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  ))الشعـــريـات واخلطـــاب (( 

  

  رابح بوحـوش / د            

  أستاذ حماضر يف اللسانيات واألسلوبيات         

  
 على أنه فعل النطق، أو هو فاعليـة       )) discours(( تنظر املناهج النقدية احلديثة إىل اخلطاب       

تقول  وتصوغ يف نظام ما يريد املخاطب قـوله من حيث هو كتلة نطقية هلا طابع الفوضى ، وحـرارة           
النفس  والرغبة يف احلديث عن اللغة باللغة ، ال هو مجلة ، وال هو نص ، وال هو نظام ، أو قاعدة ؛ إنه                         

 االجتماعيـة بـني   اخلطاب الذي ميارسه خماطب يعيش يف مكان ، وزمان تارخيي تسود فيه العالقـات            
  .املتحاورين ، واملتكلمني 

؛ الرتباطه بفكرة التداولية ، أو اخلطابية الـيت         " خطابا"هذا السلوك اللفظي يصري يف املعاجلات الشعرية        
متيز ا ، فسمي بامسها ، وهي املسألة اليت  حظيت باهتمام علم التواصل واللسانيات التداولية ، وكـان               

اللغـة  "راسة اليت ترتكز على إبراز وجه جديد للنص ، وذلك باالنطالق من ثنائيـة         هلا حظّ يف هذه الد    
، واعتمدها اللسانيون من بعد ، فدقّقوا يف        " فرديناند دي سوسري  "اليت أحكم استغالهلا اللساين     " والكالم

(( ، و))ز اإلجنـا (( ، و ))الرسالة  (( ، و ))البنية  (( املصطلحني ولوما بسمات اجتــاهام ، فكانت       
  .وغريها))...النص 

  

  

وملا كان هذا اخلطاب يتميز ذه املميزات املتفردة باإلضافة إىل كونه جسما ثائرا يلـد خـارج                 
النظام  ويعمل على جتاوزه ، وخرقه ، وتكسري قوانينه انفلت من املسكة املنهجية على اعتبار املنهج هـو    

 ا الناقد ، أو احمللل كي يفك لغزه ، ويدخل إىل عاملـه              جمموعة من اإلجراءات ، والقواعد اليت يستعني      
اهول ؛ لترويضه ، وتطويعه ، وارتياده ، لكن من دون جدوى ، فلم تستطع املناهج بلـوغ غاياـا                     
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 هو أن اخلطاب جسم لغوي زئبقي يشبه السمكة يف البحر عبثا حتاول إمساكه              – بتقديرنا   –وعلة ذلك   
من املنهج ، ومن سوط الناقد ، بل إنه ينفلت حىت من ذاته ، ومـن                : كل شيء   باليد ، فهو ينفلت من      

  .السلطة ، واألنظمة اجلامدة 

 والشعريـــات من حيث هي معرفة لسانية ، ومنهج يف التحليل حتاول التواصـل مـع اخلطـاب                  
  . ،فكيف نظرت إليه ، وتعاملت معه ؟ 

  . مفـهــوم الشعـريــــات –املبحث األول 

شعريات جزء ال يتجزأ من اللسانيات ، وهي العلـم الـشامل الـذي يبحـث يف البنيـات                   ال  
  .)1(اللسانيـة

، وما  " الرسالة"ونظريته اللسانية التواصلية اليت اهتدى فيها إىل مفهوم         " جاكبسون"بدأ االهتمام ا مع     
 يف ذاا ؛ ألنها العمل الفـين       ميكن أن تولّده من دالالت كالوظيفة الشعرية اليت تكون فيها الرسالة غاية           

  .)2(املعين بالدراسة

 مفهوم حاول اللسانيون  والنقاد  العـرب نقلـه إلىالعربيـة ،              « poétics «والشعريات    
" األدبية"، أو   " اإلنشائية: "فاختلفوا، ومل يتفقوا على تسميته تسمية واحدة ، من ذلك أنّ بعضهم مساه              

، فمزقـت هـذه     )3("الـشاعرية "، وهناك من أطلق عليه مـصطلح        " ريةالشع"، والبعض اآلخر مساه     
االختالفات جوانب العلم  وأضاعت الغاية املرجوة ، فاختلف القراء يف فهم كنهـه ، وأعـرض عنـه                   

  .املبتدئون

 على أنه مفهوم لساين حديث يتكون من ثـالث وحـدات            « poétics «أما حنن فننظر إىل       
:» poeim »   دة معجمية    ، وهي وح" :lexeme "     أو القـصيدة ،    " الـشعر "تعين يف الالتينيـة

