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امللخّ �ص
حتاول هذه الدرا�سة اخلو�ض ،ب�شيء من الرتكيز والتكثيف ،يف احل�صيلة النقدية للنظرية
ال�سيميائية ،وبخا�صة (ال�سيميائيات ال�سردية)–املحايثة-ل�صاحبها �أجلريدا�س جوليان
غرميا�س ( ،)A .J. GREIMASوا�ضعة اليد على النقائ�ص التي انطوت عليها ،را�صدة بع�ض امل�آخذ
ف�صلة القول يف االنتقادات التي ُو ِّج َهت �إليها (غرب ًيا وعرب ًيا) ،مب ِّين ًة وجاهة
التي اكتنفتهاُ ،م ِّ
بع�ضها وتهافت بع�ضها الآخر ،دون �إغفال لتلك الآراء التي حاول �أ�صحابها �إن�صاف هذه النظرية
وبيان ما حققته.

الكلمات املفتاحية� :سيميائية� ،سمة ،ن�ص ،خطاب ،مربع �سيميائي ،بنيات زمانية وف�ضائية ،م�ستوى
�سطحي ،م�ستوى عميق� ،سردية ،م�سار توليدي ،بنية عاملية ،برنامج �سردي.
http://journals.uob.edu.bh
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The Predicament of Semiotics
Kada Agag
University of Sidi-Bel-Abbès, Algeria

Abstract
This study is an attempt to shed some light on the concept of semiotics, more
specifically on A. J. GREIMAS semiotic narrative -Immanence-. It sheds some lights
on some significant drawbacks; some related approaches, as well as some current
Arabic and Western criticisms opposing this theory. Furthermore, it highlights major
positive and negative views so far as this issue is concerned without losing sight of
the owners of those views who tried to both re-establish this theory and make clear
what it has achieved.

Keywords: Semiotics, sow, text , speech, semiotic square , isotopy, space-time structures,
surface level, deep level, narrativity,generative course, actantielle structure,
character.
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متهيد:
�شهد الفكر النقدي منذ ع�شرينيات القرن
املا�ضي حراكا علميا الفتا ،متخ�ضت عنه جمل ُة من
التطورات املنهجية واملعرفية التي انعك�ست ب�شكل
جلي على م�ستويات حتليل الن�ص الأدبي وزوايا
ٍّ
مقاربته .وقد �أ�سفر هذا التطور املنهجي واحلراك
املعريف عن بروز تغريات جذرية م�ست طرائق
التفكري ومناهج التحليل الهادفة �إىل م�سايرة
الإبداع الأدبي واالبتكار الفني يف �سريورتهما
التطورية.
جت�سد ذلك �ضمن نظريات نقدية
ولقد َّ
متعددة ،حاول ك ُّل منها �أن يت�صف بالعلمية بكل
مقوماتها ومعايريها وموا�صفاتها؛ من مو�ضوعية،
ومرجعية فكرية �صلبة وثرية ،و�صرامة منهجية
الفتة ،ومفاهيم و�إجراءات متنوعة ت�ستعني بها
على الولوج �إىل �أعماق الن�ص الأدبي ،والإم�ساك
مبيكانزمات ا�شتغاله.
و ُت ّع ُّد ال�سيميائية مبختلف اجتاهاتها ومدار�سها
وروادها ،من �أهم النظريات النقدية التي عرفها
القرن الع�شرون – و�إن مل تكن �أكرثها اكتماال -
بالنظر �إىل ما حققته من فتوحات منهجية يف
مواجهة خمتلف الن�صو�ص� :أدبية كانت �أم غري
�أدبية ،ومن مقاربات حتليلية حالفها النجاح يف
كثري من مناذجها امل�ضيئة .ت�أتَّى لها ذلك من
خالل ما ت�ضمنته من �أفكار جريئة زعزعت الكثري
من القناعات واملوا�ضعات والت�صورات التي كانت
http://journals.uob.edu.bh

�سائدة قبلها ،وما �ساقته من مفاهيم و�إجراءات
توجت بزوغها ،و�صاحبت ظهورها
متنوعة َّ
وانبثاقها ففتحت من خاللها �آفاقا جديدة للو�صف
والتحليل ،لتكون بذلك �صرخة مد ِّوي ًة يف �سماء
النقد الأدبي اجلديد.
غري �أن هذا النجاح الذي حققته هذه النظرية
يف مقاربتها ملختلف جماالت الإبداع الإن�ساين ،مل
ن�س الدار�سني الغربيني منهم والعرب على حد
ُي ٍ
ُّ
�سواء ،التفطن �إىل بع�ض النقائ�ص التي انطوت
عليها ،والإ�شارة �إىل بع�ض امل�آخذ التي اكتنفتها.
وهو ما حتاول هذه الدرا�سة اخلو�ض فيه ب�شيء
من الرتكيز والتكثيف ،مقت�صرة على ال�سيميائيات
ال�سردية – املحايثة -ل�صاحبها �أجلريدا�س جوليان
غرميا�س ،مب ِّين ًة وجاهة بع�ض هذه امل�آخذ وتهافت
بع�ضها الآخر ،دون �إغفال لتلك الآراء التي حاول
�أ�صحابها �إن�صاف هذه النظرية وبيان ما حققته.
وبناء على هذا ،فقد ُق َّ�س َمت الدرا�سة �إىل
مبحثني اثننيُ ،خ ِّ�ص�ص املبحث الأول لالنتقادات
التي ُو ِّجهت �إىل بع�ض مفاهيم هذه النظرية من
لدن الدار�سني الغربيني .يف حني تك َّفل املبحث
الثاين بر�صد تلك االنتقادات التي ُو ِّجهت �إليها من
ِق َب ِل الدار�سني العرب ،دون ن�سيان تلك الآراء التي
ت�شيد بفتوحاتها املنهجية ،وتن ِّوه مبدى ت�أثريها يف
النقاد والدار�سني املجايلني لرائدها �أ.ج.غرميا�س
والتالني له.
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-1ال�سيميائياتال�سردية:مرجعيتهاوم�ستويات
الن�ص ومكوناته لديها:

يتفق �أغلب الدرا�سني واملهتمني بالت�أريخ للحقل
النقدي ،على �أن البداية الفعلية للبحث ال�سيميائي
املعا�صر �سواء بتوجهه الأوربي (ال�سيميولوجيا)
بتوجهه الأجنلو�ساك�سوين (ال�سيميوطيقيا)،
�أو ُّ
()1
كانت قبل �أكرث من �أربعة عقود من الزمن ،
بغ�ض النظر ع َّما اعرت�ض هذه البداية من عوائق

 -1نق�صد تلك الإ�سهامات النا�ضجة لباحثني من �أمثال (بارت
وغرميا�س) وغريهما ،ال املحاوالت الأوىل املتعرثة .حيث �أنه مع
بداية ال�ستينات �أخذ البحث ال�سيميائي املعا�صر ي�أخذ طريقه �إىل
التبلور� ،سواء من خالل تلك الدرو�س التي كان يلقيها غرميا�س
بكلية العلوم بباري�س (معهد هرني بوانكري institut Henri
 )Poincaréمابني �سنتي  1964/1963والتي ن�شرت �سنة 1966
يف كتاب حتت عنوان "علم الداللة البنيوي" Sémantique
 ،structuraleوكانت  ،كما يذهب �إىل ذلك (ج .ك .كوكي
 ،) J.C.Coquetبحثا حقيقيا يف ال�سيميائية  ،على الرغم من كونه
مل ي�ستطع رفع االلتبا�س القائم ب�ش�أن تعدد الت�سميات (�سيميوطيقا/
�سيميولوجيا) وتداخلها واختالفها لهذا العلم� .أم من خالل ما قام
به روالن بارث « «R. Barthesمن بحوث يف الفرتة نف�سها تقريبا.
ملزيد من التف�صيل ينظر:
J. C. COQUET “ La sémiologie en France” in le
champ sémiologique, sous la direction de André
Hello, avec la participation de M. Arrivé, p. Range,
,J.C. Brodeur
.édition complexes, Bruxelles 1979 ,P.16
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وما �أثري حولها من جدل( .)2ولكن على الرغم من
هذا املدى الزمني املعترب ن�سبيا� ،إال �أن ال�سيميائية
ال زالت تعاين م�شاكل جمة� ،سواء �أعلى امل�ستوى
الأنطولوجي �أم على امل�ستوى االب�ستيمولوجي.
ف�إن كانت م�شاكل الن�ش�أة والتبلور تتمثل يف بع�ض
جوانبها ،يف ذلك الظهور املت�ضخم بعد درو�س دي
�سو�سري ( )F.DE Saussureو�أعمال بري�س (C.S.
 ،)Peirceحل�شد كبري من املدار�س واالجتاهات التي
ال تتعار�ض -كما يذهب �إىل ذلك مار�سليو دا�سكال

 -2ن�شري هنا �إىل اختالف الت�سميات لهذا العلم مابني (ال�سيميوطيقا)
و(ال�سيميولوجيا) ،وما رافق ذلك من جدل ،مل ت�ستطع ح�سمه كثري
من امللتقيات والندوات التي �أقيمت بغر�ض توحيد ا�سم هذا العلم
وحتديد �أطره ،ابتداء من  .1965حيث �أقيم يف �شهر �أوت من
هذه ال�سنة بـ "فر�سوفيا " "Varsovieببولونيا ،امللتقى الأول حول
ال�سيميائية .كما �أقيم ثاين ملتقى بـ "كازميريز " "Kazimierzيف
ال�سنة املوالية ( )1966حتت �إ�شراف اليون�سكو .وعقد امللتقى الثالث
بـ "فر�سوفيا" �سنة  .1968وح�ضره نخبة كبرية من �أملع الباحثني يف
هذا املجال من بينهم :ت�.أ�.سيبوك� ،إ.بنفن�ست "،"E.Benveniste
�أ.ديكرو " ،O.Ducrotك.برميون " ،"C.Bremondجوليا كري�ستيفا
" ،"J.Kristivaو�إ�.إيكو " ،"U.Ecoوك .ميتز " ."C.Metzكما
ت�أ�س�ست يف �سنة  1969اجلمعية الدولية لل�سيمائية التي ر�أ�س مكتبها
"�س .زلكو�سكي  ،"S.Zolkiewski"،وعادت �أمانتها العامة لـ "�أ.ج.
غرميا�س ،كما �ضمت كل من كلود ليفي �سرو�س"،"C.Levi Strauss
وروالن بـارث ،وج.ك.كوكي ،و�أ.ديكرو ،وج .جينات "،"G.Genette
وجوليا كري�ستيفا وك.ميتز ،وفران�سوا را�ستي " "F.Rastierوت.
تودوروف وك.باكي�س وج.كوهينب" .ون�شري يف هذا ال�صدد �إىل �أنه
على الرغم من ذلك االقرتاح الذي تقدم به (غرميا�س) بخ�صو�ص
حتديد الفرق بني الت�سميتني (�سيميولوجيا�/سيميوطيقا) من خالل
الت�صريح الذي �أدىل به لـ" روجي بول دروا" ""Roger Paul Droit
بجريدة "لو موند" " "Le Mondeبتاريخ  7جوان  ،1974والذي
مفاده �أن الفارق الذي مييز بني امل�صطلحني يف اللغة الفرن�سية -على
الأقل -هو �أن (�سيميوطيقا) يدل على الفروع (�سيميوطيقا ال�شعر،
�سيميوطيقا ال�سرد� ،سينماتوغرافية �...إلخ) ،بينما (�سيميولوجيا)
تهتم بالكليات� ،أي �أنها نظرية عامة لكل ال�سيمائيات� ،إال �أن الأمر
بقي على حاله ،ومل يغري هذا التحديد من الأمر �شيئا.
 ملزيد من التف�صيل حول هذه الق�ضايا ،ينظر:ر�شيد بن مالك ،ال�سيميائية بني النظرية والتطبيق (رواية نوار اللوز
لوا�سيني الأعرج منوذجا) ،خمطوط �أطروحة دكتوراه دولة ،جامعة
تلم�سان (اجلزائر)� ،1995 ،ص 49ـ .55
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يف ر�أيه الذي يوافقه فيه جملة من الدار�سني(-)3
من حيث النظريات ال�سيميوطيقية املتنافرة التي
تقرتحها فح�سب ،بل وتتعار�ض �أي�ضا من حيث
ت�صورها ملا يجب �أن ي�شكل نظرية "�سيميوطيقية"
�أو "�سيميولوجية"( ،)4ف�إن ال�سيميائية تعي�ش يف
الوقت الراهن حالة من الغمو�ض الأنطولوجي
واالب�ستيمولوجي ،وهذه احلالة الظرفية ناجتة-
ح�سب بع�ض الدار�سني -عن غياب �أ�س�س علم
العالمات� ،أو بالأحرى �ضعفها" .فال�سيميوطيقا
املعا�صرة تواجه ت�ضخما يف املقوالت ويف الأ�س�س
واخلطابات ال�سيميوطيقية ،ت�ضخما مي�س ا�ستقرار
املو�ضوع ال�سيميوطيقي ذاته ،ومن هذا املنطلق
�أ�صبح من ال�ضروري القيام بو�ضع �أ�س�س "تاريخية
الإنتاج يف ال�سيميوطيقا" (Historiographie de la
.)5()sémiotique
�إنَّ ر�أيا مثل هذا ال ي�ؤكد �سوى �شيء واحد،
وهو �أنَّ ال�صورة املعا�صرة لل�سيميائيات ما تزال
يف طفولتها ،لكونها مل تتحول بعد �إىل �سميولوجيا
واحدة متوافرة على جتان�س منهجي ومفاهيمي،
ومن ثمة ف�إنها ال تزال يف مرحلة ما قبل الأمنوذج
من تطورها كعلم(.)6
انطالقا من هذا الت�صور ،ميكننا �أن نذهب
�إىل القول� ،إنَّ النظرية ال�سيميائية يف طموحها
الالحمدود �إىل ال�شمولية ،وعلى الرغم من الآمال
التي فتحتها وميكن �أن تفتحها يف وجه الدار�سني،
مازالت يف طور الإجناز والت�شكل اله�ش؛ بحيث
-3من بينهم جان كلود كوكي ،الذي يرى �أنّ احلديث عن ال�سيميائية
«يجري يف اجتاهات خمتلفة وبال مت ّيز» ،ينظر:

J. C. COQUET “La sémiologie en France” in le
.champ sémiologique, (op.cit), p.5

 -4مار�سيلو دا�سكال ،االجتاهات ال�سيميولوجية املعا�صرة ،ترجمة
حميد حلمداين و�آخرين� ،إفريقيا ال�شرق ،الدار البي�ضاء ،املغرب،
ط � ،1987ص .18

5- S. Kim, « A propos d’un projet d’histoire
de la sémiotique : questions et problèmes
»épistémologiques 
Revue
langages.
N107,
Septembre 92, éd. Larousse

عن حم�سن عمار  ،مدخل �إىل الدرا�سات ال�سيميائية باملغرب،جملة
عالمات ،مكنا�س ،املغرب ،العدد� ،2003 ،20ص.108.
 -6ينظر :مار�سيليو دا�سكال  ،املرجع املذكور �سابقا� ،ص18.
http://journals.uob.edu.bh

مل تتبلور مالحمها بعد ب�صفة متكاملة ،ومل تزل
جمرد اقرتاحات� ،أو علم من بني علوم �أخرى
تع ّد �ضرورية ،لكنها غري كافية كما كان قد ر�أى
(بارت) () 7()R. BARTHESمن قبل.
و�إىل مثل هذا الر�أي �أي�ضا يذهب (ديكرو
 )DUCROTو(تودوروف  )T.TODOROVيف
معجمهما ،حينما ي�ؤكدان �أنه على الرغم من
�أعمال بري�س ( ،)C. S. Peirceودي �سوي�سر F.
 ،DESaussureو�إريك بوي�سن�س ،وجاكب�سون R.
 ،Jakobsonوبارت  R.Barthesولوي�س هيلم�سليف
 ،L. Hjelmslevوكارناب ( ،)Carnapوغريهم...
�إال �أنه ال ميكن احلديث عن بناء علمي متكامل
يف ال�سيمياء ،لكون هذه الأخرية تظل جمموعة
من االقرتاحات �أكرث منها علما� ،أو كيانا م� َّؤ�س�سا
ت�أ�سي�سا علميا(.)8
ن�ستنتج من خالل هذه الآراء -على الرغم من
كون معظمها وليد مرحلة ال�سبعينات من القرن
املا�ضي -بالإ�ضافة �إىل �آراء �أخرى كثرية تذهب
املذهب نف�سه(� ،)9أنّ ال�سيميائية مل تكت�سب بعد
�أركان العلم ،فهي جملة من النظريات التي ال
ُت َك ِّونُ �صرحا متكامال من املعارف ،وهذا الو�ضع
�سببه الرئي�س ح�سب (ديكرو وتودوروف) دائما،
يرجع �إىل هيمنة الل�سانيات ومناهجها على ميادين
خا�صة بعلم العالمات( .)10ولع ّل هذا ما دفع بـ
(تودوروف) �إىل الدعوة لف�صلها عن الل�سانيات
حينما ر�أى �أن ال�سيميائية الأدبية يجب �أن تن�صهر
�ضمن ظاهرة �أ�شمل وهي الرمزية اللغوية(.)11
7 - BARTHES, Itylogie, Ed. Seuil 1957, p.197
8 - Voir: O. DUCROT et T. TODOROV, Dictionnaire
Encyclopédique des sciences du langage, Article
sémiotique, Ed. du seuil. Paris 1972, p.p. 113 – 122

 -9مثل� :آن اينو يف كتابها « مراهنات ال�سيميائيةles enjeux de :
 la sémiotique, éd. P.U.F. Paris 1979وبيرتدوميجر ،يف
مقاله :حتليل الرواية ،ترجمة غ�سان �شديد ،جملة العرب والفكر
العاملي ،ع� ،5شتاء � ،1989ص� .ص110 – 101

10- O. DUCROT, et T. TODOROV, Dictionnaire
encyclopédique…. P 113, 122.
11- T. TODOROV, Symolisme et Interprétation, éd.
Seuil. Paris 1978, p.p. 15 – 17.
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ف�ضال عن هذا ،ف�إن �أحد �أهم �أ�سباب هذا
الو�ضع -يف اعتقادنا -هو �شمولية ال�سيميائية
وت�شع ّبها وطموحها ال ّالحمدود ،وتع ّدد امليادين
التي ُت َك ِّونُ �شجرة ن�سبها ،و"ت�أخر العلوم املت�صلة
بها كالداللية ( )la sémantiqueوهي مثلها يف
الت�ش ّعب واخلالفات النظرية"(.)12
كان هذا فيما يتعلق ب�أ�صولها النظرية
ومرجعيتها العلمية املتنوعة والرثية ،التي كثريا ما
كانت حمل طعن وم�ؤاخذة.
يخت�ص مبفاهيمها الإجرائية ،و�آلياتها
�أما فيما
ُّ
التحليلية وم�ستويات مقاربتها الن�ص الأدبي،
فيمكننا �أن نذهب �إىل القول� ،إ َّنه �إذا كانت ال�سردية
الفرن�سية خ�صو�صا ،قد ان�صرفت -ب�صفة عامة
يف خمتلف توجهاتها وت�شعباتها :بارت ،غرميا�س،
تودروف ،جينات �-إىل االهتمام مبكونات اخلطاب
ال�سردي ،را�صد ًة �ضمن ذلك :مظاه َره ،و�أبنيته،
وم�ستوياته الداللية ،ف�إنها� -أي هذه الت�شعبات -ال
تكاد تخرج عن تيارين اثنني رئي�سيني ي�ؤطرانها
ويحكمان خمتلف توجهاتها وهما:
 -1ت َّيار ال�سردية ال ِّل�سانية.
ال�سيميائيات ال�سردية.
 -2ت َّيار ال�سردية الداللية� ،أو ِّ
فالت َّيار الأول -ت َّيار ال�سردية ال ِّل�سانيةُ -يع َنى
بدرا�سة اخلطاب ال�سردي يف م�ستوياته:
الرتكيبة والعالئقية التي تربط الراوي باملنتاحلكائي .ويه ُّمها لي�س احلكاية من حيث هي
مو�ضوع بل املحكي باعتباره �صيغ ًة للتمثيل اللفظي
ويتزعمه كل من بارت ()R.BARTHES
للحكاية(َّ )13
وجريار جينات ( )G.GENETTEوتودوروف

