
                                                             السميوطيقا والتواصل                                     

 

  السيميوِطيقا والتواصل    
 حممد الويل
  

السيميولُوِجيا والسيميوِطيقَا تسميتان حديثتان  لعلم جديد يعىن بدراسة األنساق الدالة اللفظية 
اللفظية ألن اللغة نفسها بلغت درجة عالية من الرقي، وألا تتمتع مبكانة ال : خاصة، وغري اللفظية
ويعترب .  وهلذا كثرياً ما اتِخذ علم اللغة منوذجا لدراسة باقي األنساق غري اللفظية.تضاهى يف حياة الناس

 : يقول سوسور وهو يبشر ذا العلم. أغلب الدارسني ِفرِدنانْ دو سوسور أب السيميولوجيا احلديثة

دية الصم ـ البكم، اللغة نظام من الدالئل املعربة عن أفكار، ولذا ميكن أن تقارن بالكتابة، وبأجب>
على أن اللغة هي أهم هذه . وبالطقوس الرمزية وباألشكال املعمارية وباإلشارات العسكرية اخل

وصار بإمكاننا تبعاً هلذا أن نتصور علماً يعنى بدراسة حياة الدالئل داخل احلياة . األنساق على اإلطالق
الجتماعي، وتبعاً لذلك قد يشكل جزءاً من االجتماعية؛ وقد يشكل هذا العلم جزءاً من علم النفس ا

وهي ) <دليل>ففي اليونانية تعين سيِميونْ . (السيكولوجية العامة، وسندعو هذا العلم مسيولوجيا
واللسانيات هي جمرد ....] تتكفل بتعليمنا بأي شيء تقوم الدالئل وما هي القوانني اليت تتحكم فيها

ليت قد تستخلصها السيميولوجيا ستكون قابلة للتطبيق يف جمال جزء من هذا العلم العام، فالقوانني ا
  ).  1(<اللسانيات، وستكون هذه مرتبطة مبجال حمدد بدقة ضمن جمموع الوقائع اإلنسانية

. السيميولوجيا عند سوسور هي إذن هذا العلم العام للدالئل التواصلية وليس اللغوية وحسب
 مبعناها الدقيق سيجعلنا خنوض يف جماالت العلوم اللغوية والواقع أن حصر السيميولوجيا يف اللغة

وإذا كانت هذه العلوم اللغوية من أعرق العلوم فذلك يعود إىل األمهية . كالصرف والداللة والتركيب
إن اإلنسان الذي استعمل اللغة أول ما استعملها قد . القصوى اليت حتتلها اللغة يف احلياة اليومية لإلنسان

 اآلن يعيد النظر يف هذه األداة اليت يستعملها ويفكر فيها وينقحها ويتحكم يف استخدامها كان يف نفس
وهذا كله عمل ال يتصل فقط باالستعمال الغفل بل يتصل يف نفس اآلن . وفهم فعلها ومراقبة تأثرياا

ر األحالم وهذا عمل يتصل بالسيميولوجيا، متاماً كما أن مفس. بوضع هذا اجلهاز موضع تأمل وتفكري
ونظراً ألمهية اللغة يف احلياة اليومية منذ آالف . يقوم بعمل السيميولوجي وإن مل يكن على علم بذلك

إن أىة مسيولوجيا ال ميكنها أن تتجاهل . السنني، كانت صناعة هذا اجلهاز اللغوي دقيقاً وحمكماً
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وهلذا جيوز . هو اللغة اإلنسانيةاإلرث العلمي الذي أقيم على أساس أهم األنساق السيميولوجية الذي 
  . اعتبار علم اللغة النموذج الذي ينبغي أن حتتذيه السيميولوجيا

وإذا كانت السيميولوجيا السوسوِرية متتاز باحملايثة أي حبصر دائرة االهتمام يف العالقات القائمة 
 من العناصر األساسية يف اللغة فقد ظلت الكثري. بني الدالئل مركبياً وبدلياً وبني الدوال واملدلوالت