 تدلّ على النسبة ، وتشري إىل اجلانب        « morphème « وهي وحدة مرفولوجية     « ic «والالحقة  
  . الدالة على اجلمع« s «العلمي هلذا احلقل املعريف ، والالحقة 

 « sciences du poésie «الشعر علوم : هذا مستوى من مستويات التفكيك ، وتركيبها يعطي 
، وملّا كان الذوق العريب قد تعامل مع ما يشبه هذا الضرب من املصطلحات ، واطمأنّ إىل أسلوب نقل                   

 « poétics « تـسمية  - انطالقا مـن هـذه املـسوغات     -أصحاا ، واستأنس إليه ، فإننا نقترح        

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 2003 مارس 13 إلى 11 الملتقى الدولي األول في تحليل الخطاب  يومي – ورقلة –جامعة قاصدي مرباح 

 
 

61 

نقدية ، ومتاشيا مع الذوق العـام ، وخـصائص    بالشعريات  خدمة للقارئ العريب ، والثقافة اللسانية وال        
  .اللغة العربية 

ويبدو أنّ مرد اختالف اللغويني العرب يف النقل والتعريب هي املنطلقات الفلسفية ، واملدارس اليت ينتمي                
نفسها اليت تغيرت أوجهها ، واختلفـت       " الشعريات"وهذا يعود إىل طبيعة     . إليها كلّ دارس أو باحث    

  )) .اخلطاب ((  إىل حبسب نظرا

  

  . شـعـريـــات أرسـطـــو واخلطاب -أ 

   كتابا يف نظرية األدب ، وهو برأيه استثناء مجيل " فن الشعر"كتاب أرسطو " تودوروف"لقد عد
" شعريات"وصفه باإلنسان الذي خرج من بطن أمه بشوارب يتخلّلها املشيب ، وهي إشارة لطيفة إىل 

فات العلم مبقياس الشعريات احلديثة، وإىل موضوعها الذي كانت تنطلق منه  أرسطو اليت متيزت مبواص
  .وهو الفعل الشعري 

  . شـعـريـــات العــرب واخلطاب -ب 

الشعر :"حاول الدكتور حممد لطفي اليوسفي البحث يف الشعريات العربية من خالل كتابه القيم                
العرب قد نظروا يف النص من منظار بياين ، فنظـروا            ، فذهب إىل أنّ الفالسفة واملنظرين        )4("والشعرية

لفعل الشعر وانشغلوا به ، فجاءت مباحثهم تنظريا للشعريات بعدها صفة للشعر ال ماهية ، ومعىن ذلك                 
  .أنهم نظروا يف النص القدمي من حيث وظيفته اليت تفي حباجات وجودهم

لفالسفة واملنظّرين العرب يف الشعر والـشعريات    وتربز قيمة هذا العمل يف كونه حماولة لقراءة منجزات ا         
  .،وهو عمل غايته اإلسهام يف تأصيل الكتابة النقدية

  .واخلطاب " بـــول فــاليــري" شـعــريات –جـ 

 لعبة ، طقس ، دين ليس له من هدف معين أو حمدد ، فهو القانون اخلاص   - عند فالريي  -الشعر    
إشارة واضحة إىل اخلصائص النوعية لألدب باعتبارها شكال مطلقـا          وهذه  . لذاته ، وهو غايته اخلاصة    

، وهـي عنـده   " الشعريات"عن علم مناسب هلذه املوضوعات ، فاهتدى إىل  " فالريي"وقد حبث   . منها
  :حتمل داللتني 
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 ، وهي اسم ينطبـق علـى معنـاه    « poéim «  الشعريات عنده مفهوم بسيط مشتق من فعل  - 1
فضاء لكلّ ما له صلة بإبداع كتب ، أو تأليفها ، حيث تكون اللغة يف الوقت نفسه             االشتقاقي ، أي هي     

هي اجلوهر والرسالة، ومن مثّة فالشعريات ال تعين جمموعة من القواعد واملبادئ اجلماليـة ذات الـصلة                 
  .بالشعر، وإنما هي دراسة للخصائص النصية 

 .هي ليست عالقة مبجموعة قواعد ، وال بفن الشعر الشعريات عنده مرتبطة باالستعمال العام ، ف- 2

  . واخلطاب " جاكبســـون" شـعـريــــات -د 

الشعر عنده لغة يف سياق وظيفتها اجلمالية ، وموضوع علم األدب ليس هـو األدب ، ولكـن                    
هـو  األدبية ، وهذا يعين أنّ موضوع الشعريات هو األدبية، أي آليات الصياغة والتركيب؛ ألنَّ الشعر                

