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 سنت" أ5م ويف حنويني" الهارب"، زمن يف الناقدون كان«:هيجو فيكتور يقول
  .»وصدقا حقا فنّانني يصبحون فمىت مؤرخيني" تني"و"بيف

 :  متهيد

 األدبيّة الظاهرة أغوار سرب على مساعدة وأدوات وسائل املعاصرة النقديّة املناهج تعدّ 
 الىت،النقدية املمارسة كانت مثّ  األديب اخلطاب كان البدء ففي، ذاTا حدِّ  يف غاية وليس
 عن البحث خالل من نصانية أو كانت سياقية املتنوعة النقد مناهج إىل وتطورت هالزمت

 الفضاءات، الفنية الظواهر واستقراء، األديب اخلطاب جتليات ستقصاءوا، الكاتب مقصدية
 كفيل ما أديب عمل أو، خطاب على منهج أي فرض كان هلذا ،األديب العمل داخل النصيّة

 حترِّي الناقد عمل كان هنا ومن ،عقيمة واصفة ولغة، منحرفة نقدية عملية بتكريس
 وسط نتجةامل الذات مع تعامل ألنّه األدبية لظاهرةا مع التعامل يف العلمية والروح املوضوعية

  . وmرخيية ،واجتماعية، سياسية بيئة
 خاصة ةاملعاصر  النقدية املناهج وسط ويبحث يتحرى املعاصر الناقد جند وعليه

 اليت املناهج من وغريها" التداولية أو، ةالسيميائي أو، التفكيكية أو، البنيوية أو األسلوبـية"
 إجرائية وأدوات آليات وفق وذلك"الكاتب" الناص حساب على uلنص ااهتمام تويل

 إالّ  يتحقق لن وهذا له املناسبة النقدية القراءة حتديد أو استنطاقه املراد األديب النص مع تتحقق
 متّرسه خالل من الناقد يكتسبها الىت املتواصلة النقدية والتجارب املمارسات خالل من
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 بني من" السيميائي املنهج" كان هنا ومن، السردية أو الشعرية بيةاألد النصوص خمتلف على
 الباحثني من الكثري ختصص رغم الشديد للنقد تعرضت اليت املعاصرة النقدية املناهج جمموع

  .اجلادة النقدية للممارسة اإلجرائية آلياته حتديد يف ومترسهم
 النظر5ت عرفت: املعاصرة نقديةال املناهج نشأة يف التارخيية الظروف :األول احملور - 1
 التحريض يف جتلت السابقة املناهج على فعل ردات «العشرين القرن يف الغربية اللسانية

 ...ذاTا األدبية اآل�ر على شيء كل وقبل، أوالً ، والرتكيز الداخل من األدب دراسة على
 اجيابية تطورات دثتح حيث )1( » األدبية النصوص حتليل يف) األلسين( االجتاه بدأ وهكذا
 كاملنـهج( السـياقية املناهج احنسرت إذ العشرين القرن من الثاين النصف يف خاصة

 فكرية رؤية على تنبين اليت النصانية املناهج مكا�ا لتأخذ) واالجتماعي،والنفسي،التارخيي
 اهاتاالجت أصحاب فإن، إليه وتعود، النص من  فتنطلق واإلنسان والتاريخ والكون للوجود

 حتليل ألن، نفسه إىل إال ينسبونه فال. مبدعه إىل النص نسبة اليوم يرفضون اجلديدة النقدية
 للظروف أو، مببدعه لعالقته التعرض دون، وحده) الّنص( حتليل على يقتصر األديب النص

 ،الّنص) وحدات( حتليل يف مهّه وحيصر، مبولده أحاطت اليت واالقتصادية والسياسية االجتماعية
 املناهج أهم من واحدا السيميائي املنهج فكان، ببعض بعضها وعالقاTا، الّدالة) بنياته(و

 املآخذ جتاوز حماولة  «من تنطلق إذ،والنقاد األدuء من uلغا اهتماما لقيت اليت النصانية
». األدبية ةللبني املغلقة الرؤية يف واملتمثلة، البنيوي النقد على املسجلة والنقائص

 )2 (  
 طرفيها حضور من البدّ  القراءة تتمّ  فلكي، النقد من بديالً  القراءة أصبحت وعليه

 األول الطرف كان إذا إالّ  احلضور هذا واليتمّ ، تفاعليّاً  حوار5ًّ  حضوراً ) القارئ - النص(
 من مربأ، لطيف، رفيع طراز من عاشق وهو، عاشقاً  )القارئ(الثاين الطرف وكان، ثر5ًّ ) الّنص(

 الوقت يف حيرتم كما،  والتمّتع والتواصل احلوار على قدرته اآلخر يف حيرتم، واملازوخية يةالساد
، الكون يف آخر عاشق أيّ  عن صورة ليس فهو، العّشاق بقّية عن الشخصي استقالله ذاته

   .والقراءة النقد بني اتفاق وجوه ومثة ،اختالف وجوه مثة فإن ولذلك
 وقعاً  وأخفّ  سلطة أقلّ  مناهج او�يستخدم قادالن صبحأ اليت النصانية املناهج وتعدّ 

 فتح خالل من للنص القارئ فهم تعميق يف بعيد حدّ  إىل تسهم وهي، األديب النص على



  325 - 340:  )2009( 3ة الواحات للبحوث و الدراسات العدد مجلَّ 

   

 

 رضا عامر/ أ

327 

 كنوزه ويكتشف، النص يتعّرف أن األخري فيستطيع، والقارئ النص بني تفاعلي حوار
 التسلح هو الباحث عليه يكون أن ينبغي شيء  أهمّ  ولعلّ ، عالقاته وطبيعة وأسراره وخبا5ه

