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في المقاربة األنساقية:
في تصويغ المقاربة نقديا
بن تومي اليامني بن حل�سن
جامعة �سطيف ـ اجلزائر

امللخّ �ص
حتاول هذه الدرا�سة �أن تفهم ما معنى الدرا�سة عن طريق الأن�ساق ،ذلك �أن هناك فرقا جوهريا بني
املقاربة الن�سقية التي تنظر للن�ص باعتباره بنية مغلقة وت�سلط �إجراءاتها على الن�ص يف ذاته ،واملقاربة عن
طريق الأن�ساق التي �صححت هذا امل�سار ب�إعادة االعتبار للواجهة اخللفية املوجهة للنظرية النقدية من خالل
ر�ؤية منظورية �شاملة .وبالتايل تكون قد ا�ستوعبت �صرامة الن�سقية ،وفتحت الن�ص على �أن�ساقه امل�ضمرة.وهنا
فقط نقع على فهم طبيعة البنى امل�ضمرة التي حالت دون قيام نظرية نقدية عربية .وهنا حتمل هذه الورقة
�أ�سا�سيات املقاربة الأن�ساقية وعنا�صرها اجلوهرية.

الكلمات

املفتاحية :الأن�ساق ،النقد ،املقاربة ،الن�سقية ،الن�ص ،بنية.
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On the Systematic Approach:
Critically Formulating the Approach
Ben Toumi Lyamine
University of Setif 2 – Algeria

Abstract
This paper attempts to understand the meaning of the study by the systems, yet
there is a fundamental difference between the systemic approach, which considers
the text as a closed structure and shed its procedures to the text in itself, while the
approach through systems corrects this way by reconsidering the background orienting
the critical theory through a global theoretical vision. Therefore, it assimilates the
systemic stringency and opens the text on its implied systems. Only by this, we can
understand the nature of the implied structures that prevented the appearance of an
Arabic theory. This paper carries the basics of the systemic approach and its core
elements.
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في المقاربة األنساقية:
في تصويغ المقاربة نقديا
بن تومي اليامني بن حل�سن
جامعة �سطيف ـ اجلزائر
يهدف البحث �إىل احلفر يف املرجعيات املاقبلية
لتكون النظرية النقدية ،من خالل القيام على
�إ�شكاليات النقد العربي املعا�صر/الراهني ذلك
�أن الراهن ال يعني فقط احلدود الزمنية ال�ضيقة،
و�إمنا الراهن هو املا�ضي مبرجعياته ،فالبحث
احلفري ال تاريخي يقوم �أ�سا�سا على اكت�شاف:
“الأن�ساق الأ�سا�سية يف ثقافة ما” ولكن املنطلق
َيت�أتَّى �أ�سا�سا يف فهم احلا�ضر �أي �س�ؤال الراهن
وذلك ال�س�ؤال الإ�شكايل:
ما و�ضع النقد العربي اليوم؟
وعليه ،فالتقري�ش ينطلق من طبقة الراهن،
�أو من �صفيحة الآين الذي ي�ستدعي ما حتته ،ما
حتت الأر�ض ما حتت الق�شرة من خالل �أن :ما
حتت الأر�ض هو غور البداهات� ،أو عتمة الدالالت
يتخذ �شكل ال�صفيحة �أو �شكل الط َّية ( )...( )Pliما
حتت الأر�ض يحمل الطيات� ،أي الأ�شكال الغريبة
والعجيبة من املخلوقات واملنحوتات ،واملنحوتات
اجليولوجية هي �صنائع بدون ذات متعالية �أو فنون
1
بدون ق�صدية"
وهذا ال يعني �أن ما حتت الأر�ض هو �شكل واحد،
�أو طبقة وحيدة بحكم ما حتت يحيل �إىل ما حتته،
فهو ن�شاط د�ؤوب ،ومقاوم لأ�شكال ال�سكون والثبات
لأن" :ما حتت الأر�ض هو املتواري �أو الالمفكر
فيه� ،أو الال�شعور� ،أو ممتنع التفكري والذي يلتحم

باملتجلي �أو املفكر فيه �أو ال�شعور ،فلي�س هو النقي�ض
و�إمنا املت�ضايف مثل �سطح الورقة وظهرها �أو قفا
القطعة النقدية «ما حتت الأر�ض» هو �صفائح ال
تنفك عن التحول والتداخل واالحتكاك ،فتعرب
ال�صفائح النقدية عن هذه الت�شكالت التكتونية
التي حتركها زالزل خطابية تاريخية/احلدث
اخلطابي ،وذلك لتحليل دقيق لنظام املمار�سات:
«باعتبار �أن املمار�سات هو موطن ائتالف
القول والفعل ،والقواعد الإلزامية ،والأ�سباب
الواعية ،وامل�شاريع والبديهيات» 2ولذا ف�إن املقولة
الأ�سا�سية يف املنهجية لي�ست مقولة االنف�صالية
 Discontinuitéو�إمنا احلدثية Evenementualité
�أي �ضبط احلدثية يف تفرده ومتيزه �أو العمل يف
منط ما يف احلديثة� ،إن ما يهمه هو �ضبط بع�ض
الفرديات التي ت�ضيع عادة يف البديهيات والكليات
التي يقدمها اخلطاب التاريخي».3
�إن البحث الذي نقوم به يتوزعه جهد يف جهتني:
* النظر يف الأ�صول التاريخية ،من كون الأن�ساق
الثقافية الراهنة هي بالأ�سا�س �أن�ساق تاريخية
�أزلية كائنات زمنية لها الغلبة دائما.
* والنظر ثانيا؛ يف املمار�سات/الأفعال االجتماعية
الراهنة التي تدلل على حاكمية الأن�ساق
يف الالوعي اجلمعي ،وح�ضورها اللحظوي

