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ملخّ ص

ال أحــد جيــادل يف الــدور الريــادي الــذي لعبتــه حلقــة بــراغ اللســانية خــال الثالثينيــات واألربعينيــات مــن
القــرن الفــارط يف تطــور الفكــر اللســاين العاملــي ،عــى أن ق ّلــة مــن النــاس يعرفــون أن الفضــل يرجــع إليهــم

يف نشــأة ســيميائيات الثقافــة والفــن بعامــة ،وســيميائيات املــرح عــى وجــه اخلصــوص .فقــد حاولــوا نقــل
العــدة املفاهيميــة واإلجــراءات املنهجيــة التــي صيغــت لدراســة اللغــة الطبيعيــة إىل دراســة أنظمــة رمزيــة

أخــرى ،حماولــن بذلــك حتقيــق حلــم فردينانــد دو سوســر بقيــام علــم شــامل للعالمــات .هكــذا حتــاول

هــذه املقالــة أن ترصــد هــذا االنتقــال مــن اللســانيات البنيويــة إىل الســيميائيات املرسحيــة ،مســلطة الضــوء

عــى رشوط ترحيــل مجلــة مــن املفاهيــم األساســية مــن املجــال اللســاين إىل جمــال الدراســات املرسحيــة ،وأن

تــرز الــدور احلاســم الــذي لعبــه رواد احللقــة يف رســم املنحــى الــذي ســيتخذه البحــث الســيميائي املرسحــي
بعدهــم.
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Abstract

Nobody denies the leading role Prague Linguistic Series has played in the development of the international linguistic thinking during the 1930s and 1940s of the last
century. Given that, only few people are aware of the fact that the merit of the establishment of cultural semiotics in art generally and in theater semiotics in particular
goes back to them. They have tried to transfer the conceptual tools and curriculum
procedures, which have been formulated to study Natural Language, other coded
study systems, trying in this way to realize the dream of Ferdinand de Saussure, i.e.,
to come up with a holistic science of signs. This article, thus, tries to pinpoint the
transfer from structural linguistics to theater semiotics, shedding light on the conditions of taking a sentence from its basic concept in the linguistic field to the theater
semiotic domain. It also tries to demonstrate the pertinent role of the series’ pioneers
in tracing the path that theater semiotics research would follow.
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مقدّ مة

ملــاذا العــودة إىل مدرســة بــراغ اليــوم؟ هــل يمكــن أن يســلط البحــث يف أعــال رواد هــذه احللقــة ضــو ًءا

جديــدً ا عــى نشــأة ســيميائيات املــرح ،والكيفيــة التــي ننظــر هبــا إىل املــرح اليــوم ونقــرؤه؟

لقــد شــكلت حلقــة بــراغ اللســانية بــا منــازع مرحلــة حاســمة يف تطــور الفكــر اللســاين العاملــي ،لكنهــا

أيضــا حلظــة فريــدة مــن حلظــات تطــور ســيميائيات الفــن بعامــة ،وســيميائيات الفــن املرسحــي بوجــه
م ّثلــت ً

خــاص .وهــي تســتمد أصالتهــا مــن كوهنــا شــكلت فرصــة مجعــت بــن علــاء ومفكريــن وفنانــن جــاؤوا مــن

آفــاق جغرافيــة وثقافيــة ومعرفيــة متباينــة.

لقــد خ َطــت ســيميائيات املــرح خطــوات واســعة منــذ أن وضــع هــؤالء الــرواد أوىل لبناهتــا يف بدايــة

الثالثينيــات مــن القــرن الفــارط .عــى أن مــا أســهموا بــه –رغــم مــي أكثــر مــن ســتة عقــود عليــه– مــا زال

ـرا مــن املفاهيــم واألدوات املنهجيــة
حيافــظ عــى راهنيتــه ،وحيظــى بقيمــة علميــة ومنهجيــة كبريتــن .ذلــك أن كثـ ً
التــي صاغوهــا لدراســة املــرح مــا زالــت متداولــة يف الدراســات الســيميائية املرسحيــة إىل اليــوم.

لقــد ســعى رواد حلقــة بــراغ جاهديــن إىل الربــط بــن نتائــج البحــث اللســاين البنيــوي واملقاربــات اجلامليــة

للفــن .وهبــذا املعنــى ،فهــم يمثلــون صلــة وصــل بــن االســتثيقى وســيميائيات املــرح احلديثــة ،وبــن البنيويــة
واملاركســية ،وبــن الدراســة املحايثــة للفــن عمو ًمــا ،واملــرح بخاصــة ،والتحليــل الســيميائي الــذي يأخــذ يف

اعتبــاره الســياق االجتامعــي والثقــايف.

توجــد تشيكوســلوفاكيا وســط أوروبــا ،يف موقــع جغــرايف مناســب للتبــادل الثقــايف والفكــري بــن رشق

ـارا ثقاف ًّيــا الف ًتــا يف فــرة مــا بــن احلربــن،
القــارة وغرهبــا ،وبــن شــاهلا وجنوهبــا .وقــد عــرف هــذا البلــد ازدهـ ً

ـتقرا هلــم إثــر الثــورة البلشــيفية ،منهــم علــاء
ال سـ ّيام بعــد أن اختــذه عــدد كبــر مــن صفــوة املثقفــن الــروس مسـ ً

لســان ومؤرخــون وفالســفة ونقــاد وإثنوغرافيــون ...ســامهت ثلــة منهــم يف تأســيس حلقــة بــراغ اللســانية.

تأسســت هــذه احللقــة يف شــهر أكتوبــر مــن ســنة  1926بمبــادرة مــن جمموعــة مــن الباحثــن التشــيكيني

أمثــال فيليــم ماتيســيوس ( )Vilém Mathesiusويــان موكاروفســكي ( ،)Jan Mukarovskyومشــاركة

بعــض العلــاء الــروس أمثــال رومــان جاكوبســون ( )Roman Jakobsonوســرغي كارسيفســكي (Sergeï
 )Karcevskiونيكــوالي تروبتســكوي ( ...)Nicolaï Troubetzkoyوقــد كان هدفهــم هــو دحــض أطاريــح
النحــاة اجلــدد ،وجتــاوز النزعــة الوضعيــة التــي كانــت مســيطرة عــى الدراســات اللغويــة.

حــرره برفقــة زميل ْيــه الروســيني
عــى أن الــوالدة الفعليــة للحلقــة كانــت حــن قــدم جاكوبســون «بيانًــا» ّ
تروبوتســكوي وكارسيفســكي ســنة  ،1927وعرضــوه أمــام أعضــاء احللقــة ملناقشــته وتعديلــه ،ثــم ُألقــي يف
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املؤمتــر العاملــي لعلــوم اللســان املنعقــد بالهــاي ســنة  .1928وقــد اعت ُِمــد هــذا النــص يف الســنة املواليــة

لصياغــة املبــادئ العــرة التــي ُرفعــت إىل مؤمتــر الفالســفة الســافيني املنعقــد يف بــراغ ســنة  .1929هــذه
املبــادئ ســميت أطاريــح حلقــة بــراغ ونــرت يف اجلــزء األول مــن أعــال احللقــة.1

كانــت الفكــرة األساســية يف تلــك األطاريــح هــي رضورة النظــر إىل اللغــة كنســق وظيفــي بحيــث «ال يمكــن

أي واقعــة لغويــة مــن دون األخــذ بعــن االعتبــار النســق الــذي تنتمــي إليــه» .2ومعنــى كــون نســق اللغــة
فهــم ّ
بعضــا فحســب ،بــل أن هــذه
وظيف ًيــا ،ال يقتــر عــى أن عنــارصه ال يمكــن أن تــدرس بمعــزل عــن بعضهــا ً
موج ًهــا إىل هــدف ،شــأهنا يف ذلــك شــأن باقــي إنتاجــات
اللغــة تلعــب ً
أيضــا وظيفــة ،بمعنــى أهنــا تشــكل نسـ ًقا ّ

النشــاط اإلنســاين .وهــذا اهلــدف هــو التعبــر والتواصــل .3فالوظائــف هــي التــي تنظــم بنيــة اللغــة ،وهــذه البنيــة

يمكــن أن تتغــر بحســب الوظائــف التــي تؤدهيــا ،إذ إن التغــرات التــي تطــال البنيــة الصوتيــة والبنيــة النحويــة
والتأليــف املعجمــي تتوقــف عــى تلــك الوظائــف.4

