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المحاضرة  05من  :14مفيوم البنية عند جان بياجو ()Jean piaget

لعؿ المرء ال يخالؼ الصواب إذا قاؿ بأف أكبر الثورات تأثي ار في العموـ اإلنسانية
الحديثة يعود مرجعيا إلى البنيوية ()Le Structuralisme؛ حيث ش ّكمت تحوال جذريا في
النظر إلى اإلنساف والتاريخ والمّغة وغيرىا مف المجاالت؛ إذ جاءت كردة فعؿ عمى خيبة
الوجودية في انتشاؿ اإلنساف مف مآسيو وضياعو واحباطو وعبثيتو التي ألمت بو بعد
الحرب العالمية الثانية؛ وقامت عمى أنقاض الماركسية ،بالرغـ مما يجمعيما مف أواصر،
التي تحولت إلى فمسفة معتقدية قائمة عمى اإليماف بالحتمية الميكانيكية لآلليات
االقتصادية .فسعت البنيوية إلى عممنة الدراسة اإلنسانية واالجتماعية ومركزة النسؽ
واستبعاد النزعة اإليديولوجية والمثالية الفردية.
نحاوؿ في ىذه المحاضرة أف نتعرؼ عمى البنيوية مف خبلؿ الوقوؼ عمى مفيوـ
البنية وخصائصيا عند "جاف بياجو" ،ثـ مفيوـ البنيوية ،ومرجعياتيا وروافدىا المتنوعة
وأىميتيا في المقاربة النقدية ،وأخي ار أىـ أوجو القصور التي اعتورتيا.

 )1مفيوم البنية (:)Structure
-1أ) الداللة المغوية:
 ) مبلحظة :المحاضرات مف  01إلى  04قُ ّدمت في القاعة (ب ) 05بداية مف السداسي الثاني قبؿ
أف تتوقؼ الدراسة بسبب جائحة كورونا عافاكـ اهلل.
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كممة "بنية" في المغة العربية مشتقة مف الفعؿ الثبلثي (بنى) ،حيث جاء في لساف
اء
العرب البف منظور ":بنى البن ُ
شوة ِ
ور ًشا كأف ال ِب ْنية
وىي مثؿ ِر َ

ناء ْبنًيا وبَِن ً ِ
يانا وبِ ْنَي ًة وبِناي ًة ُ ...يقاؿ بِ ْنَيةٌ
وب ْن ً
نىُ ،
البِ َ
اء وب ً
الييئة التي ُيبنى عمييا مثؿ ِ
كب ِة"؛ أي الكيفية
الم ْشية و ِّ
الر ْ

شيد عمى نحوىا ىذا الصرح أو ذاؾ.
التي ُي ّ

وجاء في المعجـ الوسيط أف كممة "بنية" تدؿ عمى ":ىيئة البناء ،ومنو بنية الكممة :أي
صيغتيا".
وأما في المغات األجنبية فإف" كممة " "Structureمشتقة مف الفعؿ البلتيني
" " Struereبمعنى "يبني" أو "يشيد" .وحيف تكوف لمشيء "بنية"(في المغات األوروبية) فإف
معنى ىذا –أوال وقبؿ كؿ شيء -أنو ليس بشيء غير منتظـ أو عديـ الشكؿ
 ، Amorpheبؿ ىو موضوع منتظـ ،لو صورتو الخاصة ،ووحدتو الذاتية".

-1ب) الداللة االصطالحية:
ال يخفى أف لمصطمح "بنية"( )Structureتوظيفات واستعماالت في حقوؿ معرفية
مختمفة ومتنوعة؛ حيث نعثر عميو في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمنطؽ
واألنثروبولوجيا والمسانيات وعمـ النفس وغيرىا؛ لذلؾ فقد تعددت داللتو االصطبلحية،
غير أف أبسط تعريؼ لمبنية يكاد يكوف مشتركا بيف ىذه الحقوؿ ىو أنيا" نظاـ أو نسؽ
مف المعقولية .فميست البنية صورة الشيء أو ىيكمو أو وحدتو المادية أو التصميـ الكمي
الذي يربط أجزاءه فحسب ،وانما ىي أيضا القانوف الذي يفسر تكويف الشيء ومعقوليتو".
وأما "أندريو الالند" فيحدد مفيوـ "البنية" في موسوعتو المشيورة بقولو ":كؿ مكوف
مف ظواىر متضامنة ،بحيث إف كؿ منيا يتوقؼ عمى األخرى ،وال يمكنو أف يكوف ما ىو
عميو إال في عبلقتو معيا".
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فالبنية ليست مجموعة عناصر تجمع بينيا عبلقات معينة فحسب ،بؿ إف ىذه
العناصر تخضع لقوانيف تتحكـ في بناء األجزاء المكونة لمبنية؛ مما يضفي عمى البنية
تميزىا عف عناصرىا المشكمة ليا.
خصائص وسمات ّ
أما "جان بياجو" فيحدد في كتابو (البنيوية) مفيوـ "البنية" بقولو :ىي" نسؽ مف
التحوالت يتضمف عددا مف القوانيف كنظاـ (بخبلؼ خصائص العناصر) ُيحافظ عمييا أو

يتـ إثراؤىا بمعبة التحوالت نفسيا ،دوف أف تتخطى حدودىا أو تستدعي عناصر خارجية"؛

تميز
فالبنية نظاـ مشكؿ مف مجموعة مف العناصر تربط بينيا عبلقات ،وتحكميا قوانيف ّ

الكؿ عف األجزاء  ،غير جامدة وال سكونية ،مكتفية بنفسيا غير مضطرة إلى عناصر مف

خارجيا.

 -2خصائص البنية عند جان بياجو:
تتميز البنية عند "جاف بياجو" بثبلث خصائص:

-2أ) الكمية (:)La totalité
يراد بيا أف "البنية" مركبة مف عناصر مستقمة عف الكؿ؛ وىذه العناصر تخضع
تميز النظاـ كنظاـ ،وىذه القوانيف ليست روابط تراكمية ،ولكنيا تمنح الكؿ
لقوانيف ّ
خصائص معينة تختمؼ عف خصائص العناصر.

فاألعداد الصحيحة ،عمى سبيؿ المثاؿ ،ال توجد بشكؿ منعزؿ ،ولـ يتـ اكتشافيا
بأي ترتيب كاف حتى يعاد توحيدىا في كؿ ،فيي ال تظير إال كدالة لتسمسؿ األعداد،
وىذا التسمسؿ يقّـ خصائص ىيكمية لممجموعات واألجساـ والحمقات ،...متميزة تماما عف
تمؾ الخاصة بكؿ عدد ،الذي ميزاتو أف يك وف مزدوجا أو مفردا أو قاببل لمقسمة. ...
فالكمية إذف تحيؿ عمى التماسؾ الداخمي لمعناصر التي ينتظميا النسؽ.
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-2ب) التحوالت(:)Les transformations
يقوـ كؿ نشاط بنائي عمى نظاـ مف التحوالت ،فالبنية ليست سكونية ثابتة ،بؿ ىي
خاضعة لعدد التحوالت ،فالنظاـ المّساني المتزامف ليس ثابتا ،فيو يقمع أو يقبؿ االبتكارات
وفقا لبلحتياجات المحددة .ويجب أف نميز داخؿ البنية بيف عناصرىا التي تخضع
لمتحوالت ،والقوانيف التي تضبط ىذه التحوالت؛ إذ يمكف بعد ذلؾ بسيولة تصور مثؿ ىذه
القوانيف عمى أنيا ثابتة وغير قابمة لمتغيير.
فالتحوالت تفيد أف البنية نظاـ مف التحوالت ال يعرؼ الثبات ،فيي دائمة التحوؿ
والتغير وليست شكبل جامدا.
-2ج) الضبط /التنظيم الذاتي(:)L'autoréglage
إف الخاصية األساسية الثالثة لمبنيات أنيا تستطيع أف تضبط نفسيا بنفسيا ،ىذا
الضبط يؤدي إلى الحفاظ عمييا والى نوع مف االنغبلؽ.
واذا نحف بدأنا بياتيف النتيجتيف األخيرتيف؛ فإنيما تعنياف أف التحوالت المبلزمة
لبنية ما ال تؤدي إلى خارج نطاقيا ،ولكنيا تولّد فقط العناصر التي تنتمي دائما إلى البنية
وتحافظ عمى قوانينيا .وبالتالي حيف نجمع أو نطرح عدديف صحيحيف نحصؿ دائما عمى
أعداد صحيحة تثبت قوانيف الفريؽ الجمعي ليذه األعداد .وىكذا ،وبيذا المعنى ،تنطوي
البنية عمى نفسيا  ،ولكف ىذا ال يعني أبدا أف البنية المعينة ال تستطيع الدخوؿ عمى شكؿ
بنية فرعية ضمف بينة أخرى أوسع مجاال.
ويمكف ضرب مثاؿ توضيحي عمى ما سمؼ مف خصائص البنية حسب "بياجو"؛
فأساتذة قسـ المغة العربية بجامعة أـ البواقي مثبل يمثّموف تجمعا خاصا ألشخاص
بأعينيـ ،فيـ يمثّموف بنية ،ىذه البنية تسمح بالتنوع داخميا :ذكور ،إناث ،شباب ،شيوخ،
تنوع ال تدخؿ فيو الفوارؽ الطبقية واالختبلفات العقائدية ،ولكنيا في
متزوجوف عزاب ّ ،...
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الوقت نفسو ال تسمح لمف ال يحمؿ مؤىبل معينا لمدخوؿ فييا ،ويوجد داخؿ ىذه البنية
قوانيف تطبؽ عمى عناصرىا ،وتجمع بيف عناصرىا عبلقات مشتركة.

 )3مفيوم البنيوية (:)Structuralisme
يعتبر مصطمح البنيوية ،شأنو شأف كثير مف المصطمحات النقدية المعاصرة ،مف
المفاىيـ المستعصية عمى التحديد؛ وذلؾ الختبلؼ النقاد والباحثيف والمفكريف حوؿ
ماىيتيا وكنييا؛ فيؿ ىي مذىب فكري يممؾ تصو ار معينا لئلنساف والتاريخ والوجود
عموما أـ أنيا مجرد منيج مف مناىج البحث العممي وطريقة مف طرؽ معاينة ظواىر
محددة؟
تقؼ ىذه اإلشكالية ،والتي سنحاوؿ في المحاضرة التالية معالجتيا ،حجر عثرة في
ضبط مفيوـ جامع مانع ،بمغة المناطقة ،لمبنيوية ،غير أف ذلؾ لف يكوف حاج از لتقديـ
جممة مف المفاىيـ تقترب ،عمى نحو ما ،مف حقيقة البنيوية دوف أف تدعي أنيا قبضت
مسده.
عمى تحديد معيف ُيمغي غيره
ويسد ّ
ّ
إف مصطمح بنيوية ( )Structuralismeفي ذاتو ،أوال وأساسا ،ىو" العنواف
الجامع الذي أبدعو العالـ المغوي روماف جاكبسوف عاـ  1929لوصؼ األعماؿ النظرية
لحمقة براغ المغوية" ،معنى ذلؾ أف البنيوية" لـ تكف إال تتويجا لجيود ألسنية سابقة تأتي
عمى رأسيا جيود المدرسة السوسيرية (حمقة جنيؼ) بزعامة فرديناف دو سوسير مؤسس
المسانيات الحديثة".
ٍ
ِ
مختمفة
اىر
يحدد "ليونارد جاكسوف" البنيوية بقولو ":البنيوية ىي
القياـ بدراسة ظو َ
ُ
ِ
العقوؿ ،و ِ
ِ
بوصؼ ٍّ
كالمجتمعات ،و ِ
ِ
كؿ منيا
األساطير،
المغات ،و
تاما ،أو كبلً
نظاما ً
ً

ٍ
ِ
بنيات،
بوصفيا
طا ،أي
متراب ً
ِ
الوحدات
مجموعات مف
ىي
ٌ

حيث
أنساؽ ت اربِطيا الداخميةُ ،ال مف
حيث
فتتـ دراستُيا مف
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
ػث تعاقبُيا التاريخي"؛ فيي
أو
العناصر المنعزل ِة ،وال مف حي ُ
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تدرس الظواىر المختمفة بوصفيا نسقا مكتفيا بذاتو ،تجمع عناصره المشكمة لو عبلقات
معينة؛ إذ" المقولة األساسية في المنظور البنيوي ليست مقولة الكينونة ،بؿ مقولة العبلقة.
واألطروحة المركزية لمبنيوية ىي توكيد أسبقية العبلقة عمى الكينونة ،وأولوية الكؿ عمى
األجزاء .فالعنصر ال معنى لو وال قواـ إال بعقدة العبلقة المكونة لو .وال سبيؿ إلى تعريؼ
الوحدات إال بعبلقاتيا ".
والبني وية ،مف منظور روالف بارت " ،طريقة لتحميؿ الفنوف الثقافية؛ وذلؾ بمقدار
ما تتوالد ىذه الطريقة مف مناىج المسانيات المعاصرة".
عرؼ البنيوية عمى أنيا ":منيج نقدي يقارب النصوص
أما في الدراسات النقدية فتُ ّ

مقاربة آنية محايثة؛ تتمثؿ النص بنية لغوية متعالقة ،ووجودا كميا قائما بذاتو مستقبل عف
غيره".

