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 يرتبط اهLم يوري لومتان يف جمال السـمييائيات عامة وسـمييائيات النص والثقافة      

موسكو. وقد مجعت هذه املدرسة  بني Yحثني من مدينيت 5رتو -خاصة، مبدرسة 5رتو
 وموسكو. ويتعلق أالمر، يف الواقع، Yٕسهام تقليدين ثقافيني يف الفكر الفيلولو` الرويس:

التقليد أالول جيسده الباحثون املوسكوفيتيون اlين ارتبط معلهم، يف أالصل، مبرشوع -
 لسانيات، غري ٔاهنم قدموا ٕاىل السـمييائيات من خالل اللسانيات.البحث يف جمال ال 

ٔاما التيار الثاين، فتجسده مجموعة 5رتو اليت اكنت تشـتغل Yٔالدب، غري ٔاهنا اهمتت -
 Yللسانيات.

لقد اكن �ختالف يف أالرضية الثقافية غنيا، حيث ٔادى اللقاء Yلنقد أالديب ٕاىل اهLم 
الثقايف. ٔاما اللقاء Yللسانيني، فقد نتج عنه اهLم الباحثني يف  اللسانيني Yلنص والسـياق

 جمال أالدب Yللغة بصفهتا"آلية لتوليد النصوص" .
وقد اعترب بوريس ٔاو سـبنسيك ٔان المتيزي بني املدارس الروسـية يتأسس عىل تقاليد قدمية 

 رخيها  الطويل: راخسة؛  ٕانه يعود، يف أالصل، ٕاىل تقاطب مزي املدارس الروسـية خالل 5
 من خالل مدرسة فور5نوف مبوسكو.-
 ٔاما برتسـبورغ، فمتزيت مبدرسة فزييلوفسيك.-

وقد ٔاصبح �ختالف جليا بني املدارس الفيلولوجية مع بداية القرن العرشين من خالل 
    عالقة التقاطب:عالقة التقاطب:عالقة التقاطب:عالقة التقاطب:

بصفهتم تكونت مبوسكو حلقة موسكو اللسانية، وقد اهمتوا Yٔالدب، غري ٔاهنم قاموا بذ� -
 Yحثني يف اللسانيات.
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ويف لينينكراد، تشلكت مدرسة نقدية من ٔابرز ٔاعال�ا ٕاخينباوم وتوماشفسيك وYختني -
 وغريمه.

بناء عىل هذا، مجعت مدرسة 5رتو موسكو بني تقليدين: املدرسة اللسانية ملوسكو واملدرسة 
ي والثقايف. غري ٔان ندوة أالدبية للينينكراد، وقد شلك هذا التالحق فرصة لالغتناء العلم

، يه اليت سـمتثل حلظة رئيسة 1962موسكو حول ا,راسة البنيوية ٔالنساق العالمات سـنة
 يف نشأة  وتبلور هذه املدرسة، وذ� من خالل عنرصين:

 شلكت هذه املرح¶ بداية تبديد اµاوف جتاه البنيوية يف �حتاد السوفيايت.-1
وى املهنجي و�بسـمتولو` بتحديد املوضوع، حيث متزيت هذه املرح¶ عىل املسـت -2

قدمت خالل الندوة عروض اهمتت بسـمييائيات اللغة واملنطق وسـمييائيات الفن وامليتولوجيا 
 ؤانساق التواصل غري اللغوية.

لقد اكن الباحثون املوسكوفيتيون لسانيني، غري ٔان ما يوحدمه هو اه�Lم Yللسانيات 
ٔاو سـبنسيك عىل مقاربهتم Yملقاربة اللسانية للسـمييوطيقا . غري ٔان البنيوية، �l يصطلح 

العنرص احلامس عىل املسـتوى املهنجي، متثل يف اه�Lم مبوضوع جديد و"مبادة جديدة" يه 
السيÂ، هذا املوضوع جعلهم يتخلون عن املناجه اللسانية اخلالصة، كام ٔاثر هذا التوجه يف فهم 

 النص ويف تصوره:
 ينظر للنص يف ٕاطار هذا التصور بصفته عالمة.ٔاصبح -
 وÆنيا بصفته شÅ من ٔاشاكل تنظمي العالمات.-

 برهن �ستÉر لهذه "املادة اجلديدة" عىل وجود عالقة مزدوجة بني النص والعالمة:
 ينظر للنص من Ìة بصفته مفهوما ÆنوË يتفرع عن العالمة.-
رئيسا يف عالقته Yلعالمة. يتضح ذ� يف لغة كام يفهم من جانب آخر، بصفته مفهوما -

 السيÂ، فهـي تسـتطيع التوليف بني عالمات مركبة متعددة.
 وقد حددت هذه املدرسة لنفسها الوظائف االٓتية:

تمكن الوظيفة اليت حددهتا لنفسها يف وصف اللغة يف لك ماكن ومىت اكن ذ� ممكنا، (لغة -
 اخلرائط، لغة السيÂ، لغة الفن...)
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لقد لعبت ٔاحباث املدرسة اليت عكفت عىل مواضيع جديدة ومقارYت سـمييوطيقية متنوعة، -
 دورا يف بلورة مناجه سـمييوطيقية جديدة.