ثــم إن مــا ينبغــي أن ير ّكــز عليــه عــامل اللســان يف هــذا النســق ،هــو حالتــه الراهنــة ،أي مســتواه الســنكروين،

لكــن مــن دون إغفــال بعــده التعاقبــي الدياكــروين ،إذ ال يمكــن دراســة التحــوالت التــي تصيــب لغــة مــن
ـم فيــه ذلــك التحــول .فــا وجــود لتعاقــب مــن دون
اللغــات مــن دون األخــذ بعــن االعتبــار النســق الــذي تـ ّ

تزامــن.5

وعــى الرغــم مــن ارتبــاط اســم هــذه احللقــة باللســانيات ،فــإن اهتــام أعضائهــا مل يقتــر عــى الظواهــر

أيضــا دراســة األدب والفنــون بمختلــف أنواعهــا والفولكلــور والثقافــة الشــعبية ...ولعــل
اللغويــة بــل شــمل ً

أعظــم إنجــاز قــام بــه أعضــاء هــذه احللقــة هــو أهنــم حاولــوا نقــل الطرائــق واملفاهيــم واإلجــراءات التــي
اســتحدثوها يف جمــال دراســة اللغــة الطبيعيــة ،وال ســيام يف جانبهــا الفونولوجــي ،إىل أنســقة ثقافيــة أخــرى،

لفظيــة كانــت كاألدب ،أو ســمعية كاملوســيقى أو برصيــة كالنحــت والتصويــر ،أو جتمــع بــن كل ذلــك كاملــرح
والســينام.

نموذجــا لتحليــل تلــك األنســقة،
وبــا أن اللغــة الطبيعيــة هــي النســق التواصــي األشــيع ،فقــد اختــذوه
ً

مســتثمرين األدوات التحليليــة واملنهجيــة التــي صيغــت لدراســته الكتشــاف القوانــن والقواعــد التــي حتكــم
األنســقة األخــرى التــي كانــت دراســتها مــا تــزال بدائيــة .بعبــارة أخــرى كان رواد حلقــة بــراغ مــن األوائــل

 -1نرشت احللقة ثامنية جملدات من أعامهلا بني  1929و ،1939حمررة بالفرنسية واألملانية واإلنجليزية .وقد رشعوا منذ  1935يف إصدار جملة
«الكلمة وف ّن الكلمة» باللغة التشيكية.
2- Havranek B., Jakobson R., Trubeckoj N., Mathesuis V., Mukarovsky. J et al., Mélanges linguistiques,
dédié au 1er congrès des philosophes slaves (Prague, 1929), p. 14.
 -3املرجع نفسه ،ص .14
4- Fontaine J., “La conception du système linguistique au cercle linguistique de Prague”, Cahiers de
linguistique et des sciences de langage n1994 ,5°, p.11.
 -5املرجع نفسه ،ص .14
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ـعوا إىل حتقيــق حلــم فريدينانــد دو سوســر ( )Saussure F. deباســتحداث علــم ال يقتــر عــى
الذيــن سـ ْ

دراســة العالمــات اللســانية ،بــل يتجاوزهــا إىل كافــة أنــواع العالمــات واألنســقة الدالــة .عــى أنــه تلــزم اإلشــارة
إىل أن نقلهــم لتلــك العــدة املفاهيميــة واملنهجيــة مــن دراســة اللســان إىل دراســة األنســقة األخــرى مل تكــن

ميكانيكيــة ،بــل اقتضــت منهــم مراجعــة الكثــر منهــا قصــد تكييفــه أو توســيعه ليناســب املجــال املنقــول إليــه.
ً
وإمجــال ،فقــد حــاول رواد هــذه املدرســة تعميــم النمــوذج البنيــوي لدراســة الظواهــر الثقافيــة والرمزيــة،

فنيــة كانــت أم غــر فنيــة ،باعتبــاره النمــوذج العلمــي القــادر عــى متكــن العلــاء مــن ســر أغــوار تلــك الظواهــر،

وفهــم كيفيــة اشــتغاهلا .يقــول يــري فيلرتوتســكي( )J. Veltruskyوهــو يتحــدث عــن مهمــة الســيميائيات

يف جمــال الفــن املرسحــي« :مــا تدعــو احلاجــة إليــه باملقــام األول هــو –بتعبــر جمــازي– دراســة فونولوجيــا
ومورفولوجيــا ونحـ ِ
ـو املــرح ،ثــم ســيأيت يف حلظــة الحقــة دور البحــث يف جانــب الداللــة» 6عــى غــرار مــا تــم
يف جمــال دراســة اللغــات الطبيعيــة.

ناقصــا مــا مل ُيعــن بالبعــد الســيميائي
ال غرابــة إ ًذا إذا وجدنــا رواد هــذه احللقــة يعتــرون أن نقــد الفــن ســيظل ً

لألعــال الفنيــة .يقــول موكاروفســكي (« :)Jan Mukarovskyطاملــا مل يتــم توضيــح الطابــع الســيميائي للفــن،
ســتبقى دراســة بنيــة العمــل الفنــي ناقصــة بالــرورة .فبــدون توجيــه ســيميائي ،ســيظل ُمن ّظــر الفــن دائــم
ـارشا حلالــة الكاتــب النفســية ،بــل الفيزيولوجيــة ،أو
النــزوع إىل اعتبــار الفــن بنــا ًء شــكل ًيا رص ًفــا ،أو
ً
انعكاســا مبـ ً

انعكاســا للواقــع املميــز الــذي يعــر عنــه العمــل ،أو صــورة للوضعيــة اإليديولوجيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة
ً
والثقافيــة لوســط مــن األوســاط ...وحــده املنظــور الســيميائي قــادر عــى متكــن النقــاد مــن التعــرف عــى

الوجــود املســتقل والدينامــي احلقيقــي للبنيــة الفنيــة ،وفهــم تطورهــا كحركــة حمايثــة ،لكــن يف عالقــة جدليــة
مســتمرة مــع تطــور احلقــول الثقافيــة األخــرى».7

لقــد أحــدث تطبيــق هــذا اإلبــدال العلمــي اجلديــد ثــورة حقيقيــة يف جمــال نظريــة املــرح والدراســات

املرسحيــة .فــأول مــرة صــار العــرض املرسحــي موضــوع بحــث مســتقل ،وهــو إنجــاز يف منتهــى األمهيــة ،إذ
خ ّلــص املــرح مــن هيمنــة األدب مــن جهــة ،وخ ّلــص –مــن جهــة ثانيــة– النقــد املرسحــي مــن ســطوة النقــد
األديب الــذي كان خيتــزل العمــل املرسحــي يف النــص الدرامــي ،ويقــف عنــد معاجلــة جوانبــه األدبيــة والدراميــة،

مــع إغفــال شــبه تــام لبعــده الفرجــوي.8

متثــل ســنة  1931حلظــة فارقــة يف تاريــخ الدراســات املرسحيــة .ففــي هــذه الســنة صــدر يف تشيكوســلوفاكيا
6- Jirí Veltruský, “Structuralism and theatre”, in Theatre theory reader, edited by D. Drozd, T. Kacer, and
D. Sparling (Karolinum Press, 2016), p. 84.
7- Mukarovsky J., “Art as semiological fact” in 20th century studies, edited by Stephen Bann, number
15/16, Visual Poetics, p. 10.
8- De Toro F., “The legacy of linguistic circle of Prague”, Theatralia, special issue on structuralist theatre theory:
Prague semiotic stage, Volume 15, Issue 2, (2012), p. 26.
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بحثــان ســيغريان جمــرى االهتــام النقــدي بالفــن املرسحــي .األول ألوطــاكار زيــش ( )Otakar Zichبعنــوان
«اســتثيقى فــن الدرامــا» ( ،)The Aesthetics of Art of Dramaوالثــاين ليــان موكاروفســكي بعنــوان
«التحليــل البنيــوي لفــن املمثــل» (An Attempt to Structural Analysis for The Phenomena

عضــوا مــن أعضــاء حلقــة بــراغ ،فــإن تصوراتــه تلتقــي بكثــر
 .)of The Actorورغــم أن زيــش مل يكــن
ً

ملهمهــم يف هــذا املجــال.
مــن تصوراهتــم ،بــل هــم يعدّ ونــه
َ

لقــد كان زيــش أول مــن قــال بــأن املــرح يتألــف مــن مكونــات غــر متجانســة ومتعالقــة ،تنتظــم يف نســق

يوحدهــا .ومــا دامــت كذلــك ،فــا أحــد منهــا هييمــن عــى املكونــات األخــرى ،بــا يف ذلــك النــص الدرامــي.
عنــرا مــن عنــارص العــرض املرسحــي
فهــو ال ي ْفضــل األنســقة األخــرى بــيء ،وال يعــدو أن يكــون
ً
الــذي ُيعــدّ ً
كل متامسـكًا .وقــد كان هلــذا اإلحلــاح عــى ذلــك التعالــق بــن األنســقة غــر املتجانســة يف املــرح،
ـع عــى معارصيــه مــن رواد حلقــة بــراغ وعــى مــن جــاء بعدهــم مــن
وكــذا رفــض هيمنــة النــص الدرامــي ،وقـ ٌ

ســيميائيي املــرح.

