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  .جاللھ أن ییسر لنا إتمام ھذا العمل فلھ الحمد و الثناء و المنة
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 فالق الحب و النوى خالق العبد و ما نوى المطلع على باطن الضمیر و ما حوى ،  الحمد

دى و عطف من  الحمد  بمشیئتھ رشد من رشد و غوى من غوى صرف من شاء إلى الھ

  .الھوى و الصالة و السالم على نبینا خیر الورى إلىشاء 

  :و بعد    

رن العشرین  ة الق ر ان مرحل ة غی ھ المختلف ر مراحل ة عب شھد الدرس اللساني محطات مھم

" سوسیر فردینا ندي" عرفت تغییرا جوھریا في دراسة اللغة بدأت مالمحھا مع محاضرات 

الم األاذ عدت االنطالقة لتأسیس علم جدید یسمى باللسان دما درس الع رات یات فبع لسني ثم

اللسانیات و اھم قضایاھا توصل إلى ان اللسانیات ھي العلم الذي یدرس اللغة على نحو علم 

ذا  ث تشعب عن ھ ة ، حی ة و التزامنی دل التاریخی ة ب موضوعي یقوم على الوضعیة و اآلنی

د و ت ة أخرى كالنق ة و مجاالت معرفی ادین علمی اتالعلم العام عدة می ة اللغ ت ...علیمی و كان

ا  ا یمكنن ة ، و من ھن اھج النقدی ى غرار المن ة عل ادین العلمی اللسانیات بمثابة النواة لھذه المی

  :طرح اإلشكالیات اآلتیة

  این تكمن العالقة بین اللسانیات و المناھج النقدیة المعاصرة ؟ -

  ھل كل المناھج النقدیة ذا أصول لسانیة بحتة ؟ -

  كیف كان تأثیر اللسانیات على ھذه المناھج ؟  -

  ھو الرابط المشترك بین ھذه المناھج النقدیة المعاصرة و اللسانیات بصفة عامة ؟ و ما -

ا عن األسباب  انطالقا من اإلشكالیات المطروحة اخترت ھذا الموضوع مجاال للبحث ، ام

ي ذاتی وع فھ ذا الموض اري لھ ت وراء اختی ي كان ا ة و الت ة منھ وعیة ذاتی ي : موض أنن

 ت تحصصت

  أ
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 في اللسانیات التطبیقیة ما زادني تعلقا بھذا الحقل المعرفي حتى استزید إحاطة 

ص و  ذا التخص ة بھ او معرف ي  أیض ل ف ي تتمث ة الت ایا النقدی ن القض وع م ذا الن ولي لھ می

ت  أماالمناھج باعتبارھا موضوعا نقدیا ھاما ،  ةاألسباب الموضوعیة فتعلق المطروح  بأھمی

  ".   اثر اللسانیات على المناھج النقدیة المعاصرة " الموسوم بعنوان 

ا  ھ واسع كم ر البحث فی ا و بح زل حطب اني من د اللس دف  إنفمجال النق ذا البحث یھ ىھ  إل

اء  ام اللسانیین و النق الوقوف عند ابرز المناھج النقدیة و اللسانیة التي كانت محط نظر اھتم

  .اثر اللسانیات على المناھج المعاصرة و عالقة ھذه األخیرة بھاو نخص منھا 

م  ل إذ ت إجراءات التحلی نھج الوصفي المعزز ب و الم ذا البحث فھ ي ھ ع ف و أما المنھج المتب

  االستناد إلى الوصف في تناول المفاھیم و المصطلحات و االستعانة بالتحلیل لثناء رصد 

  .ین اللسانیات و المناھج النقدیة المعاصرةو تفسیر العالقة و التأثیر القائم ب

ى فصلین  ة قامت عل فصل : و تطلب مني اإلجابة عن األسئلة سالفة الذكر رسم خطة بحثی

  للبحث  موطئھنظري و أخر تطبیقي إما التمھید فقد تضمن الحدیث عن جزیئات 

رة و قد قسمتھ اثر اللسانیات على المناھج النقدیة المعاص: وجاء الفصل األول تحت عنوان 

السیمیائیة : المنھج البنیوي و إرھاصاتھ ، ثانیا : أوال : إلى ثالث عناصر أساسیة إال و ھي 

  .المنھج األسلوبي: ، ثالثا 

أما الفصل الثاني فكان عبارة عن دراسة تطبیقیة في مدونات نقدیة معاصرة ، و تناولت فیھ  

المشروع السیمیائي لسعید بن : أوال : تي دراسة ألربع مدونات نقدیة معاصرة ، مقسمة كاأل

 " .قراءة في كتاب السیمیائیات مفاھیمھا و تطبیقاتھا " كراد 

  ب
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كتاب القراءة النسقیة سلطة البنیة و وھم المحاثیة " المشروع النقدي عند احمد یوسف : ثانیا 

  .أ نموذجا" 

  . لحمید لحمیداني" كتاب الفكر النقدي األدبي المعاصر " اآلراء النقدیة في : ثالثا 

األصول " دراسة في مدونة نقدیة كانت في مقالة للدكتور یحیى بعیطیش ،بعنوان : و رابعا 

ي " اللسانیة للمناھج النقدیة الحدیثة  ة الت د الخاتم المنھج البنیوي أنموذجا ، لنحط الرحال عن

ة جاءت  ة البحثی ذه الدراس تدعى انجاز ھ د اس ا البحث و ق ي أثمرھ ائج الت م النت ة ألھ جامع

االستعانة بالدراسات السابقة في ھذا المجال و االعتماد على مصادر و مراجع استضاء منھا 

  : البحث و استفاد ، نذكر منھا 

  احمد فارس معجم ، مقاییس اللغة -

  عبد الرحمان بن خلدون ، المقدمة -

  ولة طالب اإلبراھیمي ، مبادئ في اللسانیاتخ -

  محمد یونس علي ،مدخل إلى اللسانیات  -

وال نغفل ) متابعة ألھم المدارس النقدیة المعاصرة( عبد المالك مرتاض ، في نظریة النقد  -

ة سیفي  ت مسائل لسانیة نقدی ع تناول االت أخرى و مواق ب و مق عن استفادة البحث من كت

  .المراجع ثبتھافھرس المصادر و 

ة  ذكر ، و بمرافق عوبات ت واجھني ص م ت الى ل بحانھ تع را س تعان أوال و آخ د المس و الحم

وال " األستاذة الفاضلة  ى ، و نظرا " بوحوص ن ة األول ذ الوھل ى البحث من و إشرافھا عل

  لتوفر المادة العلمیة المتعلقة بالموضوع و كان ھذا بمثابة الدافع المحفز لي للمضي قدما 

  ج



 : مقدمة
 

 
 

ا عن  ي طرحھ و تصنیف قضایاه األساسیة ، رغم بنظرة تأملیة ألمنحھ نصیبا من الجدة ف

ى دول "  19كوفید " العراقیل التي أنجزت عقب ظھور الوباء الجائع و الفیروس القاتل  عل

  .العالم اجمع و على جرائرنا الحبیبة مما تسبب في غلق المعاھد و الجامعات و المكتبات 

  استوفیت الموضوع حقھ و مستحقھ و أتیت على كل شاردة و واردة فیھ و أتمنى إني قد

ق من هللا  ذلك توفی و إني بذلت بجد طرق بابھ و محاولة التوغل في محطاتھ ، فان أصبت ف

ا وسعي  ذلت م یؤتیھ من یشاء ، و أن قصرت و وقعت في الھفوات و الھنات فشفیعي إني ب

  .من الجھد مخلصة

  

  وأسالھ هللا المعین التوفیق و السداد                      

  

  

  حياة    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د 



 

 

 

  األول الفصل
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  : تمھید 
دورھا  ي ب ة و الت اھج النقدی ي الحدیث و المعاصر، مجموعة من المن د األدب د عرف النق لق

ي  لوبي ، الت نھج األس یمیائي و الم وي و الس المنھج البنی را ك ارا كبی عا و انتش ھدت توس ش

ك  دي ھو تل المنھج النق راد ب ة ، والم ة األدبی ى الساحة النقدی استطاعت أن تفرض نفسھا عل

ل ي یس ة الت ي قصد الطریق ي و الفن ل األدب راءة العم ي ق د ف ھ إكھا الناق ھ و بنیات ستكنان داللت

ذاھب  اھج و الم الجمالیة و الشكلیة و قد عرفت الساحة النقدیة تھافتا كبیرا على استیراد المن

  .و التیارات النقدیة المختلفة دون الوعي بأصولھا التاریخیة و التدقیق فیھا

ا ، و بعض وال یخفى علینا ارتباط ھذه ال أثرت بھ رت و ت ث أث ة باللسانیات حی مناھج النقدی

اھج یالحظ   ھذه المناھج النقدیة كان منطلقھا فلسفیا قائما على مبدأ الشك و الدارس لھذه المن

 انھا تستمد أصولھا و مبادئھا من مجموعة كبیرة من الحقول المعرفیة أھمھا اللسانیات 

حیث تأثر النقاد الغربیون انطالقا من الشكالنیون الروس ....و غیرھا كالفلسفة و علم النفس 

ھ " إلى غایة احدث المحطات النقدیة المعاصرة بأطروحات ي كتاب ة ف " دي سوسیر المبثوت

 و تعتبر األطروحات التي جاء بھا بمثابة مرتكزات" محاضرات في اللسانیات العامة 

ز أو مقدمات نظریة استثمرتھا المناھج النقدیة ال  ي ترتك معاصرة في طلیعتھا السیمیائیة  الت

ن  د إذا م ال ب نص ف داخلي لل داللي ال ب ال ى القط یمیائیة  اءفأصعل ى الس نیة عل فة األلس ص

ى  كمنھج نقدي ، لیست السیمیائیة فقط فالبنیویة و األسلوبیة ایضا مرتبطتان باللسانیات و عل

  .عالقة بھا

ت الطبیعیة موضوعا لھا بینما ھذه المناھج النقدیة فاأللسنیة أخذت من اللسان البشري و اللغا

ا  ھ " سوسیر " استغلت ما توصلت إلیھ األلسنة و اغلبھا بشر بھ ي أطروحات د . ف ا نؤك و م

 علیھ ان المناھج النقدیة المعاصرة على ارتباط باللسانیات و عالقة تأثر بینھما ، كل ھذا

 .ي و غیره سنفصل فیھ و نبحث فیھ في الفصل الموال 
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 :تعریف المنهج 

هــو مجموعــة األســس النهجیــة التــي یتبناهــا دارس األثــر األدبــي، بغیــة فهمــه أو تحلیلــه أوهمــا 

معا، فالدارس أو الناقد بصفة خاصة، یتوسل لدراسة موضوعه بجملة متنافسة من الخطوات، 

یــتم یتكــئ فیهــا علــى جملــة مــن المصــطلحات اإلجرائیــة، یســتمدها مــن أصــول نظریــة، بحیــث 

  ).األصول النظریة للمنهج وأدواته اإلجرائیة والموضوع المدروس: (التنسیق بین جوانب ثالثة

جملـة األسـالیب واآللیـات اإلجالئیـة الصـادرة عـن رؤیـة نظریـة (وبتعبیـر آخـر فـإن المـنهج هـو 

شــاملة إلــى اإلبــداع األدبــي، تنبثــق عــن أســاس فلســفي أو فكــري، یســتخدمه الناقــد فــي تحلیــل 

  .)تفسیره بكیفیة شاملةالنص و 

و هو نهج و جمع نهجـات و نهـج و نهـوج 1بیین و واضح : نهج طریق نهج : و المنهج لغة 

 وضحه  وجاء في تنزیل لكل جعلنا منكم شرعة: سبیل منهج كنهج و منهج طریق ..... 

  2و منهاجا  

  

  

  

  

                                                             
القران الكریم سورة المائدة سورة المائدة االیة   1  

852ص  1ابن منظور لسان العرب مج  2  
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لمحة وجیزة عن ماهیة اللسانیات حیث أخـذت هـذه األخیـرة مـع  إعطاءمن أهم ما نبدأ به هو 

مطلـع القـرن العشــرین ترسـم حــدود موضـوعها ومنهجهـا، انطالقــا مـن جملــة المحاضـرات التــي 

على طالبه حیث استطاع أن یؤسس مدرسة لسانیة حدیثـة، وفـق منظـور " دي سوسیر"ألقاها 

العلمیة، وتكون مرجعـا لهـا، علمي حیث أعطاها صبغة علمیة أضحت تضاهي التخصصات 

فبعـــدما اســـتفادت اللســـانیات مـــن مرجعیـــات علمیـــة مختلفـــة تحولـــت هـــي "یقـــول أحمـــد یوســـف 

األخـــــرى إلــــــى مرجعیـــــة فكریــــــة بــــــدأت تســـــتمد منهــــــا العلــــــوم جهازهـــــا المفــــــاهیمي ومعجمهــــــا 

  1".االصطالحي

ــــام" دي سوســــیر"البــــأس أن نشــــیر أن  ــــت ق ــــس الوق ــــي نف ــــى الدراســــات الســــابقة وف ــــع عل  اطل

أن موضــوع علــم اللغــة الصــحیح هــو اللغــة فــي ذاتهــا وألجــل "بتصــحیحها ونقــدها لــیعلن بعــدها 

  ".ذاتها

لـم یكـن األسـبق فـي تنـاول الظـاهرة اللسـانیة بـل انطلـق مـن " دي سوسیر"یتضح مما سبق أن 

محاضرات فـي "دراسات سابقة لیعید النظر إلیها بمنظور علمي وصفي وتجلى ذلك في كتابه 

  ".العامةاللسانیات 

وكمـا قلنـا . واللسانیات هي ضرب جدید من ضروب اللغـة یعتمـد علـى وسـائل ومنـاهج محدثـة

ســابقا أن اللســانیات عرفــت فــي القــرن العشــرین ثــورة معرفیــة كبــرى، أحــدث تطــورات اجابیــة، 

وكــان مــن ...ونقلـة نوعیــة لكثیــر مــن العلـوم اإلنســانیة كتعلیمیــة اللغــات والترجمـة والنقــد األدبــي

یعي أن تثور عدید من العلوم على مناهجها التقلیدیة ونخص بالذكر النقد األدبـي خاصـة الطب
                                                             

احمد یوسف اللسانیات و واقع اللغة العربیة  محاضرة القیت في الندوة الدولیة حول مكانة اللغة العربیة المجلس االعلى  1
   257ص  2000نوفمبر  8الى  6للغة العربیة الجزائر من 
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حیــث ثــار فــي منتصــف هــذا القــرن علــى المنــاهج الســیاقیة التــي تمیــز بهــا النصــف األول منــه 

لیسلم مفاتیح مملكته إلى اللسـانیات الحدیثـة لتصـبح منـاهج نضـامیة تنطلـق مـن الـنص وتعـود 

وفي هـذا الحقـل وردت تعریفـات متعـددة ال . أن الحقل اللساني واسع جدا ومن هنا ندرك. إلیه

  .حصر لها

  :L’linguistiqueكمصطلح  تاللسانیا: أوال

إن المتتبــــع لمســـــار هــــذه الكلمــــة فـــــي المعــــاجم الغربیــــة یجـــــد مبناهــــا علــــى الجـــــدر : لغــــة 1

"Langage  " لغـة -كـالم" وتقتـرن بهـذا المصـطلح المعـاني التالیـة" تواصـل"ومدلولها یعنـي- 

  1..."عالمة -تواصل

لغة، التواصل، "ومدلولها یدور حول " ن. س. ل"أما ما وجد في المعاجم العربیة فهو مادة  -

  2...".الرسالة، الفصاحة، البیان، وعدم الغموض

واخــتالف "وقـد ورد لنــا لســان فــي القــرآن الكــریم للداللــة علــى اخــتالف اللغــات واللهجــات لقولــه 

  3". نكمألسنتكم وألوا

  . إذا فاللسان هو نظام تواصلي عند األفراد یؤدي رسالة تبلیغیة تواصلیة

فردینانــد دي "ظهـرت كعلـم فــي بدایـة القـرن الماضـي علــى یـد العـالم السویسـري : اصـطالحا 2

 1826مؤسس اللسانیات الحدیثة واستعمل هذا المصطلح ألول مـرة فـي ألمانیـا سـنة " سوسیر

                                                             
 Doctriner  de français Larousse paris français 2008 p 2391  

90ر عبد السالم ھارون بیروت لبنان ص احمد فارس معجم مقاییس اللغة  ت   2  
  3 22سورة الروم االیة  
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إلــى أن أول اســتعمال لكلمــة لســانیات كــان ســنة " مونــان"ویرجــع  1تــراثـم فــي فرنســا ثــم فــي انجل

 .، وفیما یلي تعریفات للسانیات1833

  2".هي العلم الذي یدرس اللغة دراسة علمیة: "التعریف األول

  3".هي الدراسة العلمیة للغة: "التعریف الثاني

  4".هو دراسة اللسان البشري دراسة علمیة وموضوعیة: "التعریف الثالث

تـــأتي هـــذه التعریفـــات لتمیـــز الدراســـة العلمیـــة للغـــة اإلنســـانیة عـــن غیرهـــا مـــن اللغـــات العلمیـــة 

الطرائـق والوسـائل العلمیـة أثنـاء الدراسـة، والدراسـة هـي البحـث  إتباعفالعلمیة نسبة إلى العلم، 

  .المستمر رواإلقراالذي یستخدم األسلوب العلمي المعتمد على مالحظة الظاهرة والتجریب 

والموضـــوعیة نســـبة إلـــى الموضـــوع أي كـــل مـــا یوجـــد فـــي العـــالم الخـــارجي فـــي مقابـــل العـــالم 

  .الداخلي وهو ما یوجب أن تكون الحقائق العلمیة مستقلة عن قائلها

  .الموضوعیة والعلمیة: فاللسانیات إذا هي دراسة اللغة وفقا جانبین هما

لســنیة، علــم اللســان، علــم اللغـــة، اللســانیات، األ: ولهــا أیضــا عــدة ترجمــات فــي العربیــة منهـــا

  .اللغویات، األنجوستیك، علم اللسان البشري

  

  

  

                                                             
بتصرف 70ص  1984عبد الرحمان بن خلدون المقدمة الدار التونسیة للنشر و التوزیع تونس د ط   1  
9ص 2002 1خولة طالب االبراھیمي مبادئ في اللسانیات دار القصبة للنشر الجزائر ط   2  

42ص  2004 1اللسانیات دار الكتاب الجدید المتحدة  بیروت ط محمد یونس علي مدخل الى   3  
98ص 2017 4/ 24یوسف مقران فقي اللسانیات العامة المفھوم المستویات المجاالت جامعة مولود معمري  تیزي وزو   4  
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  :موضوعها

تحــدد اللســـانیات موضـــوعها مــن المـــادة اللغویـــة العامــة الموفـــورة الوقـــائع والتــي تشـــاركها فیهـــا 

یتكــون موضــوع علــم اللســان أو مادتــه "موضــوعها بقولــه " دي سوســیر"وحــدد . العلــوم األخــرى

الشـعوب البدائیـة أو الشـعوب المتحضـرة، ال اللغـة  سواءیع مظاهر اللغة اإلنسانیة أوال من جم

الفكـرة األساسـیة التـي تقـوم "ویضـیف قـائال ". السلیمة فقط، بل جمیع أصناف التعبیـر وأشـكاله

علیها محاضرتنا وهي أن موضوع علم اللسان الحق والوحید، إنما هو اللسـان معتبـرا فـي ذاتـه 
موضوعنا هو اللسان ألنه یتوفر على النظام ومن ثـم تكـن الدراسـة علمیـة تحقـق إذا ". ولذاته1

  .أكبر قدر من التجرید والتماسك

  :مهام اللسانیات

  : تسعى اللسانیات لتحقیق جملة من المهام تتمثل في

معرفــة أســرار اللســان، مــن حیــث هــو ظــاهرة إنســانیة هامــة فــي الوجــود البشــري، مــا یعنــي  -1

بــأن مهمــة اللســانیات " دي سوســیر"وهــو مــا یؤكــده قــول . 2غــات دون اســتثناءدراســة جمیــع الل

أن تصـــف وتــؤرخ جمیـــع أصــناف اللغـــات التــي یمكـــن أن تتوصــل إلیهـــا ممــا یقتضـــي : " هــي

عادة بناء اللغات األصلیة األم، لكل أسرة لغویة  التاریخ للغات الفردیة ذات القرابة المشتركة وإ

  3".على قدر المستطاع

                                                             
18ص  2008فیرنناند سیسوسیر  محاضرات في علم اللسان العام  ت عبد القادر قنیني افریقیا الشر المغرب د ط   1  
15ینظر احمد حساني مباحث في اللسانیات صوتي تركیبي داللي ص   2  
18فیرنیناد دیسوسیر محاضرات في علم اللسان العام ت عبد القادر قنیني ص  3  
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عــن البنــى النحویــة، الصــوتیة والداللیــة للغــات ومعرفــة وظائفهــا العامــة للوصــول  الكشــف -2

  .إلى وضع قواعد كلیة

تحدید خصائص العملیة التلفظیة، وحصر العوائق العضـویة، النفسـیة، واالجتماعیـة التـي  -3

  .تعوق سبیلها

  .استكشاف القوانین الضمنیة التي تتحكم في البنیة الجوهریة للسان -4

  1.بان تصل إلى تعریفها الخاص -اللسانیات -تحدد نطاقها أن -5

ومــن هنــاك نســتطیع أن نقــول أن اللســانیات تعنــى باللهجــات وال تفضــل الفصــحى علــى غیرهــا 

وتسعى إلـى بنـاء نظریـة لسـانیة لهـا صـفة العمـوم إذ یمكـن علـى أساسـها دراسـة جمیـع اللغـات 

غة المكتوبة وتتصـف باالسـتقالل وهـذا مظهـر اإلنسانیة ووصفها وتهتم باللغة المنطوقة قبل الل

  .من مظاهر علمیتها

وهــي تــدرس اللغــة فــي كلیتهــا وعلــى صــعید واحــد ضــمن تسلســل متــدرج مــن األصــوات إلـــى 

  .الداللة مرورا بالجوانب الصرفیة والنحویة

  

  

  

  

  

                                                             
24ص  2004 2عبده الراجحي لبنان ط   1  
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  : تعریف اللسانیات العامة

  :تعریفاتهاهي فرع من فروع اللسانیات وتمثل الجانب النظري لها ومن 

علــم مســتقل یــدرس اللغــة علــى مــنهج علمــي وبطــابع تجریــدي وهــذا الطــابع : "التعریــف األول

ـــــــــم وصـــــــــفي  ـــــــــاري )descriptive(التجریـــــــــدي راجـــــــــع لكـــــــــون اللســـــــــانیات عل ـــــــــیس معی ، ول

)prescriptive(1.  

اللسانیات العامة توحي إلى صوغ نظریة لبنیة اللغة، ووظائفها بغض النظـر : التعریف الثاني

  2.التطبیقات العملیة عن

ـــث ـــى علیهـــا اللغـــات ووصـــف میكانیزماتهـــا : التعریـــف الثال ـــي تبن ـــادئ العامـــة الت بدراســـة المب

التـــي ینبغـــي  المصـــطلحاتالمتأصــلة وتشـــخیص االختالفـــات الموجـــودة بینهـــا وانتقـــاء وابتكـــار 

ائیـة أو استخدامها بغض النظر عمـا إذا كانـت هـذه اللغـة مـن اللغـات الشـرقیة أو الغربیـة، البد

  3.الحضاریة

ومــا أالحظــه هــو أن جــل التعریفــات تتفــق فــي كــون اللســانیات العامــة هــي اإلطــار النظــري، 

موضوعه لغوي، منهجه وصفي ال معیاري، یقدم جملة من الحقائق عن اللغة دون النظـر فـي 

 العامـة تقـدم المقـوالت والمفـاهیم التـي تحلـل بهـا تتطبیقها أو عـدم تطبیقهـا، فاللسـانیا إمكانیة

  .اللغات معنیة

  .وهي تدرس الظواهر اللغویة والصرفیة والنحویة والداللیة وكذلك مناهج البحث في اللغة

                                                             
40ص  1972الجزائر  2علوم اللسا مجلة اللسانیات العدد  إلىعبد الحمان الحاج صالح مدخل   1  

 2008 2سمیر شریف استستیةة اللسانیات المجال و الوظیفة و المھج عالم الكتاب الحدیث للنشر و التوزیع االردن ط  2
   161ص 

16ص 20004 1محمد یونس علیؤ  مدخل الى اللسلنیات دار الكتاب الجدید المتحدة ط   3  
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  :مفهوم اللسانیات التطبیقیة

فـي ظـل االهتمـام بمشـاكل تعلـیم اللغـات األجانـب  1946هي فرع من اللسانیات ظهـرت سـنة 

ــد العــالمین " شــتنجانمین"بجامعــة  ــم تعــرف االســتقرار " . تشــارلز فریــز وروبــرت"علــى ی وهــي ل

، وبالتـــالي 1العلمـــي بعـــد، وهـــذا راجـــع لحداثـــة هـــذا العلـــم وتداخلـــه مـــع مختلـــف العلـــوم األخـــرى

  :تعریف دقیق لها وموحد ومن تعریفاتها إعطاءیصعب 

ج النشـاط اإلنسـاني كعلـوم هو علم وسیط یمثـل جسـرا یـربط العلـوم التـي تعـال: "التعریف األول

  2.اللغة، والنفس، واالجتماع، والتربیة

یـدرس نتـائج الدراسـات العلمیـة للغـة، تطبیقیـا حسـب القواعـد والطرائـق التـي : "التعریف الثـاني

  3.في لغة واحدة أو بین لغتین أو أكثر سواءیعتمدها، 

مـن أجـل تحسـین كفـاءة عمـل هو استعمال ما توافر لدینا عن طبیعة اللغة، : "التعریف الثالث

  4.علمي ما تكون اللغة عنصر أساسي فیه

ـــع ـــول : "التعریـــف الراب ـــي حق ـــة، اللســـانیة، واســـتخدامها ف ـــة، النظری ـــات العلمی اســـتثمار للمعطی

معرفیة مختلفة، أهمها مجال التعلیمیـة لترقیـة العملیـة البیداغوجیـة وتطـویر طرائـق تعلـیم اللغـة 

  5".اللغة ألبنائها ولغیر الناطقین بتلك

  

  
                                                             

45ص  2000ي اللسانیات التطبیقیة حقل تعلیمیة اللغات الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة دراسات ف  1  
38ص  1989 1محمد سلیمان فتیح علم اللغة التطبیقي  القاھرة  دار الفكر العربي ط   2  
24ص  2005میشال ماركارث قضایا في علم  اللغة التطبیقي المجلس االعلى للثقافة القاھرة د ط   3  
46ص 1ج.  14اللغویات التطبیقیة ت جمال صبري مجلة اللسان العربي مج  إلىككوردیر مدخل   4  
50تونس د ت د ط ص .عبد السالم المسدي اللسانیات و اساسھا المعرفیة الدار التونسیة للنشر   5  
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بنـــاءا علـــى هـــذه التعریفـــات یمكـــن اســـتنتاج ان اللســـانیات التطبیقـــة علـــم حـــدیث تهـــتم بترجمـــة 

المفــاهیم اللســانیة بغیـــة إیجــاد الحلــول الممكنـــة لمختلــف المشــاكل اللغویـــة، خاصــة مــا یتعلـــق 

بمجـــال تعلـــیم اللغـــات ومنـــه اللســـانیات العامـــة هـــي النظریـــة أمـــا التطبیقیـــة فهـــي تطبیـــق لهـــذه 

  .لنظریة وبالتالي فكالهما یكمل اآلخرا

ـــف العلـــوم والمعـــارف جعلتـــه یحتـــل مكانـــة  ـــائج التـــي حققهـــا علـــم اللســـانیات فـــي مختل إن النت

مرموقة، وقد كان في مقدمة هذه النتائج تلك المفاهیم والنظریات التي ظهرت فـي الربـع األول 

الــذي یعــد بحــق رائــد " یرفردینانــد دي سوســ"مــن القــرن العشــرین علــى یــد اللســاني السویســري 

اللســانیات البنیویــة، بحیــث أن البنیویــة ثمــرة نتــاج معرفــي وحصــیلة تــراكم ثقــافي كانــت تعمــل 

فیـه العلـم ثـورة فـي المـنهج وطرائـق البحـث  أنجـزداخل منظومة الفكر الغربي في الوقت الذي 

ــــدیولوجیا ــــد نهایــــة  توأزاح اإلی ــــول أن البنیویــــة أزهــــرت عن ــــا الق ــــة العلمیــــة ویمكنن عــــن المعرف

  .تاإلیدیولوجیا

نمـا كانـت  ولم ینبثق المنهج البنیوي في الفكر األدبي والنقدي وفـي الدراسـات اإلنسـانیة فجـأة وإ

له إرهاصات عدیدة تخمرت عبر النصف األول من القرن العشرین فـي مجموعـة مـن البیئـات 

ــا، لعــل مــن أهمهــا مــا نشــأ منــذ مطلــع والمــدارس واالت ــا وزمان جاهــات المتعــددة والمتباینــة مكان

القرن العشرین في حقل الدراسات اللغویة على وجه التحدید، ألن هذا الحقل كان یمثل طلیعة 

ن لـم تسـتخدم منـذ البدایـة المصـطلحات البنیویـة، وكانـت أفكـار  " دي سوســیر"الفكـر البنیـوي وإ

جهـــات وذلــك عبـــر مجموعـــة مـــن الثنائیــات المتقابلـــة التـــي یمكـــن عـــن هــي المنطلـــق لهـــذه التو 
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وال یمكـن الحـدیث عـن البنیویـة والمـنهج البنیـوي قبـل المـرور . طریقها وصف األنظمـة اللغویـة

  .إلى البنیة وتحدید مفهومها وداللتها اللغویة واإلصطالحیة

انیة هـو هـذا التحدیـد البسـیط ولعل من أهم ما نبدأ به المناهج النقدیة المعاصرة وأصـولها اللسـ

  .للمنهج

  :تعریف المنهج

هــو مجموعــة األســس النهجیــة التــي یتبناهــا دارس األثــر األدبــي بغیــة فهمــه أو تحلیلــه أو همــا 

معا، فالدارس أو الناقد بصفة خاصة یتوسل لدراسة موضوعه بجملـة متنافسـة مـن الخطـوات، 

مدها مــن أصــول نظریــة، بحیــث یــتم یتكــئ فیهــا علــى جملــة مــن المصــطلحات اإلجرائیــة، یســت

). األصـول النظریـة للمـنهج وأدواتـه اإلجرائیـة والموضـوع المـدروس(التنسیق بین جوانب ثالثة 

جملــة األســالیب واآللیــات اإلجرائیــة الصــادرة عــن رؤیــة نظریــة (وبتعبیــر آخــر فــإن المــنهج هــو

لناقد في تحلیل النص شاملة في اإلبداع األدبي تنبثق عن أساس فلسفي أو فكري، یستخدمه ا

 .وتفسیره بكیفیة شاملة

  :مفهوم البنیة -1

إن لكلمــة البنیــة مــدلوالت عــدة تمیــل إلــى حــد التــراكم وبرجوعنــا إلــى بعــض المعــاجم : لغــة -أ

  :العربیة نجد أن لها كثیر من المعاني نذكر منها

  ....البنیة جمع بنى وبنى ویقال فالن صحیح البنیة أي الجسم"

لمة ألزمها البنـاء أعطاهـا بنیتهـا أي صـیغتها، البنیـة فـي الكلمـة صـیغتها والمـادة بنى یبني، الك

  ".التي تبنى منها
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: وجـاء فیـه أیضــا". أبنیتـه بیتـا أي أعطیتــه مـا یبنـي بیتــا"وجـاء فـي لســان العـرب البـن منظــور 

  1".والبواني قوائم الناقة وألقى بنیة أقام بالمكان"

ـــ: البنیـــة اصـــطالحا -ب ة فـــي مجـــال االصـــطالح فهـــي ترجمـــة لمجموعـــة مـــن أمـــا عـــن البنی

العالقــات الموجــودة بــین عناصــر مختلفــة وعملیــات اولیــة تتمیــز فیمــا بینهــا بــالتنظیم والتواصــل 

  2.بین عناصرها المختلفة

. فالبنیة انطالقا من هـذا التعریـف ال توجـد مسـتقلة عـن سـیاقها المباشـر الـذي تحـدد فـي إطـاره

مــن عناصــر تقـوم بینهــا جملــة مــن العالقــات، هــذه العالقــات  فهـي حســب هــذا التعریــف تتــألف

تخضع لقوانین التحویالت وهي مغلقة على نفسـها، وال تسـتعین بعناصـر خارجیـة، وهـي تحـدد 