  .تشكيل لكلمة ذات القيمة املستقلة يف سياقاا التعبريية

كان هلذا الطرح تأثري كبري يف كلّ من أملانيا ، وأجنلترا، وأمريكا ، وفرنسا، حيث تبلور مفهوم الشعريات      
وتطور ، ولعلّ من أبرز إفرازاته ظهور التيار البنوي الفرنسي الذي كانت اهتماماته مركّزة على كيفيـة               

  .ءة النصوص باعتبارها بداية جديدة للمرموز الذي صاغ ذلك األثرقرا

 -وهكذا فمالمسة النص ال تكون من طريق الرؤية ، وإنما من طريق الكتابة والقـراءة ؛ ألنَّ القـراءة            
  . ما تتوخى تشهيا للنص ، وعشقا لألثر األديب-عادة 

  .واخلطاب " تـودوروف" شــعـريــات –هـ 

منظومـه  (، فيذهب إىل أنّ الشعريات ترتبط بكـل األدب      " فالريي"تعريف  " دوروفتو"يتبنى    
ال تتأسس على النصوص األدبية باعتبارها عينات فردية ، إذ ال           " تودوروف"غري أنَّ شعريات    ). ومنثوره

 أي هي   يهمها األثر األديب يف ذاته بقدر ما يهمها اخلطاب األديب ، ليس بعد حضوره زمنيا وال فضائيا ،                 
  .اتجاه يتأسس موضوعه على قاعدة املفهوم اإلجرائي

بنوية تم بالبنيات اردة لألدب ، وتتخذ من العلوم األخرى عونا هلا ما             " تودوروف"وهكذا فشعريات   
  .دامت تتقاطعها معها يف جمال واحد هو الكالم
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يهما يشتغل على  اخلطاب وخـصائص       ويبدو أنّ البالغة من أكثر املعارف اتصاال بالشعريات؛ ألنّ كل         
األثـر األديب فيهـا هـو    . اخلطاب األديب ، ومن هنا فهي تم باألثر األديب بعده جتليا لبنية جمردة عامة             

  .إمكانية من اإلمكانات اليت تسمح بوصف اخلصائص العامة

  . واخلطاب " كمال أبــو ديــب" شعريــات -و

 حتديد للشعريات يطمح إىل امتالك درجة عالية من الدقّـة     يرى الدكتور كمال أبو ديب أنّ كلّ        
والشمولية ، ينبغي أن يتم ضمن معطيات العالئقية ، أو مفهوم أنظمة العالقات ؛ ألنَّ الظواهر املعزولـة                
كما أكّدا الدراسات اللسانية ال تعين ، وإنما تعين نظم العالقات اليت تندرج حتتها هذه الظواهر ، ومن                  

على أساس الظاهرة املفردة كالوزن والقافية، واإليقاع الداخلي ،         "الشعريات" فال جدوى من حتديد     هنا  
أو الصورة ، أو الرؤيا ، أو االنفعال ، أو املوقف الفكري أو العقدي ؛ ألنَّ أيا من هـذه العناصـر يف                       

هذا الـدور إالَّ حـني      وجودها النظري ارد عاجزة عن منح اللغة طبيعة دون أخرى، وال يؤدى مثل              
  .يندرج ضمن شبكة العالقات املتشكّلة يف بنية كلية

انطالقا من هذا املبدأ اجلوهري ال ميكن أن توصف الشعريات عند كمال أبو ديب إالّ حـني ميكـن أن      
ومن مثّة فالشعريات عنده خصيصة عالئقية ، أي أنها جتسد          . تتكون أو تتبلور، أي تتشكّل يف بنية كلية       

يف النص شبكة من العالقات اليت تنمو بني مكونات أولية بنيتها األساسة أنّ كالّ منهما ميكن أن يقع يف                   
سياق آخر دون أن يكون شعريا ، لكنه يف السياق الذي تنشأ فيه العالقات ، ويف حركته املتواشجة مع                   

  .يات ، ومؤشر على وجودهامكونات أخرى هلا السمة األساسة نفسها يتحول إىل فاعلية خلق الشعر

أن يقيمها هي وظيفة من وظائف الفجوة أو مسافة التـوتر ،  " كمال أبو ديب"إنَّ الشعريات اليت حياول   
  .وهو مفهوم ال تقتصر فاعليته على الشعريات ، بل على أساس يف التجربة اإلنسانية بأكملها

فة التوتر ، ومعدن هذه الرؤية الطريفة       وبناء عليه فالشعريات عنده هي إحدى وظائف الفجوة ، أو مسا          
هو االنطالق من أن املادة الوحيدة اليت يطرحها النص الشعري للتحليل هي لغته ، هي وجوده الفزيـائي   
املباشر على الصفحة أو يف الفضاء الصويت ، ومن هنا كانت اإلمكانية الوحيدة لتحليل الشعرية يف النص                 