 -1حممد �شوقي الدين ،الإزاحة واالحتمال(�صفائح نقدية يف
الفل�سفة الغربية) ،الدار العربية للعلوم ،من�شورات االختالف،
بريوت/اجلزائر ،ط� ،1،2008ص .9

 -2ال�سيد ولد �أباه ،التاريخ واحلقيقة لدى مي�شال فوكو ،الدار
العربية للعلوم ،مكتبة مدبويل ،من�شورات االختالف ،اجلزائر/
القاهرة /لبنان،ط� 1994 1ص .105
-3املرجع نف�سه �.ص .105 :
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الذي هيمن يف �سماء املمار�سة اخلطابية ما
هو �إال تنفي�س عن ذلك املكبوت ،لأن التاريخ
من منظور علم النف�س اجلمعي يحمل دائما
�أمناطه يف �شكل عالمات حتيل عليه.
وعليه؛ فالبحث ميتد من احلفر يف الن�صو�ص
�إىل ن�صن�صة التجارب/الأفعال/الأحداث ،لكونهم
ممثلون عن هذه الن�صو�ص� ،أو لأن النقد العربي ال
ميكن فهمه �إال من خالل جزئيتني.
 الن�صو�ص النقدية التي ت�شكلت طبقات يفالرتاث النقدي.
 النقاد اللذين �أ�صبحوا ممثلني للخطابالنقدي راهنا وقدميا.
مع �أن هيدجر ال يعري �أهمية للن�سق لالعتبار
الفل�سفي ،الذي جعل هيدجر ين�سف مقولة الأ�صل،
ل�صالح ال ُهجنة داخل اللغة ،لأنه ان�صرف �إىل
اعتبار الوجود ممثال لنف�سه ،بل اعتربه غري موجود
�إال يف اللغة فهي بيت الكينونة الوحيد/الدزاين.
4
لذلك مل يعد الن�سق مهما له اليوم» «aujourd’hui,
»le système n’est plus pour nous uneNécessite

*لكن قبل ذلك ماذا يعني الن�سق؟

من خالل الدر�س البنيوي يفهم �أن الن�سق
هو" :نظام ينطوي على ا�ستقالل ذاتي ،ي�شكل
كال موحدا ،وتقرتن كليته ب�آنية عالقاته التي ال
قيمة للأجزاء خارجها" 5و لعل دي �سو�سري قاربه
مبفهوم البنية التي ترتكز على موجهات �ضرورية
هي :
" 1ـ الكلية .
 2ـ التحوالت .
 3ـ التنظيم الذاتي" .6
4- Philippe Gross. Questions de système (Etudes
d’un les méthophysiques de la présence à soi, édition
l’Age d’homme. Genève, 2007. p11