 عن خمتلفة مناهج للقارئ اليوم املقروئية تقّدم النص مقاربة قبل ومنهج مبصطلحات
 النظر اجلديدة النقدية االجتاهات حتاول « وعليه ،التلقي ونظرية والتفكيكية السيميولوجية

  )3( »النص على السابقة النّصية املؤثرات يف
 صورها بكل الغريب النقد منوذج حماكاة يف تتفاوت لعريبا النقد اجتاهات كانت وإذا

 تظل االجتاهات هذه فإنّ ، وهلا� متابعة، استيحاء انقيادا وابتعادا اقرتاu « والتطبيقية النظرية
 جمرد نقاد© آراء تبقى هنا ومن) 4( »اجلاهز والتبين السليب اإلنصات شكل §خذ ¦ثرا متأثرة

 ،النقدية اآللة سيمفونية على بعزفها األخر يقوم اليت النقدية النغمات لتلك وترداد صدى
 ينتصرون وأنصارا، عليه ترتكز مناخا هلا يؤسس أن وحياول، العريب الناقد يرددها حني يف

 ملناهج األصيل األصل أنّ  على «األصيل العريب والنص النقد حساب على الغري لفكرة
 والسياسية واالجتماعية الطبيعية عناصرها فكل اإلنسانية احلضارة وحدة هو األديب البحث

 أرد© فإذا ومتأثرا امؤثر  بسائر يتصل وإمنا، منفردا uحلياة أحدمها ليستق ال متافعلة متشابكة
  )5( »وتطوره صياغته يف العناصر تلك آ�ر نالحظ أن - منهجيا – علينا كان االدب دراسة

 النقدية املناهج وصراع، النقدي قعالوا ضوء يف :النقدية املناهج صراع ظاهرة.1- 1
 بناء يف مث ومن املصطلحو  ،النقدي املنهاج حتديد عدم يف تتمثل  كربى مشكلة هناك أن نرى

 نعيشها اليت الضعف فحالة ،واملشارقة املغاربة النقاد مجيع عليها يتفق أصيلة عربية نقدية نظرية
. خاصة والنقد واألدب عامة الثقافة يف واالبتكار التجدد تبعية تؤكد الصُُّعد من عدد على

 ،الفكر يصنع من هو وعلمه وفطرته حساسيته يف املوهوب املتوازن املدقق القارئ الناقد واملثقف
 اإلرادي االستالب إىل انتهت قليلة غري أشكال فهناك والنقد األدب ساحة على نراه ما أّما

 مصطلحاً  الغرب اخرتع فكلما ،وقومية ودينية وشللية وسياسية فكرية بلبلة وإىل ،والثقايف
 نقاد© على نعيب وشرعنا ،مغرية بلذة تبعيتنا منارس وحنن لـه ننتصر طفقنا منهجاً  أو ،ما

 مفاهيم الغرب يف ظهرت كلما بل احلديثة النقد حركة إليه وصلت عما تقصريهم القدامى
 ـ الغربية املقاييس إن « يحصح، به قاموا ما وألغوا السابقة عن احملدثون نقاد© أقلع جديدة
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 ألنَّ  ذلك. خرياً  العريب األدب على تطبيقها ينتج لن ـ وأصحه فهم أحسن فُهمت إن حىت
 العريب األدب طبيعة عن طبيعته ختتلف أدب دراسة من استخلصت قد املقاييس هذه

»عظيماً  اختالفاً 
 ألكادمييا احلقل يف املشتغلون ةخاص الباحثون النقاد هؤالء شرع وهكذا )6(

 والتغين الغربية النقدية املدارس حقول كل ماستخدا املختلفة )البحث وحدات(
 الذي األمر « متاما النقد ساحة عن غابوا العرب نقاد© وكأن ´صحا³ا وحىت،مبصلحاTا

» الذات وحتقري، "التبعية" هي اليت حقيقته وخيفي"  التقدمية" و" احلداثية" يظهر
)7(  

 هاأساس الىت النقدية املصطلحات من العديد هناك بل احلد هذا عند األمر يتوقف مل
 الذين احملدثون النقاد هجتاهل ما وهذا،الغريب النقد إىل نسبت مثة ومن، القدمي العريب النقد

 لديهم كون كّله وهذا،والتداولية التلقي ونظرية والتفكيكية والبنيوية الشعرية حقل يف اشتغلوا
 املنهج يف واإلجرائي النظري املستوى على النقدية والتشوهات تالرتاكما من جمموعة

 الالمتناهي الصراع من ألوا© وخلق األدبية للنصوص معاجلتهم أساليب يف وحىت واملصطلح
 يف املغاالة جرّاء من حمقق ضرر األديب uلنص حلق «: حيث النصوص قراءة يف بينهم

 يفسر اليت املناهج حبدود إليه النظرة قيدت حني وذلك" اإلنسانية العلوم" ملناهج إخضاعه
 هلا خيتار أن على القراءة مفتوحة تبقى وأشكاهلا،أجناسها اختالف على النصوص تلك )8( »³ا

 اإلبداع من اهلائل الكم بني من االختيار حيسن أن و،هلا املالئم النقدي املنهج احلاذق الناقد
  .األديب النص طبيعة افرضته وحتمية ضرورة االختيار وهذا األديب

 إجرائيا مفتاحا الواعية النقدية القراءة ظلتو  :النقدية املناهج بني التكامل ظاهرة. 2- 1
 واملوازنة الشمولية فتبيح ،تقنياTا وعلى، منفردة أو جمتمعة واألدبية النقدية املناهج إىل للولوج

 ¦سيس إىل تؤدي فنية طريقة اuعتباره وإمنا  نقدية حمطة اuعتباره ليس اآثر©ه و³ذا ،واملقارنة
 العلوم وعن ،واألدبية النقدية املناهج عن معزول غري أصيل تكاملي عريب نقدي منهج

