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 في المدارس البنيوية والسيميائية مفهوم النص 
 

 
 عزيز العرباوي 

 كاتب وناقد من المغرب  
 
 

 
 مقدمـة: 

يمكن الحديث عن النص في مفهومه الشامل عند البنيويين عامة، باعتباره حديثًا مهمًا وأساسيًا 
اللفظية البنيات  تحليل  تربط  التي  التضمينية  العالقات  من  قربه  في    إلمكانية  المتوقع  والتحول  بالدراسة 

البنيات االجتماعية التي تمثل أنسقة واضحة للعالمات. ولقد تطورت نظرية األدب عندهم، وخاصة عند  
 .Robbe Grilletروالن بارت، من خالل ارتباطها الوثيق بالرواية الجديدة وبخاصة مع روب غرييه 

ما، ومركبة من عدد كبير من الجمل، إن البنيوية استطاعت أن تدرس نصوصًا واسعة إلى حد  
الثابتة   والوظائف  المتغيرة  العناصر  بين  فيها  التمييز  على  قادر  لتحليل  خاضعة  أقوااًل  باعتبارها  وذلك 
والبحث عن أنساق محورية وعالقات سياقية هي بمثابة اطرادات طبيعية للوظائف في استمرارية النص،  

 متماثلة ومتعارضة من نص إلى آخر...  وعالقات استبدالية تمثل ارتباطات ضمنية
النص في   لمفهوم  التفصيل  بشيء من  نتطرق  أن  المتواضع  البحث  هذا  هنا، سنحاول في  ومن 
المدرسة البنيوية من خالل آراء وتعريفات بعض الباحثين البنيويين الذين ساهموا بالكثير من الجهد الفكري  

لمحة سنقدم  كما  األدبي،  النص  تحليل  في  السيميائية    والنقدي  المدرسة  في  النص  ماهية  عن  خاصة 
 في فضاء النص...  الغربية التي أسست لمفهوم النص ضمن رؤية شاسعة ومساحة فسيحة

  
 مفهوم النص في المدرسة البنيوية:  -1
 

يعتمد المنهج البنيوي في إضاءة بنية النص، على حركة العناصر، وعلى أن يصل إلى الدالالت 
ولمق فيه.  فالنص  الموجودة  عزلته.  في  النص  يبقَي  أن  له  يمكن  ال  فإنه  بالخصوص  األدبي  النص  اربة 

األدبي، على تميزه واستقالله، يتكون في مجال ثقافي موجود في مجال اجتماعي واضح وجلي. وإن ما  
هو داخٌل في النص األدبي هو، وفي معنًى من معانيه العامة، خارٌج، كما أن ما هو خارٌج هو أيضًا، في  

 عنًى من معانيه المختلفة، داخٌل. م



   www. madjalate-almayadine.com       2020الرابعالمجلد الثاني ـ العدد      اإلنسانيةمجلة الميادين للدراسات في العلوم 

 

133 

وتؤكد الدكتورة يمنى العيد في اإلطار نفسه، على أن "النص أو النصوص األدبية التي يمكننا أن  
ننظر فيها في استقاللها، كبنية، هي ومن حيث وجودها في المجتمع، عنصر في بنية هذا المجتمع. وإذا 

مل العزل، إلى هذه الصفة المزدوجة لموضوعه، أي إلى كان المنهج البنيوي ال يمكنه أن ينظر، بحكم عا
كونه بنية وفي الوقت نفسه عنصرًا في بنية، فإنه، أي المنهج البنيوي، يتحدد كمنهج يقتصر على دراسة  
العنصر، كمنهج غير قادر على إقامة الجدل بين الداخل والخارج، أو بتعبير جدلي، على رؤية الخارج  

إقام الداخل. إن  الماركسي كفكر  في هذا  الفكر  الرؤية هو نظر  النظر بمثل هذه  أو  العالقة  ة مثل هذه 
 .1جدلي تاريخي" 

البنيوي  المنهج  يهدف  والتي  العيد،  يمنى  حسب  للنص،  المختلفة  الدالالت  من  الكثير  إن  بل 
الثقافي   النص  "النظر في  بمعنى  الداخل  الخارج في  دون رؤية  ومعرفتها  يصعب كشفها  إليها،  الوصول 
وربما االجتماعي، حتى التحليل الذي يتناول الصورة كتركيب لغوي نرى أنه، ولكي يكشف عمقها، يحتاج  
إلى إقامة هذه العالقة بين داخل النص وخارجه، بينه وبين النصوص األخرى..."، فتحليل أي نص وإنتاج  

البنية ككل هو عمل هام    معرفة جديدة ببنيته، أي أن كشف الدالالت المختلفة وإضاءة المنطق الذي يحكم
خالل   من  الثقافية،  البنية  سيرورة  من  موقعها  في  الدالالت  هذه  وضع  ألن  كاٍف.  غير  ولكنه  وأساسي، 
النقدي  البنيوي  البنية االجتماعية نفسها، هو عمل نقدي بالضرورة، ومطروح على المنهج  كونها سيرورة 

 .2لألدب أيضًا"
الشكليين   البنيويين  كتابات  تركت  تمثل في  لقد  فرنسا  تيار مماثل في  إنشاء  إلى  أدى  قويًا  تأثيرًا 

علم   أنها  على  البنيوية  خالله  من  وعرَّف  للنص  دراسته  في  مهمًا  جهدًا  بذل  حيث  الفرنسية  الشكالنية 
خطاب  في  مستنبط  خطاب  عن  تعبر  أن  يمكن  ال  التي  النقدية  الفعالية  تبقى  هؤالء،  فحسب  األدب، 

ن بالضرورة إلى النص باعتبار الناقد يقول شيئًا ال يقوله له األثر المدروس مخالف، هي إضافة شيء معي
ولدوافع تدفع لقول الشيء ذاته. وبما أن الناقد ينشئ كتابًا جديدًا، فإنه يكتشف فيه النص المدروس، ثم 
الذي   األدب  علم  تأسيس  على  عملوا  لقد  بالخطاب.  خاص  لغة  علم  إقامة  إلى  ذلك  بعد  األدباء  يسعى 
مبادئ  تودوروف  حدد  وقد  داخليًا،  تحلياًل  األدبي  النص  تحليل  إلى  اللجوء  دون  بذاته  االكتفاء  يمكنه 

 البنيوية على ما يلي:
 النص األدبي هو الموضوع الجوهري للنقد. -
 النص نتاج لغوي قبل كل شيء وال ينبغي دراسته إال من خالل هذا األمر. -
ل وتحديد معطياتها الخاصة والبحث عن قوانينها  النص وحدة مغلقة ينبغي دراستها من الداخ -

 المؤسسة لها.
 دراسة النص بوصفه شبكة معقدة من العالقات ذات الداللة القائمة بينها... -

وانطالقًا من هذا التأطير المنهجي، ركز التحليل البنيوي على الجانب اللغوي وتعمق في دالالت 
لشكلية قد اقتصرت في مقاربتها النقدية على الناحية الداخلية  األلفاظ ومعاني الكلمات. وبما أن البنيوية ا
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للنص األدبي ورفضها المطلق لكل سياق خارجي، إضافة إلى ذلك، فقد ظهر اتجاه جديد فيها هو البنيوية  
التكوينية التي حاولت الجمع بين االتجاه االجتماعي واالتجاه البنيوي، وظهرت كبديل للبنيوية الشكالنية، 

قتنع بأن األدب عالم مغلق على نفسه ومعزول السياق، كما أنها لم تهمل المادة الفنية، ولهذا راحت  "فهي ت
 .3توازن بين البنى الذهنية والبنى الفنية وتركز على الوعي الممكن"

