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٧٧٧ 

 سكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 املنهج السيميائي يف حتليل النص األديب 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  تمهيد

  

 كمـا  ،يعكـس الكيفيـة الـيت يـدرك الـنص مـن خاللـه، ًيعد حتليل الـنص فعـال قرائيـا        

س مــن  ولــي،املالحظــات الــيت تــستمد شــرعيتها مــن الــنص مباشــرةًبنــاء متالمحــا مــن يعــد 

 باالنطبــاع املباشــر الــذي خيلفـــه كــشف املعــىنظــة بــدأت حل .حقــل ثقــايف أو علمــي آخــر

 الــــنص هــــو يف حقيقتـــه صــــورة فطريـــة نقيــــة لـــذلك اللقــــاء بـــنيوالـــنص يف نفــــس املتلقـــي، 

لكـن  ال تشوبه شائبة تعيق فعل النص اخلالق  يف إثارة االنطباع الفطـري األويل، ،وقارئه

ِّما لبثت هذه الصورة أن تصدعت وعلتها ضبابية عندما غـدا املتلقـي جمربـا يـسخر الـنص   ً

 ،تعـــددت املنــــاهج النقديـــة الـــيت قاربـــت النـــصوص األدبيــــة مث.لتجاربـــه وحتقيقاتـــه العلميـــة

 ينطلـق مـن ،ً جديدا للـنصً طريقة املقاربة إىل أن أرسى النقد اجلديد مفهوماواختلفت يف

 فكـان  ،ًكونه يشكل نسقا من املـواد التعبرييـة واجلماليـة الـيت تـسهم يف توصـيل رسـالة مـا

  .من أهم معامل التجديد النقدي االلتفات إىل اللغة بوصفها مادة األدب 

 ،امل التجديـــد النقـــدي يف حتليـــل الـــنص األديبولعـــل املـــنهج الـــسيميائي مـــن أبـــرز معـــ     

 مـدى ْ كمعلـم جديـد يف مقاربـة النـصوص ؛ لنبـني،يف مقاربتـه للـنص األديبويتناوله حبثنـا 

 بوصــفه أحـــد ،الكــشف عــن املعـــىنفعاليــة هــذا املـــنهج  يف حتليــل الـــنص األديب ودوره يف 

ىل بنــاء منــط ثقــايف لقــراءة املنـاهج اجلديــدة الــيت قاربــت الــنص األديب مقاربــة معرفيــة ترمــي إ

ً فلـم تعـد قـراءة الـنص األديب انطباعـا .النصوص يف ضوء الثقافة اليت أنتجتها تلـك املعرفـة

ـــدةً،وتـــذوقا ـــاهج اجلدي ـــة عـــسرية يف ظـــل تعـــدد املن ُّ وحتـــول القـــارئ مـــن ، بـــل غـــدت عملي

  .مستهلك إىل منتج

يعد النص حامال  يتحدد يف أنه  ومكمن غناه،واملنهج السيميائي منهج غين     

 وفك رموزها ، ويدعوه إىل البحث عنها، والدال عليها يستفز القارئ،ألسرار كثرية

   . بني احلضور والغياب،ملدلولانطالقا من فهم العالقة اجلدلية املوجودة بني الدال وا
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 السيميائية للنصوص العربية  مالئمةوتتحدد إشكالية البحث يف السؤال عن مدى 

               . ارها اخلبيئةوالكشف عن أسر

 وتستدعي طبيعة ،مبا أن البحث يندرج يف إطار نقد النقد فهو حبث يف معرفة املعرفةو

 يهدف إىل عرض املفاهيم والقضايا البحث اتباع املنهج الوصفي التحليلي الذي

  .ومتحيص دقتها وصحتها ومدى فعاليتها

        :    هدف البحث 

ًا متخذ،  تبني معامل التجديد النقدي يف حتليل النص األديب يهدف البحث إىل        

 قدرته على وإظهار  ،ًمن املنهج السيميائي أمنوذجا يف ممارسته النقدية يف حتليل النص

 على مستوى اللغة أديب أدت فيما بعد إىل إثراء ،إثارة قضايا ثقافية وفكرية ونقدية

    . على امتداد الساحة العربيةستهان �ا وإثارة حركة نقدية الي والتأليف،واملصطلح

  

  

  : النسقيةالمناهج السياقية و جدل  
  

 وغدت أكثر ، ازدادت مسألة  حتليل النص إشكالية مع تطور الشعر احلديث    

 ، فالنص اليعطي القارئ ما يريد،النص األديب إشكالية تؤرق قارئه وأضحى ً،تعقيدا

 من هنا بدا العجز عن ، وتضمر أكثر مما تظهر،يتبدألن اللغة مراوغة ختفي أكثر مما 

 ،األديب تضارع مراوغتهالنص  فكان البد من آليات جديدة لقراءة ،فك شفرات النص

   . وتعدد املناهج وسرعة حتوهلا وتطورها،يف العصر احلديثفكان االنفجار النقدي 

بدأت ديب على مستويات متعددة ؛ واجه النقد العريب النص األفقدميا      

 فأفضيا إىل احلكم دون ،باالستحسان واالستهجان الفطريني  اللذين يواجهان املسموع

 . بل جاءت عفوية خاطفة تنم عن إعجاب وقيت،ًأن يسديا تعليال يفسره ويوثقه

 إىلًاألحكام وفق معايري العرف والعادة والتأثر الوقيت واالنطباع اليت تفتقر أحيانا َُّسنت و

 األمر الذي دفعه إىل حتسني  ، فأرقه،ًضور املتلقي طاغيا على املبدع وكان ح،التعليل
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 وقد كشف ابن قتيبة عن .إعجابهومتلقيه وتثقيفه ليلقى استحان  ،و تنقيحه ،شعره

 فأرغمه البدء مبا ،حلساب إرضاء السامعتلك السلطة اليت حيدت جتربة الشاعر 

بىن قصيدته لص إىل غرضه الذي التخالتلطف يف  ومن مث ،يستميل السامع مث الرحلة

 كي ال يثري السامع املاثل يف خلده كسلطة رقيبة ال تسمح له باالنفكاك ،)١(عليه

 فكانت مواجهة النص من خالل هذا ،مث حتول العرب من الشفاهية إىل الكتابة،عنها

 ، فخرجت األحكام من سلطة االنطباعية إىل آراء يشهد العقل بصحتها،التحول

  .ازنة والوساطةفكانت املو

 ، األمر انعكس على املناهج النقدية،بني العقل والنقل  بعد ذلك اصطرع نزاع متضاد

 ،اجلدل واإلقناعاصطناع ومال إىل  ،ً الذي غدا مصدرا للمعرفة،من تطور الشعر ّحدو

 فشغل  ،و كادت بني الشعر والنثر احلدود أ�اوتو ،فتحول الشعر إىل شكل خطايب

 وامتلك ،تطور النقد و،مث تطورت البيئة العربية.)٢(عن املعاين وسرقتها  بالبحثالنقاد 

  . أسعفته ملواجهة النص وإدراك فحواهأدواته اليت

 وتعددت وسائلها يف تناول النص ،     ويف العصر احلديث ظهرت املناهج النقدية

   . فكانت املناهج النقدية السياقية مث النسقية،األديب

تقارب النص اإلبداعي معتمدة يف ذلك املؤثرات ية نقدارسة  ممقيالنقد السياف     

اليت أحاطت مبيالد )  أم اجتماعيةأسطوريةسواء أكانت تارخيية أم نفسية أم (اخلارجية 

  .فيه النص الشعري واحتضنت تكونه، فكان هلا التأثري املباشر أو غري املباشر

علوم بإجنازات ص وحتليله فهم الن ت وربط،ّ على السياقأحالت املناهج السياقيةلقد  

 وقصرت النص على هذه ،ً تابعا هلاجعلته و،) ونفسية  ، اجتماعية،تارخيية( خمتلفة   

 ، عوامله اليت شكلته مما غيب النص ال تنفذ إىل، ولكنها تبقى خارجه،الوجهة أو تلك

ّجيدد به نسغه واستمراريتهًشيئا  م ينلفل  حبسب أولتهاوكل مكوناته ا امتصت  أل�،ُ

اها إىل غريها، وقد  تتخط،ّ خلفها إال هياكل خنرة جوفاءفلم تبق ،توجيهات السياق

ّ تتخري من النص ما خيدم ،تنزلق على السطح" انتقائية"األحايني قراءة  تكون يف بعض ّ
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 مث تتجاوزه إىل نقاط تراها تتجاوب وأدوا�ا، شأن القراءة ، فتقف عنده،َغرضها

 وتغدو قيمة النص معها يف ،يت  تبحث يف النص عما يؤكد فرضيا�ا ال ؛)٣(النفسية

 ومن مث حيال اإلبداع إىل علل صاحبه مبعىن أن ،قدرته على تأكيد تلك الفرضيات

 وهكذا ،مبثابة متنفس يفرج فيه األديب عن غرائز أو رغبات مكبوتة" عملية اإلبداع 

الستكشاف يف عيادة التحليل  النص األديب وثيقة نفسية تقوم مقام لوحة ااعترب

إما أن :  وهو ما جيعل العمل النقدي حسب هذه النظرية يف أحد اجتاهني،النفسي

 أو ينطلق من معلومات تارخيية حول األديب ليفكك �ا ،ينطلق من األثر إىل األديب

   .)٤(ً"أسرار النص نفسانيا

 ،عها السياق يصن، أدوات القراءة السياقية حتددت خارج حقل األدبومبا أن

 ختضع هلا مجيع القراءات أحاديةتصدر عن نظرة إ�ا وتقتضيها شبكاته املعرفية، ف

ولعل الثغرة يف املناهج القدمية تتلخص يف الرتكيز على جانب واحد من  .النابعة عنه

 وهو ، وهو مادته أو طبيعته احلدسية على حساب اجلانب الثاين،جوانب التعبري

 ما جعل القراءة السياقية قراءة  وهذا.تجسد فيه حقيقة التعبرياجلانب املادي الذي ت

ّ قد يكون مرد  . ويف هذا عجز عن مواجهة النص،تنتهي إىل نفس النتائج"  مكرورة"

مشحون بكثافة إحيائية ال ميكن حصر تعدد أبعادها : "هذا العجز أن النص اإلبداعي

 قد يفقد النص ،نغلق على ذاته ومن مث الزج �ا يف نسق م،واختزاهلا يف بعد واحد

ً وجيرده من كثافته الرتميزية فيأيت عاريا ،انفتاحه الداليل ويفرغه يف شحنته اإلجيابية ّ
  .)٥("ًكجدران القرب خاليا من حرارة الدفء والتوهج

مل تكن تدرك هذا التفاوت ،"اخلارجي"وركو�ا إىل " النص"القراءة السياقية يف حتاشيها و

مل حتدد معامله النهائية ألن يف وقوفها عند البنية و ،"ًمدلوال"والنص " ًداال"بني النص 

 ورمبا . سارعت إىل استغالهلا ألغراض خارجية عنه،السطحية على أ�ا مقول النص

 جتاوز القراءة السياقية وجتاوز الناقد القدمي، وجتديد مهمته كان للنقد اجلديد الفضل يف

اليت تبدد طاقات  - تعويض القراءة التفسريية  أي،حبسب ما تقتضيه طبيعة النص
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 حينما يواجه النص القائم على أسس ثقافية ومعرفية ال توفر لدى كل قارئ من النص

ً ميثل جمهودا فكريا ونفسياإنهحيث  ً  وإذا ما رأى ، فالقارئ يواجه النص حبمولة معرفية،ً

 موروثه وخمزونه ال  فيتوقف النص عند.ًيف النص شبيها هلا التقطها على أ�ا هي

وتتحرك معه القصيدة : "ّ كعنصر فعال اليت يباشرها القارئ بالقراءة التأويلية إاليتجاوزه 

ّال كنص يقول وإمنا كمجرة من اإلشارات الشاعرية تدل وتوحي وتنفث سحرها يف 

ًخميلة القارئ لتصنع أثرا مجاليا يتمدد، فيكون شعرا فوق القصيدة وداللة فوق املع ًّ ً ىن، ّ

 أفق الالت ومهيأة ألن توظف نفسها يفوتكون الكلمة إشارة قابلة لكل أنواع الد

   .)٦("ّ أثر مطلق وليست جمرد معىن حمددذات فهي ،ّالسياق الشعري املتجدد

حتاور حقوله املختلفة " اخلارج"ّإذا كانت القراءة السياقية قد ميمت وجهها شطر و

بحث الفلسفي، والتارخيي، واالجتماعي، والنفسي مستفيدة من معارفها، اليت يعززها ال

ّحماولة أن تبقي باب التذوق والتأثر مفتوحا على الداخل، حىت ال يغيب النص كلية يف  ّّ َُ ُ ً

فإن القراءة النسقية ستوكل لنفسها مهمة الغوص يف جماهل . ركام الفرضيات والتصورات

 ،كائن احلي ذي اخلصائص املميزةّتقر بوجوده واستقالله، فتعطيه مسات ال" مغلق"عامل 

ًاليت جتعل منه ذاتا تنعم بالشرعية، واحلياة، مولدا ونشأة، ومماتا، يتحمل القارئ الناقد / ًً

إفساح  و".الذات"مسؤولية اإلفصاح عن كنهها يف كل مرحلة من مراحل حياة هذه 

تعدد القراءة لألثر  بًاّا�ال أمام القارئ ليقول مامل يقله النص يف بنيته السطحية إميان

ّ فالقراءة إذن هي تلك النار اليت حتول .الواحد من شأ�ا أن تعيد بعثه مرات عديدة
ًرمادا ليعاود بعث نفسه أكثر قوة وشبابا" الفينق" تظل : "ذلك أن النص ظاهرة فنية. ً

أغىن من عشرات التفسريات، وتظل متعددة املعاين، المتنح نفسها لتأويل واحد ميكن 

ّإ�ا إذن استعارة كربى يكتنفها غموض سحري  ،)٧("اله بقانون رياضي ناجزاختز

 املناهج اليت تدرس  تعددمن هنا كان .الميكن أن نلج عواملها إال من خالل اللغة

النص األديب من خالل ما حييط أو يصدر عنه من إشارات حول التاريخ وعلم 

راسة النص الشعري بكل غموضه االجتماع وعلم النفس بعيدة عن الوفاء مبتطلبات د
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 ، غالت يف التعامل مع املالبسات التارخيية اليت أحاطت باألثر األديبأل�ا ،وتعقيده

 وخباصة ، ظروف تكوينه ظرف منل يف كل فالنص األديب يستق،وإمهاهلا للنص األديب

ً أيضا نشاط بشري حيوي كامل كما هو ،ما يتصل بالظروف السياسية واالجتماعية

 وأن عالقته ، له أصالته وقدرته التوجيهية املستقلة للحياة، مستقل بنفسه،اتهيف ذ

وهذا ما دفع بعض الدارسني  ،)٨(با�تمع عالقة تقابل حيوي ال عالقة فعل ورد فعل 

 فوجدت مناهج نصية تدرس النص من داخله يف ضوء .للعودة بالنقد إىل داخل النص

 ،ك املعتمدة على مجالية التلقي عند القارئ أو تل،األسس اللسانية والسميولوجية

 ،وكانت عاجزة هي األخرى عن تقدمي صورة ذات طبيعة علمية للممارسة النقدية

 وأباح أصحا�ا ألنفسهم طرق سبل اإلمساك  ،فلجأت إىل انتهاك احلدود القائمة بينها

  .بأكثر من طريقة ومنهج واحد يف التحليل

احلديثة مرهون بتعدد املفاهيم والرؤى يف مواكبتها إن تعدد مستويات القراءة      

 ومن مثة ،لشروط االستجابة التقبلية وإمكانا�ا التأويلية أمام إشارات النص واحتماالته