� -12شعيب مقنونيف :يف ماهية ال�سيميائية الأدبية ،جملة بحوث
�سيميائية ،ي�صدرها خمرب عادات و�أ�شكال التعبري ال�شعبي باجلزائر،
جامعة تلم�سان  ،اجلزائر  ،العدد�,1سبتمرب� ,2002ص.262
 -13ينظر :جمموعة من امل�ؤلفني ،نظرية ال�سرد من وجهة النظر �إىل
التبئري ،ترجمة ناجي م�صطفى ،من�شورات احلوار الأكادميي واجلامعي،
الدار البي�ضاء ،املغرب ،ط� ،1989 ،1ص.97 :
http://journals.uob.edu.bh
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(.)14()T.TODOROV
�أما التيار الثاين-ال�سردية الداللية� ،أو
ال�سيميائيات ال�سردية -والذي هو حمور حديثنا
كما �سبق القول ،فهو ُيع َنى بر�صد البنى العميقة
التي تتحكم مبظاهر اخلطاب ،وتهدف �إىل حتديد
قواعد وظائفية لل�سرد( )15كما جت َّلت يف �أبحاث
غرميا�س وبرميون ( )BREMONDانطالقا من
جهود بروب (.)V. PROPP
�إنَّ هذا التيار عك�س التيار الأول( )16اهتم بـ
"�سردية ( ")Narrativitéاحلكاية دون االهتمام
ر�سوما -ما
بالو�سيلة احلاملة لها -رواي ًة ،فيل ًما� ،أو ً
دام احلديث نف�سه ميكن ترجمته بو�سائل خمتلفة.
 -14ن�شري هنا �إىل �أنه ،بالرغم من �أن مرجعية النقاد الفرن�سيني
واحدة� ،أو متقاطعة يف م�صادرها� ،إال �أن هناك اختالفات ب ٍّينة يف
م�ستويات تق�سيم الن�ص وحتليله بينهم:
* فبارت على �سبيل املثال ،مييز يف الأثر ال�سردي ،بني م�ستويات
ثالثة يف الو�صف ،هي:
م�ستوى الوظائف.
م�ستوى الأعمال.
م�ستوى ال�سرد.
وهي م�ستويات مرتابطة على نخو اندماجي مطرد .فلي�س للوظيفة
من معنى �إن مل يكن لها داخل عمل الفاعل  Actantموقع ما،
كما �أن العمل بدوره ال يتلقى معناه الأخري �إال عندما يكون م�سرودا
بوا�سطة خطاب ميتلك �شفرته اخلا�صة.
�أما تودروف ،في�ستعري من ال�شكالنيني الرو�س ت�صورهم للمعنى،
الذي ميثل يف نظرهم عن�صرا من عنا�صر الأثر الأدبي ،وتتمثل
وظيفته يف �إمكانية دخوله يف تعالق  Corrélationمع عنا�صر �أخرى
من نف�س الأثر.
وقد اقرتح اال�شتغال على م�ستويني كبريين منق�سمني بدورهما �إىل
عدة م�ستويات:
فم�ستوى اخلرب  Histoireيت�ضمن م�ستوى منطق الأعمال ،وم�ستوى
عالقة ال�شخ�صيات –�أو تركيبها.-
�أما م�ستوى اخلطاب ففيه �أزمنة الق�ص و�أ�ساليب ال�سرد و�أمناط
الر�ؤية.
 ينظر :العادل خ�ضر ،يحكى �أن  ...مقاالت يف الت�أويل الق�ص�صي،دار املعرفة للن�شر ،تون�س� ،2006 ،ص.33-32 .
 -15ينظر :عبداهلل �إبراهيم ،من وهم الر�ؤية �إىل وهم املنهج،
جملة الفكر العربي املعا�صر ،ع� ،68 ،67ص.124 :
 -16ن�شري يف هذا ال�صدد �إىل �أن هناك حماوالت للجمع بني هذين
التيارين �أو التوجهني ،ملزيد من التف�صيل ينظر:
جمموعة من امل�ؤلفني ،نظرية ال�سرد من وجهة النظر �إىل التبئري،
ترجمة ناجي م�صطفى ،مرجع �سابق� ،ص 97 .وما بعدها.
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�إ َّنه يدر�س م�ضامني �سردية ،بهدف �إبراز
بنياتها العميقة التي تعترب عادة كونية ،دون اعتبار
للجماعات الل�سانية( .)17ذلك لأن ال�سرد-من
املنظور الغرميا�سي -يتجاوز حدود الأدبية ،مما
يجعل ال�سردية تتحقق يف �أي عمل حكائي �-أو
غري حكائي -مهما كانت الأداة التي ُي َت َو َّ�سل بها يف
عملية التوا�صل واحلكي(.)18
ير ِّكز هذا التيار يف مقاربته للن�ص ال�سردي،
ال على الإجراء التل ُّفظي وما ي�ستتبعه من درا�سة
للفعل ال�سردي وكل العنا�صر املتو ِّلدة عنه مثل:
 .1املواقع املختلفة لل�سارد.
 .2والأنواع ال�سردية وم�ستوياتها وحاالتها اخلطابية.
ت�صب
 .3وكذا خمتلف التمظهرات الزمنية التي ُّ
فيها التجارب الإن�سانية باعتبارها �أحداثا(.)19
و�إمنا جنده ير ِّكز ب�صفة خا�صة على :امللفوظ،
�أي على احلكي باعتباره ق�صة ،مما يعني النظر
�إليه بو�صفه جمموعة من الأحداث املرتابطة فيما
بينها.
وبعبارة �أخرى ،ف�إنَّ الأ�سئلة التي يطرحها ُر َّوا ُد
هذا التيار ،لي�ست:
ماذا يقول الن�ص؟
وال :من قائله؟
ولكن :كيف يقول هذا الن�ص ما يقوله؟(.)20
تدخل يف هذا الإطار كما �سبقت الإ�شارة �إىل
ذلك �أعاله� ،أعمال كل من برميون وغرميا�س،
انطالقا من بروب وتطويرا لطروحاته.
و�إذا كان الأول  -برميون ()C. BREMOND
 قد حاول الك�شف عن املنطق العام الذي يحكم -17املرجع نف�سه � ،ص 97 .وما بعدها.
 -18ينظر :الطاهر رواينية� ،سرديات اخلطاب الروائي املغاربي
اجلديد ،مرجع مذكور �سابقا� ،ص.2 :

19. Voir: G.GENETTE, Figures III, éd, Seuil
collection poétique, paris 1972.
20. Voir: Groupe d›Entre vernes, analyse sémiotique
des textes, éd. P.U.L. Lyon. 1979. p: 7.
http://journals.uob.edu.bh

املمكنات ال�سردية ،و ِب َغ ِّ�ض النظر عن �أي منت
( ،)Corpusغايته يف ذلك حماولة �إر�ساء قواعد
�صارمة ملنطق احلكي و�ضبطها ،ف�إن الثاين
غرميا�س -يحاول الرتكيز يف �أعماله املتعددةعلى عملية �إنتاج املعنى انطالقا من جمموعة من
الأحداث املرتابطة فيما بينها.
�إنَّ ما يه ُّم ال�سيميائي كغرميا�س�-ضمن ت�ص ُّور
كهذا -يف تعامله مع الن�صو�ص هو ال�شروط
الداخلية للمعنى دون اعتبار لتلك العالقات التي
�ص مع �أي عن�صر خارجي عنه(،)21
ُيقيمها ال َّن ُّ
مما ي�ستلزم معه �أن يظل التحليل-واحلالة هذه-
حما ِيثا مقت�صرا على فح�ص اال�شتغال ال َّن�صي
لعنا�صر املعنى دون غريها .وهو ما يعني �أن املعنى
�س ُيعترب �أثرا ونتيجة م�ستخل�صة بوا�سطة لعبة
العالقات بني العنا�صر الدالة(.)22
انطالقا من هذا الت�ص ُّور ،ن�ستنتج �أنه ال يت ُّم يف
نظر غرميا�س" ،ا�ستخراج املعنى �إال بالك�شف عن
�شبكة العالقات القائمة يف �صلب الن�ص ،وح�صرها،
بربط الوحدات ال�سردية وفق الغايات الق�صوى
املق�صود بلوغها" 23على اعتبار �أنَّ العالقة التي
تربط جوهر الداللة باخلطاب الأدبي هي عالقة
توليدية ،من حيث خ�ضوع املعنى لدميومة الن�ص،
�أي بنيته املتكاملة املغلقة ،وبالتايل االحتكام �إىل
عنا�صره الداخلية فقط.
وبهدف حما�صرة الن�ص ،وتي�سري و�صفه
و�ضبط القواعد املنظمة له ،و�صوال �إىل حتليله،
جل�أ �أ�صحاب ال�سيميائيات ال�سردية وعلى ر�أ�سهم
غرميا�س -ك�إجراء �أويل قبل مبا�شرة �أية �إجراءات
�أخرى� -إىل اال�ستعانة مبا ُيعرف مب�ستويات الو�صف
( )24()Les niveaux de descriptionحيث عمد �إىل
تق�سيم الن�ص �إىل م�ستويني رئي�سيني يتف َّرع كل
فرع َيني
واحد منهما بدوره �إىل ق�سمني (مكونني) ِ
متكاملني ،هما:
 -21ينظر :عبدالعايل بوطيب ،كـرميا�س وال�سيميائيات ال�سردية،
جملة عـالمات مرجع �سبق ذكره� ،ص.92.

22- Voir: Groupe d›Entre vernes, op. cit. p : 8.
23- Idem.
24-. Ibid, p
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امل�ستوى ال�سطحي (.)Le niveau de Surface
امل�ستوى العميق (.)Le niveau de profond
ففي امل�ستوى الأول� :سيكون على املح ِّلل ر�صد
مكونني اثنني ُيق ِّعدان لنظام العنا�صر املعروفة
بانتمائها �إىل هذا امل�ستوى وهما:
�أ) .مكون �سردي :وفيه يتم �ضبط التوايل والرتابط
اخلا�ص باحلاالت والتح ُّوالت ،مبعنى مراعاة
�سل�سلة التغريات الطارئة على حالة الفواعل ،وهي
ب�صدد حماولة �إجناز برناجمها ال�سردي وحتقيق
ات�صالها مبو�ضوع القيمة املرغوب فيه.
ب).مكون خطابي :وهو ي�ضبط يف ن�ص ما
بال�صور ومولدات املعنى (Les
الرتابط اخلا�ص ُّ
� ،)figures et Les effets du sensأي الرتكيز على
ا�ستخراج الأنظمة ال�صورية املنت�شرة يف ن�سيج
الن�ص.
�أما يف امل�ستوى الثاين (العميق) ،فهناك �أي�ضا
ت�صميمان اثنان ُي�ستخ َرجان ل�ضبط العنا�صر
املعروفة بانتمائها �إىل هذا امل�ستوى وهما:
نج ُز ت�صنيفا لقيم املعنى ح�سب
�أ) �شبكة عالقات ُت ِ
العالقات التي تقيمها.
ب) ن�سق (نظام) عمليات (ِّ )d›opération
ينظم
االنتقال من قيمة �إىل �أخرى(.)25
يتم هذا كله باال�ستناد �إىل نظام الوحدات
املعنوية ال�صغرى (.)26 ()Les sèmes
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن ال�سردية تقت�ضي–
 -25يجدر التذكري هنا �أن غرميا�س �إ�ستوحى م�ستويات نظامه
الدرا�سي هذا من هيلم�سليف الذي عمد �إىل تفريع كل وحدة من
الثنائية ال�سوي�سرية املعروفة والقائمة على الدال واملدلول �إىل
وحدتني �أخريني ،جاعال م�ستويات الدرا�سة �أربعة ،يخت�ص كل واحد
منها بدرا�سة فرع لغوي معني:
�شكل ( ،)Formeوي�ضم (الفنولوجيا (�أو علم ال�صوامت) و الرتكيب
الوظيفي (نحو) Syntaxeامل�ضمون ( ،)Substanceوي�ضم :علم
الأ�صوات والداللة.
ملزيد من التف�صيل ،ينظر :حممد النا�صر العجمي ،يف اخلطاب
ال�سردي ،نظرية غرميا�س ،مرجع �سابق ،رقم  45يف الهام�ش� ،ص.31:

26- J. COURTES, Introduction à la sémiotique narrative
et discursive, Voir : préface d›A. J. Greimas, p : 8.
http://journals.uob.edu.bh
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بال�ضرورة -درا�سة امل�ستويني (البنيتني) معا،
و ُمعا َي َنة العالقة القائمة بينهما؛ �إذ �أنه ي�ستحيل
البحث يف �أحد املجالني دون الآخر ،لكونهما
ي�شكالن وجهني لعملة واحدة ،هي اخلطاب كيفما
كان جن�سه.
�إ�ضافة �إىل هذا ف�إن البنية العميقة ت�ستدعي
البنية ال�سطحية وت�ستح�ضرها؛ لأن "جذور الداللة
ال مت ُّر ب�إنتاج امللفوظات وعالقاتها باخلطاب بل
هي مو�صولة يف خطابها بالبنيات ال�سردية املُن ِتجة
للخطاب املُ َف َّ�صل �إىل ملفوظات(.")27
كما �أن البنية ال�سطحية ت�ستدعي بدورها هي
الأخرى البنية العميقة ،لكونها حاملة ل�شفرات
( )Codesو�إ�شارات ( )Indicesي�ستلزم حلُّها دالليا
االرتكاز �إىل عوامل للتقابالت ال�ضدية الكامنة
وراءها .مما يعني �أن ال�سردية تعد -واحلال هذه-
بنية �ضمن نظام احلكاية منب�سطة ب�شبكة من
العالقات الوا�سعة داخل اخلطاب ،كونها ظاهرة
لتتابع الأحداث من حاالت وحتويالت ،ترمي �إىل
ا�ستخال�ص الداللة انطالقا من الوحدات التعبريية
املكونة لها( .)28ذلك لأنَّ التتابع الب�سيط للملفوظات
ال�سردية ،كما يقول غرميا�س "ال ُي َع ُّد معيارا كافيا
للأخذ بنظام احلكاية ،ما مل يتم الك�شف عن
الإ�سقاطات اال�ستبدالية التي ت�سمح باحلديث عن
وجود البنيات ال�سردية"(.)29
�أي �أن �أنَّ الدرا�سة ال�سردية ال ميكنها �ضبط
نظام احلكاية والتع ُّرف �إىل بنياتها ال�سردية� ،إال
بت�ضافر املحورين النظمي (–)Syntagmatiqueيف
عالقاته ذات الطبيعة اخلطية اخلا�ضعة ملبد�إ
التجاور واملُ�ش ِّك َلة لذلك الطابع امل�ساير للحكاية-
واال�ستبدايل (–)Paradigmatiqueيف تقابالته
واختالفاته ذات النظام التعار�ضي الإ�سقاطي
27- Idem.

 -28ينظر :نادية بو�شفرة ،امل�سار ال�سردي يف املوروث احلكائي
(�سردية احلكاية عند غرميا�س) ،ر�سالة ماج�ستري يف الأدب
ال�شعبي ،ق�سم الثقافة ال�شعبية ،كلية العلوم الإن�سانية والعلوم
االجتماعية ،جامعة تلم�سان2000/1999م� .ص.45.

29- A.J.GREIMAS, Du sens II, Essai sémiotiques,
seuil, paris 1983, p : 59.
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القائم على مبد�إ االختيار لعالقات الوحدات
اللفظية.
يتبني لنا من خالل هذا� ،أن البحث يف �سردية
الق�صة ح�سب غرميا�س ومن وااله ،يت ُّم من خالل
الرتكيز على:
امل�ضامني ال�سردية ،وحتليل القوانني وال�ضوابط
التي تتح َّكم يف الكون ال�سردي( .)30مما يعني �أن
التحليل �سيظ ُّل مرتكزا على البحث عن ال�شروط
الداخلية املتحكمة يف الداللة ،مما ي�ستوجب معه
�أن يظل التحليل حمايثا ،ذلك لأن الإ�شكالية التي
يحددها العمل ال�سيميائي�-ضمن هذا الت�ص ُّور-
ال ترتكز على ما يقوم بني الن�ص وبني املحيل
اخلارجي من عالقات ،بل ترتكز على البحث يف
وظيفة الن�ص.
وبناء على هذا ،ف�إنَّ املعنى ُي� َؤخذ على �أ َّنه �أثر
ناجت عن �شبكة العالقات الرابطة بني العنا�صر
الدالة� .إذ �أنَّ املراد هو "كيف" ُيب َنى املعنى داخل
الن�ص ال خارجه.
وخال�صة القول� ،إنَّ البحث يف �سردية الق�صة
من خالل الرتكيز على:
 درا�سة امل�ضامني ال�سردية. و�ضبط القوانني التي تتح َّكم يف الكون ال�سردي-كما �أ�شري �إىل ذلك �أعاله� -أو بعبارة �أخرى من
خالل ال�سعي �إىل االهتمام بال�شكل ال�سيميوطيقي
للمحتوى الذي َيعني ح�سب غرميا�س ،حتليل
م�ستوياتها (-الق�صة) -املختلفة ،مبا فيها جميع
مظاهر اخلطاب ،و�أبعاده الداللية العميقة.31
ولعل هذا الطموح ال�ساعي �إىل حماولة
الإحاطة بالن�ص – كيفما كان نوعه -من خمتلف
جوانبه هو الذي جعل هذه النظرية تزدحم بعدد
هائل من امل�صطلحات واملفاهيم املتمرجعة �إىل
حقول معرفية متنوعة ومتباعدة �أحيانا(-منطق،
 -30ينظر :نادية بو�شفرة ،امل�سار ال�سردي يف املوروث� ،ص45.

sens II, Essai

31- Voir: A.J.GREIMAS, Du
sémiotiques, p : 59
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فل�سفة ،علم اللغة ،ريا�ضيات ،فيزياء -)...التي
يكتنفها�-أي هذه امل�صطلحات وهذه املفاهيم-
الغمو�ض يف بع�ض الأحيان� ،أو التي ال تندرج يف
�صلب هذه النظرية بكيفية وا�ضحة .وهو �أمر
جعل من هذه النظرية –على الرغم من دقتها
امل�صطلحية الوا�ضحة ،وعلى الرغم من فاعليتها
الإجرائية ومردوديتها التحليلية وبخا�صة فيما
يتعلق مبواجهتها للن�ص ال�سردي -عر�ضة لكثري
من االنتقاد وامل�ؤاخذة �سواء يف النقد الغربي �أو
العربي مع بع�ض التفاوت بني ناقد و�آخر من حيث
التزام املو�ضوعية وعمق الطرح ،وهو ما �سنف�صل
فيه احلديث يف املبحثني املكونني لهذه الدرا�سة.

 .)1م�أزق ال�سيميائيات ال�سردية من منظور
النقد الغربي:
 )1.1م�آخذها :غمو�ض بع�ض مفاهيمها
وحمدودية بع�ضها الآخر:

مل تكن هذه النظرية – نتيجة للأ�سباب ال�سابق
ذكرها -مبن�أى عن النقد وامل�ؤاخذة .فعلى الرغم
من انت�شارها الوا�سع وكرثة �أتباعها يف ال�شرق
والغرب ،و�شموليتها التي ق َّل نظريها ،وفاعليتها
يف حتليل الن�صو�ص ال�سردية ب�صفة خا�صة،
وحماوالتها امل�ضنية يف �ضبط قوانني ا�شتغالها،
بل والطموح �إىل �ضبط قوانني ا�شتغال كل خطاب
ب�شري مهما كان نوعه( ،)32عرب املراجعة امل�ستمرة
والتدقيق والتمحي�ص الدائمني اللذين كان يقوم
بهما �صاحبها من حني لآخر كلما دعت احلاجة
العملية واملعرفية �إىل ذلك(� ،)33إال �أنها مل ت�سلم
ك�ش�أن كل عمل ب�شري ،من انتقادات َو َّجهها �إليها
هذا الطرف �أو ذاك ،ومن �سقطات وهفوات �آخذها
بها ه�ؤالء ،ومن غمو�ض اكتنف بع�ض مفاهيمها،
ومن تناق�ضات وقعت فيها ،ومن �إ�شكاليات بقيت
32- Voir: A.J. GREIMAS, Sémantique structurale,
op.cit.p.181.

 -33نذكر من هذه التعديالت على �سبيل املثال ذلك التعديل
املتعلق بالهوة ال�سيميائية املوجودة بني الفاعل البطل وفعله،
و�سدها مب�شروع ر�ؤية جديدة حول نظرية اجلهات (Théorie
 )du modalitéينظر :ر�شيد بن مالك ،مقدمة يف ال�سيميائية
ال�سردية ،مرجع مذكور �سابقا� ،ص .7

)Semat, 2, 2, (May 2014

عالقة مل يتم احل�سم فيها وتو�ضيحها بالقدر
الكايف .ونعتقد �أن هذا هو قدر البحث العلمي ،كما
هو قدر كل عمل �إن�ساين.
و�إذا مل ت�شمل هذه االنتقادات وامل�آخذ مفاهيم
هذه النظرية و�إجراءاتها كلها �إال فيما ندر� ،إال �أن
بع�ض هذه املفاهيم وهذه الإجراءات مل ي�سلم من
ذلك.
وهذا ما كان من �ش�أن ق�ضايا ومفاهيم مثل:
املربع ال�سيميائي ( ،)le carré sémiotiqueالذي
يعتربه غرميا�س ح�صيلة نهائية للتحليل ال�سيميائي،
والت�شاكل ( )Isotopieال�ضامن الن�سجام �أجزاء
الن�ص يف ات�ساق وحداته وتال�ؤمها .بالإ�ضافة
�إىل بع�ض الغمو�ض الذي يكتنف مفاهيم مثل:
البنيات الزمنية ( )s. Temporellesوالف�ضائية (s.
 )spatiauxوعدم و�ضوح طرائق اندراجها يف �صلب
الن�ص ال�سردي ،وكيفية �إ�سهامها يف �إنتاج الداللة
�أو املعنى ،ناهيك عن عدم و�ضوح ميكانيزمات
االنتقال من م�ستوى �إىل �آخر يف الن�ص �ضمن
م�ستوييه املعروفني لدى غرميا�س (امل�ستوى
ال�سطحي) و(امل�ستوى العميق).
وفيما ي�أتي ٌ
مف�ص ٌل لبع�ض هذه امل�آخذ
عر�ض َّ
واالنتقادات ،لنختتم املبحث بر�صد بع�ض الأحكام
التي ُي ِق ُّر فيها �أ�صحابها بقيمة هذه النظرية
وبفاعليتها ،ومببلغ ت�أثريها يف كثري من املهتمني
واملتخ�ص�صني.