 ،وuحلوار، للحوار يتسع النقديّ  للخطاب فضاء افتتاح «على تعمل إذ ،األخرى املساعدة
»وميوله واجتاهاته العريبّ  اخلطاب تيارات بني

 يكمل النقدية املناهج فتاحان يف يتضح وهذا، )9(
  التحليلية ةوالرؤي املنطقي الفكر يف خاصة اآلخر بعضها

 ¦كدت، نقاد شباب مع، الراهن حاضر© إىل املمتد اتالستيني جيل حتمل وهكذا
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، احلديثة املناهج وفق وذلك، جامعياً ، املعرفية احلقول يف، أكادميياً  النقدي الدرس رغبة لديهم
 التوفر منهم املثابرون استطاع حيث،وتطبيقاً  وحبثاً  درساً  اجلديد النقدي ىاملعط مع ليتوصلوا

 نص( مرتبة إىل النقدي uألثر لالرتقاء حماولة يف) النقدية( فيها جتلت معاصرة) أسلوبية( على
، تشابكت وإن، ³ما االستخفاف أو ،التالية واالجتاهات، الرواد جهد مصادرة دون) إبداعي
 يف وتتأصل" املنهجيات" تتأكد حىت، عنها ودفاعاً  هلا حتيزاً  النقاش احتدم أو، جاملناه، أحيا©ً 

 أنّ  يرى  عباس إحسان  جند الصدد هذا ويف، ملموسة وإجرائيات ،واضحة آلية وفق، التطبيق
 منهج يف التكامل مبدى يقاس وإمنا، للتطبيق املالءمة أو الصحة مبقياس دائماً  يقاس ال النقد «

»صاحبه
)10(  

 البحث تنظيم على القادرة الوسيلة كو�ا من النقدية املناهج بني التكامل  أمهية تتأتى
 هذه عن االستغناء الناقد يسع وال، خاصة طرائق ووفق،حمددة إجراءات خالل من النقدي
 أن أراد ما إذا، به ليستهدي أكثر أو منهج « إىل ماسة حباجة فهي غائبة أو حاضرة،املناهج
 يسلكها أن له ينبغي اليت املسالك له لتحدد املعامل واضحة نظرية تؤطره جاداً  عمله يكون
»والعثرات املزالق وجتنبّه

 يستدعي فإنّه أكادمييا املقدم العمل كان إذا وخاصة النقدية )11(
 والتطبيق التنظري آلية بني واملعريف ،املنهجي التكامل ظاهرة ليؤسس نقدي منهج من أكثر
 بني ´خرى أو بطريقة جيمعون فهم النقد غمار خيوضون حني جند هنا ومن،األديب النص على
 عملية معم تتم و³ذا،غريب بشكل متناهية بدق والنصاين والسياقي املعياري النقد

 النقد حلقات بني التكامل أسس لتنبين ءسوا حد على واملبدع للباحث املعرفية االزدواجية
  .واملعاصر واحلديث القدمي

 ومن: األدبية الظاهرة على تطبيقه وإشكاليات يالسيميائ املنهج: الثاين وراحمل - 2
 اليت" السيمياء" وخاصة النصانية النقدية املناهج منطلق كانت احلديثة اللِّسانيات أن املعلوم

 وجه على ونقاد© ،أدبنا عن الغريبة اT ومصطلحا وأنصارها وفروعها اجتاهاTا تعددت
 أزمة اخلصوص هوج على منها التطبيقية ةالنقدي تاإلشكاليا من الكثري أفرز ممّا، اخلصوص

 اإلجرائية األدوات حتيد وصعوبة، النقدي التحليل عملية يف النقاد بني املصطلح توحيد
 النقاد عليه يقف معني نقدي اجتاه على الوقوف عدم مث ومن  النقديـة النصوص على املطبقة
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 األحيان أغلب يف حيث، والناص الناقد بني متفقة قنياتت وفق املؤسس النقد فعل لتوحيد
 املستعملة واألدوات األطر خمتلفة تبقى األمر �اية يف أ�ا إالّ  السيميائية النقدية القراءات نعدد

 املسلط النقد حول عينه اإلبداع صاحب لتسأ لو ذلك من واألكثر، األديب النقد عملية يف
/  املؤلف قتل" مسألة تبقى مث ومن كذا يقل ومل ،كذا ديقص مل ´نّه ألجابك منتجه على

 للنص ينظر جديد عريب نقدي وطرح،نظر إعادة إىل حباجة تبقى مسألة" النص على واإلبقاء
 .  السواء حد عل والناص

 مثرة هي السيميائي املنهج بينها ومن احلديثة النقدية املناهج أن على اثنان خيتلف ال
 مثل مثلها العريب العامل إىل انتقلت وأ�ا،املادية حضارTا وحصيلة)  أمريكيةو  أوربية( غربية ثقافة
 إال بوسعه يعد فلم، العريب العامل هزت اليت الغربية التأثري موجة طريف عن احلضارة معامل uقي
، العربية احلضارة يناسب ما حبسب – القول صح إن – التصنيع إعادة أو التقليد أو التبين
 منتصف منذ" العريب الوطن عرفه الذي السيمياء علم ظهور عند ثحد ما وهذا

 .)12(السبعينيات

 القرن من الستينات بداية تعدّ : "السيمياء" العالمات لعلم التارخيية تاإلرهاصا .1- 2 
 يف متداولني مصطلحني خالل من، العامل أحناء كل يف العالمات لعلم الفعلية البداية العشرين

 احتدا أن إىل) سيميوطيقا/ سيميولوجيا: (مصطلحا ومها، واألمريكية الفرنسية الغربية الثقافة
 سنة uريس يف انعقدت اليت للسيميوطيقا العاملية اجلمعية اختذته بقرار السيميوطيقا uسم

 جنـد وأخريا ،"إيكو أمربتو  ،لومتان يوري"  اجلمعية هذه يف النشطني األعضاء ومن ،م1969
  ".كريستيفا جوليا"  ةالبلغاري الناقدة