 وإمنا هو مفتوح تسهم يف خلقه وإنتاجه ،ًفهي جتزم على أن النص ليس نظاما مقفال

ًفعالية الفهم االستقرائي بوصفها فعال  توصيليا ملع  أو حىت ، أو حتديده،ىن ماً

 لذلك فإن التفكيكية مل تعلن نفسها ، أو حبث عن املعىن، إ�ا عملية حفر،استكشافه

  . وإمنا أكدت التعددية اليت جتعل النص يتوالد باستمرار،ًبديال للتحليل

من ً وإمنا اقتضى سبال ،ولعل االنفتاح على أفق نقدي جديد مل يأت دفعة واحدة 

ً ودعا أيضا إىل حتقيق تفاعل رؤيوي بني حركية النقد ،ثب على املألوفالتحديات والو

ًوفضاء اإلبداع تفاعال توليديا   .ً أضفى على النص مزيدا من الدالالت والرؤى،ً

ً يبحث النقد العريب  عن وجهة اآلخر سعيا منه ، يف خضم هذه التعددية واالختالفية

 مبعىن أن النظريات النقدية .ديد وإجناز تصوري نقدي ج،إىل متثل موقف  مغاير

 متثلتها الدراسات النقدية العربية يف استيعاب نظام النص ،احلديثة ترتبط برؤية جديدة

   .الغامض
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   :معالم التجديد النقدي في دراسة النص األدبي 
    

، ئي يف جمال حتليل النصوص األدبيةيستدعي احلديث عن املنهج النقدي السيميا      

الظواهر  و ألن التصور السيميائي لألشكال،ميع املقاربات النقدية السابقة عليهاإلملام جب

دوات اإلجرائية  فمعظم األ، تصور ناتج عن تطور مجلة هذه املفاهيم،وللموضوعات

واملفاهيم املعرفية اليت يشتغل يف ضوئها النشاط  السيميائي متضمنة يف الرتاث النقدي 

 النقد إال من خالل جتديد املقوالت النقدية اليت يصدر ال يتم جتديدف .قدميه وحديثه

ً ويستحدث جهازا معرفيا يباشر به النص األديب كما مل يباشره السابقو،عنها  ،)٩(نً

عن الدوال الشكلية األساس اليت تلعب دور املنتج للنص األديب  "  يف النص فيبحث

ي إىل وضع الكتابة يف إطار بني االختبارات اللسانية واحملددات السيميائية مبا يؤد

لقد كان التحول  .)١٠(" ويساعد على استخالص هذه القيمة بالدرجة األوىل ،األدبية

 من االهتمام بسياق ظهور النص ،ملنهجية التحليل من السياق إىل النسق ،األبرز

 إىل منح سلطة األمر للنص ذاته من ،ًاألديب وعده مدخال ملباشرته أية عملية نقدية

فقدم رواده ، يد النقدي بدأ باإلحالة على النصتدخل خارجي مبعىن أن التجددون 

ًنقدا حمايثا ورفض ،  يستمد معايريه وأدواته املنهجية من عناصر ألسنية وسيميولوجية،ً

املرجع السابق واملؤلف والسياق ( اإلحالة إىل ماهو خارج النص كما كان يف السابق 

لغة ثانية منها  وجيعل ،فالناقد يضاعف املعاين..) .واإلطار التارخيي واالجتماعي و

 فالقراءة اجلديدة .)١١(ص، أي إنه ينتج تالمحا للعالماتتطفو فوق اللغة األوىل للن

 له قوانينه الداخلية اليت حتكم قيام ، تنظر إىل النص على أنه مكتف بذاته،قراءة داخلية

لهذا ف  )١٢( تنافر وحنو ذلك أوانس اللغة بوظائفها الداللية من مقابالت وتداعيات وجت

قادرة على حتقيق متطلبات املتغري املعريف والثقايف املناهج النقدية القدمية  تعد كله مل

 النقاد العرب املبادئ النقدية اليت أفرز�ا النظريات لذلك تبىن  ،الذي ميور يف العامل

ً نظريا وتطبيقا،التفكيكيةومجاليات التلقي و اللسانية والبنيوية واألسلوبية النقدية ً، 
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، وأدخل بعضهم عليها مفاهيم تقر�ا من الذهنية العربية مبا يتوافق مع املاضي واحلاضر

   . تستشرف منه ما يكونً، مث تبين عليه فكرا،فتستوعب املاضي

  بدأت معامل التجديد بالشكالنيني الروس ودي سوسور والبنيويات  وصوال إىل 

رت األدب والنص من سطوة البنيوية وانتهاء بالتفكيك الذي طور السيميائيات اليت حر

    .السيميائية إىل آفاق جديدة يف البحث عما هو مغيب يف النص األديب

ينبغي على "  وحررت طاقة النص على اإلنتاج إذ ،فالبنيوية مارست قتل املؤلف     

 فاملوت بعد ،نصاملؤلف أن ميوت بعد أن يكتب كي اليربك املسار الذي يتخذه ال

ً واملؤلف ليس مطالبا بشرح عمله وإال انتفت ،جمازي يسمح بالتوالد احلر والدائم للمعىن

حيث تعلن له فيما بعد ، ً إنه يصبح قارئا بعد أن ينتهي من عملية إبداعه،أمهية إبداعه

وموت  ،)١٣("  فيمارس على عمله النقد الذايت ،النقائص والفجوات الواجب ملؤها

 فما حققته البنيوية  .)١٤(ف يعقلن البنيوية ضمن سلطة املفاهيم بدل سلطة الواقع املؤل

 وأقامته على ، فيه املناهج السياقيةأ�ا أخرجت النقد من الواقع املتهالك الذي وضعته

 ، ولكن البنيوية  تشرنقت على نفسها،أساس النص وعلى أصول البنية اللغوية الداخلية

ًأل�ا اصطنعت طوقا حمكما حول  ،)١٥( إليه فشلت يف الوصول  مث،وابتعدت عن املعىن ً

 وذلك ملا أوجبه ، وأجهزت على مقدراته الفكرية، وغيبت القارئ احلقيقي،النص وأثره

من أنساق لغوية حىت امتعض بعض الباحثني من هذه النظرية اليت قلصت من آليات 

 وقد أبان النقاد العرب .لنصيالنقد املثمر الذي يستكشف املادة اجلمالية للمنجز ا

مزالق البنيوية فنعتوها بأوصاف أقل ما فيها وصفها باجلسم الغريب الذي اليتعايش مع 

البنيوية وهي تبرت النص عن شروطه ف  )١٦ (النص املمتد األوشاج بالواقع احلضاري لألمة

 وتسريح ،زائهوتنزع منه ذاكرته احلية مكتفية بتفكيك أج ،التارخيية ومكوناته املرجعية

ً وجتمد زمانه كما جتمد زمان النقد أيضا حني يغدو ، إ�ا تكتم أنفاس النص،كتلته

ًوصفا حمايدا وبريئا للنص  لة المتالك جسد النص وأعمدة جمهرية حني يغدو جمرد وسيًً

   .)١٧(دون روحه وأعصابه 
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ظاهر للنص خنلص إىل القول إن آليات التحليل البنيوي للنصوص مل تتجاوز الوجه ال

 ظواهر خاصة باألبنية الصوتية ت فقد حلل، فيه النص ألف املستوى الذيومل تتخط

 ونواح أخرى متصلة ، واحلقول الداللية، الرتادف، التضاد،والصرفية والثنائيات اللغوية

بشكل يبالغ يف الوصف )١٨(تشاكل والثبات والتحوللبأدبية النص حنو التناص وا

نيات اللغوية جعل النقد البنيوي يقف على عتبة الب مما ،غوية للظواهر اللالتجريدي 

 ، دون الولوج إىل املنابع الداللية للصيغ والرتاكيب اللغويةوحيول ،املتسلطة على النص

 دون حتليل املرجعيات الثقافية واالجتماعية اليت تكشف وجه النص ووجه حيولكما 

  .صورة النص

 أو ما يطلق ، أو ما بعد احلداثة،ابعد البنيويةبعد ذلك عرف النقد اجتاهات م     

ًعليه جتاوزا حلظة القارئ أو املتلقي
مث تأسست اجتاهات أخرى يف النقد تعرف   )١٩(

 وهي اجتاهات متجاذبة يف البحث ومتداخلة يف ،بالتأويلية والتفكيكية والسيميائية

  : جعلت من رسالتها،الدراسة

  .غدا البطل احلقيقي للبحث األديب الذي ، إعادة تفعيل دور القارئ- 

  . االهتمام بالسياق الذي أنتج فيه النص- 
  

    :  في تحليل النص األدبي  *المنهج السيميائي
  

 ٢٠( ،التأويلية السريورات أو العالمات علم هي السيميولوجيا أو العالماتية      

 منهجي منظا وفق ،العالمات أو ،اإلشارات تدرس اليت اللغة علوم وهي إحدى)

 ،األدبية النصوص يف التصويرية أو اللغوية، العالمة أو اإلشارة، يربز وحيدد خاص

 حياة بدراسة يهتم منهج والسيميائية كمنهج نقدي هو ،)٢١(الجتماعيةا احلياة ويف

 وكينونتها، ،وعلتها الدالئل، هذه معرفة إىل وحييلنا ،احلياة االجتماعية داخل الدالئل

    .حتكمها اليتالقوانني  وجممل
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 تتحكم اليت والقوانني الدالئل هذه وظيفة على يعرفنا علم" ًفالسيميائية إذا 

 السيميولوجيا وهذا ما جعل ،اآلداء اللغة دون النظام اللغة هو وجمال عمله" )٢٢("فيها

 النص اعتبار  من"األديب للنص حتليلها يف تنطلق، )٢٣( استنتاجيه استقرائية ممارسة

 من بينهما ما وبيان حتليلهما جيب ،عميقة وبنية ،ظاهرة بنية على حيتوي

 املعاين حدود ال تقيدها ،حرة كدوال اإلشارات إطالق على وتقوم )٢٤("عالئق

 لإلشارة الطاقة التخييلية على تعتمد ؛ ةإبداعي قرائية فعالية للنص ويصري ،املعجمية

 صانع هو املدرب ارئالق ويصري املتلقي، ذهن بواعث مع بواعثها تالقي يف

   )٢٥(النص

من ) ًخصوصا اللغة واألدب والفن (  حتويل العلوم اإلنسانية ىلتسعى السيميائية إ    

 ويتم هلا ذلك عند التوصل .مة علوم باملعىن الدقيق للكلىلجمرد تأمالت وانطباعات إ

  من خالل أنساق، مستوى من التجرد يسهل معه تصنيف مادة الظاهرة ووصفهاإىل

ًلذلك كان ضروريا أن   .من العالقات تكشف عن األبنية العميقة اليت تنطوي عليها

بدراسة أنظمة التواصل بوساطة عالماته  والعناية ،تجاوز املنهج السيميائي حدود البنيةي

 جتاوز انغالق البنيوية  و،ًاليت متيزه فضال عن الدالالت أينما وجدت ،وإشاراته اخلارجية

 ونعين �ا اعتباطية اللغة اليت تشكل صفة جوهرية ،ملفهوم االعتباطيةمن خالل طرحها 

؛ ألن املبدع يف تصور  ال �ائيةمعان نح الدوال واملدلوالت  اليت مت،للعالمة اللغوية

 وهو الدخول ، فيدخلها يف سياق جديد،السيميائيني حيصد الكلمة من خمزون اللغة

 .ًوإطالق قيد العالمة وجعلها بديال للبنية ،)٢٦(الذي جيعلها حتمل أكثر من داللة 

 ومن هذه النقطة ،فالسيميائية فكت احلصار الذي ضربته البنيوية على النص األديب

 فهي .بالذات ينفصل املنهج السيميائي عن املناهج املؤسسة له واملناهج اليت صاحبته

ملنهج السيميائي ولكن البنيوية تسللت إىل ا ،يف مفهوم النصتفرتق عن املناهج كلها 

يف جانبه التأويلي بوصف البنيوية وفروعها املتنوعة آليات مساعدة وطرائق عطاء 
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 امتدت بصفة جلية وفاعلة فيما تستكشفه من خطوات املنهج السيميائي ،متنوعة

 ففي ، ولكن االختالف اجللي بينهما تبدى يف نظر�ما من النص.وآلياته اإلجرائية

 النص على أنه بنية تنسج نفسها وتصنعها من خالل عملية حني نظر البينيويون إىل

ًوقد وقف السيميائيون املؤولون من النص موقفا مغايرا ،)٢٧(التشابك املستمر  فرأوا أن ،،ً

 يتميز بقدرته على استيعاب مضامني ، وإنتاج يتخطى حدود اآلن،النص تأليف مفتوح

 مباحث السيميائية جمال للفعل النص يفف . فال يقبل االنكفاء على حياته،احلياة

 وذلك بفعل تشكيل مكوناته ،اإلنساين يتمتع حبركية دؤوبة وفاعلية مستمرة ومتشظية

 حيث تدفعه إعادة توليدها الزيادة يف ،الداللية املنتجة واملمتدة يف ذات املتلقي

ظمة  فالنص عدسة مقعرة ملعان ودالالت متغايرة ومتباينة ومعقدة يف إطار أن،متفجرها

 وقدرته ،على قراءات متعددةوانفتاح النص  ،)٢٨(اجتماعية ودينية وسياسية سائدة 

وذلك بدخوله يف تفاعل مع املتلقني  - على البوح بأسرار جديدة ختص بناءه اإلبداعي 

حيمل يف ذاته داللة جاهزة  ال"  كل ذلك جيعله  -املختلفي األهواء واملنابع واملشارب 

وال يتحقق ،  ولذا فهو الينفصل عن قارئه،داليل وإمكان تأويليو�ائية بل هو فضاء 

ًكل قراءة حتقق إمكانا دالليا مل يتحقق من قبلف .من دون مسامهة القارئ كل قراءة و ،ً

ًفالسيميائية بوصفها منهجا يف النقد تطرح أطرا دراسية . )٢٩("هي اكتشاف جديد ً

ًفرض إطارا دراسيا خاصامع مالحظة أن كل نص ي ،تتعامل وفقها مع النصوص ً  فهو ،ً

 ،ً أساسا من أسس النقد السيميائي املبدأ الذي يعد،غائبينتقل من احلاضر إىل ال

 ،معطيات تعمل كاسرتاتيجية للنفاذ إىل عمق النص- كمنهج نقدي  - الذي يقدم

ً فالعنوان مثال هو جتميع مكثف .وذلك باختاذ السمات الشكلية كمؤشرات للتأويل

 فالكلمة ،ًنوان وتقليبا له يف صور خمتلفةعً فتأيت تلك املقاطع متطيطا لل،لنصلدالالت ا

 ليتناسل النص عرب تشاكالت ،احملور واليت هي العنوان تتحول إىل اجلملة املنطلق

 وتتالقى هذه اآلليات مجيعها يف اجلملة ،وتقابالت عدة ليمر على اجلملة الرابطة

    .)٣٠ (النص اليت تتموقع يف نقطة ما من اهلدف
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ً فجعلوه نصا يف حد ذاته ،  وقد حظي العنوان يف تصور السيميائيني باهتمام خاص

 الفروع  والعالقة بني،األمهي إال تفريعات نصية تنبع من العنوان  وباقي املقاطع ما

 ألن ، عالقة انتماء دالئلي،طبيعية منطقية  إ�ا عالقة،والعنوان ليس بالعالقة االعتباطية

ًلة اليت تثريها الوحدات واملقاطع أصبح حمكوما عليها بفلسفة االنتماء إىل احلقل الدال