إن الرتوع السوسوِري املتسم . مبنأى عن املعاجلة العلمية اليت تنور معرفتنا ذا اجلهاز الذي هو اللغة
برتعة احملايثة قد أغفل املرجع أو األشياء اليت حتيل عليها الكلمات كما ترك املبهمات أو اإلشاريات يف 

النصية اليت تتخطى اجلملة ناهيك عن العناصر النفسية واالجتماعية والثقافية الظل ومل يلتفت إىل العناصر
وألمر فقد عمل السيميائي . واحلضارية اليت ال ميكن بدوا التمكن من الفهم املناسب لنسق اللغة

األمريكي شارل موريس وشارل سنادرس بورس، تدارك هذا  النقص بالتمييز بني األبعاد الداللية 
فالبعد الداليل هو العالقة بني الدالئل واملراجع أو املعينات؛ والبعد التركييب هو : ية والتداوليةوالتركيب

  ).2(<العالقة بني الدالئل فيما بينها؛ والبعد التداويل هو العالقة بني الدالئل ومستعمليها
 من النافذة كل والواقع أننا بالعودة إىل إدراج عناصر الباث واملتلقي أي املستعملني ندِخل

. العناصر اليت سبق لسوسور أن استبعدها بدعوى أا عناصر مشوشة على الدراسة احملايثة والتمييزية
واحلقيقة هي أن سوسور مل يقِْص هذه العناصر اخلارجية إال لتأمني الدراسة السيميولوجية من اآلثار 

.  آنذاك تداهم كل ااالت بطريقة غري مشروعةالسلبية لعلوم االجتماع والنفس والتاريخ اليت كانت
ويف املرحلة . كان املشروع السوسوِري هو التسييج العام للموضوع وحصر هذه املادة املدعوة لغة

الثانية نالحظ  عودة هذه العناصر بعد أن تبني للدارسني تعذر فهم هذه املادة اللغوية أو اللفظية بدون 
أو هو حتول .  وكنا هنا شهوداً على الثورة الثانية يف السيميولوجية.مراعاة العناصر اخلارجية

  . السيميولوجية إىل نظرية يف التواصل
يف حني يتحدث أرسطو بالتقريب، مقابل . إن علماء التواصل يتحدثون عن باث ومتلق ونص

وسوالُّلوج وساتوالب وسدثت لتأمني الفهم وهذه العودة املشروعة قد ح. تلك األطراف، عن اِإليت
ومن حق . إا إدماج هلذه العلوم ضمن مشروع خيدم السيميولوجيا. السليم للسيميولوجيا واللغة عامة

  . هذه العلوم أن تدمج السيميولوجيا، ضمن علم النفس مثالً، خلدمة أغراضها
ال ومقابل هذا التوسيع لطبقات عمل السيميولوجي ومستويات التحليل، فقد مت توسيع ا

فلم تعد اللغة تشمل فقط اللغة اللفظية املنطوقة أو املكتوبة أو املصورة بل . الدالئلي بل اللغوي
وروسأصبحت تشمل عناصر ما كانت لتخطر ببال سيميولوجي من قبيل فردنان دو س . 
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إن التواصل ال يقتصر فقط على توصيل الرسائل اللفظية الصرحية أو القصدية؛ إن التواصل كما >
إن القارئ قد يتعرف ذا على أن . نتصوره يشمل جمموع العمليات اليت يتبادل ا املتخاطبني التأثري

هذا التحديد يقوم على مسلمة كون كل فعل وكل حدث يوفران مظاهر تواصلية، مبجرد ما يتم 
  ). 3(<إدراكهما من قبل كائن إنساين

 وهذا التواصل قطع كل الصالت اليت .إن السيميولوجيا قد مت تفجريها لكي تصبح تواصالً
إن . تربطه بالنموذج اجلَاكُوبسوِني الربيئ حيث املتكلم واملخاطب أقرب ما يكونان إىل اآلالت الصماء

