لفهم اإلبداع األديب قائمة
على علم استطيقا متماسك ك مندرج ُب فلسفة للثقافة متقنة الصياغة ,فإنو ينبغي أف نسلم بأف الشكبلنية قد كانت
بعيدة جدا عن ىذا".48
يغلب على ا١تنهج الشكبلين طابع التعميمات ا١تنهاجية ك ٤تاكلة نزع الصفة اإلنسانية عن الفن ,ك فصلو عن
اجملتمع ك عن مبدعيو ,ك انتقاء األمثلة التوضيحية .فكاف الشكبلنيوف يهتموف بشكل مطرد بتلك اآلثار األدبية اليت
اٗتذت من الشكل ٤تتواىا الوحيد.إف الوعي بالشكل ك خرقو ىو ما يشكل ٤تتول األدب ,إذ الوعي بالشكل ىو
أثر ضركرم للتلقي اٞتمإب.
كاف بعض النقاد الشكبلنيُت يلح على أف الفن كلو :الفعل ك ا١تواقف ك األفكار ك مصَت البطل ك
الشخصية ,ٯتكن أف تستعمل كذريعة لتعليل أداة صناعية ما .إف مثل ىذه التأكيبلت ا١تكركرة كانت متعسفة ك
ميكانيكية ُب اآلف نفسو ,ك قابلو للتطبيق كلية على ما ٯتكن أف يسمى مواقف أدبية قصول ,ك ٯتكن تطبيقها أيضا
على كل األعماؿ األدبية ,لقد كاف مفهوـ التحليل عند الشكبلنيُت األكائل "أعرج ٕتريبيا ,إذ أنو يقصي من األمور
أكثر ٦تا يعتٍت هبا .ك قد كاف ىذا ا١تفهوـ ،منهاجيا ,دكف أساس حىت بالنظر إليو من جهة خطاطات
الشكبلنيينأنفسهم .فهذا ا١تفهوـ الذم كاف يسعى إٔب التخلص من عنصر مكوف للعمل األديب يتضمن كجود جسم
غريب ُب أثر أديب ناجز ،أم عنصر خارجي إف ٓب يكن تافها .ك ىذا بدكره كاف ينزع إٔب إضعاؼ ا١تبدأ الشكبلين

 47الزاكم عبد الرٛتن ,االٕتاه البنيوم ُب النقد ا١تقارب – ص.22
 48فكتور إيرليخ :الشكبلنية الركسية ,ص.176 – 175
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للوحدة العضوية ألثر الفن األديب ك إٔب إحياء الثنائية اآللية :الشكل مقابل احملتول اليت حاكؿ الشكبلنيوف ىدمها
باستمرار".49
لقد اىتم النقاد الشكبلنيوف اىتماما غَت ٤تدكد با١تعطى ا١تباشر ك ىو القشرة اللغوية بوصفها العنصر
ا١تلموس الوحيد ُب األدب ك الصوت بوصفو ا١تكوف الوحيد ا١تلموس ُب اللغة الشعرية .ك من ًب ّأكلوا األدب تأكيبل
متعسفا ك تبسيطيا ،ك نسوا أف القيم االستطيقية ,شأهنا شأف القيم األخرل ,ىي قيم نسبية ,إذ أف ٤تتواىا يتغَت من
عصر إٔب آخر.
ك ٬تد الدارس ُب ٖتاليل بعض النقاد الشكبلنيُت للركاية ك السرد القصَت عددا كبَتا من األفكار اٞتزئية ك
الفارغة من أم معٌت .فقد ركزت الشكبلنية على ا٠تطاطات السردية أكثر من الًتكيز على اٟتياة اليت يفًتض أهنا
تنعكس ُب ا٠تياؿ .ىذا من جهة ,ك من جهة أخرل فإف "الشعرية الشكبلنية قد أسندت إٔب البطل دكرا جد
متواضع ك ىو اعتباره ٣ترد نتاج ثانوم ُب البنية السردية .ك لكونو كذلك فقد اعترب كيانا بنائيا أكثر ٦تا ىو كياف
نفسي".50
ك ىكذا تكوف الشكبلنية قد مثلت اختزاال لقضايا ا٠تلق الشعرم القتصارىا على ٚتالية مواد البناء ,ك هبذا
صور الركائي الواقعي برزاييفالشكبلنيُت بوصفهم عجائز بدكف أسناف ك
أ٫تلت عبلقة النص بالعآب .ك ٢تذا السبب ّ
عاجزين عن أم انفعاؿ .ك لكن على الرغم من النقص ك الثغرات اليت يعاين منها النقد الشكبلين ,فإف تركت
الشكبلنيُت البلمعة ستظل من أعلى قمم الفكر النقدم اٟتديث ,لكوهنا قد فتحت ٣تاالت جديدة للبحث ,ك أغنت
إغناء كاسعا معرفتنا للتقنيات األدبية.

49ا١ترجع نفسو .ص.49
 50المرجع نفسه .ص.111
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الحاضرة الثانية :الب ــنيوية
 مفهوم البنية: -1لغة:
إف ا١تعٌت االشتقاقي لكلمة "البنية" بادم الوضوح ,ألهنا تنطوم على داللة معمارية ترتد هبا إٔب الفعل الثبلثي:
بٌت ,يبٍت ,بناء ك بناية ك بنية.ك قد تكوف "بنية" الشيء ُب العربية ىي "تكوين" ,ك لكن الكلمة قد تعٍت أيضا الكيفية
اليت شيد على ٨توىا ىذا البناء أك ذا ؾ .ك من ىنا فإننا قد نتحدث عن بنية اجملتمع ,أك بنية الشخصية ,أك بنية
اللغة...اْب .ك حُت كاف أىل اللسا ف العريب يفرقوف ُب اللغة بُت ا١تعٌت ك ا١تبٌت ,فإهنم كانوا يعنوف بكلمة "مبٌت" ما يعنيو
اليوـ بعض علماء اللغة بكلمة "بنية".
ت األكربية فإف كلمة "بنية"  structureتشتق من األصل البلتيٍت ) (struereالذم يعٍت
ك أما ُب اللغا
البناء أك الطريقة اليت يقاـ هبا مبٌت ماٍ ,ب امتد مفهومها ليشمل كضع األجزاء ُب مبٌت ما من كجهة النظر الفنية ا١تعمارية
ك ٔتا يؤدم إليو من ٚتاؿ تشكيلي.
يتميز االستخداـ القدًن لكلمة بنية ُب اللغات األكربية بالوضوح ,فقد كانت تدؿ على الشكل الذم يشيد بو
مبٌت ماٍ ,ب ٓب تلبث أف اتسعت لتشمل الطريقة اليت تتكيف هبا األجزاء لتكوف كبل ما سواء جسما حيا ,أك معدنيا ,أك
قوال لغويا.
ك تضيف بعض ا١تعاجم األكربية فكرة التضامن بُت أجزائو ,ألف ا١تبٌت ينهار إف ٓب يكن ىناؾ تضامن بُت
أجزائو .ك على ىذا األساس فإف البنية ىي ما يكشف عنها التحليل الداخلي لكل ما ,ك العناصر ك العبلقات القائمة
بينها ,ك كضعها ,ك النظاـ الذم تتخذه.
ك ال يبعد ىذا كثَتا عن أصل الكلمة ُب االستخداـ العريب القدًن للداللة على التشييد ك البناء ك الًتكيب .إذ
تصور اللغويوف العرب أصل البنية على أنو ا٢تيكل الثابت للشيء .فتحدث النحاة عن "البناء" مقابل "اإلعراب" كما
ّ
51
تصوركه على أنو الًتكيب ك الصياغة ،ك من ىنا جاءت تسميتهم "للمبٍت" للمعلوـ ك "ا١تبٍت" للمجهوؿ.
 -2اصطالحا:
البنية ىي نسق من التحوالت ,لو قوانينو ا٠تاصةٖ .تمل البنية طابع النسق أك النظاـ ,ك تتألف من عناصر
يكوف من شأف أم ٖتوؿ يعرض للواحد منها ,أف ٭تدث ٖتوال ُب باقي العناصر األخرل ،كما يقرر ليفي سًتاكس .ك
مكوف من ظواىر متماسكة ,يتوقف كل منها على ما عداه ,ك ال ٯتكنو أف يكوف ما ىو
يعرؼ الالند البنية بأهنا « كل ّ
ّ
52
إال بفضل عبلقتو ٔتا عداه».
 51ينظر :صبلح فضل :نظرية البنائية ُب النقد األديب .ص .175
 52زكريا إبراىيم :مشكلة البنية .مكتبة مصر الفجالة  .1976ص.42
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ك من ىنا ،فالبنية طريقة من خبل٢تا ,تتجانس ك تتآلف ٥تتلف أجزاء ٣تموعة ما ,ملموسة أك ٤تسوسة ,ك ال
ٖتمل معٌت إال ُب إطار اجملموعة ككل .نقوؿ مثبل :بنية شبكة من الطرؽ ,أك بنية ا٢تيكل العظمي لئلنساف ,أك بنية
قارة ك ثابتة ,لنظاـ ما
اقتصادية ,أك بنية بيولوجية ,أك بنية رياضية...إْب .فهذه البنيات ىي عبارة عن ٣تموعة خصائص ّ
أك شيء ماُ ،ب فًتة زمنية ٤تددة ,تنظم ا١تواد أك القوانُت ا١تكونة ٢تا.
كما أف البنية ىي ترابط داخلي بُت الوحدات اليت تشكل منظومة لغوية ,تعزؿ الظاىرة عن العناصر ا٠تارجية ,ك
تبحث عن مكوناهتا الداخليةٖ ,تافظ ُب اجملموعة على ما يشكل كجهها األصيل دكف أف تدعي أنو الوجو الوحيد  .53ك
من ىذا ا١تنظور يرل جاف بياجيو أف البنية تتعارض مع التجزئة ك ال هتتم بالظواىر الشعورية ا١تنعزلة ,ك ىي تكتفي بذاهتا,
ك ال تتطلب اللجوء ألم عنصر غريب عن طبيعتها إلدراكها .ك تأخذ بنظاـ اجملموعات للنظاـ اللغوم ا١تتزامن.54
ك قد يكوف من اٟتديث ا١تعاد أف نقوؿ إف لكلمة "بنية" استعماالت خاصة ُب العلوـ ا١تختلفة :من علم نفس,
ك لغويات ,ك علم أحياء ,ك انثركبولوجية ,ك منطق ,ك فيزياء ,ك رياضيات...اْب .ك لكن أبسط تعريف للبنية ىو أف
يقاؿ« :إهنا نظاـ أك نسق من ا١تعقولية .فليست البنية ىي صورة الشيء أك ىيكلو ,أك كحدتو ا١تادية ,أك التصميم الكلي
الذم يربط أجزاءه فحسب ,ك إ٪تا ىي أيضا القانوف الذم يفسر تكوين الشيء ك معقوليتو.
ك بعبارة أخرل ٯتكننا أف نقوؿ إف البنيويُت حينما يتحدثوف عن بنية ىذا الشيء أك ذاؾ ,فإهنم ال يتوقفوف عند
ا١تعٌت التجرييب الذم يضعو الواقع بُت أيدينا ,على ٨تو مباشر ,ك كأف كل ما يهمهم ىو الوصوؿ إٔب إدراؾ العبلقات
ا١تادية الظاىرية اليت ٖتقق الًتابط بُت عناصر اجملموعة الواحدة ,بل إهنم يهدفوف إٔب الكشف عن النسق العقلي الذم
يزكدنا بتفسَت للعمليات اٞتارية ُب نطاؽ ٣تموعة بعينها».55
فالبنية عبارة عن ٣تموعة متشابكة من العبلقات ,ك أف ىذه العبلقات تتوقف فيها األجزاء أك العناصر على
بعضها من ناحية ك على عبلقتها بالكل من ناحية أخرل .فمقولة " البنية ليست ُب التحليل األخَت سول حيلة عقلية أك
نشاط ذىٍت يهدؼ إٔب إدراج األشياء ُب نظم مفهومة معقولة ,كاضحة الًتكيب ,بنية الوظائف ٤تكومة ُب عبلئقها ك
ارتباطاهتا".56
ك ٯتكن أف ٪تيز ُب استخداـ مصطلح البنية إتاىُت كثَتا ما يشتبهاف :إتاه يطلق البنية على ٣تموعة مكونة من
عناصر ذىنية تقدـ تصورات ٤تددة عن الواقع ,ك إتاه آخر يطلق البنية على ٣تموعة العبلقات القائمة بُت األشياء ُب
الواقع نفسو؛ فهي ُب اٟتالة األكٔب ٪توذج عقلي ,ك ُب اٟتالة الثانية جوىر كاقعي.57

 53البشَت حادم :األدب ُب ا١تناىج النقدية اٟتديثة٥ .تطوط ٔتعهد اللغة ك األدب العريب .جامعة كىراف.
. 94-93ص.220
 54ينظر البنيوية :ترٚتة عارؼ ٝتية ك بشَت أكبدم .منشورات عويدات .البَتكت -ط .2ص.7
 55زكريا إبراىيم :مشكلة البنية .ص .30-29
 56صبلح فضل :نظرية البنائية ُب النقد األديب .ص.24-23
 57ا١ترجع نفسو .ص.184
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ك إذا أردنا ٖتديد ا٢تدؼ اٞتوىرم من كراء ىذا النشاط البنائي أدركنا أنو إعادة تكوين "الشيء" بطريقة تربز
قوانُت قيامو بوظائفو ,فالبنية إذفُ ,ب هناية األمر إ٪تا ىي صورية الشيء اليت تسمح بفهمو ك إدراؾ تكوينو ك طريقة
تشغيلو ,ك اإلنساف البنائي يتناكؿ الواقع ك يفككو ك ٭تللوٍ ,ب يقوـ بًتكيبو مرة أخرل .فمن خبلؿ ىاتُت اللحظتُت ُب
النشاط البنائي ينتج لنا شيء جديد ىو قابلية ,الفهم ...ك على ىذا ،فإف التأمل أك اإلبداع البنائي ليسا انطباعا عن
العآب ,ك لكنها صنع حقيقي لعآب آخر يشبهو ,ال نسخا لؤلكؿ ك إ٪تا ٞتعلو قاببل للفهم ك اإلدراؾ .ك من ىنا ،فإف
البنائية ٗتتلف عن غَتىا من ا١تناىج التحليلية أك اإلبداعية ُب ارتباطها األساسي "بتكنيك" ال ينفك عنو ىو إعادة بناء
الشيء إلبراز كظائفو من خبلؿ عملتُت أساسيتُت ٫تا االقتطاع ك الًتكيب ,أم اقتطاع األجزاء الدالة للشيء للكشف
عن كيفية قيامها بوظائفها ,ك مدل تأثَتىا ُب الكلٍ ,ب تركيب ىذه األجزاء بعد اكتشاؼ قوانُت حركتها ُب كل عضو,
58
ك ٖتليل القواعد ا١تتصلة بإ٭تاءاهتا ك أنظمتها ا١تختلفة.
 -3مميزات البنية:
يعرؼ عآب النفس السويسرم جاف بياجيو البنية تعريفا شامبل بقولو" :إف البنية ىي نسق من التحوالت ,لو
قوانينو ا٠تاصة باعتباره نسق (ُب مقابل ا٠تصائص ا١تميزة للعناصر) ,علما بأف من شأف ىذا النسق أف يظل قائما ك يزداد
ثراء بفضل الدكر الذم تقوـ بو تلك التحوالت نفسها ,دكف أف يكوف من شأف ىذه التحوالت أف ٗترج عن حدكد ذلك
النسق ,أك أف هتيب بأية عناصر أخرل تكوف خارجة عنو".59
ك قصارل القوؿ بأنو البد لكل بنية إذف من أف تتسم ٓتصائص ثبلث ،أك تتصف ٔتيزات ثبلث ،ك ىي:
أكال :الشمولية ,أك الكلية ,أك اٞتملة ، La totalité,اليت ىي تلك اٟتالة ا١تركبة من عناصر مستقلة عن الكل ,ك
لكنها ٗتضع لقوانُت ٘تيز اجملموعة كمجموعة ,ك ىذه القوانُت ليست ركابط تراكمية فقط ,ك لكنها تضفي على الكل
ككل خصائص اجملموعة ا١تغايرة ٠تصائص العناصر ,ك ا١تهم ُب ذلك كلو ىو العبلقات باعتبار أف الكل ما ىو إال ناتج
تلك العبلقات  .60أك بتعبَت آخر أف ا١تقصود هبذه السمة األكٔب ,ىو أف البنية ال تتألف من عناصر خارجية تراكمية
مستقلة عن الكل ,بل ىي تتكوف من عناصر داخلية خاضعة للقوانُت ا١تميزة للنسق ,من حيث ىو نسق .ك ال ترتد
قوانُت تركيب ىذا النسق إٔب ارتباطات تراكمية ,بل ىي تضفي على الكل من حيث ىو كذلك خواص اجملموعة
باعتبارىا ٝتات متمايزة عن خصائص العناصر ,أعٍت عمليات التأليف أك التكوين ,على اعتبار أف الكل ليس إال الناتج
ا١تًتتب على تلك العبلقات أك التأليفات ,مع مبلحظة أف قانوف ىذه العبلقات ليس إال قانوف النسق نفسو ,أك ا١تنظومة
نفسها.61
ثانيا :التحوالت  ، transformationsك ىذا يعٍت أف النظاـ اللغوم السكوين أك ا١تتزامن ليس ثابتا ,فهو يقبل
االبتكارات تبعا للحاجات احملددة ,ك أف اللغة تتطور بالكبلـ .ك أف اجملاميع الكلية تنطوم على ديناميكية ذاتية ,تتألف

 58ا١ترجع نفسو .ص .206
 59زكريا إبراىيم :مشكلة البنية .ص.30
 60ينظر :جاف بياجيو :البنيوية .ص.9
 61ينظر :زكريا إبراىيم :مشكلة البنية .30
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من سلسلة من التغَتات الباطنية اليت ٖتدث داخل النسق أك ا١تنظومة ,خاضعة ُب الوقت نفسو لقوانُت البنية الداخلية،
دكف التوقف على أية عوامل خارجية ,ك ىذا مفاده أف البنية ال ٯتكن أف تظل ُب حالة سكوف مطلق ,بل ىي تقبل دائما
من التغَتات ما تتفق مع اٟتاجات احملددة من قبل عبلقات النسق ك تعارضاتو.62
ك يزعم جاف بياجيو إف ميزة التحويبلت ٓب تكن كاضحة بشكل جيد ُب مفهوـ دكسوسَت ,حىت ك لو أف بذكرىا
كانت موجودة منذ تلك االنطبلقةٍ ،ب إف دكسوسَت ٓب يكن يعنيو ىذا بقدر ما كاف يهتم بقوانُت التقابل ك التوازف
السكوين أك اآلين ,ك أف تياره الفكرم كاف ما يزاؿ ُب بداياتو األكٔب .ك مع ذلك فإف دكسوسَت يقوؿ إف النظاـ اللغوم
السكوين أك ا١تتزامن ليس ثابتا ,فهو يقبل االبتكارات تبعا للحاجات احملددة ,ك أف اللغة تتطور بالكبلـ .ك يضيف
بياجيو أف كل البنيات تشكل ٣تموعات من التحويبلت .ك إ٪تا ينبغي التمييز بُت العناصر اليت ٗتضع ٢تذه التحويبلت ك
القوانُت اليت تضبط البنية .ك ىذه القوانُت ىي الثابتة .ك ا١تهم ُب البنيوية أف ترسى على أسس ال زمنية أم ال تتوقف

على عوامل خارجية ,ك ما عدا ذلك فهي تقبل التغَتات اليت تقتضيها العبلقات.63
ثالثا :الضبط الذاٌب  , l’autoréglageك ا١تقصود هبذه السمة أف البنية تستطيع أف تضبط نفسها بنفسها
للمحافظة على ذاهتا ُب شكل من االنغبلؽ .فالبنية تقوـ على ثنائية معقدة تنبع من التمايز بُت العناصر ,يبدك ذلك ُب
كل ظاىرةُ ,ب نص أديبُ ,ب قصة ,ك ُب أية بنية يتكرر ىذا النسق عددا من ا١تراتٍ ,ب تنحل الظاىرة ك ٗتتفي ,ك هبذه
الصفة يكتسب النسق طبيعة اٞتدلية اليت تنبع من التمايز بُت العناصر ,أك بُت البنيات ك ذلك بتكرار العنصر ُب حيز
معُت ,ك ٔتقدار معُت ال يتعداه  .64ك ىكذا يكوف ُب كسع البنيات تنظيم نفسها بنفسها ٦تا ٭تفظ كحدهتا ك يكفل ٢تا
احملافظة على بقائها ,ك ٭تقق ٢تا ضربا من االنغبلؽ الذاٌب ,ك معٌت ىذا أف للبنيات قوانينها ا٠تاصة اليت ال ٕتعل منها
٣ترد ٣تموعات نإتة عن تراكمات عرضية ,أك ناٚتة عن تبلقي بعض العوامل ا٠تارجية ا١تستقلة عنها ,بل ىي أنسقة
مًتابطة ,تنظم ذاهتا.65
ك لتوضيح العبلقة القائمة بُت ا١تميزات ,نفرض أف اجملموعة (أ) تتكوف من كل ما ٖتتويو غابة من الغابات ,ك
اجملموعة (ب) ٖتوم ٣تموعة األشجار ُب ىذه الغابة .ك منو نستنتج أف (أ) = { أشجار الغابة ,حيوانات الغابة ,طيور
الغابة ,مياه الغابة ,نباتات الغابة ,جباؿ الغابة ,صخور الغابة .} ...فهي ٣تموعة منتهية من حيث ٯتكن تعداد عناصرىا,
إذف (أ) تسمى ٚتلة أك كلية أك مشولية.
{ أشجار الصنوبر ,أشجار البلوط ,أشجار السرك ،أشجار الصفصاؼ ...إْب } ,ك
أما اجملموعة (ب) فإهنا =
ىي كذلك ٣تموعة منتهية ٯتكن عد عناصرىا.
ك ما ٯتكن مبلحظتو على اجملموعتُت ,أف كل عنصر ىو ٣تموعة جزئية ُب حد ذاتو ,يتميز بالضبط الذاٌب ,ك
التحويبلت اليت ٗتص العناصر فيما بينها ,ك اجملموعات ُب عبلقات قد تكوف متعددة ُب أحياف أخرل.
 62ينظر :ا١ترجع نفسو .ص .31-30
 63ينظر :البنيوية .ص .13ك كذلك األدب ُب ا١تناىج النقدية اٟتديثة للبشَت حادم .ص .225-224
 64ينظر :ا١ترجع نفسو .ص.225
 65ينظر :زكريا إبراىيم :مشكلة البنية .ص.31
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כ أ) .فإذا أخذنا شجرة كاحدة ش 1

فاجملموعة (ب) ٣تموعة جزئية ٤تتواه ُب اجملموعة (أ) ,اختصارا نكتبها (ب
من اجملموعة (ب) تكوف العبلقة كالتإب :ش1כ[ب– أ] => العبلقة متعدية.
ك باعتبار ش٣ = 1تموعة قائمة بذاهتا ٯتكن رصد العبلقة ا١تتعدية كالتإب:
ش 1ع ب ,ب ع أ => ش 1ع أ ,نبلحظ أف ش 1تعدت إٔب (أ) ك كونت عبلقة معها.66
-4مفهوم البنية في األدب:

إذا كانت ا١تعاجم -خاصة«أككسفورد»-تنص على أف البنية ىي كيفية بناء تركيب أك جهاز ،أ ك أية ٣تموعة ،فإف ىذا ال
يشَت إٔب عملية البناء نفسها ،ك ال إٔب ا١تواد اليت تتكوف منها ،ك لكنو يتعلق بكيفية ٕتميع ك تركيب ك تآلف ىذه ا١تواد
لتكوين الشيء ك خلقو ألغراض ككظائف معينة .ك على ىذا ،فإف البنية إ٪تا ىي تصور ٕتريدم من خلق الذىن ك
ليست خاصية للشيء؛ فهي أ٪توذج يقيمو احمللل عقليا ليفهم على ضوئو الشيء ا١تدركس بطريقة أفضل ك أكضح ،فالبٍت ة
موجودة ُب العمل بالقوة ال بالفعل ،ك النموذج ىو تصورىا ،ك كلما كاف أقرب إليها ك أدؽ ٘تثيبل ١تعا١تها كاف أ٧تع ،ك
يصل الباحث ١تثل ىذا النموذج بالدراسة ا١تستفيضة ك تتبع االحتماالت ا١تنبثقة من الشيء نفسو ،دكف أف يتعسف ُب

حشوىا ُب قالب ال يتسع ٢تا ،أك ال ينطبق عليها بدقة.67
ك التصميم الداخلي لؤلعماؿ
ك إذا كاف مصطلح البنية يثَت انطباعا مرتبطا بشيء مادم كأنو ىيكل عظمي ،أ
األدبية ٔتا يشملو من خطوط رئيسة منظورة ،فإفق ينبغي أف نأخذ ُب االعتبار أف البنية األدبية ليست شيئا ٯتكن إدراكو ُب

الظاىر ،حىت لو حددنا خصائصها اليت تتمثل ُب عناصرىا الًتكيبية ،ك إ٪تا ىي تصور ٕتريدم يعتمد على الرموز ك
عمليات التوصيل اليت تتعلق بالواقع ا١تباشر ،ك تعد البنية ذاهتا شيئا كسيطا يقوـ فيما كراء الواقع.68
قد حاكؿ بعض النقاد تعريف البنية ُب األدب بأهنا ٚتلة ا١تبادلء اليت ٖتكم عملية التوليد الشعرم ْتيث يتبع
كل عنصر عنصرا آخر ،ك يتمثل كصف بنية القصيدة أك القصة عندئذ ُب اإلجابة على السؤاؿ التإبٙ:تماذا؟على أف
ذلك يقتضي التمييز بُت عدة تصورات ٥تتلفة ىي البنية ك الشكل ك ا١توضوع ك عناصر٫تا ؛ فالبنية ىي ا١تصطلح األعم
الذم يتحدد نتيجة ١تبادلء أخرل ذات طابع شكل موضوعي تتحكم ُب توليد ك خلق العمل األديب ،ك يًتتب عليها
النظاـ الذم تتخذه الوحدات ا١تكونة ،أـ ا الشكل فهو على ىذا االعتبار ليس سول ا٢تيكل الناجم عن قوانُت الصياغة
ك مبادلء التكرار ك القوالب اليت توضع فيها عناصر معينة ،ك يعود التمييز بينو ك بُت ا١توضوع إٔب طبيعة ا١تادة ا١تزدكجة
لؤلدب ك ىي اللغة ،حيث ٧تد فيها جانبا طبيعيا يتصل بالظاىرة الصوتية ،كجانبا آخر رمزيا يتمثل ُب قدرة ىذه ا١تادة
على إثارة تصورات ذىنية داللية ،ك من ىنا ،فإف العناصر اليت تتصل باٞتانب الصوٌب للكلمات تسمى عناصر شكلية،
ك تلك اليت تنجم عن الداللة الرمزية تسمى عناصر موضوعية.69
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ك على ىذا ،فإف الفن من كجهة النظر البنائية ليس سول ٣تموعة من األنظمة الدالة اليت تقوـ ُب مكاف كسط
بُت اللغة من ناحية ك الشيء ا٠تارجي من ناحية أخرل.
ك ال بد أف ٪تيز بُت البنية من ناحية ك األسلوب من ناحية أخرل ،فالبنية تتصل بًتكيب النص بينما ٯتس
األسلوب النسيج اللغوم ا١تكتوب بو فحسب .ففي القصة مثبل سنرل أف البنية ترتبط ٔتستويات اٟتكاية ا١تختلفة ،ك
كظائف الزمن ك الشخصيات ك ىيكل األحداث ،أما األسلوب فيقتصر على ٖتليل ا٠تبليا اللغوية اليت تشف عن ىذه
ا١تستويات ،ك من ىنا فإف ا١تًتجم قد يبتعد عن أسلوب النص األصلي ،ك لكنو ال ٯتكن أف يبتعد عن بنيتو ماداـ ال
يتخلى عن مهمتو األكٔب كمًتجم.70
ة ُب الدراسات ىي تصور ٕتريدم يقيمو احمللل ليفهم على ضوئو الشيء ا١تدركس.
ك على ىذا األساس ،فالبٍت
كالبنية ُب األدب ىي ٣تموعة العناصر اليت ٖتكم النص أك القصيدة أك الركايةْ ،تيث يتبع كل عنصر فيها عنصرا آخر.
 -5تعريف البنيوية:
إذا أراد الدارس أف يعطي منطلقا رٝتيا للبنيوية فيجب عليو أف يسجل أكال بعض التعاريف للمصطلح ك
مشتقاتو ،فالبنيوية نظرية لسانية تعترب اللغة نظاما مستقبل ك مهيكبل ،بعبلقاتو ا احملددة ك ا١تعرفة للمصطلحات على
اختبلؼ ا١تستويات (الفونيمات ،ا١تورفيما ت ،اٞتمل ) ،كىي كذلك تيار فكرم مشًتؾ بُت ٣تموعة من العلوـ اإلنسانية
لوجي )...يهدؼ إٔب تعريف فعل إنساين مقابل ٣تموعة منظمة ٔتساعدة رياضية من الرياضيات.
(علم النفس ،االنًتكبو ا
ك ٯتكن ٖتديد البنيوية على أساس أهنا التيار اللغوم الذم يعٌت بتحليل العبلقات بُت العناصر ا١تختلفة ُب لغة ما،
حيث يتم تصورىا على أهنا كل شامل تنتظمو مستويات ٤تددة.71.
م يقوـ
ك من ىنا ،فإف ا١تنهج البنيوم يقوـ على النظر إٔب الظاىرة ُب ذاهتا دكف العودة إٔب مراحل تطورىا ،أ
على تقابل العناصر أك حوارىا ا١تتزامن ،مستبعدا العناصر ا٠تارجية عن الظاىرة ا١تدركسة.
إف الظاىرة البلفتة للنظر ُب الدراسات اللسانية اٟتديثة ،ىي البنيوية اليت ترل أف كل لغة بشرية تعترب نظاما
قائما بذاتو .كىذا النظاـ ٭تتوم على عناصر ،ك كل عنصر ال ٭تمل قيمة لسانية إال ُب إطار عناصره ا١تناظرة ،أك عناصره
ا١تعادلة .كما ٬تب اإلشارة إٔب أف ٤تاضرات فرد يناف دك سوسَت كانت البذرة األكٔب النطبلؽ النظرية البنيوية.
ك التقابل ك االستبداؿ ،ك تقوـ ُب جوىرىا على التمييز
تعتمد البنيوية ُب قوانينها على التشابو ك االختبلؼ،
يعُت
بُت الصورة السمعية ك التصور الفكرم ك العبلقة الرابطة بينهما .فليس ألم عنصر معٌت أزٕب ك إ٪تا موقعو ىو الذم ّ

معناه ك ليس العكس.
كا١توقع ٭تدده التقابل .كأف ا١تنطق الداخلي للصور ينبٍت ُب منظومة تتضح ُب هناية ا١تقطوعة بعد أف ٘تر من تقابل إٔب
أخر ،كما يقوؿ جاف مارم أكزياس .72ك يقوؿ جاف بياجيو عن البنيوية إهنا ُب تقدير أكٕب ٣تموعة ٖتويبلتٖ ،تتوم على
قوانُت ،نظاـ الثنائيات ،كعليها أف تفسح اجملاؿ للتقعيد االستنباطي الذم يصنعو ا١تنظر على أف تظل ىي مستقلة عنو،
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كاستقبلؿ السمفونية ا١توسيقية عن العازؼ .ك أف يظل لكل حقل خاص من األْتاث بنيتو ا١تتميزة.كمن ىنا ،فإف معٌت
البنيوية ال ٮتضع لتعريف كاحد .كا١تهم فيها أهنا ترٚتة للعبلقات القائمة بُت العناصر ا١تًتابطة من جهة معينة .فكلما
اجتمعت عناصر مًتابطة تتوقف فيها العناصرعلى بعضها من جهة ،كعلى عبلقتها بالكل من جهة أخرل ،كلما ٧تمت
عنها أبنية .كىذا يدؿ على عدـ مركزية البنية اليت ال تتحدد العبلقة فيهامسبقا إذ تتغَت بتغَت النظاـ ،الذم يضم عنصرا
مع غَته .كىذا ما أشار إليو دكسويسر ُب تشبيهو نظاـ الكلمات بنظاـ قطع الشطرنج .ك نظرا ٢تذا التغيَت الدائم تتصف
البنيوية با١تركنة
كعدـ التحجر.73
ة ,لغوية ،اجتماعية .فالبنيوية الرياضية قد قامت ُب األصل ١تعارضة
كىناؾ بنيويات ٥تتلفة:رياضية ،سيكولوجي
تلك النزعة التقسيمية اليت كانت ٕتزمء ا١توضوعات الرياضية إٔب أبواب مستقلة كفصوؿ غَت متجانسة من أجل العمل
على االىتداء إٔب الوحدة ،من خبلؿ بعض ضركب التشاكل ،ك البنيوية السيكولوجية قد استهدفت نقد النزعة الذرية اليت
كانت ٖتاكؿ رد اجملاميع الكلية إٔب ارتباطات بُت عناصر سابقة،
كالبنيوية اللغوية قد جاءت معارضة للنزعات التطورية التارٮتية اليت كانت تفسر الظاىرة اللغوية باالستناد إٔب ا١تراحل
الزمنية ا١تتعاقبة اليت مرت هبا ُب تطورىا ،ك البنيوية االنًتكبولوجية قد ٖتددت ٔتعارضتها لكل من النزعتُت الوظيفية،
كالتارٮتية من جهةأخرل ،بينم ا نبلحظ أف البنيوية الفلسفية قد ٘تيزت بعدائها الشديد لكل نزعة إنسانية ،أك لكل رجوع
إٔب الذات البشرية بصفة عامة.74
ك االنضواء ٖتت علم كاحد ،بؿ ىي ٖتيا على ٣تموعة من
البنيوية ال ٖتيا على االنتماء إٔب مذىب كاحد ،أ
اللقاءات الفكرية ،تدرس العبلقات القائمة بُت اٟتدكد ،كال تدرس اٟتدكد ذاهتا ،ك تنظر إٔب ا١توضوع على أنو نظاـ أك
نسق يقوـ على منهج منطقي استنباطي بناء على أ٪توذج ًبّ تركيبو ،كمنو يتم الوصوؿ إٔب قوانُت عامة .فالبنيوية ىي
٣تموعة العلوـ ا١تهتمة بدراسة العبلمات (  )signesأكأنسقة العبلمات .ك هبذا أصبح ا١تنهج البنيوم رمزا لثقافة العصر،
كمن ٍب صار مفضبل عنو كثَت من النقاد ك الباحثُت ُب ٣تاؿ العلوـ اإلنسانية.
« ظاىرة قائمة ُب ٟتظة معينة ٘تثل نظامنا شامبل ،كاألعماؿ
ك ىكذا يًتكز النقد ُب دراسة األدب باعتباره
األدبية تصبح حينئذ أبنية كلية ذات نظاـ ،كٖتليلها يعٍت إدراؾ عبلئقها الداخلية ك درجة ترابطها كالعناصر ا١تنهجية فيها
ك تركيبها هبذا النمط الذم تؤدل بو كظائفها اٞتمالية ا١تتعددة ،كمن ىنا ،سنجد أف العنصر اٞتوىرم ُب العمل األديب ىو
الذم ال يرتبط باٞتانب ا٠تارجي ،سواء با١تؤلف أك سياقو النفسي ،كال باجملتمع
كضركرتو ا٠تارجية كال بالتاريخ ك صَتكرتو ،كإ٪تا يرتبط ٔتا بدأ البنيويوف يسمونو بأدبية األدب ،أم تلك العناصر اليت ٕتعل
األدب أدبا ،تلك العناصر اليت ٯتكن اعتبارىا ماثلة ُب النص ٤تددة ٞتنسو الفٍت ك مكيفة لطبيعة تكوينو كموجهة ١تدل
كفاءتو ُب أداء كظيفتو اٞتمالية على كجو التحديد»75
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ف موضوع النقد ىو األدب ،ك بذلك ٓب يعد
فإذا كاف موضوع األدب ىو العآب ا٠تارجي ك الداخلي للمبدع ،فإ
النقد ٣تاال لربكز إيديولوجيات أك نظريات مرتبطة ّتوانب اجتماعية أك تارٮتية أك سياسية .كىذا معناه إف النقاد البنيويوف
ال ٭تتكموف ُب دراسة األثر األديب إٔب معايَت مسبقة ُب أذىاهنم ،ألف االحتكاـ إٔب معايَت خارجية ال يسمح برؤية
األدب على حقيقتو ،ك بالتإب ال يستطيع الناقد اختبار كيفية أدائو لوظائفو التعبَتية اٞتمالية.فمهمة الناقد البنيوم
ليست« ىي اختبار مدل مصداقية الكاتب بالنسبة لعبلقتو باجملتمع كما كاف الناقد اإليديولوجي السابق ٭تصرىا ُب ىذا
النطاؽ ،إ٪تا أصبحت مهتمة أف ٮتترب لغة الكتابة األدبية ،لَت ل مدل ٘تاسكها ك تنظيمها ا١تنطقي كالرمزم كمدل قوهتا
كضعفها بغض النظر عن اٟتقيقة اليت تزعم أهنا تعكسها أك تعرضها ُب كتاباهتا .76
ؿ
٘تثل األعماؿ األدبية برمتها أبنية كلية ،فالقصيدة ال تبٌت من أبيات كما توحي بو النظرة السطحية ا١تتعجلة ،ب
تبٌت من مستويات ٯتكن تقسيم العمل األديب إليها ،كالبنية الداللية للقصيدة ،كالبنية اإليقاعية كالبنية الًتكيبية كالتعبَتية،
كالبنية التخييلية .ككذلك األمر بالنسبة إٔب السرديات ،فالقصة أكالركاية ال تتكوف من فصوؿ مرتبة كحسب ،كلكن تتكوف
كتقوـ فيو تلك
من بنية أصوات الشخصيات الفاعلة ُب العمل السردم ،كبنية الزماف الذم تدكر فيو اٟتوادث،
الشخصيات بوظائفها كأدكارىا ا١تختلفة ،كبنية ا٠تطاب السردم ا١تتمثل ُب مستويات اللغة ا١تختلفة من سرد كحوار ك غَت
ذلك.
-6تاريخها و أعالمها:
كُب الدراسات اإلنسانية ا١تعاصرة ،كإ٪تا كانت لو
ٓب ينبثق ا١تنهج البنيوم فجأة ُب الفكر األديب كالنقدم،
إرىاصات عديدة ٗتمرت عرب النصف األكؿ من القرف العشرين ُب ٣تموعة من البيئات كا١تدارس ك االٕتاىات ا١تتعددة
كا١تتباينة مكانا كزمانا.
فاإلرىاصات األكلية اليت عبّدت الطريق للمنهج البنيوم تعود إٔب اللسانيات عموما ،كإٔب علم كظائف األصوات
أكالفنولوجيا عند تركبيتسوكي )ٓ(troubetskaiتاصة.ككانت أفكار العآب اللغوم السويسرم اليت أمبلىا على تبلميذه
٘تثل البداية ا١تنهجية للفكر البنيوم ُب القرف العشرين.كما أف ينابيع منهج النقد البنيوم األكٔب تكمن ُب مضموف إنتاج
التيار الشكبلين ٔتختلف مدارسو .كىكذا انبثقت البنيوية عن التحوالت اٟتاصلة ُب الدراسات اللغوية نفسها.
كمن ىنا ،يكوف األب اٟتقيقي للحركة البنيويةُ ،ب العصر اٟتديث ،ىو العآب اللغوم السويسرم
فرديناندكسويسر ( .)1913 -1857على الرغم من أف دكسوسَت ٓب يستخدـ كلمة بنية ،كإ٪تا استخدـ كلمة «نسق»
أك«نظاـ» ،إال أف الفضل األكرب ُب ظهور ا١تنهج البنيومُ ،ب دراسة الظاىرة اللغوية ،يرج ع إليو ىو أكال كبالذات .فقد
كاف ظهور ٤تاضرات دكسوسَت ُب علم اللغ ة عاـ  ، 1916فاٖتة عهد جديد ُب مضمار العلوـ اللسانية بصفة خاصة،
كالعلوـ اإلنسانية بصفة عامة.
ُ ،1928ب ا١تؤ٘تر الدكٕب لعلوـ اللساف الذم
كأما النزعة البنيوية اللغوية فإهنا ٓب تظهر إٔب حيز الوجود إال عاـ
انعقد ببلىام هبولندا ،حيث قدـ ثبلثة علماء ركس ،أال كىم جاكبسوف ،ككارشفسكي ،كتركبتسكومْ ،تثا علميا
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تضمن األصوؿ األكٔب ٢تذه النزعة؛ كٓب يلبثوا بعد ذلك أف أصدركا بيانا أعلنوه ُب ا١تؤ٘تر األكؿ للغويُت السبلؼ الذم
انعقد ُب براغ عاـ  ، 1929استخدموا فيو كلمة «بنية» با١تعٌت ا١تستعمل اليوـ دعوا فيو إٔب اصطناع ا١تنهج البنيوم،
بوصفق منهجا علميا صاٟتا الكتشاؼ قوانُت بنية النظم اللغوية ك تطورىا.
كأفلت ُب مطلع السبعينيات.
أما ُب فرنسا فقد انطلقت البنيوية مع منتصف ا٠تمسينيات من القرف العشرين،
فمع صدكر كتاب «ا١تدارات اٟتزينة» سنة ، 1955
ككتاب «األنًتكبولوجية البنيوية» سنة  1958للمؤلف الشهَت ليفي سًتاكس ،اٗتذ ت البنيوية أشكاال متنوعة ُب النظرية
كا١تنهج على السواء ،فهذ ق الكتابات كغَتىا «مهدت الطريق لتقبل البنيومة بوصفها ٤تاكلة ٦تنهجة للكشف عن األبنية
العقلية الكلية العميقة ،كما تتجلى ُب أنظمة القرابة كاألبنية االجتماعية األكرب ،ناىيك عن األدب كالفلسفة كالرياضيات
»77
كاأل٪تاط النفسية البلكاعية اليت ٖترؾ السلوؾ اإلنساين
كالكاف احمللل النفسي ،كفوكو

