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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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فهر�س 

 ا�ستـهالل 

13 �شعيد يقطني ـ املغرب  من اأجل تفكري ن�شقي 

متـــون 

17 دِّ يف �شعر نزار قباين مقاربة حتليلية نقدية  �شامي ح�شني علي الق�شو�س  املفارقة وِخَطاب ال�شِّ

37 الالمنتمي واخرتاق الّنموذج املو�شوف)مقاربة ثقافية يف ال�ّشعر اجلاهلي(   خل�شر هني 

55 جتليات ال�شورة يف �شعر �شالح الزهراين درا�شة يف الت�شكيل والدللة   حممد �شالح حماد احل�شيني 

 دللت  

79 العوامل املمكنة يف الرواية التاريخية قراءة يف رواية القر�شان   لولوه ح�شن العبد اهلل 

95 �ُشَنُ الّن�س َنحَو تاأويل �شو�شيولوجي للعالمة ال�ّشردية الّنقد العربّي احلديث مثال   خالد علي يا�س 

109 اخلطاب القيمي يف الق�شة القطرية الإ�شكالية... واملمار�شة   رامي اأبو �شها 

129 وظائف متثيل اخلطاب الغريي يف الرواية وفق املنظور الباختيني   اأم ال�شعد حياة 

�سياقات 

143 �شيميائيات الأن�شاق احلية: من العالمات الع�شبية اإىل الن�س اجليني   ح�شيب الكو�س 

165 عادل فتحي ريا�س  البناُء النَّ�َشقّي يف القراآن مفهومه وتطبيقه النحوي  
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لغويات 

189 احممد املالخ  التوا�شل: اأ�ش�شه الل�شانية ومقت�شياته املعرفية  

207 ال�شتماع من منظور الكتابة ول�شانيات املنطوق   عبد ال�شالم ال�شيد حامد 

225 بالغة الإقناع يف �شور اخلطاب املقامة اجلرجانّية للهمذاين اأمنوذجا   حمّمد النا�شر كّحويل 
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دعوة للمشاركة
يف العدد القادم )ربيع 2017( حول مو�شوع

» نظرية ال�سياق «



دالالت أنساق
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ُسَنُ الّنص َنحَو تأويل سوسيولوجي 
للعالمة الّسردية 

 الّنقد العربّي احلديث مثاال

د.خالد علي يا�ض

 جامعة دياىل/العراق

 khalidyaas@yahoo.com

تاريخ اال�ستالم: 5/)/2017

تاريخ القــــــبول: 2017/9/12 

امللخ�ص :

 حتـــاول هذه املقاربة الرتكيز على اجلانـــب الثاين من الوعي اجلمايل لل�سيميائيات، باتخاذهـــا البعد ال�ّسو�سيولوجي 

اأ�سا�سا معرفيـــا لهـــا، متكئة على طروحـــات فل�سفة ما بعد احلداثـــة) postmodernism (، وقد اتخـــذْت من حقل نقد 

الّنقـــد منطلقـــا اإجرائيا تعتمده الإثبـــات روؤيتها اخلا�سة للن�س، وقد متَّ ذلك من خالل اختيـــار جتارب نقدية عربية حللْت 

الّنـــ�س الق�س�سي على وفق منهـــج �سو�سيو �سيميائي، ملحاولة الو�سول اإىل منهج متكامل يف ك�سف اآليات تكون �سنن الّن�س 

ال�سردي على وفق العالقة الدينامية بني ما هو جمايل وما هو واقعي، وهو ما �سعْت اإليه املقاربة لك�سف اليات تاأويل مغايرة 

للعالمات عن طريق املنهج ال�سو�سيولوجي املعا�سر لتحوالت الّنظرية الّنقدية. 

الكلمات املفاتيح:

داللة، تاأويل، �سرد، ن�س، ما بعد احلداثة
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Text Code 
Towards a Social Interpretation of the Narrative Sign 

Modern Literary Criticism as an Exampl

 

Dr. Khalid Ali Ya’as 
University of Diyala - Iraq

khalidyaas@yahoo.com

 

Abstract
The approach adapted in this study focuses on the other side of the aesthetic 

consciousness of semiotics, taking the sociological dimension as a cognitive basis, relying 
on the philosophy of post-modernism.

Metacriticism (i.e. criticism of criticism) represents a procedural starting point for 
this study to prove its own view of the text. Therefore, some Arabic critical experiences 
were selected to analyze the narrative text according to a socio-semiotic approach. The 
aim of this is to arrive at an integrated method that helps in discovering the formation 
techniques of the literary text in accordance with the dynamic connection between what 
is aesthetic and what is realistic. This comparison aims at revealing different techniques 
of interpretation of signs according to the modern sociological approach of the critical 
theoretical changes.

Key word:
Code، Text، Interpretations، Narratives، postmodernism 
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 املدخل:

 اإّن عمليـــة البحـــث امل�ستمـــر عن منهـــج متكامل من 

حيث قدرته على قراءة اجلوانـــب املتعددة للن�س االأدبي 

جماليـــة و�سياقيـــة واأيديولوجيـــة، لهـــي الهـــم ال�ساغـــل 

للنقـــاد االجتماعيـــني املواكبـــني معرفيا وفكريـــا وروؤيويا 

لتحـــوالت الّنظريـــة الّنقديـــة يف مرحلة ما بعـــد احلداثة 

)postmodernism(، واإذا كان املنهج الّنقدي – كما 

هو معـــروف – طريقة تفكر واأ�سلـــوب يف االإجراء وروؤية 

يف التفكيـــك من وجهة نظر خا�سة، فـــاإّن ذلك ي�ستوجب 

اأْن يكون املنهج ال�سو�سيولوجي – هنا – معرّبا يف اأ�سلوبه 

واأدواته وروؤاه عن الّتحوالت املعرفّية والثقافية الكربى يف 

هذه املرحلة املتقدمة من تاأريخ الفكر االإن�ساين، وبهذا فقد 

احتمى مبا بعد احلداثة بو�سفها مظلة فكرية عامة يفيد 

منها علـــى وفق املواءمة االأيديولوجيـــة يف معاجلة املنهج 

والنظرية فل�سفيا ومعرفيـــا للنزوع نحو الّن�س، مبمار�سة 

علميـــة تفيـــد من املناهـــج التـــي �سادْت يف مرحلة ما بعد 

البنيويـــة ؛ واإدخالها يف �سياقات التاأويـــل ال�سو�سيولوجي 

للو�سول اإىل روؤية �سو�سيوـــ نقدية مواكبة لتطورات الّن�س 

ومكوناتـــه البنائيـــة بو�سفـــه كتابة متجاوبة مـــع العاملني 

ال�ّسو�سيو ثقايف من جهة والتلقي من جهة اأخرى .

 فاحلديث عن املناهج الّنقدية ملا بعد احلداثة خالل 

عالقتها بالتحليـــل ال�سو�سيولوجي لالأدب �سيو�سلنا حتمًا 

اإىل امتزاج منهجني معا�سرين مثل: ال�ّسيميائية والتاأويل 

بتداخلهمـــا مـــع الروؤيـــة الواقعية للن�س، وقـــد وعى ذلك 

بعـــ�ُس الّنقاد العرب املعا�سرين ؛ باحثني فيه عن اأ�سلوب 

ي ونتائجه  جديد ملزاوجة طروحـــات املنهج ال�ّسو�سيو ن�سّ

مـــع هذين املنهجني الّن�سيني للـــو�سول اإىل ما �سّماه بير 

زميـــا )�سيميائيـــة جديـــدة اجتماعية( ترتكـــز مقوالتها 

االأ�سا�سية على مفاهيم ال�ّسيميائية وحماولة اإظهار البعد 

االجتماعـــي لها، وهو اإظهار ينه�س يف حقيقته من اآليات 

تاأويل الّن�س للو�سول اإىل معرفة نهائية للمعنى وانفتاحه 

علـــى ما هو �سو�سيولوجـــي اأو اأيديولوجـــي، واإذا كان علم 

االجتمـــاع الكيفـــي ي�ستثمر اللغـــة حمـــاواًل و�سف احلياة 

اليوميـــة لالأفـــراد واجلماعات مثل املعـــاين واالنفعاالت، 

فاعتقـــد اأّن املناهج ال�سو�سيولوجيـــة الّنقدية احلديثة قد 

اأفـــادْت كثرًا من هذا العلم، خلدمـــة مهمتها يف الك�سف 

عن املعاين و�ُسنن الّن�س)code( والدالالت.