 هذا وأ�ر، للسيميوطيقا عاملي مؤمتر أول ،م1973 سنة إيطاليا يف مبيالنو انعقد  «كما
 اليت الدولية اجلمعية أن حىت ،)13( »واإلجرائية، النظرية السيميولوجيا مفاهيم أهم املؤمتر

 وإن، ميولوجياسي اسم خترت ومل، سيميوطيقا اسم هلا اختارت، م1974 سنة فرنسا يف ¦سست
 فإنه، بريس  سيميوطيقا أو ،سوسري دي سيميولوجيا يف سواء جدا متشا³ني املصطلحان كان
  .العلم هذا تطور حقل يف لعبته الذي الدور ذلك إىل اإلشارة من البد

 يف تصب لكنها، متنوعة تعريفات) السيميولوجيا( الغرب علماء عرف فقد مث ومن 
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 تزفيتان"  من كل إليه أشار ما وهذا، "العالمات يدرس الذي العلم" فهي واحد منبع
  . وآخرون" ميتز كريستيان"و" قرمياس جوليان"و، "تودوروف

 يعين الذي "Sémeîon":اليو©ين األصل من « تتكون السيميولوجيا إن حيث
»خطاب يعين الذي" Logos"و، عالمة

 يف يبحث الذي العلم « :ذلك أيضا تعين كما )14( 
 »حركية أو، أيقونية أو، كانت لغوية الماتالع أنظمة

)15(.  
 حيدد إذ، دهاوأجو  التعريفات هذه أوىف ،"مو©ن جورج" تعريف أن ويبدو

 اليت )الرموز أو( العالمات أنساق كل يدرس الذي العام العلم«  ´�ا السيميولوجيا
 فقد" فضل صالح" بينهم ومن ،العرب العلماء أما، )16( »الناس بني التواصل يتحقق بفضلها
 هذه وكيفية، الدالة تاإلشارا كل يف الرمزية األنظمة يدرس الذي العلم « ´�ا عرفها
»الداللة

 الذي العلم ذلك هي السيميولوجيا «: بقوله" السرغيين دمحم"  ذهب حني يف )17(
 من وويبد، )18( »مؤشر5ً  أو، سننيًا أو، لغو5ً ، مصدرها كان أ5 العالمات أنظمة يف يبحث
 أو السيميولوجيا أن على يتفقون أصحا³ا أن، سابقة تعاريف من ذكر ما خالل

  .اللغوية واألنظمة uلعالمة يهتم علم السيميوطيقا
، الشم عالمات ،احليوا©ت كعالمات « متباينة واسعة ميادين العلم هذا يشمل كما
، "intonation" موالتنغي األصوات أمناط، البصري االتصال، اللمس بواسطة االتصال

 ،املكتوبة اللغات ،الصورية الّلغات، املوسيقى، اجلسد وأوضاع حركات ،الطيب والتشخيص
»...األز5ء أمناط ،األدب قواعد ،ا¾هولة األجبد5ت

 )19(.  
 العالمة علم ظهور ارتبط العشرين القرن وبداية، عشر التاسع القرن �اية «ويف

 )u« )20آلخر منهما كل معرفة عدم من uلرغم ،ظهوره يف إليهما الفضل يرجع عاملني بوجود
 "Sémion" من "Sémiologie" مها شائعني مبصطلحني واحد علم إىل ينتهيان حيث

، )م1913ت- F. De Saussure" )1856"، سوسري دي فرديناند اللغوي حسب اليو©نية
" Sémiotics"أو، اعيةاالجتم دالالTا يف العالمات دراسة يف العلم هذا سوسري حصر ولقد

 الذي) م1919 ت- Ch. S. Pearce" )1838"" بريس ساندرس شارل" الفيلسوف حسب
   .منطقيا تدرس العالمة جعل
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 جعل ´نْ ، الفرنسية اللغة يف املصطلحني بني الفارق غرمياس حدد األمر �اية ويف
 العالمات حول زةاملنجَ  واألحباث العملي اجلانب إىل أي ،الفروع إىل حتيل" السيميوطيقا"

 اإلطار على أي ،األصول على للداللة" السيميولوجيا" استعمل حني يف اللفظية وغري اللفظية
" السيميولوجيا" أن أساس على املصطلحني بني آخرون وفرق، العالمات لعلم العام النظري
 اللسانية األنظمة" السيميوطيقا" تدرس حني يف، السري كقانون اللسانية غري العالمات تدرس

  .األديب كالنص
 وحتوالت،رجات املعاصر النقدي اخلطاب شهد :تطبيقه وآلية السيميائي املنهج. 2- 2
 أفقية قراءة من القراءة فتحولت ،العشرين القرن من األخرية العقود يف وعميقة كربى
 نقديال الفعل هذا إىل سبيل وال، النص أغوار سرب حتاول متسائلة عمودية قراءة ىلإ معيارية

 بسرية Tتم اليت التقليدية النقدية التصورات يرفض « الذي السيميائي uملنهج uلتسلح إال
 إنتاج من كتابية قطعة « أنه زاوية من إليه فينظر للتأويل قابلة بنية النص ويعترب )21( »املؤلف
 من معينة صورة ويف اإلنساين التاريخ من معينة نقطة عند أشخاص أو شخص
 الشفرات يستملون الذين القراء ألفراد التأويلية اإلمياءات من معانيه ستمدوي،اخلطاب
»هلم املتاحة والثقافية،والداللية،النحوية