5ـ ـ �إديث كريزويل ،ع�صر البنوية ،ترجمة؛ جابر ع�صفور ،دار �سعاد
ال�صباح ،الكويت ،ط� .1993 ،1ص .410
6ـ ـ �أحمد يو�سف ،القراءة الن�سقية ومقوالتها النقدية ،دار الغرب
للن�شر والتوزيع ،وهران ،ط� .2002 ،1ص .24
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وجتدر الإ�شارة �أن دي �سو�سري ا�ستخدم مفهوم
الن�سق و لي�س البنية ،وهل املق�صود منهما هنا داللة
واحدةُ ،يرجع �أحمد يو�سف �أن داللة امل�صطلحني
ح�صل فيها نوع من املقاربة امل�ضغوطة نتيجة:
"االختالف احلا�صل حول تدوين تلك املحا�ضرات
التي جمعها �ستة من طلبة دو �سو�سري".7و لكن
مفاد الأمر �أن اللغة ينظر �إليها على �أنها ن�سق؛
فقد يكون" :الن�سق مغلقا كما تطرحه البنيوية
ال�صورية ،وقد يكون مفتوحا كما هو ال�ش�أن بالن�سبة
للمناهج النقدية الأخرى مثل ال�سيميائية والت�أويلية
املعا�صرة" .8وعليه فتحديد الن�سق يختلف باختالف
املرجعية التي ينطلق منها ،وهذا يف الت�صور
للبحث لي�س مو�ضوع اهتمام ،ذلك �أنني لأحتدث
عن الأن�ساق باعتباره مقاربة حتليلية للخطاب
النقدي الدائر يف جمال املقاربة الأن�ساقية� ،أي ما
يقف خلف و�ضعيتنا العربية الراهنة؟ ما هي البنى
امل�ضمرة �أو ما هي الأن�ساق الكلية والفرعية التي
ت�شكل نقدنا العربي عموما والنقد العربي املعا�صر
خ�صو�صا؟ وما يعنينا هنا؛ هو تلك الإحالة لداللة
الن�سق التي تن�سجم مع م�صطلح النظرية.
جاء يف القامو�س �أن م�صطلح الن�سق يحمل
دالالت متعددة ،لكن املوقوف على معناه قد يحيل
�إىل �سياقني :فقد نعني به النظرية  ،Théorieوقد
يق�صد به �إطارا �أكرث عمومية ،يف �إطار ما يعرف
بنظرية الأن�ساق� 9أو الن�سق منظورا �إليه على �أنه
جمموعة خطابات Le système comme forme
 ،de discoursولعل الن�سق باعتباره خطابا يحيلنا
على �شبكة معقدة داخل اللغة ،يحيلنا على النظام
الذي ي�شرتط توارد اللغة �ضمن عالقات من�سجمة
ومت�سقة ،لأن التوا�صل« :بني الكائنات الب�شرية يتم
عرب �أن�ساق خمتلفة ،و�أن هذه الأن�ساق �إما ب�سيطة
(تتو�سل قناة واحدة) �أو مركبة تت�ضافر فيها
قنوات خمتلفة لغوية وغري لغوية ،10حتى يح�صل
 -7املرجع نف�سه � .ص .23، 22
 -8ـ ـ املرجع نف�سه � .ص .27

9- Dictionnaire encyclopédie, Editions Quillet. Paris
1977, p 585.

�-10أحمد املتوكل ،الوظيفية بني الكلمة والنمطية ،دار الأمان،
الرباط ،ط� ،2000 ،1ص .72
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البالغ الذي تتم به املُفاهمة بني املتخاطبني ،لذلك
ف�أن�ساق التوا�صل� ،أي توا�صل يقوم كما يقول �أحمد
املتوكل على �أربعة �أركان �أ�سا�سية:
�أ -انتقاء النمط التوا�صلي و�إطاره العام (املركز
الإ�شاري ،الأ�سلوب.)...
ب -وحتديد الق�صد التداويل (�أخبار� ،س�ؤال،
وعد ،وعيد� ،أمر.)...
ج -وانتقاء الفحوى الداليل ،حتريره والذى يالءم
الق�صد.
د -و�صياغة الق�صد والفحو�ص يف بنية �صورية
11
منا�سبة»
ولعل املو�ضوع الذي نحن ب�صدده يقف يف
�أ�س التوا�صل ،بني الن�ص باعتباره بنية خطابية،
حممولة �ضمن �شبكة العالقات التفاعلية مع
القارئ/الناقد ،حيث ال ميكن ف�صل الن�ص عن
ن�سقه االجتماعي ،املولد للقيم الزمانية واملكانية
حيث �أن «الن�سق اجلزئي» جزء ال ينف�صل عن
الأن�ساق الكلية ،وهي ما �أطلق عليه تالكوت بار�سنز
و نيكال�س لومان Talcot Persons, Nikolas luman
بالنظرية العامة للأن�ساق *12حيث ميكن قراءة
هذه الأطروحة على ال�شكل التايل:
"الأطروحة رقم  :1ترى �أن الأن�ساق االجتماعية
تن�ش�أ عن التوا�صالت ،وتتكون ب�شكل خا�ص من
التوا�صالت ،وتعيد �إنتاج نف�سها وحتافظ عليها من
تلقاء نف�سها على �أ�سا�س التوا�صالت.
الأطروحة رقم  :2تقول �إن التوا�صل هو انتقاء
ثالثة �أوجه :الر�سالة واملعلومة والفهم.
الأطروحة رقم  :3تنتج عن الأطروحتني رقم
 1و ،2فالأفراد/الفاعلون واملو�ضوعات) ال ي�شكلون
جزءا من التوا�صل� ،إال من الأن�ساق االجتماعية،
ولكنهم ينتقلون �إىل و�سط الأن�ساق االجتماعية� ،أي
13
ينتمون بذلك �إىل التوا�صل"
 -11املرجع نف�سه� ،ص .53
 *12م�صطلح بلوره فوكو.
� -13أحمد بوح�سن ،نظرية الأدب (الأدب ،القراءة-الفهم.
الت�أويل) دار الأمان ،الرباط ،ط� ،2004 ،2ص .129
http://journals.uob.edu.bh

