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يغة لها بخارج تي تولد في النص وتعيش فيه، وال صالت الاألدب نظام من الرموز والدال" 
ألدب، حتى يمكن عزل بعض ، ومن هنا يرون بضرورة عزل الجانب الداللي المتعلق بالمعنى في االنص

هم يعرفون األدب بأنّه ال يعترف البنيويون بالبعد الذاتي أو االجتماعي لألدب ألنّ ...تهاوبلوراألخرى المالمح 
كيان لغوين جسد لغوي، مجموعة من األفعال اللغوية، مجموعة من الجمل النحوية، بل أّن الكالم األدبي ككل 

يعّرف  لذلك تها،من الجمل لها وحدتها المتميزة لها وقواعدها ونحوها ودالال كالم واقع ألسني، أي مجموعة
  "بارث القّصة بأنّها مجموعة من الجمل

  11ص د ب، دت، ، دار اآلمين للنشر التوزيع،نظرية النقد األدبي الحديث، عوضنوريوسف 

التي أدركها سن اليأس وحكم عليها تطور الفنون  سلوبية وريث شعري للبالغة العجوزاأل" 
علم اللغة الحديث، أو : مختلفة ترجع إلى أبويين فتيين هما در من أصالب حبالعقم، تن ب الحديثةواآلدا

يها تسمية أشد توافقا مع دورها في أمومة علم األسلوب من جانب، وعلم الجمال نطلق عل أن األلسنية إن شئنا
  "الذي أدى مهمة األبوة األولى من جانب آخر

  .03، ص1985، الهيئة المصرية العلمية للكتاب، القاهرة، 2، طمبادئه وإجراءاته -علم األسلوبصالح فضل، 

نوعان من  فينحصر في المدلول وهذا المدلول له دبي، أما األثر األمن العالمات لنص نسيجا" 
الداللة الظاهرة، وحينئذ يكون األثر موضوعا لعلم يهتم بالمعنى الحرفي، كفقه اللغة، أو المضمرة، وحينئذ 

قيب أو نلكن النص لكونه كتابة متعددة فإنّه ال يقبل الت لتأويل،ه ويصبح األثر موضوعا ب عنينبغي التنقي
  "، فهو ال يتطلب إال الفرز و التوضيحالتأويل

   .156ص المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، من إشكاليات النقد العربي الجديد،شكري عزيز ماضي، 
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  ةالخطاب النقدي الحديث وتطّوره في ضوء المناهج الحداثيّ 

، من منطلق أّن هذه القديمة تأسست المناهج النقدية الحداثيّة على أنقاض المناهج النقدية
التي تأسس عليها الخطاب النقدي الكالسيكي أصبحت غير مجدية ال تجيب على كثير من و األخيرة

الدراسات السياقية الدراسة األدبية من دراسة علمية لبنى النص  المناهج هذهاألسئلة النقدية، وحولت  
 اعي، هذا ماووظائفه إلى التركيز على الذات المبدعة في عالقاتها المختلفة دون االهتمام بالجانب اإلبد

عن مناهج نسقية جديدة انطالقا من النص  البحث في تأسيسو تجاوز هذه المناهج  دفع ببعض النقاد إلى
   :ببنيته التركيبية والجمالية بمعزل عن العوامل الخارجية، وأهمها

    :االتجاه اللساني-1

في ذلك  الفضل ويعوديمكن اعتبار القرن التاسع عشر نقطة تحول في مسار الممارسة النقدية 
فرديناند " للعالم الكبير   ) cours de linguistique généralدروس في اللسانيات العامة (إلى كتاب 

مؤسس اللسانيات الحديثة من خالل ) Ferdinand de Saussure) "1857-1913دي سوسير 

ير سيشهاي وألب )Ch.Bally (ُجمعت من طرف تلميذيه شارل بالي محاضراته الشهيرة التي 

)A.Sechehay(  فبعدما انشعل سوسير بدراسة النحو المقارن لفترة ما انتقل  .بعد وفاته بثالث سنوات
، )الدال، المدلول(، )اللغة، الكالم(إلى دراسات وصفيّة مركزة على ثنائيات جديدة في الدرس اللغوي 