تعتبر   ينطلقون من مسلمة مهمة  النص  لمفهوم  البنيويين في تحليلهم  الكالم أن  ويظهر من هذا 
امًا عن أي شيء خر، بحيث ال عالقة له بالمجتمع والحياة واألفكار كلها وحتى بنفيسة  األدب مستقاًل تم

الكاتب، ألنهم ال يهتمون بالبعد الذاتي أو السوسيولوجي لألدب باعتباره "إنه كيان لغوي مستقل أو جسد  
ال بخارج  لها  صلة  وال  فيه  ويعيش  النص  في  تولد  التي  الدالالت  أو  رموز  من  نظام  أو    . 4نص" لغوي 

كل   بتجاهل  معه  والتعامل  األدبي  للنص  الداخلي  الجوهر  على  التركيز  هو  القضية  هذه  في  فمبتغاهم 
بالواقع االجتماعي أو باألديب   االفتراضات السابقة كيفما كان نوعها أو نمطها مثل العالقة التي تربطه 

جود خاص وله منطقه ونظامه أي  وأحواله النفسية واالجتماعية ألنهم يؤكدون على "أن العمل األدبي له و 
أن له بنية مستقلة. هذه البنية العميقة أو التحتية أو الخفيفة ي مجموع من العالقات الدقيقة التي تؤلف 

 .5فيما بينها شبكة من العالقات وهي التي تجعل من العمل األدبي عماًل أدبيًا، أي هنا تكمن أدبية األدب" 
يرك البنيوي  المنهج  أو  كل والبنيوية  استبعاد  مع  وحده  النص  على  األدبي  النقد  في  تحليله  ز 

والسياقات   التناصية  المالبسات  تشمل  التي  والمرجعيات  والمتلقي   ِّ الناص  كالمتكلم  به  المتعلقة  العناصر 
ضمن   أجزاؤه  تتخذ  نسقًا  يشكل  اللسان  "إن  قوله:  في  المنهج  هذا  إطار  بنفنيست  ويوجز  له.  المصاحبة 

االرتباط، ويقوم بتنظيم وحدات هي عبارة عن عالمات متمفصلة تختلف عن بعضها  عالقة من التضام و 
إلى  العالقات، ويهدف  بأن النسق يسيطر على نظام  البنيوي  المنهج  بالتناوب... ويعملنا  وتحدد بعضها 

  .6استخالص البنية من خالل العالقات القائمة بين العناصر"
ات الكالسيكية والتقليدية السائدة حول مفهوم النص، ودعت لقد كانت البنيوية ردَّ فعل على التصور 

خالل  من  النص  مفهوم  وتحديد  معاينة  إمكانية  في  ساهم  مما  واألدب،  للنص  وجديد  مختلف  فهم  إلى 
 :7السمات والمميزات التالية 

االنفتاح: لم يصبح النص مع البنيوية منتوجًا خاصًا للمؤلف، ولكنه صار عملية إنتاجية يتم    -1
التحليل الجزئي الذي اعتمدته إلى التعامل مع مختلف  ا لتركيز فيها على الدال بدل المدلول. حيث أدى 

عناصره ومكوناته ووحداته من أصغرها إلى أكبرها، مما جعل النظام الخطي للنص موضع استفهام، على  
وا الشذرية  والوحدات  التركيبات  من  سلسلة  وفق  آخر  على  يحيل  ما  دااًل  أن  فالقول اعتبار  لمتشظية. 

باستقاللية الدال عن المدلول قد فتح آفاقًا جديدة ومختلفة للتفكير في النص في ضوء نصوص من أجناس  
متعددة ومتنوعة، ومن أنظمة عالمات مختلفة، حيث كشف ذلك كله عن مفهوم التداخل بين النصوص 

 والعالقات المتعددة التي تتخذها فيما بينها. 
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انفالتعدد:    -2 امتالكه  يعني  على  وليس  قراءاته،  وتعدد  دالالته  تعدد  عن  بالكشف  النص  تاح 
داللة واحدة يختزنها. بمعنى أن كل قراءة يمكنها إتاحة إمكانية الكشف عن داللة أخرى. هذا التعدد يسمح 

ل  للقراءة بإعادة إنتاج النص دون التبعية الستهالك النص. وتتجلى هذه المقوالت في المفاهيم الجديدة مث 
والتمييز في   الماضي،  يكتسبها في  كان  التي  تقليص سلطته  يعني سوى  ال  الذي  المؤلف"  "موت  مفهوم 
النهاية بين الراوي والكاتب، والشخصيات في الرواية باعتبارها ليست من لحم ودم، وغيرها من المقالت  

 المختلفة...
وقراءات  -3 دالالته  وتعدد  النص  انفتاح  على  الوقوف  يعني  إلى  التناص:  الوصول  خالل  من  ه 

إحدى أهم سماته، وهي "تفاعله" مع غيره من النصوص السابقة عليه أو المعاصرة له. فكل نص يتفاعل  
 مع غيره من النصوص، بل يمكن القول بأن كل نص هو تناص...

الحقبة   في  النص  إلى  والعمل  النظر  مستوى  على  طرأ  الذي  التطور  على  يقطين   سعيد  ويؤكد 
ن من خالل ظهور بعض السمات التي جسدت أهم مالمحه، حيث "اتسع مفهوم النص ليشمل  البنيوية كا

)الثابتة  والصورة  عن    -الكلمة  بعضها  انفصل  أو  العالمات  هذه  اتصلت  سواء  والصوت  المتحركة( 
فالنص في هذا اإلطار يمنح إمكانات وقدرات كبيرة للمتلقي في تعامله وتفاعله معه، كل هذا   .8بعض..."

 د مبدأ التفاعل الذي يبرز دور المتلقي األكثر أهمية دون إغفال لدور الكاتب.يؤك
إن الحديث عن النص في التصور البنيوي يستدعي الحديث عن بعض الباحثين الذين اهتموا بهذا 
المثالي، وعم   المفهوم وحاولوا جاهدين تأسيس رؤية محددة له، فروالن بارت مثاًل قد تحدث عن النص 

شذرات وبيَّن أن النص هو شبكة متعددة، ونسق بال مركز أو نهاية، وأن القارئ الذي صار منتجًا  مفهوم ال
والنسيج   والروابط  الشبكة  عن  دريدا  جاك  تحدث  حين  في  فحسب...  له  مستهلكًا  يبق  لم  للنص،  جديدًا 

 .. وغيرهما من الباحثين في هذا المجال. .9وانفتاح النص 
أن البنيويين قد عملوا على إبراز مفهوم النص من خالل طابعه ونخلص في هذا الصدد إلى كون  

من حيث التركيز على النص في بناه الداخلية، دون البحث عن سبب خارجي يميزه، فهو عندهم   السكوني
"تحليل   هي  هنا  القارئ  وظيفة  تبقى  ولذلك  وسياقه،  بمرجعه  له  عالقة  وال  صلة  ال  مستقاًل  وجودًا  يمثل 

ت مستوى  على  على النص  أساسًا  التركيز  وصار  الجمالية،  ودالالتها  عناصرها  وبيان  اللغوية،  شكيالته 
تحليل النص باعتباره نقطة البدء والمعاد، وترك مجال عالقة النص بمبدعه أو عالقته بالواقع لمجاالت  

 .10أخرى غير النقد األدبي مثل علم النفس أو علم االجتماع"
 