 .الداليل الرئيس الذي يشغله الفضاء الداليل للعنوان

ّأن هذا املنهج بدأ فعال بالتبلور، منذ أن أحس بعض الدارسني بأن البنية  ويبدو ً

افية وحدها الستكناه  ليست ك،والدالالت احلرفية والتفسريات الداخلية السطحية

 ذات دالالت إشارية وتأويالت ،وإمنا هناك بنية أخرى عميقة ،مقصدية النص

 وأن املالبسات واملناسبات ،العرب القدماء مببدأ الوجوه ّأو كما عرب عنها - خارجية؛ 

لذلك أولوا أمهية لدراسة اإلشارات والرموز  ؛ )٣١(على النص ًواملواقف قد تكون عدوانا

  .الداخلي للنصّمنها خارج نطاق الكلمات اليت تصنع احليز  ا، حىت ما كانوأنظمته

ّ أن استثمار السيميائية يف تفسري مكونات النص ،املقام هذا وحري بنا أن نذكر
ّ؛ إذ تنبه القدماء من اليونان والعرب إىل أمهية   ليست جبديدة،أو السردي الشعري
 اإلشارة ذات وظيفة أساسية يف قراءة فعدوا ،لوالنصبة والرمز يف أنظمة التواص اإلشارة

 ّ ثاين أنواع البيان من حيث تلقي املعاينوجعلوهاوتأويل دالالته املسكوت عنها،  النص

واللفظ  واإلشارة: "  بقوله  اجلاحظ إىل هذه األمهية وقد أشار  ،اخلفية وإدراكها

 ا تنوب عن اللفظ، ونعم الرتمجان هي عنه، وأكثر م، ونعم العون هي له،شريكان

  كما يذكر ضمن حديثه مخسة أنواع من العالمات اإلشارية ذات.)٣٢("اخلطوتغين عن 

باإلضافة إىل الرمز    ) اللفظ- اخلط-  العقد- اإلشارة- النصبة(  :وهي  السمات الدالة

    .واملقام واملناسبة

 بوصفها أداة  أن علماء العرب تعرضوا يف أحباثهم للعالمة اللغويةيؤكدمما تقدم    

ً وتطرقهم  لتعدد أدوات التواصل وتنوعها تبعا حلاجة البشر ، ونقل املعارف،للتواصل

أن آثرنا  ولكننا ، ولكن هذا اليعين أ�م عرفوا هذا العلم بصيغته احلالية.واجتماعهم
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 ألن العودة إىل الرتاث ضرورة ، بني األصالة واملعاصرة،نصل بني املاضي واحلاضر

وبذلك نكون شركاء يف بناء احلضارة  . )٣٣(رورة معرفية يف الوقت نفسه  وض،وجودية

  .اإلنسانية

كل عالمة غري ثابتة الداللة وقابلة  واملقصود باإلشارة أو الرمز غري اللغوي عامة، هي

للتقطيع املزدوج على خالف الرمز  هي كل رمز سيميائي غري قابلأو ،للتفسري والتأويل

     .)٣٤(اللغوي

  النص يف إطار البنية اللغوية الذي يدرس ،املنهج السيميائي املنهج البنيوي  جتاوزلقد 

 إىل حماولة الوقوف على كل املالبسات اخلارجية لفضاء ،الداخلية وتفسريه يف حدودها

االجتماعية والنفسية والثقافية اخلفية يف جوانبها التواصلية   وإدراك الظواهر،النص

 ولعل .)٣٥( مبا يف ذلك طبيعة اإلشارات وأنساقها وخواصها- لغويةال اللغوية منها وغري

تفاعالت كثرية مع  وهلا ،بحقل اللغة واألد: أوسع فضاء للسيميائية هو بال شك 

نها ترتبط منهجيا بدراسة األدب والفنون اللفظية والبصرية كاملوسيقى ك ول،علوم أخرى

  .اوالتشكيل واملسرح والسينم
  

  : النقدي السيميائي في تحليل النص    معالم التجديد
  

 .من خالل بنية االختالف ولغة الشكل والبىن الدالةتبحث السيميائية عن املعىن      

وإمنا حتاول اإلجابة عن تساؤل وحيد هو  ،وهي لذلك ال �تم بالنص وال مبن قاله

ديد أجل ذلك يفكك النص ويعاد تركيبه من جومن  ،)٣٦(كيف قال النص ما قاله ؟ 

   .لتحدد ثوابته البنيوية

  واملنطلق،األساسية الدعامة تشكل جوهرية نقطة إىل يرتكز  فالسيميائية منهج

من   جنسه كان ّأيا ،التحليل قيد للموضوع القراءات شىت منه تنبثق الذي األول

 حبثا ثناياه يف ونبحر ،النص عامل خالهلا من نلج اليت  البوابةةالعالم تشكل حيث

هذا . وثقافته القارئ باختالف ختتلف وأدوات آليات إىل باللجوء الغائب النص عن
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الذي  الفين السياق( اجلنسية النص بتقاليد  عارفايكون أن فيه يشرتط الذي األخري

  لذلك،*الغائب جللب العناصر يوظفها ثقافية ملهارات ممتلكا) النص حتته ينضوي

 آليات التجريبية، بتبنيها العلوم حقل من اإلنسانية العلوم لتقريب السيميائية جاءت

) احلرة  اإلشارة( مبدأ اعتمادها من بالرغم انضباطا أكثر"  جتعلها وشروط

 �ا قارئه ويعرف احمللل يبسطها ،حمددة خطوات إىل ترتكز السيميائية فالتحليالت

                  :اآلتيةوهذا العمل يقوم على املبادئ  .)٣٧(بالتحليل الشروع قبل

                   
 التحليل احملايث الذي يبحث عما يكون الداللة من شروط داخلية وإبعاد كل ما - أ

         أي البحث عن العالقات الرابطة بني العناصر اليت تنتج املعىن.يعد خارجيا

 ال بد من وجود نظام من العالقات تربط بني  : التحليل البنيوي إلدراك املعىن-ب 

 أن يوجه إىل ما كان داخال يف نظام االختالف ينبغيولذا فإن االهتمام  ، النصعناصر

 .الذي يسمى شكل املضمون وهو التحليل البنيوي

يعد اخلطاب يف مقدمة اهتمامات التحليل السيميائي الذي يهتم :  حتليل اخلطاب - ج

نيات  اللساعلى عكس ،رة على بناء نظام إلنتاج األقوالبالقدرة اخلطابية وهي القد

 العالمات دراسة هي" السيميولوجيا أو فالسيميائية ،)٣٨(البنيوية اليت �تم باجلملة

 العالمة من مفهوم" وأنواعها  اجتاها�ا مبختلف وتنطلق ،)٣٩(التأويلية  والسريورات

 ونعين ،السيميائية مجيعها والتحليالت الدراسات عليها ترتكز اليت القاعدة بوصفها

  وتشكل،)٤٠("تامة داللة دالة وحدة األصغر البنيوي النموذج العالمة مفهوم هنا

اصطالحية  أو طبيعيةتكون  أن وميكن ،)السيميولوجيا( يف أساسيا مفهوما العالمة

مهما تعددت مشارب و )٤١( "مشفرة غري أو مشفرةمعللة  أو اعتباطية أو عرفية

ا خرجت عن إطارها يف كثري من  ولكنه، فإن اللغة تشكل إحدى مرتكزا�ا،السيميائية

 لذا يصبح احلديث عن املتعلقات اخلاصة باملفهوم واملرتكزة على العالمة ،،األحيان
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ًارة واأليقونة أمرا ال مفر منه إلشاو
ًأل�ا تأخذ فضاء خاصا يف جانب التحليل  ؛)٤٢(

  :السيميائي على مستوى التنظري

يل إىل الشيء الذي تشري إليه بفضل  وهي العالمة اليت حت: العالمة األيقونية  -١

مثل الصور والرسوم   ،صفات متتلكها تتمثل يف عالقة تشابه بني املصورة واملشار إليه

أي  ، وهي اليت بينها وبني ما تدل عليه حماكاة.والنماذج وا�سمات ،واخلرائط ،البيانية

 أو ،صور التلفزيونيةوقد تكون هذه احملاكاة عالية كما يف ال .هي حتاكي ما تشري إليه

منخفضة كما يف اللوحات السريالية واألحالم وبعض مفردات اللغة اليت حتاكي معانيها 

  .كأ مساء األصوات

                   
وهو العالمة اليت  وهي اليت بينها وبني مدلوهلا تالزم مشهود : العالمة اإلشارية  -٢

"  الشيء عليها يف الواقع حيث تدل على الشيء الذي تشري إليه بفضل وقوع هذا

كدليل الدخان على وجود  ) ٤٣("تكون العالقة بني املصورة واملشار إليه سببية منطقية 

  .وكذلك آثار ا�رمني ،وداللة آثار احليوانات عليها ،النار

وهي ما اتفق عليه جمموعة من الناس بناء على ،الرمز أو العالمة االصطالحية  -٣

إشارات املرور :س بينها وبني ما تدل عليه أي حماكاة مثل اصطالح معني ولي

وهو العالمة اليت حتيل إىل   .والعالمات املوسيقية وكذلك الكلمات املفردة يف أي لغة

وغالبا ما يعتمد على التداعي بني األفكار  ،الشيء الذي تشري إليه بفضل القانون

 أين تكون العالقة بني الدال أو القوانني ،ما يسميه بريس باسم العادات،  العامة

  . )٤٤( كداللة البياض على السالم،واملدلول واملشار إليه حمض عالقة عرفية غري معللة

  

                                              :اتجاهات السيميائية 

ويقوم ،)ومارتينيه،جورج مونان وبريتو،وبويسنس:( وأهم روادها :  سيمياء التواصل- أ

  . االجتاه على أن وظيفة اللسان األساسية التواصلهذا
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زعيم هذا االجتاه حيث يرى أن البحث ) روالن بارت (ّيعد :  سيمياء الداللة - ب

: السيميائي هو دراسة األنظمة الدالة وذلك من خالل الرتكيز على الثنائيات اللسانية 

 .... النظام/املركب ،اإلحياء/ التقرير،املدلول/  الدال،الكالم/ اللغة

يوري ( أهم روادها  ،يستفيد هذا االجتاه من الفلسفة املاركسية:  سيمياء الثقافة -جـ

يقوم هذا االجتاه على اعتبار الظواهر الثقافية  ،)كريستيفا لومتان أمربتوايكو، جوليا 

                  .موضوعات تواصلية وأنساقا داللية

ج السيميائي الذي يعتمد العالمات السيميائية وأصبح املنه ،وهكذا استوت السيمياء

  .أهم عدة منهجية لطارق النصوص األدبية
  

  

  :  المنهج السيميائي وآلية الممارسة اإلجرائية
  

وحتوالت كربى وعميقة يف العقود ثورة شهد اخلطاب النقدي العريب القدمي       

 أفقية معيارية إىل قراءة  فتحولت عملية القراءة من قراءة،األخرية من القرن العشرين

 وال سبيل إىل هذا الفعل النقدي إال بالتسلح .عمودية متسائلة حتاول سرب أغوار النص

يرفض التصورات النقدية التقليدية اليت �تم بسرية " باملنهج السيميائي الذي

  فينظر إليه من، من ناحية أخرىالنص بنية قابلة للتأويل ويعد ،ناحيةمن   )٤٥("املؤلف

قطعة كتابية من إنتاج شخص أو أشخاص عند نقطة معينة من التاريخ " زاوية أنه 

ويستمد معانيه من اإلمياءات التأويلية ألفراد  ،اإلنساين ويف صورة معينة من اخلطاب

فمن   )٤٦(" والثقافية املتاحة هلم،والداللية ،القراء الذين يستعملون الشفرات النحوية

 ينبثق من   ألنه،وأمهيتهه تب املنهج السيميائي خصوصيهذه النقطة بالذات اكتس

عالقة تفاعل بني ببط تير ،النص نفسه ويتموقع فيه بوصفه شكال من أشكال التواصل

 مما جيعله ،ألن القارئ ينشط على مستوى استنطاق الدال يف النص ،النص والقارئ

  .بينهما نقدية مؤسسة  عالقةأي إنه يقيم )٤٧ ("يتفاعل مؤثرا يف النص أو متأثرا به 
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فنية " يف استنطاقه النص األديب من خالل عدة آليات إجرائية فالناقد السيميائي  

سيمياء العنوان، سلم االختيار والتأليف، سيمياء التضاد،سيمياء  :مرتبة كاآليت" مجالية

 ، آليات اجتهادية إالهيمهما يكن شكل التناول ما  و  .الرتكيب،سيمياء اإليقاع

ؤية نقدية حداثية يف حتليل النصوص األدبية وفق املناهج النقدية النصانية، واملنهج ور

 وذلك من خالل اآلليات العديدة اليت تسهم يف ،السيميائي على وجه اخلصوص

تفكيك النص وبالتايل تأوليه شريطة أن يتمتع املؤول بقدرة منهجية ومعرفية 

  . املوضوعيواصطالحية معتربة تغنيه يف عملية التأويل

  

  : المنهج السيميائيإشكالية 

 املنــــاهج مــــن غريهــــا شــــأن شــــأ�ا ،ومآخــــذ ٍعيــــوب مــــن الــــسيميائيات تــــسلم مل     

 مثــل غــريه أزمــة نقديــة كــادت أن تعــصف بــه  الــسيميائيعــرف النقــد  فقــد .النقديــة

        :وهذا على الصعيديني اآلتيني

  ):التنظري( على مستوى املنهج: ًأوال 

تباين   "ّمن مث و،م النقديةواجه النقد السيميائي حاليا مشكلة تعدد املفاهيت        

 لدى النقاد املشتغلني يف حقل والسيما .)٤٨( "اخللفيات املنهجية واملنطلقات النظرية

ضطرابات املعرفية املفهومية حتما إىل السيميولوجية، وتؤدي هذه اال املنهج السيميائي

 ئ القطيعة بني القار"يقة عن ذهن املتلقي مما ينشىءحجب الرؤية الصحيحة والعم

ما يقارب تسعة عشر مصطلحا ي  وعليه أحص،)٤٩( "العريب والنظرية السيميائية

  )٥٠(..."والعالماتية ،الدالئلية  علم العالمات،، السيميائية"للسيمياء وحدها واليت منها

ّإال أن مشكلة املصطلح تبقى على أمهيتها النقدية ثانو ّوذلك أنه مهما تعددت ، يةّ

 فهي تبقى أصيلة يف تضمني مفهوم واحد هذا ما أشار  مااملصطلحات ملنهج نقدي

 فجملة املصطلحات الرديفة ملصطلح السيميائية كلها حتيل  ": قائالأحد الدارسنيإليه 

إىل مضامني املنهج سواء على املستوى النظري أو اإلجرائي، فعلى صعيد الداللة 
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ميولوجية فهما مصطلحان مرتا ة الفرق بني مصطلح السيميائية والسياملصطلحي

   .)٥١("دفان

د النظري للمصطلحات يعرتف السيميائيون أنفسهم بقصور السيميائية يف ظل التعد

 جيري يف اجتاهات خمتلفة وبال متيز "ّ بأن احلديث يف السيميائية ون فيعرتف،وضحالتها

وأن  ،ّ أن السيميائية قد تكون جمرد موضةونح يصرمنويف نفس الصدد جند  ،)٥٢("

 ومن مثة يبدو املنهج ،يكف حديث الناس عليها يف مدة ال تتجاوز ثالث سنوات

 جمرد اقرتاحات أكثر كونه جماال معرفيا " السيميائي باجتاهاته املتباينة ال يعدوا أن يكون

