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نتاجا للثورة  تشهد منتصف القرن العشرين ثورة نقدية على مستوى الغرب، كان

املناهج املعيارية املنبثقة عن باملعتدّ 

 د به الدرس النتماء الديين والعرقي، مع غياب موضوع يتفر

وال يشرتك فيه مع العلوم األخرى، على غرار األنثروبولوجيا وعلم النفس وعلم 

 ،واإلثنولوجيا والفلسفة، لذلك طلع علينا فردينان دي سوسري بأطروحته اجلديدة

ال  ،على اعتبار أن اللغة كموضوع للدرس اللساين

الذي سعى للتفرد عن العلوم اإلنسانية األخرى، فلجأ إىل 

ألنه هو الذي يؤدي إىل حتقيق التواصل بني أفراد 

اتمع، ومن مثة كان هلذه الثورة تأثريا كبريا على الدرس النقدي الغريب، فسارع النقاد إىل 

تلقف اجلهد اللساين اجلديد، وحماولة حماكاته وتبين مناهجه ورؤاه، من أجل مقاربة النص 

م األدب، وهو ما بّشر به الكشالنيون الروس، 

تسمى اجتاهات ما بعد البنيوية، اليت 

على غرار لسانيات نوام  ،يف حقل الدراسات اللسانية

كنظريات التلقي والتداولية والتأويلية 

ضاف إىل الفتوحات ني ،متثل فتحا جديدا يف الدرس النقدي

متوقعا  ،حماضرات يف اللسانيات العامة

 مقدمــة
  

 أ 

  

شهد منتصف القرن العشرين ثورة نقدية على مستوى الغرب، كان

 املعتدّ ضت الدرس اللغوي القدمي، اللسانية السوسريية، اليت قو

النتماء الديين والعرقي، مع غياب موضوع يتفر لوالء والقومية، وال

وال يشرتك فيه مع العلوم األخرى، على غرار األنثروبولوجيا وعلم النفس وعلم 

واإلثنولوجيا والفلسفة، لذلك طلع علينا فردينان دي سوسري بأطروحته اجلديدة

على اعتبار أن اللغة كموضوع للدرس اللساين ،ة واللسان والكالماليت فرقت بني اللغ

الذي سعى للتفرد عن العلوم اإلنسانية األخرى، فلجأ إىل  ،حيقق طموح هذا العلم اجلديد

ألنه هو الذي يؤدي إىل حتقيق التواصل بني أفراد  ،سان موضوعا له بدل اللغة

اتمع، ومن مثة كان هلذه الثورة تأثريا كبريا على الدرس النقدي الغريب، فسارع النقاد إىل 

تلقف اجلهد اللساين اجلديد، وحماولة حماكاته وتبين مناهجه ورؤاه، من أجل مقاربة النص 

م األدب، وهو ما بّشر به الكشالنيون الروس، وتأسيس ما يسمى بعل ،األديب مقاربة علمية

  .ومن بعدهم أقطاب البنيوية

تسمى اجتاهات ما بعد البنيوية، اليت  ،ع النقد الغريب إىل اجتاهات جديدة

يف حقل الدراسات اللسانية حلديثةحاولت أن تواكب التطورات ا

كنظريات التلقي والتداولية والتأويلية   ،اهج جديدةتشومسكي وهاريس وغريمها، وظهرت من

متثل فتحا جديدا يف الدرس النقدي اليت ،والسيميائية، هذه األخرية

حماضرات يف اللسانيات العامة :ّشر به فردينان دي سوسري يف كتابه

  

 

 

  : مقدمة

شهد منتصف القرن العشرين ثورة نقدية على مستوى الغرب، كان

 اللسانية السوسريية، اليت قو

والقومية، والالذوق والذاتية 

وال يشرتك فيه مع العلوم األخرى، على غرار األنثروبولوجيا وعلم النفس وعلم  ،اللساين

واإلثنولوجيا والفلسفة، لذلك طلع علينا فردينان دي سوسري بأطروحته اجلديدة ،االجتماع

اليت فرقت بني اللغ

حيقق طموح هذا العلم اجلديد

سان موضوعا له بدل اللغةجعل اللّ 

اتمع، ومن مثة كان هلذه الثورة تأثريا كبريا على الدرس النقدي الغريب، فسارع النقاد إىل 

تلقف اجلهد اللساين اجلديد، وحماولة حماكاته وتبين مناهجه ورؤاه، من أجل مقاربة النص 

األديب مقاربة علمية

ومن بعدهم أقطاب البنيوية

ع النقد الغريب إىل اجتاهات جديدةمث تفرّ 

حاولت أن تواكب التطورات ا

تشومسكي وهاريس وغريمها، وظهرت من

والسيميائية، هذه األخرية

ّشر به فردينان دي سوسري يف كتابهالسابقة، وقد ب



 

اليت ستكون  ،سانياتعلى غرار اللّ 

ته، واكتمل شرح هذا العلم على يد الفيلسوف األمريكي شارل 

سيمياء اللغة، : ساندرس بريس، مث تفرع هذا العلم أو هذا املنهج إىل فروع معرفية متنوعة

وسيمياء األدب، هذه األخرية بدورها تفرعت إىل سيميائية 

وسيميائية للسرد، وكان من أشهر رواد السيميائية السردية جوليان أجلريداس 

إىل جانبه فرانسوا راستيه وجوزيف كورتيس وجان  

رموقة يف املشهد النقدي الغريب احلديث، 

وحماولة متثلها عن  ،إىل تلقف أطروحاته

طريق الرتمجة، مث حتويلها إىل أدوات إجرائية ملقاربة النصوص السردية، وهو حال نقادنا 

حلميداين محيد بن كراد، على غرار حممد الناصر العجيمي، سعيد يقطني، سعيد 

، ألنه يعد ، هذا األخري الذي ذاع صيته يف اجلزائر

يف حقل الدراسات النقدية العربية 

  .ترمجة وتنظريا وممارسة

ويل ألاالعرتاف ، دف خدمة األدب والنقد اجلزائري يف املقام األول،و 

 ، لتفحص هذا املشروعكن وفق أطروحة أكادميية موضوعية، 

رشيد نقدي السيميائي عند رأينا أن نفرد حبثنا لدراسة املشروع ال

  :بعنوان دراسة

 مقدمــة
  

 ب 

على غرار اللّ  ،ألخرىأن يكون العلم الذي سيقود العلوم النسقية ا

  .فرعا من هذا العلم العام

ته، واكتمل شرح هذا العلم على يد الفيلسوف األمريكي شارل حتققت نبوءَ 

ساندرس بريس، مث تفرع هذا العلم أو هذا املنهج إىل فروع معرفية متنوعة

وسيمياء األدب، هذه األخرية بدورها تفرعت إىل سيميائية سيمياء الفن، سيمياء الثقافة، 

وسيميائية للسرد، وكان من أشهر رواد السيميائية السردية جوليان أجلريداس 

إىل جانبه فرانسوا راستيه وجوزيف كورتيس وجان   اليت تضمّ  ،غرمياس، متزعما مدرسة باريس

رموقة يف املشهد النقدي الغريب احلديث، كلود كوكي، مما جعل هذه املدرسة تتبوأ مكانة م

إىل تلقف أطروحاته ،فسارع النقاد والباحثون يف خمتلف أصقاع األرض

طريق الرتمجة، مث حتويلها إىل أدوات إجرائية ملقاربة النصوص السردية، وهو حال نقادنا 

على غرار حممد الناصر العجيمي، سعيد يقطني، سعيد 

، هذا األخري الذي ذاع صيته يف اجلزائررشيد بن مالكو ،وعبد احلميد بورايو

يف حقل الدراسات النقدية العربية  ،ةأشهر من أسهم يف الرتويج للنظرية السيميائية السردي

ترمجة وتنظريا وممارسة ،واجلزائرية بصفة خاصة ،املعاصرة بصفة عامة

، دف خدمة األدب والنقد اجلزائري يف املقام األول،و وهذا ما دفعنا

كن وفق أطروحة أكادميية موضوعية، لثانيا، الفضل بفضلهم 

  .لرائجة والعصية يف الوقت نفسه،امبصطلحاته املتنوعة

رأينا أن نفرد حبثنا لدراسة املشروع ال ومن ذات املنطلق،

دراسةوذلك يف  ،خالل ما ألفه يف هذا املوضوع

  

 

 

أن يكون العلم الذي سيقود العلوم النسقية ا

فرعا من هذا العلم العام

حتققت نبوءَ وبالفعل 

ساندرس بريس، مث تفرع هذا العلم أو هذا املنهج إىل فروع معرفية متنوعة

سيمياء الفن، سيمياء الثقافة، 

وسيميائية للسرد، وكان من أشهر رواد السيميائية السردية جوليان أجلريداس  ،للشعر

غرمياس، متزعما مدرسة باريس

كلود كوكي، مما جعل هذه املدرسة تتبوأ مكانة م

فسارع النقاد والباحثون يف خمتلف أصقاع األرض

طريق الرتمجة، مث حتويلها إىل أدوات إجرائية ملقاربة النصوص السردية، وهو حال نقادنا 

على غرار حممد الناصر العجيمي، سعيد يقطني، سعيد  ،العرب

وعبد احلميد بورايو

أشهر من أسهم يف الرتويج للنظرية السيميائية السردي

املعاصرة بصفة عامة

وهذا ما دفعنا

الفضل بفضلهم 

مبصطلحاته املتنوعة

ومن ذات املنطلق،

خالل ما ألفه يف هذا املوضوعمن  مالك بن 



 

  .المصطلحات السيميائية السردية في الخطاب النقدي عند رشيد بن مالك

باعتباره  عند غرمياسالسردياملصطلح 

على مدخل و ثالثة ،خمطط هذا البحث

السيميائية، موضوع  انعاجل فيه،رأينا أنه ميكن أن يكون إطالله

، ومن مث نعرج على السيميائية 

 باعتبارها فرعا من هذا االجتاه السيميائي

 Sémantique: يف كتابيهأصول النظرية الغرمياسية املتمثلة 

النموذج  ،سنعرض ألهم مفاصل نظرية غرمياس بشقيها

ومدونته  ،حّتمته علينا طبيعة املوضوع

، بداية من التعرض رشيد بن مالك

  .ألهم أعماله يف ميدان السيميائية السردية

 تلقي رشيد بن مالكحماوالت 

التنظري  جتربته بنيعن طريق  

البنية ، مقدمة في السيميائية السردية

 مقدمــة
  

 ج 

المصطلحات السيميائية السردية في الخطاب النقدي عند رشيد بن مالك

املصطلح رشيد بن مالكمتثل الباحث وإىل أي مدى 

  لسيميائيات السردية احلديثة ؟

خمطط هذا البحثيتوزع  أن،وتصنيفها لنا بعد مجع املادة 
  

رأينا أنه ميكن أن يكون إطالله ،ففيما خيص املدخل

، ومن مث نعرج على السيميائية اعالمها مميزاا وأهمو  ،صوهلا، وأصنافها

باعتبارها فرعا من هذا االجتاه السيميائيو  ،انطالقا من عالقة اجلزء بالكل

أصول النظرية الغرمياسية املتمثلة  مراجععل� 

سنعرض ألهم مفاصل نظرية غرمياس بشقيهاDu sens IIو  

  .العاملي واملربع السيميائي

حّتمته علينا طبيعة املوضوع ،احبت انظري فصال جاءف،الفصل األول

رشيد بن مالكصناه للناقد فخصّ ، والرتمجة والتلقي ،املتنوعة بني التنظري

ألهم أعماله يف ميدان السيميائية السردية ،بالتقدمي لسريته العلمية، مث التطرق

حماوالت  ،رأينا أن نقدم فيهوفيما يتعلق بالفصل الثاين، 

 على مصطلحاا،اشتغاله و ،النظرية السيميائية الغرمياسية

مقدمة في السيميائية السردية: عرب مدونته اليت قدمها للقارئ العريب

  .السيميائيات السردية، السيميائيةالسردية في النظرية 

  

 

 

المصطلحات السيميائية السردية في الخطاب النقدي عند رشيد بن مالك

وإىل أي مدى 

لسيميائيات السردية احلديثة ؟لأب

 لنا بعد مجع املادة تبّني مث
  .فصول و خامتة

ففيما خيص املدخل

صوهلا، وأصنافهاأو تعريفها، 

انطالقا من عالقة اجلزء بالكل،السردية

 وباالعتماد،العام

structural 

العاملي واملربع السيميائي

الفصل األولأما 

املتنوعة بني التنظري

لسريته العلمية، مث التطرق

وفيما يتعلق بالفصل الثاين، 

النظرية السيميائية الغرمياسية

اليت قدمها للقارئ العريب ،واملمارسة

السردية في النظرية 



 

عند  صطلح السيميائي السرديامل

 هالدراسات العربية النقديةإىل حضور 

عبد املالك : النقاد اجلزائريني من أمثال

القصص " :، وعبد احلميد بورايو من خالل مؤلفيه

عنده على  زنارك و  ،رشيد بن مالك

يف  وكذافي النظرية السيميائيةالبنية السردية 

السيميائية أصولها :على التوايل

للمصطلح السيميائي  هـترمجتانتقلنا اىل 

  . مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص

ذا البحـث، علـى شـكل نقـاط هـهم النتائج اليت خرج ـا 

ة الشــاقة، فإننــا مل خنــرج علــى له الــيت يوظّفهــا يف رحلتــه العلميــ
، الــذي يقــوم التحليلــي الوصــفيحيــث كــان 

البعد املعريف والواقعي لألعمـال النقديـة، منارتنـا الـيت اهتـدينا ـا يف ظلمـات 
كفرضـــيات نقـــد النقـــد، ،  هـــذا البحـــر، دون أن نســـتغين عـــن بعـــض الروافـــد املنهجيـــة األخـــرى

ربــة جت تتبعــه عــرض اقتضــى منّــاممــا اســتدعاه هــذا املــنهج، والــذي 
حضور املصطلح  السيميائي من مث 

و حترينـــا يف ذلـــك املفـــاهيم الـــيت جـــاء ـــا دون 
  .مؤلفاته عربو تعديل وباألخص على مستوى املصطلح ورحلته 

 مقدمــة
  

 د 

صطلح السيميائي السردياملتلقي ،فقد رأينا أن نعرض فيهأما الفصل الثالث، 

الدراسات العربية النقديةإىل حضور املصطلح السرديفي  واقعانطالقا من  ،

النقاد اجلزائريني من أمثال ة،من خالل أعمال بعضيف املدونة النقدية اجلزائري

، وعبد احلميد بورايو من خالل مؤلفيه" نظرية الروايةيف " :كتابه

رشيد بن مالكصناخص مث ،" املسار السردي وتنظيم احملتوى

البنية السردية : مؤلفهيف املصطلح السردي 

على التوايل جان كلود كوكي،نيميشال آريفيه وآخر  

انتقلنا اىل مث ،السيميائية مدرسة باريس

مصطلحات التحليل السيميائي للنصوصقاموس :املوسومبـ عرب قاموسه

هم النتائج اليت خرج ـا أ، ختمنا بالوقوف عند 
 .مرتبة، حسب اخلطّة اليت كتب وفقها

له الــيت يوظّفهــا يف رحلتــه العلميــوألن لكــل باحــث وســائ
حيــث كــان  ،هــذا االطــار، فكــان املــنهج أهــم هــذه الوســائل

البعد املعريف والواقعي لألعمـال النقديـة، منارتنـا الـيت اهتـدينا ـا يف ظلمـات وتتبع
هـــذا البحـــر، دون أن نســـتغين عـــن بعـــض الروافـــد املنهجيـــة األخـــرى

ممــا اســتدعاه هــذا املــنهج، والــذي  األدوات اإلجرائيــة املقارنــة،
من مث على مستوى التلقي والتحليل، و النقدية 

و حترينـــا يف ذلـــك املفـــاهيم الـــيت جـــاء ـــا دون  كنتيجـــة لتلـــك التجربـــة،  عمالـــه،
و تعديل وباألخص على مستوى املصطلح ورحلته 

  

 

 

أما الفصل الثالث، 

،رشيد بن مالك

يف املدونة النقدية اجلزائري

كتابهيف   مرتاض

املسار السردي وتنظيم احملتوى" و" الشعيب

املصطلح السردي  رمجةوتتلقي 

 :ترمجته حملّربات

السيميائية مدرسة باريسو، وقواعدها

عرب قاموسه،السردي

، ختمنا بالوقوف عند ويف األخري
مرتبة، حسب اخلطّة اليت كتب وفقها

وألن لكــل باحــث وســائ
هــذا االطــار، فكــان املــنهج أهــم هــذه الوســائل

وتتبع عرضعلى 
هـــذا البحـــر، دون أن نســـتغين عـــن بعـــض الروافـــد املنهجيـــة األخـــرى

األدوات اإلجرائيــة املقارنــة،و 
رشيد بن مالك 

عمالـــه،أالســـردي يف 
و تعديل وباألخص على مستوى املصطلح ورحلته أتقويض 



 

و  "معرفـةاآلخر" خاصـة  عبـد اهللا ابـراهيم
"  نظريـــة غرميـــاس: يف اخلطـــاب الســـردي

عبد دراسـةو "سـليمة لوكـام: ـلـ"تلقي السرديات يف النقد املغـاريب 
جمموعـة اخـرى مـن املراجـع  ىلاضـافة إ

  .ىل مكتبة البحث
و تكمن أهم الصعوبات اليت وقفت 

صلة اتصاال مباشرًا ة املراجع املت

على  الشتغالباق ما تعل خاصة في

واخللفيات املعرفية  الرتاجم واملشارب

يف اعمال ، ليصعب حصرها، واالحاطة اومبدلوالا 

رشيد بن الكتابة عند إضافة إىل هذه الصعوبات هناك صعوبة أخرى تتعلق بأسلوب 

، لذلك قصرنا البحث على بعض اجلوانب من 

مـن أسـهم مـن قريـب أو  لكـل، ويف األخري،وليس آخرا،البّد من كلمة شـكر وعرفـان وتقـدير

د ـالعيـــ:الـــدكتور: وخنـــص بالـــذكر اســـتاذي الفاضـــل

إىل أن بلـــغ و  ذ كـــان مشـــروعامـــالـــذي تكفـــل برعايـــة هـــذا البحـــث واالشـــراف عليـــه 

الــذي مل مشــري بــن خليفــة: ألســتاذ الــدكتور

مالكيـة  :الدكتور:ساتذيت الكرام

، الــدكتور أحمــد موســاوي،حســيني بــوبكر

 مقدمــة
  

 ه 

عبـد اهللا ابـراهيمكتابات ،بالـذكرّما عـن املراجـع فأننـا خنـص 
يف اخلطـــاب الســـردي"  ىل جانـــب كتـــابإهـــذا " ل الســـردي
تلقي السرديات يف النقد املغـاريب " و،حمّمد الناصر العجيمي

اضـافة إ"األديب وقضـايا الـنص  اخلطـاب ليـلحت
ىل مكتبة البحث، ولالطالع عليها، ينصح بالعودة إال يتسع املقام لذكرها

و تكمن أهم الصعوبات اليت وقفت  ،و من نافلة القول أن لكل حبث صعوباته

ة املراجع املتقلّ  ،حائال دون بلوغ هذا البحث املستوى العلمي املأمول

خاصة في يف الدراسة،رشيد بن مالك بطريقة حتديدا 

الرتاجم واملشارببتعدد ، الرؤىع تتنو ينأ ،السرديملصطلح السيميائي

، ليصعب حصرها، واالحاطة اومبدلوالا املصطلحاتضبابيةمث

إضافة إىل هذه الصعوبات هناك صعوبة أخرى تتعلق بأسلوب 

، لذلك قصرنا البحث على بعض اجلوانب من بفعل الرتمجةالعصي عن القراءة

  .ته، وركزنا على مصطلحات دون اخرى

ويف األخري،وليس آخرا،البّد من كلمة شـكر وعرفـان وتقـدير

وخنـــص بالـــذكر اســـتاذي الفاضـــل، بعيـــد يف اخـــراج هـــذا البحـــث اىل النـــور

الـــذي تكفـــل برعايـــة هـــذا البحـــث واالشـــراف عليـــه 

ألســتاذ الــدكتورا:اىل ،كما ال ننســى ان نتوّجــه بشــكرنا 

ساتذيت الكراموإىل أ ،لنا عظيم الفائدةمعيًنا  علينا بآرائه اليت كانت

حســيني بــوبكر :الــدكتور،لّبــوخ بــو جملين:الــدكتور

  

 

 

ّما عـن املراجـع فأننـا خنـص أ  
ل الســـردياملتخيـــ" كـــذا 

حمّمد الناصر العجيمي:لـ
حت"القادر شرشـار 

ال يتسع املقام لذكرها
و من نافلة القول أن لكل حبث صعوباته

حائال دون بلوغ هذا البحث املستوى العلمي املأمول

حتديدا و  ،بإشكاليته

ملصطلح السيميائيا

مث ومن للمراجع،

إضافة إىل هذه الصعوبات هناك صعوبة أخرى تتعلق بأسلوب ،الناقد

العصي عن القراءة ،مالك

ته، وركزنا على مصطلحات دون اخرىادراس

  

ويف األخري،وليس آخرا،البّد من كلمة شـكر وعرفـان وتقـدير

بعيـــد يف اخـــراج هـــذا البحـــث اىل النـــور

الـــذي تكفـــل برعايـــة هـــذا البحـــث واالشـــراف عليـــه ،جّلـــولي

،كما ال ننســى ان نتوّجــه بشــكرنا ايتــه

علينا بآرائه اليت كانتيبخل 

الــدكتور، بلقاســم



 

ثنـاء جلميـع أسـاتذة قسـم  كمـا ال يفوتنـا أن جنـزل ال
 وعلـــى رأســـها ،جبامعـــة قاصـــدي مربـــاح

إىل و بــةلــو بكلمــة طيّ وإىل كــل مــن وقــف معنــا و 
  .توجيههالقراءة وتقومي البحث و 

2012 

 مقدمــة
  

 و 

كمـا ال يفوتنـا أن جنـزل ال،قنا إن شـاء اهللاوف بفضل سواعدهم 
جبامعـــة قاصـــدي مربـــاح إدارة كليـــة اآلداب واللغـــاتو  ،العربيـــة

وإىل كــل مــن وقــف معنــا و  ،كــذا عمــال املكتبــة اجلامعيــة
القراءة وتقومي البحث و  أعضاء جلنة املناقشة ملا بذلوه من جهد


	ل ��ي�  
�10/04/2012:ا���������� 

  

 

 

بفضل سواعدهم  وممن
العربيـــة غـــةاللّ اآلداب و 

كــذا عمــال املكتبــة اجلامعيــةو ، العميدالســيد
أعضاء جلنة املناقشة ملا بذلوه من جهد

    



 

جاء وليد متخضات التمركز حول 

سياجا مهيبا على احلياة  بتضر 

ن و ردحا من الزمن، وبذلك فصلت الناس عن املرجعيات اليت أرساها الفالسفة واملفكر 

األكثر استلهاما للثقافة اليونانية والرومانية القدمية، ممن كان هلم السبق يف وضع خارطة 

وهيجل  بدءا من سقراط مرورا بأفالطون وأرسطو وصوال إىل كانت

جيّدون يف بناء صرح الفلسفة وإرساء أسس النظم الفكرية الكربى، 

  

جون بدءا من " من فالسفة ومفكري القرن العشرين 

ماز هابر ودريدا  وصوالإىلسارتر 

 ،ومحلوا على عاتقهم مسؤولية الدراسة والتحليل املتواصل للموروث الفكري الغريب

وتصنيفه يف شىت أنواع العلوم املعرفية، اليت تدخل حتت عباءة الفكر والفلسفة واملنطق 

اليت سارت  ،وبلورة النظريات احلديثة

الذي أصبح يدّرس وفق نظريات النقد 

واستلهام القيم الفكرية واجلمالية 


ء، ا����ب، ��، ص 1996، ا����� ا���
�� ا�����، ا��ار ا�

  املصطلحالدالالت واألنواع :السيمياء
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جاء وليد متخضات التمركز حول  ،أن تطور الفكر الغريب املعاصر حولهفق

وثورة اإلنسان على الكنيسة وعصور الظالمية، اليت 

ردحا من الزمن، وبذلك فصلت الناس عن املرجعيات اليت أرساها الفالسفة واملفكر 

األكثر استلهاما للثقافة اليونانية والرومانية القدمية، ممن كان هلم السبق يف وضع خارطة 

بدءا من سقراط مرورا بأفالطون وأرسطو وصوال إىل كانت"،الفكر البشري احلديث

جيّدون يف بناء صرح الفلسفة وإرساء أسس النظم الفكرية الكربى، ) ممن كانوا

  .)1("واملصري اجلوهرية عن الكون والوجود وصياغة الفلسفة

من فالسفة ومفكري القرن العشرين  ،فقد امك علماء الغرب

سارتر وغر بهوسرل وهيد مروراوبرتراندرسل  ،

ومحلوا على عاتقهم مسؤولية الدراسة والتحليل املتواصل للموروث الفكري الغريب

وتصنيفه يف شىت أنواع العلوم املعرفية، اليت تدخل حتت عباءة الفكر والفلسفة واملنطق 

وبلورة النظريات احلديثة ،الرياضي، وكان هلا الفضل يف تقومي املنطق العقلي

الذي أصبح يدّرس وفق نظريات النقد  ،على هداها فروع العلوم املختلفة، كعلم األدب

واستلهام القيم الفكرية واجلمالية  ،شأوا عظيما يف حماورة النصوص هلا أصبح

  .الثاوية يف أعماقها

                                         

ء، ا����ب، 2/� هللا إ��اھ�- وآ'�ون، )���� ا('�، )�'& إ�$ ا��!
ھ" ا�!���� ا� ����، ط��، ا����� ا���
�� ا�����، ا��ار ا�
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فقمن املت

وثورة اإلنسان على الكنيسة وعصور الظالمية، اليت ،العقل

ردحا من الزمن، وبذلك فصلت الناس عن املرجعيات اليت أرساها الفالسفة واملفكر 

األكثر استلهاما للثقافة اليونانية والرومانية القدمية، ممن كان هلم السبق يف وضع خارطة 

الفكر البشري احلديث

ممن كانوا(وديكارت 

وصياغة الفلسفة

فقد امك علماء الغرب

،برغسنوديوي 

ومحلوا على عاتقهم مسؤولية الدراسة والتحليل املتواصل للموروث الفكري الغريب ،)2(" 

وتصنيفه يف شىت أنواع العلوم املعرفية، اليت تدخل حتت عباءة الفكر والفلسفة واملنطق 

الرياضي، وكان هلا الفضل يف تقومي املنطق العقلي

على هداها فروع العلوم املختلفة، كعلم األدب

أصبحو ، احلديث

الثاوية يف أعماقها

  

                                                
� هللا إ��اھ�- وآ'�ون، )���� ا('�، )�'& إ�$ ا��!
ھ" ا�!���� ا� ����، ط)1(/

07. 
 .07ا���;: 6789، ص )2(



 

األديب تتجاوز األعمال األدبية أضحت مهمة الناقد 

مستعينا مبا تأتى له من قواعد ... 