الحديثة، فكان بذلك المهد الفكري ، التي شكلت الرحم الذي حمل المناهج النقدية )اآلنية، الزمانية(
  .1الذي ترعرع في أحضان الشكالنية حتى أصبحت النتيجة النهائية للتنظير الشكالني للمنهج البنيوي

الذين  كانت التوجهات اللسانية في تحليل النصوص األدبية من اهتمامات الشكالنيين الروسف
وتصويرا للبيئات والعصور، وصدى للمقاربات رفضوا اعتبار األدب صورة عاكسة لحياة األدباء، 

ما يحصل : أي ،2التي تجعل من األثر األدبي أدبا ودعوا إلى البحث عن الخصائص. الفلسفية، والدينية
 .نتيجة تفاعل البنى الحكائية، واألسلوبية، واإليقاعية في النص

في دراسة النص األدبي من  اللسانيالبحوث النقدية قد كان للمنهج الشكالني تأثيرا كبيرا على و
ن النقد األدبي من االنفصال في تحليل الخطاب األدبي عن نظريات علم النفس، وعلم الداخل، بحيث مكّ 
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االجتماع، واأليديولوجيات الدينية والسياسية حتى غدا الخطاب النقدي يتمتع باستقالل ذاتي، ألن المادة 
نيات فهي الدراسة العلمية لها، ولمظهرها الحسي الذي األساسية في بناء األدب هي اللغة، وأما اللسا

 .1يتجلى من خالل الكالم
العالقات الداخلية التي تحكم األثر األدبي، وتحفظ توازنه تركيز الشكالنيين على  غير

 األدبيوانسجامه، لم يكن ليمحو من برنامج البحث المشاكل المعقدة، والمتصلة أساسا بالعالقة بين الفن 
نحو علم للفن : "أشار في مقال، عنوانه وهذا ما أكده جاكبسون حين، والواقع االجتماعي والنفسي

االتجاه الجديد للشكالنية في مقاربة األثر األدبي والبحث عن أدبيته، لم يحل اإلشكال بعد،  أنّ  2"الشعري
األخرى الثقافية  مجاالتبغيره من ال فما زالت نظريات تحليل النص األدبي تؤكد ترابط األدب

 .واالجتماعية والفكرية والعقائدية
باحثي هذه  إلى االعتقاد أنّ  المدرسة الشكالنية تقويمية لحصيلةال تهفي قراءويميل جاكبسون 

المدرسة كثيرا ما كانوا يخلطون بين الشعارات الطامحة، والساذجة أحيانا لمبشريها، واإلجراءات النقدية 
ولذلك نراه يحسم هذا اإلشكال عندما يتبين لـه أن كل حركة أدبية أو علمية  ،نحو النص أساساهة الموجّ 

 .إنما تحاسب قبل كل شيء اعتمادا على العمل الذي أنتجته، وليس من خالل بالغة بياناتها
وإذا كان الشكالنيون الروس قد فرضوا منهجهم في تحليل النصوص األدبية ابتداء من النصف 

العشرين، فإن التفكير في تلك الفترة كان قد تجاوز النظرية التي كانت تهتم بقضايا األول من القرن 
المضمون والمعنى انطالقا من الصورة باعتبارها قوة مالزمة لألدب، وأصبح مفهوم الشكل منذئذ 

  .يعرف رواجا وامتزج شيئا فشيئا بمفهوم األدب، ومفهوم الواقعية األدبية
الحديث من األدوات اإلجرائية التي وفرتها مختلف مباحث  قد استفاد الخطاب النقديو

النص، وتجلى ذلك في ما أكدته : وأطروحات اللسانيات على صعيد اللفظة، والجملة، وفي فترة حديثة
والتي ) الصوتية، والتركيبية، والداللية(الدراسات اللسانية الحديثة من تداخل وترابط بين المستويات 

يفة كل مستوى وداللته منفردا ومجتمعا مع غيره من المستويات على صعيد سعت إلى الكشف عن وظ
  .النص األدبي

األصوات واألشكال والكلمات والجمل تؤلف " أما البنيوية فهي مذهب لساني بامتياز فـ
، فالبنيوية باعتبارها نقد لساني 3"الموضوع المشترك بين اللساني والفقيه اللغوي الذي يدرس النصّ 