 مفهوم النص عند روالن بارت:  -1-1

ينطلق روالن بارت في مقاربته للنص من كونه يضجر أثناء تلقيه لهذا النص، حيث يتحدث عن  
ُيثغثغ.   لكأن  يضجرني.  النص  هذا  نص،  إليَّ  "ُيقدم  فيقول:  النص،  فضاء  على  االنفتاح  من  بنوع  ذلك 

تأثير مجرد الحاجة إلى الكتابة، اللغة التي تتشكل تحت  ونحن هنا    وثغثغة النص، ال تعدو كونها رغوة 
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لسنا في االنحراف بل في الطلب. إن الكاتب ليتخذ، حين يكتب نصه، لغَة الرضيع: لغة آمرة آلية، خالية 
ٍ غير ذي موضوع، حركات حالة فمية غير   إنها حركات مص  الطقطقات،  العواطف كأنها دفق من  من 

ولذا الطبخ،  فن  لذائذ  تنتج  التي  الفمية  بالحالة  الصلة  مقطوعة  اللغة"متمايزة،  يكتبه    .11ئذ  الذي  فالنص 
يقدم الدليل إلى قارئه على أنه يرغب فيه. والدليل الوحيد  ينبغي عليه أن  الكاتب، حسب هذا المنظور، 

 ...12والقادر على إقناعه هو الكتابة والمتمثلة في علم متع اللغة
اللغ نيران  من  والبارزة  المفتوحة  القائمة  تلك  إال  ليس  بارت  روالن  حسب  النيران  فالنص  )فهذه  ة 

المتقدة والملتهبة واألضواء المتقطعة وهذه الخطوط السائحة المبثوثة في النص كالبذور التي تحضر، على  
للفلسفة   األساسية  واالفتراضات  الشائعة  المعاني  ومحل  الخالدة،  العناصر  محل  هي  القراء،  يفيد  نحو 

نعم، ولكنه كذلك . إذن، فالنص هو "صورة بشرية، هل هو صورة تجسيد القديمة( ية له وجناس خطي؟ 
بالنسبة إلى جسدنا اإليروسي. فلذة النص ال تقبل أن ُتختزل إلى عملها النحوي، وذلك مثلما أن لذة الجسد 

 .13غير قابلة ألن ُتختزل إلى الحاجة الفسيولوجية" 
فك يخرج عن  ويبدو هنا أن روالن بارت يؤكد على أهمية ارتباط النص بقارئه ارتباطًا جليًا ال ين

إطار العالقة المتجلية على العديد من المستويات، فهو )أي النص( تميمة، وهذه التميمة في نظره ترغب  
غير   لشاشات  كامل  ترتيب  طريق  عن  ُود ِّي  النص  "ويخطب  المسألة:  هذه  عن  بارت  يقول  القارئ.  في 

بلية القراءة... واآلخر، المؤلف،  مرئية، وعن طريق مماحكات انتقائية: تتصل بالمفردات، وبالمراجع، وبقا 
والغرامي،   المدني،  شخصه  اختفى  مؤسسة:  هو  حيث  من  المؤلف،  مات  لقد  النص.  وسط  دائمًا  يضيع 
والسيَّري. ولما جُرد من كل ما لديه، فإنه لم يعْد يمارس على مؤلَّفه تلك األبوية الرائعة التي تكفل كلٌّ من  

تجديده: بيد أني أرغب في المؤلف على نحٍو ما داخل النص: إنني  تاريخ األدب والتعليم بإقرار سردها و 
 .14بحاجة إلى صورته كما أنه بحاجة إلى صورتي )كقارئ("

إنتاجه أيضًا.   فالنص ال يمكن له أن يوجد بمكان محدد، سواء من جهة استهالكه أم من جهة 
نتفي في مستوى اإلنتاج واإلبداع.  وحتى إن كان له هذا المكان في مستوى االستهالك والرغبة فيه، فإنه ي 

ألنه، كما يرى بارت، "يستمد، بما له من خاصية ال مكانية، حالة غريبة ويوصلها إلى القارئ: فهو في  
إن لذة  نفسه الوقت مقصيٌّ وهادئ. قد تتخلل حرب اللغات لحظات هادئة، وهذه اللحظات هي النصوص.  

ميتين وفيما بين هبَّتْين ألنساق ما، وإمكان لذة النص هنا  النص هي دائمًا ممكنة فيما بين مداهمتين كال
ومن هنا،    .15للغة أخرى، ممارسة لفسيولوجيا مغايرة"   -منفصل  -ليس استراحة بل هو عبور غير مناسب 

القول مع بارت، أن النص ال يقوم بعملية آلية من خاللها تتمُّ تصفية اللغة، بل ال يكون الحديث  يمكننا  
ٍ ما إال  في غياب أي صوت يقوم خلف ما يقوله هذا النص ويتحدث عنه... عن نص 

وقد ناقش بارت قضايا اللغة واألسلوب والكتابة، حيث أبرز الطابع اإلشكالي لهذه القضايا بصورة  
معطى   اللغة  أن  قرر  حيث  فيها،  وكتب  حللها  التي  الجوانب  أحد  هو  عنده  اللغة  فدستور  دقة.  أكثر 

ة عن تعليمات وعادات اجتماعية كما أنها معطى سابق وقبلي يوجد قبل األديب  اجتماعي، باعتبارها عبار 
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المجردة الحقائق  من  دائرة  هي  المعنى  هذا  إطار  في  واللغة  فقد   .16والكاتب.  األسلوب،  ناحية  من  أما 
ينبثق من الكاتب ويلتصق   تطرق له بدراسة موسعة وطريفة، ألنه يقرر فيها "أن األسلوب صور وتدفق 

إنه    بخصائص  البعيدة.  أغوارها  في  ويقبع  للكاتب،  الشخصية  األساطير  في  يتعمق  األسلوب  وإن  منه. 
بينما على مستوى الكتابة، فقد اهتم في بتحديدها    .17قصد معين"   أيضًا نتاج الندفاع يفضي إلى نية أو

ا ممارسة  مجال  "وهي  األدب.  أي  اإلبداع،  منطقة  باعتبارها  واألسلوب،  اللغة  بين  وسط  لحركية.  كحد 
فرصة   يمنح  وال  وقمعًا،  يمارس ضبطًا  اجتماعي  "معطى  لبارت  بالنسبة  فاللغة  اإلبداع".  توازي  والحركية 
التحرر على المستوى التصاعدي للفقرة والنص والعمل األدبي بصورة عامة. كما أنه ال يمنح هذه الفرصة  

 .18على المستوى التنازلي المرتبط بضرورة الخطية والسطرية"
ردَّ بارت االعتبار الحقيقي للنص األدبي بعد حل ِّ مشكلة الموضوع األدبي الذي لم تهتم به  ولقد  

المذاهب واالتجاهات الكالسيكية. ويرى محمد أديوان أن بارت قد "رسخ معتقده الجديد الذي سماه بالكتابة،  
فاهتدى إلى    وفكر في منهج يصلح لدراسة النصوص األدبية ويقضي على مخلفات ماٍض منهجي معتم،

األدب  عالقة  عند  وقف  ولقد   .)...( لألدب  النصي  التحليل  مجال  في  منهجية  باعتباره  البنيوي  المنهج 
باللسانيات على سائر حقول المعرفة وال سيما العلوم اإلنسانية. ويبدو له أن األدب أقرب هذه المجاالت 

 .19إلى اللسانيات وموضوعها" 
ت إلى  بارت  نفسه، سعى  البنيوي  وفي اإلطار  المنهجين  باعتماده على أصول  أسيس علم األدب 