 )4مرجعيات البنيوية وروافدىا:
ىناؾ العديد مف المرجعيات والروافد التي دفعت بالبنيوية لمظيور عمى الساحة
الفكرية والنقدية؛ حيث لـ تنشأ مف فراغ أو باالعتماد عمى نفسيا .وتتنوع ىذه المرجعيات
مف لغوية إلى نقدية إلى فمسفية ،نسعى تحت ىذا العنواف إلى تحديد بعضيا.
-4أ) الروافد المغوية:
-4أ )1-مدرسة جنيف أو المسانيات السوسيرية:
يعد كتاب "محاضرات في المسانيات العامة" لػ "فرديناف دو سوسير" المرجع
ّ
األساسي الذي ارتكزت عميو البنيوية في الثقافة الغربية ،ليس في عمـ المغة فحسب وانما
في جميع العموـ اإلنسانية تقريبا؛ ذلؾ ألف "سوسير" نظر إلى المغة عمى أنيا نسؽ مف
العناصر تربط بينيا تفاعبلت وظيفية .والمبدأ األساسي في بنيوية "سوسير" ىو الرؤية
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المزدوجة لمظواىر ،فيو مف ناحية يعارض النزعة الجزئية االنفصالية التي تدعو إلى عزؿ
األشياء والنظر إلييا منفصمة بعضيا عف بعض ،وىو مف ناحية أخرى يدعو إلى إدراج
ىذ الظواىر في سمسمة مف المقاببلت الثنائية لمكشؼ عف عبلقاتيا التي تحدد طبيعتيا
وتكوينيا ،وأىـ ىذه ا لمقاببلت (الثنائيات) ما يأتي :المغة والكبلـ ،الداؿ والمدلوؿ ،التوزيع
واالستبداؿ ،اآلنية والتعاقبية.
-4أ )2-مدرسة براغ:
تعد مدرسة براغ أىـ ما يمثؿ االتجاه الوظيفي في دراسة المغة ،وقد نشأت في
ّ
أحضاف نادي براغ المساني الذي أنشأه التشيكي "فيبلـ ماثيسيوس" عاـ 1926ـ مع بعض
رفاقو ،وكاف مف أعضائيا البارزيف "روماف جاكبسوف" و "نيكوالي تروبتسكوي" الفاريف مف
روسيا.
ومف أىـ المبادئ التي قامت عمييا ىذه الحمقة وكاف ليا فيما بعد تأثير عمى
البنيوية :الوظيفة في المغة مف خبلؿ دراسة وظيفة العناصر المغوية في التراكيب ،إضافة
إلى دراسة الوظيفة الجمالية ودورىا في األدب .وركزوا اىتماميـ عمى دراسة الجانب
الوظيفي لمنموذج الصوتي داخؿ النظاـ ،كما تبنوا النظرية التركيبية في دراسة المغة ،والتي
تُعنى بتحميؿ العبلقات بيف جزئيات المغة المنظور إلييا كنسؽ كمي.
-4ب) الروافد النقدية:
-4ب )1-الشكمية الروسية:
وتمثّؿ رافدا ميما مف الروافد التي شكمت البنيوية في ميدىا ،وكاف زعيـ ىذه
المدرسة ورائدىا العالـ المغوي "روماف جاكبسوف" ،والذي ُيمخص الباحثوف تاريخ نشأة
البنيوية وتشكبلتيا المختمفة في شخصو.
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وكاف تأثير الشكمية الروسية في البنيوية مف خبلؿ دعوة النقاد إلى التركيز في
الدراسة األدبية عمى اآلثار نفسيا ال عمى ظروفيا الخارجية التي أدت إلى إنتاجيا .كما
قصدوا إلى تحديد مجاؿ الدراسة األدبية برفض العموـ المجاورة ليا ،مثؿ :عمـ النفس ،عمـ
االجتماع ،التاريخ  . ...ويكفي في ذلؾ أف "روماف جاكبسوف" قد أصدر باالشتراؾ مع
األنثروبولوجي "ليفي شتراوس" أوؿ تحميؿ بنيوي لقصيدة "القطط" لػ "شارؿ بودلير"
(.)1962
-4ب )2-مدرسة النقد الجديد (:)The new criticism
بزغ نجـ مدرسة النقد الجديد في النصؼ األوؿ مف القرف العشريف في كؿ مف
إنجمت ار وأمريكا ،بزعامة "جوف كرو رانسوـ" ،وقد نادت بدراسة النص األدبي بعد اقتبلعو
مف محيطو السياقي ،فمف النص االنطبلؽ واليو الوصوؿ ،كما دعت إلى االىتماـ
بالطبيعة العضوية لمنص األدبي ،واعطاء أىمية كبيرة لممبنى عمى حساب المعنى ،كما
نادى النقاد الجدد بإزالة ذاتية وشخصية األديب مف أدبو ،وىو ما سيسيـ في ظيور فكرة
موت المؤلؼ عند البنيوييف فيما بعد ،كما رفضوا أف ييتـ الناقد بالحكـ ،ودعوا إلى العناية
بالتحميؿ العممي لمنصوص .ومف أىـ أعبلـ ىذه المدرسة" :ت.س.إليوت"" ،إ.أ.
ريتشاردز"" ،كمينث بروكس"" ،آلف تيت"" ،رينيو ويميؾ".
-4ج) المرجعيات الفمسفية والتاريخية:
لقد كاف لتراجع الوجودية في نياية الخمسينيات مف القرف العشريف الفضؿ في
بزوغ شمس النقد البنيوي؛ إذ بقيت البنيوية منذ بدايات القرف العشريف حبيسة مجاليا
المغوي ،فانتظرت إلى أف فقد العالـ الغربي الثقة في تحقيؽ الحرية التي كاف يحمـ بيا في
ظؿ الماركسية والوجودية؛ إذ مف أبرز األحداث التي قممت مف قيمة ىذيف االتجاىيف ما
آؿ إليو الشعب المجري بعد زحؼ الدبابات الروسية سنة 1956ـ ،وصمت "سارتر" زعيـ
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الحرية بفمسفتو الوجودية القائمة :بأف اإلنساف محكوـ عميو أف يكوف حرا؛ إال أف التزامو
الصمت جعؿ األحزاب في فرنسا تثور ضده.
كما كاف لمسياسة الدكتاتوري انتيجيا "ستاليف" دور في تراجع المد الماركسي؛ إذ
كيؼ يعقؿ أف تدعو "الماركسية" إلى تحرير اإلنساف ،ثـ يقوـ الحزب الشيوعي بقتؿ
سرب النقد البنيوي إلى الساحة مرتديا لبوس العمـ
األحزاب المعارضة .في ىذه األثناء ت ّ
التجريبي الذي يسمح بإعماؿ العقؿ في غيبة الذات الديكارتية (أنا أفكر إذف أنا موجود)؛

وذلؾ مف خبلؿ تركيز المشروع البنيوي عمى النظر في القوانيف واألنساؽ الداخمية لمنص،
فالمّغة عند البنيوييف أضحت المكوف السببي لمذات .فيي غاية في حد ذاتيا ،بؿ إف
اإلنساف يولد فييا .فيي سابقة لموجود بخبلؼ اعتقاد سارتر بأف "الوجود سابؽ عمى
الماىية".
ويذىب بعض الباحثيف إلى أف البنيوية تعود بجذورىا إلى فمسفة "إيمانويؿ كانط"
النقدية؛ ذلؾ أف كؿ كبلىما يبحث عف األساس الشامؿ ،البلزماني ،الذي ترتكز عميو
مظاىر التجربة ،وتؤكد وجود نسؽ أساسي ترتكز عميو كؿ المظاىر الخارجية لمتاريخ،
وىذا النسؽ سابؽ عمى األنظمة البشرية ،بحيث تستند إليو تمؾ األنظمة زمانيا ومكانيا،
فيو نسؽ قبمي.
ومف المفارقة الساخرة أف البنيوية التي نادت بموت اإلنساف والتاريخ سطع نجميا
وجذبت األنظار إلييا جراء أحداث تاريخية ،وسقطت أيضا بعد مظاىرات الطمبة في فرنسا
وكثير مف الببلد األوروبية في ماي .1968
 )5أىمية المقاربة البنيوية:
تعد البنيوية مف أقرب نظريات ومناىج النقد النصاني إلى األثر األدبي؛ ألنيا
ّ
تستيدؼ في تحميميا المّغة التي تشكؿ النص وتحدد وجوده وكينونتو .فقد سعت إلى عممنة
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النص األدبي ومقاربتو مقاربة موضوعية بوصفو نسقا مغمقا ،مف خبلؿ االعتماد عمى
المسانيات ومفاىيميا المجردة؛ مما أكسب التحميؿ النقدي طابعا عمميا دقيقا؛ وذلؾ بعزؿ
النص عف سياقات الخارجية التي اتخذت منيا المناىج التقميدية مدخبل لفيـ النص
حولو إلى مجرد وثيقة تاريخية أو نفسية أو إيديولوجية .فقد
وتفسيره ،وىو األمر الذي ّ
أعادت البنيوية إلى النص األدبي قيمتو التي كادت أف تضيع في ظؿ التفسيرات السياقية.
وتعدؿ مف لغة النقد التي كانت سائدة قبميا؛ وذلؾ بتمثميا
تغير ّ
كما استطاعت أيضا أف ّ
روح العمـ والدقة المنيجية في مقاربة األعماؿ اإلبداعية.

 )6مزالق البنيوية وأوجو قصورىا:
قيمة لمنصوص األدبية ،مف خبلؿ الكشؼ
بالرغـ مما ّ
قدمتو البنيوية مف مقاربات ّ

عف األنساؽ وبناىا الداخمية والعبلقات التي تربط بينيا بمغة عممية دقيقة ،إال إنيا أىممت
جوانب أخرى ميمة في الدراسة األدبية تمخضت عنيا مشكبلت عدة نذكر منيا:

 )1عجزت البنيوية في تحقيؽ ما وعدت بو مف القدرة عمى تفسير األعماؿ األدبية مف
خبلؿ النموذج المغوي ،وىذا ما أكده "جوناثاف كولر" بقولو ":إف باستطاعة المغة أف
تقدـ نقطة ارتكاز عامة لمنص األدبي ،لكنيا ال تقدـ منيجا لتفسيره".
ّ
 )2إف التحميؿ البنيوي يقؼ عاجز أماـ التفريؽ بيف األعماؿ األدبية الجيدة والرديئة،
القديمة والجديدة ،والسبب في ذلؾ أنو تحميؿ وصفي صوري ال ييتـ بالقيمة ،وىذا
بدوره يؤدي إلى تشويو األعماؿ األدبية والغاء خصوصيتيا.
ورسوما بيانية
عمما وانما ىي شبو عمـ يستخدـ لغة ومفردات معقدة
ً
 )3إف البنيوية ليست ً
وجداوؿ متشابكة ال تضيؼ إلينا شيئا جديدا .ومف ىذا المنطمؽ تجاىمت البنيوية
التاريخ ،فيي واف كانت إجرائية فاعمة جيدة في توصيفيا ،إال أنيا تفشؿ في معالجتيا
لمظاىرة الزمانية.
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 )4إف تركيز البنيوية عمى أىمية البنية ونظاميا المتكامؿ دفع بعض النقاد إلى أف
يوجدوىا حيث ال توجد ،فكاف مف الضروري التمييز بيف الميؿ نحو النظاـ واالنتظاـ.
 )5يتفؽ الكثير مف النقاد أف البنيوية انتيت ،وقد تجاوزىا العالـ إلى ما بعد البنيوية؛
بدليؿ أف أىـ أعبلميا أمثاؿ "روالف بارت" و"جاؾ دريدا" وغيرىما قد تخموا عف كثير
مف أفكارىا ،فروالف بارت رفض مفيوـ عممية البنيوية ،أـ دريدا فقد وصميا باالختزالية
والتجريد والثبات الشكبلني.

مراجع المحاضرة:
)1

ابف منظور( جماؿ الديف بف مكرـ) ،لساف العرب ،دار صادر.

)2

إبراىيـ أنيس وآخروف ،المعجـ الوسيط ،مجمع المغة العربية.

)3

صبلح فضؿ ،نظرية البنائية في النقد األدبي ،الييئة المصرية العامة لمكتاب.

)4

أندريو الالند ،موسوعة الالند الفمسفية ،منشورات عويدات.

)5

زكريا إبراىيـ ،مشكمة البنية ،مكتبة مصر.

)6

روجيو غارودي ،البنيوية فمسفة موت اإلنساف ،تر(جورج طرابيشي) ،دار الطميعة.

)7

ليونارد جاكسوف ،بؤس البنيوية ،األدب والنظرية البنيوية ،تر(ثائر ديب) ،دار الفرقد.

)8

يوسؼ وغميسي ،مناىج النقد األدبي ،دار جسور.

)9

يوسؼ وغميسي ،إشكالية المصطمح في النقد العربي الجديد ،منشورات االختبلؼ.

)10

عبد الناصر حسف محمد ،نظرية التوصيؿ وقراءة النص األدبي ،المكتب المصري.

)11

عبد الغني بارة ،إشكالية تأصيؿ الحداثة في النقد العربي المعاصر ،مقاربة حوارية في األصوؿ
المعرفية ،الييئة المصرية العامة لمكتاب.

)12

عبد العزيز حمودة ،المرايا المحدبة مف البنيوية إلى التفكيؾ ،سمسمة عالـ المعرفة ،المجمس الوطني
لمثقافة والفنوف واآلداب.

)13

فؤاد زكريا ،آفاؽ الفمسفة ،مكتبة مصر.
Jean piaget, Le structuralisme, Presses universitaires de France.
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)14

تاريخ اإلرسال2020/04/03 :ـ

دروس عبر الخط

األستاذ :فريد زغبلمي.

المقياس :نظريات النقد النصاني.

الجميور المستيدف :السنة األولى ماستر ،تخصص :نقد حديث معاصر.

المحاضرة  06من  :14ىل البنيوية منيج أم فمسفة؟
يمثّؿ عنواف ىذه المحاضرة سؤاال إشكاليا كثي ار ما استوقؼ الباحثيف والمفكريف والنقاد؛
ذلؾ أف البنيوية ،بخبلؼ غيرىا ،منيج يحمؿ مبلمح المذىب الفمسفي ،وليس ليا خمفية
فمسفية فحسب مثؿ غيرىا مف المناىج واالتجاىات العممية والنقدية؛ لذا سنحاوؿ في ىذه
المحاضرة أف نسمط الضوء عمى ىذه اإلشكالية؛ لعمنا نخرج بنتيجة تطمئف ليا ،ولو عمى
نحو ما ،نفس الباحث.
 )1البنيوية منيج عممي:
يعتقد العديد مف الباحثيف أف البنيوية منيج مف مناىج البحث العممي يعالج الظواىر
المختمفة ،والظواىر اإلنسانية عمى وجو الخصوص ،معالجة عممية موضوعية دقيقة مف
وجية نظر البنية والنسؽ والعبلقة ،فيي تمثّؿ "محاولة جادة التخاذ موقؼ عممي
وابستمولوجي جديد يخرج بعض الع موـ اإلنسانية مف مرحمة ما قبؿ العمـ إلى مرحمة
العممية".
يستمد المنيج البنيوي وجوده مف ضرورة معرفية تتمثؿ أساسا في استنفاذ المناىج
التاريخية والنشوئية قدرتيا المعرفية وامكانياتيا التفسيرية .وعميو فقد افتتح المنيج البنيوي
أفقا معرفيا جديدا لمبحث في الظواىر اإلنسانية واالجتماعية قوامو:
)1

إيبلء األولوية لمكؿ عمى األجزاء ولمعبلقات عمى العناصر؛ أي االبتعاد عف بحث
الوحدات ككيانات مستقمة ،واتخاذ العبلقات أساسا ومنطقا لمتحميؿ.
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 )2تعميؽ الزمف ومنح األولوية المنطقية لعبلقات التآني (السنكرونية) عمى عبلقات
التتالي (الدياكرونية /التطورية) ،ولمبنية عمى التاريخ.
 )3البحث عف قوانيف البنية والنسؽ /النظاـ.
أعمف الكثير ممف ينتموف إلى البنيوية ،وعمى رأسيـ العالـ األنثروبولوجي كمود لفي
شتراوس ،منذ البداية أف البنيوية ":ليست بأي حاؿ مف األحواؿ فمسفة ،وانما ىي مجرد
منيج لمبحث العممي" ،وىذا ما يؤيده "جاف بياجو" الذي ختـ كتابو "البنيوية" بقولو ":إف
البنيوية ال يمكف أف تش ّكؿ موضوعا لعقيدة أو لفمسفة واال ألمكف تجاوزىا بسرعة ،بؿ
تش ّكؿ بالضرورة طريقة /منيجا مع كؿ ما تنطوي عميو ىذه المفظة مف تقنية والتزامات
عقمية معينة" .ويقؼ "فرانسوا شاتميو" و"جاف الكروا" موقفا مماثبل لما سبؽ؛ حيث يذىب
"الكروا" إلى أف " ما يجمع بيف ليفي ستروس ،وفوكو ،والكاف ،وألتوسير (وىـ فرساف
البنيوية األربعة) إنما ىو ذلؾ المشروع العممي الذي أرادوا تطبيقو عمى معرفتنا باإلنساف".
وقد ذىب بعض النقاد العرب المذىب نفسو معتقديف أف البنيوية منيج ال مذىب
فمسفي ونجد عمى رأسيـ "كماؿ أبي ديب" الذي يصرح في كتابو "جدلية الخفاء والتجمي"
قائبل ":ليست البنيوية فمسفة؛ لكنيا طريقة في الرؤية ومنيج في معاينة الوجود؛ وألنيا
كذلؾ فيي تثوير جذري لمفكر وعبلقتو بالعالـ وموقعو منو وبإزائو ."...
ظ ّؿ البنيويوف يرددوف أف البنيوية منيج في البحث العممي ،واف أقروا بعدـ وجود منيج
بنيوي موحد يمكف أف يطبؽ عمى جميع مجاالت ،كما أنيـ دأبوا عمى نفي أي تمذىب
فمسفي عف أنفسيـ؛ وذلؾ عمى الرغـ مف ممارستيـ لمتفمسؼ.
 )2البنيوية مذىب فمسفي:
لـ يشفع لمبنيوييف استنكافيـ ورفض ربط ممارساتيـ وبحوثيـ في مجاالت عممية
متعددة بأي مذىب فمسفي ،بؿ مما شاع بيف المثقفيف خاصة في ستينيات القرف الماضي
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النظر إلى البنيوية عمى أنيا اتجاه فمسفي معاصر جاء عمى أنقاض الوجودية وأحيانا
الماركسية.
مف سمات المذىب الفمسفي أنو" يسعى بقدر إمكانو إلى الشموؿ ،ويستيدؼ تقديـ
تفسير موحد لمجموعة كبيرة مف المشكبلت الفكرية ،ويضـ مجاالت معرفية متعددة في
إطار نظرة واحدة إلى العالـ والى طبيعة األشياء" .والمتأمؿ فيما وصمت إليو البنيوية
وحققتو يجدىا بالفعؿ قد اكتسحت مجاالت عممية مختمفة بدءا مف المسانيات الوصفية
الحديثة مع "فرديناف دي سوسير" و"روماف جاكبسوف" التي حققت قطيعة إبستمولوجية مع
المسانيات التاريخية ونجحت إلى حد ما في عممنة الدراسة المغوية ،ثـ األنثروبولوجيا التي
حاولت عمى يد " كمود ليفي شتراوس" تطبيؽ آليات البنيوية عمى بعض الظواىر
االجتماعية كالقرابة واألسطورة .وفي ميداف التحميمي النفسي أعاد "جاؾ الكاف" قراءة "
تبنيو مفيوـ البنية في تصوره لبلشعور؛ حيث نظر إليو عمى
سيغموند فرويد" مف خبلؿ ّ
أنو بنية شبيية ببنية المغة ذاتيا .وفي النقد األدبي راح "روالف بارت" و"تزفيتاف تودوروؼ"