انكباب املدرسة عىل هذه أالحباث جعلها التنحرص يف معرفة الفن، بل امتدت ٕاىل جماالت  -
 ول اµتلفة للعلوم إالنسانية.ٔاخرى، مما جعلها، بصفهتا علام، جتد لها موقعا يف ملتقى احلق

 .مفهوم الثقافة.1
حددت مدرسة 5رتوموسكو مجموعة من ٕاشاكليات البحث تُوحد بني هؤالء الباحثني يف تمية -

مشرتكة يه سـمييائيات الثقافة، �l انصب اه�Lم عىل حتديد مفهوم الثقافة، حيث نظروا 
 لها:
لغات خمتلفة (لغة أالدب، لغة التشكيل، لغة . من حيث تنظميها، تعترب الثقافة مجموعة 1

 السيÂ...) وتشـتغل هذه اللغات بناء عىل عالقة تفاعل ترابطي.
.ٕان وصف اللغات يكتيس ٔامهيته من كونه يندرج مضن سـياق من إالشاكليات ٔاكرث 2

.äتوسعا، ٕانه ميثل حتقيقا الٓلية ثقافية ٔاكرث تعم 
ٔان وظيفهتا يه التنظمي املبنني للعامل اlي حييط  . ولتطوير مفهوم الثقافة، يرى لومتان3

Yلاكئن البرشي، وبذ� تكون قادرة عىل توليد بنيات للتنظمي اlايت، ممتظهرة يف النصوص 
 وأالسنن، ٕاهنا تكون حول إالنسان كو� سـمييوطيقيا واجLعيا.

    ::::. سـميياء الكون. سـميياء الكون. سـميياء الكون. سـميياء الكون2222
الكون . متثل سـميياء الكون  سـيقوم يوري لومتان بصياغة هذا التطور من خالل سـميياء

منوذجا هيدف ٕاىل حتديد رشوط ٕانتاج وتواصل وتلقي أالخبار، ٔاي املعرفة اليت تنتجها 
 اخلطاYت املؤسساتية وأالدبية والفنية.

وقد شـيد يوري لومتان سـميياء الكون مسـتلهام تصور الفزيËيئ الرويس فري�ديسيك اlي 
لومتان لسـميياء الكون بصفهتا فضاء سـمييوطيقيا يتحدث عن الكون احليوي. وينظر يوري 

سابقا عىل لك فعل سـمييايئ ويه ٔاساسـية لوجود واشـتغال اللغات اµتلفة وٕالجرائية 
 التواصل، كام ٔان اللغات اµتلفة تشـتغل داخل هذا الفضاء.

 .خصائص سـميياء الكون.3
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 وفر عىل آليات للحوار:وتمتزي سـميياء الكون مبجموعة من اخلصائص ولها حدود وظيفية وتت
"مثل فضاء سـمييوطيقي رضوري لوجود واشـتغال اللغات اµتلفة، وليس بصفته حاصال 
للغات املوجودة، مبعىن واحد، سـميياء الكون لها وجود سابق عىل هذه اللغات وتوجد يف 

 حاò تفاعل مسـمتر مع هذه اللغات" .
وطيقيا سابقا عىل لك اللغات، وعىل لك ينظر يوري لومتان لسـميياء الكون بصفهتا فضاء سـميي

فعل ٕالنتاج اخلطاب، ٕاهنا تعد فضاء مفرتضا ممتزيا بوجود سابق عىل لك اللغات وعىل لك 
 صريورة ٕالنتاج اخلطاب: 

 ٕاهنا تعد لكية رضورية لوجود اللغات والشـتغالها.-
تعالق هبا من غري ٔان سـميياء الكون بصفهتا فضاء سابقا ورشطا لوجود هذه اللغات، فٕاهنا ت -

منظور تفاعيل. تعد سـميياء الكون سابقة عىل لك فعل سـمييايئ، كام مينحها يوري لومتان 
 ٔاولوية عىل مسـتوى ٕانتاج ٔاشاكل التواصل واللغات:

 "خارج سـميياء الكون، الميكن ٔان يكون هناك تواصل واللغة" .
 تعد سـميياء الكون، ٕاذن، رضورية ملامرسة التواصل وٕالنتاج اللغة.

        ::::. فضاء التعدد اللغوي. فضاء التعدد اللغوي. فضاء التعدد اللغوي. فضاء التعدد اللغوي1.31.31.31.3
ٕاىل جانب ٔاهنا تعترب فضاء سابقا عىل لك جتربة سـمييوطيقية ويف الوقت ذاته لكية رضورية 
لوجود هذه اللغات والشـتغالها، يعترب يوري لومتان سـميياء الكون، فضاء جيمع بني اللغات 

ية املتباينة، لغة املكونة للثقافة يف وظيفيهتا، ذ� ٔان اللغات: لغات ا موعات �جLع 
املراهقني، لغة املوضة، تنمتي لكها ٕاىل فضاء السـمييوزيس. �l فٕان الوحدة أالولية 
للسـمييوزيس تمتثل يف لكية الفضاء السـمييوطيقي. فالفضاء السـمييوطيقي لثقافة ما، ميثل 

ع االٓلية الفاع¶ والوحدة أالولية للسـمييوزيس. هذا الفضاء هو سـميياء الكون يف اصطال
يوري لومتان. وتعد سـميياء الكون رشطا لتطور الثقافة. تمتزي سـميياء  الكون مبجموعة من 

 القوانني اليت تنظم هذا الفضاء: 
 
 