 -والظاهر أنّ شعريات كمال أبو ديـب  . والداللية،  أي نظام العالماتهي اكتناه طبيعة املادة الصوتية  
 تتقاطع مع التعريفات احلديثة اليت حتاول إحياء مفهوم البالغـة ،  -وإن كانت تنطلق من النص الشعري     

تدمج الشعريات ضمنه باعتبارها حتليال لتقنيات التحويل  مع التمييز الدقيق بني األنـواع واملواضـيع ،                 
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فة الطرائق الكالمية املميزة لألدب من حيث تكون الشعريات عند أصحاب هذا التيار احلديث هي               ومعر
، " جنيـت "املعرفة الشمولية باملبادئ العامة للشعر بعده أمنوذجا لألدب ، وهو االتجاه الـذي ارتـداه      

  .فذهب إىل أنّ الشعريات يف أحد معانيها بالغة جديدة

أنها كلّ نظرية لألدب ، أو االختيـار        : ما وردت يف لغتها األصلية منها       وهكذا فللشعريات دالالت ك   
وذلك باعتماد طريقة معينه يف الكتابة ، أو اصـطناع          ) شاعرا كان أم ناثرا   (الذي يقع عليه مؤلف أديب      

ة أدبية أما موضوعها فهي تم باإلحاالت والشفرات املعيارية اليت تتخذها مدرس  . أسلوب معين يف التعبري   
هكذا أقامت الشعريات مـن     . )8(مذهبا هلا كجملة القواعد الفنية العلمية اليت يصبح استخدامها إجباريا         

من خالل بنياته األدبية ، ولغته املثرية ، وخصائصه          ))  9((حيث هي معرفة لسانية حوارها مع اخلطاب        
  . العامة 

  : مــجـــال الشــعـريـــات -املبحث الثاين 

اد يف البدء بني الناس أنّ الشعريات موضوعها الشعر ، والشعر فقط ، أي ذلك اجلـنس                 لقد س   
األديب املعروف ، لكن تطورات هذا املصطلح ودالالته على اإلحساس اجلمايل اخلـاص النـاتج عـن                 

على كلّ موضوع خـارج  " الشعر" القصيدة جعله يرتبط بالعاطفة أو االنفعال الشعري، مثّ دلّ مصطلح     
شعر املوسـيقى ،  :  األدب ، أي كلّ ما من شأنه إشارة اإلحساس ، فاستخدمت يف الفنون األخرى             عن

  .)10(شعر الرسم ، واألشياء املوجودة يف الطبيعة

 مل يتوقّف جمال هذه الكلمة عن التوسع حتى أصبحت حتتـوي            - كما يرى كوهني     -ومن تلك الفترة    
  .)11( بعدا من أبعاد الوجوداليوم شكال خاصا من أشكال املعرفة ، بل

واملالحظ أنّ كثريا من الدراسات الشعرية تتخذ حمورا هلا احلديث عن طبيعة اللغة األدبية ، وخصائصها                
  .)12(باعتبارها ملتقى نظريات اخلطاب املعاصر

] الـشعريات [ ليس العمل األديب يف حد ذاته هو موضوع     : "إىل القول   " تودوروف"وقد ذهب     
  .)13("تنطقه هو خصائص هذا اخلطاب النوعي الذي هو اخلطاب األديبإذ ما تس

 جاءت لتضع حدا للتوازي القائم بـني التأويـل ،           - كما يرى تودوروف     -وبناء عليه ، فالشعريات     
هي خبالف تأويل األعمال النوعية ال تسعى إىل تسمية املعىن ،           "والعلم يف حقل الدراسات األدبية ، إذ          
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 القوانني العامة اليت تنظم والدة كلّ علم ، ولكنها خبالف هذه العلوم اليت هي علم النفس ،             بل إىل معرفة  
إذن مقاربـة   ] فالـشعريات [تبحث عن هذه القوانني داخل األدب ذاته        ] وغريه(..) [وعلم االجتماع   

دب نفـسه   الكليات النظرية عن األدب نابعة مـن األ       "، وهي   )14("لألدب جمردة وباطنية يف اآلن نفسه     
  .)15("وهادفة إىل تأسيس مساره ، فهي تناول جتريدي لألدب مثلما هي حتليل داخل له

  

  

  : صــلــة الشعـريــات باملعــارف األخرى -املبحث الثالث 

إنَّ صفة امتزاج االختصاصات وتداخلها أمر إجيايب ؛ ألنَّ املعـارف عنـدما تتقـاطع ختـصب         
، والشعريات اختصاص مما تقـاطع مـع حقـول معرفيـة أخـرى              فيحصل التعاون والتكامل بينهما   