فهذه النظرية لها ميزة �أنها جتمع الأن�ساق
النظرية الراهنة والفاعلني فيها� .إذا هي جتميع
للنظر بالعمل �أو �إيراد للن�ص والفعل �ضمن
ف�ضاء املمكن الثقايف *14ذلك�« :أنه ف�ضاء مبني
 Construitعلى �شكل منوذج نظري ميثل كونا
نهائيا من املمكنات الثقافية�/إ�شكاليات كربى،
مرجعيات ثقافية ،وخطابات و�أطروحات ومذاهب،
ومناهج �أعالم ،مت االعرتاف بهم كمنارات للفكر
والعلم والفن والثقافة ،كونه يوجه بحوث الفاعلني
املنخرطني فيه :باحثني ،مفكرين ،فال�سفة،
فنانني ( )...ولذلك ميكننا �أن نقول مع بورديو
�إن ف�ضاء املمكنات الثقافية ،قبل التاريخي عن
الفاعلني فيه ،واملتعايل عليهم ،واملوجه لبحوثهم،
وتفكريهم و�إنتاجهم ،ي�شتغل بو�صفه ن�سقا من
الروابط ( 15")...هنا ندرك �أن طبيعة الن�سق
دينامية وحيوية ،ت�أخذ م�سارها يف ترابط جمموعة
من املوجهات الأ�سا�سية والفطرية ،والفاعلني
الأ�سا�سيني يف تركيب حمدد بناء على وجهة النظر
التي تر�سم م�سار اخلطاب حيث ال ميكن �أن ينطلق
التوا�صل من الفراغ.
فالبد من توافر �إ�شكالية تكون املنطلق ،حيث
�إن الفاعل بنية مهمة وم�شروطة يف انت�شار هذا
الن�سق فهو مت�أثر به ومدافع �أو معار�ض له ،ولذلك
تكون جملة الأن�ساق الفرعية؛ وهي الأن�ساق املتحولة
نتيجة التحول الأيديولوجي ال�سائد يف املجتمع،
حيث الن�سق بنية احتمالية متفاعلة بني املتخاطبني
ذلك�" :أن مو�ضوع التفكري دائما طبيعة ب�شرية،
مبعناه �أن التفكري ذاته ي�أتي من الواقع الب�شري
دائما ليتمظهر زمنيا يف �شكل خطابات 16"...لي�س
بال�ضرورة �أن تكون متجان�سة.
ويعترب «تا لكوت بار�سونر» واحدا من كبار
االجتماعيني الذين نظروا يف الن�سق واعتربوه
 *14م�صطلح بلور ،فوكو.
 -15عبدال�سالم حيمر ،يف �سو�سيولوجيا اخلطاب (من �سو�سيولوجيا
التمثالت �إىل �سو�سيولوجيا الفعل .ال�شركة العربية للأبحاث والن�شر
بريوت ،ط� ،2008 ،1ص .362-361

16-Philippe Nemo, L’homme structural. Editions
crasset et fasquelle,Paris , 1975, p 47.
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الإطار النظري العام �أو ما �أ�سماه «بالنظرية
الطوعية للفعل» 17باعتبار الفعل مهم يف متثيل
اخلطاب ،وقد �أ�شار فوكو �إىل ما �أ�سماه la théorie
" :du verbeويع ِّرف الفعل ب�أنه ال�شرط ال�ضروري
لكل خطاب ،وحيث ال يوجد ف�إننا ال ن�ستطيع القول،
وب�أي حال من الأحوال �أن هناك لغة" .18والفعل
ي�ستلزم مت�ضمنا داخله ؛الفاعل باعتباره حامال
للخطاب.
وهنا لت�شييد الن�سق/النظرية ي�شرتط
«�شميدت» �شروط ًا ثالثة هي:
" -1يجب �أن يعرب عن البنية الداخلية.
 -2يجب �أن يكون له حدود قارة معرتف بها من
طرف الفاعلني.
 -3يجب �أن يكون مقبوال من طرف املجتمع وي�ؤدي
19
خدمة للمجتمع ال ي�ؤديها ن�سق �آخر"
ويعترب كال من «نيكوال�س لومان» و«�شميدت»
و«تالكوت بار�سونز» �أن الن�سق االجتماعي هو
املهيمن على كل الأن�ساق ،ذلك �أن الأن�ساق تتوا�صل
فيما بينها ،غري �أن الن�سق االجتماعي« :ي�ستلزم يف
ت�صور بار�سونر ثالثة �أن�ساق �أخرى ،ي�ستلزم فاعال
يرمي �إىل احل�صول على احلد الأق�صى من الإ�شباع
(ن�سق ال�شخ�صية) وت�ستلزم بقدر ما يتعلق الأمر
باملجتمع ن�سقا من القيم له انت�شار وا�سع ،بحيث
�إن هذه القيم متنح التما�سك للمعايري املختلفة
املرتبطة مبختلف �أدوار املكانة (الن�سق الثقايف)
�أخريا ،ت�ستلزم وجود بيئة على املجتمع �أن يتكيف
معها (الن�سق الع�ضوي)".20
�-17إيان كريب ،النظرية االجتماعية من بار�سونز �إىل هابرما�س،
ترجمة حممد ح�سني غلوم ،املجل�س الوطني للثقافة والفنون
والآداب ،الكويت جملة عامل املعرفة ،العدد � ،244ص .69
-18عمر مهيبل ،البنوية يف الفكر الفل�سفي املعا�صر ،ديوان
املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،دط،دت� ،ص .66
� -19أحمد بوح�سن ،مفهوم الن�سق ،كتاب جماعي/املفاهيم تكونها
و�سريورتها ،من�شورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ،الرباط ،ط،1
� ،2000ص .82
�-20إيان كريب ،النظرية االجتماعية (من بار�سونز �إىل
هابرما�س)� ،ص .72
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*الن�سق  /النظرية:

ومفهوم «الن�سق» عند «تالكوت بار�سونر»
يحيلنا �إىل مفهوم النظرية ذلك �أنهما مفهومان
متداخالن ،ففي ال�سياق جند كلمة «ن�سق» système
تقرتب �أكرث وترادف لفظة نظرية «� »théorieأو
�أن الن�سق ك�شكل من �أ�شكال اخلطاب النظري
 le système comme forme de discoursولهذا:
«لي�س من املمكن �إعطاء تعريفات جامعة وحمددة
للفظتي ن�سق ونظرية لأن هاتني اللفظتني ا�ستعملتا
يف كميات مفاهيمية معانيمية خمتلفة ،ولكن يف
العام الأغلب يحددان �ضمن اال�ستعمال املنوط
21
بهما»
فالنظرية متعلقة بالنظر مبعنى التفكري،
ومت�ضي النظرية عند بار�سونز فيما يقول رو�شر:
«ت�شبه ال�صناديق ال�صينية حينما تفتح �صندوقا
منها جتد �أنه يحوي �صندوقا �آخر بداخله ،وهذا
ال�صندوق بداخله �صندوق �أ�صغر وهكذا».22
وعليه فنحن مطالبون بالبحث داخل هذه العلب
عن الأن�ساق احلادثة ل�شروط احليوية واحلراك
التاريخي لها .فهي جملة العنا�صر املكونة للبناء
الذي هو يف طور االكتمال ،لذلك يتنا�سب م�صطلح
نظرية مع تنظري  un théorèmeوهي تعني« :اقرتاح
منطقي الذي يتبعه اقرتاح �آخر 23ووردت كلمة
نظرية فيما يقول حممد الدغمومي ب�سياقات
متفاوتة.
"�أ -داللة عامة يكون فيها مدلول «النظرية» مرادفا
لكلمة �أخرى مثل معرفة� ،أفكار �أو ح�صيلة من
الت�صورات بغ�ض النظر عن وجود ن�سق �أو نظام
لها.
ب -داللة ن�سقية ن�سبية تعني مادة فكرية ،تنت�سب
�إىل ناقد بعينه �أي ما ميكن �أن يعترب وحدة
ينتجها �شخ�ص فرد �أو جمموعة �أفراد ينتمون
21-Anatol Rapoport , La Théorie moderns des
systèmes, Un guide pour faire face aux changementS,
Edition,.l.n.r.s. paris 1970.p 23.

�-22إيان كريب  ،املرجع ال�سابق �.ص .72 :

23- Ibid, page 23.
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�إىل مدر�سة �أدبية ،فالن�سقية هنا موجودة ن�سبيا
بوجود عالقات بني عنا�صر تلك املادة الفكرية.
جـ -داللة ن�سقية تعني وجود افكار لها خ�صو�صية
ومرجعية� ،سواء و�صلت درجة النظرية مبعناها
الدقيق �أو يقني فقط ت�سمية مل�شروع نقدي
قائم الذات ميتلك متيزه عن غريه ،ويتم من
خاللها الإحالة �إىل مناهج نقدية معروفة �أو
�إىل اجتهادات مفكرين ونقاد تركوا م�شروعا
24
نقديا له �أتباع ويرتاوح»
وعليه؛ فالنظرية بهذا التو�ضيح حتيلنا على
حالة البناء ،والبناء جمموعة نظم جمتمعة ال
حتقق االكتمال بقدر ما تهدف �إليه ،لأنها العنا�صر
املع�ضودة فيما بينها قد حتقق االن�سجام اجلمايل
وقد تتطلب التعديل.
ذاك �أن كل بناء/نظر معريف ينعطف باجتاه
ما ،يحتاج �إىل ما يجعله بناء �آخر نتيجة التحول،
�إنها ن�سبية« :ممكنة الت�سمية قابلة للتمييز ومنتجة
ملعرفة ال تكرر معرفة �سابقة».25

•املقاربة الأن�ساقية:

ب -عالقة �أو عالقات العنا�صر الفرعية فيما
بينهما (�أطراف�/أطراف).
ج -عالقة �أو عالقات الن�سق يف جملته ماهو خارج
عنه وعادة البيئة �أو الأن�ساق الأخرى (ن�سق/
26
�أن�ساق �أخرى)
�إن املنظوماتية حتيلنا �إىل النظام ،ordre
أخ�ص من الن�سق ،فهذا الأخري يحمل
والنظام � ُّ
طابعا كليانيا ،والنظام ي�شمل العالقة الرابطة
املتممة للو�صل بني العنا�صر املت�آلفة ،وغالبا ما
يكون النظام على امل�ستوى الإجرائي �إوايل ذو
طبيعة �آلية ميكانيكية فهو حامل ملت�ضمن �سلطوي
بينما الن�سق �أليق بالطابع التنظريي العام فهو
27
بهذا يعني« :طريقة تفكري يف الأن�ساق ومكوناتها»
وعليه فالن�سق ي�ستوعب النظام ،والأن�ساق �إما
�أن تكون مفتوحة � ouvert Systèmeأو مغلقة fermée
 Systèmeوتكون الأن�ساق املفتوحة :هي تلك التي
تنفتح على ماهو خارج وحميط بها فتنخرط معه
يف عدد من التفاعالت والتبادالت� .أما الأن�ساق
املغلقة؛ فتبقى بعيدة عن مثل هذا االنفتاح فهي
ال تتقوم �إال باالعتماد الكلي على نف�سها» .28وعليه
فالن�سق بهذا املعنى ينفتح على البيئة الأ�صلية� ،أو
قد يت�أقلم �أو يتمحيط �ضمن بيانات �أخرى ،فين�ش�أ
التفاعل البيني للأن�ساق بني املركز والأطراف.
وهذا ما ي�سمى عادة بالتثاقف.
هذا الإطار الذي يحقق فاعلية الن�سق يف
املجتمع وخارجه ،وهذا ما يطلق عليه «�شميدت»
بالتفاعل التوا�صلي� ،شرط �أن يرت�سخ الن�سق
اجتماعيا .ذلك �أن الن�سق االجتماعي ،حامل لقيم
اجتماعية/بيئية ومن ثمة تتفرع الأن�ساق اجلزئية
لتكون املعيار الن�سقي العا�ضد ل ُلحمة التكامل
الن�سبي.

�أما الن�سق  Systèmeونظرية الأن�ساق ،التي
ترجمها البع�ض باملنظوماتية la systémique
والن�سق جمموعة العنا�صر املت�آلفة حتديدا مايلي:
" -1وجود جمموعة عنا�صر.
 -2تتوزع العنا�صر يف كليتها �إىل:
�أ -عن�صر رمزي (نواة ،قطب ،ب�ؤرة رئي�سة).
ب-عنا�صر فرعية (�أطراف ،حواف� ،أجزاء
ملحقة).
 -3وجود جمموعة عالقات.
 -4تتوزع العالقات يف كلتيها �إىل:
�أ -عالقة �أو عالقات العن�صر املركزي مع �أن طرف
(مركز�/أطراف).

 -26حممد قاري� ،سيمائية املعرفة املنطقية (املنهج وتطبيقه)
مركز الكتاب للن�شر ،ط ،2002 ،1القاهرة� ،ص .106

-24حممد الدغمومي ،نقد وتنظري النقد العربي املعا�صر،
من�شورات كلية الآداب ،الرباط ،ط� ،1ص .121
 -25املرجع نف�سه� ،ص .122