   .)٥٣("تميزا هذا عن مشكلة تعدد املفهومم

  : التطبيق على مستوى:ًثانيا 

قد تنبع أزمة املنهج السيميائي النقدية على املستوى اإلجرائي أساسا وذلك لعدم     

وحىت لو تقاربت هذه املفاهيم  ،وجود آلية متفق عليها سلفا يف نقد النص األديب

ّالنظرية ووحدت يبقى تطبيق هذه النظريات إجرائيا، وإخضاع النصوص هلا أمر حييط به 
 ،ّبينته تصرحيات السيميائيني املنظريني أنفسهم يف الغرب ويف الشرق وهذا ما ،اللبس

 تبحث عن إجابة مقنعة حول املنهج املراد من األسئلة اليتيطرح مجلة من حيث جند 

 وفيما لوطبق املنهج ، املنهج عن هذا)٥٤(عماله يف تناول أي ظاهرة إبداعيةاست

ن كبريا بني احملللني السيميائيني فيما فاالختالف سيكو ،السيميائي عل الظاهرة األدبية

ناهيك املستوى  ،ّ أن استخدامهم لألدوات اإلجرائية متباين عن اآلخرلكذ ،بينهم

لتبقى مشكلة التطبيق  ،الثقايف والتجارب النقدية لدى كل واحد تزيد من املشكلة

ذا تعدد  وك، وهذا يعود يف عمومه إىل التنظري املتعدد،قائمة خاصة يف النقد العريب

املفاهيم املرتمجة للمصطلحات الغربيية وتعريبها مباشرة دون إخضاعها للمقاييس 

مما يزيد يف غموض املصطلحات النظرية اليت  ، وقابلية النص األديب العريب هلا،النقدية

املؤسس  أضف إىل ذلك الفهم الصحيح ،واملتلقي معا تبقى عصية مبهمة على الناقد

فكيف هلم  ،لك املصطلحات على النصوص دون متييزيق تللكيفية السليمة لتطب
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وعليه  ؟ وفلسفات معرفية ما،بتطبيقها على نصوص عربية تعكس رؤى فكرية معينة

 وهذا جيعلنا أمام ،يستحيل اخلروج منها ، معا ليشكل لنا أزمة نقديةانيندمج الصعيد

وعن  ،يبة عن ثقافتنامطبات منهجية ونقدية يف تناولنا للمناهج الغربية اليت تبقى غر

قابل للفاعلية   املناهج"ّ ومن هنا جند أن مجيع هذه ،أدبنا وإبداعاتنا مجلة وتفصيال

 على أن يكون النص اإلبداعي األول هو املنوط به حتديد املنهج القرائي ويف ما ،املتفردة

  مع جتاوز تقنية اإلحاالت يف كل منهج على حدة واعتبار األصل،تقع عليه شفراته

 وهذا ال ينفي جهود بعض النقاد ،)٥٥( "ألول هو فك الدوال عن مدلوال�ا القرائي ا

ّطوروا خطابا نقديا عربيا حديثا "ثيني الذين حاولوا إجياد حلول نقدية أنية إذ ااحلد
 والنمذجة املؤلفة بني املناهج ،يعتمد على الرتكيب بني املتجانس من التيارات املختلفة

واملهم من كل هذا أن النظرية  .)٥٦("ار املتميز يف صلب الثقافة العربية واإلحب،املتعددة

النقدية العربية أصبحت هلا أوجه متعددة جتعلها تبحث عن التأسيس هلا من خالل 

  . املغاربةوالسيما يةاحملوالت اجلادة عند نقاد السيميائ
  

قراءة ( اللغوي اإلثراء في وأهميتها ،تطبيقات السيميائية في الدراسات العربية

  :) وء املنهج السيميائيضالنص الشعري العريب يف 
  

 للنص نهج السيميائي للكشف عن تفصيالت  لقد اسثمر نقاد السيمياء امل       

األديب بعد أن وجدوا أنه يشكل حلقة وصل مهمة ملعرفة ماهية األدب وذلك بوصفها 

 .ًية انطالقا من سيميائيتها اخلاصةًأمنوذجا للتفاعل اخلالق بني أطراف العملية اإلبداع

 املنهج السيميائي يف حتليل وحنن سنركز على بعض الدراسات العربية اليت اعتمدت

 ،لقد كثرت الدراسات السيميائية إىل درجة يستحيل حصرها يف هذا املقام  . النص

  . ومآخذ الميكن جتميلها،وقد متيزت مبحاسن الميكن إغفاهلا

 وأغنت ،عالماتيا  ومتت مساءلتها،ثيةت النصوص القدمية واحلداه الدراسا تناولت هذ

 ولكنها اقتصرت يف كثري من ،اللغة مبصطلحات مل تكن معروفة أو شائعة قبلها
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 ،ّمعاجلة فنية مجالية ترتتكز على بؤرة العنوان وفاحتته وخامتته النصية  األحيان على

باب على ملن يأيت بعدهم الفتحوا  اتبقى حموالت نقدية جريئة من قبل أصحا�  ولكنها

 والتأرجح بني اإلخفاء والكشف ، وإثبات ما هو منفي،للنقد واملعاجلة والرتجيح النقدي

على مستوى استخالص املعاين عن طريق الفهم والتأويل العالمايت والتطبيق الفين 

  .ّواجلمايل اللساين لكل مستويات النص اللغوية واجلمالية
  

  

     :  ّالنصوص الشعرية القديمة في ظل المنهج السيميائي آلية قراءة     
  

اإلجرائية للمنهج السيميائي على النصوص اإلبداعية ّإن تطبيق املستويات        

 لقد تناول .ّالشعرية تبقى عملية معرفية معقدة ختتلف يف تقنيا�ا من باحث آلخر

  :السيميائيون يف حتليلهم للنصوص 

  :   بنية العنوان-أوال 

ّيـعد النص الشعري آلة للقراءة العنوان إذ تربطهما عالقة تكاملي       َ  فالنص الشعري ،ُ

النص : (اللة واحدة يف متاثلهما خمتلفة يف قراءا�ما مهاديتكون من نصني يشريان إىل 

 واآلخر طويل ولعل صفحة كل غالف تعطينا ،، أحدمها مقيد موجز مكثف)وعنوانه

ار أي عمل إبداعي يعد نظاما سيميائيا ذا أبعاد داللية، وأخرى انطباعا جيعل من أغو

هلذا يرى  .دالالته، وحماولة فك شفراته الرامزةرمزية، تغري الباحث بتتبع 

 ال أجزاء )٥٧("العنوان والنص واإلخراج الطباعي واإلشارات والصور"السيميولوجيون أن 

ميزة لكل عمل إبداعي هي دالالت تتجزأ من اخلطاب األديب، وهذه الرموز اللغوية امل

الطباعة واللون والغالف والعنوان كلها "واضحة يف سلم العمل اللغوي هلذا جند أن 

لفك شفرات العمل األديب،وتبقى عتبة العنوان النصي أهم منافذ النص املدروس  عتبات

  :وذلك بتقسيمه إىل ثالثة مفاتيح عالماتية هي كاآليت
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وفك شفراته ،ك من خالل استنطاق عنوان النص الشعري وذل: بؤرة العنوان -١  

ّوعموما كل عناوين النصوص الشعرية القدمية هي فواتح  ،العالماتية، وربطها مبنت النص
  . ّإن مل نقل جلها بداية بشعر الصعاليك واملعلقات ،النصوص األدبية

الشاعر حيث يطرح فيها ،ّتتناول البيت األول من القصيدة: الفاتحة النصية-٢  

 وشوق ،أوذكريات مل تندمل بعد أو حنني ،العديد من األسئلة اليت تبحث عن جواب

ّحممل بالوصل والعتاب النفسي املشفر بكل الدالالت ّ  اليت تبحث عن قة والرموز املغل،ّ

ورؤيته للعامل بعيون  ،مفاتيح لتفجري هذه املعاين النصية وسط متاهات ذات الشاعرة

  .غائبال/ املستفهم احلاضر

ّهذه األخرية تبحث يف خامتة النص الشعري لتقدم إجابات : ّ الخاتمة النصية -٣  

 وأسئلة تبحث عن خمرج من هذا املأزق النفسي ،طرحه الشاعر من حرية شافية ملا

ّالذي يتجرع مرارته الشاعر يف كل ذكرى من خمياله الشعري املتأزم مبرارة الشوق واحلنني 
 ،ّ وسط ترتمز فيه كل املشاعر اإلنسانية لتصبح كل معانيه علالواجلفاء الذي يعيشه يف

وتعطيها  ،وزحفات يتعثر فيها وسط اإلخفقات العاطفية اليت تبحث عنها السيمياء

تفسريا�ا وقراء�ا وفق منهجية علمية ممنهجة على آليات متفق عليها سلفا بني املتلقي 

  .والناقد

  :  البنية الصوتية-ثانيا

تضي طبيعة التحليل اللغوي للعنوان كنص مصغر البدء بأصغر وحدة صوتية يف تق      

وهو الدافع للباحث عند تتبعه ملعاين األلفاظ  ،النظام اللغوي إىل أعلى مراتب الرتكيب

إىل االنطالق من الصوت اللغوي الذي يعد أصغر وحدة صوتية عن طريقها ميكن 

ومبحث األصوات هو  .وعمود بنائها ،اس اللغةإضافة إىل كونه أس ،التفريق بني املعاين

املستوى األول من املستويات التحليل إذ يعد اخلطوة األوىل للمحلل السيميائي ملا 

للصوت من قيمة تعبريية تنطلق منه مث تطغى على اللفظة اليت حتويه وقد يتعداها ليعم 

  .لة وجدليةفاألصوات تناسب معاين ألفاظها والعالقة بينهما متباد ،الرتكيب
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  :ة  البنية التركيبي-ثالثا

 اجلملة النحوية وخباصة - ّيعد احلديث عن البنية الرتكيبية حديثا عن النحو       

والبحث يف البنية الرتكيبية ألي نص حييلنا إىل دراسة مجلة بوصفها الوحدة  .وسياقا�ا

يب كقيمة الصوت يف فقيمتها يف املستوى الرتكي ،اللغوية األساسية يف عملية التواصل

 وعلى هذا التحليل الرتكييب للعناوين ،وقيمة الكلمة يف املستوى الصريف،املستوى الصويت

  .يعتمد على تصنيف اجلمل امسية، فعلية، شرطية وظرفية
  

  : البنية الصرفية -ابعار

وما تتعرض هلا من تغيريات عند  ،يتناول فيها الباحث دراسة صيغ األفعال      

والتجريد ودراسة خصائص  ،وحتديد أقسام الفعل من حيث الزيادة ،للضمائرإسنادها 

 ، وبيان اللواحق الدالة على التأنيث، ومن تذكري وتأنيث،األمساء من تنكري وتعريف

 واجلموع اليت منها ما يكون ، فيبني طرق التثنية،ويبني أقسام االسم من حيث العدد

 ما يكون بتغيري داخلي يف لفظ املفرد، وهو  ومنها، وهو مجع السالمة،بإحلاق الحقة

  .مجع التكسري

ظاهرة التصغري، فيبني التغيريات اليت تطرأ على االسم عند : وتناول الظواهر الصرفية مثل

تصغريه، ودراسة ظاهرة النسب، وتبيني التغيريات اليت جتري على االسم بسبب إلصاق 

 ،اسم املفعول،الصفة املشبهة ،لفاعلاسم ا والرتكيز على املشتقات من ،الحقة النسب

 اسم ،رة واهليئةا املمسا ،املصدر امليمي والصناعي ،امسا الزمان واملكان،صيغ املبالغة

       .اآللة
  

  : الداللية  البنية-ًخامسا
  

احلقل الداليل جمموعة من الوحدات املعجمية اليت تشمل على مفاهيم تندرج        

 أي أنه جمموع الكلمات اليت ترتابط فيما بينها من حيث ،حتت مفهوم عام حيدد احلقل

فالدارس  ،التقارب الداليل وجيمعها مفهوم عام تظل متصلة به وال تفهم إال يف ضوئه
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أو املتون الشعرية اليت يصنفها إىل ،السيميائي عليه أن يصنف جمموع الكلمات يف املنت

 والتقريب ،حقول داللية خاصة باملعىن الذي جيمع كل جمموعة لتسهيل املقاربة النقدية

 .من مفاتيح التأويل

   : البنية الموسيقية-سادسا 

الوزن "إذ يكون احلديث فيها عن موسيقى النص الشعري من خالل ثنائية        

وكشف صورمها التأولية النصانية ، الشعري عالمتيا،وعالقتهما بالنص"والقافية

ّ،كل هذا وعالقته سيميائيا بالنص الشعري "التنغيم والغنة"تدرجييا،من خالل ظاهريت 
  .وبنيته العميقة

  :أمثلة تطبيقية

الت البورسية اليت أثبتت ولعل أبرز جتليات التجديد النقدي  ؛ تطبيق نظرية املؤ       

يت استندت إليها يف حتليل الشعر عن قدرة هائلة على كشف من خالل الدراسات ال

احمللل يستند إىل املؤوالت املنطقية والدينامية ف .آليات إنتاج داللة خمتلف أدلة القصيدة

 وكأن ،املرتبطتني بالوجود والضرورة بغية تشكيل سياق دينامي متناسق للنص اإلبداعي

 مبا فيها االنفعالية من أجل تشكيل الشاعر يبدع باالستناد إىل خمتلف املؤوالت

  فالشاعر .استعارات وصور بالغية أخرى  متضافرة لتوليد سياقية انفعالية يف الغالب

أما احمللل  ،ينطلق يف إبداعه من الرموز الضرورية ليجعلها تنحل إىل أيقونات ممكنة

 مث بعد .كيةًفينطلق من متثل مركب لسريورة اإلبداع ساعيا إىل ضبط املؤوالت اإلدرا

 وذلك انطالقا ،ذلك يقوم بعملية عكسية ينمي فيها األيقونات املمكنة إىل مؤشرات

  ال،ً البدهي أن سريورة التمثل هذه بوصفها تلقيا ألدلة النص احملللمنو ،من الرموز

 ومن ، وتنصهر مع سريورة التمثيل،تتضح ببساطة يف خطاب احمللل أل�ا ترتاكب

 ليست بالضرورة ، وهي تنعكس يف خطاب احمللل، إنتاج املبدعًالبدهي أيضا سريورة

  .)٥٨( بل هي جمرد قراءة ممكنة من بني قراءات أخرى لنفس النص ،و �ائيةصادقة أ



     

    

 
 
 
 

٨٠٠ 

 سكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 املنهج السيميائي يف حتليل النص األديب 

 ،قومات رمزيةمن حيث هي دليل ال يدل يف بدئه مب: "إن قيام اللغة على العالمة      

 ولئن ،ّلرمز دون أن حيوله إىل رمزباتفاق عارض يضفي عليه قيمة ا وإمنا يكتسب داللته

 أما ،اللغة بأ�ا مجلة من الرموز فتعري وغري املختصني ،ّجرى على لسان املختصني

ً ترابطا  جمموعة من العالقات ترتابط فيما بينه-  يف مكونا�ا املبدئية - اللغة فهي 

توافق أو  ومعىن االرتباط يف هذا السياق أن العالقات حتكمها عالقات من الً،ضوياع

 ومن التناظر أو التباين مما ينشئ بينها شبكة من ،أو التضاد الختالفا  ومن،التطابق

لروابط إىل نظام من العالقات تتجاوز  افتتحول ،القرائن تتجاذب أطرافها أو تتدافع

ًأفقيا وترتاكب عموديا اليت يفصح  اللغة هي فإن  .)٥٩(" فإذا هي نسيج متكتل األبعاد،ً