لقــد صــدر زيــش عــن تصــور ســيميائي واضــح للفــن املرسحــي رغــم أنــه تــاىف اســتعامل بعــض املفاهيــم

املركزيــة يف الســيميائيات التشــيكية التــي شــاعت خــال الثالثينيــات مــن القــرن املــايض مــن قبيــل عالمــة
وبنيــة ،وقــدم تعري ًفــا جديــدً ا للفــن املرسحــي ،ال يســتند عــى النــص الدرامــي ،بــل يركــز عــى زاويــة التلقــي.

ـخصه ممثلــون عــى اخلشــبة».9
فالعــرض املرسحــي عنــده« :عمــل فنــي يقــوم عــى عــرض تفاعــل إنســاين يشـ ّ

وهــو تعريــف يشــهد عــى أن زيــش كان واع ًيــا بالطابــع الســيميائي للعــرض ،بحيــث حــدد املوضــوع (العــرض)
كعالمــة مؤلفــة مــن ّ
دال (تشــخيص املمثلــن) ومدلــول (تفاعــل إنســاين).
أمــا موكاروفســكي فركــز يف مقالتــه عــى حتليــل املمثــل بوصفــه عالمــة ،وأبــرز بــأن اللغــة ليســت النســق
الوحيــد الــذي يمكــن أن يــدرس دراســة ســيميائية ،أي بوصفــه نشــا ًطا ينتــج املعنــى اعتــا ًدا عــى بعــض
أيضــا يمكــن أن خيضــع لدراســة مــن نفــس املنظــور بــا أنــه يملــك قواعــد اشــتغاله
القواعــد ،بــل التمثيــل ً
اخلاصــة.

لقــد اكتســت هــذه اخلطــوة التــي أقــدم عليهــا موكاروفســكي أمهيــة بالغــة يف تاريــخ النظريــة والنقــد

املرسحيــن ،إذ أفســحت املجــال أمــام دراســة مــا جيــري عــى خشــبة املــرح ،ومــا يصــدر عنهــا مــن رســائل،

باعتبارهــا عالمــات.

أيضــا يف وجه املامرســة
مل يفتــح هــذا التصــور اجلديــد آفا ًقــا رحبــة أمــام البحــث املرسحــي فحســب ،بــل فتحهــا ً
ِ
ـرا حمّــص فيــه الباحثــون والنقــاد تصوراهتــم وأدواهتــم
املرسحيــة ،بحيــث يمكــن القــول إن احللقــة شــكلت مـ َ
ً -9
أخذا عن:
Sarah Flock, Rayonnement de la poétique d’Otomar Krejča en Belgique francophone, thèse de doctorat
présentée à L’université de Bruxelles, Année académique 2010-2011, p.75-76.
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املنهجيــة املســتنبطة مــن حتليــل األعــال املرسحيــة ،كــا م ّثلــت يف اآلن ذاتــه حلبــة جــرب فيهــا زمــرة مــن صفــوة
املخرجــن الكثــر مــن أفــكار واجتهــادات أولئــك الباحثــن .وهــو أمــر ال ينبغــي أن يثــر اســتغرابنا ،الســيام إذا

ـارا ،أمثــال ياندريــش هونــزل ( )J. Honzlوفرانتيشــك بوريــان
علمنــا أن مــن بــن أعضــاء احللقــة خمرجــن كبـ ً

( )Emil František Burianوغريمهــا.10

لقــد قــام مــروع حلقــة بــراغ النظــري والنقــدي يف جمــال الدراســات املرسحيــة بخاصــة عــى التناغــم

والتفاعــل بــن ثالثــة فاعلــن :الباحثــون واملنظــرون مــن جهــة ،واملخرجــون (املبدعــون بعامــة) مــن جهــة ثانيــة،
واجلمهــور (املتلقــي) مــن جهــة ثالثــة.

أيضــا .وال
فبمقــدار مــا أفــادت أعــال احللقــة احلرك ـ َة املرسحيــة يف تشيكوســلوفاكيا ،فإهنــا اســتفادت منهــا ً

أدل عــى ذلــك مــن االرتبــاط الوثيــق الــذي كان بــن مفكــري احللقــة وبــن رواد املــرح الطليعــي آنــذاك.

فقــد كانــوا ُيقبلــون عــى متابعــة العــروض املرسحيــة ،حيللوهنــا وخيتــرون فيهــا مفاهيمهــم وأدواهتــم النقديــة

اجلديــدة ،ويرســمون بذلــك درو ًبــا جديــدة أمــام التجــارب الطليعيــة يف اإلخــراج املرسحــي .كــا أهنــم اشــتغلوا
ً
كثــرا مــن أشــكال
فضــا عــن العــروض املرسحيــة،
عــى متــن مرسحــي شــديد التنــوع والغنــى ،يشــمل
ً
الفرجــة الشــعبية كمــرح الدمــى وفنــون الســرك واملســارح التقليديــة الرشقيــة.

ـرا مــن
والواقــع أن اشــتغال رواد احللقــة عــى املــرح الطليعــي املتســم بالتحــول وعــدم االســتقرار جعــل كثـ ً

تصوراهتــم وأدواهتــم املنهجيــة دائمــة التحــول والتطــور ،كــا جعــل تناوهلــم ملكونــات الفــن املرسحــي يتــم
ـورا عــى التقابــات الكــرى مــن قبيــل املمثــل والفضــاء ،والعــرض والنــص،
مــن زوايــا متعــددة ،إذ ركــزوا طـ ً
أمــورا أدق كالعالقــة بــن اإليــاء وتعابــر الوجــه ،أو بينــه وبــن
طــورا آخــر
واملمثــل والدميــة ...وعاجلــوا
ً
ً

تلوينــات الصــوت ومــا إىل ذلــك...

خلّــص يــري فيلرتوســكي ( )J. Veltroskyاملهمــة امللقــاة عــى كاهــل الدراســات املرسحيــة مــن منظــور

أعضــاء حلقــة بــراغ بقولــه« :إن أعجــل مهمــة ينبغــي أن تقــوم هبــا الدراســات املرسحيــة هــي تفحــص كل
املكونــات املفــردة يف بنيــة العــرض املرسحــي ،للكشــف عــن الكيفيــة التــي يؤ ّثــر هبــا كل مكــون مــن تلــك
املكونــات ،بالنظــر إىل خصائصــه املميــزة ،يف البنيــة بأكملهــا ...ال ينبغــي االقتصــار عــى وصــف كلمــة أو إيــاءة
أيضــا دراســة خصائــص العالمــة املرسحيــة يف ك ّل ّيتهــا ،باعتبارهــا تولي ًفــا
أو جمموعــة مــن العالمــات ،بــل يلــزم ً

بــن أنســقة عالميــة متنوعــة ،ممثلــة بمكوناهتــا املفــردة».11

يتضــح مــن هــذا الــكالم أن مــروع حلقــة بــراغ يف جمــال البحــث املرسحــي كان هــو دراســة العمــل

 -10انظر:

Veronika Ambros, Prague’s experimental stage: Laboratory of theatre and semiotics, 2008, p. 45 and
65.