فأهّمية السياق اللغوي تفوق " فاللغة هي القاسم المشترك بينهما نصوص بوصفها لغة خاصة تدرس ال
بكثير أهميّة السياق الخارجي فالعالقات األفقية بين الوحدات اللغوية التي يتكّون منها النص هي عدّة 

  4"التفسير األدبي
اللغة " حيث اعتبر دي سوسير وقد تفرعت البنيوية إلى فروع كثيرة أهمها البنيوية األلسنية، 

، وبذلك فإّن الناقد في ممارسته النقدية يسأل عالما من العالمات فما كان عالمة 5"نظاما من العالمات
يصير معنى عند الناقد، من هنا عمدت المقاربات البنيوية إلى تقصي مظاهر ) العمل األدبي(عند الكاتب 

هميّة أام والتشاكل والتباين لمستويات البنية في النص، فتشكل النسق البنيوي والكشف عن درجة االنتظ
   .النص تكمن في نسقه الذي أخذت البنيوية على عاتقها مهمة الحث على مواصفاته داخل النص

                                                           
  .34المرجع السابق، ص -1
  .60، صالمرجع نفسه  -2

  .11، ص1991دمحم لقاح، إفريقيا الشرق، المغرب، : ، تردبيالبنيوية والنقد األج مونان، ح جولين، م ريفاتير،  -  3
  .404، مطبعة النجاح، المغرب، ص1986، السنة األولى، 2أدبية ولسانية، مجلة فصلية متخصصة، العدددراسات  -  4
رمادي ودمحم الشاوي  ودمحم عجينة، الدار الربية للكتاب، تونس، ليبيا، الق دمحم: تر، دروس في األلسنية العامةسوسير، دي  :ينظر -  5

  .347، ص1985



فالبنيوية منهج نقدي ينظر إلى النص على أنّه بنية كالمية تقع ضمن بنية لغوية أشمل يعالجها 
وحدات دالة كبرى فصغرى وتتقصى  علىلة طويلة تّم تجزئتها تحول النص إلى جم" معالجة شمولية 

وتكتفي ...مدلوالتها في تضمن الدوال لها، في إطار رؤية نسقية تنظر إلى النص مستقال عن شتى سياقاته
  . 1"بتفسير داخلّي وصفي 

التي ورغم اإلضافة التي قدّمتها البنيوية إلى المناهج النقديّة، حيث خلّصت النص من المناهج 
، إال أنّها لم تسلم من جهود النقاد بحجة سلبها النقد  2"هامش لمتن إيديولوجي مسطر سلفا " حولته إلى 

واألدب من مهمته اإلنسانية، فأفضى هذا المنحى البنيوي الشكلي في األخير إلى إفالسها، وهو الرأي 
الذي أيده بول ريكور حين رفض المنهج البنيوي لتفسير اللغة على أنّها نظام مغلق من العالقات ساعيّا 

 . 3ى التركيز على المعنى بدال من البنيةفي قراءة النص إل
ما أحدثته اللسانيات وما تفرع عنها من مناهج نقدية في تحليل الخطاب األدبي  يمكن القول  أنّ و

  .تركت آثارا واضحة في مسار النقد األدبي واتجاهاته
  :االتجاه األسلوبي-2

 شارل(معالمها مع الباحث ظلت األسلوبية فترة من الزمن متداخلة مع البالغة حتى اتضحت 
بتأسيس قواعدها النهائية ليأتي  1902 تالميذ دي سوسير حيث قام سنة وهو أحد" 1947- 1865) "بالي

  .لينادي كال منها بشرعية األسلوبية وعداها بالغة حديثة) وكرواسو(و) ماروزو(بعده كل من 
مثال مسبق، وهي لذلك تهتم األسلوبية بدراسة الخطاب األدبي باعتباره بناء على غير و

فالخطاب األدبي مفارق ، لـه خصوصيته األدبية والجمالية تبحث في كيفية تشكيله حتى يصير خطابا
 .لمألوف القول، ومخالف للعادة، وبخروجه هذا يكتسب أدبيته، ويحقق خصوصيته