 وقـــد اعتمـــدْت ب�سكل ال يقبـــل ال�سك علـــى التجارب 

الفكريـــة ال�ّسابقـــة )املـــوؤ�س�سة( لهذا االمتـــزاج املعريف ؛ 

منـــذ التمييز الذي و�سعـــه )دي �سو�سر( بني الل�سانيات 

وال�سيميائيـــة يف حماولتـــه درا�سة تاأريخ العالمة وحياتها 

�سمـــن املجتمع، وهـــو اأمر ال ينـــاأى بعيدًا عـــن طروحات 

)فالدميـــر بروب( الـــذي در�س احلكايـــة الّرو�سية على 

وفق ال�سدية الدالليـــة للمعنى مما مهد )جلرميا�س( – 

كمـــا يوؤكد بيرزميا – لكي يكـــ�سف اأهمية البنية الّداللية 

العميقة التي �سوف ي�سوقهـــا االأخر بعناية فائقة لتقدمي 

روؤيتـــه للنقـــد ال�سو�سيولوجـــي يف �سوء طروحـــات املنهج 

ال�ّسيميائـــي، وهو انفتاح على الواقع ميكن مالحظة مثيله 

يف الفكـــر الّنقدي االأمريكي اأيـــ�سًا وال�سيما مع طروحات 

)بر�س( الذي مل يكتِف بالدال واملدلول اللذين ر�ّسخهما 

دي �سو�سر، بل عمد اإىل و�سف العالقة بني الّن�س واملعنى 

علـــى وفـــق ثالثـــة اأقانيـــم هي:االإيقونـــة icon( واملوؤ�سر 

)index( والرمـــز )symbol( وهي روؤية ترجح عالقة 

املعنى الواقعي لالأقانيم مبا هو خارجي، وميكن مالحظة 

بدايات ذلك اأي�سًا عند تاأويليني اآخرين يف وعيهم الأهمية 

اإدراك املعنـــى �سمن �سياقات خارجية كمـــا فعل االأملاين 

)�ساليـــر ماخر( عندما حـــرر الهرمينوطيقا )التاأويل( 

مـــن اأ�سر القواعد التي حتـــدد عملية الفهـــم موؤكدا على 

�سرورة تاأويـــل الّن�س وعالقة ذلـــك بحياة موؤلفه، فتبنى 

ذلك)دلثـــاي( اأيـــ�سًا وطوره كثرًا )جـــورج غادامر( يف 
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�سمـــن عالقة الفن بالعـــامل اخلارجي من خـــالل املعنى 

 . 
)1(

الذي يحمله 

غـــر اأّن االنطالقـــة املهمـــة فعـــاًل يف حقـــل الّنقـــد 

ال�سو�سيولوجـــي التـــي اأثـــرت يف الّنقد العربـــي يف �سمن 

التجاور املعريف بني مقوالت ال�ّسيمياء والتاأويل والبنيوية، 

ومقوالت علـــم االجتماع االأدبي، حتققْت علـــى يد الّناقد 

الفرنـــ�سي ال�سهـــر )بيـــر زميا( الـــذي ا�ستطـــاع بقدرة 

عاليـــة امت�سا�س رحيق االأفكار املقدمة يف هذه املجاالت 

جميعًا، باحثًا عن منهج ما بعد حداثوي يدرك االأمربيقي 

واجلـــديل واالأدبي والّنقـــدي واالجتماعي والنفـــ�سي معًا 

اإىل جنـــب البنيوي وال�سكلـــي والفل�سفـــي، اإْذ تاأمل عوامل 

لوكات�س وغولدمان فكريًا ومل يهمْل بروب وجرار جينيت 

وغرميا�س وروالن بـــارت وبورديو وغرهم، لي�ستطيع من 

ية  ذلك كله �َسّن علم داللة جديد يحتفي بالرتاكيب الن�سّ

مب�ستوياتهـــا املختلفة معجمـــي، داليل، �سردي، لغوي اإىل 

جنـــب العامـــل االجتماعـــي و�ُسنن تاأويـــل املعنـــى والبنى 

ال�ّسرديـــة واجلماليـــة، فكان منـــذ تاأليفه لكتـــاب )الّنقد 

الجتماعـــي– 1985( ِقْبَلـــة يحـــج اإليها الّنقـــاد العرب 

الذين يطمحـــون اإجراًء حديثًا يف تفكيـــك الّن�س االأدبي 

وم�سايـــرة املناهج الّنقدية ما بعد احلديثة على وفق روؤية 

اجتماعية معا�سرة . 

اأيديولوجية العالمة:

لقد ظهـــرْت موؤثـــرات كتـــاب الّنقـــد االجتماعي بعد 

اأكـــرث من عقد علـــى تاأليفـــه يف امل�سهد الّنقـــدي العربي، 

ولعـــل واحـــدة من اأهم الـــّدرا�سات التي �سعـــْت لذلك هي 

درا�سة الّناقـــد املغربـــي املعني بالـــ�ساأن ال�سيميائي كثرًا 

�سعيد بنكراد املو�سومة)الّن�ض ال�ّسردي نحو �سيميائيات 

لالأيديولوجيـــا- 1996( مـــع اأّن �سعيدًا ال يحيل القارئ 

(1)  ملعرفة تف�سيلية لهذه الطروحات ينظر،في�سل االأحمر: معجم ال�سيميائيات: 
 26 القراءة :  نظريات  اإىل  التاأويل  فل�سفة  من  �سريف،  الكرمي  .عبد   266

وما بعدها . 

مبـــا�سرة اإىل طروحـــات زميـــا، اإْذ يبدي عنايـــًة وا�سحة 

بال�سيميائيني ال�ّسكليني مثل بارت وغرميا�س واإمربتو اإيكو 

؛ ف�ساًل عـــن حماولته جتزئة مقولـــة االأيديولوجي بروؤية 

جماليـــة تقرتب من علم االجتماع االإمربيقي، كما ُعرفْت 

مـــع كارل مانهامي الذي جعلها منطـــًا طوباويا يف التعبر 

عـــن ذاتية الفرد و�سمولية اجلماعة، لكنَّ هذا ال يعني اأّنه 

بنكراد مل يفـــْد من الت�سورات املارك�سيـــة لالأيديولوجية 

يف �سمن تعلقها بعالمة الّنـــ�س ال�ّسردي، وهو اأمر راجع 

لفهمـــه الآليات هذا الّن�س، التي يحددهـــا باالأيديولوجية 

والـــ�ّسرد وعـــامل املمكنـــات، فمـــاذا يعنـــي بهـــذه الآليات 

الثـــالث ؟ وهل لذلك عالقة بالتـــ�سور ال�سو�سيولوجي 

للنـــ�ض الأدبـــي؟ وحقيقة االأمـــر اأّن عملية انفتاح التحليل 

الّنقـــدي للن�س ال�ّسردي على املنحى ال�ّسيميائي بحثًا عن 

املعنى وت�سورًا الأيديولوجيـــة معينة، هي املغزى املركزي 

الـــذي ميثل هـــذه االآليات جميعًا، لهذا فغايـــة الّناقد هنا 

هـــو التداخل املعريف بني العنـــ�سر ال�سيميائي الدال وبني 

منطية الت�سكل االأيديولوجـــي للمعنى االأدبي داخل البنية 

ال�ّسرديـــة مبكوناتهـــا اجلماليـــة املعروفـــة، لهـــذا ينطلق 

�سعيـــد يف وعيـــه للم�ساألة مـــن مبداأ التـــو�سط االجتماعي 

الذي يحكـــم عالقة االإن�سان بعاملـــه اخلارجي عن طريق 

الذاكـــرة الفردية / الذاكرة اجلماعية، خالل قيم معينة 

لعـــامل املمكنات املتخيل يف �سمن عالقته بالواقعي وبهذا 

تنـــ�ساأ ال�ُسنَن على وفق ما مت االتفـــاق عليه �سو�سيولوجيا؛ 

الأّن مفهومهـــا قريـــب من مفهوم املتـــداول بو�سفه ممثاًل 

للعـــرف والرا�سخ يف دائرة ثقافيـــة معينة، و�سمن عالقة 

العنـــ�سر بهذه الدائـــرة الثقافية ي�ستعر مفهـــوم )�ُسَن 

الّتعـــرف( مـــن اإمربتـــو اإيكو لكـــ�سف العالقـــة املتداخلة 

بـــني جتربتـــني، اإحداهمـــا واقعيـــة واالأخرى فنيـــة �سمن 

عملية ت�سنينيـــة قائمة على تكوين بنية من العنا�سر التي 

 .
)2(

يحددها املعنى

(2)  ينظر، �سعيد بنكراد: الّن�س ال�ّسردي)نحو �سيميائيات لالأيديولوجيا( : 18 ،14 . 
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 يف �سوء هـــذا اال�ستعمال للعالمـــة ال�ّسردية بو�سفها 

عنـــ�سرًا جماورًا لالأيديولوجية ولعامل املمكنات يف دائرة 

اإنتاج املعرفة الب�سرية توافقا مع مبداأ كل جمتمع قادر على 

اإنتاج م�سامينه بطريقة خا�سة ثم من خالل االنتقال من 

هذه املادة امل�سمونيـــة اإىل اجلزئيات)ال�ّسكل االإبداعي( 

يتحـــدد ما ميكـــن اأْن يطلـــق عليـــه بنكـــراد اأيديولوجية، 

وقـــد اتخـــذ روايتني مثـــااًل اإجرائيـــا الإثبات وجهـــة نظره 

يف ذلـــك، الّروايـــة االأوىل هي)الـــ�سوء الهـــارب( ملحمد 

بـــرادة، والثانية)الـــ�سراع والعا�سفـــة( حلنـــا مينة ؛ وقد 

اتخـــذ يف االأوىل ثيمة اجلـــ�سد بو�سفه عالمة اأيديولوجية 

دالـــة على نـــ�سق ثقـــايف معني، مبينـــا الكيفيـــة التي ينتج 

بتاأثرهـــا الّن�س/الّروايـــة قيـــم االأيديولوجيـــة ودالالتها 

ذات اجلـــذور ال�ّسو�سيولوجية، مبعنـــى اأّنه يقارب مفهوم 

اجلـــ�سد اأو ال�ّسخ�سية يف الـــ�سراع والعا�سفـــة بو�سفهما 

عالمة متمركزة يف الّروايـــة ؛الأّنه يجري عليها ما يجري 

علـــى العالمة ال�سيميائية يف �سمـــن موا�سفاتها اجلمالة 

والدالليـــة من طبيعـــة ووظيفة وتكويـــن وا�ستغال ومعنى، 

لكّنـــه يف هـــذه الـــّدرا�سة مع ان�سغالـــه مبو�سوعـــة املعنى 

االأيديولوجـــي ال يجذبه فيهـــا ما يجذب اأ�سحـــاب الفكر 

املاركـــ�سي، فهـــو معنـــي بتتبـــع �ُسنَن املعنى داخـــل الّن�س 

اأكرث من اعتنائه بانفتـــاح داللة املعنى على االأيديولوجية 

اخلارجية. 