جعلت من النقد ساحة مكشوفة وجماال رحبا لنشاط 

وما رافقهما من حتوالت انعكست إجيابا 

على تطور العديد من العلوم اإلنسانية، كاألنثروبولوجيا وامليثيولوجيا وعلم النفس، وامتدت 

  .على غرار اهلندسة والطب وعلوم األحياء وغريها

لغوي السويسري إىل العامل ال ،

كيان الدرس اللساين احلديث، الذي أرسى  

جعل اللغة وعلمها منطلقا لدراسة النص األديب كعالمات لغوية، ومن مث دراسة أدبية 

حىت رأينا عددا من املدارس النقدية اجلديدة تعلن 

واندماجها فيما يعرف بالنقد األلسين، أي النقد 

مما يوحي بأن النقد األديب مير يف 


ن، ا=ردن، �/ ،�/
      2003، دار ا��7��ة ��B!C وا�A@ز�: وا�<

 :AGا ،HIا@JC� �Iا�
م ا�L!ة �� ا���M( ل
��
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أضحت مهمة الناقد  ،فمنذ القرن السادس عشر

... إىل اخلوض فيما يعرف بالنظرية األدبية ،ودراستها وحتليلها

جعلت من النقد ساحة مكشوفة وجماال رحبا لنشاط  ،)1(" لغوية وفلسفية وفنية ومجالية 

وما رافقهما من حتوالت انعكست إجيابا  ،تتصدرها البنيوية والسيميائية ،عدة حقول معرفية

على تطور العديد من العلوم اإلنسانية، كاألنثروبولوجيا وامليثيولوجيا وعلم النفس، وامتدت 

على غرار اهلندسة والطب وعلوم األحياء وغريها ،فوائدها لتشمل معارف أخرى

،وتدين النظرية األدبية احلديثة يف وجودها وتطورها

الذي أرسى   ،)F.DeSaussre((*)فردينان دي سوسير

جعل اللغة وعلمها منطلقا لدراسة النص األديب كعالمات لغوية، ومن مث دراسة أدبية 

حىت رأينا عددا من املدارس النقدية اجلديدة تعلن  ،وما كادت متر سنوات قالئل

واندماجها فيما يعرف بالنقد األلسين، أي النقد  ،انفصاهلا عن العلوم اإلنسانية األخرى

مما يوحي بأن النقد األديب مير يف  ،)2(" القائم على اإلفادة من علوم اللسان احلديث 

  .يتعرض فيها لوالدات متكررة

                                         

ة إ�$ ا�O�P8A، ط�

ن، ا=ردن، 1إ��اھ�- ) �@د 'C�&، ا�!�� ا=د�� ا� ��Q( R ا�� �/ ،�/
، دار ا��7��ة ��B!C وا�A@ز�: وا�<

1857 -1913(�A9
A7Tو�� &Uا Q( ي@�� -�
/، 6T
8�W( Q( ،X�!Y� و�� :
��A��P7!7ا� ��Cا� �� ZC>ف ا��
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فمنذ القرن السادس عشر" 

ودراستها وحتليلها

لغوية وفلسفية وفنية ومجالية 

عدة حقول معرفية

على تطور العديد من العلوم اإلنسانية، كاألنثروبولوجيا وامليثيولوجيا وعلم النفس، وامتدت 

فوائدها لتشمل معارف أخرى

وتدين النظرية األدبية احلديثة يف وجودها وتطورها

فردينان دي سوسير

جعل اللغة وعلمها منطلقا لدراسة النص األديب كعالمات لغوية، ومن مث دراسة أدبية و 

  .األدب

وما كادت متر سنوات قالئل" 

انفصاهلا عن العلوم اإلنسانية األخرى

القائم على اإلفادة من علوم اللسان احلديث 

يتعرض فيها لوالدات متكررة ،مرحلة خماض

  

                                                

ة إ�$ ا�O�P8A، ط  )1(�
إ��اھ�- ) �@د 'C�&، ا�!�� ا=د�� ا� ��Q( R ا�� 

 .11ص 
(*)�G@G ن دي
1857(���د�!

��A��P7!7ا� ��Cا� �� ZC>ف ا��
ا���
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يميائية  تربز النظرية الس ،يف مقاربة النصوص األدبية

ركح النقد املعاصر، حاملة يف طياا بذور تقويض الفكر البنيوي 

وحافظ على تألق املنهج السيميائي مشوليته ونظرته 

فكل شيء يف الكون هو عالمة، والسيميائية هي العلم الذي يعىن 

شاع استخدام  ومنه)1(" بالعالمات عامة، هلذا تشمل السيمياء كل مظاهر الكون واحلياة 

، ومن مث دراستها )1913(كتابسوسير 

مصطلح أنه من األجدر توضيح املفاهيم والدالالت املنضوية خلف 

وتأسيسا لفصول  ،ألمهيتها يف هذا املقام

الكتناه أبعاده  ،حري بالباحث العودة إليها

مبا يساعد على فك محولته الفكرية، ومراودته عربها ليبوح 

Sémeion  الذي يعين العالمة

 Sociologie:كلمات مثل، والذي جنده مستعمال يف  

  وبامتداد أكرب  

 .159، ص 
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يف مقاربة النصوص األدبيةظهرها لك االجتاهات وأ

ركح النقد املعاصر، حاملة يف طياا بذور تقويض الفكر البنيوي كأهم املناهج اليت اعتلت 

وحافظ على تألق املنهج السيميائي مشوليته ونظرته  ،وفنائه على يدها، ومما ساعد على ذلك

فكل شيء يف الكون هو عالمة، والسيميائية هي العلم الذي يعىن " ،لألشياء كعالمات

بالعالمات عامة، هلذا تشمل السيمياء كل مظاهر الكون واحلياة 

كتابسوسير بعد ظهور  ،السيميائية باعتبارها علما لإلشارات

  .لألدب وفق هذا النسق اإلشاري العام

أنه من األجدر توضيح املفاهيم والدالالت املنضوية خلف  ،ك رأينا

ألمهيتها يف هذا املقام ،ما تعلق ا كمنهج نقدي متفرع

  :المصطلح: السيميائية

حري بالباحث العودة إليها ،إن لكل مصطلح خلفيات معرفية

مبا يساعد على فك محولته الفكرية، ومراودته عربها ليبوح  ،والتزود على ضوئها

  .بأكثر مما حتمله الداللة احلرفية للمصطلح

Sémeionاألصل اليوناين " من  سيميولوجياكلمة 

، والذي جنده مستعمال يف  الذي يعين اخلطاب

وبامتداد أكرب  ... علم األحياء Biologieو ... 

                                         

ه ا�7���
�I �� ��9 ا���B، طYT^_، ا�ر `��!PG1إ ،�J( ،��
��C� $C/=ا aCYص 2002، ا�� ،

  

السيمياءمدخــل
  

 

 

لك االجتاهات وأومن ت

كأهم املناهج اليت اعتلت 

وفنائه على يدها، ومما ساعد على ذلك

لألشياء كعالمات

بالعالمات عامة، هلذا تشمل السيمياء كل مظاهر الكون واحلياة 

السيميائية باعتبارها علما لإلشارات

لألدب وفق هذا النسق اإلشاري العام

ك رأينالذل

ما تعلق ا كمنهج نقدي متفرعمث ،السيميائية

 .هذا البحث

السيميائية -1

إن لكل مصطلح خلفيات معرفية

والتزود على ضوئها،الداللية

بأكثر مما حتمله الداللة احلرفية للمصطلح

كلمة تنحدر  

الذي يعين اخلطاب Logosو

... علم االجتماع

  
                                                


ه ا�7���
�I �� ��9 ا���B، ط)1(YT^_، ا�ر `��!PGإ



 

علم : فيصبح تعريف السيميولوجيا على النحو اآليت

ســّوم " هلــا مـا يعادهلــا يف اللغـة العربيـة، ومنــه مـا ورد يف أســاس البالغـة

مســّومة بعالمــة يعلــم ــا أــا : " 

ي وقــال اجلــوهر  لنرســل علــيهم حجــارة مــن طــني مســّومة

: يف قوله تعاىلمة يالسّ :ـك  ،ويف اللغة العربية مفردات حتمل نفس اجلذر اللغوي

�����������������ִִִִ☺☺☺☺����				



..����

السيمياء واملد ب السيمياو الوسام

يف قوله  عالمةوجاءت بلفظ 

��������ִִִִ☺☺☺☺����������������������������

﴿ : كقوله تعاىل،اآليةوقد وردت مبصطلح آخر وهو 
����������������..����������������������������

 .09، ص 
�، ���وت، ��Cا�� _AP587، ص 1998، دار ا�. 
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Logos فيصبح تعريف السيميولوجيا على النحو اآليت... تعين العلم

  

هلــا مـا يعادهلــا يف اللغـة العربيـة، ومنــه مـا ورد يف أســاس البالغـة سـيمياء

: " وقــال ابــن منظــور ،)2("أعلمــه بســومة وهــي العالمــة 

لنرســل علــيهم حجــارة مــن طــني مســّومة: يف قولــه تعــاىل ،ليســت مــن حجــارة

  .)3("مسّومة عليها أمثال اخلواتيم 

ويف اللغة العربية مفردات حتمل نفس اجلذر اللغوي

��������������������������������    !!!!""""!!!!����####$$$$����%%%%&&&&''''

����الوساموالموسم و،االسمو)4(﴾****((((    ))))

وجاءت بلفظ ، ، ووردت يف صيغ املفرد واجلمعوزيادة اهلمزة

����++++����####****����----����������������....����������������

وقد وردت مبصطلح آخر وهو  ،)5(﴾////
����000011112222������������33334444ִִִִ55556666����    1111��������7777����

﴾)6(.  

                                         
�T ،

ن ��9
ر، )
 ھ� ا�7���@�@;�G@T .ط ،X�L9 �� (2 ،ق، ا����ب�Bا� 
، ص 2000، إ�����


G& /�@ن ا�7@د، ج� Z�� T ،�`f
س ا�Gي، أ�B1وت، 1، ط��� ،���Cا�� _APدار ا� ،

در، ���وت، 12ا�L!( Q@ر، �7
ن ا���ب، جU 312- 311، ص 2004، دار. 

29. 
. 
4. 
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Logosكلمة 

  .)1("العالمات 

سـيمياءوكلمـة 
أعلمــه بســومة وهــي العالمــة  ،فرســه

ليســت مــن حجــارة

مسّومة عليها أمثال اخلواتيم 

ويف اللغة العربية مفردات حتمل نفس اجلذر اللغوي 

﴿
''''8888������������9999

****::::;;;;��������<<<<

وزيادة اهلمزة باملد

﴿:تعاىل
������������������������

////����>>>>����????����////

��������@@@@    ��������

AAAA����BBBB��������3333﴾

                                                
)1(�T ،

ن ��9
ر، )
 ھ� ا�7���@�@;�G@T
)2( i(ن ا�7@د، جا��@�/ &G
� Z�� T ،�`f
س ا�Gي، أ�B
ا�L!( Q@ر، �7
ن ا���ب، ج )3(
)4(  Q( �G29@رة ا�jA8، ا(�
)5(  �.G16@رة ا�! &، ا(�
)6( Q( �G4@رة ا��/�، ا(�



 

استعادة املفهوم اإلغريقي ملصطلح 

، أثر، قرينة، مسة مؤشرة، دليل، مسة منقوشة أو 

Marque descriptive, trace, indice, signé grave ou 
écrite, signé précurseur, empreinte, figuration

هو ما نتج عنه تعدد  ،السيمياء

مذاهب املدارس والباحثني يف هذا العلم، تبعا للمصطلح الذي يتبناه كل واحد منهم 

علم   ،فه يف حقل السيمياء، كالسيميولوجيا والسيميوطيقا واإلشارية، علم اإلشارة

: ـع االجتاه السوسريي إىل تسمية هذا العلم ب

  .السيميوطيقا أخذ مريدي شارل ساندرس بريس بتسمية

معرفة للعالمات، ونظرية عامة " 

إىل  ،أمربتو إيكوويذهب ،)2("يف كل صوره وجتلياا عند احليوان أو البشر 

وهي يف جوهرها ...نظمة للعالمات

 ،�Iا�Yا� ،�!�>!7k ،���
� إ�$ ا=�7!��، إ�Uارات را�<� إ��اع ا����79@9fا� Q( �U
 .131، ص 2002�XG@ و`C��7، ا�!�� ا��Yا�Iي ا���
)1( Julia Kristeva: la révélation du langage poétique, édit
 &'�(  ،��
� وا=دب وا����Cت �� ا�
(fا�� ��L9أ
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استعادة املفهوم اإلغريقي ملصطلح " ينتقل بنا إىل  ،سيميائيةإن القول مبصطلح 

، أثر، قرينة، مسة مؤشرة، دليل، مسة منقوشة أو )خصوصية(عالمة مميزة : 

  )7("جمازيمكتوبة، بصمة، رسم 

  : الذي حييل على األلفاظ اآلتية

Marque descriptive, trace, indice, signé grave ou 
écrite, signé précurseur, empreinte, figuration1(

السيمياءةاملصطلحات اليت حتيل عليها لفظولعل تعدد 

مذاهب املدارس والباحثني يف هذا العلم، تبعا للمصطلح الذي يتبناه كل واحد منهم 

فه يف حقل السيمياء، كالسيميولوجيا والسيميوطيقا واإلشارية، علم اإلشارة

ع االجتاه السوسريي إىل تسمية هذا العلم باحناز أتبا  ،ورمبا لنفس التعدد

أخذ مريدي شارل ساندرس بريس بتسمية بينما

" ال خترج عن كوا  ،إن السيمياء يف املفهوم الغريب

يف كل صوره وجتلياا عند احليوان أو البشر  ،

نظمة للعالماتبوصفها أ ،لثقافةيدرس سائر ظواهر ا" م

                                         
 ،�Iا�Yا� ،�!�>!7k ،���
� إ�$ ا=�7!��، إ�Uارات را�<� إ��اع ا����79@9fا� Q( �U
�@XG و`C��7، ا�!�� ا��Yا�Iي ا���

Julia Kristeva: la révélation du langage poétique, éditdu seuil, 1974, P 22.   

)� أ�@ ز��، m �J9و -G
k ا��G ) 

ب) m@ل ��n ا��8
ھ�-  وا=��
د ا�7���@ ط��A� Q�o : &'�(  ،��
� وا=دب وا����Cت �� ا�
(fا�� ��L9أ

 ،�J( ،ھ�ة
� ا����Jس ا��
  .351، ص 1987، دار إ��
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إن القول مبصطلح 

Sémeion :

مكتوبة، بصمة، رسم 

  

الذي حييل على األلفاظ اآلتية ،وهو التحديد

Marque descriptive, trace, indice, signé grave ou 
)1  

  

ولعل تعدد 

مذاهب املدارس والباحثني يف هذا العلم، تبعا للمصطلح الذي يتبناه كل واحد منهم 

فه يف حقل السيمياء، كالسيميولوجيا والسيميوطيقا واإلشارية، علم اإلشارةويوظّ 

  ...العالمة

ورمبا لنفس التعدد

بينما،السيميولوجيا

إن السيمياء يف املفهوم الغريب

،للتمثيل العالمي

معل: متييزها بأا

                                                
)7(  ،�Iا�Yا� ،�!�>!7k ،���
� إ�$ ا=�7!��، إ�Uارات را�<� إ��اع ا����79@9fا� Q( �U
�@XG و`C��7، ا�!�� ا��Yا�Iي ا���


)� أ�@ ز��، )2(m �J9و -G
k ا��G
� ا��
ھ�ة، )�J، 1إ�$ ا�7���@ط��
، ط��Jس ا��
، دار إ��



 

على وجه  ،ويتقاطع معه دالليا ،

وأسرار احلروف،  ،ال يبدو إال ملن أحاط بعلم السيمياء

لسمات إىل اصطالح أهل نقل وضعه من الطّ 

، وذلك )1("التصرف، فحدث لذلك علم أسرار احلروف وهو من تفاريع علم السيمياء 

من "كما أن هناك .املشرتكة مع الفكر العريب القدمي

فعلم الداللة أو  االشارة، و من يطابق بني مصطلحي الداللة والسيمياء

هو علم تفسري معىن الدالالت والرموز واإلشارات وغريها كما عند إخوان الصفا 

" :يف تعريفه للسيمياء بأا قدور عبد اهللا ثاني

وأن النظام الكوين بكل ما فيه من 

هو نظام ذو داللة والسيمياء ختتص بدارسة بنية هذه اإلشارات  وعالقتها 

  

 :نيعند النقاد العرب المعاصر 

يف تراجم بعض الباحثني العرب يف 

رم احلقل النقدي، متشاة حينا، ومتباينة يف أغلب األحيان، وذلك حبكم تعدد مشا

بني النقاد  االختالفى و تبّني مست


ن >C7ذوي ا� Q( -ھ�U
/ Q(و ���ر�q ا���ب وا��Y- وا�

)!B@رات  2002أ���&  15-16، ) 
�oات ا���AC$ ا�@ط!� ا��
�9، ا�7���
ء وا�!r ا=د�� 

 . 52، ص 
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،خلدون ، وهو ما يقرتب مما ذكر يف مقدمة ابن

ال يبدو إال ملن أحاط بعلم السيمياء ،يتميز فيه خط ضئيل من الربط

نقل وضعه من الطّ " ،ألن العلم املسمى لذلك العهد بالسيميا

التصرف، فحدث لذلك علم أسرار احلروف وهو من تفاريع علم السيمياء 

املشرتكة مع الفكر العريب القدميوجه من التقارب يف املفهوم والداللة 

من يطابق بني مصطلحي الداللة والسيمياء

هو علم تفسري معىن الدالالت والرموز واإلشارات وغريها كما عند إخوان الصفا 

  .)2("ومتكلمي علوم النجوم واحلساب وعلم الكيمياء

قدور عبد اهللا ثانيومنه ما ذهب اليه الناقد اجلزائري 

وأن النظام الكوين بكل ما فيه من ....مهما كان نوعها أو أصلها،  ،علم اإلشارة الدالة

هو نظام ذو داللة والسيمياء ختتص بدارسة بنية هذه اإلشارات  وعالقتها  

  .)3("يف هذا الكون، وكذا توزيع وظائفها الداخلية واخلارجية

عند النقاد العرب المعاصر  Sémiotiqueترجمة مصطلح 

يف تراجم بعض الباحثني العرب يف  Sémiotiqueظهرت صياغة مصطلح 

احلقل النقدي، متشاة حينا، ومتباينة يف أغلب األحيان، وذلك حبكم تعدد مشا

تبّني مستاليت بني ايدينا  ونظريام اليت ميتحون منها، واملعاينة

                                         
351. 

� ا���C' Q� Q�mون، ا����)�، ا��$�7/) :
T �� �iأ وا��A
ب ا��� ود�@ان ا��A� ن
>C7ذوي ا� Q( -ھ�U
/ Q(و ���ر�q ا���ب وا��Y- وا�

ن، )"!
ب ا�����، ���وت، �AP936، ص 1967، 3، ط1،  دار ا�. 


ل ا�7���
ءY( �� �� ا�������YAا=د�� )ا� r!ء وا�

�oات ا���AC$ ا�@ط!� ا��
�9، ا�7��� ( ،
 .159، ص �'2002���P7� ،ة، 

� ا�J@رة ، ط�I
���G ، �9
s هللا �، ص  2005، دار ا���ب ��B!C وا�A@ز�:، ا��Yا�k1  ،�Iور /
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، وهو ما يقرتب مما ذكر يف مقدمة ابن)3()اتصال(

يتميز فيه خط ضئيل من الربط

ألن العلم املسمى لذلك العهد بالسيميا

التصرف، فحدث لذلك علم أسرار احلروف وهو من تفاريع علم السيمياء 

وجه من التقارب يف املفهوم والداللة 

من يطابق بني مصطلحي الداللة والسيمياء ،ربنقاد الع

هو علم تفسري معىن الدالالت والرموز واإلشارات وغريها كما عند إخوان الصفا  ،السيمياء

ومتكلمي علوم النجوم واحلساب وعلم الكيمياء

ومنه ما ذهب اليه الناقد اجلزائري 

علم اإلشارة الدالة

 ،إشارات ورموز

يف هذا الكون، وكذا توزيع وظائفها الداخلية واخلارجية

ترجمة مصطلح  -2

ظهرت صياغة مصطلح 

احلقل النقدي، متشاة حينا، ومتباينة يف أغلب األحيان، وذلك حبكم تعدد مشا

ونظريام اليت ميتحون منها، واملعاينة

                                                
351ا���;: 6789، ص  )3(
� ا���C' Q� Q�mون، ا����)�، ا��$�7)1(/

�
ن، )")ا=�!
ب ا�����، ���وت، �APدار ا�  ،
)2( ،�C�� وي
!8m)ء

ل ا�7���Y( �� �� ا�������YAا�

�� ( ��(
'���، ��P7ة،  ;
� ا�J@رة ، ط)3(�I
���G ، �9
s هللا ��kور /



 

، ذلك االختالف الذي شّكل ضبابية، امتّد اثرها من 

  :النظرية السيميائية وتطبيقاا يف الثقافة العربية

  املرجع

االزدواج واملماثلة : املسديعبد السالم 

  .42-26يف املصطلح النقدي، ص 

  109دراسات لسانية تطبيقية  ص 

االزدواج واملماثلة : عبد السالم املسدي

  43-42يف املصطلح النقدي، ص 

  .09حتليل اخلطاب الشعري، ص 

  يف سيمياء الشعر القدمي: عنوان كتاب

  193-189التشابه واالختالف، ص 

  17دروس يف السيميائيات ص 

  )العنوان(أى دراسة سيميائية تفكيكية 

السيميائية بني النظرية : عنوان أطروحته
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، ذلك االختالف الذي شّكل ضبابية، امتّد اثرها من صطلحاملترمجة و العرب يف تلقي 

النظرية السيميائية وتطبيقاا يف الثقافة العربية

  الرتمجة  اسم الناقد

  عبد السالم بن عبد العايل

  

عبد السالم   سيميولوجيا 

يف املصطلح النقدي، ص 

  سيميولوجيا 

  سيميائيات

دراسات لسانية تطبيقية  ص 

  سيميوطيقا

  علم العالمات 

عبد السالم املسدي

يف املصطلح النقدي، ص 

حتليل اخلطاب الشعري، ص   سيميائية 

عنوان كتاب  سيمياء

  دليليات  -دليلية 

  سيميائيات

التشابه واالختالف، ص 

دروس يف السيميائيات ص   سيميائيات

أى دراسة سيميائية تفكيكية   سيميائية   عبد املالك مرتاض

عنوان أطروحته  سيميائية  

  والتطبيق

  

السيمياءمدخــل
  

 

 

العرب يف تلقي 

النظرية السيميائية وتطبيقاا يف الثقافة العربيةاملصطلح ومشل 

  

  

اسم الناقد

عبد السالم بن عبد العايل

  حممد السرغيين

  مازن الواعر

  فريال غزول

  سيزا قاسم

  أمينة رشد

  حممد مفتاح

  مبارك حنون 

عبد املالك مرتاض

  رشيد بن مالك



 

  158معجم اللسانية ص 

  103نظرية البنائية يف النقد األديب ص 

من  Sémiotiqueللداللة على 

، مث روالنبارت:ـلدروس في السيميولوجيا 

، بينما زاوج بعظهم بني محاضرات في السيميولوجيا

دراسات لسانية يف  مازن الواعر

يستعملن املصطلح  ،وسيزا قاسم وأمينة رشد

يف الوقت نفسه  ،علم العالمات

إىل استعمال مصطلحات متعددة 

دروس يف مبارك حنون:ـ، ومن سار على خطاه ك

 سيميوتيكامبصطلح  عبد المالك مرتاض

يف مؤلفاته، ومنها ما استعمله الناقد واملرتجم 

  .السيميائية بين النظرية والتطبيق

ولقد اقرتح بعض النقاد العرب صورة أخرى كمحاولة للتسوية بني مصطلحي 

معجم ضمنسمير حجازي، تظهر الدعوة إليها يف أعمال 
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  سيميولوجية

  سيميوطيقا

  العالمات  علم

معجم اللسانية ص 

  

نظرية البنائية يف النقد األديب ص 

للداللة على  سيميولوجياصاغ بعض الباحثني مصطلح 

دروس في السيميولوجيا :يف مؤلفه السالم بن عبد العالي

محاضرات في السيميولوجيا:يف كتابه محمد السرغيني

مازن الواعر:ـ، كالسيميائياتوالسيميولوجيا : مصطلحني اثنني مها

وسيزا قاسم وأمينة رشدفريال غزول :وجند أن الباحثات

علم العالمات: ، إىل جوار ترمجة أخرى بـسيميوطيقا

إىل استعمال مصطلحات متعددة  محمد مفتاحالذي ينزع فيه النقاد املغاربة من أمثال 

، ومن سار على خطاه كدليليات، دليلية، سيمياء، 

  .في السيميائيات

عبد المالك مرتاضويف مدار قريب يصرح الناقد اجلزائري 

يف مؤلفاته، ومنها ما استعمله الناقد واملرتجم  سيميائيةباإلضافة إىل استعمال مصطلح 

السيميائية بين النظرية والتطبيق: يف عنونة أطروحته رشيد بن مالك

ولقد اقرتح بعض النقاد العرب صورة أخرى كمحاولة للتسوية بني مصطلحي 

، تظهر الدعوة إليها يف أعمال سيميوطيقا

  

السيمياءمدخــل
  

 

 

  مسري حجازي

  

  صالح فضل

صاغ بعض الباحثني مصطلح 

السالم بن عبد العاليعبد : أمثال

محمد السرغيني

مصطلحني اثنني مها

  .تطبيقية

وجند أن الباحثات

سيميوطيقااألجنلوسكسوين

الذي ينزع فيه النقاد املغاربة من أمثال 

، سيميائية: حنو

في السيميائيات

ويف مدار قريب يصرح الناقد اجلزائري 

باإلضافة إىل استعمال مصطلح 

رشيد بن مالكاجلزائري 

ولقد اقرتح بعض النقاد العرب صورة أخرى كمحاولة للتسوية بني مصطلحي 

سيميوطيقاوسيميولوجيا



 

يف الوقت الذي يستعمل فيه بعظهم ألفاظا حتيل لديهم على احملتوى 

Sémiologie وأخرى  سيميولوجية: مرة بـ

ال يتم إال باالرتكاز على اخللفيات 

وأخرجتها للوجود، لتحديد أهدافها يف ضوء منوها 

فأشد النظريات علمية ال ميكن أن تسلم من وجود بصمات 

ومن هذا املنطلق نرى أنه علينا التعرض 

الفكر اليوناين أيام سبق وأن تطرقنا إىل أن االرهاصات األوىل للسيميائية بزغت 

ويرجع ظهور علم السيمياء إىل اهتمام 

ينظرون إليه عند متييزهم بني الدال واملدلول 

وباإلضافة إىل تلك البدايات الغربية، أوىل املناطقة والفالسفة واألصوليون والبالغيون 

يف " ألنساق الدالة عن كشف قوانني الفكر، وهو ما جتلى 

 أطروحات الفالسفة اإلسالميني من أمثال الغزايل وابن سينا الذين حتدثا عن اللفظ بوصفه

على العالقة االعتباطية بني نستار النسيا

 .06، ص 
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يف الوقت الذي يستعمل فيه بعظهم ألفاظا حتيل لديهم على احملتوى 

Sémiologieيف ترمجته للمصطلح  صالح فضل

  .سيميائية العالمات

  : الخلفيات المعرفية للسيميائية

ال يتم إال باالرتكاز على اخللفيات  ،إن تقدمي أي فكرة نظرية وضمان استمراريتها

وأخرجتها للوجود، لتحديد أهدافها يف ضوء منوها  ،املعرفية والظروف اليت انصهرت فيها

فأشد النظريات علمية ال ميكن أن تسلم من وجود بصمات " لها فيه 

ومن هذا املنطلق نرى أنه علينا التعرض ،)1("حتكم بناءها ومقاصدها وغاياا 

  .ألصول وأسس السيميائية

  :األصول الفلسفية للسيميائية 

سبق وأن تطرقنا إىل أن االرهاصات األوىل للسيميائية بزغت 

ويرجع ظهور علم السيمياء إىل اهتمام ، القدمي، وحتديدا الفكر األفالطوين األرسطي

ينظرون إليه عند متييزهم بني الدال واملدلول نو الرواقي القدماء بنظرية املعىن، وهو ما كان

وباإلضافة إىل تلك البدايات الغربية، أوىل املناطقة والفالسفة واألصوليون والبالغيون 

ألنساق الدالة عن كشف قوانني الفكر، وهو ما جتلى لمن العرب عناية كربى 

أطروحات الفالسفة اإلسالميني من أمثال الغزايل وابن سينا الذين حتدثا عن اللفظ بوصفه

ستار النسيادون إسدال  صفه مدلوال ومنرمزا، وعن املعىن بو 
                                         


ت ا��7د��، ط�I
، ص B!( ،2003@رات ا^'fAف، ا��YاQ� ���G2 ،�I ��اد، )�'& إ�$ ا�7���

  

السيمياءمدخــل
  

 

 

يف الوقت الذي يستعمل فيه بعظهم ألفاظا حتيل لديهم على احملتوى  ،اللسانية

صالح فضل:ـكنفسه

سيميائية العالمات: بـ

الخلفيات المعرفية للسيميائية -3

إن تقدمي أي فكرة نظرية وضمان استمراريتها

املعرفية والظروف اليت انصهرت فيها

لها فيه اجلذري وتأصّ 

حتكم بناءها ومقاصدها وغاياا  ،إيديولوجية

ألصول وأسس السيميائية

3-1- 

سبق وأن تطرقنا إىل أن االرهاصات األوىل للسيميائية بزغت 

القدمي، وحتديدا الفكر األفالطوين األرسطي

القدماء بنظرية املعىن، وهو ما كان

  .والشيء

وباإلضافة إىل تلك البدايات الغربية، أوىل املناطقة والفالسفة واألصوليون والبالغيون 

من العرب عناية كربى 

أطروحات الفالسفة اإلسالميني من أمثال الغزايل وابن سينا الذين حتدثا عن اللفظ بوصفه

رمزا، وعن املعىن بو 
                                                


ت ا��7د��، ط)1(�I
Q� ���G ��اد، )�'& إ�$ ا�7���



 

الدال واملدلول، وهي الفكرة اليت انبىن عليها منطق التحليل السيميائي مللفوظات النصوص 

الفلسفة الوضعية يف " باإلضافة إىل أن السيمياء استمدت بعض مبادئها من 

اتصافها بالنزعة العلمية، والفالسفة الوضعيون هم الذين اعتربوا 

العالمة ركن من أركان " ا بني البشر، وباعتبارها عالمة و

.  