  د/ عبد ا يد نويس                          موسكو)        –ر سـمييائيات �رتو ة ( النص من منظو آليات النصنص
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االثنانية: يعترب يوري لومتان ٔان إالثناية تشلك مبدءا يسهم يف تعدد اللغات داخل حقل -
 ثناين .ثقايف ودينايم، ذ� ٔان لك لغة تكونت حديثا تقسم وفق مبدٔا ا

تناظر، ذ� ٔاهنا التتسم Yلتطابق -تناظر: تمتزي اللغات داخل سـميياء الكون Yلال-الال-
تناظر من خالل العالقة بني مركز سـميياء الكون واحمليط. يف مركز -ا,اليل، ويتجىل الال

كون سـميياء الكون، تتكون اللغة املنظمة بنيوË وعىل رٔاسها اللغة الطبيعية، غري ٔان سـميياء ال
 تمتزي ٔايضا مبجموعة من اللغات اجلزئية اليت متٔال فضاء سـميياء الكون.

    جتانس:جتانس:جتانس:جتانس:----الالالالالالالال----
تمتزي اللغات اليت تكون فضاء سـميياء الكون Yلتنوع، ويتحدد الالجتانس  من خالل 

 عنرصين:
 تعدد العنارص اليت تكون سـميياء الكون.-
 اختالف الوظائف اليت تؤدهيا العنارص.-

صية نتيجة غزو النصوص للفضاءات السـمييوطيقية، ذ� ٔان مراحل تطور تتحقق هذه اخلا
 ثقافة ما تشهد اتصاالت وحوارات مع نصوص توجد خارج سـميياء الكون اخلاصة بثقافة ما.

    . دينامية سـميياء الكون.. دينامية سـميياء الكون.. دينامية سـميياء الكون.. دينامية سـميياء الكون.2.32.32.32.3
تمتزي سـميياء الكون Y,ينامية ، ذ� ٔان العنارص اليت تتكون مهنا ترتابط فä بيهنا بصيغة 

ركية ودينامية. يعد التطور يف الثقافة مغايرا لكية للتطور البيولو`؛ فالتطور البيولو` ح
حتمكه قوانني �نقراض و�نتقاء الطبيعي، ٔاما يف الفن فأالمر خيتلف، ذ� ٔان عنارص 

 قدمية ميكن دامئا ٔان تلعب دورا يف التطور الثقايف.
 . احلدود.3.3

الكون من بنيات توجد يف حاò مواÌة، �l فٕان يتكون الفضاء ا,اخيل لسـميياء 
وصف سـميياء الكون يدمج رضورة مقوò مضري املتلكم اليت تقمي عالقة تقابل  بني العامل 

 اخلاص "يب" ٔاو "بنا" والعامل اخلاص "هبم"، اlي يعد عدائيا وغري متنامغ.
ليل عىل ذ� ٔان الثقافات غري ٔان التقسـمي احلقيقي مصدره هو اللكيات الثقافية البرشية وا,

ورمغ عدم وجود اتصال بيهنا، تسـتعمل نفس الصيغ التعبريية لوصف العامل، فهـي تسـتعمل 
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 لكها العالقة بني"عاملنا" و"عاملهم".
وتمكن وظيفة مفهوم احلد يف الفصل بني ثقافتني حدوديتني متجاورتني ٔاو سـمييائيتني -

 هنام.متالصقتني، ويف الوقت ذاته يف التوحيد بي
 مفهوم يمتزي Yالزدواجية والتعدد. -
بناء عىل خاصييت �زدواجية والتعدد، يهنض احلد بوظيفة ترمجة النصوص من سـميياء -

 ٔاجنبية ٕاىل اللغة اخلاصة بنا.
    . دينامية أالنساق.. دينامية أالنساق.. دينامية أالنساق.. دينامية أالنساق.4444.3.3.3.3

ٕان الوصف اlايت امليتابنيوي لفضاء سـميياء الكون يكشف عن وجود مركز هو مركز 
ث توجد اللغة اخلاصة بنا، ٔاي لغتنا، غري ٔانه يف احمليط تصبح العالئق بني امليتابنية، حي

املامرسة السـمييوطيقية واملعايري املفروضة متوترة، حيث تظهر ٕابداعات تكون يف عالقة 
مواÌة مع املعايري �صطناعية، وتسـتنبت يف وسط سـمييوطيقي يطلق عليه يوري 

" ويه اليت تظهر فهيا اللغات اجلديدة، وجتسدها ٔامناط لومتان"منطقة ا,ينامية السـمييوطيقية
يف جمال الفن، حيث تكون أالنواع الهامشـية ٔاكرث ثورية من أالنواع اليت توجد يف مركز 

 الثقافة. 
 . مظاهر احلوارين الفضاءات الثقافية: آليات احلوار.5.3

دد للحوار مجموعة من يعترب يوري لومتان ٔان االٓلية أالولية للرتمجة يه احلوار،  �l حي
 اخلصائص:

تناظر: يتجىل من خالل �ختالفات احملايثة للبنيات السـمييوطيقية اليت يسـتعملها -الال-
 املامرسون للحوار.