ً -11
أخذا عن:

Drozd D., Kacer T. and Sparling D., Theatre theory reader (Karolinum Press, 2016), p. 13.
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املرسحــي كبنيــة مــن العالمــات التــي تشــتغل داخلهــا مجلــة مــن األنســاق العالميــة املتباينــة مــن حيــث مــادة

تعبريهــا وقواعــد اشــتغاهلا ،املنصهــرة يف كل موحــد ،بحيــث تكتســب معناهــا مــن خــال تفاعلهــا مــع بعضهــا

بعضــا مــن جهــة ،ومــع ذلــك الــكل الناظــم مــن جهــة ثانيــة .ولتنفيــذ هــذا املــروع ،اضطــر رواد احللقــة –كــا
ً

ســلف– إىل اســتعارة عــدد مــن املفاهيــم واإلجــراءات املنهجيــة مــن اللســانيات ،وعمــدوا إىل تكييفهــا حتــى

تتناســب مــع جمــال اشــتغاهلم .ولعــل مــن بــن املفاهيــم املركزيــة التــي اســتعاروها نذكــر مفهــوم العالمــة.
ذلــك بأهنــم جعلــوا مــن بــن رهاناهتــم الكــرى خــال فــرة مــا بــن احلربــن تعريــف العالمــة املرسحيــة،
واســتجالء خصائصهــا .عــى أهنــم اســتعاروا إىل جانبهــا مفاهيــم أخــرى ال تقــل عنهــا أمهيــة مــن قبيــل مفهــوم
البنيــة ومفهــوم الوظيفــة والديناميــة والرتاتبيــة أو اهلرميــة وغريهــا .ونحــن يف هــذه املقالــة ســنقف عنــد بعــض

تلــك املفاهيــم لنعـ ّـرف هبــا ،ونــرز التغيــرات التــي حلقتهــا عنــد نقلهــا مــن احلقــل اللســاين إىل جمــال الدراســات
املرسحيــة ،مــع اإلشــارة إىل موقعهــا داخــل اجلهــاز املفاهيمــي للحلقــة.

ينطلــق رواد حلقــة بــراغ يف تصورهــم للمــرح مــن أن كل مــا يوجــد عــى اخلشــبة يمثــل عالمــة ،12وهــو

عرفــه بأنــه كيــان جيمــع بــن «صــورة
مفهــوم اســتعاروه مــن فريدينانــد دو سوســر ( )F. de Saussureالــذي ّ
ذهنيــة وصــورة ســمعية» ،13أي بــن ّ
«دال ومدلــول» ،14وذهــب إىل أهنــا م ًعــا واقعتــان ســيكولوجيتان .أمــا
الصــورة الســمعية ،فتنتمــي إىل السلســلة الكالميــة ،بينــا متثــل الصــورة الذهنيــة فكــرة .ومهــا مرتابطتــان تراب ًطــا

ـح تشــبيههام بصفحتــي الورقــة الواحــدة ،رغــم أن ال يشء يــرر هــذا الرتابــط ويفرضــه.
ال ينفصــم ،بحيــث يصـ ّ

فهــو ال يعــدو أن يكــون مواضعــة اجتامعيــة ،ممــا يعنــي أن هــذه العالقــة تقــوم عــى االعتبــاط.15

وإذا كان رواد حلقــة بــراغ قــد اســتعاروا هــذا املفهــوم اللســاين لدراســة الظاهــرة املرسحيــة ،فإهنــم أجــروا

عليــه بعــض التعديــات ،ليمنحــوه بعــدً ا أشــمل ،يتجــاوز املجــال اللســاين الضيــق ،ويســتوعب الظواهــر الفنيــة

باختالفهــا.

لقــد كان يــان موكاروفســكي ســ ّبا ًقا إىل تطبيــق مفهــوم العالمــة عــى دراســة العمــل الفنــي ،وذلــك يف

مســامهة لــه ضمــن فعاليــات املؤمتــر العاملــي الثامــن للفلســفة الــذي انعقــد يف بــراغ ســنة  ،1934حيــث اعتــر
العمــل الفنــي عالمــة [كــرى] تتألــف مــن مكونــات ثالثــة :العمــل الفنــي كــيء حــي مــادي [يامثــل الـ ّ
ـدال

الســويرسي] ،واملوضــوع اجلــايل الكامــن يف الوعــي اجلمعــي ،أي القواعــد واألعــراف الفنيــة [ويعــادل املدلــول]،

ثــم العالقــة بــن العمــل الفنــي والســياق االجتامعــي والتارخيــي الــذي حييــل عليــه .16وبنــاء عليــه فالعمــل الفنــي

انعكاســا للواقــع
بالنســبة ملوكاروفســكي ال حيظــى باســتقاللية مطلقــة كــا تَصــوره الشــكالنيون الــروس ،وليــس
ً
12- Jirí Veltruský, “People and Things in the Theatre”, in Theatre theory reader: Prague school writings,
edited by D. Drozd, T. Kacer, D. Sparling (Karolinum Press, 2016), p. 148.
13- Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale (Genève : Arbre d’or, 2005), p. 74.
 -14املرجع نفسه ،ص .75
 -15املرجع نفسه ،ص .75
16- Mukarovsky J., “Art as semiological fact” in 20th century studies, Op. Cit., p. 6-7.
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كــا رآه املاركســيون ،وال هــو تعبــر عــن ذاتيــة الفنــان ،كــا عنــد الرومانســيني ،بــل هــو وســيط بــن الفنــان
واملتلقــي.

يقــول موكاروفســكي« :العالمــة واقعــة حســية ،هلــا عالقــة بواقعــة أخــرى ُيفــرض أهنــا حتيــل عليهــا».17

ويــرح املــراد بالواقعــة األخــرى التــي حييــل عليهــا العمــل الفنــي كعالمــة بأهنــا «الســياق الــذي يشــمل كل

الظواهــر التــي يمكــن أن تنعــت باالجتامعيــة والفلســفية والسياســية والدينيــة واالقتصاديــة ومــا إىل ذلــك».18
وهنــا يكمــن اختــاف آخــر بــن تصــور سوســر للعالمــة باعتبارهــا وحــدة مغلقــة ،مؤلفــة مــن ّ
دال ومدلــول،
مــع إقصــاء املرجــع الــذي حتيــل عليــه باعتبــاره واقعــة خارج-لغويــة ،وبــن رواد حلقــة بــراغ الذيــن فتحــوا هــذه
العالمــة عــى الســياق االجتامعــي والتارخيــي والثقــايف ،باعتبارهــا أداة للتواصــل بــن املرســل واملتلقــي .ومــا
دامــت كذلــك ،مل تعــد كيا ًنــا ســاكنًا كــا عنــد سوســر ،بــل اكتســبت طاب ًعــا دينام ًيــا مرتب ًطــا بالســياق وبتأويــل
املتلقــي.

وإذا كان موكاروفســكي قــد اعتــر العمــل الفنــي بكاملــه عالمــة ،فــإن هــذه العالمــة الكــرى تتألــف بدورهــا

مــن عالمــات صغــرى تنتظــم يف أنســقة وفــق عالقــات تقابليــة.

يكتــي هــذا التصــور أمهيــة بالغــة بالنســبة لدراســة العــرض املرسحــي ســيميائ ًيا ،لســببني اثنــن :األول هــو

أنــه ال يعتــر العمــل الفنــي عالمــة بســيطة ،بــل عالمــة مركبــة ،تنتظــم داخلهــا عالمــات صغــرى بمختلــف
موادهــا وأحجامهــا ،يف شــبكة ســيميائية مؤلفــة مــن أنســاق متباينــة ومتســقة؛ والســبب الثــاين هــو أنــه حيتفــي

بــدور املتلقي/اجلمهــور يف صنــع داللــة هــذه العالمــة الكــرى.

خــال حماولتهــم فهــم مكونــات العــرض املرسحــي ،والكشــف عــن العالقــات القائمــة بينهــا ،ذهــب رواد

مدرســة بــراغ إىل أن كل مــا يوجــد عــى اخلشــبة يشــكل عالمــة ،وأقــروا بــأن األشــياء واألجســاد حــن تظهــر

عــى الركــح تكتســب دالالت أكــر مــن تلــك التــي تكــون هلــا يف احليــاة الواقعيــة ،أي أن املــرح يشــحنها
بطاقــة دالليــة ال عهــد هلــا هبــا ،وهــذا هــو مــا يســمى بالســميأة ( .)sémiotisationفحــن يظهــر كــريس عــى
خشــبة املــرح مثـ ً
ـا ،ال يعــود جمــرد قطعــة أثــاث ذات وظيفتــه النفعيــة ،بــل قــد يــؤدي حســب الســياق دالالت
رمزيــة كثــرة ،كأن حييــل عــى عــرش [يســتضمر معــاين الفخامــة والقــوة والرفعــة] أو عــى كــريس كهربائــي
يســتعمل لإلعــدام [مشــحون بــدالالت التنكيــل والقســوة واجلــروت] أو يــدل ،بمســاعدة عالمــات مــن

أنســقة أخــرى ،عــى ســفينة تســتعملها الشــخصية لتمخــر عبــاب البحــر...