عن ذي ال خيرج يف مفهومه القدمي 

مقوالت الفلسفة الرواقية وعلم الرموز، مث كشف حجب احلس وعلم أسرار احلروف عند 

العرب، حكم على هذا العلم باالنعزال، نظرا الفتقاره إىل قواعد نظرية تؤطره، ولذلك 

جيعل  بقيت السيمياء يف تلك الفرتات عاجزة عن بناء كيان تطوري ونسيج نظري مستقل،

دي إن النقد السيميائي كنشاط فكري خاص، يستمد وجوده من أطروحات 

بفضائها األلسين، وتعترب حماضراته يف اللسانيات العامة، األصل اللساين هلذا املنهج 

تطالب بوضع قانوين يسمح هلا باستقالل شخصيتها 

�، ط���>Aوا� ���L!ت ا�^
Ptuوا j(fل وا��@U=ا �� �Gدرا ،�U
، دار ا��Y8 1د�� ا���

�، )�'& إ�$ ا�7���@ط��
، ط�
� وا=دب وا����Cت �� ا�
(fا�� ��L91أ ،(Z�
G :;� 14، ص.  
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الدال واملدلول، وهي الفكرة اليت انبىن عليها منطق التحليل السيميائي مللفوظات النصوص 

باإلضافة إىل أن السيمياء استمدت بعض مبادئها من 

اتصافها بالنزعة العلمية، والفالسفة الوضعيون هم الذين اعتربوا الشكل، ويف 

ا بني البشر، وباعتبارها عالمة و، نظرا الشرتاكه)1("

.)2("التواصل بني اإلنسان واإلنسان وبني اإلنسان والطبيعة 

ذي ال خيرج يف مفهومه القدمي إن تعدد الرؤى ومتايزها يف النظر إىل السيمياء، وال

مقوالت الفلسفة الرواقية وعلم الرموز، مث كشف حجب احلس وعلم أسرار احلروف عند 

العرب، حكم على هذا العلم باالنعزال، نظرا الفتقاره إىل قواعد نظرية تؤطره، ولذلك 

بقيت السيمياء يف تلك الفرتات عاجزة عن بناء كيان تطوري ونسيج نظري مستقل،

  .منها علما قائما مبوضوعه

  :المرجع األلسني للنقد السيميائي 

إن النقد السيميائي كنشاط فكري خاص، يستمد وجوده من أطروحات 

بفضائها األلسين، وتعترب حماضراته يف اللسانيات العامة، األصل اللساين هلذا املنهج 

تطالب بوضع قانوين يسمح هلا باستقالل شخصيتها " يف وقت أضحت فيه اللسانيات 

                                         

�oات �� )!
ھ" ا�!�� ا= ( ،Hط ،����>Aوا� ���L!ت ا�^
Ptuوا j(fل وا��@U=ا �� �Gدرا ،�U
د�� ا���
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>C�2006 110، ص.  
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الدال واملدلول، وهي الفكرة اليت انبىن عليها منطق التحليل السيميائي مللفوظات النصوص 

  .)2("األدبية 

باإلضافة إىل أن السيمياء استمدت بعض مبادئها من 

الشكل، ويف جنوحها إىل 

"اللغة كلها رمزا 

التواصل بني اإلنسان واإلنسان وبني اإلنسان والطبيعة 

إن تعدد الرؤى ومتايزها يف النظر إىل السيمياء، وال

مقوالت الفلسفة الرواقية وعلم الرموز، مث كشف حجب احلس وعلم أسرار احلروف عند 

العرب، حكم على هذا العلم باالنعزال، نظرا الفتقاره إىل قواعد نظرية تؤطره، ولذلك 

بقيت السيمياء يف تلك الفرتات عاجزة عن بناء كيان تطوري ونسيج نظري مستقل،

منها علما قائما مبوضوعه

3-2- 

إن النقد السيميائي كنشاط فكري خاص، يستمد وجوده من أطروحات 

بفضائها األلسين، وتعترب حماضراته يف اللسانيات العامة، األصل اللساين هلذا املنهج ،سوسير

يف وقت أضحت فيه اللسانيات 

                                                

ور��)2(T ��B��=ھ" ا�!�� ا

�oات �� )! ( ،H

 ،�Iا�Yا� ،�B!وا� �/
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وحتليل النص ... وتطويع املصطلح اللساين للتطبيق األديب والنقدي

إىل غاية أحدث احملطات  ،انطالقا من الشكالنيني الروس

 Cours de:ه، املبثوثة يف كتاب

الذي ضمنه أهم مقوالت املنهج السيميائي، انطالقا من 

تشبه الكتابة وأجبدية ... منظومة من العالمات اليت تعّرب عن فكر ما

  .)1("ب ااملة واإلشارات العسكرية 

حني جعل اللغة  ،تطرق إىل العالمة وعناصرها

Signifiant)صورة صوتية مسعية (

حقيقة ) العالقة(، وفق عالقة اعتباطية جتعل منها 

  الدال                                                      المدلول 

  )الذهنيةالصورة (                                  

 

 ،�Iا�Yا� ،�/
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وتطويع املصطلح اللساين للتطبيق األديب والنقدي... بني العلوم األخرى

  .)3("من زواياه اللسانية والتداولية والتواصلية األدبية 

انطالقا من الشكالنيني الروس ونفقد تأثر النقاد الغربي

، املبثوثة يف كتابسوسيرفردينان دي النقدية املعاصرة بأطروحات 

linguistique générale  الذي ضمنه أهم مقوالت املنهج السيميائي، انطالقا من

منظومة من العالمات اليت تعّرب عن فكر ما" تعريفه للغة على أا 

ب ااملة واإلشارات العسكرية م والبكم والطقوس الرمزية، وضرو 

تطرق إىل العالمة وعناصرها،إن سوسري ومن خالل هذا التعريف

Signifiantدال ا يتألف من احتاد 

Signifie )وفق عالقة اعتباطية جتعل منها )صورة ذهنية ،

  :ترابطية شبهها بوجهي العملة الواحدة

  العالمة

=  

  عالقة اعتباطية

الدال                                                      المدلول 

                                  )الصورة الصوتية السمعية

                                         
 .B!( ،122 -124@رات دار ا=)
ن، ا���
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بني العلوم األخرى

من زواياه اللسانية والتداولية والتواصلية األدبية 

فقد تأثر النقاد الغربي

النقدية املعاصرة بأطروحات 

linguistique générale

تعريفه للغة على أا 

م والبكم والطقوس الرمزية، وضرو الص

إن سوسري ومن خالل هذا التعريف

 ا يتألف من احتاد نظاما عالمي

Signifieمدلولو

ترابطية شبهها بوجهي العملة الواحدة

         

الصورة الصوتية السمعية(

                                                
) �� أد�@ان، ا�!r وا��!v"، ط)3(
 
)1(�T ،�(
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فأحادية النظر تكمن يف " ويعترب هذا الطرح السوسريي من مرتكزات السيميائية 

التصور األحادي والواحدي للغة، أي الرتكيز على فعالية الوحدات والعناصر اللغوية يف 

فالعالمة هي ما ينهض بني الدال واملدلول 

 Conceptيرتبط فيها التصور 

الواقع اخلارجي، وبنية تقوم على إقصاء 

ائمة على منوذج كآلية توصيل ق  ،

لغوي، يكتسب أمهيته من عالقته بالعالمات األخرى داخل النظام، وبذلك تكون 

السيميائية قسما من علم اللغة العامبّشر سوسري مبيالده يف ستينيات القرن العشرين حتت 

دراسة حياة الرموز يف رحاب احلياة االجتماعية، 

هذه الرموز، ومشريا يف نفس الوقت إىل أن 

")1(.  

هذه اإلشارة السوسريية حتولت إىل مواقف تبناها النقاد السيميائيني، ويتضح ذلك يف ما 

من العالقات االعتباطية اليت تفرض 

تقوم على مجلة من التداخالت  

أطروحة ترعرعت  ،اجلذرية مع احلقل اللساين، ويثبت لدينا أن السيميائية بتصوراا املختلفة
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ويعترب هذا الطرح السوسريي من مرتكزات السيميائية 

التصور األحادي والواحدي للغة، أي الرتكيز على فعالية الوحدات والعناصر اللغوية يف 

فالعالمة هي ما ينهض بني الدال واملدلول ، )2("كامن اجلمالية للرسالة النصية 

يرتبط فيها التصور  ،وتأخذ العالمة عند سوسري شكل بنية نفسية

تقوم على إقصاء  Image acoustiqueوالصورة السمعية 

،حتصر الوظيفة السيميائية لدراسة العالمة ،اجتماعية تداولية

لغوي، يكتسب أمهيته من عالقته بالعالمات األخرى داخل النظام، وبذلك تكون 

السيميائية قسما من علم اللغة العامبّشر سوسري مبيالده يف ستينيات القرن العشرين حتت 

دراسة حياة الرموز يف رحاب احلياة االجتماعية، "، وهو"اإلعراضية"اسم السيميولوجيا أو

هذه الرموز، ومشريا يف نفس الوقت إىل أن  يف حكمتالقوانني العامة اليت ت

"موضوع اللسانيات الوحيد هو دراسة اللغة يف ذاا ولذاا 

هذه اإلشارة السوسريية حتولت إىل مواقف تبناها النقاد السيميائيني، ويتضح ذلك يف ما 

من العالقات االعتباطية اليت تفرض  يف سياقبه دراسام اللغوية من مجاليات، 

  .دالالت غري متناهية

 ،ومما سبق يتأكد لنا أن السيميائية كمنهج نقدي

اجلذرية مع احلقل اللساين، ويثبت لدينا أن السيميائية بتصوراا املختلفة
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ويعترب هذا الطرح السوسريي من مرتكزات السيميائية 

التصور األحادي والواحدي للغة، أي الرتكيز على فعالية الوحدات والعناصر اللغوية يف 

كامن اجلمالية للرسالة النصية استنطاق امل

  .من عالقة

وتأخذ العالمة عند سوسري شكل بنية نفسية

والصورة السمعية 

اجتماعية تداولية

لغوي، يكتسب أمهيته من عالقته بالعالمات األخرى داخل النظام، وبذلك تكون 

السيميائية قسما من علم اللغة العامبّشر سوسري مبيالده يف ستينيات القرن العشرين حتت 

اسم السيميولوجيا أو

القوانني العامة اليت ت معربا عن

موضوع اللسانيات الوحيد هو دراسة اللغة يف ذاا ولذاا 

هذه اإلشارة السوسريية حتولت إىل مواقف تبناها النقاد السيميائيني، ويتضح ذلك يف ما 

به دراسام اللغوية من مجاليات،  تزخر

دالالت غري متناهية

ومما سبق يتأكد لنا أن السيميائية كمنهج نقدي

اجلذرية مع احلقل اللساين، ويثبت لدينا أن السيميائية بتصوراا املختلفة
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بيقيا يف تأثر الدرس السيميائي بالنظرية 

والعالقة بينهما، وخطية ) الدال واملدلول

، وكذلك مهمة اللساين يف اعتماده على مبدأ الثنائية للظاهرة 

/ واقع (، )معىن/ صوت (، )خارج

، كل هذه املسائل كانت مبثابة املقدمات النظرية اليت استثمرا 

املناهج النقدية النصانية، ويف طليعتها السيميائية، اليت تركز على القطب الداليل الداخلي 

  .)1(ن إضفاء صفة األلسنية على السيميائية كمنهج نقدي 

  :سيمياء روالن بارت وقلب األطروحة السوسيرية

النظرية  فضاء مهما، حيث أخذ عن سوسري

 كما اقتبسكالم،  / املتعلقة بالدال واملدلول واملرجع برمتها، إضافة إىل املفهوم املزدوج لغة 

يف كتابه  إذ جنده يقوليويل أمهية كبرية للسيميائية ممارسة وتنظريا، 

بوصفها  ال تقوم ال تبني دون أداة حتليلية دقيقة، وال سيميولوجيا

لسوسري، حيث عمل  فإن بارت مل مينعه نقده

صرح ":على قلب أطروحته القائلة جبزئية اللغة، وانطوائها حتت علم العالمات العام قائال

، من شدة الشبع أو من شدة اجلوع مَدا أو جزرَا وهذا 

 Q( ا=د�� r!ء وا�
���7C� �9
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بيقيا يف تأثر الدرس السيميائي بالنظرية ، ويظهر ذلك عمليا وتطيف مهد اللسانية الغربية

الدال واملدلول(اللغوية السوسريية، الذي أضحى حديثه عن ثنائية 

، وكذلك مهمة اللساين يف اعتماده على مبدأ الثنائية للظاهرة )الوصفية

خارج/ داخل (، )تأليف/ اختيار (، )كالم

، كل هذه املسائل كانت مبثابة املقدمات النظرية اليت استثمرا )غياب/ حضور 

املناهج النقدية النصانية، ويف طليعتها السيميائية، اليت تركز على القطب الداليل الداخلي 

ن إضفاء صفة األلسنية على السيميائية كمنهج نقدي للنص، فال ريب إذن م

سيمياء روالن بارت وقلب األطروحة السوسيرية

فضاء مهما، حيث أخذ عن سوسري بارت تشغل السيميائية يف أطروحات

املتعلقة بالدال واملدلول واملرجع برمتها، إضافة إىل املفهوم املزدوج لغة 

  ).التعيني والتضمني(مفهومي 

يويل أمهية كبرية للسيميائية ممارسة وتنظريا،  بارت

ال تبني دون أداة حتليلية دقيقة، وال سيميولوجيا" ) 1970

  

فإن بارت مل مينعه نقده، وبالرغم من ذلك املرجع النظري

على قلب أطروحته القائلة جبزئية اللغة، وانطوائها حتت علم العالمات العام قائال

، من شدة الشبع أو من شدة اجلوع مَدا أو جزرَا وهذا انيات بدأ يتفكك اليوم
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يف مهد اللسانية الغربية

اللغوية السوسريية، الذي أضحى حديثه عن ثنائية 

الوصفية(الدال واآلنية 

كالم/ لغة ( اللغوية

حضور (، )خيال

املناهج النقدية النصانية، ويف طليعتها السيميائية، اليت تركز على القطب الداليل الداخلي 

للنص، فال ريب إذن م

سيمياء روالن بارت وقلب األطروحة السوسيرية -4

تشغل السيميائية يف أطروحات

املتعلقة بالدال واملدلول واملرجع برمتها، إضافة إىل املفهوم املزدوج لغة 

مفهومي هيلمسلفمن 

بارتإن 

1970(مثيولوجيات

  .)2("سيميائية 

وبالرغم من ذلك املرجع النظري

على قلب أطروحته القائلة جبزئية اللغة، وانطوائها حتت علم العالمات العام قائال

انيات بدأ يتفكك اليوماللس
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جيب مناآلن تقبل إمكانية " ،)3(

زءا ولو مفضال من علم العالمة العام، ولكن 

بدحضه هلذه األطروحة السوسريية، بل انتقل إىل نقد البنية النفسية 

اعتبار أما يتحدان يف دماغ  

، مما يعين أن نظريته تدخل يف سياق علم النفس 

  .ن العالمة تنغلق على نفسها بسبب إمهاهلا للمرجع أو املشار إليه

نظرية » إجنيل السيميولوجية « 

اليت تقوم على العالقة " تتجاوز اللسانيات النسقية، موضحا فيه تصوره لسيمياء العالمة 

، فالعالمة مكونة من دال ومدلول، يشكل صعيد الدوال صعيد 

جند أنه  ،نظاما مثل األدبالعبارة، ويشكل صعيد املدلوالت صعيد احملتوى، فإذا أخذنا 

يتكون من مثلث، العنصر األول هو الدال أو القول األديب، والعنصر الثاين هو املدلول أو 

  .)2("العلة اخلارجية للعمل، والعنصر الثالث هو العالقة أو العمل األديب 
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("التقويض للسانيات هو ما أدعوه من جهيت، سيميولوجيا

زءا ولو مفضال من علم العالمة العام، ولكن اللسانياجت االقرتاح السوسريي، ليست

  .)4("اجلزء هو علم العالمة باعتباره فرعا من اللسانيات 

بدحضه هلذه األطروحة السوسريية، بل انتقل إىل نقد البنية النفسية بارت  يكتف

 على" باملدلول اليت حددها سوسري ليبني عالقة الدال 

، مما يعين أن نظريته تدخل يف سياق علم النفس )اإلحياء(اإلنسان عن طريق التداعي 

ن العالمة تنغلق على نفسها بسبب إمهاهلا للمرجع أو املشار إليهأإذ 

« الذي يعد مثيولوجياتكتابه   روالن بارت

تتجاوز اللسانيات النسقية، موضحا فيه تصوره لسيمياء العالمة 

، فالعالمة مكونة من دال ومدلول، يشكل صعيد الدوال صعيد بني العالمة والدال واملدلول

العبارة، ويشكل صعيد املدلوالت صعيد احملتوى، فإذا أخذنا 

يتكون من مثلث، العنصر األول هو الدال أو القول األديب، والعنصر الثاين هو املدلول أو 

العلة اخلارجية للعمل، والعنصر الثالث هو العالقة أو العمل األديب 
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التقويض للسانيات هو ما أدعوه من جهيت، سيميولوجيا

االقرتاح السوسريي، ليست قلب

اجلزء هو علم العالمة باعتباره فرعا من اللسانيات 

يكتف ومل

اليت حددها سوسري ليبني عالقة الدال 

اإلنسان عن طريق التداعي 

إذ  ،)1("الرتابطي 

روالن بارتضّمن 

تتجاوز اللسانيات النسقية، موضحا فيه تصوره لسيمياء العالمة 

بني العالمة والدال واملدلول

العبارة، ويشكل صعيد املدلوالت صعيد احملتوى، فإذا أخذنا 

يتكون من مثلث، العنصر األول هو الدال أو القول األديب، والعنصر الثاين هو املدلول أو 

العلة اخلارجية للعمل، والعنصر الثالث هو العالقة أو العمل األديب 
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  :البارتية يف أربع نقاط حمورية وهي

 .ويتجلى يف املوازنة بني األثر والنص األديب

النص متعدد املعاين يتحول إىل جمرّة من املعلومات وجهاز 

الكتابة يف (سيادة املؤلف تنتهي بانتهاء الكتابة 

  

السيميوطيقية نظرية مجعية، ألا أوسع 

وأكثر  ،وألن بريس جعلها تتجاوز علم اللغة يف صورة مشولية

Representamen ( وتقابل

عند سوسري، و ) املدلول(وتقابل 

: وال يوجد له مقابل عند سوسري، وقد مّيز بني نوعني من املوضوعات

، الذي حتيل إليه العالمة األول هو املوضوع الديناميكي، وهو الشيء يف عامل املوجودات

حتاول أن متثله، والثاين هو املوضوع املباشر ويشكل جزءا من العالمة وعنصرا من عناصرها 

  .)2("آليت بين للعالمة عند بريس يف الشكال

. 

 العالقة
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البارتية يف أربع نقاط حمورية وهيوميكن حصر النظرية النصية 

ويتجلى يف املوازنة بني األثر والنص األديب: الدليل

النص متعدد املعاين يتحول إىل جمرّة من املعلومات وجهاز : تعدد املعاين

 .لغوي مفكر

سيادة املؤلف تنتهي بانتهاء الكتابة ): موت املؤلف(الساللة 

  .)1()درجة الصفر

  : النظرية البيرسية وتأثيراتها في السيميائية

السيميوطيقية نظرية مجعية، ألا أوسع ) Ch . s.peirce(بيرس تعترب نظرية

وألن بريس جعلها تتجاوز علم اللغة يف صورة مشولية ،نطاقا من نظرية سوسري

Representamenاملصورة(بوصفها كيانا ثالثي املبىن، يتكون من 

وتقابل ) Interprétantاملفسرة (عند سوسري، و 

Objet (وال يوجد له مقابل عند سوسري، وقد مّيز بني نوعني من املوضوعات

األول هو املوضوع الديناميكي، وهو الشيء يف عامل املوجودات

حتاول أن متثله، والثاين هو املوضوع املباشر ويشكل جزءا من العالمة وعنصرا من عناصرها 

بين للعالمة عند بريس يف الشكالاملكونة، وميكن توضيح الكيان الثالثي امل
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وميكن حصر النظرية النصية 

الدليل -1

تعدد املعاين -2

لغوي مفكر

الساللة  -3

درجة الصفر

النظرية البيرسية وتأثيراتها في السيميائية -5

تعترب نظرية

نطاقا من نظرية سوسري

بوصفها كيانا ثالثي املبىن، يتكون من " تعميما و

عند سوسري، و ) الدال(

Objetاملوضوع (

األول هو املوضوع الديناميكي، وهو الشيء يف عامل املوجودات

حتاول أن متثله، والثاين هو املوضوع املباشر ويشكل جزءا من العالمة وعنصرا من عناصرها و 

املكونة، وميكن توضيح الكيان الثالثي امل
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للعالمة عند بريس إىل تفريعات ثالثية حسب 

 المصورة

 عالمةعرفية

  تصدير

  تصديق

 حجة
 

  المصورة

 )الدال(

  املصطلحالدالالت واألنواع :السيمياء
    

23 

للعالمة عند بريس إىل تفريعات ثالثية حسب وخضعت تلك العناصر احملددة 

  

  الموضوع

 )الركيزة(

 العالمة
 

 المفسرة

 عالمة منفردة عالمة نوعية

  المفسرة

 )المدلول(

  الموضوع

 )الركيزة(
المصورة

)

 العالمة 
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وخضعت تلك العناصر احملددة 

  :الشكل اآليت

  

  

  

  

  

  

  

عالمة نوعية

  أيقونة 

  مؤشر

 رمز



 

، يقرتب من التقسيم الثالثي 

ال ، ويعترب أكثر انتشارا وفاعلية يف جم

وميكن تلخيص النظرية البريسية للعالمة من منطلق العالقة القائمة بني املصورة 

 ).ةأيقونيّ (ورقة مطبوعة حتيل إىل شخص ما على وفق التشابه 

 ).إشارية(ارتباط الدخان بالنار، وارتباط اآلثار مبرور أناس على املكان 

 ).رمزية(البيضاء بالسالم، والشمس باحلرية 

إن نظرة بريس للعالمة تربط العالمة بنفسها، وال حتيل على شيء سوى عالمات 

أخرى، وينطلق منها لتعريف مجيع عناصر العامل احلسية وامللموسة، املفردة واملتشابكة مبن 

لدى الكثري من السيميائيني األوائل،  

جزءا من علم النفس االجتماعي، إذ أا 

" ، كأنظمة تواصلية يف حياة اإلنسان تساعده 

  .)4("نونات بوصفها عالمات حتمل معىن 

على توسيع الفضاء النقدي  جوليا كرستيفا

يعمل على  ،السيميائي املعاصر، ويتجلى ذلك يف نظرا املتميزة للنص كجهاز تراسلي
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، يقرتب من التقسيم الثالثي )األيقونة، املؤشر، الرمز(وهذا التنوع عند بريس 

، ويعترب أكثر انتشارا وفاعلية يف جم)الوضعية، العقلية، الطبيعية(للدالالت عند العرب 

  .)1(الدراسات السيميائية الراهنة

وميكن تلخيص النظرية البريسية للعالمة من منطلق العالقة القائمة بني املصورة 

  : واملوضوع يف متثيلها بـ

ورقة مطبوعة حتيل إىل شخص ما على وفق التشابه : صورة فوتوغرافية

ارتباط الدخان بالنار، وارتباط اآلثار مبرور أناس على املكان 

البيضاء بالسالم، والشمس باحلرية ارتباط احلمامة 

إن نظرة بريس للعالمة تربط العالمة بنفسها، وال حتيل على شيء سوى عالمات 

أخرى، وينطلق منها لتعريف مجيع عناصر العامل احلسية وامللموسة، املفردة واملتشابكة مبن 

  .)2(ره وأفكارهفيها اإلنسان مبشاع

لدى الكثري من السيميائيني األوائل،   وتوالت بعد ذلك دراسة العالمة

جزءا من علم النفس االجتماعي، إذ أا " ، لتصبح فيما بعد بنفينست

، كأنظمة تواصلية يف حياة اإلنسان تساعده )3("درس حياة العالمات ضمن اتمع 

نونات بوصفها عالمات حتمل معىن على إدراك األحداث والكي

جوليا كرستيفاوغري بعيد عن املنظور البريسي عملت 

السيميائي املعاصر، ويتجلى ذلك يف نظرا املتميزة للنص كجهاز تراسلي
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وهذا التنوع عند بريس 

للدالالت عند العرب 

الدراسات السيميائية الراهنة

وميكن تلخيص النظرية البريسية للعالمة من منطلق العالقة القائمة بني املصورة 

واملوضوع يف متثيلها بـ

صورة فوتوغرافية -

ارتباط الدخان بالنار، وارتباط اآلثار مبرور أناس على املكان  -

ارتباط احلمامة  -

إن نظرة بريس للعالمة تربط العالمة بنفسها، وال حتيل على شيء سوى عالمات 

أخرى، وينطلق منها لتعريف مجيع عناصر العامل احلسية وامللموسة، املفردة واملتشابكة مبن 

فيها اإلنسان مبشاع

وتوالت بعد ذلك دراسة العالمة

بنفينستوتوسانبرنار:ـك

درس حياة العالمات ضمن اتمع ست

على إدراك األحداث والكي

وغري بعيد عن املنظور البريسي عملت 

السيميائي املعاصر، ويتجلى ذلك يف نظرا املتميزة للنص كجهاز تراسلي
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إعادة توزيع نظام اللغة، بالعالقة بني املوضوع اإلخباري للكالم وأمناط امللفوظات الداخلية، 