في   النص،  تحليل  في  والسيميولوجي  البنيوي  التحليل  مستويات  على  تركيزه  خالل  من  والسيميولوجي، 
البنيوي   الطابع  في  اللساني  باهتمامه  النقدي  اهتمامه  قَرن  الذي  "أسطوريات"  كتابه  مثل  كتبه  من  العديد 

األ وعلى  في  والسيميولوجي،  العلمي  نشاطه  خالل  اللساني  المجال  في  والبنيوية  واألبحاث  اللغوية  دوات 
معهد الدراسات العليا بباريس، ولجوئه إلى توظيف أدوات الطريقة البنيوية في التحليل في دراسته الرائدة  
األبحاث   وخاصة  اللسانية،  المعطيات  ضوء  في  المجتمع  في  اإلشارية  لألنظمة  ودراسته  راسين،  حول 

 .. .20المرتبطة بشكل وثيق بالمنهج البنيوي 
 
 : جاك دريدامفهوم النص عند  -2-1

عن النص باعتباره بنية    أن يتجاوز عتبة ما كان مفهوماً إن النص عند جاك دريدا ينبغي عليه  
مثلما نظر إلى مهمة النقد على أنها محاولة    مغلقة ذات مركز قار ومعنى متماسك باإلمكان إدراكه، تماماً 

إن حركات التفكيك ال تتوسل بنى الخارج، إنها ليست ممكنة وال ناجعة وال تحكم تسديد  "  .تشاف معناهالك
ضرباتها   البنيات إال  يد  هذه  دريدا  .21" بسكناها  الصدد   يقول  هذا  إلى  في  حسبه  بالنص  يدفع  ما  وهو   ،

لعالقات المغيبة في النص  عرض طاقته التي تنبئ بمفارقاته وتناقضاته محيلة بذلك إلى العوالم المخبوءة وا
التي لم يعلن عنها بعد، فمن مهام استراتيجية التفكيك النفاذ إلى عمق النص الكتشاف عالقات الغياب،  

ما    والمسكوت عنه واآلثار المغيبة التي ال تحضر بوضوح في النص، سيما وأن القراءة المستعجلة كثيراً 
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النص العميقة بالعمل على إخفاء الدوال واآلثار التي ال  توهي بإمساكها بمدارات النص بينما تقوم عوالم  
والعالمة   الدوال  بتحرير  العوالم  تلك  وكشف  اختراق  من  التفكيك  على  تعتمد  فاحصة  قراءة  لغير  يتسنى 

والذي لم يوضح إال   Signe مصطلح عالمة"الخطية من القراءات التبسيطية أو الجاهزة المتسرعة، ألن  
 .22" قبل الفلسفة، اللسانيات والسيميولوجياوبشكل هزيل من  نادراً 

إن عمل التفكيك في قراءة ومقاربة النصوص عند دريدا لم يضع في أهدافه اكتشاف أو اقتفاء أثر 
حسب  من أن النص يمتلك معنى ما، فالنص    حقيقة معينة بالمعنى الذي كانت ترمي إليه البنيوية مثالً 

دائمًا، آثاراً   دريدا  إال   يمتلك  الخطية،   فهو  ال  العالمات  تنسجها  التي  االختالفات  من  نهائية  ال  متوالية 
يتم فيه إطالق طاقة النص على صنع المعنى" ومن هنا    .23" فاالختالف هو الطريقة أو األسلوب الذي 

إن   القول  الدريدي  يمكننا  التفكيك  خاللعمل  من  الخطية،   يتمُّ  والعالمة  الدال  طاقة  وتفجير  تحرير 
مدلول من خالل االنفتاح على النص كفضاء للمكن وليس كبنية مغلة تخضع لرغبة  بتخصيب مستمر لل

ما ينوي قوله كاتب النص، فالنص مع دريدا أصبح ال أصل له ألنه مجموعة نصوص متداخلة ومتقاطعة  
بخالف نظرة االتجاه البنيوي للنص كهيئة مغلقة أو ذو معنى تام، واقعة بذلك البنيوية في فخ الوصفية  

بإسكات القوة، أي قوة االختالف تحت مطية االحتفاظ بالشكل  –حسب دريدا  –تبسيطية معتمة ومهددة وال
 .والبنية

الباطنية   بالقراءة  واالكتفاء  واالنغالق  األدبي  النص  داخل  المكوث  أو  لالنحباس  انتقاده  وفي 
تقوم يراها  فإنه  للنص،  المحايثة  المقا  والداخلية  الحدود  داخل  االحتماء  تاريخياً على  تفترض  مة  والتي   ،

من العقود التاريخية المتعلقة بتأطير النص وتحديد وحدته، ومتنه، وضماناته القانونية وما    كامالً   مجموعاً 
إلى ذلك من تحديدات اجتماعية وغيرها، وعلى الرغم من أن دريدا ال يعترض على دفع القراءة المحايثة  

ة لسوسيولوجية عن ممارسة ساذج  يشكك في جذريتها ألنه وبعيداً أنه    إلى أبعد ما يمكن كخطوة أولى إالَّ 
ثمة بين خارج النص وداخله  "كولوجية أو سياسة أو لسيرة المؤلف فإنه بحسب دريدا  النص أو لدراسة سي

ويعتقد في نفس السياق أنه سواء تعلق األمر بالقراءة الباطنية أو بالقراءة    ،24"آخر للمجال أو الحيز   توزيعاً 
 .يرية للنص عبر مسيرة الكاتب أو تاريخ الحقبة، يظل دائما هناك شيء ناقص التفس

التفكيك و  فاعلية  المزدوج  ديناميتهتتعلق  بالنقد  بما يسميه دريدا  النص  الكتابة   الممارسة على  أو 
التعارضات والتراتبيات   باليدين من خالل حركتين متكاملتين: قلب حمولة النص من خالل تفكيك شبكة 

محله  القائم تحل  ال  حتى  قلبه  تم  لما  زحزحة  ثم  فيها،  القائمة  والتناقضات  زيفها  وتبيان  المفاهيم  بين  ة 
مفردات جيدة لتطعمها به لخلق إثارة جديدة لالختالفات وللعبة التدليل التي  الميتافيزيقا من جديد، ثم زرع

هيل لعبة االختالفات داخل  ال تنتهي عند حد في النص من خالل طاقة العالمة الخطية وقدرتها على تأ 
العالمة   في رؤية جاك دريدا  النص ف  .نسيج النص  الدال  ينتج  للداللة حينما  بتوليد مستمر ومتدفق  يقوم 

الخطية كلعبة متواصلة ال نهائية من دون إتاحة مدلول ما أن يفرض حضوره أي أن يتعالى، وهكذا فال 
دريدا   يالحظ  وهنا  المعنى،  تحصر  حدود  إلقامة  دالمجال  كل  استعارة Signifiant   أن  إال  هو   ما 
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Métaphore لتعوم المدلول Signifié  الذي يتحول بدوره إلى دال يقوم بدوره هو اآلخر بإنتاج جديد من
العالمة برأي دريدا خارج   إذ ليس من مرجع تقوم عليه  المعنى واإلحاالت،  لعبة  الدالالت وهكذا تستمر 

 .25اللغة
أمام    تفتح المجال واسعاً جعلته يقول بأنها  لنص  البنيوية ل  ي رؤيته  فدريدا  ونخلص إلى أن جاك  
النص   وتأويل  قراءة  يعترفمضاعفة  وبفكرهأنه  ب   حيث  بذاته  كثافته    ينقريب   يشعر  من هيدغر من زاوية 