كاألسلوبيات ، والسيميائيات ، واللسانيات التداولية ، فأخصبت فروعا جديدة كانت مهمة ، وعونـا               
  .على اكتناه أسرار الظاهرة الغوية عموما، واخلطاب خصوصا

  : الشعريــــات واألسـلـوبـيـــات -أ 

 أنّ األسلوبيات تركز على اللغة لذاا ، ال ملا حتمله مـن دالالت ؛               يذهب الدكتور الغذّامي إىل     
ألنَّ ذلك من املمكن إبالغه بطرق كثرية غري طرق اللغة الشعرية ، وذلك أنّ الشاعر ليس شاعرا ملا فكّر                  

تني ،  ، ولكنه يشري يف سياق آخر إىل الصلة بني املعرف         )16(فيه  أو أحسه ، ولكنه شاعر ملا يقوله من شعر          
وتتخذ األسلوبيات مع الشعريات ليتظافرا معا يف تكوين مصطلح واحد يضمهما ويوحدمها ،             : "فيقول  

  .)17(" مثّ يتجاوزمها ، وهو مصطلح الشعريات

والظاهر أنَّ املصطلحات الكثرية قد تداخلت على صاحب املقال ، فصار ال مييز بـني بـني املعـارف                   
 قد نشأت يف صلب املدارس النقدية اليت تقاطع بعضها مـع            -كما يبدو    -وحدودها ؛ ألنَّ الشعريات     

  .)18(بعض مسالك البحث احلديث ، فأخصبت الشعريات

 يف الفترات األخرية    -التداخل بني الشعريات واألسلوبيات إىل اهتمامهما       " كابا فنس "وقد أرجع الناقد    
الرغم من أنه حـاول أن يفـرق بـني            باألسلوب ،ومفهوم االحنراف ، وفكرة اجلنس ، فهو على            -

أسلوبيات شارل بايل اليت كانت تم بالتعبري عن العواطف يف اللسان دون االعتنـاء باآلثـار األدبيـة                  
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اليت عمدت إىل دراسة أسلوب الكتاب،  ونظرت إىل األسـلوب علـى أنـه               " ليو سبتزر "وأسلوبيات  
صر ، فتطورت األسلوبيات حتى وجدت نفـسها معنيـة          احنراف نسبة القاعدة اليت يكوا اللسان املعا      "

باألسلوب ، ومفهوم االحنراف ، واجلنس األديب ، واخلطاب ، فتقاطعت مع الشعريات اليت كانت تقوم                
على دراسة هذه املوضوعات خصوصا ذلك املسمى باألسلوب الشعري الرمزي ، واألسلوب النثـري ،        

  .)19("جان كوهني"كما فعله 

 التزام احلـذر   - وهو اإلميان بامتزاج االختصاصات  - على النقاد الذين يتبعون هذا املسلك        ولكن وجب 
وهنا نـشري إىل أنَّ الـدرس       . واعتماد الدقة يف التفريق بني احلقول املعرفية ، وعدم اخللط بني حدودها           

 أنّ االجتـاه    اللساين يفرق بني الشعريات واألسلوبيات من حيث حدودمها العلمية وطبيعتهما ، ذلـك            
الشعري يظلّ متصال مبنظار منهجي ال يبحث عن الصفة املميزة لألسلوب ، وال يدرس اخلصائص املميزة            
للعالمات إالّ داخل منظومة األثر ؛ ألنَّ هذه األعمال من مشموالت األسلوبيات ، وذلك هـو الفـرق        

 بينهما

)20(.  

ة ، وعرفت الشعريات بأنها أسلوبيات النوع ، إذ         وعلى أساس هذا الفهم عرف الشعر بأنه نوع من اللغ         
أنها تطرح وجود لغة شعرية تعتربها واقعة أسلوبية ؛ ألنَّ الشاعر ال يتحدث كما يتحدث الناس مجيعـا                   

  .)21(بل إنّ لغته شاذة ، وهذا الشذوذ هو الذي يكسبها أسلوبا

  : الشـعـريـات واللسانـيـــات -ب

الشعريات فرعا من فروع اللسانيات ، باعتبارها العلم الشامل للبنيات          " اجان ديبو "يعد اللساين     
هذا ما جيرنـا إىل ضـبط العالقـات بـني      :" فيقول   - يف هذا السياق     -أما تودوروف   .. )22(اللسانية