إن األشــياء واألجســاد حــن تدخــل إىل املــرح ال تكتســب دالالت جديــدة فحســب ،بــل تتغــر دالالهتــا

وتتحــول خــال العــرض الواحــد ،وذلــك تب ًعــا لعالقاهتــا بالعالمــات األخــرى داخــل النســق الــذي تنتمــي

إليــه ،وتب ًعــا لتفاعلهــا مــع عالمــات األنســقة األخــرى .فالعالمــة يف املــرح ،عــى غــرار العالمــة يف اللســانيات

 -17املرجع نفسه ،ص .7
 -18املرجع نفسه ،ص .8
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السوســرية ،تقــوم عــى عالقــة اعتباطيــة بــن ّ
دالــا ومدلوهلــا ،أي أن املبــدع عــى اخلشــبة يســتطيع أن يمنــح أي
ٍّ
منتجــا بذلــك عالماتــه اخلاصــة الدالــة عــى أصالتــه وإبداعيتــه .فــا يشء يمنــع مــن
دال املدلــول الــذي يريــد،
ً

عصــا يف عــرض مــا عــى عــكازة تــارة ،وعــى حصــان أخــرى ،وعــى صوجلــان ثالثــة...
أن حتيــل ً

وقــد ذهــب بوغاترييــف إىل أن هــذه التحوليــة تشــكل ســمة مميــزة للفــن املرسحــي بالنظــر إىل الفنــون

األخــرى .وهــو إن كان ال ينكــر وجــود عالقــة بــن العالمــة وموضوعهــا ،فهــو يذهــب إىل أن النســق املرسحــي

نســق فنــي ،يتغــر فيــه ســياق العالمــات باســتمرار ممــا جيردهــا مــن حافزهــا العمــي النفعــي التواصــي ،ويمنحهــا

بعــدً ا دينام ًيــا.

أ ّمــا مــا يرتتــب عــن هــذه التحوليــة حســب بوغاترييــف ،فهــو أن العنــارص املرسحيــة تبقــى يف تفاعــل مســتمر،

بحيــث ترغــم البنيــة بعــض عنارصهــا عــى التخــي عــن دالالهتــا الســابقة لتعانــق دالالت جديــدة تفرضهــا بنيــة

العــرض ومقصديتــه.19

وجيــاري ييندريــش هونــزل ( )Jindřich Honzlبوغاترييــف يف قولــه بــأن التحوليــة متثــل خاصيــة مميــزة
للعالمــات يف املــرح .ذلــك بــأن قطعــة خشــب (دميــة) أو آلــة أو شــي ًئا أو صوتًــا منبع ًثــا مــن جهــاز راديــو
ً 20
ثمــة حاجــة ألن حيــر بلحمــه ودمــه عــى اخلشــبة.
مثـ
ـا  ،يمكنهــا كلهــا أن حــل حمــل املمثــل ،بحيــث ال تعــود ّ

واألمــر نفســه بالنســبة للفضــاء املرسحــي إذ يمكــن أن تعوضــه اإلنــارة أو املؤثــرات الصوتيــة أو غريمهــا.21

واخلالصــة هــي أن املــرح يمثــل بنيــة مــن العالمــات القابلــة للتحــول وتبــادل األدوار .فعالمــة برصيــة قــد

تتحــول إىل عالمــة ســمعية ،واملمثــل يمكــن أن يقــوم مقــام الديكــور ،وقــد تعــوض املوســيقى الــكالم ،ومــا إىل
شــارحا هــذا األمــر« :فصــوت اآلالت الكاتبــة قــد يــدل عــى املكتــب ،وجلبــة
ذلــك .22يقــول هونــزل
ً
املثقــاب اهلوائــي ودمدمــة عربــات القطــار قــد تــدل عــى منجــم الفحــم ...والــكأس قــد يشــار لــه بصــوت صــب

اخلمــرة أو بصــوت قــرع األقــداح 23»...وينتهــي إىل أنــه «ال توجــد موســيقى بــا أنغــام ،وال قصيــدة بــا

كلــات ،وال لوحــة بــا ألــوان ،وال نحــت بــا مــادة فيزيائيــة [ ]...ولكــن التحوليــة يف املــرح هــي القاعــدة
واخلاصيــة املميــزة للفــن املرسحــي».24

 -19بوغاترييف بيرت ،السيمياء يف املرسح الشعبي :سيمياء براغ للمرسح ،ترمجة :أدمري كورية (دمشق :منشورات وزارة الثقافة ،)1997 ،ص .66
 -20يقول هونزل هبذا الصدد« :ال يعوض الصوت واملؤثرات الصوتية يف املرسح اإلذاعي املمثل فقط ،بل قد يعوض كل مكونات الواقعة املرسحية:
اخلشبة والديكور واألكسسوارات واإلنارة ...توجد يف املرسح اإلذاعي عالمات صوتية قادرة عىل تعويض أي يشء» .انظر:
Honzl J., “The mobility of theatrical sign”, in Theatre theory reader: Prague school writings (Karolinum
Press, 2016), p. 130.
 -21املرجع نفسه ،ص .130
 -22املرجع نفسه ،ص .139
 -23املرجع نفسه ،ص .131-130
 -24املرجع السابق ،ص .141
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وبمقــدار مــا خيــدم مبــدأ التحوليــة هــذا «حتوليــة البنيــة الدراميــة» ،فإنــه يســاهم يف حتريــر اإلبــداع املرسحــي
خمرجــا كان أو ممثـ ً
ـا ،باستكشــاف إمكانــات جديــدة وابتــكار عالقــات
مــن التكــرار والتقليــد ،ويســمح للفنــان،
ً

غــر مســبوقة بــن العالمــات ومدلوالهتــا .كــا يشــهد عــى أن الفــن املرسحــي ال يقــوم عــى قواعــد ثابتــة
ـول باســتمرار ،تتجــرد فيــه العالمــة
وهنائيــة ،وأن عنــارصه ال تقــوم عــى تنظيــم متص ّلــب ،بــل هــو نســق يتحـ ّ
مــن حافزهــا العمــي الشــائع.

إن هــذه املرونــة التــي تســم العالمــة يف املــرح تعمــل عــى تغريــب عمليــة الداللــة مــن خــال إقامــة
عالقــات جديــدة مبتكــرة بــن الـ ّ
ـدوال واملدلــوالت ،بــن األشــياء ومــا حتيــل عليــه مــن معــان ،نازعــة عنهــا

طابــع األلفــة واآلليــة والبداهــة ،وهــذا قريــب ممــا سـ ّـاه شكلوفســكي بـــ «التغريــب» (.25)Défamiliarisation
إن عــدم اســتقرار العالقــة بــن الـ ّ
ـدال واملدلــول ،بــن العالمــة وموضوعهــا يســمح للمــرح بــأن يقــدم طريقــة
جديــدة إلدراك العــامل وفهمــه.26

مصطلحــا آخــر للداللــة عــى هــذه الظاهــرة ،وهــو مصطلــح اإلظهــار أو
وقــد اســتعمل موكاروفســكي
ً

اإلبــراز ( ،)Forgroundingوذلــك يف دراســة لــه ظهــرت ســنة  1932بعنــوان «اللغــة املعياريــة واللغــة
الشــعرية» .27والواقــع أن مفهــوم اإلظهــار مفهــوم لســاين يف منشــئه ،لكــن رواد مدرســة بــراغ نقلــوه برباعــة
إىل الدراســات املرسحيــة ،الســيام وأن يف داللتــه اللغويــة إشــارة إىل املكانيــة .28ومعلــوم أهنــم كانــوا ينظــرون
إىل العــرض املرسحــي بوصفــه بنــا ًء هرم ًيــا مــن العنــارص ،ويــرون أن مــا يميــز هــذه اهلرميــة هــي الديناميــة،

بمعنــى أهنــا ليســت هرميــة ثابتــة وهنائيــة .فــأي عنــر مــن العنــارص ،مهــا كان ،يســتطيع أن حيتــل املقدمــة
أو الصــدارة.