وقـــد تبنـــى يف �سمـــن ذلـــك الكثـــر مـــن االأفـــكار 

الّرا�سخـــة يف املنهـــج ال�ّسو�سيـــو نفـــ�سي الـــذي ر�ّسخه كل 

مـــن جـــورج طرابيـــ�سي ونـــوال ال�سعـــداوي، فـــ�ساًل عن 

مزاوجته بطروحات الّنقد الثقـــايف كما الحظنا وجودها 

عند الغّذامـــي، عندما يغدو العامل الـــ�ّسردي جتاذبًا بني 

قطبني،)الذكـــورة( مبا تولده من اأيديولوجية تبغي �سبغ 

العامل بذكورتهـــا كونها ت�سنينًا ملعـــاين الّرجال وحدهم، 

و)الأنوثـــة( التـــي تبدو �سورة موؤنثة للعـــامل فار�سًا عليه 

خ�سو�سيـــة االأيديولوجية االأنثويـــة، وهنا يكمن �سر داللة 

الّروايـــة حيـــث االرتكاز الكلـــي فيها على البنيـــة العميقة 

بينمـــا يبقـــى اجلزئي)الـــو�سف احل�سي( بنيـــة �سطحية 

تعرب عـــن املعنـــى االأول للن�س، وهـــدف ال�سيمياء يتجلى 

يف املعنـــى الثـــاين اأو الثالـــث، بينمـــا ا�ستطـــاع بنكراد يف 

درا�ستـــه للـــ�سراع والعا�سفة حتـــت عنـــوان )الأطروحة 

وطقـــو�ض ال�ستئنـــا�ض( ك�سف طبيعة العالمـــة ال�ّسردية 

من خالل حماولة ك�سف املحمول االأيديولوجي الذي يعرب 

عن ال�ّسخ�سيـــات وما ولدته من تقابـــالت �سو�سيولوجية 

دالـــة ومعـــربة عن مرحلـــة ثقافيـــة معينة ؛ بحيـــث يتولد 

الفعـــل ال�ّسردي داخـــل الّن�س نتيجة االحتـــدام بني عامل 

ال�ّسخ�سيـــة املفـــردة وبـــني عـــامل اجلماعة، وبهـــذا يغدو 

لكل مفردة مثل: )النتـــ�سار( و)الهزمية( و)الطبقة( 

و)الوطـــن( وغرهـــا دالالت اأيديولوجيـــة جمالية مكّونة 

للن�س قبل اأْن تكون واقعية مرتبطة مبرجع خارجي بعيدًا 

، فمعنى مفهـــوم )الأيديولوجية( 
)1(

عن عامل الروايـــة

يف نظـــر �سعيد بنكراد ال يعني بالـــ�سرورة اال�ستمال على 

ت�سنـــني معنى حمدد بذاته كونهـــا دالة على و�سع اإن�ساين 

معـــني، على اأ�سا�س اأّنـــه اإدراك للعامل عـــن طريق و�سيط 

يوؤججه الوعي باملعنـــى، وبهذا تكون وظيفة االأيديولوجية 

داخل الّنـــ�س بناء العالمة وت�سكيـــل معناها الذي �سوف 

يعرب عن الّذات الفردية كما اجلماعية للو�سول اإىل ذات 

املبـــدع )Creative( نف�سه بو�سفه املركز اخلفي للن�س 

ال�ّسردي .

 بينما تاأتي درا�سة الباحثة ال�ّسورية الدكتورة حبيبة 

ال�سايف دالة على وعي نقدي قريب من وعي �سعيد بنكراد 

يف تبنيه للمنهج ال�سيميائي يف �سمن انفتاح العالمة على 

االأيديولوجية وعامل الواقع االجتماعي يف ال�ّسرد الّروائي، 

ودرا�ستهـــا ُتعنى بالتنظـــر ملفاهيم العالمـــة ال�سيميائية 

خالل عالقتها بالّن�س وانفتاحها على املرجع اخلارجي، 

عند اأ�سهر ال�سيميائيني يف الّنظرية الّنقدية منذ هلم�سليف 

(1)  ينظر، الّن�س ال�ّسردي)نحو �سميائيات لالأيديولوجيا(: 3)1 وما بعدها . 
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وعالقة العالمة باللغة، وحتـــى ن�سوج الّنظرية عند نقاد 

مثل: اإمربتـــو اإيكو وغرميا�ض ورولن بـــارت، لتمهد اإىل 

ق�سية التوا�سل بـــني العالمـــة واالأيديولوجية بف�سل عن 

عالقـــة االأيديولوجية بالواقع واحلقيقة، و�سمن ذلك تتم 

مناق�سة فر�سيات العالقـــة االإنتاجية للمجتمع ملعاٍن دالة 

علـــى اأ�سا�س اأّن كل خطـــاب اجتماعي خـــا�سع بال�سرورة 

لـــ�سروط اإنتاج حمددة، وهنا يتحقق �سرط �سبق ملا�سري 

اأْن ثابر يف اإثباته يف كتابه املهم )نظرية الإنتاج الأدبي( 

وهـــو عالقـــة الّنـــ�س االأدبـــي بو�سفـــه اإنتاجـــا م�سروطا 

بق�سايـــا اجتماعيـــة ومعرفية وثقافية، وهـــذا اأمر ي�سيء 

الكثـــر مـــن اجلوانـــب املعتمـــة يف معرفة الطريقـــة التي 

َل بها الّنقاد العـــرب املحدثون الّرواية العربّية باأ�سلوب  اأوَّ

اجتماعي ومنهم الّدكتـــورة ال�سايف، التي حتدد االأجزاء 

الفنيـــة املعـــربة عـــن االأيديولوجية يف روايـــة )�سلطانة - 

1987( لغالب هل�سا باأنـــ�ساق ثابتة هي:)ال�سخ�سيات( 
و)الزمن( حمللة من خالل الّن�سق القيمي �سمن عالقته 

بهذين املكونـــني، الربنامَج الـــ�َسردَي على وفق طروحات 

غرميـــا�س، الـــذي يجـــد اأّن املو�سوع حمكـــوم بربناجمني 

�سرديـــني ب�سيط و�سجايل، وهو اأ�سلـــوب يقرتب اأي�سا من 

اآليـــات التحليـــل التـــي تبناها اإيكـــو عندما حـــدد طرائق 

اإنتاج العالمة باأ�سلوبني،)الربهنة الب�سيطة( و)الربهنة 

، وخالل ذلك تتخـــذ من �سخ�سية)جري�س( 
)1(

املعقدة(

– ال�سخ�سيـــة الرئيـــ�سة – عالمة فعلية على املجتمع من 
خالل انتمائه وانف�سالـــه مابني القرية واملدينة، وهي – 

الـــ�سايف – ت�ستعـــر من الّناقـــد الفرنـــ�سي رونيه جرار 

ما اأطلـــق عليه)الرغبـــة الثالثيـــة( يف كتابـــه )الزيـــف 

الرومانـــ�سي واحلقيقـــة الروائيـــة( وتتحـــدد يف ثالثـــة 

اأقطـــاب هي : الفرد الراغـــب والو�سيط وال�سيء املرغوب 

فيـــه، وتتمظهـــر الرغبـــة – بـــراأي الـــ�سايف – يف رواية 

ال�ّسلطانة بالفـــرد الراغب )جري�س( والو�سيط )املكان( 

(1)  ينظـــر، د. حبيبـــة الـــ�سايف : �سيميائيـــات اأيديولوجيـــة : 144-145 . اأمربتـــو 
اإيكو :ال�سيميائية وفل�سفة اللغة :99 . 

واملرغـــوب فيه)االنتماء( وهو مثلـــث مفتوح على اأقطاب 

اأخرى ت�سمح للحلقة ال�سيميائية باال�ستمرار مثل مو�سوع 

املراأة والوعي ال�سيا�سي.