أعضاء احلواس ميكن  : " فكل،اليت تتعدى اللغة إىل فضاء األشياء ،المات عن الع�ا

 ، ولغة السمع، ولغة البصر، ولغة اللمس،ّاستخدامها يف خلق لغة، فهناك لغة الشم

فأضافا معىن من املعاين إىل فعل من األفعال بطريق  ّوهناك لغة كلما قام شخصان

فعطر ينشر على ثوب أو  التصال بينهماالتفاق وأحدثا هذا احلدث بقصد التفاهم وا

ً أو ضغطة على اليد يطول أمدها قليال أو كثريا،منديل أمحر يطل من جيب ا كل هذ. ً

تكون عناصر لغة ما دام هناك أشخاص قد اتفقوا على استعمال هذه العالمات يف 

ٌتشكل ال  " و ،اصطالح اجتماعي نفعي ذلك أن العالمة  )٦٠("تبادل أمر أو رأي ُ

 وإمنا يستمدها من طبيعة العالقات القائمة بينه وبني ،تمد قيمته وال داللته من ذاتهيس

 ومت ،والتشكل الذي نعنيه التصور الذي تنقله احلواس .)٦١"(سائر العالمات األخرى

لتواصلية  مينح العالمة قيمتها ا،االصطالح عليه يف جمتمع ما على سبيل العرف والعادة

 ، تعجز اللغة عن أدائها،ألن العرف يلبسها داللة متفق عليها ،اليت تتم خارج اللسان

ّبالرغم من أنه يباشر عمله : " الباحث العالميإن بل ،غري أن ذلك ال يعين إقصاء للغة

 هذه اللغة ،ّعلى مواد غري لغوية فإنه ال يلبث أن جيد اللغة حميطة به من كل جانب

 وعلى هذا ،ّ وإمنا كوسيلة للداللة،منوذج جمردًاحلقيقية اليت متثل عنصرا ال غىن عنه ال 

ّفإن العالمية قد جتد نفسها وهي تعمل يف ظل نوع من اللغة ا�اورة حلدود اللغة 
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 مشولية النظرة إىل نظام أمهية العالمية تتجلى يفّولعل  ) ٦٢("ّاملعروفة متتصها وختضع هلا

العالمية تضع : "ّنإإذ .. ًغوياّالتواصل البشري يف شىت أشكاله ومداراته، معرب عنه ل

 وكيفية استخدامها يف الرسائل جبميع ،األسس العامة لعلم الرموز وأبنيتها املختلفة

ّ وهلذا تعد احللقة املركزية اليت حتيط بعلم اللسان الذي يقتصر على التواصل ،أنواعها

م التواصل  وهناك دائرة ثالثة أوسع من العالمية وأعم هي عل،بالرموز اللغوية فحسب

ّ أمكننا تصور النص عالمة كربى حتيل على عامل صاخب من املعاين )٦٣("البشري العام
ّوالرموز، ال تكشف مغاليقه إال قراءة شاقة تنحو النحو السيميائي يف إكساب  ُ

ّاالعتباط شيئا من املعقولية، ذلك أن ّاللغة مبعناها الضيق مسلك عقلي أو مسلك : "ً
يه الناس، ويقومون به يف حاالت التفكري والتفاهم عقلي حركي يتواضع عل

 تتناوله اللغة من زاوية ، متيل على اخلارج،وتصور النص عالمة كربى )٦٤("واالتصال

ّالتعبري عنه وحسب، ال يبسط املسألة بل كما حفلت -جيعل البحث يف ماهية العالمة  ُ

 ويف الفروق الشفافة بينها ً أمرا ال يراد منه تشقيق احلديث فيها،- به كتب السيميائية

ّ وإمنا حيكمها هاجس  )٦٥( والقرينة  والعالمة  ّوبني املصطلحات احلافة �ا كالسمة

ّ فيكون التعامل مع السمة خارج ،ّضبط املصطلح حىت يتميز عن غريه، وتتحدد أبعاده
ًثانيا، حياءات املتولدة عنها ًاحلقل اللساين قائما على كشف املواضعة ابتداء، وعلى اإل

 ،ّ حيث ينفتح النص على عامل من السعة والشمول،فتخصب القراءة السيميائية

 ما كان هلا أن ،جديدة ّيتخطاه فعل القراءة إىل استنطاق األشياء، وقد تلبست معان

ّذلك أن السمة ال تالزم حالة واحدة قارة. ّتتلبسها لوال فعل التأويل ّ   بل تنصرف إىل،ّ

وكل مبدأ يتأسس على ثالثة فروع كالعالقة اليت تقوم بني ": بريس مبادئ عشر لدى

  .)٦٦( "ّاألساس والسمة حيث تنشأ عنها

 مت الرتكيز فيها على األمناط العالمية ،    ويف التطبيق النقدي نتناول حتليل نصوص

 وأبسط ، فثمة شعراء حييلون األشياء واملوضوعات إىل رموز خمتلفة،الثالثة اليت ذكرناها

   . التعبري الرمزي يتمثل يف العالمة اللغوية نفسهامظاهر
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  :يقول الشاعر يوسف الصايغ "

  وأنا سيد النار. .وللنار أهواؤها

  ..وأعلمها احلكمة.. أمنحها جذويت

  ..طقوس احلرائق. .الصلوات

ًوالنار هنا التقتصر على كو�ا متثل إحالة أيقونية إىل الشيء بوصفه وجودا ومرجعا  ً

 مثلما يتحول ،ا تتعدى ذلك لتتحول إىل رمز مبفهوم بريس السيميائي وإمنً،خارجيا

   .)٦٧(" وهو رمز مفتوح قابل لتأويالت ال �ائية،امليزان إىل رمز للعدالة

 يف الشعر تكتسب أمهية خاصة اإلشارة فإن ،ومبا أن اللغة ذات طابع إشاري       

 بأ�اعرفت السيمياء   وكنا قد ذكرنا أن- وأداة مجالية ،ًنظرا لكو�ا أداة إيصالية للمعىن

ّأن اللغة بيانية إىل درجة يتعطل فيها "  ومعلوم- )اإلشارات(علم دراسة العالمات  ّ

ّاجلانب اإلشاري إىل أقصى ما يعنيه التعطيل املقصود بالسيمياء أحيانا، فاللغة اليت هي  ً

ًّأداة ختاطب رمزي أو صريح ال تلعب دورا إشاريا بالضرورة، ّ ألن املنطوق عادة لـه ً

مؤدى بياين، وغاية املتكلم اإلفصاح مهما تعرض امللفوظ إىل إكراهات وضغوطات 

بالغية حلذف جممل الكلمات اليت من شأ�ا أن تقهر عنصر اإلجياز، لتصهر القول يف 

قالب موجز أو تلونه بضروب من االختصار واحلذف والتكثيف والرتميز لسبب بسيط 

ّالذي ينجم عن التخاطب اللغوي يستدعي اسرتجاع احملذوف، وفك ّهو أن الفهم 

ّالرمز اللغوي، وإرجاع املختصر إىل ا�مل  واسرتداد العناصر امللغاة من املكثف، ،ّ

ّ وحىت الطبيعة اإلشارية للغة اليت حتتملها بعض الصيغ اللغوية كالضمائر ،لتحقيق الفهم ّ ّ
تص باإلشارة إىل احلدث ال تقوم بنفسها يف وأمساء اإلشارة والظروف وغريها مما خي

ّهناك، فإن املراد بكامل هذه اإلشارة :  فإذا سأل سائل أين فالن؟ قيل لـه،عملية الفهم

فالن قابع  " :  وضرورة الفهم تستدعي العبارة بتمامها،ٍشيء واف وإن مل يتمه امللفوظ

مع ما يواكب هذا الصنيع من ، إذن هذا املستوى داليل فحواه اإلشارة إىل املعىن "هناك

ّ يف حني أن اجلانب اإلشاري أحيانا ال حيمل املعىن ،رموز لغوية مذكورة أو غائبة
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ّبوساطة املنطوق، إمنا قد يعز على املتكلم أحيانا استعمال اللغة هلذه الغاية، فيعمد إىل  ّ ّ

 لتحل حملها  فتتعطل لغة الكالم،اجلانب السيميائي اإلشاري باملعىن احلسي ال ا�رد

ًاإلشارة، عندئذ خترج اللغة من كو�ا موضوعا للسيمياء لتغدو اإلشارة أو احلركة أو  ّ

ًالسلوك أو الالفتة أو السهم أو أية وسيلة غري اللغة املنطوقة جماال للتعبري الثري عن  ّ

ً ومن الطريف أن املتنيب على الصعيد اإلشاري كان كثريا ما يعطل ،موقف من املواقف ّ

ّلغة، أو رمبا كانت ختذله يف التعبري عن املستويات كافة فيستغين، وهو الشاعر، عن ال ّ

  : ّبعض الكالم ليقوم الشعر عنده على جانب إشاري سيميائي، ودليلنا على ذلك قوله

ُبأبي الشموس الجانحات غواربا              الالبسات من الحرير جالببا  ُ

  بات الناهباــــــــــــِوجناتهن الناه  نا          ــلوبنا وعقولـــــُبات قـــــــــــــــــــــالمنه

ُات القاتالت المحييات            ــــــالناعم   دالل غرائباــــــالمبديات من ال  ُ

  وق ترائباــــــفوضعن أيديهن ف  فن مراقبا            ـــاولن تفديتي وخـــــــــح
  

ّإلشارة واللغة، إذ اللغة اكتفت بوصف املوقف يف هذا الشاهد ميكن الفصل بني ا ّ

 يف حني انطوى البيت األخري أو ،ا�مل، وقد جاء ذلك الوصف يف ثالثة أبيات

الشطر األخري منه بالتحديد على إشارة غري لغوية، فاللغة يف األبيات الثالثة وصفت 

لثناء عليهن حىت ًلنا مشهدا يدور حول لقاء املتنيب مجاعة من احلسان، وقد بالغ يف ا

ّ وهذه اللوحة الرائعة اليت رمسها مل يفسدها ،ّكالنعومة والدالل وغري ذلكًجعلهن مشوسا 

ّشيء مثلما أفسدها الرقيب الذي ظهر فجأة، فراع احلسان وقد عربن عن ذلك الروع 
ّبوضع أيديهن فوق صدورهن، وعليه فهم املتنيب على الفور أن مثة من نغص عليه 

عيدة يف أثناء لقائه اجلميالت، فنقل اإلشارة البليغة يف تأديتها املعىن دون ّاللحظة الس

ّ إن النظرة الكلية تبني أن املتنيب يف هذا الشاهد كان يقارع الصيغ .حاجة إىل الكالم ّ

ًاللغوية ليصوغ خطابا فريدا ينقل من خالله كامل ما تضج به نفسه من تفصيالت  ً ّ

ّإلشارة امتحن الصيغ اللغوية، لكن اللغة مل تطعه ومل تنقد التجربة، فقبل أن يعمد إىل ا ّ
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ُ أي من التعبري االعتيادي الذي خيرج ،ّلـه بدليل أن األبيات الثالثة مغسولة من األفعال

الكالم يف صورة أمساء وأفعال، فمحور االستبدال لديه يف حلظة التوهج الشعري مل 

ًات الثالثة األوىل ال ترى فيها فعال واحدا، يسعفه إال بالصيغ االمسية، انظر إىل األبي ً

والضغط على ذلك احملور أدى إىل نوع مضاد من االستجابة لتأيت أربعة أفعال متوالية 

يف البيت األخري، ومع هذا االنقالب املفاجئ، أي االنتقال من االمسية إىل الفعلية، إال 

ّأن اللغة مل تعطه احلرية ليتم صنعيه يف توصيل كل  ّ ّ ّ إن اللغة هنا .ما يستلزمه املوقفّ ّ

ًوهذا اجلانب يف شعر املتنيب ال يعد عدوال عن   توقفت عن األداء لتحل حملها اإلشارة ُ

 ،ّ أو هو من ضروب االحنراف الداليل الذي اخرتق فيه املعهود فحسب،ّالنسق اللغوي

ّوإمنا هو انزياح من نوع آخر ألنه جيوز اللغة إىل حيز السيمياء يف  حماولة لنقل كامل ما ّ

ّينطوي عليه املوقف من تفصيالت قد ال تستطيع اللغة نقله، فلهذا عمد إىل اإلشارة 

ّاليت جسدت معىن فائضا مل يكن مبقدور اللغة نقله �ذه الدقة أو بتلك اخلصوصية، أو  ً

يعرب  واملتنيب �ذا الشاهد ،رمبا بالسرعة اليت تتطلبها اللحظة اجلمالية وحيثيات املوقف

عن إمكانات غري لغوية ينقلها خطابه األديب إىل املتلقى ليحمله إىل قلب احلدث، 

ّوينقله بسرعة خاطفة ليمتزج بالداللة دون أن يعطيه فرصة وافية ليسأل عما إذا كان  ّ

ًهذا االنصهار بني اللغة بطبيعتها البيانية واإلشارة بطبيعتها اآلنية أمرا جائزا أم ال، وهذا  ً

لقد استند الشاعر يف هذا النص إىل  .)٦٨("اق املعريف هو موضع اإلبداع احلقيقياالخرت

ما يعرفه عن نفس املرأة وما يعرتيها من خوف ورعب يف بث الروح النصية مبدلوالت 

 لقد استطاع  تكثيف .النصي إشاعة جو من الرتقب واخلوفعالمية تتبدى يف متنها 

ا ميكن أن متنحه من شحن النص باإلحياء الشعري الرؤى املستوحاة من علمه باملراة وم

  . املستنطق من التأويل العالمي

 ومن هنا يعمد ،لقد خلقت هذه العالمة نوعا من العرف بني النص الشعري ومتلقيه

 ،إزالة التطبيع عن شيفرات النص" النقد اجلديد إىل حتليل مكونات النص من خالل 
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 وجلبها إىل التحليل ،ها إىل اصطالحات بينةوذلك بتحويل االصطالحات املسترتة في

")٦٩(.  