كمن أعبلـ البنيوية ركماف جاكبسوف العآب اللغوم ،كليفي سًتاكس عآب االجتماع،
الفيلسوؼ اجملدد لبلبستمولوجيا ،كجاف بياجيو،
كلوسيا٧تولدماف ،كغَت ىؤالء من الركاد.
لقد أثر ركماف جاكبسوف تأثَتا كبَتا ُب بلورة كثَت من األفكار كا١تفاىيم ا١ترتبطة بالبنيوية اللغوية منذ مراحلها
األكٔب إٔب أف أصبحت متبلورة ُب الفكر البنيوم اللغوم كاألديب ُب الستينيات من القرف العشرين.
كقد التقى ليفي سًتاكس مع جاكبسوف ُب ىذه األفكار ,حيث أدرؾ ،ىذا العآب األنًتكبولوجي ,بفطنتو أف
ا١تنهج التارٮتي كالتحليلي لدراسة البٌت االجتماعية كٖتليبلت عبلقات اجملتمعات األكلية ال يسفر عن نتائج يقينية,
أكمقنعة ,إال باالعتماد على النموذج اللغوم الذم ٯتكن أف يكوف عونا كأشد خصوبة من التحليل التارٮتي.
ككاف يوازم ذلك جهد "جاف الكاف" ُب التحليل النفسي البنيوم ,كُب ا١تزج بُت عمليات التداعي ُب الوعي
كالبنية اللغوية البنيوية اليت تستقطب دائما ٪توذج اللغة؛ ألف طبيعة ا١تادة ا١تكونة لؤلدب ُب التحليل النقدم ىي اللغة,
فاألدب ,إذف ,ال يتكوف من أفكار
ك مشاعر ك آراء فقط ,ك إ٪تا ىو جسد لغوم ٦تثل للنص األديب .ك لعل أبرز ناقد أعطى ١تصطلح البنية منطلقو األكؿ
كاف ركالف بارت ُب دراساتو كمقاالتو النقدية النظرية
كالتطبيقية.
 -7األسس النظرية للبنيوية:
من أىم األسس اليت يقوـ عليها ا١تنهج البنيوم ىي :مبدأ الثنائية الذم يعتربه فرديناندكسوسَت ٤تورا أساسا لقياـ
الظواىر ,ألف الظاىرةُ ,ب نظره ,تقدـ دائما كجهُت متقابلُت

77إديثكَتكزيل :عصر البنيوية من ليفي شًتاكس إٔب فوكر ,ترٚتة جابر عصفور .الدار البيضاء ,ا١تغرب .ط ,1985 2ص.12
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كال قيمة ألحد٫تا إال بالقياس إٔب اآلخر  ,78إذ ال كجود ألصوات من غَت األعضاء الصوتية ,كال معٌت لؤلعضاء الصوتية
يتم ٖتديد الداخلي إال حُت يقابل با٠تارجي ,كالنفسي بغَت النفسي ,كالفاعل
من غَت االنطباعات الصوتية نفسها ,كال ّ
با١تنفعل ,كاجملتمعي بالفردم,
كاٞتوىرم بالعرضي .ككل من ىذه العناصر ا١تتقابلة يؤثر ُب اآلخر كيتأثر بو ,يوسعو
كيتوسع بو .كلكن ىذا ال ٯتنع كوهنما شيئُت متميزين كليا الواحد عن اآلخر.79
كانطبلقا من ىذا األساس يرفض دكسوسَت النظرة اٞتزئية لؤلشياء اليت تعزؿ الظاىرة عن ٣تا٢تا ,ألف قيمة اٞتزء
تأٌب من موقعو بالنسبة للكل ,ك ليس ىناؾ أشياء مفركغ منها تظل قائمة حىت كلو انتقلت من ٣تموعة أفكار إٔب
أخرل .80كىذا ا١تفهوـ ىو الذم جعلو يدعو إٔب النظرة للظاىرةُ ,ب ٣تموعة من ا١تقاببلت اليت بفضلها يكشف الدارس
العبلقات اليت ٖتدد طبيعة الظاىرة ك تكوينها ,كأىم ىذه ا١تقاببلت ىي:
 أكال :اللغة ك الكبلـ  La langue et le langageللغةُ ,ب نظر دكسوسَت ,نتاج اجتماعي ١تلكة اللساف ,كتواضعات ملحة الزمة يتبناىا اٞتسم االجتماعي لتسهيل ٦تارسة ىذه ا١تلكة لدل األفراد  .81كىذا يعٍت أف اللغة كاقع
اجتماعي ,أك كل اتفاقي مكتسب تستمد فاعليتها كقوهتا من ذاهتا ,كتتكوف من ا١تسموع
كا١تلفوظ ك ا١تتصور ,كمن ىنا ,فهي منفصلة عن الذات ا١تتكلمة ,إذ توجد بالقوة ُب أدمغة أفراد اجملتمع الذين يستعملوهنا
أثناء ٦تارسة الكبلـ .فاللغة ليست كظيفة للفرد الناطق كإ٪تا ىي نتاج يكتسبو؛ بل ىي اٞتزء االجتماعي الذم ال يقول
الفرد كحده على صنعو أك تغيَته.82
أما الكبلـ فهو ما يتلفظ بو الفرد ,ينتمي إٔب اجملالُت الفردم كاالجتماعي ,كىو عمل فردم لئلرادة كالعقل .كإف
كانت اللغة مستقلة عن التصويت ،كعن الكبلـ ,إال اهنا ضركرية للكبلـ ,ك ىو الزـ لتأسيسها ,ك لو السبق عليها ك
مطور ٢تا .ك اللغة من ىذا ا١تنظور إنتاج للكبلـ ك كسيلة لو.
 ثانيا :التزامن ك التعاقب ٓLa synchronie et la diachronieب يتفق النقاد ك الدارسوف على مصطلحكاحد ُب ىذا اجملاؿ ,فهناؾ من الدارسُت من يستخدـ عبارٌب :التزامن ك التعاقب ,كىناؾ من يستعمل عبارٌب :اآلنية ك
الزمانية ,ىناؾ من يستخدـ التزامن ك التزمن ,مقابل التعبَت الفرنسيLa synchronie et la diachronie :
 )Synchronieىي كصف للظاىرة ,إذ تنظر إٔب األشياء بنقطة معينة بصرؼ النظر عن ماضيها ك
فاآلنية (
مستقبلها أم استبعاد تغَتاهتا عرب الزمن ,بينما هتتم الزمانية بدراسة تغَتات الظاىرة عرب الزمن .ك من ىنا نبلحظ أف

 78ينظر :فرديناتدكسوسَت٤ :تاضرات ُب األلسنية العامة .ترٚتة يوسف غازم ٣تيد النصر .ا١تؤسسة اٞتزائرية للطباعة .1986 .ص.19
 79ا١ترجع نفسو .ص.32
 80ا١ترجع نفسو .ص.155
 81ا١ترجع نفسو .ص .20
 82ينظر :ا١ترجع نفسو .ص .26-25
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اآلنية تشًتط تثبيت الزمن كدراسة الظاىرة خبلؿ تلك اللحظة كما نثبت صورة معينة خبلؿ عرضنا لشريط مصور
لدراستها ك التمعن فيها ,أما الزمانية فهي تدرس الظاىرة ُب صَتكرهتا.83
 ."84لذلك يدرسها
يرل دكسوسَت أف اللغة "منظومة قيم صرؼ ك ال شيء ٭تددىا خارج اٟتالة اآلنية لعباراهتا
من زاكية تقاطع احملورية :أكال ٤تور اآلين ة أك ا١تعية أكالتزامنيةأكالسكونية الذم يستبعد كل تدخل زمٍت ,ألنو مرتبط
بعبلقات قائمة بُت أشياء متواجدة.ك ثانيا ٤تور الزمانية أكالتعاقبأكالتطورية الذم يهتم بدراسة تغَتات الظاىرة.
 .85كعلى
كيرل أيضا أف كقائع اللغة ال تنتمي إٔب التعاقب الزمٍت قياسا إٔب الفرد الناطق هبا ,ذلك أنو أماـ حالة
من يريد أف يدرس حالة معينة آنية أف يلغي من ذىنو التعاقب التارٮتي ,ألنو ٭تجب عنو الرؤية.86
كقد شبو دكسوسَت ىذه الثنائية بوضعُت للعبة الشطرنج .أحد٫تا يصف اللعبة إثر ٖتريك القطعة دكف النظر إٔب
ما كانت عليو ,أكما ٯتكن أف تكوف عليو ,كىذه ىي اآلنية،كاألخرل أف تصف اللعبة من أك٢تا إٔب آخرىا ،أكحاالت
قطعة من بدايتها إٔب سقوطها ،ىذه ىي الزمانية.87
ال ٯتكن كصف اللغة إال إذا ٘توضعت ُب حالة ما ,فتمييز اٞتمع عن الفرد بزيادة عبلمة ىي حالة قائمة على
العبلقة كالتقابل بُت عنصرين ُب ٘توضع معُت .أما دراسة كلمة ما ,كمتابعة تطورىا كاالنتقاؿ من حالة إٔب أخرل فهي
دراسة تارٮتية .فكلمة "دأب" كانت تدؿ على شيء معُتٍ ,ب صارت "أدبا" تدؿ على شيء آخر ,فهذا االنتقاؿ من
صورة إٔب أخرل ىو ٤تور تارٮتي تطورم.88
كىنا ،ينبغي اإلشارة إٔب ذلك اٞتدؿ القائم بُت أنصار البنيوية الذين يقولوف باآلنية ُب تقدير األشياء باعتبار
الظاىرة ُب نظرىم تعود إٔب الًتابط القائم بُت األجزاء كال معٌت للجزء إال ْتسب موقعو من اآلخر .كأنصار التعاقبية كىم
ا١تاديوف التارٮتيوف الذين يفسركف الظواىر ْتسب صَتكرهتا التارٮتية ,كمبدأ السببية ,فكل ظاىرة ُب نظرىم ٗتضع ُب
كجودىا إٔب عوامل مادية ك تارٮتية.89
كإذا كاف دكسوسَت يرل أف ال عبلقة للوقائع الزمانية بالواقعة اآلنية اليت ٗتلقها إذ أهنا ٥تتلفة ُب نظامها ,فإف
بعض الفبلسفة ا١تعاصرين حاكؿ التوفيق بُت اآلنية كالزمانية ,فاآلنيةُ ,ب نظره ،ال تقوـ نقضا للتاريخ ,كال تتعارض مع
تكرس اٟتاضر على حساب ا١تاضي ،كال تؤسس االستقرار على حساب الصَتكرة ,كإ٪تا ىو منهج
النظرة التطورية .كال ّ

 83ينظر :البشَت حادمُ :ب ا١تناىج النقدية اٟتديثةْ .تيث مقدـ لنيل شهادة دكتوراه ُب األدب ,بقسم اللغة ك األدب العريب .جامعة
كىراف . 94 93 .ص.203
٤ 84تاضرات ُب األلسنية العامة .ص.110
 85ا١ترجع نفسو .ص.103
 86ينظر :البشَت حادم :األدب ُب ا١تناىج النقدية اٟتديثة .ص .205
٤ 87تاضرات ُب األلسنية العامة .ص.110
 88البشَت حادم :األدب ُب ا١تناىج النقدية اٟتديثة .ص .205
 89ينظر :عبد السبلـ ا١تسدم :األسلوب ك األسلوبية .الدار العربية للكتاب .طرابلس .1982 .ص.131
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عملي قد يساعد على كصف مناخ التطور ُب فًتة من فًتات حدكثو ,فاآلنية تنطوم على اإلقرار بالصَتكرة من حيث إهنا
تقطّعها مقاطع.90
كانطبلقا من مفهوـ اآلنية ,فإف اللغة منظومة مستقلة عن كل ما ىو غريب أكخارج عن كياهنا ,فهي ال تعرؼ إال
ترتيبها ا٠تاص .كلكي يزيد األمر كضوحا ,يقارف دكسوسَت اللغة بلعبة الشطرنج لتمييز الداخلي من ا٠تارجي ُب اللغة.
فانتقاؿ اللعبة أك تبدؿ قطعها من الناحية الشكلية ىي أمور خارجة ال تغَت شيئا ُب قواعد اللعبة الداخلي .أما إذا زدنا
أكنقصنا ُب عدد القطع فإف ذلك ٯتس جوىر اللعبة كيغَت ُب قواعدىا.91

 ثالثا :ثنائية الداؿ ك ا١تدلوؿ Le signifiant et le signifieيرل دكسوسَت أف العبلمة األلسنية ال تربط شيئا باسم ,بل تربط تصورا بصورة ٝتعية ,كليست الصورة السمعية
ىي التصويت ا١تادم الذم ىو شيء فيزيائي صرؼ ,بل ىي التمثل الذم هتبنا إياه حواسنا  ,92كعليو ٯتكن للمرء أف
يستحضر صورة ما من غَت تصويت لفظي ,فيحقق بذلك الصورة الداخلية للخطاب .كمن ىذا ا١تنظور تكوف العبلمة
األلسنية ذات كياف نفسي يتم تنفيذىا على الشكل التإب:
 )conceptمع ٘تثيبلت العبلمات أكالصور
(أ) متحدث ترتبط ُب ذىنو كقائع الضمَت ا١تسماة تصورات (
السمعية ا١تستخدمة ُب التعبَت ,كىذه ظاىرة نفسية تلحقها عملية فيزيولوجية ,حُت يصل ىذا اإلرساؿ من (أ) ا١تتحدث
إٔب (ب) ا١تتحدث إليو ,كتستمر الدارة بإتاه معاكس إذ يتلقى (ب) اإلرساؿ بواسطة السمعٍ ,ب يتحوؿ إٔب الدماغ ليتم
الًتابط النفسي بُت الصورة ك التصور الذم يقابلها ,ك ٯتثل ذلك الرسم التإب:93
نطػػق
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 90ينظر :ا١ترجع نفسو .ص .128
 91ينظر٤ :تاضرات ُب األلسنية العامة .ص .37 -35
 92ينظر :ا١ترجع نفسو .ص.89
 93ينظر :ا١ترجع نفسو .ص.23
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كهبذا تكوف العبلمة األلسنية كيانا نفسيا ذا كجهُت مًتابطُت فيما بينهما يدعو الواحد منهما اآلخر.كبذلك تكوف العبلمة
ىي النسق بُت التصور كالصورة السمعية خبلفا لبلستعماؿ الشائع الذم يقصرىا على الصورة السمعية كحدىا .كمن ىنا
يستخدـ دكسوسَت مصطلحي الداؿ كا١تدلوؿ بدال من التصور كالصورة السمعية ،ألهنما أقول على التمثيل على األقل
ُب االستعماؿ الشائع .ك من ٍب ٮتلص إٔب اعتباطية ) (arbitraireالرابط اٞتامع بُت الداؿ كا١تدلوؿ ،أ م عبلقة
العبلمة ٔتدلو٢تا ،ك يضرب لذلك مثبل كلمة«أخت» ما الذم يربطها بتعاقب األصوات «أ ،خ ،ت»اليت تقوـ مقاـ الداؿ
بالنسبة ٢تا .كأكرب دليل على ذلك اختبلؼ األلسنة.كىذا ما يؤكد أف عبلقة العبلمة تقوـ على مبدأ الوضع ك العادة
كاالتفاؽ ،أم أهنا ليست معللة بالقياس إٔب ا١تدلوؿ ،فبل كجود ألية رابطة طبيعية بينهما.94
ف
ىذا ،كمن جهة أخرل ،فإف دكسوسَت يرل أنو ال كجود للماىية األلسنية إال بالًتابط بُت الداؿ كا١تدلوؿ ،اللذم
ال ٯتكن فصل أحد٫تا عن اآلخر ،ألهنما مثل الركح
كاٞتسد ،أكمثل ا٢تيدركجُت كاألككسيجُت اللذين يعطياف ا١تاء ،ك ليس أليهما منعزال أية خصوصية من خصوصيات ا١تاء.
رابعا:ثنائية العبلقة la bilatéralité des rapportsكترتبط ارتباطا كثيقا بثنائية التزامن كالتعاقب.
تعترب ىذه الثنائية أساسا ىاما من األسس اليت تقوـ عليها البنيوية،
فهذه الثنائية « تبُت أف العبلقة اللغوية تتم على مستويُت أساسيُت أكدائرتُت متميزتُت تولد كل منهما نظاما من القيم.
فهذه الثنائية تقوـ على العبلقات السياقية اليت تعتمد على التعاقب كالتآلف بُت الكلمات ،ألف الكلمات ال تكتسب
قيمتها إال بتقابلها مع ما يسبقها أكما يليها أكمعهما معا ،مثل :العلم نور ،كاٞتهل ظبلـ.كما تنبٍت ىذه الثنائية على
العبلقات الًتابطية ،إذ تتسم الكلمات خارج عبلقاهتا السياقية «بشيء من االنتماء كالًتابط ُب الذاكرة ،مع ٣تموعة
أخرل من الكلمات خارج ا٠تطاب مكونة معها عبلقات ٥تتلفة .فكلمة «تعليم»مثبل توحي بقافلة أخرل من الكلمات
اليت تنبثق عنها ُب الذىن ال شعوريا ،منها نظاـ الًتبية كالتعليم كما يتفرع عن ذلك.كيتم ىذا بواسطة اإل٭تاء
كالتداعي .كمقر ىذه العبلقات الدماغ كىي جزء من الكنز الداخلي الذم يشكل اللغة عند الفرد»95
كما ٯتكن مبلحظتو أف العبلقات السياقية اليت ٮتلقها التآلف ك التعاقب ،يقوـ على تركيب فعلي جملموعة من
اٞتمل كالعبارات ،بينما العبلقات الًتابطية فهي على خبلؼ من ذلك ٕتمع بُت عبارات غيابية.
خامسا:ثنائية التشابو كاالختبلؼRessemblances et différences :
« ال أدرم »ك«ال تقل ىذا » فكبل العبارتُت
يرل دكسوسَت أف النظاـ اللغوم مبٍت على التفابل ،مثل قولنا:
يشتمل على العنصر«ال» كلكن «ال» ُب العبارة األكٔب ليست ىي «ال» ُب العبارة الثانية كإف تشاهبتا .ككذلك حُت
نسمع ُب ٤تاضرة تكرار عبارة«:أيها السادة» فإننا نشعر ُب كل مرة بالعبارة ذاهتا ،لكن«تنوع سرعة الكبلـ ك التنغي ـ
يبيناهنا ْتسب فوارؽ صوتية ذات شأف عرب ٥تتلف أجزاء احملاضرة.»96
 94ينظر ا١ترجع نفسو .ص91- 89
95ا١ترجو نفسو ص 215
٤ 96تاضرات ُب االلسنية العامة .ص 131
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«٣تموعة من الفوارؽ الصوتية ا١تتآلفة
كمن منظور دكسوسَت ،أف ىذا يعٍت أف النظاـ اللغوم ماىو إال عبارة عن
مع ٣تموعة أخرل من الفوارؽ الفكرية ،كعن ا١تقابلة بُت ىذه ك تلك يتولد نظاـ من القيم ا٠تبلفية ،كىذا النظاـ ىو
الرابط الداؿ ك ا١تدلوؿ كىو الشيء الذم تقدمو اللغة.»97
ب
كحُت يريد دكسوسَت أف يربىن على أف اآللية اللغوية ٔتجملها تعمل كفق ثنائية التشابو كاالختبلؼ ،يضر
لذلك مثبل من خارج اللساف ،كىو :إذا انطلق قطاراف من نقطة (أ) إٔب نقطة (ب) ُب التوقيت نفسو ،كلكن يفصل
بينهما أربع ك عشركف ساعة ،فإننا سنقوؿ إف القطار كاحد حىت كإف اختلفت القاطرات كمن يعمل فيها .كإذا ما ىدـ
يكوف كياف القطار أكالشارع ليس
شارع ٍب أعيد بناؤه ،فإننا نقوؿ إنو الشارع ذاتو حىت كلو تغَت فيو كل شيء؛ ألف الذم ّ
يكوف كياف القطار ىو ساعة انطبلقو
ماديا صرفا .كإ٪تا يقوـ على بعض الشركط كمادتو العرضية دخيلة عليو .فبالنسبة ١تا ّ
كإتاىو ككل ا١تواصفات اليت ٘تيزه عن غَته .كبالنسبة إٔب الشارع فهو موقعو من الشوارع األخرل .ككذلك األمر ُب اللغة،
فإف ما ٯتيز عبارة ىو ٘تفصلها مع غَتىا ،ألف اللغة ،من منظور دكسوسَت ،ما ىي إال اختبلفات تصويرية كأخرل
98
صوتية.
يوضح دكسوسَت ىذه ا١تسألة أكثر ،يورد مثاال آخر ٥تالفا للمثالُت السابقُت ،كىو كأف يسرؽ من رجل
كلكي ّ
ثوبو فيجده ُب متجر للثياب البالية ،فاألمر ىنا يتعلق بكياف مادم ،كلن يكوف الثوب ثوبا آخر مهما كاف مشاهبا لغَته .
كىذا عكس التشابو األلسٍت الذم يشبو القطار كالشارع كالكلمة ا١تكررة «أيها السادة » اليت تتجدد مادهتا ألهنا فعل
صوٌب جديد  ,كفعل نفسي جديد أيضا .كالرابط بُت االستعماالت ا١تتعددة للكلمة الواحدة ليس التشابو ا١تادم احملض،
أكا١تشاهبة الدقيقة ُب ا١تعاين  ,إ٪تا ىو ُب العناصر اليت ٘تييز الطبيعة اٟتقيقية للوحدات األلسنية.99
 -8المبادئ و األىداف:
لقد تبلور االٕتاه البنيوم ,كاتضحت رؤيتو كأصبح مقصودا لذاتو ,منذ أف أعلن جاكبسوف ك تينيانوؼ عن
ا١تبادئ األساسية للبنيوية ُب بياهنما سنة  ,1928كٯتكن تلخيص أىم عناصر ىذه ا١تبادئ ُب ما يلي:
* أكال :يرتبط تاريخ األدب بالعلوـ األخرل ارتباطا ٛتيما كعلى من يدرسو أف يلم بقوانينو ليتمكن من ربط العبلقة بُت
األنظمة األدبية األخرل.
* ثانيا :ال يفهم األدب من خارجو ,ألف النص كحدة مغلقة ٬تب دراستها من الداخل,كٖتليل معطياهتا ا٠تاصة ,كالبحث
عن قوانينها كعمل أبنيتها.
* ثالثا :النص األديب ىو ا١توضوع اٞتوىرم للنقد ,ألنو نتاج لغوم قبل كل شيء ,كال ينبغي دراستو إال من ىذه الناحية
بوصفو شبكة معقدة من العبلقات ذات الداللة اليت تقوـ بينها ,كطبيعة القوانُت اليت ٖتكمها .فالتحليل البنيوم يركز على
اٞتانب اللغوم ,كيتعمق ُب دالالت األلفاظ كمعاين الكلمات.
* رابعا :إف التمييز بُت التوقييت كالتطورم يعد فرضا خصبا مثمرا ُب البحث األديب.
 97البشَت حادم األدب ُب ا١تناىج النقدية اٟتديثة.ص216
 98ا١ترجع نفسو .ص.216
 99ا١ترجع نفسو .ص.217 – 216
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* خامسا :ال يتطابق النظاـ األديب التوقييت مع الفكرة ا١تبسطة عن العصر ,ألنو ٭تمل ُب طياتو خصائص قد تأٌب من
األعماؽ ,أكمن آداب أخرل لذلك ال ٯتكن حصر العناصر ا١تتعايشة كإعطائها نفس اٟتقوؽ ,بل البد من الكشف عن
مراتب داللتها لفًتة ٤تددة.
* سادسا :مثلما ميز دكسوسَت بُت اللغة كالكبلـ ,ميز البنيويوف بُت القواعد القائمة كا١تمارسات الفردية ُب األدب كإف
كانا مرتبطُت كمتبلزمُت يستدعي أحد٫تا اآلخر .كالتفريق بينهما يفسد نظاـ القيم الفنية.
* سابعا :إف دراسة القوانُت البنيوية ُب اللغة كاألدب تؤدم إٔب كضع عدد من النماذج البنيوية ا١توجودة ُب الواقع ,كإٔب
أشكاؿ تطور ىذه النماذج ُب اٟتاالت اليت تتم فيها دراسة اٞتانب التارٮتي ا١تتطور.
* ثامنا :إف الربىنة على القوانُت ا١تبلزمة لتاريخ األدب ال تفسر بإيقاع التطور ،كال االٕتاه الذم ٮتتاره ىذا األخَت عندما
نكوف أماـ احتماالت متعددة نظريا .كىي ال تعطينا إال معادلة غَت ٤تددة .تقبل بتعدد اٟتلوؿ .كال تقدـ بالضركرة حبل

كحيدا ,ألنو ليس من ا١تمكن حل كل ا١تشكل.100
أما من حيث األىداؼ فإف البنيوية ٘تحورعملها النقدم حوؿ البحث ُب القوانُت كاألنساؽ الداخلية للعمل
األديب ,كتعامل النص كعآب ذرم مغلق على نفسو ,كموجود بذاتو .كهبذا تريد البنيوية الكشف عن لعبة الدالالت .إذ
ينصب البحث عند النقاد البنيويُت على "اكتشاؼ القوانُت الداخلية للنص ,تلك ميزتو عن اللغة العادية ,كحولتو إٔب
إ٭تاء ,كليس النقدُ ,ب ىذه اٟتالة ,إال كصفا للعبة الدالالت ,كْتثا عن قوانُت تبنُت النص ,كيرل البنيويوف أف االٕتاىات
النقدية السابقة عليهم ,أك ا١تتعارضة مع جوىر منهجهم ,ال ٗتدـ النص ,كإ٪تا تستخدمو ألىداؼ تارٮتية
أكاجتماعيةأكلغويةأكغَتىا من األىداؼ ,كىي بالتإب تستعبده ك تًتكو خارج ٣تالو ا٠تاص.101
كىكذا يظل ىدؼ البنيوية ىو الوصوؿ إٔب ٤تاكلة فهم ا١تستويات ا١تتعددة لؤلعماؿ األدبية ,كدراسة عبلئقها
كتراتبها كالعناصر ا١تهيمنة على غَتىا ككيفية تولدىاٍ ,ب كيفية أدائها لوظائفها اٞتمالية كالشعرية على كجو ا٠تصوص .أك
بعبارة أخرل أف ا١تنهج البنيوم اىتمُ ,ب ٖتليلو للنص ,ببناه األدبية ,كفحص عبلئقها الداخلية ,كركز على دراستو لغة
اآلثار األدبية ,كليس ُب عمومها ,كلكن ُب صيغتها األدبية كالشعرية ا٠تاصة.
كمن ىنا ,كاف البنيويوف يطمحوف إٔب تأسيس علم لؤلدب يكتفي بذاتو ,كال ينصرؼ إال إٔب ٖتليل النص األديب
ٖتليبل داخليا ,يقصي كل السياقات ا٠تارجية ,كال يعًتؼ إال بلغتو.102
فمنذ أف بدأ دكسوسَت دراستو اللغوية ,بدأ البنيويوف ُب البحث عن ثوابت تكوين الظواىر .أككما يقوؿ
دكسوسَت إف البنيوية تبحث بطريقة مشولية كمتواصلة عن القول ا١توجودة ُب كافة اللغات ,كأهنا تستخلص القوانُت العامة
ترد إليها كل الظواىر .103كما أف البنيوية ٖتاكؿ أف ٕتد ٢تا " شيئا يكوف ٔتثابة البلشعور ا١تختفي
بعد ذلك اليت ٯتكن أف ّ
 100ا١ترجع نفسو .ص .236 – 235ك ا٠تطاب النقدم ا١تعاصر حملمد بلوحي .ص.91
٤ 101تمد بنيس :ظاىرة الشعر ا١تعاصر ُب ا١تغرب مقاربة بنيوية تكوينية .ا١تركز الثقاُب العريب .الدار البيضاء .ا١تغرب .ط
ص.21
٤ 102تمد بلوحي :ا٠تطاب النقدم ا١تعاصر .ص.90
٤ 103تاضرات ُب األلسنية العامة .ص.17
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كراء كل األفعاؿ ,كا١تسؤكؿ عنها منذ البداية ,أم أف تكشف الفاعل الذم يرقد خلف الوعي أكخلف الظاىر .مثلما
يرث الولد عن أبيو بعض الصفات اليت ٓب تكن باختياره ,كلكنو يتوىم ُب ٟتظة من اللحظات أنو صاحب تلك
الصفات .ككأف كل ا١تعامبلت كالعبلقات اليت تتم بُت ٥تتلف األفراد ك اجملتمعات تتم ُب نظر البنيويُت خارج إرادهتم
ٖتكمها بنية ,أكنسق يتغَت مع العصور ك اجملتمعات إال أنو يظل حاضرا ُب كل العصور كاجملتمعات".104
كُب ىذا الصدد يقوؿ ميشاؿ فوكو٨" :تن نفكر داخل فكر مقفل كقاىر ,ىو فكر عصر معُت كلغة معينة,
كلذلك كلو قوانينو ا٠تاصة .ككل اٞتهود اإلنسانية ينبغي أف تتجو للكشف عن ىذا الفكر السابق للفكر .كعن ىذا
النسق السابق لكل نسق ,كحُت نفكر نكوف مقيدين هبذا النسق ا٠تفي الذم ال نعرفو".105
يبحث أصحاب االٕتاه البنيوم عن سر التكوين ,كيكرسوف جهدىم لبلنعتاؽ من النزعة اإلنسانية من أجل
اكتشاؼ اإلنساف داخل اإلنساف .كحُت يقوؿ البنيويوف "هبذا إ٪تا يريدكف أف يتخلصوا من النزعة اإلنسانية اليت يعتربكهنا
إتاىا مضلبل للفكر كمقيدا لو...
كمع اإلٟتاح على ىذا االٕتاه كجد بعضهم أف اإلنساف ُب حريتو كُب كجوده قد اختفى كما يقوؿ ميشاؿ فوكو ,كٔتوت
اإلنساف أكاختفائو ستنعتق العلوـ اإلنسانية ,كىذا معناه أف النسق ال فاعل لو ,كأف ٙتة دكف الذات العارفة فكر ال ىوية
لو".106
كعلى ىذا األساس تدرس البنيوية العبلقات القائمة بُت اٟتدكد كال تدرس اٟتدكد ذاهتا .كتنظر إٔب ا١توضوع على
أنو نظاـ أك نسق يقوـ على منهج منطقي استنباطي بناء على ٪توذج ًب تركيبو ,كمنو يتم الوصوؿ إٔب قوانُت عامة ,كىذا
كلو يوحي بأف ٖتت البنيوية "ابستمولوجيا" خفيو تدير ظهرىا لكل ماىو معيش  vécuمن أجل فهم الواقع .كمن أجل
ىذا فهي ترفض النظرية التارٮتية النفعية كاٞتدلية اللتُت احتكرتا الدراسات اٟتديثة ,لتسًتد لؤلشياء قيمتها ُب ذاهتا من
غَت النظر إٔب أحداثها كتارٮتها .كترفض كل األشكاؿ اليت تعود للذات اإلنسانية بشكل عاـ ,كتسلم بوجود االستمرار
أكاالتصاؿ بُت ا١تعيش
كالواقعي .كال سيبل إٔب معرفة الواقع إال إذا ٨تينا ا١تعيش حىت لو اقتضى األمر -من بعد معاكدة إدماجو ُب نسق
موضوعي يكوف قد ًب تطهَته من كل شوائب النزعة الوجدانية,
كذلك من أجل الوصوؿ إٔب عقبلنية بنيوية يكوف اٞتديد فيها ىو استخداـ منهج التحليل البنيوم ,من أجل الكشف عن
أصالة "األنتولوجيا" (  )Ontologieبوصفها علما يزيح النقاب عن الطبيعة البلشعورية للظواىر اٞتمعية ,يقوؿ عنو
يليب حاجة عقلية ىامة من حاجات عصرنا ,كيكشف طريقا جديدا ينأل بالفكر البشرم عن الذات
الدارسوف إنو ّ
كا١توضوع الذم طا١تا شغل البحث من ديكارت حىت ىيجل .كيقولوف إف السر ُب ذلك أف البنيوية جاءت ٔتثابة اللغة
الشارحة لكل حضارة عصرنا .كأف إنساف القرف العشرين بدأ يكتشف ذاتو من جديد إهنا "بنية" كأف ا١تهم ُب األمر ليس
 104البشَت حادم :األدب ُب ا١تناىج النقدية اٟتديثة .ص.218
٣ 105تلة بيت اٟتكمة .دار قرطبة للطباعة ك النشر .الدار البيضاء .ا١تغرب .ع  1أبريل  .1986ص.21
 106ا١ترجع نفسو .ص .6ك كذلك األدب ُب ا١تناىج النقدية اٟتديثة .ص.220 – 219
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ىو معرفة ا١تعاين ُب ذاهتا ،كلكن ا١تهم ىو معرفة صناعة ىذه ا١تعاين كيف تتم ,لكشف القانوف الباطٍت كالتعرؼ على
العبلقات
كاألكاصر القائمة بُت عناصره .أم ما ىو القانوف الذم ٭تدث أك يصنع ىذا النسق .كسيتم الوصوؿ إليو بطبيعة اٟتاؿ
بواسطة الفركض  hypothèsesكاالستنباطات اليت قد تؤدم بالفعل إٔب مفهوـ البنية اليت تفسر الكثَت من الظواىر
كٓتاصة فيما يتعلق بالبلشعور
كاللغة كالثقافة كاٟتضارة اإلنسانية ،كا٢تدؼ من ذلك ىو اكتشاؼ األساس ا١تشًتؾ لكل من اللغة كاجملتمع كالوقوؼ على
ا١تبادلء اليت تتحكم ُب ىاتُت البنيتُت .كذلك أكال كقبل كل شيء من خبلؿ عملية ٖتديد الوحدات اليت تقبل ا١تقارنة ُب
الواحدة منها كاألخرل،
كالعمل على استخبلص ما بينهما من عبلقات اعتماد أك توقف متبادؿ ...أم دراسة التواصل كىو ما يعكف عليو

ا١تهتموف بدراسةالتوسع كاالمتداد اللغوم الذم يستوعب كل العلوـ اإلنسانية . 107
تسعى البنيوية إٕب ٖترير األذىاف من الوىم القدًن الذم يشبّو العقلية البدائية بعقلية الطفل ،كيظن أف ٪تو الفرد ٯتر حتما
ُب مراحل تاريخ النوع .كىي تعتمد ُب ذلك على ا١تبدأ ا١تنظم الذم يسبق الظاىرة .كينطوم ىذا ا١تبدأ عل ل قيمة عقلية
دكف أف يصاغ مفهوما عقليا .كلتفسَت ذلك يقوؿ األنًتكبولوجيوف ٬تب أف ندرؾ البنية البلشعورية الكامنة ٖتت كل بنية
ككل عرؼ .كنستخلص من ىذا أف النظرية البنيوية تقوـ ُب جوىرىا على التمييز بُت الصورة السمعية كالتصور الفكرم
يعُت معناه كليس العكس.كا١توقع ٭تدده
كالعبلقة الرابطة بينهما.فليس ألم عنصر معٌت أزٕب كإ٪تا موقعو ىو الذم ّ
التقابل. 108

-9المآخذ على البنيوية:
أىم ما يؤخذ على ا١تنهج البنيوم،أنو اكتفى بالتحليل األفقي للنص األديب باعتباره نظاما لغويا مغلقا،إذ كقف
النقد البنيوم عند عتبة البنية اللغوية الداخلية دكف ٕتاكزىا إٔب األنظمة ا٠تارجية األخرل ٔتا فيها ا١ترجعيات االجتماعية
كالسياسية كالثقافية كالدينية اليت ينتمي إليها ا٠تطاب.
كالبنية ،أكالنظاـ ،كمن
لقد أصبحت البنيوية نزعة متعالية تلغي التاريخ كتغًتب باإلنساف ُب سجوف النسق ،أ
ىنا،عيب عليها أهنا هتدؼ إٔب خلع األعماؿ األدبية عن جذكرىا .
فالتحليل الداخلي للعمل األديب لن يوصل إٔب القبض على الداللة ا١تركزية للنص ،كال يساعد على الكشف عن
الرؤية  ،كعليو ،فإف ا١تنهج البنيوم ٭توؿ النقد ا١توضوعي إٔب«٣ترد ٖتليل كصفي كضعي ،ذم آفاؽ ضيقة ال تستوعب ما
يتحرؾ خلف البنيات اللغوية .»109
107البشَت حادم :األدب ُب ا١تناىج النقدية اٟتديثة نص . 222- 221ك كذالك مشكلة البنية لزكريا ابراىيم ص 15 9
108البشَت حادم :األدب ُب ا١تناىج النقدية اٟتديثة ص 223- 222
٤109تمد ينيس:ظاىرة الشعر ا١تعاصر ُب ا١تغرب.ص22
41