 ويف �سوء ذلـــك حتلل الّنـــ�س باأ�سلوب علمي معتمدة 

هـــذا املثلـــث بو�سفـــه عالمـــة كـــربى تتداعـــى املكونـــات 

اأمامهـــا، فيغدو )االنتمـــاء اإىل املكان(عالمة على ثقافة 

الـــ�سراع بـــني جمتمعي القريـــة واملدينة، وتـــ�سكل الوعي 

االإن�ساين �سمن مثل هذه املنظومة املتناق�سة، حيث وعي 

ال�سخ�سيـــة من�سطـــر بني االنتمـــاء واالنفـــ�سال، وم�سار 

الـــذات نحو)الوعي ال�ّسيـــا�سي( وهو مـــ�سار متداخل مع 

مـــ�سار املدينة بو�سف ال�ّسيا�سة عالمة على وعي معا�سر، 

لهـــذا تعتمـــد الـــ�سايف تكويـــن برنامـــج �سردي متوا�سج 

مـــع نـــ�سق القيم داخـــل الّروايـــة يف �سلـــوك اجتماعي – 

�سيـــا�سي يـــ�سق طريقـــه يف املكونـــات الفنيـــة علـــى �سكل 

عالمـــات ت�سنينية، ين�سطر معناها بـــني الذات االإن�سانية 

واملجتمـــع والوعي ال�سيا�سي، اإْذ تتحقـــق يف هذا ال�سعيد 

جمموعـــة مـــن العتبـــات املعرفية التـــي تاأخـــذ مداها يف 

املتناقـــ�سات اجلدليـــة مثـــل انتمـــاء/ال انتمـــاء، ح�سور 

الوعي/غياب الوعي، قرية/مدينة وغرها من العالمات 

يف  االإفـــادة  الباحثـــة  حتـــاول  ثـــم   ،
)2(

ال�ّسو�سيومكانيـــة

حتليلهـــا لن�سق البنية الزمانية مـــن بنيوية جرار جينيت 

وحوارية باختني ثم تطويع هذين املنهجني ل�سالح ك�سف 

البعـــد االأيديولوجـــي واالجتماعـــي يف الزمـــن، كونه مّثل 

عالمات متالحقة ذات م�ستـــوى تراتبي على خط الزمن 

من املـــا�سي وقيـــم اال�سرتجـــاع، ثم احلـــا�سر وعالقات 

التنـــاوب بينهما، االأمر الذي فر�س على الدرا�سة البحث 

يف مرجعيـــة اخلطـــاب اخلفيـــة، انطالقا من قاعـــدة اأّن 

االأيديولوجيـــة ليـــ�سْت قناعـــة فردية بل جماعيـــة، وبهذا 

ا�ستعانـــْت بالكرونتـــوب اأو الزمـــكان الباختينـــي، بو�سفه 

قراءة فنيـــة الأيديولوجية اللغة املعربة عن قيم اجتماعية 

را�سخـــة للـــو�سول اإىل دالالت اإيحائيـــة متولـــدة عن ن�سق 

(2)  ينظر،�سيميائيات اأيديولوجية : 183-146 
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قيمـــي على م�ستوى احل�سور والغيـــاب يف الثقافة العربّية 

املعا�سرة، وبلغة اأيديولوجية ذات م�سمون ماأ�ساوي تتبنى 

فيهـــا الباحثة موقفـــا خا�سا يقراأ النتـــاج االأدبي يف �سوء 

.
)1(

الواقع ال�سيا�سي املاأزوم

�صعرية العالمة: 

مبـــا اأّن فكـــر ما بعـــد احلداثـــة اأ�سهـــم بـــ�سكل فعلي 

يف تاأثـــره علـــى الّنظريـــة الّنقديـــة، ولعل مـــن اأكرث هذه 

املوؤثرات اأهمية ظاهرة الوعي اأو الق�سد بتداخل املناهج 

الّنقديـــة واندماجها علـــى وحدة معرفيـــة متما�سكة دالة 

علـــى حتوالت الدر�س الّنقدي نحو االنفتاح وعدم اجلمود 

علـــى اأ�س�س وقواعـــد ثابتة، ومن ذلك ما قـــام به الّدكتور 

�سامـــي �سويدان مـــن اإجناز درا�سة نقديـــة لتحليل الّن�س 

القـــ�س�سي يف �سوء جتـــاور منهجـــي يجمـــع بـــني املنهج 

ال�سيميائي وال�سعرية واملنهج ال�ّسو�سيولوجي، والغاية من 

ذلـــك الو�سول اإىل وعـــي �سو�سيو جمايل لـــدالالت الّن�س 

القـــ�س�سي يف تعبره عن ق�سايـــا ذات طابع اأيديولوجي 

اأو اإنـــ�ساين، وعليـــه فهو يـــ�سرح يف مقدمـــة درا�سته عن 

منهجها قائـــاًل:» اإّل اأّن درا�ساتنا مل تتوقـــْف عند هذين 

املظهريـــن الدليل وال�سعري، اأو عنـــد اجلانب الداخلي 

للقـــ�س�ض، بل تعدته اإىل ذلك اجلانب اخلارجي املتمثل 

 – – التاأريخيـــة والنف�سانيـــة  الأبعـــاد الجتماعيـــة  يف 

يـــة  الذاتيـــة التـــي يتيـــح النطـــالق مـــن املعطيـــات الن�سّ

املطروحـــة التطـــرق اإليها، وقد حاولنـــا تعيني الالوعي 

يف  النفـــ�سي  والالوعـــي  الأول،  الوجـــه  يف  الجتماعـــي 

الوجـــه الثـــاين، فـــكان �سعينا يهـــدف اإىل حتديد املوقف 

القـــ�س�سي عنـــه،  النـــ�ض  بنيـــة  تعـــرب  الـــذي  الفكـــروي 

وبالتايل تعيني التـــ�سورات والقيم الجتماعية، والفئة 

وامل�سالح الطبقية التي يدافع هذا الن�ض عنها اأو يرّوج 

، ولعـــل جتزئـــة وحتليل هـــذا املقطع الـــدال على 
)2(

لهـــا «

(1)  ينظر، امل�سدر نف�سه :229-192 .
(2)  د. �سامي �سويدان:يف داللية الق�س�س و�سْعرّية ال�سرد:14-13 . 

منهـــج الدرا�سة يثبت وجود ثمة ا�سطراب منهجي وا�سح 

تبنتـــه ب�سبب نهو�سهـــا على مناهج عديـــدة بع�سها يقوم 

علـــى التعـــار�س والبع�س االآخـــر يحقق تناقـــ�سًا وا�سحًا 

يف االأفـــكار، الأننا جند اأفكارًا ملا بعـــد احلداثة اإىل جنب 

اأفكار ملـــا قبل احلداثة، ثم ما هو جمايل اإىل جنب ما هو 

اجتماعـــي ونفـــ�سي واأيديولوجـــي، فكالمه عـــن ال�سراع 

الطبقي يحيـــل املنهج اإىل االنعـــكا�س بوعيها الكال�سيكي 

بينما الداللـــة ذات توجه �سيميائـــي، وتاأكيده املبالغ على 

)الالوعـــي( و)الال�سعـــور( وغرهـــا مـــن امل�سطلحات 

الفرويديـــة يتناق�س مـــع الروؤيـــة ال�سو�سيولوجية البنيوية 

املعـــا�سرة، ولـــو كان �سويـــدان مكتفيـــا يف ذلـــك مبنهـــج 

�سو�سيو �سيميائي يجمـــع اأغلب اأهدافه ال�سرورية املعربة 

عن حاجة الدرا�سة يف كـــ�سف �سيمياء الّن�س الق�س�سي 

يف �سوء البنيـــة االجتماعيـــة لـــكان ذلك اأ�سلـــم للدرا�سة 

وجلنبها التناق�سات املنهجية التي وقعْت فيها .

 ففي درا�سته لق�س�س غ�سان كنفاين الق�سرة يجعل 

املقدمـــة عن عالقة الّنـــ�س الق�س�سي بالواقـــع باأ�سلوب 

يـــ�سل اأحيانـــا حـــّد ال�سطحيـــة واالإطالة غـــر املربرة يف 

احلديث عن ق�سايا تاأريخية، ف�ساًل عن عودته امل�ستمرة 

اإىل �سخ�سيـــة القـــا�س ذاتـــه وعالقـــة �سرتـــه اخلا�سة 

بتمركز الكيان ال�سهيوين يف املنطقة، وما ولده ذلك من 

اأيديولوجيـــة يف اأدبه )موقف اأيديولوجـــي راف�س(، لكّنه 

بعـــد ذلك يلجـــاأ اإىل ا�ستثمـــار هذه املقـــوالت الواقعية يف 

التحليـــل ال�سيميائي وال�سيما مـــن خالل ا�ستدراك املنهج 

با�ستعـــارة مربع غرميا�س ال�سهر، باحثا �سمنه عن �ُسنَن 

واقعيـــة ملعنـــى الّن�س مثـــل: العدوان والـــذود وخالفهما، 

مـــع اإ�سارات اإىل مفاهيـــم ال�سراع وتبـــدل القيم، وبهذا 

يغدو حديثه عن)عـــامل ما قبل العدوان( و )عامل ما بعد 

العدوان( اأ�سبه باحلديث عن البنـــى املاأ�ساوية واملتفائلة 

التي �ساد احلديث عنهـــا يف الفكر االجتماعي املارك�سي، 

وال�سيما عند نقاد مثل: لوكات�س وغولدمان، وهكذا ي�ستمر 
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الّناقد يف اإ�ساراته املتكـــررة للتماثل البنيوي بني مكونات 

الّن�سو�س والدالالت الداخليـــة فيها وبني واقع اجتماعي 

اأو �سيـــا�سي معـــني، ليكون ذلـــك مركز عملـــه يف حتليلها 

جميعـــًا، وقـــد ا�ستثمر ذلـــك باأ�سلوب �سيميائـــي دقيق يف 

اأثناء حتليل اأعمال مارون عبود التي �سعى منها اإىل ك�سف 

التناق�س داخل الن�سو�س اعتمادًا على املربع ال�سيميائي 

لغرميـــا�س بو�سف ذلك حماولة �سو�سيو �سيميائية لك�سف 

 .
)1(

البنية الداللية

 فاأهميـــة احلقـــل الـــداليل يف �سمـــن املنهـــج الـــذي 

يزاوج بـــني ال�سيميائية وال�ّسو�سيولوجيـــة بالغة جدًا؛ الأّنه 

مق�سودة  معاٍن  جمموعة  اإنتاج  علـــى  – احلقل – يعمل 
تغطيهـــا كلمـــة اأو جمموعـــة كلمـــات، وهـــي بذلك ُتـــ�َسننَّ 

داخـــل الّن�س على �سكل عالمـــة مركزية دالة على مقولة 

تتحدد مبعنـــى واحـــد اأو جمموعة معـــاٍن، فيتحقق املائز 

اجلمـــايل لهذه العالمة من خـــالل تاأويلها واإرجاعها اإىل 

ية اأو �سو�سيولوجية  مرجعية معينة قد تكون جمالية / ن�سّ

اأو اأيديولوجيـــة، مما فـــر�س علـــى الّناقد عالقـــات تداٍع 

بو�سفـــه متلقيا ؛ الأّن الكلمة الواحدة – العالمة – �سوف 

تثـــر يف ذهنه اأو وعيـــه كثرًا مـــن املتقاربـــات ال�ّسو�سيو 

يـــة التي �سينفتح الّن�س يف �سوئهـــا على ما هو را�سخ  ن�سّ

وم�سكوت عنه، وهنا تاأتي �سرورة التمييز بني عامل الّن�س 

مبكوناتـــه وتراكيبـــه الفنية وبـــني العامل الواقعـــي القائم 

خارجه، مبكنوناته االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�سادية، 

اأمـــا عمليـــة التداخل بـــني العاملـــني فهي جزء مـــن مهام 

الّناقـــد املتبني ملنهج تاأويلي يتتبـــع �ُسنَن املعنى من خالل 

انفتاح العالمـــات ال�ّسردية يف احلقل الداليل على الواقع 

ال�ّسو�سيولوجـــي، االأمـــر الذي تتحدد بتاأثـــره خ�سو�سية 

مثل هذه املناهج . 