وغيرىما يحمموف النصوص األدبية تحميبل وصفيا بنيويا ،وأما في الفمسفة فقد نشر " ميشاؿ
فوكو" كتابو "الكممات واألشياء"(1966ـ) الذي حاوؿ فيو أف يكشؼ ؼ عف البنيات
وجيت الفكر الغربي عبر تاريخو الطويؿ،
الفكرية أو المعرفية ( )Epistémèsالتي ّ

منتييا إلى أف " اإلنساف اخت ارع تظير أركيولوجيا فكرنا بسيولة حداثة عيده ،وبما نيايتو
القريبة" .كما لـ تفمت الماركسية مف االكتساح البنيوي ،فقد أخذ "لوي ألتوسير" عمى عاتقو
إعادة قراءة األصوؿ الكبرى لمماركسية ،وخاصة كتاب "رأس الماؿ" ذاتو ،مف منظور

بنيوي.
كما أف البنيوية سعت إلى تقديـ تفسير مشترؾ لمبنيات عمى اختبلؼ أنواعيا مف
خبلؿ فكرة النسؽ التي تعني األولوية لمكؿ عمى األجزاء واألسبقية لمعبلقة عمى الكينونة.
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تنطوي البنيوية عمى " منظور فكري خاص يحمؿ في طياتو انقبلبا فمسفيا حقيقيا،
ويمثؿ ثورة كوبرنيكية مف نوع جديد :نظ ار ألف مف شأف ىذا المنظور البنيوي أف يجعؿ
مف الذات مجرد حامؿ ترتكز عميو "البنية" أو "البنيات" ،كما أف مف شأنو أيضا أف يحيؿ
التارخ إلى مجرد تعاقب اعتباطي لبعض الصور أو األشكاؿ"؛ مف ىنا توصؼ البنيوية
في كثير مف األحياف بأنيا فمسفة سكونية ال إنسانوية وال تاريخية؛ لذلؾ كتب "روجيو
غارودي" في نياية الستينيات(1969ـ) كتابو "البنيوية فمسفة موت اإلنساف" ّبيف فيو أف

البنيوية ليست منيجا عمميا بقدر ما ىي فمسفة تنادي بموت اإلنساف وموت التاريخ مف

خبلؿ إزاحتيما ومركزة البنية أو النسؽ ،مستمدة نسغيا مف فكرة "موت اإللو" التي أعمف
عنيا الفميسوؼ األلماني "فريدريؾ نتشو" في كتابو "ىكذا تكمـ زرادشت " (1885ـ)؛
ويعبر "غارودي" عف ذلؾ بقولو ":إف مفيوـ البنية في أيامنا ىذه ،يحمؿ فمسفة تمثّؿ في
طبعتيا الدوغمائية ،نقطة الوصوؿ لفمسفة موت اإلنساف لمفمسفة التي ببل ذات".
لقد حمّت البنيوية ،بوصفيا فمسفة ،محؿ الوجودية التي رأت أف الوجود سابؽ عمى
الماىية ،فقمبت البنيوية المعادلة مؤكدة أف البنى سابقة عمى الوجود اإلنساني ،ومف ىنا
فقد "استبدلت البنيوية بمفيوـ اإلنساف نسقا منتظما مف البنى الثابتة ،الموجودة سمفا
وجعمتو الناطؽ باسميا ،كما أف البنى اخترقتو وأسكتت صوت اإلرادة فيو ،وصارت المعبر
الوحيد عنو بأوجو متعددة منيا السيكولوجي ،االقتصادي ،واإليديولوجي".
والواقع أنو حينما صدر كتاب "الكممات واألشياء" لميشاؿ فوكو ( ،)1966وكتاب
"كتابات" ( ) 1966لجاؾ الكاف ،وىما الكتاباف المذاف أحدثا ضجة في عالـ الفمسفة،
انزلقت البنيوية ،أك ثر مف أي وقت آخر ،مف مجاؿ المنيجية العممية إلى مجاؿ
اإليديولوجيا؛ ودليؿ ذلؾ أف المنظور الفكري الذي انطوت عميو "البنيوية" حينئذ قد جاء
مؤكدا لمعوة القائمة بأف في تضاعيؼ ىذا االتجاه الفمسفي الجديد انكا ار لقدرة البشر عمى
صنع تاريخيـ الخاص ،ورفضا لكؿ نزعة إنسا نية ،ومف ثمة يكوف النداء الذي اتحدت
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عنده كممة البنيوييف ىو موت اإلنساف وطغياف النسؽ عميو ورفض التاريخ واإلخفاؽ في
تعميؿ التطور والتقدـ؛ ألنيا بُنيت عمى نظرة سكونية ( )Statiqueالتي ترتب عمييا عجز
البنيوية عف تفسير منشأ "البنيات" التي تدور حوليا أبحاثيا ،وعف تفسير كيفية االنتقاؿ

مف مرحمة إلى مرحمة ومف بنية إلى أخرى .ومف ىنا تكوف البنيوية قد سجنت اإلنساف في
النسؽ وجعمتو كائنا سمبيا مسموب الفعؿ.
وعمى الرغـ مف ذلؾ يرفض البنيويوف ىذه التوصيفات أو االنتقادات محتجيف عمى
ذلؾ بػأف كؿ ما توصؼ بو البنيوية مف أنيا تشكيؾ في حرية اإلنساف وقضاء عمى الحرية
اإلنسانية وسجف اإلنساف في النسؽ ىو أوال وأخي ار سعي إلى العممية في ميداف دراسة
اإلنساف ،وىو ما يساعد عمى فيـ أعمؽ لئلنساف ال إعبلف نيايتو.
 )3البنيوية منيج بمالمح فمسفية
تقدـ يمكف القوؿ إف البنيوية لقاء ذىني وفكري بيف مجموعة بيف
مف خبلؿ ما ّ
الفبلسفة والعمماء والنقاد ،إنيا منيج في البحث العممي حاوؿ إخراج العموـ اإلنسانية
واالجتماعية مف مرحمة ما قبؿ العمـ إلى مرحمة العممية ال يخمو مف أبعاد فمسفية،
فالخطوات المنيجية لمبنيوية ترتبط بمبلمح وسمات مذىبية أو فمسفية تُبلزـ البنيوية
وتضفي عمييا لونا فمسفيا خاصا ،ومف ىنا فبل يمكف أف نقبؿ مف البنيوييف ادعائيـ
بعممية البنيوية ونفييـ ارتباطيا بأي مذىب أو فمسفية ،وبالمقابؿ فإنو ال يمكف نفي
العممية عمى البنيوية مطمقا والحاقيا بالفمسفة؛ وذلؾ لما حققتو مف إنجازات في
مجاالت عممية مختمفة.
مراجع المحاضرة:
 )1عمر مييبؿ ،مف النسؽ إلى الذات ،منشورات االختبلؼ.
 )2فؤاد زكريا ،آفاؽ فمسفية ،منشورات مكتبة مصر.
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 )3زكريا ابراىيـ ،مشكمة البنية ،منشورات مكتبة مصر.
 )4روجيو غارودي ،البنيوية فمسفة موت اإلنساف ،تر(جورج طرابيشي) ،دار الطميعة.
 )5ميشاؿ فوكو ،الكممات واألشياء ،تر(مصطفى صفدي وآخروف) ،منشورات مركز اإلنماء القومي.
 )6محمد سبيبل ،مدارات الحداثة ،الشبكة العربية لؤلبحاث والنشر.
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تاريخ اإلرسال2020/04/10 :

دروس عبر الخط

األستاذ :فريد زغبلمي.

المقياس :نظريات النقد النصاني .

الجميور المستيدف :السنة األولى ماستر ،تخصص :نقد حديث معاصر.

المحاضرة  07من  :14األسموبية
تُ ّع ُد األسموبية مف بيف المباحث العممية الحديثة التي كاف ليا أثر واضح في

الدراسات األدبية والنقدية ،حيث أضافت باختبلؼ اتجاىاتيا إسيامات ال تبخس في
االقتراب مف النص األدبي ،وكشؼ وتقرير جماليتو التي يتفرد بيا عف غيره.
نسعى في ىذه المحاضرة إلى التعرؼ عمى األسموبية مف خبلؿ تحديد مفيوميا
ونشأتيا ومجاليا واتجاىاتيا وصمتيا بالعموـ األخرى.
 )1مفيوم األسموب:
أ) لغة:
جاء في لساف العرب(مادة سمب) ":األسموب ىو السطر مف النخيؿ ،وكؿ طريؽ
ممتد ،والوجو والمذىب ،والجمع أساليب" ،وعرفو "الجرجاني" ":إنو الضرب مف النظـ
والطريقة فيو".
ب) اصطالحا:
لفظ األسموب " "Styleاصطناع لغوي مستحدث نسبيا ،يمتد إلى الكممة البلتينية
" " Stilusالتي كانت تطمؽ عمى مثقب معدني يستخدـ في الكتابة عمى األلواح المشمعة
(المدىونة) ،ثـ تطورت داللتو التأثيمية عبر القروف ،مف الداللة عمى "كيفية التنفيذ" في
القرف الرابع عشر الميبلدي ،إلى "كيفية التصرؼ" في القرف الخامس عشر ،إلى " كيفية
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التعبير" في القرف السادس عشر ،إلى " كيفية معالجة موضوع ما" في إطار الفنوف
الجميمة في القرف السابع عشر؛ لتستقر الدالة االصطبلحية عمى " كيفية الكتابة الخاصة
بكاتب ما ،أو جنس ما ،أو عيد معيف".
عرفو "جورج مولينيو" عمى أنو " طريقة متميزة و متفردة وخاصة بكاتب معيف".
ّ
وعرفو أيضا كؿ مف "مجدي وىبة" و "كامؿ الميندس" في معجميما عمى أنو":
ّ

طريقة خاصة الستعماؿ المغة بحيث تكوف ىذه الطريقة صفة متميزة لكاتب ،أو مدرسة،
عرفو عمى أنو "طريقة معينة في
أو فترة زمنية ،أو جنس أدبي ما" ،أما " ميشاؿ فوكو" فقد ّ

القوؿ".

فاألسموب ،مما تقدـ ،ىو طريقة معينة في القوؿ أو الكتابة يتفرد بيا شخص ما أو
عصر أو جنس ...عف غيره.
 )2مفيوم األسموبية (:)Stylistique
مف الصعب ،إف لـ يكف مف المتعسر ،ضبط مفيوـ جامع مانع ،بمغة المناطقة،
حده
لؤلسموبية ،فيو مصطمح واحد ذو مفاىيـ متعددة ،وأحيانا متناقضة ،فمكؿ منظّر ّ
الخاص بو الذي استنبطو مف ممارساتيا أو االتجاه األسموبي الذي يتبناه .فممصطمح
األسموبية مفاىيـ بعدد االتجاىات التي تفرعت عنيا ،أو لنقؿ بعدد المنظريف الذيف حاولوا
ضبطيا وروز جوانبيا.
غير أف ىذا ال يمكف أف يثنينا عف محاولة االقتراب عمى األقؿ مف ىذا المصطمح
يقرب ،ولو عمى نحو ما ،الصورة ويجمّييا.
وتحديد مفيوـ لو ّ
عرؼ األسموبية في العادة عمى ّأنيا " تطبيؽ المعرفة األلسنية في دراسة
تُ ّ

األسموب" ،أو ّأنيا " الدراسة العممية لؤلسموب في األعماؿ األدبية" .كما تحدد أيضا عمى
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ّأنيا " البحث عما يتميز بو الكبلـ الفني عف طريؽ خرؽ القواعد المعروفة لمنظاـ المغوي

العادي ،سواء في مستواه الصوتي أو الصرفي أو التركيبي أو الداللي" ،وىي أيضا كما

السد" ":الوجو الجمالي لمّسانيات تبحث في الخصائص التعبيرية
يعرفيا "نور الديف ّ
ّ

يتوسميا الخطاب األدبي".
والشعرية التي ّ
 )3مرجعية األسموبية:

تضرب األسموبية بجذورىا في الببلغة القديمة ،وتقوـ عمى أنقاضيا وتتجاوزىا،
كما ترجع إلى أبويف فتييف ىما المسانيات الحديثة وعمـ الجماؿ.
 )4مجال األسموبية ونشأتيا:
ُي َع ُّد التعبير المّغوي عموما مجاؿ ومدار اشتغاؿ الدرس األسموبي ،غير أف

النص األدبي محاولة سبر أغواره الفنية ،والكشؼ عف
األسموبية رّكزت في دراستيا عمى ّ

إمكاناتو المتفردة ،مف خبلؿ الغوص في مستوياتو الصوتية والصرفية والتركيبية والمعجمية

النص األدبي عف المعيار المغوي المتعارؼ عميو.
والداللية ،وتبياف مدى انزياح وعدوؿ ّ

السمات األسموبية البارزة في النص وتحميميا،
فوظيفة األسموبي تتمثؿ في رصد الظواىر و ّ
والكشؼ عف داللتيا ولذتيا الجمالية باعتبارىا المحرؾ الرئيس لمخمؽ األدبي.