  . هناك باثاً يرسل إىل متلق ما عرب قناة خطاباً ذا موضوع ما وبسنن لغوي ما
 الواقع خيرب أن عملييت اإلرسال إن املطابقة بني الباث واملتلقي هلو جمرد تصور للباحث، إذ

وال يتم التطابق إال يف الصيغة اآللية اليت ال تلتفت إىل املعىن وال إىل التباس . والتلقي نادراً ما تطابقتا
الرسالة وال إىل نشاط املتلقي التأِويلي، وهي الصيغة اليت وضعها مهندسا التواصل اآليل شانونْ 

ِويـِبريإن التواصل مالزم لاللتباس والغموض والتعدد املعنوي.  أى تواصلوهنا ال نتحدث عن. و .
وهذا التصور موروث عن . وباإلضافة إىل هذا هناك تصور التواصل يقوم على الدالئل اللفظية وحسب

  .اليونان ورمبا كانت خاصية يف الفكر القدمي، حيث يتصور أن التواصل ال يتم إال بالكلمات
أن >امل األنتروبولوجي األمريكي ِديلْ هايمس حينما ذهب إىل وهلذا نفهم مالحظات الع

ففي اتمعات احلديثة يشري . للتواصل< احمللية>األنتروبولوجيا ينبغي هلا أن تراعي التحديدات 
ولكن ما هو . إىل تبادل املعلومات بني شخصني أو نقل املعلومات عرب وسائل االتصال< التواصل>

  . ت األخرى غري الغربيةالتواصل يف السياقا
ففي ثقافة هنود أُِجيبوا مثالً يسلم الناس بأن اآلهلة ختاطبهم بواسطة الربق؛ وأن األحجار هي 

كما أن كهول . عالمات وضعتها اآلهلة مرتبة يف اخلالء ملساعدة الرجال واالهتداء ا لقطع الفيايف
أن يعيدوا >ملخيم يزعمون أم يستطيعون قبائل الزوِني اليت تسمع الذئاب تعوي خالل الليل ا

وحسب هايمس فإن كل هذه الوقائع هي من قبيل التواصل، وتبعاً . للشبان< حوارام< >ترمجة
 :تمع ما  < اقتصاد التواصل>هلذا ينبغي أن ندمج يف 

)      حليواناتاآلهلة واألموات وا( كل العوامل اليت ينسب إليها أطراف هذا اتمع نية التواصل -1
ملخاطبة الناس أو ) بروق وأحجار ونباح( وكل الوسائل اليت تتوسل ا هذه األطراف من - 2

  . للتحاور بينهم
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سمايأو جتمع لغوي يتم  ترتيب السلوك أو األشياء باعتبارها ]  ففي أية ثقافة يضيف ه
إن . ول وتؤول حبسب قيمتها التواصليةترتيباً انتقائياً، وتستعمل وتتدا) بالصناعة والرتوع(منتوجات 

أي سلوك وأي شيء ميكن أن يكون تواصلياً  كما أن سجل اإلمكانيات التواصلية هلو أوسع بكثري 
  ).  4(<وأكثر داللية مما يبينه انتباهنا املعتاد إىل الكالم

عيشون يف عامل من إن أولئك الذين ميتلكون، مثلنا، تراثاً أوروبياً ي>: هالْ . ويقول ِإيدوارد ت
الكلمات يبدو هلم هو الواقع؛ إال أن الكالم ال يعين مع ذلك أن ما نوصله بغري الكلمات من سلوكنا 

األصعب هو أن نقبل بأن مناذجنا هي مناذج خاصة وتبعاً ....] ليس متسماًً هو كذلك باألمهية القصوى
  ).5(<هلذا فهي ليست كونية

هنا مل يتم نسف النسق الداخلي . ة الثالثة لعلم السميولوجياوالواقع أننا هنا نعيش مع الثور
للدالئل وحسب وتسليط الضوء على عناصر السياق والباث واملتلقي، بل اجته االهتمام إىل اعتبار كل 
األشياء اخلارجية قابلة لكي تكون أدوات تواصل طاملا أا تدخل يف دائرة االهتمام وتؤثر بكيفية ما يف 