كمن ا١تآخذ على البنيوية أهنا ٗتتزؿ الفكر ،كال تتصل اتصاال مباشرا بالواقع االجتماعي ،كما أف البنيوية
األنًتكبولوجية ٗتلط بُت البحث عن األبنية البلكاعية لؤلسطورة
كالبحث عن القوانُت الطبيعية الثابتة اليت ٖتكم اإلنسانية.
بينما ُب كاقع األمر ،أف الفكر جزء من اٟتياة االجتماعية ،كليس مستقبل عن صَتكرة اجملتمع ،كبالتإب فإف النص
األديب ليس منفصبل عن ا١تمارسة الفعلية ا١تلموسة للمبدع داخل اجملتمع كما يزعم أصحاب االٕتاه البنيوم ُب النقد.
فالنص األديب ٦تارسة لغوية ُب إطار اجتماعي ٤تدد ،كليس عا١تا لغويا ذريا مغلقا على نفسو ،كما أف النص الشعرم ليس
« ٦تارسة لعبة لغوية خارج التاريخ كاجملتمع ،كما أنو ليس كثيقة نستعُت هبا عند تفسَت ظاىرة معينة ،لذلك أؤكد على أف
النص ٦تارسة إبداعية للغة ٘تت كفق قوانُت خاصة أدبيا كاجتماعيا كتارٮتيا.»110
يؤكد كثَت من النقاد على عدـ كجود قراءة بريئة ألم نص من النصوص ،ألف القراءة نفسها عملية إنتاج تؤكد
فاعلية األنساؽ اليت ٭تتويها القارلء أك ٖتتويو ُب إدراؾ النسق الذم ينطوم عليو النص؛ ألنو مهما ٘تيز األدب فإنو
يصدر عن رؤية ما كرائية تسلك شتات العناصر ا١تكونة لو ابتداء من اللغة اليت ىي حجر الزاكية ُب كل بنياف أديب.
فا١تنهج غَت منفصل عن « اإليديولوجيا ،بل إنو اإليديولوجيا ا١تتحكمة بعينها ُب النسق النظرم العاـ الذم يقود إٔب
٣تموعة من ا١تقومات كالنتائج .»111
ك٦تا زاد النفور من البنيوية «مغاالهتا ُب اإلٯتاف بالوضعية ،كمشايعة العلم ُب دقتو ،فلجأ ت إٔب تطبيق طرائق
كالوصف ا٠تالص ،كاستنباط النتائج كاستعماؿ اإلحصاء
كاٞتداكؿ .فصار معجمها النقدم عصيا على ا١تتخصصُت -حىت ال نقوؿ على القراء العاديُت٢-تذا كجدت نفسها تعيش
ُب دائرة مفرغة ،كنتائجها ال تزيد عن حدكد الوصف ا٠تالص  ،كمن ىنا ،ىاٚتها كثَت من ا١تفكرين كالنقاد سواء أكانوا
غربيُت أـ عربا ،ألهنا أصبحت ٖتت طائلة الوقوع ُب إسبلب البنية كضمنيتها.»112
«رسالة» كىي من ا١تعٌت ُب
كينظر بوؿ ريكور للفلسفة البنيوية على «أهنا أقرب إٔب الؤلدرية ألهنا ال تؤمن بوجود
نقطة اليأس ،كليس للناس ما يقولوفُ ،ب نظرىا ،كما يقولونو خاضع للبنية .»113
» ال يأمن ا١تزالق ،كآنذاؾ يضطر أصحابو إٔب انتقاء األمثلة اليت
كحُت يعمد ا١تنهج البنيول إٔب التعميم فإنو
ٗتدـ الغرض احملدد مسبقا بناء على مبادلء معينة .كىذا ما يثَت استغراب بوؿ ريكور ُب النماذج اليت أتى هبا ليفي
سًتاكس ،كيتساءؿ عن سر إغفالو للفكر السامي ،أكا٢تندم األكركيب ،أكا٢تلليٍت ،كيرل ُب ذلك مبالغة من ا١تؤلف غَت
مربرة ،كيتساءؿ أف كاف الرصيد األسطورل ٢تذه اٟتضارات ٮتضع للعملية نفسها ؟ كإذا كاف كذلك فهل ٮتضع ٢تا

-110ا١ترجع نفسو ص 24
111ا١ترجع نفسو ص 18
٤112تمد بلوحي :ا٠تطاب النقدم ا١تعاصر .درا العرب للنشر ك التوزيع .كىرات .اٞتزائر ط 2002 2ص 92
113البشَت اٟتادم :األدب ُب اتلمناىج النقدية اٟتديثة ص 302
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بدكف بواؽ؟ ك حُت يقبل قسم من اٟتضارة تطبيق مبادلء علم اللغة أكثر من غَته .فهذا ليس معناه أف أقساما حضارية
أخرل تقبل تلك ا١تبادلء بالضركرة .»114
» ٕتاكز للحدكد ناتج عن شيئُت ،أك٢تما :أف تعميم مبادلء علم
كينظر بوؿ ريكور إٔب ىذا الفهم على أنو
اللغة على ا١تعارؼ األخرل ًبّ عن سبيل مثاؿ مبلئم ،كلكنو قد يكوف شاذا .ثانيا أف االنتقاؿ من علم بنيول إٔب فلسفة
بنيوية أمر ال يبعث على االطمئناف دائما..بل إنو يفتقر إٔب التماسك »115
كىكذا يظهر أنو إذا كاف النقد السياقي ينظر إٔب األدب على أنو رسالة ببل مدكنة ،فإف النقد البنيول ينظر إٔب
األدب على أنو مدكنة ببل رسالة .كمن ىنا ،فإف القراءة الداخلية للنص األديب تطرح صعوبات ال ٯتكن التنكر ٢تا .لذا
ٞتأ بعض النقاد إٔب تطبيق البنيوية التكوينية ،كجواب مركزم على منهج القراءة ،حيث إف كل قراءة علمية ،بنيوية تكوينية
للنص األديب ٬تب أف تتم من داخل اجملتمع ،ما داـ الفكر كاإلبداع جزءا من اٟتياة االجتماعية ،كما دامت للنص األديب
كظيف اجتماعية .كعلى ىذا األساس ،فإف البنيوية التكوينية ترفض ا١تقولة الفارغة بأنو ٯتكن كصف العمل األديب دكف
ة
اللجوء إٔب ٤تتواه.

114ا١ترجع نفسو ص 293- 292
115ا١ترجع نفسو ص .293
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المحاضرة الثالثة :السـيميائية
- 1تعريفها:
إف القضية األكٔب اليت تواجو الباحث فيما يتصل با١تنهج السيميائي ىي
قضية ا١تصطلح ،ك ُب نظر كثَت من الباحثُت،أ ف السبب ُب ذلك يعود إٔب تعدد ا١تصادر الثقافية ُب إطبلؽ األلفاظ أك
«السيميولوجيا» ك ذكك الثقافة
الكلمات الدالة ابتداء من االسم العلمي ،فذكك الثقافة الفرنسية يفضلوف مصطلح
األ٧تلوسكسونية يؤثركف مصطلح «السيميوتيك».
ف تأثر بالثقافة الفرنسية يستعمل مصطلح «سيميولوجيا»
أما النقاد العرب فهم يتوزعوف على ثبلثة إتاىات ،فم
ك لو مربراتو ُب ذلك .ك بعضهم اآلخر يؤثر مصطلح «سيميوطيقا» نتيجة تأثره بالثقافة األ٧تلوسكسونية  .كمنهم من
يبحث ُب الًتاث العريب ذاتو على األلفاظ ك الكلمات ا١تشاهبة أك ا١تناظرة اليت ٯتكن أف تؤدم بشكل تقرييب الداللة
اللغوية ا١تطلوبة ُب العلم اٟتديث ك يفضل استعماؿ مصطلح«السيمياء»
ك يشتق منو السيميائية ،ألف السيمياء ُب األدب العريب القدًن كانت تقًتف بالسحر
ك الكهانة ،ك اقتفاء األثر كغَت ذلك من اإلٯتاءات ك اإلشارات.
ـ أف نبحث عن ماىية ىذا ا١تصطلح .فالسيميولوجية
ك أياما كاف األمر فإف تسمية ا١تصطلح ٣ترد منطلق ,كا١تو
أك السيميائيات ،اصطبلح ا  ،ىي «كلمة منقولة عن اإلنكليزية يعرب عنها ٔتصطلحُت اثنُت٫ ،تا )sémiology (:ك
(.)sémioticsك ىذاف ا١تصطلحاف منقوالف عن األصل اليوناين ( )semeoinأم اإلشارة .ك السيميولوجيا
–تعريفا -ىي علم اإلشارة الدالة مهما كاف نوعها ك أصلها  .كىذا يعٍت أف النظاـ الكوين بكل ما فيو من إشارات ك
رموز ىو نظاـ ذك داللة .كىكذا فإف السيميولوجيا ىي العلم الذم يدرس بنية اإلشارات كعبلئقها ُب ىذا الكوف ك

يدرس بالتإب توزعها ككظائفها الداخلية ك ا٠تارجية . »116
ك حركية ،ك بالتإب ،إذ ا كانت
ا١تنهج السيميائي علم يبحث ُب أنظمة العبلمات لغوية كانت أك أيقونية ،أ
التيارات اللسانية تبحث ُب األنظمة اللغوية ،فإ ف التيار السيميائي يدرس العبلمات غَت اللغوية اليت تنشأ ُب حضن
اجملتمع .أك بعبارة أخرل فإف السيميائية تدرس ٚتيع األنظمة كيفما كانت سننها ك أ٪تاطها التعبَتية  :لغوية أك غَتىا .إال
أننا ٧تد دكسوسَت قد حصر السيميولوجيا ُب دراسة العبلمات ُب دالالهتا االجتماعية ,بينما ٧تد بَتس قد جعل
السيميوطيقا تدرس العبلمات العامة ُب إطارىا ا١تنطقي.
ك ىكذا نبلحظ أف دكسوسَت يرل أف العبلمات السيميولوجية ال تؤدم إال كظيفة اجتماعية ,على عكس من
بَتس الذم يرل أف كظيفة السيميوطيقا منطقية ك فلسفية.
يبحث علم السيميولوجيا أك السيميائيات ُب "ا١تعاين اليت تفرزىا اللغات غَت الطبيعية كنظاـ ا١تركر ,ك نظاـ
الدعايات ,ك نظاـ الرتب العسكرية...إْب  ."117فالسيميوطيقا من منظور بَتس (  )pierceىي علم اإلشارة الذم
116مازف الوعر:دراسات لسانية تطبيقية .دار طبلس للدراسات ك الًتٚتة ك النشر ،ط 1989 1ص 156
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يشمل ٚتيع العلوـ اإلنسانية ك الطبيعية األخرل .إف نظاـ بَتس السيميوطيقي عبارة عن مثلث « تشكل اإلشارة فيو
الضلع األكؿ الذم لو عبلقة حقيقية با١توضوع الذم يشكل الثاين ك الذم بدكره يستطيع أف ٭تدد ا١تعٌت ك ىو الضلع
الثالث من ا١تثلث ,ك ىذا الضلع  -أم ا١تعٌت – ىو ْتد ذاتو إشارة تعود على موضوعها الذم أفرزه ا١تعٌت.»118
يعرؼ كثَت من الدارسُت السيميائية بأهنا عبارة عن لعبة التفكيك ك الًتكيب ,ك ٖتديد البنيات العميقة
ك ّ
الثاكية كراء البنيات السطحية ا١تتمظهرة فونولوجيا ك دالليا,
ك من ىنا ,فإف السيميائية تبحث عن مولدات النصوص ك تكوناهتا ,كما تبحث عن أسباب التعدد ,ك ال هنائية
ا٠تطابات ك النصوص ك الربامج السردية؛ ىذا من جهة ,ك من جهة أخرل تسعى السيميائية إٔب اكتشاؼ البنيات
العميقة الثابتة األسس اٞتوىرية ا١تنطقية اليت تكوف كراء سبب اختبلؼ النصوص ك اٞتمل.119
ك على ىذا األساس ,يرل أصحاب ىذا ا١تنهج أف السيميائية ال يهمها ما يقوؿ النص ,ك ال من قالو ,بل ما
يهمها ىو كيف قاؿ النص ما قالو ,ك معٌت ىذا أف السيميائية ال يهمها ا١تضموف ك ال بيوغرافية ا١تبدع ,بقدر ما يهمها
شكل ا١تضموف ,أم أف السيميائية دراسة شكبلنية للمضموف٘ ,تر عرب الشكل ١تبادلة الدكاؿ من أجل ٖتقيق معرفة دقيقة
با١تعٌت.120
ك يتكيء التحليل السيميولوجي على اللسانيات البنيوية ,أك يلتقي معها ُب ٚتلة من األسس النظرية ك اإلجراءات
التطبيقية .ال يكتفي ا١تنهج السيميائي بدراسة النص ُب إطار البنية اللغوية الداخلية ك تفسَته ُب حدكدىا ,بل يتجاكز
ذلك إذ ٭تاكؿ الوقوؼ على كل ا١تبلبسات ا٠تارجية لفضاء النص ,ك إدراؾ الظواىر االجتماعية ك النفسية ك الثقافية
ا٠تفية ُب جوانبها التواصلية ,اللغوية منها ك غَت اللغويةٔ ,تا ُب ذلك طبيعة اإلشارات ك أنساقها ك خواصها ,بغية ٖتقيق
أكرب قدر من القراءات االحتماليةْ ,تيث يظل النص مفتوحا على قراءات أخرل.
إ نذا ,السيمياء علم يهتم بدراسة أنظمة العبلمات ,اللغات ,اإلشارات ,التعليمات .ك من ىذه التعاريف يظهر
أف السيميائية تدرس العبلمة اللغوية ,كما تدرس أنظمة العبلمات غَت اللغوية .فباستثناء " قلة من الباحثُت الذم
يقصركف ٣تالو على األلفاظ ,مثل كبلكس ٙ ,G.Klausتة شبو إٚتاع على أف سائر العبلمات غَت اللفظية ىي كذلك
من موضوعاتو األساسية .ك ىناؾ عدد غَت يسَت من السيميائيُت كمورس  ,ch.Morrisك سيبيوؾ th. Sebeok
يدرج أيضا العبلمات اليت يستعملها اٟتيواف ٖتت ىذا العلم .بل إف البعض يذىب أبعد من ذلك ُب توسيعو جملاؿ
 Bioniqueك حىت االتصاؿ ما بُت اآلالت
السيمياء ,ليشمل االتصاؿ ما بُت ا٠تبليا اٟتية
.Cybernétiqueإيكو u.ECOمثبل يعرض ,من األبواب اليت تدخل ٖتت ىذا اجملاؿ التفصيل اآلٌب :عبلمات
اٟتيوانات ,عبلمات الشم ,االتصاؿ بواسطة اللمس ,كودة ا١تذاؽ ,االتصاؿ البصرم ,أ٪تاط األصوات ك التنغيم

 117ا١ترجع نفسو .ص .153
 118ا١ترجع نفسو .ص .187
 119ينظرٚ :تيل ٛتداكم :السيميوطيقا ك العنونة٣ .تلة عآب الفكر .ـ ,25ع ,3يناير /مارس .1997 .ص.79
 120ا١ترجع نفسو .ص.79
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) ،(intonationك التشخيص الطيب ,حركات ك أكضاع اٞتسد ,ا١توسيقى ,اللغات الصورية ,اللغات ا١تكتوبة,
األّتديات اجملهولة ,قواعد اآلداب ,اإليديولوجيات ,ا١توضوعات اٞتمالية ك الببلغية.»121
 -2مبادئها:
ك أيا كاف موضوع إشارة السيميائية (حركة ,صوت ,صورة...إْب) ,فبل ٯتكن إدراكو إال من خبلؿ اللغة .ك
لكن لتحديد منهجية السيميائية ,ال بد من مراعاة ثبلثة مبادئ ضركرية أال ك ىي:
مبدأ المحايثة:

يقتصر موضوع السيميائية على كصف األشكاؿ الداخلية لداللة النص ,أك بعبارة أخرل ,أف التحليل احملايث ال
٭تتاج إٔب أخبار أجنبية عن النص كتاريخ تشكيل النص ,أك االعتبارات ا٠تارجية عن النص ,أك غَتىا من اٟتوادث
ا١تركرية؛ ك ىذا يعٍت أف مضموف النص ىو الذم ينبغي أف يدرؾ بالدرجة األكٔب بواسطة القراءة .فإذا كانت السيميائية
تبحث عن الشركط الداخلية ا١تولدة للداللة اليت تبحث عنها ,فإف التحليل احملايث » Immanenteيتطلب االستقراء
الداخلي للوظائف النصية اليت تساىم ُب توليد الداللة .ك ال يهمها العبلقات ا٠تارجية ك ال اٟتيثيات السوسيو-تارٮتية ك
االقتصادية اليت أفرزت عمل ا١تبدع .إف السيميوطيقا تبحث عن شكل ا١تضموف عرب العبلقات التشاكلية أك التضادية
ا١توجودة بُت العناصر داخل العمل الفٍت.»122
التحليل البنيوي:
إف التمفصل الداخلي ١تضموف النص ,يرتكز على نظرية ا١تعٌت اليت ٔتقتضاىا يتأسس ا١تعٌت ا١تدرؾ على األثر
ا٠تبلُب ,أم أف مضموف النص يتمفصل على أساس االختبلفات القائمة بُت عناصر الداللة (أعلى /أسفل ،كبَت/صغَت
،حاضر /غائب )...ك ىذه االختبلفات ىي اليت ترسم القيمة النسبية للعناصر .ك ىكذا فإف فهم ا١تعٌت ُب النص
مرىوف سلفا بإدراؾ االختبلفات ُب مضموف النص. 123
ك ىكذا يظهر أف التحليل البنيول لو القدرة ُب الكشف عن شكل ا١تضموف،ك ٖتديد االختبلفات ُب العبلقات
ا١توجودة بُت العناصر الداخلية للنسق
ك النظاـ البنيول  .ذلك أف السيميائية تتضمن ُب طياهتا ا١تنهج البنيوم ،الذم يقوـ على النسقية ك البنية ك شبكة
العبلقات ،ك السانكركنية؛ كىو األمر الذم جعل كبل من سوسَت ك ىلمسليف يقراف بأف ا١تعٌت ال يستخلص إال عرب
االختبلؼ  .أك أف السيميائية ال تفهم ا١تعٌت إال من خبلؿ االختبلؼ ،ألهنا حُت تقتحم أغوار النص ،فإهنا تدخل من
نافذة العبلقات الداخلية ا١توجودة ك القائمة على االختبلؼ بُت البنيات كالدكاؿ
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تحليل الخطاب:

 121عادؿ فخورم :تيارات ُب السيمياء .دار الطليعة للطباعة ك النشر ,بَتكت ط .1990 .1ص.8-7
ٚ 122تيل ٛتداكم :السميوطيقا ك العنونة .عآب الفكر .ص.80
123ينظر :السيميائية اصو٢تا ك قواعدىا ترٚتة رشيد بن مالك ،منشورات االختبلؼ -2002اٞتزائر ص 108
 124ينظر ٚتيل ٛتداكم السيميوطيقا ك العنونة.عآب الفكر ص 80
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تفًتؽ السيميائية النصية عن لسانيات اٞتملة ،ك ذلك ألف لسانيات اٞتملة تركز كثَتا على اٞتمل ُب ٘تظهراهتا
البنيوية أك التوزيعية أك التوليدية ،ك تريد فهم كيفية توليد اٞتمل البلمتناىية العدد من خبلؿ قواعد متناىية،أك كيفية توزيع
اٞتمل حسب مكوناهتا الفعلية أك االٝتية أك اٟترفية أك الظرفية ،مع ٖتديد كظائفها التداكلية  ،بينما ٖتاكؿ السيميائية
البحث عن كيفية توليد النصوص ك اختبلفها سطحيا ك اتفاقها عمقيا. 125
-3مراحل التحليل السيميائي:

٭تاكؿ التحليل السيميائي تناكؿ معطيات البنية الرأسية ك استثمار كل األنظمة الدالة ،ك يسعى إٔب تشتيت
الرؤل ك تفجَت ا١ترجعيات ٤تاكال استنطاؽ ا١تعطيات من خبلؿ قراءة أك عدد من القراءات من شأهنا أف تساعد على فك
شفرات رموز النص ،ك استكناه ا١تعاين ا١تسكوت عنها ،ينطلق التحليل السيميائي من آخر مرحلة كصل إليها التحليل
اللساين على ا١تستول األفقي  ،ليدخل ُب مرحلة تفسَت ا١تعطيات ،ك تأكيل العبلقات الًتابطية بُت الدالالت .ك ما داـ

األمر كذلك  ،فإنو من الطبيعي أف يقدـ النقد السيميائي تفسَتات ك تأكيبلت ٗتتلف باختبلؼ النقاد ،ك بذلك ٯتكن
أف يعد كل قارلء منتجا لنص جديد.
ك أغلب التقنيات السيميائية ا١تعتمدة ُب ٖتليل النصوص من لدف الدارسُت ٘تر عرب مرحلتُت:
 -1مرحلة التحليل األفقي ،ك فيها يتم التفكيك البنيوم للوقوؼ على ا١تعاين السطحية الظاىرة ،أك اٟترفية ا١تستخلصة
من بنية النص؛ فينقل التطبيق اإلجرائي ٢تذه ا١ترحلة عرب عدد من ا١تستويات ،مع تقسيم النص إٔب عدة كحدات قرائية .
ك يهدؼ ٖتليل ىذه ا١تستويات ك تفكيك مكوناهتا إٔب حصر الظواىر الطاغية ،ك العبلقات الًتابطية ،ك تشمل
ٚتلة من اٞتوانب أ٫تها (فاعلية اٟتدث بُت األنا ك اآلخر ك ا٢تو) ،اٟتقوؿ الداللية الطاغية،أقطاب الصراع الدرامي
التواصلي ،اإليقاع الداخلي ك ا٠تارجي الصوٌب ك ا١توسيقي ،كظائف ا٠تطاب ،الثبات ك التحوؿ ،
التناص،التشاكل،الثنائيات الضدية ،الزماف ك ا١تكاف ،التشكيل ا٠تطي لفضاء النص...اْب ك غَتىا من الظواىر اليت تربز
تفاعبلت النص ك العبلقات اليت تربط بُت جزئياتو ،ك تكشف عن دالالتو الظاىرية ا١توصلة إٔب مقصدية ا١ترسلة ك
ا١تقصديات ا٠تاصة با١تتلقي ك استجاباتو. 126
-2مرحلة التحليل العمودم :ك فيها يتم الوقوؼ على ا١تعاين ا١تصاحبة ك الدالالت العميقة أك ا٠تفية ا١تسكوت عنها ،ك
ىي دالالت تأكيلية ٗتتلف باختبلؼ القراء؛ إذ كل ناقد يقرأ ْتسب مرجعيتو ك خلفيتو الثقافية ك مكوناتو الفنية ك
التناصية ك التقارئية  .ك ىنا يشرع الناقد َب تأكيل معطيات القراءة األكٔب للنص  ،ك ُب قراءة ثانية ٤تاكال إ٬تاد تفسَتات
للرموز ك السمات ك اإلشارة ١تعرفة صلتها بالنواحي االجتماعية ك الدينية ك السياسية ك الثقافية السائدة ُب بنية النص ،ك
من ىذه الزاكية يسعى الناقد إٔب إعادة بناء ا١تعطيات ،ك فك رموزىا ك شفراهتا مبتدعا نصا جديدا ،مقًتحا ٪تاذج ك
٘تثيبلت ك أشكاال اجتماعية.127

-4تاريخها و أعالمها:

125ا١ترجع نفسو ص 80
126ينظر :حبلـ اٞتيبلٕب :ا١تنهج السيميائي ك ٖتليل البنية العميقة للنص ا١توقف االديب العدد  365ايلوؿ  2001ص 39
127ا١ترجع نفسو ص 39
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يع ّد الفيلسوؼ جوف ليك  )1704 - 1632 ( J.lackeأكؿ باحث قدـ ا١تصطلح سيميولوجيا ،ك إف ٓب
ٗترج أعمالو عن النظرية العامة ، 128كما يعد تشارلز بَتس  )1914 - 1839 ( ch.perrceأحد ركاد ا١تنهج
السيميوطيقي إال أنو ٓب يشتهر إال بعد كفاتو ،ألنو ٓب ٮتص ىذا التوجو للبحث األديب ،بل كثَتا ما أعطى ْتوثو صبغة
فلسفية  ،على الرغم من أنو حدد اإلشارة كصنفها  ،ك ميّز بُت أنواعها:إشارة (  )signaleك ٝتة (  )signeك قرينة
( )indiceك أمثولة ( . )icôneك عرؼ الرمز (  )symboleبأنو إشارة تعود إٔب الشيء الذم نزؿ عليو بفضل
قانوف يتكوف عادة من تداع لؤلفكار ،ك ٭تدد ترٚتة الرمز بالرجوع إٔب الشيء نفسو مثل إشارة ا١تيزاف إٔب العدؿ .129
ك هبذا يكوف بَتس الرائد أك باألحرل فاتح الغابُ،ب توضيح ك كشف ما أٝتاه بعلم السيمياء ،أم مذىب
الطبيعة اٞتوىرية ك التنوعات األساسية للداللة ا١تمكنة .فهو بالفعل ،مؤسس علم السيمياء اٟتديث ك أكؿ باحث
منهجي فيو .فقد تسٌت لو أف يضبط ا١تفهوـ العاـ للعبلمة  ،ك أف يضع أغٌت قائمة ألصناؼ العبلمات.
ظلت السيميائية القدٯتة عند اإلغريق ك العرب ك األكربيُت ٥تتلطة ا١تفاىيم ،غَت ٤تددة اٟتقوؿ حىت جاء الرائداف
الفعلياف ٢تا ك ٫تا األمريكي تشارلز بَتس  ،ك السويسرل فرديناف دكسوسَت .فآراء ىذين العا١تُت ىي اليت شكلت البداية
الفعلية لعلم السيمياء؛ حيث أرساُ ،ب كقت متزامن على كجو التقريب  ،قواعد ٦تارستُت علميتُت مؤسستُت على مفهوـ
الدليل بوصفو ترابطا بُت الداؿ ك ا١تدلوؿ.
ك ىكذا ارتبط ظهور علم العبلمة ٔتنبعُت اثنُت ٫تا:العآب اللغوم السويسرم فرديناف دكسوسَت ،الذم ىو األصل
ُب تسمية العلم ب (السيميولوجيا)،
ك الفيلسوؼ األمريكي تشارلزساندرز بَتس ،الذم ىو األصل ُب تسمية العلم ب (السيميوطيقا).
ُ sémiologieب كتابو ٤تاضرات ُب اللسانيات العامة
استعمل فرديناف دكسوسَت مصطلح السيميولوجيا
سنة  . 1916ك حسب سوسَت ،فإف السيميولوجيا علم يبحث ُب حياة العبلمات من داخل اٟتياة االجتماعية ،ما
تعرب عن فكر ما  ،فإهنا –ىنا -تشبو الكتابة ك أّتدية الصم كالبكم،
دامت اللغة «منظومة من العبلمات اليت ّ
ك الطقوس الرمزية  ،ك ضركب اجملامبلت ،ك اإلشارات العسكرية ...اْب »130
« يدرس حياة العبلمات
نتصور علما
على أف اللغةىي أىم ىذه ا١تنظومات على اإلطبلؽ ،ك بالتإب ٯتكننا أف ّ
داخل اٟتياة االجتماعية ،ك سيشكل ىذا العلم جانبا من علم النفس االجتماعي ،ك بالتإب من علم النفس العاـ  .ك
سندعو ىذا العلم «سيمياء» (  ،)sémiologieك سيحتم على ىذا العلم أف يدلنا على كنو ك ماىية العبلمات ،ك
على القوانُت اليت تتحكم هبا .ك ٔتا أف ىذا العلم ٓب يوجد بعد ،فإنو يستحيل التكهن ٔتا سيكوف عليو ،ك ٢تذا العلم اٟتق
بالوجود ُب إطاره احملدد لو مسبقا ،على أف األلسنية ليست إال جزءا من ىذا العلم  ،ك لعلو من ا١تمكن تطبيق القوانُت

128ينظر ا١ترجع نفسو ص 35
129ينظر ا١ترجع نفسو ص 35
٤130تاضرات ُب األلسنية العامة ترٚتة يوسف غازم ك ٣تيد النصر .ا١تؤسسة لوطنية للطباعة .اٞتزائر  196ص 27
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اليت ستكتشفها السيمياء ،على األلسنية ،ك ىكذا ترتبط ىذه األخَتة ٔتجاؿ ٤تدد بدقة ُب ٣تموعة الوقائع
البشرية.»131.
ك ا١تبلحظ أف سوسَت ٭تصر العبلمات داخل أحضاف اجملتمع ،ك ٬تعل اللسانيات ضمن السيميولوجية  ،بينما
يرل بَتس أف السيميوطيقا مدخل ضركرم للمنطق ك الفلسفة ُب الفًتة الزمنية ذاهتا اليت استعمل فيها سوسَت مصطلح
السيميولوجيا .
ك ىكذا فقد ظهرت العبلمات العامة منذ بداية ىذا العصر  ،فتمسك األ٧تلوسكسونيوف بالسيميوطيقا  ،ك األكربيوف
بالسيميولوجيا.
 Roland Bartheقد قلب االقًتاح السوسَتم ك خاصة ُب كتابو (عناصر
إف ركالف بارت
السيميولوجيا) ،الذم اعترب فيو السيميولوجيا جزءا من اللسانيات ،ك ىو عكس ما قاؿ بو سوسَت الذم كاف يعترب
اللسانيات جزءا من السيميولوجيا  .ك حسب ركالف بارت فإف اللسانيات ليست جزءا ،ك لو ٦تيزا من علم اإلشارات
العاـ ،بل إف السيميائية ىي جزء من اللسانيات  ،كبالتحديد ،ىي ذلك اٞتزء الذم يعٌت بالوحدات الدالة الكربل
للخطاب.
ك ىكذا امتزج التفكَت السيميائي بالتفكَت اللساين لزمن طويل.حيث أضحت السيميائية تعٌت بنظرية الداللة ك
إجراءات التحليل اليت تساعد على كصف أنظمة الداللة ،كتسعى إٔب إبراز شكل ا١تضموف ككصفو على كجو ا٠تصوص.
انبثق ا١تنهج السيميائي ،الذم يتناكؿ العمل األديب بالتحليل ك الدراسة مع منتصف القرف العشرين؛ ك ذلك
ضمن معطيات اللسانيات العامة ُب التحلليل النصي .
ك ساعد على انبعاث ىذا ا١تنهج النقدم اٞتديد ا٨تسار البنيوية ك انغبلقها على النص،
كإلغائها لكل ا١تبلبسات ك السياقات ا١تتصلة بفضائو ا٠تارجي ،باإلضافة إٔب عوامل أخرلُ ،ب مقدمتها ظهور ٚتاعة
مهد الطريق ٢تذا ا١تنهج اٞتمعية األدبية للسيمياء اليت
كما ىو ( )tel quelاليت تأسست ُب باريس سنة 1960؛ كما ّ
ظهرت للوجود سنة .1969
ك اٞتدير با١تبلحظة أف استثمار السيميولوجية ُب تفسَت مكونات النص،
ك استكناه مقصديتو  ،ليست جديدة  ،فقد « تنبو القدماء من اليوناف ك العرب إٔب أ٫تية اإلشارة كالنصية كالرمز ُب أنظمة
التواصل ،فاعتربكا اإلشارة ذات كظيفة أساسية ُب قراءة النص ك تأكيل دالالتو ا١تسكوت عنها  ،بل ع ّدكىا ثاين أنواع
البياف من حيث تلقي ا١تعاين ا٠تفية ك إدراكها .»132
أخذ ٣تاؿ علم السيمياء يظهر نشاطا متزايدا على كافة الصعد ،منذ الستينيات .فأخذت تتكوف ٚتعيات تعٌت
 1969؛ ٍب بدأت تتوأب
هبذا العلمُ ،ب كثَت من البلداف  ،كاف أقدمها اٞتمعية الدكلية للدراسات السيميائية سنة

 131ا١ترجع نفسو.ص27
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ا١تؤ٘ترات اليت تتطرؽ إٔب ٥تتلف النواحي ا١تتصلة بالسيمياء بشكل أك بآخر ،كما صدرت ٣تبلت متعددة بلغات ٥تتلفة
133
متخصصة ُب ىذا النوع من األْتاث.
-5العالمة و أنواعها :
أ-تعريفها:

جرل العرؼ على استعماؿ كلمة ( )signeأم العبلمة ٔتعٌت الداؿ.ففي اللغة يقاؿ مثبل أف لفظة «إنساف»،
ىي عبلمة تدؿ على اإلنساف .خبلفا ٢تذا ا١تفهوـ الشائع  ،٭تدد دكسوسَت العبلمة ( )signeبأهنا ا١تركب من الداؿ
تغَت يعًتم الداؿ يعًتم ا١تدلوؿ  ،ك
ك ا١تدلوؿْ ،تيث إنو يستحيل تصور العبلمة دكف ٖتقق الطرفُت  ،بل إف كل ّ
العكس بالعكس  .فمثل العبلمة كما يقوؿ دكسوسَت ،مثل الورقة اليت ال ٯتكن قطع إحدل صفحتيها دكف قطع األخرل.
يصوره األلسٍت السويسرم على الشكل اآلٌب:134
ىذا الًتكيب الثنائي الطرفُت للعبلمة ّ
عبلمة

دال
مدلول

العبلمة ما يدرؾ باٟتس

– رؤية أك ٝتاعا أك ١تسا-كبإدراؾ اٟتس لو يدرؾ بو شيء غَته .ك ىي كحدة أساسا

ُب عملية التواصل بُت أفراد ٣تتمع معُت ،كتضم جانبُت أساسُت ٫تا:الداؿ ك ا١تدلوؿ .
لقد اىتم السيميائيوف بتصنيف العبلمات ،ك ٘تييزىا ،ك تعليلها من أجل إدراؾ أكسع ١تاىيتها ،فاكتشفوا أف
النظاـ السيميائي للعبلمة يتأسس على نوعُت من العبلمات :العبلمة العرفية (الكلمة)،ك العبلمة األيقونية (الصورة)،ك
توصلوا أيضا إٔب أف العبلمة ذات انعكاسات معرفية داللية ،اختبلفية ك ائتبلفية ،ك ال ٯتكن أف تكتسب داللتها إال من
خبلؿ التعارض ك التقاطع من عبلمات أخرل.135
تعٌت السيميائية بالعبلمة على مستويُت ،ا١تستول األنطولوجي ك يعٌت ٔتاىية العبلمة ،ك ا١تستول الرباٚتاٌب ،ك
يعٌت بفاعلية العبلمة ك توظيفها ُب اٟتياة العملية .136ك تكتسب العبلمة داللتها من خبلؿ الربط بُت الداؿ ك ا١تدلوؿ
،فهي ذات طبيعة ازدكاجية ،األكؿ صورة ٝتعية تولدىا األصوات ،ك الثاين تصور ذىٍت تثَته ىذه األصوات .ك ال ٯتكن
أف تكتسب العبلمة مفهومها خارج اجملاؿ أك النظاـ للغوم ،ك بذلك فبل ٯتكن فهم العبلمة السيميولوجية إال من خبلؿ

العبلمة اللغوية.137

133ينظر عادؿ فخورم:تيارات ُب السيمياء .دار الطليعة للطباعة ك النشر بَتكت ط  1990 1ص 7
134ينظر عادؿ فاخورم:تيارات ُب السيمياء ص 12. 11
135عبد القادر فيدكح:دالئلية النص االديب .ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية .كىراف اٞتزائر ط  1993 1ص10
136ا١ترجع نفسو ص 10
137ا١ترجع نفسو ص 11- 10
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ك يرل دكسوسَت أف ال عبلقة مباشرة للغة باالشياء ا٠تارجية  ،فمن كجهة نظره  ،أف ا١تدلوؿ ىو صورة ذىنية
تنتمي إٔب العبلمة اللغوية ،ك ليس إٔب الشيء الواقعي ا١توجود خارج اللغة .كأخذ الببلغيوف العرب القدامى بوجهة النظر
ىذه  ،فيشرح ذلك بالتفصيل ٭تِت بن ٛتزة يقوؿ «اٟتقيقة ُب كضع األلفاظ إ٪تا ىو للداللة على ا١تعاين الذىنية دكف
ا١توجودات ا٠تارجية  .ك الربىاف على ما قلناه ىو أنا إذا رأينا شبحا من بعيد ك ظنناه حجراٝ ،تيناه هبذا االسم ،فإذادنونا
منو ك ظننا كونو شجرا ،فإنا نسميو بذلك  ،فإذا ازداد التحقق بكونو طائراٝ ،تيناه بذلك ،فإذا حصل التحقيق بكونو
فدؿ ذلك على أف إطبلؽ
رجبل ٝتيناه بو ،فبل تزاؿ األلقاب ٗتتلف عليو باعتبار ما يفهم منو من الصور الذىنية ّ .
األلفاظ إ٪تا يكوف باعتبار ما ٭تصل ُب الذىن .ك ٢تذا فإنو ٮتتلف باختبلفو .»138
«بنفست » كضع العبلمة ُب فضاءات جديدة من شأهنا أف تنحو هبا بإتاه استعماالهتا ا١تنهجية ك
ك حاكؿ
اٞتدلية ْ،تيث يصفها بالقدرة على الداللة حُت ٭تصر كظيفتها ُب استدعائها الشيء لتحل ٤تلو ،على اعتبار أف دكر
العبلمة ىو –ْتسب رأيو -التمثيل ٔ،تعٌت أف ٖتل ٤تل شيء آخر،أم أف تستدعي ىذا الشيء باعتبارىا بديبل عنو  ،ك
ٯتثل بنفست لذلك بعبلمات اللغة ك عبلمات الكتابة ،ك عبلمات التحية  ،ك عبلمات ا١تركر،ك العبلمات النقدية  ،ك
عبلمات العبادات،ك الشعائر ك العقائد ،ك عبلمات الفن بكل أشكا٢تا .السمة العامة لكل ىذه األنظمة االجتماعية ىي
قدرهتا على الداللة ك تكوهنا من كحدات داللية أك عبلمات ك إذا كانت ىي التمثيل من حيث كوهنا ٖتل ٤تل شيء
آخر فليست ىي الشيء ك ال الشيء ا١تشار إليو. 139

ب –العالمة اللغوية:

العبلمة اللسانية مفهوـ مركب من مظهر حسي فيزيائي تدركو العُت كتابة  ،كيدركو السماع ملفوظا ك يسمى
الداؿ (  )le signifiantك مظهر ٣ترد ىو التصور الذىٍت الذم يدلنا عليو ذلك الداؿ ،ك الذم ْتصولو نقوؿ إننا
«فهمنا» الداؿ ،ك يسمى ىذا ا١تظهر ا١تدلوؿ (  ، )le signifieأما العملية اليت يقًتف فيها الداؿ با١تدلوؿ ُب أذىاننا
فهي اليت تسمى الداللة (  .)la significationك قد أّب دكسوسَت على االلتحاـ القائم بُت الداؿ ك ا١تدلوؿ حىت
140
شبههما بوجهي كرقة كاحدة.
ُ )signeب اللغة عنصر تتحدد قيمتو ٔتوقع كجوده ُب منظومة العبلقات.ك على الرغم من أف اللغة
العبلمة (
نظاـ من العبلمات ،أك مستودع من العبلمات ،إال أف العبلمة اللغوية ال تربط شيئا باسم ،بل تصورا بصورة ٝتعية .ك
الصورة السمعية ليست الصوت ا١تادم الذم ىو شيء فيزيائي صرؼ ،بل ىي البصمة النفسية للصوت ،أك ذاؾ االنطباع
الذم تشكلو حواسنا.