  .من خالل بقیة العناصر أو البنى التي یشد بعضها بعضا داخل بنیة النص

وهــذا ". 3ال لمجابهـة وظائفهــاتنســیق األجـزاء التــي تؤلـف كــ"البنیــة بأنهـا " أنــدري الالنـد"وعـرف 

التعریــف یؤكــد أهمیــة العالقــات البنیویــة حیــث أنهــا ال تــؤمن باألشــیاء بــل بالعالقــات الرابطــة 

  . بینها

  : مفهوم البنیة في األدب

إذا كانت المعاجم تنص على أن البنیة هي كیفیة بناء تركیب او جهـاز أو أیـة مجموعـة، فـإن 

هــذا ال یشــیر إلــى عملیــة البنــاء نفســها وال إلــى المــواد التــي تتكــون منهــا، ولكنــه یتعلــق بكیفیــة 

وتركیب وتآلف هذه المواد لتكوین الشيء، فهي أنموذج یقیمه المحلل عقلیا لیفهم على ضـوءه 

                                                             
365ابن منظور لسان العرب دار المعارف القاھرة د ط د ت بنا ص   1  
120ص  1998 1بنائیة في النقد االدبي دار الشرق القاھرة ط صالح فضل النظریة ال  2  
56ص/ 1998ینظر انجیفارسون و دیفید روبي النظریة االدبیة الحدیثة تقدیم مقارن ت سمیر مسعود وزارة الثقافة دیمشق د ط  3  
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ذا كـان . المدروس بطریقة افضل وأوضح، فالبنیة موجودة في العمل بالقوة ال بالفعل الشيء وإ

مصــطلح البنیــة یتــیح انطبــاع بشــيء مــادي كأنــه هیكــل عظمــي، والتصــمیم الــداخلي لألعمــال 

األدبیــة بمــا یشــمله مــن خطــوط رئیســیة منظــورة، فإنــه ینبغــي أن نأخــذ فــي االعتبــار أن البنیــة 

مكــن إدراكــه فــي الظــاهر، حتــى لــو حــددنا خصائصــها التــي تتمثــل فــي األدبیــة لیســت شــیئا ی

نمــا هــي تصــور تجریــدي یعتمــد علــى الرمــوز وعملیــات التوصــیل التــي  عناصــرها التركیبیــة، وإ

  .تتعلق بالواقع المباشر، وتعد البنیة ذاتها شیئا وسیطا یقوم فیها وراء الواقع

ا جملـة المبـادئ التـي تحكـم عملیـة التولیـد وقد حاول بعض النقاد تعریف البنیة في األدب بأنهـ

الشعري بحیـث یتبـع كـل عنصـر عنصـر آخـر، وعلـى هـذا األسـاس فالبنیـة فـي الدراسـات هـي 

ــیفهم علــى ضــوئه الشــيء المــدروس، والبنیــة فــي األدب هــي  ــل ل تصــور تجریــدي یقیمــه المحل

ر فیهـــا مجموعــة العناصـــر التـــي تحكـــم الـــنص او القصـــیدة او الروایــة بحیـــث یتبـــع كـــل عنصـــ

 .عنصر آخر

  :مفهوم البنیویة

نمـا كانـت  لم ینبثق المنهج البنیوي فـي الفكـر األدبـي والنقـدي مـن الدراسـات اإلنسـانیة فجـأة، وإ

له إرهاصات عدیدة تخمرت عبر النصف األول من القرن العشرین، في مجموعة من البیئات 

  .والمدارس واالتجاهات المتعددة والمتباینة مكانا وزمانا
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هــي المنطلــق لتوجهــات " فردینانــد دس سوســیر"كانــت أفكــار العــالم اللغــوي السویســري حیــث 

البنیویة مـن خـالل المبـادئ التـي أمالهـا علـى تالمیـذه فـي الدراسـات اللغویـة فـي جنیـف، فهـي 

  1.تمثل بدایة الفكر البنیوي في اللغة

أي " stupre"الالتینـي  وال یأتي فهم البنیویـة إال بتحدیـد مفهـوم البنیـة، وهـي مشـتقة مـن الفعـل

بنى، وهو یعني الهیئة أو الكیفیة التي یوجد الشيء علیها، أما في العربیـة فبنیـة الشـيء تعنـي 

البنیــة تكتفــي بــذاتها، وال  أنأي أن البنیویــة تنطلــق مــن المســلمة . مــا هــو أصــیل فیــه وجــوهري

ـــة عنهـــا وعـــن طب ـــى أي عنصـــر مـــن عناصـــرها الغریب ـــه یتطلـــب إدراكهـــا بـــاللجوء إل یعتهـــا ومن

فالنص هو بنیة تتكون من عناصر وهذه العناصـر تخضـع لقـوانین تركیبیـة تشـد أجـزاء الكیـان 

  2.األدبي

ومــا هــو ملحــوظ أن البنیویــون اختلفــوا فــي تحدیــد مفهــوم ثابــت للبنیویــة وعلیــه ال یمكــن إعطــاء 

  .تعریف شامل ومحدد لها إال أننا نجد لها تعریفات كثیرة ومتعددة

ـــة بم ـــد فالبنیوی ـــارد جاكیســـون"فهومهـــا الواســـع عن ـــام بدراســـة الظـــواهر المختلفـــة " "لیون هـــي القی

كالمجتمعــــات واللغــــات واألســــاطیر بوصــــفها بنــــاء، فتــــتم دراســــتها مــــن حیــــث أنســــاق ترابطهــــا 

  3.الداخلیة

                                                             
 1993/1994البشیر حادي االدب في المناھج النقدیة الحدیثة مخطوط بمعھد اللغة و االدب العربي جامعة وھران   1

   2020ص
84ص  2002میرتي للنشر و المعلومات القاھرة  1صالح فضل مناھج النقدد المعاصر ط   2  
بشیر تاوریرت الحقیقة الشعریة على ضوء المناھج النقدیة المعاصرة و النظریات الشعریىة د ط عالم الكتب الحدیث  

29ص  2010االردن  3  
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تفســر الحــدث علــى مســتوى البنیــة، فالحــدث هــو كــذلك بحكــم "أن البنیویــة " یمنــى العیــد"وتــرى 

وقیـــام الحـــدث علـــى مســـتوى البنیـــة یعنـــي ان لـــه اســـتقاللیته، وأنـــه فـــي هـــذه وجـــوده فـــي بنیـــة، 

رادته   .1اإلستقاللیة محكوم بعقالنیة هي عقالنیة المستقلة عن اإلنسان وإ

مــنهج نقــدي ینظــر إلــى الــنص علــى أنــه بنیــة كالمیــة تقــع "بأنهــا " یوســف غلیســي"كمــا عرفهــا 

ول الـنص إلـى جملـة طویلـة، ثـم تجزئهـا ضمن بنیة كالمیة أشمل یعالجها معالجة شمولیة، تح

إلى وحدات دالـة كبـرى فصـغرى، وتنقضـي مـدلوالتها فـي تضـمن الـدوال لهـا، وذلـك فـي إطـار 

رؤیـة نســقیة تــنظم إلــى الــنص مســتقال عــن شــتى ســیاقاته، بمــا فیهــا مؤلفــه، وهنــا تــدخل نظریــة 

  ".روالن باري"لـ " صوت المؤلف"

مــع االســتعانة بمــا تیســر مــن إجــراءات منهجیــة علمیــة  وتكتفــي بتفســیره تفســیرا داخلیــا وصــفیا،

  .2"كاإلحصاء مثال

وقـد اشـتقت البنیویـة أحــد تیـارات النقـد مــن الفكـر اللسـاني لسوسـیر بحیــث شـاعت فـي الدراســة 

اللغویــة كلمــة بنیــة فــي وصــف اللغــة عوضــا عــن الكلمــة التــي اســتعملها وهــي نظــام، والبنیویــة 

الوحـدة الصـغرى، وهـي هنـا الصـوت اللغـوي مـرورا بالوحـدة  اللغویة تندرج في دراسة اللغة مـن

ـــر منهـــا وهـــي الصـــیغة  ـــة أواألكب ـــر المكتمل ـــارة غی ـــم الكلمـــة والعب ـــرا الجملـــة . األصـــقة، ث وأخی

  .بحدودها المترامیة وفقا لقواعد النحو، وأي دراسة للغة ینبغي أال تتجاوز هذا التدرج

نینـه الخاصـة المحاثیــة، مـن حیـث هـو نســق نسـق مـن العالقــات الباطنیـة، لـه قوا: "وهـي أیضـا

یتصف بالوحدة الداخلیة واالنتظام الـذاتي علـى نحـو یقضـي فیـه ان تغیـر العالقـات إلـى تغیـر 
                                                             

43ص 2008 2لیونارد جاكونسن بؤس البنیویة االدب و النظریة البنیویة ت ر ثائر دیب دار الفرقد دیمشق ط   1  
185صد ت  2في ضوء المنھج البنیوي دار الفرابي بیروت لبنان ط یمنى العید تقنیة السرد الروائي   2  
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النسـق نفسـه وعلـى نحـو ینطـوي معـه المجمـوع الكلـي للعالقـات علـى داللـة یغـدو معهـا النسـق 

  .1"داال على معنى معین

وذلـك منـذ أن أخـذ : ویة مد مباشر من األلسنیة علم اللغةالبنی"فیرى أن " عبد اهللا الغذامي"أما 

بتعریف اللغة على أنها نظام مـن اإلشـارات وهـذه اإلشـارات هـي أصـوات تصـدر مـن اإلنسـان 

  2".وال تكون بذات قیمة إال إذا كان صدورها للتعبیر عن فكرة أو توصیلها

البنیویـة وهـذا مـا حقـق ونالحظ مما سـبق تعـدد التعـاریف مـن ناقـد آلخـر لمصـطلح واحـد وهـو 

لهـا ثــراءا معرفیــا فــي مجــال تطبیقهــا فــي كــل العلـوم، وهــي بــذلك تســمى إلــى توحیــد العلــوم فــي 

نظام واحـد، وأن تفسـر الظـواهر اإلنسـانیة تفسـیرا علمیـا دقیقـا والتـي تولـد نتیجـة لمجموعـة مـن 

  .التحوالت والتغیرات التي تقع في األنساق المعرفیة

ـــرة كالسیاســـة واالجتمـــاعوعلـــى هـــذا فالبنیویـــة ا ـــوم كثی ـــداد فـــي عل ـــة ...مت ـــین أن البنیوی كمـــا یتب

مرتبطــة أساســا باللســانیات ألنهــا هــي التـــي أتاحــت للــوعي أن یكشــف خبایــا اللغــة الطبیعیـــة، 

  .فاللغة هي المنشأ األول للمنهج البنیوي وهي بذلك فرع من فروع االلسنیة

ها علــى اعتبــار البنیــة الذاتیــة للظــواهر بمعــزل والبنیویــة هــي منهجیــة نقدیــة تحلیلیــة تقــوم فلســفت

  .عن محیطها الخارجي والتأثیرات األخرى

  

 

                                                             
 2002یوسف وغلیسي النقد الجزائري المعاصر من االنسنیة الى االلسنیة  اصدار رابطة ابداع الثقافة الجزائر د ط   1

   120ص 
  2 483ص  1993 1ادیت كریزویل عصر البنیویة ت ر جابر عصفور  دار سعد الصباح الكویت ط  
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  :نشأة المنهج البنیوي وأصوله

مـن " فردینانـد دي سوسـیر"ظهرت البنیویة في القرن العشرین ویعـود الفضـل فـي ظهورهـا إلـى 

  ".محاضرات في اللسانیات العامة"خالل كتابه 

ـــثالث ـــع بعـــد وفاتـــه ب ـــه ) 1916(ســـنوات  الـــذي طب ـــالي"بمبـــادرة مـــن تالمذت ـــر "و" شـــارل ب ألبی

، الـذي انطلـق منـه 1حیث مثل هـذا الكتـاب نسـخة مبكـرة مـن النمـوذج البنیـوي للغـة" سیشوهاي

  .المنهج البنیوي

فردینانـد "وتبلورت البنیویة في میدان النقد األدبي فظهرت في بدایة األمـر فـي علـم اللغـة عنـد 

ا في دراسة اللغة، لذلك أصبحت األلسنیة أهـم مصـدر اسـتمدت منـه عندما طبقه" دي سوسیر

-1857(البنیویــــة، ولعلهــــا أهــــم المصــــادر وعلــــى الخصــــوص ألســــنیة فردینانــــد دي سوســــیر 

الذي یعد أب األلسنیة كلها قد خرجت من ألسنیته، فقد مهد السـتقالل الـنص األدبـي ) 1913

المجتمـع للملكــة  إنتـاجم، اللغـة عنـده هــي بوصـفه نظامـا لغویـا خاصــا، وفـرق بـین اللغــة والكـال

إذا فمـن هـذه الثنائیـة ". بالقـدرة الذاتیـة للمـتكلم...الكالمیة، أما الكـالم فهـو حـدث فـردي متصـل

التـي  األساسـیةاألساسیة في سیاق تقدیم المقـوالت " دي سوسیر"اللغة والكالم كانت منطلقات 

  .بموجبها قامت البنیویة

في المحـل " دي سوسیر"نموذج تصوري مستعار من علم اللغة، عند "إذا فالمنهج البنیوي هو 

األول بكــل مــا یلــزم مــن هــذا النمــوذج مــن نظــرة كلیــة تبحــث عــن العالقــات اآلتیــة التــي تشــكل 

                                                             
عبد هللا الغذامي الخطیئة و التكفیر من البنیویة الى التشریح قراءة نقدیة لنموذج معاصر الھیئة المصریة العامة للكتاب  1

   31ص 1898 4القاھرة ط 
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النســــق، وتســــلم كــــل التســــلیم بثنائیــــات متعارضــــة تعــــارض اللغــــة والكــــالم، واآلنیــــة والتعاقــــب 

  .1"وعالقات الحضور وعالقات الغیاب

وم اللســاني للغــة بهــذا الشــكل هــو الــرحم األول لنشــأة النقــد البنیــوي وهــي عبــر هندســتها فــالمفه

كأحســـن مـــا یكـــون  اإلنبـــاءالمتجـــددة وتالزمهـــا الوصـــفي مـــع اللحظـــة التواصـــلیة تمثـــل صـــورة 

أكثر في البنیویة من خالل المفهـوم المشـترك للغـة عمومـا  السویسري األثرویتجلى . التصویر

  .الكلیة عند البنیویین في تحدیدهم لماهیة البنیة أولشمولیة عند سوسیر، ومبدأ ا

إلى انس وسیر في إقراره بموضوع اللسانیات الذي هو دراسة نظـام " لیونارد جاكبسون"ویشیر 

  .اللغة او بنیتها، بهذه الكیفیة یكون سوسیر قد قدم نموذجا لكل النظریات البنیویة

للحركــة البنیویــة فــي العصــر الحــدیث، هــو العــالم فاإلرهاصــات األولیــة التــي عبــدت الطریــق 

نمــا اســتخدم كلمــة  أو " نســق"اللغــوي السوســري علــى الــرغم مــن أنــه لــم یســتخدم كلمــة بنیــة وإ

إال أن الفضل األكبر في ظهور المنهج البنیوي في دراسة الظـاهرة اللغویـة، یرجـع إلیـه " نظام"

  2.هو أوال وبالذات

العربي، فإن هناك مـن النقـاد العـرب مـن یـرى أن البنیویـة لهـا أما عن ظهور البنیویة في النقد 

دالئـــل "فـــي " عبـــد القـــاهر الجرجـــاني"جـــذور عنـــد نقادنـــا العـــرب القـــدامى، فـــالفكرة التـــي أقرهـــا 

المتعلقة بالنظام ال تختلف في شيء عـن مفهـوم البنیویـة إذ یـرى أن اللفظـة تكتسـب " اإلعجاز

                                                             
43ص 2008 2لیونارد جاكوبسن بؤس البنیویة االدب و النظریة البنیویة ت ثائر دیب دار الفرقد دیمشق ط   1  
222ص  2م ج  2009محمد اقبال حسین النووي تداخل اللسانیات في النقد االدبي عالم الكتب الحدیث للنشر االردن   2  
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ومـن خـالل تحدیـده لمفهـوم النظـام علـى أنـه . ینتظمها تفردها من خالل السیاق التركیبي الذي

  1.توخي لمعاني النحو یقوم بغعطاء مفهوم النسق

الـذي یهـتم " دي سوسـیر"من هنا فما یمكن تأكیده هو أنه ال فـرق بـین نظـام الجرجـاني ونظـام 

ظــم باللغـة كنظــام، إذن فـالنظم والنظــام كالهمـا لــه مفهــوم البنیـة وكــذلك نجـد أنــه ال فـرق بــین ن

  ".دي سوسیر"الجرجاني ونظام 

  ):الروافد التاریخیة(عوامل تأسیس المنهج البنیوي 

وقـد " دي سوسـیر"نسـبة إلـى مؤسسـها  ةوتسـمى أیضـا المدرسـة السویسـری: مدرسة جنیف -1

ألبیــر "و " شــارل بــالي"مــن أمثــال  نالسویســریی" دي سوســیر"تشــكلت هــذه المدرســة مــن أتبــاع 

، وكـــان لهـــم الفضـــل الكبیـــر فـــي جمـــع دروســـه "روبیـــر كودیـــل"و " هنـــري فـــاي"و " سیشـــوهاي

اللــذان جمعــا " سیشــوهاي"و" شــارل بــالي"واخراجهــا لإلنســانیة ومــن أبــرز أعــالم هــذه المدرســة 

ـــت لهمـــا اهتمامـــات خاصـــة بقضـــایا اللغـــة، ممـــا جع لهمـــا محاضـــرات أســـتاذهما ونشـــراها وكان

  .2ینفردان بوجهات نظر ممیزة، وهي التي كانت الشرارة األولى للبنیویة

وعلــى هــذا األســاس یجمــع علمــاء اللســان المعاصــرون ویؤكــدوا علــى أن الفضــل الكبیــر فـــي 

وانطالقـا " دي سوسیر"تنظیم هذه األفكار الجدیدة على التاریخیة وتوضیحها یعود إلى اللغوي 

  .یؤسس مدرسة لغویة أصبحت تعد نموذجا رائدا للعلوم اإلنسانیةمن هذه األفكار استطاع ان 

ــت النهضــة البنیویــة مــن خــالل تطبیــق النمــوذج اللغــوي علــى المــادة قیــد الــدرس، وبهــذا  وكان

  .تمكنت اللغة أن تحمل موقعها الذي یلیق بها
                                                             

33ص 1985 3ینظر حكمة صباغ الخطیب في معرفة النص دراسات الى النقد االدبي دار االفاق للنشر بیروت ط  1  
27بشیر توریرت محاضرات في مناھج النقد االدبي ص   2  
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دال مرتكـــزات المنهجیــــة البنیویــــة األساســـیة كاللغــــة والكـــالم واللســــان والــــ" دي سوســــیر"وحـــدد 

  .1وغیرها...والمدلول 

  .ویقصد بالكالم هنا ما ینشأ عن االستخدام الفعلي للغة: اللغة والكالم -أ

  .في هذه الثنائیة بین وجهي العالمة اللغویة" دي سوسیر"میز : الدال والمدلول -ب

  .ویراد بالتزامنیة  أنها تعنى بوصف الحالة القائمة للغة ما: التزامن والتعاقب -ج

عاقـــب یقضــي أن تكـــون الدراســة حســـب العالقـــات بــین األشـــیاء المتتابعــة علـــى أســـاس أمــا الت

  .التعبیر الزمني

  .2األولى تعني انتظام الكلمات أما الثنائیة فتعني العالقة الخطیة: االقتران التركیبي -د

  : مدرسة الشكالنیین الروس -2

وذلــك بواســطة جمــاعتین، بــدأت تظهــر البــوادر األولــى للدراســات الشــكلیة،  1917قبــل ثــورة 

والثانیــة " رومــان جاكبســون"، بقیــادة 1915األولــى حلقــة موســكو اللغویــة التــي تأسســت ســنة 

" جمعیـة دراسـة اللغـة الشـعریة"جماعة االوبیاز، والكلمة باختصار لعبارة باللغة الروسـیة تعنـي 

ــاوم"و" فكتــور شكلوفســكي"ومــن ابــرز أعالمهــا  وعــة النقــاد وال تضــم هــذه المجم" بــوریس ایحتب

، ولقـــد كانـــت الشـــكلیة الروســـیة مـــن وراء جملـــة مـــن اآلراء 3فحســـب بـــل ضـــمت شـــعراء كـــذلك

النقدیــة التــي أحــدثت أثــرا كبیــرا فــي مســار الدراســات األدبیــة، فكــان لهــا الــدور فــي قیــام نظریــة 

األدب مــن خــالل دعوتهــا إلــى الطریقــة التــي یــدرس بهــا األدب، ویقــرر الكثیــر مــن الدارســین 

                                                             
70ص 20001.  2نضر عبد القاھر الجرجاني دالئل االعجاز تعلیق محمد راشد رضا دار المعرفة بیروت ط ی  1  
73ص  2004تواتي بن تواتي المدارس اللسانیة المعاصرة مكتبة االداب القاھرة مصر د  ط   2  
221ص 1997ماي  11لجزائر العدد عبد القادر ھني اللسانیات البنیویة في مطلع القرن العشؤین  مجلة اللغة و االدب ا  3  
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یـرى أنهـا " صـالح فضـل"الشكالنیة الروسیة ودورها في قیام مشروع البنیوي الغربـي فبأهمیة 

  .1حجرها األساسي" دي سوسیر"الرافد الثاني من روافد البنائیة الكبرى بعد ان وضع "

فـي " دي سوسـیر"ویبدو أن هذا التصریح من حیث المبدأ فیـه تمـارس مـع الغایـة التـي حـددها 

، ال فــي حركـة التطـور التــي تلحقهـا، ویتضـح مــن خـالل هـذا القــول دراسـة اللغـة فــي حـد ذاتهـا

 ".دي سوسیر"مدى التقارب بین الشكالنیة وما دعا إلیه 

ولعل الفارق بـین التـوجهین ان مدرسـة جنیـف دعـت إلـى دراسـة اللغـة دراسـة علمیـة فـي حیـث 

ار التـي تطرحهـا ان الشكالنیة  تدعو إلى دراسة األدب دراسة علمیة تحلیلیة، ولعل هذه األفكـ

ســـــیرجي "عـــــن طریـــــق " دي سوســـــیر"الشـــــكالنیة تكـــــون قـــــد تســـــربت إلیهـــــا مـــــن محاضـــــرات 

فــي جنیــف وعــاد إلــى موســكو فــي عــام " دي سوســیر"الــذي حضــر محاضــرات " كارشوفســكي

1917.2  

ــة المبــادئ واألفكــار التــي جــاءت بهــا الشــكالنیة الروســیة فیمــا  وعمومــا یمكــن أن نلخــص جمل

  :یلي

فــي دراســة األدب أي دراســة مــن الــداخل فــي معــزل عــن الســیاقات : المحاثیــة القــول بمبــدأ -1

  .والغایات التي یمكن أن تلصق به

" دي سوسـیر"ثمة تماثل في مفهوم الشـكل، البنیـة، النظـام، النسـق كمـا نجـد فـي اسـتخدام  -2

  .3یبدو ذلك جلیا

                                                             
227ص 1798یولیو سبتمبر  1ع 27ینظر وفاء محمد كامل البنیویة في اللسانیات مجلة عالم الفكر  م   1  
23ص  1991ینظر رامان سالدن النظریة االدبیة المعاصرة ت ر جابر عصفور دار الفكر القاھرة د ط   2  
46/ 45صالح فضل االنظریة البنائیة في النقد االدبي ص   3  
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المـذهب "ویـة إذ یصـرح على التداخل بین المنهج الشكلي واللسـانیات البنی" تودروف"یؤكد  -3

الشكالني یوجد في أصل اللسانیات البنیویة أو على األقل في احد اتجاهاتها الذي مثلـه حلقـة 

براغ اللسانیة، والیوم فإن النتائج المنهجیة البنیویـة قـد مسـت عـددا مـن المجـاالت، وهكـذا نجـد 

  .1أفكار الشكالنیینحاضرة في الفكر العلمي

ـــم ا -4 ـــة اإلقـــرار بصـــالحیة عل ـــر للغـــة العادی للغـــة لدراســـة األدب بوصـــف هـــذا األخیـــر تقطی

  .المتداولة

میزة الشكالنیة بین الشكل والمضمون واعتبرت المضمون فرصة لتحقیـق الشـكل اللغـوي،  -5

ولـــم یكـــن اهتمامهـــا بـــه كبیـــرا مقارنـــة باهتمامهـــا بمكانـــة الشـــكل اللغـــوي لـــألدب، علـــى خـــالف 

  .2لمضمون واعتبرت وجودهما واحد وفي لحظة واحدةالبنیویة التي لم تفصل بین الشكل وا

ویترتـب عـن هـذا االهتمـام الـذي أولتـه الشـكالنیة لعنصـر الشـكل قربهـا مـن المنطلقـات األولــى 

التي ارتكزت علیها البنیویة، ما جعل بعض الدارسین یعتبرون الشكالنیة أحد األصول األولى 

  .التي ارتكزت علیها البنیویة بصفة عامة

  :اغحلقة بر 

 ,تاسست حلقة براغ اللغویة او البنویة التشكیلیة  1962في السادس من اكتوبر عام 

وقـــد ضـــمت فـــي صـــفوفها عضـــوین بـــارزین مـــن حلقـــة , و تعتبـــر المصـــدر الثالـــث للبنویـــة   

وقــد بـذل علمــاء حلقــة بـراغ جهــدا كبیــرا فــي ) . بوجــاترف(و ) جاكسـون(موسـكو اللغویــة وهمــا 

  :دراسة اللغة وكانت لهما عدة اراء في هذا المجال نذكر منها 
                                                             

136ص  2005ینظر بول كویلي اقدم لك العالقات ت ر جمال الجزیري المشروع القومي للترجمة  القاھرة   1  
13ص  1991تیزي اجلیتون مقدمة في نظریة االدب الھیئة العامة لقصر الثقافة القاھرة د ط   2  
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ومهمـــة اللســـاني دراســـة , تواصـــلیا تـــؤدي الوســـائل التعبیریـــة للنظـــام اللغـــوي وضـــیفتها   - أ

علــى اعتبــار ان البنــى النحویــة والداللیــة والفوتولوجیــة للغــات , الوظیفــة الحقیقیــة للغــة 

 تحدد بالوظائف المختلفة التي تقوم بها في المجتمع 

و علــــى اللســــاني دراســــة , ذهنــــي  اآلخــــرللغــــة مســــتویان احــــدهما عــــاطفي و    - ب

 العالقة بینهما لسانیا 

واســتطاعت حلقــة  1لتفاعلــه مــع طبیعــة اللغــة, علــى التــاریخي  لألولویــةالنــي المــنهج ا -ج

ــل فــي متصــورات الشــكلیة الروســیة مــن  بــراغ ان تســتدرك بعــض مواضــیع الــنقص و الخل

فحولـت النظـر مـن التركیـز علـى الجانـب , خالل تعدیل بعض المبـادئ التـي قامـت علیهـا 

یعـد نوعـا متمیـزا مـن  واألدبن االعتبار دون اخذ الجوانب الخارجیة بعی األدباللغوي في 

ال یمكـــن شـــرحه تمامـــا باســـتخدام المصـــطلحات المســـتقاة مـــن المجـــاالت   اإلنســـانيالجهـــد 

لیسـت المظهـر  األدبفكـرة  أن إلـىوهـذا یـؤدي بـدوره , مهما قربت منه  األخرى واألنشطة

ه العمــل التــي توجــ اإلســتراتیجیةولكــن خاصــیة , الوحیــد ولیســت مجــرد عنصــر بســیط فیــه 

مندمجـة  األبعـادكله ویعد تكدیسا لمجموعة من الوسائل ولكن البنیـة مركبـة متعـددة  األدبي

هـذه الحركـة  فـي  اءعطـإویبـدو جلیـا الجهـد المبـذول مـن قبـل 2في وحدة الشيء الجمالیـة  

  والخروج من المازق الشكلي  األدبیةسبیل علمنة الدراسة 

                                                             
الشكلي نصوص الشكالنیون الروس ت ر  ابراھیم الخطیب الشركة المغربیة للناشرین بیرت ط  تودروف نظریة المنھج 

15ص  1982 1 1  
46ص  2002افریل  30م  4الزواوي بوغورة البنیةو منھج ام محتوى مجلة عالم الفكر ر    2  
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دراسـة فـي (, علـى ضـوء المنـاهج النقدیـة الحدیثـة  األدبـيتحلیل الخطاب , محمد عزام -1

  43ص,  2003) ط.د(دمشق , اتحاد كتاب العرب , ) نقد النقد

, بن عكنون , دیوان المطبوعات الجامعیة , والتطور  النشأة, اللسانیات , احمد مومن  -2

  136ص,  2002,) ط.د(, الجزائر 

  :المدرسة الفرنسیة -4

علـى تطبیـق مـا توصـل " لیفـي شـتراوس"األربعینیات حیث عمـل ظهرت البنیویة في فرنسا في 

فــي الخمســینات لتكییــف بعــض " لكــان"فــي مجــال األنثربولــوجي، كمــا ســعى " جاكبســون"إلیــه 

مـــع دراســـاته فـــي التحلیـــل النفســـي، وقـــد بلغـــت البنیویـــة " فردینانـــد دي سوســـیر"مصـــطلحات 

مـا فیهـا األدب، ومـا كـان بـارزا الفرنسیة ذروتها في الستینات حیث طغت على عدة مجـاالت ب

وملفتا لالنتباه بالنسبة للنظریة األدبیة هو ربطهـا بـین اللسـانیات وفلسـفة الـذات اإلنسـانیة التـي 

علـى نقـل المفـاهیم البنیویـة غلـى فرنســا " كلـود لیفـي شـتراوس"عمـل  1.سـادت فـي فرنسـا أنـذاك

كیـــة التـــي رحـــل إلیهـــا هـــذا وذلـــك فـــي الوالیـــات المتحـــدة األمری" جاكبســـون"عـــن  2حیـــث اخـــذها

  .1939األخیر سنة 

ثـم اتبعهـا بقـراءة مكثفـة وهـو یتبـین " جاكبسـون"بالمحاضرات التـي كـان یلقیهـا " شتراوس"واهتم 

، وسـعى للكشـف عـن العالقـات الرابطـة بــین "الصـوت والمعنـى" "جاكبسـون"فـي تقدیمـه لكتـاب 

حلیلـه البنیـوي الـذي اسـتهدف األساطیر، فلقد أصبحت هذه العالقات موضاعات أساسیة في ت

بتفســـیر األســـاطیر، مـــن " لیفـــي شـــتراوس"الكشـــف عـــن األبنیـــة الموحـــدة لهـــذه األســـاطیر وقـــام 
                                                             

 125ثائر دیب، ص: ، لیونارد جاكبسون، بؤس البنیویة، ترجمة)ینظر( 1
30ص.1993. 2البنیویة في الفكر الفلسفي  العاصرة دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ط  ینظر عمر مھیل   2  
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الداخل قصد الوصول إلى النظام الموجود فیهـا، فهـو یـرى أن األسـطورة یوجـد فیهـا مـن البنیـة 

ــــاره ب" جاكبســــون"مبــــدأ االلفــــونیم عــــن " شــــتراوس"اكثــــر ممــــا فیهــــا مــــن األحــــداث، وأخــــذ  اعتب

  . 1أنثربولوجیا

بمثابـة المبـادئ التأسیســیة فـي البنیویــة الفرنسـیة، وكــان " لیفـي شــتراوس"ویمكننـا أن نعـد جهــود 

ــه موقفــا مشــابها لهــذا الموقــف فــي دراســة الوعــي الفرویــدي، بحیــث نجــد أن " كــان ال" أیضــا ل

المعرفــة الغنســانیة ، وهكــذا اخترقــت البنیویــة جمیــع مجــاالت "دي سوســیر"كلیهمــا اســتفاد مــن 

  .وعرفت قبوال عند معظم الباحثین والمفكرین

  :أعالم المنهج البنیوي

 أفـرادهفـي بیـت شـریف امتـاز فیـه أكثـر  1857ولد في جنیـف سـنة : فردیناند دي سوسیر -1

ومـن مؤلفاتـه كتـاب ". دي سوسـیر"في العلوم الدقیقة والطبیعیة وكان لذلك أثـر فـي تكـوین 

ــارة عــن محاضــرات جمعهــا " العامــة محاضــرات فــي اللســانیات" الــذي هــو فــي األصــل عب

وأتمهـا بعـده تالمذتـه ثـم أظهروهــا للوجـود بعـد وفاتـه بـثالث ســنوات، ویعـود لـه الفضـل فــي 