  :لدى كرستيفا إىل صورة إنتاجية وهو الشيء الذي يعين

/ هدم (إن عالقة النص باللغة اليت تتموضع فيها هي عالقة إعادة توزيع 

إن النص هو بناء النصوص يف فضاء نصي تلتقي فيه جمموعة من امللفوظات 

 .)1("املأخوذة من نصوص أخرى، ويبطل إحداها مفعول اآلخر 

  : وتتمثل املصطلحات الرئيسية احملددة للمفعول املفهومي للنص لدى كرستيفا يف

ومن خالل تلك املفاهيم ينكشف التصور السيميائي للنص األديب كما طرحته 

تصري من خالله ويف النهاية الذات القارئة 
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إعادة توزيع نظام اللغة، بالعالقة بني املوضوع اإلخباري للكالم وأمناط امللفوظات الداخلية، 

لدى كرستيفا إىل صورة إنتاجية وهو الشيء الذي يعين" الصورة 

إن عالقة النص باللغة اليت تتموضع فيها هي عالقة إعادة توزيع 

 .)بناء

إن النص هو بناء النصوص يف فضاء نصي تلتقي فيه جمموعة من امللفوظات 

املأخوذة من نصوص أخرى، ويبطل إحداها مفعول اآلخر 

وتتمثل املصطلحات الرئيسية احملددة للمفعول املفهومي للنص لدى كرستيفا يف

 .املمارسة الدالة

 .اإلنتاجية

 .التدليل

 .النص الظاهر والنص املوّلد

 .التناص

ومن خالل تلك املفاهيم ينكشف التصور السيميائي للنص األديب كما طرحته 

تصري من خالله ويف النهاية الذات القارئة ) قراءة –كتابة (جوليا كرستيفا، كنص مزدوج 

  

  :االتجاهات السيميائية المعاصرة

 :سيمياء التواصل
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إعادة توزيع نظام اللغة، بالعالقة بني املوضوع اإلخباري للكالم وأمناط امللفوظات الداخلية، 

الصورة حيث تتحول 

إن عالقة النص باللغة اليت تتموضع فيها هي عالقة إعادة توزيع  -1

بناء

إن النص هو بناء النصوص يف فضاء نصي تلتقي فيه جمموعة من امللفوظات  -2

املأخوذة من نصوص أخرى، ويبطل إحداها مفعول اآلخر 

وتتمثل املصطلحات الرئيسية احملددة للمفعول املفهومي للنص لدى كرستيفا يف

املمارسة الدالة -

اإلنتاجية -

التدليل -

النص الظاهر والنص املوّلد -

التناص -

 

ومن خالل تلك املفاهيم ينكشف التصور السيميائي للنص األديب كما طرحته 

جوليا كرستيفا، كنص مزدوج 

  .)1(بدورها نصا

االتجاهات السيميائية المعاصرة -6

سيمياء التواصل -6-1
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بويسنس، برييتو، كرايس، أوستين، 

، )الدال، املدلول، القصد(إىل تشكل العالمة من وحدة ثالثية املبىن 

وتتمحور أعماهلم حول الوظيفة التواصلية املدركة يف البنيات السيميائية اليت تشكلها احلقول 

غري اللسانية، وحصروا السيميائية مبعناها الدقيق يف أنساق العالمات ذات الوظيفة 

ر بواسطة الفعل وينقسم إىل تواصل لساين بني البش

، كما يقوم على استخدام )سوسري

وكذلك ) بلوم فيلد(أنظمة خاصة بعالمات تواصلية منطوقة بني األفراد 

ويصنفه : ، وتواصل غري لساين

شارية النسقية واإلشارية بويسنس كلغات غري معتادة، تعتمد عدة معايري كاإل

 .الالنسقية، واإلشارية املتعلقة بالشكل، كاإلشهارات التجارية

، ويصنف العالمة )املعنم(وينطلق من توافق الدال واملدلول 

إشارة مثل الكهانة وأعراض املرض والبصمات، ومؤشر كعالمة 

ونه، والرمز كعالمة للعالمة اصطناعية وأيقون، كرسالة أيقونية بني الشيء وأيق
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بويسنس، برييتو، كرايس، أوستين، (يذهب أنصار سيمياء التواصل 

إىل تشكل العالمة من وحدة ثالثية املبىن ) فتجانشتاينمارتينيه

وتتمحور أعماهلم حول الوظيفة التواصلية املدركة يف البنيات السيميائية اليت تشكلها احلقول 

غري اللسانية، وحصروا السيميائية مبعناها الدقيق يف أنساق العالمات ذات الوظيفة 

  : ولسيمياء التواصل حموران اثنان مها

وينقسم إىل تواصل لساين بني البش :محور التواصل

سوسري(الكالمي، يشرتط حتقق دائرة الكالم 

أنظمة خاصة بعالمات تواصلية منطوقة بني األفراد 

، وتواصل غري لساين)سينون وويفر(الطريقة اليت ينقل ا اخلرب 

بويسنس كلغات غري معتادة، تعتمد عدة معايري كاإل

الالنسقية، واإلشارية املتعلقة بالشكل، كاإلشهارات التجارية

وينطلق من توافق الدال واملدلول :محور العالمة

إشارة مثل الكهانة وأعراض املرض والبصمات، ومؤشر كعالمة : إىل

اصطناعية وأيقون، كرسالة أيقونية بني الشيء وأيق

 .)1()بريتو وموريس

 : سيمياء الداللة
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يذهب أنصار سيمياء التواصل 

فتجانشتاينمارتينيه

وتتمحور أعماهلم حول الوظيفة التواصلية املدركة يف البنيات السيميائية اليت تشكلها احلقول 

غري اللسانية، وحصروا السيميائية مبعناها الدقيق يف أنساق العالمات ذات الوظيفة 

  .التواصلية

ولسيمياء التواصل حموران اثنان مها

محور التواصل -1

الكالمي، يشرتط حتقق دائرة الكالم 

أنظمة خاصة بعالمات تواصلية منطوقة بني األفراد 

الطريقة اليت ينقل ا اخلرب 

بويسنس كلغات غري معتادة، تعتمد عدة معايري كاإل

الالنسقية، واإلشارية املتعلقة بالشكل، كاإلشهارات التجارية

محور العالمة -2

إىل

اصطناعية وأيقون، كرسالة أيقونية بني الشيء وأيق

بريتو وموريس(

سيمياء الداللة -6-2
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زيادة على قلب االقرتاح السوسريي القائل جبزئية اللسانيات من علم العالمة يتجه 

أنصار سيمياء الداللة إىل دراسة مجيع األنظمة الدالة وفق منوذج لغوميغلق، بنفي األنظمة 

 بارتالعالمية عدا تلك املوجودة بني البشر، ملا هلا من أمهية، ويتجلى ذلك يف دراسة 

ث حدد العالقة يف السيميائية بني العالمة والدال واملدلول أو التدليل 

اليت خصها بكوا نظاما سيميائيا 

، فحني تولد عالقة الدال باملدلول يف النمط 

، التدليل من )األسطورة(يتولد يف النمط الثاين للتدليل 

وتتوزع عناصر االجتاه السيميائي الداليل على أربع ثنائيات مستقاة من األلسنية 

، ال يتم )2(اللغة والكالم، الدال واملدلول، املرّكب والنظام، التقرير واإلحياء 

فيها التمييز بني اللغة والكالم، وال تفهم فيها طبيعة العالمات اللسانية والسيميائية إال 

ببعضها البعض، كما تنمو فيها العالقات اللفظية على املستويني الذهين والتحليلي وفق 

يتكون خمطط مضمونه من نظام داليل، أو بعبارة أخرى سيميائية داخل سيميائية 

موسكو (متخض االجتاه السيميائي الثقايف عن األعمال املنهجية جلماعة 

يوري لوتمان، إيفانوف، بوريس، توبوروف، بياتيجورسكي 
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زيادة على قلب االقرتاح السوسريي القائل جبزئية اللسانيات من علم العالمة يتجه 

أنصار سيمياء الداللة إىل دراسة مجيع األنظمة الدالة وفق منوذج لغوميغلق، بنفي األنظمة 

العالمية عدا تلك املوجودة بني البشر، ملا هلا من أمهية، ويتجلى ذلك يف دراسة 

ث حدد العالقة يف السيميائية بني العالمة والدال واملدلول أو التدليل لنظام املوضة، حي

اليت خصها بكوا نظاما سيميائيا ألسطورة لوالشكل واملفهوم، وذلك من خالل دراسته 

، فحني تولد عالقة الدال باملدلول يف النمط )نظام األساطري احلديثة= 

يتولد يف النمط الثاين للتدليل ) يف اللغة العالمة(

  

وتتوزع عناصر االجتاه السيميائي الداليل على أربع ثنائيات مستقاة من األلسنية 

اللغة والكالم، الدال واملدلول، املرّكب والنظام، التقرير واإلحياء 

فيها التمييز بني اللغة والكالم، وال تفهم فيها طبيعة العالمات اللسانية والسيميائية إال 

ببعضها البعض، كما تنمو فيها العالقات اللفظية على املستويني الذهين والتحليلي وفق 

يتكون خمطط مضمونه من نظام داليل، أو بعبارة أخرى سيميائية داخل سيميائية 

 :سيمياء الثقافة

متخض االجتاه السيميائي الثقايف عن األعمال املنهجية جلماعة 

يوري لوتمان، إيفانوف، بوريس، توبوروف، بياتيجورسكي (، اليت ضمت 
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زيادة على قلب االقرتاح السوسريي القائل جبزئية اللسانيات من علم العالمة يتجه 

أنصار سيمياء الداللة إىل دراسة مجيع األنظمة الدالة وفق منوذج لغوميغلق، بنفي األنظمة 

العالمية عدا تلك املوجودة بني البشر، ملا هلا من أمهية، ويتجلى ذلك يف دراسة 

لنظام املوضة، حي

والشكل واملفهوم، وذلك من خالل دراسته 

= املوضة (عامال 

(األول للتدليل 

  .عالقة الشكل

وتتوزع عناصر االجتاه السيميائي الداليل على أربع ثنائيات مستقاة من األلسنية 

اللغة والكالم، الدال واملدلول، املرّكب والنظام، التقرير واإلحياء : البنيوية وهي

فيها التمييز بني اللغة والكالم، وال تفهم فيها طبيعة العالمات اللسانية والسيميائية إال 

ببعضها البعض، كما تنمو فيها العالقات اللفظية على املستويني الذهين والتحليلي وفق 

يتكون خمطط مضمونه من نظام داليل، أو بعبارة أخرى سيميائية داخل سيميائية نظام 

 .)1(أخرى

سيمياء الثقافة -6-3

متخض االجتاه السيميائي الثقايف عن األعمال املنهجية جلماعة 

، اليت ضمت )1962تارتو
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الدال واملدلول : ، ممن قالوا بتآلف العالمة من وحدة ثالثية املبىن

ويؤكد انصاره على أن اإلنسان واحليوان وكذلك اآلالت، تلجأ إىل العالمات اليت 

منمذجة يتعقد منها ما يستعمله اإلنسان، والبشر يودعون يف اللغة نظرم للعامل وفق أنظمة

فإن العامل بأْسره ميكن أن يتبدى ضربا من نص يتألف من أنواع 

  يعين  حمتوم و تكفي فحسب معرفة الّلغة،
الذي  إيفانوفويذهب لذلك ،)

إال من خالل  ،ويضيف أنصار سيمياء الثقافة أن العالمة ال تكتسب داللتها

  : ، ومن األطروحات اجلوهرية هلذا االجتاه ما يلي

 .تقوم األنظمة السيميائية بأداء دورها على أساس الوحدة

 .ميكن أن تشكل ثقافات عديدة وحدة سياقية بنائية

 .ىن النص دالالت متكاملة، وليست كل رسالة نصا ثقافيا


بA� Q�o ، ���CT -�!ا�� �� وا=دب : /�Cت �� ا�
(fا�� ��L9أ

 الدال
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، ممن قالوا بتآلف العالمة من وحدة ثالثية املبىن...)

ويؤكد انصاره على أن اإلنسان واحليوان وكذلك اآلالت، تلجأ إىل العالمات اليت 

يتعقد منها ما يستعمله اإلنسان، والبشر يودعون يف اللغة نظرم للعامل وفق أنظمة

فإن العامل بأْسره ميكن أن يتبدى ضربا من نص يتألف من أنواع  "يف شكل تصور ذهين، 

حمتوم و تكفي فحسب معرفة الّلغة، شىت من العالمات حيث املضمون

)1("معرفة العالقة بني عناصر التعبري و بني عناصراملضمون  

  .على اجلانب التواصلي إىل جانب النمذجة

ويضيف أنصار سيمياء الثقافة أن العالمة ال تكتسب داللتها

، ومن األطروحات اجلوهرية هلذا االجتاه ما يلي)كأنظمة دالة(وضعها يف إطار الثقافة 

تقوم األنظمة السيميائية بأداء دورها على أساس الوحدة

ميكن أن تشكل ثقافات عديدة وحدة سياقية بنائية

ىن النص دالالت متكاملة، وليست كل رسالة نصا ثقافياحيمل مع
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...)روسي، الندي

  .)2(واملرجع

  

  

  

  

ويؤكد انصاره على أن اإلنسان واحليوان وكذلك اآلالت، تلجأ إىل العالمات اليت 

يتعقد منها ما يستعمله اإلنسان، والبشر يودعون يف اللغة نظرم للعامل وفق أنظمة

يف شكل تصور ذهين، 

شىت من العالمات حيث املضمون

معرفة العالقة بني عناصر التعبري و بني عناصراملضمون  

على اجلانب التواصلي إىل جانب النمذجة يؤكد

ويضيف أنصار سيمياء الثقافة أن العالمة ال تكتسب داللتها

وضعها يف إطار الثقافة 

تقوم األنظمة السيميائية بأداء دورها على أساس الوحدة -

ميكن أن تشكل ثقافات عديدة وحدة سياقية بنائية -

حيمل مع -
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 .النص عالقة متكاملة ميكن أن جتزأ فقط إىل خواص ومالمح متميزة

 .ميكن إبداع النصوص الفردية انطالقا من عالقة املرسل باملرسل إليه

 .يؤدي استيعاب الثقافات إىل إشاعة أمناط السلوك خالل فرتات طويلة

 نستنتج أن االجتاه الثقايف يعترب النص رسالة تبّث باللغة الطبيعية

ما حاول  ووه، )2(إخل... رسم، عمل فين، مؤلف موسيقي، معماري

مل "فالنص يف ظل هذا النقد ،أن يصل إليه
وهو تقارب مع طرح كريستيفا )3

إن ارتباط السيمياء باألجناس األدبية املختلفة من شعر ونثر، واهتمامها املشرتك 

عليها اخلطاب األديب، أدى واملنصب على املناحي اللغوية والثقافية والتواصلية، اليت ينبين 

  :إىل ظهور فروع سيميائية منضوية حتت فرع األدب، كسيمياء الشعر وسيمياء السرد

 ميشال ريفاتيريذهب داللة القصيدة

إىل القول باختالف اللغة الشعرية عن االستخدام العقلي املتعارف عليه للغة وذلك جلنوحها 

،Z�
G :;�( ،� .111- 107ص  /� هللا إ��اھ�- وآ'�ون، )���� ا('�، )�'& إ�$ ا��!
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النص عالقة متكاملة ميكن أن جتزأ فقط إىل خواص ومالمح متميزة

ميكن إبداع النصوص الفردية انطالقا من عالقة املرسل باملرسل إليه

يؤدي استيعاب الثقافات إىل إشاعة أمناط السلوك خالل فرتات طويلة

نستنتج أن االجتاه الثقايف يعترب النص رسالة تبّث باللغة الطبيعيةومن هنا ميكننا أن 

رسم، عمل فين، مؤلف موسيقي، معماري: وحتمل معىن متكامال

أن يصل إليه) فنسنت ليتش( وحياول النقد الثقايف بزعامة 

3("أيضا حادثة ثقافيةيعد نصا أدبيا مجاليا فحسب، ولكنه 

  .قل رسالة مشفرة من مرسل إىل متلقاليت تعتربه لغات تن

  :سيمياء األدب

إن ارتباط السيمياء باألجناس األدبية املختلفة من شعر ونثر، واهتمامها املشرتك 

واملنصب على املناحي اللغوية والثقافية والتواصلية، اليت ينبين 

إىل ظهور فروع سيميائية منضوية حتت فرع األدب، كسيمياء الشعر وسيمياء السرد

 : سيمياء الشعر - 1

داللة القصيدة: سيميوطيقا الشعر: من خالل مقال ومسه بـ

إىل القول باختالف اللغة الشعرية عن االستخدام العقلي املتعارف عليه للغة وذلك جلنوحها 
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النص عالقة متكاملة ميكن أن جتزأ فقط إىل خواص ومالمح متميزة -

ميكن إبداع النصوص الفردية انطالقا من عالقة املرسل باملرسل إليه -

يؤدي استيعاب الثقافات إىل إشاعة أمناط السلوك خالل فرتات طويلة -

ومن هنا ميكننا أن 

وحتمل معىن متكامال

وحياول النقد الثقايف بزعامة 

يعد نصا أدبيا مجاليا فحسب، ولكنه 

اليت تعتربه لغات تن

  

  

سيمياء األدب -6-4

إن ارتباط السيمياء باألجناس األدبية املختلفة من شعر ونثر، واهتمامها املشرتك 

واملنصب على املناحي اللغوية والثقافية والتواصلية، اليت ينبين 

إىل ظهور فروع سيميائية منضوية حتت فرع األدب، كسيمياء الشعر وسيمياء السرد

6-4-1

من خالل مقال ومسه بـ

إىل القول باختالف اللغة الشعرية عن االستخدام العقلي املتعارف عليه للغة وذلك جلنوحها 
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فالشعر يعّرب دائما عن املفاهيم واألشياء 

وهذا يعين أن لغة الشعر ال تنتظم وفق القوانني الداخلية املتواضع 

مما يعمل على انزياح اللغة العادية 

القارئ  ىفعل" : إن عملية القراءة السيميائية للقصيدة عند ريفاتري تتم عرب مرحلتني

قبل الوصول إىل الداللة أن يتجاوز احملاكاة، حيث يبدأ حل شفرة القصيدة بالقراءة األوىل 

اليت تستمر من بداية النص إىل ايته، ومن أعلى الصفحة إىل أسفلها، متبعا يف ذلك 

األوىل  Heuristic، ففي هذه القراءة االستكشافية 

  ويف هذه املرحلة األوىل من القراءة يتم استيعاب احملاكاة، أو باألحرى

واملرحلة الثانية من القراءة هي القراءة االسرتجاعية 

 Hermeneutic، حني حيني الوقت لتفسري ثان، أي لقراءة تأويلية 

وبذلك فالقصيدة ختضع موعة قراءات تنزاح ا عن اجلمود اللغوي إىل 

إمكانية دائمة لتعدد التفسريات 
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فالشعر يعّرب دائما عن املفاهيم واألشياء " للخيال، واعتمادها على الرمزية يف التصوير 

وهذا يعين أن لغة الشعر ال تنتظم وفق القوانني الداخلية املتواضع  ،)1("بشكل غري مباشر 

مما يعمل على انزياح اللغة العادية  ،)2("لشعر يقول شيئا ويعين شيئا آخر 

  .وجيعل الشعر استخداما خاصا هلا

إن عملية القراءة السيميائية للقصيدة عند ريفاتري تتم عرب مرحلتني

قبل الوصول إىل الداللة أن يتجاوز احملاكاة، حيث يبدأ حل شفرة القصيدة بالقراءة األوىل 

اليت تستمر من بداية النص إىل ايته، ومن أعلى الصفحة إىل أسفلها، متبعا يف ذلك 

Syntagmatic ففي هذه القراءة االستكشافية ،

ويف هذه املرحلة األوىل من القراءة يتم استيعاب احملاكاة، أو باألحرى... 

واملرحلة الثانية من القراءة هي القراءة االسرتجاعية  ...ايتم جتاوزه كما قلت قبال،

Retroactive حني حيني الوقت لتفسري ثان، أي لقراءة تأويلية ،

وبذلك فالقصيدة ختضع موعة قراءات تنزاح ا عن اجلمود اللغوي إىل 

إمكانية دائمة لتعدد التفسريات " االستخدام املتميز، كهدف من أهداف التواصل، و 

  

  :السرد ءسيميا - 2
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للخيال، واعتمادها على الرمزية يف التصوير 

بشكل غري مباشر 

لشعر يقول شيئا ويعين شيئا آخر إن ا"  اعليه

وجيعل الشعر استخداما خاصا هلا

إن عملية القراءة السيميائية للقصيدة عند ريفاتري تتم عرب مرحلتني

قبل الوصول إىل الداللة أن يتجاوز احملاكاة، حيث يبدأ حل شفرة القصيدة بالقراءة األوىل 

اليت تستمر من بداية النص إىل ايته، ومن أعلى الصفحة إىل أسفلها، متبعا يف ذلك 

Syntagmaticاملسرية السياقية 

... يلوّ تفسري أيتم 

كما قلت قبال،

Retroactive

وبذلك فالقصيدة ختضع موعة قراءات تنزاح ا عن اجلمود اللغوي إىل  ،)1("حقيقية 

االستخدام املتميز، كهدف من أهداف التواصل، و 

  .)2("واختالفها 

6-4-2
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إن السيمياء وباعتبارها علما يبحث يف أنظمة العالمات، ويشتغل على تفسري 

الدالالت املشحونة يف الرموز، مبا فيها تلك اليت تعكسها اخلطابات األدبية، تتقاطع مع 

اجلزء األساسي يف اخلطاب، " : 

وهو أيضا دراسة ... األحداث القابلة للربهنة أو املثرية للجدل

... القص واستنباط األسس اليت يقوم عليها، وما يتعلق بذلك من نظم حتكم إنتاجه وتلقيه

وجماالته ال ختص فقط النصوص األدبية، وإمنا تعدا لإلعالنات والدعايات واإلشهارات 
3(.  

فقد اقتحمت السيميائية على خطى املناهج النقدية النصانية عامل السرد والتأليف 

القصصيمستخلصة رموزه وعالماته، سابرة أغواره، مستخرجة خمتلف التأويالت املمكنة، 

عاملية وحملية، معتمدا على ازدواجية 

بتحليله  ،اللغة النظام واللغة األداء، إضافة إىل مسامهة الشكالين الروسي فالدميري بروب

يف تطوير عامل السرد، حيث طبق عليه نظام الوظائف واهتم 

  .أنواعه

يف دراسة جيرار جينيتوتزيفتانتودوروف

النص املسرود حينا، والرتكيز على عملية السرد نفسها حينا آخر ومنها متييز جينيت بني 

اليت الحكاية ، و)الدال(اليت تطلق على النص السردي 

الذي جيمع املواقف املتخيلة واملنتجة للنص 
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إن السيمياء وباعتبارها علما يبحث يف أنظمة العالمات، ويشتغل على تفسري 

الدالالت املشحونة يف الرموز، مبا فيها تلك اليت تعكسها اخلطابات األدبية، تتقاطع مع 

: علم السرد الذي يعود تعريفه إىل أصول التينية، فالسرد هو

األحداث القابلة للربهنة أو املثرية للجدلالذي يعرض فيه املتكلم 

القص واستنباط األسس اليت يقوم عليها، وما يتعلق بذلك من نظم حتكم إنتاجه وتلقيه

وجماالته ال ختص فقط النصوص األدبية، وإمنا تعدا لإلعالنات والدعايات واإلشهارات 

3("على قص وحبكة  والسينما، وخمتلف امليادين اليت حتتوي

فقد اقتحمت السيميائية على خطى املناهج النقدية النصانية عامل السرد والتأليف 

القصصيمستخلصة رموزه وعالماته، سابرة أغواره، مستخرجة خمتلف التأويالت املمكنة، 

  .وهي تعتد يف ذلك مببادئ سوسري يف هذا امليدان

عاملية وحملية، معتمدا على ازدواجية األسطورة بنية مزدوجة شتراوسليفي 

اللغة النظام واللغة األداء، إضافة إىل مسامهة الشكالين الروسي فالدميري بروب

يف تطوير عامل السرد، حيث طبق عليه نظام الوظائف واهتم  للحكايات الشعبية الخرافية

أنواعهبدون اعتبار السياق اخلارجي  ،بالبناء الداخلي للحكاية

جيرار جينيتوتزيفتانتودوروف: ضف إىل ذلك مسامهة العديد من النقاد كـ

النص املسرود حينا، والرتكيز على عملية السرد نفسها حينا آخر ومنها متييز جينيت بني 

اليت تطلق على النص السردي  القصة: كـمصطلحات السرد،  

الذي جيمع املواقف املتخيلة واملنتجة للنص  القص، و)املدلول(ختتص باملضمون السردي 
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إن السيمياء وباعتبارها علما يبحث يف أنظمة العالمات، ويشتغل على تفسري 

الدالالت املشحونة يف الرموز، مبا فيها تلك اليت تعكسها اخلطابات األدبية، تتقاطع مع 

علم السرد الذي يعود تعريفه إىل أصول التينية، فالسرد هو

الذي يعرض فيه املتكلم 

القص واستنباط األسس اليت يقوم عليها، وما يتعلق بذلك من نظم حتكم إنتاجه وتلقيه

وجماالته ال ختص فقط النصوص األدبية، وإمنا تعدا لإلعالنات والدعايات واإلشهارات 

والسينما، وخمتلف امليادين اليت حتتوي

فقد اقتحمت السيميائية على خطى املناهج النقدية النصانية عامل السرد والتأليف 

القصصيمستخلصة رموزه وعالماته، سابرة أغواره، مستخرجة خمتلف التأويالت املمكنة، 

وهي تعتد يف ذلك مببادئ سوسري يف هذا امليدان

ليفي اعترب و 

اللغة النظام واللغة األداء، إضافة إىل مسامهة الشكالين الروسي فالدميري بروب

للحكايات الشعبية الخرافية

بالبناء الداخلي للحكاية

ضف إىل ذلك مسامهة العديد من النقاد كـ

النص املسرود حينا، والرتكيز على عملية السرد نفسها حينا آخر ومنها متييز جينيت بني 

مصطلحات السرد،  

ختتص باملضمون السردي 
                                                

)3(Y�( ،��m=ا &J�ت، ط�
�I
- ا�7���



 

، باإلضافة إىل )كطريقة تروى ا احلكاية

عندما يكون الراوي  ،الرؤية من اخللف

الرؤية من اخلارج عندما يكون الراوي على علم أقل 

الشخصية، اليت يكون يف رؤية مما تعلمه الشخصية، والثالث يعادل قوله وعلمه قول وعلم 

اليت تربط  ،باإلضافة إىل ذلك فقد حترر السرد من الدراسات القائمة على اخلصائص

مادامت مضمرة يف النفس، ومل " 

كإحساس أو انفعال ال يتحقق به وجود العمل األديب، 

للرواية عدة مستويات " كخاصية على اعتبار أن 

ترتكز كل لغة فيها على إشارة بقية اللغات حواريا، إىل درجة أن يغيب املؤلف وسطها 

لكي يبقى يف كل رواية مهما تعددت مستوياا مركزا لغويا يتمثل يف اخلطاب اإليديولوجي، 

اال من جماالت السيميائية اليت تشتغل على اخلطاب األديب 

فإا خصصت موضوعها ضمن اإلطار النظري العام للخطاب السردي متجاوزة بذلك 
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كطريقة تروى ا احلكاية(، كما يقابل احلكاية املروية باخلطاب 

الرؤية من اخللف ،الذي اعتربه ذا ثالث زواياالتبئيرشرحه ملصطلح 

الرؤية من اخلارج عندما يكون الراوي على علم أقل  ، مثعلى دراية كاملة وشاملة بالشخصية