ال يماري أحد بأف نشأة األسموبية ارتبطت ارتباطا وثيقا بميبلد المّسانيات الحديثة
عمى يد عالـ المغوي السويسري "فرديناف دي سوسير" مف خبلؿ محاضراتو " محاضرات
في المّسانيات العامة" التي جمعيا ونشرىا بعد وفاتو كؿ مف " ألبير سشياي" و " شارؿ
بالي" ،ىذا األخير الذي نشر في بداية القرف العشريف (1909ـ) كتابو " مبحث في
األسموبية الفرنسية" (  ،) Traité de Stylistique françaiseوالذي يعتبر نقطة
االنطبلقة الحقيقة لمدراسات األسموبية في العصر الحديث ،سعى مف خبللو ،باالستناد إلى
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الدراسات المّسانية ،إلى دراسة وقائع التعبير المغوي ،محاوال الكشؼ عف المحتوى العاطفي
المؤثر في القارئ أو المستمع.
ثـ توالت الدراسات األسموبية بعد ذلؾ وتنوعت واتجيت اتجاىات مختمفة ،منيا:
البنيوي واإلحصائي والنفسي والسيميائي وغيره .ليعمف بعض الباحثيف موتيا سنة 1969ـ،
حيث يشير "جورج مولينيو" أف " إعبلف الموت ظير في العدد األوؿ مف مجمة المغة
الفرنسية -1969-المخصص لؤلسموبية"؛ وذلؾ بسبب أنيا فرع مف عمـ آخر ،وال تتمتع
باالستقبلؿ الذاتي .غير أف إعبلف الموت ال يتغمؽ -بالطبع -إال بنفر مف الباحثيف
فحسب ،واال فإف األسموبية ال تزاؿ حياة لحد الساعة ،وتمارس نشاطيا التحميمي والقرائي
عمى يد باحثيف جاديف ميتميف بيذا المجاؿ.
 )5صمة األسموبية بالعموم األخرى:
أ /صمة األسموبية بالمسانيات:
تقدـ ،إلى أف األسموبية ولدت في أحضاف المّسانيات الحديثة ،فيي
أشرنا ،كما ّ
يعبر عف ذلؾ الباحث الجزائري "
بالتالي أحد فروعيا ،أو الوجو الجمالي لمّسانيات ،كما ّ

السمات التي يتميز بيا نص
السد" ،تُعنى باإلمكانات التعبيرية لمّغة ،وتفحص ّ
نور الديف ّ
عف غيره .فاألسموبية " وليدة رحـ عمـ المغة الحديث ،فيي مدخؿ لغوي لفيـ النص"؛ لذا

فقد استثمرت األسموبية في دراستيا لمنصوص واألثار األدبية العديد مف القضايا والمسائؿ
التي توصمت إلييا المسانيات الحديثة.
فقد استفادت األسموبية مف مصطمحات المسانيات مف مثؿ" :المغة و الكبلـ" عند "
دي سوسير" ،و" الكفاءة واألداء" عند " تشومسكي" في توضيح المعيار المغوي الذي
تجري عميو االنزياحات األسموبية ،فالمغة ىي النموذج ،واالنزياح ٍ
جار في الكبلـ الذي ىو
فردي وابداعي.
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كما استفادت أيضا مف مصطمحي " الداؿ والمدلوؿ" عند "دي سوسير" ،فجعمت
النص كمو داال ،والمعنى الذي ينبغي الوصوؿ إليو مدلوال.
واستفادت األسموبية مف المسانيات العامة مصطمحي " السنكرونية" (التزامنية)
والدياكرونية (التعاقبية) في التأطير لمناىج بحثيا في النص ،ومصطمحي البنية السطحية
(ويمثميا الكبلـ المنطوؽ) ،والبنية العميقة (الجذور التي تمد البنية السطحية بمقوماتيا
وتحويبلتيا) عند " تشومسكي " ،حيث أفادت منيما في توضيح العدوؿ الذي يحصؿ
نتيجة االنزياح عف المغة النموذج .باإلضافة إلى استفادتيا مف معجـ مصطمحات
المسانيات العامة عموما.
مدت يدىا
غير أف األسموبية لـ تقصر استفادتيا عمى المسانيات فحسب ،فقد ّ
وأخذت مف عمـ االجتماع وعمـ النفس والرياضيات والمنطؽ وغيرىا مما يغذي إجراءاتيا
التحميمية.
ب -صمة األسموبية بالنقد األدبي:
تعتبر األسموبية مدرسة لغوية تعالج النص األدبي مف خبلؿ عناصره ومقوماتو
الفنية وأدواتو اإلبداعية ،متخذة مف عمـ المغة والببلغة جس ار تصؼ بو النص األدبي،
وتقييمو أحيانا مف خبلؿ منيجيا القائـ عمى االختيار والتوزيع ،مراعية في ذلؾ الجانب
النفسي واالجتماعي لممرسؿ والمتمقي؛ ومنو فإف الدراسة األسموبية عممية نقدية ترتكز عمى
الظاىرة المغوية ،وتبحث أسس الجماؿ المحتمؿ قياـ الكبلـ عميو؛ وبذلؾ تكوف األسموبية
بمثابة القنطرة التي تربط العبلقات بيف عمـ المغة والنقد األدبي.
ولعؿ التقارب بيف األسموبية والنقد األدبي يتـ مف خبلؿ التعاوف عمى محاولة
الكشؼ عف المظاىر المتعددة لمنص األدبي مف حيث التركيب ،المغة ،الموسيقى . ...
إف العبلقة بيف األسموبية والنقد األدبي حددىا بعض الباحثيف في ثبلثة اتجاىات:
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فاألول :يرى أف األسموبية مغايرة لمنقد األدبي؛ حيث إف اىتماـ األسموبية ينصب عمى لغة
ا لنص وال يتجاوزىا ،فوجيتيا في المقاـ األوؿ وجية لغوية ،أما النقد فالمغة ىي أحد
العناصر التي يفحصيا في األثر األدبي ،ففي النقد بعض ما في األسموبية وزيادة.
أما الثاني  :فيرى أف النقد قد استحاؿ إلى نقد لؤلسموب ،وصار فرعا مف عمـ األسموب،
يمد ىذا العمـ بتعريفات جديدة ،ومعايير جديدة.
وميمتو أف ّ
وأما الثالث  :فينظر إلى العبلقة بيف األسموبية والنقد عمى أنيا عبلقة جدلية قائمة عمى ما
يمد اآلخر بخبرات متعددة استقاىا
يقدمو كؿ طرؼ لآلخر ،فكبلىما يستطيع أف ّ
يمكف أف ّ
مف مجاؿ دراستو.
إف األسموبية نظرة نقدية شاممة تشمؿ النص بكؿ تكويناتو ( الصوتية ،الصرفية،
المعجمية ،التركيبية ،الداللية ،)...وعمى الرغـ مف الصمة الوثيقة بيف األسموبية والنقد،
فكؿ منيما يصؼ ويحمؿ ويركب ويفسر؛ فإنو بينما تكتفي األسموبية بالكشؼ والتقرير
انطبلقا مف المغة ،مف خبلؿ محاولة تبياف ما داخؿ البناء المغوي مف انزياحات عف
القاعدة المعيارية ،يعمد النقد األدبي إلى التقييـ واصدار األحكاـ ،واإلجابة عف أسئمة مف
مثؿ :كيؼ ولماذ؟ مستعينا بكؿ ما يراه مف أدوات تخدـ ىدفو ،وال شؾ أف النقد يستقيـ
أكثر إذا ما أفاد مف التحميبلت األسموبية.
ج /صمة األسموبية بالبالغة:
يتداوؿ كث ي ار بيف الباحثيف عند الحديث عف عبلقة األسموبية بالببلغة ،أف
األسموبية وليدة الببلغة والوريث الشرعي والمباشر ليا؛ فالببلغة ىي أسموبية القدماء،
وىي أداة نقدية تستخدـ في تقويـ األسموب الفردي ،وىذه أىـ سمة قائمة في األسموبية
المعاصرة .كما تفترض كؿ مف األسموبية والببلغة حضور المتمقي في العممية اإلبداعية
(مطابقة الكبلـ لمقتضى الحاؿ) ،وىو في األسموبية شرط ضروري الكتماؿ عممية
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اإلنشاء ،فالمتمقي ىو الذي يبعث في النص الحياة ،كما أف محور البحث في كمييما ىو
األدب.
رغـ ما بيف الببلغة واألسموبية مف صبلت؛ فإنيما يفترقاف عند جممة النقاط ،وىو
ما يفند الزعـ القائؿ بأف األسموبية ال تختمؼ عف الدراسة الببلغية لمنص األدبي:
 -1اعتنت األسموبية عناية كبيرة بالم ِ
خاطب (المبدع) ،أـ الببلغة فقد أغفمت المبدع
ُ
وحالتو النفسية واالجتماعية بشكؿ عاـ ،واعتنت بالم َخ ِ
اطب (المتمقي) عناية فائقة
ُ

( ضرورة مطابقة الكبلـ لمقتضى الحاؿ).

 -2البحث الببلغي يتجو إلى االىتماـ بنوع خاص مف الكبلـ ،وىو الكبلـ األدبي،
أما التحميؿ األسموبي فيشتمؿ عمى كؿ أجناس الكبلـ.
 -3الببلغة عمـ معياري يرسؿ األحكاـ التقييمية ،ويرمي إلى تعميـ األفضؿ مف
القوؿ ،بينما تنفي األسموبية عف نفسيا كؿ معيارية ،وتعزؼ عف إرساؿ األحكاـ
التقييمية بالمدح أو التيجيف ،وال تسعى إلى عناية تعميمية البتة.
فميزت في رسائميا العممية بيف األغراض
 -4الببلغة فصمت الشكؿ عف المضموفّ ،
والصور ،بينما ترغب األسموبية عف كؿ مقياس قبمي ،وترفض مبدأ الفصؿ بيف
الداؿ والمدلوؿ؛ إذ ال وجود لكمييما إال متقاطعيف ،ومكونيف لمداللة ،فيما بمثابة
الورقة الواحدة.
 -5اعتمدت الببلغة عمى نحو الجممة ( حصر التحميؿ في الجممة باعتبارىا أكبر
وحدة ق ابمة لذلؾ) ،بينما التفت التحميؿ األسموبي إلى نحو النص ،مف خبلؿ تحميؿ
العبلقات المغوية فيما وراء الجممة ،ووصؼ الخواص األسموبية التي تحقؽ
االستم اررية البنيوية لمنص ،ووسائؿ الربط والسبؾ المغوية والمضمونية.
 -6يغمب عمى عموـ الببلغة الطابع التفتيتي؛ أي تجزيئ الظاىرة األدبية ،بينما تغمب
تصورات البنية والمنظومة في كثير مف الدراسات األسموبية.
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 )6اتجاىات األسموبية:
أ) األسموبية التعبيرية:
تعتبر األسموبية التعبيرية (الوصفية) التي بشر بيا وأرسى دعائميا المسانياتي "
شارؿ بالي" ( ت  1947ـ) أحد أىـ وأولى االتجاىات األسموبية في العصر الحديث،
والتي انبثقت مف المسانيات البنيوية لػ " فرديناف دي سوسير" (ت 1913ـ) .حيث
اتجو بالدرس األسموبي وجية وصفية محايثة نأت بو عف الدراسة التاريخية التقميدية.
وكاف ميبلد ىذا المبحث العممي عمى يد " شارؿ بالي " في بداية القرف العشريف مف
خبلؿ مجموعة مف األبحاث يقؼ عمى رأسيا كتابو "مبحث في األسموبية الفرنسية"
الذي نشره سنة 1909ـ.
يعرؼ " شارؿ بالي" األسموبية عمى أنيا ":عمـ ُيعنى بدراسة وقائع التعبير في المغة
ّ

المشحونة بالعاطفة المعبرة عف الحساسية الشعورية".

فاألسموبية التعبيرية تيتـ بدراسة وقائع التعبير المغوي مف ناحية محتواىا العاطفي
الوجداني؛ فيدؼ "شارؿ بالي" ىو اكتشاؼ القيـ المسانية المؤثرة ذات الطابع العاطفي،
وتقديـ دراسة منظمة لمخصائص الوجدانية القارة في االستعماؿ الحي لمّغة ،والذي تختزنو
األصوات والمفردات والتراكيب.
ب) األسموبية البنيوية:
بالنص األدبي،
ّ
تعد األسموبية البنيوية مف بيف االتجاىات األسموبية التي ُعنيت ّ

وجيازه المغوي في عبلقتو بالقارئ ،ويمثّميا أحسف تمثيؿ الناقد األمريكي "ميشاؿ ريفاتير"
(2004-1924ـ) ،الذي نشر العديد مف الدراسات التي أسيمت في ترسيخ ىذا االتجاه
في الدرس األسموبي مف بينيا ( مقاالت في األسموبية البنيوية 1971ـ ،إنتاج النص
1979ـ ).
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بالنص
إف موضوع الدراسة األسموبية عند "ريفاتير" ىو النص األدبي؛ إذ ييتـ ّ

األدبي في عبلقتو بالقارئ ،بمعزؿ عف اعتبارات سياقية أخرى .فالكاتب ومرجع النص
أمور ىامشية ال تحظى بالعناية في أسموبية "ريفاتير" ،والرسالة ال تعد أدبية إال إذا كانت
فنية إبداعية تحدث انفعاال ما في مستقبميا.
ت) األسموبية اإلحصائية:
تعتبر األسموبية اإلحصائية مف االتجاىات األسموبية القارة في الدرس األسموبي،
وأصبحت ليا اليد ال طولى في الدراسة األسموبية باعتبارىا نموذجا لمدقة العممية التي ال
تترؾ مجاال لذاتية المحمؿ كي تنفذ إلى العمؿ األدبي ،فالبعد اإلحصائي مف المعايير
الموضوعية األساسية التي يمكف بواسطتيا تحديد المبلمح األساسية لؤلساليب ،أو التمييز
السمات التي ترد
السمات والخصائص المغوية التي يمكف اعتبارىا خواصا أسموبية و ّ
بيف ّ

في النص ورودا عشوائيا.

عرؼ األسموبية في ىذا االتجاه عمى أنيا محاولة موضوعية مادية في وصؼ
تُ ّ

األسموب؛ وذلؾ مف خبل إحصاء الوحدات المغوية التي يمكف إدراكيا شكميا في النص
إحصاء كميا ،واخضاعيا لمعمميات الرياضية ،وتقديـ بيانات دقيقة ومحددة باألرقاـ
السمات المغوية المتعددة ،التي يتميز بيا نص أدبي معيف.
والنسب لسمة أو أكثر مف ّ
ث) األسموبية النفسية:
األسموبية النفسية أو الفردية وتُسمى أيضا :أسموبية الكاتب ،األسموبية التكوينية،
األسموبية النقدية ،الدائرة الفيمولوجية .وىي اتجاه أسموبي جاء كردة فعؿ عمى "األسموبية
التعبيرية " ،تيتـ بدراسة التعبير في عبلقتو بالفرد أو الجماعة التي تبدعو ،وىي ترتبط
بالنقد األدبي .ومف أشير رواد ىذا االتجاه الناقد النمساوي األصؿ ،الفرنسي النشأة،
األمريكي التكويف "ليو سبتزر" (1960-1887ـ) ،والذي حاوؿ أف يقيـ صمة بيف نفسية
الكاتب وأسموبو.
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تبيف مما تقدـ أف األسموبية فرع عممي يسعى لمكشؼ عما يميز الخطاب األدبي عف
سواه .امتحت تصوراتيا في مقاربة النصوص مف المسانيات الحديثة وعمـ الجماؿ والببلغة
مدت أذرعيا لبلستفادة مف عموـ أخرى عمى غرار
القديمة في بعض جوانبيا ،كما أنيا ّ
النقد األدبي وعمـ النفس وعمـ االجتماع وغيرىـ ،وقد تفرعت إلى اتجاىات مختمفة.
مراجع المحاضرة:
 )1ابف منظور ،أبو الفضؿ جماؿ الديف بف مكرـ ،لساف العرب ،دار صادر ،لبناف.
 )2جورج مولينيو ،األسموبية ،تر(بساـ بركة) ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر ،لبناف.
 )3مجدي وىبة وكامؿ الميندس ،معجـ المصطمحات العربية في المغة واألدب ،مكتبة
لبناف.
 )4يوسؼ أبو العدوس ،األسموبية ،الرؤية والتطبيؽ ،دار المسيرة ،عماف ،األردف.
 )5موسى ربابعة ،األسموبية مفاىيميا وتجمياتيا ،دار الكندي ،إربد ،األردف.
 )6بيير غيرو ،األسموبية ،تر(منذر عياشي) ،مركز اإلنماء الحضاري ،حمب ،سوريا.
 )7حسف ناظـ ،البنى األسموبية (دراسة في أنشودة المطر لمسياب) ،المركز الثقافي
العربي.
 )8منذر عياشي ،األسموبية وتحميؿ الخطاب ،مركز اإلنماء الحضاري ،حمب ،سوريا.
 )9صبلح فضؿ ،عمـ األسموب ،مبادئو واجراءاتو ،دار الشروؽ ،القاىرة.
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تاريخ اإلرسال2020/04/10 :

دروس عبر الخط

األستاذ :فريد زغبلمي.

المقياس :نظريات النقد النصاني.

الجميور المستيدف :السنة األولى ماستر ،تخصص :نقد حديث معاصر.