كونه أول من دعـا إلـى دراسـة المـنهج الوصـفي فـي اللسـانیات وهـذا باعتبـاره بـدیال منهجیـا 

ومیــز . 2ف عــن أنظمتهــا ووظیفتهــاعــن المــنهج التــاریخي لرصــد الظــاهرة اللســانیة او الكشــ

فــي دراســته للغــة بــین المنظومــة اللغویــة والكــالم الــذي تفــرزه تلــك المنظومــة وتحــدده، إذن 

فعبــارة منظومــة دلــت علــى انــه اول مــن اســتخدمها كــإجراء فــي أبحاثــه ونظریاتــه التــي هــي 

                                                             
45ص  1985فؤاد ابو منصور النقد البنیوي  الحدیث  بین لبنان و اوربا دار الجیل بیروت د ط    1  

55 ص 2008 1السعید شنوقة  مدخل الى المدارس  اللسانیة مكتبة االزھریة التراث القاھرة ط  2  
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" دي سوسـیر"ن بمثابة نقطة االنطالق للمنهج البنیوي في النظریة األدبیة الحدیثة، ولقـد بـی

 :امكانیة دراسة اللغة من خالل بعدین هما

وهذه الدراسة تدرس اللغة في فتـرة زمنیـة محـددة بقطـع النظـر : البعد الوصفي أو التزامني  - أ

 .عن حالتها قبل هذه الفترة او بعدها لذا فهي وصف للغة

بــدمج وهــو الــذي یتبــع تطــور اللغــة عبــر الــزمن، ویتســم : البعــد التــاریخي او التعــاقبي  - ب

 .المعطیات اللغویة المختلفة دون أن یصنفها تصنیفا واقعیا

ثنائیــة العالقـة التـي تمثــل ركنـا أساسـیا فــي اللسـانیات البنیویـة وتتمثــل " دي سوسـیر"ولقـد تبـین 

ثنائیاتها في جانب یظهر في شكل عالقات رأسیة تصریفیة تقع بین الكلمـة ومـا یمـد إلیهـا مـن 

. ات نظمیـــة تركیبیــة تتكــون بـــین الكلمــة وغیرهـــا مــن الكلمـــاتوعالقــ. صــلة لفظیــة او معنویـــة

  .1)العالقة الترابطیة -العالقة التركیبیة(

في أنه اعتبـر اللغـة نظـام اجتمـاعي وأشـار أیضـا إلـى اعتباطیـة " سوسیر"ویمكن تحدید أفكار 

  .أیضاالعالقة بین الدال والمدلول ودرس اللغة عبر عناصرها التكوینیة وأشار إلى البنیة 

 :رومان جاكبسون-2

وأســس النــادي اللغــوي " هوســمرل"و " سوســیر" أعمــال، واطلــع علــى 1896ولــد بموســكو عــام 

 اوعنـــه تولـــدت مدرســـة الشـــكلیین الـــروس، ثـــم انتقـــل إلـــى تشیكوســـلوفاكی 1915بموســـكو عـــام 

، لقــد كــان جاكبســون مــن أوائــل اللغــویین فــي القــرن 1926فأســس مــا یعــرف اآلن بحلقــة بــراغ 

                                                             
10ص 2008ینظر التوایتي  بن توایتي  المدرسة اللسانیة في العصر الحدیث  ومناھجھا في البحث دار ھومة د ط  1  
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بجدیة كال من اكتساب اللغة والطرق التـي تنهـار فیهـا وظیفـة اللغـة كمـا  ان الذین درسو العشری

  .في حالة الحسیة أو فقدان القدرة على الكالم مثال

وهنـــا تبـــرز األهمیـــة الرئیســـیة لتوكیـــده جـــانبین أساســـین للبنیـــة اللغویـــة یتمـــثالن مـــن األشـــكال 

  .1تضي التقاربالبالغیة المتعلقة باالستعارة وبالكتابة التي تق

ومـا یهمنـا فــي هـذه الدراســة علـى وجــه الخصـوص أن نتعـرف علــى أهـم األفكــار التـي طرحهــا 

  :من خالل نظریاته ومحاضراته في مجال النقد الحدیث" جاكبسون"

تنمیــة االتجــاه البنیــوي فــي دراســة الصــوتیات، إذ أكــد علــى مالزمــة أن یقــوم علــى مــنهج  -1

  .متكامل غیر منعزل

  .النصوص الشعریة نفسها من النصوص األدبیة األخرى" بسونجاك"میز  -2

الــذي اولــى " دي سوســیر"األولویــة للدراســات التاریخیــة وذلــك عكــس " جاكبســون"أعطــى  -3

 .االهتمام لدراسة التنظیم الفونولوجي الحالي للغة

ـــ -3 علــى التشــدید علــى الرســالة لــذاتها بعیــدا عــن الــذي " جاكبســون"عنیــت الوظیفــة الشــعریة ل

ـــد ســـاعد 2أرســـلها ـــرى جاكبســـون أن اللغـــة وســـیلة للتواصـــل اإلنســـاني، وق " جاكبســـون"، وی

الظروف التي احي طبها منـذ طفولتـه وكـذلك أسـفاره ومقابالتـه الكثیـرة علـى إغنـاء دراسـته 

بعــد أن أمضــى حیاتــه  1983وتعمیقهــا، الســیما أنــه كــان یتمتــع بــذاكرة قویــة، وتــوفي ســنة 

  .في البحث بجد

  
                                                             

140مابعد الحداثة ص  إلىجون  لیتشیھ خمسون مفكرا اساسیا معاصرا من البنیویة  1  
13/14ص  1999محمد مجدي الجزیري البنیویة و العولمة قي فكر شتراوس دار عرفة للطباعة مصر  2  
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 :شتراوسكلود لیفي -4

، حصــل علـى شــهادة الكفـاءة التعلیمیــة فـي الفلســفة 1908ولـد فـي أســرة یهودیـة بلجیكیــة عـام 

وتعــود األطــوار األولــى لبــدایات البنیویــة الفرنســیة . مــن جامعــة الســربون فــي بدایــة الثالثینیــات

  .1في میدان األنثربولوجیة" جاكبسون"أعمال " لیفي شتراوس"إلى األربعینیات مع تكییف 

ان البنیویة ترید أن تكون منهجا علمیا دقیقا یماثـل المنـاهج المتبعـة فـي العلـوم " شتراوس"ى یر 

الدقیقة یدرس العالقات القائمة بـین عناصـر األجـزاء فـي كـل بنیـة، وذلـك بتحلیـل هـذه األخیـرة 

  . والكشف عن ارتباطاتها الموضوعیة، ثم إعادة تركیبها في منظومة كلیة جدیدة

، وقــد اســتلهمه 1948المنشــور فــي بــاریس عــام " األبنیــة األولیــة للقرابــة"تــاب ومــن إســهاماته ك

عن عالقات المحارم التي افتتحت عصر البنائیة والذي حـد هـدف دراسـة األنثروبولوجیـة بأنـه 

نمـــا اكتشـــاف كیفیـــة اختالفهـــا عـــن بعضـــها الـــبعض،  ـــیس معرفـــة المجتمعـــات فـــي نفســـها وإ ل

زم في دراسة اإلنسان بما یقابل اللغـة دون أن یغفـل حقیقـة فمحورها إذن مثل علم اللغة، ویستل

ــــا إلــــى معرفتهــــا، ویــــرى  ــــم " شــــتراوس"المهمــــة، وهــــي أن الكــــالم هــــو الــــذي یقودن أن مولــــد عل

نمـا یتجـاوزه إلـى بقیـة  الصوتیات كان إیـذانا بتغیـر شـامل ال یقتصـر علـى علـم اللغـة فحسـب وإ

الدور الـذي قـام بـه علـم الطبیعـة الـذري بالنسـبة حیث یقوم بالنسبة لها بنفس . العلوم اإلنسانیة

                                                             
كلود لیفي شتراس االنرولوجیة البنیویة ترجمة مصطفى صالح منشورات و زارة الثقافة و االرشاد القومي دیمشق   1

   49ص  1977سوریا د ط 
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النقطــة األخیــرة للبنیویــة مــن اللغویــات إلــى الدراســات " شــتراوس"، وحقــق 1لبقیــة العلــوم األخــرى

  .2"األنثربولوجیة البنیویة"األدبیة عبر دراسة االنثربولوجیة في كتابه المحوري 

 :روالن بارت-5

أهـــم أعـــالم النقـــد البنیـــوي، عمـــل فـــي مركـــز واحـــد مـــن ) 1980-1915" (روالن بـــارت"یعـــد 

البحــث العلمــي الفرنســي وكــان مــن انجازاتــه فیــه جملــة مــن الدراســات فــي علــم االجتمــاع وعلــم 

المعاجم، احتك مباشرة بثقافات أهم عدیدة لمعرفة أنماطها الحضاریة، وأفكارها وثقافاتها وكان 

منهج الجدیـد مطالبـا بتوسـیع تطبیقـه علـى له األثر البالغ في البنیویة النقدیة، یـدرس األدب بـال

  .دراسة كل جوانب التراث الفلسفي والثقافي

، "دي سوسیر"باإلضافة لتأثره بـ" شتراوس"بالوعد الذي انطوت علیه أفكار " بارت"حیث افتتن 

  .3وكان منهجه الدراسي نقدیا

منـه الخـاص، او علـى هناك تاریخ األشكال والبیانات الكتابات، تاریخ لـه ز " روالن بارت"یقول 

  .4األصلح له أزمنته الخاصة تاریخ متعدد یحاول البعض أن یتجاهله

فهو نسیج تتولد داخله األفكار وتتولد معاني تصنعها لغـة الـنص حیـث " بارت"أما النص عند 

  .تضیع الذات وسط هذا النسیج من العالقات الداخلیة

فالنص عنده قوة متحولة قابلة للتحدید بصورة ال نهائیة، ال یحیل غلى فكرة محددة، بل یعتبره 

ــده یتحــول إلــى كاتــب ومــن األفكــار التــي تركــت أثرهــا . مفتوحــا یقبــل عــدة قــراءات والقــارئ عن
                                                             

   93ص  2003نوفمبر    298ینظر عبد العزیز حمزدة الخروج من التیة دراسة في سلطة النص عالم المعرفة الكویت العدد  1
11ص  1985ارت الدرجة الصفر للكتابة ترجمة محمد براعة الشركة المغربیة للناشرون المتحدون الرباط روالن ب  2  
197/ 296ص  1996ینظر صالح فضل بالغة الخطاب و علم النص لبنان ط   3  
89ص  2007. 1ینظر ولید قصاب مناھج النقد االدبي  الحدیث رؤیة اسالمیة دار الفكر دیمشق ط   4  
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الواســع علــى النقــاد اعتبــاره للقــراءة شــكل مــن أشــكال الكتابــة، ومفهــوم الكتابــة عنــده تحــول مــع 

وبعــــدها اعتبرهـــا بانهــــا هــــي  1حیــــث اعتبرهـــا علــــى انهــــا وســـیط بــــین اللغـــة واألســــلوب الـــزمن

  .األسلوب

هو انه ومع مرور الزمن تطورت وتغیرت المفاهیم عنده " روالن بارت"ویمكننا أن نالحظ عند 

األثر البالغ في البنیویة النقدیـة، وهـو واحـد مـن أهـم أعـالم " روالن بارت"فمثال الكتابة وكان لـ 

  .نقد البنیوي الحدیثال

  :منطلقات المنهج البنیوي

تقــوم البنیویــة كغیرهــا مــن المنــاهج النقدیــة األخــرى علــى جملــة مــن األســس الفكریــة والفلســفیة 

  :واإلیدیولوجیة التي تمیزها عن المناهج األخرى وهي كالتالي

ر بقـوة فـي تعتبـر الشـكالنیة مـنهج أدبـي ونقـدي، وقـد بـرز هـذا التیـا: النزوع إلـى الشـكالنیة  - أ

بدایــة القــرن الماضــي، أخــذت تتطــور مــع مــرور الــزمن وتــراكم الدراســات وقــد قامــت بــدور 

: ریادي في التأسیس النقدي الجدید وقد مثله في العصر الحدیث مناهج نقدیة متعددة مثل

 .مدرسة الشكالنیین الروس، مدرسة النقد الحدیث في الغرب، النقد األلسني

یـره مـن المنـاهج علـى إرسـاء مجموعـة مـن المحـاور األساسـیة یقـوم المـنهج البنیـوي كغ   - ب

التي یعتمد علیها الناقد فـي تحلیلـه لمختلـف النصـوص وعلـى هـذا األسـاس فـإن أول عمـل 

                                                             
210ص 2002الك مرتاض في نظریة النقد متابعة الھم المدارس النقدیة المعاصرة دار  ارھومة الجزائر د ط عبد الم 1  
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تعطیــل المؤقـت للمحــور التـاریخي بهــدف "قامـت بـه البنیویــة فـي ســبیل تعزیـز وجودهــا هـو 

 .1دراسة األدب في ذاته

ـــي عنـــد ـــنص األدب ـــا نجـــد أن ال ـــالمؤلف ومـــن هن ـــة ال یربطـــه بالتـــاریخ وال ب والبنیویـــون . البنیوی

  .یعترفون بعمل التاریخ وقاموا بإغفال التاریخ وباقي العوامل الخارجیة

إن فكـــرة مـــوت المؤلـــف هـــو شـــعار أطلقـــه البنیویـــون لكـــي یضـــعوا حـــدا : رفـــض المؤلـــف -ج

  .2للتیارات النفسیة واالجتماعیة في دراسة األدب ونقده

ة نفهـــم ان الناقـــد البنیـــوي لـــم یجـــد صـــعوبة فـــي دراســـة النصـــوص واالنخـــداع ومـــن هـــذه الفكـــر 

  .لمختلف أنواعها، فموت المؤلف أدى إلى والدة القراءة

إن المدرســة البنیویــة تــرفض معنویــة اللغــة، وهنــاك عالقــة تــربط : رفــض المعنــى مــن اللغــة -د

  .3معنى دائمالكن هذا ال یعني أن اللغة تتدخل في تجسید ال. بین اللغة والمعنى

  : شروط المنهج البنیوي

یقوم الناقد بتحلیل النصوص وهو بذلك یحاول تفسیر النص، دون أن یلجأ إلى ما یدور حول 

الــنص مــن ظــروف خارجیــة، ولكــي یشــرح هــذه النصــوص ویحللهــا یجــب ان تتــوفر فــي الناقــد 

  :قد حددها كالتالي" صالح فضل"وفي هذا السیاق نجد الدكتور . شروط أساسیة

وهذا یعنـي أنـه یجـب علـى الناقـد البنیـوي أن یضـع هـدفا معینـا یصـل إلیـه : النقد والحقیقة  - أ

فیبدأ من النص في ذاته ویشرح كل مـا یتعلـق بـالنص مـن الـداخل، متبعـا فـي ذلـك القـراءة 
                                                             

222/ 218ینظر صالح فضل النظریة البنائبة  في النقد االدبي  ص   1  
امة للكتاب مصر دیفید بیشندر نظریة االدب المعاصر قراءة الشعر ترجمة عبد المقصود عبد الكریم الھیئة المصریة الع  2

   56ص  1996د ط 
97/98ص  2003  1التفكیك دار المسیرة ط  إلىینظر ابراھیم محمود خلیل  النقد االدبي من المحا كاة   3  



 اثر اللسانیات على المناهج النقدیة المعاصرة                   :الفصل األول  
 

33 
 

والتفكیــك والتحلیــل، فالناقــد الحقیقــي هــو الــذي یقــوم بإعــادة بعــث الــنص األدبــي وهــذه هــي 

یكتـــرث الناقــد البنیـــوي بــأي شـــيء خــارج الـــنص ال بــالمؤلف وال بســـیاقه الحقیقــة ولــذلك ال 

 .النفسي

هنا یتضح أن مهمة النقد ال تصبح حینئذ اكتشاف الحقائق بل : منطقیة النقد ولغویته  - ب

تبحــث عــن الصــالحیات فــي الــنص األدبــي، فالنقــد لــیس ســوى مــا وراء اللغــة، كمــا اهــتم 

 .1البنیویون بالجسد اللغوي للنص األدبي

فالنقد كان یبني فـي القـدیم العقـیم عـن لمـاذا نكتـب؟ فقـد حـل محلـه تسـاؤل : سبب الكتابة -ج

آخر أحدث وأخصب هو كیف نكتب؟ وهذا یعني أن النقد البنیـوي یقـوم بدراسـة العمـل األدبـي 

  .من حیث مستویات متعددة وتقنیات عدة

ف األعمـــال األدبیـــة بـــالجودة إن التحلیـــل البنـــائي ال یقـــوم بوصـــ: طـــابع التحلیـــل ال التقیـــیم -د

نمـا یحــاول إبـراز كیفیــة تركیبـه، والمعـاني التــي تنطـوي علیهــا عناصـره ، ونلحــظ أن 2والـرداءة وإ

النقـــد البنیـــوي قـــد أخـــذ طـــابع التحلیـــل ولـــیس التقیـــیم وهـــذا یعنـــي انـــه یحلـــل البنـــى وینظـــر فـــي 

  .العالقات العالئقیة القائمة بینها
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  :خصائص المنهج البنیوي

المــنهج البنیــوي هــو مــنهج كبقیــة المنــاهج األخـــرى لــه أســاس وخصــائص یتســم بهــا ومـــن إن 

  :الخصائص التي یتمیز بها هذا المنهج وهي كاآلتي

ــان التحلیــل الشــمولي : تحلیــل شــمولي -1 وتعنــي هــذه الخاصــیة أال وهــي التحلیــل الشــمولي ب

لـنص األدبــي یكمـن فـي تحلیلــه فـي العمــق، بمعنـى ان ال یقــوم بتحلیـل كــل عنصـر داخــل ا

على حده بل یفسره بعالقة الكل، فالعنصر ال یكتسـب قیمتـه إال داخـل الكـل، وكـل مـا هـو 

خــارج الـــنص ال قیمـــة لـــه، ومعنــى ذلـــك انـــه یجـــب تحلیــل الـــنص تحلـــیال شـــمولیا ألن كـــل 

 .عنصر في النص األدبي له وظیفته الخاصة داخل النص

أن اللغــة مبنیــة فــي داخلهــا علــى وتــدل هــذه الخاصــیة علــى : یعتمــد علــى القــیم الخالقیــة -2

جملـة مـن االختالفـات فهـي تحتـوي علـى عالقـة تضـاد ومعنـى هـذا ان الـنص االدبـي عنـد 

 .تفسیره یجب االعتماد على استخراج التعارض والتضاد

وتعنـي هـذه الخاصـیة للدراسـة وضـع فكـرة التحلیـل المنبثـق : یقتصر على التحلیل المنبثق -3

داخلي للدراسـة البنیویـة مـن خــالل التمییـز بـین علـم اللغــة فـي التحلیـل الــ" دي سوسـیر"هـو 

الــداخلي المــرتبط بــالقوانین المنبثقــة مــن اللغــة فــي حــد ذاتهــا وعلــم اللغــة الخــارجي المــرتبط 

 .بالعالقات والظروف

أي یجب علـى المحلـل أن یغـوص فـي أعمـاق الـنص ویـدقق فیـه : یتخذ القاعدة المناسبة -4

 .نه لكل محلل طریقته الخاصةكما ا. قبل أن یبدأ في تحلیله



 اثر اللسانیات على المناهج النقدیة المعاصرة                   :الفصل األول  
 

35 
 

وتعنـي هـذه الخاصـیة أنـه عنـد دراسـة الـنص ال یجـب دراسـته بشــكل : یـتم عمقـا ال عرضـا -5

 .1سطحي النه ال یؤدي إلى أي نتیجة بل یجب تحلیله بعمق للكشف عن البنیة

واستنتج بان هذه الخصائص التي ذكرتها هي بمثابة ركائز للناقد والمحلـل البنیـوي التـي یجـب 

 .یتبعها في تحلیله البنیوي للنصوص على اختالفهاان 

  : أدوات الناقد البنیوي

  :أما أدوات الناقد البنیوي او المفاهیم البنیویة فیمكن إجمالها على النحو اآلتي

یتحــدد هـذا المفهــوم فـي نظرتنــا إلـى البنیــة ككـل ولــیس إلـى العناصــر التـي تتكــون : النسـق -1

وع العناصــر بــل تعنــي العالقــات التــي تــنظم حركــة هــذه منهــا البنیــة، والبنیــة ال تعنــي مجمــ

العناصر، الن العنصر خـارج البنیـة، غیـره داخلهـا، وهـذا مـا یجعلنـا نفهـم ان الـنص عبـارة 

 .عن نسق، أي بنیة شمولیة أو كیان متكامل الوظائف فهناك انسجام بین عناصره

العمـــل األدبـــي یبنـــي أي أن . هـــو زمـــن حركـــات العناصـــر فیمـــا بینهـــا فـــي البنیـــة: التـــزامن -2

 .بطریقة تزامنیة من خالل النص أي النص یسیر وفق نظام واحد هو زمن نظامه

ذا كـان التـزامن یشـیر إلـى اسـتقرار : التعاقـب -3 ال یمكـن فهـم التعاقـب بمعـزل عـن التـزامن، وإ

البنیة فإن التعاقب یعني استمرارها الن المقصود بالتعاقب هـو زمـن تخلخـل البنیـة وتهـدف 

. األمـــر الـــذي یـــؤذي إلـــى انفتـــاح البنیـــة علـــى الـــزمن. العناصـــر المكونـــة لهـــا عنصـــر مـــن

 .2فالتعاقب ما هو إال انفتاح لبنیة النص
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ویعني في التحلیل البنیوي تفسیر الحدث بالرجوع إلى : الطابع اال وعي للظواهر او اآللیة -4

درس البنیــة علـة وجـوده، أي تفسـیره علـى مســتوى البنیـة وعلـى هـذا االســاس فـإن البنیـوي یـ

 .1العمیقة أال وعیة للظواهر ولیس طبقاتها الظاهرة او الواعیة

ونســتنتج ممــا ســبق أن اســتخدام المــنهج البنیــوي فــي مقاربــة النصــوص األدبیــة یســتدعي فهمــا 

أي ان البنیـوي یعتمـد علـى شـرح طبیعـة العالقـات . معمقا وادراكـا واعیـا فـي اسـتخراج مكنونهـا

  .لحظة زمنیة ما التي ینبني علیها النص في

بنـــاءا علـــى مـــا قـــدمناه وتطرقنـــا إلیـــه فیمـــا یخـــص البنیویـــة والمـــنهج البنیـــوي وأصـــوله اللســـانیة 

  : توصلنا إلى استخالص أو إلى مجموعة من النقاط  الهامة ویمكن حصرها فیما یلي

تعــددت التعــاریف لمصــطلح البنیویــة مــن ناقــد إلــى آخــر ممــا أدى إلــى عــدم وجــود تعریــف * 

  .قیق متفق علیه بین النقاد العرب والغربموحد ود

فــي " دي سوســیر"أن الفضــل فــي نشــأة الدراســات البنیویــة یعــود إلــى عــالم اللغــة السویســري * 

تفرقته بین اللغو والكالم وأولیة النسق أو النظام على باقي عناصر األسلوب وفي التفرقة بـین 

  .یةالتزامن والتعاقب هي التي أست لنشأة الدراسات البنیو 

لقد كانت المدارس البنیویة التي عرضتها بمثابة المنطلـق الرئیسـي المـنهج البنیـوي، وكانـت * 

  .الشكالنیة الروسیة من ابرز هذه المدارس التي اثرت على الدارس األدبي والنقدي

إن أعالم الفكر البنیوي الذین تناولتهم لهم الفضـل الكبیـر فـي ارسـاء دعـائم المـنهج البنیـوي * 

  .منهجا مستقبال وجعله
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  .إن االدب عند البنیوي بنیة لغویة مستقلة ال عالقة لها بالحیاة االجتماعیة* 

  .تعامل البنیویون مع جوهر النصوص األدبیة وجعلوا للنص بنیة مركزیة* 

  .ال ینظر البنیویون خارج النص ومبدأهم في الدراسة هو ال شيء خارج النص* 

  .الخصائص اللغویة للنص األدبي تسعى البنیویة إلى الوصول إلى* 

یجــب علــى الناقــد البنیــوي أن یقــوم بدراســة جمیــع المســتویات وعالقاتهــا المتبادلــة وتوافقانهــا * 

  .والتداعي الحر فیما بینها

اســـتخدام المــــنهج البنیــــوي فـــي مقاربــــة النصــــوص األدبیـــة یســــتدعي فهمــــا متعمقــــا األدوات * 

دراكا واعیا لكیفي ا. السابقة مجتمعة   . ستخدامها في استنطاق النصوص واستخراج مكنونهاوإ
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 :السیمیائیة المصطلح 

إن لكل مصطلح خلفیات معرفیة حري بالباحث العودة إلیها الكتناه أبعاده الداللیة والتزود علـى 

ضوئها ، مما یساعد علـى فـك حمولتـه الفكریـة ومراودتـه عبرهـا لیبـوح بـأكثر ممـا تحملـه الداللـة 

 .الحرفیة المصطلح

  logosالـذي یعنـي العالمـة و   sémeionمـن األصـل الیونـاني " سـیمیولوجیا"تنحـدر كلمـة  

علــم االجتمــاع   sociologeالــذي یعنــي الخطــاب ،والــذي نجــده مســتعمال فــي كلمــات مثــل 

فیصـبح تعریـف ... تعنـي العلـم   logosوبامتـداد كبیـر كلمـة ... علـم األحیـاء  biologicو...

  1.علم العالمات: میولوجیا على النحو األتي السی

ســوم فرســه "ورد فــي أســاس البالغــة  وكلمــة ســیمیاء لهــا مایعادلهــا فــي اللغــة العربیــة ومنــه مــا

مســومة بعالمــة یعلــم بهــا أنهــا لیســت مــن "،وقــال ابــن منظــور  2"،أعملــه بســومة وهــي العالمــة 

مسـومة : "، وقـال الجـوهري "مسـومة لنرسـل علـیهم حجـارة مـن طـین "حجارة ، وفي قولـه تعـالى 

  3".علیها أمثال الخواتیم 

ومن أهم اإلشـكالیات النظریـة التـي یصـطدم بهـا الـدرس السـیمیائي تتجلـى باألسـاس فـي تـداخل 

هـو مالحـظ هنـا هـو تعـدد المصـطلحات  المصطلحات وتعددها واختالف مضـامینها ، ولعـل مـا

ه تعدد مذاهب المدارس والباحثین في هذا العلم التي تجمل علیها لفظة السیمیاء وهذا مانتج عن

                                                             
  09، ص 2000، افریقیا الشرق ، المغرب 2محمد نظیف ، ط:  توسان برنار ، ماھي السیمیولوجیا، تر - 1
   587، ص1998العلمیة ،بیروت ، ، دار الكتب 1، ط1الزمخشري ، أساس البالغة ، تحقیق باسل عیون السود ، ج -2

  312- 311، ص 2004، دار صادر، بیروت 12ابن منظور ، لسان العرب ، ج - 3
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ـــل الســـیمیاء ، كالســـیمیولوجیا  ـــي حق ـــه ف ـــاه كـــل واحـــد مـــنهم ویوظف ـــذي یتبن ، تبعـــا للمصـــطلح ال

  ... .                           االشاریة ، علم اإلشارة ، علم العالمة والسیمیوطیقا و

فـــة للعالمـــات ونظریـــة عامـــة للتمثیـــل معر "تخـــرج عـــن كونهـــا   الســـیمیاء فـــي المفهـــوم الغربـــي ال

یقتـرب ممـا یـذكر فـي مقدمـة  وهو مـا1" العالمي في كل صورة وتجلیاته عند الحیوان أو البشر 

ال لمـن  ویتقاطع معه داللیا علـى وجـه یتمیـز فیـه خـط ضـئیل مـن الـربط ال" ابن خلدون  یبـدو وإ

، نقــل وضــعه " هــد بالســیمیاءأحـاط بعلــم الســیمیاء وأســرار الحــروف ألن العلــم المســمى لــذلك الع

من الطلسمات إلى اصطالح أهل التصرف ، فحدث لذلك علم أسرار الحروف وهو من تفاریع 

وذلك وجه من التقارب في المفهوم والداللة المشـتركة مـع الفكـر العربـي القـدیم 2علم السیمیاء ، 

ء واإلشــارة فعلــم الســیمیا مــن نقــاد العـرب مــن یطــابق بــین مصـطلحي الداللــة و"، كمـا أن هنــاك 

الداللة أو السیمیاء ، هو علم تفسیر معنى الدالالت والرموز واإلشارات وغیرها كما عند إخوان 

  3. الصفا ومتكلمي علوم النجوم  والحساب وعلم الكیمیاء ً 

ــاني" ومنــه ماذهــب إلیــه الناقــد الجزائــري  ــد اهللا ث ــدور عب علــم : "فــي تعریفــه للســیمیاء بأنهــا " ق

وأن النظــام الكــوني بكــل مــا فیــه مــن إشــارات ... لــة ، مهمــا كــان نوعهــا أو أصــلها اإلشــارة الدا

و نظام ذو داللـة السـیمیاء تخـتص بدراسـة بنیـة هـذه اإلشـارات وعالقتهـا فـي هـذا الكـون  ورموزه

    4"وكذا توزیع وظائفها الداخلیة والخارجیة 

                                                             
انظمة العالمات في اللغة : ضمن كتاب) السیمیوطیقا حول بعض المفاھیم و األبعاد( سیزا قاسم و نصر حامد ابوزید - 1

  .03، ص1987ار الیاس العصریة ، القاھرة ، مصر ، ، د1العربة و األدب و الثقافة ،مدخل الى السیمیوطیقا ، ط
  .353نفس المرجع ص  - 2
  .936،ص 1967،  3، ط1عبدالرحمان بن خلدون ، المقدمة ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان، مج - 3
  52، ص2005، دار الغرب للنشر و التوزیع ، الجزائر ،  1قدور عبد هللا الثاني ، سیمیائیة الصورة ، ط - 4
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مصــطلح العالمــة  تتضـمنا یتضـح مــن خـالل التعــاریف المقدمـة لمفهــوم الســیمیائیة أنهـا جمیعهــ

وهــذا مؤشــر واضــح علــى أن العالمــات وأنواعهــا هــي الموضــوع الــرئیس للســیمیائیات ومــن هنــا 

  .ندرك موضوعاتها إذ تهتم بالعالمة من حیث طبیعتها 

                    : مبادئ السیمیائیة

، فـال یمكـن إدراكـه إال مـن ...) حركة ، صوت ، صورة (وأیا كان موضوع إشارة السیمیائیة     

: خالل اللغـة ولكـن لتحدیـد منهجیـة السـیمیائیة البـد مـن مراعـاة ثالثـة مبـادئ ضـروریة أال وهـي 

 یقتصر موضوع السیمیائیة على وصف اإلشكالي الداخلیة لداللة الخطاب :  مبدأ المحاثیة

یحتــاج إلــى أخبــار أجنبیــة عــن الــنص كتــاریخ تشــكل  ارة أخــرى أن التحلیــل المحایــث البعبــ" أو 

النص أو االعتبارات الخارجیة عن النص أو غیرها من الحـوادث المروریـة ، والتحلیـل المحایـث 

یتطلب االستقراء الداخلي للوظائف النصیة التـي تسـاهم فـي تولیـد الداللـة ، التـي تبحـث عنهـا ، 

    1."عالقات الخارجیة وال یهمها ال

أن التمفصـــل الـــداخلي لمضـــمون الـــنص یرتكـــز علـــى نطریـــة المعنـــى التـــي : التحلیـــل البنیـــوي 

بمقتضاها یتأسس المعنى المدرك على األثر الخالفـي ، أي أن مضـمون الـنص یتمفصـل علـى 

ــة ، وهكــذا فــان فهــم المعنــى فــي الــنص مرهــون  أســاس االختالفــات القائمــة بــین عناصــر الدالل

                                                                      2.دراك االختالفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمون الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنص بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

      .وهكذا یظهر أن التحلیل البنیوي له قدرة في الكشف عن شكل مضمون

                                                             
  .08، ص1990،  1عادل فخوري ، تیارات في السیمیاء ، دار الطلیعة للطباعة و النشر ، بیروت ، ط - 1
 2001، أیلول  365ینظر ، احالم الجیاللي ، المنھج السیمیائي و تحلیل البنیة العمیقة للنص ، األردن ، العدد  - 2

  .39،ص
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تفترق اللسانیات النصیة عن لسـانیات الجملـة وهـذا الن السـیمیائیة :  تحلیل الخطاب           

ــــــث عـــــــــن كیفیـــــــــة تولیــــــــــد النصـــــــــوص واختالفهـــــــــا ســـــــــطحیا واتفاقهـــــــــا عمــــــــــق                                                                      تحـــــــــاول البحـــ