)22(   
 القراءة وأصبحت خصوصية يف السيميائي املنهج اكتسب uلذات النقطة هذه فمن

 ،كاتبا لقارئا فيصبح،الكتابة من القراءة تقريب حتاول إنتاجية قراءة ضوئه على النقدية
 تستفز كثرية أسرار حيمل النص نأ تعترب السيميولوجية القراءة ألن ،للنص �نيا ومنتجا
 وبني واملدلول ،الدال بني املوجودة اجلدلية العالقة فهم من انطالقا رموزه لفك القارئ
 جتعل اليت الرموز دراسة من انطالقا الغائب املعىن عن البحث عملية فتبدأ والغائب ،احلاضر
 النص قراءة يف السيميائي فاملنهج عميقة ضمنية لغة إىل االصطالحية uللغة تنحرف الداللة
 يربط التواصل أشكال من شكال بوصفه فيه ويتموقع نفسه النص من ينبثق « جنده األديب
 مما النص الدال استنطاق مستوى على ينشط القارئ ألن والقارئ النص بني تفاعل عالقة
  )23(  »به متأثرا أو النص يف مؤثرا ليتفاع جيعله

 هناك لكن حتليله املراد األديب للجنس حسبا فتختلف السيميائي التحليل آلية عن أما
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 التحليل مناهج مقاله يف" زغينه على" إليها أشار واليت األجناس مجيع بني مشرتكة ربط نقاط
  :مرحلتني على السيميائي املنهج استعمال جعل ذإ السيميائي

 العادية النقاد قراءة عن ختتلف قراءة وهي القراءة مرحلة هي: األوىل املرحلة- أ
 على شيئا يعين النص أن أمهها أسباب عدة إىل االنفتاح هذا ويرجع الدائم uنفتاحها
  .أخرى عن قراءة كل ختتلف لذا الزمان يف عديدة حلظات ويف املكان يف عديدة مستو5ت
 ميكن هذا وعلى املعىن مرحلة إىل املادية من االنتقال ةمرحل هي: الثانية املرحلة- ب

 جنده الذي الكلمات  املعىن نفس دائما ليس  املعاجم يف جندها اليت الكلمات معىن أن القول
: لـ يكون أن ميكن أنه يعين وهذا «األخري uملعىن إال يهتم ال العالمات وعلم العقلي التواصل يف

  )24( »خمتلفا تفسريا تكون نأ ميكن جديدة قراءة كل وأن متعددة مدلوالت الواحد الدال
 من النوع هذا يتميزو  ،والوحدات املقاطع حتليل هو السيميولوجي حتليل يف فاألصل

 بنائها إعادة ميكن املبعثرة التحليل قطع جتمع فعندما التوزيع حمور على uعتماده «التحليل
 هي،صغرى مقاطع الواحد املقطع داخل توجدو (...)  املقطعية القراءة ترتاكب هكذا(...) 
 النص بقراءة نبدأ أن جيب  املقاطع أساسه بتحليل ولنقوم،متحركة غري جمموعات عن عبارة
 لذا،غريها من أكثر تربر األبنية بعض أن حتليل عند ونالحظ،(...) بناءه نعيد مث ةكلم كلمة
 حتليل يكون أن جيب لكن،(...)عالتوزي حمور على التيمات من ¾موعة وفقا ترتيبها ميكن

»أحكاما يصدر وأال منحازا يكون أال مبعىن مفتوحا حتليال املقاطع
 )25(  

 وuلتايل النص تفكيك يف تسهم اليت العديدة السيميائية اآلليات من آلية إال هي ما وهذه
  .معتربة واصطالحية ومعرفية،منهجية بقدرة املؤول يتمتع أن شريطة،¦وليه

 رجة املعاصرة ديةالنق احلركة عرفت :العربية الدراسات يف السيميائي املنهج رواج. 3- 2
 التحليلية املمارسات يف وتغلغله العريب العامل حدود إىل السيميائي املنهج تسرب بعد قوية

 النظري التلقي على النقاد من عدد فانكب ،خاصة والروائية ،الشعرية للنصوص النقدية
  .اجلديد النهج هذا عطياتمل التطبيقي واإلجرائي

 السبعينات منتصف منذ السيميائية القراءة عرف العريب الوطن فان هذا وعلى
 األقالم خالل نم وهذا، املعاصر العريب املغرب بوابة من الثمانيات خالل تتأسس وأخذت
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 وعبد ،مفتاح دمحم « من لكل التعميم ال اخلصوص وجه على نشري،احلقل هدا يف أسهمت اليت
 ياملرزوق ومسري،العشي وعلي، املغرب من كراد بن والسعيد، املاكري ودمحم، كليطو فتاحال

 بن ورشيد، بورايو احلميد وعبد، فيدوح القادر وعبد مرmض املالك عبد وإىل،تونس من
 من البقاعي خري ودمحم، السعودية يف الغذامي هللا وعبد، اجلزائر يف ةروايني والطاهر، مالك
»ومصريون عراقيون،لبنانيون وهناك سور5

 )26 (  
 ضالتهم فيه وجدوا إذ اجلديد املنهج ³ذا العرب النقاد من البالغ االهتمام من وuلرغم

 يف اعليه نشأ اليت ´ساسياته واضحة اسرتاجتيات غياب مشكلة أن إال النصوص حتليل يف
uالسيميولوجي النقدي االسرتسال يف األول والعائق املشكلة ظلت أور .  