المحاضرة  08من  :14السيميائية
السيميائية أو السيميولوجيا أو السيميوطيقا أو عمـ العبلمات أو عمـ اإلشارات
وغيرىا كميا ترجمات وتعريبات لمصطمحيف أجنبييف ىما ( )Sémiologie, Sémiotics
يعبراف عف عمـ نشأ في كنؼ المسانيات الحديثة مع "فرديناف دي سوسير" وعمـ المنطؽ
مع "شارؿ سندرس بيرس" يدرس العبلمات واإلشارات المغوية وغير المغوية التي بفضميا
يتحقؽ التواصؿ بيف الناس دراسة منظمة.
تتطرؽ ىذه المحاضرة إلى السيميائية بوصفيا نظرية أو منيجا نقديا مف المناىج
النصانية ما بعد البنيويةُ ،يعنى بفيـ النصوص األدبية وتأويؿ عبلماتيا؛ وذلؾ مف خبلؿ
تحديد مفيوـ السيميائية وموضوعيا ونشأتيا ومرجعياتيا والمبادئ اإلجرائية لممقاربة

السيميائية واتجاىاتيا وعيوبيا ومآخذىا.

 )1مفيوم السيميائية:
أ) لغة:
ُّومةُ والسِّيمةُ والسِّيماء
السيميائية مف السيمياء :جاء في لساف العرب البف منظور ":الس َ

عرؼ بيا،
وسوَـ
الفرس :جعؿ عميو السِّيمةُ "؛ أي جعؿ عميو عبلمة ُي ُ
َ
ِّيمياء :العبلمةَُ .
والس ُ
وقد ورد ىذا المعني في مواضع عديدة مف القرآف الكريـ ،ومف ذلؾ قولو تعالى ":وبينيما
األعر ِ
اى ْـ ( "...األعراؼ ،)46:جاء في تفسير
ِح َج ٌ
اؼ ِرَجا ٌؿ َي ْع ِرفُوف كبل بِ ِس ْي َم ُ
اب وعمى ْ َ

ىذه اآلية " ":بسيماىـ" أي :عبلماتيـ التي بيا ُيعرفوف ويميزوف".
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وقد جاءت أيضا في الشعر بالمعنى ذاتو في قوؿ الراجز "أسيد بف عنقاء الفزاريِّ"
يمدح "عميمة" حيف قاسمو مالو:
ِ
ص ْر
ياء ال تُ َش ُ
ؽ عمى َ
بلـ رماهُ الّمو ُ
الب َ
يم ُ
بالح ْس ِف ً
يافعا *** لو س ْ
ُغ ٌ
أما في المعجـ الغربي فيجد الباحث أف األصمى المغوي لمصطمحي(
 Sémiologieو ) Sémioticsيعود ،كما يذىب إلى ذلؾ برناف توساف ،إلى " األصؿ
اليوناني " "Sémeionالذي يعني عبلمة ،و" "Logosالذي يعني خطاب  ...وبامتداد
أكبر كممة " " Logosتعني العمـ ،ىكذا يصبح تعريؼ السيميولوجيا عمى النحو اآلتي :
عمـ العبلمات".
ب) اصطالحا:
يصرح كؿ مف يروـ تحديد مفيوـ دقيؽ وجامع لمسيميائية أو السيميولوجيا أو
السيميوطيقا بصعوبة ىذا المطمب واعتياصو؛ نظ ار لتشعبيا واختبلؼ وجيات النظر في
تحديد ىويتيا؛ فيؿ ىي عمـ أـ منيج أـ نظرية؟ غير أف ىذا ال يمنع مف تقديـ بعض
التعريفات التي تقترب عمى األقؿ مف جوىر السيميائية وحقيقتيا.
يجدر بنا قبؿ أف نتطرؽ إلى المفيوـ االصطبلحي المعاصر لمسيميائية أف ننبش في
التراث العربي القديـ عف معناىا؛ حيث مف ورد مصطمح السيمياء أو عمـ السمياء في
مصادر عديدة عمى أنو عمـ تطور عف الكيمياء وارتبط بالسحر والشعوذة وتسخير الجف
ويسمى أيضا عمـ أسرار الحروؼ؛ حيث يحدد "ابف سينا" مفيوـ ىذا العمـ بقولو ":عمـ
السيميا عمـ يقصد فيو كيفية تمزيج القوى التي في جواىر العالـ األرضي ليحدث عنيا قوة
يصدر عنيا فعؿ غريب" ،أما "ابف خمدوف" فيذىب إلى أف السمياء ىو اسـ في عيده لعمـ
أسرار الحروؼ ،حيث يقوؿ ":عمـ أسرار الحروؼ وىو المسمى بيذا العيد بالسيمياء ،نقؿ
وضعو مف الطمسمات إليو في اصطبلح أىؿ التصرؼ مف المتصوفة .وحدث ىذا العمـ
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ىذا العمـ في الممة بعد صدر منيا ،وعند ظيور الغبلة مف المتصوفة وجنوحيـ إلى كشؼ
حجا ب الحس وظيور الخوارؽ عمى أيدييـ والتصرفات في عالـ العناصر".
وفي التراث اإلغريقي فقد استخدـ مصطمح السميوطيقا في األصؿ لمداللة عمى " عمـ
في الطب وموضوعو دراسة العبلمات الدالة عمى المرض".
أما السيميائية أو السيميولوجيا في الداللة االصطبلحية المعاصرة فنجد أوؿ محاولة
لمتعريؼ بيا كانت عمى يد "فرديناف دي سوسير"( )1913-1857الذي بشر بيذا العمـ
الذي ستكوف وظيفتو دراسة العبلمات الموجودة في قمب الحياة االجتماعية؛ حيث يقوؿ":
يمكننا أف نتصور عمما يدرس حياة العبلمات في كنؼ الحياة االجتماعية؛ قد يشكؿ قسما
مف عمـ النفس االجتماعي ،واذف مف عمـ النفس العاـ ،سنسميو السيميولوجيا
( )Sémiologieمف الكممة اإلغريقية " "Sémeionبمعنى عبلمة( )Signeالتي يمكف
أف تنبئنا بما تتكوف منو العبلمات والقوانيف التي تحكميا".
وقد تزامف تبشير "دو سوسير" بيذا العمـ مع مجيودات الفيمسوؼ األمريكي "شارؿ
سندرس بيرس" ( ) 1914-1839الذي نحا منحى فمسفيا منطقيا ،وأطمؽ عمى ىذا العمـ
وعرفو
مصطمح السيميوطيقا ( )Sémioticsالذي رأى بأنو اسـ آخر مف أسماء المنطؽّ ،

بأنو ":نظرية شبو ضرورية أو شكمية لمعبلمات" .ومف ىنا فالسيمولوجيا والسيميوطيقا
مصطمحاف يعبراف عف مفيوـ واحد وىو عمـ دراسة العبلمات؛ لذا فإف العمماء والنقاد

يجمعوف تقريبا عمى الترادؼ بيف المصطمحيف.
ويميؿ األوروبيوف إلى استخداـ مصطمح "السميولوجيا" تقدي ار لػ "دوسوسير" أما
األمريكيوف فيستخدموف مصطمح "السيميوطيقا" اعترافا بجيود "بيرس" في ىذا المجاؿ.
وأما في النقد األدبي فالسيميائية تعد مف بيف المناىج النقدية النصانية التي برزت
برو از الفتا منذ ستينيات القرف الماضي بعدما أخذت البنيوية في االنحسار .واىتمت
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بدراسة العبلمات المغوية وغير المغوية في النص األدبي دراسة منتظمة .فيي منيج ُيعنى
بفيـ النص وتأويؿ عبلماتو المختمفة.

 )2موضوع السيميائية:
تقدـ أف موضوع السيميائية ىو العبلمة()Signe؛ وقد بينت ذلؾ
يتضح مما ّ
"جوليا كريستيفا" بقوليا ":إف دراسة األنظمة الشفوية وغير الشفوية – ومف ضمنيا
المغات بما ىي أنظمة أو عبلمات -ىي ما يشكؿ موضوع عمـ أخذ يتكوف ،ويتعمؽ
األمر بالسيميوطيقا"؛ فالعبلمات المغوية وغير المغوية كالعبلمات البصرية والشمية
والسمعية  ...ىي موضوع السيميائية.
ىناؾ اختبلؼ في أدبيات السيميائية حوؿ تحديد مفيوـ العبلمة؛ حيث ال يوجد
مفيوـ واحد جامع ونيائي؛ وذلؾ التساع المجاؿ الذي ترتبط بو مف جية ،ولمخمفيات
المعرفية والفمسفية التي تستند إلييا.
العبلمة عند "فرديناف دو سوسير" ،وىو المبشر بيذا العمـ ،كياف نفسي مكوف مف
عنصريف ىما الداؿ(الصورة الصوتية) والمدلوؿ(التصور /الصورة الذىنية) يرتبطاف في
ذىف اإلنساف بآصرة التداعي؛ وفي ذلؾ يقوؿ "سوسير"" :إف العبلمة ال تربط شيئا
سمعية ،وىذه األخيرة ليست الصوت المادي الذي ىو شيء
باسـ ،بؿ تصو ار بصورة
ّ

فيزيائي صرؼ بؿ ىي الدفع النفسي ليذا الصوت" ،وقد رأى "سوسير" أف العبلقة بيف
الداؿ والمدلوؿ عبلقة اعتباطية ،كما أنو استبعد المرجع وىو الشيء المادي الذي

تشير إليو العبلمة في الواقع ،وتتحدد قيمة العبلمة بما يجاورىا مف عبلمات.
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واذا كانت العبلمة عند "سوسير" كياف نفسي تجريدي فيي عند المؤسس الثاني
لمسيميائية "بيرس" "شيء يعوض بالنسبة إلى شخص ما شيئا ما بأية صفة وبأية
طريقة"؛ فدور العبلمة ىو التمثيؿ؛ إذ "تحؿ محؿ شيء آخر ،فيي تستدعي ىذا
الشيء باعتبارىا بديبل عنو" .واذا كانت العبلمة عند "سوسير" كياف ثنائي؛ فإنيا عند
"بيرس" تكويف ثبلثي مشكؿ مف "ماثوؿ"/المصورة وىو األداة التي نستخدميا في
التمثيؿ لشيء آخر يحيؿ عمى "موضوع" وىو ما يقوـ "الماثوؿ" بتمثيمو عبر
"مؤوؿ"/المفسرة الذي يشكؿ الوسط اإللزامي الذي يسمح لمماثوؿ باإلحالة عمى
موضوعو وفؽ شروط معينة .ف ػ "بيرس" لـ يستبعد المرجع/الموضوع بخبلؼ "سوسير"،
وكؿ قسـ مف أقساـ ال عبلمة عند "بيرس" يتفرع إلى ثبلث عبلمات ،وىذه العبلمات
تتفرع بدورىا إلى ثبلث عبلمات وىكذا.
تضمنتو تمؾ التفريعات إال أف أوثقيا ارتباطا بالنشاط
وعمى الرغـ مف التعقيد الذي
ّ

السيميائي وأكثرىا ذيوعا وانتشا ار التفريع الثبلثي لمموضوع في عبلقتو بالمصورة/
يقسميا إلى ثبلث عبلمات:
الماثوؿ ،حيث ّ
 )1األيقونة( :)Icôneوىي العبلمة التي تكوف فييا العبلقة بيف الموضوع
والمصورة/الماثوؿ عبلقة تشابو كالصورة الفتوغرافية والرسـ و الرسـ البياني

فيي

تشتغؿ كأيقونات.
 )2اإلشارة /اإلمارة ( : )Indiceوىي العبلمة التي تكوف فييا العبلقة بيف الممثؿ/
المصورة والموضوع عبلقة سببية منطقية ،مثؿ ارتباط الدخاف بالنار أو األعراض
الطبية التي تشير إلى وجود عمة عند المريض ،واآلثار التي نراىا عمى الرماؿ...
وغيرىا.
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 )3الرمز( :)Symboleوىي العبلمة التي تكوف فييا العبلقة بيف الماثوؿ /المصورة
والموضوع عبلقة محض عرفية ومعممة فبل يوجد بينيما تشابو أو صمة طبيعية
كارتباط الحمامة بالسبلـ والميزاف بالعدؿ.
وعميو فالعبلمات عند "بيرس" ال تقتصر عمى ما كاف لسانيا بؿ تمتد لتشمؿ ما ىو
غير لساني كحركات الجسـ وأوضاع الجسد والعبلمات الشمية السمعية والبصرية والذوقية
واشارات المرور واألزياء ...؛ فكؿ ما في الكوف يمثؿ عند بيرس عبلمة.

 )3نشأة السيميائية:
لـ تظير المبلمح المنيجية لمسيميائية إال مع بداية القرف العشريف ،وقد كانت نشأتيا
نشأة مزدوجة؛ نشأة أوروبية مع "دو سوسير" ونشأة أمريكية مع "بيرس".
غير أف السيميائية لـ تظير بوصفيا منيجا نقديا إال في ستينيات القرف العشريف،
بعدما تجمى قصور البنيوية في اسكتناه أغوار النصوص األدبية؛ نتيجة النظر إلى النص
بوصفو بنية منغمقة عمى نفسيا ،والغائيا لكؿ المبلبسات والسياقات المتصمة بفضائو
الخارجي.
وقد ساعد عمى بروز النقد السيميائي عدة عوامؿ أىميا تش ّكؿ "الجمعية الدولية
لمسيميائية" سنة  1969ـ التي تولى "أ.ج .غريماس" أمانتيا العامة ،وقد أصدرت مجمتيا
الفصمية ( ) Sémioticaواستقطبت نخبة مف الباحثيف أمثاؿ" :جوليا كريستيفا" مف فرنسا،
"أمبرتو إيكو" مف إيطاليا" ،يوري لوتماف" مف روسيا" ،سيبوؾ" مف أمريكا وغيرىـ.
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 )4مرجعيات السيميائية ومنابعيا:
لقد أشرنا آنفا إلى أف السيميائية لـ تعرؼ انطبلقتيا الفعمية القوية إال مع "سوسير"
قدـ نظرية دقيقة
الذي تنبأ بميبلدىا وجعؿ المسانيات جزءا منيا ،ومع "بيرس" الذي ّ
عدة.
متكاممة لعمـ العبلمات،
وخصو بمقاالت ّ
ّ
وعبلوة عمى ىذيف المنبعيف يذكر المذيف يشير إلييما كؿ دارس لتاريخ السيميائية يذكر
الباحثوف منابع أخرى غذت السيميائية وأسيمت في بمورتيا .ويقؼ عمى رأس ىذه
المرجعيات والمنابع  :إسيامات رواد "المسانيات البنيوية" أمثاؿ "إدوارد سابير" " ،نيكوالي
تروب تسكوي"" ،روماف جاكبسوف"" ،إيميؿ بنفنيست"" ،ىممسميؼ" وغيرىـ ،حيث اىتـ ىؤالء
بالمنظور السيميولوجي

وعمموا عمى تحديد موقع المغة داخؿ األنساؽ السيميوطقية

األخرى .واستقت السيميائية مف بحوثيـ تقنيات وآليات ومفاىيـ تحميمية تعد بمثابة
مرتكزات أساسية يقوـ عمييا المبحث السيميائي الحديث.
ومف مرجعيات السيميائية ومنابعيا أيضا نجد الفمسفة الرمزية عند الفيمسوؼ األلماني
"إرنست كاسيرر" التي تجمت بوضوح في كتابو "فمسفة األشكاؿ الرمزية" الذي طرح فيو
مبدأيف رئيسيف ىما :أف المغة أوسع مف كونيا مجرد أداة تواصمية ،وثانييما :أف المغة
ليست ىي الوحيدة التي تنعـ بامتياز التواصؿ ،وانما تتقاسمو مع أنساؽ أخرى كاألسطورة،
الديف ،الفف ،العمـ ،التاريخ ،وليس العالـ سوى تشكيؿ مف ىذه األشكاؿ الرمزية.
قدمو الشكبلني الروسي
ويمكف أف نضيؼ إلى ىذه المرجعيات والمنابع أيضا ما ّ
"فبلديمير بروب " في كتابو "مورفولوجيا الحكاية الخرافية" الذي انطمؽ مف كؿ مف
"غريماس" و"كمود بريموف" في تأسيس السيميائية السردية.
 )5المبادئ اإلجرائية لممقاربة السيميائية :ال توجد طريقة واحدة واضحة لممقاربة
السيميائية لمنصوص األدبية يتفؽ حوليا الباحثوف في ىذا المجاؿ ،لكف في العموـ؛
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فإف أغمب التقنيات المعتمدة مف قبؿ الدارسيف ،كما يذىب إلى ذلؾ "حبلّـ الجيبللي"،
تمر عبر مرحمتيف:
ّ

أ) مرحمة التحميل األفقي :وفييا يتـ التفكيؾ البنيوي لموقوؼ عمى المعاني السطحية
الظاىرة أو الحرفية المستخمصة مف النص ،فينقؿ التطبيؽ اإلجرائي ليذه المرحمة عبر
عدد مف المستويات ،مع تقسيـ النص إلى عدة وحدات قرائية.
وييدؼ

تحميؿ ىذه المستويات وتفكيؾ مكوناتيا إلى حصر الظواىر الطاغية

والعبلقات الترابطية وتشمؿ مف الجوانب أىميا (الحقوؿ الداللية الطاغية ،اإليقاع
الخارجي والداخمي ،الثنائيات الضدية ،الثبات والتحوؿ ،التناص ،التشاكؿ ،الزماف
والمكاف ،التشكيؿ الخطي لفضاء النص  ،)...وغيرىا مف الظواىر التي تبرز تفاعبلت
النص والعبلقات التي تربط بيف جزئياتو ،وتكشؼ عف دالالتو الظاىرية الموصمة إلى
مقصدية النص.
ب) مرحمة التحميل العمودي :وفييا يتـ الوقوؼ عمى المعاني المصاحبة والدالالت العميقة
أو الخفية المسكوت عنيا ،وىي دالالت تأويمية تختمؼ باختبلؼ القراء؛ إذ كؿ ناقد يق أر
بحسب مرجعيتو وخمفيتو الثقافية والحضارية .وىنا يشرع القارئ في تأويؿ معطيات القراءة
األولى لمنص ،في قراءة ثانية محاوال إيجاد تفسيرات لمرموز والسمات واإلشارة لمعرفة
صمتيا بالنواحي االجتماعية والدينية والسياسية والثقافية السائدة في بنية النص إلى أف
يكشؼ لو عف ذاتو وحقيقتو ودالالتو المستورة.