 لقد قامت اللسانيات بالنسبة لكثري من الشعراء بدور الوسيط اجتاه املنهجية العامة  . الشعريات واللسانيات 
ذلك أنّ األدب نتاج لغوي ، ومن مثّة فكلّ معرفة باللغة ستكون تبعا لـذلك ذات             . )23("للنشاط العلمي 

غري أنّ هذه العالقة ، وقد صيغت على هـذا النـوع ، ال تـرتبط بـني       . أمهية بالنسبة للعمل الشعري   
  .)24(وكلّ علوم اللسانالشعريات واللسانيات بقدرما ترتبط بني األدب واللغة ، وبالتايل بني الشعريات 
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ومن املالحظ أنه مع ظهور اللسانيات التداولية من حيث هي تنظيم غري حمالف لعلمي الداللة والتركيب                
إالّ يف املستوى ؛ ألنها تقوم جبمعها يف مستوى ثالث خاص بالسياق املباشر مما جيعل اللسانيات التداولية                 

  .)25( والداليل والشعريقامسا مشتركا بني بنيات التواصل التركييب

وتبدو أمهية هذا القاسم بني الشعريات واللسانيات التداولية من حيث اهتمام كالمها باخلطـاب بعـده                
موضوعا خارجيا يفترض وجود فاعل منتج وعالقة حوارية مع خماطب ، وهنا تربز أمهيـة اللـسانيات                 

  .)26(التداولية يف ضرورة متابعة حتوالت اللغة يف اخلطاب

ولعلّ أمهية هذه العالقة ميكن أن تستكشف بصورة واضحة من خالل هذا الطرح النقدي الذي يـشري                 
مل يعد بإمكاننا اليوم أن نعاجل املسألة الشعرية مبعزل عن املسألة اللغوية، ليس ألنَّ الشعر نـص   : "بالقول  

ختص اللغة ترك أثره العميق واملباشـر       مادته اللغة ، بل ألنَّ ما قدمته العلوم اللسانية احلديثة من مفاهيم             
  .)27("أحيانا على مفهوم الشعر ، وطبعا على األجناس األدبية األخرى

ويبدو أنَّ املثري يف مسألة العالقة بني الشعريات واللسانيات هي تلك احملاضرة الرائعة اليت ألقاها اللـساين             
باجلامعة األمريكيـة   ) انيات والشعريات اللس(يف الندوة متعددة التخصصات بعنوان      " رومان جاكبسون "
  .، وقد ضمت لسانيني ، وأنثروبولوجيني ، وعلماء النفس ، ونقاد األدب" أنديانا"

لقد طلب مين بغية    :"يف هذا البحث فكرة العالقة بني اللسانيات والشعريات، يقول          " جاكبسون"طرح  
قات بني الشعريات واللسانيات ، إنَّ موضـوع        اختتام أعمال هذه الندوة أن أقدم نظرة إمجالية عن العال         

ماالذي جيعل من رسالة لفظية أثرا فنيا ؟ ومبا أنَّ هذا : الشعريات قبل كلّ شيئ اإلجابة عن السؤال التايل    
املوضوع يتعلّق باالختالف النوعي الذي يفصل فن اللغة عن الفنون األخرى، وعن األنـواع األخـرى                

، وذلـك   )28( للشعريات احلق يف أن حتتل املوقع األول من بني الدراسات األدبية           للسانيات اللفظية ، فإنَّ   
 أنَّ الشعريات تم بقضايا البنية اللسانية متاما مثلما يهتم الرسام بالبنيات            - كما يرى جاكبسون     -يعين  

 الـشعريات جـزءا ال   الرمسية ، وربما أنَّ اللسانيات هي العلم الشامل للبنيات اللسانية فإنه ميكن اعتبار          
 .)29(يتجزأ من اللسانيات

  : الشعـريــات وعـلـم التـواصــل -جـ

تولّدت فكرة العالقة بني الشعريات وعلم التواصل من خـالل األمنـوذج التواصـلي لـدى                   
املبين على أساس نظام التواصل القائم على املخاطب املنجز للكالم ،واملخاطـب متقبـل              " جاكبسون"
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إنَّ اللغة جيب أن تدرس يف كلّ تنوع        : "رسالة ذاا حتتاج إىل سياق، وصلة ، وسنن ، يقول           الرسالة ،وال 
وظائفها ، وقبل التطرق إىل الوظيفة الشعرية ينبغي علينا أن حندد موقعها ضمن الوظائف األخرى للغة ،                 

نة لكل سريورة  ولكي نقدم فكرة عن هذه الوظائف من الضروري تقدمي صوة خمتصرة عن العوامل املكنو             
وبعد ذلك سننا مشتركا كليا     (..) سياقا حتيل عليه  (..) لسانية ، ولكي تكون الرسالة فاعلة فإا تقتضي       