141
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ة ىي ارتباط بُت الصورة الصوتية ك ا١تفهوـ الذىٍت ،فالداؿ اللغوم ،ق ك على غرار ا١تدلوؿ ،ذك طبيعة
إذنا ،العبلـ
٣تردة .فكلمة«حيواف» مثبل ٯتكن النطق هبا مرات عديدة ،ك بطرؽ صوتية ٥تتلفة ،كما أنو ٯتكن كتابتها ٓتطوط متنوعة،
142
لكف كلمة «حيواف» تبقى كاحدة .
ك يع ّد دكسوسَت العبلمة اللغوية كيانا ثنائي ا١تبٌت ،يتكوف من كجهُت يشبهاف كجهي العملة النقدية ,ك ال ٯتكن
فصل أحد٫تا عن اآلخر ,األكؿ ىو الداؿ أم الصورة الصوتية اٟتسية (٢تا عبلقة باٟتواس) اليت ٖتدثها ُب دماغ ا١تستمع
سلسلة األصوات اليت تلتقطها أذنو ،ك تستدعي إٔب ذىن ىذا ا١تستمع صورة ذىنية  ,أك فكرة ،أ ك مفهوما (أكثر ٕتريدا
من الصورة الصوتية).ك الثاين ىو ا١تدلوؿ ،ك كبل٫تا :الداؿ
ك ا١تدلوؿ ،ذك طبيعة نفسية يتّحداف ُب دماغ اإلنساف بآصرة التداعي (اإل٭تاء) .ك ىذه البنية الثنائية مغلقة على نفسها,
143
ك ال ٖتيل إٔب شيء خارج نفسها ُب عآب ا١توجودات .
ب تعريف سوسَت ,صفة جوىرية ىي«:الطبيعة االعتباطية» ،فالعبلقة بُت الداؿ ك
ك للعبلمة اللغوية ،حس
ا١تدلوؿ عبلقة اعتباطية .ك يوضح دكسوسَت معٌت االعتباطية بأهنا ال ترتبط بدافع ،أم أهنا اعتباطية ،ألهنا ليس ٢تا صلة
طبيعية با١تدلوؿ.
ك من ىنا أطلق سوسَت على العبلمة اللغوية اسم العبلمة الرمزية ( , )symboleك لكنو استدرؾ فقاؿ « :إف
من ٦تيزات الرمز أنو ال يكوف اعتباطيا على ٨تو كلي  ،فرمز العدالة –ا١تيزاف -ال ٯتكن استبدالو اعتباطيا بأم رمز آخر
كالعربة مثبل .»144ك استثٌت دكسوسَت من ىذه الصفة العبلمة اللغوية احملاكية ،أم أف الداؿ ٭تاكي ا١تدلوؿ ،كمواء القطة
،ك خرير ا١تاء .إال أف نظرية سوسَت لقيت انتقادات شىت  ،فالعآب اللغوم «بنفيست» يرلُ ،ب كتابو «طبيعة العبلمة
اللغوية» الصادر سنة  ، 1979أف سوسَت خانتو الصبلبة ك التماسك لدل معاٞتتو لنظرية العبلمة اللغوية  ،ك عليو،
فإف بنفست يعتقد أف االعتباط يقع بُت العبلمة (داال ك مدلوال )ك الشيء الذم تعنيو ،ك ليس بُت (الداؿ ك ا١تدلوؿ) ،
خصوصا ك أهنما من طبيعة نفسية (ا١تفهوـ ك الصورة الصوتية) يتبلزماف ُب أذىاف األفراد من خبلؿ ركابط متوحدة ُب
ماىيتها كجوىرىا .
145
إف االعتباط يكمن بُت اللساف ك العآب ،ليست العبلقات داخل اللساف باعتباطية ,ك إ٪تا ىي ضركرية .
إف نظرية بَتس السيميوطيقية نظرية ٚتعية ,ألهنا أكسع نطاقا من نظرية سوسَت ,إذ جعل فاعليتها خارج علم
ا١تصورة اليت تقابل (الداؿ) عند
اللغة ,ك أعطاىا ٖتديدا أمشل ك أكثر عمومية ,بوصفها كيانا ثبلثي ا١تبٌت يتكوف من ّ

ا١تفسرة اليت تقابل (ا١تدلوؿ) عند سوسَت ,ك ا١توضوع ,ك ال يوجد لو مقابل عند سوسَت ,ك قد ميّز بَتس
سوسَت ,ك ّ
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نوعُت من ا١توضوعات :األكؿ ىو ا١توضوع الديناميكي ,ك ىو الشيء ُب عآب ا١توجودات الذم ٖتيل إليو العبلمة ,ك
ٖتاكؿ أف ٘تثلو ,ك الثاين ىو ا١توضوع ا١تباشر ك يشكل جزءا من أجزاء العبلمة ,ك عنصرا من عناصرىا ا١تكونة.146
ك قد كضح بَتس الكياف الثبلثي ا١تبٌت للعبلمة ُب الشكل ا١تثلث اآلٌب:
ا١تفسرة
ّ

ا١توضوع الركيزة

العالمة

ا١تصورة
ّ

ك كل عنصر من ىذه العناصر الثبلثة ٮتضع بدكره إٔب تفريع ثبلثي كما يبدك من ا٢تيكل التفريعي اآلٌب:
عبلمة نوعية

عبلمة عرفية

عبلمة متفردة

تصوير
ا١تفسرة 1
األيقونة
تصديق
 3ا١تصورة
ا١توضوع 2
مؤشر
حجة
رمز
ا١تصورة بأهنا شيء ما ينوب لشخص ما عن شيء ما من كجهة ما بصفة ما .فهي ّتوجو لشخص
يوضح بَتس ّ
مأ ,تعٌت أهنا ٗتلق ُب عقل ذلك الشخص عبلمة معادلة ,أك رٔتا عبلمة أكثر تطورا ,ك ىذه العبلمة اليت ٗتلقها يسميها
مفسرة للعبلمة األكٔب .إف العبلمة تنوب عن شيء ما ،ك ىذا الشيء ىو موضوعها.147
ك يؤكد بَتس أف العبلمة إذا كانت شيئا متباينا عن موضوعها فبلبد أف يكوف ىناؾ ُب الفكرة ،أك ُب التعبَت
نفسو حجة أك سياؽ يوضح كيف يتم ذلك ،ك بذا تكوف العبلمة مع التفسَت عبلمة أخرل ،كما أف التفسَت سيصبح
عبلمة  ،كغالبا ما ٭تتاج بدكره إٔب تفسَت إضاُب  ،كعندما يؤخذ التفسَت األخَت مع العبلمة ا١توسعة سيكوف بدركه
تصور ا١توضوع  ،ك ٗترب عنو ٔ ،تعٌت أف العبلمة تفًتض معرفة قبلية
عبلمة اتساعا ٦تا سبق  ،ك ال ٯتكن للعبلمة إال أف ّ
148
با١توضوع كيما تقوـ بتوصيل معلومات إضافية بصددىا .
ك إذا كانت العبلمة النوعية ال ٯتكنها أف تتصرؼ بكوهنا عبلمة حىت تتجسد ،ك لكن التجسد ال يرتبط إطبلقا
بطبيعتها من حيث كوهنا عبلمة ،فإف العبلمة ا١تتفردة تعٍت الشيء ا١توجود ،أك الواقعية الفعلية اليت تشكل العبلمة ،ك ال
ٯتكنها أف تكوف عبلمة إٔب غَت نوعيتها .أما العبلمة العرفية فهي عرؼ يشكل عبلمة ،ك ينشيء البشر ىذا العرؼ على
 146ينظر :معرفة اآلخر مدخل إٔب ا١تناىج النقدية اٟتديثة .ص.77
147ا١ترجع نفسو ص 79
148ا١ترجع نفسو ص 80
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العموـ .ك كل عبلمة متواضع عليها فهي عبلمة عرفية ك ليس العكس .ك ليس العبلمة العرفية موضوعا كاحدا ،بل ٪تطا
149
عاما قد تواضع الناس على اعتباره داال.
 -2أنواع العالمات:
يقصد امربتوإيكو بدراسة العبلمة كل أنواع العبلمات ،ك كل أنواع السيميائيات ،أم ليس العبلمة اللغوية
فحسب ،بل العبلمة ا١تنتشرة ُب شىت مناحي اٟتياة االجتماعية .فآداب التحية ،ك عبلقات الزكاج ك تقاليده ،ك إشارة
ا١تركر ،ك نظاـ ا١تطبخ ،ك اللباس ك نظاـ األزياء السائدة ُب ٣تتمع ما ،تشك ؿ عبلمات ك أنظمة عبلمات،ك إشارات ك
دالالتٗ ،تتلف من ٣تتمع آلخر.
 )icôneك الدليل أك الشاىد (  ،)indiceك الرمز (
ك ٯتيز بَتس بُت ثبلثة أنواع من العبلمات:األيقونة (
.)symboleفاأليقونة تقوـ على « شبو فعلي بينها ك بُت مدكلو٢تا ،من كل اٞتهات أك بعضها .فالصور الفوتوغرافية ك
الرسوـ ك ا٠ترائط اٞتغرافية ىي أمثاؿ ىذا الصنف من العبلمة .ك كذلك قد توجد الداللة األيقونية ُب األلفاظ  ،فلفظ
«كيكي كيكي » مثبل ُب اللغة العربية تقليد لصياح الديك .ك لكن على ا١تستول اللفظي ،ال تتحقق ىذه الداللة
بتطابق كلي،بل جزئي فقط ،يشهد على ذلك اختبلؼ الدالالت باختبلؼ اللغات .فمع أنو يوجد شبو بُت األلفاظ
 «:كيكي كيكي » بالعربية  ،ك « »cuckooباالنكليزية  ،ك « »cocoricoبالفرنسية ،ك «»kikeriki
باأل١تانية ،ىناؾ غَت فارؽ ُب الرسم الصوٌب لصياح الديك .قد ٯتتد ٣تاؿ ا١تقارنة ُب األلفاظ احملاكية للمدلوالتا٠تارجية بُت
لغات متنوعة من شبو تاـ تقريبا كما بُت لفظيت  «:شنخر » العربية « »schenachernاأل١تانية  ،إٔب االختبلؼ
الكلي كما بُت كلمة «عواء » ك ا١ترادؼ الفرنسي ٢تا « .»aboiementك يعود ذلك إٔب أف التصوير بالكلمات مقيد
ُب كل لغة ببلئحة األصوات ك طريقة مزجها  .فاللغات الطبيعية ال تستعمل كل األصوات اللفظية ك ال ٕتيز كل التقاليب
ا١تمكنة  ،بل تنفرد كل منها .ك ىذا الًتكيب  ،باإلضافة إٔب أنو ٭تدد إمكانية ا١تزج بُت اٟتركؼ٬ ،ترم بتسلسل زماين
كاحد يأىب التعدد الصوٌب الواقع أحيانا ُب ا١تدلوالت ا٠تارجية  .بالطبعُ ،ب بعض األنواع األيقونية قد تقًتب العبلمة كثَتا
من مدلو٢تا  ،كما ُب النحت ك الرسم  ...اْب ،لكن حىت ُب ىذا اجملاؿ ،ال تتحرر الداللة ٘تاما من شركط اإلدراؾ اٟتسي
 ،ك من كودة (  )codeاإليصاؿ ا١تعموؿ هبا .فهكذا مثبل  ،مازاؿ يستعمل ُب التصوير منذ عصر النهضة  ،التدرج ُب
األحجاـ للداللة على العمق ،بينما ُب القركف الوسطى  ،فإف ىذا التدرج يشَت إٔب مكانة الشخص ا١تمثّل :فبقدر ما كاف
رسم الشخص كبَتا كانت مكانتو رفيعة  .كذلك كاف الفناف ُب عصر النهضة يرسم الصفات اليت يراىا  ،أما الفناف
التكعييب فيضم الصفات اٟتاضرة ُب ذىنو عن الشيء  ،حىت ك إف استحالت رؤيتها معا من زاكية بصرية معينة  .ضمن
مفهوـ األيقونة يذكر بَتس ثبلثة أصناؼ  :الصورة  imageك ىي تشارؾ ا١تدلوؿ بالصفات البسيطة  ،ك التمثيل
البياين  diagrammeالذم يشبهو بالًتتيب العبلئقي  ،ك أخَتا االستعارة .»150metaphore
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) ، ) indiceفيعرفو بَتس « باالتصاؿ الدينامي ك
أما القسم الثاين من أنواع العبلمة  ،أم الشاىد أك الدليل
ضمنو ا١تكاين مع ا١توضوع العيٍت من جهة ،ك مع حواس أك ذاكرة الشخص من جهة أخرل .ك ىو يأخذ الشاىد ٔتعٌت
عاـ جدا يشمل كل عبلمة تقوـ بينها ك بُت موضوعها ٣تاكرة فعلية كاقعية  .ىذه اجملاكرة قد ٘تتد من العلية إٔب ٣ترد
االتفاؽ ،فهكذا مثبل الدخاف شاىد على النار ،ك الصراخ دليل على الوجع ،ك التصبيع شاىد على الشيء ا١تصبع
عليو ،ك كذلك أٝتاء اإلشارة  :ىذا  ،ىذه ...اْبٖ .تت ىذا ا١تفهوـ العاـ يندرج كثَت من أصناؼ العبلمات الشائعة ُب
بعض اللغات ،منها  :ما يسمى بالفرنسية (  ،)indiceك ما ٯتكن أف نطلق عليو بالعربية اسم «القرينة » .فالقرينة
تنحصر ُب العبلمات اليت بينها ك بُت مدلوالهتا ٣ترد جوار أك تبلصق  .ك العارض(  ،)symptômeك ىو عبلمة
مرضية ترتبط ٔتدلو٢تا ارتباطا طبيعيا  ،ك اإلشارة (  ،)signaleك ىي تتميز بقصدية اإليصاؿ  ،مثل أضواء السَت  ،ك
صفارة انطبلؽ السبق .»151
ك يسمى النوع الثالث من ثبلثية بَتس بالرمز الذم يقوـ ،كما جاء ُب تفسَت جاكبسوف لنظرية الفيلسوؼ
األمريكي ،على اجملاكرة ا١تتواضع عليها بينو ك بُت ا١تدلوؿ ،ك ا١تكتسبة بالتعلم ،لذلك »ال ٭تصل الرمز إال بقاعدة ٖتدد
عبلقة اجملاكرة  ،ك ىو ال يستلزـ أدىن شبو أك علّيو أك اتصاؿ خارجي مع ا١تدلوؿ  ،من ىذا القبيل العبلمات اللغوية.
بالطبع  ،إف تعريف الرمز هبذا الشكل ٮترج عن االستعماؿ ا١تتعارؼ عليو ُب اآلداب ك الفنوف  ،لكن بَتس يربر ىذا
ا٠تركج بالعودة إٔب ا١تعٌت األصلي لكلمة (  . )symboleففي اليونانية كانت تعٍت الشيء الذم يلقى أك يرمى ،ك
بالتإب كانت تعٍت عن طريق االستعارة العقد أك االتفاؽ  .هبذا ا١تعٌت كاف أرسطو يقوؿ عن االسم إنو رمز أم عبلمة
كضعية .أما الرمز با١تفهوـ الشائع ،فيجب إدراجو عند بَتس ٖتت قسم األيقونة ،إذ أنو يفًتض شبها ما بينو ك بُت
ا١تدلوؿ  .إف نظرة سريعة على كل من التقسيمُت للعبلمة عند العرب ك بَتس قد توحي هبذه ا١تقارنة :
داللة كضعية
داللة عقلية
داللة طبيعية
152
رمز »
شاىد
أيقونة
ا١تصورة (الداؿ) ك ا١توضوع (ا١تشار
ك خبلصة القوؿ إف العبلمة األيقونية ىي العبلمة اليت تكوف فيها العبلقة بُت ّ
إليو ) عبلقة تشابو ،ك العبلمة ا١تؤشرية ،أك اإلشارية ىي العبلمة اليت تكوف فيها العبلقة بُت ا١تصورة ك ا١توضوع عبلقة
سببية منطقية مثل ،ارتباط الدخاف بالنار  ،أك األعراض الطبية اليت تشَت إٔب كجود علة عند ا١تريض  ،ك اآلثار اليت نراىا
على الرماؿ ،ك اليت تدؿ على مركر أناس من ىذا الدرب ،ك العبلمة الرمزية ىي العبلمة اليت تكوف فيها العبلقة بُت
ا١تصورة ك ا١توضوع عبلقة ٤تض عرفية ،ك غَت معللة ،فبل يوجد بينهما تشابو ،أك صلة طبيعية ،أك عبلقة ٕتاكر ،مثل
ّ
ارتباط صوت الغراب بالشؤـ  ،كالشمس باٟترية ك اٟتمامة البيضاء بالسبلـ ...اْب.
-6مدارس السيميائية و اتجاىاتها:
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استمدت السيميائية أصو٢تا من اللسانيات،ك تفرعت ،باعتبارىا منهجا للتحليل ،إٔب مدارس ك إتاىات،
ٯتكن تشخيصها على الشكل التإب :
 -االتجاه الفرنسي  :ك يتفرع ىو بدكره إٔب إتاىات ك مدارس :

أوال :السوسيرية  :يعد العآب اللغوم السويسرم فرديناف دكسوسَت ىو مؤسس اللسانيات ك السيميولوجيا ،على الرغم
من أف السيميائيات ٢تا تاريخ طويل  ،ذك جذكر موغلة ُب القدـ ،بدأت بذكرىا مع الفكر اليوناين ،ك مع عطاءات
العرب القدامى ،ك فبلسفة عصر النهضة ،إال أف مسا٫تة ىؤالء ٚتيعا ،كانت مسا٫تة متواضعة جدا ،أك عبارة عن
أفكار متناثرة ىنا ك ىناؾٖ ،تتاج إٔب تنسيق نظرم ،ك نظاـ منهجي ك منطقي  .بيد أف البداية اٟتقيقية للسيميائية،
كانت مع التصور السوسَتم ،الذم ح ّدد ٢تا مكانو كربل ،إذ جعلها تشتمل ُب طياهتا على اللسانيات ،ك ع ّدىا علما
للعبلمات يدرس حياة الدالئل داخل اٟتياة االجتماعية ك الطبيعية كذلك  ،ك األنساؽ القائمة على اعتباطية الدليل،
الذم يعتربه ٤تايدا ،يقصي الذات كاإليديولوجيا ،ك يتسم بالتجريد.
كعبلكة على ذلك فإف للسيميولوجيا عند سوسَت موضوعُت رئيسيُت :
الدالئل االعتباطية ،ك الدالئل الطبيعية ،فلكي ٖتدد استقبل٢تا ،ك ٣تا٢تا االبستيمولوجي  ،ك تكوف مصطلحاهتا اإلجرائية
 ،ك تصوراهتا النظرية ،ما عليها إال أف تستعَت من اللسانيات مفاىيمها ك مبادئها ،كاللساف ك الكبلـ ،ك السانكركنية ك
الدياكركنية .ىذا
كأف العبلمة لدل سوسَت ,قائمة علل الداؿ ك ا١تدلوؿ ,مع إسقصاء ا١ترجع ,ك العبلقة ا١توجودة بينهما اعتباطية.
ك ىكذا حصر سوسَت عبلمتو ُب إطار ثنائي قائم على الداؿ ك ا١تدلوؿ ,ك أغفل بعض ا١تؤشرات الضركرية ُب
التدليل كالرمز ك اإلشارة ك األيقونة؛ ك مع ذلك فقد استفادت من ىذه الثنائية ا١تقاربات السيميوطيقية قي ٖتليل النص
١تا حاكلت الًتكيز على شكلنة ا١تضموف ,كإبعاد الواقع أك ا١ترجع ٔتحاكالتو ا١تختلفة .ك على الرغم من أف ا١تبٌت الثنائي
للعبلمة عند سوسَت ك انغبلقها على نفسها ,بسبب إ٫تا٢تا للمرجع أك ا١تشار إليو ,فقد أثرل سوسَت ا١تقاربة
السيميولوجيا بكثَت من ا١تصطلحات,
ك التصورات ك ا١تفاىيم اللسانية ,ذات الفعالية الكبَتة ُب اإلجراء كفك مغالق النصوص ,ك ىو الشيء الذم أىلو ليكوف
رجل عصره.153

ثانيا :سيمياء التواصل:

 )griceك موناف (  )mouninك برييطو
ٯتثل ىذا االٕتاه زمرة ا١تناطقة ك اللسانيُت ,منهم كرايس (
( )prietoك بويسنس (  )buyssensك غَتىم كثَت .ك ينظر ىذا االٕتاه إٔب الدليل على أنو أداة تواصليو ,أم
مقصدية إببلغية ,ك ىذا مفاده أف العبلمة تتكوف من ثبلثة عناصر :الداؿ ,ك الدليل ,ك القصد ,أك الوظيفة .ك ال يهم
ىؤالء اللغويوف ك ا١تناطقة "من الدكاؿ ,ك العبلمات السيميائية غَت اإلببلغ ك الوظيفة االتصإب ة أك التواصلية ,ك ىذه
الوظيفة ال تؤديها األنساؽ اللسانية فحسب ,بل ىناؾ أنظمة سننية غَت لغوية ,ذات كظيفة سيميوطيقية تواصلية.إف
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السيميولوجيا حسب بويسنس دراسة لطرؽ التواصل ,ك الوسائل ا١تستعملة للتأثَت على الغَت قصد إقناعو أك حثو أك
إبعاده .أم أف موضوع السيميولوجيا ,ىو التواصل ا١تقصود ,ال سيما التواصل اللساين
ك السيميوطيقي."154
فالسيميولوجيا لدل ىؤالء تركز على الدالئل القائمة على القصدية التواصلية ,ألف التواصل ىو ا٢تدؼ ا١تقصود
من السيميولوجيا .كلسيمياء التواصل ٤توراف اثناف٫ ,تا٤ :تور التواصل ,ك ٤تور العبلمة .ك كل من ىذين احملورين
"يتشعب إٔب أقساـ ك ىكذا ,ٯتكن أف ينقسم التواصل السيميائي :إٔب إببلغ لساين ,ك إببلغ غَت لساين .فالتواصل
اللساين يتم عرب الفعل الكبلمي ,فعند سوسَت ال بد من متكلم ك سامع ,باإلضافة إٔب تبادؿ اٟتوار عرب الصورة الصوتية
ك الصورة السمعية .بينما التواصل لدل شينوف ك كيفر ,يتم عرب إرساؿ الرسالة من طرؼ ا١تتكلم إٔب ا١تستقبل ,ك ىذه
الرسالة يتم تشفَتىا
ك ترسل عرب القناة ,ك يشًتط الوضوح ك سهولة ا١تقصدية ,لنجاح الرسالة ,قصد أداء رسالتها ,ك بعد التسليم يقوـ
ا١ترسل إليو بتفكيك الشفرة ك تأكيلها .أما التواصل غَت اللساين ,فيعتمد على أنظمة سننية غَت أنساؽ اللغة ,ك ىي
حسب بويسنس مصنفة حسب معايَت ثبلثة:
 معيار اإلشارية النسقية ,حيث تكوف العبلمات ثابتة ك دائمة ,ك من أمثلة ذلك( :الدكائر ,ا١تثلثات ,ا١تستطيبلت ,كعبلمة السَت).
 معيار اإلشارية البلنسقية ,عندما تكوف العبلمات غَت ثابتة ك غَت دائمة على عكس ا١تعيار األكؿ٨ ,تو (ا١تلصقاتالدعائية).
 معيار اإلشارية ,حيث العبلقة جوىرية بُت معٌت ا١تؤشر ك شكلو ,مثبل (الشعارات الصغَتة اليت توضع فوؽ كاجهاتالدكاكُت أك ا١تتاجر قصد تركيج البضائع) ك ضمن ىذا ا١تعيار األخَت يوجد معيار آخر :اإلشارية ذات العبلقة
االعتباطية ,كالصليب األخضر الذم يشَت إٔب الصيدلية...فالكبلـ معيار لئلشارية ا١تباشرة ,إذ ال شيء ٭توؿ بُت
األصوات ا١تلتقطة ك داللتها اليت رٝتت ٢تا .ك لكن (ا١تورس )morce ،يعد معيارا نيابيا ,إذ أنو لكي يتوصل إٔب ا١تعٌت
الذم يريد ىذا ا١تورس أف ينقلو ,ال بد من االنتقاؿ من العبلمة فيو إٔب العبلمة ُب الكتابة الصوتيةٍ ,ب من العبلمة ُب
الكتابة الصوتية إٔب العبلمة الصوتية.155
يقسم إٔب تواصل لساين ،ك تواصل غَت لساين.
ك ىكذا نبلحظ أف التواصل السيميائي ّ

أ -التواصل اللساين :ك ينحصر ُب عملية التواصل اليت ٕترم بُت البشر بواسطة الفعل الكبلمي .كىو من منظور
دكسوسَت حدث اجتماعي يبلحظ ُب الفعل الكبلمي ،فلكي يتحقق ما يسميو سوسَت بدائرة الكبلـ ,ال بد من كجود
ٚتاعة أك شخصُت على األقل.
ب -التواصل غَت اللساين :ك ىو الذم تستعمل فيو لغات غَت اللغات ا١تعتادة,
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ك يصنف ،كما رأينا من قبل ,حسب معايَت ثبلثة :معيار اإلشارية النسقية ,حُت تكوف العبلمات ثابتة ك دائمة
كعبلمات السَت ,ك األشكاؿ ا٢تندسية (مثلثات ,مربعات ,مستطيبلت ,دكائر...اْب)ٍ ,ب معيار اإلشارية البلنسقية حُت
تكوف العبلمات غَت ثابتة,
ك غَت دائمة كا١تلصقات الدعائية ا١تختلفة اليت تستعمل الشكل ك اللوف قصد إثارة انتباه ا١تستهلك إٔب نوع خاص من
السلعٍ ,ب معيار اإلشارية اليت ١تعٌت مؤشرىا عبلقة جوىرية بشكلها ,كالشعارات الصغَتة اليت ترسم عليها مثبل قبعة ,أك
مظلة ٍب تعلق على كاجهات ا١تتاجر دليبل على ما يوجد فيها من البضائع.156
ىذا فيما ٮتص ٤تور التواصل ,أما ٤تور العبلمة ,فإف الداؿ ك ا١تدلوؿ يشكل ما يسمى بالعبلمة اليت يصنفها
أنصار ىذا االٕتاه إٔب أربعة أصناؼ:
 -1اإلشارة :ك ىي بدكرىا تتفرع إٔب عدة أنواع ٯتكن إٚتا٢تا فيما يأٌب:
أ -الكهانة ،أك العرافة اللتاف ٗترباف اإلنساف بظواىر ال تزاؿ ُب ضمَت الغيب ,مثل السحب ا١تنبئة بالشتاء ,أك الصحو,
ك ٛترة األصيل ا١تنبئة بالغركب ,ك اإلرىاصات اليت تنذر بقياـ ثورة...اْب.
ب -أعراض ا١ترض ،أم اإلشارات إليو ,كاٟتمى ,أك أٓب معُت ,أك لوف غَت طبيعي ,ك كذلك ا٢تدير الغريب الصادر عن
٤ترؾ السيارة ,يدؿ على اختبلؿ ضبطو ,ك ذبوؿ الشجَتات ُب منطقة فيها العمراف ,يدؿ على تلوث اٞتو.
ج -البصمات ك اآلثار ك الرسوـ اليت تدؿ على حضور ,أك على حدث كقع ُب زمن مضى ,ك مثلها الرباىُت ك األشياء
الشاىدة :إف األرض ا١توحلة ترسم عليها صورة حدكة اٟتصاف ,ك إف عنف إيقاؼ السيارة يًتؾ على الطريق ا١تبلّطة خطا
أسود ,ك إف أٛتر الشفاه الذم يلوف (فلًت) السيجارة يدؿ على حضور أنثوم بُت مدعوم حفلة ساىرة.
ك إف بقايا األكاين الفخارية أك األسلحة أك األدكات اليت يعثر عليها عآب اآلثار تساعده على ٖتديد كيفية تعاقب
اٞتماعات اإلنسانية على ا١تكاف الذم ٯتارس فيو حفرياتو .ك ٦تا تتميز بو اإلشارة أهنا حاضرة مدركة ظاىرة ٕتعل نفسها
رىن إشارة اإلنساف الذم ٯتلك حق تعريفها ُب ذاهتا ك شرحها الشرح ا١تراد أىن ك مىت ظهرت.157
 -2ا١تؤشر :ىو العبلمة اليت ىي ٔتثابة إشارة اصطناعية ,ىذا ا١تؤشر ك ىو يفصح عن فعل معُت ,ال يؤدم ا١تهمة
ا١تنوطة بو إال حيث يوجد ا١تتلقي لو.158
تعرؼ ُب األيقوف على األ٪توذج
 -3األيقوف :ك ىي عبلمة تدؿ على شيء ٕتمعو إٔب شيء آخر عبلقة ا١تماثلة ,إذ يُ ّ
الذم جعل األيقوف مقاببل لو .ك من ىنا تبدك عبلقة ا١تماثلة رابطة طبيعية بُت الشيء ك أيقونو ,كما تبدك الرسالة
األيقونية أكثر حقيقة ك مباشرة ُب إببلغ التجارب .ك لكن ىذا ال يعٍت قصر معٌت األيقوف على ا١تماثلة بُت شيئُت
كاقعيُت ,إذ ٯتكن أف تقوـ ا١تماثلة بالقياس إٔب ا١تعركؼ ,كما ىو اٟتاؿ ُب األعماؿ ا١تتخيلة ,رٝتا كانت أك مسرحا أك
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سينما .فا١تتلقي يستقبل تأثَت ما يعرض أمامو ,ألف ا١تماثبلت اٞتزئية اٟتاصلة بُت ما يعرفو ك ما يعرض أماموٕ ,تعلو
يقبل إمكاف مشاهبة ما يعرفو ٔتا ٬تهلو فيتكشف لو.159
 -4الرمز :ك يسميو بعضهم :عبلمة العبلمة ,أم العبلمة اليت تنتج قصد النيابة عن عبلمة أخرل مرادفة ٢تا ,ك من ىنا
يصبح الرمز داال على شيء ليس لو كجو أيقوين ,كا٠توؼ ,ك الفرح ,ك اٟترب ,ك العدؿ ,ك اإلخبلص...اْب .ك يعد
من بُت أنواع الرمز كل الشعارات ك الصفات ,ك الشارات ,فيقاؿ :إف السلحفاة رمز للبطء ,ك إف الثور شعار القوة,
كما أف اٟتمامة رمز الرباءة ك السبلـُ ,ب حُت أف الديك شعار للحذر .أما بالنسبة للصفة ,فإف الصاعقة كانت صفة
ٞتوبيًت ,كما أف ا١تنجل صفة لسَتيس إ٢تة اٟتصاد.160
يركز ىذا االٕتاه على دراسة أنظمة االتصاؿ عامة سواء كانت لغوية أك غَت لغوية ,إذ ٭تاكؿ ٖتديد األنظمة
ا١تختلفة كفق عدد من اإلشارات كضمنها األلفاظ اللغوية .ك ىذا يعٍت أف السيمياء دراسة ألنظمة االتصاؿ عامة ،ك
ليست خاصة باألنظمة الدالة فحسب .ك ينظر أصحاب ىذا االٕتاه إٔب أنظمة اللباس ك الغذاء على أهنا أنظمة دالة .
كعليو ،فالسيمياء ىي أساس للتواصل عامة ،كبذلك تصبح اللغة أك الرموز اللغوية جزءا من أنظمة التواصل مثلها مثل
اإلشارة ك اإلٯتاء ك األيقوف.
 :الداؿ
ك يذىب أنصار ىذا االٕتاه إٔب أف العبلمة تتكوف من كحدة ثبلثية ا١تبٌت
ك ا١تدلوؿ ،ك القصد .ك يركز ىؤالء ُب أْتاثهم على الوظيفة التواصلية  .كعندىم أف الوظيفة االتصالية ال ٗتتص بالرسالة
اللسانية ،ك إ٪تا توجد ىذه الوظيفة ُب البنيات السيميائية غَت اللسانية ،غَت أف ىذا التواصل مشركط بالقصدية،ك إرادة
ا١ترسل ُب التأثَت على غَته ،ك بناء على ذلك ا٨تصر تعريف العبلمة ،عند بعضهم ،بأهنا حركة يقصد هبا االتصاؿ
161
بشخص ما ،أك إعبلمو بشيء ما.
ك ىكذا حصر أنصار ىذا االٕتاه السيميائية ٔتعناىا الدقيق ُ،ب دراسة أنساؽ العبلمات ذات الوظيفة
التواصلية ،ك أبعدكا ذلك النوع من السيميائية الذم يدرس البنيات اليت تؤدم كظائف غَت كظيفة التواصل ا١تعتمد على
القصدية.
ثالثا :سيمولوجيا الداللة:
خَت من ٯتثل ىذا االٕتاه ىو ركالف بارت الذم يعترب البحث السيميولوجي عبارة عن دراسة لؤلنظمة الدالة ،
فمن منظوره ،أف ٚتيع األنساؽ ك الوقائع تدؿ ،فهناؾ من «يدؿ بواسطة اللغة  ،ك ىناؾ من يدؿ بدكف اللغة السننية ،
بيد أف ٢تا لغة داللية خاصة .ك ما دامت األنساؽ ك الوقائع كلها دالة ،فبلعيب من تطبيق ا١تقاييس اللسانية على
الوقائع غَت اللفظية أم أنظمة السيميوطيقا غَت اللسانية لبناء الطرح الدالٕب ،انتقد بارت ُب كتابو (عناصر
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السيميولوجيا) األطركحة السوسَتية اليت تدعو إٔب إدماج اللسانيات ُب السيميولوجيا ،مؤكدا بأف اللسانيات ليست فرعا
كلو كاف ٦تيزا ،من علم الدالئل ،بل السيميولوجيا ىي اليت تشكل فرعا من اللسانيات.» 162
ك هبذا الطرح ،يكوف بارت قد ٕتاكز قصور الوظيفيُت الذين ربطوا بُت العبلمات ك ا١تقصدية  ،كأكد على كجود
أنساؽ غَت لفظية حيث التواصل غَت إرادم ،ك لكن البعد الدالٕب موجود بدرجة كبَتة .ك ُب نظره ،أف اللغة ىي
الوسيلة الوحيدة اليت ٕتعل ىذه األنساؽ ك األشياء غَت اللفظية دالة .حيث إف« كل اجملاالت ا١تعرفية ذات العمق
السوسيولوجي اٟتقيقي تفرض علينا مواجهة اللغة ذلك أف األشياء ٖتمل دالالت .غَت أنو ما كاف ٢تا أف تكوف أنساقا
سيميولوجية ،أك أنساقا دالة لوال تدخل اللغة ك لوال امتزاجها باللغة ،فهي إذنا تكتسب صفة النسق السيميولوجي من
اللغة .ك ىذا ما دفع ببارت إٔب أف يرل أنو من الصعب جدا تصور إمكاف كجود مدلوالت لنسق صور أك أشياء خارج
اللغة ْتيث إف إدراؾ ما تدؿ عليو مادة ما يعٍت اللجوء ،قدريا ،إٔب تقطيع اللغة ،فبل كجود ١تعٌت إال ١تا ىو مسمى  ،ك

عآب ا١تدلوالت ليس سول عآب اللغة.»163
فعناصر سيمياء الداللة اليت حدد حددىا بارت مستقاة على شكل ثنائيا٘تن األلسنية البنيوية ،ك ىي اللغة ك
الكبلـ ،الداؿ ك ا١تدلوؿ ،ا١تركب ك النظاـ ،التقرير
ك اإل٭تاء .ك ىكذا نبلحظ أف بارت تسلح باللسانيات ١تقاربة الظواىر السيميولوجية كأنظمة اإلشارات ،ك األساطَت ،ك
ا١توضة  ...اْب  ،قصد البحث عن داللة األنساؽ اللفظية ك غَت اللفظية ُب العمل الفٍت.
٭تصر ىذا االٕتاه العبلمة ُب كحدة ثنائية ا١تبٌت :داؿ ك مدلوؿ ،على غرارا ما اقًتحو سوسَت للعبلمة اللغوية ،إال
أف أنصار ىذا االٕتاه ٬تعلوف علم العبلمة فرعا من اللسانيات ،عكس سوسَت الذم يقوؿ بعمومية علم العبلمة ،ك
خصوصية علم اللغة .كتأسيسا على ذلك أصبح النظاـ اللغوم ا١تغلق أ٪توذجا ٬تب أف ٭تتذل ُب دراسة ٚتيع األنظمة
الدالة،ألف ا١تعرفة السيميائية ال ٯتكن أف تكوف اليوـ سول نسخة من ا١تعرفة اللسانية .164
ك من منظور ركالف بارت ،أنو ال توجد ُب اٟتياة اجملتمعية ا١تعاصرة أنظمة عبلمات ،غَت اللغة البشرية ٢،تا ما
للغة من سعة كأ٫تية  ،فا١تاىية البصرية ،مثبل ،تعضد داللتها من خبلؿ اقًتاهنا برسالة لسانية  ،كالسينما كاإلشهار ،ك
165
الصور الصحفية  ...اْب ْ ،تيث يرتبط جزء من الرسالة األيقونية على األقل ،بعبلقة إنابة مع نظاـ اللساف.
كمن الدراسات اليت قاـ هبا بارت ،يظهر أنو ح ّدد أف السيميائية تقوـ على العبلقة بُت العبلمة ك الداؿ ك
صعيد العبارة ،ك يشكل صعيد ا١تدلوالت صعيد
صعيد الدكاؿ َ
ا١تدلوؿ ،فالعبلمة مكونة من داؿ ك مدلوؿ يشكل ُ
احملتول  ،ك إذا أخذنا نظاما مثل األدب٧ ،تد أنو يتكوف من مثلث :العنصر األكؿ فيو ىو الداؿ أك القوؿ األديب،
كالعنصر الثاين ىو ا١تدلوؿ ،أك العلة ا٠تارجية للعمل  ،ك العنصر الثاين ىو ا١تدلوؿ ،أك العلة ا٠تارجية للعمل ،ك العنصر
الثالث ىو العبلمة  ،أك العمل األديب ،ك ىذا العمل ذك داللة .ك ٙتة مثاؿ آخر ىو باقة الورد،إذ ٯتكن أف تستعمل
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لًتمز إٔب العاطفة ،ك عندما تفعل ذلك ،فباقة الورد ىي الداؿ ،ك العاطفة ا١تدلوؿ  ،ك تنتج العبلقة بُت االثنُت أم
(اٟتصيلة الًتابطية ) اللفظة الثالثة باقة الورد بوصفها عبلمة  ،ك بوصفها عبلمة من ا١تهم أف نفهم أف باقة الورد شيء
٥تتلف ٘تاما عن باقة الورد بوصفها داال :أم بوصفها كيانا زراعيا ،ك تكوف باقة الورد بوصفها داال خالية  ،ك
بوصفها عبلمة مآلل ،ك ما مؤلىا (بالتدليل )ىو اٞتمع بُت ىدُب (أنا) ك طبيعتو التقليدية ُب اجملتمع ك القنوات اليت
تعرضت على سلسلة من الوسائل ا١تبلئمة للغرض ،فالسلسلة كاسعة ك لكنها ذات صيغة تقليدية ،ك هبذا فهي ٤تدكدة،
ّ
166
ك تعرض أيضا نظاما معقدا لطرائق الًتميز.
يرل ىذا االٕتاه أف السيمياء ىي دراسة األنظمة الدالة من خبلؿ الظواىر االجتماعية ك الثقافية ا١تبلبسة للنص
 ،ك يؤكد على دراسة أنظمة االتصاؿ غَت اللغوية ٓتاصة .ك يركز على تطبيق مفاىيم اللسانيات ُب شكلها البنيوم ،
كجهتها الداللية ا١توصولة باٟتياة االجتماعية لؤلفراد ك اٞتماعات ،كما أف أصحاب ىذا االٕتاه يركف بأف النص األديب
ليس نتاجا ،بل ىو إشارة إٔب شيء يقع كراءه  ،لتصبح مهمة الناقد ىي تفسَت ىذه اإلشارة ك استكشاؼ حدكدىا ك
تأكيلها ،ك ٓتاصة اٟتد ا٠تفي أك ا١تعٌت العميق.167
ك ُب ىذا االٕتاه تشمل اإلشارة كبل من الرمز ،ك السمة  ،ك القرينة ،ك األمثولة ،ك ىىُ ،ب نظر  ،ركالف بارت
ٖ ،تيل على عبلقة بُت طرفُت (باث ك متلقي) ُب شكل تنظيم صورم للمحتول فيما بُت ا١تدلوالت 168 .ك ُب ىذا
اٟتاؿ  ،يتم التوافق بُت أشكاؿ التلقي من حيث فهم احملموالت اإلشارية ،ك تعدد القراءات ،كفق عملية استكشاؼ
للمعاين ا١تصاحبة  ،ك ىي معاف ال توجد ُب ا١تعاجم ،كإ٪تا تستنطق من السابق ك البلحق  ،ك ا١تتشاكل ك ا١تتناقض ك
غَتىا من ا١تظاىر اليت تزخر هبا كحدات النص القرائية  .كما أف أصحاب ىذا االٕتاه يركف أف اللغة ال تستنفذ كل
إمكانيات التواصل  ،كىو األمر الذم جعل البشر يتواصلوف  ،سواء توفرت القصدية أـ ٓب تتوفر ،بكل األشياء الطبيعية
ك الثقافية.
رابعا :مدرسة باريس السيميولوجية:

 )greimasكجاف كلود كوكي (  ،)jeam claude coquetك
ك ٯتثل ىذه ا١تدرسة كل من كرٯتاس (
ميشيل أريفي ( ،)arrivéك كلود شابركؿ (. )claude chabrolك ٕتسدت أعماؿ ىذه ا١تدرسة ُب الكتاب القيم
الذم صدر سنة ٖ 1982تت عنواف السيميولوجية ،مدرسة باريس .كلقد كسع ىؤالء الكتاب من مفهوـ السيميولوجيا
الذم ال يتجاكز أنظمة العبلمات ،إٔب مصطلح السيميوطيقا الذم يقصد بو علم األنظمة الدالئلية .كاعتمدت ىذه
اجملموعة على أْتاث كل من دكسوسَت ،كىلمسليف،كبَتس .
ككاف ركاد مدرسة باريس يهتموف بتحليل ا٠تطابات ك األجناس األدبية من منظور سيميوطيقي بغية استكشاؼ
القوانُت الثابتة ا١تولدة لتمظهرات النصوص العديدة ،إذ انصبت أْتاث كرٯتاس على النصوص السردية ،كاٟتكائية
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ا٠ترافية .فكاف يهتم ُب أْتاثو بالداللة ك شكلنة ا١تضموف ،معتمدا ُب ذلك على التحليل البنيوم ،ككاف منهجو ُب ٖتليل
ا٠تطابات النصية السردية ،يرتكز على مستويُت  :سطحي ،كعميق .فا١تستول السطحي ،ينقسم إٔب مكوف سردم ،
الذم ينظم تتابع اٟتاالت ،كالتحوالت بينما ا١تكوف ا٠تطايب ،ينظم داخل النص  ،تسلسل الصور ك آثار ا١تعٌت ،أما
على ا١تستول العميق ،فهناؾ شبكة من العبلقات اليت ٖتدث ترتيبا ُب قيم ا١تعٌت حسب العبلقات اليت تدخل فيها .
إٔب جانب نظاـ العمليات الذم ينظم انتقاؿ قيمة إٔب أخرل ،كما أف ْتثو السيميوطيقي ،قائم على البنية العاملية من
مرسل ك مرسل اليو ،عبلكة على كجود ا١تربع السيميائي الذم يتحكم ُب البنية العميقة حيث ٭تدد عبلقات التضاد ك
169
التناقض ا١تولدة للصراع الدينامي ا١توجود على سطح النص السردم.