للوجهة  موؤكدة  �سغرى  بنيوية  )اإ�سارات  عنوان  حتت  ما كتبه  مثاًل  ينظر    (1)
الداللية العامة( عن ق�س�س غ�سان كنفاين : 102 وما بعدها . وما كتبه حتت 

عنوان )يف البنية الداللية للن�س الق�س�سي( عن ق�س�س مارون عبود : 234 

وما بعدها . 

داللة امل�صكوت عنه:

ومـــن الدرا�سات التي حاولت ا�ستثمار احلقل الداليل 

الـــرا�سخ يف الّنـــ�س علـــى �سكل عالمـــات م�سكـــوت عنها 

مرتبطـــة ديناميًا بالواقـــع، درا�سة الّناقد العراقي فا�سل 

ثامـــر عـــن املقمـــوع يف الّروايـــة العربيـــة، وهـــي مرتبطة 

 ال�ّسردية 
)2(

معرفيًا– كما بـــنّي املوؤلف– بتحول)الروؤية(

واملنظـــور وتقنيات البناء الفني الذي بداأ منذ ال�ستينيات 

يف ميدان اإنتاج الّن�س ال�ّسردي وامليتا �سردي، مما �سمح 

باأْن يكون ال�ّسرد مركزا للمغيب وامل�سكوت عنه يف حياتنا 

وثقافتنـــا، اإْذ حـــدد ثامر هدف درا�ستـــه يف »الك�سف عن 

وبنيويـــاً، ويف  روؤيويـــاً  الـــ�سردي  تـــ�سكل اخلطـــاب  اآليـــة 

الوقـــت نف�سه الك�سف عن اخللفيـــات املعرفية والدللية 

اخلطـــاب،  هـــذا  مرجعيـــات  لتـــ�سكل  وال�ّسو�سيولوجيـــة 

جتنبـــاً للوقـــوع يف اأحاديـــة النظـــر الـــ�سكالين وانفتاحـــاً 

علـــى ما يعلنـــه النـــ�ض مـــن جهـــة اأخـــرى ومـــا يخفيـــه 

اأو ي�سكـــت عنـــه ب�سورة مبا�سرة اأو غـــري مبا�سرة ]حيث[ 

... املزاوجـــة بـــني املنظوريـــن اجلمـــايل والجتماعي يف 

، ومع تبنيـــه لروؤية 
)3(

خطـــاب الـــ�سرد العربـــي احلديـــث«

معا�سرة يف حتليل اخلطاب با�ستعانته بالتاأويل وال�سيمياء 

ثـــم ال�ّسو�سيولوجية احلديثة واأحيانـــًا الّنقد احلواري، اإاّل 

اأّنـــه يقع اأحيانًا يف اأ�سر املبا�سرة الواقعية وال�سيما عندما 

يحيل اإىل عالقة الّروائي بالواقع االجتماعي وال�سراعات 

االأيديولوجيـــة والفكرية املحيطة بـــه، وال�سيما اأّن مناهج 

احلداثة ومـــا بعدها تعتقد باجتماعيـــة الّن�س ال العالقة 

االنعكا�سية بني املوؤلف و ن�سه اأو بني الّن�س والواقع، لكن 

مركزيـــة عمله قائمة علـــى اأ�سا�س مـــن التفاعل اجلديل 

بني مظاهر الواقع واملظاهر اخليالية املنافية له ظاهريًا 

مثـــل الغرائبيـــة والفنتازيـــا، بحثًا عـــن دالالت اجتماعية 

ي�ستعمل الّناقد م�سطلح )روؤيا( وهذا ال يتنا�سب مع منهجه ال�سو�سيولوجي،    (2)
الواقعية  الّروؤية  هي  الكتاب  يف  اإثباته  حاول  وما  الّروؤية  ُحلمية  على  دال  الأّنه 

وارتباط االإبداع بالبنية االجتماعية . 

())  فا�سل ثامر:املقموع وامل�سكوت عنه يف ال�ّسرد العربي: 6-5 . 
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وفكريـــة تتجلى يف اخلطاب ال�ّسردي الّروائي، لهذا اتخذ 

عيناتـــه االإجرائية مـــن عوامل متباينـــة يف اإدراكها للواقع 

مـــن الواقعية احلديثـــة، كما عند طاهر بـــن جلون وفوؤاد 

التكريل وعبد الرحمن الربيعي وعبد اهلل العروي ويو�سف 

ي  ال�سائـــغ ومهدي عي�سى ال�سقر، ومـــن التجريب الن�سّ

كما عند �سنع اهلل اإبراهيم واإبراهيم عبد املجيد واأحالم 

م�ستغامني وفا�سل العزاوي وعبد اخلالق الركابي و�سليم 

مطر، ومن ن�س ما بعد احلداثة كما عند حممد برادة . 

 ويتبنـــى فا�سل ثامـــر قانونني جماليـــني يف حماولته 

ال�ستخـــراج االجتماعـــي اأو االأيديولوجـــي الّدفني يف عمق 

الّنـــ�س الـــ�ّسردي العربـــي، االأول هو قانـــون جبل اجلليد 

املوحي بظهور جزء من احلقيقة واختفاء اجلزء االأعظم 

بو�سفـــه مغيبًا، وهو ال يقـــل اأهمية عن الظاهر اإْن مل يكن 

اأكـــرث اأهمية ؛ الأّنـــه ن�س ثاٍن يقابـــل االأول ويكمل معانيه، 

اأما الثاين فا�ستعاره من �سعرية تودوروف يف اأثناء حديث 

االأخر عن اأ�ساليب حتليـــل الّن�س االأدبي، �سمن مظهره 

الداليل اعتمـــادا على عالقات احلـــ�سور والغياب حينما 

تتمثل)عالقـــات الغيـــاب( بت�سنني املعنى ورمزيته وقدرته 

علـــى اإخفـــاء الواقعـــي واالأيديولوجي واجلماعـــي املتفق 

عليه، بينما تتمثل )عالقات احل�سور( باجلزء الفني من 

ت�سكيل وبناء، االأمر الذي اأْلَهَم ثامرًا يف ا�ستثمار عالقات 

الغياب جيـــدًا وتوجيهها نحو املغّيـــب يف الّرواية العربّية، 

لك�سف الفجوات املت�سكلة بفعل ال�سلطة باأنواعها من تابو 

�سيا�سي اأو اجتماعي اأو تراثي، فتحتم عليه االإفادة ف�ساًل 

عن الـــروؤى البنيوية لتـــودوروف؛ من الـــروؤى االجتماعية 

لبنيويـــة غولدمـــان يف الوعـــي اجلماعـــي واإنتاجيـــة بير 

مـــا�سري يف وعيـــه لالأيديولوجيـــة امل�سمـــرة الدالـــة يف 

الّن�س ف�ساًل عن املنهج التاأويلي الذي اعتمدته الدرا�سة 

.
)1(

اأ�ساًل معرفيًا لها

تزفيطان   .12-9 العربي:  ال�سرد  يف  عنه  وامل�سكوت  ذلك:املقموع  يف  ينظر   (1)
التكوينية  واآخرون:البنيوية  غولدمان  لو�سيان   .  (1-(0 ال�سعرية:  تودوروف: 