 يف االختالف نالحظ فإننا املعاصرة النقدية الغربية الثقافة على املوضوع حلداثة نظرا
 تعددت إذ، ذاته" السيميائية" مصطلح من بداية،السيمياء حبقل املتعلقة املصطلحات ترمجة

 هو االختالف هذا يف والسبب، غريها أو) العالمات علم، اإلشارتية، كالعالماتية( الرتمجات
 حبكم يرق مل إذ، أورu يف عليه عما متاما خيتلف العريب العامل يف السيميائية املصطلحات ضعو  « أن

 دقيق علمي خلطاب مؤسس منوذج بلورة اىل املستعملة املصطلحات يف املوجود التضارب
  ) 27( »سلفا به اخلاصة اإلجرائية وأدواته، مفاهيمه يضبط

 بعض برتمجة بداية – القول صح إن – ربالع السيميائيون أو العرب النقاد قام وقد
 مث ومن، السيميائية اللسانية الكتب بعض و¦ليف السيمياء بعلم اخلاصة الغربية الكتب
 أن قبل، النظري التأليف إىل انتقلوا مث، وتعريبها الغربية للمصطلحات املعجمات بعض ¦ليف

 الرحلة هذه" بعلي اويحفن" تناول وقد النصوص على السيمياء لتطبيق مؤلفات خيصصوا
 من أنواع ثالثة فذكر)  السيمياء جمال يف العربية التجربة( «: مقالته يف العربية السيميائية

»السيمياء واقع دراسة خالهلا من ميكن  اليت احلديثة العربية املصادر
 )28 (  

 نقدية أزمة غريه مثل السيميائي النقد عرف :النقدية السيميائي املنهج أزمة. 4- 2
  :اآلتيني الصعيديني على وهذا به تعصف أن كادت
 النقدية املفاهيم تعدد مشكلة حاليا السيميائي النقد تواجه :النظري دالصعي على- أ
»النظرية واملنطلقات املنهجية اخللفيات تباين «و،يالسيميائ للمنهج

 النقاد لدى خاصة) 29( 
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 إىل حتما املفهومية املعرفية طراuتاإلض هذه وتؤدي، السيميائي املنهج حقل يف املشتغلني
 العريب القارئ بني القطيعة« ينشئ مما املتلقي ذهن عن والعميقة الصحيحة الرؤية بحج

»السيميائية والنظرية
 عشر تسعة بيقار  ما" بوخلخال هللا عبد" الناقد أحصى وعليه ،)30( 

 علم ،السيميولوجية، السيميائية « منها واليت وحدها للسيمياء مصطلحا
»...الدالئلية،العالمات

 وذلك،�نوية النقدية أمهيتها على تبقى املصطلح مشكلة أنّ  إالّ  )31( 
 ما هذا واحد مفهوم تضمني يف أصيلة تبقى فهي نقدي ملنهج املصطلحات تعددت مهما أنّه
 كلها السيميائية ملصطلح ةيف الرد املصطلحات فجملة «:قائال" mوريريت بشري" إليه رأشا
 الداللة صعيد فعلى، اإلجرائي أو النظري املستوى على سواء املنهج مضامني إىل يلحت

  .)32( ندفا مرتا مصطلحان فهما والسيميولوجية السيميائية مصطلح بني الفرق املصطلحية

 بقصور أنفسهم السيميائيون يعرتف للمصطلحات النظري التعداد ظل ويف
 جيري« ةالسيميائي يف احلديث ´نّ  يعرتف" J.Koky: كوكي جورج"فـ وضحالتها ةالسيميائي

» متيز وبال خمتلفة اجتاهات يف
 أنّ  يصرح" Greimas:غرمياس" جند الصدد نفس ويف، )33( 

 ثالث زتتجاو  ال مدة يف عليها الناس حديث يكف وأن، موضة جمرد تكون قد السيميائية
 جمرد « يكون أن ايعدو  ال باينةاملت uجتاهاته  السيميائي املنهج ويبد مثة ومن) 03( سنوات

  .)34( املفهوم تعدد مشكلة عن هذا متميزا معرفيا جماال كونه أكثر اقرتاحات
 املستوى على النقدية السيميائي املنهج أزمة تنبع قد :التطبيقي دالصعي على - ب
 لو وحىت ،األديب النص نقد يف سلفا عليها متفق آلية وجود لعدم  وذلك أساسا اإلجرائي

 النصوص وإخضاع، إجرائيا النظر5ت هذه تطبيق يبقى ووّحدت النظرية املفاهيم هذه قاربتت
 ويف بالغر  يف أنفسهم املّنظريني السيميائيني تصرحيات هبينت ما وهذا، اللبس به حييط أمرا هلا

 مقنعة إجابة عن تبحث الىت األسئلة من مجلة يطرح" مرmض املالك عبد" جند حيث،الشرق
 ؟،أين إىل؟ أين من  «:قائال فيتساءل إبداعية ظاهرة أي تناول يف هاستعمال املراد نهجامل حول
»؟النص نقتحم منهج و´ي

 )35(.  
 فاالختالف، األدبية الظاهرة عل يالسيميائ املنهج لوطبق وفيما، املنهج عن هذا

 اإلجرائية تلألدوا استخدامهم أنّ  ذاك،بينهم فيما السيميائيني احملللني بني كبريا سيكون
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 املشكلة من تزيد واحد كل لدى النقدية والتجارب الثقايف املستوى ©هيك،اآلخر عن متباين
، املتعدد التنظري إىل عمومه يف يعود وهذا ،العريب النقد يف خاصة قائمة التطبيق مشكلة لتبقى
 سللمقايي اإخضاعه دون مباشرة وتعريبها الغربيية للمصطلحات املرتمجة املفاهيم تعدد وكذا

 اليت النظرية املصطلحات غموض يف ديزي مما ال أو ،هلا العريب األديب النص وقابلية ،النقدية
 للكيفية املؤسس الصحيح الفهم كذل إىل أضف معا واملتلقي، الناقد على مبهمة عصية تبقى

 على بتطبيقها هلم فكيف نإذ متييز دون النصوص على املصطلحات تنلك لتطبيق السليمة
  .ما معرفية وفلسفات، معينة فكرية رؤى تعكس عربية نصوص

 وهذا منها اخلروج يستحيل عويصة نقدية ةأزم لنا لليشك معا الصعيديني يندمج وعليه
 وعن، ثقافتنا عن غريبة تبقى اليت الغربية للمناهج تناولنا يف ونقدية منهجية مطبات أمام جيعلنا
 للفاعلية قابل(...) املناهج « هذه مجيع أنّ  جند  ناه ومن، وتفصيال مجلة اوإبداعاتن أدبنا