  .اتوجيه سلوكن
وهكذا . لقد اكتسبت السيميولوجيا مع بزوغ فجر البنيوية مكانة مرموقة يف الفكر املعاصر

والواقع أن هذه . بدأنا نتحدث عن سيميائيات الشعر وسيمائيات السرد  وسيميائيات الدراما
للشعر السيميائيات قد ختتلط بتسميات أخرى من قبيل األسلوبية والشعرية والبالغية والتحليل اللساين 

إن غض . وحنو الشعر، إىل غري ذلك من األلقاب اليت توضع هلذا العلم العريق الذي هو علم الشعر
والواقع أنه إذا . الطرف عن مثل هذه  التداخالت يوحي بأن السيميائيات قد وِلدت علماً تاماً مستوياً

ت الدعائية واإلشهارية صدق هذا على بعض األنساق اإليقُوِنية من قبيل الرسم والنحت والوصال
واملوسيقى، فإنه من احملال أن ينطبق هذا على الشعر وهو اجلنس األديب الذي يتوسل باألداة اللفظية 

  . املعتمدة يف التواصل الشفوي والكتايب يف العلوم ويف اإلدارة ويف املعامالت االجتماعية
ع، وهذا هو الذي جعله خيتص لقد كان للشعر كممارسة اجتماعية موقعاً مرموقاً يف اتم

وهلذا فمع جميئ السيميائيات مل نكن نطَـأُ أرضاً جرداء . مبكانة مرموقة أيضاً يف اهتمام الدرس العلمي
  . بل، أرضاً خصبة

. إن أهم  مستويات حتليل النص الشعري عند القدماء هي تلك اليت عينتها بالغة احملسنات
. يقاعية والعروضية والقفوية واجلناسية واللفظية والتركيبية والفكريةويتعلق األمر باحملسنات الصوتية اإل

وقد استقلت بالغة احملسنات . ويتحدث البالغيون عالوة على ذلك عن ترتيب النص أو بناء القصيدة
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وحينما نستعرض ) 6(استقالالً تاماً على يدي البالغي الالتيين لُنجانْ يف كتابه الذائع خمتصر الرائع
فن الرائع واألسلوب البارد والوسائل اليت تسعف على معرفة : ا أهم املواضيع اليت تطرق هلا جندأمامن

الرائع والروعة الفكرية والتفخيم واحملاكاة ووسائلها والصور واحملسنات وااللتفات واالستفهام والقطع 
تمثيلية واملبالغة وترتيب وجماز العدد واجلنس والزمن والضمري والتخلص والكناية والتشبيه واحلكاية ال

وإذا أضفنا إىل هذا األوزان والقوايف والصيغ الستروِفية الثابتة سنكون ). 7(<الكلم ووزن األدوار، اخل
قد قدمنا جرداً شبه تام ألهم جماالت عمل البالغة واألسلوبية والشعرية والتحليل اللساين للشعر وأخرياً 

  . سيميائيات الشعر
ويف هذا . ة القدمية قد ظلت حبيسة هذه املهمة، أي مهمة إعدا صنافة احملسناتيبدو أن البالغ

وبشكل عام فإن  القصور الذي نالحظه يف نظرية الشعر يعود . األمر تتساوى البالغة العربية والغربية
 .إىل اعتبارات ثالثة مهمة

وهذا هو موضوع شعرية . ة إن الشعرية القدمية يف التراث الغريب قد كانت باألساس شعرية سردي- 1
وهلذا فهو مل يهتم . بل إن الفيلسوف اإلستاِجِريي اعترب الشعر الغنائي شعراً منحطاً وطفولياً. أرسطو

وفاز الشعر الدرامي يف هذا الرهان، وباخلصوص التراجيديا، اليت هي حكاية مأساوية تنتهي حياة . به
ويبعث هذا الوضع انفعالني لدى املتلقي .  غري مقصودبطلها الطيب والربيئ اية دموية ناجتة عن خطإ