ًا  وانضباط  اً ومنهج الوجودية من تلك التي لدى هوسيرل، وأن هوسيرل يمثل بالنسبة له ذلك الذي لقنه تقنية
 .أدبية أو غير أدبية وأن الفينومينولوجيا تمرين الئق لكل قراءة ولكل تفكير ولكل كتابةًا، فكري

 
 مفهوم النص عند هيلمسليف:  -1-3

يطلقه على  فهو    ،بمعنى واسع جداً   ، حسب محمد عزام،مصطلح النص   هيلمسليف  لوي   يستعمل
 "ستوب "فإن عبارة    ،قصيراً    أمطويالً   ،اً محكي    أممكتوباً   ،حديثاً    كان أمقديماً   ،أي ملفوظ أي كالم منفذ 

(stop) وقد   نص،  كما أن جماع المادة اللغوية لرواية بكاملها، هي أيضاً   ،هي في نظره نصا    ،أي قف
التي تناولت    وال بد من كشف جل التعريفات   نرى أن هذه التعاريف المعجمية البسيطة ال تفي بالغرض،

خصوصاً  األدبي  والنص  باح  ،النص  والتوجه،  لدى  المنهج  في  مختلفين  الرؤ   ثين  تتعدد  حول حيث  ى 
  لذلك يرى محمد عزام   ضمن العلوم المجاورة والمتعالقة مع األدب، ونظراً   ،النص من حقـل علمي إلى آخر

ه  أيضًا، مقاربة  التعريفات،ضرورة  شامل،  ذه  تعريف  بناء  أجل  ما  من  أقرب  للدقة    يكون  يكون 
مجموعة التقنيات والخطوات المستخدمة لوصف وتحليل النص بأنه "  ويعرف هيلمسليف  .26والموضوعية 

 .  "شيء باعتباره له داللة في حد ذاته، وبإقامته عالقات مع أطراف أخرى من جهة أخرى 
النص إذًا ليس وحدة تختلف عن الكلمة  ومن هنا، يمكننا أن نقول، حسب رؤية هيلمسليف، أن "

لمة وحدة صغيرة، والجملة وحدة كبيرة، والنص وحدة أكبر منهما. فليس  والجملة اختالفًا كميًا بحيث تعد الك
يتميز   أن  بد  ال  النص  أن  في  يتمثل  نوعي  هنا  الفارق  إن  بل  النص،  يتحدد  المعين  الحجم  أو  بالطول 
ناد يمكن أن يحتوي الجملة وما   باالكتمال واالستقالل، بصرف النظر عن كم ه. فالنص كما يرى األزهر الز 

  .27" وما هو دونها بشرط ظهور المعنىيفوقها 
 
 وظيفة النص الجمالية عند جورج مونان:   -1-4

أو   الجمالية  النص  وظيفة  مسألة  أو  قضية  من  النص  لمفهوم  تحديدها  في  مونان  جورج  تنطلق 
ينبغي الوعي بفعل نقل مركز الثقل في  أو الشعرية، من خالل مركزيتها في البحث األدبي حيث "  األدبية

لتقليدي: من المرسل سيتحول هذا المركز إلى مستقبل. وبداًل من الوصف بدقة لكل بواعث النص البحث ا
وكيفياته التي تتوخى دائمًا النص في عالقته بالمؤلف، فإن الكالم عن الوظيفة الجمالية معناه الجزم بأن  

اريخي لكل بحث  أثر النص على القارئ أو القراء منطلق كل بحث؛ وهو من جهة أخرى منطلق حدسي وت
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جمالي: ليس هناك اهتمام جمالي ما لم يكن هناك أثر حاصل؛ لكن هذا األثر الذي اعتبر بسرعة جليًا  
ومسلمًا به دائمًا لم يدرس أبدًا بذاته ولذاته". وفي إطار انقالب المنظور النقدي السالف الذكر، ترى جورج  

ويات أدبية كثيرة، على رفض كل بحث حول البواعث  مونان، أنه ال يدل هذا، "كما اعتقدت ذلك وأعلنته بني
والكيفيات التي تؤلف النقد التكويني للعمل األدبي، إنه ببساطة، تخصيص مكان تراتبي آخر في البحث  

ينبغي أن تستنطق إال إذا كانت، وإلى حد ما، مالئمة ملهذه البواعث والكيفيات التي ال تثير اهت امًا وال 
 .28نفسه يبرر اللجوء الذي طالب به النقاد بحماس دائمًا"  جماليًا. هذا االنقالب 

رديف المتن ورديف الملفوظ حيث ترى أنه "ال يعني إال وثيقة مكتوبة  فالنص، حسب رأيها، هو  
وحدها بل كل المتون التي يستعملها اللغوي أو األلسني". وفي اإلطار نفسه تنتقل لتعرف تحليل الخطاب 

تقنية "كل  بأنه  عنه  اللغوية   فتقول  الوحدات  بين  الموجودة  للروابط  والشكلي  العام  التأسيس  إلى  تسعى 
هذا الموقف يقر بوجود مستوى    .29للخطاب المنطوق أو المكتوب، في مستوى أعلى من مستوى الجملة" 

أعلى من مستوى الجملة، وهو الذي يمكنه فتح المجال لتعريفات مختلفة أخذت بعين االعتبار العناصر  
من  الخارجية   تمكن  ذلك،  رغم  لكنه  المفهوم،  في  معينًا  غموضًا  أحدث  الذي  الشيء  وهو  اللغوية،  غير 

النظام   صعوبات  إلى  األحيان  من  الكثير  في  يخضع  ال  الذي  الكالمي  لإلنتاج  الحقيقية  األبعاد  إدراك 
 اللغوي ومشاكله التي حددها دوسوسير.

 
 ئيل ريفاتير: النص كمنجز داخل نسق اللغة التأليفي عند ميكا -5-1

يحدد ميكائيل ريفاتير أن األساس المعتمد في كون النص األدبي نسقًا من الدوال و اعتباره تأليفيًا  
أن   ينبغي  عليه،  النهاية كل حكم  وفي  للنص،  تفسير  "كل  إن  التأليفي، حيث  اللغة  نسق  بداخل  ومنجزًا 

أن ُتفهم أو ُتحدد في حالة فصلها    يكون مسبوقًا بوصف لبنياته. أما مكونات النص الغامضة فال يمكن
عن السياق؛ ولكن يتمُّ ذلك فقط بفضل مطابقة تضايفاتها وتحديد مجموع العالقات الوظيفية التي تحافظ 
البنيات   معنى  أما  البنيات؛  في  ووظيفتها  بمكانها  يتعلق  المكونات  ومعنى  بينها؛  فيما  التضايفات  عليها 

فمقاربة النص األدبي، في رأي ريفاتير، موازية للطريقة التي ضبطت بها    .30فيتعلق بتوزيعها في المجموع"
اإلناسة البنيوية األسطورَة عامة. والمؤكد أن الشكالنية األدبية لم تكن لتحقق نموًا سريعًا وقدرًا كبيرًا من  

ليفي ستروس. فالنقد الشكالني ف ي دراسته الصيت واالنتشار في فرنسا لوال الحظوة التي تمتع بها كلود 
كل   حاالتها  أكثر  في  هي  اإلوالية  فهذه  محاكية،  تعبيرية  جمالية  منظور  من  تأليفها  تمَّ  التي  للنصوص 

 شيء.
هنا، يمكننا القول مع ريفاتير، أن "دراسة البنية الداخلية وحدها غير كافية بشكل جلي؛ يجب على  