مما تعلمه الشخصية، والثالث يعادل قوله وعلمه قول وعلم 

باإلضافة إىل ذلك فقد حترر السرد من الدراسات القائمة على اخلصائص

" عصر النص بعصره، وتقتصر على اللغة الشعرية لذلك ال

كإحساس أو انفعال ال يتحقق به وجود العمل األديب، ،  )2("تظهر يف صورة لفظية معينة 

  .بل جمرد قوانني جامدة ال تكفي لفهم األسلوب السردي

كخاصية على اعتبار أن ' احلوارية '  ميخائيل باختين

ترتكز كل لغة فيها على إشارة بقية اللغات حواريا، إىل درجة أن يغيب املؤلف وسطها 

لكي يبقى يف كل رواية مهما تعددت مستوياا مركزا لغويا يتمثل يف اخلطاب اإليديولوجي، 

 .)1("هي إال صور عن احلياة بكاملها  ولغات الرواية ما

اال من جماالت السيميائية اليت تشتغل على اخلطاب األديب وملا كانت السرديات جم

فإا خصصت موضوعها ضمن اإلطار النظري العام للخطاب السردي متجاوزة بذلك 

  .)2(النص األديب أيا كان نوعه وأسلوبه

                                         
 .209- 207، ص 
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، كما يقابل احلكاية املروية باخلطاب السردي

شرحه ملصطلح 

على دراية كاملة وشاملة بالشخصية

مما تعلمه الشخصية، والثالث يعادل قوله وعلمه قول وعلم 

  .)1(معها

باإلضافة إىل ذلك فقد حترر السرد من الدراسات القائمة على اخلصائص

النص بعصره، وتقتصر على اللغة الشعرية لذلك ال

تظهر يف صورة لفظية معينة 

بل جمرد قوانني جامدة ال تكفي لفهم األسلوب السردي

ميخائيل باختيناقرتح 

ترتكز كل لغة فيها على إشارة بقية اللغات حواريا، إىل درجة أن يغيب املؤلف وسطها 

لكي يبقى يف كل رواية مهما تعددت مستوياا مركزا لغويا يتمثل يف اخلطاب اإليديولوجي، 

ولغات الرواية ما

وملا كانت السرديات جم

فإا خصصت موضوعها ضمن اإلطار النظري العام للخطاب السردي متجاوزة بذلك 

النص األديب أيا كان نوعه وأسلوبه

                                                
)1(�L!� :6789 :;ص ا��� ،
k ��G<_، ا�!�� ا=د�� أU@�6 و)!
ھ6Y، ط)2(
)1( ،��m=ا &J��:;ا��� 
)2(�L!� : ،Q�>�� ���Gق، ط

ح ا�!r ا��وا�I، ا�!r وا�7�A89ا



 

جهود نقادها وروادها على حتليل 

اخلطابات واألجناس األدبية من منظور سيميائي قصد اكتشاف القوانني الثابتة املولدة 

جان كلود كوكي وجوزيف  ويف مقدمتهم 

  

االستعادة النقدية " على السردية 

ألعمال بروب، ووضعها حصرا، ضمن منظور سيميائي وبنيوي، فالنص معطى جترييب 

باعتباره حملال، التنظيم الرتكييب للمعاين،أي التقطيع والتنظيم 

وعلم حنو ساسي، أالسرديني، ولقد انشأ غرمياس، لدراسة اخلطابات السردية، علم داللة 

على أصول معرفية متنوعة ميكن حتديدها 

.( 
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جهود نقادها وروادها على حتليل  مدرسة باريس السيميائية الفرنسيةولقد أوقفت 

اخلطابات واألجناس األدبية من منظور سيميائي قصد اكتشاف القوانني الثابتة املولدة 

ويف مقدمتهم  ،)3(" لتمظهرات النصوص العديدة 

  .(*)كورتيسوألجيرداس جوليان غريماس

  :مشروع غريماس في السيميائيات السردية

السردية ابحاث ألجيرداس جوليان غريماستتأسس 

ألعمال بروب، ووضعها حصرا، ضمن منظور سيميائي وبنيوي، فالنص معطى جترييب 

باعتباره حملال، التنظيم الرتكييب للمعاين،أي التقطيع والتنظيم ي ويدرس الباحث السيميائ

السرديني، ولقد انشأ غرمياس، لدراسة اخلطابات السردية، علم داللة 

على أصول معرفية متنوعة ميكن حتديدها  ،يف بلورة مشروعه السردي غرمياس

 ).مدرسة جينيف(اإلرث اللساين السوسريي 

).مدرسة كوبنهاغن(اجتهادات برونديلوهيلمسلف 

 )بروب(تراث الشكالنيون الروس 

                                         
�
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ولقد أوقفت 

اخلطابات واألجناس األدبية من منظور سيميائي قصد اكتشاف القوانني الثابتة املولدة " 

لتمظهرات النصوص العديدة 

كورتيسوألجيرداس جوليان غريماس

مشروع غريماس في السيميائيات السردية -7

تتأسس 

ألعمال بروب، ووضعها حصرا، ضمن منظور سيميائي وبنيوي، فالنص معطى جترييب 

ويدرس الباحث السيميائ

السرديني، ولقد انشأ غرمياس، لدراسة اخلطابات السردية، علم داللة 

  )1("ساسي أ

غرمياس اعتمد

  )2(: فيما يلي

اإلرث اللساين السوسريي  -

اجتهادات برونديلوهيلمسلف  -

تراث الشكالنيون الروس  -

                                                
ا�7���@ط��
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  :نظرية ضمنها كتابيهوينطلق غرمياس يف وضع مشروعه النقدي من مالحظات 

الذهن البشري ينطلق من عناصر بسيطة 

 ،يواجه فيه إرغامات ،لكي يصل إىل خلق موضوعات ثقافية، ويسلك يف هذا سبيال معقدا
3(.  

، الذي يبدو يف معاجلته للقصة على التحليل احملايث لعناصر املعىن

  .عند البنيات العميقة مث البنيات السطحية وأخريا بنيات التجلي

نظرية (السردي في الخطاب : 

  )4(: النظام الدراسي عند غرمياس ينتظم يف مستويني

 : 

ويقوم أساسا على تتبع سلسلة التغريات الطارئة على حالة 

استخراج األنظمة الصورية املثبوتة على نسيج 

وخيتص بدراسة البنية العميقة استنادا إىل نظام الوحدات 

 ،a9@T ،ب
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 .تينري وسوريو: ـاجلهود الفرنسية ل

وينطلق غرمياس يف وضع مشروعه النقدي من مالحظات 

الذهن البشري ينطلق من عناصر بسيطة " منها أن  )الداللة البنيوية( و)

لكي يصل إىل خلق موضوعات ثقافية، ويسلك يف هذا سبيال معقدا

3("عليه أن يتجاوزهاواختيارات عليه أن حيدد موقفه ضمنها 

يف معاجلته للقصة على التحليل احملايث لعناصر املعىن غريماس

عند البنيات العميقة مث البنيات السطحية وأخريا بنيات التجلي

: يف كتابه املوسوم بـ محمد الناصر العجيمي

النظام الدراسي عند غرمياس ينتظم يف مستويني

: يتشعب بدوره إىل مكونني: مستوى سطحي

ويقوم أساسا على تتبع سلسلة التغريات الطارئة على حالة : مكون سردي

 .الفواعل

استخراج األنظمة الصورية املثبوتة على نسيج  جمالهو  :)أو بياين(مكون تصويري 

 .النص ومساحته

وخيتص بدراسة البنية العميقة استنادا إىل نظام الوحدات : مستوى عميق

 .املعنوية الصغرى
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اجلهود الفرنسية ل -

وينطلق غرمياس يف وضع مشروعه النقدي من مالحظات 

) في المعني( 

لكي يصل إىل خلق موضوعات ثقافية، ويسلك يف هذا سبيال معقدا

عليه أن يتجاوزهاواختيارات عليه أن حيدد موقفه ضمنها 

غريماسويعتمد 

عند البنيات العميقة مث البنيات السطحية وأخريا بنيات التجلي

محمد الناصر العجيميوأورد 

النظام الدراسي عند غرمياس ينتظم يف مستويني" أن  )غريماس

مستوى سطحي -1

مكون سردي -

الفواعل

مكون تصويري  -

النص ومساحته

مستوى عميق -2

املعنوية الصغرى
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استلهم مرتكزات مشروعه السيميائي التحليلي 

أول من ) " 1928( العجيبةمورفولوجيا الحكاية 

، ولكنه )1("تظهر وحتتفي حبسب خصوصية النص 

ال تنصاع  ،لة للجملةعلى أا بنية داللية مشاك

لى التقابل بني األضداد الثنائية، ويرى أن 

املعىن يقوم على أساس اختاليف، وبالتايل فتحديده ال يتم إال مبقابلته بضده، وفق عالقة 

  خالل ما أمساه باملربع

العميقة، وباعتباره الذي يعد من اهم العناصر يف دراسة املنهج والبنية 

قائمة على منذجة  ،أنه صياغة منطقية

التناقض والتقابل والتالزم فهو : 

  :عالمة سوميكن أن منثله على الشكل التايل حيث متثل 

�، )!B@رات ا^'fAف، ص !�/ ،�kھ�و Q�^ ���; @م�ا �` ، ��I
���G �Gدرا ،�C(
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استلهم مرتكزات مشروعه السيميائي التحليلي  غريماسومن املعلوم أن 

مورفولوجيا الحكاية الذي يعد يف  ،بروب

تظهر وحتتفي حبسب خصوصية النص  شكلن القصة واعتربها جمرد وظائف

على أا بنية داللية مشاك" حيمل نظرة ختتلف عن نظرة بروب للقصة

  .)2(" املناسب

لى التقابل بني األضداد الثنائية، ويرى أن يقوم ع ،منوذجا سيميائياغريماس 

املعىن يقوم على أساس اختاليف، وبالتايل فتحديده ال يتم إال مبقابلته بضده، وفق عالقة 

خالل ما أمساه باملربعمن  ،أفكاره هذه غرمياسثنائية متقابلة وقد صاغ 

الذي يعد من اهم العناصر يف دراسة املنهج والبنية 

  .حوصلة التحليل السيميائي

أنه صياغة منطقية: املربع السيميائي فيقول بورايويعّرف 

: العالقات األولية للداللة القاعدية اليت تتلخص يف مقوالت

وميكن أن منثله على الشكل التايل حيث متثل  ،)1("منوذج توليدي ينظم الداللة 
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ومن املعلوم أن 

بروب فالديميرمن

شكلن القصة واعتربها جمرد وظائف

حيمل نظرة ختتلف عن نظرة بروب للقصة

املناسبللتحليل 

غريماس  ويقرتح

املعىن يقوم على أساس اختاليف، وبالتايل فتحديده ال يتم إال مبقابلته بضده، وفق عالقة " 

ثنائية متقابلة وقد صاغ 

الذي يعد من اهم العناصر يف دراسة املنهج والبنية )3(" السيميائي

حوصلة التحليل السيميائي

يعّرف " كما 

العالقات األولية للداللة القاعدية اليت تتلخص يف مقوالت

منوذج توليدي ينظم الداللة 
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يتولد عنها الشخصيات اليت " ويقسم غرمياس األضداد الثنائية إىل ثالث جمموعات 

أي تتأدى هذه ااالت عن طريقها يف أي قصة من 

وهذه الفئات الثالث هي النموذج الذي ينبين أساسا على البنية األولية للتعبري 

  :، حيث تتوزع الشخصيات حسب الثنائيات كما يلي

  .ميكنموذج عال) املعارض-

ومن هنا ميكننا القول أن املربع السيميائي منوذج فعال يف ضبط العالقات القائمة يف 

النص ويف كشف مكامن بنياته العميقة املؤسسة له واملتحكمة يف ظاهره، وبذلك فاملربع 

ليتضح )1(" يسمح بإعادة متثيل معمارية املعىن يف نص ما وتشكل احملتوى 

  .يف إثراء البحوث السيميائية

واقتبسوا مصطلحاته  ،ومن الباحثني والنقاد العرب الذي تأسوا ذا الطرح الغرمياسي

محمد الناصر ، سعيد يقطين: 

الذي يعد من النقاد رشيد بن مالك 

واملرتمجني الذين تصدوا لشرح نظرية غرمياس يف اخلطاب السردي وتبسيط مصطلحاا 

  املصطلحالدالالت واألنواع :السيمياء
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ويقسم غرمياس األضداد الثنائية إىل ثالث جمموعات 

أي تتأدى هذه ااالت عن طريقها يف أي قصة من '  املؤدي' يطلق على كل منها لفظ 

وهذه الفئات الثالث هي النموذج الذي ينبين أساسا على البنية األولية للتعبري 

، حيث تتوزع الشخصيات حسب الثنائيات كما يلي

-املساعد(، )املرسل إليه-املرسل(، )املوضوع-

ومن هنا ميكننا القول أن املربع السيميائي منوذج فعال يف ضبط العالقات القائمة يف 

النص ويف كشف مكامن بنياته العميقة املؤسسة له واملتحكمة يف ظاهره، وبذلك فاملربع 

يسمح بإعادة متثيل معمارية املعىن يف نص ما وتشكل احملتوى 

يف إثراء البحوث السيميائية -من خالل جهود مدرسة باريس –بذلك إسهام غرمياس 

ومن الباحثني والنقاد العرب الذي تأسوا ذا الطرح الغرمياسي

: يف مقاربة النصوص السردية ذات املنشأ العريب نذكر

رشيد بن مالك ، والسعيد بوطاجين، وعبد الحميد بوراي

واملرتمجني الذين تصدوا لشرح نظرية غرمياس يف اخلطاب السردي وتبسيط مصطلحاا 

 .وتطبيقها على النصوص السردية العربية
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ويقسم غرمياس األضداد الثنائية إىل ثالث جمموعات 

يطلق على كل منها لفظ 

وهذه الفئات الثالث هي النموذج الذي ينبين أساسا على البنية األولية للتعبري ... القصص

، حيث تتوزع الشخصيات حسب الثنائيات كما يلي)2("بالعالمات 

-الفاعل(

ومن هنا ميكننا القول أن املربع السيميائي منوذج فعال يف ضبط العالقات القائمة يف 

النص ويف كشف مكامن بنياته العميقة املؤسسة له واملتحكمة يف ظاهره، وبذلك فاملربع 

يسمح بإعادة متثيل معمارية املعىن يف نص ما وتشكل احملتوى " الغرمياسي

بذلك إسهام غرمياس 

ومن الباحثني والنقاد العرب الذي تأسوا ذا الطرح الغرمياسي

يف مقاربة النصوص السردية ذات املنشأ العريب نذكر

عبد الحميد بوراي، العجيمي

واملرتمجني الذين تصدوا لشرح نظرية غرمياس يف اخلطاب السردي وتبسيط مصطلحاا 

وتطبيقها على النصوص السردية العربية
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ويف ختام هذا املدخل ميكننا اإلشارة إىل أن السيميائية منذ نشأا وتفرعها بني 

إىل إجياد بدائل حضارية وفكرية ختتلف يف 

رغم أن اللسانيات بوصفها أكمل األنظمة 

  املصطلحالدالالت واألنواع :السيمياء
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ويف ختام هذا املدخل ميكننا اإلشارة إىل أن السيميائية منذ نشأا وتفرعها بني 

إىل إجياد بدائل حضارية وفكرية ختتلف يف  -كمنهج نقدي  –الفلسفة واللسانيات دف 

رغم أن اللسانيات بوصفها أكمل األنظمة " اللسانية أرستهاملنطقيةنظامها وأهدافها عما 

  .)2("وجيا فرع منها هي األصل، وأن السيميول
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ويف ختام هذا املدخل ميكننا اإلشارة إىل أن السيميائية منذ نشأا وتفرعها بني 

الفلسفة واللسانيات دف 

نظامها وأهدافها عما 

هي األصل، وأن السيميول
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عرف تطورا ملحوظا  –على خطى مجيع املعارف والعلوم احلديثة 

وواسعا يف مناهجه وتوجهاته، ومتازج مع النظريات املعاصرة اليت تشتغل على النص،  

 الضاربوالنظرية السيميائية كرؤية نقدية جريئة وهادفة، اقتحمت عباب النقد العريب 

فة قرائح النقاد العرب املعاصرين فتفاعلوا معها 

حمموالت النصوص العربية متعددة األغراض ومتباينة األنواع من شعر 

احلديثة اليت متثلها النقد العريب بعد 

زمن حبيسة نظرة ضيقة، حتيل على اإلغراب 

فات تضم ا فيما وضعه نقاد العامل العريب احلديث من مصنّ 

بني دفاا قراءات نظرية وتطبيقية، حاول هؤالء تقدميها للقارئ العريب باألسلوب الذي 

محمد ، سعيد يقطين: ومن الباحثني العرب يف حقل السيمياء السردية نذكر

عبد ، محمد الناصر العجيمي، 

ب من خري الذي يرتّ ، هذا األ
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على خطى مجيع املعارف والعلوم احلديثة  -إن النقد العريب 

وواسعا يف مناهجه وتوجهاته، ومتازج مع النظريات املعاصرة اليت تشتغل على النص،  

  ...كاألسلوبية والبنيوية والتفكيكية والسيميائية

والنظرية السيميائية كرؤية نقدية جريئة وهادفة، اقتحمت عباب النقد العريب 

فة قرائح النقاد العرب املعاصرين فتفاعلوا معها ت فروعها املختلجبذوره يف الرتاث، ومسّ 

حمموالت النصوص العربية متعددة األغراض ومتباينة األنواع من شعر  –عربها 

احلديثة اليت متثلها النقد العريب بعد  وتعد السيميائية السردية من فروع السيميولوجيا

زمن حبيسة نظرة ضيقة، حتيل على اإلغراب ردية العربية فرتة طويلة من اللت السّ 

  .)1(" اللفظي والزخارف البالغية والصنعة الثقيلة 

ا فيما وضعه نقاد العامل العريب احلديث من مصنّ وظهر هذا االهتمام جليّ 

بني دفاا قراءات نظرية وتطبيقية، حاول هؤالء تقدميها للقارئ العريب باألسلوب الذي 

  .ثقافته، ويتناسب مع خصائصه احلضارية

ومن الباحثني العرب يف حقل السيمياء السردية نذكر

، صالح فضل، حميد لحميداني، مفتاحسعيد بن كراد

، هذا األرشيد بن مالكو وعبد الحميد بوراي، المالك مرتاض
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  :تمهيد

إن النقد العريب 

وواسعا يف مناهجه وتوجهاته، ومتازج مع النظريات املعاصرة اليت تشتغل على النص،  

كاألسلوبية والبنيوية والتفكيكية والسيميائية

والنظرية السيميائية كرؤية نقدية جريئة وهادفة، اقتحمت عباب النقد العريب 

جبذوره يف الرتاث، ومسّ 

عربها  –مستقرئني

  .ونثر

وتعد السيميائية السردية من فروع السيميولوجيا

ردية العربية فرتة طويلة من اللت السّ ظ" أن 

اللفظي والزخارف البالغية والصنعة الثقيلة 

وظهر هذا االهتمام جليّ 

بني دفاا قراءات نظرية وتطبيقية، حاول هؤالء تقدميها للقارئ العريب باألسلوب الذي 

ثقافته، ويتناسب مع خصائصه احلضارية مُ يسِ 

ومن الباحثني العرب يف حقل السيمياء السردية نذكر

مفتاحسعيد بن كراد

المالك مرتاض

  الباحثني 
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ذين أوقفوا جهدهم العلمي والعملي على األحباث ذات الطابع الشكالين املنضوي 

 )1("حىت غدا منوذجا عربيا لتطبيق املنهج السيميائي

رح من دراسات سيميائية تربز توجهاته والتحوالت املنهجية لكتاباته يف 

جماالت التنظري والرتمجة واملمارسة التحليلية، حىت أضحى من الباحثني اجلادين، الذين أغنوا 

املكتبة العربية واجلزائرية خاصة مبجموعة من املؤلفات املتخصصة،والذين جيدر باملرء أن 

، وما قدموه يف جمال حبثهم من جهود يستعني ا الباحث على  

  .وحماورا بطريقة علمية ممنهجة

، بالتعرض لسريته العلمية رشيد بن مالك

يائية، وبناء والعملية، ملا هلا من تأثري يف بلورة أفكاره وحتديد مالمح توجهاته السيم

شخصيته الناقدة، مث التعرض بالتقدمي ألهم مصنفاته يف ميدان السيمياء السردية، متهيدا 

صه باملصطلح السيميائي السردي، من خالل حماوالت 

  .التلقي والرتمجة يف جمموعة مؤلفاته مما سيأيت ذكره يف موضعه

بتلمسان يشغل  1956باحث وناقد جزائري معروف، من مواليد 

حاليا وظيفة مدير مركز البحث العلمي والتقين لتطوير اللغة العربية، حيمل درجة أستاذ 

  .بكر بلقايدبتلمسان
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ذين أوقفوا جهدهم العلمي والعملي على األحباث ذات الطابع الشكالين املنضوي 

حىت غدا منوذجا عربيا لتطبيق املنهج السيميائي" حتت رداء مدرسة غرمياس الفرنسية،

رح من دراسات سيميائية تربز توجهاته والتحوالت املنهجية لكتاباته يف ويؤكد ذلك ما طُ 

جماالت التنظري والرتمجة واملمارسة التحليلية، حىت أضحى من الباحثني اجلادين، الذين أغنوا 

املكتبة العربية واجلزائرية خاصة مبجموعة من املؤلفات املتخصصة،والذين جيدر باملرء أن 

، وما قدموه يف جمال حبثهم من جهود يستعني ا الباحث على  يقف عند حمطات حيام

وحماورا بطريقة علمية ممنهجةكشف خمبوءات النصوص السردية 

رشيد بن مالكلذلك رأينا أن نفرد هذا الفصل للناقد 

والعملية، ملا هلا من تأثري يف بلورة أفكاره وحتديد مالمح توجهاته السيم

شخصيته الناقدة، مث التعرض بالتقدمي ألهم مصنفاته يف ميدان السيمياء السردية، متهيدا 

صه باملصطلح السيميائي السردي، من خالل حماوالت للخوض يف مشروعه النقدي وختصّ 

التلقي والرتمجة يف جمموعة مؤلفاته مما سيأيت ذكره يف موضعه

  :رشيد بن مالك التعريف بالناقد

باحث وناقد جزائري معروف، من مواليد رشيد بن مالك 

حاليا وظيفة مدير مركز البحث العلمي والتقين لتطوير اللغة العربية، حيمل درجة أستاذ 

بكر بلقايدبتلمسان التعليم العايل كمدير للبحث العلمي جبامعة أيب
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ذين أوقفوا جهدهم العلمي والعملي على األحباث ذات الطابع الشكالين املنضوي ال

حتت رداء مدرسة غرمياس الفرنسية،

ويؤكد ذلك ما طُ 

جماالت التنظري والرتمجة واملمارسة التحليلية، حىت أضحى من الباحثني اجلادين، الذين أغنوا 

املكتبة العربية واجلزائرية خاصة مبجموعة من املؤلفات املتخصصة،والذين جيدر باملرء أن 

يقف عند حمطات حيام

كشف خمبوءات النصوص السردية 

لذلك رأينا أن نفرد هذا الفصل للناقد 

والعملية، ملا هلا من تأثري يف بلورة أفكاره وحتديد مالمح توجهاته السيم

شخصيته الناقدة، مث التعرض بالتقدمي ألهم مصنفاته يف ميدان السيمياء السردية، متهيدا 

للخوض يف مشروعه النقدي وختصّ 

التلقي والرتمجة يف جمموعة مؤلفاته مما سيأيت ذكره يف موضعه

التعريف بالناقد -1

رشيد بن مالك 

حاليا وظيفة مدير مركز البحث العلمي والتقين لتطوير اللغة العربية، حيمل درجة أستاذ 

التعليم العايل كمدير للبحث العلمي جبامعة أيب
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، تدرج الباحث جبامعة تلمسان أين 

بشهادة ليسانس يف األدب العريب درجة مستحسن، مث سافر إىل 

 1982، حيث حتصل يف جوان 

مث دكتوراه الدرجة الثالثة ة بدرجة جيد جدا، 

مبالحظة جيد جدا كذلك، ليعود إىل اجلزائر 

بدرجة مشرف جدا جبامعة  1995

، واسيين األعرج ، حممد مصايف

من أثر جلي يف بناء حاسته النقدية، فقد كان لرحالته الدراسية 

وباألخص لفرنسا األثر األكرب يف حياته العلمية والعملية، لدورها يف صقل مواهبه وتوجهاته 

ته ألعمال إىل دراسة السيمياء الغرمياسية، بفضل اطالعه على أهم منجزات غرمياس ومعاصر 

جوزيف كورتيس، ميشال آريفيه، جان كلود كوكي، لوي بانيه، فضال عن لقاءاته النقدية 

واشرتاكه البحثي مع عدد من الباحثني يف احلقل السيميائي السردي، وترمجته ملقاالم 

النقدية، على غرار الباحثة آن إينو، وهو ما ساهم يف اطالعه على جهود مدرسة باريس 

- >-��K( ،دار ا����� ،Lا?و� �
D@ص   2000،ا�
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، تدرج الباحث جبامعة تلمسان أين 1977بعد حصوله على شهادة البكالوريا سنة 

بشهادة ليسانس يف األدب العريب درجة مستحسن، مث سافر إىل  1981

، حيث حتصل يف جوان IIIفرنسا إلكمال دراسته العليا مبدرجات جامعة باريس 

ة بدرجة جيد جدا، على شهادة الدراسات املعمقة يف املنهجي

مبالحظة جيد جدا كذلك، ليعود إىل اجلزائر  1984ختصص االدب اجلزائري يف فيفري 

1995أين ناقش دكتوراه دولة يف السيميائيات شهر جانفي 

، حممد مصايفعز الدين املناصرةومثل ما كان لتوجيهات وتشجيع 

من أثر جلي يف بناء حاسته النقدية، فقد كان لرحالته الدراسية  –اية الثمانينيات 

وباألخص لفرنسا األثر األكرب يف حياته العلمية والعملية، لدورها يف صقل مواهبه وتوجهاته 

إىل دراسة السيمياء الغرمياسية، بفضل اطالعه على أهم منجزات غرمياس ومعاصر 

جوزيف كورتيس، ميشال آريفيه، جان كلود كوكي، لوي بانيه، فضال عن لقاءاته النقدية 

واشرتاكه البحثي مع عدد من الباحثني يف احلقل السيميائي السردي، وترمجته ملقاالم 

النقدية، على غرار الباحثة آن إينو، وهو ما ساهم يف اطالعه على جهود مدرسة باريس 

  .الفرنسية يف تطوير سيمياء السرد
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بعد حصوله على شهادة البكالوريا سنة 

1981خترج منها سنة 

فرنسا إلكمال دراسته العليا مبدرجات جامعة باريس 

على شهادة الدراسات املعمقة يف املنهجي

ختصص االدب اجلزائري يف فيفري 

أين ناقش دكتوراه دولة يف السيميائيات شهر جانفي 

  .تلمسان

ومثل ما كان لتوجيهات وتشجيع 
اية الثمانينيات  –)1(

وباألخص لفرنسا األثر األكرب يف حياته العلمية والعملية، لدورها يف صقل مواهبه وتوجهاته 

إىل دراسة السيمياء الغرمياسية، بفضل اطالعه على أهم منجزات غرمياس ومعاصر 

جوزيف كورتيس، ميشال آريفيه، جان كلود كوكي، لوي بانيه، فضال عن لقاءاته النقدية 

واشرتاكه البحثي مع عدد من الباحثني يف احلقل السيميائي السردي، وترمجته ملقاالم 

النقدية، على غرار الباحثة آن إينو، وهو ما ساهم يف اطالعه على جهود مدرسة باريس 

الفرنسية يف تطوير سيمياء السرد السيميائية
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:  

عمله يف جمال التصنيف والرتمجة، مما ساعد 

عمال الناقد بني الرتمجة والتأليف من 

والدراسات يف ميدان السيمياء السردية، فضال عن 

:  

للناقد عدة مؤلفات متخصصة، تنوعت بني الرتمجة والتلقي والتأصيل للمنهج 

طار إوهي أعمال منجزة يف " السيميائي، وللمصطلح السردي يف اخلطاب النقدي العريب،
وتوزعت مؤلفاته على العقد ، )1

قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، دار احلكمة، اجلزائر 

 .2000مقدمة يف السيميائية السردية، دار القصبة، اجلزائر، 

 .2002النظرية السيميائية، دار احلكمة، اجلزائر، 

ميشال : ترمجة رشيد بن مالك، للمؤلفني

دار االختالفاجلزائر ،جان كلود جريو وجوزيف كورتيس

 رشيد بن مالك الناقد
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:العلمية للناقد رشيد بن مالك النشاطات

عمله يف جمال التصنيف والرتمجة، مما ساعد  لرشيد بن مالكرافق السرية العلمية 

عمال الناقد بني الرتمجة والتأليف من أعلى ختصصه يف النقد السيميائي السردي، وتفاوتت 

والدراسات يف ميدان السيمياء السردية، فضال عن  خالل وضعه موعة من الكتب

:امللتقيات اليت ينشطها داخل وخارج اجلزائر، رتبتها كما يلي

 :ةمنشور المؤلفاتال

للناقد عدة مؤلفات متخصصة، تنوعت بني الرتمجة والتلقي والتأصيل للمنهج 

السيميائي، وللمصطلح السردي يف اخلطاب النقدي العريب،

1("تأسيس مشروع للتحليل السيميائي للنصوص السردية 

:  

قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، دار احلكمة، اجلزائر 

2000. 