 عتق ما ويف  القرائي املنهج حتديد به املنوط هو األول اإلبداعي النص يكون أن على، املتفردة
 األول القرائي األصل واعتبار حدة على منهج كل يف اإلحاالت تقنية جتاوز مع، شفراته عليه
»امدلوالT عن الدوال فك هو

 حاولوا الذين احلدثيني النقاد بعض جهود يينف ال هذاو ، )36( 
 املتجانس بني الرتكيب على ديعتم حديثا عربيا نقد5 خطاu طّوروا « إذ أنية نقدية حلول إجياد
 الثقافة صلب يف املتميز واإلحبار ،املتعددة املناهج بني املؤلفة والنمذجة، املختلفة التيارات من

»العربية
 )37(.  

 تبحث جتعلها متعددة أوجه هلا أصبحت العربية النقدية النظرية أن هذا كل من واملهم
 دمحم" منهم املغاربة خاصة السيميائيني نقاد© عند اجلادة احملوالت خالل من هلا التأسيس عن

 وغريهم ،...كراد بن والسعيد، محداوي ومجيل، يقطني وسعيد ،كليطو الفتاح وعبد ،مفتاح
  .العريب يالسيميائ للنقد التأصيل حياولون مازالوا ممن

  
 ©قد يراعيها أن جيب اليت اهلامة النقاط من مجلة إىل املداخلة توصلت لقد :النـتائج

 إىل « سعت مشار³ا اختالف على النقدية املناهج جلّ  ألنّ  اخلصوص وجه على األديب النص
 جمافاة مقابل يف أرقامهو  وأحكامه معادالته من واالستفادة أدواته واستخدام uلعلم التشبه
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» الذاتية الرؤية وإنكار الذوقية التأثريات
 املالحظات هذه معظم فإنّ  العموم وعلى. )38(

  :كاآليت النقدية
 أكان سواء كّلها األدبية الظاهرة يستوعب أن واحد نقدي منهج مبستطاع ليس  - 1

 أغوار يف تبحث الىت املعطيات من غريها أم العلم معطيات على قائما نقدي املنهج ذلك
  .األدبية الظاهرة
 من وأصالته النقدي األداء ومجال،الذوق بسالمة يتحلى أن الناقد على جيب  - 2
 .األديب النص بنية حتكم الىت اخلفية العالقات وتفحص استنباط خالل

 عليها يقف أن جيب اليت النقد على والتمرس التكوين عملية إىل اإلشارة جيدر  - 3
 على وعرضها النقدية العمليات من اإلكثار خالل من وذلك رياكث النقدي العمل صاحب

 .اخلصوص وجه على القرّاء

 ملا اإلبداع عن حكته وكف، الغربية النقدية املناهج هيمنة ختت العريب نقد© وقوع  - 4
 كّله وهذا،اإلبداعي الّنص وطبيعة،اخلاصة الثقافية مهومنا واقع من ومنطلق ومتفّرد لأصي هو
 .العريب نقد© حيياها الىت املنهجية الغربة إ�اء أجل من

 للظاهر النقدي العجز مطبات يف توقع ما املعاصرة النقدية املناهج من كثريا  - 5
، النص شفرات تفكيك على املنهج قدرة لعدم أو اخلاصة النص لطبيعة وهذا، األدبية

 .التحليل عملية أثناء له النقدي املنهج ومناسبة

 من العديد يف تتقاطع أّ�ا إالّ  وتقنيا،مرفولوجيا  املعاصرة لنقديةا املناهج تباين رغم  - 6
 وتباين،النقدي العصر فاختال رغم منا إغفاهلا يصعب نقدية فجوات أ�رت اليت القضا5
 هلذا اخلاص الوجه على والناقد،للمبدع والّلغوية املعرفية األفاق وتطور،©قد كل أدوات
 والتعديل ،تشريحال أساليب من ىتلق ما تلقى النقدية ةالساح على املعروضة النصوص كانت

 اإلبداعي العمل بصاحب خيرج حىت أو ايوسعه أو نقدها حلقة من قيضي إما الذي النقدي
 واملبدع الناقد بني ورد أخذ يف األصيل النقد عملية تبقى وهكذا  األعمال من املألوف عن
 .ضدية ثنائية يف
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 كّلها التأثرية أو األكادميية أو النصانية أو،ةلسياقيا النقدية املناهج أنّ  عموما  - 7
 األصول يف عاليا امفهوم تتطلب املنال صعبة األدبية الظاهرة تبقى حني يف ابينه فيما متكاملة
 الرقمية العني حتت املوضوع النص حواشي كلّ  مبسح للناقد يسمح  مركب معريف وبناء النقدية
   داجلا للناقد

 حنو تتجه ،اإلبداعي العمل جوهر حول تتمركز حركة مثّة اهجاملن تلك كلّ  ويف«
 العملية تبق وهكذا، )39( »منه االقرتاب يف تتطرف وقد، األديب النص ةبني من االقرتاب

 .   األدبية الظاهرة قومغالي مداخل على تقف    حىت ورد أخذ يف النقدية

  
  :اهلـوامش

 احتاد منشورات من ةدراس، الشعري النص بنائّية يف دراسات ..)النقدية( الكالم آلة: اجلزائري دمحم )1(
-http://www.awu-dam.org/book/99/study99/169-m :1999 دمشق العرب الكتاب

j/book99-sd002.htm 
، األديب والنص السيمياء،األول الوطين امللتقى حماضرات،السيميائي التحليل مناهج :زغينة علي )2(

  .133ص،2000 نوفمرب 8- 7 زائراجل،بسكرة جامعة منشورات
 
 الكتاب احتاد منشورات من ةدراس ،العريب الشعر يف التّناصّ  جتلّيات الغائب النَّصُّ  :عزَّام حمّمد) 3(

    http://www.awu-dam.org/book/01/study01/52-m-a/book01-sd001.htm:2001 دمشق العرب

، مصر، أبريل من السابع جامعة منشورات، جهومناه قضا5ه احلديث األديب النقد: هويدي صاحل) 4(
 .25 ص،1،2004ط

 ص، 1،1999ط، مصر، القاهرة، املصرية النهضة مكتبة، األديب النقد أصول :الشايب أمحد) 5(
105  . 