بینما لسانیات الجملة ترتكز كثیـرا علـى الجمـل فـي تمظهراتهـا البنیویـة أو التوزیعیـة أو التولیدیـة 

   1.تناهیة العدد من خالل قواعد متناهیة الملوترید فهم كیفیة توالید الجمل ا

یــــتم إال  أن تقــــدیم أي فكــــرة نظریــــة وضــــمان اســــتمراریتها ال: الخلفیــــات المعرفیــــة الســــیمیائیة

باالرتكاز على الخلفیات المعرفیـة والظـروف التـي نشـأت فیهـا وأخرجتهـا للوجـود لتحدیـد أهـدافها 

فیـــة الیمكـــن أن تخلـــو مـــن وجـــود فـــي ضـــوء نموهـــا الجـــذري وتأصـــلها فیـــه فتأخـــذ النظریـــات خل

ـــا  ـــه علین ـــق نـــرى ان ـــة تحكـــم بناءهـــا ومقاصـــدها وقضـــایاها ومـــن هـــذا المنطل بصـــمات إیدیولوجی

                2.التعرض ألهول وأسس السیمیائیة 

  : المرجع األلسني النقد السیمیائي   

   "دي سوسیر"إن النقد السیمیائي كنشاط فكري خاص یستمد وجوده من أطروحات  

وتعتبــر محاضــراته فــي اللســانیات العامــة األصــل اللســاني لهــذا المــنهج فــي وقــت أصــبحت فیــه 

  3.اللسانیات تطالب بوضع قانون یسمح لها باستغالل منهجها بین العلوم األخرى 

فقــد تــأثر النقــاد الغربیــون انطالقــا مــن الشــكالنیون الــروس إلــى غایــة احــدث المحطــات النقدیــة   

"محاضـرات فـي اللسـانیات العامـة " المبثوثة في كتابـة " دي سوسیر "  المعاصرة ، بأطروحات

منظومة مـن " ، الذي ضمنه أهم مقوالت المنهج السیمیائي انطالقا من تعریفه للغة على أنها   
                                                             

  .40المرجع نفسھ ، احالم الجیاللي ، ص - 1
  .66، ص2003، منشورات االختالف ، الجزائر ،  2بن كراد ، مدخل الى السیمیائیات السردیة ، ط سعید - 2
  .121، منشورات دار األمان ، الرباط ، المغرب ،ص  1محمد أدیوان ، النص و المنھج ، ط - 3
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العالمات التي تعبر عن فكر ما تشبه الكتابة وأبجدیة الصم والبكم والطقوس الرمزیـة وضـروب 

ومن خالل هذا التعریف تطـرق إلـى العالمـة " دي سوسیر "، إن 1یة  المجادلة واإلشارات الفكر 

" ومـدلول )" صـورة سـمعیة" (دال " مـن اتحـاد  یتألفوعناصرها حیث جعل اللغة نظاما عالمیا 

  وفق عالمة اعتباطیة تجعل منها حقیقة ترابطیة شبهها بوجهي العملة الواحدة ) صورة ذهنیة (

فأحادیـة النظـر تكمـن فـي التصـور    "مرتكزات السیمیائیة ، ویعتبر هذا الطرح السوسیري من 

الواحــدي او التركیــز علــى فاعلیــة الوحــدات والعناصــر اللغویــة فــي اســتنطاق  األحــادي اللغــة و

  .فالعالمة هي ما ینهض بین الدال و المدلول من عالقة  2"المكان الجمالیة للرسالة النصیة 

نیة نفسیة یرتبط فیها التصور والصورة السمعیة تقـوم شكل ب" دي سوسیر " وتأخذ العالمة عند 

علـــى اقتضـــاء الواقـــع الخـــارجي ، وبنیـــة اجتماعیـــة تداولیـــة تحصـــر الوظیفـــة الســـیمیائیة لدراســـة 

العالمة ، كآلیة تواصل قائمة على نموذج لغـوي یكتسـب أهمیـة مـن عالقتـه بالعالمـات األخـرى 

" سوســـیر " علــم اللغـــة العــام ، الـــذي بشــر  داخــل النظــام ، وبـــذلك تكــون الســـیمیائیة قســما مـــن

  " ةاالعتراضی"بمیالده في ستینات القرن العشرین تحت اسم السیمیولوجیا أو 

دراسة حیاة الرموز في رحاب الحیاة االجتماعیة ، معربا عن القوانین العامة التـي تـتحكم " وهو 

حیـد هـو دراسـة اللغـة فـي في هذه الرموز ومبشرا في نفس الوقت إلى أن موضـوع اللسـانیات الو 

  3".ذاتها ولذاتها 

                                                             
لجزائریة للطباعة ، ، المؤسسة ا 1یوسف غازي ، ط: فریناند دي سوسیر ، محاضرات في األلسنة العامة ، ترجمة  - 1

  27، ص1986الجزائر ، 
ابجدیات في فھم النقد السیمیائي ، محاضرات الملتقى الوطني الثاني للسیمیاء و النص األدبي ، ( بشیر تاوریرت ،  - 2

  118، ص 2002افریل 
  .119المرجع نفسھ ، بشیر تاوریرت ، ص - 3
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هذه اإلشارة السوسیریة تحولت إلى مرافق تبناها النقاد السیمیائیین ، ویتضح ذلك فیما تزخر به 

دراســتهم اللغویــة مــن جمالیــات فــي ســیاق مــن العالقــات االعتباطیــة التــي تعــرض دالالت غیــر 

ــا بــأن الســیمیائیة كمــنه ج نقــدي تقــوم علــى جملــة مــن التــداخالت متناهیــة ، وممــا ســبق یتأكــد لن

الجذریة مع الحقل اللسـاني ویثبـت لـدینا أن السـیمیائیة بتصـوراتها المختلفـة ، أطروحـة ترعرعـت 

فـــي مهـــد اللســـانیة الغربیـــة ویظهـــر ذلـــك علمیـــا وتطبیقیـــا فـــي تـــأثر الـــدرس الســـیمیائي بالنظریـــة 

  .اللغویة السوسیریة

النظریة التـي اسـتثمرتها المنـاهج النقدیـة النصـانیة وفـي  كل هذه المسائل كانت بمثابة المقدمات

طلیعتهــا الســیمیائیة ، التــي ترتكــز علــى القطــب الــداللي الــداخلي للــنص فــال بــد إذا مــن إضــفاء 

  .صفة األلسنیة على السیمیائیة كمنهج نقدي 

  :  سیمیاء روالن جارت وقلب األطروحة السوسیریة

قضــاءا مهمــا ، حیــث اخــذ سوســیر النظریــة المتفلقــة " بــارت " تشــغل الســیمیائیة فــي اطروحــات 

"( همسلیف "عالم ، كما انتجت من /بالدال والمدلول والمرجع ،اظافة إلى المفهوم المزدوج لغة 

لیمنعـــه نقـــده لسوســـیر حیـــث عمـــل   "بارت " مفهومي وبالرغم من ذلك المرجع النظري ، أن 

ــم العالمــات العــام قــائال  علــى قلــب أطروحتــه القائلــة بجزئیــة اللغــة وانطوائهــا صــرح :"تحــت عل

اللســانیات بــدا یتفكــك الیــوم مــن شــدة النشــبع أو مــن شــدة الجــوع هــذا أو جــزرا وهــذا التفــویض 

  1" .للسانیات هوما ادعوه من جهتي سیمیولوجیا 

                                                             
، دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء ، 3الم عبد العلي ، طعبد الس: روالن بارت ، درس السیمیولوجیا ، ترجمة  - 1

  21، ص 1993المغرب ، 



 اثر اللسانیات على المناهج النقدیة المعاصرة                   :الفصل األول  
 

44 
 

اللسانیات لیست جزءا من علم العالمة العام ولكن الجزء هو علم العالمة ، باعتبـاره  فرعـا مـن 

بدحضــه لهــذه األطروحــة السوســیریة بــل انتقــل إلــى نقــد البنیــة "بــارت " ت ، ولــم یكتــف اللســانیا

النفسیة التي حددها سوسیر لیبین عالقة الدال بالمـدلول ممـا یعنـي أن تجاربـه تـدخل فـي سـیاق 

"إنجیـل السـیمولوجیا " كتابة میثولوجیا الـذي یعـد    "بارت " علم النفس الترابطي ، وضمن 

التــــــــي تقــــــــوم علـــــــــى   ."اللسانیات النفسیة موضحا فیه تصوره لسیمیاء العالمةنظریة تتجاوز    

العالقــة بــین العالمــة والــدال والمــدلول فالعالمــة مكونــة مــن دال ومــدلول ، یشــكل صــعید الــدوال 

     1".صعید العبارة ، ویشكل صعید المدلوالت صعید المحتوى 

  : النظریة البیرسیة وتأثیراتها في السیمیائیة

سوســیر " الســیمیوطیقیة نظریــة جمعیــة ألنهــا أوســع نطاقــا مــن نظریــة "  بیــرس" ظریــة  تعتبــر ن

ــم اللغــة فــي صــورة شــمولیة وأكثــر تصــمیما بوصــفها " بیــریس "،وألن " كیانــا "جعلهــا تتجــاوز عل

والمصـورة وتقابـل المـدلول عنـد " سوسیر"، یتكون من المصورة وتقابل الدال عند "ثالثي المبنى 

ـــــل  والموضـــــوع ، وال  "دي سوسیر " ورة وتقابل المدلول عند والمص" سوسیر "  یوجـــــد لـــــه مقاب

هــو الموضــوع الــدینامیكي  األول، وقــد میــز بــین نــوعین مــن الموضــوعات " دي سوســیر " عنــد 

  .وهو شئ في عالم الموجودات ، الذي تحمل إلیه العالمات وتحاول أن تمثله 

المـــة وعنصـــرا مـــن عناصـــرها المكونـــة ، والثـــاني هـــو الموضـــوع المباشـــر ویشـــكل جـــزءا مـــن الع

  2".بیرس "ویمكن توضیح الكیان الثالثي المبنى للعالمة عند 

                                                             
  .95عبدهللا ابراھیم و اخرون ، معرفة االخرر ، مدخل الى مناھج النقدیة الحدیثة ، ص - 1
،  2005المغرب  ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، 4میجان الرویلي و سعد الیازي ، دلیل الناقد األدبي ، ط - 2

  184ص 
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ویمكـــن تلخـــیص النظریـــة البیرســـیة مـــن منطلـــق العالقـــة القائمـــة بـــین المصـــورة والموضـــوع فـــي 

  :تمثیلها 

  .ورقة مطبوعة تحیل إلى شخص ما على وفق التشابه : صورة فتوغرافیة " -

  .الدخان بالنار ، وارتباط النار بمرور أناس على المكان ارتباط  -

  .ارتباط الحمامة البیضاء بالسالم ، والشمس بالحریة  -

للعالمــة تــربط العالمــة بنفســها وال تحیــل علــى شــئ ســوى عالمــات اخــرى ، " بیــرس " إن نظــرة 

ابكة بمــا فیهــا وینطلـق منهــا لتعریــف جمیــع عناصــر العــالم الحســیة والملموســة ، المنفــردة والمتشــ

    1"اإلنسان بمشاعره وأفكاره

فصـــالتها فـــي الفكــــر  تعنــــي نظریـــة عامـــة للعالمـــات وتــــم" بیـــرس " إذن فالســـیمیوطیقا حســـب 

  .اللساني ثم أنها صدفة لنظریة عامة ، للعالمات وألنساق الداللیة 

هــو  انيسـاإلنمطابقـة لعلــم المنطـق والنشـاط " بیـرس " فـي كافـة أشـكالها وبالتـالي تعــد سـیمیائیة 

  .نشاط سیمیائي في مختلف مظاهره وتجلیاته 

  : عالقة السیمیائیات باللسانیات

إن اللسـانیات " هـذا العلـم أهـم مـن اللسـانیات وذلـك واضـح فـي قولـه " دي سوسـیر " لقد اعتبـر 

لــیس ســوى فرعــا مــن هــذا العلــم العــام والقــوانین التــي ستكتشــفها الســیمیولوجیا ســتكون قابلــة الن 

في المقاربة بـین موضـوعي " دي سوسیر " وقد تمثلت نقطة انطالق   2"على اللسانیات تطبق 

هــذین العلمــین ، فــإذا كانــت اللســانیات تتخــذ اللغــات الطبیعیــة موضــوعا لهــا فــان الســیمیولوجیا 
                                                             

  .185المرجع نفسھ ص  - 1
  .، مرجع سابق 30یوسف غازي ،ص : فردینا ندي سوسیر ، محاضرات في األلسنة العامة ، ترجمة - 2
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تتجلى في هذا المجال إلى دراسة مختلف العالمات داخـل الحقـل االجتمـاعي سـواءا كانـت تلـك 

  .آو غیر لغویة العالمات لغویة 

ســیعكس الوضــعیة وســیعتبر الســیمیولوجیا فرعــا مــن اللســانیات حیــث یقــول فــي " بــارت " لكــن 

     "عناصر السیمیولوجیا" مقدمة كتابه 

، لیسـت اللسـانیات جـزءا ولـو مفضـال " یجب من االن  تقبل إمكانیة قلب االقتراح السوسیري " 

، وذلــك راجــع 1" باعتبــاره فرعـا مــن اللسـانیات  مـن الســیمیولوجیا ، لكـن الجــزء هـو الســیمیولوجیا

عنــد بــارت إلــى أن كــل نظــام ســیمیولوجي یمتــزج حتمــا باللغــة فــال یمكــن االنفتــاح علــى أنظمــة 

السیمیولوجیا األخرى كالطعـام واللبـاس ودراسـة خصائصـها إال عبـر الـدلیل اللسـاني الـذي یقسـم 

یــة أن تخیــل نظــام مــن الصــورة آو األشــیاء دوالهــا ویعــین مــداوالتها ، ومــن ثــم یبــدو لنــا فــي النها

  .التي تستطیع مدلوالتها أن تتواجد خارج اللغة آمر یزداد صعوبة أكثر فأكثر

" ویمكــن القــول بــان جــل البــاحثین یتفقــون علــى أن المشــروع الســیمیولوجي المعاصــر بشــر بــه 

 .  "محاضرات في اللسانیات العامة "في فرنسا في كتابه "سوسیر 

 

 

 

 

 

                                                             
   02روالن بارت ، عناصر السیمیولوجیا ، ترجمة عبد السالم عبد العلي ، ض  - 1
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  :  السیمیائیة واتجاهاتها رسالمدا-

اســتمدت الســیمیائیة أصـــولها  مــن اللســانیات وتفرعـــت باعتبارهــا منهجــا للتحلیـــل إلــى مـــدارس 

  :واتجاهات یمكن تشخیصها على الشكل التالي 

  :ویتفرع بدوره إلى اتجاهات ومدارس: االتجاه الفرنسي

  : السوسیریة: أوال 

هـو مؤسـس اللسـانیات والسـیمیولوجیا علـى " سوسـیر  فردینـا دي" یعد العالم اللغوي السویسري 

الــرغم مــن أن الســیمیائیات لهــا تــاریخ طویــل ،بــدأت بــذورها مــع الفكــر الیونــاني ومــع عطــاءات 

العــرب القــدامى وفالســفة عصــر النهضــة ،إال أن مســاهمتهم جمیعــا كانــت متواضــعة ، بیــد أن 

لهـا مكانـة كبـرى إذا جعلهـا  لـذي حـددالبدایة الحقیقة للسیمیائیة كانت مـع التصـور السوسـیري ا

ــاة  ــدالئل داخــل الحی تشــتمل فــي طیاتهــا علــى اللســانیات وعــدها علمــا للعالمــات یــدرس حیــاة ال

  .االجتماعیة 

المرجـع  استقصـاءوالطبیعیة كذلك ، والعالمة لدى دي سوسیر قائمة علـى الـدال والمـدلول مـع 

  .والعالقة الموجودة بینهما اعتباطیة 

ســـیر عالمتـــه فـــي اطـــار ثنـــائي قـــائم علـــى الـــدال والمـــدلول ، واغفـــل بعـــض وهكـــذا حصـــر سو 

  1.االشارة واألیقونة  المؤشرات الضروریة في التدلیل كالرمز و

وانغالقهــا علــى نفســها ، فقــد " دي سوســیر "وعلــى الــرغم مــن أن المبنــى الثنــائي للعالمــة عنــد 

أثــرى سوســیر المقاربــة الســیمیولوجیا بكثیــر مــن المصــطلحات ، والمفــاهیم اللســانیة والتصــورات 
                                                             

 - 87،ص  1997مارس ، / ، ینایر  3، ع 25ینظر ، جمیل حمداوي ، السیمیوطیقا و العنونة ، مجلة عالم الفكر ، م - 1
88   
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ــه لیكــون رجــل  اإلجــراءذات الفعالیــة الكبیــرة فــي  وفــك مغــالق النصــوص وهــو الشــئ الــذي أهل

  .عصره 

  : سیمیاء التواصل:  ثانیا

  :یمثل هذا االتجاه زمرة المناطقة واللسانیین منهم 

ــدلیل "وغیــرهم كثیــر " بویســنس"و " بریطــو" و " مونــان"و " كــرایس " وینظــر هــذا االتجــاه إلــى ال

علــى انــه أداة تواصــلیة ، أي مقصــدیة ابالغیــة ، ویــذهب أنصــار هــذا االتجــاه إلــى أن تشــكل 

  )القصد –المدلول  –الدال (بنى العالمة من وحدة ثالثیة الم

وتتمحور أعمالهم حول الوظیفة التواصلیة المدركة في البنیات السیمیائیة التـي تشـكلها الحقـول 

" غیر اللسانیة وحصروا السیمیائیة بمعناها الدقیق في انساق العالمات ذات الوظیفة التواصلیة

.1  

دراســة لطــرق التواصــل والوســائل المســتعملة للتــأثیر علــى " بویســنس"الســیمیولوجیا حســب  -

الغیــر قصــد إقناعــه أو حثــه أو إبعــاده ، أي آن موضــوع الســیمیولوجیا هــو التواصــل المقصــود 

  2." السیما التواصل اللساني والسیمیوطیقي 

ة  التواصـلیة ، الن التواصـل فالسیمیولوجیا لدى هؤالء تركز على الدالئل القائمة علـى القصـدی

محـور التواصـل : ولسیمیاء التواصل محوران اثنان همـا "هو الهدف المقصود من السیمیولجیا 

محـــور التواصــل وینقســـم إلـــى تواصــل لســـاني أو إبـــالغ لســاني بـــین البشـــر . ومحــور العالمـــة 

                                                             
  .1989، السنة  10 – 9مجلة الطبعة االدبیة ، العدد  –احمد ھاشم : ینظر ، ایكو ، من النص المفتوح ،ت - 1
، دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء  1مراجعة عبد الجلیل ناظم ، ط فرید الزاھي ،: جولیا كریستیفا ، علم النص ، ت  - 2
  .18ص  –
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بـالغ غیـر لسـاني وهـو كمـا صـنعه بویسـنس كلغـات غیـر ياإلعالمـبواسطة الفعـل  معتـادة  ، وإ

  .التجاریة  اراتهشكاإلاالنسقیة المتعلقة بالشكل ،  النسقیة و  ةكاال شاریتعتمد على معاییر 

محــور العالمـــة وینطلــق مـــن توافــق الـــدال والمـــدلول ، ویصــنف العالمـــة إلــى اإلشـــارة ومؤشـــر 

  1".والرمز كعالمة.كعالمة اصطناعیة وایقون 

  : سیمیولوجیا الداللة: ثالثا 

الـذي یعتبـر البحـث السـیمیولوجي عبـارة عـن دراسـة " روالن بارت " هذا االتجاه حیز من یمثل 

فهنـاك مـن یـدل بواسـطة اللغـة (األنظمة الدالـة فمـن منظـوره أن جمیـع األنسـاق والوقـائع تـدل ، 

  ) .وهناك من یدل بدون لغة ألسنیة

علـى الوقـائع غیـر  ومادامت األنساق والوقائع كلها دالة فال عیب من تطبیق المقاییس اللسانیة

  .اللفظیة أي أنظمة السیمیوطیقا

األطروحة السوسیریة التي تدعو إلى إدماج اللسـانیات فـي السـیمیولوجیا مؤكـدا " بارت "وانتقد "

كان ممیزا من علـم الـدالئل ، بـل السـیمیولوجیا هـي التـي تشـكل  بان اللسانیات لیست فرعا ولو

  .فرعا من اللسانیات

مســتقاة علـى شـكل ثنائیـات مـن األلسـنیة البنیویــة " بـارت"لـة التـي حـددها فعناصـر سـیمیاء الدال

  .اللغة والكالم ، الدال والمدلول ، المركب والنظام ،التقریر واإلیحاء : وهي 

تســلح باللســانیات لمقاربــة الظــواهر الســیمیولوجیة كأنظمــة اإلشــارات " بــارت"وهكــذا نالحــظ أن 

سناق اللفظیة وغیر اللفظیة في العمل الفني ، ومـن األ، قصد البحث عن داللة ...واألساطیر 

                                                             
  .10، ص  2008ینظر ، نادیة بوشفرة ، مباحث في السیمیائیات السر دیة ، دار االمل للنشر ، الجزائر ،  - 1
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الدراســات التــي قــام بهــا یظهــر انــه حــدد أن الســیمیائیة تقــوم علــى العالقــة بــین العالمــة والــدال 

  1."والمدلول

ویــرى هـــذا االتجــاه أن الســـیمیاء هــي دراســـة األنظمــة الدالـــة مــن خـــالل الظــواهر االجتماعیـــة 

غیـر اللغویـة خاصـة ، ویركـز علـى تطبیـق مفــاهیم  النضـالوغیرهـا ویؤكـد علـى دراسـة أنظمـة 

اللســانیات فــي شــكلها البنیــوي ووجهتهــا الداللیــة الموصــولة بالحیــاة االجتماعیــة األفــراد ویــرون 

یقــع وراءه لتصــبح مهمــة الناقــد هــي  يءبــان الــنص األدبــي لــیس نتاجــا بــل هــو إشــارة إلــى شــ

  .تفسیر هذه اإلشارة واستكشاف حدودها 

  :مدرسة باریس السیمیولوجیة :  رابعا -

وغیــرهم ، وتجســدت أعمــال " حــان كلــود كــوكي " و " غریمــاس "ویمثــل هــذه المدرســة كــل مــن 

، مدرسـة " السیمیولوجیة "تحت عنوان  1982هذه المدرسة في الكتاب القیم الذي صدر سنة 

منظــور  األدبیــة مــن واألجنــاسات بــاطوكــان رواد مدرســة بــاریس یهتمــون بتحلیــل الح.بــاریس 

سیمیوطیقي بغیة استكشاف القوانین الثابتة المولدة لتمظهرات النصوص العدیـدة ، اذا نصـبت 

علـى النصــوص السـردیة والحكائیــة الخرافیـة فكــان یهـتم فــي أبحاثـه بالداللــة " غریمــاس"ابحـاث 

وشكلنة المضمون ، معتمدا في ذلك على التحلیل البنیوي وكان منهجه في تحلیل  الخطابـات 

ســطحي وعمیــق ، إلــى جانــب نظــام العملیــات الــذي : صــیة الســردیة یرتكــز علــى مســتویین الن

" عزیمــاس"ومــن هنــا نالحــظ أن هــذا االتجــاه وأنصــاره أمثــال  2.یــنظم انتقــال قیمــة إلــى أخــرى 

                                                             
 1986افیة العامة ، بغداد ، ، روالن بارت ، مبادئ في علم الداللة ، ترجمة محمد البكري ، دار الشؤون الثق) ینظر(  - 1

  .19، ص 
، ترانس ھوركز ، البنیویة و علم االشارة ، ترجمة مجید الماشطة ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، ) ینظر(  - 2

   119،ص  1986
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أبحاثهم قائمة  على البنیة العاملیة من مرسل ومرسل إلیه عالوة على وجود المربع السیمیائي 

  .بنیة العمیقة في النص السردي الذي یتحكم في ال

  : اتجاه السیمیوطیقا المادیة :  خامسا

ـــین اللســـانیات " جولیـــا كریســـتیفا"وتمثـــل هـــذا االتجـــاه  ـــق ب ـــي بحثهـــا علـــى التوفی ـــث تعتمـــد ف حی

والتحلیل الماركسي إلیجاد التحاور بـین الـداخل والخـارج مـن المعطـى التجریبـي الـداخلي ، فقـد 

ــم یكــن اســتخدمت مصــطلحات  ــة ، ول ــدلیل فــي النصــوص المحلل ســیمیولوجیا للوصــول إلــى الت

الداللــة ســبل المدلولیـــة مســتعملة مصــطلحات ذات بعــد ماركســي كـــالمنتج " كریســتیفا " هــدف 

والممارسة الدالة ، والمنتوج على عكس المصطلحات المستخدمة في الفكر الرأسمالي كالمبدع 

  1.واإلبداع الفني 

ثة مثلت هـذا االتجـاه وأظهرتـه للوجـود وهـذا تبعـا علـى ماتبنتـه مـن قواعـد ونالحظ أن هذه الباح

  .فحاولت التوفیق بین اللسانیات والتحلیل الماركسي

  :السیمیولوجیا الرمزیة :  سادسا

وتســمى ســیمیولوجیا " وجــان جــاك نتیــي" "مولینــو "ویمثــل هــذا االتجــاه الســیمیولوجي الفرنســي "

" بیـــرس"نظریـــة " ونتیـــي" "مولینـــو"كـــل مـــن  اســـتلهمة ، حیـــث المدرســـة بنظریـــة األشـــكال الرمزیـــ

األمریكــي الموســعة عــن العالمــة وأنماطهــا كاإلشــارة واالیقــون والرمــز ، واســتلهما أیضــا فلســفة 

                                                             
  .42، ص 1996، محمد عزام ، النقد و الداللة نحو تحلیل سیمیائي االدب ، وزارة الثقافة ، دمشق ، ) ینظر(- 1



 اثر اللسانیات على المناهج النقدیة المعاصرة                   :الفصل األول  
 

52 
 

الرمزیــة التــي تنظــر إلــى اإلنســان علــى انــه حیــوان رمــزي ، وتــدرس هــذه المدرســة " كاســیرر "

  1."االتجاهات السیمیولوجیا األخرى األنظمة الرمزیة بدال من أنظمة العالمات في 

وحصـر الحـدث الرمـزي فـي " كاسـیرر " و " بیرس"والمالحظ هنا أن هذا االتجاه جمع بین أداء

النصوص والمأثورات الشفویة ، والقرارات والتنظیمات واألنظمة ولهـا ثالثـة مسـتویات المسـتوى 

  .المحاید والحسي والمستوى الشعري 

  : االتجاه األمریكي

علـى علـم العالمـات مصـطلح السـیمیوطیقا التـي تقـوم فـي " بیـرس"" أطلق الفیلسوف المنطقـي "

نظــره علــى المنطــق والظاهریــة أو الظاهراتیــة ، وبهــذا المفهــوم تكــون الســیمیوطیقا لــدى بیــرس 

مــدخال ضــروریا للمنطــق وبحثــا موســعا ، إذا ینكــب علــى الــدالئل اللســانیة وغیــر اللســانیة ومــن 

بارهــا ســیمیوطیقا الداللــة والتواصــل والتمثیــل فــي أن واحــد ، كمــا أنهــا اجتماعیــة هنــا یمكــن اعت

  2".وجدلیة وتعتمد على البعد التركیبي والداللي وعلى البعد التداولي 

انـــه حـــول كـــل مظـــاهر الوجـــود إلـــى عالمـــة حتـــى " بیـــرس " ومـــا یالحـــظ علـــى ســـیمیوطیقا  -

فــت للنظــر أن كــل هــذه لكــاره ، ومــن فأ اإلنســان فــي نظــره عالمــة بمــا فــي ذلــك مشــاعره و

جعـل كـل ســهام  ســوى عالمـة أخـرى ، وهـذا مـا يءتحیـل إلـى شـ العالمـات فـي نهایـة األمـر ال

  .النقد تصوب الیه

  

  
                                                             

  .121، ص  2002محمد بلوحي ، الخطاب النقدي المعاصر ، دار الغرب للنشر و التوزیع ، وھران ، الجزائر ، ط - 1
  .125نفس المرجع ، محمد بلوحي ،ص  - 2
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  : االتجاه الروسي

التــــي تعــــد مــــن أبــــرز المــــدارس " تــــارتو" ومــــن أبحــــاث الشــــكالنیین الــــروس ظهــــور مدرســــة " 

، ... وغیرهمـــا " وتـــودروف " "یـــوري لوتمـــان " البـــارزین الســـیمیولوجیة الروســـیة ومـــن اعمالهـــا 

واهتمت هذه المدرسة سیمیوطیقا الثقافة باعتبارها الوعاء الشامل الذي تدخل فیه جمیع نـواحي 

الســـلوك الفـــردي منـــه والجمـــاعي ، ویتعلـــق هـــذا الســـلوك بإنتـــاج العالمـــات واســـتخدامها ، الن 

اللتها إال مـن خـالل وضـعها فـي إطـار الثقافـة تكتسب د العالمة عند أصحاب هذه المدرسة ال

ــة ال توجــد اال مــن خــالل العــرف واالصــطالح ، فهــذان بــدورهما همــا نتــاج  فــإذا كانــت الدالل

الینظــر أصــحاب هــذه  التفاعــل االجتمــاعي وبالتــالي فهمــا یــدخالن ضــمن آلیــات الثقافــة ، و

أي مجموعـات مـن العالمـات  المدرسة إلـى العالمـة المفـردة بـل یتكلمـون دومـا مـن أنظمـة دالـة 

  1.وترتبط الثقافة باللسانیات البنیویة والتحلیلیة ولسانیات الخطاب 

  : االتجاه االیطالي

حیـث اهــتم هـذان الباحثــان كثیــرا " روسـي النــدي " و " امبرتوایكــو"یمثـل هــذا االتجـاه كــل مـن " 

ر سـیمیوطیقا الثقافـة بالظواهر الثقافیة بوصفها موضـوعات تواصـلیة و اسـناقا داللیـة علـى غـرا

ــارة أن ســلوك مبــرمج وان إي نســق تواصــلي " ایكــو"فــي روســیا ، ویؤكــد  علــى كــل تواصــل عب

  2.یؤدي وظیفة ما ، ومن ثم یمكن ألي نسق آن یؤذي دورا تواصلیا

                                                             
حمید لحمیداني و آخرین ، إفریقیا الشرق ، : ، مارسیلو داسكال ، االتجاھات السیمیولوجیا المعاصرة ، ترجمة ) ینظر( - 1
  .18، ص  1987،  1دار البیضاء ، المغرب ، طال

،  1982، سنة  19و  18، كریسیان دیكان ، حوار مع جاك دریدا ، مجلة الفكر العربي المعاصر ، العددان ) ینظر(- 2
  .24ص
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هـي تعریـة الـدلیل االیـدیولوجي " روس النـدي " ومن خـالل ماسـبق یبـدو أن السـیمیوطیقا لـدى 

" روســي النــدي" ة االجتماعیــة للســلوك اإلنســاني والســیمیوطیقا عنــد وفضــحه مــع تعریــة البرمجــ

  .علم شامل للدلیل وللتواصل الفظي

لقد اشرنا فیما سـبق إلـى أهـم االتجاهـات السـیمیولجیة التـي تناولـت كثیـرا مـن الظـواهر اللفظیـة 

ـــت اتجـــاهین داخـــل الســـیمیولوجیا المعاصـــرة االتجـــاه ـــة وعلیـــه یمكـــن أن نمیـــز بی ـــر اللفظی  وغی

" بیــــرس"واالتجــــاه األمریكــــي ورائــــده كــــل مــــن " سوســــیر"األوربــــي الــــذي انبثــــق عــــن تصــــورات 

  وغیرهم... وموریس

توجد بعد سیمیولوجیا واحدة ذات مجموعة مـن المفـاهیم والمنـاهج  وماهو مالحظ ضمنیا انه ال

كة متوفرة على مشاكل تقویم الحلول ، ومعاییر هذا التقویم مجموعـة مـن شـانها أن تكـون مشـتر 

ـــذین یعتبـــرون أنفســـهم ســـیمیولوجین ویعـــود هـــذا االخـــتالف فـــي االتجاهـــات  بـــین كـــل أولئـــك ال

، والــى تصــورات ) دي سوســیر ،بیــرس (والمــدارس الســیمیولوجیة إلــى تعــدد الروافــد والمشــارب 

ونظـــرا لتشـــعب اســـتخدامات المـــنهج .كــل ســـیمیائي علـــى حـــدة ومنطقـــاتهم النظاریــة والمنهجیـــة 