 الوÌات التناوبية: استبدال أالدوار بني وضعية البث والتلقي.-
 ٔان اليكون �ختالف مطلقا، ٔالنه يف هذه احلاò يصبح احلوار مسـتحيال.-
 �خنراط �قتضايئ للمشاركني يف التواصل.-
 اليسـتقمي احلوار داخل فضاء توجد فيه ٔاشاكل تواصل �مينة.-
 يصبح احلوار مسـتحيال بني عنارص التوجد بيهنا لغة مشرتكة.-
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 53  " "السـميياء و النص أالديب السابع ا,ويل امللتقى  

 من بني العنارص أالساسـية يف احلوار، احلاجة للحوار.-
اهر 5رخي الثقافات، �l تعد هذه اخلصائص حسب يوري لومتان مالمئة لوصف بعض مظ

 يعمل، استنادا ٕالهيا، عىل تشييد منوذج للحوار بني الثقافات.
يف ٕاطار سـميياء الكون اليت تعد منوذجا ,راسة الثقافة، يقرتح يوري لومتان حتديدا ملفهوم 

نصية ومكو�ته السلمية وآليات تشييد -النص، حيث يقوم برصد عالقته مع املكو�ت اخلارج
 خالل ٕاجراءات النصنصة. النص من

    ::::.مفهوم النص.مفهوم النص.مفهوم النص.مفهوم النص4444
اختذ يوري لومتان من النص الوحدة أالولية للتحليل، وقدم مجموعة من العنارص لٕالملام 

 Yملفهوم.
    ::::نصيةنصيةنصيةنصية----. العالقات النصية واخلارج. العالقات النصية واخلارج. العالقات النصية واخلارج. العالقات النصية واخلارج1111....4444

نصية للنص أالديب ، -يدرج يوري لومتان يف سـياق حتديده للنص، مكون العالقات اخلارج
بصفهتا عالقة بني مجموع العنارص املثبتة داخل النص، ٔاي مج¶ العالمات وميكن ٔان حنددها 

اليت يتجسد من خاللها النص يف عالقهتا Yلعنارص اليت من خاللها يمت اختيار العالمات 
 املوظفة داخل النص.

نصية ورمغ ٔاهنا تشلك مكو� خارجيا، فٕاهنا تعد -غري ٔان  يوري لومتان يعترب ٔان البنية اخلارج
ورها خاضعة للسلمية كام توجد عليه اللغة يف النص الفين. وميكن ٔان نتصور ٔان لك بد

نصية. وميكن ٔان منزي العالقات -عنرص نيص ميكن ٔان يدخل يف عالقات مع بنيات خارج
 نصية Yلنسـبة للنص عىل مسـتوى اللغة الفنية وكذ� عىل مسـتوى إالرسالية الفنية.-اخلارج

ق حتديد هذا املكون ٔان النص الفين يندرج رضورة داخل بناء يعترب يوري لومتان يف سـيا
 نيص ويشلك يف عالقته به تقابال.-خارج
    ::::. العبارة. العبارة. العبارة. العبارة2.2.2.2.4444

نصية. -يتحقق النص استنادا ٕاىل مجموعة من العالمات احملددة وهو يقابل البنيات اخلارج
عية، �l وYلنسـبة حلاò أالدب، فٕان النص يتجسد، ٔاوال، من خالل عالمات اللغة الطبي 

عبارة تلزم الباحث Yلنظر للنص بصفته حتقيقا لنسق، ٔاي جتسـيدا -فٕان العبارة يف مقابل الال
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.  وكام ٔاشار ٕاىل ذ� يوري لومتان يف مقدمة حديثه، فٕان النص سـميت� دامئا  Ëماد
-نسقية، وهو يريد هبا العالقة بني النص وبني البنيات اخلارج-عنارص نسقية وعنارص خارج

 صية.ن 
    ::::. احلدود. احلدود. احلدود. احلدود3.3.3.3.4444

يعد مفهوم احلدود خاصية مقرتنة Yلنص، وهو ذو وظيفة متيزيية، ٕانه يرمس احلدود بني 
مكو�ت النص. غري ٔانه جيعل من احلد عالقة تقمي تقابال بني النص وبني العالمات ا سدة 

 مبدٔا مادË، ٔاي احملققة داخل النص، والعالمات اليت التندرج داخل النسق النيص بناء عىل
 تضمني.-التضمني والال

كام ٔانه من Ìة ٔاخرى، يقابل لك البىن اليت تكون حام¶ لسمة متيزيية مثل بنية اللغة -
 هنايئ من النصوص اللغوية.-الطبيعية ٔاو العدد الال

الميكن من Ìة ٔاخرى ٔان يفهم من التحديد ٔان النص جيسد بنية مغلقة يف عالقته -
ٔالخرى. ٕان لك نص حيدد من ,ن القارئ وفق مجموعة من Yلنصوص واللغات وأالنساق ا

السامت، فالنص الرسدي حيدد عىل سبيل املثال من خالل أالفعال وقوانني الرسد، والقارئ 
يتعرف عىل هوية النص بناء عىل هذه السامت، �l فٕان نقل مسة من السامت ٕاىل نص 

 تسهم يف تشكيل دالالت جديدة. آخر، يعد Yلنسـبة ليوري لومتان وسـي¶ من الوسائل اليت
يدخل مفهوم التحديد ٔايضا يف مفهوم السلمية، ذ� ٔان النص ميثل Yلنسـبة ليوري لومتان 
بناء مركبا من أالنساق التابعة، �l فٕان ٕاجراء التحديد يفيض ٕاىل ٔان مجموعة من العنارص 