 .1.1.1املربع ال�سيميائي (:)le carré sémiotique
.1.1.1.1كلود برميون :وتناق�ضات غرميا�س:
نال املربع ال�سيميائي -باعتباره يف املنظور
الغرميا�سي ،منوذجا �شكليا تكمن وظيفته يف
ا�ستقراء املعنى وحتوله من طور �إىل طور ،مبعزل
عن العامل اخلارجي ،وجت�سيده (املربع) �ضمن
ذلك ل�شكل املعنى الذي ُيب َنى عليه الن�ص يف
جملته ،وقدرته مبقت�ضى ذلك على �ضبط العالقات
املنطقية القائمة بني الوحدات الداللية الكامنة يف
عمق الن�ص ،وبالتايل و�صف الدورة الداللية له
(الن�ص) �ضمن اكت�شافه لبنية الداللة العميقة
http://journals.uob.edu.bh
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امل�ؤ�س�سة للن�ص واملتحكمة يف بنيته ال�سطحية -نال
احلظ الأوفر من االنتقاد وامل�ؤاخذة ،حيث يذهب
«كلود برميون» ( )C.BRÉMONDيف هذا ال�صدد
م�شككا ومت�سائال �إن كان ب�إمكان هذا املربع �أو
"املثال الرتكيبي" كما يدعوه -ب�ألفاظه الأربعة يف
عالقات الت�ضاد والتناق�ض والت�ض ُّمن (اال�ستتباع)،
التي جتمع تلك الألفاظ� -أن ُيقدِّ م لنا معرفة مبا
()34
يطر�أ داخل احلكاية؟
بل يذهب "برميون" بعيدا يف ت�شكيكه يف
�صالحية هذا املربع ومدى كفاءته وم�صداقيته،
طارحا �ضمن ذلك ت�سا�ؤالت �صميمية من قبيل� :أين
تكمن القيمة اجلوهرية التي حتكم املثال الرتكيبي
وت�سيرِّ ه؟ وما هي �شروط تطبيقه على ال�سردية؟
وما املنطق الذي يحكم عالقاته يف تواليها؟
ليجيب ُمع ِّقبا ،ب�أنَّ هذا املربع باعتباره تر�سيمة
�شفافة ا�ستمدها غرميا�س من علماء املنطق الذين
ي�ستخدمونها لأغرا�ض وغايات غري تلك التي
جندها عنده ،جعلته-كما ي�ضيف برميون -يقع يف
هفوات كان ب�إمكانه جتاوزها.
لقد وقع غرميا�س – ي�ؤكد برميون -يف م�أزق
اختيار غري مو َّفق ،ال تربطه باملنطق امل�ألوف �أي
�صلة ،وبخا�صة فيما يتعلق بنظام العالقات يف
تواليها ،ك�أن يكون «ال ثري» يقت�ضي «فقري» ولي�س
العك�س( .)35فهذا االنحراف املنهجي� ،أو اخلروج
عن امل�ألوف –بح�سب تعبري برميون -هو الثمن
املدفوع لتطبيق حركية املثال الرتكيبي وعليه �سوف
يتوقف امل�صري ال�سردي على �أن يكون مق�صورا على
حمور التناق�ضات( ،)36لي�س �إال.
�إن غرميا�س يف �إ�سناده ال�سيميائية �إىل املنطق
يف �إطار طموحه ل�صياغة نظريته اخلا�صة ،ثم
تنازله فيما بعد عن هذا الطموح ودعوته �إىل
نقي�ض ما كان يدعو �إليه ،من خالل ت�صريحه
بال جدوى االختالف بني املجالني ال�سيميائي
34- Voir : Claude BREMOND, logique du récit, Col,
Poétique.Ed. Seuil, Paris 1973, p93.
35- Ibid. p93.
36- Claude BREMOND , Op. cit.P.93.
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واملنطقي ،ودعوته �إىل عدم االهتمام ب�أمر كهذا،
يقول برميون ،هو نزوع ينبئ عن اال�ستهانة بق�ضايا
جوهرية .ويعتقد الباحث نف�سه يف هذا ال�صدد� ،أنه
ال ميكننا �إحراز �أي تقدم يف هذا الإطار ،ما مل يتم
الف�صل يف هذا النزاع الذي َي َّدعي فيه غرميا�س
�إ�سناد ال�سيميائية �إىل قواعد املنطق املقيا�سي ،ثم
القول ب�أنها علم م�ستقل وقائم بذاته(.)37
ويختم «برميون» �سل�سلة انتقاداته -يف �إطار
اجتهاداته لتحقيق كفاية علمية لـ «منطق احلكي»-
قائال� :إنَّ هذا املثال الرتكيبي الذي يبقى انتخابه
واقعا حمتمال على غرار �شبكة امل�شاريع املق َّدمة يف
هذا ال�ش�أن -والذي منحه غرميا�س -لكن ب�أي حق؟-
ميزة احلكم على عامل احلكاية ...كان ب�إمكانه
(املثال الرتكيبي) توفري ف�ضاء وا�سع ل�سل�سلة من
اخليارات املمنوحة� ،إال �أننا نلفيه بعيدا عن ا�ستعماله
احلقيقي و ُم�س َندا �إليه عمال ال ِق َب َل له به(.)38

 .1.1.1.2بتيتو :واختزالية املربع ال�سيميائي:

ويف �سياق هذا اجلدل نف�سه الذي �أثاره املربع
ال�سيميائي وما يتعلق مبنطق تنظيم الداللة
فيه ،جند �أحد املخت�صني يف املنطق وهو «بتيتو»
( )PETITOي�ش ِّكك �ضمن درا�سة له بعنوان "املربع
ال�سيميائي و�شكلنة البنية" (le carré sémiotique
 )et shematisme de la structureيف �سالمة هذا
املربع ،وا�ضعا �إياه مو�ضع ت�سا�ؤل من منطلق �أنه
ُي َب ِّ�سط النظام الداليل ويختزل �أبعاده ،وال يراعي
يف ذلك احلاالت املر َّكبة التي ميكن �أن تدمج بني
املتناق�ضات ،مقرتحا -لتجاوز هذا الق�صور الذي
يراه -تعديله بجعله �شكال ذا ثمانية �أ�ضالع(.)39
فغرميا�س يف تقدميه ملربعه ال�سيميائي على �أنه
عملية عيانية ( )Visualisationت�ساعد القارئ على
�صر ِه على هذه الوظيفة فقطُ ،يفقره-
الفهم ،و َق ِ
يقول بتيتو ( -)PETITOلذلك يجب ،بغية �سد
هذا االفتقار كما ي�ضيف ،اعتباره �شكال هند�سيا
37- Ibid,.p.9
38- Claude BREMOND , Op. cit.P.99
39- PETITIOT: “Carré sémiotique et schématisme de
la structure”, Bulletin C.R.S.L.
http://journals.uob.edu.bh

َي�صِ ُّح �أن ُيت ََّخ َذ ُم َ
نطلقا لو�ضع مورفولوجية دينامية.
وهذا ما كان قد فعله هذا الأخري ،فا�ستنتج منه
عدة عالقات ريا�ضية ،م�ؤكدا يف الوقت نف�سه دور
"التهند�س" يف و�ضع املفاهيم وتوليدها(.)40

.1.1.1.3جاك فانتانيي :وعدم الكفاية التحليلية
للمربعال�سيميائي:

هذا ويف ال�سياق نف�سه ،يذهب "جاك فانتانيي"
( )Jacques FONTANILLEيف كتاب له بعنوان
"ال�سيميائية والأدب (حماوالت يف املنهج)"

()sémiotique et littérature, Essai de méthode

ال�صادر عام � ،1999إىل �أن دور ركائز النظرية
ال�سيميائية الكال�سيكية -ويعني �سيميائية غرميا�س
خ�صو�صا( -املربع ال�سيميائي ،وامل�سار التوليدي،
ما�سة �إىل �إعادة نظر وتقومي.
وال�سردية) يف حاجة َّ
فاملربع ال�سيميائي مثال بالكيفية التي يطرحها به
غرميا�س ،ال ي�ستجيب ،يف نظر "فانتانيي" لكثري
من مقت�ضيات حتليل اخلطاب ،وهذا لأنه كما
يو�ضح «ال ميكنه �أن يف�سر الطريقة التي تتعامل بها
اخلطابات كلها مع مقوالته اخلا�صة الداخلية ،من
تنظيم و�إعادة تركيب.
�إن �إن�شاء مربع �سيميائي يف �أثناء حتليل ن�ص
�أدبي ،يعني �أننا �أمام مقولة ثابتة ،يكون تكوينها
منتهيا ،غري �أن البحث عن الكيفية التي جتري
بها عملية التلقي من جتميع ملجموع الأ�شكال،
واختيارها وترتيبها من �أجل تنظيمها يف مقوالت
تبقى م�ستع�صية ،وال ميكن للتحليل القائم على
املربع ال�سيميائي ا�ستيعابها ،وينبغي البحث عن
مناهج �أخرى ومناذج جديدة للتحليل تدمج هذه
الفر�ضيات اجلديدة"(.)41
�إنَّ هذه الكيفية التحليلية ،التي يطرح من
خاللها غرميا�س هذا املربع ،والتي تظهر من
خالل ن�ص �سردي كيفية دخول عن�صر يف تناق�ض
 -40ينظر حممد مفتاح ،دينامية الن�ص (تنظري و�إجناز) ،املركز
الثقايف العربي ،بريوت ،لبنان ،الدار البي�ضاء ،املغرب،1994 ،
ط� ،1ص .39

41- Jacques FONTANILLE, Sémiotique et littérature,
Essai de méthode, P.U.F., Paris, 1999, P.45
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مع عنا�صر �أخرى ،ال تك�شف لنا -يف نظر فانتانيي-
عن العالقة التي مت ِّيز العن�صرين املتناق�ضني ،كما
�أنها ال حتدد لنا و�ضعية هذا العن�صر داخل مقولة
يف�سر و ُي َج ِّلي العالقات
العنا�صر الطبيعية� ،أي ما ِّ
()42
داخل الثقافة الطبيعية للمجتمع .
فهذه الكيفية التحليلية التي تعترب اخلطاب
ملفوظا� ،أي تعترب املعنى منتهيا ويف الإمكان �إعادة
بنائه اعتمادا على امليكانيزمات املهيمنة فيه،
وا�ستنادا �إىل مقوالت املربع ال�سيميائي املعروفة
(التناق�ض ،الت�ضاد ،الت�ضمن) ،والداعية مبقت�ضى
ذلك �إىل تفعيل اخلطاب  -من خالل االهتمام
بالطرائق التي ي�شتغل وفقها يف �إنتاج ت�شكيالته
اخلا�صة ،وكذا كيفية انبناء جزئيات امل�ضمون فيه،
وكيفية �إقامة العالقات التي مت ِّكن من التعرف على
التوالج الداليل فيه -يجدها فانتانيي غري قادرة
على الرغم من كل هذا -وفق الكيفية الأنفة الذكر
التي يطرحها بها املربع الغرميا�سي -على �ضبط
ميكانيزمات ت�ش ُّكل املقولة انطالقا من التلقي(.)43

 )Parisالتي يتزعمها غرميا�س ،جنده يعمم هذا
املفهوم -الت�شاكل -لي�شمل التعبري وامل�ضمون
معا ،لي�صبح وفقا لذلك متن ِّوعا تن ُّوع مك ِّونات
اخلطاب ،من ت�شاكل �صوتي ،ومعنوي ،ومنطقي،
ونربي و�إيقاعي ،وهلم جرا  ...مق ِرت ًحا �ضمن
ذلك تعديل تعريف غرميا�س املعروف* الذي يجده
�ض ِّيقا ،حيث يقول يف هذا ال�صدد� ،إنَّ الت�شاكل
هو "نواة تركيبية ( )Iterativeلوحدات �أل�سنية
(ظاهرة �أو غري ظاهرة) منتمية �إما �إىل التعبري،
و�إما �إىل امل�ضمون� ،أو هو بوجه عام تكرار لوحدات
�أل�سنية"(.)46
�إن تركيز غرميا�س يف قراءته الت�شاكلية،
على الكتابة الأ�سطورية بخا�صة والن�ص ال�سردي
بعامة ،هو الذي جعله ال يلتفت �إىل ما ميكن �أن
تت�ضمنه اخلطابات الأخرى من ت�شاكالت تعبريية
متن ِّوعة ف�ضال عن امل�ضمونية ،وخ�صو�صا اخلطاب
ال�شعري ،وهو امليدان الذي كان قد خا�ض فيه
"را�ستي" ( .)F.RASTIERولذلك فعلى ال َّرغم مما
الباح َث ِني من عنا�صر م�شرتكة ونقاط تقاطع
َبني ِ
يف كون الت�شاكل ال يح�صل �إال من تع ُّدد الوحدات
اللُّغوية املختلفة ،ويف �أنه ال َينت ُُج �إال انطالقا من
"التباين" ( -)Allotopieكمفهوم �إجرائي معاك�س-
و�أنَّ هذين املفهومني-الت�شاكل والتباين -ال ميكن
مبقت�ضى ذلك ف�صل �أحدهما عن الآخر ،لكون
وجود �أحدهما مرهون ًا بوجود الآخر ،و�أن الت�شاكل
املوحد للن�ص املقروء،
هو الذي يح�صل به الفهم ّ
و�أنه هو ال�ضامن الن�سجام �أجزائه وارتباط �أقواله،
مما يبعده عن الإبهام الذي ميكن �أن يرتبط ببع�ض
الن�صو�ص التي حتتمل قراءات متعددة ،و�أ َّنه يتو َّلد
عنه تراكم تعبريي وم�ضموين حتتِّمه طبيعة اللغة
والكالم(� ،)47إال �أنَّ هناك �أنواعا من االختالفات
املوجودة بينهما .فما ُتو ِّفره رحابة اخلطاب
ال�شعري -الذي ركز عليه را�ستي -يف تن ُّوع عنا�صره

.43- Voir: Jacques FONTANILLE.Op.Cit.p 4

46- Voir: François RASTIER: “Systématique des
isotopies” in sémiotique poétique, Larousse, Paris,
1972, p.80.
47- F. RASTIER, “ Systématique des isotopies” in
op.cit.p.82.

 .)1.2الت�شاكل (:)Isotopie
 .1.2.1فران�سوا را�ستي :و�إهمال ت�شاكل غرميا�س
للم�ستوىالتعبريي:

لقي الت�شاكل باعتباره مفهوما �إجرائيا جل�أ �إليه
غرميا�س لت�أكيد ان�سجام اخلطاب� ،أو �إي�ضاحه
و�إن كان مبهما� ،أو ت�شييد مو�ضوعاته ور�سائله
العامة واخلا�صةُ ،مق�صِ ًرا �إياه على امل�ضمون دون
التعبري ،44تو�سيعات من قبل بع�ض �أتباعه قبل
�أن يلقى اعرتا�ضات وانتقادات من ِق َب ِل غرمائه.
فهذا "فران�سوا را�ستي" ( ،45)F.RASTIERوهو
�أحد �أعمدة "مدر�سة باري�س" (L’Ecole de
 -42ينظر عبدالقادر �شر�شار ،م�ستويات التحليل ال�سيميائي يف
مقاربة الن�ص ال�سردي ،جملة بحوث �سيميائية ،ي�صدرها خمرب
عادات و�أ�شكال التعبري ال�شعبي باجلزائر ،جامعة تلم�سان ،دار
الغرب للن�شر والتوزيع ،ع� ،1سبتمرب� ،2002ص .138
 -44ينظر :حممد مفتاح :بع�ض خ�صائ�ص اخلطاب ،جملة
عالمات ،مرجع مذكور �سابقا�،ص .11

45- A. J. GREIMAS, J.COURTES, Dictionnaire
raisonné… op.cit.p.p. 197, 199
http://journals.uob.edu.bh
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التعبريية وبخا�صة ال�صوتية والنربية والإيقاعية
والرتكيبية من تعادالت وتوازنات ،ال ميكن �أن توفره
الكتابة الأ�سطورية -التي ركز عليها غرميا�س -يف
ثبات عنا�صرها ومنطيتها وحمدوديتها ،ولذلك
فميدان اختيار «را�ستي» هو الذي جعله يتن َّبه �إىل
عنا�صر كان قد �أغفلها غرميا�س �سواء �أيف تعريفاته
النظرية �أم يف تطبيقاته نتيجة اختياره كذلك.

".1.2.2جماعة �أم" ت�شاكل غرميا�س يهمل
القاعدة الرتكيبية املنطقية للخطاب:

وهذا التو�سيع نف�سه تبنته "جماعة �أم"
( ،)Groupe Mيف كتاب لها بعنوان "بالغة ال�شعر
 ،)la Rhétorique de la poésie( "1997مقرتح ًة
بدورها تعريفا للت�شاكل يخالف تعريف غرميا�س،
مفاده �أنه "تكرار لنف�س البنيات الرتكيبية (عميقة
�أو �سطحية) على مدى امتداد قول"( )48ما� .إن
الت�شاكل بح�سب هذا التحديد ،ال ميكن �أن يخلو
منه خطاب مهما كانت طبيعته� ،سواء �أكان علميا
�أم فل�سفيا �أم �سيا�سيا ...بالإ�ضافة �إىل ت�شاكل
تعبريي �إ�ضايف ناجت عن طبيعة بنية ال�شعر ،يتجلى
ب�صفة خا�صة يف الإيقاع والوزن والنرب ،وتكرار
الأ�صوات ب�أنواعه املختلفة(.)49
املو�سع الذي �صاغته
لقد كان هذا التعريف َّ
"جماعة �أم" ( )Groupe Mملفهوم الت�شاكل ،مدخال
�أ�سا�سيا للولوج من خالله �إىل انتقاد حتديد
أبعد عن�صرا جوهريا
غرميا�س له ،من حيث كونه � َ
يف اخلطاب وهو التعبري" ،كما �أنه �أخذ يف االعتبار
ال�شرط الإيجابي يف تعريفه للرتاكم املعنوي ،ولكنه
مل يعر االنتباه �إىل ال�شرط ال�سلبي ،لأن العالقات
الرتكيبية ال ت�ستطيع �أن ت�ضع مقومات (�سمات)
متعار�ضة يف عالقة جتديدية (كامل�ساواة واحلمل).
ومعنى هذا "�أن غرميا�س" راعى القاعدة املعنوية

 -48ينظر :حممد مفتاح ،حتليل اخلطاب ال�شعري ،مرجع �سابق،
�ص .21

49- Groupe M, la Rhétorique de la poésie, P.U.F,
Paris, 1997 , p.82
http://journals.uob.edu.bh

و�أهمل القاعدة الرتكيبية املنطقية"(.)50

" .1.2.3جونتان كلر :ت�شاكل غرميا�س تطبعه
الع�شوائية وعدم و�ضوح املعايري امل�ست َند �إليها
يف ا�ستنباطه:

هذا ويذهب الباحث "جونتان كلر"
( )J.CULLERنف�س املذهب ،منتقدا لي�س التعريف
الذي ي�ضعه غرميا�س ملفهوم الت�شاكل ،بل مت�سائال
عن الطريقة التي ميكننا من خاللها ا�ستنباط
هذه الت�شاكالت والنظائر يف ن�ص معطى ،وعن
م�صداقية القواعد العلمية التي ميكن اال�ستناد
�إليها يف حتليل ت�شاكلي كذاك الذي ذهب �إليه
غرميا�س يف درا�سته لعامل برنانو�س (L’Univers
 ،)51( )de Bernanosوالذي اكت�شف �أنه قائم على
ت�شاكالت ممثلة يف "احلياة ،املوت ،الفرح"
والتي تقع يف ت�ضاد مع "املوت املاء ،ال�ضجر".
هل الطريقة التي اتبعها غرميا�س يف م�سعاه هذا
والقواعد التي ا�ستند �إليها يف حتليله ،علمية
ومو�ضوعية� ،أم ع�شوائية وذاتية وانطباعية؟ كيف
ا�ستطاع غرميا�س ا�ستخراج الأو�صاف التي ين�سبها
�إىل احلياة -يقول كلر -بينما يرتدد هذا اللفظ
يف �أكرث من مو�ضع يف ن�صو�ص «برنانو�س» للتعبري
املجازي �أو للداللة الرمزية؟ لي�ضيف مت�سائال
�أي�ضا بحرية :كيف ن�ستطيع �إتباع �إجراءات
غرميا�س ونحن جنهل قواعد ا�ستعمالها وتطبيقها
ميدانيا يف التحليل()52؟ هل الطريقة الع�شوائية يف
اختيار الت�شاكالت والنظائر يف ن�ص ما ميكن �أن
تكون �أ�سلوبا علميا ينبغي االعتماد عليه؟ ليختتم
م�ستدركا ومعقبا� ،أن عملية ا�ستخراج الت�شاكالت
من الن�صو�ص بطريقة مو�ضوعية ،لي�س بالأمر
الهني ،على الرغم من �إقرار غرميا�س ب�أن ِّ
لكل
َن ٍّ�ص معنى عام ًا يقوم عليه ،وما على الباحث
�سوى �إدراكه من خالل جملة العبارات احلاملة
-50ينظر :حممد مفتاح ،حتليل اخلطاب ال�شعري( ،ا�سرتاتيجية
التنا�ص) ،مرجع �سابق� ، ،ص .22
 -51املرجع ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها.