 من ةدراس، )والتناص القدمي بلألد النقد نقد يف دراسة(األديب النقد يف املسبار:مجعة حسني أمحد )6(
  :2003 دمشق العرب ابالكت احتاد منشورات

http://www.awu-dam.org/book/03/study03/5-h-j/ind-book03-

sd001.htm 

  
،  مصر،القاهرة، والتوزيع والنشر للطباعة بدارغري، "ومإليه" األديب النقد يف: الربيعي حممود )7(

 .261 ص، 1،2001ط
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  .260 ص،نفسه املرجع) 08(
 من ةدراس ،معاصرة عربّيةٍ  نقديّة مراجعةٍ  يف قراءةٍ  اولةحم واخلطاب النـَّقــد: خضر مصطفى) 09(

  :2001 دمشق  العرب الكتاب احتاد منشورات
http://www.awu-dam.org/book/01/study01/190-m-h/book01-sd002.htm  

 احتاد منشورات من ةدراس، الشعري النص بنائّية يف دراسات..) النقدية( الكالم آلة:اجلزائري دمحم )10(
-http://www.awu-dam.org/book/99/study99/169-m  :1999 دمشق العرب كتابال

j/book99-sd002.htm 
  العرب الكتاب احتاد منشورات من ةدراس ،العراق يف العريب الشعر نقد اجتاهات: الزبَيدي مرشد )11( 
-http://www.awu-dam.org/book/99/study99/114-m-z/book99 :1999 دمشق

sd002.htm  
 والنص السيمياء الثاين الوطين امللتقى حماضرات،السيمياء جمال يف العربية التجربة: بعلي حفناوي) 12(
            .164 ص، 2002 أفريل 16- 15 اجلزائر،بسكرة جامعة منشورات ،األديب

 
 نصوال السيمياء، األول الوطين امللتقى حماضرات، األديب والسرد االسيميولوجي: مفقودة صاحل) 13(

 .318ص، 2000، نوفمرب، 7 ،6، بسكرة جامعة منشورات، األديب

، مصر، القاهرة، والتوزيع للنشر فرحة دار، الشعر ونقد السيميولوجي االجتاه: كامل خلف عصام) 14(
 .18ص، 2003، 1ط

، مارس/يناير، 3ع، 5مج، الكويت، الفكر عامل جملة، والعنونة السيميوطيقا: محداوي مجيل )15(  
  .                                                           80ص،1997

. الشام أدuء رابطة، السيميائي املنهج: أمعضشو فريد )16(
http://www.adabasham.net/show.php?sid=11078  23/04/2007

 

 .19ص ،الشعر ونقد السيميولوجي االجتاه: كامل خلف عصام   )17(

، املغرب، البيضاء الدار، والتوزيع للنشر الثقافة دار، السيميولوجيا يف اضراتحم: السرغيين دمحم )18(
 .6، 5ص، 1987، 1ط

 .14، 13ص ،الشعر ونقد السيميولوجي االجتاه: كامل خلف عصام )19( 

  .15ص، السابق املرجع) 20(
  األول لوطينا امللتقى حماضرات، األديب النص قراءة يف السيميائية املقاربة: األطرش يوسف )21(

 

  .144 ص، 2000نوفمرب 8- 7 اجلزائر،بسكرة جامعة منشورات ،األديب والنص السيمياء
  .145 ص، نفسه املرجع) 22(
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  .146 ص،نفسه املرجع) 23(
  .135،136، ص ،السيميائي التحليل مناهج :زغينة علي )24(
  .137،138،ص، نفسه املرجع) 25(
 والنص السيمياء الثاين الوطين امللتقى حماضرات،السيمياء جمال يف العربية التجربة :بعلي حفناوي )26(
  .164 ص ،2002 أفريل 16- 15 اجلزائر،بسكرة جامعة منشورات ،األديب

  .165 ص، نفسه املرجع )27(
  .160،174 ص، نفسه املرجع )28(
 السيمياء،الثاين الوطين امللتقى حماضرات ،السيميائي النقد فهم يف أجبد5ت :mوريريت بشري )29(
  .207ص، 2002 أفريل 16- 15،اجلزائر،بسكرة جامعة منشورات، األديب والنص

  .نفسها الصفحة، نفسه املرجع) 30(
 واألدب اللغة معهد،"األديب والنص السيميائية النقد ميدان يف اجلزائري األدب: " ملتقى أعمال) 31(

  .75 ص، عنابة جامعة،العريب
  .207ص، السيميائي النقد فهم يف أجبد5ت :mوريريت بشري )32(  
  .28 ص، "األديب والنص السيميائية النقد ميدان يف اجلزائري األدب: " ملتقى أعمال) 33(

   .207ص، السيميائي النقد فهم يف أجبد5ت :mوريريت بشري)  34(

209 ص،نفسه املرجع) 35(
.  

 ص، 1،2002ط، مصر، للكتاب مةالعا املصرية اهليئة،النقدي املصطلح نظرية:  جاد دمحم عزت) 36(
312  .  

، 1،2002ط، املغرب، ءالبيضا الدار، الشرق إفريقيا، املعاصر النقد مناهج: فضل صالح) 37(
  .153ص

  .152 ص، نفسه املرجع) 38(
  .نفسها الصفحة،نفسه املرجع) 39(

 

 