مقدمة يف السيميائية السردية، دار القصبة، اجلزائر، 

النظرية السيميائية، دار احلكمة، اجلزائر، البنية السردية يف 

ترمجة رشيد بن مالك، للمؤلفنيالسيميائية أصوهلا وقواعدها،

جان كلود جريو وجوزيف كورتيس ،آريفيهلوي بانيه

2002. 
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رشيد بن مالك الناقد++!!

 

 

النشاطات -2

رافق السرية العلمية 

على ختصصه يف النقد السيميائي السردي، وتفاوتت 

خالل وضعه موعة من الكتب

امللتقيات اليت ينشطها داخل وخارج اجلزائر، رتبتها كما يلي

ال -2-1

للناقد عدة مؤلفات متخصصة، تنوعت بني الرتمجة والتلقي والتأصيل للمنهج 

السيميائي، وللمصطلح السردي يف اخلطاب النقدي العريب،

تأسيس مشروع للتحليل السيميائي للنصوص السردية 

:املاضي كما يلي

قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، دار احلكمة، اجلزائر  -

2000

مقدمة يف السيميائية السردية، دار القصبة، اجلزائر،  -

البنية السردية يف  -

السيميائية أصوهلا وقواعدها، -

آريفيهلوي بانيه

2002
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مدرسة باريس، ترمجة رشيد بن مالك للمؤلف جان كلود كوكي 

2004. 

 .2006السيميائيات السردية، دار جمدالوي، عمان، األردن، 

 :للمؤلفني، السيميائيات األصول، القواعد والتاريخ، ترمجة رشيد بن مالك

لوي بانيه، جان كلود كوكي، جان كلود جريو وجوزيف كورتيس، دار 

 .من املعجميات إىل السيميائيات، قيد الطبع، دار جمدالوي، عمان، األردن

  :دراسات الناقد المطبوعة في المجالت العلمية والمحّكمة

بتدوين دراساته النقدية على شكل مقاالت يف وقت مبكر 

يد منها مبجالت علمية متخصصة نذكر 

السيمياء نظرية لتحليل اخلطاب، دراسة نشرت مبجلة جتليات احلداثة، العدد 

القصة العربية، قراءة سيميائية يف قصة العروسللروائي غسان  

، 34 كنفاين، نشرت مبجلة كتابات معاصرة، بريوت، شوران، لبنان العدد

 رشيد بن مالك الناقد
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مدرسة باريس، ترمجة رشيد بن مالك للمؤلف جان كلود كوكي : السيميائية

 .2003الغرب، وهران، اجلزائر، دار 

2004تاريخ السيميائيات، دار األفاق، اجلزائر، 

السيميائيات السردية، دار جمدالوي، عمان، األردن، 

السيميائيات األصول، القواعد والتاريخ، ترمجة رشيد بن مالك

لوي بانيه، جان كلود كوكي، جان كلود جريو وجوزيف كورتيس، دار 

 .2008جمدالوي، عمان، األردن، 

من املعجميات إىل السيميائيات، قيد الطبع، دار جمدالوي، عمان، األردن

دراسات الناقد المطبوعة في المجالت العلمية والمحّكمة

بتدوين دراساته النقدية على شكل مقاالت يف وقت مبكر  رشيد بن مالك

يد منها مبجالت علمية متخصصة نذكر وعقب حصوله على شهادة الدكتوراه نشر العد

السيمياء نظرية لتحليل اخلطاب، دراسة نشرت مبجلة جتليات احلداثة، العدد 

 .1996الرابع، جوان 

القصة العربية، قراءة سيميائية يف قصة العروسللروائي غسان  : متفصالت النص

كنفاين، نشرت مبجلة كتابات معاصرة، بريوت، شوران، لبنان العدد

 .1998أوت / جويلية 
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السيميائية -

دار 

تاريخ السيميائيات، دار األفاق، اجلزائر،  -

السيميائيات السردية، دار جمدالوي، عمان، األردن،  -

السيميائيات األصول، القواعد والتاريخ، ترمجة رشيد بن مالك -

لوي بانيه، جان كلود كوكي، جان كلود جريو وجوزيف كورتيس، دار 

جمدالوي، عمان، األردن، 

من املعجميات إىل السيميائيات، قيد الطبع، دار جمدالوي، عمان، األردن -

دراسات الناقد المطبوعة في المجالت العلمية والمحّكمة -2-2

رشيد بن مالكبدأ 

وعقب حصوله على شهادة الدكتوراه نشر العد

  :منها

السيمياء نظرية لتحليل اخلطاب، دراسة نشرت مبجلة جتليات احلداثة، العدد  -

الرابع، جوان 

متفصالت النص -

كنفاين، نشرت مبجلة كتابات معاصرة، بريوت، شوران، لبنان العدد

جويلية 

  



 

إشكالية الرتمجة يف اخلطاب السيميائي املعاصر، جملة حوليات، جامعة وهران 

السيمياء، الصريورة غري املستحبة، دراسة نشرت مبجلة اللغة واألدب جبامعة 

لة ، طبعت مبج)1(رضا حوحو

نشرت )2(صجياليل خالّ عواصف جزيرة الطيور، للروائي 

2001. 

السيميائية والتداولية، دراسة منشورة مبجلة اللغة واألدب، جامعة اجلزائرعدد 

ليل سيميائي لرواية الصحن للكاتبة مسيحة خريس، نشرت مبجلة عالمات 

دراسة حتليلية نشرت مبجلة حبوث سيميائية 

 مركز البحث العلمي والتقين لتطوير اللغة العربية، العدد الثاين

155. 

 رشيد بن مالك الناقد
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إشكالية الرتمجة يف اخلطاب السيميائي املعاصر، جملة حوليات، جامعة وهران 

 .1998، جوان 07العدد 

السيمياء، الصريورة غري املستحبة، دراسة نشرت مبجلة اللغة واألدب جبامعة 

 .1999، ديسمرب 14اجلزائر، العدد 

رضا حوحوالتحليل السيميائي لقصة عائشة ألمحد 

 .2000، ديسمرب، 38عالمات العدد 

عواصف جزيرة الطيور، للروائي : لـقراءة سيميائية 

2001، شتاء 07مبجلة القسرة الثقافية، العدد 

السيميائية والتداولية، دراسة منشورة مبجلة اللغة واألدب، جامعة اجلزائرعدد 

 .2006، جانفي 17

ليل سيميائي لرواية الصحن للكاتبة مسيحة خريس، نشرت مبجلة عالمات 

 .2006، 26جدة، العدد 

دراسة حتليلية نشرت مبجلة حبوث سيميائية قراءة سيميائية يف كليلة ودمنة،  

مركز البحث العلمي والتقين لتطوير اللغة العربية، العدد الثاين

  .2006ديسمرب
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إشكالية الرتمجة يف اخلطاب السيميائي املعاصر، جملة حوليات، جامعة وهران  -

العدد 

السيمياء، الصريورة غري املستحبة، دراسة نشرت مبجلة اللغة واألدب جبامعة  -

اجلزائر، العدد 

التحليل السيميائي لقصة عائشة ألمحد  -

عالمات العدد 

قراءة سيميائية  -

مبجلة القسرة الثقافية، العدد 

السيميائية والتداولية، دراسة منشورة مبجلة اللغة واألدب، جامعة اجلزائرعدد  -

17

ليل سيميائي لرواية الصحن للكاتبة مسيحة خريس، نشرت مبجلة عالمات حت -

جدة، العدد 

- 

ديسمرب 
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املوضوعات واألهداف، دراسة نشرت مبجلة 

حبوث سيميائية، مركز البحث العلمي والتقين لتطوير اللغة العربية، العددين 

املكونات الدينامية للتبليغ، دراسة نشرت مبجلة معامل، جملة فصلية تصدر عن 

 .2009ى للغة العربية، العدد األول، خريف 

) برودن. ف. توما(غرمياس، واللسانيات الفرنسية 

دراسة منشورة مبجلة حبوث سيميائية، مركز البحث العلمي والتقين لتطوير 

2009. 

نشرت مبجلة فيالدلفيا، العدد املكون السردي يف النظرية السيميائية، دراسة 

البحث السيميائي املعاصر واقع وآفاق، دراسة منشورة مبجلة حبوث سيميائية 

مركز البحث العلمي والتقين لتطوير اللغة العربية، العددين السابع والثامن 

 : رشيد بن مالك

عدة حماضرات شارك ا يف ملتقيات جزائرية، عربية ودولية،  

" منهجه بني الطلبة والباحثني اجلزائريني والعرب، 

  يسعى يف ممارسته اىل توطيد اجنازاته يف أطر ويف

 رشيد بن مالك الناقد
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املوضوعات واألهداف، دراسة نشرت مبجلة  ؟السيميولوجيا أو السيميائية 

حبوث سيميائية، مركز البحث العلمي والتقين لتطوير اللغة العربية، العددين 

 .2007ديسمرب / الثالث والرابع، جوان 

املكونات الدينامية للتبليغ، دراسة نشرت مبجلة معامل، جملة فصلية تصدر عن 

ى للغة العربية، العدد األول، خريف الس األعل

غرمياس، واللسانيات الفرنسية . ج. ما قبل القول، أ

دراسة منشورة مبجلة حبوث سيميائية، مركز البحث العلمي والتقين لتطوير 

2009، ماي 06و 05اللغة العربية، العددين 

املكون السردي يف النظرية السيميائية، دراسة 

 .2010السادس، 

البحث السيميائي املعاصر واقع وآفاق، دراسة منشورة مبجلة حبوث سيميائية 

مركز البحث العلمي والتقين لتطوير اللغة العربية، العددين السابع والثامن 

2010/2011. 

رشيد بن مالك للناقد والحضور العلمي الملتقيات-

عدة حماضرات شارك ا يف ملتقيات جزائرية، عربية ودولية،   بن مالكرشيد 

منهجه بني الطلبة والباحثني اجلزائريني والعرب، رؤاه النقدية و يف نشر كان هلا تأثريا بّينا 

يسعى يف ممارسته اىل توطيد اجنازاته يف أطر ويف ،منهج بارز األطروحات
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السيميولوجيا أو السيميائية  -

حبوث سيميائية، مركز البحث العلمي والتقين لتطوير اللغة العربية، العددين 

الثالث والرابع، جوان 

املكونات الدينامية للتبليغ، دراسة نشرت مبجلة معامل، جملة فصلية تصدر عن  -

الس األعل

ما قبل القول، أ -

دراسة منشورة مبجلة حبوث سيميائية، مركز البحث العلمي والتقين لتطوير 

اللغة العربية، العددين 

املكون السردي يف النظرية السيميائية، دراسة  -

السادس، 

البحث السيميائي املعاصر واقع وآفاق، دراسة منشورة مبجلة حبوث سيميائية  -

مركز البحث العلمي والتقين لتطوير اللغة العربية، العددين السابع والثامن 

2010

2-3

رشيد للناقد 

كان هلا تأثريا بّينا 

منهج بارز األطروحاتك

  



 

باإلضافة إىل نشاطه يف جمال الرتمجة 

إغاثة األمة بكشف الغمة، حماضرة ضمن 

، بكلية اآلداب 2001أفريل  25

الرتمجة، مداخلة ضمن ملتقى دويل حول 

، كلية اآلداب، جامعة 2001

ضمن فعاليات امللتقى الدويل حول  

لربج ، دارالثقافة 2002ديسمرب 

كليلة ودمنة البن املقفع، مداخلة ضمن أعمال امللتقى 

 .، باملركز اجلامعي، بشار2007

 14جتربيت يف الرتمجة، حماضرة ضمن أعمال ملتقى اللسانيات والرتمجة، أيام 

 .زائر، كلية اآلداب، جامعة عنابة، اجل

 رشيد بن مالك الناقد
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باإلضافة إىل نشاطه يف جمال الرتمجة ،)1(" راتسياق يطمح اىل تكريس مدارس أو تيا

  :وخاليا البحث الدولية، نذكر منها

إغاثة األمة بكشف الغمة، حماضرة ضمن : قراءة سيميائية لنص املقريزي

25فعاليات امللتقى الدويل حول علم النص، 

 .جامعة اجلزائر

الرتمجة، مداخلة ضمن ملتقى دويل حول : املكونات الدينامية للتبليغ

2001ماي  08إىل  06اسرتاتيجية الرتمجة من 

 .وهران، اجلزائر

ضمن فعاليات امللتقى الدويل حول   ،)2(قراءة سيميائية لنص رواية ريح اجلنوب

ديسمرب  16قة، كتابات عبد احلميد بن هدو 

 .زائربوعريريج، اجل

كليلة ودمنة البن املقفع، مداخلة ضمن أعمال امللتقى : التحليل السيميائي لـ

2007نوفمرب  04و  03الدويل حول السرديات، 

جتربيت يف الرتمجة، حماضرة ضمن أعمال ملتقى اللسانيات والرتمجة، أيام 

، كلية اآلداب، جامعة عنابة، اجل2007ماي  15
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رشيد بن مالك الناقد++!!

 

  

سياق يطمح اىل تكريس مدارس أو تيا 

وخاليا البحث الدولية، نذكر منها

قراءة سيميائية لنص املقريزي -

فعاليات امللتقى الدويل حول علم النص، 

جامعة اجلزائر

املكونات الدينامية للتبليغ -

اسرتاتيجية الرتمجة من 

وهران، اجلزائر

قراءة سيميائية لنص رواية ريح اجلنوب -

كتابات عبد احلميد بن هدو 

بوعريريج، اجل

التحليل السيميائي لـ -

الدويل حول السرديات، 

جتربيت يف الرتمجة، حماضرة ضمن أعمال ملتقى اللسانيات والرتمجة، أيام  -

15و
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السيميائية بني النظرية والتطبيق والتحليل السيميائي للنص السردي وحتليل 

اآلليات اإلجرائية، حماضرة ضمن أعمال الندوة العربية حول السرديات، من 

 .، جامعة احلسن الثاين، املغرب

حماضرة  مدخل إىل قراءة املعجم املعقلن لنظرية الكالم لغرمياس وكورتيس،

نوفمرب  22-18ضمن أعمال اللقاء العلمي الدويل السادس للقاموسية، 

التحليل املعنمي وأمهيته يف ترقية الصناعة املعجمية، مداخلة ضمن أعمال 

- 03ملتقى املعجمية والقاموسية واملصطلحية واملقاربات اللسانية اجلدية، من 

، وحدة البحث مفردات اللغة العربية يف املعجم والقاموس 

سيميائية الرتمجة من الفرنسية إىل العربية، حماضرة ضمن أعمال ندوة حول 

 .جبامعة السوربون، فرنسا

رابطة ، ضمن اخلطة اليت أشرفت عليها 

، واليت ال تتواىن عن 1998سسة جبامعة سطيف يف ماي 

نشر وتوزيع األحباث النظرية والتطبيقية 

 .ط�ش ورDE���� P� +�C+ ا����+ �� را��، ���ل W>�ي، P�-W ��1ي، ا�-
�+ ��ط����� ،P�V ا?
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السيميائية بني النظرية والتطبيق والتحليل السيميائي للنص السردي وحتليل 

اآلليات اإلجرائية، حماضرة ضمن أعمال الندوة العربية حول السرديات، من 

، جامعة احلسن الثاين، املغرب2008فيفري  10إىل  03

مدخل إىل قراءة املعجم املعقلن لنظرية الكالم لغرمياس وكورتيس،

ضمن أعمال اللقاء العلمي الدويل السادس للقاموسية، 

 .، مجعية املعجمية العربية بتونس2009

التحليل املعنمي وأمهيته يف ترقية الصناعة املعجمية، مداخلة ضمن أعمال 

ملتقى املعجمية والقاموسية واملصطلحية واملقاربات اللسانية اجلدية، من 

، وحدة البحث مفردات اللغة العربية يف املعجم والقاموس 2010جوان  06

 .تونس

سيميائية الرتمجة من الفرنسية إىل العربية، حماضرة ضمن أعمال ندوة حول 

جبامعة السوربون، فرنسا ،2012جانفي 17السيميائيات، 

  : تقديم مدونة الناقد رشيد بن مالك

، ضمن اخلطة اليت أشرفت عليها رشيد بن مالكتندرج أعمال الناقد 

سسة جبامعة سطيف يف ماي املؤَ ، (*)السيميائيين الجزائريين

نشر وتوزيع األحباث النظرية والتطبيقية  لىتقدمي املستجدات يف امليدان السيميائي، فضال ع
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رشيد بن مالك الناقد++!!

 

 
السيميائية بني النظرية والتطبيق والتحليل السيميائي للنص السردي وحتليل  -

اآلليات اإلجرائية، حماضرة ضمن أعمال الندوة العربية حول السرديات، من 

03

مدخل إىل قراءة املعجم املعقلن لنظرية الكالم لغرمياس وكورتيس، -

ضمن أعمال اللقاء العلمي الدويل السادس للقاموسية، 

2009

التحليل املعنمي وأمهيته يف ترقية الصناعة املعجمية، مداخلة ضمن أعمال  -

ملتقى املعجمية والقاموسية واملصطلحية واملقاربات اللسانية اجلدية، من 

06

تونس

سيميائية الرتمجة من الفرنسية إىل العربية، حماضرة ضمن أعمال ندوة حول  -

السيميائيات، 

تقديم مدونة الناقد رشيد بن مالك -3

تندرج أعمال الناقد 

السيميائيين الجزائريين

تقدمي املستجدات يف امليدان السيميائي، فضال ع
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ن تلك األعمال مؤلفات الناقد 

  : صنا بالتقدمي مدونته اآلتية

قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، دار احلكمة، اجلزائر 

 .2000مقدمة يف السيمياء السردية، دار القصبة، اجلزائر، 

 .2001احلكمة، اجلزائر، 

 .2006السيميائيات السردية، دار جمدالوي، عمان، األردن، 

حرصا وحفاظا على بصمة الناقد اجلزائري اليت ال 

 ،تظهر يف األعمال املرتمجة بشكل جلي، مث أدرجت تقدميا لبعض ترمجات رشيد بن مالك

 يف تتبع النظريات النقدية ونقلها عن مصادرها من خالل

السيميائية مدرسة باريس جلان كلود كوكي، دار الغرب وهران، 

السيميائية األصول، القواعد والتاريخ آلن إينو، ميشال آريفيه 

كورتيس، دار جمدالوي عمان األردن، 
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ن تلك األعمال مؤلفات الناقد ولقد التمسنا مع من فروع النقد األديب وترمجاته، 

صنا بالتقدمي مدونته اآلتيةاملطبوعة يف ميدان النقد السيميائي وخصّ 

قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، دار احلكمة، اجلزائر 

2000. 

مقدمة يف السيمياء السردية، دار القصبة، اجلزائر، 

احلكمة، اجلزائر،  البنية السردية يف النظرية السيميائية، دار

السيميائيات السردية، دار جمدالوي، عمان، األردن، 

حرصا وحفاظا على بصمة الناقد اجلزائري اليت ال  ،صت هذه املدونة بالتقدمي

تظهر يف األعمال املرتمجة بشكل جلي، مث أدرجت تقدميا لبعض ترمجات رشيد بن مالك

يف تتبع النظريات النقدية ونقلها عن مصادرها من خالل بغية الكشف عن مهارات الناقد

السيميائية مدرسة باريس جلان كلود كوكي، دار الغرب وهران، : لكتابترمجته

. 

السيميائية األصول، القواعد والتاريخ آلن إينو، ميشال آريفيه : ترمجته لكتاب

كورتيس، دار جمدالوي عمان األردن، لوي بانيه، جان كلود جريو، جوزيف  

2008. 

  

رشيد بن مالك الناقد++!!

 

ع من فروع النقد األديب وترمجاته، هلذا الفر 

املطبوعة يف ميدان النقد السيميائي وخصّ 

قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، دار احلكمة، اجلزائر  -

2000

مقدمة يف السيمياء السردية، دار القصبة، اجلزائر،  -

البنية السردية يف النظرية السيميائية، دار -

السيميائيات السردية، دار جمدالوي، عمان، األردن،  -

صت هذه املدونة بالتقدميوخصّ 

تظهر يف األعمال املرتمجة بشكل جلي، مث أدرجت تقدميا لبعض ترمجات رشيد بن مالك

بغية الكشف عن مهارات الناقد

  : تقدمي

ترمجته -

2003اجلزائر، 

ترمجته لكتاب -

لوي بانيه، جان كلود جريو، جوزيف  

2008

  

  



 

  : قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص

الغوص يف خبايا املصطلح السيميائي الغريب، وحبث له عن 

" وشائج قرىب وتأصيل يف البحث اللغوي العريب، متمثال يف ذلك قول عبد السالم املسدي 

النقدي يف أعمق مكوناته الرتكيبية والداللية، تساعد على تبني الثغرات 

قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص 

جّسد من  رشيد بن مالكيعترب اجتهادا من الناقد 

  .والفرنسية واإلجنليزية

تغيأ قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، تقدمي جانب من املادة 

فهم  ،رشيد بن مالكلناقداملرتجم وا

للنظرية النقدية الغربية بشقيها  اإلجرائي

 مدرسة باريس، اآلراء النظرية ألعالم 

  .السيميائية الفرنسية، واملتضّمنة يف منجزات غرمياس  وكورتيس

 ،\�  .09، ص 1994، �_�-�ت DE+ ا����^ �DE P+ هللا �:�7 وا��8ز��9 ،0
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قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص 

الغوص يف خبايا املصطلح السيميائي الغريب، وحبث له عن  رشيد بن مالك

وشائج قرىب وتأصيل يف البحث اللغوي العريب، متمثال يف ذلك قول عبد السالم املسدي 

النقدي يف أعمق مكوناته الرتكيبية والداللية، تساعد على تبني الثغرات صطلح 

  .)1(" اليت تتخلل خطابنا النقدي املعاصر 

قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص فجاء أول مؤلفاته املوسوم بـ 

يعترب اجتهادا من الناقد  الذي، )فرنسي –إنجليزي 

والفرنسية واإلجنليزية ،العربية اتغخالله التقاطع العلمي واملعريف بني اللّ 

 : األهمية العلمية للقاموس - 1

تغيأ قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، تقدمي جانب من املادة 

املرتجم وال عليه من خالهلاالسيميائية، للقارئ العريب، سهّ 

اإلجرائيا على استيعاب اجلانب  واالستعانة

، اآلراء النظرية ألعالم ، متمثال يف ذلكاللساين والسيميائي السردي

السيميائية الفرنسية، واملتضّمنة يف منجزات غرمياس  وكورتيس
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رشيد بن مالك الناقد++!!

 

  
 

3-1- 

رشيد بن مالكحاول 

وشائج قرىب وتأصيل يف البحث اللغوي العريب، متمثال يف ذلك قول عبد السالم املسدي 

صطلح إن دراسة امل

اليت تتخلل خطابنا النقدي املعاصر 

فجاء أول مؤلفاته املوسوم بـ 

إنجليزي  –عربي (

خالله التقاطع العلمي واملعريف بني اللّ 

3-1-1

تغيأ قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، تقدمي جانب من املادة 

السيميائية، للقارئ العريب، سهّ 

واالستعانةمصطلحاا، 

اللساين والسيميائي السردي

السيميائية الفرنسية، واملتضّمنة يف منجزات غرمياس  وكورتيس
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زهاء ،قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص

) 272( عرب، يف جمال التحليل السيميائي للنصوص السردية

  .من احلجم الصغري

دون الناقد تعاريف املصطلحات يف قالب لغوي معتمدا على الشرح والتحليل 

شكل جانبا مهما  ترسيمة سردية، مما

أعطى لعمله فاعلية يف فتح أقصى جمال 

ة كما بائيا وفقا لرتتيب احلروف الفرنسي

إثبات، ("  مجة والشرحاملؤلف عمله بعدة إحاالت، أحيانا تكون عقب االنتهاء من الرت 

وأخرى أثناء التحليل للعودة إىل 

  .)2()1970غرمياس

يعتمد  رشيد بن مالكجعلت  

على السياق  ،يف ترمجته ملصطلحات اخلطاب النقدي املنجزة يف إطار السيميائية السردية

 رشيد بن مالك الناقد
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  : التعريف بالقاموس - 2

قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص يف رشيد بن مالك

يف جمال التحليل السيميائي للنصوص السردية ،مصطلح أساسي

من احلجم الصغري) سم 16×25(صفحة مرقمة على قياس 

الناقد تعاريف املصطلحات يف قالب لغوي معتمدا على الشرح والتحليل 

ترسيمة سردية، مما) 27(إطناب، واستعان يف عمله التحليلي مبا يقارب 

أعطى لعمله فاعلية يف فتح أقصى جمال و  ،يف القاموس، أضفى على املفاهيم أبعادا مميزة

  .للتواصل مع القارئ

بائيا وفقا لرتتيب احلروف الفرنسي اب الناقد مصطلحات قاموسه ترتيبا ألف

املؤلف عمله بعدة إحاالت، أحيانا تكون عقب االنتهاء من الرت 

وأخرى أثناء التحليل للعودة إىل  )1("Contradictionتناقض ) نفي مربع سيميائي

غرمياس(، )1967بوتس ( :لة املصطلحاملرجع وما اتصل به بدال

  :الترجمةوصياغة  المتنمنهجية  - 3

 ،إن احلاجة إىل إمجاع يؤسس خلطاب علمي جديد

يف ترمجته ملصطلحات اخلطاب النقدي املنجزة يف إطار السيميائية السردية
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رشيد بن مالك الناقد++!!

 

  

  

3-1-2

رشيد بن مالكأدرج  

مصطلح أساسي) 228(

صفحة مرقمة على قياس 

 الناقد تعاريف املصطلحات يف قالب لغوي معتمدا على الشرح والتحليل ط بس

إطناب، واستعان يف عمله التحليلي مبا يقارب 

يف القاموس، أضفى على املفاهيم أبعادا مميزة

للتواصل مع القارئ

 ب الناقد مصطلحات قاموسه ترتيبا ألفورت

املؤلف عمله بعدة إحاالت، أحيانا تكون عقب االنتهاء من الرت  ذّيل

نفي مربع سيميائي

املرجع وما اتصل به بدال

3-1-3

إن احلاجة إىل إمجاع يؤسس خلطاب علمي جديد

يف ترمجته ملصطلحات اخلطاب النقدي املنجزة يف إطار السيميائية السردية
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ودة باملصطلح إىل جذوره اللغوية وهذا 

  تمكننا أو لضمانلضمان الفهم الصحيح للمصطلح، 

قع على هذا ين الشخص الذي 

)3(" يستعمله على الوجه املراد منه 
 ستقراراغري أن عدم ،

والرتمجات اجلديدة الطارئة دفعت 

األجنبية لبعض املصطلحات من اللغة 

ومثل  يعرب عن مفهومها الدقيق

 ،�K�
� ��E^ ا��-
�+ ا����<، ��ا�
�، DE >"+c+ هللا W@�ب، �� P-W ،�9 ،ج�E?ا ���U8^ وا���ا��-8 ���U8و�\، ا��e رو��ت \ا��,
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Isotopic  

Idélogie  

Sémantème  

Sémème  

Sémiologie  

Thématique  

Topique  
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ودة باملصطلح إىل جذوره اللغوية وهذا دون الع ،)الرتمجة السياقية( املعريف والداليل،

لضمان الفهم الصحيح للمصطلح،  ييكف االسلوب القاموسي، ال

ن الشخص الذي ن ميكّ أوقاصرا عن " من استعماله على الوجه الصحيح، 

يستعمله على الوجه املراد منه  أناملصطلح يف قراءته، من 

والرتمجات اجلديدة الطارئة دفعت  ،املصطلحية بشكل ائي، وتعدد الرتمجات للمعىن نفسه

لبعض املصطلحات من اللغة  ،برشيد بن مالك إىل اعتماد النقل الصويت املباشر

يعرب عن مفهومها الدقيق ،، يف حالة عدم توفر مصطلح مقابلللغة العربية
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  زوطوبياإي

  اديولوجية

Sémantème  سيمنتيم

  سيميم

Sémiologie  سيميولوجيا

atique  يتيم

  طوبيقي

  

رشيد بن مالك الناقد++!!