تيارات سياسية أو اجتماعية، ولكن ألن  النقد أن ينفتح على كل إسهامات اإلناسة، وليس ذلك بناء على اخ
النص يبدو أنه يحيل على األشياء. أعتقد، مثاًل، أن تقنيات المحتمل وربما كل أساليب تمثيل الواقع ممكنة  
الوصف كمرجعيات لمجموع المرجعيات اللغوية المتعلقة باآلراء الشائعة واالعتقادات الصادرة عن الحكمة 
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متن التداعيات التي يكون نصٌّ ما قاباًل إلثارتها في ذهن القارئ، أي كل    الشعبية، إلخ. نعني باختصار
 .31األفكار العامة التي تحدد أسطورة عصر ما" 

للتطبيق على   قابل  بنيوي  لنموذج  انتقاءهم  بالخصوص، أن  للشكالنيين  انتقاده  ويرى ريفاتير في 
ال  لتلك  مخالفة  أسطورية  انتقاء  إلى  حاالته  أكثر  في  يرجع  هذه  النص  يحلل  نجده  حيث  النص،  في  تي 

المسألة بالقول إن "هذا االختيار ُيقدم على أنه وسيلة الكتشاف كوامن النص، وخصوصًا على أنه طريقة  
ويضيف بشيء من التأكيد   .32تمكن من قراءة عصرية للنص، قراءة مكيفة مع االهتمامات التي تخصنا" 

أسلوباً  بصفته  للنص  فهمنا  إن  "لألسف  رأيه،  هذا   على  بفعل  مهددْين  حينئٍذ  يكونان  نفسها  والشكالنية 
االختيار. إن األسطورية التي تنظم األسلوب الحاكي للنص ليست في الواقع، خارجية عن هذا النص إال  

التكويني النقد  نظر  وجهة  لي    .33من  يبدو  الشكل،  عن  لنا  التي  النظر  وجهة  األسطورية  ومن  هذه  أن 
اسم، ورواسم متجددة، وتلميحات ثقافية، واألمر األكثر بروزًا أنها تبدو  مشفرة في األسلوب على شكل رو 

تفعله   مما  رأيي،  حسب  أكثر  يكن  لم  إن  القدر،  بنفس  الجمل  غالبًا  تنظم  تجميعية  متتاليات  شكل  على 
 .34البنيات السردية أو الوصفية غير المعجمية المبحوثة حتى اآلن من قبل الشكالنيين" 

هناك بعض التنافرات بين النماذج البنيوية المقترحة من قبل النقاد والوقائع    يؤكد ريفاتير على أن 
المثبتة في النص، فأن يكتشف الناقد، أو باألحرى "المحلل في النص ما هو كاٍف أو دون الكفاية، بعد  

ر كليًا كنتيجة طارئة الس  من  تعدادت طارئة أو لنقد ذاتي ناقص؛ يوجد نصيب  الدرس، ال يمكن أن ُيفسَّ
يخضع   عندما  الذاتية  هذه  النص  صرامة  تقصَي  أن  وينبغي  بنيوي؛  لنموذج  البدئي  االنتقاء  في  الذاتية 

ينبغي أن تكون موضحة من    .35النموذج لالمتحان حقًا"  فطبيعة قابلية إدراك نص معين، مهما حصل، 
اهرة، ولكنها  قبل الشكالنية وإال خاطرت بالكشف في النص عن عناصر ليست في الحقيقة خفية غير ظ 

ببساطة غير حاضرة بل غير موجودة... فالشكالنيون، حسب جان ريكاردو، هم ضحايا فكرة تعتبر كل 
مكوناته لسانية لنص أدبي واضحة وظاهرة، على مستوى الدال. فالنص، كما يرى ريفاتير، "يحتوي على  

لى اهتمام القارئ كعناصر  تنويعات شكلية تؤكد على بعض العناصر وذلك بمقابلتها بأخرى، وتفرضها ع
ويخلص ريفاتير إلى أنه "ال يستطيع أي عنصر في النص أن يحقق بنية إذا لم يكن   .36شاذة في السياق"

موضوع اختيار يفرضه على إدراك القارئ، بتعبير آخر، ال يمكن أن تكون ألي وحدة لسانية وظيفة بنيوية  
 .37إذا لم تكن هي أيضًا وحدة أسلوبية" 

الباحث  يقترح    ونجد  ريفاتير  ميكائيل  أن  على  يؤكد  حمداوي  جميل  كتابه:المغربي  ”سيمياء    في 
قراءة البنيويين للنصوص األدبية، ليربط    قراءة سيميائية لدراسة النص األدبي، متجاوزاً "م(  1978الشعر” )

الذي يعنى  القراءة السيميائية باستكشاف البنيات األساسية المولدة للنصوص على غرار النحو التوليدي،  
في  كارتر  دافيد  يقول  النطاق،  هذا  وفي  للجمل.  السطحية  البنى  في  تتحكم  التي  العميقة  البنى  بدراسة 

 ”يهاجم مايكل ريفاتير تفسير كل من جاكبسون وليفي شتروس لقصيدة بودلير:   كتابه:”النظرية األدبية”:
يمكن أن    قد اكتشفوها في القصيدة ال”الدردشات”. ويظهر ريفاتير أن السمات اللغوية التي يزعمون أنهم  
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البنية    القارئ يتصورها   من  جزءا  ليست  عليها  يركزون  التي  الميزات  من  العديد  وأن  مطلعا.  كان  مهما 
يختبرها   التي  يناقش  القارئ الشعرية  التقنية.  مصطلحاتهم  معرفة  على  وشتراوس  جاكبسون  قراءة  تعتمد   .

ما تخرج عن النحو المعتاد. ويجب    ناصر في أية قصيدة كثيراً ”سيمياء الشعر” أن الع   ريفاتير في كتابه:
. وهذا يعني تطوير كفاءة خاصة.  ع مثل هذه العوامل غير القواعديةأن يعرف كيف يتعامل م   القارئ على  

فعالً   فالقارئ  تظهر  ال  وقد  عبارة،  أو  واحدة  جملة  تكون  ما  غالبا  بنيوية،  مصفوفة  وجود  في    يفترض 
 .38" جملة مثالية القصدية، بل هي مثل

 
 مفهوم النص في المدرسة السيميائية:   -2

السيميائية تتجلى في كونها   الدراسة  النص وتعيينه في إطار مواضيع  إن صعوبة مقاربة مفهوم 
مقاربة شاسعة المساحة ومتعددة الجوانب واإلطارات النظرية والعلمية. وقد يكون الدافع لهذه المقاربة هو 

للبحث   التي المحرك األساس  الداللة  بنظريات وبفرضيات  تأسيس سيميائيات غير محددة ومحاصرة  في 
من ثمَّ قادرًا على إعادة صياغة نظرية  تتجاهل وتبعد النص كممارسة خاصة وذات خصوصية، ليصير  

الداللية من جديد لكونها ستصبح بعد ذلك نظرية معرفة مادية. وفي اإلطار نفسه، يمكن القول، إن هذه  
المختلفة، المساهمة   وتجلياته  وخصوصياته  بالنص  عالقتها  في  السيميائيات،  كون  إلى  باألساس  تعود 

مجبرة على التحدد العلمي والنظري، وعلى مراجعة خصائصها ونماذجها وأنساقها من أجل إعادة صياغة  
 ة. مبادئها من جديد، ومنحها البعد التاريخي والسوسيولوجي الذي يغلفها بطريقة غير بارزة ومضمر 

وخطوات   هنا  اإلشارة  وتجب  تقنيات  أو  محددة  لطريقة  يخضع  ال  السيميولوجي  التحليل  أن  إلى 
مختلفة إجراءات  المجال  هذا  في  العاملين  تبنى  فقد  الختالف     موحدة،  ذلك  ويعود  ختيارات  اومتنوعة، 