وهذه الصياغة للحكاية رغم أا تتوسل ببعض . مها الرعب مما يقترفه البطل والشفقة مما يتعرض له
لقد أنزل . مقومات الشعر، مثل الوزن إال أن احلكاية قد حتدت الوزن فجعلته ناقلة احلبكة التراجيدية

إن بوِييِزيس اليونانية اليت .  األرسطي مرتلة فن منحط غري جدير بتسمية شعرالشعر الغنائى يف النظام
تعين الفعل تتطابق مع الشعر التراجيدي الدرامي الذي حيتل فيه الفعل املوقع التمييزي إذ التراجيديا هي 

من السعادة بالتعريف حدث متصل تام له بداية واية يتطور من املنبع إىل املصب منتقالً حبياة البطل 
انفعايل غري حدثي، إذ احلدثية تقتل هذه  وبدل هذا جند الشعر الغنائي يقوم على انثيال.  إىل الشقاء

  .  الغنائية الشجية
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، يقوم باألساس <شعر>  االعتبار الثاين هو أن الشعر الغنائي، وهو املقصود عندنا اليوم مبصطلح -2

لينا انتظار العصر الرومانسي لكي ينقلب هذا اهلرم، فيعتلي لقد كان ع. على استخدام مكثف للدالئل
وهلذا أصبح الشعر الغنائي الذي كان مرتباً ضمن جمموعة . الشعر الغنائي قمة اهلرم ويستوي على عرشه

مقابل أجناس امللحمة والتراجيديا والكوميديا، هو سيد األجناس < األجناس الشعرية الصغرى>
ال تتحدد اللغة بالنسبة إىل الكالسيكي وال >.  كف الشعر عن أن يكون حماكاة للعامللقد. الشعرية

وعلى العكس من ذلك، تتمتع اللغة بالنسبة إىل . تتمتع بأية قيمة إال بالعالقة مع فكر سابق عليها
ي فعل إا كفاءة خالقة، أ: بوظيفية مستقلة] الرومانسي، وهم يعتربون الشعر الغنائي هو الشعر احلق

ويف املقام الثاين بالتوازي مع ذلك فإن الفكر ليس كفاءة هامدة لتسجيل ....] وليست جمرد أثر
إنه مثل مصباح، مصدر للضوء الذي ينشط . ال يعود الفكر هنا مثل مرآة: الظواهر، إنه نشاط خالق

ر واملقصود إن كلمة شع>: وهذا ما عرب عنه جان كوهني بشكل مكثف بعبارته). 8(<العامل وينريه
اليت تعين يف مفهومها احلديث صنفاً حمدداً من اجلمال إمنا ظهرت بظهور الرومانسية ] هو الشعر الغنائي

  ) 9. (<بالضبط
هذه االستقاللية للغة يف عالقتها بالعامل اخلارجي أكسبت القناة اللفظية كثافة ومسكاً مل تكن 

هذا املوقف هو الذي جعل الرومانسي األملاين الكبري و. تتمتع ا يف التصورات الكالسيكية احملاكاتية
 اِليسوبيعترب املوسيقى منوذج الرسم والشعر، تلك املوسيقى اليت تتنكر لسراب التمثيل، تنبسط يف >ن

ال >ويف هذا االجتاه يؤكد بودِلري، وهو يؤول إيدكَار آلَانْ بو، إن الشعر . نظام عناصرها اخلاصة
ففي الشعر تبدو اللغة متناسية لواجب التواصل؛ إا تكتفي باإللتفات إىل ذاا يف . <تهيستهدف إال ذا
  ) 10(<اشتغاهلا اخلالص

وهكذا فإذا كانت اللغة يف التراجيديا ال تقوم إال بدور نقل احلكاية بعيداً عن استغالل القشرة 
ت، وعن التصرف البالغ يف اللفظية الدالية مبا يف ذلك من إىقاعات وقواٍف  وجناسات وتوازيا