ٔاو املقطع يف الشعر، اليت تنمتي ٕاىل البنية ا,اخلية للنص مثل حدود الفصول يف الرواية 
تؤدي وظيفة متيزي أالنساق التابعة داخل النص، ٕاهنا متثل عنارص تثري انتباه القارئ، حيث 
تربز  ٔانه بصدد نص يتقدم عىل شلك نسق يمتفصل ٕاىل ٔانساق 5بعة كام ٔاهنا تذكره بنسق 

 أالسنن الفنية اليت متزي لك نسق من هذه أالنساق التابعة.
وا,فع به السـتحضار أالسنن الفنية وامجلالية اليت متزي أالنساق التابعة، ٕان تذكري القارئ 

يؤدي وظيفة بنيوية، ٕانه يربز كيف يسهم هذا التعدد عىل مسـتوى أالسنن الفنية يف ٕاغناء 
 البناء من Ìة، ولكن، خاصة، كيف يسهم يف حتقيق التجديد ا,اليل.
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 55  " "السـميياء و النص أالديب السابع ا,ويل امللتقى  

 . السامت البنيوية للنص.4.4
ٕان ما ميزي النص الفين حسب يوري لومتان هو اخلاصية البنيوية، وتتحدد Yلنسـبة للنص من 
خالل مجموعة من اخلصائص اليت متزيه. اليعد النص من منظور هذه اخلاصية تعاقبا بسـيطا 
للعالمات داخل مسافة بني حدين خارجيني، ويعين هبام �سـهتالل واملقطع الهنايئ اlي 

غري ٔان النص يمتزي "بتنظمي داخيل" هو اlي حيو عىل املسـتوى املركيب  خيتمت به النص،
ٕاىل لك بنيوي. تتحقق هذه اخلاصية حني تشلك مج¶ من امللفوظات اليت تنمتي للغة 
الطبيعية بنية داخل النص ميكن وصفها Yلثانوية عىل مسـتوى التنظمي الفين. ٕان تكويهنا لبنية 

غة الطبيعية ٕاىل جمال التنظمي الفين املقرتن خبصائص شلكية هو اlي خيرÌا من جمال الل
 وفنية وداللية.

    . سلمية النص الف. سلمية النص الف. سلمية النص الف. سلمية النص الفينينينين: آليات النصنصة: آليات النصنصة: آليات النصنصة: آليات النصنصة4444....5555
    ::::البناء العالئقيالبناء العالئقيالبناء العالئقيالبناء العالئقي----أ أ أ أ 

يعترب يوري لومتان ٔان العبارة املادية ٔاو المتظهر املادي للنص من خالل اللغة، يطرح حني 
يكتيس ٔامهية ليس أالشـياء ولكن نأخذ بعني �عتبار مساòٔ نسق العالمات. ٕان ما 

"العالقات بني أالشـياء". فالعالقات بني أالشـياء يه اليت تلعب ا,ور الرئيس يف تشكيل 
النص. �l ينظر يوري لومتان للنص بصفته شÅ تنظمييا، ٔاي بصفته نسقا حمددا من 

 العالقات اليت تربط بني وحداته.
رتايض وبني الصورة الواقعية اليت يتشلك هناك فرق بني احلديث عن النص من منظور اف

علهيا. الصورة الواقعية تكون ٔاكرث تركيبا، ويستند يوري لومتان يف هذا التصور ٕاىل كون ٔان 
 لك نسق دينايم يتأطر داخل فضاء توجد داخ� ٔانساق دينامية ٔاخرى.

قوانني هناك ٔايضا شظاË من البنيات اليت مت تقويضها، �l فٕان النسق الخيضع فقط ل-
 تطوره اخلاص به، ولكنه يدخل يف عالقة مواÌة مع بنيات ٔاخرى.

يدرج خبصوص هذه املواÌات مفهومني: مفهوم"العريض" واملنتظم، ذ� ٔان ما -
 يعد"منتظام" داخل نسق، يكون"عرضيا" داخل النسق اlي يواÌه.

ٕاماكنية التطورات  ٕان ما هو"عريض" اليعد سلبيا، ولكنه من هذا املنظور ا,ينايم، يعزز-
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املسـتقبلية  ويرى نفس اليشء Yلنسـبة للنص الثقايف، ذ� ٔان 5رخي الثقافة Yلنسـبة لشعب 
 معني ميكن ٔان يفحص من وÌيت نظر خمتلفتني:

 بصفته تطورا حمايثا من داخل النص الثقايف.-1
ني وÌيت النظر بصفته نتيجة للتأثريات اخلارجية اµتلفة، �l فٕان العالقة اليت تربط ب-2

 يه عالقة التداخل، ذ� ٔان الفصل بيهنام يعد فقط فصال تقتضيه رضورة التجريد العلمي.
 الغزو والتشظي.-ب

بناء عىل التطور ا,ينايم للنسق، يعترب يوري لومتان ٔان غزو مقطع للغة ٔاجنبية معينة يعد 
 وظيفيا:

 اجلديدة.ٕان ٕادماج خطاYت داخل لغات يؤدي وظيفة توليد املعاين -
Yلنسـبة للمجال النيص، فٕان املظهر اlي جيسد الغزو النيص هو غزو نص ٔاجنيب لنص  

 آخر، ويه حاò"النص داخل النص" وتتحقق نصيا من خالل آليات النصنصة.
"ميكن للثقافة، ٕاجامال؛ ٔان تعترب مثل نص. غري ٔانه جيب ٔان نأخذ بعني �عتبار ٔان أالمر 

