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األول
السداسيّ :

املادة :حتليل اخلطاب
األستاذ :حممد بلعزوقي
األهداف:
 أن يتعرف الطالب على املنهج السيميائي -أن يتعرف على آليات املنهج السيميائي يف حتليل اخلطاب

املنهج السيميائي والسرد:
يعد املنهج السيميائي من أهم املناهج احلديثة اليت ركزت اهتمامها على النص ،وقد كانت النواة األوىل هلذا
املنهج جهود الشكالنيني الروس ،وق بل ذلك تنبأ وتبشري دي سوسري بظهور علم يهتم بدراسة العالمات يكون أمشل
من اللسانيات ،ألنه يهتم ابلعالمات اللغوية وغري اللغوية ،وقد قام التحليل السيميائي على عدة مصادرات لعل أمهها:
 القراءة احملايثة :وذلك ابعتبار النص كياان مغلقا حيمل يف طياته ما يفسره ،فتكون قراءته يف ذاته ،مع اإلقرار أبنداللته قائمة بذاهتا؛" فالتحليل احملايث Immanenteيتطلب االستقراء الداخلي للوظائف النصية ،اليت تساهم
يف توليد الداللة 1".دون النظر إىل احليثيات اخلارجية؛ االجتماعية والتارخيية واالقتصادية اليت دفعت املبدع إلنتاج
النص.
 التحليل البنوي (فكرة االختالف) :إ ّن اختالف الدالالت يرجع إىل متايز وتعارض الوحدات الدالة يف اخلطابمع غريها يف السياق ،وتتضمن بني ثناايها األسس البنوية اليت هتتم ابلقضااي النسقية وطرائق تشابكها وتكوينها
 1جميل حمداوي  :السيميوطيقا والعنونة (مقال) ،مجلة "عالم الفكر" املجلد  ،25ع ،03املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،يناير /مارس
 ،1997ص .80
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سنة أوىل ماسرت نقد حديث ومعاصر

لبنية ذات معىن ،فرهان السيميائية هو املعىن ،لذلك تدرس كيفية انتظام (شكل) الوحدات الدالة يف النص (املعىن)،
وبعبارة موجزة :هتتم السيميائية بشكل املعىن (املضمون).
 حتليل اخلطاب  :هتتم السيميائية بتحليل اخلطاب ،على خالف ما تقوم به لسانيات اجلملة يف نظرها إىل اجلملةوكيفية انتشارها يف النص وتوليدها للداللة ،فالسيميائية تنظر للخطاب ككل دال ،فتتوالد النصوص وختتلف شكليا
وتتفق معنواي .كما هتتم السيميائية مبختلف الدوال؛ لغوية كانت أم غري لغوية ،كاأللوان واإلشارات واأليقوانت...
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لعل السيميائية السردية من أهم فروع السيميائية ،إذ مييز أنصار هذا املنهج بني نوعني رئيسني من
و ّ
يعن على البال سؤال :مىت نكون إبزاء خطاب
اخلطاابت :خطاابت سردية ،يف مقابل خطاابت غري سردية ،وهنا ُّ
سردي من وجهة نظر سيميائية؟ أو ماهي العالمات اليت تساعدان على الكشف عن سردية نص ما؟ جتيبنا عن هذا،
الباحثة آن هينولت " "A.Hénaultبقوهلا ":ميكن احلديث عن السردية عندما يصف نص ما وضعا بدئيا يف حالة
امتالك أو فقدان ملوضوع ذي قيمة ،من وجهة ،ويصف حداث أو جمموعة أحداث منتجة لوضع جديد معاكس للوضع
البدئي ،من وجهة أخرى 3".أي أن ما مييز النص السردي هو وجود فاعل يسعى من أجل احلصول على موضوع
قيمي ،مع وجود معارض حيول دون ذل ك .ويؤكد هذا جوزيف كورتيس بقوله ":تقرتح علينا السيميائية ،يف احلقيقة،
مسارا توليداي ،أين تتخذ ال ّداللة كنقطة انطالق هيئة دنيا معينة بشكل تركييب وداليل ّأويل ،مث حبركية عمليات تراكب

واغتناء متنوعة ،متر إىل مستوى أعلى لبنيات السطح ،لتلتحق فيما وراء ذلك بصعيد التجلي ،اهليئة العليا املقصودة:

هذا اإلجراء املدعو ((تب ّدل)) يسمح ابلعبور من مستوى متثيل إىل آخر أغىن تركيبيا و/أو دالليا".
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ويع ّد غرمياس j.Greimasاملؤسس الفعلي للسيميائيات السردية ،مستوعبا ومطورا ماجاء به فالدميري
بروب قبله ،من مقوالت حول الوظائف يف احلكاية اخلرافية ،ومن مقوالت كلود ليفي سرتاوس Claud Lévi
 Straussفيما خيص العامل اإلنساين يف ش ّقيه؛ الطبيعي( الطبيعة ونواميسها) واحلضاري( احلضارة وقوانينها) ،ومن هنا
وجد غرمياس أ ّن النص األديب هو نتاج إنساين ينطوي على شبكة من العالقات ،متنح هذا النص داللته ،تبعا لطرائق
 2املرجع السابق ،ص .81 .80
3Anne Hénault. Les enjeux de la sémiotique, presse universitaire de France.1979. p 145.
 الصواب أن نقول  :حيث تتخذ الداللة ،...ألن "أين" تستعمل للسؤال عن املكان ال للداللة عليه.
 4جوزيف كورتيس و آخران :الكشف عن املعنى في النص السردي ،السرديات و السيميائيات ،تر :عبد الحميد بورايو ،د/ط ،دار السبيل للنشر و التوزيع،
الجزائر ،2008 ،ص.190
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د/حممد بلعزوقي

آتلفها ،وبتغيري مواقعها تتغري داللتها األصلية املشحونة فيها ،وحتليل هذا النص – حسب قرمياس -يتطلب النظر إليه
من مستوايت خمتلفة ،هتتم ابخلطاب ودالالته ،فما النص إال تنظيم لدالالت يف إطار التلفظ ،عرب مستوين رئيسني؛
مستوى سطحي ومستوى عميق.
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