  .)30("يسمح بإقامة التواصل واحلفاظ عليه(..) وجزئيا بني املرسل واملرسل إليه 

 وتأثر األعمال األدبيـة     من هذا األمنوذج التواصلي فطرح مسألة التأثري      " رامان سلدن "وقد انطلق الناقد    
بالنظرية التواصلية هذه ، فأبرز دور الرسالة ، ودور القارئ الذي يفكّك شفرة الرسالة يف بناء الفعـل                   

  .)31(التواصلي وإدراك الدالالت املختلفة

  : الشعريــات والسيمـيـائيــات -د 

األوىل تداوليـة ـتم      : يرجع الدكتور حممد العمري العالقة بني هاتني املعرفتني إىل وجهـتني            
باملقاصد الفكرية والعاطفية، وعالقة هذه املقصدية بأجناس اخلطاب وتكوينه ، وهو حديث يقـود إىل                

إجيـاد مـواد    : والثانية بنائية النص اليت متيزها مخس خطـوات هـي           . فكرة  املعيار يف البالغة القدمية     
 مثّ ترتيبها يف الذاكرة وحفظها إىل حني العـرض ،  االحتجاج  وترتيبها ، وصياغتها لغويا صياغة مجيلة ،    

  .)32(مثّ القاؤها على املستمعني بطريقة تعبريية

انطالقا مـن ثالثـة     " هنريش بليث "معدن هذه الفكرة هو األمنوذج التواصلي السيميائي الذي اقترحه          
ئي التركييب يف توليـد     يعتمد األمنوذج السيميا  : "يقول  . التركيب ، والداللة ، والتداول    : تصورات هي   

الزيادة ، والتعويض  والتبادل : الصور االنزياحية على إجراء جمموعة حمددة من العمليات اللسانية ، وهي      
الفنولوجيا ، واملورفولوجيا ، والتركيب ، والداللـة  واخلـط ،         (، والتعادل يف مستويات اللغة املختلفة       

  ).والنص

التواصـل اليـومي، والتواصـل اخلطـايب      (مييز بني مقامات التواصل   أما اجلانب التداويل من خالل الت     
 انطالقا من هذه االعتبارات -" جوليا كريستيفا"، لذا ذهبت )33()والتواصل الشعري ، والتواصل الناقص   

 إىل أنَّ السيميائيات ميكن أن يتم بناؤها على أساس أنها علم يهتم باخلطابات عليها               -املنهجية والعملية   
 تستعني بالطروحات اللسانية يف مرحلة أوىل ، وبعد ذلك ميكن أن تفتح أمامها إمكانية االنفالت من                 أن

  .)34(قوانني داللة اخلطاب من حيث هي أنساق للتواصل
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، " فرانسوا راسـيت  : "ولعلّ أبرز مؤلّف جيسد فكرة العالقة بني الشعريات والسيميائيات إنما هو كتاب           
ه أن يدرس اخلطاب الشعري من حيث بنيته وداللتـه ، فـاعتىن باملـسائل               وهو جهد حاول فيه صاحب    

الصوتية واإليقاعية ، كما اعتىن بالتركيب ، ودعا إىل استخدام بعض املفاهيم اليت اقترحها ، كما اقترح                 
  .)35("نظرية للقراءة عمدا القارئ

عارف كاألسلوبيات ، واللـسانيات ،      والظاهر لنا هو أنَّ الشعريات ميكن هلا أن تتعاون مع غريها من امل            
والسيميائيات ، لكن عليها يف مرحلة أوىل أن تستعني بالطروحات العلمية املفيدة ، واللسانية منها خباصة                 
مثّ بعد ذلك عليها أن تقيم جسرا للتواصل بينها وبني العلوم األخرى على أساس البناء والتعاون اإلجيايب                  

  .تالشيوليس على أساس اإلحماء وال

ومن هنا يربز دور النقاد واللسانيني ، إذ عليهم أن يدقّقوا النظر يف ااالت واحلدود الفاصلة بني                   
الشعريات واألسلوبيات ، واللسانيات ، والسيميائيات ؛ لتمييز هذه املعارف بعضها من بعـض قـصد                

 وتعاون حقـول املعرفـة      الفصل بني العلوم واملناهج ، فإن حصل هذا تكون سنة امتزاج االختصاصات           
  .اإلنسانية خاصية علمية إجيابية ، وليس خاصية سلبية تؤدي إىل ذوبان الشعريات يف غريها 