52- Voir: A.J. GREIMAS, Univers de Bernnnos, in
sémantique structurale, op.cit. p.p. 225.256

)Semat, 2, 2, (May 2014

له ،واملت�ضمنة ل�سيمات �سياقية تتواتر وترتاكم عرب
كامل ن�سيج الن�ص ،ب�إمكانها �إر�شاده -الباحث-
�إىل �ضبط الت�شاكالت وا�ستنباطها و�إبرازها(،)53
وهذا يعتمد بالدرجة الأوىل على ذوق الباحث
وعلى كفاءته ،وعلى ح�صافته وخربته و�سعة
معرفته� ،أكرث مما يعتمد على قواعد علمية �صارمة
ووا�ضحة.

 .)1 .3ال�سردية
التوليدي (:)génératif le parcours
(narrativité

)la

وامل�سار

مل يقت�صر �أمر انتقاد بع�ض املفاهيم الإجرائية
لنظرية غرميا�س على ما �سبق ذكره فقط -املربع
ال�سيميائي والت�شاكل -بل تعداه لي�شمل مفاهيم
�أخرى ومنها «ال�سردية» ( ،)la narrativitéفعلى
الرغم من �أنها خا�صية ت�شمل -يف نظر غرميا�س-
كل �ضروب ال�سلوك والت�ص ُّرف ،و�أنها دعامة
اخلطاب( ،)54لكونها ّم َّثلت مبد�أ تنظيميا مركزيا
يف التحليل البنائي يف ال�ستينات وال�سبعينات
لأ�سباب تاريخية ،و�أخرى علمية ،من حيث كونها
وفرت جهازا مفاهيميا لكل الدوال التي كانت يف
حجم اجلملة� ،أو �أكرب من اجلملة (الن�ص)(،) 55
�إال �أنها مل ت�سلم -ح�سب الفهم الذي طرحه بها
انتقادات ُو ِّج َهت �إليها ،و ُق�صو ٍر
غرميا�س -من
ٍ
لوحظ فيها.
ِ
تقوم ال�سردية على مفاهيم معروفة منها مفهوم
«العامل» الذي اختلف الباحثون كثريا يف حتديد
طبيعته وت�سميته كل ح�سب �إ�سرتاتيجيته وميدان
بحثه ،فكان عند «�سوريو» ( )SOURIAUحالة
داللية ،وعند "فيلمور" ( )FILLMOREدورا دراميا،
وعند "تنري" ( )TESNIEREعامال نحويا ،وعند
"غرميا�س" ( )GREIMASعامال �سرديا .ولقد
�أثبت هذا املفهوم فعاليته التحليلية والتقعيدية �سواء
 -53ينظر نادية بو�شفرة ،امل�سار ال�سردي يف املوروث احلكائي،
مرجع مذكور �سابقا� ،ص 171– 170

54- J. CULLER, Structuraliste poetics, Rout ledge
and Keg an Paul, 1975.

 -55ينظر :حممد مفتاح ،بع�ض خ�صائ�ص اخلطاب ،جملة
عالمات ،ج ،35مج � ،9ص.11.
http://journals.uob.edu.bh
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�أيف تلك الدرا�سات التي اتخذت اجلملة مو�ضوعا
لها �أم يف تلك التي اتخذت الن�ص كامال ،و�سواء
�أتلك التي اعتمدت على الفعل مبا�شرة� ،أم تلك التي
اعتمدت عليه ب�شكل غري مبا�شر عن طريق جمموعة
من التحويالت ال�سردية( ،)56من حيث كونها حتتوي
على عدد من الأماكن العاملية التي تك ِّونُ ما �أ�سماه
"تنري" و"فيلمور" "اخل�شبة" ( ،)la scèneوم َّكن
بالتايل -هذا املبد�أ التف�سريي -الباحثني من
ن�ص طويل �إىل ن�ص ق�صري جدا.
اختزال ّ
لقد مكن هذا االختزال من التفكري يف «نحو
�سردي للن�صو�ص» ،من حيث كونه و َّفر تربيرا لنوع
من املعادلة بني البنية ال�سردية الب�سيطة كاجلملة،
وتلك التي تبدو �أكرث تعقيدا كالق�صة ،واحلكاية
ال�شعبية �أو الرواية ،و�أ�صبح بالإمكان انطالقا،
منه ت�شكيل مبد�إ يقوم على مفاهيم �سردية لكل
خطاب ،اعتمادا على املعارف املكت�سبة يف حتليل
اجلملة( ،)57والذي ميكن تلخي�صه -املبد�أ� -ضمن
قاعدة جتريبية مفادها �أن املعنى ال يدرك «�إال من
خالل التحويالت»( ،)58كما ي�ؤ ِّكد فانتانيي.

 .3 .1 .1جاك فانتانيي� :سيميائية التلقي
وجتاوزها ل�سردية غرميا�س:

�إنَّ هذا الإجراء على ال َّرغم من الفعالية التي
حمللي الن�صو�ص
�أثبتها واخلدمات التي م َّد بها
ّ
على اختالف �إ�سرتاتيجياتهم� ،إال �أنه يف نظر «ج.
فانتانيي» ( )J.FONTANILLEمل يعد كافيا يف
ت�صور �آفاق م�ستويات حتليل اخلطاب .فبعد �أن
ك�شفت التحليالت ال�سردية� ،أنَّ الذي ميكن �إم�ساكه
هو التحويل الفعلي من حالة ثابتة �إىل حالة �أخرى
جديدة عرب �صريورة الربامج ال�سردية التي يخ�ضع
لها البناء ال�سردي للخطابَ ،ت َع َّقد هذا الإجراء،
ومل يعد ب�إمكان التحليل �أن يطال الداللة الفاعلة
التي تتَ�ش َّكل فور القراءة ،و�إمنا الثابتة امل�ستقرة بعد
 -56ينظر :عبدالقادر �شر�شار ،م�ستويات التحليل ال�سيميائي يف
مقاربة الن�ص ال�سردي ،جملة بحوث �سيميائية ،مرجع مذكور
�سابقا� ،ص .140
 -57ينظر :املرجع نف�سه� ،ص .141
 - 58ينظر :املرجع ال�سابق� ،ص .141
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التحويالت الناجتة عن الربامج ال�سردية يف �أثناء
تتايل احلاالت والتحويالت ،ولذلك تبقى مقولة
"ال�سردية" غري كافية يف ت�صور �آفاق م�ستويات
حتليل اخلطاب يف منظور �سيميائية التلقي59التي
يتبناها فانتانيي.

 .3.1.2جاك فانتانيي :امل�سار التوليدي
لغرميا�س عاجز عن الك�شف عن الكيفية التي
يتم بها التلفيظ ،وعن تلك التي يتم بها
االختيار والتنظيم:

موجهة-
�أما امل�سار التوليدي باعتباره تر�سيمة َّ
كما ي�ؤكد املعجم( -)60يرتبط بكل الأنظمة الداللية
تتيح -الرت�سيمة-
الفعلية وغري الفعلية ،والتي ُ
للمح ِّلل يف �أثناء تتبعه للم�سار من البداية �إىل
النهاية االنتقال بطريقة متتالية من ال�صعيد
الأكرث ب�ساطة وامل�سمى (ق�ص�صي) �إىل ال�صعيد
الأكرث تعقيدا وامل�س َّمى (خطابي) �أو باعتباره-
بعبارة �أخرى -منوذجا لرتتيب املقوالت يف خطاب
ما ،ابتداء من تلك املقوالت املجردة (البنيات
الأولية) وانتهاء باملح�سو�سة (البنيات امل�شخ�صة
للخطاب) ،والذي من �ش�أنه -بف�ضل حتويليته،
وبخا�صة التحويل املُ�ض َّمن فيه -متكني الدار�س
من التع ُّرف �إىل و�ضعية جمموع البنيات املمكنة
يف �أثناء عملية التلفظ ،ف�إنه -امل�سار -يف �شكله
الت�صاعدي والتنازيل ال يك�شف يف نظر فانتانيي"
( )FONTANILLEعن الكيفية التي يجري
بها التلفيظ ،وال عن الكيفية يتم بها االختيار
والتنظيم ،واالمتزاج بني الوحدات من �أجل
�إبداع مقولته ،ولذلك ،ومن �أجل الو�صول �إىل هذا
الك�شف -ي�ؤكد فانتانيي -ينبغي التفكري يف و�سائل
و�أدوات �إجرائية �أخرى(.)61

59- Jacque FONTANILLE, sémiotique et littérature,
Op.Cit. p.p.7-8.

 -60ينظر :عبدالقادر �شر�شار ،م�ستويات التحليل ال�سيميائي يف
مقاربة الن�ص ال�سردي ،مرجع �سابق� ،ص .141

61- A. J. GREIMAS, J.COURTES, Dictionnaire
raisonné, 1979.
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 .)1.4البنية العاملية
� .1 .4 .1آن �أوبر�سفالد :تر�سيمة غرميا�س
العاملية تنطوي على خلل يف َمو َق َعة العوامل:
(:)Structure actantielle

ل ِق َيت البنية العاملية كما �صاغها غرميا�س
بت�أثري من بروب وتنري ،والتي احتفظ فيها ب�ستة
عوامل ر�آها ُت ِّ
نظ ُم العوامل والأفكار والقيم ب�صفة
خ�ضم ذلك بني عوامل البالغ
عامة ،ممُ َ ِّيزًا يف
ِّ
(ال�سارد وامل�سرود له) وبني عوامل ال�سرد �أو
ل/املر�سل �إليه)،
ر�س
امللفوظ (الذات/املو�ضوع ،املُ ِ
َ
مقيما من خالل ذلك مقابلة من منظور نحوي،
امل�سجلة يف برنامج �سردي
بني العوامل الرتكيبية َّ
معني ،مثل ذات احلالة وذات الفعل ،وبني العوامل
الوظيفية التي ت�ؤدي �أدوارا عاملية يف امل�سار
واملج�سد يف ال�شكل الآتي:
ال�سردي،
َّ
مر�سل �إليه
ُم ِ
ر�سل ← مو�ضوع ← َ
م�سانـِد ← ذات ← معـارِ�ض
َل ِق َيت انتقادات وتعديالت من ِق َب ِل
الباحثة امل�سرحية "�آن �أوبر�سفالد" (Anne
 ،)UBERSFELDحيث ذهبت �إىل القول �إنَّ هذه
الرت�سيمة العاملية غري ُمق ِن َعة من حيث مقروئيتها
 ،لكونها -كما ترى -تنطوي على خلل يف َمو َق َع ِة
العوامل يف خاناتها احلقيقية ،فث َّمة جملة مفتاحية
لقراءة ال�شكل :املر�سِ ل يطلب من الذات حتقيق
مر�سل �إليه ،وهذا يعني �أن
مو�ضو ٍع لفائدة
َ
املر�سل �إىل الذات ثم �إىل
ال�سهم يجب �أن مي َّر من ِ
املر�سل �إىل املو�ضوع كما يج�سده
املو�ضوع -ال من ِ
فاملر�سل ال ميكن �أن يطلب
الطرح الغرميا�سي-
ِ
م�سعى ولي�س ذاتا ،وعليه
�شيئا من املو�ضوع لكونه
ً
ي�صبح من َّ
املتعذر قراء ُة الرت�سيمة على ذلك النحو
()62
الذي �صاغه بها غرميا�س .
�أما اخللل الثاين الذي تنطوي عليه هذه
الرت�سيمة الغرميا�سية يف نظر �آن �أوبرو�سفالد،
فيتم َّثل «يف �إمكانية وجود م�ساندة �أو معار�ضة
ال�سهام
للمو�ضوع ولي�س للذات� ،أي احتمال انزالق ِّ
 -62ينظر :عبد القادر �شر�شار ،املرجع املذكور �سابقا ً.140،
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املت َِّجهة نحو الذات التي قد تغدو �شكال �أجوف ال
قيمة له من دون مو�ضوع ي�شحنها دالليا وقيميا،
ومع ذلك -ت�ؤكد الباحثة -ال ميكن �إغفال وجود
حاالت كثرية تكون فيها امل�ساندة �أو املعار�ضة
للذات كوجود .وللتدليل على ذلك -ت�ضيف -ميكن
درا�سة الع�صبيات وممار�سته اجلماعات الرعوية.
ولرتميم ما ر�أته خلال ،تقرتح الباحثة تر�سيمة
مغايرة قليال لرت�سيمة غرميا�س ،لتربير املقروئية،
واملج�سدة يف هذا ال�شكل(:)63
َّ

ت�سعى �إىل حتقيق و�صلة مبو�ضوع القيمة ،ولي�س
�إىل املو�ضوع كمبتغى ،وعليه ميكن �أن ُي�س ِف َر تعديل
تر�سيمة الباحثة بناء على هذه املالحظات ،عن
ال�شكل الآتي:

مر�سل �إليه
َ

مر�سل
ِ
الذات
املو�ضوع

مر�سل �إليه
َ

مر�سل
ِ
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 .)1.5ا �شكا لية
(:)Personnage
بارت :وغمو�ض معايري ت�صنيف ال�شخ�صية
لدى غرميا�س:

املو�ضوع

ا ل�شخ�صية

يتبينَّ جيدا لقارئ هذه الرت�سيمة �أن �سهم
املر�سل بالذات
الرغبة غيرَّ جمراه و�أ�صبح ُيو�صِ ُل ِ
التي ت�سعى �إىل جت�سيد مو�ضوع فر�ضي ،وقد بينت
الباحثة باحلجة ،انطالقا من درا�سات ومناذج
ركزت على امل�سرح الإغريقي� ،أن هذا البديل
()64
ب�إمكانه �أن يحل حمل تر�سيمة غرميا�س
ال�سالفة الذكر.
غري �أ َّننا ن�شري �إىل �أنَّ هذه الرت�سيمة التي
ت�أتيها الباحثة هنا كبديل لرت�سيمة غرميا�س،
ال ميكن �أن ت�ستقيم -واقعيا -ذلك لأن امل�ساندة
موجهة� ،إىل (الذات) التي
�أو املعار�ضة ،تكون َّ

يذهب «ر.بارت» ( )R.BARTHESيف مقاله
ال�شهري "التحليل البنيوي للمحكي" �إىل �أن
امل�شاكل التي يطرحها مفهوم "ال�شخ�صية" على
التحليل البنيوي للق�صة ،منذ بروب �إىل يومنا
هذا مازالت تطرح نف�سها بقوة .فعلى ال َّرغم
من اتفاق ِّ
جل الباحثني "حول كون العديد من
�شخ�صيات الق�صة ميكن �أن تكون خا�ضعة لقواعد
الإبدال ،وميكن �أن تندمج يف �صورة واحدة ،حتى
داخل الأثر الق�ص�صي نف�سه ،مع �صور �شخ�صيات
خمتلفة"( ،)65وعلى الرغم من تلك املحاوالت
احلثيثة التي �أتاها ه�ؤالء للتغلُّب على هذه العقبة
�إال �أن امل�شكل ما يزال قائما.
فالنموذج الفاعلي ( )actantielمثال الذي
اقرتحه غرميا�س ،باعتباره منوذجا بنيويا "ي�ساوي
ب�شكله املقبول (جداول من �ستة فواعل) �أقل مما

63- Voir : A.UBERSFELD; Lire le théâtre, éd,
Sociales, Paris 1982 (Chapitre : Les personnages
)dans le théâtre
64. Idem

 -65ينظر� :سعيد بوطاجني ،اال�شتغال العاملي ،درا�سة �سيميائية،
"غدا يوم جديد» البن هدوقة ،من�شورات االختالف ،اجلزائر ،ط،1
� ،2000ص .14

م�سا ِند

http://journals.uob.edu.bh

معا ِر�ض

338

Kada Agag: The Predicament of Semiotics

ي�ساوي بتح ُّوالته املنتظمة (احلذف ،االلتبا�س،
امل�ضاعفة ،الإبدال) التي تتالءم معها ،فا�سحا
بهذا �إمكانية الو�صول �إىل منذجة فاعليه يف
الق�ص�ص"( -)66والذي تناوله كل من برميون
وتودوروف من خالل منظور خمتلف ،حيث
يجزئه الأول ويختزله الثاين -على الرغم من
�صمود اختباراته �أمام عدد كبري من الق�ص�ص،
�إال �أنه وبخا�صة "عندما يكون جلدول التوزيع قوة
الت�صنيف (هذه هي حالة الفواعل لدى غرميا�س)
ف�إنه ي�سيء تقدير تعدد �أ�سماء الفاعل واملفعول(،)67
ذلك �أن «ال�صعوبة الفعلية التي يطرحها ت�صنيف
ال�شخ�صيات هو موقع (ووجود) الفاعل يف كل
جدول توزيع فاعلي ،مهما كانت �صيغته .من هو
فاعل (بطل) الق�صة؟ هل هناك فئة حمظوظة من
املمثلني الفاعلني؟ لقد ع َّودتنا ق�ص�صنا املكتوبة �أن
نح ِّرك ،بطريقة �أو ب�أخرى و�أحيانا بطريقة ملتوية
(�سلبية) �شخ�صية من بني �شخ�صيات �أخرى.
لكن االمتياز يبقى بعيدا عن تغطية جممل الأدب
ال�سردي»(.)68
ولتجاوز هذا الإ�شكال يقرتح بارت� ،ضرورة
االقرتاب مرة �أخرى من الأل�سنية ،حتى ن�ستطيع
�أن ن�صِ ف مرتبة ال�شخ�صني ون�ص ِّن َفها :املتكلم
َ
واملخاطب (�أنا�/أنت) ،و�شخ�ص الغائب (هو) ،يف
�صيغة املفرد واملثنى واجلمع� ،أي �شخ�ص العمل.
هذه -لرمبا -الفئات النحوية لل�شخ�ص التي �ستفتح
الطريق �أمام م�ستوى العمل .لكن مبا �أنَّ هذه
الفئات ال ميكن �أن تتح َّدد �إال بالن�سبة �إىل مرتبة
اخلطاب ولي�س بالن�سبة �إىل مرتبة الواقع ،ال جتد
ال�شخ�صيات ،كونها وحدات م�ستوى العمل معناها
(معقوليتها) �إال �إذا جعلناها تتداخل يف امل�ستوى
الثالث ،م�ستوى الو�صف ،الذي ن�سميه م�ستوى
ال�سرد يف (مقابل م�ستوى الوظائف والأعمال)(.)69
 -66روالن بارت ،التحليل البنيوي للق�ص�ص ،تر /نخلة فريفر،
جملة العرب والفكر العاملي ،ع� ،5شتاء � ،1989ص.31
 -67املرجع نف�سه� ،ص .32
 -68املرجع ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها.
 -69املرجع نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
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 .)1.6املعجم املعقلن لنظرية الكالم:
بيرت دوميجر :املعجم املعقلن لنظرية الكالم
مغلق على نف�سه و�صعب اال�ستعمال:

�إن م�ؤ َّلف "ال�سيميائية" :املعجم املعقلن لنظرية
الكالم Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la
 )théorie du langageالذي �أ�صدره غرميا�س رفقة
جوزيف كورتي�س (� )J.COURTÉSسنة  ،1979والذي
يرى ب�ش�أنه "جان كلود كوكي" (� )J.C.COQUETأنه
م�ؤ َّل ٌف لي�س له مثيل يف جمال ال�سيميائية ،لكونه
الفت للنظر -من خالل
ي�س ِّلط الأ�ضواء على نحو ٍ
تب ِّنيه لتقدمي ا�ستبدايل ِلـ ( 645مادة) -على درجة
يدع ُمها .من
َت َق ُّد ِم النظرية وجمال التطبيق الذي ِّ
حيث كونه يقرتح «تفكريا يف املفاهيم» ال�ضرورية
متف�صل لعامل
لتحليل "الكالم" ،الذي يعني � َّأي
ٍ
()70
داليل ي�شكل "جمموعة دالة"  ،والذي يقول
فيه «مي�شال �آريفي» بهذا امل�ؤلف ال�ضخم تكون
ال�سيميائية قد انفردت ب�أداة عمل ال مثيل لها.71
يذهب ب�ش�أنه الباحث «بيرت دوميجر (Pieter de
 -)MEIJARمنتقدا بع�ض ال�صعوبات والتعقيدات
التي ينطوي عليها قائال� :إن هذا الكتاب الذي
ت�سيطر عليه م�س َّلم ُة "الت�سليم بقواعد" �أكرث
�شمولية حت ِّلل اللغات والرواية معا( ،)72ال يخلو
ري من املفاهيم املح َّددة
من �صعوبة وتعقيد ،فكث ٌ
فيه ب�شكل وا�ضح ،مثل "احلدث" و"ال�سياق"
و"الفعل" و"الت�صرف" ،ف�ضال عن �أنها لن حتظى
ب�سهولة مبوافقة جميع الباحثني� ،أي �أنها �أبعد من
�أن تلقى تعريفات متواطئة ( ،)Univoquesف�إن
"نظام الإحاالت الداخلية امل َّت َبع يف املعجم مغل ٌق
متاما على نف�سه ،مما ي�ص ِّع ُب اعتماد �إحدى
العبارات دون اعتماد النظام الغرميا�سي كله يف
الوقت نف�سه(.")73
-70املرجع ال�سابق نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
 -71جان كلود كوكي ،ال�سرية الذاتية والعلمية لـ �أ.ج .غرميا�س ،تر/
ر�شيد بن مالك ،يف كتاب «البنية ال�سردية يف النظرية ال�سيميائية،
دار احلكمة ،اجلزائر � ،2000ص 97
 -72املرجع ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها.
 -73بيرتدوميجر ،حتليل الرواية ،تر /غ�سان �شديد ،جملة العرب
والفكر العاملي ،مرجع مذكور �سابقا� ،ص .105
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 .)1 .7انتقاد النظرية كلها وحماوالت
جتاوزها:
جان كلود كوكي� :سيميائية التلفظ وجتاوزها
ل�سيميائية غرميا�س امليكانيكية:

يقدِّ م «جان كلود كوكي»
يف بحثه ال�شهري "ال�سيميائية مدر�سة باري�س
(- )74( )Semiotique: l’Ecole de Parisوعلى
الرغم من كونه �أحد املنتمني �إىل هذه املدر�سة
واملتبنني لنهجها -نقدا ذاتيا ال يخلو من وجاهة.
حيث ي�شري يف هذا ال�صدد �إىل �أن مدر�سة باري�س
احلديثة العهد يق�صد ما بعد غرميا�س -حتتاج-
ملواكبة التط ُّور احلا�صل يف جمال املعرفة الإن�سانية
بعامة وال�سيميائية بخا�صة� -إىل باحثني يعرفون
كيف يتج َّنبون الآلية الفكرية ويجددون( .)75فقد
�آن الأوان -كما ي�ضيف -لأن ن�ض َع �إجنازات هذه
املدر�سة مو�ضع ت�سا�ؤل ،فاملغامرة العلمية التي
�أر�سى دعائمها �شخ�ص واحدٌ -يق�صد غرميا�س-
ال ميكن �إال �أن تتجاوزه مع تطور الزمن وتقدم
املعرفة ،فامل�سلمات التي تبناها «غرميا�س» يف
�سيميائيته املو�ضوعاتية واملُ�ستَم َّدة من بنيوية
ال�ستينات ال�سكونية ،والتي تبنتها مدر�سة باري�س
فيما بعد ،وكانت ُملزَ مة مبتابعة �أبحاثها ،قد
جتاوزها الزمن يف نظر «كوكي» ،وال �أدل على
هذا -كما ي�ؤكد -من ذلك التحول االبي�ستيمولوجي
الذي حدث يف ال�سبعينات مع ظهور �أعمال "�أميل
بنفين�ست" ( )E.BENVINISTEحول التلفظ(.)76
ولكن ما ينبغي الإ�شارة �إليه هنا ورمبا يكون
(كوكي) قد �أغفله ،هو �أن غرميا�س �أدرج م�س�ألة
"التلفظ" يف �أثناء متييزه بني عوامل "ال�سرد"
تو�سع فيها
وعوامل "التبليغ" ،ويف نف�س الإطار َّ
ج.كورتي�س بعد الت�سعينات ا�ستنادا �إىل البعد
التداويل.

()J.C.COQUET

 -74املرجع نف�سه� ،ص .107

75-J. C. COQUET, «La sémiotique l’école de Paris».
Hachette Université, Paris, 1982.

 -76ملزيد من التف�صيل ينظر :جان كلود كوكي ،ال�سيميائية:
مدر�سة باري�س ،تر /ر�شيد بن مالك ،جملة جتليات احلداثة ،مرجع
�سابق� ،ص�.ص .238 ،212
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�إن هذا الأل�سني ،املقارِن الكبري -بنفين�ست-
َيذ ُكر -كما ي�ؤكد كوكي " -ب�أهمية ثابتات الكالم
التي هم�شتها �أو ا�ستبعدتها ،خالل احلقبة ال�سابقة،
ال�سيميائية الغرميا�سية على وجه اخل�صو�ص.
ويتمثل هذا التحول الذي �أ�صبح �أ�سا�سيا ،يف تبني
"بنفن�ست" ملا �أ�سماه "احلقل الو�ضعياتي للفاعل".
كان ينبغي �إذن -واحلال هذه� -إدراج مفهوم
االطراد �ضمن ثابتات الفاعل والف�ضاء والزمن
دون االقت�صار على التقطع( ،)77كما كان ينبغي
بالإ�ضافة �إىل هذا �أن نقيم -انطالقا من مقيا�س
امل�سافة -و�ضعيات املو�ضوع التي تبدو �أحيانا غري
مدر َكة كـ (االقرتاب ،االنت�شار ،االبتعاد،)...،
ويف مقابل ذلك كان يجب �أي�ضا �أن ت� َؤخ َذ بعني
االعتبار العوامل يف �صريوتها دون االكتفاء بذلك
التحويل الب�سيط وامليكانيكي للحاالت ،كما كان
ينبغي كذلك -يف هذا الإطار� -أن يتم الت�أكيد
على ذلك الرتابط املتبادل بني الواقع وال�صدق،
دون االقت�صار على مفاهيم الوهم "املرجعي
و"الت�صديق "املثبتة يف املعجم"(.)78
بالإ�ضافة �إىل هذا ،كان ينبغي -كما ي�ضيف
كوكي� -أن يتم حتوير الرت�سيمة العاملية لتتالءم
ومتطلبات التلفظ ،لِيرَِ َد -وفق هذا املنظور -كل
خطاب �إىل �آنياته املتلفظة ،والتي ميكن ذكر ثالث
املر�سل ،والفاعل وال َّالفاعل ،حيث تتحدد
منها وهيِ :
كل �آنية من هذه الآنيات -كما يقول -من خالل بنيتها
الكيفية .وبناء على هذا ،فعلى الرغم من �أن جمال
�شرعية �سيميائية اجليل الأول -غرميا�س وجمايليه-
يبدو بارز املعامل� ،إال �أنه �ضيق �إىل �أبعد حد -كما
ي�ؤكد كوكي -وذلك لأنه مل ِّ
يغط الظواهر الكالمية
التي تبناها «بنفني�ست» والتي ت�سعى �سيميائية اجليل
الثاين اليوم �إىل تو�ضيحها ِّ
وحل �إ�شكالها(.)79
�إن �سيميائية غرميا�س -اجليل الأول� -أ�صبحت
ُمتَجا َو َزة �إذن واحلال هذه ،وذلك لأنه �إذا كان
الباحث قد ت َع َّود على حتليل «امللفوظ» مع هذه
 -77ينظر :املرجع نف�سه� ،ص .224
 -78ينظر :املرجع ال�سابق� ،ص .223
 -79ينظر :املرجع ال�سابق نف�سه� ،ص .224 ،223
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الأخرية ،ف�إنه الآن تواجهه �إ�شكالي ٌة تف ِق ُد فيها
مفاهيم «املربع ال�سيميائي» و»امل�سار التوليدي
مكانتها»(� .)80إن الت�صورات الراهنة ملدر�سة باري�س
كما يو�ضح كوكي -تختلف اختالفا جذريا عما كانت
عليه بالأم�س ،فهي على الرغم من كونها ال تزعم
�أنها �ستت�ش َّكل �إىل نظرية �شكلية لكل الكلم -على نحو
ما كان غرميا�س يريد ت�أكيده �أو بالأحرى الو�صول
�إليه� -إال �أنها "يف بنائها للنماذج املفهوماتية ال
تتخلى عن رغبتها يف �أن تعترب كمعيار على نحو
ب بذلكه هيلم�سلف ()HJELMSLEV
ما كان ُيطا ِل ُ
()81
و�إال وعلى �أقل تقدير كمرجع لعلوم الإن�سان" .
انطالقا من هذا ،ف�إن احلاجة ُت�صبح ِج ُّد
ما�سة -يف نظر كوكي� -إىل بروز دار�سني ُجدُد
يعرفون كيف يتجاوزون الآلية �أو النمطية الفكرية،
ويتك َّيفون مع ظروف الع�صر وثقافته املتطورة
دوما ،عرب التجديد واالجتهاد املتوا�صلني ،وذلك
لأن ك َّل جمتمع ،وك ّل ثقافة ،وك ّل ن�ص يثري �أ�سئل ًة
ترثي الإجاب َة عنها النظري ُة ،وت�سهم يف تغيريها
بعمق ،بل ويف رف�ضها(� )82إن اقت�ضت ال�ضرورة
املعرفية ذلك.
يتبينَّ لنا من خالل ر�صدنا لبع�ض االنتقادات
التي ُو َّجهت �إىل نظرية غرميا�س من ِقبل بع�ض
الدار�سني الغربني� ،أن جل هذه االنتقادات تر ِّك ُز
من جهة �أوىل ،على ذلك التعقيد الذي يكتنف بع�ض
املفاهيم التي بنى عليها نظريته ،كما تر ِّك ُز من جهة
ثانية على نزوعه الالفت �إىل تعميم نظريته كي
تنطبق على خمتلف الن�صو�ص� -سردية كانت �أم
غري �سرديةُ -م� ِؤاخ َذ ًة عليه يف ذات ال�صدد عدم
انطباقها �أو بالأحرى عدم �ضبطها مليكانيزمات
ا�شتغال الن�صو�ص ال�سردية الطويلة -وكذا ال�شعرية
يف ق�ضية الت�شاكل التعبريي -واملتحولة ،ونعني
الروائية ب�صفة خا�صة ،فهي -النظرية -و�إن كان
ُيعرت َُف لها بفاعليتها يف جمال احلكايات وبع�ض
 -80ينظر :املرجع نف�سه� ،ص .224
 -81ينظر :املرجع ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها.
 -82جان كلود كوكي ،ال�سيميائية مدر�سة باري�س ،تر /ر�شيد بن مالك،
املرجعال�سابق�،ص.224
http://journals.uob.edu.bh

الن�صو�ص ال�سردية الق�صرية -الق�صة الق�صرية-
ف�إنَّ الرواية ت�ستع�صي عليها .ناهيك عن �صعوبة
�سر ا�ستيعابها من ِق َب ِل كث ٍري من املتل ِّقني.
مت ُّثلها ُ
وع ِ
�إن هذه االنتقادات و�إن كانت تتم َّيز ببع�ض
الوجاهة فيما ذهبت �إليه ،ف�أ�صابت كبد احلقيقة،
ف�إن بع�ضها الآخر جا َن َب ال�صواب ،وبالغ يف
م�سعاه حينما مل ُي َقدِّ ر اجلهد الذي بذله �صاحبها
يف ت�أ�سي�سها والإ�ضافات التي ح َّققها ،ومل يرا ِع
طبيعة النظرية وال الفتوحات املنهجية التي قدمتها
يف �سبيل تي�سري البحث يف جمالها .ولعل �أبل َغ ر ٍّد
ميكن �أن ُي َو َّجه �إىل ه�ؤالء ،هو ما يجرتحه غرميا�س
نف�سه ،مو�ضحا طبيعة درا�سته ومب ِّي ًنا حدودها
و�أبعادها ،حينما يلهج قائال ،ب�أن تف�سري عمله-
يق�صد درا�سته ملوبا�سان  -MAUPASSANTج ُّد
ب�سيط� ،إذ يكفي القول يف هذه اللحظة ،ب�أن الأدوات
املنهجية التي �أ�صبحت تتوافر عليها ال�سيميائية
اخلطابية يف الوقت الراهن ال متت ب�أية �صلة� -أو
على �أقل تقدير ال ت�ستجيب بعد -ملتطلبات حتليل
الن�صو�ص الأدبية املعقدة(.)83
كما جنده يعرتف يف مو�ضع �آخر -يف مقدمة
كتابه يف املعنى ُ -)Du sens II) IIمد ِر ًكا ُ�س َّن َة
التطور ،ومعرتفا ب�إمكانية جتاوز نظريته قائال �إنَّ
"امل�شروع العلمي اليوم ُيع ُّد الف�ضاء الوحيد الذي ال
يزال ميتلك فيه مفهوم التطور معنى"( ،)84ولذلك
فكما تط َّورت ال�سيميائية على يديه بع�ض التط ُّور
وظهرت بوجه جديد حينما حتررت من الر�سم
ذي الإيحاء الربوبي ،فع َّدل كثريا من مفاهيمه
لت�ستجيب ل�ضرورة التطور العلمي -عندما � َّأ�س�س
لرتكيبة م�ستقلة ،ممُ َّثلة يف الربامج ال�سردية،
واملواجهة اجلدلية
وامللحقة،
والربامج الأ�سا�سية َ
َ
بني فاعلني تكون م�ساراتهما حمكوما عليها
 -83املرجع نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
 -84جتدر ال�شارة هنا �إىل �أنه « �إذا كانت ال�سيميائية ال ت�ستجيب يف
الو�ضع الراهن للبحث ،ملتطلبات حتليل الن�صو�ص املعقدة ،ف�أغلب
الظن �أن م�صدر التعقيد ي�ستحيل �أن ينجم عن حجم الن�ص ،فهو
وليد ق�صور الأدوات املنهجية لي�س �إال وطبيعة اجلهة التي تبنى على
متنها الإ�شكالية» .ينظر :ر�شيد بن مالك ،ال�سيميائية بني النظرية
والتطبيق ،مرجع مذكور� ،ص .5

)Semat, 2, 2, (May 2014

بالتقاطع ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض الق�ضايا املت�صلة
بها كالكفاءة اجلهاتية ،و�إعداد �سيميائية الفاعل
و�سيميائية املو�ضوع 85وغريها -ف�إ َّنه لي�س من
الغريب يف �شيء� ،أن ي�أتي من بعده من يعدِّ ُل بع�ض
مفاهيم نظريته� ،أو ي�ؤاخذها ببع�ض ق�صورها
وعدم و�ضوحها.
ولكن على الرغم من هذه االنتقادات التي تبدو
قا�سية �أحيانا� ،إال �أننا ال نعدم يف هذا ال�صدد من
ي�شيد بهذه النظرية ويعرتف مبا ق َّدمه �صاح ُبها
من جمهودات معتربة يف جمال حتليل الن�صو�ص
ال�سردية و�ضبط قوانني ا�شتغالها .وفيما ي�أتي بع�ض
ذلك.

 .)1.8الإ�شادة بوجاهة النظرية وبفاعليتها
التحليلية:
 .1.8.1برميون :والإقرار بالت�أثري البالغ
لنظرية غرميا�س يف جمايليه والالحقني له:

فهذا "كلود.برميون  "C.BRÉMONDعلى
�سبيل املثال ال احل�صر ،والذي ينطلق من ر�ؤية
مو�ضوعية ت�س ِّلم بالإيجابي فيما هي ال تغفل عن
ال�سلبي ،مل تثنه تلك االنتقادات الوجيهة ال�سالفة
الذكر التي يوجهها مل�سعى غرميا�س ،عن الإ�شادة
بنظريته واالعرتاف ب�سالمة كثري من طروحاتها.
م�ؤكدا يف ذات ال�سياق فاعلية الإ�سهام الذي
حققته -بالإ�ضافة �إىل �إ�سهامات �أخرى يف نف�س
املجال من ق َب ِل باحثني �آخرين -من خالل �إر�ساء
بط
قواعد متينة وعامة لنحو ال�سرد ،وبالتايل َ�ض ِ
بع�ض خ�صائ�ص �سيميولوجيا اخلطاب ال�سردي
كيفما كان نوعه ،وا�ستجالء متف�صالته احلكائية،
مما جعلها -النظرية -ذات ت�أثري بالغ يف كثري
من الباحثني الذين �أتوا بعد غرميا�س �أو عا�صروه،
ومنهم برميون نف�سه ،حيث يلهج يف هذا ال�صدد
قائال »:ميكن النظر �إىل هذا التح ِّري على �أنه
ٌ
م�شرتك بني جهود العديد من الباحثني
مو�ضو ٌع
املت�أثرين وبدرجات خمتلفة بفكر غرميا�س ومن
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بني ه�ؤالء املُ َو ِّق ِع للمقال احلا�ضر»(.)86

 .1.8.2مي�شال �آريفيه :والإعرتاف ب�سالمة
بع�ض طروحات غرميا�س والإ�شادة بال�صيت
الذي حققته نظريته:

و�إذا كان برميون يعرتف �صراحة ب�سالمة كثري
من الطروحات الغرميا�سية ،ومبدى ت�أثره وغ ِريه
بها ،ف�إننا جند «مي�شال �آريفيه» ( )M. Arrivéي�ؤكد
يف نف�س ال�سياق ذلك ال�صيت الكبري الذي �أحدثته
مدر�سة غرميا�س ،ومبلغ ت�أثريها يف كثري من
الباحثني املجايلني له والتالني ،حيث يذهب �إىل
القول «ت�أ َّثر البنيويون ،بطبيعة احلال ،ويف اجتاهات
خمتلفة ،ب�سو�سري ،هيامل�سلف ،تنري ()TESNIÈRE
جاكب�سون والبنيوي غري الل�ساين ليفي �سرتو�س.
ولعلنا ال نغايل �إذا قلنا �إنهم ت�أثروا ب�شكل �أو ب�آخر
مبدر�سة �أجلريدا�س جوليان غرميا�س Algiréds
 ،Julien Greimasنذكر على �سبيل املثال جان كلود
كوكي  ،Jean Claude COQUETجـوزيف كورتي�س
 ،J.COURTÉSتوما بافيل ( )T. PAVELفرن�سوا
ؤلفي «حماوالت
را�ستيه ( ،)F. RASTIERبع�ض م� ّ
يف ال�سيميائية ال�شعرية» ،و�أغلب امل�ساهمني يف
«ال�سيميائية ال�سردية والن�صية» .وقد تل َّقى �أي�ضا
�أغلب املتخ�ص�صني الفرن�سيني يف حتليل احلكاية
(كلود برميون ،كلود �شابرول )Claude CHABROL
جريار جينات ،بول الريفيه (،)Paul LARIVAILLE
تزفيتان تودوروف� ،إلخ) ،ب�أ�شكال متنوعة ت�أثري
غرميا�س»(.)87
و�أخريا ،ومهما يكن من �أمر ،ف�إنَّ احتمال
تقاد ُِم بع�ض مفاهيم هذه النظرية -وغريها من
النظريات الأخرى يف �شتى املجاالت -و�إمكانية
جتاوزها يظل وارد ًا ،ذلك لأنه َق َد ُر ِّ
جهد علمي.
كل ٍ
�إذ �أن من �أهم خ�صائ�صه -كما يقول جريار جينات
بحق« -هو اعرتافه بقابليته اجلوهرية للتقادم،
و�ضرورة �أن ي�صبح يوما ما وقد �صار ما�ضيا
86- A. J. GREIMAS, Maupassant, sémiotique du
texte, OP.Cit.p.9.

85- Voir: A.J. GREIMAS, Du Sens II, Op. Cit. p7
http://journals.uob.edu.bh

87- C. BRÉMOND, Logique du récit, Op.Cit. p 101.
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منح�صرا ،وهذه خا�صية �سلبية مثرية لل�شجن
خا�صة بالن�سبة للعقلية الأدبية الت َّوا َقة دائما للمجد
واخللود( .)88ولكن ح�سب هذه النظرية و�صاحبها،
�أنها قامت مبجهود علمي منظم� -سيحفظه لها
تاريخ علم الأدب -ا�ستطاعت من خالله �ضبط
كثري من �آليات ا�شتغال اخلطاب الإن�ساين بعامة،
واملحكي� ،أي الأدبي ال�سردي بخا�صة.