أوالً  النصوص   المحللين  طبيعة  أن  ثانياً    والختالف  كما  وت ،  وفهمه  النص  قراءة  وربطه  عمليات  فكيكه 
 .باألنساق الثقافية واالجتماعية ترتبط بالمهارات والقدرات التي يمتلكها المحلل

السيميائيات  بين  صريحة  بمواجهة  يقوم  النص  أن  على  كريستيفا  جوليا  تؤكد  اإلطار،  هذا  وفي 
يقترح  وبين اشتغال يتحدد ويتموقع خارج المنطق األرسطي ببناء منطق مختلف... وهذا "يعني أن النص  

اللساني   )المتن  المنتوج  داخل  ويكيف  المنتوج  الدال  الموضوع  صالبة  تخترق  إشكالية  السيميائيات  على 
المعنى.   يتدخل الحاضر( سيرورة مزدوجة إلنتاج وتحويل  السيميائي  التنظير  النقطة من مسار  هذه  في 

اللسان، وذلك عبر التعبير  التحليل النفسي ليمنحه مفهمة قادرة على اإلمساك باإلمكانية المجازية دا خل 
 .39المجازي"

 
 عند جوليا كريستيفا:  مفهومهالنص و  -2-1

للنص أن يتشكل كدليل في اللحظة األولى وال في اللحظة الثانية من لحظات تمفصله وال   ال يمكن
ائي  في كليته، إال إذا كان، حسب جوليا كريستيفا، مزعجًا وكان يستطيع أن يغير من طبيعة النسق السيمي
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في اآلن نفسه، داخل المحافل الخطابية، تلك القوى  المتحكم في التبادل االجتماعي، بل يستطيع أن ينظم  
الحركة   تلك  )كتناغم(  كخاصية  ُيعيَّن  إنه  معينًا:  خارجًا  ُيسمى  "ال  إنه  االجتماعية.  للسيرورة  الحية 

حدى الفرضيات األفالطونية المتعلقة بجوهر  الدليل، والتي تت-الهَرْقلِّيطية التي لم تستوعبها أية نظرية للغة
النص.  داخل  بماديتهما  نمسك  فقط  اآلن  بدأنا  مغايرتين  ومعرفة  بلغة  تعويضها  عبر  وصورها  األشياء 
ومجتمع  مرحلة  ولغة  )لسان  ضمنه  ُينتج  الذي  الدال  النسق  نحو  مزدوج:  لتوجه  خاضع  إذن  فالنص 

م فيها كخطاب". حيث إن هذين السجلين المحددين ضمن  محددين( ونحو السيرورة االجتماعية التي ُيساه
االشتغال المستقل قابالن لالنفصال في إطار محدد من الممارسات القاصرة وغير الناضجة، من خالل 
عدم مس ِّ النسق الدال للتمثيل اإليديولوجي، و يمكن لهما في المقابل، االتصال في النصوص التي تسم  

 . 40محددةبميسمها الكتل التاريخية ال
دمج   المادية، وألنه يستطيع  وديناميته  متناه في حركته  واقعي ال  وليد خارج  النص هو  أن  وبما 
غير   كتابتها  تمك ِّن  والفواصل  للسمات  تعدد  منطقة  لنفسه  يبني  "فإنه  البادية،  مالمحه  تركيبة  في  متلقيه 

في النص تجعله يتخلص بشكل من  الممركزة من ممارسة تعدد ال يقبل الوحدة أبدًا". فهذه الممارسة للغة  
األشكال من كل تبعية لبرانية ميتافيزيقية ما حتى ولو كانت مقصودة في ذاتها، وفي النهاية من كل نزعة  

التطورية ومن اإللحاق  تعبيرية ومن كل غائية واضحة.   كل هذا يعني في المحصلة ذلك "التخلص من 
 .41االستعمالي للنص بتاريخ بدون لسان" 

جوليا كريستيفا للنص مساحة محددة وخاصة له وذلك من خالل الواقع والتاريخ، لكونه لقد وجدت  
من منظورها، "يمنع من المطابقة بين اللغة كنسق لتوصيل المعنى وبين التاريخ ككلٍ  خطي مستقيم. إنه  

تؤدي   ال  تاريخية  خطية  اعتباره  يتمُّ  رمزي  استمرار  تشكل  من  تبرير –يمنع  من  لها  وجدنا  ات مهما 
سيكولوجية  أو  اللسانية    -سوسيولوجية  بالمساحة  الخاص  والداللي  النحوي  للعقل  دْين  من  عليها  ما 

الرؤية  هذه  إطار  في  يصبح  عامة،  اللسان  لمساحة  وتدميره  تفجيره  خالل  من  النص  إن  التواصلية". 
اريخية، ويمك ِّن من  المحددة "هو الموضوع الذي سيمك ِّن من تهشيم اآللية التصورية التي تؤسس الخطية الت

وحيد،   معنى  إلى  لالختزال  قابلة  وغير  وجدلية،  وإرجاعية  مجزأة  زمنية  ذي  د  منضَّ تاريخ  قراءة  من  ثمَّ 
ومتكونة من أنماط ممارسات دالة تظل سلسلتها المتعددة بدون نهاية أو أصل". في هذا الصدد، يمكننا  

يكون مسيطرًا في التاريخ الخطي، ويمكن تحديده القول إنه سيبدو هناك تجلٍ  معين لمعالم تاريخ مغاير  
في تاريخ الدالليات المنضد بشكل إرجاعي، والذي ال يمكن للغته التواصلية واإليديولوجية المختلفة والخفية  
سواء كانت تاريخانية أم ذاتية أم سوسيولوجية، أن تمثل سوى الوجه السطحي. هنا تتحدث كريستيفا عن  

ره في كل مجتمع راهن ومعاصر؛ ألنه "يطالب بذلك بشكل ال واٍع، في الوقت الذي إمكانية لعب النص لدو 
 . 42ُيمنع منه أو توضع أمامه عوائق تجعله متعذرًا عمليًا" 

هذا  أن  على  الحاضر،  مقتنا  النص في  تحول  وعلى مستوى  نفسه،  اإلطار  تؤكد كريستيفا، في 
وُيتمثَّل التحويل اإلبستيمولوجي والسياسي وحتى  التحول يكمن في أن النص يتحول إلى مجال ُيمارس فيه  
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خطابًا   العام،  إطاره  في  يمثل  التحويل  لهذا  الخصب  المجال  يعتبر  الذي  األدبي،  فالنص  االجتماعي. 
ومن  صهرها.  وإعادة  وفتحها  لمواجهتها  ويتنطَّع  والسياسة  واإليديولوجيا  العلم  وجه  حاليًا  "يخترق  محددًا 

دد اللسان أحيانًا ومتعدد األصوات غالبًا )من خالل تعدد أنماط الملفوظات حيث هو خطاب متعدد ومتع
( ذلك البلور الذي هو Graphiqueكتابة ) (Présentifieالتي يقوم بمفصلتها(، يقوم النص باستحضار )

يلحُّ هذا   الحاضر حيث  التاريخ  نقطة معينة من التناهيها، أي كنقطة من  المأخوذة في  الداللية،  محمل 
ومن خالل هذا الشكل المحدد بإيجاز، يتميز النص جذريًا، على مستوى فرادته عن    .43بعد الالمتناهي" ال

 الذي أقره تأويل انطباعي وفينومينولوجي شعبوي مبسط.  األثر األدبيمفهوم 
ونخلص مع كريستيفا، من خالل هذا الطرح السابق، إلى كون مفهوم النص يستطيع االنفالت من  