فاملخرجــون ومصممــو الديكــور والســينوغرافيا جيتهــدون لتوظيــف األشــكال اهلندســية واأللــوان واألضــواء

لشــد انتبــاه اجلمهــور ،وتوجيــه اهتاممــه وعنايتــه لــيء مــا غــر مألــوف عــى اخلشــبة ،أو باملقابــل جلعــل يشء
مألــوف يبــدو غري ًبــا ومباينًــا لداللتــه الشــائعة.
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وإذا كانــت هــذه العالمــات املفصولــة عــن داللتهــا األصليــة ،وعــن ســياقها املعهــود تلعــب وظيفــة مجاليــة يف

األدب والشــعر بخاصــة ،فإهنــا يمكــن أن توظــف يف املــرح خللــق آثــار أخــرى كاألثــر اهلــزيل والســخرية ومــا
إىل ذلــك .يقــول بوغاترييــف« :حــن تــدرك العالمــات األجنبيــة باملقارنــة مــع عالمــات مألوفــة لدينــا ،تو ّلــد إمــا
 -25يذهب شكلوفسكي إىل أن إدراك الواقع يصري مع مرور الزمن مألو ًفا وآل ًّيا ،وما ينزع عنه هذه اآللية هو الفن من خالل تغريبه ،ونزع البداهة
عنه .وقد جعل برتولد بريشت من هذه العملية تقنية مت ّيز مرسحه امللحمي.
26- Jirí Veltruský, “People and Things in the Theatre”, in Theatre theory reader: Prague school writings,
p. 155.
27- Mukarovsky J., “Standard language and poetic language” in The Routledge Language and cultural
theory reader, edited by Lucy Burke, Tony Growly and Alain Girvin (Routledge, 2003), p. 225-230.
 -28ذلك أن ترمجة مصطلح ( )Foregroundingاحلرفية هي «جعل اليشء يف املقدّ مة».
29- Ric Knowles, How theatre means (The Palgrave Macmillan, 2014), p. 45.
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ـعورا بالغمــوض واالســتغراب».30
انطبا ًعــا هزل ًيــا أو شـ ً
ويقــدّ م أمثلــة كثــرة عــى هــذا األمــر ،كاســتعامل لغــة شــاعرية يف موقــف مبتــذل ،أو اســتعامل لغــة أجنبيــة

غــر مفهومــة يف موقــف تواصــي مــن احليــاة اليوميــة...
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إن العالمــات ال تشــتغل يف العــرض املرسحــي –كــا ســبقت اإلشــارة– منعزلــة ،بــل تنتظــم يف أنســاق وفــق

عالقــات تقابليــة ،وبذلــك فــإن ثــاين مفهــوم حظــي باهتــام الفكــر الســيميائي لــدى حلقــة بــراغ هــو مفهــوم
أيضــا مــن فردينانــد دو سوســر .فقــد ســبق أن ميــز هــذا اللســاين بــن
النســق أو البنيــة ،وهــو مفهــوم اســتعاروه ً
اللغــة (نســق العالمــات اللســانية التــي تســتعملها مجاعــة مــن اجلامعــات) والــكالم (االســتعامل الفــردي للنســق

اللغــوي) .يقــول بشــأن هــذا التمييــز« :بالتفريــق بــن اللغــة والــكالم ،يتــم التمييــز يف اآلن نفســه بــن -1 :مــا

هــو اجتامعــي ومــا هــو فــردي -2 ،بــن مــا هــو جوهــري ومــا هــو ثانــوي وعــريض إىل حــد مــا» .32ومــا
قائــا عــى املواضعــة ،يكتســبها
يشــكل موضــوع علــم اللســان بحســبه هــي اللغــة بوصفهــا كيانًــا اجتامع ًيــا،
ً
الفــرد مــن اجلامعــة ،بينــا الــكالم هــو التحقيــق الفعــي الفــردي لذلــك النســق مــن خــال أفعــال كالميــة ،ومــن

ثمــة فهــو مقــي مــن الدراســة اللســانية –بحســب سوســر– بســبب طابعــه الثانــوي والعــريض.

لقــد اســتعار رواد مدرســة بــراغ هذيــن املفهومــن ،وحاولــوا اســتثامرمها لدراســة الفــن بعامــة ،واملــرح

بخاصــة .يقــول بوغاترييــف« :نســتطيع أن ننقــل مفهــوم لغــة ( )Langueوكالم ( )Paroleمــن حقــل دراســة

الظاهــرة اللغويــة إىل ميــدان الفــن .مثلــا يفــرض يف املســتمع أن يكــون متقنًــا للغــة –باعتبارهــا واقعــة اجتامعيــة–
لكــي يفهــم كالم املتكلــم املفــرد ،كذلــك الشــأن بالنســبة للفــن .ال بــدّ مــن أن يكــون املشــاهد مه ّيـ ًـأ لتلقــي األداء
الفــردي للممثــل ،أو ألي فنــان ،وذلــك مــن خــال إتقانــه للغــة ذلــك الفــن كمعيــار اجتامعــي .هــذه هــي نقطــة

التشــابه بــن اللغــة والفــن»...
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واضــح مــن هــذا القــول كيــف أن بوغاترييــف ومعــه ســائر رواد احللقــة ،نظــروا إىل الفــن –بــا فيــه املــرح–

كلغــة ،أي بنيــة مــن القواعــد املجــردة ذات الطبيعــة االجتامعيــة ،املشــركة بــن املبــدع واملتلقــي ،والتــي تتحقــق
يف األعــال الفنيــة املفــردة.

ومثلــا ســمح هــذا التصــور املنهجــي بتحديــد موضــوع علمــي مســتقل لعلــم اللســان ،وقيــام علــم

اللســانيات احلديــث ،فــإن تطبيقــه عــى الفــن سيســمح يف رأي رواد احللقــة ،باالنتقــال مــن الدراســة االنطباعيــة
30- Bogatyrev P., “A Contribution to the study of theatrical signs” in Theatre theory reader: Prague
school writings, edited by D. Drozd, T. Kacer, D. Sparling (Karolinum Press, 2016), p. 94-95.
 -31املرجع نفسه ،ص .92-91
32- Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Op. Cit., p. 20.
33- Bogatyrev P., “A Contribution to the study of theatrical signs” in Theatre theory reader: Prague
school writings, Op. Cit., p. 94.
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املوجــه
واملعياريــة للفــن ،إىل دراســته دراســة علميــة .يقــول موكاروفســكي« :إذا شــئنا أن نصــف باقتضــاب الفكــر
ِّ

للعلــم يف الوقــت الراهــن ،بمختلــف جتلياتــه ،فلــن نجــد كلمــة أصــدق مــن بنيويــة .ذلــك أن كل فئــة مــن
الظواهــر التــي يعاجلهــا العلــم املعــارص ينظــر إليهــا ال كــركام آيل ،بــل كوحــدة بنيويــة أو كنســق ،ومهمتــه

األساســية –أي العلــم– هــي الكشــف عــن قواعــد اشــتغاله (النســق) الداخليــة ،الثابتــة منهــا والديناميــة».34

وإذا كان سوســر قــد حــر اهتــام علــم اللســان يف اللغــة مــن دون الــكالم ،فــإن علــاء بــراغ رفضــوا إعطــاء

األولويــة ألحدمهــا عــى اآلخــر يف دراســتهم للفــن ،واعتــروا أن العالقــة اجلدليــة القائمــة بينهــا حتتــم عــدم

دراســة أحدمهــا بمعــزل عــن اآلخــر.

والواقــع أن ثمــة فرو ًقــا واضحــة بــن تصــور سوســر للنســق أو البنيــة وتصــور علــاء حلقــة بــراغ ،يمكــن

إمجاهلــا فيــا يــي:

 -يشــكل النســق بالنســبة لسوســر بنــا ًء افرتاض ًيــا ينشــئه الباحــث انطال ًقــا مــن وجهــة نظــر خاصــة ،بينهــاهــو عنــد رواد حلقــة بــراغ [جاكوبســون وتروبوتســكوي] ثـ ٍ
ـاو يف الواقــع ذاتــه ،بمعنــى أن العــامل يتســم
بالنســقية.

 -يف الوقــت الــذي يــرى فيــه سوســر بــأن وجهــة النظــر هــي التــي ختلــق املوضــوع ،يذهــب أعضــاءحلقــة بــراغ إىل أن البنيــة موجــودة ســل ًفا ،وخاصيــة مــن خصائــص املوضــوع الواقعــي.