فـي اسـتثماره وفـي  الدارسـینالت معرفیة مختلفة ، ظهـر تبـاین كبیـر بـین السیمیولوجي في مجا

مصــطلحاته وذلــك تبعــا الخــتالف المرجعیــات ، وتبــاین المنطلقــات  تعریفــه وضــبط حــدوده و

إن للســـیمیاء أســـماء عدیـــدة وهـــو تعـــدد یرمـــز إلـــى الحیـــرة والتـــردد حـــول نظامهـــا . الحضـــاریة 

االیســــتیمولوجي ، ولقــــد راینــــا أن القضــــیة التــــي شــــغلت الكثیــــر واختلــــف فیهــــا العدیــــد هــــي أن 

ف كثیـرون علـى أن السـیمیولوجیا لیسـت سـوى اللسانیات جزء من السیمیولوجیا ، في حین یرهـ
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جزءا من الكل أي من جزء من هذا العالم العام الـذي تشـعبت منـه معظـم العلـوم ، علـى غـرار 

 .السیمیولوجیا آو السیمیائیة التي اعتبروها جزءا أو متفرعة منها 

ثـل البنیویـة كان من ثمار الدرس اللساني الحدیث ظهور مناهج وتیـارات نقدیـة كثیـرة ، م       

السیمیائیة والشعریة ، أثرت اآلراء النقدیة المعاصرة وأمدتها بأشـكال جدیـدة بغیـة  واألسلوبیة و

فهم وتأویل الـنص األدبـي فـي جمیـع أشـكاله ، وتطـویر طرائـق منفتحـة للقـراءة فسـاهمت بـذلك 

ــي تحدیــد الــوعي النقــدي وتطــویره مــن خــالل إعــادة النظــر فــي طریقــه التعــاطي مــع قضــای ا ف

  .المعنى 

وقد عرف حقـل الدراسـات األسـلوبیة تطـورا كبیـرا عنـد الغـرب خصوصـا فـي الربـع األخیـر     

مـن القــرن الماضــي وهـذا علــى یــد مجموعــة مـن البــاحثین ، الــذین حـاولوا إرســاء مجموعــة مــن 

القواعد ووضع إستراتیجیة معینة لهذا النوع من الدراسة ، لتحدید كیفیة التعامل مع النصـوص 

دبیــة وهــذا ال یمكــن أم یقضــي بــأي حــال مــن األحــوال الجهــود الرائــدة التــي ســبقت اللســانیة األ

الحدیثــة وكــان لهــا الفضــل فــي تشــكیل الصــرح المعرفــي و المنهجــي للــدرس األســلوبي ، فهــذا 

 النطالقــهالحقـل الدراسـي یصـعب القــبض علـى بدایاتـه األولـى ، وصــعوبة تحدیـد تـاریخ دقیـق 

الــدرس األســلوبي نشــاطا مارســته جمیــع المعــارف التــي اتخــذت مــن  األســلوبیة ، بســبب كــون

لــى جانـــب هــذا فاألســلوبیة تتــداخل مـــع علــوم أخــرى وخصوصــا علـــم  الخطــب میــدانا لهــا ، وإ

البالغــة ، لــذلك هنــاك مــن یعتبرهــا الوریــث الشــرعي لهــا ، إلــى جانــب تــداخلها مــع اللســانیات 

  .وعلم النص حتى أن األسلوبیة نفسها غدت
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وهذا ما خلـق سـبا كبیـرا لـدى الدارسـین والنقـاد فـي كیفیـة تصـنیف هـذه األسـلوبیات لكـن       

أن األسلوبیة انبثقت من الفكر اللغوي قبل الحركة البنیویة " المتفق علیه حسب صالح فضل 

، إذ أن أول مؤســـس لهـــا هـــو 1" متـــأثرة بـــذات االتجاهـــات التـــي أســـهمت فـــي تشـــكیل البنیویـــة 

الـذین قـاموا " دي سوسـیر "  تالمـذةأسـس األسـلوبیة التعبیریـة ، وهـو أحـد الـذي " شارل بـالي "

بجمـــع محاضـــراته الشـــهیرة التـــي تتعلـــق باللســـانیات العامـــة ، فالربـــي أن نقـــول بأنهـــا أســـلوبیة 

  .لسانیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
  .105: ،ص) ت . د(، 1مناهج النقد املعاصر ، دار اآلفاق ، لبنان ، بريوت ، ط: صالح فضل   1
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 :مفهوم األسلوبیة 

قبل أن نلج إلى مفهوم األسلوبیة یجب علینا أن نـذكر بأنهـا ولیـدة القـرن العشـرین وهـي       

بذلك تفتـرق واألسـلوب فـي مفتـرق العلمیـة ، فاألسـلوب مهـد طبیعـي لألسـلوبیة وهمـا یشـتركان 

فـــي كونهمـــا یقومـــان علــــى مبـــدأ االنتقـــاء واالختیـــار للمــــادة األدائیـــة والتـــي تتكفـــل األســــلوبیة 

ن كان مجالها یظل في دائرته بدراسته   ا ، ومن ثم فإن مصطلح األسلوبیة یتجاوز األسلوب وإ

فهي تحلیل موضـوعه ألسـلوب وشـرطه للموضـوعیة " الشك أن األسلوبیة تعني باألسلوب ،  

  1."وركیزته األلسنیة 

ذا أردنا التدقیق أكثر فهي        دراسة الخصائص اللغویة التي یتحـول بهـا الخطـاب عـن:" وإ

، وال شــك أیضــا أننــا نشــعر فــي ثنایــا هــذا 2"ســیاقه اإلخبــاري إلــى وظیفتــه التأثیریــة والجمالیــة 

المفهــوم األخیــر بأطیــاف البالغــة مصــطلحا ومفهومــا ، إذ ال تعــد األســلوبیة أن تكــون امتــدادا 

لهـا ومرحلـة متطـورة عنهـا ، ویمكننـا أیضـا أم نعتبرهـا بأنهـا بحـث عمـا یتمیـز بـه الكـالم الفنـي 

بقیة مستویات     أوال وعن سائر أصناف الفنون اإلنسـانیة ثانیـا ، ویمكـن تعریفهـا أیضـا  عن

علم یهدف إلى الكشف عن العناصر الممیزة التي بها یسـتطیع المؤلـف البـاث مراقبـة :" بأنها 

حریــة اإلدراك لــدى القــارئ المتقبــل والتــي بهــا یســتطیع أیضــا أن یفــرض علــى المتقبــل وجهــة 

ومن هذه التعریفات یظهر جلیا أن األسلوبیة فن من أفنـان شـجرة  3."م واإلدراك نظره في الفه

  .اللسانیات ، وأنها ولیدة البالغة ووریثها المباشر وقائما بدیال عنها 

                                                             
  .135: م ، ص1998إسرتاتيجية القراءة التأصيل واإلجراء التقدي ، دار الكندي ، األردن ، : بسام قطوس   1
  .56:، ص2002، 1البىن األسلوبية ، املركز الثقايف العريب ، املغرب ، الدار البيضاء ، ط : حسن ناظم    2
  .72: م، ص1983، بريوت ، لبنان ، 1والنشر ، ط النقد واحلداثة ، دار الطبيعة للطباعة: عبد السالم املسيدي    3
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  :مفهوم األسلوب 

مـن المعلــوم إن كلمــة أســلوب مـن حیــث هــي كلمــة قدیمـة فــي اللغــة العربیــة فقــد وردت        

یقــال :" ت فــي مصــنفاتها اللغویــة والمعجمیــة ، قــال صــاحب اللســان فــي كــالم العــرب ، وجــاء

واألســلوب الطریــق والوجــه : للســطر مــن النخیــل أســلوب ، وكــل طریــق ممتــد أســلوب ، قــال 

  1."الطریق تأخذ فیه : أنتم في أسلوب سوء ویجمع أسالیب ، واألسلوب : والمذهب ، یقال 

  2."طریقته : لوب فالن سلكت أس"...... وجاء في أساس البالغة       

" شـارل بــالي " أمـا تعریـف األســلوب كمصـطلح فلـم یحــدد إال فـي الدراسـات الحدیثــة مـع      

ومن جاء بعده وتعریفه طبعا یخضع االهتمامات المعرف ، واآلراء التي تمثلهـا مدرسـته وهـذا 

  :ما یتضح في األحكام اآلتیة 

  " ؛) علم البالغة ( هو المتحدث  ، األسلوب) علم النفس ( األسلوب هو السلوك 

  ؛) الفقیه اللغوي ( ، األسلوب هو الشيء الكامن ) األدیب ( األسلوب هو الفرد 

  3) ."الفیلسوف ( ، األسلوب هو المتكلم الخفي ) اللساني ( األسلوب هو اللغة 

األســلوب حــدث یمكـــن " وربمــا جــد فــي كــالم منـــذر العیاشــي شــیئا مــن الدقـــة إذ یقــول       

ـــه مال ـــه ، وهـــو : حظت ـــة حدوث ـــر غای ـــه ، وهـــو نفســـي ألن األث ـــه لســـاني ألن اللغـــة أداة بیان إن

  4."اجتماعي ألن اآلخر ضرورة وجوده 

                                                             
  63ص .، مادة سلب ) ت . د( ، 3ريوت ، طلسان العرب ، دار إحياء الرتاث ، ب: ابن منظور   1
  143ص.م ، مادة سلب 1992، 3أساس البالغة ، دار إحياء الرتاث ، بريوت ، ط: الزخمشري   2
  .02: م، ص2003، 1خالد حممود مجعة ، دار الفكر ، دمشق ، ط: لسانية ، ترمجة  أسلوبيةحنو نظرية : فيلي ساندريس   3
  .37: م، ص1990، 1، منشورات إحتاد كتاب العرب ، دمشق ، ط  األسلوبيةمقاالت يف : منذر عياشي    4
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ومن هنا یتبین لنا بأن مصطلح األسلوب له عدة تعریفات منها ما یتعلق بالمبدع نفسـه       

انطالقــا مــن القــارئ أو ومــنهم مــن یعتبــره بأنــه هــو الرجــل نفســه ، وهنــاك مــن یقــدم لــه تعریفــا 

المتلقي ، وما یمكن استنتاجه هو أن األسلوب یبقى مرتبطا دائما بمنتجه وهـو طریقـة التعبیـر 

  .الممیزة لكاتب معین 

 :أصول مصطلح األسلوبیة  

حیـث " یعتبر مصـطلح األسـلوبیة مـن المصـطلحات الحدیثـة قیاسـا بمصـطلح األسـلوب       

التـــي شـــهدها علـــم اللغـــة بظهـــور اللســـانیات الحدیثـــة مـــع دي ظهـــرت بعـــد الفتوحـــات العلمیـــة 

ــذه  ، أمــا األســلوبیة " شــارل بــالي " سوســیر ، لكــن التجســید الفعلــي لهــذا العلــم كــان مــن تلمی

كمـنهج نقــدي فــیمكن تصـنیفها ضــمن علــم اللغــة ، وهـذا الــرأي یــنهض بـه مجموعــة مــن النقــاد 

وصــف للــنص األدبــي حســب " ألســلوبیة الــذي یقــر بــأن ا" میشــال أریفــي " والدارســین أمثــال 

، فاآللیــات التــي یســتخدمها المــنهج األســلوبي مســتمدة مــن  1"طرائــق مســتقاة مــن اللســانیات 

أدوات الوصف اللغوي ، الذي یقوم على تحلیل مستویات اللغة ، ولكـن تتفـرد األسـلوبیة علـى 

شـعریة خصوصـا ظـاهرة اللسانیات بجملة من السمات وذلك بالبحث في الكالم الفني واللغة ال

عناصــر الداللــة ومــا یــرتبط بهــا مــن ســیاقات ،  تمهــلاالنزیــاح إلــى جانــب ذلــك فاألســلوبیة ال 

ومــن هنــا یمكــن القــول أن األســلوبیة تتكفــل بمهمــة التمییــز بــین اللغــة العادیــة واللغــة الجمالیــة 

  .لتقف على الخصائص النوعیة لهذه األخیرة 

                                                             
  .83: م ، ص1982،  2، الدار العربية الكتاب ، ط  واألسلوبية األسلوبعبد السالم املسيدي ،   1
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بــین األســلوبیة والبنیویـة علــى اعتبــار أن األســلوبیة  التخــرجو وهنـاك نــوع مــن التـداخل "        

انبثقت مـن الفكـر اللغـوي واألدبـي قبـل الحركـة البنیویـة متـأثرة بـذات االتجاهـات التـي أسـهمت 

، وبالتـالي فـإن هنــاك " شـارل بــالي " فـي تشـكیل البنیویـة إذ كمــا قلنـا أن أول مؤسـس لهــا هـو 

یـة واتجاهـات دراسـة األسـالیب التعبیریـة مـن ناحیـة ثانیـة نوعا من الترابط بین األلسنة مـن ناح

."1   

ن كـــان فـــرق         ـــاط الشـــيء بعلـــة نشـــوئه ، وإ ـــرتبط باللســـانیات ارتب ــذا ألن األســـلوبیة ت وهـ

 البالغیــةبینهمـا ، ألن مــادة اللســانیات هــي اللغــة العادیــة المنطوقــة أو المكتوبــة ذات الوظیفــة 

فــي أســلوبها وهــي تقــوم فــي منطلقهــا مــن  تالتمــایزابیــة ذات أمــا األســلوبیة فتهــتم باللغــة األد

  .الفكر اللغوي واألدبي 

 :تاریخ األسلوبیة 

لعــرض فكــرة دقیقــة إلــى حــد مــا عمــا مــر بــه الــدرس األســلوبي مــن مراحــل ال بــد مـــن       

فتاریخ األسلوبیة قـدیم " اإلشارة إلى ما كان قد عرفه هذا الباب من تقالید وشهده من تطویر ،

قدم االهتمام بأشكال المقوالت والنصوص اللغویة ،والبالغة هي أقدم شاهد على هذه الدراسة 

من آثار أثبتت منذ القرن الخـامس مـیالدي ومازالـت تـؤثر فـي األسـلوبیة إلـى یومنـا بما تقدمه 

هذا ، والجهود التي بذلت في إطـار الرعایـة اللغویـة والنقـد اللغـوي والنقـد األسـلوبي منـذ القـرن 

السابع عشر مرحلة ثانیة في التاریخ األسلوبي مرحلة ال یزال لهـا آثـار واضـحة إلـى حـد اآلن 

  .ن أراء معیاریة وتعلیمیة بما فیها م

                                                             
  .20: م، ص1985، 1صالح فضل ، علم األسلوب مبادئه وإجراءاته ، دار اآلفاق ، لبنان ، ط  1
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وبــاحترام التمیـــز الفنـــي والخصوصـــیة الفنیـــة منـــذ القـــرن الثـــامن عشـــر تشـــكلت المرحلـــة       

الثالثـــة التـــي تبلـــورت فـــي التركیـــز علـــى طبیعـــة العمـــل اللغـــوي وهنـــا بـــدأت األســـلوبیة األدبیـــة 

   1."والعلمیة من الناحیة الفنیة 

دأت ترى النور منذ مطلع القرن العشرین ، كمـا قلنـا سـابقا وأما األسلوبیة اللسانیة فإنها ب     

الـذي شـكل مشـروعه األول فـي هـذا المجـال بدایـة مرحلـة جدیـدة ، ثـم " شارل بـالي " على ید 

الذي أمن بضـرورة االسـتمرار فـي الـدفاع عـن " مییر " "   Mayer" جاء بعد العالم األلماني 

  . األسلوبیة بوصفها فرعا علمیا قائما بذاته

لــى جانــب كــل ذكــر مــن أعــراف فــي الدراســة األســلوبیة ، البــد مــن اإلشــارة إلــى أن         وإ

اللسانیات البنیویة بأشكالها المختلفة بما فیهـا علـم النحـو التولیـدي التحـویلي تـؤثر فـي مناقشـة 

القضــیة األســلوبیة وتنمیتهــا ، ألن هــذه القضــیة وكمــا اشــرنا ســابقا ومنــذ أن تمــت إثارتهــا أول 

  .رة هي في تجدد دائم ومستمر مع تفاوت في الدرجة م

  :اتجاهاتها وأعالمها 

یجدر بنا اإلشارة إلـى أن أعـالم األسـلوبیة كثیـرون جـد وال یمكـن حصـر عـددهم بسـهولة ،    

  :وأمام هذا العدد غیر المحدود نقف إزاء عدد من االتجاهات األسلوبیة الكثیرة أهمها 

 ):التعبیریة ( األسلوبیة اللسانیة  )1

بحـث فـي األسـلوبیة " وقد عـرض أفكـاره فـي كتابـة الموسـوم " شارل بالي " ویقف على رأسها 

م، وهــذا االتجـاه ال یهــتم بــاألدب وحــده بـل بــالكالم عامــة أي بالوســائل 1909ســنة " الفرنسـیة 

                                                             
  .40: ، ص) ت .د(مدخل نظري ودراسة تطبيقية ، مكتبة اآلداب ، مصر ،  األسلوبية، فتح اهللا امحد سليمان ، ) ينظر(  1
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تهـا التي تتوفر علیها اللغة اإلنسانیة للتعبیر عن الجانـب العـاطفي للمخاطـب ، وهـي فـي حقیق

ذلك االهتمام البحثي والتحلیلي والوصفي باألسـلوب أخـذا بالمنـاهج وأسـس لسـانیة تـدخلها فـي 

  1."دائرة البحث اللساني والنظري 

فاألســلوبیة اللســـانیة هـــدفها األول هـــو التوضـــیح والتفســـیر ودراســـة طبیعـــة لمقتضـــیات التـــي " 

لسـانیة تحتهـا تجعـل منهـا علمـا تتحول فیها لعناصر اللغویة إلى محسنات وأدوات األسـلوبیة ال

نظریا وتطبیقیا في آن واحد فتستعمل نظریة األسـلوب لـدى الرعیـة فـي إبـراز الجانـب النظـري 

و السـیما فـي المقتضـیات التـي تفصـل فـي نظریـة مـا ، هـذا مـن ناحیـة ، وتسـتعمل األســلوبیة 

  2." التطبیقیة اإلشارة إلى المستوى التطبیقي فیها من ناحیة أخرى 

إذا فاألســــلوبیة اللســــانیة تشــــكل فرعــــا مســــتقال فــــي اللســــانیات بــــالنظر إلــــى موضــــوعها       

وأهدافها واهتماماتها المعرفیة ، وأن وجهتها األولى كانت لسانیة بحتة خصوصا مـع لسـانیات 

" وهنـــاك ال یمكـــن إنكـــار دور اللســـانیات فـــي نشـــأتها وخصوصـــا علـــى یـــد " . دي سوســـیر " 

  ".أولمان " أصبحت أبرز أفتان اللسانیات صرامة على حد بعید  ، حیث أنها" شارل بالي 

 :األسلوبیة النفسیة  )2

ظهر هذا االتجاه فـي خضـم ازدهـار المـنهج النفسـي فـي الدراسـات اإلنسـانیة واألدبیـة فـي "   

أوروبا وفي ألمانیا على وجه الخصوص ، حیـث عمـل أنصـاره علـى دراسـة اللغـة اإلنسـانیة ، 

" ولكــن لــیس مــن وجهــة روحیــة وجمالیــة حیــث یقــف علــى البعــد النفســي للغــة ، وكــان الرائــد 

                                                             
لد األول ، ال   1   .130: م، ص1981عدد الثاين ، اجلزء األول ، حممد عياد ، األسلوبية احلديثة ، جملة فصول ، ا
  .146: م ، ص1984، 1بني البالغة واألسلوبية ، مكتبة احلرية احلديثة ، القاهرة ، ط: حممد عبد املطلب ،  2
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لیطــور أبحــاث " لیوسبســتر " نــت فلســفیة ، ثــم ســرعان مــا جــاء بعــده لكــن وجهتــه كا" فوســلیر 

التحلیل النفسي ویقف على الجوانب الجمالیة في اللغـة ، وقیمتهـا الرئیسـیة التـي تمنحهـا تمیـزا 

وتفردا ، وقد عالج مشاكل أسلوبیة محددة متعلقة ببعض الحقول الداللیة فقد حاول الربط بین 

ــم اللغــة واألدب ویشــكل بین ــدا عــن الجانــب عل همــا جســرا علمــي ، فــال یمكــن دراســة اللغــة بعی

ومن هنا هذا االتجاه شكل أهم اتجاهات التحلیـل األسـلوبي الـذي یعتمـد علـى  1".األدبي فیها 

التـــذوق الشخصـــي ، حیـــث یحـــاول أن یعكـــس المثیـــرات التـــي تضـــل مـــن الـــنص إلـــى القـــارئ 

  .إلى روح العمل األدبي ویحاول أن یحدد نظام التحلیل على هذا األساس لیصل 

 :األسلوبیة البنیویة  )3

استفاد أنصار هذا االتجاه من علم اللغة حیث استمدوا منه إجراءاتـه المنهجیـة وأدواتـه        

التحلیلیة وخصوصا في التعامل مـع اللغـة كنسـق وهـذا مـن أجـل الوصـول إلـى تماسـك الـنص 

" میشـال ریفـاتیر " هـذا االتجـاه الناقـد  الذي هو عبارة عن نسیج متكامل األجـزاء ، وأحـد رواد

یمثــل بنیــة متكاملــة تحكــم العالقــات بــین عناصــرها قــوانین خاصــة بهــا : " ....... حیــث قــال 

للبنیة وربما یكون قد استمد منـه هـذا " بیاجي " ، وهذا التعریف ال یختلف عن تعریف 2....."

أن هـذا الناقـد أحـد أقطـاب نظریـة  المفهوم ، الذي یربطه دائما بعنصر القارئ ، وعلى اعتبار

التلقــي ، فیركــز علــى ردة فعــل هــذا األخیــر ، الــذي ینكســر أفــق توقعــه نتیجــة الصــدمة التــي 

  .یتلقاها من خالل قراءة النص ، وهذه هي لذة القراءة ومتعة التلقي حسب ریفاتیر 

                                                             
  .62: ، ص2002،   1البىن األسلوبية ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، ط ،حسن ناظم    1
  .11: م ، ص 1989، 1األسلوبية منهجا نقديا ، وزارة الثقافة السورية ، دمشق ، ط ،حممد عزام   2
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 :األسلوبیة اإلحصائیة  )4

رى باســتثمار العلــوم الدقیقــة داخــل حقــل ینفــرد هــذا االتجــاه عــن بــاقي االتجاهــات األخــ       

الذي یقـدم للباحـث " الدراسة األسلوبیة ومقاربة النصوص األدبیة وخصوصا علم اإلحصاء ، 

إحصائیات دقیقة ونسب مئویة تخص بنیة اللغة ككل ، وذلك من خالل الوقـوف علـى تحلیـل 

الجمــل المهیمنــة األصــوات ، وطبیعتهــا وصــفاتها ، كمــا یقــف علــى المســتوى النحــوي لیــدرس 

ســـواءا الفعلیـــة أو االســـمیة ، وكـــذلك الحـــال مـــع المســـتوى الصـــرفي والـــداللي وهـــذا مـــا یمـــنح 

الباحــث صــورة واضــحة حــول التركیبــة اللغویــة داخــل الــنص األدبــي ، ومــن ثــم الوصــول إلــى 

األحـوال النفســیة وقیــاس العواطــف واالنفعــاالت مـن حیــث الحــدة والشــدة والحــرارة أو العكــس ، 

لوصــول فــي النهایــة إلــى الخصــائص التــي تمیــز لغــة المبــدع ، وهــذا هــو الهــدف الرئیســي ثــم ا

  1."للباحث األسلوبي 

وما هو مالحظ أن المنهج كسب تأیید الكثیر مـن النقـاد والدارسـین فـي البیئـة العربیـة         

ـــي " یوســـف وغلیســـي " و " أحمـــد مطلـــوب " الـــذین وظفـــوه فـــي دراســـاتهم التطبیقیـــة ومـــنهم  ف

  .الذي یعد من أهم رواده " جون موهن " الجزائر ، وعند الغرب نجد 

ویمكننا القول بأن التحلیل اإلحصائي األسلوب یهدف إلى تمییز السمات اللغویة فیـه         

  .وذلك بإظهار معدالت تكرارها ونسب هذا التكرار 

                                                             
م ،  1989، منشورات دراسات أسال فاس 1حممد العمري ، ط: البالغة واألسلوبية ، ترمجه : ، هنريش بيليت ) ينظر (   1
  .37: ص
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تــه وجـــدوى الدراســـات ولــم یســـلم هـــذا االتجــاه األســـلوبي مـــن النقــد والتشـــكیك فـــي فاعلی       

اإلحصائیة المستخدمة في الوصف والتصنیف لآلثار األدبیـة ، لكـن أفـراد النقـاد العـرب علـى 

: " إذ قـــال " محمــد العمــري " ضــرورة توظیــف اإلحصــاء فــي تحلیــل الخطـــاب األدبــي مــنهم 

 یعتبر الكم في حد ذاته عامال من عوامل البروز والظهور فـالمواد التـي تتكـاثف بشـكل عـادي

،هذا یبرز أن العرب أیضا اهتموا 1"بالنسبة لمستعمل اللغة كفیلة بإثارة االنتباه بكمیتها نفسها 

وهنـاك العدیــد " محمـد الهـادي الطرابلسـي " بهـذا المـنهج فـي التحلیـل األسـلوبي ، ونجــد أیضـا 

 .من النقاد اآلخرون 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

                                                             
، الدار العاملية للكتاب ، 1حممد العمري ، حتليل اخلطاب الشعري البنية الصوتية يف الشعر ، الكثافة ، الفضاء ، التفاعل ، ط  1

  . 99: م، املغرب ، ص 1990الدار البيضاء ، 
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  :عالقة األسلوبیة باللسانیات 

الدارسین في أن عالقة األسلوبیة باللسانیات هـي عالقـة نشـأة ووجـود ، ال خالف بین        

" حیث ارتبط ظهور األسلوبیة بنشأة الدراسات اللسانیة وتطورهـا خصوصـا علـى یـد مؤسسـها 

، وقد تباینـت وجهـات النظـر  فـي طبیعـة هـذه العالقـة ونرصـد فـي هـذا الصـدد " دي سوسیر 

  :اتجاهین 

  فرع من اللسانیات األسلوبیة : االتجاه األول: 

( أن البحث األسلوبي ینبغي أن یكون فرعـا مـن علـم" حیث یرى أصحاب هذا االتجاه        

 اللسانیات ، وهو رأي یعبر صراحة على انتماء األسلوبیة إلى عباءة  اللسانیات ) اللغة 

ة و یتأكـــد هـــذا االنتمـــاء فـــي كثیـــر مـــن المقارنـــات التـــي ســـعت إلـــى صـــیاغة مفهـــوم األســـلوبی

األســلوبیة وصــف للــنص " یقــرر أن " فــدوالس " انطالقــا مــن اعتبارهــا فرعــا مــن اللســانیات ،

فیؤكــد علــى الطبیعــة اللســانیة " میشــال أریفــي " وأمــا " حســب طرائــق مســتقاة مــن اللســانیات 

  ".بأن األسلوبیة تعرف بأنها منهج لساني : " األسلوبیة بقوله 

أن األســـلوبیة فـــن مـــن أفنـــان شـــجرة :" بقولـــه " ن رومـــان جاكســـو " ویعـــزز هـــذا الـــرأي        

ـــات "، 1"اللســـانیات  األســـلوبیة تجمـــع علـــى أنهـــا مواصـــفة للخطـــاب  المفهومـــةإن هـــذه المقارب

األدبـــي بحســـب أدوات مســـتقاة مـــن اللســـانیات وذلـــك إشـــارة إلـــى انتمـــاء األســـلوبیة إلـــى حقـــل 

ـــرع مـــن فـــروع شـــجرة اللســـانیات  ـــدى ، وب2"المعرفـــة اللســـانیة وأنهـــا ف ـــرر ل ـــى ذلـــك یتق ـــاءا عل ن

                                                             
صر ، ، م1، ع  5أمحد درويش ، األسلوب واألسلوبية ، دخل يف مصطلح وحقول البحث ومناهجه ، جملة فصول ، مج   1

  . 63: م، ص 1984
  .126: م ، ص1993، 1رجاء عيد ، البحث األسلويب معاصرة وتراث ، دار املعارف للطباعة والنشر ، مصر ، ط   2
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ـــى  أصـــحاب هـــذا الـــرأي أن أي مقاربـــة أســـلوبیة ال یمكـــن أن تـــؤتي ثمارهـــا إال إذا اســـتندت إل

تكـــوین لســـاني دقیـــق ، إن المحلـــل األســـلوبي فـــي نظـــر ذا االتجـــاه یجـــب أن یتســـلح بالمعرفـــة 

  .اللسانیة حتى یتمكن من ولوج عالم النص في ثقة واقتدار

  ل األسلوبیة على اللسانیات استقال : االتجاه الثاني: 

) اللسـانیات ( ویعلن أنصار هذا االتجاه أن األسلوبیة لیست مجرد فرع من علم اللغـة        

  .، ولكنها نظام موازن یفحص الظاهرة من وجهة نظر خاصة 

فإذا كانت األسلوبیة قد استفادت مـن اللسـانیات ، واسـتثمرت كثیـرا مـن جهودهـا فـإن "        

وال یفقــدها اســتقاللیتها ، فاألســلوبیة وجودهــا المســتقل منهجــا وغایــة ، إذ نلحــظ  یعیبهــاذلــك ال 

بـــین األســـلوبیة  و اللســـانیات فروقـــا جوهریـــة ، حیـــث إن علـــم األســـلوب ال یحفـــل بالعناصـــر 

اللغویة في ذاتها و إنما في قوتها التعبیریة ، وبهذا المعنى فإن هذا األسلوب یمكـن أن ینقسـم 

تویات اللغة ، ولو تقبلنا الرأي القائل بحصر مستویات التحلیل اللغوي فـي ثالثـة إلى نفس مس

الصوتي ، النحوي ، والمعجمي ، ألصبح بوسع التحلیل األسلوبي أن یتدرج على نفس : هي 

الــنمط ، عندئــذ نبــدأ مــن علــم األســلوب الصــوتي الــذي یبحــث فــي وظیفــة المحاكــاة الصــوتیة 

هة التعبیریـة ، كمـا یصـبح لـدینا علـم األسـلوب المعجمـي للبحـث وغیرها من الظواهر من الوج

ــم أســلوب الجمــل لیختبــر القــیم  ــم یــأتي عل فــي الوســائل التعبیریــة للكلمــات فــي لغــة معینــة ، ث

   1.التعبیریة للتراكیب 

                                                             
  .48: م، ص 2007، 1يوسف أبو العدوس ، األسلوبية الرؤية والتطبيق ، دار املسرية للنشر والتوزيع ، عمان ، ط   1
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وخالصــة القــول فــي عالقــة األســلوبیة باللســانیات أنــه قــد جــرت العــادة بــین الدارســین        

لوبیة فرعـا مـن اللسـانیات ولكـن بمـا انـه یعتمـد علـى وجهـة نظـر خاصـة فقـد على اعتبار األس

یكون من المنطق اعتباره علما مساویا لعلم اللغة ، واستقاللیة األسلوبیة التي ترسـخ فیمـا بعـد 

ال تعنــي القطیعــة التامــة مــع اللســانیات بــل إنــه یعنــي بدرجــة أولــى اتصــاال منهجیــا واســتقالال 

للـــدارس األســـلوبي أن یتجاهـــل المنـــاهج اللســـانیة وصـــفیة أم تاریخیـــة غائبـــا ، حیـــث ال یمكـــن 

كانـت ، كمـا ال یمكنـه أن یغفــل عمـا تقدمـه البحـوث اللســانیة فـي جانبهـا النظـري والتطبیقــي ، 

ألنـــه ال بــــد أن تتقــــاطع مــــع جانـــب مــــن جوانــــب دراســــته النفســـیة و بالمقابــــل یمكــــن أن نفیــــد 

  .ي جانبها التطبیقي اللسانیات من البحوث األسلوبیة خاصة ف

األسلوبیة موضوع عام ما انفكت تكثـر فـي األقاویـل وتختلـف حولـه اآلراء وتتفـرع عنـه        

االتجاهــات ، حتــى أصــبح الخــائض فیــه كالخــائض فــي خضــم عاتیــة أمواجــه ، نائیــة شــطآنه 

تمزقه الحیرة لوال آمال تزوده وطموح یأخذ بیده ، وذلـك أن الكتـب فـي هـذا المجـال كثیـرة جـدا 

تى التطابق ، مختلفـة حـین أخـر، حتـى التنـاقض ، وهـذا مـا جعـل الباحـث فـي ، متفقة حینا ح

  .هذا المجال بین بینین بین سعادته بتوفر روافد بحثه وبین كثرتها الكاثرة واختالفها الشدید 