 استثمرت فيها املنهجية السيميائية اليت عدت النص عالمة اتدمت دراسُقكما       

 وكشفت عن أمهيتها عند تتبعها ،سيميائية ينبغي مناقشتها ضمن فاعلية السياق

 تشري إىل ،نةللعالمات اللغوية واإلشارية اليت هي عالمات حتيل إىل كيانات معل

 مث تقسيم هذه العالمات بطريقة مواكبة ،التفاعل بني األبعاد اإلشارية والبعد اإلبداعي

 وهو أمر قائم على حمددات مرجعية خارجية حتدد معامل النص ،لفعل القراءة النصية

   .)٧٠(األديب
  

  

  :التطور المعرفي في ظل المنهجي السيميائي
  

ميكن ألي قارئ ال  ولكن ،يفضي إىل إنتاج معرفة  إن االشتغال باملناهج اجليدة 

من السذاجة أن نزعم  "  بل ،ًأن يدعي أن منهجا معينا ميكن أن يفسر مغاليق النص

 إذا وقفنا من حوله مسعانا على منظور نفساين ،أن نبلغ من النص الذي نقرؤه منتهاه

يل االجتاهات من أجل ذلك مت... ً مثال-  أو بنيوي فقط، ومنظور اجتماعي فقط،فقط

ّاملعاصرة إىل الرتكيب املنهجي لدى قراءة نصها، مع حماولة جتنيس الرتكيبات املنهجية 
 وقد ألفينا بعض املفكرين الغربيني، حاول املزاوجة بني البنيوية ،حىت ال تقع يف التلفيقية

 بأن ذلك.. .واالجتماعية لتحويلها إىل تركيبية منهجية جديدة، هي البنيوية التكوينية

 بسقوطها يف ،البنيوية وحدها من حيث نزعة شكالنية خالصة تغتدي هشة فجة

 وتأثريه ،وفعاليته اإلنسانية، املكانيكية الشكلية اليت جترد األدب من وظيفته االجتماعية

 . وجتعل منه جمرد صدى لعمل اللغة من حيث هي كائن خارج إطار التاريخ،اجلمايل

نهج االجتماعي التقليدي الذي كان يصر على عد واليقال إال حنو ذلك يف امل

 على ،وقد دأبنا حنن يف تعاملنا مع النصوص اليت تناولناها ،املضمون هو أساس اإلبداع
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حماولة املزاوجة، أو املثالثة، أو املرابعة بني مجلة من األجناس، باصطناع القراءة املركبة 

ًك املنظور مهما كان كامال دقيقا، ذلاليت ال جتتزئ مبنظور أحادي إىل النص ألن مثل  ً

  .)٧١(" سيةفلسانية، وإديولوجية، ومجالية، ونفلن يبلغ من النص كل ما فيه من مركبات 

ال املناهج موروث بعضها عن بعض، وقائم بعضها على بعض، فال البنيوية، وف

 ناشئة النفسانية، وال السيميائية، وال األسلوبية نفسها، تستطيع إحداهن أن تزعم أ�ا

 قامت ، وأن كل أدوا�ا التقنية ومصطلحا�ا املفهوماتية اجلديدة، فاللسانيات.من عدم

 كما أن األسلوبية على الرغم من ، وفقهاء اللغة وحىت املعجميني،على جهود النحاة

:  ّ إال أ�ا قامت على أنقاض البالغة بفروعها الثالثةً،أ�ا فرع من اللسانيات تصنيفا

 وجهود ،ّعاين، والبديع، ومل تقم البنيوية إال على جهود الشكالنيني الروسالبيان وامل

، على حني أن السيميائية هي خليط من اللسانيات والنحويات، ورمبا "دي سوسري"

ال يعدو أن يكون " غرمياس"البالغيات، ألن التشاكل  بأنواعه الذي اهتدى إليه 

 البالغيني، وكل ما يف األمر أن املساعي ًجتسيدا ملساعي ذهنية كانت ترتدد على ألسنة

  .)٧٢( صرامة أشد املعاصرة تتسم بتقنيات أدق، ومنهجية 

فتكون  ،حقةالالصله باملعرفة السابقة وت و،وهذه نظرة تفتح اآلفاق أمام القارئ

ّينصب اهتمامها على  ،القراءة السيميائية خطوة جريئة يف خطوات املسار التحليلي
 ،ّحددته اللسانيات يف مستويات حتليلها للقول ،ا املختلفة يف إطار عامالعالقة وإحياءا�

ّ والكمون، والتضمن، واالستقراء، والنية، ، والصورة، والسياق، والنسق،ويف إطار البنية
ًكبارة االدعاء بأن علما مبفرده قادر على االستقالل الذايت، من امل: "ألنه... ّواحلدس

 فمثل هذا التصور ، وأسسه املنهجية الذاتية وحدها،حيةواالكتفاء بأدواته االصطال

لألمور جتاوزه على أيامنا هذه الزمن، ولعل ما حيدث من تعاون بني املؤسسات 

 ولكن يف الصناعية املتطورة ما جيعلنا نقتنع بوجوب التعاون بني العلماء اإلنسانيني

  .)٧٣("م علحدود محيمية اخلصائص اجلمالية واجلوهرية اليت تطبع كل 

من االنتشار خارجه  إذ البد ، إطار السيميائيةوقع يف يتقأاللقارئ ينبغي لو
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 فهو ،أن مفهوم العالمة يستقطب العامل وأشياءه ومعانيهوالسيما لضرورة إشباع النص، 

 ذلك ما جيعل االنتشار واجب الوجود يف ،من هذه الزاوية يشمل مجيع حقول املعرفة

على طموح القراءة  داخل اإلطار الضيق يقضي ابتداء التقوقع  ألن.كل قراءة سيميائية

ً كثريا ما عانت منه البنيوية الشكالنية قبل ، وحييلها إىل شيء ميكانيكي،السيميائية

  .تطعيمها باالجتماعية

ً أن نصا ما  أي،تعدديةومن هنا كان التأكيد على ضرورة وجود قراءة مجاعية 

ًيكون قادرا على منحنا عددا ال  أي الذهاب إىل ،ً�ائيا من القراءات لنصوص ماً

ّ ال يغمط النص حقه،إخصاب للقراءة السيميائية، وإثراء منهجي ألدوا�ا  وال جيد ،ّ

 فالذات . والزمكانية، واحلضارية، والثقافية، والذوقية،القارئ وانتشاره يف مناحيه الذاتية

ّنص مؤمنة بوجوب التوسع،  الض ترو،ذات متحررة" مجعانية القراءة"القارئة يف  ّ

من " مجعانية القراءة"ّوال يتحدد مفهوم ...  والالمقول فيه، واستنطاق املقول،ّوالتعمق

 مث ، وإمنا يتحدد بتمركز القارئ يف إطار واحد،خالل عمليات انتقائية ساذجة

 وتفجري ، وفتق خواطره،االستفادة من كل معرفة تتيح له توسيع وسائله، وشحذ أدواته

ّوهو بعد ال يبغي �ا إىل التعدد ،طائية النص بني يديهع ُ حبيث كل قراءة متثل وجهة : "ْ

ًتنزع منزعا نظر معينة، فهذه قراءة حنوية، وتلك قراءة لغوية، وثالثة أسلوبية، وأخرى 

توجل مجلة من القراءات   مث إن داخل القراءة النوعية الواحدة، قد ،ّوهلم جر... آخر

   .)٧٤(ً" تأويل بيت من الشعر حنوياكما حيدث ذلك يف

 ،ويف نظرة فاحصة فيما قدمته السيميائية يف تفاعلها مع املناهج األخرى

 أغنت ، جند دراسات الحصر هلا،وعطاءات التأويلية والرمز والقرينة واإلشارة واأليقونة

اسه  وق،)التماثل(  مصطلح التقاين ،؛ فقد اصطنع عبد امللك مرتاضاملكتبة العربية  

على التشاكل على أساس أن النص الشعري يف معظم األطوار  مينح مظاهر مماثلية 

وحاسة الشم ، ... التقتصر على املرئيات بل على املسموعات واملشمومات،إيقونية

 تثري األشجان يف ،رسالة حتكي تناهي الرائحة فيها العبارة"  والشم ،تدل داللة اللغة
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ً وهي تشهد يقينا بصحة إطالق ، ومفردا�ا متعددة،ة ومعانيها متنوع،بعض األحيان

كان امرؤ القيس قد  و.)٧٥() "لغة الكيمياء( أو مصطلح أدق ،مصطلح اللغة عليها

أم احلويرث "  حني حتدث عن عطر ، مشية– إيقونة –ًاصطنع يف بعض شعره مماثال 

ا املسعى هو  ورمبا كان هذ،اللتني كانت إذا �ضتا تضوع املسك مهما ،وأم الرباب

 وكانت الغاية النهوض بتجربة حتليلية إلرساء .األول من جنسه يف حتليل أي نص عريب

أصول مدرسة عربية تقوم على قراءة النص الشعري العريب من منظور إذا اختذ بعض 

 ويف ، يف الوقت نفسه،األدوات املستجلبة من مناهج الغرب احلداثية ؛ فإنه يظل

اعتمدت دراسات  وهناك .)٧٦(" عريب اإلشراقة ،يب الصقل عر، عريب الذوق،أساسه

   اليتسع املقام لذكرها ،)٧٧(تجديد النقدي  تتجلى فيها معامل ال،املنهج السيميائي
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  اخلامتة 
  

 ، إن مسالة استقاللية النص وانفراده بالبوح مبكنونه : القولإىل      خنلص 

 فبينما تعد املرجعية املعرفية منطلق املقاربات ،أضحت الفيصل بني املقاربات املنهجية

 تتخلص مقاربات أخرى من كل مرجعية متخذة من ،الفلسفية أو الفكرية أو التارخيية

النص املوقع احلقيقي للداللة ومن ضمنها املقاربة السيميائية اليت انتقلت بالنص من 

يزت حبرصها الشديد على و مت .حدود اإلبالغ واإلخبار واإلعادة إىل اإلنتاج الداليل

فهم العالقة األدبية يف مستوى العالقة اجلدلية بني النص األديب وا�االت الثقافية 

 وأن القضية ، وان ماد�ا األساسية هي العالقات بني األنظمة املتعددة،األخرى

و ً وأن للعالمة دورا ه،اجلوهرية اليت تتمركز حوهلا هي موضع اللغة بني أنظمة العالمات

وان األنظمة بشكليها الداللية ، ًاستدعاء الشيء لتحل حمله بوصفها بديال عنه

 كو�ا ،واإلعالمية تتسم بسمة أساسية تتمثل يف قدر�ا على خلق الدالالت وإنشائها

 وقد أدى اختالف النقاد ،األساس الفعلي الذي جيعلها تنتمي إىل املبدأ السيميائي

 كان ،إىل ظهور مدارس نقدية كثرية واجتاهات متعددةوالباحثني وتباين وجهات نظرهم 

   .هلا الثر اإلجيايب على األسلوب والدراسات

 وحولت العالقة بني القارئ والنص ،لقد حررت السيميائية الدوال من قيد املعجم

ًإىل فعالية إبداعية تعتمد أساسا على كفاءة القارئ يف إنتاج نص قرائي يساوي أو 

     . تعيد إنتاج النص مع كل قراءة، فهي قراءة إنتاجية.يفوق النص املقروء

  ،إن املنـــــاهج اجلديـــــد الـــــيت تعرضـــــت للـــــنص األديب ومـــــن بينهـــــا املـــــنهج الـــــسيميائي      

 تبتعـــــد عـــــن الرؤيـــــة الشخـــــصية ، وغـــــدت صـــــاحلة لتعلـــــيم األدب،هجنهـــــا النقـــــاد العـــــرب

 ،بــراز العالقــة بينهمــا وحتلــل الــنص ضــمن بنــاء ضــمين وبنــاء ظــاهر مــع إ.والكيفيــة الذاتيــة

 أمــا .فأمــا البنــاء األول فيقــع االهتمــام فيــه بالبنــاء الــوظيفي وإبــراز العالقــات بــني الفــاعلني
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البنــــاء الظــــاهر فيقــــع االهتمــــام فيــــه باملــــستوى اللغــــوي للــــنص كالــــشكل واألســــلوب مــــع 

  .)٧٨(ىل البناء اللفظي ال يتم إال عرب اللغة إاملالحظة أن النفاذ 

 وتؤتى معانيه كلها ، يفسر النص يوجد منهج كاملبد من القول ال ويف اخلتام ال

) والتعصب سلوك غري علمي وال حىت أخالقي(ومن التعصب  ،حبدود إجراءاته وأدواته

 وإذا ،ّ واألجدر أن يتبع،ّالتمسك بتقنيات منهج واحد على أساس أنه هو وحده األليق

مال، وكل كمال مستحيل على سلمنا بأن كل منهج ناقص، وكل ناقص يفتقر إىل ك

 والعبقريات النظرية ،ّافر جهود كل الكفاءات النقديةضهذه األرض، اقتنعنا بضرورة ت

حملاولة إجياد مقاربة تبتعد ما أمكن عن النقص واخللل، وتقرتب ما أمكن من 

 الذي يكسو ،سهام الذايت يف اإلجراءلذا توجبت ضرورة اإلضافة واإل ،)٧٩(الكمال

ّء من الشرعية الذاتية، ويبعده عن النظرة الضيقة اليت ال تتجاوز مدى العمل بشي
   .اجتاهه

 و  وليصبح أقدر على العطاء والرؤية،إن �جني أي منهج أمر ضروري لتكتمل أدواته

ّمن أجل ذلك متيل االجتاهات املعاصرة إىل الرتكيب املنهجي لدى قراءة نصها مع "
واستخدام السيميائية " .)٨٠"( حىت ال تقع يف التلفيقيةحماولة جتنيس الرتكيبات املنهجية

 إمنا يكون للكشف عن نظام العالمات يف هذا النص على ،يف حتليل نص شعري

ّأساس أ�ا قائمة بذا�ا فيه ال جمرد وسيط  وذلك بتعرية البنية الفنية له، وبصهرها يف ،ّ

ّح الذي حيرف الداللة عن بوتقات التشاكل، والتباين، والتناص، والتقاين، واالنزيا
توتري موضعها، فيمنحها خصوصية داللية جديدة طرأت عليها وانضافت إليها بفعل 

ولكن تطبيق املنهج  .)٨١(".. وختصيب نسوجها، وتفجري معاين اللغة،األسلوب

ً سواء أكان النص شعرا أم نثرا، قد يعرتضه عارض الطول،السيميائي   من ملا يتطلب ،ً

قاته من حتليل فرداين، ومزدوج، ومركب، ومجعاين، وحنوي، وداليل، ّتتبع كل منطو

من تبادل احليز (مورفولوجي من حتليل متشاكل وغري متشاكل، ومتياقن ومتحايل 

هذه الرؤية الشمولية  خالل من –مث إن كثرة املناهج  ،)٨٢ ()"املواقع يف النص" الفضاء"
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 ويعوق سريه، وإمنا هي مثابة املعني ،هً ليست عائقا يثقل كاهل الدارس، ويبدد جهود- 

ّالثر، يغرتف منه كلما شاء، بل كلما دعت ضرورات التحليل لالستفادة من هذا احلقل  ّ
ّأو ذاك شريطة أن يظل اإلطار واحدا يؤول إليه كلما انتشر خارجه مينح أداة أو يستعري  ً ّ

ّطلبتنا كلما احتجنا ثقافية نلتمس فيها   مزية: " مبعرفة أل�اًمفهوما، أو يستنجد

حبكم عنفوان شبا�ا وقوة أسر تقنيا�ا : "فالسيميائية من هذا الباب و... )٨٣("إليها

حتاول احتواء كل العلوم . اليت تقوم على الفيزياء، والرياضيات، والفلسفة، واملنطق

  . )٨٤("ّ اليت �ا حيلل اخلطاب األديب-كما رأينا-التقليدية 
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  :مش البحث هوا
: ص، ١٩٥١ ، القــاهر، دار املعــرف،أمحــد حممــد شــاكر:  حتقيــق ،ابــن قتيبــة: الـشعر والــشعراء ) ١(

٧٥ -٧٤ .  