فإن الشعر الغنائي ال . احملتويات املدلولية حيث املعىن ال يكتسب الشعرية إال بإحالته على معان إضافية
إن الدليل اللغوي يف الشعر . يستوي على كرسي اجلودة الشعرية إال باالستثمار لكل هذه املقومات

ال . وهلذا يقال إن الشعر ال يترجم. واملرجية والتلفظيةبالغ الغىن ومتعدد الطبقات الدالية واملدلولية 
يترجم ألن هذا النقل يعجز عن نقل كل هذه املالمح الدالية واملدلولية مبا يف ذلك من جناسات وأوزان 

وجمازات واستعارات . ونرب وإيقاع وتفاعيل وكم مقاطعي وتوازيات وقواف وحماكيات صوتية اخل اخل
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 .خل اخلوكنايات ورموز ثقافيةا
ونكاد اليوم . لقد اقتصرت الشعرية القدمية على وضع سجالت مستقصية للمقومات الشعرية- 3 

جنزم بأن القدماء قد ) 11(وحنن نتصفح دراسات من قبيل العمدة يف حماسن الشعر وآدابه البن رشيق
وميكن أن نقول . كانوا بارعني يف الكشف عن املقومات الشعرية واحملتويات الغرضية للقصيدة القدمية

) 12(إن جرداً من قبيل ذلك الذي يقدمه هوك بِلري. نفس الشيء وحنن نتحدث عن التراث الغريب
جدير باإلعجاب من حيث تقصيه ألغلب احملسنات البالغية، أو ملا اعترب يف حلظة تارخيية ما مقومات 

د قد كان كامالً ومستجيباً لكل ومع هذا فال نستطيع أن ندعي أن هذا اجلر. نالت تزكية املتذوقني
هذه السجالت تظل مقيدة بلحظاا التارخيية وأعراف . أجناس الشعر عند كل األمم ويف كل العصور

فإذا .الثقافة احملتضنة هلذا اجلنس الشعري أو ذاك وبطبيعة اللغة اليت استخدمها هذا اجلنس األديب أو ذاك
الستعارة مقوماً متمتعاً باحلظوة يف كل املصنفات البالغية كنا نزعم أن هناك شبه إمجاع على اعتبار ا

متاماً كما نقول إن القافية . القدمية فمن احملال حتقق نفس اإلمجاع على مقوم من قبيل التقدمي والتأخري
  :يقول يوري لومتان. اليت كانت مقوماً شعرياً عند القدماء مل تعد كذلك عند املعاصرين

استخراج االستعارات الغنية : ق على قصيدة رومانسية  الطريقة التاليةإذا كنا نستطيع أن نطب
والنعوت وعناصر أخرى مما يدخل يف إطار اخلطاب املكسو باحملسنات، وتقدمي تقييم للنسق املفهومي 
ولألسلوب على أساس تلك املقومات، فإن هذه الطريقة تغدو غري قابلة للتطبيق على منط الشعر 

< إيقاعاً>إننا ال نصادف هنا ال نعوتاً وال استعارات وال قوايف وال . 01830سنواتالْبوشِكيِني ل
  .      <)13(<أي مقوم فين>ظاهراً وال 

وهذا األمر املتعلق بالقيمة النسبية املنسوبة إىل نفس املقوم الشعري إضافة إىل مقومات غريها ال 
وصفي واستقرائي < علم>طيقا حبيسة تظهر إال يف عصور أو يف لغات أو يف أجناس جيعل السيو

يصعب أن يرتفع إىل مستوى العلوم النظرية العامة اليت تسيطر على موضوعها بعيداً عن القيود التارخيية 
  .   والثقافية واللغوية اخل اخل

وأعتقد . إال أن التحدي املرفوع يف وجه البالغة هو املتمثل يف مل هذا الشتات خبيط داليل ناظم
يائيات، باعتبارها علم الكشف عن معاين  الدالئل اللفظية وغري اللفظية، هي صاحبة مشروع أن السيم