ولقد تمیزت الدراسات األسـلوبیة المعاصـرة باالنـدفاع فـي اتجـاهین متمـایزین ، أحـدهما        

لغویــة التاریخیــة والثــاني مــن النقــد األدبــي ، وهكــذا اختلــف البــاحثون فــي جــاء مــن الدراســات ال

مجال الدراسات اللغویة واألدبیـة فـي ماهیـة العلـم ، أو النـوع الـذي ینبغـي أن ینـدرج فیـه بحـث 

  .األسلوب 
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وقــد احــدث ظهـــور األســلوبیة فـــي حقــل العلـــوم اإلنســانیة مشـــكال ، ذلــك أن مصـــطلح        

بدایــــة القــــرن الماضــــي للداللــــة علــــى الحــــدود الموجــــودة بــــین األدب  األســــلوبیة اســــتخدم فــــي

  .واللسانیات وهو المجال الذي كانت تحتله البالغة قدیما ، وبقي شاغرا بعد انحاللها 

األمـــر الـــذي دفـــع بـــبعض البـــاحثین إلـــى المطالبـــة بضـــرورة إلحـــاق األســـلوبیة  بمختلـــف      

اللســانیات ، ویعتبــر المــنهج األســلوبي أحــد أهــم  توجهاتهــا وفروعهــا بأحــد المجــالین األدب  أو

المناهج المهمة التي أفادت الدراسات اللسانیة نظریـا وتطبیقیـا بغـض النظـر عـن أصـلها أهـي 

  .فن من أفنان شجرة اللسانیات أو غیر ذلك 

  

  



 

 

 

 

 

 

الثاني الفصل  
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  : تمھید 

ا      ث تطرقن ھ ، حی ي من ب التطبیق یشمل ھذا الفصل الدراسة التطبیقیة لھذا البحث او الجان

اد و  إلى بعض الدارسین و النق ة المعاصرة ل دونات النقدی ل مجموعة من الم دراسة و تحلی

اد و  بعض النق ة ل ت العین د المعاصرة و كان اھج النق الباحثین في ھذا المجال اللسانیات و من

اؤ ا ج م م ة و أھ االتھم النقدی بھم و مق بعض كت ة ل ام بدراس رب و القی ین الع ن  الدارس ھ م ب

م الباحث و األستاذ المواضیع األساسی راد" ة في ھذا المجال الواسع ، أولھ ن ك و " سعید ب

اب  ي كت راءة ف ا" مشروعھ السیمیائي و ق ا و تطبیقاتھ اول " السیمیائیات مفاھیمھ ث تن ، حی

داد " سعید بن كراد" الدكتور  فیة و االمت ث الموضوع و األصول الفلس السیمیائیات من حی

  ....في التاریخ القدیم و الحدیث

القراءة النسقیة سلطة البنیة و وھم " و مقاربة نقدیة لكتاب " احمد یوسف " و أیضا األستاذ 

ة  ب " المحایث ین الجان د ب ھ الناق ع فی ذي جم ريال د  ألتنظی ي للنق ب التطبیق اثيو الجان و  الح

یعتبر ھذا الكتاب احد مكونات المشروع النقدي لدى احمد یوسف حیث جمع فیھ بین المنھج 

ز البن ا منج یمیائي و أیض وي و الس د " ی دلحمی ھ "   لحمی ي كتاب ة ف ر " و االراء النقدی الفك

ة " النقدي األدبي المعاصر  ات المدروسة أیضا مقال مناھج نظریات و مواقف ، و من العین

تاذ  یش " األس ي بعیط وان " یح ة " بعن ة الحدیث اھج النقدی انیة للمن ول اللس نھج " األص الم

وي البنیوي أنموذجا  حیث كانت مداخلة یحي بعیطیش في رصد الجذور الفكریة للمنھج البنی

ذه  ة و ھ و السیمیائي ثم تركز بعدھا على أصولھما اللسانیة و ھذا ما یخدم دراستي التطبیقی

م العناصر المعروضة و سنجدھا  ي و أھ ذا الفصل التطبیق ي ھ ھ ف لمحة عن ما تطرقت إلی

  .مفصلة فیما یلي
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  ":سعید بن كراد "الباحث تقدیم  -
اط  دال بالرب د الخامس اك ة محم ة اآلداب جامع ر و باحث و أستاذ السیمیائیات بكلی ھو مفك

نة  ددھا األول س در ع ي ص ات الت ة عالم دیر المسؤول لمجل ، و ھي  1994المغرب ، الم

ي السیمیائیات كلی ة ف وراه الدول ى دكت ة مجلة متخصصة في الدراسات السیمیائیة ، حاز عل

  .اآلداب جامعة موالي إسماعیل

  2010حاصل على جائزة المغرب في الترجمة 

  .2006حاصل على جائزة األطلس الكبیر في الترجمة ، فرنسا 

  .2014حاصل على جائزة بدر عبد الحق التي تمنحھا رابطة الكتاب األردنیین 

  :أھم مؤلفات الباحث بن كراد  -
  .2013لثقافیة ، المركز الثقافي العربي ، ھج المعاني ، سیمیائیات األنساق ا -1

  .2012ترجمة بن كراد، دار الحوار سوریا ، : اإلشھار و المجتمع : بیرنار كاتوال  -2

  .2012السیمیائیات ، الدار العربیة للعلوم ،  إلىسیرورات التأویل من الھرموسیة  -3

  .2008السرد الروائي و تجربة المعنى ،المركز الثقافي العربي ،  -4

  .2006سیمیائیات الصورة االشھاریة ، افریقیا الشرق ، -5

  .2005سیمیائیات شارل سندس ، إلىالسیمیائیات و التاویل مدخل  -6

  .2003السیمیائیات مفاھیمھا و تطبیقاتھا ، منشورات الزمن، سلسلة شرقات  -7

  .2003سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة ، مجنالوي عمان ، االردن،  -8

  .2001السیمیائیات مدخل نظري ، منشورات الزمن  ،الرباط ،  -9

  .1996، الرباط ، األماننحو سیمیائیات لالیدیولوجیا ، دار : النص السردي  -10

  .1990الشخصیات الروائیة ، فیلیب ھامون ، دار الكالم ، سمیولوجیة -11
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ا سابقا و دون ان  ي ذكرتھ ر الت ات غی ھ و ھناك العدید من المؤلف ننسى ان الباحث ایضا لدی

  .صفحة في مواقع االنترنت و ناشر للعدید من الحاضرات

  

ا " سعید بن كراد " المشروع السیمیائي  - اب السیمیائیات مفاھیمھ ي كت قراءة ف
  .و تطبیقاتھا

ع   ھ موق ل ل ا ، ب ا و تطبیقاتھ ا السیمائیات مفاھیمھ ات حول السیمیائیات منھ للباحث عدة مؤلف

یمیائیا ب الس ن الكت ره م اب دون غی ذا الكت ا لھ بب اختیارن ت ، فس فحات االنترن ى ص ت عل

ة  إلىاالخرى یعود  ة و أخرى تطبیقی ى فصول نظری كون ھذا الكتاب شامل ألنھ ینطوي عل

  .تتعلق بالسیمیائیات و تخدم موضوع بحثي

  

 :التصور النظري السیمیائیات  -1

  :السیمیائیات األصول و النشأة  –أ 
دكتور  اول ال راد " تن ن ك عید ب ول " س وع و األص ث الموض ن ح یمیائیات م الس

الغ  ا ب ا نشاطا معرفی دیم و الحدیث لكونھ اریخ الق ي الت داد ف الفلسفیة  العامة و االمت

ول  ذه االص د ھ ث عن ف الباح م یق ھ ، ل ولھ و امتدادات ث اص ن حی یة م الخصوص

ة  المعرفیة بل عمل على البحث في موضوعھا و حدودھا النظریة و مبادئھا التحلیلی

ة   ھ التجرب ي إلی ا تنتم ل م تم بك ل تھ اص ب وع خ رد بموض یمیائیات ال تتف ، ان الس

ة ،  ذه  الموضوعات جزءا من سیرورة داللی اإلنسانیة العادیة شریطة ان تكون ھ

فكل مظاھر الوجود الیومي لإلنسان تشكل موضوعا للسیمیائیات ، ثم حاول الباحث 

ض ا دیم بع تنادا تق المعنى اس ة ب ات الخاص ىلمالحظ ي  إل ة الت ورات النظری التص

ة  ات األدبی ق بالدراس ذي عل اس ال ع االلتب ك رف ي ذل ھ ف ى غایت ي األول ا ف تناولھ

   1.الحدیثة

 

                                                             
  ، دار الحوار للنشر و التوزیع ، سوریا ، الالذیقیة 2سعید بن كراد ، السیمیائیات مفاھیمھا و تطبیقاتھا ، ط - 1

  .2003،  1018ص، 
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  حاول من خالل ذلك اإلجابة عن أسئلة محددة تقترب من المعنى 

  :مفاھیم السیمیائیات ) ب
ا ن المف ة م دیم مجموع ث بتق ام الباح ھ  ق ت علی ذي  انب ي ال ر األساس كل الحج ي تش ھیم  الت

ة   ي بدای السیمائیات و شكلت كنشاط معرفي مستقل ، مفاھیم عرفت انتشارا  داخل البنیویة ف

ھ و  از قراءات نص و انج م ال ا فھ ن خاللھ تم م ة ی اھیم مركزی ك مف د ذل الستینیات لتصبح بع

  :أھمھا

  ي تفاصیل إن لھذا األخیر أصول غیر : مفھوم المحایثة التي أثبتتھا البنیویة ف

" فصالتھ  ما یعطي بشكل سابق على الفعل اإلنساني تم" تحلیلھا فالمحایثة ھي 

نشاط یحیل على كل ما ھو موجود : مرتبطة بنشاطین " الالند" فھي كما یشیر 

را  ا معب ائن م بشكل ثابت وقار عند كائن ما و آخر یحیل على ما یصدر عن ك

 .عن طبیعة األصلیة

  وم السیموز  :المفھوم الثاني ة(الذي تناولھ الباحث ھو مفھ ) السیرورة الداللی

فالداللة من خالل ھذا المفھوم ھي سیرورة و لیست معطى جاھزا و سابقا على 

ھ السیمیائیات السیموز  ق علی ا یطل او ) بیرس( الفعل  ، ان ھذه السیرورة ه م

 .الوظیفة السیمیائیة

  ى و إسنادا على م :المعنى اول المعن وم السیموز یمكن تن فھوم المحایثة و مفھ

تحدید مدراتھ و أشكال تحلیلھ ، فالمعنى من المفاھیم التي ستعطى على التحدید 

ى و  ین المعن ادرا ب ز إال ن ادي ال یمی و الظبط و على الرغم من االستعمال الع

ین " غریماس " الداللة ، أما  ى بالق: فتناولھ من زاویت ات تسمح األول ام بعملی ی

ا یؤسس  إلىالشرح و السنینات التي تنقلھا من سن  اره م ة باعتب أخرى و الثانی

ا الباحث ھي  النشاط اإلنساني منظور الھ كقصیدة المفاھیم األخرى التي تناولھ

  1الخ ....الداللة ، التأویل ، مستویات الداللة ، الرمز

 

  
                                                             

 2003الحوار للنشر و التوزیع ، سوریا ، الالذیقیة ، ، دار  2سعید بن كراد ، السیمیائیات مفاھیمھا و تطبیقاتھا ، ط - 1
  .111- 109: ،ص 
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 :السیمیائیات بین سوسیر و بیرس  -2

علم العالمات ناقش الباحث في ھذا الفصل اھم المفاھیم و : سوسیر السیمیولوجیا 

  الطروحات الفكریة عند سوسیر كما جاءت في كتابھ دروس في اللسانیات العامة 

ا و  ي ترابطھ ات اإلنسانیة ف ة للغ أھمھا اللسان ، الكالم ، اللغة ، و األنساق المكون

  :عالقات التي حددھا كذلك في ثالثة عالقاتھا البالغة التنوع ، ھذه ال

 عالقة قائمة على وجود تناظر بین نسقین أو أكثر   - أ

 وھي من طبیعة تولیدیة: العالقة الثانیة    - ب

ا یصبح أداة : العالقة الثالثة  -ج     قا م ى أن نس ة ، بمعن ة التأویلی م وھي العالق وھي أھمھ

عتباره أداة للتعین و أداة للتصنیف و لتأویل األنساق األخرى و قد ركز على مفھوم اللسان با

  .أداة للتقطیع المفھومي 

ان موقع اللسان ھذا ھو الذي جعل منھ بوابة رئیسیة نحو فھم مناطق جدیدة من اإلنساني و 

ھ  ا ذھب إلی ذي " بیرس" االجتماعي و تحدید أنماط التدلیل و التواصل داخلھا ن عكس م ال

ة اإلنسانیة مستعینا جعل من السیمیائیات مادة أصلیة لمقا ة للتجرب رنة معمل األنساق المكون

القول في " بن كراد " في ذلك بالفینومینولوجیا و المنطق و التأویل ، بعد ذلك فصل الباحث 

  .اللسان ، الكالم ، و حدد خصائص كل منھما كما جاء في التراث السوسیري: مفاھیم عدة 

كل  م إال بش ذا العل اول ھ م یتن یر ل ن سوس ھ ولك ر إلی د نظ تقبلیة فق یغة مس ي و بص عرض

ا  ر منھ ب كبی ي جان تمدة ف یمیولوجیا مس ة الس م ، فالمعرف ذا العل س لھ اره األب المؤس باعتب

ا  اول أیض انیة ، و ح ة اللس راد " المعرف ن ك یمیائي " ب د الس ة عن س المعرفی اح األس إیض

  1.، ثم تناول الباحث مفھوم العالمة" بیرس"

  

  

  

  

  

                                                             
ب .، دار الحوار للنشر و التوزیع ، سوریا ، الالذیقیة 2سعید بن كراد ، السیمیائیات و مفاھیمھا و تطبیقاتھا ، ط - 1
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  :بیرس و سوسیر للعالمة  الفرق بین تصور -
ة خارج مجال  ة العالم یختلف بیرس في تعریفھ للعالمة عن سوسیر النھ واسع نطاق فعالی

ة  رس العالم ة الكالم ، و یعرف بی ة داخل حلق ھ للعالم اللسانیات بنما حصر سوسیر تعریف

  :على النحو التالي 

ا العالمة او المصورة ھي شيء ما یناوب لشخص ما عن شيء ما من  ا و بصفة م وجھة م

ذه  ورا و ھ ر تط ة اكث ا عالم ة و ربم ة معادل خص عالم ك الش ل ذل ي عق ق ف ا تخل اي انھم

رس ھي  د بی ة عن ر آخر العالم ى ، بتعبی ة األول ا نسمیھا مفسرة للعالم ي تخلقھ ة الت العالم

  تمثیل لشيء ما بحیث یكون ھذا التمثیل قادرا على توصیل بعض جوانبھ لشخص ما 

  :مة عند دي سوسیر موقع العال* 

دال  -1 ین ال یحصر سوسیر عالمات تولد الداللة في الربط داخل النطاق النفسي ب

ي  ودات ف اوز الموج دما یتج ي عن اق النفس اوز النط رس یتج ا بی دلول بینم و الم

  .الواقع

 شيء خارج  إلىھذه البنیة عند سوسیر بنیة ثنائیة مغلقة على نفسھا و ال تحیل  -2     

  .، دي سوسیر بعد العالمة اللسانیة كتابا ثنائي المبنى عن نفسھا

 :السیمیائیات و النسق البصري  -3

ي " بن كراد " أكد الباحث  ات الموصوفة ف ان المعطی اذج ب ذه النم من خالل ھ

ول  ن أن تتح اني ، یمك وذج اللس ىالنم ر  إل اق غی ى األنس ا عل ن خاللھ ل م وة نظ ق

وانین اللسان ، اللسانیة فالقوانین التي تتحكم في أشغ ق ق ال األنساق األخرى مبنیة وف

ھكذا تصور سوسیر السیمیولوجیا وفق ھذا المنطق حدد موضوعھا ، ھذه المعطیات 

ا من  إلىتقدم معرفة أولیة ستقوم السیمیولوجیا  االستقالل بنفسھا و البحث عن ھویتھ

اھیم و أدوات و  وذج اللساني من أدوات و مف وفره النم ا ی ي م ي خالل تبن أسالیب ف

  1.التحلیل و الرؤیة

ي " بن كراد " قدم الباحث  راءة سیمیولوجیة لمجموعة من الصور الت كذلك ق

ي معروف ھو  وغرافي مغرب " یشمل علیھا البوم فوتوغرافي من انجاز مصور فوت
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و قد تعامل الباحث مع ھذا األلبوم باعتباره یشكل وحدة منسجمة " داود أوالد السید 

ل لھا امتدادات  ذلك یشتغل كنص یحی في ذاتھا من خالل عناصرھا المكونة ، وھو ب

  .كما تحیل كل النصوص على أكوان داللیة محدودة في الزمان و المكان

ة  د الباحث المعرف ب اذ اعتم د و التركی م بالتعمی اني یتس راءة لنسق إیم دیم ق ذلك تق حاول ك

ي یمولوجیة الت اره  الس د باعتب ع الجس ل م یح التعام قاتت ل  نس ي ك دادات ف ھ امت لیا ،ل تواص

ي  إلىالمناحي العاطفیة و العقلیة و المناخیة ، ان ھذه القراءة تسھى  الكشف عن الطریقة الت

ي الجسد و  ة ف ة الكامن ات التعبیری ل الطاق ا ھي مجم دالالت ھن ة و ال ا الجسد دالل ینتج منھ

 استعماالتھ المتنوعة و كما ھو الحال في  إلىتوجیھ االھتمام 

  :تعامل مع اللسان من خالل ھذا التصور نالحظ ان الباحث ناقش ال

 الجسد الشيء و الحجم االنساني .1

 تداخل العملي و الثقافي: الدال الجسدي  .2

 الجسد بین الحجم الثقافي و البعد العملي .3

 امتدادات الجسد خارج نفسھ  .4

 السكون و الرغبة و سلطة األشكال : الجسد .5

ة  ي النھای ىلیصل ف اره ان الجس إل دل باعتب ة ی ة دال و واقع م فھ ن ث ة و م ة اجتماعی د واقع

ل العالمات ال درك من  ة ، كك ھ شكل من العالم موضوعا ، و باعتباره جدما إنسانیا و بأن

ذات و  استعمالھ فكل استعمال یحیل على نسق و كل نسق یحیل على داللة مثبتة في سجل ال

  .سجل الجسد و سجل األشیاء

ي تظھر أھمیة ھذا الكت ل المعرف ذا الحق اھیم و أسس ھ ( اب من كونھ یعمل على تبسیط المف

د ) السیمیائیات كما ان اشتغال الكتاب على فصول نظریة و أخرى تطبیقیة ابعد عن كل تعقی

1.و غموض
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   :خالصة     
ا  ا مھم ر مرجع ذي یعتب إن ما یمكن استخالصھ من خالل دراستنا و تحلیلنا لھذا الكتاب و ال

ن  د م د العدی ذلك نج دا ل و مجال واسع ج یمیائیات ھ ال الس ان مج یمیائیات ، ب ل الس ي حق ف

ا ، و ان  الباحثین سواء الغرب او العرب تعرضوا لھا بالدراسات و قدموا مفاھیم خاصة بھ

دامى " دي سوسیر " العالم اللساني  م السیمیاء ،و أن العرب الق والدة عل أ ب ھو أول من نب

  .قیمة العالمة و أن النقد العربي الحدیث تأثر بھذا االتجاه إلىتفطنوا في وقت مبكر 

راد " و نستنتج أیضا أن الباحث  ن ك المنھج " سعید ب أثرین ب اد العرب المت م النق ھ من أھ ان

ھ ي كتاب ام ف ي  السیمیائي حیث ق ب لنظري و التطبیق ي الجان اھیم سیمیائیة ف ذا بتبسیط مف ھ

  .على قراءة سیمیولوجیة لمجموعة من الصور
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  :توطئة  
تم " احمد یوسف " یعد  ي یھ د األدب ي ساحة النق ارزة ف ة الب ة و العربی من الوجوه الجزائری

زا ة ، مرك ة أو الحدیث ة الحدیث اھج النقدی فیة و  بشكل خاص بالمن ا الفلس ى أطرھ یا عل أساس

ذا  ي ھ ھ ف د صدر ل ل الخطاب ، و لق و السیمیائیات و تحلی ھ فھ دان أبحاث ا می ة ، أم المعرفی

ة  اھج النقدی وع المن ة ، بتن زة و المتنوع ات المتمی ب و الدراس ن الكت ة م ال مجموع المج

  .المختلفة

  :معالم الطرح النقدي : أوال 
د  و ألننا بصدد تحدید معالم الطرح دي عن د یوسف"النق ا لمجموع " احم ومن خالل قراءتن

من : أعمالھ النقدیة ، فقد وجدنا أن خطابھ النقدي قد عرف ثالث محطات ، المحطة األولى 

ق  ىالنسق المغل ة  إل وح ، و الثانی ة: النسق المفت اء بالحساب ، و الثالث ن : االحتف ال م االنتق

  .الخطاب إلىالحساب 

  )التأسیس : ( النسق المفتوح  ىإلمن النسق المغلق  -
بالنسق و اعتبره اشمل من البنیة ، و قد  فصل بین نوعین من النسق " احمد یوسف " عني 

ة الصوریة ، و  ا من طرف البنیوی ، النسق المغلق في صورتھ المحایثة و الذي لقي اھتمام

  .النسق المفتوح الذي تبنتھ البنیویة التكوینیة 

ذه ال اب حیث صدر لھ في ھ ة كت ة " مرحل م المحایث ة و وھ قیة سلطة البنی راءة النس ، و "الق

  "یتم النص و الجینیالوجیا الضائعة " كتاب 

  :القراءة النسقیة سلطة البنیة و وھم المحایثة  -
عر  ة للش ات البنیوی قیة للمقارب ھ نس ن خالل دم م وي ، و ق المنھج البنی اب ب ذا الكت ي ھ تم ف اھ

ار ان العربي الحداثي من منظور  ى اعتب البنیویة الصوریة ، و التي تقول بالنسق المغلق عل

دعا  اره مب ف باعتب ذا الخارج المؤل النص بنیة داخلیة ، و ال عالقة لھ بالخارج سواء كان ھ

ذا  ا ، و جاء ھ للعمل األدبي ، أو كان الخارج ظروفا محیطة كالتاریخ و المجتمع و غیرھم

ي أر ة ف ة و خاتم اب متضمنا مقدم واب وھي الكت ة أب والت : بع ة ، المق ات المعرفی المنطلق

النقدیة ، البنیویة و اتجاھاتھا النقدیة ، انساق الشعر العربي الحداثي ،على انھ ال یوجد قائمة 

  للمصادر و المراجع ، ھذا الن الباحث ال 
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  1.یولي لھا أھمیة في جمیع مؤلفاتھ و یبقى السبب في ھذا مجھوال

قیة( عنوان رئیسي اما العنوان فیوجد  راءة النس وان ) الق وب بخط اسود عریض و عن مكت

مكتوب بخط اسود اقل سمكا  من العنوان الرئیسي و ) سلطة البنیة و وھم المحایثة ( فرعي 

ة  ة تقریری یقع أسفلھ ، و العنوان یعبر عن رأي ذاتي للكاتب ، كما انھ قد جاء في شكل جمل

المقدمة أیضا على عبارات نقدیة تحمل معنى معین مع انطباعیة و احتوت بدایة كل فصل و 

  .ذكرھا صاحب المقولة

بلورة مفھوم جدید للنسق المفتوح و االنتصار لھ ، الن  إلىاما عن اھمیة الكتاب فھو الدعوة 

من دعاة التراحم بین المناھج السیمیائیة و التأویلیة التي ترتكز على أصول " احمد یوسف " 

  .مبادئ لسانیة و أسس منطقیة فینو مینولوجیة و 

  :مقاربة نقدیة لكتاب القراءة النسقیة سلطة البنیة و وھم المحایثة : ثانیا 
د  دي عن د یوسف " جاء اھتمامنا بالخطاب النق ي المشھد " احم ة ف ، نظرا لمساھمتھ الفعال

دا ،  ر تحدی قیة اكث النقدي الجزائري ، فقد ركزنا على مشروعھ من خالل كتابھ القراءة النس

ق  د انطل ین، فق نھج مع ى م دي عل خصوصا و أن الناقد لم یستقر في مشروعھ و خطابھ النق

راءة و من المنھج البنیو ة الق ي نظری ھ دراسات ف ت ل ي مرورا بالمنھج السیمیائي ، كما كان

في مشروعھ بالمناھج النسقیة ، التي قامت على " احمد یوسف " جمالیة التلقي ، اھتم الناقد 

ي  ر ف ا یظھ ام وھو م ا اھتم انقاض و انتقاء المناھج السیاقیة ، و أولى المنھج السیمیائي ایم

مجموعة من  إلىحة ، السیمیائیات الواصفة ، عالمات فارقة ، باالظافة كتبھ الدالالت المفتو

ر  اء مخب ام بانش د ق ذا وق یمیائي ، ھ نھج الس ول الم ورة ح ات المنش االت و الدراس المق

اب  ل الخط یمیائیات و تحلی ھ ...للس لنا مؤلف ن فض قیة " ، و نح راءة النس ل " الق ھ یمث ، الن

  بدایات مشروعھ النقدي كما انھ مؤلف

تم   ي تھ ھ األخرى الت ى عكس كتب وي عل نھج البنی یختلف عن بقیة مؤلفاتھ ، فھو یقارب الم

ي  ب التطبیق ري و الجان ب التنظی ین الجان د ب في جلھا بالمنھج السیمیائي ، كما جمع فیھ الناق

  2. للنقد الحداثي

                                                             
منشورات ، الدار العربیة العلوم ، ناشرون و  1أحمد یوسف ، القراءة النسقیة شلطة البنیة و وھم المحایثة ، ط - 1
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فھو " حمد یوسفا" اھمیة كتاب القراءة النسقیة في المشروع النقدي عند  إلىو اذا ما انتقلنا 

المنھج السیمیائي دون المرور  إلىیدل على تطور منھجي عند الناقد ، النھ ال یمكن التطرق 

  .بالمنھج البنیوي 

ھ ال یمكن " احمد یوسف"جمع الناقد  م الن ب مھ في مؤلفھ بین النظریة و التطبیق و ھذا جان

و لھذا . عمل شاق و ھادف الي ناقد الجمع بینھما في مؤلف واحد ، إال اذا كان ینطوي على

  :فان مشروع النقدي في كتابھ القراءة النسقیة قوم على 

 :الفعالیة النقدیة بین التنظیم و التطبیق  -1

ة و  یحتوي ھذا الكتاب على جانب من التنظیم و جانب آخر من الممارسة اإلجرائی

ا أع إلىالتطبیق و سعى الناقد فیھ  ة الجمع بین التنظیر و اإلجراء و ھو م طى قیم

ة  ة العالق مضافة للعملیة النقدیة الممارسة فیھ ، حیث یقوم احمد یوسف حول أھمی

ق  ة و التطبی ین النظری اب " ب ي غی دي ف اج النق ة او اإلنت ادة النقدی وفر الم ف ت كی

ة   ة جدلی ق عالق ة و التطبی ین النظری ة ب ع ان العالق ة ؟ ، الواق ورات نظری متص

اس  وم ع1" باألس ر یق ة ، و ، و التنظی ة النقدی ي الرؤی ة و ھ ر متنوع ى عناص ل

ا من دون التأسیس  فیة و ربم ة الفلس المنھج و المفاھیم و المصطلحات و المرجعی

ھ و  ا من تكوین د أساسا متین الفلسفي لحدود منطقة النظریة ، فان العقل البحثي یفتق

  .بنائھ 

 :عنوان الكتاب  -2

ة  ة تقریری ي جمل اب ف وان الكت اء عن راءة " ج م الق ة و وھ لطة البنی قیة س النس

ة و ان " المحایث ره و ھ ة نظ ب و وجھ ر عن راي الكات وان یعب ان العن الي ف و بالت

و  ة فھ دأ المحایث ا مب ات ام ة كنظام من العالق ى البنی القراءة النسقیة تقوم أساسا عل

  .مجرد وھم 
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 :الرؤیة النقدیة  -3

ل الرؤیة التراث: تختلف الرؤیة النقدیة بین نوعین ھما  یة و ھي التي یتفتح فیھا العق

ع  د م ل الناق ث یتعام رة حی راث األصلیة و مضامینھ الغزی امن الت ى مك البحثي عل

ة و ھي  ة الحداثی ة ، و الرؤی التراث الفكري و یجعلھ منطلقا أساسیا لنظریتھ النقدی

التي تكون المرجعیات الفلسفیة في أعلى كفاءة اشتغالھا في التكوین و التأسیس ، و 

ھ ع ي كتاب ف ف د یوس ان احم ھ ف قیة " لی راءة النس ھ " الق ة الن ة حداثی صاحب رؤی

یعتمد في تنظیره على الفلسفة الغربیة و المناھج الحداثیة ،  ھذا یعني انھ قد أھمل 

نھج  ة م ك فالبنیوی الجانب التراثي نوعا ما الن طبیعة الدراسة ھي من فرضت ذل

  .ا حداثیةنقدي حداثي كما ان مفاھیمھا و مصطلحاتھ

 :األھداف و الغایات  -4

ة " یعتبر المنجز النقدي  ات " القراءة النسقیة سلطة البنیة و وھم المحایث احد مكون

ل  ث یمی ة ، حی المشروع النقدي لدى احمد یوسف بطرح نظري و ممارسة اجرائی

ي  ة ف ر من خالل تجاوز البنیوی ة تظھ داف نوعی ق اھ الناقد ف كتابھ صوب تحقی

رة التكامل صورتھا المحای ي عن فك ق و التخل ة بالنسق المغل ثة و مقوالتھا المتعلق

ة و  ة االیجابی ب البنیوی ا بجوان دا ملم ھ ناق ر نفس ث اعب ة حی راث و الحداث ین الت ب

د  دو ان احم دي یب یاق النق ذا الس ي ظل ھ ھ ، و ف ھ بیان دف بحث ا یھ لبیة وھو م الس

وھم م وعي ب دعوة یوسف في كتابھ یتوخى غایة محددة و ھي ال ة و ال ة المحایث قول

  النسق المفتوح، إلى

ع  راحم م ي تت راءة  السیمیائیات الت ة الق ة و نظری ة التكوینی الذي یتجلى في البنیوی

ة  ة و الدراس ة اللغوی ین الدراس رق ب ن خالل إدراك الف أتي م ذا ی أویالت ، و ھ الت

أو یمیائیات و الت ین الس راحم ب ة ، و الت ط النسق بالدالل ة ، رب د األدبی یالت و تجدی

المعجم النقدي و إبراز واقع الثقافة النقدیة العربیة و إظھار عجز القراءات السیاقیة  

1.و االعتداء بالبنیویة
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  :عناصر الممارسة النقدیة  -5
ا       ق علیھ ا یطل ة  او كم وي في صورتھ المحایث نھج البنی د الم لو تساءلنا لماذا اعتم

ؤدي  ا ت ىالبنیویة الصوریة بالرغم من معرفتھ بانھا مجرد وھم و بأنھ د ،  إل التجری

د من " نجد اإلجابة في قولھ  ان الب لكن ھذه البنیویة غلبت علیا النزعة الصوریة ك

ت " تلیین معناھا الشكالني المجرد  ة الصوریة لیثب رات البنیوی ع ثغ الي تتب ، و بالت

  .موقفھ

ة  فقد اعتمدھا حتى یبین مثالیھا ومن جھة أخرى یظھر رغبتھ و نزعتھ نحو البنیوی

نھج  التكوینیة ، اره لم ي اختی دیولوجیا ف ان إی د یوسف ك أن احم ذا نستخلص ب و بھ

  ".القراءة النسقیة"مؤلفھ 

ین  ة ب ت موزع ق كن ى حساب النسق المغل وح عل و النسق المفت ھ نح ا ان نزعت كم

  .التنظیر و التطبیق و ھذا ما نجده جلیا في نظریة القراءة و التأویل 

مبدأ التأصیل ، مبدأ التنظیر، : من المبادئ  كما قامت ممارسة النقدیة على مجموعة   

راث و  ین الت ب ب ي ، التركی ب المنھج ة و التركی دأ الموازن یة ، مب دأ الخصوص مب

  .الحداثة، و االنفتاح النقدي

اھتم احمد یوسف بطرح جملة من القضایا : التبلیغ عن قضایا معرفیة ھامة  -6

 .المعرفیة الھامة و المرتبطة بطبیعة رؤیتھ النقدیة

د  ا الناق ھ لھ ي انتب ة الت ة الھام ین القضایا المعرفی ة المنطق و : و من ب قضیة أھمی