 -اللغــة يف رأي سوســر موضــوع يبنيــه عــامل اللســان ،أمــا عنــد جاكوبســون وتروبوتســكوي فهــيموضــوع منتظــم ســل ًفا ،أي يشــكل وحــدة تنتظــر مــن يكتشــفها.
 -إذا كانــت البنيــة عنــد سوســر تتســم بالســكون والثبــات ،فقــد أضفــى عليهــا رواد حلقــة بــراغ طاب ًعــادينام ًيــا .يعرفهــا موكاروفســكي بقولــه« :إهنــا جمموعــة عنــارص ذات تــوازن داخــي يضطــرب ويســتعيد

توازنــه مــن جديــد ،وتبــدو وحدهتــا وكأهنــا مجلــة مــن التناقضــات اجلدليــة .ومــا يــدوم ليــس إال هويــة
البنيــة يف جمــرى الزمــن ،بينــا التكويــن الداخــي –العالقــات املتبادلــة لعنارصهــا– تتبــدل باســتمرار.

بعضــا .كل منهــا يســعى
وحتــاول العنــارص املفــردة دائـ ًـا ،يف عالقاهتــا املتبادلــة ،أن هتيمــن عــى بعضهــا ً
إىل فــرض ذاتــه عــى العنــارص األخــرى .بعبــارة أخــرى ،إن الرتاتــب اهلرمــي [ ]...هــو يف ســعي دائــم إىل

التجمــع .وأثنــاء هــذه العمليــة تكتســب تلــك العنــارص التــي حتتــل الصــدارة مؤق ًتــا أمهيــة حاســمة يف

تقريــر املعنــى العــام للبنيــة الفنيــة».35

تنبــع الديناميــة يف البنيــة إ ًذا مــن التناقــض والتدافــع القائــم بــن عنارصهــا مــن أجــل أن حيتــل أحدهــا
ً -34
أخذا عن:
Elmar Holenstein, Jakobson ou le structuralisme phénoménologique (Paris: Seghers, 1974), p. 7.
ً -35
أخذا عن:
Pladott Dennah, “Semiotics of the theatre: the Prague school heritage” in The Prague School and its
legacy: in linguistics, literature, semiotics, folklore, and the arts (Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1988), p. 291.
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ـرا بذلــك طبيعــة العالقــة القائمــة بينهــا ،وكذلــك عالقتهــا بالبنيــة
الصــدارة وهييمــن عــى العنــارص األخــرى ،مغـ ّ ً

ككل.

وتنبغــي اإلشــارة إىل أن مفهــوم البنيــة لــدى رواد حلقــة بــراغ مفهــوم إجرائــي اســتعملوه يف ســياقات

متعــددة .فقــد وظفــوه لتوصيــف عمــل فنــي فــردي خمصــوص ،بحيــث حييــل عندئــذ عــى التنظيــم املــادي

أيضــا عــى «املوضــوع اجلــايل» الثــاوي يف وعــي املتلقــي ،وهــو موضــوع مؤلــف مــن
للعمــل ،لكنهــم أطلقــوه ً
شــبكة مــن العالقــات «املتحولــة» ،املتســمة بتــوازن دينامــي .وفضـ ً
ـا عــن هذيــن االســتعاملني ملفهــوم البنيــة يف

توصيــف األعــال املفــردة ،نجــد اسـ ً
ـتعامل آخــر يتعلــق بالبنيــة كــا تتجــى يف الوعــي اجلمعــي بوصفهــا جمموعــة
مــن القواعــد واألعــراف واملعايــر املعــرف هبــا اجتامع ًيــا.36

أيضــا باحليويــة ،واملقصــود باحليويــة
وإذا كانــت البنيــة تتســم بالديناميــة حســب رواد حلقــة بــراغ ،فإهنــا تتصــف ً

–حســب موكاروفســكي– هــي أن كل عنارصهــا متلــك وظيفــة حمــددة تؤدهيــا داخــل الوحــدة التــي جتمــع بينهــا.

يعــد مفهــوم الوظيفــة مــن املفاهيــم األساســية يف أعــال رواد هــذه احللقــة .فهــو حــارض يف كتاباهتــم منــذ

نصوصهــم املؤسســة األوىل .وقــد اســتعملوه بمعنــن متباينــن :الوظائــف الداخليــة والوظائــف اخلارجيــة .أمــا
الوظائــف الداخليــة فتتحــدد انطال ًقــا مــن داخــل نســق اللغــة ،بحيــث إن كل عنــر يف النســق يلعــب وظيفــة
معينــة ،بينــا تتحــدد الوظائــف الثانيــة عــى نحــو أشــمل ،بالنظــر إىل جممــوع ســلوكات الــذات املتكلمــة ،وهــي

نقطــة عوجلــت يف األطروحــة الثالثــة مــن بيــان احللقــة.

أمــا الوظائــف األوىل (الداخليــة) ،فتتجــى يف كــون العنــارص املؤلفــة للنســق أو البنيــة ال تتحــدد انطال ًقــا
مــن مادهتــا (جوهرهــا) بــل انطال ًقــا مــن وظيفتهــا ،ومــن تقابالهتــا مــع العنــارص األخــرى ،ومــع النســق ككل.
فالوظيفــة هبــذا املعنــى هــي التــي متنــح العنــر قيمتــه داخــل النســق ،وهــي ليســت قيمــة ثابتــة ،بــل متغــرة

بتغــر تلــك العالقــات.

فقــد نظــر جاكوبســون إىل العمــل الفنــي بوصفــه نس ـ ًقا دينام ًيــا ،تتــوارى فيــه بعــض العنــارص تاركــة املجــال

ألخــرى لكــي تفــرض هيمنتهــا .وقــد عـ ّـرف العنــر املهيمــن بأنــه «العنــر املركــزي يف عمــل مــن األعــال
الفنيــة :يتحكــم يف باقــي العنــارص ،وحيددهــا وحيوهلــا ،وهــو الضامــن لتالحــم بنيتهــا».37

يقــول موكاروفســكي متحد ًثــا عــن املــرح« :للمــرح ولتيــارات مرسحيــة معينــة مراحــل تطوريــة خاصــة،

تســيطر فيهــا عنــارص حمــددة .يف فــرة مــا هييمــن النــص الدرامــي ،ويف أخــرى املمثــل ،ويف ثالثــة املخــرج أو
36- Herman Parret, “La phénoménologie comme toile de fond de la sémiotique structurale”, Acta structuralica (International Journal for Structuralist Research), Special Issue 1, Phenomenology and structuralism, marge n° 17, p. 24.
37- Jakobson R., Questions de poétique (Paris: Seuil, 1973), Collection Poétique. p. 145.
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الديكــور [ ]...ومــا جيعــل هــذه التحوليــة ممكنــه ،كــا ذكرنــا ســاب ًقا ،أنــه ال يوجــد يف املــرح عنــر أســايس

أو رضوري مائــة باملائــة .فالنــص املكتــوب ليــس رضور ًيــا ألن هنــاك أشــكاال مرسحيــة تقــوم عــى االرجتــال

(كالكوميديــا دي الرطــي ،وبعــض أنــواع املــرح الشــعبي) ،وبعضهــا خــال مــن الــكالم (كاملــرح اإليامئــي).
حتــى املمثــل نفســه الــذي هــو أداة الفعــل الدرامــي قــد خيتفــي –عــى األقــل مؤقتــا– مــن املــرح ،فيقــوم مقامــه

عنــر آخــر كاإلنــارة ،أو قــد تقــوم خشــبة املــرح الفارغــة بــدور املمثــل»...