والفل�سفة:  االإن�سانية  غولدمان:العلوم  بعدها.لو�سيان  وما  االأدبي:))  والّنقد 

147 وما بعدها . 
 A Theory of Literary production: Pierre Macherey:p105 

 ويف هـــذا املجـــال يقـــدم الناقـــد العديد مـــن االأمثلة 

العملية الدالة على هذه الفجوات التي ن�ساأت بفعل ال�سلطة 

اخلارجيـــة يف الّروايـــة العربّية، بـــدءا مـــن اأوالد حارتنا 

ملحفوظ و انتهاء بلعبة الن�سيـــان ملحمد برادة، مما يوؤكد 

التحـــول احلداثـــوي يف اخلطاب التاأويلـــي احلديث الذي 

مل يعـــْد يرتـــ�سي بك�سف نّيـــة االأديب بـــل راح يبحث وراء 

�سلطـــة اخلطاب الّنقدي نفـــ�سه، �سلطة توؤهله لكي يغرف 

من املعارف جميعًا ل�سانيـــة ونف�سية واجتماعية وغرها، 

ومن ذلك تعبره وهو يـــ�سف جتربة غائب طعمة فرمان 

الواقعيـــة مـــن اأّنها تعمل علـــى »انتقـــاء ما هـــو منوذجي 

ومعرب ودال يف الواقع، ويف الك�سف عن ممكنات وطاقات 

التغيـــري داخـــل املجتمـــع بـــالإ�سارة اإىل »الوعـــي املمكن« 

، فالّناقد يف اأغلب الدرا�سات 
)2(

املغيب اأو امل�ستلب اأحياناً«

املقدمة يف كتابه مييل ب�سكل واع جدًا اإىل تكوين ممار�سة 

نقدية دالة، كونه ال يكتفي بتح�سيل معنى الّن�س الّروائي 

مـــن خالل امل�ستـــوى اللغوي املجرد ؛ بـــل يعمد اإىل دجمه 

مع جدلية االأنا واالآخر وتاأثرات االإطار االجتماعي بروؤية 

معرفيـــة حتليليـــة، فالّن�س – يف هذا الوعـــي - ممار�سة 

دالة على القول اجلمايل والّروؤية الواقعية، ويتحدد معناه 

بك�سف االأمريـــن معًا، لكّن االإ�سكالية يف هذه )الدرا�سة( 

حقًا هي الدمج غر امل�سّوغ اأحيانًا للمناهج ؛ وال�سيما اأّنه 

اأقـــرَّ انتماء الدرا�سة اإىل مرحلة التاأويل احلداثوي للن�س 

بروؤيـــة اجتماعية، لكننـــا جنده كثـــرًا ما ي�ستعني بالّنقد 

احلـــواري والبنيويـــة التكوينيـــة ؛ وهـــذان منهجان ميكن 

اأْن يوؤديـــا مهمة التحليـــل على وفق مقوالتهمـــا اخلا�سة، 

مما يوّلـــد اإرباكًا يف اأجزاء مـــن الدرا�سة، ويبدو اأّن �سبب 

ذلك متاأ�سل يف بنية التاأليف ذاتها ؛ الأّن الكتاب جمموعة 

درا�سات منـــ�سورة يف اأوقات خمتلفة جمعت حتت مو�سوع 

واحـــد دال على روؤى متقاربـــة، مما اأدى اإىل تبني العديد 

من املناهج االجتماعية واجلمالية معًا .

(2)  املقموع وامل�سكوت عنه يف ال�ّسرد العربي : 147-146 . 
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 وبروؤيـــة مقاربة تتق�سد مقاربـــة العديد من املناهج 

النظرية يقدم الدكتور فيـــ�سل دّراج درا�سته عن التاأويل 

التاأريخـــي يف الّن�س الروائي، اإْذ تتداخـــل اأكرث من روؤية 

باحلـــدث  احتفائـــه  �سوء  يف  الّروائـــي  املعنـــى  الإدراك 

التاأريخـــي لي�س بو�سفه �ساخـــ�سًا واقعيًا فقط بل بو�سفه 

مكونـــًا جماليًا مـــ�ساركًا يف �سوغ العـــامل الداخلي للرواية 

اأيـــ�سًا، والـــدرا�سة تطويـــر واإكمـــال لـــدرا�سة �سابقـــة له 

عـــن نظريـــة الّرواية العربّيـــة وقد �سعى فيهـــا اإىل ح�سر 

الـــ�سروط التاأريخيـــة لتكّون الّرواية بو�سفهـــا �سكاًل اأدبيًا 

حديثًا ينتمي اإىل جن�س ال�سرديات النا�سئ بكنف الثقافة 

الغربية الذي يحـــدده دّراج بخم�سة م�سارب، ملحمي عن 

لوكات�س واقت�سادي عند غولدمان وكرنفايل عند باختني 

ونف�سي عند فرويد ومو�سوعاتي عند رينيه جرار، وهكذا 

ت�ساغ ظروف مماثلة لكْن خا�سة باملجتمع العربي ؛ تعمل 

على نـــ�ساأة الّرواية وتوليد معانيهـــا بروؤية معرفية تنطلق 

من وعـــي التاأريخ ومفارقة املقامـــة يف)حديث عي�سى بن 

هـــ�سام( للمويلحي، و�سواًل اإىل حداثـــة كتابية معربة عن 

املجتمـــع يف)زينب( حممد حـــ�سني هيكل، ثم عالقة هذا 

الوعـــي بجماليات التجريب يف نـــ�س احلداثة وما بعدها 

واآليات ر�سوخه داخل الّن�س، كونه معنى قادرا على توليد 

االأنـــ�ساق ال�ّسرديـــة عند كّتـــاب مثل اأميـــل حبيبي وجمال 

 .
)1(

الغيطاين واإدوار اخلراط و�سنع اهلل اإبراهيم

 وبعودة اإىل )الرواية وتاأويل التاأريخ( جند اأّن دّراجًا 

ينطلق من نتائج درا�سته ال�سابقة م�سيفًا اإليها اأ�سا�سيات 

اكت�سبتها الرواية �سمن عالقتها بالتاأريخ، اأهمها اإ�سارته 

اإىل املتخيل احلديث واآليات اإدراك الواقع االأدبي بو�سفه 

واقعًا ثانيًا قابعًا وراء الواقع املعي�س، لينطلق من الفنتازيا 

واليوتوبيـــا امل�سمـــرة يف الن�س، وهو اأمـــر �سيجد اأهميته 

يف قـــراءات ما بعد احلداثـــة، مـــع �سو�سيولوجية القراءة 

وقدرة النـــ�س الروائي على اإنتاج اأ�سلـــوب �سو�سيو لهجي 

(1)  ينظر، في�سل دراج، نظرية الرواية والرواية العربية : 143 وما بعدها . 

علـــى طريقة باختني وبيرزميا، وهـــذه عوامل يجد دّراج 

اأّنها مهدت لتطور الرواية العربية فانتمت كتابيًا اإىل زمن 

حداثـــي كوين، وانت�سبـــت قراءة وتلقيـــًا اإىل زمن تقليدي 

اأو هجـــني حداثة، وهي بهـــذا تتطلع – كما يرى املوؤلف – 

علـــى الرغم من قدرتها على التخييل اإىل جمهور حمتمل 

، ويف �سمن ذلك يناقـــ�س ق�سية اأ�سا�سية 
)2(

مل يـــاأت بعد 

ومهمة جدًا يف مقاله )الّرواية العربّية : الولدة املعّوقة 

يف التاأريـــخ املقّيـــد( يحـــاول فيها مو�سعـــة �سروط الوعي 

الكتابـــي يف الثقافـــة العربية وقدرتها علـــى اإنتاج خطاب 

مثـــل الّرواية، كون ال�سروط االإنتاجية اجتماعيًا وتاأريخيًا 

غـــر موؤاتيـــة الإنتـــاج هـــذا الـــ�ّسكل االأدبـــي، �سكل يتغذى 

ويعتا�س على االإح�سا�س بالدميقراطية ؛ وهو اأمر توفر يف 

املجتمعات الغربية فاأنتجْت اإبداعا وروؤى �سردية متطورة، 

بينمـــا جمتمعاتنا ما زالْت حتت وطـــاأة ال�ّسلطة واالنفراد 

باحلكـــم واالنعزال القـــ�سري بني نظام احلكـــم واملجتمع 

املـــدين احلديث، وخالل ذلـــك نـــ�ساأْت الّروايـــة العربّية 

وتطـــورْت نحو حداثة واعية تخللتهـــا �سروط كتابة وقدرة 

علـــى حتقق الذات يف واقع ماأزوم واإخفاقات م�ستمرة، اإْذ 

جتـــ�سدْت هذه ال�سروط منذ )دعـــاء الكروان( و)�سارة( 

اأوىل  اإر�ساء مالمـــح حداثويـــة  وحمـــاوالت موؤلفيهـــا يف 

مهـــدْت حلركة فنية كربى رغم الظـــروف التاأريخية غر 

.
)3(

امل�ساعدة على مثل هذا االإنتاج

ويف ذلـــك تنٍب وا�سح ملقوالت فوكو يف حتليل اخلطاب 

والبحـــث عـــن �سروط االإنتـــاج املعـــريف �سمـــن عالقتهـــا 

بال�ّسلطـــة – مهمـــا كانْت – مع اأننـــي ال اأتفق مع دّراج يف 

جانب االإخفـــاق كليا، الأّن الرواية العربيـــة تعي�س اإخفاقا 

علـــى م�ستوى الوعـــي الواقعي فقط �سمـــن �سلتها بتاأريخ 

الكتابـــة املعربة عن طموح �سو�سيولوجي يرغب يف حتقيق 

ذاتـــه على م�ستوى املجتمع، اأما على م�ستوى الوعي الفني 

والرواية  الرواية  )نظرية  التاأريخ  وتاأويل  الّرواية  دراج،  د.في�سل  ينظر،    (2)
العربية(:  6). 

())  ينظر، الرواية وتاأويل التاأريخ :9) وما بعدها.
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فهـــي ال تعاين اإخفاقا بل تعـــرب عنه فقط، ولعل التحوالت 

املعرفيـــة الكربى التي �سهدتهـــا الّرواية العربّية تدل على 

ذلك ؛ منذ ظهور النماذج الّرا�سخة يف الواقعية والواقعية 

اجلديـــدة اإىل ظهـــور منـــاذج ما بعد احلداثـــة يف تبنيها 

ملفاهيـــم ما بعـــد اال�ستعمارية ومـــا وراء الـــ�سرد وغرها 

مـــن التقنيات الّدالة على ن�سوج جمايل رغم تقيد الوعي 

وانح�سار التاأريخ وتقيده مبفاهيم �سلطوية قاّرة .