التفكیر الریاضي في النقد األدبي ، و كذا التبلیغ عن أھمیة اللسانیات في الدراسات 

ة  والت العام ي المق ي محصورا ف د بق األدبیة ، و ھذا ال یعني ان الخطاب األدبي ق

ف موض ي یختل ان ال اللسانیات الت ة ، و ان ك ل الدراسات األدبی ا عن حق وع حقلھ

ن  د م د العدی ة ، و نوج ا المنھجی ة و أطرھ ا المعرفی ي بخلفیتھ ن أن تحتم انع م م

  1.القضایا الھامة التي أشار إلیھا  احمد یوسف غیر التي ذكرت

  

  

  
                                                             

   634ص.المرجع السابق - 1



 .تطبیقیة في مدونات نقدیة دراسة                              : الثانيالفصل 
 

84 
 

 :ظبط الرؤیة المنھجیة و المعرفیة  -7

ا الكتاب أن الناقد قد اعتمد المنھج یتبین من خالل الجھاز المفاھیمي المعتمد في ھذ

راءة  البنیوي فھو یدافع عنھ و یوظف مفاھیمھ خاصة و أنھ یقول بأنھ قد حصر الق

ي  إلىالنسقیة في المقاربات البنیویة لكنھ أشار أیضا  قیة ف أنھ قد تناول القراءة النس

  .أبعادھا االبستمولوجیة

خالل عرضھ مقوالتھ و أسسھ  كما جعل الجزء النظري خاصا بالمنھج البنیوي من

  .العلمیة و غیرھا

 :المتن النقدي  -8

ة  ة العربی ة نظر الثقاف یرى الناقد احمد یوسف أنھ في ظل واقع المثاقفة تباینت جھ

المعاصرة حیال البنیویة من داعیة لھا حد الھوس و من رافض لھا جملة و تفصیال 

لبیة ، و علی اب ومن ناقد ملم بجوانبھا االیجابیة و الس ي الكت ل ف ھ المتمث ھ بحث ھ فان

الذي اخترناه ھو تقییم للبنیویة و لمعالجة ھذه النقطة اختار الناقد عنوانا لبحثھ جمع 

ة " فیھ بین ایجابیة البنیویة و ھي القراءة النسقیة  لبیاتھا " سلطة البنی م " ، و س وھ

تساؤل طرحھ  جاء المتن النقدي في كتاب القراءة  النسقیة لیجیب عن" . المحایثة 

و  د و ھ ي : الناق طناعھ ف ق و اص ل النس ي تمث ي ف دي العرب وعي النق ح ال ل افل ھ

  مقارباتھ ؟

داثي  ي الح و بالتالي  فقد وقف على بعض المقاربات البنیویة للنص الشعري العرب

ت  ة فكان ات البنیوی ذه المقارب ت ھ ث تنوع قیة ، حی راءة النس دت الق ي اعتم و الت

ل اإلرھاص ات تمث دت مقارب ات ، اعتم ي البحث عن النسق و مقارب ة ف ات األولی

ث  ق المحای ن النس مھا م ات و س دة و مقارب راءة المعتم یل و الق ىالتأص ق  إل النس

  1.االجتماعي
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 :إظھار مرجعیة مفاھیم النص النقدي  -9

ا  ا و مجاالتھ من مرجعیاتھ نیفھا ض ائدة و تص اھیم الس تخراج المف نھتم باس س

  .خطاب أحمد یوسف النقدياالبستمولوجیة في 

یعتبر مفھوم اللسانیات من بین المفاھیم السائدة في الخطاب النقدي ألحمد یوسف و 

استعمل ھذا المفھوم بصیغ مختلفة بحسب مرجعیاتھ كاللسانیات العامة و األلسنة و 

وغیرھا ، كما استعمل مفاھیم مرتبطة بنظریة القراءة كالقارئ و المتلقي ، ...اللغة 

ھیم مرتبطة بالنظریة البنیویة كالنسق و البنیة ، ومفاھیم مرتبطة بالشعریات ، ومفا

  ...و مفاھیم مرتبطة بالبنیویة التكوینیة كرؤیا العالم

و استعمل مفاھیم مرتبطة بالسیمیائیات كالدالالت المفتوحة ، و ھذه المفاھیم النقدیة 

ة اھج النقدی اھیم المن ة و  لھا رؤیة رجعیة ألنھا ترتبط بمف د الحداث ا بع ة و م الحداثی

  .التي ینتصر لھا أحمد یوسف

 : المرجعیات الغربیة في الخطاب النقدي ألحمد یوسف  -10

فة   أثر بفلس دي كالت ھ النق ي خطاب ة ف تنوعن المرجعیات الفلسفیة و التأثیرات الغربی

د وسف "...ادرنو" دعو أحم ىفي بناء صرح النظریة النقدیة ، و ی ین  إل راحم ب الت

دى الم ا أب ة ، كم ى أصول فینومینولوجی ز عل ي ترتك ناھج السیمیائیة و التأویلیة الت

ق و  ة المنط ة عالق ھ ألھمی ي و إدراك ر الریاض ق و التفكی ة المنط ھ بأھمی إعجاب

ي " دي سوسیر " التفكیر الریاضي الجدید بالبنیویة كما تأثر بلسانیات  ا ف و دورھ

دور كبیر في الخطاب النقدي المعاصر و  الدراسات األدبیة ، اذ أن یكون للسانیات

ك من  دي و ذل ل الفلسفي و النق ي الحق تصبح  مرجعیة ضروریة لكل المشتغلین ف

راءة  ذه للق منطق ان النص األدبي كان لغوي ، كما أعجب بالمنھج الشكالني في نب

  1.السیاقیة و إدراك أھمیتھ بالنسبة للمناھج النقدیة التي جاءت بعده
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 :مرجعیات الفكریة العربیة و الثقافیة عند احمد یوسف ال   -11

جاءت متنوعة و المقصود بالمرجعیات ھي الخلفیات التي كان لھا تأثیر على فكرة 

أثر  رة مت ىالناقد ، و نحن نعرف ان فك ف  إل ھ موق ان ل ة و ان ك د بالحداث حد بعی

ارة  ن اإلش ھ م م یمنع ذا ل ة اال ان ھ راث و الحداث ین الت ة ب ن العالق اص م ىخ  إل

ھ  كاكي و كتاب ارتھ للس ي كاش ر العرب راث و الفك اح"الت ھ " المفت ھ أن ال عن ذي ق ال

الجاحظ و الجرجاني و ابن سینا و  إلىصار مجاال رحبا للتداولیات ، وأیضا أشار 

  .وغیرھم...م القرطاجنيحاز

ق  و قال ایضا بوجود تشابھ بین ما توصل الیھ الجرجاني و روالن بارت فیما یتعل

ي  راث العرب ات للت بمادیة العمل األدبي ، اال ان احمد یوسف یرى بأن ھذه النظری

القدیم ھي مجرد خواطر نقدیة وال تعني التكییف بین ماھو تراثي و ماھو حداثي ، 

ث یصفھ كما تأثر بمحم اض حی ك مرت د المال د مفتاح في فكرة النقد المزدوج و عب

  الخ ...باالعتدال ، و تأثر أیضا بمصطفى ناصف

  

 :المصطلح النقدي  -11

و  ة فھ راث و الحداث ین الت د یوسف ب د احم دي عن راوح استعمال المصطلح النق یت

الرجوع  ة ب طلحاتھ النقدی تعمل مص ىیس ي  إل ده ف ا نج و م ي و ھ راث العرب الت

ة مص طلحات نقدی قیة ، مص راءة النس ھ الق ي كتاب تعمل ف د اس ة ، وق طلح البنیوی

معجم النقد األدبي الحداثي و  إلىخاصة بطبیعة دراستھ و ھذه المصطلحات تنتمي 

د  اب نج ذا الكت ي ھ ف ف د یوس ا احم ي وظفھ ارزة الت طلحات الب م المص ن أھ : م

ة و القراءة النسقیة ، التولیف المنھجي و یقصد بھ التركی ة االجتماعی ب بین المعرف

ة  ي تحررت من ( البنیویة ، البنیویة الصوریة ، البنیویة التكوینی ة الت وھي البنیوی

ات اللسانیة اب ) المرجعی ة الحضور و الغی ارئ ، ثنائی د ، الشاعر الق ارئ الناق الق

  وغیرھا من المصطلحات 

  .النقدیة البارزة
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  " :احمد یوسف " عند  المناھج البنیویة و تجلیاتھا: ثالثا  
ة و  إلىتنتمي البنیویة      مجموعة المناھج النقدیة التي تنضوي تحت ما یعرف بالحداث

  ).الصوریة و التكوینیة ( ھذه المناھج ھي البنیویة بتفرعاتھا المختلفة 

اھج    من  من یمیائیات ض ع الس ي وض ین ف ین الدارس تالف ب اك اخ ان ھن یمیائیة ان ك و الس

  .مناھج ما بعد الحداثة الحداثة او

ق        ة فیطل د الحداث ا بع ا تسمیة م ة ام ة تسمى تسمیة الحداث یرى احمد یوسف ان البنیوی

  .علیھا بالتفكیكیة و ھذا وجدناه في غیر موضع

ي : البنیویة الشكالنیة   -  أ ة ف ا و المتمثل صحیح ان للشكالنیة الروسیة أھمیتھ

 إنھاء 

ت  ھیمنة المناھج السیاقیة و فتح األبواب أمام نقد جدید عرف بالبنیویة ، اال أنھا قد تحول

ي  إلى د العرب ع بالنق ذي دف و ال ذا ھ ا أن ھ ىقوالب جامدة حیث قال أحمد یوسف عنھ  إل

ىأشكال المعنى و  إلىرفضھا ، لكنھا قد أعادت النظر  د  إل ذلك فق الواقع ، و ب ا ب عالقتھ

  .تقدم العلوم اإلنسانیةأتاحت المجال ل

ولدت البنیویة التكوینیة من رحم البنیویة الشكالنیة و ھي : البنیویة التكوینیة     - ب

ة و  ین اللغ ة ب ة التكوینی ة ، وجمعت البنیوی منھج نقدي في تحلیل النصوص األدبی

م رؤیة العالم ، البنیة الداللیة ، الفھ: الحیاة االجتماعیة و من أسس البنیة التكوینیة 

ن  وعي الممك ي و ال وعي الفعل یر ، ال ة . و التفس د بالبنیوی أثر الناق ون ت د یك وق

وھم " التكوینیة ھو نزعة البنیویة الصوریة نحو النسق المغلق الذي یعتبره مجرد 

. "  

ىأشار أحمد یوسف  :السیمیائیة    - ت ى  إل وم أساسا عل ة تق أن السیمیائیة البنیوی

وح أما السیمیائیة ال النسق المغلق  ى النسق المفت تي تتراحم مع التأویلیة فتعتمد عل

ا  ف أم رة موت المؤل رتبط بفك ة و ت ة الحداث ل مرحل ، و نحن نعلم أن البنیویة تمث

التأویلیة فتمثل مرحلة ما بعد الحداثة و ترتبط بمقولة القارئ و تعدد المعنى و بھذا 

ا المتع ع من خالل مقوالتھ د یوسف تق د أحم ق فان السیمیائیة عن ة بالنسق المغل لق

د  ا بع ة م ي مرحل وح ف ق المفت رتبط بالنس ا الم ي جانبھ ة و ف رف بالحداث ا یع فیم
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ا  ق علیھ ة و یطل ا النقدی فاتھا و مناھجھ رز فلس د أب ة أح د التأویلی ة و تع الحداث

ي  ا ف بالسیمیائیات المحایثة في مرحلتھا البنیویة ، حیث یعد غریماس أبرز أعالمھ

1.ھذه المرحلة
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  : خالصة     
د  د یوسف " وفي ختام دراستنا لھذا المؤلف النقدي ، ال یسعنا إال أن نعترف بأن الناق " أحم

ارا یضاف " القراءة النسقیة  سلطة البنیة و وھم المحایثة " قد قدم في كتابھ  ا جب جھدا علمی

  :مجموعة من النتائج منھا  إلىالخطاب النقدي العربي ، حیث توصلنا  إلى

ة و " : القراءة النسقیة سلطة البنیة و وھم المحایثة " جمع عنوان كتابھ  - بین ایجابیة البنیوی

د " إلى، كما توصلنا "وھم المحایثة " ، و سلبیاتھا  " سلطة البنیة " ھي القراءة النسقیة  احم

  " .بیرس"ینتصر لسیمیائیات " یوسف

یمیائ - أن الس رى ب ان و ی ة ، و : یة فرع ع التأویلی راحم م یمیائیة تت ة ، و س یمیائیة بنیوی س

نص  اعتبر أن جمالیة التلقي قد حاولت أن تجد إجابة للتناقض القائم بین االستقاللیة الذاتیة لل

  .من جھة و انفتاحھ من جھة أخرى

ي ، ویقول أحمد یوسف بضرورة مساءلة كل ما یأتي من اآلخر في الخطاب النقدي العر - ب

  .ضرورة االستعانة بالمناھج النقدیة الحداثیة إلىو یدعو 

  .و نظرا لما تتوافر علیھ لغتھا الواصفة من قدرة على التحلیل

 إلىو تعتبر أعمال ھذا الناقد بمثابة مشروع نقدي نظرا لتنوعھا و تناسلھا من النسق المغلق 

  .النسق المفتوح

اب  ذا الكت راءة ال" وما یحسب لھ في ھ قیةالق ر و " نس ین التنظی ھ ب ع فی دي جم ھ منجز نق أن

  .الممارسة اإلجرائیة

 

 

  

  

  

  

  



 .تطبیقیة في مدونات نقدیة دراسة                              : الثانيالفصل 
 

90 
 

                                                        : األراء النقدیة في كتاب    
  "حمید لحمیداني: "ل" الفكر النقدي األدبي المعاصر" 
    

یم  1950جانفي 01ھو حمید لحمیداني من موالید : تقدیم الكاتب   بیوم عرفة ، أستاذ التعل

وراه . فاس. العالي بكلیة اآلداب جامعة سیدي محمد بن عبد هللا  ى دكت المغرب ، حاصل عل

دیث و المعاصر سنة  د الح ي النق ة ف یمیائیة  1989الدول ة دراسات س ر مجل رأس تحری ، ت

ین  انیة ب ة لس ائل العلمی 1987/1992أدبی ى الوس رف عل ر و یش دة ، یحاض ي ع ة ف

ي ،  ة التلق یمیائیات و نظری ردیات و الس ر و الس دیث و المعاص د الح ا النق ات منھ تخصص

و على جائزة الروایة العربیة )  1998 -1997( حاصل على جائزة فاس للثقافة و االعالم 

  .عن روایتھ رحلة خارج الطریق السیار 2002من عمان و األردن 

   :أھم مؤلفاتھ 
ل  - ل تحلی ن اج ة م ورات الجامع ا ، منش ى أنموذج م عل ة المعل ة روای یوبنائي للروای سیس

  1984البیضاء 

  1985الروایة المغربیة و رؤیة الواقع االجتماعي ، دار الثقافیة الجدیدة البیضاء  -

  في التنظیم و الممارسة ، دراسة في الروایة المغربیة -

  النقد النفسي المعاصر ، تطبیقات في مجال السرد -

  لقراءة و تولید الداللة ، المركز الثقافي العربيا -

  :وھناك العدید من األعمال المشتركة غیرھا على غرار 

  ...قضایا المصطلح في اآلداب و العلوم اإلنسانیة -

  ...معاییر تحلیل األسلوب: و ھناك أعمال مترجمة أیضا مثل 
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   :تقدیم الكتاب 
دي : " عنوان الكتاب ھو  - ر النق ي المعاصر الفك د و " األدب ف للناق ات  مواق اھج نظری من

ب  داني " الكات د لحمی ت سنة " حمی ة انفویران اس  2014الصادر عن مطبع د و ف ي اللی ، ف

نة  ى س ة األول ت الطبع ا كان د م ة بع ة المعدل ھ الثالث رب بطبعت ن  2009المغ ادرة ع ، الص

  .منشورات كلیة اآلداب 

ة الثا اس ، و الطبع راس ، ف ر المھ ة ظم فحاتھ 2012نی دد ص غ ع م  256، تبل فحة ، قس ص

ة شارحة لمضمونھ ،  إلىالناقد كتابھ  ارة عن مقدم ثمانیة أقسام یسبقھا تقدیم للكتاب فھو عب

وان  ھ : فالقسم األول تحت عن دي ، یوزع ر النق دخل لدراسة الفك ىم ین  إل عنصرین أساس

ذوق و ا اع و ال یة اإلقن ا قض یة منھ ایا أساس من قض ا األول یتض وعیة ، أم ة و الموض لذاتی

ىالعنصر الثاني معنون بتاریخ الذوق األدبي و كان عبر عصوره من النقد العربي القدیم   إل

وان  إلىالنقد الرومانسي وصوال  الذوق في النقد العربي الحدیث ، أما القسم الثاني تحت عن

ة و :  م األصول العربی ذا القس م ھ ة و ض ر التاریخی ة النظ ن وجھ نھج األدب م ة للم الغربی

رب  ن الغ ھ ع رز أعالم اریخي و أب ور . الت ن المنظ ون األدب م ث معن م الثال ا القس أم

ع  م الراب اوین ، و القس دة عن م ع ذا القس من ھ یولوجي و یتض ور : السوس ن منظ األدب م

األدب من منظور : األدب و االلتزام ، و القسم السادس : التحلیل النفسي ، و القسم الخامس 

امن : یة ، و القسم السابع بعنوان الشكالن األدب من وجھة نظریة جمالیة التلقي ، و القسم الث

ذا . التفكیكیة منھج نقدي أم الیة للھدم :  ولم یحتوي ھذا الكتاب على خاتمة ، وفي مؤخرة ھ

ع ، و  ادر و المراج ة للمص ھ و قائم ي وردت فی ة الت طلحات النقدی ة للمص اب قائم الكت

  1.علمیة للمؤلفمختصرة للسیرة ال
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   :الفكر النقدي و المناھج السیاقیة : أوال

  : الفكر النقدي  -1
  :قضایا أساسیة  -أ

o  ذوق ة : اإلقناع و ال ادة أدبی ة لیست مجرد م ال األدبی د أن األعم رى الناق ی

ا  ا أسباب قبولن ي ذاتھ ل ف ا تحم جامدة موضوعیة  لنحبھا أو نرفضھا و انم

ا ، أي أن  نا لھ یة أو رفض ة الحدس ى المعرف ط عل وم فق دي ال یق م النق الحك

ى التحصیل و .الالشعوریة  ة أو عل ة الواعی ى المعرف وم ایضا عل ھ یق ولكن

 .الخبرة

o  ة و الموضوعیة ي : الذاتی ھ نص أدب ز ب ا تمی ي م ة ھي مصطلح یعن الذاتی

ع  ق م ر بشكل یتف ي وصف عناصر األث د تعن معین و الموضوعیة في النق

 .خصائص و جودة

o نھج ا ة و الم و : لطریق نھج ھ ا الم ا أنھ ول عنھ داني فیق د لحمی ا الناق یعرفھ

ات  ت اإلجاب اذا اختلف ى األسئلة ف ب عل ي تجی حصول الرؤیة المنسجمة الت

ل فھي الخطوات  ق التحلی ا طرائ ف أیضا ، أم اھج تختل ك أن المن ى ذل معن

ذه الخطوات بعضھا یرفض ھ التي یتبعھا الناقد في دراسة نص معین ، و ھ

  .نوع المنھج المتبع
 : الوعي بالمناھج النقدیة  -2

عرفة و دراسة المناھج النقدیة و الفائدة منھا لھ داللتان حسب مبیبرھن الناقد أن االھتمام 

  :رأیھ 

ھ   -    ذوق الشخصي وحده ، ألن ة ال ى دعام ا عل ي قائم د األدب ینبغي أن یتجاوز اعتبار النق

  .یمكن االستغناء عن الذوق بطریقة نھائیة

التعرف على مختلف العلوم  إلىاالھتمام بالمناھج النقدیة و إخضاعھا للنقد األدبي تقودنا  -  

ي  ي ف دور المعرف ة ال ا نحو تقوی ام یوجھن اإلنسانیة و اللسانیات و المنطق ، و ھذا االھتم

  1.الممارسة النقدیة

                                                             
،  2014، انفویرانت فاس ، المغرب ،  3حمید لحمیداني ، الفكر النقدي االدبي المعاصر مناھج نظریات مواقف ، ط - 1

  26- 12ص



 .تطبیقیة في مدونات نقدیة دراسة                              : الثانيالفصل 
 

93 
 

  :النظریة و الممارسة في النقد  -3    

ة       ما یمكن مالحظتھ مما سبق و قدمناه أن كل المناھج تشترك في دراستھا للظاھرة األدبی

ى لكنھا تخ رف عل د أن یعت ین و من حق الناق تلف ف أن كل منھج یدرسھا من جانب مع

ھ  ي كتاب داني ف ذا الصدد یتوجھ لحمی ي ھ نھج ، وف ل م المفاھیم و األدوات التي تخص ك

  .بالنقد أالذع للمنھج التكاملي و یرى أنھ مجرد نقد تلفیقي

ع ا   ھ جمی اد مستمر شارك فی ي ھو جھ د األدب اریخ النق أن ت الم ویرى ب ي الع اد سواء ف لنق

ا و أن  اھج جمیعھ ى عن المن العربي أم خارجھ ، كما یرى بأن األدب ال یستطیع أن یتخل

ة األساسیة  ھ الثالث ھذه المناھج مرتبطة فیما بینھا فیقول بأن اآلداب ال ینفصل عن وجوھ

  .، الوجھ الذاتي ، و الوجھ التاریخي االجتماعي و الوجھ اللغوي و التعبیري

  :لمناھج النصیة ا -4

  : المنھج الشكالني ) أ   
ىلقد وجھ الشكالنیون بحوثھم و دراستھم     ذاك ،  إل ان سائدا أن اللسانیات و تجاوزوا ماك

ق  ىوھي البحوث التي تربط األدب بالثقافة و التاریخ  فمبادئ الشكالنیة تتف ع  إل ر م حد كبی

أخر  ر ان ت ي غی م یعطي فرصة مبادئ النقد الجدید في العالم الغرب د الروسي ل ة النق ترجم

وا  م مؤرخو أدب تحول رز أعضاء الشكالنیة ھ ارین ، و أب ىللتواصل بین التی م  إل ل عل حق

  ...اللغة متخذین من الشعر موضوعا أثیرا للدراسة

ا  ى أطروحتین ھم وم عل ان الشكالنیة تق ا ف ھ : و عموم ي و اجزائ ر األدب ى األث التشدید عل

الم المكونة ، و اإللحاح  ذه المدرسة الع اء ھ على استقالل علم األدب ، و من أعالم و زعم

ة  ة البنی ي دراس ة ف وعات المركزی ن الموض ھ م داني أن رى لحمی ون ، و ی وي جاكبس اللغ

ة  دلوالت خاص ا م وتیة باعتبارھ یة الص ألة الخاص ون مس اول جاكبس عر تن انیة للش اللس

  1.بالمنصت الیھا
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  :البنیویة )ب
براغ على صوغ النظریة األدبیة الشكلیة ضمن اطار دراسات لغویة تتفق  لقد عملت مدرسة

مع دي سوسیر في معظم مبادئھ األساسیة ، بالرغم من أن دي سوسیر یعتبر رائد الدراسات 

اللغویة ، فانھ لم یستعمل ھذا المصطلح بل كان یستعمل مفھوم النظام و النسق و بھذا یكون 

ث مفھوم البنیة قد حل محل النظ د الشكلیین ، حی د دي سوسیر ، والشكل و األداة عن ام عن

تتضمن البنیة كل أوجھ النص ، و یتمثل المنھج البنیوي كمنھج لغوي في اكتشاف البنى أوال 

رفیة و  وتیة و الص تویات الص الل المس ن خ طحیة م ة الس ن البنی درج م ا بالت ا ثانی و تحلیلھ

فالبنیة لیست مجرد شكل و إنما مضمون أیضا ، و ھي البنیة الداللیة العمیقة ،  إلىالتركیبیة 

  .جوھر اللغة الشعریة

ي اتساق و  ة االنضباط و الشمولیة تعن د ان تتصف بالشمولیة و التحول و ذاتی ة الب و البنی

ذاتي ، ولیست مجرد وحدات  ال ال ة تتصف بالكم تناسق البنیة داخلیا ، أي أن وحدات البنی

ال مستقلة بل ھي أجزاء تتبع أنظ ة اكتم مة داخلیة من شأنھا أن تحدد طبیعة األجزاء و طبیع

البنیة ذاتھا ، أما التحول فیعني أن البنیة لیست وجودا مستقرا و إنما ھي متحركة دائما ، أما 

ا و  ل عملیاتھ ر و تعلی ذاتیة االنضباط فتتعلق بكون البنیة ال تعتمد على مرجع خارجھا لتبری

  1.إجراءاتھا التحویلیة
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  : خالصة        
  :عدة استنتاجات منھا  إلىبناءا على ما تم التطرق الیھ في دراسة ھذا الكتاب تم التوصل 

ا  - أن حمید لحمیداني قام في كتابھ بعرض تاریخي للمناھج النقدیة و محاولة منھ إیجاد أولھ

  .في الثقافة العربیة أو الثقافات األخرى

ع إعطاء و عرض الناقد قضایا أساسیة  اھج النصیة م اھج السیاقیة و المن ل عرض المن قب

  .أمثلة تطبیقیة لبعض المناھج

یعتبر لحمیداني من أكثر النقاد مؤالفة بین التراث و الحداثة و مقاربة بین الرؤى المتباعدة و 

  .معایشة بین الثقافات المختلفة

نھج الشكلي و لم یتطرق لحمیداني للمنھج السیمیائي و المنھج األسلوبي و لم  ین الم یفصل ب

ذلك أن  د ب ھ یری ة ، ولعل ھ خاتم ع لكتاب م یض د و ل نھج واح ا كم د جعلھم وي فق نھج البنی الم

  .البحث لم یكتمل و أن باب البحث مفتوح أمام القارئ إلتمام الدراسة 

الفكر النقدي األدبي المعاصر "ھذا جل ما توصلنا الیھ من خالل دراستنا لھذا المرجع المھم 

  .للناقد لحمیداني حمید "
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  األصول اللسانیة للمناھج النقدیة الحدیثة                     
  " أنموذجا " المنھج البنیوي          

  یحیى بعیطیش: مقالة ل                                                          
  

  :تقدیم 
عرفت النظریات اللسانیة ، في القرن العشرین ثورة معرفیة كبرى أحدثت تطورات ایجابیة 

ان  ي ، وك د األدب ، و نقلة نوعیة لكثیر من العلوم اإلنسانیة كتعلیمیة اللغات و الترجمة و النق

ى  ور عل رن العشرین ان یث ي منتصف الق من الطبیعي و الحالة ھذه للنقد األدبي ، خاصة ف

اھج  ھ المن اتیح مملكت لم مف ھ ، لیس ف األول من ا النص ز بھ ي تمی یاقیة الت ىالس انیات  إل اللس

اھج النصانیة  ا ان المن ة ( الحدیثة لتصبح مناھج نصانیة تنطلق منھ و تعود الیھ ، و بم بنیوی

ة من ...) ام سیمیائیة اریخ و اإلنسان و الغای ة للوجود و الكون و الت ة فكری ى رؤی ى عل تبن

ة  إلىان تكون خطوات منتظمة مصطلحات إجرائیة یمكن إرجاعھا  الحیاة ، قبل ھذه النظری

  .اللسانیة او تلك 

وي و  نھج البنی ة للم ذور الفكری د الج ا ان یرص اول فیھ یش ح ى بعیط ة یحی ان  مداخل ف

ة  السیمیائي ثم تركز بعدھا على اصولھما اللسانیة و ھذا ما یخدم موضوع بحثي بصفة عام

ى ماس ع ، و بناءا عل ة " بعیطیش" بق ایجازه تتب ى الخطة التالی ھ عل ي مداخلت دخال ، : ف م

البعد الفلسفي للمناھج النقدیة الحدیثة ، البعد اللغوي للمناھج النقدیة الحدیثة ، المنھج البنیوي 

اھج  ة عن المن في النقد األدبي ولعل أحسن ما افتتح بھ یحیى بعیطیش مداخلتھ في ھذه المقال

و النقدیة و أصول نھج اذ ھ د بسیط للم ي " ھا اللسانیة ھو تحدی ة الت مجموعة األسس النھجی

ات .یتبناھا دارس األثر األدبي بغیة فھمھ او تحلیلھ او ھما معا  ة األسالیب و اآللی و ھو جمل

  1".اإلبداع االدبي  إلىاإلجرائیة الصادرة عن رؤیة نظریة شاملة 

  

                                                             
ناھج النقدیة الحدیثة ، كلیة األداب و اللغات جامعة قسنطینة ، عبد الحمید بن یحیى بعیطیش ، األصول اللسانیة للم - 1
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  :  الحدیثة البعد الفلسفي للمناھج النقدیة -1
ا  راز من افرازاتھ ة ، وإف ة غربی رة ثقافی ة ثم ة الحدیث ال تختلف اثنان على أن المناھج النقدی

ة  و رؤی ة ، فھ ل ان یكون مصطلحات إجرائی دي قب نھج نق ي ان أي م ذا یعن الحضاریة و ھ

ة  فكریة للوجود و الكون و التاریخ و اإلنسان ، و یترتب على ذلك ان المناھج النقدیة الحدیث

ة ... في نموذجھا البنیوي او السیمیائي  ممثلة ھ بالثقاف ارتبطت ارتباطا عضویا ال انفصام ل

  .العربیة

  : األصول الفلسفیة للمنھج البنیوي  -أ
ة و  رى الدق عیة ، تتح فة الوض وھرة الفلس في ج ذھب فلس ى م وي عل نھج البنی وم الم یق

ا كب ذه الفلسفة رواج ت ھ د لق ة  وق ا الموضوعیة و الصرامة العلمی ي أوروب را ف ي .ی ا ف ام

ا  ل م الم النفساني واطسون ، ولع ذي أسسھ الع امریكا فقد راجت افكار المذھب السلوكي ال

یھمنا في افكار إتباع ھذا المذھب ھو جانبھ المادي ذو الجذور العمیقة في فلسفة التطور عند 

  "بافلوف" و ابحاث العالم الروسي " داروین"

  : لسیمیائي األصول الفلسفیة للمنھج ا -ب
ان نظریة السیمیولوجیا او السیمیوطیقا ھي معطى ثقافتین غربیتین أمریكیة و أوروبیة فھي 

وف  رس ، الفیلس فة بی ن فلس ة م فة خاص ة بص ولھا الفكری تمد أص ي تس قھا األمریك ي ش ف

الفیزیائي األمریكي الذي ارسي المذھب النفعي او ما یعرف بالذرائعیة التي ال یزال تأثیرھا 

ىیومنا ، أما في شقھا األوروبي فتعود  إلىتمر مس أثر " دي سوسیر"مھندسھا األول  إل المت

عیة  ت"بوض ة " كون ایم"و اجتماعی یة " دورك ة ماركس ة و نزع حة فرویدی أثرت بمس و ت

  1.مادیة
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  :البعد اللغوي للمناھج النقدیة الحدیثة  -2
رن العشرین ثالث  ة طوال الق ادة عرفت اللسانیات الحدیث ة بقی ورة بنیوی رى ث ورات كب " ث

  "ھمس"و ثورة تبلیغیة بزعامة " تشومسكي" و ثورة تولیدیة تحویلیة بقیادة " سوسیر

التفكیر حول العالمة بصفة عامة سواء كانت  إلىو ترجع اإلرھاصات األولى لھذه الثورات 

ام بھ إلىلسانیة او غیر لسانیة ، یعود الفضل فیھ  ي ق ا بعض الفالسفة و البحوث الجادة الت

ل " شارل بیرس"على رأسھم  ویین مث ة ". دي سوسیر"و بعض اللغ ل األول للعالم د جع فق

  : ثالثة ابعاد 

  الدال  (signifiant)و یقابل  (segnans)الموضوع 

عند دي سوسیر و المؤول او المرجع و  (signifié)ویقابل المدلول   (signalum)الممثل 

  .ان كبیر في الثورة الثالثةھو البعد الذي سیكون لھ ش

أما اآلخر فركز على العالمة اللسانیة و اقتصر فیھا على ثنائیة الدال و المدلول و مع ذلك  -

ا  ل المرجع و إنم م یعم ة ل ھ من جھ ھ ، الن ود الی ة یع ورات الثالث ر الث ي تفجی فان الفضل ف

ة حرصھ على الصرامة المنھجیة و الدقة العلمیة جعلھ یسند مرجع العال ة اللغوی ىم م  إل عل

ث السوسیري .آخر سماه السیمیولوجیا ، وھي في رایھ اوسع من اللسانیات  دو ان المثل و یب