األخرى يكون بما يركبه فيه صاحبه من  الخطاباتالخطاب األدبي عن صنوف  فاختالف
خصائص أسلوبية، تفعل في المتلقي فعال يقرره الكاتب مسبقا ويحمله عليه، مستخدما ما تقتضيه الكتابة 
من وسائل تختلف عن مقتضيات المشافهة، ولذلك كان ريفاتير يرى أن الخطاب األدبي ال يرقى إلى حكم 

  .4معلم األثري المنيف يشد انتباهنا شكله، ويسلب لبنا هيكلهاألدب إال إذا كان كالطود الشامخ وال
لقد أحدث ظهور األسلوبية في حقل العلوم اإلنسانية واللسانية مشكال قبل أن تتحول ـ 

افية واألدبية األسلوبية ـ إلى منهج نقدي لمقاربة األثر األدبي، فرضته التطورات واالكتشافات العلمية والثق
أو أسلوبية الفرد : أسلوبية تكوينية: ويقّسم جورج مونان األسلوبية إلى ثالثة أقسام، في القرن العشرين

وتختص بأسلوبية التعبير على  وأسلوبية وصفيةوتسمى أيضا باألسلوبية األدبية أو األسلوبية النقدية، 
وتعنى بوظائف جاكبسون ويمثلها  وظيفية وأخرىرأسها شارل بالي، وتعنى بالقيّم والمتغيرات األسلوبية، 

النص يشكل بنّية خاصة أو جهازا "ويمثلها ريفاتير وترى أّن  بنيوية اللغة ونظريات التواصل، وأخيرة
  .5"لغويّا يستمد الخطاب قيمته اللغوية منه

وتتخذ األسلوبية قرائن النسيج اللغوي كأدوات تحليلية الستنطاق شعرية النص، لذلك فهي 
تستوعب كل خصائص البنية اللغوية التي يقوم عليها النص، فيفسر كيف تحولت العناصر اللغوية إلى 

داعي فيصبح إنجاز إب" وذلك هو هاجسه التي تسعى إلى تحقيقه لذلك عدّها بعض النقاد أنها فنيأدبي إبداع 
     6"بذلك فقه اللغة علم مساعد لألسلوبية التي هي في حد ذاتها علم مساعد للنقد األدبي
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اللغة نظاما من الرموز التعبيرية تؤدي محتوى فكريا تمتزج فيه  "ل باليشار"يعتبرو
مظاهرها كما أن اللغة تكشف في كل . العناصر العقلية والعناصر العاطفية، فتصبح حدثا اجتماعيا محضا

وجها فكريا ووجها وجدانيا ويتفاوت الوجهان كثافة بحسب ما للمتكلم من استعداد فطري، وبحسب وسطه 
  .1االجتماعي، والحالة النفسية التي يكون عليها

يعتقد شارل بالي أن على األسلوبية أن تشن حربا ضد المناهج أّما عن األسلوبية كمنهج نقدي، ف
ية واللغوية، حتى تزيل كل عمل آلي في دراسة الظواهر اللغوية والنصوص القديمة في الدراسات النقد

األدبية انطالقا من التحليل التاريخي، ويؤكد أن دراسة اللغة ال تقتصر على مالحظة العالقات القائمة بين 
راك هذه الرموز اللسانية فقط، وإنما هي اكتشاف العالقات الجامعة بين التفكير والتعبير، لذلك ال يمكن إد

 .الروابط إال بالنظر في الفكرة وفي التعبير معا
إنما  ،ى المتلقي، فكل فكرة تتجسد كالمافإن األسلوبية تدرس ظواهر التعبير، وتأثيرها عل الذ

تحل فيه من خالل وضع عاطفي، سواء كان ذلك من منظور من يبثها، أو من منظور من يتلقاها، فكالهما 
 .ينزلها منزال ذاتيا

فالعمل األسلوبي في نظر بالي ينبغي أن يركز على تتبع الشحنات العاطفية في الكالم بثا 
واستقباال، وعلى هذا األساس يكون من األجدى البحث عن الوسائل التعبيرية الحاملة لهذه الشحنات 

 .الوجدانية ودراسة خصائص أدائها
إنجازات اللسانيين سواء على مستوى استفادت الدراسات األسلوبية من من جهة أخرى، فقد 