هكـــذا وبتاأثر من تـــوا�سل الوعي يف كـــ�سف املخبوء 

يف الّنـــ�س الّروائي العربـــي ي�ستمر هذا الّناقد مبحاوالته 

لتاأويـــل املعنى الرا�سخ يف الثقافة العربية على �سكل داللة 

تاأريخيـــة منـــذ تكونها فـــكان للرواية حق التعبـــر عنها، 

فيغـــدو انتحار املثقـــف مثـــال اإ�سارة اأيديولوجية النت�سار 

قيم املجتمـــع االأبوي مبعاير الت�سلطية وهزمية ال�سريحة 

املثقفة التي متثل احلياة املعا�سرة، لهذا »يت�سبث الت�سور 

ال�سلطوي بالنافع والثابت واملتجان�ض، وتنزع الرواية – 

ال�سفينة جلربا اإبراهيم جربا – اإىل ال�سحيح واملتبدل 

واملتنـــوع م�سرحـــة مبعـــاين احليـــاة ووجوههـــا . يك�سف 

القـــول الروائـــي عـــن اخللـــق واحلريـــة اأو عـــن احلريـــة 

اخلالقـــة التـــي ت�سع يف الزمن الروائـــي اأزمنة متعددة، 

وجـــدل احلريـــة والإبـــداع ي�سمح بتمثيـــل للواقع متعدد 

، بهـــذا ي�سعى لك�سف معـــاين العالمات 
)1(

الحتمـــالت«

وت�ْسنـــني التاأريـــخ اخلـــا�س بالقمـــع مـــن خـــالل الرواية 

ف�سال عن فـــرو�س اأخرى جماورة مثل الهزمية وال�سلطة 

واملـــاأ�ساة ... الـــخ فبدا نـــ�سه الّنقدي متابعـــا لت�سكالت 

املعنى وحماوالت الروائيني باللوذ اإىل الكتابة للتعبر عن 

واقع �سديد العنف برف�سه وعدم الت�سالح معه .

وباأ�سلوب مقارب للتجربتني ال�ّسابقتني ميكن الوقوف 

عنـــد درا�سة )م�سمـــرات الّنـــ�س واخلطـــاب( ل�سليمان 

حـــ�سني، حيث املتابعة ملقت�سيـــات ر�سوخ االأيديولوجية يف 

روايات جـــربا وت�سكل معاين خطابه بني الواقع واملتخيل، 

(1)  امل�سدر نف�سه : 86 

وكيفيـــة انبثاق وعـــي الـــذات بو�سفه عالمـــة تقابل وعي 

االآخر يف �سمـــن اأيديولوجيات �سيا�سيـــة واجتماعية مثل 

القوميـــة واالغـــرتاب، اإْذ يغـــدو االإطـــار االجتماعي للغة 

داال علـــى تـــ�ساوؤالت الواقع املـــرت�سخ داخـــل الّن�س، غر 

اأّن االأيديولوجيـــة �ستكـــون �سورة ذات معنى تقابل البنية 

الهيكليـــة التي �ستغـــدو هي االأخـــرى �سورة جمالية تقابل 

االأوىل، يف نـــوع مـــن املوازنـــة ينـــزع الّناقد اإليـــه يف هذه 

الـــدرا�سة ملعادلـــة تكويـــن متاثل بـــني املعنيـــني اجلمايل 

.
)2(

واالجتماعي معا 

اجلم��ايل  )جت��اور  العالم��ة  �صو�صيولوجي��ة 

والواقعي(:

 لقـــد تبنـــى الّنقـــاُد العرب يف هـــذه مرحلـــة التفكر 

ما بعد احلديث نزوعا للفهـــم والتاأويل ومقارنة احلقيقة 

االجتماعيـــة يف �سوء ال�ّسائـــد مـــن املناهـــج املعـــا�سرة 

للنظرية الّنقديـــة، مما ي�ستوجب تن�سيطـــا كبرا للذهن 

والفكر ولي�س جمرد التاأمل التنظري، حيث التداخل بني 

عمليـــات معرفية معقدة تنه�س علـــى اأ�س�س من التفكيك 

واال�ستنبـــاط واملقارنة؛ الأجـــل التـــو�سل اإىل نتائج علمية 

دقيقة تـــ�سف التداخل الثقايف بني الّن�س ال�ّسردي مبنى 

ومعنى وبني البنيـــة االجتماعية بو�سفها داللة را�سخة يف 

�سمن عالمات هذا الّن�س، وهنا ياأتي دور ال�ُسنَن الثقايف 

)code cultural( - كمـــا ي�سمـــه روالن بـــارت – يف 
اإذكاء مرجعيـــة املعارف الثقافيـــة والتاأريخية لع�سر من 

دون غـــره – علـــى افـــرتا�س اأّن ال�ّسرد ميثـــل ثقافة هذا 

الع�سر – فتكون هـــذه املعارف جتليات اأيديولوجية ذات 

�سكل جمايل معرب عـــن مظهرها الثقايف، بهيئة عالمات 

�سيميائية توجه عملية حتديد املعنى داخل ال�سنن املوائمة 

لها تـــوا�سال مع املتلقـــي )الّناقد(، فكلمـــا جت�سدْت هذه 

جربا  عامل  يف  )درا�سة  واخلطاب  الّن�س  م�سمرات  ح�سني:  �سليمان  ينظر،   (2)
اإبراهيم جربا الروائي( : 11 وما بعدها .
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االأيديولوجيـــة ببنيـــة م�سمرة – كما راأينـــا يف الّدرا�سات 

ال�ّسابقـــة – ازدانـــْت فعاليـــة العالمـــة وحتقـــق بعدهـــا 

ال�ّسو�سيوثقايف .

ومـــن التجارب التي تبنـــْت هذا الت�سنـــني يف نزوعها 

اإىل الّن�س الـــ�ّسردي جتربة العراقي الدكتور عبدالهادي 

املنهجـــني  بـــني  التـــوا�سج  جعـــل  الـــذي  الفرطـــو�سي، 

اأعمالـــه  اأهـــم  يف  اأ�سا�سا  وال�سيميائـــي  ي  ال�ّسو�سيونـــ�سّ

الّنقديـــة، اإْذ بـــداأ درا�سته املو�سومـــة )�سيميائيـــة الّن�ض 

الـــ�ّسردي( مبقولـــة لل�سيميائـــي املغربـــي �سعيـــد بنكـــراد 

ر مقدمة  ذات تداخل مـــع ال�ّسوؤال اجلوهري الـــذي ت�سدَّ

الّدرا�سة : كيف ميكن ا�ستخراج بنية واقعية من جتربة 

تنتمـــي اإىل العـــامل اخليايل؟ وهـــو �سوؤال لبنكراد نف�سه، 

اإْذ يحـــدد اإجابتـــه بالتداخـــل بـــني البنيتـــني، الـــذي يتم 

انطالقـــا من عملية ت�سنينية قائمـــة على خلق بنية مكونة 

من عنا�سر تنتمي اإىل جتربتني خمتلفتني، جتربة واقعية 

اختـــ�سرْت يف عنا�سرها املميزة، وجتربة فنية تعيد بناء 

هـــذه العنـــا�سر على وفـــق قوانينها اخلـــا�سة، ويف �سمن 

ذلـــك يحدد الفرطو�سي منهجه باالإفـــادة من ال�سيميائية 

، مطبقـــا اإيـــاه على 
)1(

وال�ّسو�سيولوجيـــة علـــى حـــد �سواء

خمـــ�سة ن�سو�س ق�س�سية حماوال اإثبـــات روؤيته الّنقدية، 

ففـــي حديثه عن)مـــوت �سرير رقم 12( لغـــ�سان كنفاين 

اإبانة وا�سحة للمنهج ال�ّسو�سيو�سيميائي، فقد جزاأ البنية 

الفنيـــة للن�س اإىل اأربـــع عالمات دالة علـــى و�سع واقعي 

معني، فـــــ )العنوان( عالمـــة دالة على املـــوت وال�سلطة، 

وثنائيـــة )الّراوي – املروي له( عالمة دالة على االإن�سان 

امل�سلـــوب احلريـــة، و)بـــوؤرة احلكـــي( عالمـــة دالـــة على 

احلـــدث التاأريخـــي، و )الإن�سان/ال�سخ�سيـــة( بو�سفـــه 

داللـــة على و�سع اجتماعي معني كمـــا يف قوله:»تربز من 

املـــن احلكائي الواقعي عجوز قبيحة يتكئ على ذراعها 

... ولعـــل يف �سورة هـــذه العجوز القبيحـــة ذات الأ�سنان 

ينظر، د.عبد الهادي اأحمد الفرطو�سي : �سيميائية الّن�س ال�ّسردي: ) .   (1)