ھو الذي شكل المراحل الزمنیة الكبرى للسانیات الحدیثة ، بامتداد قاعدتھ على مرحلة زمنیة 

ة دروس في اللسانیات الع" عرفت بالبنیویة و انطلقت ھذه المرحلة بصدور كتاب  سنة " ام

ر  1916 یش " ، و یعتب ى بعیط اني " یحی و اللس ة ھ ورات الثالث ر الث ل تفجی دي "أن فض

یر ة " سوس ة اللغوی ث العالم دة مثل ھ قاع واء بتفكیك ع(، س الم (أو ) المرج ان و الك ) اللس

دالیات ، ( ، فھو بعملھ ھذا قد دشن أول ثورة لسانیة ) اللغة ( لیحتفظ بقاعدة المثلث  ورة ال ث

   1 .في مقالتھ و فسرھا" بعیطیش" حسب ما اسماھا ) ثورة الداللیات ثم ثورة التداوالت ثم 

  

  

  

  
                                                             

ة المناھج النقدیة الحدیثة ، كلیة االداب و اللغات ، جامعة قسنطینة ، عبد الحمید بن یحیى بعیطیش ، االصول اللسانی - 1
  323ص 2016ھدوقة ،



 .تطبیقیة في مدونات نقدیة دراسة                              : الثانيالفصل 
 

99 
 

   :المنھج البنیوي في النقد األدبي  -3
ھو تیار نقدي استمد أصولھ و مبادئھ النظریة من اللسانیات بصفة عامة و البنیویة المتطورة 

ود  ى  إرھاصاتھعن افكار د سوسیر بصفة خاصة ،و تع ىاألول وجي الفرنسي   إل االنتربول

األدب بفضل أراء  إلىفي بدایة الخمسینات ثم نضج كمنھج و عرف طریقة " لیفي ستروس"

  " جاكسون و ترجماتھ لنظریات الشكالنیین الرووس التي تدعمت فیما بعد بترجمات 

ودروف ا بف" ت ي فرنس ة ف یرتھ الذھبی د عش ي النق وي ف نھج البنی رف الم ذلك ع ل ، و ب ض

اع  ي نشرھا إتب ارت" الدراسات الت ة " ب د بحق زعیم البنیوی ذي یع ر ال ذا األخی و بفضل ھ

  .الفرنسیة و قائدھا المغوار

  :األصول اللسانیة العامة  -أ
ة  ي أن یكتشف جمل یمكن لمتتبع أدبیات النقد البنیوي ، ان على المستوى النظري آو التطبیق

  :من المفاھیم أھمھا 

 و یعني ھذا المفھوم الذي استثمره البنیوي في النقد  :النسق  أولویة البنیة أو

ث ال یمكن ان  ا بحی ا بینھ ة فیم ، أن البنیة نظام او نسق من العناصر المتآلف

یغیر أو یبدل او یعدل اي عنصر دون أن تتغیر معھ طبیعة النظام كلھ فلیست 

 .البنیة إذا ھي ھذا العنصر او ذلك في معزل أدبي

ذ الف ھ ا تت نص كم ة ال ن بنی ة ع وانین خارج ا ق افرھا ال تحكمھ ر و تض ه العناص

ثال  یدة م اع : فالقص ورة و اإلیق الوزن و الص ر ك ن العناص ة م ا جمل ألف فیھ تت

ري ف الفك ال و الموق ا و االنفع داخلي و الرؤی ام ....ال ا نظ ذه العناصر یحكمھ ، فھ

ان األو الي ف یدة ، و بالت كلیة للقص ة الش ي البنی ن ف ي یكم ا داخل ل م ى لك ة تعط لوی

  1.یشكل بنیة بالمفھوم السالف الذكر
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  اللغة نظام أنظمة: 

ویعني ذلك ان اللغة نظام ألنظمة متعالقة و متشابكة كالنظام الصوتي و المعجمي 

ة ... و الصرفي و النحوي و الداللي  فكل نظام من ھذه األنظمة ھو في الحقیقة بنی

ھ و  ة الخاصة ب ة لھ قوانینھ الداخلی ة صغرى ضمن البنی ھ یكون بنی ي حقیقت ھو ف

ث  إلىالكبرى التي ھي اللغة ، و قد انتقل ھذا المفھوم  د حی ي النق المنھج البنیوي ف

ھ الصوتیة و  ھ او بیانات ل أنظمت ة خاصة یمكن أن تحل ة فنی اعتبر النص األدبي لغ

  ....المعجمیة و الداللیة و النحویة

  ثنائیة اللغة الكالم: 

ع  ا یق داعا فردی ة اي إب ة كالمی ي بنی ر األدب ار األث و یتمثل استثمارھا نقدیا في اعتب

ا تكون  ا او عمودی ضمن بنیة لغویة اشمل ، غیر ان البنیة الكبرى التي قد تمتد أفقی

  .مفھوم اللغة إلىمفھوم اللسان منھا  إلىاقرب 

ة من ر بنی ي یعتب ر األدب وي ان األث ذا الطرح البنی ي ھ ذي  المھم ف ع ال ث الموق حی

  .یشغلھ في النظام الذي یندمج فیھ

  وي  :ثنائیة الدال و المدلول نھج البنی ار الم ي اعتب ة ف تتضح فكرة ھذه الثنائی

رف ،  ادي ص ابع م ى ذات ط ة أو بن دة أدل م ع را یض ي داال كبی نص األدب ال

ریحھا  ن تش ة یمك موعة او مكتوب ة مس ور فیزیائی ا ص ىألنھ رھا  إل عناص

یة ، ا  األساس ل بنیتھ ثال ، او تحلی یدة م نص القص ة ل ة اإلیقاعی ل البنی كتحلی

الصرفیة او النحویة الكتشاف العالقات و القوانین التي تتحكم فیھا و تظبطھا 

دلولھا او  ذه العناصر ھو ضبط لم وھي الغایة من التحلیل البنیو الن ظبط ھ

ة الش ا ثنائی كل  المضمون ، مدلوالتھا  و بالتالي یرفض البنیویون رفضا تام

دھما دون  ود ألح دان و ال وج ا متح ل ھم ب ب ي فحس ثال زمن تا م ا لیس ألنھم

1.اآلخر فھما وجھان لعملة واحدة
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  :  خالصة     
ھو التأكید على ".یحیى بعیطیش " لعل ما یحسن بھ ختام ھذه الدراسة النقدیة لھذه المقالة ل 

ذه حقیق ة و ھ ة لسانیة متبین رب ضرورة التسلح بثقاف ىة اق ذي  إل ربیین، ال د الغ البداھة عن

استوعبوا لألصول اللسانیة و النحویة التي أنتجتھا الثورات الثالثة و تمثلوھا ثم أبدعوا منھا 

  .مناھجھم النقدیة

في حین ال نجد مثل ھذا االستیعاب عند نقادھا المحدثین و إن وجد عند قلة منھم فھو استثناء 

ل  یؤكد قاعدة عریضة من النقاد ة ، ب ة الحدیث یجھلون األصول اللسانیة العامة للمناھج النقدی

  .لھ أصولھ النحویة 

ة  ن دراس تنتاجھ م ھ خلص " و یمكن اس ىبعیطیش ان رتبط  إل ة م اھج النقدی ور المن ان ظھ

 إلىاللسانیات و بعید الفضل في ذلك  إلىبالثورات الثالثة التي فجرت آنذاك و یرجع أصلھا 

  "فردینا ندي سوسیر " العالم األلسني 
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  :عامة خالصة                                           
ذا  ل ھ دا و دلی وما یمكن الخلوص إلیھ أن مجال النقد و اللسانیات مجال خصب و واسع ج

وجود عدد ھائل من الدراسات و الكتب و المداخالت في ھذا المیدان على غرارھا المؤلفات 

  .تطرقت إلیھا لبعض النقاد و الدارسینالتي 

ت  ا انطلق ذا م بط اسمھا باللسانیات و ھ ي ارت م المواضیع الت و تعتبر المناھج النقدیة من أھ

  .منھ في ھذا البحث

ة و  ة الرواقی فیة قدیم ذورھا فلس ى ان السیمیائیات ج د عل راد یؤك ن ك ھ سعید ب اء ب ا ج و م

و اول من نبأ بظھور و والدة ھذا العلم ، و قام ھ" فسوسیر " غیرھا اما في العصر الحدیث 

ب النظري و  ي الجان اھیم السیمیائیة ف الدكتور بن كراد في كتابھ بتبسیط مجموعة من المف

ھ  ا جاء ب ار م ا إنك التطبیقي على قراءة سیمیولوجیة لمجموعة من الصور و أیضا ال یمكنن

ث  قیة حی راءة النس ھ الق ي كتاب د یوسف ف ى دعااحم ة ضرو إل اھج النقدی رة االستعانة بالمن

ذا  ي منجزه ھ ع ف ل و جم الحداثیة نظرا لما تتوافر علیھ لغتھا الواصفة من قدرة على التحلی

  .بین التنظیر و الممارسة اإلجرائیة

اھج السیاقیة و  اریخي للمن ھ بعرض ت وال یفوتنا ایضا بان الناقد حمید لحمیداني قام في كتاب

و من أ اھج النصیة و ھ رؤى المن ین ال ة ب ة و مقارب راث و الحداث ین الت ة ب اد مؤالف ر النق كث

  .المتباعدة و معایشة بین الثقافات المختلفة 

ا  انیات و عالقتھ ر اللس ب اث ال الخص ذا المج ي ھ ات ف ب و المؤلف ن الكت د م د العدی و یوج

 .بالمناھج النقدیة المعاصرة
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ا  ل م ى ك ت عل بناءا على ما تقدم عرضھ  في فصول ھذه الدراسة التي ال ادعي أنني أتی

ي  ة المعاصرة ، و لكن طرح من إشكالیات حول تأثیر اللسانیات و عالقتھا بالمناھج النقدی

  : التزمت بحدود خطة الدراسة التي رسمتھا و خلصت إلى مجموعة االستنتاجات أھمھما 

تعدد في التعاریف فھي إطار نظري عام و تعني عامة بالبحث  مصطلح اللسانیات شھد -

ي  ات البشریة ف ا للغ ا و تناولھ ك لكشف تطوراتھ اھج اللسانیة و ذل ات و المن ي النظری ف

  .كافة مستویاتھا 

 و منھ یمكننا القول بان اللسانیات ھي ذلك العلم العام الذي یعنى بدراسة اللسان البشري

 و ما یحیط بھا ، و ھو ما تجلى في مختلف المدارس و وصف اللغة و تفسیرھا  

و االتجاھات اللسانیة التي اھتمت بدراسة اللغة من اصغر وحدة و ھي الصوت إلى اكبر 

  .وحدة و ھي الداللة

ل  - رة مث ة كثی وكان من ثمار تطور الدرس اللساني الحدیث ظھور مناھج و تیارات نقدی

یمیائیة  لوبیة و الس ة و األس ھ ... البنیوی ث ان رة ، بحی ة المعاص ى اآلراء النقدی رت عل أث

  .ھناك العدید من النقاد و الدارسین یرجعون أصل ھذه المناھج الى اللسانیات

 ان اللسانیات بمثابة النواة التي أثرت بشكل مباشر على المناھج النقدیة المعاصرة -

  .ظریاتو نشأتھا حین أنھا انبثقت عنھا بعد التأثر بما جاءت بھ من ن 

أیضا تعدد في التعریفات من ناقد إلى آخر مما ادى ) المنھج البنیوي ( و عرفت البنویة  -

  .الى عدم وجود تعریف موحد و دقیق و متفق علیھ بین النقاد العرب الغرب

ري  - ة السویس الم اللغ ى ع ة إل ات البنیوی أة الدراس ي نش ل ف ود الفض ان دي "ویع فردین

للغة و الكالم و الدال و المدلول و أولویة النسق أو النظام على في تفریقھ بین ا"  سوسیر

ات  أة الدراس ت لنش ي أسس ي الت ب ھ زامن و التعاق ین الت ة ب ي التفرق ر وف اقي العناص ب

  .البنیویة و المنطلق الرئیسي للمنھج البنیوي 

ھو " دي سوسیر " و ما تم التوصل إلیھ أیضا في إطار ھذه الدراسة ان العالم اللساني  -

ا  د فیھ ذلك نج دا ل أول من نبأ بوالدة علم السیمیاء ، و مجال السیمیائیات مجال واسع ج

عدم االستقرار على تعریف واحد متفق علیھ ، كما ان ھناك اختالف في اآلراء في مجال 

و  أھا األول ھ ى أن منش د عل یمیائي  فبعضھم یؤك نھج الس ص الم ا یخ یمیائیات و فیم الس
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ى اللسانیات و منھم  ھ ال ینتمي ال م مستقل بذات أن السیمیائیات ھي عل رى العكس ب من ی

  .اللسانیات

أما المنھج األسلوبي و األسلوبیة فقد عرف ھذا الحقل تطورا كبیرا خصوصا في الربع  -

ره  ھ كغی ى بدایات بض عل ي یصعب الق األخیر من القرن الماضي ، و ھذا الصرح المعرف

ذكر ، وتحد ع من المناھج السالفة ال درس األسلوبي نشاطا مارستھ جمی ق لكون ال د دقی ی

المعارف التي اتخذت من الخطاب میدانا لھا و إلى جانب ھذا فاألسلوبیة تتداخل مع علوم 

ي  أخرى كالبالغة إلى جانب تداخلھا مع اللسانیات و ھذا ما خلف لبسا كبیرا لدى النقاد ف

" دي سوسیر " و ھو أحد تالمذة   "شارل بالي " كیفیة تصنیفھا ، و أول مؤسس لھا ھو 

فال ریب أن نقول أنھا أسلوبیة لسانیة و ما ھو متفق علیھ أن األسلوبیة ھي وصف للنص 

ة  ل بمھم األدبي حسب طرائق مستقاة من اللسانیات و ھنا یمكننا القول بأن األسلوبیة تتكف

ى الخصائص النو رة و التمییز بین اللغة العادیة و اللغة الجمالیة لتقف عل ذه األخی ة لھ عی

  .من سلبیاتھ اللسانیات السویسریة

ة  دونات النقدی ى دراستھ لمجموعة من الم و جاءت دراستي التطبیقیة في ھذا البحث عل

ا زادت  ى أنھ ل و عس ي لع اتھا و الت رة و إرھاص اھج المعاص ذه المن ت لھ ي تعرض الت

  .البحث ثراءا معرفیا و تطبیقیا ألھمیة تلك الكتب 

  

  .  أحمد هللا سبحانھ و تعالى على فضلھ و توفیقھ و متھ علي إتمام ھذه المذكرةو ختاما 

     
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة املصادر و املراجع
 

 

 

 

 



 :المراجع و المصادر قائمة
 

107 
 

  :المصادر

 .القرآن الكرمي  )1

 .معجم مقاييس اللغة :أمحد فارس  )2

 .لسان العرب : ابن منظور )3

 .دالئل اإلعجاز : عبد القاهر اجلرجاين  )4

 .أساس البالغة: الزخمشري )5

 .املقدمة : الرمحان ابن خلدون عبد  )6

  :المراجع

 .مبادئ يف اللسانيات:خولة طالب اإلبراهيمي   )1

 .مدخل إىل اللسانيات: حممد يونس علي  )2

االت: يوسف مقران  )3  .يف اللسانيات العامة ، املفهوم ، املستويات ، ا

 .مباحث يف اللسانيات: أمحد حساين )4

 .اللغة العربية  علم اللغة التطبيقي وتعليم:عبده الراجحي  )5

ال والوظيفة واملنهج:مسري شريف أستيتية  )6  .اللسانيات ، ا

 .علم اللغة التطبيقي : حممد سليمان فتيح )7

 .قضايا يف علم اللغة التطبيقي:ميشال ماركاث  )8

 .اللسانيات أسسها املعرفية :عبد السالم املسيدي  )9

 .النظرية البنائية يف النقد األديب : صالح فضل )10

 .النظرية األدبية احلديثة : جيفرسون وديفيد رويب آن  )11

 .األدب يف املناهج النقدية  احلديثة : البشري حادي  )12



 :المراجع و المصادر قائمة
 

108 
 

 .مناهج النقد املعاصر : صالح فضل  )13

 .احلقيقة الشعرية على ضوء املناهج النقدية املعاصرة : بشري تاوريرت  )14

 .تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي :ميىن العيد  )15

 .النقد اجلزائري املعاصر من اآلنسونية إىل األلسنية : سف وغليسي يو  )16

 .عصر البنيوية : إيديث كريزويل  )17

 .اخلطيئة والتكفري من البنيوية إىل التشريح :عبد اهللا الغذامي  )18

 تداخل اللسانيات يف النقد األديب : حممد إقبال حسني النووي  )19

 .النقد األديب  يف معرفة النص دراسات إىل: حكمة صباح اخلطيب  )20

 .حماضرات يف مناهج النقد األديب : بشري تاوريرت  )21

 .املدارس اللسانية املعاصرة : التوايت بن التوايت  )22

 .20اللسانيات البنيوية يف مطلع القرن : عبد القادر هين )23

 .مقدمة يف نظرية األدب :تيزي إجيليتون  )24

 .ية احلديثة حتليل اخلطاب األديب على ضوء املناهج النقد: حممد عزام  )25

 .اللسانيات النشأة والتطور : أمحد مؤمن  )26

 .البنيوية يف الفكر الفلسفي املعاصر : عمر مهيبل  )27

 .النقد البنيوي احلديث بني لبنان وأوروبا : فؤاد أبو منصور  )28

 .مدخل إىل املدارس اللسانية : السعيد شنوقة  )29

 .ومناهجها يف البحث املدارس اللسانية يف العصر احلديث : التوايت بن توايت  )30

 .مخسون مفكرا أساسيا معاصرا من البنيوية إىل ما بعد احلداثة : جون ليتشيه  )31

 .البنيوية والعوملة يف فكر شرتاوس: حممد جمدي اجلزيري   )32



 :المراجع و المصادر قائمة
 

109 
 

 .اآلنثربولوجية البنيوية : كلود ليفي شرتاوس  )33

 .اخلروج من      ،دراسة يف سلطة النص : عبد العزيز محودة  )34

 .الدرجة الصفر للكتابة : روالن بارت   )35

 .بالغة اخلطاب وعلم النص : صالح فضل  )36

 .مناهج النقد األديب احلديث : وليد قصاب  )37

 .يف نظرية النقد : عبد املالك مرتاض  )38

 .نظرية األدب املعاصر قراءة الشعر: ديفيد بيشبندر  )39

 .النقد األديب م احملاكاة إىل التفكيك : إبراهيم حممود خليل  )40

 .يف معرفة النص: ميىن العيد  )41

 .إسرتاتيجية القراءة ، التأهيل واإلجراء النقدي : بسام قطوس  )42

 .البىن األسلوبية : حسن ناظم  )43

 .النقد واحلداثة : عبد السالم املسيدي  )44

 .حنو نظرية أسلوبية لسانية : فيلي ساندريس  )45

 .األسلوب و األسلوبية : عبد السالم املسيدي  )46

 .مبادئ وإجراءاته : األسلوب عامل : صالح فضل  )47

 .األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية : فتح اهللا أمحد سليمان  )48

 .بني البالغة واألسلوبية : حممد عبد املطلب  )49

 .البىن األسلوبية : حسن ناظم  )50

 .األسلوبية منهجا نقديا : حممد عزام  )51

 .البالغة واألسلوبية : هرينيش بيليت  )52



 :المراجع و المصادر قائمة
 

110 
 

 .ب الشعري البنية يف الشعر حتليل اخلطا: حممد العمري )53

 .البحث األسلويب ، معاصرة وتراث : رجاء عيد  )54

 .األسلوبية الرؤية والتطبيق : يوسف أبو العدوس  )55

 .ما هي السيميولوجيا : توسان برينار  )56

 .أنظمة العالمات يف اللغة العربية : سيزا قاسم  )57

 .ثاين سيميائية الصورة : قدور عبد اهللا  )58

 .يف السيمياء  تيارات: عادل فخوري  )59

 .املنهج السيميائي وحتليل البنية العميقة للنص : أحالم اجلياليل  )60

 .مدخل إىل السيميائية السردية : سعيد بن كراد  )61

 .النص واملنهج : حممد أديوان  )62

 .أجبديات يف فهم النقد السيميائي : بشري تاوريرت  )63

 .النقدية احلديثة معرفة اآلخر مدخل إىل املناهج : عبد اهللا إبراهيم وآخرون  )64

 .دليل الناقد األديب : ميجان الرويلي وسعد اليازعي  )65

 .عناصر السيميولوجيا : روالن بارت  )66

ا : سعيد بن كراد  )67  .السيميائيات مفاهيمها وتطبيقا

 .القراءة النسقية ، سلطة البنية ووهم احملاثية : أمحد يوسف  )68

 .ناهج ونظريات ومواقف الفكر النقدي األديب املعاصر ، م: محيد حلميداين  )69

  :مجالت 

 ).2جملة اللسانيات العدد ( مدخل إىل علوم اللسان :عبد الرمحان احلاج صاحل  )1

 ) .جملة اللسان العريب ( مدخل إىل اللغويات التطبيقية : كوردبر  )2



 :المراجع و المصادر قائمة
 

111 
 

 ).جملة عامل الفكر ( البنيوية يف اللسانيات : وفاء حممد كامل  )3

 ) .جملة عامل الفكر ( البنية منهج أم حمتوى : الزواوي بغورة   )4

لد األول ( األسلوبية احلديثة : حممد عياد  )5  ) .جملة فصول ا

 ).جملة فصول ( أمحد درويش ، األسلوب واألسلوبية  )6

  :مقاالت ومحاضرات ودراسات 

 ).مقالة ، كلية األدب واللغات قسنطينة ( األصول اللسانية ، املناهج النقدية احلديثة : حيي بعيطيش   )1

 ).حماضرة : (بول كويلي وليتساجاتر  )2

 ).حماضرة ألقيت يف الندوة الدولية حول مكانة اللغة العربية ( اللسانيات وواقع اللغة العربية : أمحد يوسف  )3

 ).ديوان املطبوعات اجلامعية ( بيقية ، حقل تعليمية اللغات دراسات يف اللسانيات التط )4

 .حماضرات يف اللسانيات العامة : فردناند دي سوسري  )5

 .بؤس البنيوية ، األدب والنظرية البنيوية : ليونارد جاكسون  )6

 .نظرية املنهج الشكلي ، نصوص الشكالنيون الروس : تودروف  )7

 



 

112 
 

: الفھرس  

.شكر و عرفان   

.اھداء  

.مقدمة    

.أثر اللسانیات على المناھج النقدیة المعاصرة :  األولالفصل   

1....................................................................................................مھیدت  

تعریف المنھج 
..........................................................................................................3  

5.......................................................................................اللسانیا كمصطلح  

7...................................................................................موضوعاتھا و مھامھا  

9................................................................................تعریف اللسانیات العامة   

10.............................................................................مفھوم اللسانیات التطبیقیة   

12..........................................................................................تعریف المنھج  

12............................................................................................مفھوم البنیة   

13................................................................................ األدبمفھوم البنیة في   

14.........................................................................................مفھوم البنیویة   

18........................................................................نشأة المنھج البنیوي و أصولھ  

20..............................................).وافد التاریخیة الر( عوامل تأسیس المنھج البنیوي   

21...........................................................................مدرسة الشكالنیین الروس   

23.............................................................................................حلقة براغ   

25.....................................................................................المدرسة الفرنسیة   

26..................................................................................المنھج البنیوي  أعالم  



 

113 
 

31.........................................................................منطالقات المنھج البنیوي   

32.............................................................................شروط المنھج البنیوي   

34............................................................................خصائص المنھج البنیوي  

38.................................................................................السیمیائیة المصطلح   

.40.....................................................................................السیمیائیة مبادئ  

41.........................................................................الخلفیات المعرفیة للسیمیائیة   

41ص..................................................................لسني للنقد السیمیائي المرجع األ  

43...................................................السوسیریة األطروحةسیمیاء لوران فارت و قلب   

44........................................................ .النظریة البیرسیة و تأثیراتھا في السیمیائیة   

45....................................................................... ..السیمیائیات باللسانیات عالقة   

   47.........................................................................المدارس السیمیائیة و اتجاھاتھ

54.............................................................................................. ..خالصة   

54..................................................................................... .. األسلوبیةمفھوم   

58.................................................................................... ... األسلوبفھوم م  

59......................................................................... ... األسلوبیةمصطلح  أصول  

60..................................................................................... .. األسلوبیةیخ تار  

61.................................................................................. ..أعالمھاو  جاھاتھاات  

66......................................................................... ..باللسانیات األسلوبیةعالقة   

67................................................................. .على اللسانیات األسلوبیةاستقاللیة   

)دراسة في مدونات نقدیة (دراسة تطبیقیة : الفصل الثاني  

71............................................................................................... ..تمھید   

72.......................................................................... .تقدیم الباحث سعید بن كراد  



 

114 
 

72..................................................................... ...أھم مؤلفات الباحث بن كراد  

73.....ائیات مفاھیمھا و تطبیقاتھاقراءة في كتاب السیمی: المشروع السیمیائي عند سعید بن كراد   

73.........................................................................التصور النظري للسیمیائیات  

73....................................................................... النشأةالسیمیائیات االصول و   

74................................................................................. ..مفاھیم السیمیائیات   

75.................................................................. .السیمیائیات بین سوسیر و بیرس   

75....................................................... ..الفرق بین تصور بیرس و سوسیر للعالمة  

76............................ .............................................السیمیائیات و النسق البصري  

78............................................................................................... .خالصة   

79............................................................................... ..معالم الطرح النقدي    

80......................................مقاربة نقدیة لكتاب قراءة النسقیة سلطة البنیة ووھم المحایثة   

.82.........................................................................................الرؤیة النقدیة   

82................................................................................. .و الغایات  األھداف  

83.......................................................................... .عناصر الممارسة النقدیة   

83.......................................................................التبلیغ عن قضایا معرفیة ھامة  

84................................................................... .ضبط الرؤیة النھجیة و المعرفیة  

84..................................................................................... ...المتن النقدي    

85............................................................ ..مرجعیة مفاھیم النص النقدي ھارظإ  

85........................................... .یوسف ألحمدالمرجعیات الغربیة في الخطاب النقدي   

86........................................... .العربیة و الثقافیة عند أحمد یوسفالمرجعیة الفكریة   

86................................................................................. ..المصطلح النقدي   



 

115 
 

87... ..................................................المناھج البنیویة و تجلیاتھا عند احمد یوسف  

90..........................المعاصر لحمید لحمیداني األدبيالنقدیة في كتاب الفكر النقدي  اآلراء  

91..................................................................................... ..تقدیم الكتاب   

92....................................................................الفكر النقدي و الناھج السیاقیة    

92...................................................................................... .الفكر النقدي   

92.............................................................................الوعي بالمناھج النقدیة   

93.................................................................. ..النظریة و الممارسة في النقد    

93................................................................................... .المناھج النصیة   

94........................................................................................... ..البنیویة   

96........المنھج البنیوي أنموذجا مقالة لیحي بعیطیش: اللسانیة للمناھج النقدیة الحدیثة  األصول  

97............................................................ .البعد الفلسفي للمناھج النقدیة الحدیثة   

98.................................................................دیة الحدیثةالبعد الغوي للمناھج النق  

99..................................................................... األدبيالمنھج البنیوي في النقد   

102 ......................................................................................خالصة عامة  

107............................................................................. .المصادر و المراجع  

112........................................................................................... .الفھرس  



 : الملخص
لقد عرف النقد األديب احلديث و املعاصر جمموعة من املناهج النقدية و اليت بدورها شهدت توسعا و انتشارا كبريا         

كاملنهج البنيوي و السيميائي و االسلويب،  اليت استطاعت ان تفرض نفسها على الساحة النقدية و االدبية وال خيفى علينا 
الدارس هلا يالحظ اهنا استمدت أصوهلا و مبادئها من جمموعة من احلقول املعرفية العديدة ارتباط هذه املناهج باللسانيات و 

أمهها اللسانيات حيث تأثر النقاد الغربيون بأطروحات سوسري عرب كتابه " حماضرات يف اللسانيات العامة " حيث تعترب مبثابة 
على غرار السيميائية . وقد استغلت ما توصلت اليه االلسنية  مرتكزات أو مقدمات نظرية استثمرهتا املناهج النقدية املعاصرة

و ما حققته يف خمتلف العلوم و املعارف .و مل تنبثق هذه املناهج يف الفكر االديب و النقدي و يف الدراسات االنسانية فجأة 
 أفكارليها ، و ما نالحظه ان عديدة . و ما يهمنا هنا هو عالقتها باللسانيات و اثر هذه األخرية عارهاصات  بل كانت هلا

دي سوسري كانت مبثابة املنطلق للبنيوية و خمتلف توجهاهتا و ذلك عرب جمموعة من الثنائيات املتقابلة اليت جاء هبا و اليت 
. و كان من مثار تطور الدرس اللساين أيضا ظهور تيارات نقدية كثرية منها  اللغويةميكن عن طريقها وصف األنظمة 

و مؤسسها شارل بايل و هو أحد طالب دي سوسري و من الذين مجعوا حماضراته الشهرية اليت تتعلق باللسانيات .  االسلوبية
فال ريب إذا ان نقول أهنا اسلوبية لسانية و فن من أفنان شجرة اللسانيات . دون ان ننسى املنهج السيميائي أيضا و ترابطه 

 اتفقوا على أن املشرو  السيميولوجي بشر به سوسري و استمدت الشديد باأللسنية حبيث نالحظ أن جل الباحثني
السيميائية أصوهلا من اللسانيات و تفرعت باعتبارها منهجا للتحليل و كل هذا و غريه خيتصر ما تطرقت اليه يف الفصل 

نات النقدية املعاصرة األول من حبثي و ما استخلصته .أما الفصل الثاين فكان عبارة عن دراسة تطبيقية جملموعة من املدو 
 املتعلقة باملناهج النقدية املعاصرة و عالقتها باللسانيات.

Resume : 

La critique littéraire moderne et contemporaine a connu un ensemble de 

programmes critiques , qui à leur tour ont connu une grande expansion et 

diffusion tels que le programme structurel, sémiotique et stylistique , qui et 

capable de s’imposer sur la scéne critique et littéraire .Ses principes sont issus 
d’un ensemble de domaines de connaissances multiples, dont le plus important 
est la linguistique. Les critiques occidentaux ont été influencés par les théses de 

Saussure à travers la rédaction de conférences sur la linguistique générale. Ces 

programmes ne sont pas apparus soudainement dant la pensée littéraire et 

critique on et ce qui nous intéresse ici ,c’est leur rapport à la linguistique et 

l’effet de cette dernière sur elle, les dualités opposées dans les quelles il est venu 
pour décrire les systèmes linguistique. Et c’était une leçon sur le 
développement aussi , l’émergence de nombreux courants critiques , il ne fait 
donc aucun doute que nous devrions le dire , c’est un stylistique linguistique et 
un art des palais de l’arbre linguistique sans oublier l’approche sémiotique 



oussiet son lien fort avec les sunnites. Et la sémiotique dérivent ses origines de 

la linguistique et se ramifient comme une approche d’analyse , toute cela et 
d’autres résument ce qui a été créé. A lui dans le premier chapitre de mes 
recherches et ce que j’en conclus , le deuxième chapitre était une étude 
appliquée d’un groupe de notes critiques contemporaines liées aux approches 

critiques et à leur cette relation.  

Resum : 

Modern and contomporary literary criticism has defined a group of critical 

currila . which in turnwitnessed a greatexpasion and spread ,such as the 

structural semiotic and stylistic curriculum which was able to impose it self on 

the critical and literary arenawe do not concealthatthese curricula are the one 

whostudiesthem notes thattheyderivedthierorigin and principales from a group 

of manyfields of knowledge .The most important of which islingistics western 

criticswereinfluenced by the theses of schlesoussure ; throughhis 

book « Lectures in generallingistics » which are considred as fourdation or 

theoreticalintrodactionsinvested by contemporary critical curricalesiuilae to 

semiaticsthey have explaited the findings of linguistics and theirachiesvment in 

varions sciences and knowledge .One of the fruits of development of the 

lingisticlessonwas the emergence of many critical currents .Includingstylistic 

and it’sfowder « Charles P aley » ,thereis no doubtthatweshouldsaythatitis a  

lingisticsstylistics and an art from the arts of the  lingisticstreewithoutforgetting 

the semioticmethot as well and itsstrongconnectionwith the sumnis, sothatwe 

note thatmast of the researchersagreedthat the semiologicalprojectpreached log 

saussure all this and itwas the second chapiteris an appliedstudy in 

contemporary critical blods. 
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