ىل سلمية من"النصوص داخل النصوص" املنحبكة. مادام ٔان يتعلق بنص مركب، يتوزع إ 
 ) حيمل مضنيا معىن �حنباك" .Tekstاملعىن �شـتقايق لللكمة الروسـية نص(

يعد النص Yلنسـبة ليوري لومتان مفهوما مركبا ٔالنه يتوزع من حيث معامريته ٕاىل سلمية من -
) يف اللغة Tekstهوم النص(النصوص داخل النصوص املنحبكة، حبيث يعيد �عتبار ملف 

 الروسـية اlي يتضمن يف املعىن �شـتقايق أالصيل مفهوم �حنباك.
 ينظر للنص بصفته فضاء دالليا خاضعا لتنظمي منسجم.-
يكمتل حتديد النص من خالل آلية"الغزو" اليت تدل عىل ترسب عنارص"عرضية" قادمة -

 من نصوص ٔاخرى.
ل مع البنيات الرئيسة وتؤدي ٕاىل وظيفة ويه تقوية تدخل هذه العنارص يف عالقة تفاع-

 "الالتوقعية" Yلنسـبة لتطور النص.
يدرج يوري لومتان مفهوم احلدود يف تشييد النص كام طرحه يف نظريته سـميياء الكون، -

 حيث ميزي داخل النص بني:
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 57  " "السـميياء و النص أالديب السابع ا,ويل امللتقى  

 نص.-احلدود اخلارجية اليت متزي بني النص والال-أ 
 بني جماالت التسـنني اµتلفة داخل النص. احلدود ا,اخلية اليت تقسم-ب
يالحظ ٔان راهنية احلدود داخل النص تتعزز خباصية احلركية،  ذ� ٔان احلدود تعد قاب¶ -

للحركة ولالخرتاق وذ� حني يتغري السنن الفين وامجلايل اlي ميزي مقطعا من املقاطع وهو 
هذه اخلاصية النصية. يف الفن يغزو وخيرتق جمال النص. يقدم يوري  لومتان مثاال عىل 

نص حيث -الÅسـييك، قاعدة المتثال، مثال، ٔاو ٕاطار اللوحة الفنية، ينمتي ٕاىل جمال الال
نص، يف حني ٔان فن الباروك يدمج هذه العنارص مجيعها مضن -ترمس حدود بني النص والال

 جمال النص وجيعلها تشلك مع الرمس ٔاو المتثال تأليفا وحيدا.
    ::::ضيدضيدضيدضيدن ن ن ن آلية الت آلية الت آلية الت آلية الت ----جججج

تتحقق هذه االٓلية بناء عىل التوليف البالغي بني"أالشـياء" و"العالمات ا,اò عىل 
أالشـياء"، داخل نص أديب واحد، وذ� من خالل آلية التنضيد ٔاو الكوالج ملقطع كبري من 
نص واقعي داخل النص أالديب والفين مثل إالدماج داخل فيمل ختيييل لوقائع 5رخيية حقيقية 

 العامل اخلار` اليت ال تعد من صنع الاكتب.ويه عنارص 
 وتفيض هذه الصيغة يف التوليف ٕاىل خلق ٔاثر مزدوج:

 تعزيز التقاليد االتفاقية.-
 ويف الوقت ذاته، تعزيز ٔاصاò النص.-

ٕان ٔاصاò النص ال تنبع من اتفاقية وواقعية النص الواقعي اlي يمت ٕادماجه ٔاو النص التابع، 
ضيد بصفته بناء بالغيا، فهو اlي حيقق ٔاثر"الواقعية أالصي¶"  داخل ولكهنا تنبع من التن 

 النص أالديب.
    ::::النص والتلفالنص والتلفالنص والتلفالنص والتلفظظظظ----دددد

 يمتزي النص الفين بطبيعة مزدوجة:
من Ìة، يبدو النص ؤ"نه واقع مسـتقل عن الاكتب، ٔاي ٔانه ميثل موضوعا من املواضيع -

 اµتلفة للعامل الواقعي.
Ìة ٔاخرى ٕاىل ٔان النص يشلك ٔايضا ٕابداعا يعود يف مصدره  غري ٔان يوري لومتان يشري من-



  

 " "السـميياء و النص أالديب السابع ا,ويل امللتقى      58

  د/ عبد ا يد نويس                            موسكو)      –آليات النصنصة ( النص من منظور سـمييائيات �رتو 

 ٕاىل ذات متلفظة ويدل عىل يشء ما.
يؤكد هذا التصور ،من خالل مفهوم الطبيعة املزدوجة للنص، عىل التلفظ، حيث يشري ٕاىل 
 تبلور النص بصفته نسقا، غري ٔانه يعود، يف أالصل، ٕاىل متلفظ ويكون نتيجة لعملية التلفظ.

النص داخل النص ٔاو النصنصة، ٔاي صيغ تشييد النص تعد بناء بالغيا خاصا،  ٕان ظاهرة
ذ� ٔان تشييد النص هبذه الصيغة يربز خاصية �ختالف بني أالسنن امجلالية والفنية للك 

 مقطع من املقاطع املرتاكبة داخل النص.
يشـتغل هبذه تصبح هذه اخلاصية عنرصا تكوينيا يف صريورة التأليف Yلنسـبة للاكتب اlي 

النصوص، وYلنسـبة للمتلقي اlي يتلقى النص من خالل المتيزي بني اخلصائص امجلالية 
 ووظيفهتا ا,اللية.