فكيف ميكن أن تتفق القافية والوزن والدالئل . تقدمي األجوبة املناسبة عن هذا التساؤل املشروع
ادى حرج بل وكيف ميكن أن نتف. االعتباطية واالستعارة واإليقاع على اإلشارة إىل هذا املعىن بعينه

واحلقيقة أننا إذا أمكن أن نسند . نسبة املعىن إىل الوزن أو إىل اجلناس أو إىل حروف وحركات بعينها
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هذه املهمة إىل الدالئل اللفظية املعجمية فمن املستبعد القيام بنفس السهولة بإسناد هذه املهمة إىل وزن 
ن أن نشرك كل طبقات اخلطاب مبعىن آخر كيف ميك. عروضي أو إىل قافية أو إىل حمسن جناسي

  .الشعري يف توصيل نفس املعىن
وكل ما نتوفر عليه اآلن . إن السيميائيات ما تزال على هذا الصعيد طفالً حيبو وال يكاد يبني

جمرد مالحظات عبقرية حقاً ولكن ال ميكن أن ترتفع إىل مستوى النظرية اليت تنطبق على آداب أمة 
إننا نتوفر على بعض احلدوس .  املراحل التارخيية وكل الثقافاتناهيك عن آداب كل األمم وكل

 : العبقرية، من قبيل قول حازم القرطاجين

وملا كانت أغراض الشعر شىت وكان منها ما يقصد به اجلد والرصانة وما يقصد به اهلزل والرشاقة، >
 حتاكي تلك املقاصد مبا ومنها ما يقصد به البهاء والتفخيم وما يقصد به الصغار والتحقري، وجب أن

فإذا قصد الشاعر الفخر حاكى غرضه باألوزان الفخمة  الباهية . يناسبها من األوزان وخييلها للنفوس
الرصينة، وإذا قصد يف موضع قصداً هزلياً أو استخفافياً وقصد حتقري شيء أو العبث به حاكى ذلك مبا 

وكانت شعراء اليونانيني تلتزم لكل . يف كل مقصديناسبه من األوزان الطائشة القليلة البهاء، وكذلك 
  ).  14(<غرض وزناً يليق به ال يتعداه فيه إىل غريه

يذهب حازم إىل أن األوزان الشعرية باعتبارها تتابع حركات وسكنات حييل كل جنس منها 
وهذا . مبعىن أن جمرد انتظام احلركات والسكنات حييل على معىن. على معىن خاص تنفرد به دون غريها

إن بعض أجناس اهلياكل . الوضع هو الذي جيعل بعض البحور صاحلة لبعض األغراض دون غريها
 . العروضية تصلح للرثاء والبعض اآلخر يصلح للفخر واآلخر يصلح للغزل وهكذا دواليك

لشعر فإن ويف الوضع احلايل للعلوم املتصلة با. إال أن هذه احلدوس يف حاجة إىل التزكية برباهني جتريبية
  . هذا املطمح بعيد عن التحقق

إن كل حماوالت الربط . وما يقول عن األوزان ميكن أن يقال عن املقومات اللفظية األخرى
بني أشكال اجلناس واحملاكيات الطبيعية والقافية وبناء القصيدة والتفاعيل والنرب وبني املعىن هي جمرد 

وهذا العجز عن الربط بني متواليات لفظية . اين التجرييبانطباعات ال ترقى إىل مسستوى اإلثبات الربه
  .   ومقابالا الداللية ملما يثبط مهم السيميائيني يف وقتنا احلاضر

وكما اصطدمت اللسانيات بصخور املرجع واإلشاريات مبا يف ذلك األعالم والضمائر والظروف 
ل التداوليات الرحب، كذلك حدث الزمانية واملكانية اخل فأخرجتها من دائرة النصية إىل جما