خامسا :اتجاه السيميوطيقا المادية:
ك ٘تثل ىذا االٕتاه جوليا كريستيفا (

 ،)julia kristievaحيث تعتمد على ُب ْتثها على التو فيق بُت

اللسانيات ك التحليل ا١تاركسي ،إل٬تاد التجاكر بُت الداخل
ك ا٠تارج ،من ا١تعطى التجرييب الداخلي .فقد استخدمت مصطلحات سيميولوجيا للوصوؿ إٔب التدليل ُب النصوص
احملللة  ،فاستبدلت ا١تعنم ا١توظف من قبل مدرسة باريس السيميولوجيا الداؿ على العبلمة ب « B»semanalyse
أم التحليل ا١تعنمي .فلم يكن ىدؼ كريستيفا الداللة  ،بل ا١تدلولية ،مستعملة مصطلحات ذات بعد ماركسي كا١تنتج
 ،ك ا١تمارسة الدالة ،ك ا١تنتوج ،على عكس ا١تصطلحات ا١تستخدمة ُب الفكر الرأٝتإب ،ك البلىوٌب ،كا١تبدع ك اإلبداع
الفٍت .170

سادسا :السيميولوجيا الرمزية :
 ،)molinoك جاف جاؾ نتيي ( .)nattierك تسمى
ك ٯتثل ىذا االٕتاه السيميولوجي الفرنسي مولينو (
سيميولوجيا ىذه ا١تدرسة بنظرية األشكاؿ الرمزية ،حيث استلهم كل من مولينو كنتيي نظرية بَتس األمريكي ا١توسعة عن
العبلمة ،ك أ٪تاطها كاإلشارة ك األيقوف ك الرمز ،ك استلهما أيضا فلسفة كاسَتر (  )cassiererالرمزية ،اليت تنظر إٔب
اإلنساف على أنو حيواف رمزم  .كتدرس ىذه ا١تدرسة األنظمة الرمزية بدال من أنظمة العبلمات ُب االٕتاىات
السيميولوجيا األخرل .171
ك ا١تبلحظ أف ىذا االٕتاه ٚتع بُت آراء بَتس ك كاسَتر  ،كحصر اٟتدث الرمزم ُب النصوص كا١تأثورات
الشفوية ،كالقرارات كالتنظيمات  ،ك األنظمة،
ك تدرس ىذا العناصر من خبلؿ ثبلثة مستويات  :ا١تستول الشعرم ،الذم يتناكؿ عبلقة ا١تنتج باإلنتاج ،كا١تستول
ينصب على اإلنتاج ُب عبلقتو بالقارلء ،ك تعد
احملايد أك ا١تادم  ،ك يتناكؿ اإلنتاج ُب نفسو  ،ك ا١تستول اٟتسي  ،ك
ّ
ىذه ا١تستويات ٔتثابة سوظائف الرمز.
ٚ169تيل ٛتداكم :السيميوطيقا ك العنونة .عآب الفكر ص 92
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 االتجاه االمريكي:)sémiotique

أطلق الفيلسوؼ ا١تنطقي تشارلز سندرس بَتس على علم العبلمات مصطلح (السيميوطيقا
اليت تقوـُ ،ب نظره ،على ا١تنطق ك الظاىراتية
ك الرياضيات  .ك هبذا التصور تكوف السيميوطيقا مدخبل ضركريا للمنطق الذم يعد فرعا متعشبا عن علم عاـ للدالئل
الرمزية  .كمن ٍب  ،فا١تنطق عند بَتس يرادؼ السيميوطيقا ا١تبنية على صياغة الفرضيات ك استنباط النتائج منها ،ك ٖتليل
ا١تقوالت ك ٘تظهر الدليل.
ك هبذا ا١تفهوـ تكوف السيميوطيقا لدل بَتس ْتثا موسعا ،إذ ينكب على الدالئل اللسانية ك غَت اللسانية ،ك
ىى ذات كظيفة فلسفية منطقية ال ٯتكن فصلها عن فلسفتو اليت من ٝتاهتا الواقعية ك التداكلية ك االستمرارية .ك تكمن
كظيفتها ُب إنتاج مراقبة مقصودة ك نقدية لبلعتقادات أك األعراؼ .ك من ىنا ٯتكن اعتبارىا سيميوطيقا الداللة ك
التواصل ك التمثيل ُب آف كاحد .كما أهنا « اجتماعية ك جدلية ،ك تعتمد على أبعاد ثبلثة أال ك ىى  :البعد الًتكييب
– البعد الدالٕب – البعد التداكٕب  .ك السبب ُب ذلك يعود إٔب أف الدليل البَتسي ثبلثي  :نظرا لوجود ا١تمثل أك الدليل

باعتباره دليبلُ ،ب البعد األكؿ  ،ككجود موضوع الدليل (ا١تعٌت) ُب البعد الثاين  ،ك البعد األخَت يتمثل ُب ا١تؤكؿ الذم
يفسر كيفية إحالة الدليل على موضوعو انطبلقا من قواعد الداللة ا١توجودة فيو .» 172
، 1916ك
ظهر كتاب بَتس (كتابات حوؿ العبلمة ) قبل ظهور كتاب (دركس ُب اللسانيات العامة ) لسوسَت
بالتإب ،يكوف بَتس قد سبق سوسَت ُب اٟتديث عن العبلمة ك أ٪تاطها  .ك عليو ،فالعبلمة لدل بَتس « ٦تثل  ،موضوع
 ،مؤكؿ  ،ك ىي مبنية على نظاـ رياضي قائم على نظاـ حتمي ثبلثي ،ك من ٍب ،أصبحت ظاىراتيتو ثبلثية :
 .1عآب ا١تمكنات (أكالنية )
 .2عآب ا١توجودات (ثانيانية)
 .3عآب الواجبات (ثالثانية)
فاألكؿ يعٍت الكائن فلسفيا ،ك الثاين ،يعٍت مقولة الوجود  ،ك الثالث ،يقصدبو الفكر ُب ٤تاكلتو تفسَت معآب
األشياء  .ك ىكذا ،ٯتثل ا١تؤكؿ الفكرة أك اٟتكم الذم يساعد على ٘تثيل العبلمة ٘تثيبل حقيقيا على مستول ا١توضوع
.عبلكة على ذلك ،فالعبلمة البَتسية (  ، )piercienقد تكوف لغوية أك غَت لغوية  ،ك ىي أنواع ثبلثة :األيقوف،
كاإلشارة  ،ك الرمز .ك تتفرع ىذه األشكاؿ الرمزية إٔب فركع متعددة ،ك متسعة.
إف األيقوف ،تكوف فيو العبلقة بُت الداؿ ك ا١تدلوؿ عبلقة تشابو ك ٘تاثل ،مثل ا٠ترائط ك الصور الفوتغرافية،
كاألكراؽ ا١تطبوعة ،اليت ٖتيل على مواضيعها مباشرة بواسطة ا١تشاهبة ،أما اإلشارة أك العبلمة ا١تؤشرية  ،فتكوف العبلقة،
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فيها بُت الداؿ كا١تدلوؿ ،سبيبة منطقية  ،كارتباط الدخاف بالنار مثبل ،أما الرمز ،فالعبلقة ا١توجودة ُب نطاقها بُت الداؿ
كا١تدلوؿ عبلقة اعتباطية  ،عرفية ،غَت معللة .فبل يوجد ٙتة أم ٕتاكر أك صلة طبيعية .»173
حوؿ كل مظاىر الوجود إٔب عبلمة ،حىت اإلنسافُ ،ب نظره ،عبلمةٔ ،تا
كما يبلحظ على سيميوطيقا بَتس أنو ّ
ُب ذلك مشاعره ك أفكاره .ك من البلفت للنظر أف كل ىذه العبلماتُ ،ب هناية األمر ،ال ٖتيل إٔب شيء سول عبلمة
أخرل  .ك ىو األمر الذم من أجلو صوبت سهاـ النقد لبَتس ،آخذة عليو مبالغتو ُب ٖتويل كل مظاىر الوجود إٔب
عبلمة ،ك متسائلة عن كيفية ا٠تركج من عآب العبلمات ا١تغلق على نفسو .
االتجاه الروسي:ك من أْتاث الشكبلنيُت الركس ظهور مدرسة تارتو (  )tartuاليت تع ّد من أبرز ا١تدارس السيميولوجية الركسية،
كمن أعبلمها البارزين  :يورم لو٘تاف (  )iouri lotmanمؤلف كتاب « بنية النص الفٍت » ،ك تودكركؼ ،ك غَت٫تا.
ٚتعت أْتاث ىؤالء األعبلـ ُب كتاب جامع بعنواف :أعماؿ حوؿ أنظمة العبلمات ...تارتو .1976
ميّزت تارتو بُت ثبلثة مصطلحات ،ىى  :السيميوطيقا ا٠تاصة ك ىي دراسة ألنظمة العبلمات ذات ا٢تدؼ

التواصلي ،ك السيميوطيقا ا١تعرفية اليت هتتم باألنظمة السيميولوجية ك ما يشاهبها ،ك السيميوطيقا العامة اليت تتكفل
بالتنسيق بُت ٚتيع العلوـ األخرل ،ك من بُت ىذه ا١تصطلحات اختارت تارتو السيميوطيقا ذات البعد االبستيمولوجي
ا١تعرُب .ك من ىنا اىتمت ىذه ا١تدرسة بسيميوطيقا الثقافة باعتبارىا الوعاء الشامل الذم تدخل فيو ٚتيع نواحي
السلوؾ الفردم منو ك اٞتماعي ،ك يتعلق ىذا السلوؾ بإنتاج العبلمات ك استخدامها؛ ألف العبلمة ،عند أصحاب ىذه
ا١تدرسة ،ال تكتسب داللتها إال من خبلؿ كضعها ُب إطار الثقافة ،فإذا كانت الداللة ال توجد إال من خبلؿ العرؼ ك
االصطبلح ،فهذاف بدكر٫تا ٫تا نتاج التفاعل االجتماعي ،ك بالتإب فهما يدخبلف ضمن آليات الثقافة .ك ال ينظر
أصحاب ىذه ا١تدرسة إٔب العبلمة ا١تفردة ،بل يتكلموف دكما عن أنظمة دالة  ،أم عن ٣تموعات من العبلمات  ،ك ال
ينظركف إٔب الواحد مستقبل عن األنظمة األخرل ،بل يبحثوف عن العبلقات اليت تربط بينها ،سواء كاف ذلك داخل
ثقافة كاحدة كعبلقة األدب مثبل بالبنيات الثقافية األخرل مثل الدين ك االقتصاد ك أشكاؿ التحية ...اْب ،أك ٭تاكلوف
الكشف عن العبلقات اليت تربط بُت ٕتليات الثقافة الواحدة عرب تطورىا الزمٍت ،أك بُت الثقافة ك البلثقافة .174
تنطلق سيميائية الثقافة من اعتبار الظواىر الثقافية موضوعات تواصلية كأنساقا داللية .ك ترتبط سيمياء الثقافة
باللسانيات البنيوية ك التحليلية ك لسانيات ا٠تطاب .استفاد إتاه سيمياء الثقافة من الفلسلفة ا١تاركسية  ،ك من
فلسفة األشكاؿ الرمزية .ك ٯتثل ىذا االٕتاه الذم تبلور سنة  ،1962عدد من العلماء ك الباحثُت الركس الذين تطلق
عليهم تسمية (ٚتاعة موسكو -تارتو ) ك ىم يركف أف العبلمة تتكوف من كحدة ثبلثية ا١تبٌت :الداؿ ك ا١تدلوؿ ك ا١ترجع
.
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ك يذىب أنصار سيمياء الثقافة إٔب أف العبلمة ال تكتسب داللتها إال من خبلؿ كضعها ُب إطار الثقافة ،ك
الباحثوف الركس ال ينظركف إٔب العبلمة ا١تفردة ،بل يتكلموف عن أنظمة دالة ،أم ٣تموعات من العبلمات ،ك ال يؤمنوف
باستقبلؿ النظاـ الواحد عن األنظمة األخرل ،بل يبحثوف عن العبلقات اليت تربط بينها ،سواء كاف ذلك داخل ثقافة
كاحدة ،أك داخل ثقافات ٥تتلفة .
 -االتجاه اإليطالي:

ٯتثل ىذا االٕتاه كل من أمربتو إيكو ،ك ركسي الندم ،حيث اىتم ىذاف الباحثاف كثَتا بالظواىر الثقافية
بوصفها موضوعات تواصلية ك أنساقا داللية على غرار سيميوطيقا الثقافة ُب ركسيا .
يرل أمربتو إيكو أف الثقافة ال تنشأ إال حينما تتوفر الشركط الثبلثة التالية :
أ -حينما يسند كائن مفكر كظيفة جديدة للشيء الطبيعي .

ب -حينما يسمي ذلك الشيء باعتباره يستخدـ إٔب شيء ما ،ك ال يشًتط أبدا قوؿ ىذه التسمية بصوت كما ال
يشًتط فيها أف تقاؿ للغَت .
ج -حينما نتعرؼ على ذلك الشيء باعتباره شيئا يستجيب لوظيفة معينة ك باعتباره ذا تسمية ٤تددة ،ك ال يشًتط

استعمالو مرة ثانية ك إ٪تا يكفي ٣ترد التعرؼ عليو .175
ك يؤكد امربتو ايكو على كل تواصل عبارة أف سلوؾ مربمج  ،ك أف أم نسق تواصلي يؤدم كظيفة ما  ،ك من

ٍب ،ٯتكن ألم نسق ذم صبغة مند٣تة ,أف يؤدم دكرا تواصليا .ك عليو ,فالثقافة ال تنحصر مهمتها ُب التواصل فقط,
بل إف فهمها فهما حقيقيا مثمرا ال يتم إال ٔتظهرىا التواصلي ,لذا ,فقوانُت التواصل ىي قوانُت الثقافة.ك بالتإب ,نبلحظ
مدل الًتابط كالتساكؽ ا١توجود بُت القوانُت ا١تنظمة للتواصل,ك القوانُت ا١تنظمة للثقافة .ك بناء على ىذا ,فقوانُت
التواصل ،ك ىي قوانُت الثقافة ,ك يعٍت ىذا ,أف قوانُت األنساؽ السيميوطيقية ىي قوانُت ثقافية .أما ركسي الندم فإنو
٭تدد السيميوطيقيا من خبلؿ أبعاد الرب٣تة ,اليت ٯتكن حصرىا عنده ُب ثبلثة أنواع:
 -1أ٪تاط اإلنتاج (٣تموع قول اإلنتاج ك عبلقات اإلنتاج).
 -2اإليديولوجيات (ٗتطيطات اجتماعية لنمط عاـ).
 -3برامج التواصل (التواصل اللفظي ك غَت اللفظي).176
ك من خبلؿ ما سبق ,يبدك أف السيميوطيقا لدل ركس الندم ىي تعرية للدليل اإليديولوجي ك فضحو ,مع تعرية الرب٣تة
االجتماعية للسلوؾ اإلنساين .ك ٖترير الدليل من االستبلب ك إرساء اٟتق ك ا٠تَت ك الصدؽ ,ك الكشف عن الوىم ك
اإليدكلوجيا ,ك ىذه السيميوطيقيا تتسم بالنزعة اإلنسانية؛ ألهنا تركز على اإلنساف ,ك التاريخ.ك السيميوطيقيا عند
ركسي الندم علم شامل للدليل ك للتواصل اللفظي ك مهما كاف اجملاؿ ا١تدركس .ينبغي أف تعٌت مباشرة ال بالتبادؿ ك
تطوراتو ,بل ينبغي أف تعٌت أيضا باإلنتاج ك االستهبلؾ ,ك ال بقيم التبادؿ فحسب ,بل بقيم االستعماؿ الداللية أيضا.
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ك من الواضح ,أف قيم التبادؿ الداللية ال ٯتكنها أف توجد بدكف قيم االستعماؿ الداللية ,ك أف قيم االستعماؿ الداللية
ال ٯتكنها أف تتجسد بدكف قيم التبادؿ الداللية .ك بالتإب ,فالسيميوطيقا ال ٯتكنها أف تعٌت فقط بالطريقة اليت تتبادؿ هبا
البضائع باعتبارىا رسائل ،ألهنا ينبغي أف تعٌت أيضا بالطريقة اليت ًب هبا إنتاج ىذه الرسائل (=البضائع ك النساء) ك
استهبلكها.177
ك ما ٯتكن مبلحظتو على االٕتاه اإليطإب ,أنو يلتقي مع مدرسة تارتو الركسية ُب الًتكيز على سيمبوطيقا
الثقافة ,ألف الظواىر الثقافية ذات مقصدية تواصلية.
رأي و تعقيب:
لقد أشرنا فيما سبق إٔب أىم االٕتاىات السيميولوجية اليت تناكلت كثَتا من الظواىر اللفظية ك غَت اللفظية ,ك
عليو ,ٯتكن أف ٪تيز بُت إتاىُت داخل السيميولوجية ا١تعاصرة  :االٕتاه األكريب الذم انبثق عن تصورات سوسَت ,ك ٯتثلو
كل من ىلمسليف ,ك بارت ,ك موناف ,ك برييطو ,ك بويسنس ك غَتىم .ك االٕتاه األمريكي,ك رائده كل من بَتس ,ك
موريس ,ك سيبوؾ...اْب.
نقر بصعوبة اٟتديث عن سيميولوجيا كاحدة ,أك نظريات
ك على الرغم من ىذا التفريع الثنائي ,فإنو ينبغي أف ّ
سيميوطيقية متجانسة ,ٯتكن أف تشكل مدرسة أك إتاىا أحاديا ,يعًتؼ داسكاؿ بأف السيميولوجيا العامة اليوـ كعلم
ال تزاؿ ُب طفولتها ,ك ىذا االعًتاؼ يعٍت ضمنيا أنو ال توجد بعد سيميولوجيا كاحدة ذات ٣تموعة من ا١تفاىيم
ك ا١تناىج متوفرة ,على مشاكل تقوًن اٟتلوؿ ك معايَت ىذا التقوًن٣ ,تموعة من شأهنا أف تكوف مشًتكة بُت كل أكلئك
الذين يعتربكف أنفسهم سيميولوجيُت .ك ُب مثل ىذا الوضع ,يرل داسكاؿ أف عدة مدارس تتعارض ال من حيث
النظريات السيميولوجية ا١تتنافرة اليت تقًتحها فحسب ,ك إ٪تا تتعارض أيضا من حيث تصورىا ١تا ٬تب أف يشكل نظرية
سيمولوجية.178
ك يعود ىذا االختبلؼ ُب االٕتاىات ك ا١تدارس السيميولوجية إٔب تعدد الركافد ك ا١تشارب (الرافد السوسَتم ,ك
الرافد البَتسي) ,ك إٔب تصورات كل سيميائي على حدة ,ك منطلقاهتم النظرية ك ا١تنهجية.
ك نظرا لتشعب استخدامات ا١تنهج السيميولوجيُ ,ب ٣تاالت معرفية ٥تتلفة ,ظهر تباين كبَت بُت الدارسُت ُب
استثماره ,ك ُب تعريفو ك ضبط حدكده ك مصطلحاتو ,ك ذلك تبعا الختبلؼ ا١ترجعيات ,ك تباين ا١تنطلقات اٟتضارية.
إف للسيمياء أٝتاء عديدة ,ك ىو تعدد يرمز إٔب اٟتَتة ك الًتدد حوؿ نظامها االبستيمولوجي.
ك لقد رأينا أف القضية األكٔب اليت تواجو الباحث فيما يتصل با١تنهج السيميائي ىي قضية ا١تصطلح ,ك السبب
ُب ذلك ,كما أسلفنا القوؿ ,يعود إٔب تعدد ا١تصادر الثقافية ُب إطبلؽ الكلمات الدالة ابتداء من االسم العلمي.
فا١تستعملوف للغة الفرنسية يؤثركف مصطلح "السيميولوجيا" ك ا١تتشعبوف بالثقافة اإل٧تليزية يفضلوف مصطلح
"السيميوتيك".
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المحاضرة الرابعة :الت ــفكيكية
 -1النشأة و الماىية:
انبثق التفكيك من رحم البنيوية نفسها كنقد ٢تا ,كانصب على مشكبلت ا١تعٌت
كتناقضاتو ليزعزع فكرة البنية الثابتة.
كىكذا برزت التفكيكية من خبلؿ اصطداـ فكر ما بعد البنائية بالذات بالنقد األمريكي اٞتديد .كعلى الرغم
من أف القراءات التفكيكية تشكك ُب كل من ا١تنهج
ك النظاـ ,فإهنا تقوـ على حجج صارمة ك قاطعة.
يتمثل ا١تصدر الفلسفي للتفكيكية ُب كل من جاؾ دريدا الذم أسس التفكيكية كمقارنة للنصوص كنقد ٢تا,
كبوؿ دٯتاف الذم يع ّد اآلف شارحها األمريكي األكؿ ,كذلك على الرغم من أف ركالف بارت ىو الذم بدأُ ،ب الستينيات،
حركة التفكيك بطريقتو اٟتادة ُب إثارة األسئلة ،كمقارنة التصورات من جوانب كثَتة للكشف عن تعدد ا١تعاين
كاختبلفها.
 )tel quelكىي ٣تلة
كانت انطبلقة التفكيكية مع جاؾ دريدا ُب النقد الفرنسي ,من خبلؿ ٣تلة (تل كل
أدبية « كانت تعٌت بإشكاليات النقد البنيوم كالسيميولوجي كما أ٧تز عنهما ,لكن االنطبلقة اٟتقيقية عند دريدا ُب
التأسيس للقراءة التفكيكية كانت مع إصداره لكتابو «ُب النحوية » ,La grammatologieسنة  ,1967ك فيو
حاكؿ تقويض أركاف الفكر الغريب من أفبلطوف ك أرسطو حىت أياـ ىيدجر كليفي سًتاكس كدم سوسَت ,متهما ىذا
الفكر ٔتا نعتو ب "التمركز ا١تنطقي" الذم يرّكز على "ا١تدلوؿ" حىت تنحسر ا٢توة بُت الداؿ كا١تدلوؿ ,كا١تفهوـ با١ترجع,
كبذلك زعزعة للتمركز ا١تنطقي للساف الغريب ,بل إلغاء ١تفهوـ الداؿ باعتباره مفهوما ميتافيزيقيا ,ك دعا دريدا إٔب بديل
أٝتاه "علم النحو" كأساس لعلم الكتابة ,جاعبل من "علم النحوية" بديبل للسيميولوجيا اليت بشر هبا دم سوسَت» .179
كىكذا كجد التيار التفكيكي أنصارا ٯتارسونو ُب الفلسفة ك الفكر ك األدب بغية خلخلة ا١تفاىيم القارة ككضعها موضع
التساؤؿ.
 )déconstructionعلى التهدًن
فعلى ا١تستول اللغوم يدؿ مصطلح التفكيك (
ك التخريب ك التشريح ,ك ىي دالالت تقًتف عادة باألشياء ا١تادية ا١ترئية .ك على ا١تستول الدالٕب العميق يدؿ على
تفكيك النظم الفكرية ك ا٠تطابات األدبية ,ك إعادة النظر إليها ْتسب عناصرىا ,ك االستغراؽ ُب عا١تها بغية الوصوؿ
إٔب أعماقها ,ك اإل١تاـ بالبؤر األساسية ا١تطمورة فيها.
الباث ىو ا١تتكلم الذم يقوـ بعملية الًتكيب ,أم "صياغة ا١تفاىيم ك ا١تتصورات اجملردة ُب نسق كبلمي
إف ّ
٤تسوس ,ينقل عرب القناة اٟتسية بواسطة األداة اللسانية .ك أما ا١تتقبل ك ىو ا١تخاطب فيقوـ بعملية التفكيك .ك

٤ 179تمد بلوحي :ا٠تطاب النقدم ا١تعاصر .دار الغرب للنشر ك التوزيع .كىراف .اٞتزائر .ط ,2002ص.121
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ا١تبلحظ أف عملية الًتكيب تنطلق من ا١تتصور اجملرد لتجسيمو ُب قالب كبلمي ٤تسوس ,بينما تنطلق عملية التفكيك من
موضوع حسي إلرجاعو إٔب مدلوالتو اجملردة".180
ك من خبلؿ نظرة استقرائية لكتابات دريدا ,يبدك مفهوـ التفكيك على أنو عملية ٯتكن هبا فك االرتباط بُت
العناصر ا١تختلفة ُب داخل النص األديب ,ك ذلك من أجل إعادة تكوينها الكتشاؼ ٦ترات جديدة ُب ترسبات ا١تعاين اليت
ٖتتويها طبقات النص.
ٯتثل التفكيك مرحلة من مراحل جدؿ ا١تنهجيات ك صراعها ُب العصر اٟتديث ,فإذا كانت ا١تناىج النقدية
ا١تعاصرة تطمح إٔب تقدًن براىُت ك نظريات متماسكة ٟتل اإلشكاؿ ُب عملية كصف ا٠تطاب أك االقًتاب إٔب مبناه ,فإف
التفكيك "يبذر الشك ُب مثل ىذه الرباىُت ,ك يقوض أركاهنا ,ك يرسي على النقيض من ذلك دعائم الشك ُب كل
شيء ,فليس ٙتة يقُت .ك يكمن ىدفو األساس ُب تصديع بنية ا٠تطاب ,مهما كاف جنسو ك نوعو ,ك تفحص ما ٗتفيو
تلك البنية من شبكة داللية .فهو من ىذه الناحية ثورة على الوصفية البنيوية ,ك ىو يذىب إٔب أف ال ضابط قبل
التفكيك ك ال ضابط ُب ظلو ,فهو رحلة شاقة ,بل مغامرة ٤تفوفة با١تخاطر ,ك ال يتوفر ٢تا أدىن عامل من عوامل
األمافُ ,ب أكدية الداللة ك شعاهبا ,دكف معرفة ,دكف دليل ,دكف ضوابط كاضحة .ك كشوفاتو ذاتية ,فردية ,ال غَتيّة,
ٚتاعية ,حلقة الداللة ,ك تعوًن ا١تدلوؿ ا١تقًتف بنمط ما من القراءة ,أم استحضار ا١تغيب .ك ىذا يقود إٔب ٗتصيب
مستمر للمدلوؿ ْتسب تعدد قراءات الداؿ,
ك بذا فإف تنازع القراءات فيما بينها للخطاب ,يفضي إٔب متوالية ال هنائية من ا١تدلوالت ,ال ٯتكن ألحدىا أف يستأثر
باالىتماـ الكلي دكف اآلخر ,فبل ضوابط رياضية توقف ىدير ا١تدلوالت اليت تستنفرىا القراءات فتبدأ بالشكل كاألجنة,
مكونة بؤرا داللية ,ك حقوال شاسعة ال ٯتكن تثبيت حدكدىا.181
التفكيكية نشاط فكرم ,ك نوع من التفكَت ُب األدب يرل أف التمييز بُت النقد
ك األدب ليس سول ٣ترد كىم ال أكثرٖ .تاكؿ التفكيكية توضيح اٟتقيقة اليت مفادىا أف أم تغيَت جذرم ُب الفكر
التفسَتم البد ك أف يلقى مصاعب سخافتو ك منافاتو للعقل.
ك تعمل التفكيكية بطريقة طائشة مستهًتة ,إذ أهنا تعطل ك تعلق كل ما نأخذه قضية مسلما هبا ُب كل اللغة ,ك
ُب ٕتربة التواصل اإلنساين ك احتماالهتا ا١تعتادة ,ك ليس معٌت ذلك أف نقوؿ :بأف التفكيكية ما ىي إال نوع من الفلسفة
ا٢تامشية العجيبة ,أك أهنا الرياضة ا١تعاكسة لتلك األذىاف بالغة الغموض اليت ٖتررت من النقد األديب ا١تبتذؿ .فالتفكيكية
ىي النقيض ٘تاما لكل ما ينبغي أف يكونو النقد ,تتحدل تلك الفكرة القائلة بأف النقد إ٪تا يعطي نوعا خاصا من ا١تعرفة,
أك على كجو الدقة طا١تا ال ترقى نصوص النقد إٔب ا١تستول األديب .فعآب التفكيكية يرل أف النقد ،شأنو شأف الفلسفة,
نشاط من نشاطات الكتابة.182
 180عبد السبلـ ا١تسدم :األسلوبية ك األسلوب .ص.62
181معرفة اآلخر :مدخل إٔب ا١تناىج النقدية اٟتديثة .ص.114 – 113
 182ينظر :كريستوفر نوريس :التفكيكية النظرية ك ا١تمارسة ,ترٚتة صربم ٤تمد حسن دار ا١تريخ للنشر الرياض ,السعودية .ص – 14
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ك يرل بعض الدارسُت أف التفكيكية ُب " بعض أجزائها رد فعل حذر ١تيل الفكر البنائي إٔب استئناس تبصراتو
كتأىيلها لتكوف ُب مستول فهم العامة  ."183ك إقرار للحق فإف التفكيكية "ٕتئ بعد البنائية كما ىي ُب النص ,ك ُب
مقدمة ىذا كلو تشكك التفكيكية ُب أف بنائيات ا١تعٌت إ٪تا تًتاسل مع ٣تموعة ٦تاثلة ُب الذىن البشرم  ."184ك ىذا
عكس ما تذىب إليو البنائية اليت تزعم بأف النص ٭تمل معاين ثابتة ,ك أف الناقد ال يعدك أف يكوف باحثا أمينا عن
اٟتقيقة ُب النص نفسو .فإذا كانت نظرية البنائية تبحث عن بنائيات ثابتة ,ك تراسبلت ٦تاثلة ُب الذىن البشرم ,فإف
التفكيكية على العكس من ذلك ,تبدأ " بتعليق الًتاسل ك تعطيلو ٘تاما بُت كل من الذىن ك ا١تعٌت من ناحية ك مفهوـ
النظرية اليت تدعي بأهنا توحد بينهما من ناحية أخرل  ."185ك ىكذا ىزت التفكيكية ك زلزلت مشركع البنائية ,بل ىناؾ
من يرل أف التفكيكية ثورة على جذكر كل من البنائية ك النقد اٞتديد,
ك دعوة إٔب ٖترير الثقافة من النظريات الفلسفية ,إذ ترفض التفكيكية إخضاع الكتابة للفلسفة أك ٔتعٌت آخر إخضاع
األسلوب لنظاـ قمعي يتناكؿ اللغة اجملازية باعتبارىا عيبا مشوىا يوجد ُب الفكر ا١تنطقي .التفكيكية إىانة ك ٖتد لكل
أشكاؿ الفكر ا١تعتادة ا١تستقرة ,إذ كرس جاؾ دريدا أقول مقاالتو ١تهمة تعرية مفاىيم البنائية.
ك ُب حوار نشرتو ٣تلة الفكر العريب ا١تعاصر ,يعرؼ دريدا التفكيكية بقولو" :إف التفكيك ىو حركة بنيانية ك
ضد البنيانية ُب اآلف نفسو .فنحن نفكك بناء أك حادثا مصطنعا لنربز بنياتو ,أضبلعو ,أك ىيكلو كما قلت ,ك لكن
نفك ُب آف معا البنية اليت ال تفسر شيئا ,فهي ليست مركزا؛ ك ال مبدأ ك ال قوة ,أك مبدأ األحداث با١تعٌت الكامل,
فالتفكيك من حيث ا١تاىية ,بالقوؿ عنو أنو طريقة "حصر البسيط" أك ٖتليل ,أنو يذىب أبعد من القرار النقدم ,من
فسر كذلك على الرغم من كل االحتياطيات."186
الفكر النقدم٢ ,تذا فهو ليس سلبيا مع أنو ّ
ك يرفض جاؾ دريدا ُب ٣تمل كتاباتو كضع حدكد فاصلة بُت العلوـ ,ك ىو ال ٯتيل إٔب إعطاء الفلسفة كضعا
متميزا ٖتتكر ٔتوجبو كل ما يتصل بالعقبلنية .ك فوؽ ىذا ك ذاؾ فإف التفكيكية تستهدؼْ ,تسب مفهوـ دريدا ,إزالة
الوىم السائد ُب ا١تيتافيزيقيا الغربية بأف العقل قد يستغٍت عن اللغة ك يصل إٔب اٟتقيقة الصافية عن طريق التحقق الذاٌب.
كما أف إسهامات أصحاب ىذا االٕتاه ٗتلخل مفهوـ التفسَت التقليدم الذم يستهدؼ الكشف عن دكافع ا١تؤلف.187
تؤكد التفكيكية على حرية الناقد ُب استغبلؿ األسلوب الذم ينشط إٔب ٖترير الفكر التفسَتم ,بل ٖتاكؿ
 ."188فتقدًن
تغليب " مصادر األسلوب التفسَتم على أم عرؼ متصلب ك متعنت من أعراؼ ا١تنهج أك اللغة
التفكيكية ,كما يقوؿ كريستوفر نوريس ,على أهنا نظرية أك نظاـ ,أك حىت ٣تموعة من األفكار الثابتة ا١تستقرة "يعٍت