:  نقــد الــشعر مــن القــرن الثــاين حــىت القــرن الثــامن اهلجــري –تــاريخ النقــد األديب عنــد العــرب ) ٢ (

    .١٧: ص. ١٩٨١ ،١  ط، بريوت لبنان، دار الثقافة،إحسان عباس

ـــةا) ٣( مــن منــشورات  ،حبيــب مونــسي: مقاربــة الكــائن واملمكــن يف القــراءة العربيــة  لقـــراءة و احلداث

  ١٠٥: ص. ٢٠٠٠ ،احتاد الكتاب العرب

ـــــنص )٥( ـــــسالم املـــــسدي:  النقـــــد األديب وانتمـــــاء ال ـــــد ال ، ١٩٩٢ يونيـــــو ١ م٣م عالمـــــات ج ،عب

  .١١:ص

  .١٧: ص.١٩٨٨الدار التونسية للنشر  ،اإلبداع الشعري وجتربة التخوم:  عبد العزيز بن عرفة)٥(

 املركــز ،ّ عبــد اللــه الغــذامي :- نظريــة وتطبيــق – مــن البنيويــة إىل التــشرحيية –اخلطيئــة والتكفــري ) ٦(

  ٤٤:ص. ٢٠٠٦، ٦ ط، املغرب– الدار البيضاء ،الثقايف العريب

  .٢٤: ص.١٩٨٩ ١احتاد كتاب العرب دمشق ط ،خلدون الشمعة  : النقد واحلرية) ٧(

  .١٢: ص. ٢٠٠٧ ، القاهرة، دار غريب،حممود الربيعي: من أوراقي النقدية ) ٨(

  .١٦: ص. ١٩٨٣ ، بريوت، دار الطليعة،عبد السالم املسدي: النقد واحلداثة ) ٩(

 مـــارك ، أمربتـــو إكـــو، روالن بــارت،تزفيتـــان تـــودوروف: يف أصــول اخلطـــاب النقـــدي اجلديــد ) ١٠( 

    . من املقدمة٥: ص. ١٩٨١ ٢ ط،دار البيضاء ال،أمحد املدين: ترمجة ، أجنينو

  .٦٩: ص. ١٩٨٥ ، املغرب،إبراهيم اخلطيب:  ترمجة،روالت بارت: النقد واحلقيقة ) ١١(

 ، منــــشورات االخــــتالف،أمحــــد يوســــف : - ســــلطة البنيــــة ووهــــم احلداثــــة –القــــراءة النــــسقية ) ١٢(

  .٢٩ .٢٠٠٣ ،١ ط،اجلزائر

  .١٧٦:  ص،السابق) ١٣(

 ، تــــونس– دار اجلنــــوب للنــــشر ،عبــــد الــــسالم املــــسدي: - دراســــة ومنــــاذج –بنيويــــة قــــضية ال) ١٤(

  .٢٩: ص. ١٩٩٥

  .١٩٨: أمحد يوسف ص : - سلطة البنية ووهم احلداثة – :القراءة النسقية)  ١٥(

  .١٨:  ص.١٩٨٥ ١ ط، دار اآلفاق اجلديدة بريوت،ميىن العيد: يف معرفة النص ) ١٦(
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  .١٠٩: ص  ،املسدي سالمال عبد :البنيوية قضية  )١٧(

. السيميائية أصوهلا وقواعدها، ميشال آريفيه، جان كلود جريو، لوي بانييه، جوزيف كورتيس).١٨(

الف، عــز الــدين املناصــرة، منــشورات االخــت. د: رشــيد بــن مالــك، مراجعــة وتقــدمي. د: ترمجــة

  .٢١٣: ص.م٢٠٠٢ط، .اجلزائر، د

  .٣٢: ص. ٢٠٠١ ١ ط، الدار البيضاء،لثقايف العريب املركز ا،بشرى صاحل:  نظرية التلقي) ١٩(

 تبـدى  و، إذ ورد يف القرآن الكرمي أصـل اللفـظ،عن اللغة العربية" السيميائية "  مل يغب مصطلح *

. " ٧٦:  اآلية ،سورة البقرة".ًتعرفهم بسيماهم اليسألون الناس الناس إحلافا : " بقوله تعاىل 

ولـــو نـــشاء . " ٤٦:  اآليـــة ، ســـورة األعـــراف."سيماهمًوعلـــى األعـــراف رجـــال يعرفـــون كـــال بـــ

ســـيماهم يف وجـــوههم مـــن أثـــر . " ٣٠:  اآليـــة ، ســـورة حممـــد."ألرينـــاكم فلعـــرفتهم بـــسيماهم

. ٤١:  اآلية ،سورةالرمحن"  ويعرف ا�رمون بسيماهم. ٢٩:  اآلية ،سورة الفتح". السجود 

قرآن الكرمي مبعـىن العالمـة سـواء أكانـت ن لفظ السيمياء ورد يف الإ :هذا يؤول بنا إىل القول 

  . متصلة مبالمح الوجه أم اهليئة أم األفعال واألخالق

العالمة بصفة عامة من غري حتديد أو :  والسيمياء ، والسيماء، والسيمة،السومة" ويف لسان العرب 

حجـــارة مـــسومة عنـــد ربـــك : جعـــل عليـــه الـــسيمة وقولـــه عـــز وجـــل :وســـوم الفـــرس  ،"تقـــسيم

مــسومة بعالمــة :وقــال غــريه ،روى احلــسن أ�ــا معلمـة ببيــاض ومحرة:  ؛ قــال الزجــاج للمـسرفني

: يعلــم �ــا أ�ــا ليــست مــن حجــارة الــدنيا ويعلــم بــسيماها أ�ــا ممــا عــذب اهللا �ــا ؛ اجلــوهري 

:  قــال أبــوبكر . تقــول منــه تــسوم،جتعل علــى الــشاة ويف احلــرب أيــضا،الــسومة بالــضم العالمــة

واخليل املسومة هي الـيت عليهـا الـسمة والـسومة وهـي .. .ة معناه عالمةقوهلم عليه سيما حسن

مـن املالئكـة : وقـال تعـاىل .الـسيم العالمـات علـى صـوف الغـنم:  وقال ابن األعـرايب .العالمة

ســـــيماهم التحليـــــق أي :ويف حـــــديث اخلـــــوارج ...أراد معلمـــــني،مـــــسومني ؛ قـــــرئ بفـــــتح الـــــواو

 وقـد جيـئ الـسيماء والـسيمياء ،رة السني ومتد وتقصرواألصل فيها الواو فقلبت لكس،عالمتهم

  .)سوم(ابن منظور لسان العرب مادة  .." .ممدودين

 الثقـايف املركـز عياشـي، منـذر :ت وآخـرون، سـشايفر مـاري جان :النص وعلم العالماتية) ٢٠(

  ١٣ :ص ،٢٠٠٤ املغرب، البيضاء، العريب، دار

 العربيـة، اآلفـاق دار  حجـازي سـعيد  مسـري :املعاصـر  األديب النقـد مـصطلحات قـاموس)  ٢١(

  .١٢٠ص ،٢٠٠١ ،١ط ،القاهرة،
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 ديـوان اجلزائـري، للـشعر سـيميائية دراسـة .فيـدوح، القـادر  عبـد:األديب الـنص  دالئليـة)٢٢(

  .٧٩: ص .١٩٩٣ ،١ط وهران، اجلامعي، املطبوعات

البيـضاء،  الـدار العريب، قايفالث املركز  البازعي، وسعد الرويلي ميجان: األديب  الناقد دليل )٢٣(

  . ١٧٩: ص .٢٠٠٢  ،٣طاملغرب،

 الشعر، نقد يف السيميولوجي االجتاه اسكندر، غريب: عن نقال الفكر، عامل إقبال، حممد)٢٤(

  .٤٤:ص،٢٠٠٢ األمريية، املطابع لشؤون العامة .اهليئة

 .٢٠٠٣  ،مـصر للنـشر، فرحـة دار  خلـف، عـصام: الـشعر ونقـد الـسيميولوجي االجتـاه )٢٥(

  .    ٤٨-٤٧: ص

 ،يوســـف غـــازي وجميـــد النـــصر: ترمجـــو ، فرينانـــد دي سوســـري: حماضـــرات يف األلـــسنية العامـــة ) ٢٦(

  .٨٧: ص. ١٩٨٦، ١ ط،املؤسسة اجلزائرية للطباعة

 الفكر و العرب جملة ،البقاعي خري حممد و ايف الرفر حممد :ترمجة ، بارتروالن  النص لذة) ٢٧(

  .٦٣ -٦٢ :ص ،١٩٩٠،بريوت،القومي اإلمناء زمرك ،٣٧ ع ،العاملي

 بــريوت ١٩٨٢/ ١٨جملــة الفكــر العــريب، عــدد  ، فــؤاد منــصور : حــوار مــع جوليــا كريــستيفا  )٢٨(

  .١٢٢:ص

    .٩:ص. ١٩٩٥. ٢ ط، املركز الثقايف العريب بريوت،علي حرب: نقد احلقيقة ). ٢٩(

  .١٠٣: ص. ١٩٩٠ ٢ ط،ت بريو، املركز الثقايف،حممد مفتاح: دينامية النص ) ٣٠(

ا�لـس الـوطين للثقافـة والفنـون، / املعرفـة  عـامل مصطفى ناصـف، : اللغة والتفكري والتواصل  )٣١(

   .٧٧: ص.١٩٩٥الكويت، 

 مكتبة عطوي، فوزي :له وقدم ّحققه ،اجلاحظ حبر بن عمرو عثمان أبو: والتبيني  البيان  ) ٣٢( 

  .٥٥: ص،١ج،١٩٦٨ بريوت، اللبناين، الكتاب وشركة الطالب

 ،سـيزا قاسـم ونـصر حامـد أبـو زيـد:  -مقاالت مرتمجة ودراسـات -املدخل إىل السيموطيقيا ) ٣٣(

  .٧٣:ص. ١٩٨٦ ، القاهرة،دار إلياس العصرية

دمــشق،  ،احلمــو، املطبعــة اجلديــدة  أمحــد:ترمجــة    أندريــه مــارتيين، :مبــادئ اللــسانيات، )٣٤(

   .١٢٠:ص  .١٩٨٥
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كوريــة، وزارة الثقافــة، دمــشق   أدمــري:ترمجــة  عــدد مــن املــؤلفني، : املــسرحية ســيمياء بــراغ  ) ٣٥(

 اهللا عبـد : -التـشرحيية إىل البنيوية من - والتكفري، اخلطيئة :ينظر *    .٣:ص .١٩٩٧

  .: ٥١ :ص .السعودية الغذامي،

  عدد الثالث  جملة عامل الفكر اإللكرتونية ال، مجيل محداوي: مدخل إىل املنهج السيميائي ) ٣٦(

  .١٢١:ص .١٩٩٨ للكتاب، العامة املصرية اهليئة الصكر، حامت:ترويض النص )٣٧(

 .م١٩٨٧ ،١ ط ،دار الثقافـــة الـــدار البيـــضاء ،محـــد الـــسرغيين: حماضـــرات يف الـــسيميولوجيا ) ٣٨(

  .٥٥ : ص

 العربيـة الـدار وغليـسي، يوسـف  : اجلديـد العـريب النقدي اخلطاب املصطلح يف إشكالية  )٣٩(

  .٢٢٨ -  ٢٢٧  ص.٢٠٠٨ ١ط لبنان، /اجلزائر االختالف، منشورات، للعلوم

اخلطـاب  يف املعـىن إنتـاج آليـات ،األطـرش يوسـف: للمعـىن والدالليـة الـسيميائية املكونـات) ٤٠(

  ١٦٥:ص األديب، والنص للسيمياء الرابع الوطين امللتقى السردي،

مقـــاالت مرتمجـــة :  مـــدخل إىل الـــسميوطيقا يف اللغـــة واألدب والثقافـــة،أنظمـــة العالمـــات  )٤١(

، ١ســيزا قاســم ونــصر حامــد أبــو زيــد، دار إليــاس العــصرية، القــاهرة، ط: ودراســات، إشــراف

    . ٣٥٢: ص .م١٩٨٦

: ص. ١٩٩٧، ١ ط، القــــاهرة، دار اآلفــــاق العربيــــة،صــــالح فــــضل: منــــاهج النقــــد املعاصــــر ) ٤٢(

١١٦   .  

 حماضـــــرات امللتقـــــى الـــــوطين ،يوســـــف األطـــــرش:  األديب املقاربـــــة الـــــسيميائية يف قـــــراءة الـــــنص) ٤٣(

ـــــسيمياء والـــــنص األديب،منـــــشورات جامعـــــة بـــــسكرة،األول ، ٢٠٠٠،  نـــــوفمرب٨-٧،اجلزائر،ال

  .١٤٤:ص

 موقـــع – منتـــديات الـــشرق أون اليـــن – الـــسيميائية والـــسيميولوجيا عنـــد بـــريس ودي سوســـري )٤٤(

  .إكرتوين

  .   ١٤٥:  ص،يوسف األطرش: األديب املقاربة السيميائية يف قراءة النص )٤٥(

                                       .١٤٦:ص ،السابق ٤٦(

الـــسيمياء والـــنص ،حماضـــرات امللتقـــى الـــوطين األول،علـــي زغينة:  منـــاهج التحليـــل الـــسيميائي) ٤٧(

  .١٣٥: ص.  ٢٠٠٠،  نوفمرب٨-٧،اجلزائر،األديب،منشورات جامعة بسكرة
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الــسيمياء ، حماضــرات امللتقــى الــوطين الثاين،يــر تاوريريــت: لنقــد الــسيميائيأجبــديات يف فهــم ا) ٤٨(

  .٢٠٧، ص٢٠٠٢ أفريل ١٦-١٥،اجلزائر ،والنص األديب، منشورات جامعة بسكرة

  .٢٠٧: ص،السابق)٤٩(

،معهــــد اللغــــة "األدب اجلزائــــري يف ميــــدان نقــــد الــــسيميائية والــــنص األديب: " أعمــــال ملتقــــى) ٥٠(

  .٧٥ة عنابة، ص واألدب العريب،جامع

  .٢٠٧:ص، :بشري تاوريريت   : أجبديات يف فهم النقد السيميائي )٥١(

،معهــــد اللغــــة "األدب اجلزائــــري يف ميــــدان نقــــد الــــسيميائية والــــنص األديب: " أعمــــال ملتقــــى) ٥٢(

  .٢٨واألدب العريب،جامعة عنابة، ص 

الـسيمياء ،مللتقـى الـوطين الثاينحماضـرات ا،  بشري تاوريريـت:أجبديات يف فهم النقد السيميائي )٥٣(

  ٢٠٧: صوالنص األديب، 

  .٢٠٩:  ص،السابق) ٥٤(

 ،١اهليئــــة املــــصرية العامــــة للكتــــاب، مــــصر، ط ،عــــزت حممــــد جــــاد: نظريــــة املــــصطلح النقــــدي)٥٥(

  .٣١٢ : ص.٢٠٠٢

  .١٥٣ : ص ،صالح فضل: مناهج النقد املعاصر)  ٥٦(

حماضـرات امللتقـى الـوطين الثـاين الـسيمياء  ،ي بعلـيحفنـاو: التجربة العربية يف جمـال الـسيمياء ) ٥٧(

  .١٧٤ص .٢٠٠٢ أفريل ١٦-١٥اجلزائر ، منشورات جامعة بسكرة،والنص األديب

 ، جامعـة حممـد خيـضر بـسكرة،- السيمياء والنص األديب –حماضرات امللتقى الدويل اخلامس )٥٨(

 ، نـــــــوفمرب١٧ و١٥  قـــــــسم األدب العـــــــريب،كليـــــــة اآلداب والعلـــــــوم اإلنـــــــسانية واالجتماعيـــــــة

  .٣٧ -٣٥: ص.٢٠٠٨

 املؤســسة الوطنيــة ، الــدار التونــسية للنــشر،عبــد الــسالم املــسدي: اللــسانيات وأســسها املعرفيــة)٥٩(

  .٣٠: ص.١٩٨٦ ، اجلزائر للكتاب

اللسانيات مـن :  يف كتاب،حممد عبد احلميد أبو العزم:    التوصيل العالمي والتواصل اللغوي)٦٠(

: ص. ١٩٨٤  ، جــوان١ الــدار التونــسية للنــشر ط،لــسالم املــسديعبــد ا. خــالل النــصوص

٢٧.  

   .٣٠: ص. اللسانيات وأسسها املعرفية.  عبد السالم املسدي-١) ٦١(



     

    

 
 
 
 

٨١٧ 

 سكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 املنهج السيميائي يف حتليل النص األديب 

: ص.يف اللـــسانيات مـــن خـــالل النـــصوص .. يف عالقـــة اللـــسانيات بالعالميـــة: صـــالح فـــضل) ٦٢(

١٨٠.  

  .٦٩-٦٨ :ص، عبد السالم املسدي: اللسانيات وأسسها املعرفية) ٦٣(

اللسانيات مـن : يف كتاب ،حممد عبد احلميد أبو العزم:   التوصيل العالمي والتواصل اللغوي )٦٤(

:  ص . ١٩٨٤ جـوان ١:  الـدار التونـسية للنـشر ط،عبـد الـسالم املـسدي. خالل النـصوص

٢٦.  