 

املعريف والداليل،

االسلوب القاموسي، ال

  

من استعماله على الوجه الصحيح، 

املصطلح يف قراءته، من 

املصطلحية بشكل ائي، وتعدد الرتمجات للمعىن نفسه

برشيد بن مالك إىل اعتماد النقل الصويت املباشر

للغة العربيةإىل ا

 :)4(ذلك
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غري أن هذه الرتمجة، وإن كان اخلطاب السيميائي مستعصي الفهم يف لغته األصلية 

إن أول خطوة "  :يف قوله إىل منفذ التعريب الشكلي للمصطلح

  ميكن أن نقوم ا يف عملية ترمجة املصلح السيميائي أن نبدأ أوال حبصر املصطلحية 

يف املعاجم والبحوث العربية املتخصصة، وجننح ثانيا إىل ترمجة ما استعصى نقله وفق 

وهو ما ال يوفر الشروط للخروج من األزمة 

دة اليت يعاين منها النقد العريب حيث أا ال تفي بالغرض العلمي الذي تتوخاه وال ترفع 

 ها بهخصّ  اليتفئة الو  ،أعرب فيها عن حمتواه

 املعتمدة املعرفية املرجعيةوكذلك 

، مع اإلشارة إىل الصعوبات املرافقة له يف عملية 

دمه إىل املشتغلني بالسيميائية أقحيتوي هذا القاموس الذي 

وطالبا، على أهم املصطلحات املستعملة يف التحليل السيميائي 

للنصوص، تشكل مسائل الداللة ومستوياا وصيغ متظهرها مركز الثقل هلذا القاموس يتعلق 

، )2(" األمر بالدرجة األوىل مبوالفة املكتسبات اليت حققتها السيميائية يف مسارها العلمي

ويستأنف ، المعجم المعقلن لنظرية الكالم

72.  
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غري أن هذه الرتمجة، وإن كان اخلطاب السيميائي مستعصي الفهم يف لغته األصلية 

إىل منفذ التعريب الشكلي للمصطلح رشيد بن مالك

ميكن أن نقوم ا يف عملية ترمجة املصلح السيميائي أن نبدأ أوال حبصر املصطلحية 

يف املعاجم والبحوث العربية املتخصصة، وجننح ثانيا إىل ترمجة ما استعصى نقله وفق 

وهو ما ال يوفر الشروط للخروج من األزمة ، )1(" عمليات التوليد واالشتقاق والتعريب 

دة اليت يعاين منها النقد العريب حيث أا ال تفي بالغرض العلمي الذي تتوخاه وال ترفع 

  .اللبس عن املفهوم املراد حصره يف املصطلح

 : ملحقاتهو القاموس افتتاحيات - 4

أعرب فيها عن حمتواه ،قاموسه افتتاحيةرشيد بن مالك 

وكذلك  فيه، ةاملعاجل، ونوعية املادة العلمية من باحثني وقراء

، مع اإلشارة إىل الصعوبات املرافقة له يف عملية ملستند عليهايف خترجيهواملصادر الفكرية ا

حيتوي هذا القاموس الذي " : يقولاذ الوضع والتصنيف، 

وطالبا، على أهم املصطلحات املستعملة يف التحليل السيميائي  ،وباحثني

للنصوص، تشكل مسائل الداللة ومستوياا وصيغ متظهرها مركز الثقل هلذا القاموس يتعلق 

األمر بالدرجة األوىل مبوالفة املكتسبات اليت حققتها السيميائية يف مسارها العلمي

المعجم المعقلن لنظرية الكالمنة يف تضم امل فاهيمامل  -خاصة 
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غري أن هذه الرتمجة، وإن كان اخلطاب السيميائي مستعصي الفهم يف لغته األصلية 

رشيد بن مالك:ـب ذهبت

ميكن أن نقوم ا يف عملية ترمجة املصلح السيميائي أن نبدأ أوال حبصر املصطلحية 

  

يف املعاجم والبحوث العربية املتخصصة، وجننح ثانيا إىل ترمجة ما استعصى نقله وفق 

عمليات التوليد واالشتقاق والتعريب 

دة اليت يعاين منها النقد العريب حيث أا ال تفي بالغرض العلمي الذي تتوخاه وال ترفع احلا

اللبس عن املفهوم املراد حصره يف املصطلح

3-1-4

 رشيد بن مالك نضم

من باحثني وقراء

واملصادر الفكرية ا

الوضع والتصنيف، 

وباحثني ،أساتذة

للنصوص، تشكل مسائل الداللة ومستوياا وصيغ متظهرها مركز الثقل هلذا القاموس يتعلق 

األمر بالدرجة األوىل مبوالفة املكتسبات اليت حققتها السيميائية يف مسارها العلمي

خاصة  –ويعين بذاك 
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وهذه احملاولة جاءت نتيجة للصعوبات 

 س املادة أم أترجم لقد اختلط علّي األمر، هل أدر

أشار فيها إىل حاجة السيميائيات 

، الذي من شأنه اقرتاح منظومة من االصطالحات 

ائري من واجلز  ،سوف تقرب بني السيميائيني العرب، فضال عن كونه إعانة للباحث العريب

يأيت هذا املعجم كثمرة ملمارسة 

الثمانينيات (متخصصة باملعىن الدقيق للكلمة، دامت حوايل عشريتني من الزمن 

من رشيد بن مالك هي ممارسة زاوجت بني النظرية والتطبيق، إذ يعد األستاذ

صفة خاصة، الذين أوقفوا الباحثني القالئل يف الوطن العريب بصفة عامة ويف اجلزائر ب

 العمل وهذا ...جهدهم العلمي وعنايتهم على األحباث السيميائية ذات التوجه الشكالين،

  .)1(" يندرج متاما يف اخلطة اليت وضعتها رابطة السيميائيني اجلزائريني 

 وراء إخراجه املتأخر للقاموس  الكامنة

مبعايشة املصطلح  ،مما مسح له طوال هذه الفرتة

وترتيبه يف  تصميمه،األهداف اليت حددها هلذا العمل، واملنهج املتبع يف 

، وذلك بسبب 1983بدأت فكرة إجناز معجم يف السيميائية تراودين منذ سنة 
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وهذه احملاولة جاءت نتيجة للصعوبات " :قاموسهللدوافع اخراجاليت شكلت 

لقد اختلط علّي األمر، هل أدر ....اليت اعرتضتين بعد خترجي

  .)3(" املادة  ليت متثل اخللفية املنهجية هلذه

أشار فيها إىل حاجة السيميائيات  ،بورايوعبد الحميد ،مث كلمة تقدمي للباحث

، الذي من شأنه اقرتاح منظومة من االصطالحات )القاموس(مثل هذا  

سوف تقرب بني السيميائيني العرب، فضال عن كونه إعانة للباحث العريب

يأيت هذا املعجم كثمرة ملمارسة " :وصاغها كما يليأجل جتاوز مصاعب الرتمجة، 

متخصصة باملعىن الدقيق للكلمة، دامت حوايل عشريتني من الزمن 

هي ممارسة زاوجت بني النظرية والتطبيق، إذ يعد األستاذ

الباحثني القالئل يف الوطن العريب بصفة عامة ويف اجلزائر ب

جهدهم العلمي وعنايتهم على األحباث السيميائية ذات التوجه الشكالين،

يندرج متاما يف اخلطة اليت وضعتها رابطة السيميائيني اجلزائريني 

الكامنة عن الدوافعاعرب فيها تليها مقدمة للمؤلف 

مما مسح له طوال هذه الفرتة، )1983-1997(: 

األهداف اليت حددها هلذا العمل، واملنهج املتبع يف ، كما ذكر 

بدأت فكرة إجناز معجم يف السيميائية تراودين منذ سنة 
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اليت شكلت  عوائقالذاكرا 

اليت اعرتضتين بعد خترجي

ليت متثل اخللفية املنهجية هلذهاملصطلحات ا

  

مث كلمة تقدمي للباحث

 ،لعمل معجمي

سوف تقرب بني السيميائيني العرب، فضال عن كونه إعانة للباحث العريب

أجل جتاوز مصاعب الرتمجة، 

متخصصة باملعىن الدقيق للكلمة، دامت حوايل عشريتني من الزمن 

هي ممارسة زاوجت بني النظرية والتطبيق، إذ يعد األستاذو ) والتسعينيات

الباحثني القالئل يف الوطن العريب بصفة عامة ويف اجلزائر ب

جهدهم العلمي وعنايتهم على األحباث السيميائية ذات التوجه الشكالين،

يندرج متاما يف اخلطة اليت وضعتها رابطة السيميائيني اجلزائريني 

تليها مقدمة للمؤلف 

: ده بـوالذي قيّ 

، كما ذكر واختباره

بدأت فكرة إجناز معجم يف السيميائية تراودين منذ سنة : " قوله
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 حني كنت ألقي الدروس األوىل يف حتليل الرواية اجلزائرية من 

املنظور السيميائي على طلبة معهد اللغة واألدب العريب جبامعة تلمسان، وكانت تلك 

الصعوبات نامجة أصال عن نقص يف االستعداد لدى الطلبة للتعامل مع هذا املنهج اجلديد 

  ، وعن ختوف بعض 

الدوائر العلمية يف اجلامعة اجلزائرية حينئذ من هذا التيار الوافد من الغرب، وسرعان ما حتول 

مث  اعربي ابائيترتيباألفااَعَلمًا مرتب) 

بني الدراسات واملعاجم ومتتح من معني 

اعتمد عليها يف إخراج قاموسه مصطلحات التحليل 

قاموس مصطلحات التحليل السيميائي 

أنه يسعى من خالل هذا العمل إىل املسامهة يف تأسيس حقل معريف وفق نظرية 

فهم احلوار القائم بني خمتلف التيارات املتبنية للنظرية السيميائية واألحباث 

لة تيسر االشتغال يف املتجذرة يف اخلطاب السردي، إذ يعد هذا القاموس أداة ووسيلة فعا

احلقل السيميائي لألساتذة والطلبة والباحثني، كونه جيلي ضبابية املصطلحات اليت حتمل 

اخللفية املعرفية واملنهجية للنظرية السيميائية السردية، إذ استقر رأيه بعد جتربة تدريس طلبة 
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 حني كنت ألقي الدروس األوىل يف حتليل الرواية اجلزائرية من الصعوبات اليت اعرتضتين

املنظور السيميائي على طلبة معهد اللغة واألدب العريب جبامعة تلمسان، وكانت تلك 

الصعوبات نامجة أصال عن نقص يف االستعداد لدى الطلبة للتعامل مع هذا املنهج اجلديد 

، وعن ختوف بعض يف غمرة طغيان املناهج التقليدية املألوفة

الدوائر العلمية يف اجلامعة اجلزائرية حينئذ من هذا التيار الوافد من الغرب، وسرعان ما حتول 

  .)1(" هذا التخوف إىل رفض مث عداء مث إقصاء 

) 62(ضم لحقا يمؤلفه مب رشيد بن مالك

بني الدراسات واملعاجم ومتتح من معني  تتراوح ،للمصادر واملراجع العربية واألجنبية

اعتمد عليها يف إخراج قاموسه مصطلحات التحليل  متعدد، عريب وأجنيب

  .السيميائي للنصوص

 :دوافع وأهداف وضع القاموس - 5

قاموس مصطلحات التحليل السيميائي يف افتتاحية  رشيد بن مالكأعرب املؤلف 

أنه يسعى من خالل هذا العمل إىل املسامهة يف تأسيس حقل معريف وفق نظرية 

فهم احلوار القائم بني خمتلف التيارات املتبنية للنظرية السيميائية واألحباث 

املتجذرة يف اخلطاب السردي، إذ يعد هذا القاموس أداة ووسيلة فعا

احلقل السيميائي لألساتذة والطلبة والباحثني، كونه جيلي ضبابية املصطلحات اليت حتمل 

اخللفية املعرفية واملنهجية للنظرية السيميائية السردية، إذ استقر رأيه بعد جتربة تدريس طلبة 
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الصعوبات اليت اعرتضتين

املنظور السيميائي على طلبة معهد اللغة واألدب العريب جبامعة تلمسان، وكانت تلك 

الصعوبات نامجة أصال عن نقص يف االستعداد لدى الطلبة للتعامل مع هذا املنهج اجلديد 

يف غمرة طغيان املناهج التقليدية املألوفة

الدوائر العلمية يف اجلامعة اجلزائرية حينئذ من هذا التيار الوافد من الغرب، وسرعان ما حتول 

هذا التخوف إىل رفض مث عداء مث إقصاء 

رشيد بن مالكوختم 

للمصادر واملراجع العربية واألجنبية ثبت

عريب وأجنيبسيميائي 

السيميائي للنصوص

3-1-5

أعرب املؤلف 

أنه يسعى من خالل هذا العمل إىل املسامهة يف تأسيس حقل معريف وفق نظرية للنصوص 

فهم احلوار القائم بني خمتلف التيارات املتبنية للنظرية السيميائية واألحباث ل، )2(ملتحمة 

املتجذرة يف اخلطاب السردي، إذ يعد هذا القاموس أداة ووسيلة فعا

احلقل السيميائي لألساتذة والطلبة والباحثني، كونه جيلي ضبابية املصطلحات اليت حتمل 

اخللفية املعرفية واملنهجية للنظرية السيميائية السردية، إذ استقر رأيه بعد جتربة تدريس طلبة 
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ىت يتسىن للباحث اللغة واألدب العريب جبامعة تلمسان على ترمجة املصطلحات املفتاحية ح

  

من خالل معاينته للوضع املصطلحي 

 ،قلة البحوث ذات التوجه الشكالنيالغرمياسي
، وهو ما يفتح اال لتداخل )1

الرتمجات املعدة للنصوص وتشخيصها، وحييد بالقارئ عن تلقي الرسالة العلمية على أكمل 

حدا باملؤلف إىل التحضري والنظر اجلاد يف الشروط والوسائل اليت ينبغي 

.  

الكتب واالت العلمية املتخصصة على قلة 

وإرساء قواعد احلوار  ،البحوث السيميائية العربية، واقرتاحه لرتمجات من شأا ترقية البحث

تضمن تنظيم املعرفة داخل املؤسسة العلمية، وتعني الباحث 

املبتدئ على اقتحام عتبات النصوص السردية، ووصله باملرجعية املعرفية اليت حييله عليها 

، الناقد يف كل خطوة خيطوها يف شرحه وترمجته وتعريبه للمصطلحات على مستوى القاموس

يندرج ضمن اخلطة اليت وضعتها رابطة 

وناشطا فعاال، حيث أنه مل  ،سا

السيميائيني اجلزائريني، دف ترقية املستوى 
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اللغة واألدب العريب جبامعة تلمسان على ترمجة املصطلحات املفتاحية ح

  .املبتدئ استيعاب الدراسات واخلوض يف امليدان السيميائي

 من خالل معاينته للوضع املصطلحي تأسيا بأخالق البحث العلمي،و ف والحظ املؤل

قلة البحوث ذات التوجه الشكالنيالغرمياسي"  ،يف املعاجم والدراسات السيميائية العربية

1(" املصطلحية املعتمدة إضافة إىل االضطراب الكبري يف 

الرتمجات املعدة للنصوص وتشخيصها، وحييد بالقارئ عن تلقي الرسالة العلمية على أكمل 

حدا باملؤلف إىل التحضري والنظر اجلاد يف الشروط والوسائل اليت ينبغي  األمر الذي

.منها النقد العريب توفرها للخروج من األزمة احلادة اليت يعاين

الكتب واالت العلمية املتخصصة على قلة  حديثه عنكما أكد الناقد من خالل 

البحوث السيميائية العربية، واقرتاحه لرتمجات من شأا ترقية البحث

تضمن تنظيم املعرفة داخل املؤسسة العلمية، وتعني الباحث  ،وخلق قنوات تواصل

املبتدئ على اقتحام عتبات النصوص السردية، ووصله باملرجعية املعرفية اليت حييله عليها 

الناقد يف كل خطوة خيطوها يف شرحه وترمجته وتعريبه للمصطلحات على مستوى القاموس

  .)2("بالتجزؤ والدائرية 

يندرج ضمن اخلطة اليت وضعتها رابطة  ،رشيد بن مالكوجتدر اإلشارة إىل أن عمل 

ساالناقد عضوا مؤس  تسب إليهاالسيميائيني اجلزائريني اليت ين

السيميائيني اجلزائريني، دف ترقية املستوى النقاد و  خيرج عن أهدافها اجلوهرية يف مل مشل
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اللغة واألدب العريب جبامعة تلمسان على ترمجة املصطلحات املفتاحية ح

املبتدئ استيعاب الدراسات واخلوض يف امليدان السيميائي

 والحظ املؤل

يف املعاجم والدراسات السيميائية العربية

إضافة إىل االضطراب الكبري يف 

الرتمجات املعدة للنصوص وتشخيصها، وحييد بالقارئ عن تلقي الرسالة العلمية على أكمل 

األمر الذيوجه، 

توفرها للخروج من األزمة احلادة اليت يعاين

كما أكد الناقد من خالل 

البحوث السيميائية العربية، واقرتاحه لرتمجات من شأا ترقية البحث

وخلق قنوات تواصل ،العلمي

املبتدئ على اقتحام عتبات النصوص السردية، ووصله باملرجعية املعرفية اليت حييله عليها 

الناقد يف كل خطوة خيطوها يف شرحه وترمجته وتعريبه للمصطلحات على مستوى القاموس

بالتجزؤ والدائرية " مما مّيز عمله 

وجتدر اإلشارة إىل أن عمل 

السيميائيني اجلزائريني اليت ين

خيرج عن أهدافها اجلوهرية يف مل مشل
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)2(�H:� : 6، ص���0 ��� ،F:ب ا?د�< و">��� ا��@Aا� B�DE+ ا���در �C�Cر، �9



 

طبيقي للممارسة السيميائية فضال عن نشر وتوزيع الدراسات واألحباث النظرية 

ف ، وهو مصن مقدمة في السيميائية السردية

، مجع الكتاب بني 2000دار القصبة للنشر سنة 

النقدي، ويعد من ضمن املؤلفات العربية اليت جاءت بدراسة 

جديدة ألهم األصول الشكالنية ملدرسة باريس الفرنسية، ومنابع مصطلحيتها العلمية، 

  .فضال عن تقصيه االنسجام مع التوجهات اجلديدة للبحث السيميائي املعاصر

من طلبة  موجهة أساسا إىل اجلامعيني

بالدقة وأساتذة وباحثني، دف رفع الرصيد املعريف عرب أسلوب منهجي يعتد 

  .م الناقد كتابه إىل قسمني نظري وتطبيقي

، قراءة يف مقدمة في السيميائية السردية

، مث عرج إىل توضيح األصول اللسانية اليت 
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طبيقي للممارسة السيميائية فضال عن نشر وتوزيع الدراسات واألحباث النظرية 

  .والتطبيقية هلذا الضرب من ضروب النقد

  :كتاب مقدمة في السيميائية السردية

مقدمة في السيميائية السرديةبـ  لرشيد بن مالكُوِسم املؤلف الثاين 

دار القصبة للنشر سنة متخصص، صدر يف طبعته األوىل عن 

النقدي، ويعد من ضمن املؤلفات العربية اليت جاءت بدراسة  التحليلالقراءة النظرية و 

جديدة ألهم األصول الشكالنية ملدرسة باريس الفرنسية، ومنابع مصطلحيتها العلمية، 

فضال عن تقصيه االنسجام مع التوجهات اجلديدة للبحث السيميائي املعاصر

موجهة أساسا إىل اجلامعيني" وأخرجت هذه الدراسة ضمن سلسلة 

وأساتذة وباحثني، دف رفع الرصيد املعريف عرب أسلوب منهجي يعتد 

 م الناقد كتابه إىل قسمني نظري وتطبيقي، وقس

  : القسم النظري

مقدمة في السيميائية السرديةتناول الناقد يف القسم النظري من كتابه 

، مث عرج إىل توضيح األصول اللسانية اليت تاريخ السيميائيةاملوسوم بـ  
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طبيقي للممارسة السيميائية فضال عن نشر وتوزيع الدراسات واألحباث النظرية النظري والت

والتطبيقية هلذا الضرب من ضروب النقد

  

  

  

كتاب مقدمة في السيميائية السردية-3-2

ُوِسم املؤلف الثاين 

متخصص، صدر يف طبعته األوىل عن 

القراءة النظرية و 

جديدة ألهم األصول الشكالنية ملدرسة باريس الفرنسية، ومنابع مصطلحيتها العلمية، 

فضال عن تقصيه االنسجام مع التوجهات اجلديدة للبحث السيميائي املعاصر

وأخرجت هذه الدراسة ضمن سلسلة 

وأساتذة وباحثني، دف رفع الرصيد املعريف عرب أسلوب منهجي يعتد 

، وقس )1("واملوضوعية

القسم النظري -3-2-1

تناول الناقد يف القسم النظري من كتابه 

 آن إينومؤلف 
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، كخلفية معرفية للمنهج املتبع يف دراسته، مث عمد إىل حتديد 

موقع املسألة الداللية من البحوث السيميائية، متهيدا لدراسته القائمة على تناول 

ان هلا عميق األثر يف بناء الصعيد السردي للنظرية 

السيميائية، وختم الناقد هذا القسم باستعراض أهم األصول الشكالنية للنظرية السيميائية 

يف مقاربة النصوص،   –غالبا  –

يف عمله، وما صطلحات، اليت تطرق إليها 

يدور حوهلا من اشتقاقات، ورتبها وفق األجبدية العربية، لينهي هذا القسم برتتيب املراجع 

ترتيبا رقميا، استهله باملراجع الفرنسية مث العربية، متخلال قائمة اإلحاالت مبالحظات، 

ة العروس قص استهل الناقد القسم التطبيقي من هذا املؤلف، بقراءة سيميائية يف 

وبعد املقدمة املنهجية اليت أوضح فيها أسباب اختياره 

التدرجي هلذه القصة وحديثة عن اإلشكاالت احلديثة لعلم النص األديب وحتليلها بالتعرض 

لإلطار العام الذي تندرج فيه دراسته، قام بتقسيم القصة إىل رسالتني عمل على حتليلهما 

باالشتغال على املصطلح السيميائي السردي، بالعودة إىل القصة أحيانا وأخذ مقتطفات، 

وإلقاء الضوء على مفاصل النظرية الغرمياسية، 

 ����
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، كخلفية معرفية للمنهج املتبع يف دراسته، مث عمد إىل حتديد انبنت عليها النظرية السيميائية

موقع املسألة الداللية من البحوث السيميائية، متهيدا لدراسته القائمة على تناول 

ان هلا عميق األثر يف بناء الصعيد السردي للنظرية املصطلحات اللسانية األساسية، اليت ك

السيميائية، وختم الناقد هذا القسم باستعراض أهم األصول الشكالنية للنظرية السيميائية 

–ودورها يف بلورة الوجود السيميائي، كأحد املناهج املعتمدة 

صطلحات، اليت تطرق إليها كما وضع الناقد يف اية هذا القسم ثبت للم

يدور حوهلا من اشتقاقات، ورتبها وفق األجبدية العربية، لينهي هذا القسم برتتيب املراجع 

ترتيبا رقميا، استهله باملراجع الفرنسية مث العربية، متخلال قائمة اإلحاالت مبالحظات، 

  .للرجوع إليها لشرح موقفه وآرائه الواردة سابقا

  :التطبيقي والملحقاتالقسم 

استهل الناقد القسم التطبيقي من هذا املؤلف، بقراءة سيميائية يف 

وبعد املقدمة املنهجية اليت أوضح فيها أسباب اختياره ، (*)ان كنفانيغسّ للروائي الفلسطيين 

هلذه القصة وحديثة عن اإلشكاالت احلديثة لعلم النص األديب وحتليلها بالتعرض 

لإلطار العام الذي تندرج فيه دراسته، قام بتقسيم القصة إىل رسالتني عمل على حتليلهما 

باالشتغال على املصطلح السيميائي السردي، بالعودة إىل القصة أحيانا وأخذ مقتطفات، 

وإلقاء الضوء على مفاصل النظرية الغرمياسية،  ،دون مراعاة الرتتيب املنطقي والتسلسلي
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انبنت عليها النظرية السيميائية

موقع املسألة الداللية من البحوث السيميائية، متهيدا لدراسته القائمة على تناول 

املصطلحات اللسانية األساسية، اليت ك

السيميائية، وختم الناقد هذا القسم باستعراض أهم األصول الشكالنية للنظرية السيميائية 

ودورها يف بلورة الوجود السيميائي، كأحد املناهج املعتمدة 

كما وضع الناقد يف اية هذا القسم ثبت للم

يدور حوهلا من اشتقاقات، ورتبها وفق األجبدية العربية، لينهي هذا القسم برتتيب املراجع 

ترتيبا رقميا، استهله باملراجع الفرنسية مث العربية، متخلال قائمة اإلحاالت مبالحظات، 

للرجوع إليها لشرح موقفه وآرائه الواردة سابقا

القسم  -3-2-2

استهل الناقد القسم التطبيقي من هذا املؤلف، بقراءة سيميائية يف 

للروائي الفلسطيين 

هلذه القصة وحديثة عن اإلشكاالت احلديثة لعلم النص األديب وحتليلها بالتعرض 

لإلطار العام الذي تندرج فيه دراسته، قام بتقسيم القصة إىل رسالتني عمل على حتليلهما 

باالشتغال على املصطلح السيميائي السردي، بالعودة إىل القصة أحيانا وأخذ مقتطفات، 

دون مراعاة الرتتيب املنطقي والتسلسلي
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ا يف زوايا ومكامن النص أحيانا أخرى، معتمدا يف اية التحليل جمموعة إحاالت 

اليت اختارها عائشة بعد ذلك إىل التحليل السيميائي لقصة 

حيث غادة ام القرى وقصص أخرى، 

  استهل دراسته مبقدمة منهجية تناول فيها مكانة البحوث السيميائية من 

الدراسات النقدية العربية املعاصرة، وبّني فيها احللول اليت يقرتحها لتجاوز الفوضى 

يف إطار السيمائية وحتديدا من املنظور 

ليل تعرض الناقد إىل جمموعة اعتبارات نظرية من ضمنها حتديده 

للمفاهيم املصطلحية اليت اعتمدها يف حبثه وعمله التحليلي، فضال عن تعرضه إىل تعريف 

  : إىل مقطوعتني) القصة

تعرض فيها إىل حتليل اخلطاب والثانية 

بالرسوم اإليضاحية والرتسيمات اليت ال ختلو منها مجيع 

أعماله يف هذا امليدان، ليخلص إىل خامتة مبثابة تقاطع اخلطابني املوضوعي والسردي يف 

ريف صاحب حممول النص الرامز، ليعرض بعدها قائمة من اإلحاالت املرجعية استهلها بتع

الناقد يف اية الفصل التطبيقي على ختصيص جزء لقراءة سيميائية الفضاء يف 

ها مبقدمة منهجية تعرض فيها استهلّ 
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ا يف زوايا ومكامن النص أحيانا أخرى، معتمدا يف اية التحليل جمموعة إحاالت 