 )2م�أزق ال�سيميائيات ال�سردية من منظور
النقد العربي:

مل ُيق ِبل النقاد العرب -وبخا�صة بعد مرحلة
الن�ضج الن�سبي -على هذه النظرية بانبهار وافتتان
مطلقني -على الرغم من وجود مثل هذا يف بداية
تعرفهم �إليها -حيث �أن بع�ض مفاهيمها وتوجهاتها
كانت حمل نقد وم�ؤاخذة من لدن كثري منهم.
و�إذا مل ت�شمل هذه االنتقادات وامل�آخذ كل
مفاهيمها و�إجراءاتها ب�صفة �شاملة �إال فيما ندر،
ك�ش�أن من ذهب �إىل حد الت�شكيك يف كفايتها،
وبخا�صة عندما نخرجها من حمدودية احلكاية
ال�شعبية ومنطيتها �إىل رحابة الن�صو�ص ال�سردية
اجلديدة وانفتاحها وتنوع حتوالتها(� ،)89إال �أن
بع�ضها -كما �سوف نو�ضح الحقا -مل ي�سلم من
ذلك ،وهذا ما كان من �ش�أن مفاهيم مثل :املربع
ال�سيميائي ( ،)le carré sémiotiqueوالت�شاكل
( ،)Isotopieوالربنامج ال�سردي (Le programme
 )narratifوالرت�سيمة ال�سردية (.)Schéma narratif
بالإ�ضافة �إىل بع�ض الغمو�ض الذي يكتنف مفاهيم
مثل :البنيات الزمنية ( )s .Temporellesوالف�ضائية
 s. spatiauxوعدم و�ضوح طرائق اندراجها يف �صلب
الن�ص ال�سردي ،وكيفية �إ�سهامها يف �إنتاج الداللة
�أو املعنى ،ناهيك عن عدم و�ضوح ميكانيزمات
االنتقال من م�ستوى �إىل �آخر يف الن�ص �ضمن
م�ستوييه املعروفني لدى غرميا�س (امل�ستوى
 -88مي�شال �آريفيه ،ال�سيميائية الأدبية ،تر/ر�شيد بن مالك
يف كتاب :ال�سيميائية �أ�صولها وقواعدها ،من�شورات االختالف،
اجلزائر � ،2002ص .84
 -89عن �صالح ف�ضل ،بالغة اخلطاب وعلم الن�ص ،مرجع مذكور
�سابقا� ،ص .435
http://journals.uob.edu.bh

ال�سطحي) و(امل�ستوى العميق) .وفيما ي�أتي ر�صد
لبع�ض هذه امل�آخذ واالنتقادات ،لنختتم املبحث
بالتطرق �إىل بع�ض الأحكام التي ي�شيد فيها
�أ�صحابها بقيمة هذه النظرية وفاعليتها يف ال�ضبط
والتحليل ،ومبلغ ت�أثريها يف كثري من املهتمني
واملتخ�ص�صني.

 .).2.1م�آخذ النظرية و�سلبياتها :ميكانيكيتها
وق�صورها وغمو�ض بع�ض مفاهيمها.
 .2.1املربع ال�سيميائي (:)le carré sémiotique

�إن املربع ال�سيميائي الذي يعتربه غرميا�س،
منوذجا �شكليا تكمن وظيفته يف ا�ستقراء املعنى
وحتوله من طور �إىل طور ،مبعزل عن العامل
اخلارجي ،وجت�سيده (املربع) �ضمن ذلك ل�شكل
املعنى الذي يبني عليه الن�ص يف جملته ،وقدرته
مبقت�ضى ذلك على �ضبط العالقات املنطقية
القائمة بني الوحدات الداللية الكامنة يف عمق
الن�ص ،وبالتايل و�صف الدورة الداللية له
(الن�ص) �ضمن اكت�شافه لبنية الداللة العميقة
امل�ؤ�س�سة للن�ص واملتحكمة يف بنيته ال�سطحية ،نال
احلظ الأوفر من االنتقاد وامل�ؤاخذة من قبل بع�ض
النقاد العرب.

 .1 .2.1حممد مفتاح :املربع الغرميا�سي ُي َغ ِّي ُب
البعد التاريخي يف حتليل الن�ص:

فهذا «حممد مفتاح» على �سبيل املثال ال
احل�صر ،يذهب �إىل �أن املربع ال�سيميائي -الذي
يوجد جوهره لدى �أر�سطو -باعتباره �شكال هند�سيا
قائما على �أربع عالئق ،والذي ا�ستمده غرميا�س
من «بالن�شو» لت�شييد بنية داللية قائمة على
ثنائيتني متقابلتني **مقرتحا �ضمن ذلك عالقات
�أربعا تتمثل يف التناق�ض والت�ضاد والتداخل و�شبه
الت�ضاد� ،أدى يف ت�صوره املنطقي �إىل عدم ات�ساق،
جتلى يف ا�ستع�صاء وجود مكانة ووظيفة للحد
املركب ،كما �أدى �إىل بروز �أخطاء يف تعيني موقع
احلد املحايد ،وكذا التوليف بني احلدين يف مربع
الكينونة والوجود ،وقد �شعر غرميا�س و�صحبه-كما
ي�ؤكد هذا الباحث -ب�أنواع عدم االت�ساق ،ف�أعادوا
النظر يف التوليدات ،وو�ضعوا مفاهيم جديدة،
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معرتفني �ضمن ذلك ،ب�أن التمييز بني التوليد
الثاين والثالث لي�س ذا فائدة ،وخففوا من غلواء
املفاهيم املنطقية ال�صارمة وهيمنتها ،فاقرتحوا
مفهوم التخ�صي�ص املتبادل ،ومفهوم الرتاتب
والتدرج ،ومع هذا ي�ؤكد حممد مفتاح ،بقي اخللط
واال�ضطراب �سائدين ،لبقاء مكمن الداء ،واملتمثل
يف تغييب البعد التاريخي(.)90
ولكن ما ينبغي التنبيه �إليه هنا ،هو �أن
ال�سيميائية ال تلغي البعد التاريخي يف مقارباتها
كما يذهب �إىل ذلك حممد مفتاح -وهذا من حيثكونها – يف حقيقة �أمرها -نتائج جمموعة من
الأ�س�س �أو الت�صورات الفل�سفية اخلا�صة بالإدراك
و�إنتاج القيم وتداولها ،بالإ�ضافة �إىل �أنه ال ميكنها،
وبخا�صة يف �إطار املمار�سة التطبيقية� ،أن تخلو من
ت�أويل �أويل ميتد �إىل عنا�صر هذه النظرية نف�سها،
وذلك وفق الت�صور الذي ميلكه ال�شخ�ص امل�ؤول عن
احلياة وعن الإن�سان.

 .)2.2الت�شاكل (:)Isotopie
 .2.2.1حممد مفتاح :ت�شاكل غرميا�س قا�صر
عن ا�ستيعاب الن�صو�ص غري ال�سردية:

�أما الت�شاكل بو�صفه مفهوما �إجرائيا جل�أ �إليه
غرميا�س لت�أكيد ان�سجام اخلطاب� ،أو �إي�ضاحه
و�إن كان مبهما� ،أو ت�شييد مو�ضوعاته ور�سائله
العامة واخلا�صة( ،)91مق�صرا �إياه على امل�ضمون
دون التعبري( ،)92فقد لقي تو�سيعات من قبل بع�ض
�أتباعه قبل �أن يلقى اعرتا�ضات وانتقادات من قبل
غرمائه؛ وهذا ما كان قد قام به كل من "فران�سو
را�سـتي" ( )F.RASTIERو"جمـاعة �أم" (Groupe
 ،)Mوهما من �أتباع غرميـا�س ومن �أعمدة «مدر�سة
 -90على نحو ما يذهب �إليه الأ�ستاذ عبد امللك مرتا�ض يف م�ؤلفه،
نظرية الرواية ،بحث يف تقنيات ال�سرد ،عامل املعرفة ،املجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكويت � ،1998ص.252-246 .
وكذلك� ،سعيد بنكراد يف كتابه ،مدخل �إىل ال�سيميائيات ال�سردية،
مرجع مذكور �سابقا .،ينظر على �سبيل املثال ال�صفحات،58 ،57 :
.89 ،87 ،77 ،76
 -91ينظر :حممد مفتاح ،حول مبادئ �سيميائية ،عالمات  ،مرجع
�سابق � ،ص .55 ،54
 -92ينظر :حممد مفتاح :بع�ض خ�صائ�ص اخلطاب ،جملة
عالمات ،مرجع مذكور �سابقا� ،ص .11
http://journals.uob.edu.bh
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باري�س» ( )L’École de Parisالتي يتزعمها هذا
الأخري كما �سبق ذكره �أعاله .حيث غدا ذلك
التعريف املو�سع الذي �صاغه ه�ؤالء لهذا املفهوم،
مدخال �أ�سا�سيا ولج من خالله بع�ض الباحثني
العرب �إىل انتقاد حتديد غرميا�س له ،من حيث
كونه �أبعد عن�صرا جوهريا يف اخلطاب وهو
التعبري« ،كما �أنه �أخذ يف االعتبار ال�شرط الإيجابي
يف تعريفه للرتاكم املعنوي ،ولكنه مل يعر االنتباه
�إىل ال�شرط ال�سلبي ،لأن العالقات الرتكيبية ال
ت�ستطيع �أن ت�ضع مقومات* [�سمات] متعار�ضة
يف عالقة جتديدية (كامل�ساواة واحلمل) .ومعنى
هذا [�أن غرميا�س] راعى القاعدة املعنوية و�أهمل
القاعدة الرتكيبية املنطقية» ،ح�سب ما يذهب �إليه
را�ستي(.)93
فمحمد مفتاح يف م�ؤلفه «حتليل اخلطاب
ال�شعري (�إ�سرتاتيجية التنا�ص)» ،يذهب �إىل �أن
التعريف الذي �صاغه غرميا�س مل�صطلح «الت�شاكل»
يف كتابه «علم الداللة البنيوي sémantique( »1966
 ،)structuraleباعتباره "جمموعة مرتاكمة من
املقوالت املعنوية (�أي املقومات) التي جتعل قراءة
مت�شاكلة للحكاية ،كما نتجت عن قراءات جزئية
للأقوال بعد حل �إبهامها ،هذا احلل نف�سه موجه
بالبحث عن القراءة املن�سجمة"*** يت�ضمن
ق�صورا وا�ضحا ،من حيث كونه يركز على ت�شاكل
املعنى الذي عرب عنه بـ "املقوالت املعنوية" ،التي
يق�صد بها املقومات الأ�سا�سية التي يتبناها �أ�صحاب
اجتاه «التحليل باملقومات» (l›analyse sémique ou
 ،)l›analyse componentielleم�ؤكدا على �أن هناك
ا�ضطرابا م�صطلحيا وا�ضحا لدى امل�ؤلف-يق�صد
غرميا�س دون �أن يو�ضح مكمن هذا اال�ضطراب-
كان خليقا به �أن يتجنبه ،ليعقب م�ستدركا -دون
تو�ضيح ما يق�صد �إليه حقيقة -على �أنه قد يجاب
على هذا ب�أن ذلك التعبري �إمنا هو لفظ جامع
تو َّلدت عنه مفاهيم �أخرى فرعية مثل :مقوم
93- A. J. GREIMAS, J.COURTES, Dictionnaire
raisonné… op.cit.p.p. 197, 199.
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( )sèmeومقوم �سياقي (.)94 )sème contextuel
ولكننا ن�شري هنا �إىل نظرية التحليل ال�سيمي
التي تبناها غرميا�س يف بحوثه هي لل�ساين برنار
بوتي ( ،)Bernad POTTIERوهو �أمر قد �أغفله
حممد مفتاح يف هذه االعرتا�ضات التي يثريها.
ولعل ما يهم «حممد مفتاح» يف كل هذا ،هو
�أن غرميا�س ركز يف هذا اجلزء من التعريف
على الت�شاكل املعنوي فقط ،كما �أنه �أقت�صر
على احلكاية دون غريها ،يف حني �أن الت�شاكل-
كما يذهب �إىل ذلك مفتاح ومن قبله «را�ستي»
و"جماعة �أم"* موجود مال�صق لكل تركيب لغوي،
فعبارة «الأقوال» التي يوظفها غرميا�س يف تعريفه
ال�سالف الذكر ،توحي -ح�سب مفتاح -ب�أنه مل يعر
انتباها �إىل التق�سيم الثنائي (املقال ،القول) الذي
�أ�صبح معروفا فيما بعد(.)95
بالإ�ضافة �إىل هذا ،يذهب الباحث نف�سه يف
مقال له بعنوان «حول مبادئ �سيميائية»(� )96إىل
�أن التحليل باملقومات** ( ال�سيمات) ()les sèmes
الذي يعد نواة القراءة الت�شاكلية ومرتكزها
الأ�سا�سي ،على الرغم من فوائده ،وعلى الرغم
من �أنه يعد �ضرورة من ال�ضرورات العلمية للقيام
بالفرز والت�صنيف و�صنع الأجنا�س والأنواع(� ،)97إال
�أنه يطرح عدة م�شاكل؛ ف�إن كانت فوائده تتمثل يف
�أنه ي�سمح بت�صنيف الكيانات والكائنات يف �أجنا�س
و�أنواع ،كما ي�سمح بتو�سيع داللة املحلل �أو ت�صنيفها
ب�إ�ضافة �سمة �أو نق�صها لتحقيق الرتابط بني
الأ�شياء و�إحلاق بع�ضها ببع�ض با�ستعمال املقاي�سة
�أو الت�شبيه واال�ستعارة ،وينتج عنه �إجناز قراءات
متعددة للظاهرة �أو للخطاب و�/أو الن�ص وتبيان
و�سائلها الأ�سا�سية والثانوية(� ،)98إال �أن امل�شاكل
(

94- F. RASTIER, “ Systématique des isotopies” in
op.cit.p.82.

 -95ينظر :حممد مفتاح ،حتليل اخلطاب ال�شعري « ا�سرتاتيجية
التنا�ص»� ،ص20 .وما بعدها.
 -96املرجع نف�سه�، ،ص .20
 -97حممد مفتاح ،حول مبادئ �سيميائية ،جملة عالمات ،مكنا�س،
املغرب ،ع.16،2001
 -98ينظر :املرجع ال�سابق� ،ص .60
http://journals.uob.edu.bh

التي يطرحها �أكرث من �أن حت�صى« ،ومنها �صعوبة
التمييز بني املقومات الذرية واللوازم والأعرا�ض،
ومنها �أن حتليل ال�شيء �أو املفردة مرتبط بخربة
املحلل ومعرفته املو�ضوعية ،وبطبيعة ما يعرف،
ذلك �أن التحليل املعتمد على احل�س امل�شرتك لي�س
هو التحليل امل�ستند �إىل املعرفة املتخ�ص�صة ،لقد
حللنا املثال ال�سابق* مبعرفة احل�س امل�شرتك،
لكن حتليل الطبيب� ،أو امل�شرح �أو الكيميائي �أو
عامل النبات �أو التغذية يختلف بع�ض االختالف
عن حتليلنا اجلمهوري العاملي ،ومنها �أن
املفردات املليئة ي�سهل فيها هذا التحليل وتقبله
عك�س املفردات املجردة التي ي�صعب تفكيكها �إىل
مقومات و�سمات. »99
وعليه ،كما ي�ضيف الباحث ذاته ،ف�إذا كان هذا
الإجراء -التحليل باملقومات -فعاال يف ميادين
معينة ف�إن كثريا من الإبداعات املعا�صرة تبقى
مبن�أى عنه ،مقرتحا �ضمن ذلك لتجاوز هذا
الق�صور-كما يرى -وبالتايل الولوج �إىل حمى هذه
الن�صو�ص ،تبني �إ�سرتاتيجية ا�ستك�شافية ت�ؤدي
يف نهاية املطاف �إىل م�شاكالت مماثلة للت�شابه
العائلي ( ،)L’aire familleذلك لأن �أفعال الإن�سان
و�أعماله ،كما يجرتح ،البد �أن تكون منظومة يف
�سلك الوعي والالوعي الواعي ،لأن ما يفرق بني
الإن�سان وغريه هو �أولية الوعي(.)100
يتبني لنا من خالل هذا� ،أن ما يطرحه حممد
مفتاح يف هذا ال�صدد ،ال يختلف كثريا عما طرحه
كل من "ف.را�ستي" ،و"جماعة �أم" ،بخ�صو�ص
تو�سيع الت�شاكل لي�شمل التعبري وامل�ضمون معا**،
كما ال يختلف عن تلك الت�سا�ؤالت التي طرحـها
"جونتان كلر Culler .J( 101("1975حول القواعد
العلمية التي ينبغي اال�ستناد �إليها لتحقيق �أو
�إجناز قراءة ت�شاكلية ،مع بع�ض حماوالت التو�سيع
والت�أ�سي�س التي ي�أتيها مفتاح كالعادة.
)

 -99املرجع ال�سابق نف�سه� ،ص .58
 -100املرجع نف�سه� ،ص .58
 -101ينظر :حممد مفتاح ،حول مبادئ �سيميائية ،جملة عالمات،
مرجع مذكور �سابقا� ،ص .60
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 .).2 .3البنيات الزمانية والف�ضائية

(Structures

:)spatio-temporelle

.2 .3 .1ر�شيد بن مالك :ثنائية غرميا�س
الزمنية قا�صرة عن التحكم يف الرتكيبة
الزمنية للن�ص وعاجزة عن �ضبط �أبعادها
الداللية:

مل ت�سلم البنيات الزمانية والف�ضائية بو�صفها
مفاهيم �إجرائية بنى عليها غـرميا�س بع�ض �أ�س�س
نظريته من انتقادات وجهت �إليها؛ حيث جند
يف هذا ال�صدد الباحث "ر�شيد بن مالك"على
�سبيل املثال ،يذهب �إىل القول �أن النتائج املعتربة
التي حققتها بع�ض الدرا�سات البنيوية لإ�شكالية
الزمن يف الن�ص ال�سردي مثل �أعمال روالن.بارت
 R.BARTHESوت .تودوروف ،T.TODOROV
وخ�صو�صا �أعمال "جريار جينات ()G.GENETTE
الذي يعد من البنيويني البارزين الذين خ�ص�صوا
بحوثا عديدة للزمن يف الن�ص ال�سردي* -مل
ت�ستغل يف البحث ال�سيميائي بكيفية الئقة ،على
الرغم من كونها تكت�سي �أهمية بالغة يف �ضبط
القنوات التي مير عربها املعنى ،ومتثل يف الآن
نف�سه �أداة و�صفية فعالة يف حتليل الن�صو�ص
وم�ساءلتها وحتديد براجمها ال�سردية ،حيث اكتفى
ال�سيميائيون -وعلى ر�أ�سهم غرميا�س -يف بحوثهم
بالتقطيع الزمني الثنائي الذي تنبني فيه احلكاية
على الثنائية الزمنية( :قبل عك�س بعد) ،خمتزلني
�إياه يف �شكل يخفي كثريا من التفا�صيل الزمنية
التي حتكم احلكايات ال�صغرية يف �صلب احلكاية
الأم املروية قبل وقوع احلدث احلا�سم(.)102
�إن فهم احلكاية ح�سب ما يذهب �إليه ر�شيد
بن مالك ،م�شروط ب�ضبط املفارقات الزمنية� ،أي
التغريات الزمنية التي تطر�أ على التالقي الزمني
بني الق�صة واخلطاب ،و�إبعاد هذه املفارقات -كما
فعل ال�سيميائيون يف اختزالهم -ي�ؤدي �إىل �إق�صاء
الدور احلا�سم الذي تلعبه يف حتديد امل�سار الداليل
العام للن�ص ال�سردي ،ولذلك ف�إن و�صل النتائج
102- J. CULLER, Structuralized poetics, Rutledge
and keg an paul,1975.
http://journals.uob.edu.bh
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التي تو�صل �إليها ج .جـينات
بالنظرية ال�سيميائية ،يعد �ضرورة منهجية -كما
يرى ذات الباحث -ب�إمكانها ترميم اخللل الذي
تنطوي عليه درا�سة الزمن عند ال�سيميائيني ،فهي-
نتائج �أعمال جينات� -إذا كانت من جهة ت�ساعدنا
على التحكم يف الرتكيبة الزمنية و�ضبط �أبعادها
الداللية املتنوعة ،ف�إنها من جهة �أخرى ت�سهم يف
�إظهار مقطوعات الن�ص ال�سردي و�ضبطها(.)103