وإذا كانت . المناهج أو على مستوى الرصيد المصطلحاتي وتجلى معظم ذلك في األبحاث األسلوبية
اللسانيات تحدد موضوعها انطالقا من الجملة باعتبارها أكبر وحدة قابلة للوصف اللساني، وهو الحد الذي 

موضوع األسلوبية هو الخطاب األدبي، وإن كان الخطاب  اتفق حوله أغلب الدارسين في اللسانيات، فإن
 .يتضمن الجمل ووحدات أخرى يطالها الدرس األسلوبي بالضرورة

أن النص مزيج من الخطاب والنظام، أو مزيج من الخاص  علىن يوبعض األسلوب ا يؤكدلذ
 قوم على ركيزتين أساسيتين والعام، والخطاب هو الخاص، والنظام اللغوي هو العام، والنص في مجمله ي

 :2من الداخل، وهما
عناصره لغوية، وأشكاله الصغرى لم يطرأ عليها تغيير :( Dénotation)  أ ـ المعنى االصطالحي

 .داللي، فهي مازالت تحتفظ بمعناها المعجمي وال تعترف بالتغيرات اللسانية سلبا أو إيجابا
متعارف عليها في مجموعة  الشكلية تحمل دالالت عناصره: (Connotation)  ب ـ المعنى اإليحائي

، بينما يطلق على المعنى األول "المعنى المجازي"لسانية مهنية معينة، ويمكن أن يطلق على هذا المعنى 
  .لألشكال اللغوية" المعنى الحقيقي"

بثنائية (" يمسليف"لنص ينقلب في اآلخر إلى ثنائية بين الشكل والمضمون، أو كما عبر عنها فا 
، حيث إن كل تعبير لـه شكل وجوهر، وعلى العالم اللغوي األسلوبي أن يعرف هذه القضايا حتى )رباعية

 .3تتأتى لـه إمكانية التحليل العلمي لألساليب
إن الدارس المهتم : " وقد أدرك منذر عياشي فضل هذا االتجاه في مقاربة األثر األدبي، فقال

نص يدرك أن لهذا االتجاه فضال في بناء نظام نقدي ومعرفي لم تعرف بالخطاب األدبي ولسانيات ال
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اإلنسانية مثيال لـه إال في أيامنا هذه على يد نقاد زاوجوا بين الدرس اللساني واألدبي، أمثال جاكبسون، 
 "1 .غريماس، روالن بارث، تودوروف وغيرهم

هذا ما جعل النقاد يضعون  ي، ولعلّ بالمتغيرات اللسانية إزاء المعيار البالغتُعنى األسلوبية ف
البالغة في مواجهة القواعد، والقواعد هي اللغة عند اللسانيين المحدثين، يسمها بعضهم بالجمود والسلطوية، 
ألنها تفرض سلطتها وهيمنتها بموجب النظام اللغوي الذي يسلط على المستخدم، فال يدع لـه مجاال من 

أما المتغيرات اللسانية، فهي الفوضى والحرية والتمرد على تلك . رمةمن القواعد الصا االنعتاقالحرية 
أما الخطاب األدبي فهو ، الكالم"السلطة وقوانينها، وهذا ما أكدته البحوث اللسانية لدى دراستها لمصطلح 

و أراد العالمة على انعدام السلطة، ألنه يحمل في طياته قوة االنفالت الالنهائي من الكالم اإليقاعي حتى ول
 .هذا الكالم أن يعيد بناء ذاته

كما تركز األسلوبية في تحليلها للخطاب على النص بذاته بمعزل عن المؤثرات الخارجية مهما 
كانت طبيعتها، والخطاب بهذا المعنى يصبح اختراقا لعنصري الزمان والمكان، فهو يحمل زمانه في ذاته، 

  .األسلوبي وتشكيله البنيوي الوظيفيويتجلى مكانه فيه، وهو ما يعبر عنه إنجازه 
اإلضافة التي قدّمتها األسلوبية للمناهج النقدية الحديثة، إال أنّها لم تسلم من النقد، ألن ورغم 

اعتماد األسلوبية على اإلحصاء لكشف الظواهر اللغوية في النص، يجعل بعض الدارسين يقع في إشكالية 
  .األمر الذي يُخرج األسلوبية عن مسارها الصحيحالوقوف عند اإلحصاء كهدف وليس كوسيلة، 