 )6اال تجاىات السيميائية المعاصرة:
تعددت االتجاىات السيميائية بتعدد المنطمقات المعرفية والفكرية لعممائيا ،ومف بيف
أىـ ىذه االتجاىات نذكر:
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أ) سيمياء التواصل:
يذىب أنصار ىذه االتجاه ("برييتو" و"موناف" و"بويسنس" و"غرايس" و"أوستف"
و"مارتينيو") إلى أف العبلمة تتكوف مف وحدة ثبلثية المبنى :الداؿ والمدلوؿ والقصد،
وىـ يركزوف في أبحاثيـ عمى الوظيفة التواصمية أو االتصالية ،وىذه الوظيفة ال
تؤدييا األنساؽ المسانية فحسب ،بؿ ىناؾ أنظمة غير لغوية ذات وظيفة سيميائية
تواصمية .والتواصؿ ىنا مشروط بالقصدية وارادة التأثير في الغير .فالسيميائية ىي
دراسة أنساؽ العبلمات ذات الوظيفة التواصمية.
ب) سيمياء الداللة:
يعتبر "روالف بارت" خير مف يمثّؿ ىذا االتجاه ،ويختص ىذا االتجاه بدراسة
األنظمة واألنساؽ الدالة أي كاف نوعيا ،وتعتبر المغة الوسيمة الوحيدة التي تجعؿ ىذه
األنساؽ واألشياء سواء لفظية أو غير لفظية دالة؛ لذلؾ خالؼ "روالف بارت" "سوسير"
عد السيمياء جزءا مف المسانيات؛ ألف العبلمات المغوية ال تكتمؿ ىويتيا ما لـ
حيث ّ
يتحدث عن يا لغويا .ويرى "بارت" أف النص األدبي ليس نتاجا بؿ ىو إشارة إلى شيء
يقع وراءه؛ لتصبح ميمة الناقد ىي تفسير ىذه اإلشارة واستكشاؼ حدودىا وتأويميا،
وبخاصة الحد الخفي أو المعنى العميؽ.
ج) سيمياء الثقافة:
يمكف القوؿ إف ىذا القسـ يجمع بيف النوعيف السابقيف ،لكنو مختمؼ عنيما في
بعض الخصائص التي تجعؿ منو اتجاىا متمي از مف اتجاىات السيميائية المعاصرة .وتعود
جذور سيمياء الثقافة إلى فمسفة

األشكاؿ الرمزية ألرنست كاسيرر والى الفمسفة

الماركسية ،ويمثؿ ىذا االتجاه عدد مف العمماء والباحثيف تطمؽ عمييـ تسمية "موسكو
تارتو"( ) Tartuوىـ (يوري لوتماف ،بوريس أوسبنسكي ،فبلديمير توبوروؼ ،فياتشبلؼ
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ايفانوؼ ) ،يضاؼ إلييـ بعض العمماء اإليطالييف كػ"روسي ،الندي ،أمبرتو إيكو" ويروف
أف العبلمة تتكوف مف وحدة ثبلثية المبنى :الداؿ والمدلوؿ والمرجع ،كما اىتموا بدراسة
الظواىر الثقافية عموما باعتبارىا موضوعات تواصمية وأنساؽ داللية ،فالعبلمة عندىـ ال
تكتسب داللتيا إال مف خبلؿ وضعيا في إطار الثقافة ،وال يتحدد معناىا إال بارتباطيا
بالعبلمات األخرى ،ويبحثوف عف العبلقات التي تربط بينيا (عبلقة األدب مثبل بالبنيات
الثقافية األخرى مثؿ الديف واالقتصاد والسياسة والمجتمع . )...

 )7مزالق السيميائية ووجوه قصورىا:
الرغـ مما حققتو السيميائية مف مكاسب سواء عمى المستوى التنظيري أو
عمى ّ

التطبيقي فإنيا لـ تسمـ مف المآخذ والعيوب ،شأنيا في ذلؾ شأف كؿ المناىج والنظريات
وجيت إلييا:
النقدية النصانية ومف بيف االنتقادات التي ّ
 السيميائية غير مستقمة بذاتيا بؿ متوقفة في وجودىا عمى عدة عموـ ،وخاصةالمسانيات التي حاصرتيا وىيمنت عمى آلياتيا اإلجرائية ،واعتبر بعضيـ التحميؿ
السيميائي خميطا مف عدة عموـ مف عموـ المغة والنحو والببلغة وغيرىا.
 تنتيج جؿ الدراسات السيميائية نيجا شكبلنيا مستبعدة المحددات االجتماعية والثقافيةوغيرىا ،وعميو تقترب ىذه الدراسات جدا مف المقاربة البنيوية ،وأنيا كثي ار ما تستخدـ
المصطمحات السوسيرية نفسيا كما في سيمياء الداللة عند بارت.
 ُيسقط المنيج السيميائي في كثير مف التجارب النقدية بشكؿ آلي عمى جميعالنصوص دوف مراعاة خصوصية كؿ نص وطبيعتو والجنس الذي ينتمي إليو.

مراجع المحاضرة:
 )1ابف منظور( جماؿ الديف بف مكرـ) ،لساف العرب ،دار صادر.
 )2فيصؿ لحمر ،معجـ السيميائيات ،منشورات االختبلؼ والدار العربية لمعموـ ناشروف.
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 )3فريد أمعضشو ،المنيج السيميائي ،الشبكة العالمية لممعمومات ،موقع شبكة ضفاؼ
لعموـ المغة العربية.
 )4عبد اهلل إبراىيـ وسعيد الغانمي وعمي عواد ،معرفة اآلخر ،مدخؿ إلى المناىج النقدية
الحديثة ،المركز الثقافي العربي.
 )5جميؿ حمداوي ،السميولوجيا بيف النظرية والتطبيؽ ،الوراؽ لمنشر والتوزيع.
 )6سعيد بنكراد  ،السيميائيات والتأويؿ ،مدخؿ لسيميائيات ش .س .بورس ،المركز الثقافي
العربي.
 )7يوسؼ وغميسي ،مناىج النقد األدبي ،دار جسور.
 )8برنار توساف ،ماىي السيميولوجيا؟ ،تر(محمد نظيؼ) ،دار إفريقيا الشرؽ.
 )9ابف خمدوف ،المقدمة ،تح(عبد اهلل محمد الدرويش) ،دار يعرب .دمشؽ.
 )10حبلّـ الجيبللي " :المنيج السيميائي وتحميؿ البنية العميقة لمنص" ،مجمة
الموقؼ،ع ،365اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ.
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تاريخ اإلرسال2020/04/25 :ـ

دروس عبر الخط .

األستاذ :فريد زغبلمي.

المقياس :نظريات النقد النصاني.

الجميور المستيدف :السنة األولى ماستر ،تخصص :نقد حديث معاصر.

المحاضرة  09من  :14ما بعد الحداثة
مست مختمؼ الجوانب الثقافية والسياسية
عرؼ العالـ الغربي عبر تاريخو تحوالت عديدة ّ

واالجتماعية واالقتصادية والفكرية والفمسفية وغيرىا ،ولعؿ أبزر ىذه التحوالت العصر الحديث االنتقاؿ
مف عصر سيطرة اإلقطاع الذي كاف متواطئا مع الكنيسة إلى الحداثة التي مثّمت ثورة حقيقية وتغيي ار
جذريا بمركزتيا لئلنساف واعبلئيا مف العقؿ وتقديسيا لمعمؿ واإلنتاج والتقدـ ونبذ الماضي ،وزعميا فؾ
السحر عف العالـ ،ورفعيا شعارات خبلبة كالحرية والعدؿ والمساواة ،غير أف سوء استخداـ العقؿ
استخداما واعيا أدى إلى حروب طاحنة ومشاحنات وقمعا لآلخر وتفاوتا طبقيا و سطوا استعماريا
وخط ار نوويا وقنابؿ ذرية وظمما اجتماعيا وانييار الثقة بفكرة المساواة والعدالة لمجميع .كؿ ىذا وغيره
ب ّشر بنياية الحداثة أو تجاوزىا والتحوؿ عنيا ،عمى األقؿ ،فيما عرؼ بما بعد الحداثة التي سعت لقمب
مقوالت الحداثة والتشكيؾ فييا وتقويض أسسيا والتحرر مف قيود التمركز بكافة أشكالو.
ىذه المحاضرة ىي إطبللة عمى ما بعد الحداثة ال تدعي اإلحاطة بمختمؼ مقوالتيا وقيميا
واتجاىاتيا؛ ألف ما بعد الحداثة ما بعد حداثيات فنجدىا في فف العمارة والفمسفة وعمـ االجتماع واألدب
والفف والموسيقى وغيرىا ،كما أف ما بعد الحداثة ال تعرؼ استق ار ار أو ثباتا فيي متحولة تحوال يواكب
المحظة الراىنة.

 )1مصطمح ما بعد الحداثة:
يعتبر مصطمح ما بعد الحداثة ( )Post modernisme/Post modernitéمف أىـ
المصطمحات ال تي شاعت في خمسينيات القرف العشريف ،غير أنو لـ ييتد أحد إلى تحديد مصدره؛ إذ
ىناؾ مف يعيد ىذا المصطمح إلى "جوف واتكنز تشابماف" الذي استخدـ مصطمح "الرسـ ما بعد
الحداثي" في سبعينيات القرف التاسع عشر( ،)1870كما ظير ىذا المصطمح عند "رودولؼ بانفتز"
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في عاـ 1917ـ ،وىناؾ مف يعيده إلى المؤرخ البريطاني "أرنولد تونبي" عاـ 1954ـ ،وىناؾ مف
يحيميا إلى ناقد الثقافة "ليزلي فيدلر" ويحدد زمانيا بػعاـ 1965ـ.

-1أ) البادئة "ما بعد" (:)POST
لقد شاعت في عصرنا العديد مف المصطمحات التي تُحّمى بالبادئة ( ،)Postولعمنا ال نجانب
الصواب إذا قمنا :إف ىذا العصر ىو عصر المابعديات بامتياز؛ إذ استخدمت ىذه البادئة أو الكاسحة
في مجاالت مختمفة مف الثقافة ،وبشكؿ كبير ،ومف ذلؾ قوليـ :ما بعد التاريخ ،ما بعد التنوير ،ما بعد
الصناعي ،ما بعد البرجوازية ،ما بعد الرأسمالية ،ما بعد الماركسية ،ما بعد البنيوية ،ما بعد
الحداثة . ...
إف إضافة "ما بعد " لمصطمحات معينة بدا وكأنو موضة لوصؼ االتجاىات الحديثة جدا أو
المذاىب والمناىج التي تبحث عف التحييف واصبلح الواجية ،أو كردة فعؿ وقمب لمقوالت ما قبميا،
ومناىضتيا وكشؼ تناقضاتيا وزيفيا وتجاوزىا ،واالنتقاؿ والتحوؿ عنيا.

-1ب) مفيوم ما بعد الحداثة:
لعؿ األصعب مف تحديد أصوؿ مصطمح ما بعد الحداثة ىو تحديده كمفيوـ نقدي أو فكر،
وكذلؾ تحديد مساحة أو مساحات نشاطو؛ إذ إف حركة ما بعد الحداثة اليوـ نشطة فاعمة في كافة
الفضاءات الثقافية الغربية :السياسية ،االقتصادية ،التعميمية ،االجتماعية ،الفنية  ،الفمسفية،
األخبلقية. ...
ومف أىـ أسباب غموض مفيوـ ما بعد الحداثة وتفمتو مف التحديد اعتمادىا عمى المكتشفات
الجديدة كافة؛ عممية أو تكنولوجية أو فكرية .باإلضافة إلى ذلؾ فإف ما بعد الحداثة مظمة تتشظى
داخؿ نفسيا لتك ّوف ذاتيا ،فتتعدد وتنقسـ إلى ما بعد حداثات مختمفة.
لذا فإف مفيوميا لـ يكف موضع خبلؼ فحسب ،بؿ ىو أيضا متضارب ومتناقض داخميا .فما
نثبتو في مكانو مرة واحدة لكي نعاود استعمالو الحقا بكؿ ىدوء ،غير
بعد الحداثة ليست شيئا يمكف أف ّ

أف ىذا ال يمنع ،في ىذا المقاـ عم ى األقؿ ،مف محاولة االقتراب مف مفيوـ ما بعد الحداثة وتحديد

بعض مبلمحو.
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ما بعد الحداثة ،كما يحددىا تيري إيغمتوف ،ىي ":أسموب فكري يتشكؾ في المفاىيـ التقميدية:
الحقيقة ،العقؿ ،اليوية ،والموضوعية ،وفي فكر اتجاه العالـ نحو التقدـ والتحرر ،وفي مجاالت العمؿ
التي ال خيار سواىا ،وفي القصص الشمولي(الحكايات الكبرى) أو التفسيرات النيائية .وىو يرى العالـ
عمى عكس أنماط التنوير ىذه كشيء عرضي ،وببل أساس ثابت ،ومتنوع ،وغير مستقر ،وغير
حتمي" .ومف ىنا فإف ما بعد الحداثة ىي معارضة وردة فعؿ ضد الحداثة ومعطياتيا ،ويمثؿ ىذا
الموقؼ العديد مف المفكريف والفبلسفة أمثاؿ :جاف فرانسوا ليوتار ،جاف بودريار ،روالف بارت ،ميشاؿ
فوكو ،جاؾ دريدا ،جيؿ دلوز وغيرىـ ،عمى عكس "يورغاف ىبرماس" الذي رأى بأف ما بعد الحداثة ىي
مراجعة لمحداثة وامتداد طبيعي ليا؛ وذلؾ في محاضرتو المعنونة بػ"الحداثة :مشروع لـ يكتمؿ" والتي
ألقاه في 1980/09/11ـ.
مف ىنا فإف كثي ار مف النقاد والفبلسفة يتفقوف عمى أف ما بعد الحداثة حركة فكرية تقوـ عمى
نقد بؿ رفض األسس والمسممات التي ارتكزت عمييا الحضارة الغربية الحديثة ،أو عمى األقؿ ،ترى أف
الزمف قد تجاوزىا وتخطاىا.
يعرفيا "جاف فرانسوا ليوتار" قائبل ":ما بعد الحداثة ىي الموقؼ المتشكؾ في الحكايات أو
ّ

السرديات الكبرى" ،ويراد بالحكايات أو السرديات الكبرى ىي باختصار حقائؽ كونية يفترض أنيا
مطمقة وقصوى تستخدـ لشرعنة مختمؼ المشروعات السياسية أو العممية كالماركسية والميبرالية والعمـ
والوضعي ،المساواة ،حقوؽ اإلنساف . ...
يرى دارسوا ما بعد الحداثة أف ىناؾ نوعيف مف الدراسات تندرج ضمف ما بعد الحداثة:
*) أحدىما :يعالج الحياة االقتصادية واالجتماعية عمى المستوى المعرفي اإلبستمولوجي ،ويرسي أسس
التنظير ليذه الفضاءات ،وموضوع ىذا القسـ مف الدراسات ىو الثقافة العالية ،ومف أىـ األسماء التي
أسيمت في تشكيؿ ىذا القسـ :فريدريؾ جيمسوف ،جاف فرانسوا ليوتار ،جاف بودريار ،إيياب حسف
وغيرىـ.
*) اآلخر :يعالج الممارسات االجتماعية اليومية التي لـ تكف في السابؽ مجاال لمدرس أو حتى تستحؽ
االىتماـ كمجاؿ فكري أكاديمي :كالفيديو وقصات الشعر واألزياء وأىميتيا الثقافية ،فموضوع ىذه
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الدراسات ىي الثقافة الدنيا أو الميمشة التي لـ يكف يمقى ليا باؿ في عصر الحداثة .واألسماء التي
أسيمت في تشكيؿ ىذا القسـ كثيرة مف بينيـ" :روالف بارت" و"ميشاؿ فوكو" وغيرىما.