183ا١ترجع نفسو .ص.22
184ا١ترجع نفسو .ص.25
185ا١ترجع نفسو .ص.25
 186كريستياف ديكاف :حوار مع جاؾ دريدا٣ ,تلة الفكر العريب ا١تعاصر .العدداف  18ك  19سنة . 1982ص.24
 187ينظر :يوسف نور عوض :نظرية النقد األديب اٟتديث .دار األمُت للنشر ك التوزيع .القاىرة ص .48
 188كريستوفر نوريس :التفكيكية النظرية ك ا١تمارسة .ص.51
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يعرض من يفعل ذلك إٔب اهتامات سوء الفهم اليت تقلل من الشأف ك
دحض ك تكذيب طبيعة ىذه النظرية ,األمر الذم ّ
ٖتط من القدر."189
فالتفكيكية ترتبط أساسا بقراءة النصوص ,ك تأمل كيفية إنتاجها للمعاينٔ .تعٌت أف التفكيكية نشاط قراءة يبقى
مرتبطا بقوة النصوص ك استجواهبا ك ال ٯتكن أف يوجد مستقبل كنظاـ مفاىيم قائمة بذاهتا .ك من ىنا ,فإف التفكيك
يعترب نشاطا يتشكل من خبلؿ النصوص.
تأخذ التفكيكية على عاتقها " قراءة مزدكجة فهي تصف الطرؽ اليت تضع بواسطتها ا١تقوالت اليت تقوـ عليها
أفكار النص احمللل ,ك تضعها موضع تساؤؿ,
ك تستخدـ نظاـ األفكار اليت يسعى النص ُب نطاقها باالختبلفات ك بقية ا١تركبات لتضع اتساؽ ذلك النظاـ موضع
التساؤؿ ."190أك بعبارة أخرل ٯتكن القوؿ بأف التفكيك "اسًتاتيجية مزدكجة فهو من ناحية يكشف ك يعرم ا١تقولة
العقبلنية اليت يرتكز عليها النص ,ك ىو من ناحية أخرل يلفت النظر إٔب لغة النص ,ك إٔب مكوناهتا الببلغية ك ٤تسناهتا
صانية ك الدكاؿ حيث ال ٯتكن بأم حاؿ من األحواؿ الركوف
البديعية ,ك يشَت إٔب كجود النص ُب شبكة من العبلقات النّ ّ
إٔب معٌت هنائي."191
ك ٯتكن الوصوؿ إٔب مفهوـ مفاده أك مؤداه أف ماىية التفكيكية تقوـ على "إقصاء كل قراءة أحادية ا١ترجعية ك
التأكيل تسعى إٔب كاحدية الداللة للنص ,بل تسعى التفكيكية إٔب جعل مدلولية النص بُت يدم ا١تتلقُت يفككونو إٔب
ا١ترجعيات اليت بٍت عليها ,فيقفوف على ىذه ا١ترجعيات ,ك يقرؤكف النص كفقا ٢تا ,مهملة ك مهدمة للنسق الذم يقوـ
عليو النصُ ,ب اعتقادىا أف النص تركيب لغوم غَت متجانس .يعترب انعتاؽ "الداؿ" من ا١تعٌت ا١ترتبط با١ترجعية التقليدية
ٟتدكد التفسَتاليت حاصر هبا ا٠تطاب النقدم التقليدم ا١تدلوؿ "ا١تعٌت" ك انفتاحو على التفسَت البل٤تدكد ,من ا١ترتكزات
األساسية للتفكيكية ,ك ىو يقوـ على إلغاء ا١تدلوؿ ليحل ٤تلو البلمدلوؿ ,ك بذلك خطا ا٠تطاب النقدم مع التفكيكية
خطوة جديدة ُب مساره ا١تتجدد آخذا ٔتبادئ األلسنية ,مستثمرا ٢تا ُب فتح آفاؽ جديدة للنص األديب."192
إف االقًتاب من مفهوـ التفكيكية من أقرب سبيل ليست عملية سهلة ,فاٟتفريات اليت كاف ٬تريها جاؾ دريدا
نفسو ,تبدك غامضة ,ك يعًتؼ ىو بذلك مؤكدا "أنو من أجل القبض على فعل ا١تخيلة ا٠تبلقة ,بأكثر ما يكوف من
القرب٬ ,تب االلتفات إٔب الداخل غَت ا١ترئي للحرية الشعرية ,ك ىذا يفرض االنفصاؿ كصوال لبللتحاـ غَت ا١ترئي لؤلثر
ُب عتمتو اٟتالكة ك ليلو .إف ىذه التجربة اليت تنتظم الفعالية األدبية ,على مستول الكتابة ك القراءة ,مكونة بصورة
خاصة ,إٔب درجة ال تستطيع فهي مفردات االنفصاؿ ك النفي,
ك ىي ما يفًتض أهنا دالة على االنقطاع ك عدـ التواصل ضمن العآب ,أف توضحها بصورة كافية ,ما تستطيعو ىو
اإلشارة إليها فحسب ,بوساطة االستعارة اليت يتبلور حو٢تا نظاـ التفكَت ,ألف القضية ىي ذىاب خارج العآب ,صوب
189ا١ترجع نفسو .ص.21
190صبلح فضل :مناىج النقد ا١تعاصر .ص.108
 191يوسف نور عوض :نظرية النقد األديب اٟتديث .ص.48
٤ 192تمد بلوحي :ا٠تطاب النقدم ا١تعاصر .ص.21
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مكاف ،ال يشكل موضعا ك ال عا١تا آخر ,اليوتوبيا ,ك ال أمل ,أنو ُب حقيقة األمرٗ ,تلق "كوف يضاؼ إٔب الكوف" كل
ىذا يؤدم إٔب االقًتاب من مفهوـ التفكيك للخطاب بوصفو نظاما غَت منجز إال ُب مستواه ا١تلفوظ ,أم ُب التمظهر
ا٠تطي الذم قوامو الدكاؿ."193

 -2أسس التفكيكية و مقوالتها:

ٗترج التفكيكية على ما أرستو ا١تناىج النقدية السابقة عليها من قوانُت ْتث ك معايَت  ،ك ٕتًتح لنفسها ٣تموعة
من ا١تصطلحات ،ىي ٔتثابة مقوالت كربل تقوـ عليها لتحقيق طموحاهتا ك أىدافها ،ك تنظم اسًتاتيجياهتا ُب القراءة
كالتأكيل على كفقها.
ك ٯتكن حصر ىذه ا١تقوالت األساسية فيما يلي:
أ-االختالف:

تقصي الدالالت اللغوية
يع ّد دريدا مفهوـ االختبلؼ مرتكزا من ا١ترتكزات األساسية للمنهجية التفكيكية ،ألف ّ
١تقولة «االختبلؼ » يكشف عن جزء من عدـ استقرار التفكيك على ما ىو يقيٍت  ،ك دعوتو للدخوؿ ُب شباؾ
االحتماالت ا١تتزايدة.
 ،)différenceفكشؼ عدة مفردات ،لو ا حقوؿ
لقد حدد دريدا الداللة ا١تعجمية ١تقولة « االختبلؼ» (
داللية تؤلف نسيج مصطلح «االختبلؼ» ،ك ٚتيع ىذه ا١تفردات أفعاؿ ذات خواص زمانية ك مكانية ،فثمة باللغة
اإل٧تليزية لفظ (  )to differك ىو فعل ،أك مصدر يدؿ على عدـ التشابو ك ا١تغايرة ك االختبلؼ ُب الشكل ك
ا٠تاصة ،ك كلمة (  )differك ىي كلمة التينية تدؿ على التفرؽ ك التشتت ،ك البعثرة ك االنتشار ،ك لفظ ( to
 )differك يدؿ على التأجيل ك التأخَت ك اإلرجاء  ،ك التواين ك التعويق .ك ٦تا سبق يظهر أف داللة ( )to differ
ك( )differمكانية ،ك السبب ُب ذلك يعود إٔب أف عدـ التشابو ك ا١تغايرة ك االنتشار خواص ألشياء مكانية ٢تا
عبلقة ترتبط ٔتفاىيم الفضاء ك اٟتيز  ،ككاضح أف داللة (  )to defferتقًتف ٓتاصية مكانية أيضا ،ألف التأجيل ك
194
التأخَت ك اإلرجاء ىي صفات لتعويق استمرار اللحظات الزمنية.
ُ )aب الكلمة (  )différanceال ينطق ،ك عليو فإف تلك الكلمة تنطق
ك أما ُب اللغة الفرنسية فإف اٟترؼ (
بصور ة ( )différenceلكن ىذا االختبلؼ ال يتضح ُب النطق ك إ٪تا يتضح ُب الكتابة فقط.195
ك انطبلقا من ىذه ا١تقارنة اللغوية يظهر أف جذر«االختبلؼ» متعدد تتجاذبو خصائص صوتية ك داللية ك
زمانية ك مكانية ،ك تبعا لذلك تتعدد داللتو ،فو ك ،حسب القراءة التفكيكية ،اختبل ؼ مرجأ ،٭ترر«ا١تتلق م من
استحضار ا١ترجع احملدد ،ك يًتؾ لو خيار استحضار أك تعوًن مرجع خاص بو ،ك ذلك لوجود اختبلؼ جزئي بُت الداؿ
ك ا١تدلوؿ ،ك ا١تدلوؿ ك ا١ترجع  .ك إذا كانت العبلمة اليت ىي صوت ُب الكبلـ ،ك تشَت فقط إٔب فكرة الشيء،
193معرفة اآلخر ,مدخل إٔب ا١تناىج النقدية اٟتديثة.
194ينظر ا١ترجع نفسو ص 117
195ا١ترجع نفسو ص 119
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بينما يبقى حضور ا١ترجع ُب النظاـ اللغوم ك تأجيلو مع استمرار الكبلـ أك اٟتديث ،كما ىو األمر ُب الدالالت اليت
ٖتتشد ٖتت مصطلح «االختبلؼ» فهل داللتو ىي عدـ التشابو أـ التفرؽ ك التبدد ،أـ التأخَت ك اإلرجاء ك التواين ،ك
كيف ٯتكن التيقن أف  différanceىي  différenceبغَت الكتابة ؟ك من ىنا تنشأ مشكلة اٟتضور ك
الغياب ،حضور الداؿ ،لكن بتعدد مدلوالتو ك غياب بعضها٩ .تلص إٔب أف مصطلح «االختبلؼ » يقوـ على
تعارض الدالالت؛ ىناؾ العبلمات اليت ٗتتلف كل كاحدة عن األخرل  ،ك ىناؾ ا١تتوالية ا١تؤجلة من سلسلة العبلمات
البلهنائي ،ك ىكذا ٮترج ا١تصطلح من داللتو ا١تعجمية ك يكتسب داللة اصطبلحية .»196
ة
ك يعٍت جاؾ دريدا باالختبلؼ اإلزاحة اليت تصبح بوساطتها اللغة أك الشفرة ،أك أم نظاـ مرجعي عاـ ذم
ميزة تارٮتية ،عبارة عن بنية من االختبلفات .ك يؤكد ليتش ( )leichعلى أف عندما «تستخدـ العبلمات ،فإ ف حضور
ا١ترجع ك ا١تدلوؿ يرتبط باٟتضور الذاٌب للداؿ الذم يظهر لنا من خبلؿ الوىم ك ا١تخادعة ك الضبلؿ بصورة مفاجئة.
ليس ىناؾ حضور مادم للعبلمة ،ىناؿؾ لعبة االختبلؼ فقط ،فاالختبلؼ ينتهك ك ٬تتاح العبلمة ٤توال عملياهتا إٔب
أثر أك شيء ك ليس حضورا ذاتيا ٢تا .»197
ك ٔتا أف اللغة تعد سلسلة ال متناىية من ا١تفردات اليت ال أصوؿ ٢تا بعيدا عن سياؽ اللغة ،فإف الكلمات «
تتميز باختبلؼ كل منها عن الكلمة األخرل  ،بيد أف ىذا يؤدم إٔب نتيجة مهمة ك جوىرية ُب االدعاء التفكيكي
الذم يستميت من أجل ا١تغيب ُب اللغة .فطبقا ١تفهوـ اللغة ا١تذكور ،يكوف كل معٌت مؤجل بشكل ال هنائي ،فك ؿ
كلمة ُب اللغة تقودنا إٔب أخرل ُب النظاـ الدالٕب ،دكف التمكن من الوقوؼ النهائي على معٌت ٤تدد.»198
كانطبلقا من ىذا ا١تنطق ،توصؿدريدا إٔب اٟتد من ىيمنة فكرة اٟتضور ،فهو يرل أف ا١تتلقي الذم يبحث عن
مدلوؿ كاحد ،يكو ف كاقعا ٖتت سيطرة فكرة اٟتضور ،بل يكوف خاضعا ٢تا.ك ٢تذا ،فإف دريدا « يريد للخطاب
كا٠تطاب األديب ٓتاصة ،أف يكوف تيارا غَت متناه من الدالالت ،ك بوساطة الكلمات فقط ٯتكن التأشَت إٔب كلمة دكف
أخرل ،دكف التقيد ٔتعٌت ٤تدد  ،ك يقود ىذا إٔب توالد ا١تعاين ال بسبب من تقرير الدالالت ٢تا،بل من اختبلفاهتا
ا١تتواصلة مع ا١تعاين األخرل ،ك ١تا كانت ىذه ا١تعاين ال تعرؼ االستقرار ك الثبات ،فإهنا تبقى مؤجلة ضمن نظاـ
االختبلؼ ،ك ىي ٤تكومة ْترؾة حرة أفقية ك عمودية دك٪تا توقع هناية ٤تددة ٢تا.» 199
يقوض دريدا من خبلؿ مقولة «االختبلؼ » الثنائيات اليت أرستها الفلسفة الغربية بدءنا من أفبلطوف ككصوال
ّ
إٔب دكسوسَت .ك يهدـ كل الثنائيات الفلسفية ُب الوجود ك ٬تًتح بدائل ٢تا .ك يؤسس «من خبلؿ «االختبلؼ»
مقولتو حوؿ اٟتضور ك الغياب ،ك يدير نقاشا ذا مستويات متعددة ُب اللغة ك الفلسفة ك علم الداللة .فا١تعاين ،
حسب زعمو ،تتحقق من خبلؿ االختبلؼ ا١تتواصل ُب عملية الكتابة ك القراءة ،ك تبدأ مستويات اٟتضور ك
الغياب باٞتدؿ ضمن أفق االختبلؼ ْ ،تيث يصبح االختبلؼ ىدفا أكرب ٦تا ىو أصل ُب ذاتو ،فاألمر يتطلب حضور
196ا١ترجع نفسو ص 118
197ا١ترجع نفسو ص 119
198ا١ترجع نفسو ص 119
199ا١ترجع نفسو ص 120 119
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العبلقة ا١ترئية اليت توفرىا الكتابة اليت ٘ت ّد العبلمات بقوة تكرارية ضمن الزماف ،ك كل ما ٯت ّد الداؿ ببدائل ال هنائية من
ا١تدلوالت٦ ،تا يثبت أف الداللة ال هنائية من الزمن ،إف ىدؼ الكبلـ ،ك غايتو بوصفو حضورا ذاتيا  ،ينتج من خبلؿ
أثر الزماف ُب الكتابة ،ك ىو يقوـ من ناحية ثانية بتفويض اٟتضور الذاٌب ،ىذا يعٍت أف ٙتة بناء ك ىدما متواصلُت
كصوال إٔب بلوغ ٗتوـ ا١تعٌت.» 200
ك ىكذا يظهر أف «االختبل ؼ» عند دريدا ال يعود إٔب التاريخ ،ك ال إٔب البنية  ،بل يوجد ُب اللغة ليكوف
أكؿ الشركط لظهور ا١تعٌت  ،ك بناء على ذلك يذىب إٔب أف االختبلؼ «ىو عمل الكبلـ الداخلي  ،فالكبلـ ا١تنطوؽ
يتشكل باالختبلؼ ا١تستمر بُت الكلمة ا١تنطوقة اليت تتجزأ عادة إٔب داؿ صوٌب ك مدلوؿ مفهومي  ،ك بُت سلسلة
ا١تفردات اليت تنتظمها سلسلة اٟتديث  ،ك ذلك إٔب ما ال هناية  ،جريا كراء ما يذىب إليو دمسوسَت من أف النظاـ
الذاٌب للكبلـ ينهض على االختبلؼ بُت العبلمات أكثر ٦تا ينهض على حشد كحدات ا١تعٌت  ،فالعبلمة حسب
دم سوسَت ال تدؿ على شيء بذاهتا ،إ٪تا باختبلفها عن العبلمات األخر ،ك ىذه اإلمكانية ال تتحقق إال بوساطة
الكبلـ بوصفو حضورا ذاتيا مباشرا يلعب دكرا رئيسيا ُب اٟتقل الدالٕب .»201
إف التشدد ُب الًتكيز على أ٫تية «االختبلؼ » ُب بنية الكبلـ ك الكتابة ،قاد دريدا إٔب «ٖتطيم ا١ترتكز
د  ،الشكل ،ا١تعٌت ،االستعار م ،الواقع م ،اإل٬تايب ،السليب،
الفكرم لثنائيات كثَتة مثل الركح ،اٞتس
أحل بدؿ ذلك
ا١تتعإب،التجرييب،األعلى،األسفؿ،ا٠تَت،الشر،كذلك لقلب التصور الذىٍت الذم أرستو الفلسفة الغربية ك ّ
مفاىيم ك مقوالت مثل«االختبلؼ» الذم ٭تتمل ا١تغايرة ك التأجيل كما سبق التأكيد على ذلك  ،ك«الفارماكوف»
اليت تعٍت السم ك الدكاء معا ،ك« ا٢تامش» اليت تتداخل أك ٖتيل إٔب عبلقة أك مسَتة ك غَت ذلك  ،كخاصة ذلك أف ما
يريد إقامتو ىو إنشاء اسًتاتيجية عامة للتفكيك تتفادل ا١تقاببلت الثنائية اليت ميزت ا١تيتافريقيا ك أف تقيم ببساطة ُب
األفق ا١تغلق ٢تذه ا١تقاببلت إلقامة اسًتاتيجية داخل ىذا األفق»202
ب -التمركز حول العقل:

يشتق دريدا مصطلح «التمركز حوؿ العقل » الذم ال يقل أ٫تية عن مصطلح «االختبلؼ»ُ ،ب النظر إٔب
ا٠تطابات الفلسفية .كمصطلح التمركز حوؿ العقل (  ،)logocentrismeك( )logosلفظة يونانية تعٍت الكبلـ أك
ا١تنطق أك العقل ،كبذا « فإف حقلها الدالٕب متشعبْ ،تيث تتطابق ك ما يذىب إليو دريدا ُب ٤تاكلتو ىدـ اليقينية
ا١تطلقة ُب الفكر ك الثورة على سكونيتة .كبذا إؼف داللة ا١تصطلح تتشظى إٔب حضور ك ٘تركز الكبلـ أك العقل أك

ا١تنطق ،بيد أف الفلسفة الغربية بدءنا من أفبلطوف دفعت العقل إٔب كاجهة اىتمامها ،ك أعطتو سلطة أكٔب ُب ٖتديد
ا١تعاين ،ك ٢تذا فإف تلك الفلسفة تنامت ك تطورت ُب ظل النزعة ا١تنطقية العقلية ،ك أصبح القياس ا١تنطقي ٪توذجا أكليا
جل
تقاس عليو النماذج الفكرية ك اإلبداعية ،ففر ض ىيمنتو القصول ُب ٣تاؿ الفكر الفلسفي ،ك من ىناّ ،
كجو دريدا ّ
200ا١ترجع نفسو ص 120
201ا١ترجع نفسو ص 121
202امرجع نفسو ص 122
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عنايتو لتفكيك ىذا التمركز ،ك ذلك لتفويض األصل الثابت ا١تتفرد بالقوة ،ك ما يرتبط بو من مفاىيم التعإب ك
القصدية.»203
يعٍت دريدا ٔتصطلح «التمركز حوؿ العقل » أنو تعيُت الوجود بوصفو حضورا بكل ما تعنيو الكلمة ،ك ٢تذا
٭تاكؿ دريدا بوساطة مقولة «التمركز حوؿ العقل» ٖتطيم تلك«ا١تركزية ا١تعينة كجوديا بوصفها حضورا ال متناىيا ،جاعبل
من ىذه ا١تقولة دليبل لنقد مفاىيم التمركز ،ك ىادفا إٔب معاينة نظم ا١تقوالت ا١تتعددة على اٟتضور،
ك يدعو إٔب ضركرة التفكَت بعدـ كجود مركز ،فا١تركز ال ٯتكن ١تسو ُب شكل الوجود ،بل ليس لو خاصية مكانية ،كما
أنو ليس مثبتا موضعيا ،بل كظيفيا ،إنوُ ،ب حقيقة األمر ،نوع من البلمكاف ،ك بغيابو ،أك تفويضو ،يتحوؿ كل شيء إٔب
خطاب ك تذكب الداللة ا١تركزية أك األصلية ا١تفتوحة أك ا١تتعالية ،ك ينفتح ا٠تطاب على أفق ا١تستقبل دك٪تا ضوابط
مسبقة ،ك تتحوؿ قوة اٟتضور ،بفعل نظاـ االختبلؼ ،إٔب غياب للداللة ا١تتعالية ،إٔب ٗتصيب للداللة احملتملة.»204
ج -علم الكتابة:
ك باإلضافة إٔب مصطلح «االختبلؼ» الذم يعٍت عدـ استقرار التفكيك على ما ىو يقيٍت،

ك مصطلح

«التمركز حوؿ العقل» الذم يعٌت بالكبلـ على حساب الكتابة ،أ م التمركز حوؿ الصوت ،قلت باإلضافة إٔب ذلك،
٬تًتح دريدا مصطلح «علم الكتابة» أك ما يعرؼ ب «الغراموتولوجيا»ُ ،ب مواجهة ما يسميو دريدا ب «ميتافيزيقيا
اٟتضور» اليت سيطرت على أنظمة الفلسفة الغربية.
م ،حسب ا١تعٌت الضيق لكلمة كتابة،
ك ُب أثناء حديثو عن الكتابة يذىب تودكركؼ إٔب أف للكتابة معنيُت؛ فو
تعٍت «النظاـ ا١تنقوش للغة ا١تدكنة ،أـ ا ُب معاناىا العاـ فهي كل نظاـ مكاين ك دالٕب مرئي .ك يذىب جوناثاف كلر
مؤكدا أف الكتابة تقدـ اللغة بوصفها سلسلة من العبلمات ا١ترئية اليت تعمل ُب غياب ا١تتكلم ،فو م على نقيض الكبلـ
تتجسد عرب نظاـ مادم من العبلمات بينما يقتصر الكبلـ على الصوت .إف الكتابة كما ىو معركؼ ال تفًتض
حضورا مباشرا للمتكلم ،فالعبلمات ا١تكتوبة أك ا١تنقوشة على الورؽ ٗتتلف عن األصوات ا١تش ّكلة ُب ا٢تواء أثناء التكلم،
ألف األخَتة ٗتتفي بانتهاء اٟتديث ك ال ٘تتلك خاصية البقاء إذا ٓب تسجل ،ك كل ىذا من خصائص الكتابة.»205
ف ا١تدلوؿ اٞتوىرم ينبثق من الكتابة ُب صمتها ال من الكلمة كمنطوؽ،
ٗتالف الكتابة ا١تنطوؽ ك الصوت ،أل
فالكتابة هبذا ا١تفهوـ تركز على الكتابة باقتبلع مفاىيم الكبلـ ك الصوت ك تدعو إٔب قتل الكبلـ باعتبار أف موت
206
الكبلـ ىو أفق اللغة كأصلها.
ك مفهوـ «الغراماتولوجيا» من منظور دريدا ،ما ىو ُب حقيقة أمره إال« دعوة إلعادة النظر اٞتدية ُب دكر
الكتابة ،ال بوصفها غطاء للكبلـ ا١تنطوؽ ،إ٪تا بوصفها كيانا ذا خصوصية ك ٘تييز.إنالغراماتولوجيا اليت يدعو دريدا إليها
ال تعيد إنتاج كاقع خارج نفسها ،كما أهنا ال ٗتتزلو ،ك هبذه اٟترية اٞتديدة ٯتكن أف نراىا على أهنا السبب ُب ظهور
203ا١ترجع نفسو ص 123
204ا١ترجع نفسو ص 124 123
205ا١ترجع نفسو ص 132
٤206تمد بلوحي :ا٠تطاب النقدم ا١تعاصر ص 123
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كاقع جديد إٔب الوجود .ك لكن ما جدكل ٘تسك دريدا بالكتابة إٔب ىذا اٟتد؟ ٬تيب عن ذلك  seldenمؤكدا أف
العبلمة ا١تكتوبة حسب دريدا تتميز با٠تصائص اآلتية :إهنا أكال بوصفها عبلـ ة مكتوبة ،ٯتكف أف تتكرر رغم غياب
سياقها ،كإهنا ثانيا قادرة على أف ٖتطم سياقها اٟتقيقي ك تقرأ ضمن أنظمة سياقات جديدة بوصفها عبلمة ُب خطابات
أخرل ،كإهنا ثالثا ،تكو ف فضاء للمعٌت بوجهُت؛ األك ؿ قابليتها االنتقاؿ إٔب سلسلة جديدة من العبلمات ،ك الثاين
قدرهتا على االنتقاؿ من مرجع حاضر إٔب آخر ،ك ىذه ٝتات خاصة بالكتابة ال ٯتكن للكبلـ أف ٯتتكلها».207
ك بذلك يتم عندما تتصدر اإلشارة اٞتملة ،ك تربز القيمة الشاعرية
األثر ىو التشكل الناتج عن «الكتابة »،
للنص ،ك يقوـ النص بتصدر الظاىرة اللغوية ،فتتحو ؿ الكتابة لتصبح ىي القيمة األكٔب ىنا ،ك تتجاكز حالتها القدٯتة
من كوهنا حدثا ثانويا يأٌب بعد النطق ك ليس لو من كظيفة إال أف يدؿ على النطق ك ٭تيل إليو ،إ ف الكتابة تتجاكز ىذه
اٟتالة لتلغي النطق ،ك ٖتل ٤تلو ،ك بذلك تسبق حىت اللغة ،ك تكوف اللغة نفسها تولدا ينتج عن النص ،ك بذلك تدخل
الكتابة ُب ٤تاكرة مع اللغة فتظهر سابقة على اللغة ك متجاكرة ٢تا .كمن ٍب فهي تستوعب اللغة ،فتأٌب كخليفة ٢تا بدال
من كوهنا إفصاحا ثانويا متأخرا ،ك الكتابة إ نذا ليست كعاء لشحن كحدات معدة سلفا ،ك إ٪تا ىي صيغة إلنتاج ىذه
الوحدات ،ك ابتكارىا ،ك بذلك يكوف لدينا نوعاف من الكتابة ،كم ا يقًتح «دريدا» ،األكٔب  :كتابة تتكيء على التمركز
ا١تنطقي ك ىي اليت تسمى الكلمة كأداة صوتية أّتدية صوتية ،ك ىدفها توصيل الكلمة ا١تنطوقة ،ك ثانيهما ىي الكتابة
ا١تعتمدة على «النحوية» أك الكتابة ما بعد البنيوية ،ك ىي ما يؤسس العملية األكلية اليت تنتج اللغة.208
ك ٢تذا يؤكد دريدا على
ك من منظور القراءة التفكيكية أف ا٠تطاب ينتج باستمرار ،ال يتوقف ٔتوت كاتبو،
الكتابة بدال من الكبلـ ،لكونوا تنطوم على «صَتكرة البقاء بغياب ا١تنتج األكؿُ ،ب حُت يتعذر ذلك بالنسبة للكبلـ،
إال ُب نطاؽ ٤تدكد جدا ،ظهر حديثا بفضل شرائط التسجيل الصوٌب ،فو ك ُب اقًتابو إليو ،يرفض العملية ا١تنظمة ،ك
يرل أف االستهداء هبا يفضي إٔب طرؽ مسدكدة ،ك أكٔب ٥تاطر ىذه العملية ىو كضع اٟتدكد ك الفواصل بُت ا٠تطاب ك
القراءة ،ك ىذا حد ال ٯتكن تقويضو بسهولة ،فم ا البديل إذف ؟ إنو االشتغاؿ على ثنائية اٟتضور ك الغياب ،ـ ف خبلؿ
فهم جدٕب عميق للعبلقة بُت ىذين ا١تستويُت ُب جسد ا٠تطاب؛ اٟتضور حسب التفكيك رىينة مرئية ،ك الغياب ظبللو
الكثيفة العميقة الغائرة ،احمليط ا١تضطرب ا١تتسع الذم ال قاع لو ك ال شواطىء ،ك ىو ا١تدلوؿ الذم ينطوم على خاصية
االنفتاح ا١تستمر على القراءة ،فيتحاكر مع القارلء ،ك يتحاكر معو القارلء فيتسع ،مثل ق مثل ماء ساكن ،تتضاعف
دكائره ك تتسع إذا ما ألقي فيو حجر .على كفق ىذه االسًتاتيجية يؤسس التفكيك نظرتو ك كيانو بوصفو طريقة للنظر
ك ا١تعاينة إٔب ا٠تطاب ،ك ىو يقف ُب اٞتانب األخر من الطركحا ت التارٮتية ،ك السوسيولوجية ،ك السيكولوجية ،ك
البنيوية الوصفية  ،ىدفو ٖترير شغل ا١تخيلة  ،ك افتضاض آفاؽ بكر أماـ العملية اإلبداعية .
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ك حسب دريدا ،فالتفكيؾ ليس عملية نقدية ،فالنقدمة موضوعها ،التفكيك يوقد اٞترأة ُب العملية النقدية ،عل ل كجو
ا٠تصوص النظرية النقدية ،ك ٢تذا ٯتكن القوؿ إنو سلطة حاٝتة ،ك يضيف إنو يوٕب القراءة النقدية ،أك البناء النظرم ،جؿ
اىتمامو"209.
ف ما يؤكد عليو التفكيك ،ك يستحيل عنده إٔب ىدؼ ىو رفض العلمية
ك ما نبلحظو من ىذا ا١تقبوس ،أ
ا١تنظمة ُب الدراسات النقدية ،ألف االستهداء با١تناىج العلمية يؤدم إٔب طرؽ مسدكدة .من شأهنا أف تضع اٟتدكد ك
م الداللة
الفواصل بُت ا٠تطاب ك القراءة .فالبديل عند التفكيكية ىو االشتغاؿ على ثنائية اٟتضور ك الغياب ،أ
السطحية،
كالداللة العميقة .فالداللة السطحية حسب التفكيك رىينة مرئية ،أـ ا الداللة العميقة فبل ٭تدىا حد ،إذ ال قاع ٢تا ،ك
ال شاطئ .ك ىكذا ينطوم ا١تدلوؿ ،من منظور التفكيك ،على خاصية االنفتاح ا١تستمر على القراءة.
د-القراءة:
تعلي التفكيكية من قيمة القراءة ،ك ترفع من شأهناْ ،تيث ٕتعل السلطة الفعلية ك اٟتقيقية للقارلء ال للمبدع
أك الكاتب .ك من ىنا ،يستعُت دريدا ٔتقولة «القراءة»اليت تعد من أىم مقوالتو األساسية اليت أرست مفاىيم جديدة
للغة كالنص ك الداللة.إف األرضية الصلبة اليت يستند إليها دريدا ىي قراءتو ا١تتميزة للخطابات،
ك ٢تذا فهو ٭تدد أفق قراءتو قائبل« :أعتقد أنو من غَت ا١تمكن اال٨تباس داخل النص األديب ،إ فاحملايثة أك الباطنية األدبية
احملض تقوـ ُب نظرم باالحتماء داخل اٟتدكد ا١تقامة تارٮتيا ك اليت تفًتض ٣تموعا كامبل من العقود التارٮتية ا١تتعلقة
بتأطَت النص ك ٖتديد كحدتو ك متنو ك ضماناتو القانونية ك ما إٔب ذلك من ٖتديات اجتماعية – فضائية٬ ,تب بالطبع
على األقل بصورة مؤقتة أف تتحرؾ داخل ىذه اٟتدكد لدفع القراءة احملايثة إٔب أبعد ما ٯتكن ،ك لكنها ال تستطيع ُب
رأيي أف تكوف راديكالية ٘تاما ،ىذا شيء نابع من بنية النص نفسو .إننا ال نستطيع أف نبقي داخل النص ،لكن ىذا ال
يعٍت أنو علينا أف ٪تارس بسذاجة سوسيولوجية النص أك دراستو السيكولوجية أك السياسية أك سَتة ا١تؤلف ،أعتقد أف
ىناؾ بُت خارج النص كداخلو توزيعا آخر للمجاؿ أك اٟتيز ،كأعتقد أنو سواء أُب القراءة الباطنية أـ ُب القراءة التفسَتية
للنص من خبلؿ مسَتة الكاتب أك تاريخ اٟتقبة يظل ىناؾ شيء ما ناقصا دائما» .210
إذا كانت اللغة ،عند دكسوسَت ،نظاـ من اإلشارات اليت تعرب عن الفكر ،ك عند غَته من اللغويُت خاصية
يزم التصاؿ األفكار ك العواطف
إنسانية ،ك طريقة ال غر ة
الرغبات بوساطة نظاـ من الرموز ا١تنتجة على ٨تو اختيارم ،فإف دريدا ُب مفهومو للغة "ينطلق من مستول أكثر
ك ّ
استغراقا ُب عزلتو عندما يتعامل مع اللغة ،فهو ال يرل الوجود إال من خبلؿ اللغة ك يدعو إٔب نظرة جديدة للغة نظرة
يتحوؿ فيها الواقع إٔب ٣تموعة من األقنعة الببلغية ،فاللغة ىي اليت تنشئ مفاىيمنا عن العآب ،ك ىي اليت تضع الفلسفة
ك العلم ك ا١تيتافيزيقيا .ك ىذا يقود إٔب اللغة ا١تتمظهرة ُب النص ،فالنص ىو كل ما يلفظ باللغة .ك ىنا يبدأ اٟتديث عن
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لغة األدب إذ ىي ٗتتلف عن اللغة القياسية ألهنا تنزاح بطبيعتها عن معيارية اللغة ،ألف ىدؼ اللغة األدبية إثارة انفعاؿ
ال تقرير كاقع ،فهي لغة استشراقية بطبيعتها ،ألهنا ال تعرؼ اختزاؿ ا١تعٌت ،إهنا توسع ك تضيق ُب الوقت نفسو التفاكت
بُت الرمز ك الفكرة ،بُت العبلمة ا١تكتوبة ك ا١تعٌت احملدد"211.
ك إذا كاف دريدا يذىب إٔب أف اٟتقيقة ك الفلسفة ك العلم ك الطبيعة ىي نتاج اللغة فحسب ،فيكوف األجدر بو
ك األليق ،حسب ىذا التصور ،أف يظن الكتابة األدبية ٔتستواىا اإلبداعي كذلك ،ألف النص األديب ىو كذلك يستمد
كجوده من الغَتية الواقعية ا١توضوعية ،بل يتخلق "ضمن أفقو ا٠تاص ك ينسج كجوده ْتركتو احملورية حوؿ األلفاظ ،أم
حوؿ الدالالت اليت ٕترم عليها ٗتصيب ذاٌب ،فتتوالد بفعل الكتابة مثل تيار متدفق ،فينتج الداؿ داال آخر ُب لعبة
متواصلة ال هنائية دكف أف يتيح سيل الدالالت ١تدلوؿ ما أف يفرض حضوره ،أم أف يتعأب .ك من ىنا يأٌب اإلصرار على
عدـ االعًتاؼ بوجود حدكد ٖتصر ا١تعٌت ،لسبب ىو أف الداللة ال ٘تتلك قوة حضور بنفسها ،ألف مقولة اٟتضور
نفسها ىي العامل ا١تؤثر ُب إنتاج الداللة .ك يستعُت دريدا لتحقيق ىذه الغاية بأكثر ا١تصطلحات تقنية ُب علم اللغة،
فيذىب إٔب أف كل داؿ ما ىو إال استعارة لتعوًن مدلوؿ ،بيد أف ىذه العملية ال يكتب ٢تا النجاح خارج اللغة ،ك من ٍب
يتحوؿ ا١تدلوؿ إٔب داؿ يقوـ بدكره بإنتاج جديد من الداالت ،ك ٢تذا ال ٯتكن العثور على مرجع خارج اللغة ،فيضمر
النص ك يفقد كجوده ا١ترجعي ك ال يعرؼ إال ضمن كيانو ا٠تاص».212
ك يرل دريدا أف ليس ٙتة فينومينولوجيا تنتج العبلمة ،أك تعيد حضورىا ،ك بالتإب فإف الدكاؿ تتوىج ساطعة
بسبب من حضورىا ا٠تاص هبا .ك ٢تذا يذكب ا١تعٌت ،فاألمر ،من منظورة ،ال يعدك غَت حضور عبلمات .ك يؤكد دريدا
قائبل ُب "علم الكتابة"٨ :تن ال نفكر بالعبلمات فقط.
إف فحص ىذه ا١تقوالت الكربل اليت يستند إليها التفكيك ،ك قراءهتا قراءة موضوعية ،كل ذلك يكشف أف
التفكيكية فعالية قرائية كاسعة ك عميقة ليس جملموعة معينة من الفبلسفة ك األدباء ك ا١تفكرين ك حسب ،ك إ٪تا ىي
دراسة ١تنظومة الفكر األكريب كلو ك عرب مراحلو األساسية .ك لقد قررت «ىذه القراءة اٞتديدة أف ا١تنظومة الفكرية الغربية
اليت اتسعت فشملت ليس الفلسفة فحسب ،بل التاريخ ك األنثركبولوجيا،
ك علم االجتماع ك علم النفس ك الفكر السياسي إ٪تا كانت رىينة ميتافيزيقيا اٟتضور اليت قادت إٔب نتيجة غاية ُب
األ٫تية ك ا٠تطورة ،ليس على مستول الفكر اجملرد إ٪تا على ا١تستول اٟتضارم ك السياسي ك االقتصادم ك العرقي .فقد
كرست الفردية بدؿ التعددية ،ك الوحدة بدؿ االختبلؼ ،ك الركح بدؿ ا١تادة ،ك األبدية بدؿ الزمن ،ك ا١تباشرة بدؿ
التأجيل ،ك األىم بالنسبة لدريدا الكبلـ بدؿ الكتابة».213
إف ميتافيزيقيا اٟتضور اليت ٕتسدت ُب ا١تنظومة اٟتضارية األكربية أدل إٔب االعتقاد بأف الغرب ىو مركز اٟتضارة،
ك ىو النموذج األمثل الذم ٬تب أف يقتدل ،بل أدل ذلك إٔب أحادية الفكر ك التصور ،ك خلق أسطورة الرجل األبيض
ك تفوقو،ك انطبلقا من ىذا التصور األحادم ا١تتعإب ،فإف « التفكيك بتأكيده على التعدد ك االختبلؼ ك إلغاء اٟتضور
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ك التعإب ،يهدؼ إٔب تقويض ٪تاذج اٟتضور اليت تستند إليها اٟتضارة الغربية ،ك ىذا يسمح بظهور بدائل حضارية ك
فكرية ك فلسفية تتغاير ُب نظمها ك أىدافها عما أرستو ا١تيتافيزيقيا الغربية ...لكن ىذا ال يعٍت قط أف التفكيك ٯتكن أف
يتحوؿ إٔب برنامج سياسي ،إذ أف ىدفو ا١تعلن ىو تفكيك النظم الفلسفية ك معاينتها بوضوح ،ك ذلك ما ٯتده بقوة
خاصة ،ك ٢تذا فإنو ليس عدميا منغلقا ،إ٪تا منفتحا يؤشر مواضع اٟتضور ك يهدؼ إٔب هتدٯتها ك إعادة بنائها من
جديد .ىذا على ا١تستول الفكرم العاـ ،أما ُب ما ٮتص األدب ،ك ىو أحد حقولو فإف كاف التفكيك قد ىضم
كشوفات ا١تنهجيات اٟتديثة السابقة لو فإنو قد ٕتاكز معياريتها كصوال إٔب التأكيل ،فعملو اإلعبلء من شأف التعدد ك
االختبلؼ ُب ا١تعاين ،ىذا ٯتنح ا٠تطابات قوة خاصة ،ألنو ٭تررىا من االقًتاف بغرض معُت ،فتصبح اللغة مدارا آلفاؽ
ذات دالالت كثَتة،ك ينفتح القارئ على رغبة اللغة ك يبدأ البحث عما ىو مغيب فيها .ك بدكف عشق حقيقي للنص ال
ٯتكن أف تتوفر أرضية مناسبة للقراءة ،البد إ نذا ،من كجود رغبة ك مشاركة بُت القارئ ك النص ،ك ىذه ىي اللذة اٟتقيقية