  :االتجاه السيميائي-3
ظهر مع نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين علم آخر يسمى السميائية 

)Sémiotique ( حينا والسيميولوجيا)Sémiologie ( يعنى بدارسة العالمات " حينا آخر، وهو علم
، بإسهام أوروبي أمريكي مشترك وفي فترتين  متزامنتين نسبيّا، 2"ةدراسة منظمة منتظم) اإلشارات(

عليها السيميولوجيا اقتداء بالتسمية السويسرية، أّما األمريكيون فيطلقون وروبيون يطلقون عليها فاأل
، أّما العرب فقد (S.S.Pirece)السيميوطيقا التي ابتدعها المفكر الفيلسوف األمريكي تشارلس ساندس بيرس

السيمة، : فهي ترتبط بعقل داللي لغوي ثقافي يحضر معها فيه كلمات مثل"  ترجموها بمصطلح السيمياء
بإشارة من  وقد كانت والدة هذا المصطلح " التسمية، الوسام، الوسم، الوسيم، السيمياء، السيمياء والعالمة

ي المظهر األوسع ألنّها تشمل كل اللغة ه" دي سوسير التي أوردها في محاضراته في اللسانيات العاّمة، فـ
فهو نظام من اللغة الطاقة اإلنسانية للكالم جسديّا وفكريّا، اّما الكالم فيعرف عن طريق سماته النظاميّة 

يستخدمه كل واحد منا لتوليد المحادثة بشكل واضح لآلخرين، أّما الكالم فهو ما يستخدمه أو ما يختاره 
لنظام ليعبر عن فكرته وكأّن اللغة بهذا المعنى قدرة لسانية واللسان نظام متحدث واحد من ذلك المخزون أو ا

  .، فهو علم يدرس حياة العالمات في كنف الحياة االجتماعية 3"لغوي والكالم قول خاص
سباقا إلى ) 1914- 1839( تشارلس ساندس بيرسفي مقابل كان الفيلسوف والمطنقي األميركي 

) Icone(بتأسيسه لفلسفة علم العالمات، حيث قّسم العالمة إلى األيقونة  وضع البنيات األولى للسميائية
ها مذهبا للعالمات التي تستوجب خصائص العالمات ، وعدّ (Symbole)والرمز) Indice(والقرينة 

  . المستعملة من قبل العبقرية اإلنسانية في مسعاها العلمي
ي الذهن على أنّها دال يثير في التمعن والكلمة إشارة تقف ف) سيميولوجي(فاللغة نظام إشاري 

دال (مدلوال هو صورة ذهنية لموجود عيني، فالكلمة بهذا المفهوم إنّما هي صورة صوتية، تصور ذهني 
تصبح قيمة النص (قطب الصوت، وقطب الداللة فـ : وكل كلمة تُنطق تحمل هذين القطبين معا هما) ومدلول
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تلقي وليس أبدا فيما تحمله الكلمات من معان مجتلبة من تجارب سابقة فيما تحدثه إشارته من أثر في نفس الم
، ولعّل ثمة أشكاال حاد يطرح بشأن عالقة السميائية باأللسنية، ويتمحور 1"أو دالالت مستعارة من المعاجم

  خصوصا حول من يتضمن اآلخر؟
نتيجة الالحقين قلبوا ال، ولكن بعض 2"اللسانيات فرعا منه"  ي سوسيرد في هذا الطرح، عدّ  

األلسينة ليست فرعا من متّميزا من فروع علم العالمات العام ، بل : " الومن هؤالء روالن بارث حيث ق
العكس هو الصحيح، فما هذا العلم الذي يتخذ من الوحدات الداللية الكبرى موضوعا لدراسته سوى تابع 

  .إلى مقال أو إشارة فإنّها أشياء يتم الحديث عنها لغويّا، فمهما تنوعت مادة العالمة من أسطورة 3"لأللسنية
للعالمة ويتمثل في المحتوى وفقا لرؤية يلمسليف " يحدد السيميوطيقيون موضوع بحثهم بدقة و