38

أمــا فيــا يتعلــق بالوظائــف الثانيــة (اخلارجيــة) ،فقــد ميــز حمــررو بيــان احللقــة بــن الوظيفــة التواصليــة
ّ
نموذجــا
الــدال .عــى أن جاكبســون صــاغ الح ًقــا
املرتكــزة عــى املدلــول ،والوظيفــة الشــعرية املرتكــزة عــى
ً

ً
تفصيــا ،اســتلهم فيــه أعــال بوهلــر ( ،)Karl Bühlerوزاد عــدد هــذه الوظائــف إىل ســت ،هــي:
أكثــر
الوظيفــة التعبرييــة ،والوظيفــة الشــعرية ،والوظيفــة التنبيهيــة ،والوظيفــة املرجعيــة ،والوظيفــة امليتالغويــة ،والوظيفــة
ال َّل ْغ ِو ّيــة.39
ويــرى رواد احللقــة أن العالقــة بــن هــذه الوظائــف ليســت إقصائيــة ،إذ يمكــن أن حتــر جمتمعــة مــع هيمنــة

إحداهــا عــى األخــرى ،وهــذه الوظيفــة املهيمنــة هــي التــي تنظــم البنيــة ،وتضبطهــا .ثــم إن هــذه اهليمنــة ليســت

هنائيــة وأبديــة ،ذلــك أن تلــك الوظائــف تتنــاوب عــى موقــع اهليمنــة حســب الفــرات التارخييــة وســياقات
تل ّقــي العمــل الفنــي .فقــد يصنــف نــص مــن النصــوص ضمــن النصــوص األدبيــة لــروز الوظيفــة الشــعرية فيــه،
نصــا وثائق ًيــا هتيمــن فيــه الوظيفــة املرجعيــة.
لكنــه قــد يعــدّ يف فــرة تارخييــة أخــرى ،أو يف فضــاء ثقــايف مغايــرً ،
يتبــن ممــا ســلف أن مفهــوم اهليمنــة يمثــل مفهو ًمــا أساســ ًيا يف اجلهــاز املفاهيمــي الــذي اســتحدثه رواد

حلقــة بــراغ يف دراســتهم للفــن عمو ًمــا ،واملــرح بخاصــة .قــد تتجــى هــذه اهليمنــة يف عنــر حمــدد ،تنتظــم

ـرا إيامئ ًيــا أو نص ًيــا أو موســيق ًيا أو مكو ًنــا مــن اللبــاس
حولــه البنيــة ،يمكــن أن يكــون يف حالــة املــرح عنـ ً
أو اإلنــارة أو املــكان الركحــي أو غريهــا .فاجلانــب األهــم فيــه هــو وظيفيتــه .يقــول موكاروفســكي« :العنــر

املهيمــن هــو ذلــك املكــون مــن مكونــات العمــل الفنــي الــذي يوجــه العالقــات القائمــة بــن كافــة املكونــات،
تعــرف العنــر املهيمــن يف عمــل مــن األعــال يكتــي أمهيــة بالغــة يف
ويضبــط حركيتهــا» .40والواقــع أن
ّ

معظــم األحيــان ،ألن هــذا العنــر هــو الــذي يمنــح العمــل الفنــي تفــرده ومتيــزه .ويقــدّ م لنــا موكاروفســكي
مثـ ً
ـال جل ًيــا عــى ذلــك يف دراســته املوســومة بـ»مســامهة يف التحليــل البنيــوي للممثــل» حيــث ّ
توخــى الكشــف

عــن العنــر املهيمــن يف بنيــة التمثيــل عنــد شــاريل شــابلن.41

38- Mukarovsky J., “On the current state of the theory of the theatre” in Theatre theory reader: Prague
school writings, edited by D. Drozd, T. Kacer, D. Sparling (Karolinum Press, 2016), p. 64.
39- Brankart J. P., Théories du langage : introduction critique (Mardaga, 1977, 4th edition), p. 141.
40- Mukarovsky J., Standard language and poetic language, Op. Cit., p. 227.
”)41- Mukarovsky J., “An Attempt at a Structural Analysis of an Actor's Figure (Chaplin in City Lights
in Theatre theory reader: Prague school writings, edited by D. Drozd, T. Kacer, D. Sparling (Karolinum
Press, 2016), p. 192-198.
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 وال،ويف اخلتــام تلــزم اإلشــارة إىل أن رواد حلقــة بــراغ مل يتقصــدوا بنــاء نظريــة ســيميائية نســقية للمــرح

 بــل رصفــوا معظــم،عروضــا
نصوصــا دراميــة كانــت أم
،صياغــة منهــج موحــد ومقنــن ملقاربــة األعــال املرسحيــة
ً
ً

 مســتثمرين يف ذلــك مــا وفــر هلــم علــم، والفرجــات الشــعبية،جهودهــم إىل حتليــل اإلبداعــات املرسحيــة املفــردة
 حماولــن انطال ًقــا مــن ذلــك اســتنباط مقــوالت، وإجــراءات منهجيــة،اللســان الناشــئ آنــذاك مــن عــدة مفاهيميــة

 بعبــارة. وفنــون العــرض عامــة، وقوانــن كليــة حتكــم األنســقة العالميــة التــي تشــتغل يف املــرح بخاصــة،عامــة
 أي بعــد، إن مالمــح النظريــة الســيميائية املرسحيــة عندهــم ال تتضــح معاملهــا إال باالســتقراء ال َبعــدي،أخــرى

.إعــادة قــراءة منجزهــم النقــدي والتنظــري بعــد عقــود عــى انفــراط عقــد احللقــة
املراجع

: دمشــق. أدمــر كوريــة: ترمجــة، ســيمياء بــراغ للمــرح: الســيمياء يف املــرح الشــعبي. بوغاترييــف،بيــر- .1997 ،منشــورات وزارة الثقافــة

-- Ambros, Veronika. Prague’s experimental stage: Laboratory of theatre and
semiotics. 2008.
-- Brankart, J. P. Théories du langage : introduction critique. Mardaga, 1977,
(4th edition).
-- Bogatyrev, P. “A Contribution to the study of theatrical signs” in Theatre
theory reader: Prague school writings, edited by D. Drozd, T. Kacer, D.
Sparling. Karolinum Press, 2016.
-- Drozd, D. Kacer, T. and Sparling, D. Theatre Theory reader. Karolinum
Press, 2016.
-- De Saussure, Ferdinand. Cours de linguistique générale. Genève: Arbre
d’or, 2005.
-- De Toro, F. “The legacy of linguistic circle of Prague”, Theatralia, special
issue on structuralist theatre theory: Prague semiotic stage, Volume 15,
Issue 2, (2012).
-- Fontaine, J. “La conception du système linguistique au cercle linguistique
de Prague”, Cahiers de linguistique et des sciences de langage n°5, 1994.
-- Flock, Sarah, Rayonnement de la poétique d’Otomar Krejča en Belgique
francophone, thèse de doctorat présentée à L’université de Bruxelles,
Année académique2010-2011 (document téléchargeable sur internet).
-- Havranek, B. Jakobson, R. Trubeckoj, B. Mathesuis, V. Mukarovsky, J. et
al., Mélanges linguistiques, dédié au 1er congrès des philosophes slaves.
147  دار نرش جامعة قطر،2019-2018 ،2 و1  العدد،3  املجلد،جملة أنساق

---

-----

--

--

--

--

---

Prague, 1929.
Holenstein, Elmar. Jakobson ou le structuralisme phénoménologique.
Paris: Seghers, 1974.
Honzl, J. “The mobility of theatrical sign” in Theatre theory reader: Prague
school writings, edited by D. Drozd, T. Kacer, D. Sparling. Karolinum Press,
2016.
Jakobson, J. Questions de poétique. Paris: Seuil, 1973. Collection
Poétique.
Knowles, Ric. How theatre means. The Palgrave Macmillan, 2014.
Mukarovsky, J. “Art as semiological fact” in 20th century studies, edited by
Stephen Bann, number 15/16, Visual Poetics.
Mukarovsky J. “An Attempt at a Structural Analysis of an Actor’s Figure
(Chaplin in City Lights)” in Theatre theory reader: Prague school writings,
edited by D. Drozd, T. Kacer, D. Sparling. Karolinum Press, 2016.
Mukarovsky J. “Standard language and poetic language” in The Routledge
Language and cultural theory reader, edited by Lucy Burke, Tony Growly
and Alain Girvin. Routledge, 2003.
Mukarovsky J. “On the current state of the theory of the theatre” in Theatre
theory reader: Prague school writings, edited by D. Drozd, T. Kacer, D.
Sparling. Karolinum Press, 2016.
Pladott, Dennah. “Semiotics of the theatre: the Prague school heritage”
in The Prague School and its legacy: in linguistics, literature, semiotics,
folklore, and the arts. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing
Company, 1988.
Parret, Herman. “La phénoménologie comme toile de fond de la
sémiotique structurale”, Acta structuralica (International Journal for
Structuralist Research), Special Issue 1, Phenomenology and structuralism,
marge n° 17.
Veltrusky J. “Structuralism and theatre”, in Theatre theory reader, edited by
D. Drozd, T. Kacer, and D. Sparling. Karolinum Press, 2016.
Veltrusky J. “People and Things in the Theatre”, in Theatre theory reader:
Prague school writings, edited by D. Drozd, T. Kacer, D. Sparling.
Karolinum Press, 2016.

 دار نرش جامعة قطر،2019-2018 ،2 و1  العدد،3  املجلد، جملة أنساق148