()G.GENETTE

� .2 .3 .2 .1سعيد بنكراد :ثنائية غرميا�س
الزمنية ال ت�ستوعب �إ�شكالية التزمني داخل
الن�ص وال ِّ
حتدد موقعه ودوره �ضمنه:
ويف �سياق هذه االنتقادات نف�سها يذهب "�سعيد
بنكراد" �إىل �أن تلك التحديدات الزمنية التي ي�ضعها
غرميا�س لعن�صر الزمنية يف الن�ص ال�سردي*،
على الرغم من قيمتها النظرية والتطبيقية يف فهم
ميكانيزمات ا�شتغال الن�ص ال�سردي وتو�ضيحها،
وكذا فهم �أ�صول حتول الأحداث فيه -املدركة
زمنيا� -إىل ق�صة -التقطيع الذي تخ�ضع له الكتلة
الزمنية لكي ت�صبح �شكال قابال لإدراك� -إال �أنها
مع ذلك ال جتيبنا عن كثري من الأ�سئلة اجلوهرية
التي تطرحها م�شكلة التزمني داخل الن�ص
ال�سردي ،واخلا�صة بالبعد الزمني ومنط وجوده
داخل هذا الن�ص ،وال عن كيفية ت�صرف ال�سارد
يف هذا الزمن و�أمناط توزيعه داخل ن�سيجه ،ف�ضال
عن �أنها ال متدنا ب�أدوات �إجرائية وا�ضحة ت�سمح لنا
بتحديد دقيق ملوقع العن�صر الزمني داخل الن�ص،
وكذا حتديد دوره يف �إنتاج املعنى ،ولذلك -كما
ي�ضيف -ف�إن القارئ �سيجد يف نظرية ج.جـينات
( )G.GENETTEالعنا�صر الكافية مللء هذا الفراغ،
وتغطية هذا النق�ص الذي ت�شكو منه ال�صياغة
الغرميا�سية لق�ضية الزمن(.)104

 -103ينظر:ر�شيد بن مالك ،ال�سيميائية بني النظرية والتطبيق،
مرجع مذكور �سابقا� ،ص .85
 -104ينظر :املرجع نف�سه� ،ص�.ص .86 ،85
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� .2.3.2.2سعيد بنكراد :ت�صنيفات غرميا�س
الف�ضائية غري قادرة على ا�ستيعاب الن�صو�ص
ال�سردية الطويلة:

وفقها غرميا�س� ،إنه لي�س حتديدا لنوعية الفعل،
وال لتوقيعة ما ،بل هو عن�صر م�ساهم يف عملية
�إنتاج املعنى ،وداللته ال ت�أتي من العنا�صر الطبيعية
امل�شكلة له ،بل ت�أتي عن طريق عر�ض هذا الف�ضاء
ومن ثمة طبيعة الداللة التي تمُ َنح له داخل الن�ص
ال�سردي ،ذلك �أن عملية انتزاع العن�صر الطبيعي
من بنيته الأ�صلية وتثبيته داخل بنية جديدة (عامل
الن�ص ال�سردي) متنح للف�ضاء داللة جديدة هي
تركيب ملعنيني :معنى العن�صر داخل البنية الأوىل،
ومعناه داخل البنية الثانية .وهكذا ف�إن �أي ف�ضاء
قد ي�شتغل كف�ضاء عدواين كما قد ي�شتغل كعن�صر
م�ساعد»( .)106والأمر نف�سه ينطبق على ما ي�سمى
بالف�ضاء املفتوح والف�ضاء املغلق ،فاالنفتاح لي�س
خ�صي�صية معطاة ب�شكل �سابق على حتيني الف�ضاء
داخل الن�ص ،وكذلك هو ال�ش�أن مع االنغالق� .إن
تنظيم العنا�صر ال�سردية ،وطريقة حتيني الق�صة
داخل ن�ص ما هو الذي يحدد طبيعة هذا الف�ضاء �أو
ذاك ح�سب ما يذهب �إليه هذا الباحث(.)107

�أما بخ�صو�ص الت�صنيفات التي �أوردها
غرميا�س لعن�صر الف�ضاء يف الن�ص ال�سردي،
فيذهب «بنكراد» �إىل �أنها ت�صنيفات ال ميكن �أن
تتجاوز حدود احلكاية ال�شعبية املعروفة ب�شكلها
ال�سردي الثابت و�صيغتها التلفظية القارة،
ومنطيتها املعهودة ،بحيث ي�صعب وجود معادل
لها -الت�صنيفات -يف الن�صو�ص ال�سردية املعا�صرة
التي تتميز بتنوعها واختالف طرائق تعاملها مع
الف�ضاء عما هو عليه يف احلكاية ال�شعبية.
فما يقدمه غرميا�س يف هذا املجال ،ال يجيب-
يف نظر بنكراد� -إال عن حركة البطل داخل
امل�ساحة الزمنية والف�ضائية التي تغطي احلكاية
ال�شعبية .وهو من هذه الناحية ال يعد �سوى ر�سم
حلدود �أي فعل وملو�ضعته داخل هذه التجربة
�أو تلك .فاحلكاية ال�شعبية ب�سبب خ�صائ�صها
ال�سالفة الذكر ،جتعل التنقل داخل الف�ضاء
عن�صرا بالغ الأهمية وال ميكن لأي حكاية �أن حتيد
عن هذا ال�شكل ،ذلك لأن البطل لكي يكت�سب هذه
ال�صفة� -صفة البطولة -عليه �أوال �أن يغادر املكان
الذي تو�صف داخله احلالة البدئية ليلقي بنف�سه
داخل �إطار ف�ضائي جمهول ،لي�صل �إىل املو�ضوع
الذي ميكنه من حتديد حالة ات�صال جديدة وعليه
ف�إن الفعل املحدد حلالة «النق�ص» هو دائما فعل
خارجي ،تقوم به قوى تنتمي �إىل ف�ضاء جمهول
يف�صله (�أو ينتمي �إىل قيم مرذولة حمليا) ،وهذا
الأخري دائما يف�صله عن الف�ضاء اعتداء يحتوي
على عنا�صر م�ساعدة للبطل و�أخرى معيقة �أو
متثلها قوة واحدة(.)105
�أما الف�ضاء يف الن�صو�ص ال�سردية املعا�صرة،
ف�إنه ي�شتغل -ح�سب ما يذهب �إليه بنكراد -وفق
طريقة مغايرة متاما لتلك الطريقة التي حدده

دائما يف �سياق االنتقادات املوجهة �إىل بع�ض
مفاهيم نظرية غرميا�س ،يذهب عبدامللك
مرتا�ض يف م�ؤلفه (يف نظرية الرواية "بحث يف
تقنيات ال�سرد" � )1998إىل القول �إن التقريرات
التي ي�أتيها غرميا�س وكورتي�س ب�ش�أن الربنامج
ال�سردي* "ال تقوم لها قائمة ،يف منظورنا ،لأنها
ترتبط ب�شبكة من املفاهيم الأخرى التي حتتاج،
هي �أي�ضا� ،إىل تقدمي وتف�سري .ويف بع�ض الأطوار
ال يكون لها تف�سري مقنع فتظل معلقة يف الهواء دون
غناء .ويبدو �أن غرميا�س �أراد �أن يعلمن ال�سردية،

 -105ينظر� :سعيد بنكراد ،مدخل �إىل ال�سيميائيات ال�سردية،
مرجع مذكور �سابقا� ،ص .87 ،86

 -106املرجع نف�سه� ،ص�.ص . 90،89
 -107املرجع ال�سابق� ،ص. 90
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 .2.4الربنامج ال�سردي
 )narratifوالرت�سيمة ال�سردية (Schéma
:)narratif
 عبدامللك مرتا�ض :غمو�ض املفاهيم التيي�صطنعها غرميا�س وال جدواها يف عملية
التحليل:
(Le programme

)Semat, 2, 2, (May 2014

كما كان فعل ذلك فالدميري بروب ،فلم يفدها
كثريا(.)108
�إن املفاهيم التي ي�صطنعها غرميا�س
كم�صطلحات لعلوم ال�سرد ،ال ت�ؤدى ،يف نظر
عبدامللك مرتا�ض �إىل نتيجة تذكر ،فـ "مثل هذا
الذي يطلق عليه «الربنامج ال�سردي" ال تف�ضي
عنا�صره �إال �إىل تعقيد الكتابة ال�سردية ،109لكونها
"تتج�سد يف �سل�سلة من املفاهيم املعقدة التي يحيل
بع�ضها على بع�ض ،ويتوالج بع�ضها مع بع�ض� ،إىل
درجة التيه واحلرية»(� .)110أما الرت�سيمة ال�سردية
( ،)Schéma narratifفيت�ساءل الباحث ب�ش�أن
ماهيتها ،وب�ش�أن ما �إذا كانت «تعني �شيئا حقا يف
نظرية ال�سرد ،بحيث �إذا تعاملنا معها ا�ستطعنا �أن
نحلل الن�ص ال�سردي بكفاءة وفعالية؟"(. )111
فبالإ�ضافة �إىل تلك احل�شود احلا�شدة من
امل�صطلحات اجلديدة التي ا�ستوحاها غرميا�س
من علوم �شتى كالنحو والل�سانيات العامة ،وغريها
من العلوم الأخرى ،والتي حاول �أن يتنكب بها عن
�سبيلها ،ومينحها معاين جديدة لتغتدي مفاهيم
�سيميائية يتداولها النا�س بينهم ويتخذونها مفاتيح
لبع�ض هذا العلم ،والتي مل يكن التوفيق حليفها
ح�سبما يذهب �إليه الباحث( ،)112ف�إن "اللغة التي
ي�صطنعها غرميا�س ال تكاد تقوم لها قائمة يف
حقل املفاهيم ،حيث �أن كل مفهوم يحيل على
مفهوم �آخر ،يف غرفة مظلمة ال نعتقد �أن يهتدي
ال�سبيل �إىل بابها �إال قلة من النا�س ،رمبا يكون
من بينهم غرميا�س ...ولكن من يدرينا؟ فرمبا ال
يكون هو �أي�ضا من بينهم"( .)113فعلى الرغم من
�أن غرميا�س-كما ي�ؤكد الباحث -عامل ل�سانياتي،
�أو منظر لغوي� ،إال �أنه "حني يتحدث عن الأدب
تتعرث به القدم ،وي�ضطرب له الطريق ،فال يعرف
 -108ينظر املرجع ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها.
 -109عبدامللك مرتا�ض ،يف نظرية الرواية (بحث يف تقنيات
ال�سرد) ،عامل املعرفة ،الكويت� ،1998 ،ص .248
 -110املرجع نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
 -111املرجع ال�سابق� ،ص .247
 -112عبدامللك مرتا�ض ،يف نظرية الرواية ،املرجع نف�سه� ،ص.247
 -113املرجع نف�سه� ،ص .248
http://journals.uob.edu.bh
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امل�ستوى الذي يعرفه حني يتحدث عن �ش�ؤون اللغة
والل�سانيات"(.)114
لكن يبدو لنا� ،أنه على الرغم من وجاهة بع�ض
املالحظات التي يبديها الأ�ستاذ عبد امللك مرتا�ض
هنا ب�ش�أن تلك التعقيدات التي نكتنف بع�ض املفاهيم
الغرميا�سية -والناجتة �أ�سا�سا عن تنوع امل�صادر
العلمية لهذه النظرية وت�شعب روافدها ،وطموحها
�إىل ت�شييد نظرية �شاملة ميكن مبقت�ضاها حتليل
خمتلف اخلطابات الب�شرية كيفما كانت جتلياتها
وكيفما كانت املواد احلاملة لها ،كما ر�أينا يف
ال�صفحات ال�سابقة من هذا البحث� -إال �أن هناك
بع�ض املبالغة فيما ذهب �إليه الباحث ،وبخا�صة �إذا
ما �أخذنا بعني االعتبار تلك الفتوحات املنهجية
التي حققتها هذه النظرية يف درا�سة الن�ص الأدبي
عموما ،والن�ص ال�سردي خ�صو�صا ،والتي الزالت
روحها التحليلية ،بغ�ض النظر عن تفا�صيلها
وجزئياتها ،حية متتلك جدواها وتفر�ض راهنيتها
على الباحثني واملخت�صني.

 .2.5انتقاد للنظرية يف �شموليتها والدعوة �إىل
جتاوزها:
 .1.2.5.1مفتاح :م�أزق �سيميائية غرميا�س
والدعوة �إىل �ضرورة تبني �سيميائية تركيبية:

يذهب حممد مفتاح -يف هذا ال�صدد -بعد
ا�ستعرا�ضه املخت�صر لبع�ض النظريات امل�ستحدثة
التي جاءت بعد نظرية غرميا�س .متبنية بع�ض
مفاهيمها ،ومتجاوزة الأخرى؛ مثل :النظرية
الكارثية ،والبيولوجيا امليكانيكية املادية ونظرية
احلرمان وغريها( ،)115يذهب �إىل القول �إن �سيمياء
غرميا�س �أ�صبحت -على الرغم من احتوائها على
مبادئ علمية -بالن�سبة �إىل هذه الو�ضعية املحدثة
مت�أزمة� ،إنها مت�أزمة داخليا كما يرى ،مت�سائال
يف �سياق حديثه عن وجوب اعتماد تقنية الرتكيباملنهجي -ف�إذا ما اختارها الباحث وزادها اختزاال
فكيف �سي�صبح الأمر؟ م�ؤكدا يف هذا الإطار،
 114املرجع ال�سابق� ،ص .246
-115املرجع نف�سه� ،ص .249 ،248
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�أن ال�سيميولوجيا احلالية ،لي�ست �سيميولوجيا
غرميا�س ،بل تلك التي تطبق مفاهيم بيولوجية
ومفاهيم فيزيائية ومفاهيم الذكاء اال�صطناعي،
هي �سيميولوجيا تركيبية(.)116
�إن نظرية غرميا�س ،التي هي نظرية مفهومية
عالقية و�صفية ،كما ي�ؤكد ذات الباحث ،من حيث
كونها تنطلق من مفاهيم �أولية غري حمددة،
معتربة �إياها ككليات فر�ضية مثل :االنقطاع،
واالت�صال ،والعالقة ،والتمايز ،والكلية واجلزئية،
وغريها ...لت�شتق منها مفاهيم �أخرى تبني عليها
النظرية ،مما يجعلها و�سيطا بني املفاهيم الأولية
الالحمدودة واملعطى التجريبي ،م�سلمة قبل ذلك
وبعده باال�ستقالل الوجودي لل�شكل ال�سيموطيقي،
()117
�إن هذه النظرية مل تقنع الكارثيني ب�أو�صافها
لذلك حاولوا -كما ي�ضيف" -حل م�شاكلها احلادة-
�أي املفاهيم الأولية واملورفولوجيا الت�صنيفية-
ب�إعادة بناء ريا�ضي لواقع ظاهراتي متجل يف
ال�سيميائيات الل�سانية ،متخذين التهند�س� ،أ�سا�سا
لتوليد املفاهيم ،ومعتربين املوقع منطلقا لإقامة
العالقات بني املفاهيم املولدة املنظمة امل�ستقرة
املنغلقة البنية الأولية امل�ؤلفة بقيود"( ،)118حيث
�أن الأمر هنا -كما يقول بتيتو (" )PETITOيتعلق
بدينامية عامة من نوع جديد كما يتعلق الأمر
بتحليل موقعي (� )Analysis Situesأ�صيل ي�ستطيع �أن
يتحمل الوظيفة اجلمالية املتعالية البنيوية"(.)119

 .2.2.5.1ر�أ ُينا� :سيميائية مفتاح الرتكيبية
عر�ضة ملزالق منهجية عدة:

يبدو لنا يف هذا ال�صدد� ،أن كالم حممد
مفتاح -املعروف بتوجهه «التناهجي»� ،أو بعبارة
�أخرى ،بنزوعه نحو تقنية «الرتكيب املنهجي»،
-116ملزيد من التف�صيل ،ينظر :حممد مفتاح ،دينامية الن�ص،
تنظري و�إجناز ،مرجع مذكور� ،ص�.ص.34.35.
 -117ينظر :التحليل ال�سيميائي �أبعاده و�أدواته ،حوار مع حممد
مفتاح� ،أجراه عبد الرحمان طنكول ،وحممد العمري ،وحميد
حلميداين ،جملة درا�سات �أدبية ل�سانية (�سا ل) ،املغرب ،ع،1
خريف � ،1987ص .15 ،14
 -118ينظر :حممد مفتاح ،دينامية الن�ص ،مرجع �سابق� ،ص .35
 -119املرجع نف�سه � ،ص .35
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العتقاده ب�أن النظرية الواحدة مهما كانت قوة
�إجرائيتها وفاعليتها ،تعد قا�صرة يف مواجهة
الن�ص ،ولذلك ينبغي تطعيمها بنظريات �أخرى
من �أجل حتليل �أكرث عمقا للن�ص( -)120ينطوي على
كثري من الغمو�ض ،كما �أن البديل الذي يقرتحه
يبدو على درجة كبرية من الإبهام ،ويحتاج �إىل
تو�ضيح .ناهيك عن �أن نزعة التعدد هذه تنال من
متا�سك البناء العام للنظرية وتخل به ب�سبب تلك
االنتقائية التي تفر�ضها بال�ضرورة على متب ِّنيها.

 .1.2 .5 .2مرتا�ض :غمو�ض نظرية غرميا�س
وق�صورها الكلي:

�أما عبدامللك مرتا�ض ،فف�ضال عن تلك
االنتقادات التي وجهها �إىل الربنامج ال�سردي كما
�صاغه غرميا�س ،و�إىل بع�ض املفاهيم الأخرى:
(الرت�سيمة ال�سردية مثال) ،والتي يراها غام�ضة
وم�ستغلقة وفيها كثري من التقعر ،والتي �أ�شرنا
�إليها �سابقا ،ف�إنه يحكم -يف مو�ضع �آخر -على
حماولة غرميا�س �أو نظريتة كلها ،والهادفة �إىل
تقنني الكتابة ال�سردية ،ب�أنها تبدو جمرد ا�ستن�ساخ
�أو معار�ضة لعمل فالدميري بروب (Vladimir
 )PROPPيف تنظرياته للحكاية اخلرافية ،مبينا يف
ذات ال�صدد الفرق ال�شا�سع ما بني بنية احلكاية
اخلرافية ( )Le conte merveilleuxالأزلية والعاملية
والثابتة ال�شكل والنمطية �إىل �أبعد حد ،وبني بنية
الرواية التي هي -على ثباتها -ذات �شكل متحول
ومتطور دوما( .)121ولعل ما ي�ضعف من قيمة
جهد غرميا�س ،يف نظر ذات الباحث ،هو �أن
البنية الروائية مرتجرجة معتا�صة على التنظري
ال�صارم** ،لكونها �إبداعا مفتوحا وقابال ل�شتى
التغريات والتحويرات ،حيث املبدع ميلك كل
احلق -على عك�س احلكاية اخلرافية -يف �أن يبتكر

 -120عن املرجع ال�سابق� ،ص .36 ،35
 -121ينظر احلوار ال�سابق ذكره� ،ص 11.وما بعدها .وغريها من
الدرا�سات الأخرى املذكورة �سابقا والتي ي�صرح فيها الباحث بهذا
التوجه.
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فيقدم وي�ؤخر ويغري ويبدل(.)122
�إن التنظري الذي ي�أتيه غرميا�س ،ال يقع يف
نظر عبد امللك مرتا�ض� ،إال على الأعمال الروائية
الب�سيطة� ،أو التقليدية� ،أو التي حرم �أ�صحابها
من التوفيق �أو �أولئك الذين يودون تقييد حريتهم
الإبداعية بالقواعد ال�صارمة ،وال�ضوابط املحكمة،
ويكبلوا عقولهم بالنظريات التي ق�صاراها اللهاث
وراء الإبداع العظيم .ولذلك ف�إن «تودوروف
( )T.TODOROVيعد يف نظر «مرتا�ض» �أعرف
من غرميا�س بال�سرديات ،يف حني �أن «جريار
حينات ( )G.GENETTEقد يكون �أبرع منهما،
معا يف حتليل الأعمال ال�سردية وحماولة مقاربتها
والتنظري لها(.)123

 .2.2.5.2ر�أ ُينا :طرح مرتا�ض يغفل واقع
البحث العلمي وحركيته يف هذا املجال:

ولعل �أهم ما يلفت االنتباه يف طرح مرتا�ض
هذا ،هو قوله بعدم قدرة هذه النظرية على حتليل
ن�ص بحجم الرواية ،ب�سبب طولها �أوال ،وب�سبب
�شكلها املتحول واملتطور با�ستمرار ثانيا( .)124غري
�أن هذا الر�أي ال يتوافق -يف اعتقادنا -وواقع البحث
العلمي وحركيته يف هذا املجال -جمال املقاربة
ال�سيميائية للرواية -يف الغرب كما يف ال�شرق.
فلقد حققت الدرا�سة ال�سيميائية للرواية تراكما
معرفيا ومنهجيا مع عدة دار�سني بعد غرميا�س
ال ي�ستهان به ،ومن �أمثال ه�ؤالء يف الغرب ،نذكر:
جوليا كر�ستيفا ( )J.KRISTEVAيف درا�ستها "ن�ص
الرواية" ( ،)125(Le texte du Romanوامرباطو �إيكو
( )U.ECOيف بحثه "القارئ واحلكاية" (Lector
()126
 ،وج.ك.كوكي ()J.C.COQUET
)in fabula
 -122ينظر :عبدامللك مرتا�ض ،يف نظرية الرواية ،مرجع �سابق،
�ص .250-249
 -123ينظر :املرجع ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها.
 -124ينظر :املرجع ال�سابق نف�سه� ،ص .252 ،251

125-J. KRISTIVA, Le texte du roman, Mouton, Paris
1970.
126. Umberto ECO, Lector in Fabula, Grasset, Paris
1985.
http://journals.uob.edu.bh

يف مقاربته لن�ص «املدينة» ( )127 )La villeلـ «بول
كلوديل» ( )P. CLAUDELوغريهم.
�أما يف العامل العربي وحتديدا املغاربي ،فنجد
العديد من املقاربات ال�سيميائية املتميزة لهذا
اجلن�س الأدبي (الرواية) ،منها على �سبيل املثال
ال احل�صر :درا�سة الباحث املغربي «عبد املجيد
نو�سي "حول رواية" اللجنة "ل�صنع اهلل �إبراهيم"،
وهي درا�سة متميزة يختار فيها �صاحبها املرجعية
ال�سيميائية منهجا للتحليل .وتكمن �أهميتها-
الدرا�سة -يف ا�ستيفائها لكل ال�شروط وامل�ستلزمات
التي تفر�ضها النظرية الغرميا�سية� ،سواء �أمن حيث
الأ�صول واملنطلقات االب�ستيمولوجية واملنهجية
�أم من حيث متثل املفاهيم الإجرائية وتطبيقها
على ن�ص اللجنة( .)128ومثلها �أي�ضا درا�سة
الباحث اجلزائري ر�شيد بن مالك «ال�سيميائية
بني النظرية والتطبيق ،رواية نوار اللوز منوذجا»
( )129()1995والتي ا�ستطاع من خاللها �صاحبها-
عرب ت�أ�صيل النظرية وتبييئها ثم اختبار �أدواتها
الإجرائية� -أن يثبت قابلية هذه النظرية ال�ستيعاب
ن�ص �سردي بحجم رواية ومقاربتة .كما جند �أي�ضا
درا�سة الباحث املغربي �سعيد بنكراد املو�سومة
بـ «�شخ�صيات الن�ص ال�سردي» البناء الثقايف
 ،)130(1995والتي حاول فيها مقاربة ال�شخ�صية
الروائية لرواية «ال�شراع والعا�صفة» حلنامينا ،من
منظور ال�سيميائيات ال�سردية وبخا�صة يف م�ستويي
الرتكيب ال�سردي والعاملي .وهناك �أي�ضا درا�سة
الباحث ال�سعيد بوطاجني (اجلزائر) "اال�شتغال
العاملي"( ،)131التي يطبق فيها بع�ض مفاهيم
(

127- J. C. COQUET, Le discours et son sujet pratique
de la grammaire modale, Kilincksieck, Paris 1985.