اليت أراد التفكيك ٖتقيقها ُب اقًتاحو قراءة متعددة األكجو للخطابات البشرية».214
ك خبلصة القوؿ إف التفكيكية قتلت أحادية الداللة ،ك دعت إٔب تشتت ا١تعٌت،ك تعدد ا١تعاين ،ك بذلك
خلصت التفكيكية القراءة من األحادية اليت كانت سائدة ُب ا١تناىج السابقة .كما أهنا بدعوهتا إٔب موت ا١تؤلف قد
أسست ١تيبلد القارئ.
ك من أىم األسس اليت تقوـ عليها التفكيكية التناص ،إذ ترل أنو ال كجود لنص أكؿ ،إ٪تا النص ىو ٚتلة من
النصوص السابقة ،أك فضاء لنصوص متعددة ،باإلضافة إٔب اٟتركية الدائمة للغة ،ك معٌت ذلك أف كل كتابة ٘تحو الكتابة
السابقة ،األمر الذم ينجم عنو داللة ال هنائيةْ ،تيث يظل ا١تدلوؿ ُب ٖتوؿ دائم ،ك تبقى اللغة ُب حركة مستمرة .ك يعترب
األثر الذم يًتكو النص ُب النفس من أىم األسس ك ا١تفاىيم اليت تقوـ عليها التفكيكية ،فاألثر ،بوصفو قيمة ٚتالية
تسعى كراءىا كل النصوص اإلبداعية،ك يسعى إٔب تل ّقفها كل متلق لئلبداع ،ىو من األسس اإلجرائية للفهم النقدم اليت
أسس ٢تا دريدا ُب كتاباتو.
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المحاضرة الخامسة :األســلوبية
 -1النشأة التاريخية:
–من حيث زمنية التاريخ –باعتماد عنصر ا١تخاطب مغرؽ ُب القدـ،يتخطى حواجز
إف ٖتديد األسلوب
األسلوبية ا١تعاصرة إٔب ببلغة اليوناف كمن بعدىم من األمم كاألقواـ؛ألف االستطيقا ظلت منذ أرسطو إٔب لوكاتشٔ ،تعناه
الواسع ،مبحثا مركزيا عند الفبلسفة كالنقاد.
«فمنذ سنة 1902كدنا ٧تزـ مع بإب
شق التيار األسلويبُ ،ب النقد األديب ،طريقو منذ فجر القرف العشرين
ّ
( )Chrales Ballyأف علم األسلوب قد تأسست قواعده النهائية ،مثلما أرسى أساتذه دم سوسَت أصوؿ
اللسانيات اٟتديثة .»215
كعليو ،فإف مؤسس األسلوبية اٟتديثة ىو شارؿ بإب ،كمطورىا ليو سبتزر ) .(Léo spitzerإال أف أكؿ من
استخدـ ا١تصطلح ىو نوفاليس الذم كانت ٗتتلط األسلوبية عنده بالببلغة.
كىكذا اتضحت معآب األسلوبية مع شارؿ بإب (  )1947-1855بعد أف كانت متداخلة مع علم الببلغة،
ْتيث ٧تد أف األسلوبية قامت بعد أف كقعت الببلغة ُب ا١تعيارية ا١تتحجرة ،اليت انغمست فيها ردحا من الزمن .216
 1960ندكة عا١تية ّتامعة آنديانا (  )indianaبأمريكا ،حضره ا أبرز علماء اللساف
لقد انعقدت ُب سنة
كنقاد األدب ،ككاف ٤تورىا «األسلوب» فبشرت يومها ا١تداخبلت كاحملاضرات ،اليت كانت تدكر حوؿ اللسانيات
كاإلنشائية ،بسبلـ ة بناء اٞتسر الواصل بُت اللسانيات كاألدب ،كعندما أصدر تودكركؼ ُب سنة  1965أعماؿ
« 1969بارؾ األ١تاين
د ثراء البحوث األسلوبية .كُب سنة
الشكبلنيُت الركس مًتٚتة إٔب فرنسية ،ازدا
س.أك١تاف( )Stephen Ulmannاستقرار األسلوبية علما لسانيا نقديا قائبل :إف األسلوبية اليوـ ىي من أكثر أفناف
اللسانيات صرامة على ما يعًتم غائيات ىذا العلم الوليد كمناىجو كمصطلحاتو من تردد ،كلنا أف نتنبأ ٔتا سيكوف
للبحوث األسلوبية من فضل على النقد األديب كاللسانيات معا .»217
اشًتكت عدة مدارس غربية ُب تنمية االٕتاىات األسلوبية على أسس لغوية كما ٘تثل ذلك ُب األسلوبية التعبَتية
عند الفرنسيُت ،كأسلوبية اٟتدس ا١تعتمد على فكرة الدائرة الفيلولوجية لدل ا١تدرسة األ١تانية .ككاف للمدرسة اإليطالية
عبلقة خاصة ٔتحاكلة بث ركح التجديد ُب الدراسات الببلغية. 218

 215عبد السبلـ ا١تسدم :األسلوبية ك األسلوب ص 20
٤ 216تمد بلوحي :ا٠تطاب النقدم ا١تعاصر .دار الغرب للنشر ك التوزيع .كىراف ط  2002 1ص 100
217ا١تسدم :األسلوبية كاألسلوب ص 24
 218صبلح فضل :مناىج النقد ا١تعاصر .افريقيا الشرؽ .ا١تغرب .2001ص87.
79

كقد ارتبطت أكال بالببلغة أكثر من
إف فكرة األسلوب فكرة قدٯتة ترجع إٔب بداية التفكَت األديب األكركيب،
ارتباطها بالشعر .كىذا ال يعٍت أنو ٯتكن القوؿ بأف تاريخ األسلوبية تصور قدًن يرجع إٔب الدراسة الببلغية اليت حددت
أيض  ،إسقاط مفاىيم حديثة على مفاىيم قدٯتة ٗتتلف عنها اختبلفا كاضحا ،ألف
باستقراء الصور الببلغية ،كال ٯتكن ،ا
الببلغة علم لساين قدًن ،كاألسلوبية علم لساين حديث ،كمن ىنا يصبح االختبلؼ اختبلفا منهجيا ،كما أف علم
الببلغة علم معيارم ،بينما تعد األسلوبية علما كصفيا .كيقرر علم الببلغة أف الكبلـ ينبغي أف يطابق (مقتضى اٟتاؿ) ُب
حُت تقرر األسلوبية أف ٪تط الكبلـ يتأثر (با١توقف) كأف أفق الدراسة األسلوبية أكسع من أفق الدراسة الببلغية،
فاألسلويبة تدرس الظواىر اللغوية ٚتيعها بدءا من الصوت كحىت ا١تعٌت مركرا بالًتاكيب.219
كيقارف عبد السبلـ ا١تسدم ،كغَته ،بُت األسلوبية كالببلغة  ،حيث يرل أف األسلوبية عملت على توحيد رؤية
الببلغة اليت تعمل على ٕتلية العبلقة القائمة بُت النص ك مدلولو ،ك٢تذا ٯتكن اعتبار األسلوبية امتدادا للببلغة ك نفيا ٢تا
ُب الوقت نفسو ...كأف من أبرز ا١تفارقات بُت ا١تنظورين الببلغي كاألسلويب أف الببلغة علم معيارم يرسل األحكاـ
التقييمية ،ك يرمي إٔب «تعليم » مادتو كموضوعو :ببلغة كبياف ،بينم ا تنفي األسلوبية عن نفسها كل معيارية...كالببلغة
ترمي إٔب خلق اإلبداع بوصايا التقييمية بينما تسعى األسلوبية إٔب تعليل الظاىرة اإلبداعية اليت تقرر كجودىا.الببلغة
اعتمدت فصل الشكل عن ا١تضموف ُب ا٠تطاب اللساين فميزت ُب كسائلها العلمية بُت األغراض كالصور ،بينم ا ترغب
األسلوبية عن كل مقياس ما قبلي ك ترفض مبدأ الفصل بُت الداؿ ك ا١تدلوؿ.220
ف كاف بينهما فرؽ يدرؾ بعد تأمل ،ألف مادة
ترتبط األسلوبية باللسانيات ارتباط الشيء بعلة نشوئو ،كإ
اللسانيات ىي اللغة العادية ا١تنطوقة أك ا١تكتوبة ذات الوظيفة اإلببلغية ك ٓتاصة البلكاعية ،أما األسلوبية فتهتم باللغة
األدبية ذات التميزات ُب أسلوهبا ك الصادر عن كعي ،كم ا أف األسلوبية تقوـ «ُب منطلقها ا١تعرُب من مبدأ أساسي يرل
أف اللغة تعطي األديب ٣تموعة من االحتماالت اللغوية ك األساليب التعبَتية للتعبَت عن ا١توضوع الواحد ،فينتقم األديب
كاحدا من ىذه األساليب ،قصد التعبَت كاإلببلغ ٠تلق تأثَت ما ،كىذ ق االحتماالت التعبَتية ىي ا١تادة اليت تشتغل عليها
األسلوبية ٤تاكلة منها ٞترد جل االحتماالت
األسلوبية للغة .»221
كىكذا أخذ النقد القائم على األسلوبية اليت انبثقت من الفكر اللغوم كاألديب ،يتخذ لنفسو مسارا مستقبل عن
ك٣تاريها اللسانية
جوانب الثقافة األخرل ،ك تبوأت نظرية األسلوب ا١تنزلة اليت نعرؼ ضمن تيارات النقد ا١تتجددة،
العامة.

-2مفهوم األسلوب و األسلوبية:

 219ينظر :شكرم عياد :مدخل أب علم األسلوب .دار العلوـ للطباعة كالنشر السعودية ط 1982 1ص 49- 44
220ينظر ا١تسدم:األسلوبية ك األسلوب ص  42ك ما بعدىا .
٤ 221تمد بلوحي :ا٠تطاب النقدم ا١تعاصر ص 101
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أ-في معنى األسلوب :ينبغي ،منذ البدء ،اإلقرا ر بأف ىناؾ صعوبة بالغة ُب ٖتديد مفهوـ األسلوب ٖتديدا دقيقا ،ألف
مفهوـ األسلوب – شأنو شأف أية مقولة من مقوالت العلوـ اإلنسانية – ٮتتلف من كجهة نظر إلىأخرل ،كمن بيئة علمية
إٔب أخرل ،كمن عصر إٔب آخر.
« كيقاؿ
تلمسنا اٞتذر اللغوم للفظ «األسلوب» ُب اللغة العربية فإننا ٧تد ُب «لساف العرب» ما يأٌب:
إذا ّ
للسطر من النخيل :أسلوب  .ككل طريق ٦تتد فهو أسلوب .قاؿ :كاألسلوب الطريق ،كالوجو ،كا١تذىب ،يقاؿ :أنتم ُب
أسلوب سواء ،ك ٬تمع أساليب.كاألسلوب :الطريق تأخذ فيو .كاألسلوب :بالضم ،الفن ،يقاؿ :أخذ فبلف ُب أساليب
من القوؿ أم أفانُت»222.
كال يزيد الزبيدم شيئا ُب«تاج العركس»على ما ذكره ابن منظور ُب معجمو حوؿ لفظ «أسلوب» ،كمن ىنا
ٯتكن القوؿ إف لفظ «أسلوب» ،حس ب ا١تعاجم العربية ،يد ؿ على ا١تذىب أك الطريقة أك الفن ،أم أنو يدؿ على
الطريقة تدمغ الشيء الذم يطلق عليو بسمة ٤تددة .كانطبلقا من ىذا التحديد اللغوم ،ٯتك
«أسلوب» مهيأة ألف تشحن ٔتعٌت اصطبلحي معُت ُب اللغة العربية.

ف اإلقرار بأف كلمة

كقد أجرل بعض الباحثُت ُب ٣تاؿ األسلوب كاألسلوبية مقارنة بُت اٞتذر اللغوم لكل من «األسلوب»
ك«ُ »Styleب اللغتُت العربية كاإل٧تليزية ،فوجد أف ليس للجذر اللساين ُب اللغة العربية «أية صلة باٞتذر اللساين لكلمة
(ُ )Styleب اللغة اإل٧تليزية ،فكلمة ) (styleتشَت إٔب (مرقم الشمع) كىي أداة الكتابة على ألواح الشمع ،كلقد
اشتقت من الشكل البلتيٍت (  )stulusإبرة الطبع (اٟتفر) ،كاٗتذ ت ُب البلتينية الكبلسيكية ا١تعٌت العاـ نفسو ،ككذلك
األمر ُب اللغات اٟتديثة كلها .كمن ىنا تبدك كلمة (  )styleلصيقة با١تفهوـ العاـ لؤلسلوب ُب الثقافة الغربية مادامت
تشَت إٔب (أداة الكتابة ك اٟتفر ) ،كتبدك كذلك أكثر تبلئما -من ناحية اٞتذر اللساين – مع اجملاؿ الذم عنيت فيو
كتشكل مفهومها فيو ،أعٍت ٣تاؿ الكتابة أك الكبلـ ،ـ ف كلمة (أسلوب) ُب اللغة العربية ،فكلم ة (أسلوب)غَت لصيقة
بأصل مادهتا (سلب) على الرغم من أهنا تدؿ على ٝتة  223معينة أك خصيصة معينة يتضمنها شيء ما كليس –
ضركرة -كتابة ما أك كبلـ ما غَت أف الببلغيُت العرب الذين عنوا بعلم الكبلـ ،قد فهموا من كلمة (أسلوب) تارة (طريقة
الصياغة ) ،كتارة أخرل (النوع األديب) ك (ا١توضوع).
ك من التعريف اللغوم ،يبد ك أف األسلوب ُب أبسط معانيو ،يدؿ على طريقة التعبَت ُب الكتابة أكالكبلـ ،كٯتكن
أف ينظر إليو بوصفو تنوعا ُب استخداـ اللغة ،سواء أكانت أدبية أـ غَت أدبية .كىذا التعريف ينسجم مع تعريفات
بيَتجَتك الذم يرل أف األسلوب طريقة للتعبَتعنالفكر بواسطة اللغة .224
كمن التعريفات العديدة لؤلسلوب التعريف ا١تقتبس من مقاؿ الكونت دكبوفوف ( ،)compte de buffon
عف األسلوب ،حيث يقوؿ » :فا١تعارؼ كاآلثار كاالكتشافات تتضح بسهولة ،ك ٯتكن نقلها ،كما يكوف من ا١تمكن أف
توضع ُب قالب أديب على أناس أكثر مهارة ،فهذه األمور خارجة عن اإلنساف ،أـ ا األسلوب فهو اإلنساف نفسو ،كمن

222ابن منظور :لساف العرب .دار احياء الًتاث العريب .بَتكت .لبناف ط  1ص 473
223حسن ناظم :البٌت االسلوبية :ا١تركز الثقاُب العريب .الدار البيضاء .ا١تغرب  .ط 2002 1ص 15
224بيَتجَتك :االسلوبية ك االسلوب ،ترٚتة منذر عياشي مركز اال٪تاء القومي ص 6
81

ٍب ال ٯتكن نقلو أك اقتباسو أك تبديلو  .«225كٯتكن تفسَت ىذا التعريف ٔتعاف عدة ،منها أف ىذا التعريف يقرر أف
مسألة األسلوب تدخل ُب إطار نفسية الفرد  ،كأف األسلوب يعٍت شخصية مؤلف النص ك طبيعتو .فمن منظوره ،أف
ا١تعاين كحدىا ىي اجملسمة ٞتوىر األسلوب ،فما األسلوب سول ما نضفي على أفكارنا من نسق ك حركة .226
كيرل بعض ا١تنظرين أف «كل أسلوب صورة خاصة بصاحبو تبُت طريقة تفكَته ك كيفية نظره إٔب األشياء ك
تفسَته ٢تا ،ك طبيعة انفعالو  .»227األسلوب-إذنا-ىو ذاتو شخصية صاحبو ،أ ك ىو اإلنساف عينو .فشوبنهاكر يعرؼ
األسلوب بأنو مبلمح الفكر ،ك كذلك فعل ماكس جاكوب إذ قاؿ  « :إف جوىر اإلنساف كامن ُب لغتو ك حساسيتو
 .»228كىكذا يرل ا١تسدم أف الصورة اللفظية اليت ىي أكؿ ما يلقى من الكبلـ ال ٯتكن أف « ٖتيا مستقلة ،كإ٪تا يرجع
الفضل ُب نظامها اللغوم الظاىر إٔب نظاـ آخر معنوم انتظم ك تألف ُب نفس الكاتب أك ا١تتكلم ،فكاف بذلك أسلوبا
تكوف التأليف اللفظي على مثالو ك صار ثوبو الذم لبسو أك جسمو إذا كاف ا١تعٌت ىو الركح ،كمعٌت ىذا أف
معنويا ٍب ّ

منسقة كىو يتكوف ُب العقل قبل أف ٬ترم بو اللساف أك ٬ترم بو
األسلوب معاف مرتبة قبل أف يكوف ألفاظا ّ
القلم»229.
 )Bernd Spilnerاألسلوب بأنو ظاىرة فردية ،أ م ٘تيز اإلنساف بوصفو فردا لو
يعرؼ برند شبلنر (
ك ّ
أسلوبو ا٠تاص ك تعبَتاتو ا١تعينة ،ك من ٍب فليس ظاىرة اجتماعية ،ك لذا فاألسلوب ال ينتمي إٔب ٣تاؿ اللغة ،بل إٔب ٣تاؿ
األداء أك الكبلـ.ك ال يتحقق األسلوب إال عند التلقي ،ك من ىنا كاف دكر القارلء أك ا١تتلقي ىاما ُب فهم األسلوب ك
ٖتقيقو .ىذا باإلضافة إٔب التأثَت اٞتمإب ك ا١تعنوم للمؤلف الذم يهدؼ إٔب غرض معُت ،ك قصد ٤تدد .230
ك٦تا سبق يبدك أف األسلوب ظاىرة مصاحبة توجد ُب النصوص ا١تنطوقة أك ا١تكتوبة ،كما أهنا تتحقق ُب مسألة
تلقي النصوص .ك هبذا ينتمي األسلوب إٔب ٣تاؿ اإل٧تازات الفردية ُب اللغة (الكبلـ) .كىذا األمر ٭تيلنا إٔب تعريف أحد
كدؽ من خصائص ا٠تطاب اليت تربز عبقرية
مفكرم القرف الثامن عشر إذ يقوؿ « :يطلق األسلوب على ماندر ّ
اإلنساف ك براعتو فيما يكتب أك يلفظ  .»231كىذا مفاده أف األسلوب اشتقاؽ األديب من األشياء ما يتبلءـ كعبقريتو.
كعرؼ األسلوب بأنو بصمات ٖتملها صياغة ا٠تطاب فتكوف كالشهادة اليت ال ٘تّحي ،كىذه الصورة صاغها
ّ
بركست ( )proustكأخذىا عنو كل من موناف ) ، )mouninكدم لوفر (  )déloffreكىي تكشف عمق التقرير

225

برند شبلر :علم اللغة ك الدراسات االدبية .ترٚتة ٤تمود جاد الرب ،الدار الفنية للتوزيع ك النشر القاىرة ط 1987 1ص26

226ا١تسدم :االسلوبية ك االسلوب ص 65
227ا١ترجع نفسو ص 66
228ا١ترجع نفسو ص67
229ا١ترجع نفسو ص 65- 64
230برند شلنر :علم اللغة ك الدراسات االدبية ص 8- 7
231ا١تسدم :االسلوبية ك االسلوب ص 70
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ُب ارتباط األسلوب بصاحبو عضويا حىت لكأف األسلوب إمضاء أك خاًب  ،أك ُب اصطبلح عرؼ ا١تؤسسات طابع ك
232
توقيع.
ىذا من جهة ،كمن جهة أخرل ،يرل حسن ناظم أف ٙتة ثوابت ترجع إليها ا١تتغَتات لنظرية ُب مفهوـ األسلوب ،ك قد
٠تص ىذه الثوابت ُب ا١تقوالت األساسية اليت تستند إليها الظاىرة األدبية  ،تلك ىي مقوالت :ا ١تنشىء (ا١تؤلف)،
كالنص،كالقارلء .كعلى أساس « النظر إٔب العبلقات بُت ىذه ا١تقوالت ٖتددت كجهات النظر اليت حاكلت أف تبلور
مفاىيمها األساسية ُب األسلوب ،إذ ٧تد أف نظرية األسلوب بوصفو اختيارا (  )choisاستندت إٔب العبلقة بُت مؤلف
النص كالنص نفسو ،أم بُت ا١تؤلف الذم ٮتتار الكلمات كالًتاكيب ،كالنص الذم يتشكل من االختيارات نفسها .بينما
استندت نظرية األسلوب بوصفو ٣تموعة من االستجابات (  )réponsesاليت تصدر عن القارلء بفعل قوة الضغط
اليت يسلطها النص من خبلؿ ٝتاتو األسلوبية ،استندت ىذه النظرية إٔب عبلقة النص بالقارلء كالعكس بالعكس.»233.
« قوة ضاغطة تتسلط على
كيذىب ميشاؿ ريفاتَت إٔب ا١تقولة نفسها ،حيث يرل ىو اآلخر أف األسلوب
حساسية القارلء بواسطة إبراز بعض عناصر سلسلة الكبلـ ،كحمال لقارلء على االنتباه إليها ْتيث إف غفل عنها تشوه
النص ،كإذا حللها كجد ٢تا دالالت ٘تييزيو خاصة ٔتا يسمح بتقرير أف الكبلـ يعرب كاألسلوب يربر .»234كُب نظر ريفاتَت
أف موضوعية البحث األسلويب تقتضي أف ال ينطلق احمللل األسلويب من النص مباشرة ،كإ٪تا من األحكاـ اليت يبديها
235
القارلء حولو ،لَتبطو ا با١تنبهات ا١تسببة ٢تا كالكامنة ُب صلب النص.
كليس اختيارا،
كمن كجهة نظر أخرل ،أف األسلوب ليس قوة ضاغطة ٬تب البحث عنها ُب ردكد فعل ا١تتقبل،
كال ا٨ترافا عن ٪تط معيارم ،كإ٪تا ىو إضافة.كىذه النظرة تفًتض «ابتداء كجود تعبَت ٤تايد ال يتسم بأم ٝتة أسلوبية
٤تددة ٯتكن أف يسمى بالتعبَت غَت ا١تتأسلب أك تعبَت ما قبل التأسلبٍ ،ب تكوف السمات األسلوبية إضافة إٔب ىذا
التعبَت احملايد لكي تنحو بو منحى خاصا موافقا للعبارة عن سياؽ بعينو .»236
« كىذا يعٍت أف كل ٝتة لغوية تتضمن ُب ذاهتا قيمة
ك ىناؾ نظرة أخرل ٘تيل إٔب القوؿ بأف األسلوب تضمُت
أسلوبية معينة ،كأهنا تستمد قيمتها األسلوبية من بيئة النص أك ا١توقف .ك ىذه القيمة قابلة للتغَت بتغَت البيئة اليت توجد
فيها ك ا١توقف الذم تعرب عنو ،ك ينشأ عن ىذا القوؿ عدـ االعًتاؼ بوجود تعبَت ٤تايد ك تعبَت متأسلب ،إذ كل ٝتة
لغوية ىي بالقوة ٝتة أسلوبية  .ك يتخذ التحليل األسلويب عند أصحاب ىذه النظرة شكل دراسة العبلقات ما بُت
الوحدات اللغوية ك بيئتها ك سياقها»237.

232ينظر ا١ترجع نفسو ص 71 70
233البٌت االسلوبية ص 19
 234سعد مصلوح :االسلوبية دراسة لغوية احصائية عآب الكتب ،القاىرة .ط 1992 3ص 42
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ك صورة ذلك أف
لقد بلور جاكبسوف نظريتو ُب تعريف األسلوب بكونو إسقاط ٤تور االختيار على ٤تور التوزيع،
« إذا جاء نصر
مقومات االختيار ُب ا٠تطاب اإلنشائي تذعن ١تقتضيات العبلقات الركينة ،ففي اٞتملة التالية:
اهلل»...األداة «إذا»اختَتت على حساب :إف –عندما١ -تا-حينما...ككذلك فعل «جاء» ،ؽد اختَت ضمن :قدـ ،ح ّؿ،
ب ،أتل...اْب ،إال أف ُب «جاء» انسجاما مع «إذا» ليس لغَتة من تلك األفعاؿ ٔتا أنو ٭تتوم ا٢تمزة ا٠تتامية
أطل ،ق ّ
ّ
238
اليت ىي ُب «إذا» ابتداء ،كينبٍت على فتحة طويلة ُب مقطعو األكؿ ك ىي ا١توجودة ُب ا١تقطع الثاين من إذا.
كىذا يعٍت أف كسائل التعبَت اليت
إف األسلوب اختيار ا١تؤلف الذم انتقاه من إمكانات موجودة ُب نظاـ اللغة،
ٮتتارىا ا١تتكلم ليست إال اختيارية ،حيث ال ٯتكن أف تكوف إجبارية .ك ٭تدث األسلوب بانتقاء اختيار ما بُت إمكانات
لغوية متعددة ،تلؾ اإلمكانات اليت يتصل بعضها ببعض ُب عبلقة ٖتويلية .كيقوـ ىذا التصور أساسا على أف نظاـ اللغة
يقدـ للمتكلم إمكانات عديدة ٯتكن استخدامها عن حالة كاحدة ،فيمك ف للمتكلم مثبل أف ٭تاكؿ بتعبَتات متعددة
إثارة السامع كاٞتمل التالية اليت تعرب عن رغبة ا١تتكلم ُب أف يًتكو السامع:
 اذىب من فضلك.
 أريد أف أبقى كحيدا.
 أال تريد أف تًتكٍت كحيدا؟
 حاف الوقت أف تذىب.
 اغرب عن كجهي.

 ابتعد.
إف ىذه اٞتمل ،كمن كجهة نظر علم الداللة اإلشارم أك التلميحي متطابقة ،حيث ٯتكنها ُب سياقات معينة أف
239
ٖتدث األثر االتصإب نفسو.
ك ٯتكن ٖتديد االختيارات كما يلي:
 .1اختيار الغرض من اٟتديث ،ك فيو يريد ا١تتكلم الوصوؿ إٔب الغرض من الكبلـ ،مثل:اإلقناع ،الدعوة ،اإلببل غ،
اكتساب معلومات معينة .كٯتكن أف يكوف ا٢تدؼ ُب النصوص األدبية أغراضا ٚتالية.
 .2اختيار موضوع اٟتديث ،ك فيو ٮتتار ا١تتكلم ا١توضوعات غَت اللغوية أك األشياء اليت يريد اٟتديث عنها ،فلك أراد
مثبل اإلخبار عن حصاف فيمكنو حينئذ أف ٮتتار بُت :فرس ،حصا ف ،جواد ،كلكنو ال ٯتكنو اختيار ٛتار ،أك
بغل ،أك بقرة مثبل.
 .3اختيار الرمز اللغوم ،ٮتتار ا١تتكلم إذا كاف يعرؼ عدة لغات لغة ما أك ٢تجة.
 .4االختيار النحوم ،ٮتتار ا١تتكلم الًتاكيب النحوية اليت تكوف قواعد صياغتها إجبارية مثل ٚتلة استفهامية أك
ٚتلة خربية.
238ا١تسدم :االسلوبية ك االسلوب ص 141
239ينظر برند شبلنر:علم اللغة ك الدراسات االدبية ص82 80
84

 .5االختيار األسلويب ،ك يعثر ا١تتكلم على االختيار األسلويب من بُت اإلمكانات االختيارية ا١تتساكية دالليا.ك ٖتدد
إمكانات االختيار من خبلؿ االتفاؽ االجتماعي ُب إطار من النحو ا١تعيارم.
ك ٭تدد أٛتد الشايب ُب كتابو «األسلوب» موضوع الظاىرة األسلوبية انطبلقا من ٖتليل األسلوب إٔب
عناصر:الفكرة ك الصورة ك العبارة .ك يؤكد بعض الباحثُت على أف األسلوب إ٪تا ىو ا١تمارسة العملية ا١تنهجية ألدكات
اللغة .ك يقرر آخركف أف األسلوب ينطوم على تفضيل اإلنساف بعض طاقات اللغة على بعضها اآلخر ُب ٟتظة ٤تددة
من ٟتظات االستعماؿ « .فإذا كاف اٟتدث اللساين رباط الوصل بُت الباث ك ا١تتقبل مطلقا ،فإ ف األسلوب كظاىرة
كجودية مستقلة بذاهتا ينضاؼ إٔب اٞتهاز اإلببلغي ليكوف حبل األسباب بُت دكافع ا٠تطاب ُب أصل نشأتو كغاياتو
الوظائفية ،معٌت ذلك أف اٟتدث اللساين تركيب لعبلمات اللغة ُب معادلة من الدرجة األكٔب .بينما يكوف األسلوب
تركيبا ٢تا ُب معادلة من الدرجة الثانية ،ك لعل خَت ما يفصح عن ىذا ا١تدلوؿ أف نعترب أف األسلوب نظاـ عبلمي ُب

صلب نظاـ عبلمي آخر.»240
ك انطبلقا من مبدأ طاقة الشحن ُب ا٠تطاب ك ٧تاحها ُب إصابة مكامن اٟتساسية ا١تتأثرة لدل القارلء ا١تتقبل،
طحاف تعريف األسلوب مرتكزا على مبدأ اإليصاؿ ،فيقوؿ« :اللغة بناء مفركض على األدب من ا٠تارج،ك
يصوغ رٯتوف ّ
األسلوب ٣تموعة من اإلمكانيات ٖتققها اللغة ،ك يستغل أكرب قدر ٦تكن منها الكاتب الناجح أك صانع اٞتمل ا١تاىر
الذم ال يهمو تأدية ا١تعٌت ك حسب ،بل ينبغي إيصاؿ ا١تعٌت بأكضح السبل ك أحسنها ك أٚتلها ،ك إذا ٓب يتحقق ىذا
األمر فشل الكاتب ك انعدـ معو األسلوب »241.
كإذا حدد الببلغيوف األسلوب ْتصيلة ردكد القارلء ا١تتقبل ُب استجابتو ١تنبهات النص ،فإف بإب حصر مدلوؿ
تفجر الطاقات التعبَتية الكامنة ُب صميم اللغة ٓتركجها من عا١تها االفًتاضي إٔب حيز الوجود اللغوم،
األسلوب ُب « ّ
فاألسلوب حسب تصور بإب ىو االستعماؿ ذاتو فكأف اللغة ٣تموعة شحنات معزكلة ك األسلوب ىو إدخاؿ بعضها
ُب تفاعل مع البعض اآلخر كما ُب ٥ترب كيمياكم»242.
ق ركاد األسلوبية
ك انطبلقا من أف طاقة التعبَت مزدكجة ُب ذاهتا فمنها ما ىو تصر٭تي،ك منها ما ىو إ٭تائي ،يتج
إٔب تعريف األسلوب « بأنو ٣تموع الطاقات اإل٭تائية ُب ا٠تطاب األديب ،ك ذلك أف الذم ٯتيز ىذا ا٠تطاب ىو كثافة
اإل٭تاء ك تقلص التصريح ك ىو نقيض ما يطرد ُب ا٠تطاب العادم  »243أك ما اصطلح عليو ا١تسدم باالستعماؿ
النفعي للظاىرة اللغوية .
ك يعزك فونتاينام الظاىرة األسلوبية إٔب عبقرية اللغة ،إذ تسمح باالبتعاد عن االستعماؿ ا١تألوؼ فتوقع ُب
نظاـ اللغة اضطرابا يصبح ىو نفسو انتظاما جديدا ،ك يربط كاالؾ كفاراف مفهوـ األسلوب ٔتجموع ا١تفارقات اليت
نبلحظها بُت نظاـ الًتكيب اللغوم للخطاب األديب ك غَته من األنظمة ،ك ىي مفارقات تنطوم على ا٨ترافات ك
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يعرؼ ماركزك األسلوب بأنو اختيار الكاتب ١تا من شأنو أف ٮترج بالعبارة عن
٣تاذبات هبا ٭تصل االنطباع اٞتمإب .ك ّ
حيادىا ،ك ينقلها من درجتها الصفر إٔب خطاب يتميز بنفسو.ك يتخذ سبيتزر من مفهوـ االنزياح مقياسا لتحديد
فيعرفو بأنو ٟتن مربر ما كاف يوجد لو
ا٠تاصية األسلوبية .أما تودكركؼ فإنو ينظّر لؤلسلوب اعتمادا على مبدأ االنزياح ّ
أف اللغة األدبية كانت تطبيقا كليا لؤلشكاؿ النحوية األكٔب ،ك ال ٮترج ريفاتَت ُب ٖتديد الظاىرة األسلوبية عن مفهوـ
يعرفو بكونو انزياحا عن ٪تط التعبَت ا١تتواضع عليو ،ك يدقق مفهوـ االنزياح بأنو يكوف خرقا للقواعد
االنزياح .ك ّ
حينا،كٞتوءا إٔب ما ندر من الصيغ حينا آخر.244
ر كثَت من الدارسُت «أف ا٠تصائص األسلوبية ُب ا٠تطاب ليست صيغا
بعد ٖتليل نوعية العمل األسلويب ،يقر
تالية يؤتى هبا للتزيُت ك التحسُت ،ك إ٪تا ىي جوىرية ال تتحقق ا١تادة اإلنشائية إال هبا ،فاألسلو ب أك ما يسمى باللغة
الشعرية ليس من قبيل ا١تعاين الثانوية اليت تطرأ عل ل ا١تعاين األكٔب ،ك ال من قبيل األفكار اليت هتبط على األلفاظ كما

هتبط الركح إٔب اٞتسد  .»245ك يرل كثَت من الباحثُت ك الدارسُت «أف األسلوب ٣تموعة ألواف يصطبغ هبا ا٠تطاب
ليصل بفضلها إٔب إقناع القارلء ك إمتاعو ك شد انتباىو ك إثارة خيالو .»246
فكل النصوص األدبية ك الفنية ينبغي أف ترتدم ثوبا ٚتاليا ،أك تضيف صفات ٚتالية ألسلوب النص ك هبذا
ا١تفهوـ يكوف األسلوب تعميقا ببلغيا ،ك إضافة ٚتالية ،أم أف الكبلـ ٯتكن تعميقو بزخرفة لغوية إضافية بطريقة
معينة .فاألسلوب ظاىرة داخلية ُب النص ،ك صفة ٦تيزة للرؤية ،ك اكتشاؼ للعآب ا٠تاص الذم يراه كل منا،ك ال يراه
اآلخركف.
ب-في معنى األسلوبية:

«علم التعبَت ،ك نقد لؤلساليب الفردية ،كما
لقد توالت تعريفات األسلوبية،ك خضعت إٔب منظورات ٥تتلفة ،فهي
أهنا كصف للنص األديب حسب طرائق مستقاة من اللسانيات ،ك ىي حسب دكالس ،تعرؼ بأهنا منهج لساين .ك ُب
حقل السيميوطيقا اللغوية تعززت صياغة مصطلح األسلوبية بوصفها ٖتليبل لوسائل تعبَت اللغة ،أك ٖتليبل لؤلساليب
الفردية.»247
ك تقتصر أ٫تيتها على أهنا إحدل األدكات اليت ٯتكن أف يستخدمها
تعترب األسلوبية تطورا للفكر الشكبلين،
النقاد ك الدارسوف ُب اٟتكم على اإلنتاج األديب.ك ىي ليست منهجا نقديا جديدا يستهدؼ إلغاء الببلغة القدٯتة ،ك
إحبلؿ ببلغة جديدة مكاهنا تقوـ دعائمها على اٞتمالية ك الوظيفية؛ بل األسلوبية ٣ترد كسيلة ُب ٖتليل النصوص األدبية
ك ال ٯتكن أف تعترب ُب ذاهتا إتاىا نقديا خالصا ،كما يعتقد كثَت من النقاد احملدثُت ُب الوطن العريب.ك من ىنا ،ٯتكننا ،
كما يقوؿ ( «)Enkvistأف نعترب األسلوبية فرعا من الدراسات األلسنية ،ك ٯتكن أف يرتبط هبا ُب مثل ىذه اٟتاؿ
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قسم ٮتتص بالظواىر الغريبة ُب النصوص األدبية ،أك نعتربىا علما قائما بذاتو يأخذ ْترية ك اختيارية من طرائق
األلسنية ك الدراسات األدبية على حد سواء .»248
ك تقدير مبل٤تو الوظيفية .فإذا كانت اللغة ىي
فاألسلوبية طريقة حديثة لتقوًن ٚتالية النص ك قيمتو االستاطيقية،
ثوب الفكر ،فإف األسلوب ىو التصميم الذم ٮتاط ،طبق ا لو ،ىذ ا الثوب ،ك عليو ٬تب أف تكوف الفكرة موافقة لو ك
مبلئمة ،ك األلفاظ ٬تب أف تكوف ٦تا يبلئم ا١تعٌت ،أك بعبارة أخرل مبلءمة اللفظ لطبيعة ا١توضوع.
األسلوب نظاما لسانيا كامنا ،ك مفعما بالقيم اٞتمالية ،كم ا رأينا آنفا ،فإف األسلوبية ٣تموعة من
فإذا كاف
اإلجراءات األداتية اليت تفضح ا١تخاىبء السرية للنص ،ك تكشف عن كنوزه كرؤاه ا١تكبوتة ،ك تبلحق ا٠تصائص ا١تتميزة
عرب فحص البٌت األسلوبية البارزة ُب النص األديب ،ك ٖتاكؿ اكتشافها بوصفها بٌت أسلوبية مهيمنة من خبلؿ االستقراء
،ك التحليل .إف إجراءات التحليل األسلويب تبلحق ٚتيع البٌت اللغوية أك اللسانية اليت يتضمنها النص ،مثل البنية
العركضية ك البنية الصوتية ،ك البنية الًتكيبية ،ك البنية الداللية ،ك غَتىا من البٌت.
م العلم الذم يكشف عن القيم اٞتمالية ا١توجودة ُب النص
كهبذا ا١تعٌت تكوف األسلوبيةُ ،ب مفهومها النقدم ،ق
ك بذلك تركز األسلوبية على دراسة
األديب ،انطبلؽا من ٖتليل الظواىر اللغوية ك الببلغية ا١تكونة للعمل األديب،
ا٠تصائص اللغوية اليت هبا يتحوؿ ا٠تطاب عن سياقو اإلخبارم إٔب كظيفة تأثَتية ك ٚتالية ،فاألسلويبة تبحث عما يتميز
249
بو الكبلـ الفٍت عن بقية مستويات ا٠تطاب األديب .
عما يتميز بو الكبلـ الفٍت عن بقية مستويات ا٠تطاب أكال ،ك عن
يعرؼ جاكبسوف األسلوبية
«بأهنا ْتث ّ
ك ّ
سائر أصناؼ الفنوف اإلنسانية ثانيا  .»250ك يقوؿ ميشاؿ أريفي «إف األسلوبية كصف للنص األديب حسب طرائق
مستقاة من اللسانيات  .»251ك يقوؿ دكالس « :إف األسلوبية تعرؼ بأهنا منهج لساين .»252أما ريفاتَت فإنو ينطلق من
الباث مراقبة حرية اإلدراؾ
تعريف األسلوبية «بأهنا علم يهدؼ إٔب الكشف عن العناصر ا١تميزة اليت هبا يستطيع ا١تؤلف ّ
لدل القارلء ا١تتقبل ،ك اليت هبا يستطيع أيضا أف يفرض على ا١تتقبل كجهة نظره ُب الفهم ك اإلدراؾ ،فينتهي إٔب اعتبار
األسلوبية لسانيات تعٌت بظاىرة عمل الذىن على فهم معُت ك إدراؾ ٥تصوص.»253
ك أهنا كليدة الببلغة ككريثها
ك من ىذه التعريفات يظهر جليا أف األسلوبية فن من أفناف شجرة اللسانيات،
ا١تباشر ،معٌت ذلك أف األسلوبية قامت بديبل عن الببلغة ،ك ليست امتدادا ٢تا ،أل ف من أبرز «ا١تفارقات بُت ا١تنظورين
الببلغي ك األسلويب أف الببلغة علم معيارم يرسل األحكاـ التقييمية ك يرمي إٔب «تعليم» مادتو كموضوعو:ببلغة البياف،
بينما تنفي األسلوبية عن نفسها كل معيارية ،ك تعزؼ عن إرساؿ األحكاـ التقييمية با١تدح أك التهجُت كال تسعى إٔب
248يوسف نور عوض:نظرية النقد االديب اٟتديث .دار االمُت للنشر ك التوزيع ،القاىرة ص 21
٤249تمد بلوحي :ا٠تطاب النقدم ا١تعاصر ص 100
250ا١تسدم :االسلوبية ك االسلوب ص 37
251ا١ترجع نفسو ص 48
252ا١ترجع نفسو ص 48
253ا١ترجع نفسو ص 49
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غاية تعليمية البتة ،فالببلغة ٖتكم ٔتقتضي أ٪تاط مسبقة ك تصنيفات جاىزة ،بينم ا تتحدد األسلوبية بقيود منهج العلوـ
الوصفية ،ك الببلغة ترمي إٕب خلق اإلبداع بوصاياىا التقييمية بينما تسعى األسلوبية إٔب ٖتليل الظاىرة اإلبداعية بعد أف
يتقرر كجودىا .ك من ا١تفارقات ا١تقررة بُت اٞتدكلُت أف الببلغة قد اعتمدت فصل الشكل عن ا١تضموف ُب ا٠تطاب
اللساين فميزت ُب كسائلها العملية بُت األغراض ك الصور بينما ترغب األسلوبية عن كل مقياس ما قبلي ك ترفض مبدأ
الفصؿ بُت الداؿ ك ا١تدلوؿ إذ ال يوجد لكليهما إال متقاطعُت كمكونُت للداللة ،فهما ٢تا ٔتثابة كجهي كرقة
كاحدة.»254
م البحث عن ا٠تصائص النوعية اليت ٘تيز نصا أدبيا متحققا من غَته من النصوص األدبية،
األسلوبية ،إذنا ،ق
فو م تعٌت بالقوة التعبَتية للعناصر اللسانية .كىي عند بإب العلم الذم يدرس «كقائع التعبَت اللغوم من ناحية ٤تتواىا
العاطفي ،أم التعبَت عن كاقع اٟتساسية الشعورية من خبلؿ اللغة ككاقع اللغة عرب ىذه اٟتساسية.»255
ك ٭تاكؿ البحث األسلويب ،حسب بإب ،أ ف يستكنو انقيادات الكبلـ لقوانُت اللغة .ك من منظوره أيضا ،أ ف النظاـ
اللساين ال يؤدم أغراضا منطقية فحسب ،بؿ إف من غاياتو التعبَت عن الوجداف ،ك ىو األمر الذم يربط النظاـ اللساين
بالذات ا١تبدعة ك بالفعل اللساين الذم ٘تارسو ،ك كذلك األثر الذم يًتكو ىذا الفعل على ا١تتلقي  .256ك ىكذا حصر
بإب مهمة األسلوبية ُب البحث عن عبلقة التفكَت بالتعبَت.
ؼ شارؿ بإب األسلوبية بأهنا «دراسة العناصر ا١تؤثرة ُب اللغة.ك ىذه العناصر تربز بوصفها
يعر
ك ُب موضع آخرّ ،
عونا ضركريا للمعاين اٞتاىزة .»257
ك يذىب ىوكو إٔب أبعد من ذلك «فيؤكد أف أم معٌت ٯتكن أف نعرب عنو بطرؽ عدة .ك أف اختبلؼ الًتكيب ُب العبارة
عن الشيء الواحد ىو الذم ٭ت ّدد لنا األسلوب ،بل ىو ناجم عنو . »258ك ىذا يعٍت أف الفرؽ بُت العبارتُت اللتُت
تعرباف عن ا١تعٌت الواحد ىو األسلوب ،أ ك ىو العناصر ا١تؤثرة ُب التعبَت عن ا١تعٌت ،أك بعبارة أخرل أف االختبلؼ بُت
ٚتلتُت مًتادفتُت ىو األسلوب .ك على ىذا األساس يعترب األسلوب ركنا من أركاف ا١تعٌت.
د ليو سبتزر عبلقات التعبَت با١تنشىء ،ك
ك انطبلقا من نظرتو إٔب اللغة بوصفها تعبَتا فنيا خبلقا عن الذات ،رص
ْتث األسباب اليت يتوجو ٔتوجبها األسلوب كجهة خاصة .ك من ىنا اتسمت أسلوبية سبتزر با١تزج بُت ما ىو نفسي ك
ما ىو لساين،ك ذلك ألف أسلوبيتو تبحث عن ركح ا١تبدع ُب لغتو ،ك ارتبط األسلوب بنفسية الكاتب ،أك بعبارة أخرل
أف أسلوبية ليو سبتزر ٘تييز نفسية كاتب معُت من خبلؿ لغتو ا٠تاصة .ك يستند منهج سبتزر ُب التحليل األسلويب إٔب
التذكؽ الشخصي .ألف ،من منظوره ،التعاطف مع النص ضركرم للدخوؿ إٔب عا١تو اٟتميم.
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م إذف تعٌت « باٞتانب العاطفي ُب
ك من ىنا يبدك أف األسلوبية تتبع بصمات الشحن ُب ا٠تطاب عامة ،فو
الظاىرة اللغوية ك تقف نفسها على استقصاء الكثافة الشعورية اليت يشحن هبا ا١تتكلم خطابو ُب استعمالو النوعي،
لذؿؾ حدد بإب حقل األسلوبية بظواىر تعبَت الكبلـ ك فعل ظواىر الكبلـ على اٟتساسية .فمعد ف األسلوبية حسب
بإب ما يقوـ ُب اللغة من كسائل تعبَتية تربز ا١تفارقات العاطفية ك اإلرادية
ك اٞتمالية ،بؿ حىت االجتماعية ك النفسية ،فو م إذف تتكشف أكال بالذات ُب اللغة الشائعة التلقائية قبل أف تربز ُب
األثر الفٍت»259
إف الدراسة األسلوبية ال تعدك أف تكوف تفكيكا للعناصر ا١تكونة ٞتهاز اإلببلغ لتتبع ما ٭تدث بينها عند
التفاعل ،ك ما ينقطع عند االنفصاؿ ،ك ذلك بطريق العزؿ ك الضم حىت تتجلى ا١تفارقات ك ا١تقاربات اختباريا ،كم ا
يقوؿ عبد السبلـ ا١تسدم .ك ىي تنطلق من النص لتعود اليو ،ك قد تقرنو ٔترسلو أك ا١ترسل إليو،
الطرؽ البسيكولوجي
ك ٭تاكؿ ركاد القراءة األسلوبية معاٞتة إشكالية الدالالت ُب معزؿ عن ضغوط التقدير ا١تاكرائي ك ْ
لكوف ا١تشاعر ك اإلحساسات ال تنفصل عن التعبَت ذاتو ،ك ىي جزء من ا١تعٌت.
ا أهنا تقتصر على الشفرة من دكف
األسلوبية كصف ٠تصائص القوؿ ُب النص من دكف العناية با١تتلقي ،كم
السياؽ ،ك من ٍب عزؿ ركاد علم األسلوب األسلوبية عن ا٠تطاب اإلخبارم الصرؼ ،ك قصركا عليها ا٠تطاب الفٍت.
فحقل األسلوبية يرتكز أساسا على ثنائية تكاملية ىي ظاىرة اللغة ك ظاىرة الكبلـ ك خبلصة القوؿ إف الدراسة
األسلوبية تنطلق من مفهوـ األسلوب الذم تعددت التعريفات حولو ،ٯتكف إٚتا٢تا فيما يأٌب:
انطبلؽ من تعريف دم بوفاف الشهَت :األسلوب ىو الرجل
ا
 - 1ىناؾ ٣تموعة من التعريفات ترد ألسلوب إٔب ا١ترسل،
نفسوٍ .ب ىناؾ تعريفات أخرل « ٘تيز األساليب باعتبارىا خواص للكتابة احملددة اجملسدة للطابع الشخصي للكتابات ك
ا١تمثلة ١تبل٤تهم التعبَتية ا١تميزة مثلما تعد البصمة ٦تثلة للشخص  .»260ك ىناؾ تعريفات أخرل تنظر إٔب « األسلوب
باعتباره اختيارا لغويا بُت بدائل متعددة ،إ ذ أف االختيار سرعاف ما ٭تمل طابع صاحبو ك يشي بشخصيتو ك يشَت إٔب
خواصو.»261
 -2ىناؾ ٣تموعة من التعريفات تتجسد موضوعيا ُب األعماؿ األدبية ،أم تًتكز حوؿ ا٠تواص ا١تتمثلة ُب النص ذاتو
بغض النظر عن قائلو ،ك ترتبط بذلك أيضا تعريفات األسلوب باعتباره ٤تصلة ٣تموعة من ا١تبلمح ا١ترجعة بنظاـ خاص
ُب النص األديبٔ ،تعٌت أف ا١تلمح الوارد مرة كاحدة ال يشكل ٝتة أسلوبية ،لكنها عندما تتجلى بالتكرار بإيقاع ٤تدد

يصبح حينئذ ٝتة أسلوبية .262
 -3ك ىناؾ تعريفات أخرل ٖتاكؿ أف ٘تسك باألسلوب بالنظر إٔب الطرؼ الثالث ُب عملية التواصل ك ىو ا١تتلقي ،ك
ترتبط بشكل ما بالطرفُت السابقُت مع الًتكيز على ا١تتلقي باعتباره ىو الذم ٯتيز بُت ا٠تواص األسلوبية ك يدركها ك
259ا١تسدم األسلوبية ك األسلوب ص 42
260صبلح فضل :مناىج النقد ا١تعاصر ص 88
261ا١ترجع نفسو ص 89
262الر٣تع نفسو ص 89
89

يكشف ا٨ترافها ك بركزىا عن طريق ما ٖتدثو من أثر ،ك ما تقوـ بو من كظيفة ،ك حينئذ يتجلى مفهوـ القارلء
النموذجي الذم قدمو ريفاتَت لكي يصبح ىو ٤تور التعرؼ على ا٠تواص األسلوبية،ك تصبح االختيارات ا١تتعلقة بو ك
التحليبلت ا١ترتبطة بردكد فعلو ىي منطقة ٖتديد ا١تعآب األسلوبية ك إخضاعها للتحليل ك التفسَت .263
ك قريب من ىذا ،موؽ ؼ سعد مصلوح الذم يرد ا٠تبلفات النظرية حوؿ تعريف األسلوب إٔب مبادلء ثبلثة:
أكال :أف من ركز من الدارسُت على العبلقة بُت ا١تنشىء ك النص راح يلتمس مفاتيح األسلوب ُب شخصية
ا١تنشىء .ك انعكاس ذلك ُب اختياراتو حاؿ ٦تارستو لئلبداع الفٍت .ك بذلك رأل أف األسلوب اختيار.
ثانيا :أف من اىتم منهم بالعبلقة بُت النص ك ا١تتلقي التمس مفاتيح األسلوب ُب ردكد األفعاؿ ك االستجابات
اليت يبديها القارلء أك السامع حياؿ ا١تنبهات األسلوبية الكامنة ُب النص .ك من ٍب رأل ُب األسلوب قوة ضاغطة على
حساسية ا١تتلقي.
ك ثالثا :أف أنصار ا١توضوعية ُب البحث أصركا على عزؿ النص عن كبل طرُب عملية االتصاؿ ك ٫تا ا١تنشيء ك
264
ا١تتلقي" ،رأك" كجوب التماس مفاتيح األسلوب ُب كصف النص كصفا لغويا .
ك يبدك ٦تا سبق أف ىؤالء الباحثُت اختلفوا ُب الزاكية اليت يتم االنطبلؽ منها إٔب كصف النص.
« فمنهم من قاؿ بأنو ا٨تراؼ عن ٪تط ،ك منهم من رأل بأنو إضافات إٔب تعبَت ٤تايد ،ك منهم من رأل أنو خواص
متضمنة ُب السمات اللغوية تتنوع بتنوع البيئة ك السياؽ .»265
ك من خبلؿ ىذه النظرة العجلى يتضح أف ا٠تبلؼ النظرم حوؿ تعريف األسلوب ليس خبلفا با٠تطإ ك الصواب ،ك
ليس من قبيل ا١تماحكة ك اٞتدؿ ،أل ف تبٍت كاحد من التصورات السابقة قد يفيد ُب ٖتديد األسلوب ك دراستو .ك اٟتق
أف ىذه ا١تناىج ،كما يقوؿ انكفست (  )enkvistإ٪تا ىي مناىج متكاملة أكثر من كوهنا بداثل ،فإذ ا« حددنا النمط
ا١تعيارم الداخل ُب ا١تقارنة ك الذم نضاىي إليو النص موضع الدراسة،
ك ٧تحنا ُب عزؿ ا١تفارقات ذات القيمة األسلوبية بُت النص ك النمط ا١تعيارم فسيبدكا أننا نطبق ا١تنهج القائل بأف
األسلوب مفارقة .ك إذا نظرنا إٔب النمط ا١تعيارم على أنو ٪تط ٤تايد أسلوبيا فإف ا١تقارنة حينئذ ستليب منطلقات التعريف
القائل بالتمييز بُت التعبَت احملايد ك التعبَت ا١تتأسلب ،أـ ا إذا ًب ٖتديد النمط ا١تعيارم باالستعانة بالعبلقات السياقية
احملددة ا١ترتبطة بو ك اليت تسوغ عملية ا١تقارنة بينو ك بُت النص ا١تراد دراستو ،فإ ف ا١تقارنة ُب ىذه اٟتاؿ ستكوف بُت
السمات اليت يشتمل عليها كل من النصُت ك بيئاهتا ك سياقاهتا .266
ك أيا ما كاف تعريف األسلوب فإف القاسم ا١تشًتؾ بُت ىذه اآلراء ٚتيعا ىو اعتبار األسلوب استعماال خاصا
للغة ،يقوـ على استخداـ عدد من اإلمكانات ك االحتماالت ا١تتاحة ،ك التأكيد عليها ُب مقابل إمكانات ك احتماالت
أخرل .كأف الوسيلة األساسية لتمييزه إ٪تا ىي ا١تقارنة سواء أكانت مقارنة صر٭تة أـ مقارنة ضمنية.
263ا١ترجع نفسو ص 89
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 -3مـ ـ ـ ــجالها:
ك شذكذه .ككاجب التحليل
األسلوب ىو موضوع ْتث األسلوبية اليت تبحث ُب قوانُت االستعماؿ اللغوم،
األسلويب إ٪تا ىو كصف األسلوب ،ك تفسَته ُب النصوص الفردية ،ك البحث ُب عبلقة التناسب القائمة بُت أجزاء
النص.
ك تنقسم األسلوبية على مستويات ثبلثة :ا١تستول الصوٌب ،ك ا١تستول ا١تعجمي ،ك ا١تستول النحوم.
فاألسلوبية الصوتية « تعٌت بوظيفة احملاكاة الصوتيةك غَتىا ،ك تعٌت األسلوبية ا١تعجمية بالبحث ُب الوسائل التعبَتية
للكلمات ك حاالت الًتادؼ ك التضاد ...اْب ،ك تعٍت األسلوبية على ا١تستول النحوم باختيار القيم التعبَتية للبٌت
النحوية على مستول بنية اٞتملة (ترتيب الكلمات ،ك النفي ك اإلثبات ك غَتىا )
ك مستول الوحدات العليا ا١تتألقة من ٚتل بسيطة.»267...
إف ىدؼ األسلوبية يتمحور حوؿ اكتشاؼ القيم اللسانية ا١تؤثرة ذات الطابع العاطفي ،ك ٔتا أف األمر كذلك،
فقد حصر بإب ٣تاؿ الدراسة األسلوبية ُب الكبلـ اٞتارم بُت الناس ،بينم ا حصرىا ماركزك ُب أم كبلـ كاف٥ ،تالفا
بذلك أستاذه بإب.
ف التفكَت
األسلوبية منهج علمي ُب طرؽ األسلوب األديبٔ ،تعٌت أف موضوع األسلوبية ىو األسلوب ،أل
األسلويب يستند ُب ىذا ا١تضمار إٔب «ٚتلة من فرضيات العمل يستقي جلها من قواعد اللسانيات عامة ك علم الداللة
منها خاصة ،ك أبرزىا ظاىرة تقاطع اجملاالت الداللية جملموع دكاؿ الرصيد ا١تعجمي ُب لغة ما ،ذؿؾ أف مواضعة اللغات
ُب مبدأ النشأة أف يكوف لكل داؿ مدلوؿ كاحد ،ك لكل مدلوؿ داؿ كاحد،غَت أف جدلية االستعماؿ ترضخ عناصر
اللغة إٔب تفاعل عضوم ٔتوجبو تنزاح األلفاظ تبعا لسياقاهتا ُب االستعماؿ عن معانيها الوضعية ،فضبل عما تدخلو
القنوات الببلغية من ٣تازات ليست ىي ُب منظور اللغوم إال ا٨ترافات عن ا١تعاين الوضعية األكٔب  ،ك ٚتلة ما ينتج عن
ذلك أف أم داؿ ُب لغة ما البد أف تتعدد مدلوالتق من سياؽ إٔب آخر  ،ك كذلك أم صورة ذىنية مدلوؿ عليها ال بد
أهنا كاجدة أكثر من داؿ ُب نسيج نفس اللغة ا١تعنية ،ك ىكذا تًتقى فرضية البحث شيئا فشيئا حىت تعمم ا١تصادر
فتنسحب من األلفاظ ٣تردة إٔب الصور ك الرساالت الداللية عامة ،فيقع اإلفراز عندئذ بأف أم فكرة من األفكار
ٯتكن إببلغها بأشكاؿ ك كيفيا ت متنوعة ،ك معٌت ذلك أف نفس الشحنة اإلخبارية ٯتكن سبكها ُب صياغة لسانية
متعددة  ،ك ىذا ا١تبدأ ـ ف شأنو أف ينفي كحدانية العبلقة بُت البنية ا٠تارجية للظاىرة اللغوية ك أبنيتها القاعدية اٟتاملة

لؤلسس الداللية.»268
األسلوبية نظرية علمية ُب طرؽ األسلوب ،تسعى ،على غرار ا١تدارس النقدية إٔب بلورة نظرية ُب تعريف ا٠تطاب
تعوؿ على العوامل ا٠تارجية عنو ،إذ ال سبيل إٔب
األديب ،فتتخذ من األثر الفٍت ا١تتعُت دراستو نقطة انطبلؽ للبحث دكف ّ

267حسن ناظم :البٍت االسلوبية ص 27 26
268ا١تسدم االسلوبية ك االسلوب ص 59 58
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ت ا١تفاتيح ،النظم ،إمكاف النحو ك

استيعاب األثر األديب إال من داخلو .ك أىم أدكاهتا اإلجرائية :االنزياح ،الكلما
اإلحصاء...
ث يكوف من كاجبها توضيح الًتاكيب ا٠تاصة هبذه اللغة ،ككسائ ؿ
ك تبحث األسلوبية ُب أسلوب لغة ما ،حي
التعبَت فيها ،فيتكوف ،إذنا ،التحليؿ األسلويب من ثبلثة أجزاء رئيسية:
 .1جزء لغوم ،ك يتعامل مع التعبَتات ا١تنتظمة لغويا.
 .2جزء عملي ،ك يسهل تناكؿ أجناس:ا١تؤلف،القارلء ،السياؽ التارٮتي ،موضوع البحث.
 .3جزء ٚتإب أديب ،ك يرتبط بالتأثَت على القارلء ،ك بالشرح األديب ك التقوًن.
كما أف األسلوبية تبحث ُب النص األديب عن األسباب اليت ٕتعل كاتبا ماٮتتار ىذه اللفظة دكف تلك ،أك
يستخدـ ىذا الداؿ دكف غَته .لكن ينبغي علينا أف « ٪تيز بُت نوعُت ٥تتلفُت من االختيار :اختيار ٤تكوـ بسياؽ ا١تقاـ،
ك اختيار تتحكم فيو مقتضيات التعبَت ا٠تالصة ،فأما النوع األكؿ فهو انتقاء نفعي مقامي .ر امب يؤثر فيو ا١تنشىء كلمة أك
عبارة على أخرل ،ألنو ا أكثر مطابقة – ُب رأيو – للحقيقة أك ألنو – على عكس ذلك – يريد أف يضلل سامعو ،أك
يتفادل االصطداـ ْتساسية ٕتاه عبار ة أك كمة معينة .كأما النوع الثاين فهو انتقاء ٨توم .ك ا١تقصود بالنحو ُب ىذا
ا١تصطلح قواعد اللغة ٔتفهومها الشامل:الصوتية ك الصرفية ك الداللية ك نظم اٞتمل .ك يكوف ىذا االنتقاء حُت يؤثر
ا١تنشىء كلمة على كلمة أك تركيبا على تركيب ،ألنو ا أصح عربية أك أدؽ ُب توصيل ما يريد .ك يدخل ٖتت ىذا النوع
من االنتقاء كثَت من موضوعات الببلغة ا١تعركفة كالفصل ك الوصل،ك التقدًن ك التأخَت ،ك الذكر ك اٟتذؼ .»269
ز خواصها التعبَتية ،ك ٖتليل الفركؽ بُت
ك يقتصر ٣تاؿ األسلوبية على توصيف النصوص ُب ذاهتا ،كإبرا
األساليب ا١تختلفة ،ك من ىنا يرل صبلح فضل أف أىم ٣تاؿ الدراسة األسلوبية عندما تنصب على ٖتليل خواص اللغة
األدبية « البد أف يتعلق ببناء شبكة ا١تتخيل األديب عرب ٖتليل أشكاؿ اجملاز ،ك أنساؽ الصور ك تكوينها للبٌت التخييلية
ا١تستغرقة للنصوص بأكملها ،فمثل ىذا التحليل النوعي لتقنيات التعبَت ك توليدىا لؤلبنية التصورية الكلية لؤلعماؿ
األدبية ،قك الكفيل بتجاكز ا٠تواص اٞتزئية ُب النصوص األدبية ،ك ٤تاكلة اإلمساؾ بالطوابع ا١تميزة ألساليبها الكلية
.»270
ذ ٯتكن أف تنظر إليو من زاكية العبلقة القائمة بُت مكوناتو
تنظر األسلوبية إٔب النص من زكايا متعددة ،إ
الداخلية ،أ ك من زاكية العبلقة بُت النص ك ا١تتلقي /ا١تستمع ،أ ك من زاكية الباث /ا١تتحدث /الكاتب ك النص  .كل
ذلك من أجل استخبلص طبيعة كل عمل أديب عن طريق التأمل ُب خصائصو الفنية.
 )départureأك ا٨تراؼ (  )déviationعن أ٪توذج آخر من
ك ٙتة رؤية أخرل لؤلسلوب ترل فيو مفارقة (
– النمط ىو ٘تاثل السياؽ
القوؿ ينظر إليو على أنو ٪تط معيارم .ك مسوغ ا١تقارنة بُت النص ا١تفارؽ ك النص
(ُ )contexteب كل منهما .ك أداة التحليل األسلويب عند أصحاب ىذا الرأم ىي ا١تقارنة بُت ا٠تصائص ك السمات
269سعد مصلوح :االسلوب دراسة لغوية احصائية ص 39 38
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اللغوية ُب النص النمط مرتبطة بسياقاهتا ك بُت ما يقابلها من خصائص ك ٝتات ُب النص ا١تفارؽ ،ك شبيو بذلك ما
يزخر بو الًتاث العريب من موازنات بُت الشعراء تقتضي بالضركرة التمييز بُت األساليب ك نقدىا  .ك رٔتا كاف من
أسباب قلة عطاء ىذه ا١توازنات للدراسة األسلوبية احتفاؤىا با١تثاؿ ك الشاىد ك ا١تعٍت ا١تفرد ك الكلمة ا١تفردة أكثر من
احتفائها بعمل أديب كامل .ك ليس من الضركرم أف يكوف النمط ا١تعيارم الذم نقيس إليو عبارة عن نص معُت متعُت،
ففمكثَت من األحياف -ك ىو الغالب على النقد القدًن – تعتمد ا١تقارنة على خربة الدارس ،ك ٘ترسو بالنصوص ٦تا
يشكل لديو مبلمح النمط ا١تعيارم ا١تقابل ك إف ٓب يتخذ شكل نص معُت .ك تنقسم ا١تقارنة هبذا االعتبار إٔب مقارنة
صر٭تة حُت يكوف النص – النمط متعينا ،ك مقارنة ضمنية عند غياب النص – النمط ا١تتعُت .كأيا ماكاف نوع ا١تقارنة
فإهنا تشكل الوسيلة ا١تنهجية األساسية اليت ىيقواـ التمييز بُت األساليب» 271.
إف البحث ُب ٣تاؿ األسلوبية ٘تخض عن ثبلثة مفهومات رئيسية ىي :
أوال :األسلوب كمفارقة من ٪تط نصاين مفًتض departure
ثانيا :األسلوب كإضافة إٔب ٪تط نصاين مفًتض addition

ثالثا :األسلوب كضرب من التضمُت  ،connotationحيث تكتسب « ا١تظاىر األسلوبية قيمتها من
ا١توضع الذم تكوف فيو ُب إطار السياؽ النصاين  ،ك ٯتكن ْتسب ما يعتقد انكفست أف ينظر إٔب ىذه األ٪تاط الثبلثة
على أهنا مكملة لبعضها بعضا بدال من كوهنا متعارضة مع بعضها البعض ؛ فإذا استطعنا أف ٨تدد ٪تطا نصانيا
مفًتضا ك قسنا عليو النص الذم نريد ٖتديد مبل٤تو األسلوبية  ،ك ٧تحنا ُب ٖتديد تلك ا١تفارقات  ،فعندئذ نكوف
طبقنا الطريقة األكٔب ُب الكشف عن ا٠تصائص األسلوبية؛ كإذا اعتربنا النمط ٤تايدا أك غَت ٦تيز فإف نفس ا١تقارنة
نعرؼ النمط على أساس مبلءمتو
سوؼ ترضي ما تتطلبو الطريقة الثانية ُب الكشف عن ا٠تصائص األسلوبية ،ك إذا ٓب ّ
العامة  ،أك على حيدتو األسلوبية  ،ك لكن على أساس العبلقات السياقة اليت تربر مقارنة النص ك النمط فنكوف نظرنا
إٔب األسلوب من حيث ىو تضمُت .»272
تًتكز الدراسات األسلوبية على السطح اللغوم من النسيج األديب كمحاكلة التقاط مبل٤تو  ،ك ٖتديد ظواىره
بأكرب قدر من الدقة ك التجسيد  ،غَت أف ال تلبث بعد ذلك أف ٗتتلط بالنص ذاتو عرب عمليات التفسَت ك شرح
الوظيفة اٞتمالية لؤلسلوب لتجاكز السطح اللغوم  ،ك ٤تاكلة تعمق دينامية الكتابة اإلبداعية ُب تولدىا من جانب ،
273
ك قيامها بوظائفها اٞتمالية من جانب آخر .
إف الدراسة األسلوبية ٯتكن أف تنطلق من بعض ا٠تواص اجملسدة ُب النصوص  ،كمستويات اختيارات ا١تبدع
ا١تعجمية  ،ك أصوؿ ٚتلو ،كلوازمو التعبَتية،ك أشكاؿ اجملاز عنده  ،ك غَت ذلك من ا٠تواص النوعية لكتابة ا١تبدع .
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« تصنيف ٣تموعات الظواىر اللغوية لؤلساليب ،ك توصيف
ك من أكرب مناطق الدراسة األسلوبية خصوبة
أشيائها ،ك شرح العبلقات القائمة بينها ٍ ،ب تفسَت دالالهتا اإلبداعية  ،ك ارتباطها خاصة برؤية الكاتب للعآب
.»274
ك يرل كثَت من الباحثُت ك الدارسُت أف ىناؾ ٣تموعة من اإلجراءات البحثية ُب علم األسلوب تنتمي إٔب ٣تاؿ
اإلحصاء ك ٯتكن أف تقدـ ىذه اإلجراءات « عونا كبَتا ُب ٖتديد الظواىر األسلوبية ،ك رصدىا بالدقة الكافية  ،إذ أف
إتباع ا١تنهج العلمي ُب اختيار ا١تادة اإلحصائية طبقا للقوانُت ا١تعموؿ هبا ُب ىذا الصدد ٦تا يضمن ٘تثيل العينات
الصحيحة للكل الشامل بدقة  ،ك تفريعها بطريق منظمة تسمح باستخبلص النتائج ا١تًتتبة عليو بالوضوح الكاُب،
مراعاة كل ذلك تسمح لنا بأف نتبُت بعض الظواىر األسلوبية ُب شكلها اٟتسي ا١تباشر ا٠تاضع لبلستقراء ك التصنيف
كخطوة ٘تهيدية للعبور من ا٠تواص الكمية أب ا٠تواص الكيفية ا١ترتبطة بالتفسَتات النقدية للظواىر األسلوبية. .ك قد
ك

أكلع بعض الباحثُت العرب من اللغويُت خاصة ك الببلغيُت أيضا بتوظيف ا١تنهج اإلحصائي ُب دراسة لغة الشعر،
قدموا ما ٯتكن تسميتو قاعدة بيانات صلبة تصلح أساسا الستخبلص بعض النتائج ا٢تامة ا١ترتبطة بطبيعة اللغة الشعرية
ك مظاىرىا ا١تتعددة .»275
ك ُب فن يعينو « ٯتتاز عادة باستخداـ ٝتات لغوية معينة
ك يرل سعد مصلوح أف النص األديب عند مبدع بعينو ،أ
من بينها على سبيل التمثيل ال اٟتصر:
 .1استخداـ كحدات معجمية معينة.
 .2الزيادة أك النقص النسبياف ُب استخداـ صيغ معينة ،أ ك نوع معُت من الكلمات (صفات  ،أفعاؿ  ،ظركؼ،
حركؼ جر...اْب.
 .3طوؿ الكلمات ا١تستخدمة أك قصرىا.
 .4طوؿ اٞتمل.
 .5نوع اٞتمل ( اٝتية ،فعلية ،ذات طرؼ كاحد ،بسيطة ،مركبة ،إنشائية ،خربية)
 .6إيثار تراكيب أك ٣تازات ك استعارات معينة.
ك ىذه السمات اللغوية حُت ٖتضى بنسبة عالية من التكرار  ،ك حُت ترتبطبسياقات معينة على ٨تو لو دالالت
تصبح خواص أسلوبية تظهر ُب النصوص بنسبو كثافة كتوزيعات ٥تتلفة .ك ىذا يربر أ٫تية القياس الكمي باعتباره معيارا
موضوعيا منضبطا ك قادرا على تشخيص النزعات السائدة ُب نص معُت ،أك عند كاتب معُت ،ك إف شئت فقل ٖتديد
ا١تميزات األسلوبية ُب ىذا النص أـ ُب نتاج ىذا الكاتب .ك يطلق على ىذا النوع من الدراسة مصطلح علم األسلوب
اإلحصائي ك ىو أحد ٣تاالت الدراسة اللغوية األسلوبية ا١تعاصرة .»276
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األسلوب ىو احملدد لصَتكرة اٟتدث اللساين ٨تو الظاىرة األدبية مثلما أف الظاىرة األدبية ال تستوعب إال من
خبلؿ تركيبها اللساين .كعليو ،فإف األسلوبية تبحث عن عنصر التأثَت ُب ا٠تطاب  ،ك ينصب اىتمامها على اللغة
الشعرية من حيث إهنا عبلمات على ا٠تياؿ الشعرم الذم ٭تتل موضع القلب من نظرية اإلبداع الفٍت الذم يعرب عن
العقل ك العاطفة .
-4اتجاىاتها :

تنوعت مناىج ْتث األسلوب ُب الشرح ك التحليل ،ك قد ٕتلت ُب عدة إتاىات ٯتكن حصرىا فيما
يلي:
-1األسلوبية الو صفية  :هتتم بالوقوؼ على القيم التعبَتية ك ا١تتغَتات األسلوبية بغية الكشف عن الطاقات التعبَتية
الكامنة ُب اللغة  .277ك ٖتاكؿ ىذه كصف أسلوب اللغة أك على األقل كصف إمكانيات اللغة ك ٪تطها األسلويب ،إهنا
تربط أنواع الوحدات اللغوية (الصفات ،اٞتمل الرئيسية مثبل) ك السلوؾ اللغوم (التكرار ،ربط اٞتمل مثبل) بتأثَتات
أسلوبية ٤تددة.
-2األسلوبية األدبية  :ك هتتم بدراسة لغة أديب كاحد من خبلؿ إنتاجو ،متبعة ُب دراسة اللغة ٣تموعة من اآلليات
باالعتناء بظركؼ الكاتب ك نفسيتو. 278
-3األسلوبية الوظيفية :ك هتتم بدراسة كظائف اللغة ك نظريات التواصل  .279األساليب الوظيفية ىي األساليب اليت
تنتج بناء على كظائف اللغة (التفاىم ،اإلخبار،التأثَت ) بوصفها طرؽ استعماؿ لغوية  ،ك ذلك مثل  :األسلوب العلمي
 ،اسلوب ا١تواصبلت ،األسلوب العامي ،أسلوب البيع ك الشراء  ،أسلوب الببلغات الرٝتية  ،أسلوب الصحافة
،األسلوب األديب الفٍت.
-4األسلوبية البنيوية  :ك ُب منظورىا أف النص بنية خاصة أك جهاز لغوم ،يستمد ا٠تطاب قيمو األسلوبية منو  .280ك
ىذا يعٍت أف ىناؾ نوعا من التداخل ك التخارج بُت األسلوبية ك البنيوية ،على اعتبار أف األسلوبية تأثرت بذات
االٕتاىات اليت أسهمت ُب تشكيبللبنيوية؛ بل أف ىناؾ ترابطا بُت اللسانيات ك إتاىات دراسة األساليب التعبَتية .ك
ٯتكن القوؿ بأف ىناؾ عبلقة ٛتيمة بُت األسلوبية ك األلسنية الو صفي ة ك الدراسات البنيوية ك األدبية ك التارٮتية اليت
تتعلق بالنصوص ك اللغة ،فيمكن لؤلسلوبية أف تنتفع من مثل ىذا التداخل .
« االٕتاه
أما صبلح فضل فيحصر البحث األسلويب ُب ثبلثة إتاىات أساسية مًتتبة على احملور التواصلي ،ىي:
التوليدم  ،ك االٕتاه ا١تعتمد على نظرية الشعرية النصية  ،ك الثالث ا١تتمثل ُب األسلوبية الوظيفية ا١ترتبطة باختيارات
القراءة ك ردكد األفعاؿ الناٚتة عنها.»281
٤ 277تمد بلوحي :ا٠تطاب النقدم ا١تعاصر ص 102
278ا١ترجع نفسو ص 102
279ا١ترجع نفسو ص 102
280ا١ترجع نفسو ص 102
281مناىج النقد ا١تعاصر ص 92
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ء من الدراسات اللغوية
لقد ٘تيزت الدراسات األسلوبية ا١تعاصرة باالندفاع ُب إتاىُت متمايزين :أحد٫تا ،جا
التارٮتية ،ك الثاين من النقد األديب .ك جاء االندفاع األسلويب عرب النقد األديب كاسعا ُب النقد اال٧تلو-أمريكي .ك جاء
االٕتاه اآلخر من علم اللغة األكركيب ،ك من فقو اللغة التارٮتي ا١تقارف ،الذم بدأه الركمانسيوف.282
ك ىكذا اختلف الباحثوف ُب ٣تاؿ الدراسات اللغوية ك األدبية ُب ماىية العلم أك النوع الذم ينبغي أف يندرج فيو
ْتث األسلوب .فمنهم من يعده فرعا من علم اللغة الفطرم العاـ كالنحو ك الداللة ،ك منهم من ٬تعلو ُب إطار علم
اللغة التطبيقي ،ك ىناؾ من يراه أقرب إٔب ٣تاؿ الدراسة األدبية ك النقدية ،ك ىناؾ من يعتربه علما مستقبل لو أسسو
ا٠تاصة ك قواعده احملددة.
ك ُب ا٠تتاـ ٕتدر اإلشارة إٔب أف ىناؾ مآخذ ك ٖتفظات على القراءة األسلوبية منها عدـ مراعاة تأثَت السياؽ
مع عظيم خطره ُب التحليل األسلويب؛ ك تقدًن الكم على الكيف ُب الطريقة اإلحصائية .باإلضافة إٔب عجزىا عن
التقات بعض ا١تبلحظات الدقيقة ُب األسلوب كالظبلؿ الوجدانية ،ك األصداء ا١توجبة  .ك التأثَتات اإليقاعية الدقيقة ك
ما إٔب ذلك.
ؽ ا١تدرسية ،ك أخذكا يكتبوف مناظرات ك ٤تاضرات  ،ك
ىذا من جهة ،ك من جهة أخرل كقع النقاد ُب ا١تزا ؿ
دعاكل ٗتتص ْتركتهم األدبية فقط ،األمر الذم أكقع الدراسة األسلوبية ُب كثَت من الشطط.
ك عيب ىذا االٕتاه أنو ال ٯتكن تعلم اإلجراءات أك ا٠تطوات اليت ينبغي أف يقوـ هبا الباحث ،كما ال ٯتكن
تطبيقها؛ أل ف معظم التعريفات اجملازية لؤلسلوب ٓب تكن كاضحة؛ كما أهنا زادت من صعوبة تطور النظرية األسلوبية
اللغوية .ك بالتإب ال يوجد حىت اآلف تعريف دقيق لؤلسلوب ،كما ال توجد نظرية أسلوبية ٤تددة ،إذ أف عبلقة
األسلوب بنظاـ اللغة أك باالستعماؿ اللغوم ٓب تتضح بعد ٔتا فيو الكفاية.
ُب بعض األحياف تتحوؿ األسلوبية إٔب علم معيارم يشهر تصنيفاتو اٞتافة ،أك تتحوؿ إٔب أكداس من اٞتداكؿ
اإلحصائية اليت تفقد النص ٚتاليتو  ،ك ُب بعض األحياف تكتفي ٔتا ىو جزئي ك شكلي ُب الوقت نفسو  ،كإذاؾ تتحوؿ
إٔب ٣ترد كشوفات عن مظاىر شكلية ذات ٤تاكر متعددة تتصل بالبٌت األسلوبية ا١تختلفة اليت تتوضح ُب النص
ا١تدركس  ،أك تتحوؿ إٔب جداكؿ إحصائية منفرة ترصد عدد االنزياحات ك ٣تاالهتا ،ك عدد النظم التكرارية ك ٣تاالهتا
ُب النص.
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