 -28حممد القاري ،املرجع ال�سابق� ،ص .107
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27- C.West Churchman. Qu’est ce que l’analyse pour
les systèmes?.Traduit de l’américain par b. Et A.
beblane. Page 17.
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وت�شييد الأن�ساق ينطلق حتديدا من:
 مفهوم الن�سق ب�إعادة ت�شييد معارفنا وم�شاريعناالتوا�صلية لنقل« :ب�أن الهدف �أ�سا�س مل�صلحتنا
ينتقل من املو�ضوعات �إىل ال�سريورات ،ومن
الهوية �إىل االختالف ،ومن احلقيقة �إىل
املحتمل».29
 مفهوم املالحظ باعتباره؛ �أن�ساقا ن�سبية تعملعلى بناء النموذج االفرتا�ضي ،وبالتايل يتجاوز
بنا التفكري مع املالحظ القيود التي يتعر�ض
لها اخلطاب الطبيعي (القيود البيولوجية،
النف�سية ،الثقافية) لتحقيق ال�سريورة الت�أويلية
للمعرفة لتحقيق التوا�صل النفعي.
تطور املفهوم يف ظل املعارف املختلفة للقرن
الع�شرين ،يف علوم التقنية ويف �أعمال الباحثني يف
التخ�ص�صات الدقيقة ،و�ضمن العمليات الع�سكرية
�إبان احلرب العاملية ،ويف م�ؤ�س�سات الت�سيري
االقت�صادي بل �إن اجلامعات الأمريكية الكبرية
قدمت لنا �أ�سماء كبرية كان لها الأثر يف بروز هذا
املفهوم:
-1فون بينتلفني  Von Bertalanffyهو من كان له
الف�ضل يف �إخراج مفهوم نظرية االن�ساق العامة
و قد �أولت يف بع�ض الأحيان "النظرية العامة
للأن�ساق" La théorie général des systèmes
 .195من خالل درا�سته "املجتمع من �أجل
درا�سة للأن�ساق العامة".
 -2نوربرت ويرن � Norbert Wienerأ�ستاذ م�شهور
عمل على تطوير كثري من البحوث ففي
�سنة 1948ن�شر كتابه امل�شهور "ال�سربنطيقا
“ cyberneticsويف العام نف�سه كان له مع
املهندي �شانون  Shanonكتابهما الأ�سا�سي
"النظرية الريا�ضية لالت�صال".
-3ج.و.فور�سرت  J .W.Forresterمهند�س كهربائي
نقل من بداية  1960املجال التطبيقي للنظرية
اجلديدة للأن�ساق يف الدينامية ال�صناعية
ثم جرب الدينامية العامة للأن�ساق .تطورت
� -29أحمد بوح�سن ،نظرية الأدب (قراءة الفهم ،الت�أويل)� ،ص.145
http://journals.uob.edu.bh
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احلركة البحثية خارج الواليات املتحدة يف
ال�سنوات  1970-1960من خالل ن�شر درا�ستني
مكنتا من �ضمان تو�سعة حقيقية من خالل
تقرير �أ�صدر عن حلقة روما  1972التي حملت
عنوانHalte a la croissance :
 -4ميكلو�ش  McCullochخمت�ص يف علم الأع�صاب
النف�سي� ،أبحاثه يف الريا�ضيات ،له �أبحاث
مهمة يف الذكاء اال�صطناعي وعمق تخ�ص�ص ًا
30
جديد ًا .Bionique
وتقوم املقاربة الأن�ساقية على �أربعة مفاهيم
مركزية:
 .1التفاعل  L’interactionوهو مفهوم ت�أ�سي�س
وثري ،فالعالقة هنا عك�س العلم الكال�سيكي،
حيث العالقة ال تكون فقط بني قطبني �أو ب بل
تتداخل العالقة يف عالقة م�ضاعفة بني �أ نحو
ب و ب نحو �أ.
 .2الكلية  La Globalitéالن�سق هو ما تكون من
جملة عنا�صر ،وهذا ال يعني �أن تقول �أن هناك
عددا معينا من العنا�صر بل كما يت�صور "فون
بينتلنفي" هو �أول من �أبان �أن الن�سق يعني الكل
الذي ال يقبل الق�سمة �إىل �أجزاء.
 .3التنظيم  L’organisationميكن �أن يكون مفهوما
مركزيا "النظامية " Systémique
على العالقة التي ترتبط العنا�صر بع�ضها ببع�ض،
والتنظيم هو العقل الناظم للطاقة ،واملعلومة
يف الرتكيب العام.
 .4مركب  La Complexitéهناك فرق بني
 Complexiteو Complicationبني الرتكيب
والتعقيد ،هناك فرق جوهري يف طبيعة املفهوم
ويف الوجه املنظور له ،لذلك فاملركب يف ن�سق
ما يكون من خالل ثالثة تخارجات �سببية:
 من خالل تركيب الن�سقي ذاته� ،أو عدد منالأن�ساق� ،أو خ�صائ�ص العنا�صر ،وخا�صة من
30- Daniel Durand, La Systémique, Dépôt légal, 11
Edition, Paris 2010, pp 5, 6.
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خالل الروابط املوجودة بني الأن�ساق؛
 من خالل التداخل بني الن�سق والبيئة؛ من خالل العالقات املتباينة بني التحديد31
والع�شوائية بني النظام والفو�ضى.
وهنا جند �أن مفهوم الن�سق يتحدد انطالقا
من نقطتني �أ�سا�سيتني :بنيوية ووظيفية ،وهي
االجتهادات التي قدمها تالكوت بار�سنز� ،ضمن
الأطروحة الوظيفية البنيوية ،وهي تلك العبارة
ال�شهرية «الفعل ن�سق».32فال ميكن للفعل اجتماعيا
كان �،أو �أي فعل �أن ي�صبح له معنى� ،أو �أن يتحقق
�إال كونه ن�سقا فقط .مع �أن �أ�سا�س الفعل �إمنا يكون
اجتماعيا لأنه املن�ش�أ الذي ينبثق منه ،لذلك يحتم
علينا الأمر �أن نفهم طبيعة املجتمع الأن�ساقية قبل
حتليلها لنقوم على العنا�صر الأ�سا�سية املولدة
له ،وعلى الدينامية الأ�سا�سية له .لأن املجتمع
هو امل�صدر الأ�سا�سي الذي تنبثق منه كل القيم
بح�سب دوركامي �أي" :من خالل الفر�ضية القائلة
ب�أن املجتمع هو وحدة �أخالقية �أوال �أي ممكن فقط
عندما ي�صبح ت�شكل �إجماع �أخالقي كاف واردا".33
ويت�صور بار�سنز "�أن هناك �أربعة مكونات يجب �أن
تتفاعل مع بع�ضها كي يتولد الفعل " .34هناك:
ن�سق منجز.ن�سق �آداتي .ن�سق داخلي .ن�سق خارجي.وتن�ش�أ جمموعة من العالقات املختلفة بني
التقاطعات الن�سقية:
التكيف " Adaptationي�ستخدم الن�سق� ،إن �صحالتعبري ،العالقات اخلارجية يف �سعيه للو�صول
�إىل حالة تكون منا�سبة كو�سيلة لإقامة عالقات
 -31نيكوال�س لومان .مدخل �إىل نظرية الأن�ساق .ترجمة يو�سف
فهمي حجازي .من�شورات اجلمل �أملانيا/بغداد .ط� .2010 1ص .47
 -32املرجع نف�سه� .ص .30:
-33املرجع ال�سابق� .ص .31 :
 -34املرجع نف�سه�.ص .31 :
http://journals.uob.edu.bh