 -128ينظر :حم�سن عمار ،مدخل �إىل ال�سيميائيات باملغرب
(حماولة تركيبية) ،جملة عالمات ،مكنا�س ،املغرب ،ع،2003 ،20
�ص104.
 -129الدرا�سة عبارة عن �أطروحة جامعية لنيل دكتوراه الدولة،
معهد الثقافة ال�شعبية ،جامعة تلم�سان.1995 ،
� -130سعيد بنكراد� ،شخ�صيات الن�ص ال�سردي (البناء الثقايف)،
من�شورات ،كلية الآداب ،مكنا�س .1995
 -131ال�سعيد بوطاجني ،اال�شتغال العاملي ،درا�سة �سيميائية «غدا
يوم جديد» لعبد احلميد بن هدوقة ،مرجع مذكور �سابقا.
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نظرية غرميا�س على رواية (غدا يوم جديد)
لعبد احلميد بن هدوقة ،و�إن مت االقت�صار على
بع�ض مفاهيم ال�سيميائية (الرت�سيمات واملثلثات
العاملية) دون غريها.

وهذه الن�سخة هي �سبيلنا الأوحد للتعرف على
الأ�صل الأول والعودة �إليه من جديد»(� .)134إن �أمرا
كهذا -ي�ضيف الباحث -ي�شكك يف جدوى القيمة
اال�ستك�شافية لأي حتليل ».ف�إذا كانت هذه العمليات
مربجمة ب�شكل �سابق داخل بنية داللية ب�سيطة
حتتوي على �سل�سلة من العالقات هي ما يجب
تطويره الحقا لإغناء النموذج من خالل حتققه
يف واقعة ن�صية خم�صو�صه (الن�ص ال�سردي يف
حالتنا) ،ف�إن الن�ص يك�شف ب�شكل مبكر عن كل
�أ�سراره ،ولن يقوم القارئ �سوى بالك�شف عن معنى
مودع ب�شكل �سابق يف الن�ص ويتخذ �شكل تناظر
داليل عام على املحلل �أن ي�صل �إليه»(.)135
ولتدعيم طرحه هذا ي�ستند الباحث �إىل مقولة
لـ "امرباطو �إيكو ( )U.ECOقائال ويف هذه احلالة-
احلالة امل�شار �إليها �آنفا" -لن تكون هناك �أحداث ولن
تكون هناك مفاج�آت ولن يكون �شيء يروى ،و�سيكتفي
الرتكيب ال�سردي ال�سطحي بو�صف تناق�ضات تامة
وعالقات �ضدية تامة واقت�ضاءات تامة"(.)136
غري �أن ما تنبغي الإ�شارة �إليه هنا ،هو �أن هذه
الأخرية ،هي عالقات يحت�ضنها الن�ص الثقايف قبل
�أن تتحقق يف ن�ص خم�صو�ص .فخ�صو�صية الن�ص
الداللية واجلمالية -التي تغفلها هذه النظرية
بتوجهاتها هاته ،وبتوقعاتها املربجمة �سلفا  -ال
يتحدد من خالل املجرد ،بل يتحدد من خالل
الت�صويري ،لأن املعنى ال يوجد يف النماذج العامة،
بل حتت�ضنه الوقائع املخ�صو�صة(.)137
ويف �إطار هذه االنتقادات التي يقدمها الباحث
لهذه النظرية ،بغر�ض التنبيه �إىل وجوب عدم
اال�ستكانة املطلقة لت�صوراتها ،واالرتهان التام �إىل
تر�سانة مفاهيمها ،ملا تنطوي عليه من نقائ�ص،
والدعوة ال�صريحة �إىل تطعيمها بت�صورات نظرية

� -132سعيد بنكراد ،ممكنات الن�ص وحمدودية النمموذج ،جملة
النقد والدرا�سات الأدبية واللغوية ،دورية حمكمة ي�صدرها فريق
البحث ملحرب الدرا�سات الأدبية والنقدية والل�سانية ،كلية الآداب
والعلوم الإن�سانية ،جامعة �سيدي بلعبا�س ،اجلزائر ،العدد ،1
� ،2005ص� .ص.24-11.
-133املرجع نف�سه� ،ص.19 .

 -134املرجع نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
 -135املرجع ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها.
 -136املرجع ال�سابق نف�سه ،ال�صفحة نف�سها .وانظر �أي�ضا :امرباطو
�إيكو ( )U.ECOيف بحثه املو�سوم« :القارئ واحلكاية» (Lector in
 )fabulaو بخا�صة فيما ي�سميه بالطوبيك� ،ص113،
-137املرجع نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.

 .3.2.5.2بنكراد :نظرية غرميا�س تغفل
خ�صو�صية الن�ص الداللية واجلمالية،
وتتجاهل مت ُيزه بتوقعاتها املربجمة �سلفا:

يذهب الباحث املغربي �سعيد بنكراد يف مقال
مهم له بعنوان "ممكنات الن�ص وحمدودية
النموذج"(� ،)132إىل طرح ت�سا�ؤل جوهري -ينبئ
عن ر�ؤية نقدية ال ت�ست�سلم للأحكام املطلقة ،وال
تركن �إىل اجلاهز من القول -مفاده:
"هل ميكن لنموذج حتليلي [-يق�صد منوذج
غرميا�س] -بنى كل فر�ضياته املعرفية ا�ستنادا
�إىل ن�صو�ص �سردية من طبيعة حكائية تقليدية
تبنى عواملها الداللية ا�ستنادا �إىل بنيات من طبيعة
وظيفية� ،أن يقودنا �إىل فهم �أف�ضل لن�صو�ص �سردية
تبنى عواملها الداللية ا�ستنادا �إىل القرائن وت�صوير
احلاالت الإن�سانية املركبة؟"(.)133
ويف خ�ضم �إجابته عن هذا الت�سا�ؤل الوجيه-
بعد عر�ضه لفر�ضيات هذه النظرية و�أ�س�سها
وت�صوراتها للن�ص ب�أمانة ودقة  -نلفيه يذهب �إىل
القول ب�أن الت�صورات التي تقدمها لنا ال�سيميائيات
ال�سردية  -يف توجهها الغرميا�سي على الأقل -حول
منط الن�ص ال�سردي يف دالالته وتوقعاته و�آليات
برجمة هذه التوقعات ،وكذا الأ�س�س التي تعتمدها
يف رحلتها التحليلية هذه ،جتعل «هذا الن�ص يبنى،
كما يبدو ذلك من خالل هذا الت�صور ،على �شكل
رحلة الهوتية حمكومة بق�صدية مطلقة تقود بني
طرفني معروفني� :أ�صل مولد ال تدركه الأب�صار
�أوال ،ثم حتققه من خالل ن�سخة م�شخ�صة ثانيا،
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�أخرى �أكرث حداثة ،ي�صل به الأمر �إىل القول �إن
هذه النظرية -نظرا للتطور احلا�صل يف ميدان
املعرفة -مل تعد «تغري كثريا الباحثني يف ميدان
التحليل ال�سردي فحكاية الذات واملو�ضوع والغايات
الكربى وال�صغرى التي نعانيها يف الأ�ساطري
واحلكايات ال�شعبية ال ميكن �أن ت�سعفنا يف حتليل
ن�ص �أنتجته �آلة ح�ضارية بالغة التعقيد ،فالأ�سا�س
يف الن�ص احلديث لي�س هو الوظائف ودوائر الفعل
الكربى ،بل هي جممل اجلزئيات والتفا�صيل التي
تعترب ب�ؤرة للت�صنيفات االجتماعية التي تبنى
انطالقا منها الأحكام الأيديولوجية(.)138

ٌ
مرتهن يف �صياغته
 .4 .2 .5.2ر�أ ُينا :نقد بنكراد
لتحوالت النقد الغربي ،ومغفل لواقع الن�ص
الأدبي العربي يف عالقته ب�سياقه وبرتاثه:

�إن هذه النزعة النقدية التي يحتكم �إليها
الباحث يف قراءته للنظريات الغربية الوافدة،
والتي تدعو �إىل �إعادة النظر يف �صياغة بع�ض
املفاهيم وبلورة بع�ض الت�صورات مبا يتوافق مع
ما يطرحه الن�ص الأدبي -ب�إمكانياته املتنوعة-
يف �أبعاده الداللية واجلمالية الرثية ،على الرغم
من وجاهتها �إال �أنها يف ارتهانها �إىل حتوالت
النقد الأدبي الغربي (بول ريكور ،جاك فونتانيي،
�إيكو ،)...وارتباطها بقراءته -هو وحده -دون
االلتفات �إىل ما ميكن �أن مينحه املوروث الثقايف
لأمتنا العربية من حلول لبع�ض �إ�شكالياتنا
الراهنة ،وما ميكن �أن متنحه خ�صو�صية الن�ص
الأدبي العربي يف متيزه ويف عالقاته برتاثه هذا،
وب�سياقه الثقايف وواقعه املو�ضوعي ،تكون قد �أخلت
ب�شرط �أ�سا�سي ،ال ميكن لأي م�شروع نقدي عربي
متميز �أن ينه�ض بدونه.
ولكن ما جتدر الإ�شارة �إليه هنا ،هو �أن ح َّدة
وجهة �إىل هذه النظرية وق�سوة
بع�ض هذه امل�آخذ املُ َّ
بع�ضها الآخر ،مل ُت ِثن بع�ض الدار�سني املو�ضوعيني
عن الإ�شادة بها واالعرتاف مبا قدمه �صاحبها من
جهود حممودة يف جمال البحث العلمي عموما ،ويف
جمال حتليل الن�صو�ص ال�سردية و�ضبط قوانني
 -138املرجع نف�سه� ،ص.24 .
http://journals.uob.edu.bh
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ا�شتغالها خ�صو�صا .وفيما ي�أتي ر�صد لبع�ض ذلك.

 .2 .6الإ�شادة بفاعلية النظرية حتليليا
وبقوتها �إجرائيا:
 .2 .6 .1مفتاح :نظرية غرميا�س �أ�شمل نظرية
لتحليل اخلطاب الإن�ساين بتحفظ:

فهذا حممد مفتاح ال يجد منا�صا -على الرغم
من تلك االنتقادات التي يوجهها لهذه النظرية
انطالقا من التطور املعريف املطرد يف بع�ض
النظريات اجلديدة والتي �سبقت لنا الإ�شارة
�إليها قبل قليل -من االعرتاف قائال -بعد �إ�شارته
املخت�صرة للم�صادر املعرفية التي ا�ستقى منها
غرميا�س نظريته – "و�إن املرء لي�ستطيع �أن يقول
�إنه يق�صد التيار ال�سيميوطيقي �أو ال�سيميائي الذي
يعد غرميا�س يف نظره �أهم ممثل له] �أ�شمل نظرية
لتحليل اخلطاب الإن�ساين ،ولكن هذا التعميم
يجب �أن يقابل بحذر �شديد ،ذلك �أن خ�صو�صيات
كل خطاب تت�أبى عليه فال ي�ستطيع �ضبطها
وت�شخي�صها مبا فيه الكفاية"(.)139

 .2.6 .2ر�شيد بن مالك :فتوحات غرميا�س
املنهجية ال ميكن �إنكارها:

يلمح ر�شيد بن مالك �إىل �أن النتائج التي
ِّ
حققتها جمهودات غرميا�س يف فتح م�ستغلقات
�إ�شكاليات املعنى والداللة ب�صفة عامة ،ال ميكن
�إنكارها ،ف�إذا كان ظهور كتابه «علم الداللة البنيوي
 -)Sémantique structurale( »1966الذي يقول عنه
ج.ك.كوكي (� )J.C.COQUETإنه يعد �أول بحث يف
ال�سيميائية الل�سانية( - )140مبثابة املحطة الأ�سا�سية
التي تبلورت عندها معامل البحث الداليل ،بعدما
كانت -قبل ظهوره -ت�شكل عائقا مل يكن من ال�سهل
جتاوز مفعوالته العتبارات عديدة ،ف�إن كتابه « يف
املعنى  -"Du Sens II 1983 IIالذي �أجرى فيه
جمموعة من التعديالت مل�شروعه ال�سيميائي ،نذكر
منها ب�صفة خا�صة �سد تلك الهوة املوجودة بني
 -139حممد مفتاح ،حتليل اخلطاب ال�شعري (ا�سرتاتيجية
التنا�ص) ،م� .س� ،ص .9
140- J. C. COQUET, La Sémiotique: L’école de
Paris, Op.Cit, p.15.
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الفاعل البطل وفعله مب�شروع ر�ؤية جديدة حول
نظرية اجلهات ( ،) 141()Théorie du modalitéوالتي
كان لها عميق الأثر يف بحوث كل من جان كلود
كوكي وجوزيف كورتي�س -يعد �إعالنا عن ميالد
وجه جديد لل�سيميائية بد�أ يت�شكل �شيئا ف�شيئا ،كما
ي�ؤكد غرميا�س نف�سه(.)142

 .2.6.2بنكراد :مقرتحات غرميا�س ال تزال
�صاحلة لالقرتاب من الوقائع وفهم �آليات
التدليل داخلها:

على الرغم من تلك املالحظات اجلوهرية –
امل�شار �إليها �أعاله-التي يبديها الباحث �إزاء هذه
النظرية من حيث كونها �أ�صبحت متجاوزة ،ومن
حيث كون التحليل فيها يكتفي بالبحث عن تطابق
مزعوم بني البنيات املتجلية من خالل امل�ستوى
الت�صويري (�أي الن�ص كما ميثل �أمام القارئ)
وبني املحافل الأولية حيث الداللة �صنافة وعالقات
غري موجهة� ،أي قيم جمردة وخارج �أي �سياق ،مما
يجعل الن�صو�ص كلها -واحلالة هذه -مت�شابهة،
بحيث يكفي �أن نتعرف ب�شكل دقيق على الوجه
الظاهر للن�ص – �أي ن�ص -لكي نتبني الطريق نحو
ال�ضمني(� ،)143إال �أن الباحث يقر �صراحة ،وي�ؤكد
من جهة �أخرى� -أن هذه املالحظات ال تنق�صمن قيمة الطروحات الغرميا�سية ،وال تنفي "�أهمية
مقرتحات ال�سيميائيات يف جمال املعنى و�سريورات
ت�شكله .فلقد قدمت يف هذا املجال ،مقرتحات
بالغة الغنى والعمق ما تزال �صاحلة لالقرتاب من
الوقائع وفهم �آليات التدليل داخلها .ولي�س غريبا
�أن ت�سقط الأجزاء التف�صيلية يف هذه النظرية
وتظل مع ذلك الروح التحليلية تغذي الكثري من
الدرا�سات يف ميدان ال�صورة� ،أو يف ميادين
 .141ينظر :ر�شيد بن مالك ،مقدمة يف ال�سيميائية ال�سردية� ،ص.7
 .142ملزيد من التف�صيل ،ينظر:
Le Discours et son sujet t.1 et t2, Klincksieck, Paris1984.1985
Analyse sémiotique du discours, Hachette, Paris,
1991.

�-143سعيد بنكراد ،ممكنات الن�ص وحمدودية النمموذج ،جملة
النقد والدرا�سات الأدبية واللغوية ،مرجع مذكور �سابقا� ،ص.23 .
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الدرا�سات املتعلقة بالأهواء"( ،)144وللتدليل على
ذلك يذهب الباحث �إىل القول "يكفي �أن ن�ستح�ضر
الربنامج املعريف الذي يقوم ب�إجنازه حاليا را�ستي
وفونتيني وزلرببارغ يف ميدان �سيميائيات الأهواء
والداللة الت�أويلية� ،أو ما يقوم به جان ماري فلو�ش
يف ميدان ال�صورة والت�شكيل لكي تت�ضح لنا راهنية
مقرتحات كرميا�ص ومدر�سة باري�س عامة"(.)145
اخلامتة:
يت�ضح لنا من خالل تفح�صنا لبع�ض االنتقادات
التي ُو ِّجهت �إىل نظرية غرميا�س� ،أن معظم هذه
االنتقادات تركز ب�صفة عامة على ذلك التعقيد
الذي يكتنف بع�ض املفاهيم التي بنى عليها نظريته،
من حيث كونها تنطوي على �صعوبات جمة جتعل
مت ُّثلها وا�ستيعابها ومن ثمة �إدراك �أبعادها من
ِق َبل املتلقني �أمرا يف غاية ال�صعوبة .كما تركز -
بالإ�ضافة �إىل هذا -على نزوعه الالفت �إىل تعميم
نظريته كي تنطبق على خمتلف الن�صو�ص� -سردية
وغري �سردية -م� ِؤاخذة عليه يف هذا الإطار عدم
انطباقها �أو بالأحرى عدم �ضبطها مليكانيزمات
ا�شتغال الن�صو�ص ال�سردية الطويلة واملتحولة
كالرواية ،وكذا ال�شعرية وب�صفة خا�صة يف ق�ضية
الت�شاكل التعبريي.
فهي -النظرية -و�إن كان ُيعرتف لها بفاعليتها
يف جمال احلكايات وبع�ض الن�صو�ص ال�سردية
الق�صرية كالق�صة–ف�إن الرواية ت�ستع�صي عليها-
وهو حكم �أثبتنا عدم �صدقيته يف حينه.
�إن هذه امل�آخذ و�إن حالف �أ�صحابها ال�صواب
يف بع�ض ما ذهبوا �إليه ،ف�إن بع�ضها الآخر تَن َّكب
عن احلقيقة ،وبالغ يف م�سعاه حينما مل يقدر تلك
الإ�ضافات النوعية التي حققتها هذه النظرية
مقارنة بغريها من النظريات ال�سابقة واملعا�صرة
لها ،ومل يراع طبيعتها وال الفتوحات املنهجية التي
�أ�س�ست لها يف �سبيل علمنة عملية حتليل الن�صو�ص
مبختلف �أ�صنافها وتوجهاتها ،وتي�سري ُ�سبل البحث
يف جمالها.
 .144املرجع نف�سه� ،ص.24.
 -145املرجع نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
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