.  اجلزائـر،وهـران.  جملـة جتليـات احلداثـة ، عبـد امللـك مرتـاض :بني السمة والـسيميائية: ، انظر)٦٥(

  .٢/١٩٩٣: ع: ١١:ص

  .١١:  ص،السابق) ٦٦(

:  يف إشكالية املنهج والنظريـة واملـصطلح يف اخلطـاب النقـدي العـريب احلـديث – اللغة الثانية .)٦٧(

  .٣٣: ص. ١٩٩٤ ١ ط،بريوت،  املركز الثقايف العريب،فاضل ثامر

 احتــاد ،أمحــد علــي حممــد. د : - دراســة يف النقــد التطبيقــي –احملــور التجــاوزي يف شــعر املتنــيب )٦٨(

  .١١-١٠: ص. ٢٠٠٦ دمشق ،الكتاب العرب

 ، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة،طـــالل وهبـــة:  ترمجـــة ،دانيـــال تـــشاندلر: أســس الـــسيميائية ).٦٩(

  .٢٩٤:ص. ٢٠٠٨ ١ط،بريوت

دار ، أمحـد الـزعيب:  داللة اللغة وإشارا�ا وإحاال�ا –الشاعر الغاضب حممود درويش : ينظر) ٧٠(

  .١٩٩٥، ١الكندي ط

 حتليـــل بـــاإلجراء املـــستويايت لقـــصيدة شناشـــيل ابنـــة –التحليـــل الـــسيميائي للخطـــاب الـــشعري ) ٧١(

  .٦: ص. ٢٠٠٥،  دمشق، احتاد الكتاب العرب،عبد امللك مرتاض : -اجلليب 

  .٧:  ص،السابق) ٧٢(

  .٨:  ص،السابق) ٧٣(

  .١٠: ص،السابق.)٧٤(

 املكتبـة ،حممـد كـشاش: - التواصـل والتعبـري بالعالمـات غـري اللـسانية رؤية يف–اللغة واحلواس ) ٧٥(

  .٥١: ص. ٢٠٠١، ١ ط، صيدا بريوت،العصرية

  .١٥:  ص،عبد امللك مرتاض:  التحليل السيميائي للخطاب الشعري) ٧٦(



     

    

 
 
 
 

٨١٨ 

 سكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 املنهج السيميائي يف حتليل النص األديب 

 كليـــــــة اآلداب والعلـــــــوم اإلنـــــــسانية ،ينظـــــــر يف مـــــــا أصـــــــدرته جامعـــــــة حممـــــــد خيـــــــضر بـــــــسكرة) ٧٧(

الكتـــــــاب األول ( حماضــــــرات ملتقيــــــات الــــــنص األديب ، األدب العــــــريب قــــــسم ،واالجتماعيــــــة

الكتــاب ، ٢٠٠٦الكتــاب الرابــع ، ٢٠٠٤الكتــاب الثالــث ، ٢٠٠٢الكتـاب الثــاين ، ٢٠٠٠

  .٢٠٠٨اخلامس 

ـــام لطـــه حـــسني ) ٧٨(  كليـــة اآلداب ،علـــي العـــشي: حتليـــل ســـيميائي للجـــزء األول مـــن كتـــاب األي

  .١١٩ :ص. ١٩٧٦ ، تونس،والعلوم اإلنسانية

  .١١: ص، عبد امللك مرتاض: التحليل السيميائي للخطاب الشعري ) ٧٩(

  .١٣ -١٢:  ص ،السابق) ٨٠(

  .١٣:  ص  ،السابق) ٨١(

  .١٣:  ص  ،السابق) ٨٢(

  .١٤: ص  ،السابق) ٨٣(

: ص.١٩٨٦دار طــــالس  ،وليــــد إخالصــــي  : املتعــــة األخــــرية اعرتافــــات شخــــصية يف األدب) ٨٤(

١٦٩.  

  

  



     

    

 
 
 
 

٨١٩ 

 سكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 املنهج السيميائي يف حتليل النص األديب 

  :راجعاملصادر وامل
  .القرآن الكرمي

الـسيمياء ، حماضـرات امللتقـى الـوطين الثاين،يـر تاوريريـت: أجبديات يف فهم النقـد الـسيميائي -

   أفريل١٦-١٥،اجلزائر ،والنص األديب، منشورات جامعة بسكرة

   . ١٩٨٨الدار التونسية للنشر  ،عبد العزيز بن عرفة  : اإلبداع الشعري وجتربة التخوم -

      .٢٠٠٣  مصر، للنشر، فرحة دار ،خلف عصام: الشعر  ونقد السيميولوجي  االجتاه- 

 ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،طــالل وهبــة:  ترمجــة ،دانيــال تــشاندلر: أســس الــسيميائية  -

  .٢٠٠٨ ١ط،بريوت

 العربيـة الـدار وغليـسي، يوسـف: اجلديد   العريب النقدي اخلطاب املصطلح يف  إشكالية-

  .٢٠٠٨ ١ط لبنان، /اجلزائر االختالف، اتمنشور، للعلوم

مقــــاالت مرتمجــــة :  يف اللغــــة واألدب والثقافــــة، مــــدخل إىل الــــسميوطيقاأنظمــــة العالمــــات -

، ١ســيزا قاســم ونــصر حامــد أبــو زيــد، دار إليــاس العــصرية، القــاهرة، ط: ودراســات، إشــراف

  .م١٩٨٦

 مكتبة عطوي، فوزي :له وقدم ّحققه ،اجلاحظ حبر بن عمرو عثمان أبو: والتبيني   البيان-

  ١٩٦٨ بريوت، اللبناين، الكتاب وشركة الطالب

: ١١:ص.  اجلزائـر،وهـران. جملة جتليات احلداثة: عبد امللك مرتاض:ني السمة والسيميائيةب -

  .٢/١٩٩٣: ع

:  نقـد الـشعر مـن القـرن الثـاين حـىت القـرن الثـامن اهلجـري – تاريخ النقد األديب عند العرب -

    .. ١٩٨١ ،١  ط، بريوت لبنان، دار الثقافة،اسإحسان عب

حفناوي بعلي، حماضرات امللتقى الوطين الثاين الـسيمياء :  التجربة العربية يف جمال السيمياء -

  .٢٠٠٢ أفريل ١٦-١٥اجلزائر ، منشورات جامعة بسكرة،والنص األديب

 كليــة اآلداب ،يعلــي العــش: حتليــل ســيميائي للجــزء األول مــن كتــاب األيــام لطــه حــسني  -

  .١٩٧٦ ، تونس،والعلوم اإلنسانية

 حتليــل بــاإلجراء املــستويايت لقــصيدة شناشــيل ابنــة –التحليــل الــسيميائي للخطــاب الــشعري  -

  .٢٠٠٥،  دمشق، احتاد الكتاب العرب،عبد امللك مرتاض : -اجلليب 

  .١٩٩٨ للكتاب، العامة املصرية اهليئة الصكر، حامت:ترويض النص  -



     

    

 
 
 
 

٨٢٠ 

 سكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 املنهج السيميائي يف حتليل النص األديب 

اللــسانيات :  يف كتـاب،حممـد عبـد احلميـد أبـو العـزم:   يل العالمـي والتواصـل اللغـويالتوصـ -

  . ١٩٨٤ جوان ١:  الدار التونسية للنشر ط،عبد السالم املسدي. من خالل النصوص

  . بريوت١٩٨٢/ ١٨جملة الفكر العريب، عدد  ، فؤاد منصور :حوار مع جوليا كريستيفا -

 ،ّ عبــد اللــه الغــذامي :- نظريــة وتطبيــق –يويــة إىل التــشرحيية  مــن البن–  اخلطيئــة والتكفــري -

  .  ٢٠٠٦، ٦ ط، املغرب– الدار البيضاء ،املركز الثقايف العريب

 ديـوان اجلزائـري، للـشعر سـيميائية دراسـة .فيـدوح، القـادر  عبـد:األديب الـنص  دالئليـة-

  . ١٩٩٣ ،١ط وهران، اجلامعي، املطبوعات

 الـدار العـريب، الثقـايف املركـز  البـازعي، وسـعد الرويلـي يجـانم: األديب  الناقـد دليـل -

   .٢٠٠٢  ،٣طالبيضاء، املغرب،

  .  ١٩٩٠ ٢ ط، بريوت، املركز الثقايف،حممد مفتاح:  دينامية النص -

كوريــة، وزارة الثقافــة، دمــشق   أدمــري:ترمجــة  عــدد مــن املــؤلفني، : املــسرحية ســيمياء بــراغ  -

١٩٩٧.  

 موقــع – منتــديات الــشرق أون اليــن –ميولوجيا عنــد بــريس ودي سوســري الــسيميائية والــسي -

  .إكرتوين

دار ، أمحـــد الـــزعيب:  داللـــة اللغـــة وإشـــارا�ا وإحاال�ـــا –الـــشاعر الغاضـــب حممـــود درويـــش  -

  .١٩٩٥، ١الكندي ط

  .١٩٥١ ، القاهر، دار املعرف،أمحد حممد شاكر:  حتقيق ،ابن قتيبة:  الشعر والشعراء -

 نقـد يف الـسيميولوجي االجتـاه اسـكندر، غريـب: عـن نقـال  :إقبـال، حممـد:فكـرال عـامل -

    .٢٠٠٢ األمريية، املطابع لشؤون العامة .اهليئة الشعر،

 الثقايف املركز عياشي، منذر :ت وآخرون، سشايفر ماري جان :النص وعلم  العالماتية-

  .٢٠٠٤ املغرب، البيضاء، العريب، دار

 مــارك ، أمربتــو إكــو، روالن بـارت،تزفيتــان تــودوروف: دي اجلديـد   يف أصـول اخلطــاب النقــ-

  .  ١٩٨١ ٢ ط، الدار البيضاء،أمحد املدين: ترمجة ، أجنينو

    .١٩٨٥ ١ ط، دار اآلفاق اجلديدة بريوت،ميىن العيد:  يف معرفة النص -

 ة،العربي اآلفاق دار  حجازي سعيد  مسري :املعاصر  األديب النقد مصطلحات قاموس  - 

    .٢٠٠١ ،١ط ،القاهرة،



     

    

 
 
 
 

٨٢١ 

 سكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 املنهج السيميائي يف حتليل النص األديب 

من منـشورات  ،حبيب مونسي: مقاربة الكائن واملمكن يف القراءة العربية  القـراءة و احلداثـة -

  .  ٢٠٠٠ ،احتاد الكتاب العرب

 ،منـــشورات االخـــتالف ،أمحـــد يوســـف : - ســـلطة البنيـــة ووهـــم احلداثـــة – القـــراءة النـــسقية -

    .٢٠٠٣، ١ ط،اجلزائر

 ، تــونس– دار اجلنــوب للنــشر ،عبــد الــسالم املــسدي: - دراســة ومنــاذج –   قــضية البنيويــة-

  .٢٩: ص. ١٩٩٥

 و العـرب جملـة ،البقـاعي خـري حممـد و ايف الرفـر حممـد :ترمجـة ، بـارتروالن  الـنص  لـذة-

  .١٩٩٠،بريوت،القومي اإلمناء مركز  ،٣٧ ع ،العاملي الفكر

 املؤسـسة الوطنيـة ، الـدار التونـسية للنـشر،عبد السالم املـسدي: اللسانيات وأسسها املعرفية -

  ١٩٨٦ ، اجلزائر للكتاب

:  يف إشكالية املنهج والنظرية واملصطلح يف اخلطاب النقـدي العـريب احلـديث –اللغة الثانية  -

  .١٩٩٤ ١ ط،بريوت،  املركز الثقايف العريب،فاضل ثامر

لـس الـوطين للثقافـة والفنـون، ا�/ املعرفـة  عامل مصطفى ناصف، : اللغة والتفكري والتواصل -

  .١٩٩٥الكويت، 

 املكتبة ،حممد كشاش: - رؤية يف التواصل والتعبري بالعالمات غري اللسانية–اللغة واحلواس  -

  .٢٠٠١، ١ ط، صيدا بريوت،العصرية

دمــشق،  ،احلمــو، املطبعــة اجلديــدة  أمحــد:ترمجــة    أندريــه مــارتيين، :مبــادئ اللــسانيات، -

١٩٨٥.  

  .١٩٨٦ دار طالس ، وليد إخالصي :  األخرية اعرتافات شخصية يف األدباملتعة  -

 ،يوســف غــازي وجميــد النــصر: ترمجــو ، فرينانــد دي سوســري:  حماضــرات يف األلــسنية العامــة -

  .  ١٩٨٦، ١ ط،املؤسسة اجلزائرية للطباعة

  .م١٩٨٧ ،١ ط ،دار الثقافة الدار البيضاء ،محد السرغيين: حماضرات يف السيميولوجيا  - 

 جامعــــة حممــــد خيــــضر ،- الــــسيمياء والــــنص األديب – حماضــــرات امللتقــــى الــــدويل اخلــــامس -

   كلية اآلداب ،بسكرة

  .٢٠٠٨ ، نوفمرب١٧ و١٥ قسم األدب العريب ،والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

اد  احتـ،أمحد علي حممد. د : - دراسة يف النقد التطبيقي –احملور التجاوزي يف شعر املتنيب  -

  .٢٠٠٦ دمشق ،الكتاب العرب



     

    

 
 
 
 

٨٢٢ 

 سكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 املنهج السيميائي يف حتليل النص األديب 

ســـيزا قاســـم ونـــصر حامـــد أبـــو  : - مقـــاالت مرتمجـــة ودراســـات- املـــدخل إىل الـــسيموطيقيا -

  .١٩٨٦ ، القاهرة، دار إلياس العصرية،زيد

  جملــــة عــــامل الفكــــر اإللكرتونيــــة العــــدد ، مجيــــل محــــداوي: مــــدخل إىل املــــنهج الــــسيميائي  -

  .الثالث

ــــسيميائية يف  - ــــة ال ــــنص األديباملقارب حماضــــرات امللتقــــى الــــوطين ، يوســــف األطــــرش: قــــراءة ال

  .٢٠٠٠، نوفمرب٨-٧،اجلزائر،السيمياء والنص األديب،منشورات جامعة بسكرة،األول

الــسيمياء والــنص ،حماضــرات امللتقــى الــوطين األول،علــي زغينة:   منــاهج التحليــل الــسيميائي-

  .٢٠٠٠،  نوفمرب٨-٧، اجلزائر،األديب،منشورات جامعة بسكرة

  .١،٢٠٠٢ إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، املغرب، ط،صالح فضل: مناهج النقد املعاصر -

  .٢٠٠٧ ، القاهرة، دار غريب،حممود الربيعي:  من أوراقي النقدية -

  .١٩٩٢ يونيو ١ م٣م عالمات ج  ،عبد السالم املسدي:  النقد األديب وانتماء النص - 

 ،١اهليئة املـصرية العامـة للكتـاب، مـصر، ط ،عزت حممد جاد  :  نظرية املصطلح النقدي - 

٢٠٠٢.  

  . ١٩٩٥. ٢ ط، املركز الثقايف العريب بريوت،علي حرب:  نقد احلقيقة -

  .  ١٩٨٣ ، بريوت، دار الطليعة،عبد السالم املسدي:   النقد واحلداثة - 

  .١،١٩٨٩دمشق ط .  احتاد كتاب العرب،خلدون الشمعة: النقد واحلرية  -

  .١٩٨٥ املغرب ،إبراهيم اخلطيب:  ترمجة،روالت بارت: النقد واحلقيقة   - 

   