والسؤال أميكن للشعريات من حيث هي حقل لساين ، ومنهج يف الوصف ، والتحليل أن تفـك لغـز                   
وط الناقد ، وقبضه اخلطاب  وتدرك كنهه ، وتقتحم حصونه ؟ وأميكن للخطاب أن يسكت ، وينقاد لس         

  . املنهج  وقيود القواعد ؟ 

  

  :الـهوامـــش 

 , Jean Dubois (..), Dictionnaire de linguistique (poétique): انظـر  ) 1(

p381.  
  .27:  ، ص 1988، الدار البيضاء ، (..) حممد الويل : قضايا الشعرية ، تر : انظر كتابه ) 2(

  .18مي ، اخلطيئة والتكفري ، ص عبد اهللا حممد الغذّا. انظر د) 3(

الفالسفة واملفكرون العرب    (انظر اجلهود القيمة ، الدكتور حممد لطفي اليوسفي ، الشعر والشعرية            ) 4(
  .1992الدار البيضاء،) وما أجنزوه وما هفوا إليه
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  .ا بعدها وم8استفاد حبثنا من العرض التارخيي الذي قدمه عثماين امليلود ، شعرية تودوروف ، ص) 5(

  .1968انظر كتابه يف لغته األصلية ، ما البنوية ؟ الشعريات ، باريس ، ) 6(

لقد حاول الدكتور كمال أبو ديب أن يبلور نظرية لغوية يف الشعريات اعتمد فيها جتربته الطويلـة                 ) 7(
ـ  :"مع النقد والتحليل اللساين، والبنوي للنصوص األدبية، فأخصبت جهوده مؤلفا عنوانـه            " شعريةيف ال

  .1987مؤسسة األحباث،

  .37انظر الدكتور عبد امللك مرتاض،النص األديب من أين وإىل أين؟، ص) 8(

  .انظر القسم املخصص ملفهوم اخلطاب يف املبحث املقبل) 9(

  .9 ، ص1986، الدار البيضاء ، (.) انظر جان كوهني ، بنية اللغة الشعرية ، ترمجة حممد الويل ) 10(

  .جع نفسه ، الصفحة نفسهاانظر املر) 11(

  .62 ، ص1994انظر الدكتور صالح فضل ، بالغة اخلطاب وعلم النص ، القاهرة ، ) 12(

  .27 ، ص1987، الدار البيضاء ، (..) انظر كتابه ، الشعرية ، ترمجة شكري املبخوت ) 13(

  .23املرجع نفسه ، ص) 14(

، 1985، الـسعودية ،       )من البنوية إىل التشرحيية   (عبد اهللا حممد الغذامي ، اخلطيئة والتكفري        . د) 15(
  .21ص 

  .18 املرجع نفسه ، ص -) 16(

  .املرجع نفسه ، الصفحة نفسها) 17(

  .21، ص1977عبد السالم املسدي ، األسلوبية واألسلوب ، تونس ، . د) 18(

  .108 ، ص1982انظر كتابه ، النقد األديب والعلوم اإلنسانية ، ترمجة فهد عكام ، سورية، ) 19(

  .111املرجع نفسه ، ص)20(
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مقال ضمن دراسات سيميائية أدبيـة      " (جان كوهني "انظر نزار التجدييت ، نظرية االنزياح عند        ) 21(
  .53، 52، ص1987املغرب،: ، فاس1:، العدد)لسانية

)22(Jean dubois (..) , Dictionnaire de linguistique  (poétique) p : 

381.        
  .27طان تودوروف، الشعرية ، ص تزفي) 23(

  .املرجع نفسه ، الصفحة نفسها) 24(

  .98صالح فضل ، بالغة اخلطاب ، ص. د ) 25(

  .انظر املرجع نفسه ، الصفحة نفسها) 26(

  .9 ، ص1987ميىن العيد ، يف القول الشعري، الدار البيضاء ، . د )27(

  .24 ، ص1988، الدار البيضاء ، (..) حممد الويل: قضايا الشعرية ، ترمجة : انظر كتابه ) 28(

  .املرجع نفسه ، الصفحة نفسها) 29(

  .انظر املرجع نفسه ) 30(

  .181،182انظر كتابه، النظرية األدبية املعاصرة، ترمجة جابر عصفور،ص) 31(

  .9 ، ص1989انظر مقدمة الكتاب، البالغة واألسلوبية هلنريش بليث، الدار البيضاء، ) 32(

  .11املرجع نفسه ، صانظر ) 33(

  .15،ص1991علم النص،ترمجة فريد الزاهي،الدار البيضاء،:انظر كتاا) 34(

)35 (Fronçois Rastier , Systématique des isotopies in essai de 

sémiotique poétique, Paris , 1972.  
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