ٕان وظيفة هذا الرتاكب النيص متثل نوعا من التحويل لنسق سـمييايئ داخل نسق سـمييايئ 
 آخر. ميثل هذا التحويل النيص بناء بالغيا وقاعدة لتوليد املعىن يف النص.

ٕاىل جانب الوظيفة ا,اللية، ينجز التحويل النيص ٔايضا وظيفة تتصل Yلتجديد الفين 
 وامجلايل:

ٕاذا اكن النص يتطور يف غياب ٔافعال"الغزو" غري املتوقعة اليت تترسب من اخلارج، ويقدم -
هبذه الصيغة بنية وحيدة ومغلقة، فٕان تطوره سيتخذ صيغة دائرية، مبعىن ٔان هذا النص يقدم 

 حسن احلاالت نوعا من تكرار العنارص واملعطيات.يف أ 
عىل العكس من ذ�، فٕان إالدماج املسـمتر للعنارص اخلارجية داخل النسق حيقق للنص -

 يف الوقت ذاته طابعا ٔافقيا وال متوقعا، وخاصية الالتوقعية يه اليت تسهم يف منح النص بعدا
 لفوظات والنصوص.جتديدË وجتعل بنيته دامئة التطور ومنفتحة عىل امل

 عنارص حتليلية.-.5
 ميكن ٔان نقدم جتسـيدا لهذا البناء النظري منوذجني:

المنوذج أالول هو حتليل يوري لومتان لرواية مياكئيل بولاككوف: املعمل وماركريت ، تشـيد 
 الرواية اعLدا عىل ٕاجراء �حنباك بني نصني مسـتقلني:

 جتري مبوسكو واليت عارصت حياة الاكتب.يقوم النص أالول عىل رسد أالحداث اليت -
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 ٔاما النص الثاين، فيتحدث عن القدس Yمسها العربي؛ ٔاورشلمي.-
 يعترب يوري لومتان ٔان النص أالول حيمل لك سامت "الواقع": 

 طابع الراهنية.- 
 غين Yلتفاصيل الواقعية اليت يعرفها القارئ.-
 يتقدم بصفته اسـمترارية للزمن املعارص.-

قابل ذ�،ميثل احمليك الثاين اlي يتخذ موضوعا : ٔاورشلمي، نوعا من"النص داخل يف م
 النص"، ٕانه من خلق الشخصيات.

ال واقعيته تتحدد من خالل تعليقات ميتانصية حول شلك كتابته، حيث يمتزي النص -
 مبالحظات حول وظيفة الكتابة. تسـتخدم الكتابة يف النص آليات لتقنع القارئ بأن النص
أالول يعد واقعيا، ميكن ٔان يبرصه يف حني ٔان النص الثاين ال يعد كذ�، ويقدم عىل ٔانه 

 نص يسمع ويقرٔا.
لقد انهتج السارد تقنية يف توليف النصوص، ذ� ٔان نصوص احمليك الثاين حول ٔاورشلمي 

 تدمج دامئا يف هناية النصوص املوسكوفيتية. وتصبح؛ هبذه  الصيغة، نصوصا اسـهتاللية.
 ٔان النص بعد هذا التوزيع، يقوم بتغيري احلدود بني هذين الكونني: العامل املوسكوفييت كام

 اlي يعد واقعيا، يصبح مرتعا Yلوقائع االٔكرث فانتاستيكية.
ٕان القصدية الفنية عند بولاككوف تمكن يف ٔان هذا التأليف يعد آلية بالغية تصل بني نصني، 

اصة، وتريم هذه االٓلية البالغية ٕاىل توليد دالالت جديدة. لك واحد ميت� بنيته امجلالية اخل
ٕان القصدية ا,اللية عند بولاككوف من االٓلية النصية"النص داخل النص"، ال تمكن يف 
�بتعاد عن الواقع ولكن، عىل العكس من ذ�، هتدف ٕاىل ٕابراز الظاهر يف الواقع من 

 منظور ساخر.
ص من خالل لعبة �نعاكس املرآوية، ذ� ٔان ما ٕان العالقة بني النصني ميكن ٔان تشخ

 يبدو موضوعا واقعيا، يصبح انعاكسا حمرفا للواقع من منظور انتقادي.
المنوذج الثاين اlي نقدمه هو بعض عنارص التحليل لرواية: حصراء ، للروايئ الفرنيس 

  طبقة تقدم حمكيا:لولكزييو. يشـيد إالطار التأليفي العام لهذه الرواية من طبقتني نصيتني، لك
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.  الطبقة النصية  1910- 1909الطبقة النصية أالوىل يه بعنوان: الساقية امحلراء، شـتاء 
الثانية، بعنوان: السعادة. تمنو  الطبقتان النصيتان بشلك تناويب، حيث تتوقف الواحدة 

 لتبدٔا أالخرى.
ية والطبقة النصية أالوىل، ميكن ٔان نقف عند املقطع �سـهتاليل اlي يفتتح به السارد الراو 

 لنحلل عنارص البناء يف هذه الطبقة: 
 .1910-1909الساقية امحلراء، شـتاء 

"ظهروا، مثلام ما يكون عليه أالمر داخل حمل، عىل مقة الكثيب، نصفهم يظهر والنصف 
االٓخر خيتفي بفعل غبش الرمل اlي ترفعه ٔاقدا�م. بتؤدة، نزلوا حنو الوادي، متعقبني 