للسميوطيقا اليت أخرجتها عوائق املعىن والتعدد الداليل وااز والقيمة اجلمالية ومتزق العالقة بني الباث 
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إن جمرد انفطار . واملتلقي ومسألة العالقة بالواقع، من جمال احملايثة النصية إىل جمال النظرية التواصلية
ي يف األدب والشعر خاصة جلدير بأن يطرح التحدي األكرب يف وجه احملايثة العالقة بني الباث واملتلق

ويعود هذا .  متلق  مضللة جداًص               ن           باث  :إن اخلطاطة الربيئة. والسيميوطيقا
 نظر كما يعود إىل الزعم بأن النص هو عينه يف نظر الباث ويف. إىل التطابق املزعوم بني الباث واملتلقي

وهذا الواقع هو الذي دفع إىل التأكيد، بلسان أقطاب املرسة البراِغية، على كون هذه العالقة . املتلقي
إن >: يقول دولُوِزيلْ. متلق> .....نص، هناك عالقة  نص> ....مزدوجة، إذ مقابل عالقة، باث

بني املؤلف واملتلقني الفعليني أو الدورة املنقسمة ختلق شروط تباعد، غري حمدود، زماين ومكاين وثقايف، 
وبالنتيجة فإن حتويل . وهذه املسافة املتغرية حتدث تعديالت مهمة وتوترات وتباينات داللية. احملتملني

سليب، إنه إعادة صياغة فعالة لرسالة فقَد صاحبها كلَّ < تفكيك>النصوص األدبية هو أكرب من جمرد 
اناً هامداً وهلذا فإنه يفعل يف النص ويلونه مبا حيمله من إن املتلقي ليس كي). 15(<سلطة عليها

وهكذا فمقابل الباث الذي ينتج رسالة، متسلحاً بكفاءات لغوية ومصاحبة . قناعات وأفكار وعواطف
للغة وإيديولوجية وثقافية وحمددات سيكولوجية وحماطاً بعامل اخلطاب، جند املتلقي املسلح هو أىضاً 

ليت ال تكون متطابقة مع مثيالا عند الباث؛ وهذا التباين الطبيعي هو الذي جيعل بنفس هذه الكفاءات ا
وما حيدث يف الكالم العادي حيدث . املتلقي ال يعيد إنتاج الرسالة اليت يتلقاها، وإمنا يعمد إىل تأويلها

إننا .  اجلاهليةففي الشعر ال نتلقى الشعر اجلاهلي بنفس املعاين اليت محلها يف. بشكل درامي يف الشعر
إال أن هذا التباين ال يقف عند حدود . نؤول انطالقاً من كفاءاتنا املختلفة أشد االختالف مع اجلاهليني

فكيف ميكن جلمهور اليوم احململ بثقافة مجالية واسعة . التنافر املعنوي، بل إنه ميتد إىل األبعاد اجلمالية
ضارية اجلديدة املمتدة من األدب إىل املسرح والسينما متتد من الشعر القدمي كله إىل اإلجنازات احل

أكيد أن هذا الزاد ال ميكن . والتليفزيون اخل اخل أن يتذوق الشعر اجلاهلي كما تذوقه مجهور اجلاهلية
والواقع أن هذا التنافر حيدث حىت بالنسبة إىل اآلداب اليت . تعطيله ألجل التذوق بنفس طريقة اجلاهليني

وهلذا فإن النصوص اليت يتلقاها هي نصوص مغايرة . ملتلقي جهاز يفور بالنشاط واحليويةإن ا. تعاصرنا
  . لليت يتصورها املبدع

 املتلقي مع ما                 إن وضع الشعر خارج إطار السيميوطيقا احملايثة وضمن العالقة الباث
وبعبارة .  أفضل الصناعة الشعريةحيمله كل واحد منهما من عتاد فعال من شأنه أن جيعلنا ندرك بشكل

إن هذا . أخرى إن السيميوطيقا الشعرية ال يكتمل مشروعها إال بتحوهلا إىل نظرية يف التواصل الشعري
 . اخلروج هو الشرط األساسي إلدراك مناسب للنص
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