، ثـــم ي�ستعر منهج 
)2(

املتاآكلـــة دللـــة رمزيـــة على املوت«

باختـــني احلـــواري الإثبات �سيميائيـــة الف�ساء الـــ�ّسردي، 

لكننـــي هنا ال اأعتقد اأّن الّناقد توّفق يف هذه االنتقالية يف 

املنهـــج ملزاوجة ال�ّسيميائية بحواريـــة باختني مبا حتتمله 

مـــن رمزية متحققـــة يف االأ�سلوب وتنوع اللغـــة واحتفالية 

الكرونتوب)الزمـــكان(؛ الأّن ن�س كنفـــاين غر واٍع بهذه 

االأ�ساليـــب التعددية التي تعمل على تاأطـــر الّن�س بروؤية 

بوليفونيـــة، على خالف ق�سة موت �سريـــر رقم 12 التي 

�ساد فيهـــا الـــ�سوت املنفـــرد، واإذا كان الـــّراوي قد تخيل 

�سورًا ملدينـــة تاأريخيـــة فـــاإّن هـــذا ال يعنـــي حتقـــق االأمر 

باأ�سلـــوب كرنفايل، ويبدو اأّن الفرطو�سي يف �سمن حتليله 

لهـــذه الق�سة يخلط بني )العالمة( و)الرمز( من خالل 

حديثه عن �سيميائية ال�سندوق بو�سفه عالمة لها حقيقة 

واقعـــة يف العامل اخلارجي يحمل داللة خا�سة وقد يتحول 

– اإىل رمز، ويتو�سح هذا اخللط املنهجي  – كمـــا يوؤكد 
مـــن خـــالل اأمريـــن، )االأول( منهمـــا هـــو اأّن الّرمز من 

طروحات ال�سيميائي االأمريكي بر�س وقد عّده جزءا من 

العالمة ف�سال عن االإيقونة واملوؤ�سر ولي�س �سنوًا لها، اأما 

)الثاين( فهو اأّن بـــر�س ي�سرف الّرمز بعيدا عن الواقع 

ملـــا فيه مـــن جتريـــد وارتباط مبـــا�سر مبو�سوعـــة الّن�س 

نفـــ�سه، ليغدو عاّما يتحدد يف العالقات العرفية يف االأدب 

 .
)3(

بو�سفه تعبرا جماليا لي�س اأكرث

وبالروؤية املنهجية ذاتها يوا�سل الّناقد حتليله لق�سه 

اأخرى لغـــ�سان كنفاين هي)لو كنت ح�سانا(، ويف حتليله 

لق�سة )تيمور احلزين( للقا�س والّروائي العراقي اأحمد 

خلـــف يعمد اإىل انفتـــاح املنهج ال�ّسيميائي علـــى البنيوية 

التكوينية متتبعا الداللة املنبثقة من ت�سنني املعنى التاأريخي 

داخـــل الّن�س، مـــن خالل حكاية ال�ّسلطـــان املغويل الذي 

(2)  امل�سدر نف�سه : 27 .
ل�سارل  العالمة(  اأي�سًا درا�سة )ت�سنيف  وينظر   .  (( نف�سه،  امل�سدر  ينظر،    (()
ترجمة  م�سرتك :  تاأليف  ال�سميوطيقا :  اإىل  مدخل  يف :  من�سورة  وهي  بر�س 

واإ�سراف �سيزا قا�سم ون�سر حامد اأبو زيد : 142 وما بعدها .
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حاول اقتحام اأ�سوار بغداد، لكّنه يعّول كثرا يف ذلك على 

البنيوية التكوينية، وهي ال تتـــوا�سج مع ال�ّسيميائية اإاّل يف 

�سمن الداللـــة فقط ؛ الأّنها تعتمد التماثل ال ك�سف الواقع 

املخبوء وراء العالمات داخـــل الّن�س، ولو كان الّناقد قد 

جلـــاأ اإىل �سيميائية بارت واإمربتـــو ايكو يف ك�سف العالقة 

ية مع الواقع، لـــكان ذلك اأقرب  اخلفية للعالمـــات الن�سّ

اإىل منهج الكتاب، الذي حاول الفرطو�سي اإثبات فعاليته 

على ن�سو�س اأخرى مثل:)حكايات دومة اجلندل( جلهاد 

وجميد و)زهـــور ثلجية( لنعيمة جميد، وقد وفق فعال يف 

درا�سته االأخرة با�ستعـــارة مقولة )املهيمنة( من �سعرية 

ياكوبـــ�سن وبع�س مقوالت جرار جينيت اإىل جنب الروؤية 

ال�ّسو�سيو�سيميائيـــة التـــي انطلق منه �سوؤالـــه يف املقدمة، 

وهـــو يدل على �سعـــي دوؤوب لتتبع عالمـــات الّن�س بتاأثر 

الواقـــع، واإْن كان يف بعـــ�س االأحيان ُيغّلـــب الواقعي بروؤية 

مبـــا�سرة وال�سيمـــا يف اأثناء حديثـــه عن ق�سايـــا الّتاأريخ 

وال�ّسلطـــة والقمع ال�ّسيا�سي، وقد حاول تطوير هذا املنهج 

يف درا�ستـــه الالحقـــة عن تاأويل الّنـــ�س الّروائي يف �سوء 

االجتهـــادات ال�ّسو�سيولوجية احلديثـــة، مبينا هدفه فيها 

باأّنـــه يعمل على »تر�سيخ منهج دقيـــق ي�سعى اإىل الك�سف 

عـــن املعـــاين اخلفيـــة التـــي يت�سمنهـــا الّنـــ�ض الّروائـــي، 

بالقـــراءة  اإليهـــا  التـــو�سل  القـــارئ  ل ي�ستطيـــع  والتـــي 

املبـــا�سرة، ثـــم ربـــط تلـــك املعـــاين بالبنيـــة الجتماعيـــة 

التـــي اأنتجتهـــا والكـــ�سف عـــن معاملهـــا ال�ّسو�سيولوجيـــة 

، وهو يرى اأّن هذه املعاين تتحقق يف ك�سف 
)1(

والثقافية«

ية املحـــددة يف رواية )رجال يف ال�سم�س(  الّدالالت الن�سّ

لغـــ�سان كنفاين يف �سمن اأ�ساليب ال�ّسرد والبناء التي هي 

يف اأ�سلها عالمـــات �سيميائية متحققة على مدى الّن�س، 

ومنهـــا تنبثق معان خارجية متداخلة مع الواقع املغّيب يف 

وعـــي كنفاين كونه اأحد قيـــادي احلركة القومية العربية، 

مما ي�سر اإىل اأّن الفرطـــو�سي اعتمد اأيديولوجية املوؤلف 

اجتماع  علم  �سوء  يف  الّروائي  الّن�س  الفرطو�سي:تاأويل  اأحمد  الهادي  د.عبد   (1)
الّن�س االأدبي: 11.

ووعيـــه يف كـــ�سف املعـــاين امل�سمرة خلـــف عالمات ن�سه 

الّروائـــي، وهـــذا توجه يتطلـــب تفكرا اأكـــرث كونه يدخل 

عن غر ق�سد مفاهيـــم �سيكولوجية وذهنية يناأى عنهما 

املنهج ال�ّسو�سيو/ تاأويلي.

 وبهـــذا ا�ستطـــاع الّناقـــد ا�ستثمار منهجـــه يف حتليل 

الّروايـــة من خالل جماليات ثابتـــة هي: )املن احلكائي، 

الزمـــن، الروؤيـــة، الـــراوي، املـــروي لـــه، وجهـــة النظـــر( 

منطلقـــا يف ذلك مـــن فر�سية اأّن هـــذه املكونات ال�ّسردية 

جميعـــا، عالمـــات ذات معنـــى داخلـــي وخارجـــي يعمـــل 

التاأويـــل على كـــ�سف ت�سنينهـــا يف عامل الّنـــ�س الداخلي 

و�سمـــن انفتاحها بخفاء وثورية علـــى الواقع االجتماعي، 

على الرغم من الق�سديـــة يف اإنتاج الّن�س الّروائي حتت 

وطـــاأة االأيديولوجيـــة الثوريـــة، وهـــي ق�سيـــة اأ�سار اإليها 

الفرطـــو�سي يف املقدمة وجنح يف تتبعها يف اأثناء التحليل 

.
)2(

يف من كتابه

مـــن هنا يتاأكـــد اأّن تفكيك التجـــارب الّنقدية املتبنية 

للمنهـــج ال�ّسو�سيو/�سيميائـــي، ينطلق من مبـــداأ قد تبنته 

يف �سمـــن منهجها العلمي، وهو اأّن الّن�س االأدبي )ال�ّسرد 

الق�س�سي( ال يتمتـــع بحيادية كاملة؛ الأّنه يوؤ�س�س معانيه 

يف �سوء قوانـــني املجتمع، لذلك تكون ال�ّسيميائية �ساحلة 

لكـــ�سف هذا الت�سنـــني املعنوي املتناثر داخـــل الّن�س على 

�سكل عالمـــات تظهر وجها جماليا وتخفـــي اآخر موؤدجلا 

يتجذر يف ما وراء الّن�س باجتـــاه الواقع، ولعل هذا االأمر 

هـــو ال�سبب الرئي�س الـــذي كان وراء التبايـــن يف منهجية 

الّنقـــاد وروؤيتهـــم لعامل الّنـــ�س على وفـــق مفاهيم املنهج 

الّنقـــدي ال�سيميائي وعالقتـــه بال�ّسو�سيولوجية احلديثة، 

بو�سفهمـــا منهجني ما بعد حداثيـــني ينزعان نحو الّن�س 

علـــى وفـــق مكوناتـــه الفنية ومـــا فيه من معـــاين ودالالت 

حتيل باأ�سلوب مبا�سر اأو غر مبا�سر اإىل واقع خفي اأراده 

الّنـــ�س الق�س�سي املدرو�س، لذا جاءْت املفاهيم متباينة 

(2)  ينظر،امل�سدر نف�سه : 41 وما بعدها.



108
املجــلد  الأول  ❁  �لعــدد  �لثاين  ❁  �أكتوبر  2017م

ما بني اأيديولوجية اإىل �سعرية اإىل �سو�سيولوجية/واقعية، 

مما اأ�سهم كثرا يف تنويع الّن�س واملنهج معا للو�سول اإىل 

روؤية نقدية متكاملة.
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