ق اليت ال يظهر لها ٔاثر. يف مقدمة القاف¶، اكن هناك الرجال، اكنوا ملتفني  داخل الطري
معاطفهم الصوفية، اكنت ٔاوÌهم مقنعة Yلوشاح أالزرق. ٕاىل جوارمه، اثنان ٔاو ثالثة من 

 . الرواية ).7امجلال، بعد ذ� املاعز مث اخلرفان..." (ص.
لرحي، رجال ونساء الضوء، رجال ونساء الليل، "لقد اكنوا رجال ونساء الرمال، رجال ونساء ا

مثلام يكون عليه أالمر داخل حمل، يف ٔاعىل الكثيب، كام ٔاهنم خلقوا من سامء بدون غيوم، 
واكنت يف ٔاعضاهئم  قساوة الفضاء. حيملون معهم اجلوع، العطش اlي يديم الشفاه، 

 .9الصمت القوي اlي تزهر فيه الشمس، الليايل الباردة..."ص.
يشـمتل املقطع �سـهتاليل عىل مجموعة من الصور الزمانية واملاكنية والصور اليت حتيل عىل 

 خشصيات وفواعل:
 الساقية امحلراء. -
-1909-1910. 
 رجال ونساء الرمال.-
 الكثبان.-
 الرمل.-
 الوادي.-
 الوشاح أالزرق.-
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 رحي الصحراء.-
املكون التارخيي والتخيييل و تتخلق الطبقة النصية أالوىل من خالل مكو�ت متعددة:

الصويف. تقدم حميك خشصية جامعية جيسدها رجال الصحراء الرحل، �l حيرض املكون 
الطبيعي املرتبط Yلصحراء يف عالقته Yٕالنسان داخل هذا الفضاء. جتسد هذه الطبقة 

ر الفرنيس النصية، ٔايضا ،عالقة املواÌة بني ماء العينني وحماريب الصحراء من Ìة واملسـتعم
 من Ìة ٔاخرى.

ٔاما الطبقة النصية الثانية بعنوان: السعادة، فتقدم حميك خشصية Æنية  الالحوا، ٕاهنا تعود يف 
 ٔاصولها ٕاىل الصحراء.

"يف هذه أالحياء اليت فهيا خلق كثري، هناك عدد كبري من الفقراء، وهؤالء مه اlين تنظر 
امل رثة، بوجوه  ذاب¶، رمغ الشمس...ترى ٕالهيم الال حوا  خاصة. ٕاهنا ترى النساء بأس

املسـنني بثياب مرقعة، ترى املتسكعني، الساكرى، أالجانب اlين ٔاهنكهم اجلوع، حيملون 
 .  الرواية ).269حقائب من ورق، وحقائب للمؤونة فارغة، ترى ٔاطفاال لوحدمه..."(ص.

 لشخصيات والفواعل:يقدم هذا املقطع مج¶ من الصور املاكنية والصور اليت تدل عىل ا
 الال (خشصية الال حوا)-
 أالحياء(ٔاحياء مرسـيليا)-
 أالجانب...-الساكرى-املتسكعون-أالطفال-الشخصيات احلام¶ ٔالدوار تäتية: النساء-

التعمتد احلاكية يف هذا احمليك تقنية احمليك أالول من حيث التأطري الزماين واملاكين من خالل 
انية، غري ٔاهنا تستند ٕاىل بعض املعينات اليت ميكن ٔان حتيل عىل عنوان ومعينات ماكنية وزم

ٔاهنا تتأطر مضن مرح¶ ما بعد احلرب العاملية الثانية. من هذه املؤرشات، جهرة الالحوا، ٕاىل 
مرسـيليا عىل منت Yخرة للصليب أالمحر. غري ٔان خشصية  الالحوا  ظلت مرتبطة عىل 

 النور، �l سـتقرر العودة ٕاىل الصحراء. ا,وام بصورة الصحراء اليت رٔات فهيا
"...اكنت ال ال تفكر قليال يف السامء املرصعة، يف الليل الطويل للصحراء، حيث اكنت ممددة 

 ، الرواية ).309عىل الرمل الصلب ٕاىل جانب احلرطاين، يتنفسان هبدوء..."( ص،
تني يعد بناء بالغيا عىل ميكن ٔان نالحظ ٔان الرتاكب التأليفي يف الرواية بني طبقتني نصي -
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املسـتوى الفين حتايثه دالò معيقة جيسدها اسـمترار فضاء الصحراء مبنظومته القميية  
واالٔكسـيولوجية. رمغ ٔان احمليك أالول ينهتـي Yالنكسار وجيسده موت الشـيخ ماء العينني 

بعودة  وهو يواجه حصبة حماريب الصحراء، النصارى الفرنسـيني، فٕان احمليك الثاين ينهتـي
الالحوا ٕاىل الصحراء، وبفعل الوالدة، مما يؤرش عىل اسـمترارية الفعل داخل فضاء الصحراء، 

 وعىل  �لتصاق العميق ٔايضا هبذا الفضاء.
ٕان النصنصة القامئة عىل التوليف بني طبقتني نصيتني تمنوان بشلك تناويب، حيث تتوقف 

تشييد النص من منظور سلمي ويف بلورة الواحدة لتبدٔا أالخرى، تعد بناء بالغيا يسهم يف 
 دالò للرواية.
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