مر�ضية بني الن�سق والبيئة"
 حتقيق الهدف :من خالل حتقيق القيمة املنجزةمن خالل فهم دقيق للأمناط الكامنة يف الفعل
العام للثقافة من خالل البحث عن املوجهات
الكلية لن�سق ثقافة ما .فالثقافة متثل داخل كل
36
منظومة ما ي�سميه بار�سونز بـ"ن�سق االئتمان"
وهناك تفاعل جوهري هرمي بني الأن�ساق
حيث �إن" :الثقافة توجه الن�سق �سبرينيطيقا
كما يقول بار�سونز من حيث �إنها با�ستخدام
�ضئيل للطاقة ت�ؤثر على الأن�ساق االجتماعية،
وهذه بدورها على الأن�ساق ال�شخ�صانية،
وهذه بدورها ت�ؤثر يف كائناتها احلية ،كل ذلك
يتطلب ا�ستخداما كبريا للطاقة كلما هبطنا
37
�إىل الأ�سفل "
وبح�سب نيكوال�س لومان ب�أن عجز اجلهاز
النظري لتالكوت بار�سنز مل ي�ستطع فهم الظاهرة
االجتماعية لغلبة النموذج النظري ،وعليه فالن�سق
عند لومان هو" :عالقة بني البنية وال�صريورة وحدة
تقودها نف�سها يف �صريورتها اخلا�صة �أن هناك
الوحدة ،احلدود ،ال�صريورة البينية،العن�صر،
العالقة" 38و ين�ش�أ الن�سق من التوا�صل لذلك يرتكز
التوا�صل الن�سقي على العامل احليوي الدينامي
الذي ين�ش�أ نتيجة الت�ضافر الكلي بني الأن�ساق يقول
لومان" :ين�ش�أ الن�سق نتيجة ت�ضافر عندما يتطور
التوا�صل من التوا�صل ،ال نحتاج لإي�ضاح م�س�ألة
التوا�صل الأول .لأن ال�س�ؤال" ما كان التوا�صل الأول
هو �س�ؤال يف ن�سق يتوا�صل يفكر الن�سق ببدايته من
الو�سط دائما .ي�ستطيع طرح ال�س�ؤال كيف كانت
البداية .عندما يكون قد و�صل �إىل درجة تعقيد
كافية .عندئذ ميكن الو�صول �إىل �إجابات خمتلفة.
لكنها ال تنغ�ص ا�ستمرار التوا�صل .بل رمبا تقوم
بتن�شيطه لذلك وبح�سب هابرما�س علينا فهم
املجتمع املعا�صر" :كتزاوج ل�صيغتني من الإندماج
االجتماعي :الن�سق من جهة والعامل املعي�ش من
35
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جهة اخرى"� .39أول الأن�ساق التي متار�س هيمنتها
على احلياة هي :ال�سلطة التي تختزن فيما يرى
هابرما�س ن�سقها املغلق يقول" :و�أول الأن�ساق التي
تلعب دورا هاما يف حياتنا املعا�صرة ال�سلطة التي
تعترب م�ؤ�س�سة نظام للدولة والنقود التي �أ�س�ست
بدورها نظام ال�سوق .يرى هابرما�س ب�أن هذه
الأن�ساق متتاز بديناميكية انغالق على نف�سها
لكل منها عاملها اخلا�ص ،فال�سلطة حتدد �شروط
ممار�ستها ،والنقود حتدد قيمة العملة وكل ن�سق
له رموزه" :فاالقت�صاد يتعامل بالعملة والن�سق
ال�سيا�سي بالقوة فاملعنى ال يوجد قبل الن�سق و ال
ي�سبق جمال الفعل فهو ين�ش�أ يف الواقع عن طريق
40
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