األدبي الذي تطالب به النزعة الجمالية والنزعة السوسيولوجية الفجة، فإنه ال ينبغي علينا  قبضة الموضوع  
البرهانية   القواعد  توضيح  خالل  من  كنص  اللسانيات  تطرحه  الذي  المسطح  الموضوع  ذاك  مع  خلطه 

الداللي( أو  لتمفصالته وتحوالته وتغيراته. وفي ذلك تقول: "إن وصفًا وضعيًا للطابع النحوي )التركيبي أو  
الدال   الفعل  تحليل  تتطلب  النص  فدراسة  هنا.  نقرأه  كما  النص  خصوصية  لتحديد  كافيًا  ليس  الالنحوي 
ووضع المقوالت النحوية نفسها موضع تساؤل. وال يمكن لتلك الدراسة أن تدعَي توفير نسق من القواعد  

إذ إن عمل هذ  الداللية،  لعمل  التامة  التغطية  القادرة على  األخيرة  الصورية  يتجاوز  ه  فائضًا  دائمًا  يكون 
إن   النصية.  الصيغة  حضور  داخل  ملحاح  عمل  فإنه  كذلك  هو  حيث  ومن  التواصلي،  الخطاب  قواعد 
النص ليس مجموعة من الملفوظات النحوية أو الالنحوية، إنه كل ما ينصاع للقراءة عبر خاصية الجمع 

ن والعاملة على تحريك ذاكرته التاريخية. وهذا يعني  بين مختلف طبقات الداللية الحاضرة هنا داخل اللسا
أنه ممارسة مركبة يلزم اإلمساك بحروفها عبر نظرية للفعل الدال الخصوصي الذي يمارس لعبه داخلها 

  .44بواسطة اللسان؛ وبهذا المقدار فقط يكون لعلم النص عالقة ما مع الوصف اللساني" 
يقة أو بأخرى توزيع نظام اللسان بواسطة الربط بين  هذا يحدد النص كجهاز عبر لساني يعيد بطر 

كالم تواصلي يتغيى اإلخبار المباشر وبين أنماط وأشكال عديدة من الملفوظات السابقة عليه أو المتعاقبة  
 والمتزامنة معه. فالنص، حسب كريستيفا، إنتاجية، وهو يعني: 

توزي - داخله هي عالقة إعادة  يتموقع  الذي  باللسان  فهو أن عالقته  بناءة(؛ ولذلك  ع )صادمة 
 قابل للتناول عبر المقوالت المنطقية ال عبر المقوالت اللسانية الخالصة. 

أنه ترحال للنصوص وتداخل نصي، ففي فضاء نص معين تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة  -
 .45مقتطعة من نصوص أخرى 

س النص كتداخل نصي،  يحدد منهجية السيميائيات التي، وهي تدر   46النص "كإيديولوجيم فإدراك  
تفكره في )نص( المجتمع والتاريخ. إن إيديولوجيم نص ما هو البؤرة التي تستوعب داخلها العقالنية العارفة  
تجول الملفوظات )التي ال يمكن اختزال النص فيها أبدًا( إلى كل جامع )النص( وكذا بإدماج تلك الكلية  

تبارها نصًا، هي ممارسة سيميائية يمكن أن تتم قراءتها  فالرواية باع  .47في النص التاريخي واالجتماعي" 



   www. madjalate-almayadine.com       2020الرابعالمجلد الثاني ـ العدد      اإلنسانيةمجلة الميادين للدراسات في العلوم 

 

145 

من خالل مسارات مركبة لعدة ملفوظات. إن إيديولوجيم الرواية مثاًل هو بالضبط وظيفة التداخل النص  
الم مستوى  على  الخارجية  لالمحددة  نجد فوظات  هنا  ومن  الروائية،  الملفوظات  في  قيمتها  تمتلك  والتي 

 :48الرواية يتحدد من خالل إيديولوجيم الدليل في 
التحليل الكلي للملفوظات الذي سيكشف لنا عن الرواية كنص مغلق وعن برمجتها األصلية  -

 ، وعن االنزياحات وتسلسالتها.Dyadiqueوعن اعتباطية نهايتها وتصويريتها الثانية 
عالقة   - عن  لنا  سيكشف  الذي  للملفوظات  النصي  التداخل  النتحليل  في  بالكالم  ص الكتابة 

الروائي. إننا سنبرهن على أن النظام النص للرواية يعود للكالم أكثر منه للكتابة، ونستطيع  
   هذا النظام الصوتي... Topologieمن ثمة العمل على تحليل فضائية 

 
 مفهوم النص عند ميشيل آريفيه:  -2-2

حاولنا ما  "إذا  فيقول:  السيميائيات  نطاق  في  النص  مفهوم  آريفيه  ميشيل  النص   يحدد  تعريف 
للسيميائيين   بالنسبة  متوافقين:  يبدوان  خطابين  بين  التمييز  إلى  مضطرين  أنفسنا  سنجد  فإننا  سيميائيًا، 

يبدو   المصطلحية –البنيويين  االختالفات  بعض  مجموعة    -رغم  بوصفه  النص  تحديد  حول  االتفاق  أن 
محددين كطبقات داللية مستقلة نسبيًا  يؤلفها الخطاب، الحكاية، والعالقات القائمة بين هذين الموضوعين ال

لسانية   كعملية  التحليلية،  السيميائية  في  النص  ويحدد  متعددة.  أصعدة  في  تتنضد  أن  إلى  بدورها  وقابلة 
التبليغ   بكالم  الخاصة  المعروفة  المقوالت  إلى  لالختزال  قابلة  غير  وتكون  اللغة،  في  تتشكل  تجاوزية 

 .49موضوع اللسانيات"
آريفيه بجوليا كريستيفا في تعريفه لمفهوم النص، حيث نجدها تعتبر النص بكونه  ولقد تأثر ميشيل  

إلى   يهدف  تواصلي  كالم  بين  الربط  بواسطة  اللسان  نظام  توزيع  إعادة  على  يعمل  لساني  عبر  جهازًا 
إلى  بالنسبة  ألنه  معه.  والمتزامنة  عليه،  السابقة  الملفوظات  من  مختلفة  أنماط  بين  المباشر  اإلخبار 

يستيفا إنتاجية.. بمعنى أن النص ال يمكن النظر إليه إال من حيث إنتاجه كنص يتعالق مع نصوص كر 
يمكن   ال  العامة  بنيته  أن  كما  الدالالت،  متعدد  منفتح،  دليل  هو  وإنما  فقط،  منتوجًا  ليس  فهو  أخرى، 

انية ال يمكن  سلمقاربتها في إطار نص لساني ذي بنية مسطحة، بل عن طريق توليد مسجل في البنية ال
 .50أن يقبل القراءة إال عن طريق تكوينات متعددة ال يمكنها أن تكتفي بالمكون اللساني فقط

وعليه، فإن كل عالمة، حسب بورس الذي عرفها بكونها شيئًا تفيد معرفته معرفة شيء آخر، فهي  
دت إلى تصوير شيء عند ميشيل آريفيه تحيل على غيرها، وال تتشكل العالمة أو تؤدي دورها إال إذا أ

فهي تستمد موضوعها ووجودها من خالل تحققها، ومن هنا يكون الفضاء في    .51آخر نسميه موضوعها 
المتلقي قادرًا على   اللغوي داخل النص األدبي عالمة لكونه موجودًا ومحققًا في الحقيقة، فيجعل  مظهره 

 التأويل وإمكانية خلق عالمات جديدة ومتعددة من خالله... 
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