 )2قيم ومبادئ ما بعد الحداثة:
أفرزت ما بعد الحداثة ،عمى غرار الحداثة ،مجموعة مف القيـ والمبادئ ،والتي تكاد تكوف
مختمفة تماما ومناقضة لمقيـ التي كانت سائدة في عصر الحداثة؛ وذلؾ بسبب التأثير الكبير لوسائؿ
وتغير أسموب اإلنتاج الذي كاف لو أثر كبير عمى المجتمع
اإلعبلـ المختمفة ،وكذلؾ تطور االقتصادّ ،
وقد حدد بعض الباحثيف مجموعة مف القيـ ما بعد الحداثية نذكر منيا:
أ) ضد السمطة:
وىي القيمة األبرز واألىـ ،واألصؿ الذي تتفرع عنو باقي القيـ األخرى ،وباختصار يمكف
النظر إلى ما بعد الحداثة عمى أنيا الثقافة التي تجتيد في البحث عف السمطة في كؿ شيء لكي
تيدميا :سمطة التاريخ ،سمطة المجتمع واألسرة ،سمطة العقؿ والحقيقة والميتافيزيقا ،سمطة الشمولية
والكمية ،سمطة الفف ،سمطة الذكورة ،السمطة األبوية ،سمطة المغة  ...مف ىنا دعا فبلسفة ومفكرو
ما بعد الحد اثة إلى تقويض وىدـ كؿ سمطة ميما يكف نوعيا؛ ألنيا في اعتقادىـ تمارس قمعا
وقي ار وارىابا.
ب) ضد العقالنية والحقيقة الموضوعية:
توصؼ ما بعد الحداثة في العادة عمى أنيا نزعة معادية لمعقؿ ،وىذه القيمة تعود باألساس
إلى "فريدريؾ نتشو" الذي رأى بأف صنـ الفبلسفة األكبر ىو العقؿ؛ ألنيـ آمنوا بقدرتو عمى
اكتشاؼ الحقيقة والوجود ،وجعموا منو حاكما مطمقا ،وجعموا قوانينو قوانيف الوجود ،وبدأوا يخمعوف
وتحوؿ مف كوف أداة لمحرية إلى أداة لمقمع.
عميو صفات القداسة والسيادة ّ
إف الحقيقة عند "نتشو" كممة مضممة فيي تنفي االختبلؼ الذي ىو مف صميـ الحياة ،فيي،
تكونت عبر التاريخ ،وتـ التعامؿ معيا بعد ذلؾ
حسبو ،حشد مف االستعارات والكنايات التي ّ
بوصفيا بديييات أو حقائؽ ،فالحقائؽ أوىاـ نسى اإلنساف أنيا كذلؾ.
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لذا تابعت ما بعد الحداثة "نتشو" في ىذا السياؽ ضد العقبلني ،وأعمت مف الفف والجمالية
بوصفو بد يبل لمعقبلنية ،ومف الجسد والرغبة بديبل لمعقؿ والفكر .لكف ىذا التوجو أدى بأصحابو إلى
السقوط في االتجاه المضاد؛ أي البلعقؿ ،كما أف محاربة النسؽ أدى إلى تدمير الذات المسجونة
فيو؛ مما جعؿ اإلنساف يغيب مف مشاريع ما بعد الحداثة ،فسحؽ األنساؽ جرؼ معو سحؽ
اإلنساف أيضا.
ج) ضد الكمية والشمولية (تقويض السرديات الكبرى):
تشير ما بعد الحداثة إلى نياية السرديات الكبرى؛ أي االنتقاؿ مف فكرة الكمية الحداثية إلى
التعددية الراسخة ما بعد الحداثية؛ تعددية المجاؿ المتنافر البلمتجانس ألساليب الحياة؛ لذا عمى العمـ
والفمسفة أف يتخميا بالتالي عف ادعاءاتيما الميتافيزيقية الفخمة ،والنظر إلى ذاتيما بتواضع أكبر،
باعتبارىما فئة أخرى مف السرديات.
ميز "جاف فرانسوا ليوتار" ،عمى وجو الخصوص ،بيف ثبلث مف تمؾ السرديات الكبرى:
وقد ّ
 )1العمـ الوضعي باعتباره مفتاحا لمتقدـ البشري.
 )2ىيرمنيوطيقا المعنى ،باعتباره مفتاحا لمتكويف الذاتي البشري.
 )3الصراع الطبقي كمفتاح لخبلص لخبلص الجنس البشري أو األنساف كما يقوؿ ماركس".
قدمتو مف قضايا ونظريات
الرغـ مف كؿ ما ّ
يرى "ليوتار" أنو قد ظير فساد ىذه السرديات عمى ّ

عامة وكمية  ،وىو الشموؿ الذي يرفضو "ليوتار" وفبلسفة الحداثة .مف ىنا رأى "ليوتار" أف ىذه

روجيا الغرب لمحفاظ عمى االستقرار والنظاـ ،وىي أوىاـ ينفييا الواقع العممي .وبديبل لذلؾ
السرديات ّ
يدعو "ليوتار" إلى حكايات صغرى تتناوؿ قضايا الميمشيف والمنبوذيف وثقافات األطراؼ ،فيي

حكايات عارضة ظرفية ال تدعي العالمية أو الحقيقة أو العقؿ واالستقرار.
د) التعددية واالختالف:
يطرح فبلسفة ما بعد الحداثة قيمة التعددية واالختبلؼ كأرضية مشتركة لمتفاعؿ والحوار مع
اآلخر أو العوالـ األخرى .حيث ُوصؼ فبلسفتيا بػ "فبلسفة االختبلؼ"؛ إذ سيتبلشى مفيوـ الجوىر
ليحؿ محمو مفيوـ التعددية بكؿ أشكاليا :تعددية الخطاب والمعنى والظاىرة والقوى؛ فالفمسفة ،بالنسبة
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لجيؿ ديموز وفميكس غيتاري ،منطؽ لمتكثّر والتضاعؼ؛ تضاعؼ المعنى لمشيء والظاىرة الواحدة،
فالظاىرة الواحدة ليا أقنعة كثيرة/عديدة ،وخمؼ كؿ قناع يكـ قناع آخر.
ه) إرادة القوة:
ترى ما بعد الحداثة ،تأث ار بنتشو ،أف كؿ المؤسسات اإلنسانية والمعرفية والقيـ األخبلقية
واإلبداع ما ىي إال تعبيرات وأقنعة لئلرادة األولية لمقوة ،وال يوجد يقيف حقيقي إال يقيف الجسد؛ ألنو
المكوف األولي واألساسي لمقوة.
و) إنكار الميتافيزيقا:
ترفض ما بعد الحداثة وجود معايير عموية مفارقة لمواقع اإلنساني ،تدعي لنفسيا القدرة عمى
الحكـ واالختيار بيف القيـ المختمفة ،كما أنو ليست ىناؾ حقائؽ أو مطمقات.
باإلضافة إلى ىذه القيـ فيناؾ العديد مف القيـ األخرى التي أفرزتيا فمسفة وثقافة ما بعد
الحداثة ،مف ذلؾ :اإليماف بالسطح والسطحية ومعاداة العمؽ والجوىر ،التوجو لممبتذؿ واليومي،
المعب ،الصدفة ،الفوضى التخريبية ،التشتت ،العدمية ،سيادة الجسد /المذة ،البلشكؿ ،اليدـ ،التفكيؾ،
ىيمنة الصورة ،الغرابة والغموض. ... ،
السمات العامة التي تشترك فييا فنون وآداب ما بعد الحداثة:
ّ )3
أ -إزالة الحدود بيف الثقافة النخبوية والثقافة الجماىيرية ،فإذا كاف الفف قديما حك ار عمى طبقة بعينيا؛
فإف الفف في الحقبة ما بعد الحداثية متاح لمجميع ،فالسطحي والعميؽ ،في نظر ما بعد الحداثي،
كممتاف يستعمميما النخبويوف ال حكـ جمالي؛ إنما لمتمييز الطبقي؛ لذا ترفض ما بعد الحداثة تراتبية
األذواؽ والطبقات؛ وليذا تبنت ما بعد الحداثة اإليماف بالسطح والسطحية والمبتذؿ اليومي وحاربت
ثقافة النخبة والنخبوية.
تمد سمطة السوؽ بسمسمة مف المنتجات الثقافية ومف
ب -تسميع الفن :استطاعت ما بعد الحداثة أف ّ
ضمنيا الفف؛ إذ أصبح الفف ف رعا مف صناعة وسائؿ الترفيو ،إنو فف نتعامؿ معو كسمعة مقدسة ذاتية
المحتوى ذاتية اإلشارة .في ىذا االتجاه يرى "كريمب" أف "ما شيدناه في السنوات القميمة الماضية ليس
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إال السيطرة الصريحة لمصالح الشركات الكبرى عمى الفف"؛ إذ عدت الشركات ىي الموجو الرئيس لمفف
بكؿ المقاييس.
ج -االرتباط بالتكنولوجيا :لقد أضفت التكنولوجيا عمى بعض الفنوف عوامؿ إبيار ال حدود ليا ،دوف
وجود موضوعي فني حقيقي غالبا ،وأصبح المتمقي العادي يبحث عف اإلبيار والمفارقة في كؿ ما
يشاىده .لقد حمت التكنولوجيا اآلف محؿ الفف مف خبلؿ خمقيا ما يسمى بػ "الواقع االفتراضي" ،ىذا
الواقع التخييمي الذي كاف قديما حك ار عمى الفف أصبحت التكنولوجيا تخمقو ربما بصورة أكثر إبيا ار
وجاذبية.
د -التشظي :لـ تعد األعماؿ الفنية خارج قانوف الزمف ،بؿ أصبح ىذا القانوف يسري عمييا بعنؼ
وصرامة ،لقد تشظت الممارسات واألحكاـ الجمالية إلى نوع مف القصاصات الجنونية الممموءة بأنواع
ال تُحصى مف المداخؿ الممونة التي ال رابط بينيا ،وال يجمعيا إطار محدد ،عقبلني أو عممي.
والتشظي سمة أساسية في الفكر ما بعد الحداثي ،ويظير ذلؾ في األدب ،عمى سبيؿ المثاؿ ،في
سقوط الجدر الفاصمة بيف األجناس األدبية والفنية ،وىو ما أطمؽ عميو "الكتابة عبر النوعية"؛ إذ نجد
كرست تيمات السرد وتقنيات المسرح والسينما والتشكيؿ إلى آخر ألواف الفنوف
القصيدة الجديدة وقد ّ

البصرية والسمعية المتباينة.

ه -الحنين إلى الماضي :وىو سمة حاضرة بكؿ قوة في معظـ األعماؿ الفنية ما بعد الحداثية ،فما
بعد الحداثة ال ترفض الماضي وتنبذه ،إنما تعيد توظيفو وانتاجو ،بصورة ربما تبدو لمبعض مشوىة،
تأكيدا منيا عمى الروح الديمقراطية التي تتعامؿ بيا مع التراث ،ومحو اليالة التي كانت تحيط
باألعماؿ الت راثية أو حتى السخرية منيا(كما فعؿ مارسياؿ دوشاـ عندما وضع شاربا لمونالي از
دافينشي).
و -رفض القواعد والمرجعيات :إف ما يمتاز بو كاتب أو فناف ما بعد الحداثة ىو رفضو ألية قواعد أو
مرجعيات لفنو ،فالعمؿ الذي يصنعو ال يرتكف إلى مبدأ تحكمو قواعد مستقرة سمفا.
السمات األخرى تتفرع عف ىذه السمات العامة ،ربما يكوف أىميا :التقطيع،
ىناؾ أيضا بعض ّ

المزج ،المحاكاة الساخرة ،الميؿ إلى زخرفة السطوح. ...
 )4سمبيات ما بعد الحداثة:
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 تعتمد ما بعد الحداثة عمى فكرة اليدـ والتقويض والفوضى ،إذ ال تقدـ لئلنساف البديؿ الواقعيوالثقافي والعممي ،فمف الصعب تطبيؽ تصورات ما بعد الحداثة واقعيا لغرابتيا وشذوذىا.
 بقيت ما بعد الحداثة معمقة بيف المركز واليامش غير قادرة عمى تبني توجو محايد أو متحيز؛ فييفيي واف حاربت المركز والمركزية باسـ اليامش فإف اليامش نفسو سيصبح مرك از آخر يتسـ بنفس
سمات المرك ز والمركزية .وبالتالي استيمكت ما بعد الحداثة قدرتيا االستراتيجية الفعالة دوف أف
يكوف ليا موقؼ أخبلقي أو سياسي أو اجتماعي.
 يتبيف عجز ما بعد الحداثة في معاداتيا لمثنائية الضدية(خير/شر ،جميؿ /قبيح )...؛ إذ التضادأساس المعرفة ،وبدوف التضاد ال يمكف معرفة ما إذا كاف توجو ما أفضؿ مف غيره؛ ولذلؾ فإف
دفاع ما بعد الحداثة عف اليامش جعميا تتقمص خصائصو؛ إذ انقمب عمى أىميتيا فأصبحت
ىامشية ال تغير مف الواقع شيئا.
 يبلحظ أيضا أف ما بعد الحداثة تقوض نفسيا بنفسيا نظ ار لطابعيا الفوضوي والعبثي والعدمي.تساىـ في تثبيت أنظمة اال ستبداد والقمع والتنكيؿ ،وتجعؿ مف اإلنساف كائنا عبثيا فوضويا ال قيمة
لو في ىذا الكوف المغيب ،يعيش حياة الغرابة والشذوذ والسخرية والمفارقة ،ويتفكؾ أنطولوجيا في
ىذا العالـ الضائع بدوره تشظيا وضآلة وانييا ار وتشتيتا.
مراجع المحاضرة:
 )1تيري إيغمتوف :أوىاـ ما بعد الحداثة ،تر(منى سبلـ) ،منشورات أكاديمية الفنوف ،مصر.
 )2عبد الوىاب المسيري و فتحي التريكي ،الحداثة وما بعد الحداثة ،دار الفكر المعاصر ،لبناف.
 )3بيتر بروكر ،الحداثة وما بعد الحداثة ،تر(عبد الوىاب عموب) ،منشورات المجمع الثقافي ،أبو
ظبي.
 )4إيياب حسف ،تحوالت الخطاب النقدي لما بعد الحداثة ،تر(السيد إماـ) ،دار شيريار ،العراؽ.
 )5ميجاف الرويمي وسعد البازعي ،دليؿ الناقد األدبي ،المركز الثقافي العربي ،المغرب.
 )6بدر الديف مصطفى ،حالة ما بعد الحداثة الفمسفة والفف ،الييئة العامة لقصور الثقافة ،مصر.
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دروس عبر الخط.