فإنهم يلغون آليّا ) المحتوى(، باهتمامهم بالمدلول 4)"المحتوى(والمدلول) التعبير(اللسانية المشكلة من الدال
اوز الفرد إلى األفراد كونه بناء تجي فردي فالمدلول عرفي ال، وهذا ما أكده غريماس، )الشكل(ال الد

وجوده وجود  اجتماعيّا يرتبط بالنسق الدال ارتباطا حميميّا بالتشكيلة االجتماعيّة وعليه فاللغة نسق يسبق
  .المعنى الفرد وبه ينتج الفرد

رها الحكائية فقاموا بإبراز أهميّة الدالالت وحضولقد حصر السيميوطيقيون موضوع بحثهم في 
الدائم في كل البنى الحكائية، وهكذا نراهم ركزوا على المحتوى باعتباره الماهية التي تدور حولها 

بدون لغة األداء ) langue(الدراسات ويشتغل عليها تحليل الخطابـ فعمل السيميائية هو لغة النظام 

)parole (لوجيا ممارسة استقرائية استنتاجية مما يجعلها تقوم على أهميّة الذات وبهذا تظل السيميو
المدركة أو الواعية، ويتعلم الطفل لغته بشبكة من المفاهيم التمييزية التي ال تمثل كيانا ثابتا، بل مدلوالت 

ا للمعنى ذات بناء اجتماعي وعلى حّد قول يلمسليف اللغة إبداعية بال انتهاء إال أّن السيميائيين جعلو
مشتقان األول المعنى في اللغة بوصفها إشهاريّا، وهو هنا معنى داللي، أّما الثاني فهو المعنى في الجملة 

  .  أي العالقة بين المتكلمين وسياق خطابهم) التركيبي(المفردة فيتغير بتغير المعنى النحوي 

يف، كريستيفا، غريماس، بورس، يلمسل: تظافرت جهود الباحثين في المجال السيمائي من أمثال
لتنتج تيارات سيميائية متمايزة، فسيميائية بورس تقوم أساسا على أّن العالمة شيء ما نستطيع من ...إيكو

خالله التعرف على شيء آخر، ألّن العالمة تكتسب أثناء االنتقال من مؤول إلى آخر إال أّن هذه الحركة 
  .النهائي المنطقي بالعودة إلى قصد المؤلف الدالية مستمرة ال يمكن لها أن تقارب المعنى

أّما أمبرطو إيكو فلم يهتم بالعالمة ذاتها وإّنما في نشاط هاته العالمة إذ انشغل بإنتاج أشكال 
اإلنتاج، البث، التلقي، التأويل، التفاعل والحفظ وتأويل العالمات المنتمية إلى (العالمات وتأويلها متمثل في 

، رغم تمايز هذه  5"رس حياة العالمة أو حركتها ال طبيعتها كما فعل غريماسطبيعية أو ثقافية، فد
التيارات السيميائية إال أنّها ظلت متعايشة ضمن هذه اإلمبراطورية العالمية كما دعاها بذلك يوسف 
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ه العالمة إلى ومنهجية التحليل البنيوي في الغالب إلى منهج موضوععلم وغليسي، فتحولت السيمائية من 
التي تولى غريماس أمانتها العاّمة كما  1969قائم بذاته فتأسست بشأنه الجمعية الدولية للسيميائية سنة 

انعقد لها مؤتمرات وملتقيات وصدر لها مجالت، كما صدر لها قاموسان سيميائيان متخصصان أحدهما 
  .لجوزيت راي دويوف واآلخر لجوليان غريماس وجوزيف كورتاس

من جهة أخرى، لقي المنهج السيميائي اهتماما بالغا من النقاد العرب إذ وجدوا فيه ضالتهم في 
تحليل النصوص إال مشكلة غياب استراتيجية واضحة بأساسياته التي نشأ عليها ظلت المشكلة والعائق 

لنقدية، فإنّنا نالحظ األّول في االسترسال النقدي السيميولوجي نظرا لحداثة الموضوع عل الثقافة العربية ا
ذاته، إذ تعددت " السيميائية" االختالف في ترجمة المصطلحات المتعلقة بحقل السيمياء، بداية من مصطلح

      .  أو غيرها) كالعالماتية، اإلشاراتية، علم العالمات(الترجمة 
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