األستاذ :فريد زغبلمي.

المقياس :نظريات النقد النصاني.

الجميور المستيدف :السنة األولى ماستر ،تخصص :نقد حديث معاصر.

المحاضرة  10من  :14ثنائية النص والقارئ.
منذ أف أعمف روالف بارت في ستينيات القرف الماضي موت المؤلؼ ،ونياية وصايتو عمى

تبيف جميا
النص بمجرد دفعو إلى المطبعة ،وب ّشر بميبلد القارئ الذي ظؿ مغيبا ردح ار مف الزمف ّ ،
ذلؾ التغير الذي ط أر عمى عناصر المنظومة اإلبداعية (المؤلؼ/النص /القارئ)؛ حيث انتقؿ االىتماـ
مف عبلقة المؤلؼ بنصو إلى عبلقة النص بقارئو الذي أصبح مؤوال لمنص ومنتجا لو؛ وأضحت ىذه

الثنائية (النص/القارئ) قطب الرحى في الدراسات النقدية المعاصرة.

نسعى في ىذه المحاضرة إلى الوقوؼ عمى تمؾ العبلقة التي تربط النص األدبي بالمتمقي/
قدمو أقطاب نظرية "جمالية التمقي" مف طروحات
القارئ ومدى التفاعؿ والتواصؿ بينيما مف خبلؿ ما ّ
ومنظورات في ىذا الجانب وعمى رأسيـ "ىانز روبرت ياوس" و "فولفغانغ أيزر" مؤسسا مدرسة
كونستانس األلمانية.

 )1مفيوم النص:
صرحت المعاجـ الغربية بأف أصؿ كممة " "Textفي المغة اإلنجميزية ،وكممة " "Texteفي المغة
ّ

الفرنسية ترجع إلى الكممة البلتينية " "Textusبمعنى النسيج.

يشير "جورج موناف" إلى أف مصطمح "نص" يحيؿ عمى " سمسمة متتابعة مف العبلمات المفظية أو

اإلشارات الكتابية التي تنتظـ في سياؽ يبرز تجانسيا" ،ويذىب إلى

أف النص "ال ينحصر في وثيقة

مكتوبة وحدىا ،بؿ كؿ المتوف التي يستعمميا المغوي أو المساني" .أما الناقد الفرنسي "روالف بارت"

النص عمى أنو ":نسيج ،وىذا النسيج يوصؼ بأنو نتاج يتخفى وراءه المعنى" .فيو " نسيج مف
فيعرؼ ّ
ّ
النص عمى أنو "خطاب تـ تثبيتو بواسطة
فيعرؼ ّ
الكممات يترابط بعضيا ببعض" .وأما "بوؿ ريكور" ّ

الكتابة".
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عرفو عمى أنو "نسيج أنيؽ مف األلفاظ الصامتة التي
ونجد الناقد الجزائري "عبد الممؾ مرتاض" ُي ّ
تحيؿ المعاني في ذاتيا" أو ىو "نسج األلفاظ بجمالية االنزياح ،وأناقة النسج ،وعبقرية التصوير" .وال
يخفى عبلقة ىذا التحديد بالمفيوـ الغربي لكممة "نص".

أما "أمبرتو إيكو" فينظر لمنص في ضوء منيجو السيميائي عمى أنو "نزىة يقوـ فييا المؤلؼ بوضع
الكممات ليأتي القارئ بالمعنى"  ،ويحدده في موضع آخر عمى أنو " آلة كسولة واقتصادية تحيا مف
قيمة المعاني الزائدة التي يكوف المتمقي قد أدخميا عمى النص".

ظري جمالية التمقي بأنو نسيج مف الفضاءات البيضاء والفجوات أو
يعرؼ النص عند من ّ
في حيف ّ
عناصر البلتحديد التي يجب عمى القارئ أف يمؤلىا مف خبلؿ حشد كؿ إمكاناتو اإلجرائية والمعرفية
لتحقيؽ جمالية النص .وعميو فالعمؿ األدبي ليس نصا تماما وليس ذاتية القارئ تماما ولكنو يشمميما

مجتمعيف أو مندمجيف ؛ إذ يكمؿ كؿ واحد منيما اآلخر ،ومعنى النص ينتج مف العبلقة الحوارية

والتواصمية بيف النص والقارئ.

 )2مفيوم القارئ:
ال تختمؼ لفظة القارئ ( Lecteurبالفرنسية مف الفعؿ  ،Lireو  Readerباإلنجميزية مف الفعؿ

 )Readلغويا عف المعنى العربي فيي تعني مف يق أر ويطالع عمى اإلطبلؽ .وقد حدث تعميؽ لدالالت
ىذا المصطمح في نظريات النقد النصاني المعاصرة ،خاصة منذ ظيور نظرية القراءة والتمقي التي
أعادت لو االعتبار وبوأتو المكانة عمى عرش االىتماـ الذي تناوبو المؤلؼ والنص مف قبؿ؛ إذ لـ يعد

القارئ ذلؾ العنصر السمبي الذي يقتصر دوره عمى االنفعاؿ بالنصوص ،بؿ يتعداه إلى تنمية طاقة

تساىـ في صنع التاريخ؛ إذ غدا صاحب فعؿ جديد يصؿ إلى حد المشاركة في صنع المعنى واعادة

إنتاج النصوص ،فالمعنى ،حسب أيزر ،مف إنشاء القارئ ولكف بإرشاد مف توجييات البنى النصية.
 )3أنماط القراء:

ميزت النظرية النقدية الغربية عبر تاريخيا الحديث والمعاصر  -خاصة  -بيف مجموعة مف
ّ
القراء ،انطبلقا مف وجيات نظر مختمفة إلى النص والمؤلؼ والقارئ والعبلقة بيف ىذه األطراؼ أو
بعضيا في إنتاج معنى النص ،ومف بيف أنماط القراء نذكر:

أ) القارئ الواقعي/الفعمي :ىو القارئ الذي اتصؿ حقيقة بالنصوص المغوية واألدبية وتفاعؿ معيا،
وارتبط بجميور المتمقيف عمى امتداد التاريخ ،حيث سجمت ردود أفعاليـ مع النصوص إعجابا
وسخطا .وىذا يعتمد عمى توفر الوثائؽ التاريخية والشيادات الموثقة .إنو القارئ ذا الوجود المادي
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الذي يمسؾ النص في يده ويقوـ بعممية القراءة أو القارئ الناقد الذي يصرؼ عنايتو إلى إدراؾ
تعقد النص.

ب) القارئ المثالي :ىو قارئ خيالي ال يتمتع بوجود حقيقي في الواقع ،وزيادة عمى ذلؾ فيو يمثّؿ
وضعية تواصمية مستحيمة :أوال :ألف القارئ ،أيا كاف ،وحتى المؤلؼ نفسو كقارئ لنصو الخاص،
لف يتمكف أبدا مف استنفاذ كؿ اإلمكانات الداللية التي ينطوي عمييا النص .وثانيا :ألف معاني

النص ال يمكف أف تتجمى دفعة واحدة ،بؿ تظير بكيفية انتقائية حسب األفؽ التاريخي الذي يحكـ
تمقي النص وعمميات بناء معناه في كؿ مرة ،وبالتالي فإف إمساؾ القارئ بكؿ معاني النص

الممكنة يعني تممصو مف وضعيتو التاريخية الخاصة وتموقعو في كؿ الوضعيات التاريخية

الممكنة .وىو ما يبدو أقرب إلى المثالية منو إلى الواقع .حيث يستحيؿ أف يحيط القارئ بكؿ
دالالت النص وشفراتو مف ناحية ،ومف ناحية أخرى ،إذا كاف القارئ يتطابؽ مع منتج النص
تطابقا كميا فإف عممية التواصؿ ستفقد جدواىا؛ إذ ال يصح أف يتواصؿ مع ذاتو ،ثـ إف كاتب

النص في حد ذاتو ال يمكنو أف يسيطر عمى كؿ دالالت النص في بنياتو العميقة إذا تحوؿ إلى

قارئ.

ت) القارئ المعاصر :يحيؿ عمى مجموع األحكاـ الصادرة بشأف عمؿ أدبي معيف مف طرؼ جميوره
المعاصر ،وعمى مجموع المعايير والقيـ االجتماعية واألدبية التي تتأسس عمييا ىذه األحكاـ؛
وذلؾ بالمجوء إلى شيادات القراء أنفسيـ التي تعكس لنا كيفية استقباليـ ليذا العمؿ األدبي.

ث) القارئ المقصود /المستيدف :وىو عند إرفيف فولؼ القارئ الذي تخيمو المؤلؼ/الكاتب وقصد
التوجو إليو ،وبالتالي فيو قارئ محتمؿ وافتراضي .وتتمثؿ أىميتو في أف صورتو لف تنعكس في

النص فحسب ،بؿ ىي التي تحدد شكمو النيائي ماداـ المؤلؼ يبني نصو حسب نوع وشكؿ
الجميور الذي يتوجو إليو.

خبر /المطمع :ىذا القارئ عند ستانمي فيش ىو وحده القادر عمى أف يراقب ردود أفعالو
الم َ
ج) القارئ ُ
الخاصة عمى البنية السطحية لمنص ويصححيا باستمرار؛ ألف كفاءاتو األدبية والمعرفية تسمح لو
بذلؾ.

ح) القارئ الجمع :يعرفّو ميشاؿ ريفاتير

بأنو مجموعة مف القراء يتوزعوف عمى مناطؽ التشفير

المكثؼ في النص قصد استخبلص مجموعة مف الظواىر األسموبية المبثوثة في نسيج النص ،فيو
آلية يمكف عف طريقيا الكشؼ عف وجود الواقعة األسموبية وفؽ ردود أفعاؿ ىؤالء القراء مجتمعيف.

عرفو " فولفغانغ أيزر" عمى أنو بنية نصية تتوقع حضور متمؽ دوف أف تحدده
خ) القارئ الضمنيُ :ي ّ
بالضرورة؛ إنو قارئ لو جذور متأصمة في بنية النص ،فيو قارئ خمقو النص لنفسو ،إذ إف
خصائص النص ذاتو تحدد مسبقا طريقة قراءتو ،وىذا القارئ ال يتخذ بعدا ووجودا واقعييف ،بؿ ىو

استعدادات وتوجييات مسبقة مف طرؼ النص ذاتو يجسدىا ىذا القارئ كي يتـ استقبالو مف طرؼ
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النص بطريقة عادية؛ حيث يتشبث القارئ بإحدى البنى النصية التي توجيو نحو رؤية معينة،
يستطيع بفضميا الولوج إلى وجية نظر معينة في النص .إف القارئ الضمني كما يقوؿ أيزر":

شبكة مف البنيات التي تستدعي تجاوبا يمزـ القارئ فيـ النص".

د) القارئ النموذجي :وىو قارئ "أمبرتو إيكو" الذي يحدده في كتابو "القارئ في الحكاية" عمى أنو"
مجموعة شروط النجاح أو مجموع عناصر التوفيؽ التي تنشأ نصيا ،والتي البد أف تتحقؽ كي

الفعاؿ والذي تفترض وجوده عممية فؾ رموز الحكاية
ينتقؿ النص ،ونعني ىيئة المتمقي النشيط ّ
عمى أحسف ما يكوف" ،فيذا المصطمح حامؿ لثنائية في مفيومو تتعمؽ مف جية بالشروط الواجب
توفّرىا في النص ،ونقصد بيا البنى التي تحقؽ نوعا مف الترابط بيف النص والقارئ ،وتتعمؽ مف
يحممونيا وجيات
جية أخرى بجممة ردود األفعاؿ التي يبدييا القراء تجاه رموز الخطاب والتي ّ
نظرىـ الخاصة التي تنفتح عمى تأويبلت متعددة تعدد القراء أنفسيـ .فالقارئ النموذجي إذف عبارة

عف مجموعة مف الظروؼ تتضافر إلنجاح العممية القرائية ،وىي بنيات في النص تسمح لمقارئ

بتحيينيا .فالقارئ النموذجي ال يباشر النص وىو خاوي الذىف بؿ يباشره وىو يحمؿ استراتيجية
قرائية يواجو بيا مسكوت النص وغموضو .وىذه االستراتيجية مف وضع الكاتب ومتضمنة في

ويكوف لنفسو عالـ تفسيراتو المشروعة.
النص؛ إذ النص ّ
يوجو القراءة ّ

 )4التفاعل بين النص والقارئ:

يذىب فولفغانغ أيزر إلى أف " الشيء األساسي في قراءة كؿ عمؿ أدبي ىو التفاعؿ بيف بنيتو

ومتمقيو ،ليذا السبب نبيت نظرية الفينومينولوجيا (الظاىراتية) بإلحاح إلى أف دراسة العمؿ األدبي

يجب أف ت يتـ ،ليس فقط بالنص الفعمي بؿ كذلؾ وبنفس الدرجة باألفعاؿ المرتبطة بالتجاوب مع ذلؾ

النص .. .ومف ىنا يمكف أف نستخمص أف لمعمؿ األدبي قطبيف ،قد نسمييما :القطب الفني والقطب
الجمالي؛ األوؿ ىو نص المؤلؼ ،والثاني ىو التحقؽ الذي ينجزه القارئ .وعميو فإف العمؿ األدبي
يجب أف يكوف حتما فاعبل في طبيعتو ماداـ ال يمكف اختزالو ال إلى واقع النص وال إلى ذاتية القارئ.
وىو يستمد حيويتو مف ىذه الفاعمية" .فعممية قراءة العمؿ األدبي وفيمو قائمة عمى التفاعؿ بيف النص

والقارئ ال عمى النص وحده أو القارئ وحده .فيو يستمد ديناميتو وحيويتو مف ىذه الحوارية .فػ" عندما

يقدميا النص ويربط اآلراء والنماذج بعضيا ببعض؛ فإنو
يمر القارئ عبر مختمؼ وجيات النظر التي ّ
ّ
يجعؿ العمؿ يتحرؾ كما يجعؿ نفسو تتحرؾ كذلؾ".
ثـ فمعنى النص األدبي ال يتحقؽ إال
إف النص والقارئ مرتبطاف معا ،يندمج أحدىما باآلخر ،ومف ّ
في ذات القارئ ،وليس لو وجود مستقؿ عنيا ،مثمما يتكوف القارئ بتكوينو لممعنى ،وادراؾ البنية الكامنة

في النص ،وبالتالي فإف مشكمة تممّؾ معنى النص تصبح أم ار ال يق ّؿ مفارقة عند التأليؼ ،فيتداخؿ

حؽ القارئ بحؽ النص في نزاع يولّد حركة التأويؿ برمتيا.
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إذف ما ييـ ىنا ىو رصد استجابة المتمقي إزاء األثر األدبي ال ما يقولو النص مف معنى ويطرحو
مف مضاميف ،فكؿ ذلؾ يظؿ ثانويا مقارنة مع االستجابة الجمالية التي تحدث عمى مستوى القارئ،
ومف ثمة يتعيف أف نظرية التمقي تبحث فيما يحقؽ استم اررية العمؿ األدبي مف خبلؿ خمؽ التحاور
والتفاعؿ بيف النص والقارئ؛ ألف انفصاـ ىذه الصمة وغياب ىذا الشكؿ مف العبلقة التفاعمية بيف

النص والقارئ ُيمقى بالنص إلى غياىب النسياف والموت المحتـ.
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