  .تربز مراجعه ومستنداته

بعد ذلك إىل التحليل السيميائي لقصة  رشيد بن مالك

غادة ام القرى وقصص أخرى، القصصية  أحمد رضا حوحوبالدراسة من جمموعة 

استهل دراسته مبقدمة منهجية تناول فيها مكانة البحوث السيميائية من 

الدراسات النقدية العربية املعاصرة، وبّني فيها احللول اليت يقرتحها لتجاوز الفوضى 

يف إطار السيمائية وحتديدا من املنظور " املصطلحية يف ترمجة اخلطاب النقدي املنجز 

ليل تعرض الناقد إىل جمموعة اعتبارات نظرية من ضمنها حتديده وقبل التح، 

للمفاهيم املصطلحية اليت اعتمدها يف حبثه وعمله التحليلي، فضال عن تعرضه إىل تعريف 

القصة(املقطوعة وإجراءات تقطيع النص، حيث قّسم الناقد نص 

والثانية  ،األوىل كشف غيها عن اخلطاب املوضوعي

بالرسوم اإليضاحية والرتسيمات اليت ال ختلو منها مجيع  على مقاربتهالسردي مستعينا 

أعماله يف هذا امليدان، ليخلص إىل خامتة مبثابة تقاطع اخلطابني املوضوعي والسردي يف 

حممول النص الرامز، ليعرض بعدها قائمة من اإلحاالت املرجعية استهلها بتع

  .النص الذي اشتغل عليه يف عملية التحليل

الناقد يف اية الفصل التطبيقي على ختصيص جزء لقراءة سيميائية الفضاء يف 

استهلّ  عبد الحميد بن هدوقةللروائي  ريح الجنوب
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ا يف زوايا ومكامن النص أحيانا أخرى، معتمدا يف اية التحليل جمموعة إحاالت وجتليا

تربز مراجعه ومستنداته

رشيد بن مالكوتطرق   

بالدراسة من جمموعة 

استهل دراسته مبقدمة منهجية تناول فيها مكانة البحوث السيميائية من 

  

الدراسات النقدية العربية املعاصرة، وبّني فيها احللول اليت يقرتحها لتجاوز الفوضى 

املصطلحية يف ترمجة اخلطاب النقدي املنجز 

، )1(" الغرمياسي 

للمفاهيم املصطلحية اليت اعتمدها يف حبثه وعمله التحليلي، فضال عن تعرضه إىل تعريف 

املقطوعة وإجراءات تقطيع النص، حيث قّسم الناقد نص 

األوىل كشف غيها عن اخلطاب املوضوعي  

السردي مستعينا 

أعماله يف هذا امليدان، ليخلص إىل خامتة مبثابة تقاطع اخلطابني املوضوعي والسردي يف 

حممول النص الرامز، ليعرض بعدها قائمة من اإلحاالت املرجعية استهلها بتع

النص الذي اشتغل عليه يف عملية التحليل

الناقد يف اية الفصل التطبيقي على ختصيص جزء لقراءة سيميائية الفضاء يف  أعرجو   

ريح الجنوبرواية 
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كن أن حنلله بإحداث التعالق نظام دال مي

، حيث كشف الناقد عن القاعدة النظرية اليت اعتمد 

عليها يف دراسة النص الروائي املختار، واليت تتمركز يف الفضاء النصي للرواية وكعادته أحلق 

ببيبليوغرافيا اعتمد عليها يف إخراج هذا املؤلف، رتب فيها مراجعه 

  .يف قسمني أحدمها للمراجع العربية واآلخر للمراجع الفرنسية

بفهرس شجري رتبه باعتماد الرتقيم 

  :السيميائية

يف ما يربو عن  رشيد بن مالكيقع كتاب البنية السردية يف النظرية السيميائية ملؤلفه 

) سيميائيات(، ضمن إصدارات دار احلكمة سلسلة 

رابطة ، رئيس الحميد بورايو 

، بّني فيه أمهية هذا املؤلف يف توجيه الرسائل اجلامعية والكتابات 
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نظام دال مي" إىل آخر منطلقات التحليل السيميائي، كونه 

، حيث كشف الناقد عن القاعدة النظرية اليت اعتمد )2(" بني شكلي التعبري واملضمون 

عليها يف دراسة النص الروائي املختار، واليت تتمركز يف الفضاء النصي للرواية وكعادته أحلق 

  .ثبت مصطلحات وإحاالت بنهاية التحليل

ببيبليوغرافيا اعتمد عليها يف إخراج هذا املؤلف، رتب فيها مراجعه وذّيل ذلك كله 

يف قسمني أحدمها للمراجع العربية واآلخر للمراجع الفرنسية

بفهرس شجري رتبه باعتماد الرتقيم ) صفحة 112(وختم الناقد كتابه الذي يقع يف 

  .والعنونة اليت اعتد ا يف حبثه

السيميائية كتاب البنية السردية في النظرية

  : وصف الكتاب -

يقع كتاب البنية السردية يف النظرية السيميائية ملؤلفه 

، ضمن إصدارات دار احلكمة سلسلة الصغريمن احلجم ) 

  .2001أهل احلكمة للسداسي األول من سنة 

 عبدالباحث ج هذا الكتاب بتقدمي لألستاذ

، بّني فيه أمهية هذا املؤلف يف توجيه الرسائل اجلامعية والكتابات السيميائيين الجزائريين

                                         
.  

  

رشيد بن مالك الناقد++!!

 

إىل آخر منطلقات التحليل السيميائي، كونه 

بني شكلي التعبري واملضمون 

عليها يف دراسة النص الروائي املختار، واليت تتمركز يف الفضاء النصي للرواية وكعادته أحلق 

ثبت مصطلحات وإحاالت بنهاية التحليل

  

  

وذّيل ذلك كله   

يف قسمني أحدمها للمراجع العربية واآلخر للمراجع الفرنسية

وختم الناقد كتابه الذي يقع يف   

والعنونة اليت اعتد ا يف حبثه

كتاب البنية السردية في النظرية -3-3

3-3-1-

يقع كتاب البنية السردية يف النظرية السيميائية ملؤلفه   

) صفحة 117(

أهل احلكمة للسداسي األول من سنة 

ج هذا الكتاب بتقدمي لألستاذب د  

السيميائيين الجزائريين
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وبعد هذا قاعات الدراسة مبختلف مستوياا، 

بني هذا املؤلف  إىل مقدمة منهجية ربط فيها العالقة

لألول " ومؤلّفه السابق ذكره، واصفا إياه باجلزئية يف البحث املتكامل وامتداد هذا البحث 

  

  : اعتمد الناقد يف تقسيم دراسته اليت تتموضع يف ثالثة حبوث أساسية إىل قسمني

إىل النظر يف املكون السردي واآلليات اإلجرائية اليت 

الحالة والتحويل وموضوع القيمة 

كتحديد نظري للربنامج السردي الذي يستند إىل تلك املفاهيم ودورها يف كشف بنية 

باإلضافة إىل ضبطه التماثلية واملوجهة يف الرياضيات والسيمياء، كما تعرض 

كالرسم السردي والتحريك بعدها إىل تفصيل األسس النظرية يف الربنامج السردي 

واضعا بذلك مترينا تطبيقيا خلص من خالله إىل بنية الرسم السردي، وهو يستعني 

  .األشكال املساعدة على استيعاب عملية التحليل

قائمة تتضمن أهم مراجع البحث 

وثبت املصطلحات املعتمدة، واملالحظ يف هذا الكتاب اختالفه عن سابقه يف تدوين 

08.  
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قاعات الدراسة مبختلف مستوياا،  واألحباث ودروس حتليل النص األديب يف

إىل مقدمة منهجية ربط فيها العالقةرشيد بن مالك التقدمي تعرض الناقد 

ومؤلّفه السابق ذكره، واصفا إياه باجلزئية يف البحث املتكامل وامتداد هذا البحث 

  .)1(" قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص 

  تقسيم الكتاب  -2

اعتمد الناقد يف تقسيم دراسته اليت تتموضع يف ثالثة حبوث أساسية إىل قسمني

 :األولالقسم -2-1

إىل النظر يف املكون السردي واآلليات اإلجرائية اليت  القسم األول سعى املؤلف من خالل

الحالة والتحويل وموضوع القيمة :مثل حتكمه انطالقا من مصطلحات البنية السردية،

كتحديد نظري للربنامج السردي الذي يستند إىل تلك املفاهيم ودورها يف كشف بنية 

باإلضافة إىل ضبطه التماثلية واملوجهة يف الرياضيات والسيمياء، كما تعرض ،

بعدها إىل تفصيل األسس النظرية يف الربنامج السردي 

واضعا بذلك مترينا تطبيقيا خلص من خالله إىل بنية الرسم السردي، وهو يستعني 

األشكال املساعدة على استيعاب عملية التحليليف كل موضع بالرتسيمياتالعاملية و 

قائمة تتضمن أهم مراجع البحث على  رشيد بن مالكيف اية هذا القسم أحال  

وثبت املصطلحات املعتمدة، واملالحظ يف هذا الكتاب اختالفه عن سابقه يف تدوين 
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رشيد بن مالك الناقد++!!

 

واألحباث ودروس حتليل النص األديب يف

التقدمي تعرض الناقد 

ومؤلّفه السابق ذكره، واصفا إياه باجلزئية يف البحث املتكامل وامتداد هذا البحث 

قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص لو 

3-3-2

اعتمد الناقد يف تقسيم دراسته اليت تتموضع يف ثالثة حبوث أساسية إىل قسمني

  

3-3-2

سعى املؤلف من خالل 

حتكمه انطالقا من مصطلحات البنية السردية،

كتحديد نظري للربنامج السردي الذي يستند إىل تلك املفاهيم ودورها يف كشف بنية 

،املكون السردي

بعدها إىل تفصيل األسس النظرية يف الربنامج السردي 

واضعا بذلك مترينا تطبيقيا خلص من خالله إىل بنية الرسم السردي، وهو يستعني والتقويم 

يف كل موضع بالرتسيمياتالعاملية و 

يف اية هذا القسم أحال  و 

وثبت املصطلحات املعتمدة، واملالحظ يف هذا الكتاب اختالفه عن سابقه يف تدوين 
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ما هو احلال اإلحاالت املوضوعية يف هامش كل صفحة بدل إيرادها مع قائمة املراجع مثل

وهو " ألول من حيث التوجه املنهجي العام هلذه الدراسة 

بالنقد والتحليل ملسألة متس إشكالية الثابت 

ه ذيّلصيرورة غير مستحبة :السيميائية

ج .أإىل السرية العلمية لـ  رشيد بن مالك

وثبت للمصطلحات الواردة يف هذا العرض 

حييل على املوضوعات بأرقام  

الصفحات، كما وردت يف مؤلفه الذي أدجمت يف ايته دار احلكمة مشهرات ألهم الكتب 

وتولت نشره  2006سنة السيميائيات السردية 

من احلجم ) صفحة 182(جمدالوي للنشر والتوزيع باألردن، ويقع يف 
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اإلحاالت املوضوعية يف هامش كل صفحة بدل إيرادها مع قائمة املراجع مثل

  .يف مؤلفه سالف الذكر

 :القسم الثاني 

ألول من حيث التوجه املنهجي العام هلذه الدراسة للقسم اامتدادا 

بالنقد والتحليل ملسألة متس إشكالية الثابت  برنار بوتيترمجة لنص يعرض فيه الباحث 

السيميائية، من خالل نص )1(" واملتحول يف الربنامج السردي 

رشيد بن مالكمث تعرض الناقد بإحاالت وثبت للمصطلحات، 

وثبت للمصطلحات الواردة يف هذا العرض  ك كوكي.ج.و.من خالل ترمجته لـ 

 ،وينهي الناقد هذا املؤلف بفهرس شجري رقمي

الصفحات، كما وردت يف مؤلفه الذي أدجمت يف ايته دار احلكمة مشهرات ألهم الكتب 

  .اليت تشرف على نشرها وتوزيعها

  :كتاب السيميائيات السردية

  : وصف الكتاب

السيميائيات السردية كتابه   رشيد بن مالكوضع الناقد 

جمدالوي للنشر والتوزيع باألردن، ويقع يف 

                                         
.  
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اإلحاالت املوضوعية يف هامش كل صفحة بدل إيرادها مع قائمة املراجع مثل

يف مؤلفه سالف الذكر

3-3-2-2- 

امتدادا  وجاء  

ترمجة لنص يعرض فيه الباحث 

واملتحول يف الربنامج السردي 

الناقد بإحاالت وثبت للمصطلحات، 

من خالل ترمجته لـ  )1(غريماس

  .املرتجم

وينهي الناقد هذا املؤلف بفهرس شجري رقمي

الصفحات، كما وردت يف مؤلفه الذي أدجمت يف ايته دار احلكمة مشهرات ألهم الكتب 

اليت تشرف على نشرها وتوزيعها

كتاب السيميائيات السردية   -3-4

وصف الكتاب -3-4-1

وضع الناقد 

جمدالوي للنشر والتوزيع باألردن، ويقع يف  ألول مرة دار
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املتوسط، وعلى عكس الكتب السابقة دجبت دار النشر الكتاب بفهرس مرتب يتصدر 

كتابه مبقدمة استعرض فيها مراحل الكتاب مسلطا 

النظر على أثر البحوث البنيوية والسيميائية على الساحة النقدية العربية، كاشفا يف ذات 

  .الوقت منهجه يف املقاربة التطبيقية اليت سيعقدها يف اية هذا املؤلف

بعد مقدمة املؤلف عرض الناقد ملستقبل الدراسات السيميائية يف العامل العريب مفسرا 

غياب الفرق البحثية " يف مقدمة منهجية صعوبة الدرس السيميائي يف العامل العريب يف ظل 

ويب عرض فيه جهود  ربى للحديث عن واقع وآفاق السيميائية يف الفكر األور 

كل من بروب وغرمياس وكورتيس يف حقل السيمياء السردية، وخيصص املصطلحية 

لغريماس ) 1979(المعجم المعقلن لنظرية الكالم 

بؤرة للتصور السيميائي " فضال عن حديثه على مسألة التلفظ من منظور أا 
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املتوسط، وعلى عكس الكتب السابقة دجبت دار النشر الكتاب بفهرس مرتب يتصدر 

  : منهجية الكتاب

كتابه مبقدمة استعرض فيها مراحل الكتاب مسلطا   بن مالكرشيد استهل الناقد 

النظر على أثر البحوث البنيوية والسيميائية على الساحة النقدية العربية، كاشفا يف ذات 

الوقت منهجه يف املقاربة التطبيقية اليت سيعقدها يف اية هذا املؤلف

  : القسم النظري

بعد مقدمة املؤلف عرض الناقد ملستقبل الدراسات السيميائية يف العامل العريب مفسرا 

يف مقدمة منهجية صعوبة الدرس السيميائي يف العامل العريب يف ظل 

  .)1(" الرمسية والتواصل العلمي املنشود 

ربى للحديث عن واقع وآفاق السيميائية يف الفكر األور 

كل من بروب وغرمياس وكورتيس يف حقل السيمياء السردية، وخيصص املصطلحية 

المعجم المعقلن لنظرية الكالم / كتاب السيميائية 

فضال عن حديثه على مسألة التلفظ من منظور أا 
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املتوسط، وعلى عكس الكتب السابقة دجبت دار النشر الكتاب بفهرس مرتب يتصدر 

  .حمتوياته

منهجية الكتاب -3-4-2

استهل الناقد 

النظر على أثر البحوث البنيوية والسيميائية على الساحة النقدية العربية، كاشفا يف ذات 

الوقت منهجه يف املقاربة التطبيقية اليت سيعقدها يف اية هذا املؤلف

  

  

  

القسم النظري  -3-4-3

بعد مقدمة املؤلف عرض الناقد ملستقبل الدراسات السيميائية يف العامل العريب مفسرا 

يف مقدمة منهجية صعوبة الدرس السيميائي يف العامل العريب يف ظل 

الرمسية والتواصل العلمي املنشود 

ربى للحديث عن واقع وآفاق السيميائية يف الفكر األور نكما ا

كل من بروب وغرمياس وكورتيس يف حقل السيمياء السردية، وخيصص املصطلحية 

كتاب السيميائية يف : املعتمدة

فضال عن حديثه على مسألة التلفظ من منظور أا ، وكورتيس
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رشيد بن كما تناول ،  )2(" وحتوال إبستيمولوجيا خبصوص التعامل مع املواضيع السيميائية 

للتوجهات  وصفهحتت هذا العنصر التطورات الراهنة يف النظرية السيميائية من خالل 

المربع السيميائي والمسار التوليدي ثم 

بالتحليل والدرس، ومنه إىل حتليل واقع السيميائية يف الدراسات العربية املعاصرة 

وهو يتحرى يف كل ذلك شرح اخلطوات النظرية ووضع اخلطاطات املوضحة آللية التلقي 

ة يف الدراسات العربية املعاصرة حميال على 

بعد ذلك ويف عنصر آخر إىل موقع البحوث السيميائية من الدراسات 

 حمتذياعض البحوث السيميائية العربية 

قة على نصوص سردية عربية، ئيني وجزائريني عرب، من خالل دراسام املطبّ 

  .ويف اية هذا الطرح النظري وضع الناقد بيبليوغرافيا رتبها حسب ظهورها يف النص

بقراءة سيميائية يف نصوص  السيميائيات السردية

كاسرتاتيجية التحريك اعتمدها الناقد إلبراز عمل 

 رشيد بن مالك الناقد
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وحتوال إبستيمولوجيا خبصوص التعامل مع املواضيع السيميائية 

حتت هذا العنصر التطورات الراهنة يف النظرية السيميائية من خالل 

  .1992السيميائية قبل مث بعد 

المربع السيميائي والمسار التوليدي ثم إىل مصطلحات  رشيد بن مالك

بالتحليل والدرس، ومنه إىل حتليل واقع السيميائية يف الدراسات العربية املعاصرة 

وهو يتحرى يف كل ذلك شرح اخلطوات النظرية ووضع اخلطاطات املوضحة آللية التلقي 

ة يف الدراسات العربية املعاصرة حميال على يحلركة السيميائعن الغرب، حيث تعرض لوصف ا

  .إشكالية ترمجة املصطلح السيميائي

بعد ذلك ويف عنصر آخر إىل موقع البحوث السيميائية من الدراسات 

عض البحوث السيميائية العربية بالنقدية العربية املعاصرة، مستعرضا يف املنت قراءة ل

ئيني وجزائريني عرب، من خالل دراسام املطبّ 

  .سعيد بن كراد وعبد الحميد بورايو

ويف اية هذا الطرح النظري وضع الناقد بيبليوغرافيا رتبها حسب ظهورها يف النص

  : القسم التطبيقي

السيميائيات السرديةيأيت القسم التطبيقي من مؤلف 

اعتمدها الناقد إلبراز عمل  كليلة ودمنة البن المقفع

                                         
.  

  

رشيد بن مالك الناقد++!!

 

وحتوال إبستيمولوجيا خبصوص التعامل مع املواضيع السيميائية 

حتت هذا العنصر التطورات الراهنة يف النظرية السيميائية من خالل مالك 

السيميائية قبل مث بعد 

رشيد بن مالكوعرض 

بالتحليل والدرس، ومنه إىل حتليل واقع السيميائية يف الدراسات العربية املعاصرة السردية 

وهو يتحرى يف كل ذلك شرح اخلطوات النظرية ووضع اخلطاطات املوضحة آللية التلقي 

عن الغرب، حيث تعرض لوصف ا

إشكالية ترمجة املصطلح السيميائي

  

بعد ذلك ويف عنصر آخر إىل موقع البحوث السيميائية من الدراسات  نتقلوي

النقدية العربية املعاصرة، مستعرضا يف املنت قراءة ل

ئيني وجزائريني عرب، من خالل دراسام املطبّ مناذج لسيميا

سعيد بن كراد وعبد الحميد بورايوعلى غرار 

ويف اية هذا الطرح النظري وضع الناقد بيبليوغرافيا رتبها حسب ظهورها يف النص

القسم التطبيقي  -3-4-4

يأيت القسم التطبيقي من مؤلف 

كليلة ودمنة البن المقفع: سردية هي

                                                
.12ا��M+ر �T-U، ص )2(



 

قصد إجالء البنية اجلدالية يف النص السردي، من خالل وضعيات 

يت لقارئ والالتوضيحية لتبسيط عملية التحليل ل

واسيني للروائي اجلزائري وز ار اللّ 

 للمقريزي، تضمنت مقدمة بقلم الراوي مث تعريفا هامشيا به، إضافة إىل كلمة 

عرض الناقد هلذا التحليل بتحديد النظام السيميائي لفاحتة الرواية كمفتاح للبحث 

رصد سيميائية العنوان، وفّصل فيها القول من خالل 

من خالل البناء الداخلي  وزار اللّ 

في كل ذلك بالرتسيمات واجلداول التوضيحية اليت كشف ا عن املسارات 

وبعد هذا العرض صّنف الناقد شخصيات الرواية من خالل مكوناا الشكلية 

أحلق هذا التحليل برسم وظيفي للرواية مقسم 

 رشيد بن مالك الناقد
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قصد إجالء البنية اجلدالية يف النص السردي، من خالل وضعيات المواجهة 

التوضيحية لتبسيط عملية التحليل ل سردية، وهو يف كل ذلك يستعمل الرسوم

  .مراجعه يف هذا اجلزء أهمّ  احتوتأاها ببيليوغرافيا

ار اللّ نوّ وبعد ذلك يتعرض الناقد إىل دراسة حتليلية لرواية 

، تضمنت مقدمة بقلم الراوي مث تعريفا هامشيا به، إضافة إىل كلمة 

  .ةة في كشف الغمّ إغاثة األمّ 

عرض الناقد هلذا التحليل بتحديد النظام السيميائي لفاحتة الرواية كمفتاح للبحث 

رصد سيميائية العنوان، وفّصل فيها القول من خالل ، مث يف مستويات النص وأشكال بنيته

  .قراءته لنص الرواية

ار اللّ نوّ كما تصدى الناقد للبنية السردية يف رواية 

في كل ذلك بالرتسيمات واجلداول التوضيحية اليت كشف ا عن املسارات 

  .الداللية واحملاور اليت تشتغل عليها داللة النص

وبعد هذا العرض صّنف الناقد شخصيات الرواية من خالل مكوناا الشكلية 

أحلق هذا التحليل برسم وظيفي للرواية مقسم و لية مقسما إياها إىل أربعة أصناف، 

                                         
.  

  

رشيد بن مالك الناقد++!!

 

المواجهة خطابية، و

سردية، وهو يف كل ذلك يستعمل الرسوم

أاها ببيليوغرافيا

وبعد ذلك يتعرض الناقد إىل دراسة حتليلية لرواية 

، تضمنت مقدمة بقلم الراوي مث تعريفا هامشيا به، إضافة إىل كلمة )1(األعرج

إغاثة األمّ :من كتاب

  

  

  

عرض الناقد هلذا التحليل بتحديد النظام السيميائي لفاحتة الرواية كمفتاح للبحث 

يف مستويات النص وأشكال بنيته

قراءته لنص الرواية

كما تصدى الناقد للبنية السردية يف رواية 

في كل ذلك بالرتسيمات واجلداول التوضيحية اليت كشف ا عن املسارات ، واستعانللنص

الداللية واحملاور اليت تشتغل عليها داللة النص

وبعد هذا العرض صّنف الناقد شخصيات الرواية من خالل مكوناا الشكلية 

لية مقسما إياها إىل أربعة أصناف، والدال
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ينهي مث وتصوير املكان داخل الرواية

  .الناقد حتليله هلذا القسم ببيبليوغرافيا مرتبة حسب ظهورها يف النص

عواصف بقراءة سيميائية يف رواية 

عواصف جزيرة الطيور، المطر والجراد للروائي جياللي 

استهلها مبقدمة منهجية كشف فيها عن الرهانات والقيم املستهدفة من خالل 

تطرق إىل رهانات الصراع الروائي من خالل األبعاد الداللية لتسيري الفعل 

  .ات الداللية للخطاب التارخيي يف النص الروائي

ها ملحقا خاصا البحث ضّمن ببيبليوغرافيا

  ص، وإنتاجه املتنوع بني اموعات القصصية العامة 

إخراج هذا البحث حسب والرواية وقصص األطفال، كما سرد املراجع اليت اعتمدها يف 

Sémiotique l'école de 

، أحد أقطاب مدرسة باريس السيميولوجية 
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وتصوير املكان داخل الرواية،راحل صريورة األحداثملراسم و حسب عدد صفحاا 

الناقد حتليله هلذا القسم ببيبليوغرافيا مرتبة حسب ظهورها يف النص

بقراءة سيميائية يف رواية  يهذا الفصل التحليل رشيد بن مالك

عواصف جزيرة الطيور، المطر والجراد للروائي جياللي من كتاب جزيرة الطيور 

استهلها مبقدمة منهجية كشف فيها عن الرهانات والقيم املستهدفة من خالل 

تطرق إىل رهانات الصراع الروائي من خالل األبعاد الداللية لتسيري الفعل 

ات الداللية للخطاب التارخيي يف النص الروائيالسياسي، مستنتجا التجليّ 

ببيبليوغرافياالسيميائيات السردية :وذّيل الناقد كتابه

ص، وإنتاجه املتنوع بني اموعات القصصية العامة حبياة الروائي جاليل خالّ 

والرواية وقصص األطفال، كما سرد املراجع اليت اعتمدها يف 

  .ظهورها يف النص

  :كتاب السيميائية مدرسة باريس

  :التعريف واالفتتاحيات

 Sémiotique l'école deلكتاب  رشيد بن مالكصدرت ترمجة 

، أحد أقطاب مدرسة باريس السيميولوجية جان كلود كوكيلاألصلي 

  

رشيد بن مالك الناقد++!!

 

حسب عدد صفحاا 

الناقد حتليله هلذا القسم ببيبليوغرافيا مرتبة حسب ظهورها يف النص

رشيد بن مالكوخيتم 

جزيرة الطيور 

استهلها مبقدمة منهجية كشف فيها عن الرهانات والقيم املستهدفة من خالل  ،صخالّ 

تطرق إىل رهانات الصراع الروائي من خالل األبعاد الداللية لتسيري الفعل  كماالرواية،

السياسي، مستنتجا التجليّ 

وذّيل الناقد كتابه

حبياة الروائي جاليل خالّ 

  

  

والرواية وقصص األطفال، كما سرد املراجع اليت اعتمدها يف 

ظهورها يف النص

كتاب السيميائية مدرسة باريس -3-5

التعريف واالفتتاحيات -3-5-1

صدرت ترمجة 

Paris األصلي  احملّرب



 

الغرب للنشر والتوزيع وهران اجلزائر، 

  .من احلجم الصغري

مبقدمة منهجية أعرب فيها عن ظروف ترمجته لعمل جان  

هذه الرتمجة، والدوافع اليت جعلته 

االمتداد الطبيعي لبحوثه السابقة، 

اهلادفة اىل توسم النقاط املعلمية التارخيية واألسس اإلبستمولوجية للبحوث السيميائية 

تماءه ملدرسة باريس تليها مقدمة للمؤلف جان كلود كوكي، بّني فيها ان

السيميولوجية، وفّصل فيها القول شارحا طريقة أستاذه غرمياس يف نشر النظرية السيميائية 

تناول  :قسم أول،قّسم املرتجم عمله إىل قسمني، حسب املنهجية األصلية للكتاب

فيه عنوانا رئيسا حيمل تعريف مدرسة باريس، أفاض فيه احلديث عن ماهية هذه املدرسة يف 

، مث عناوين فرعية تناولت تاريخ السيميائية وجماالت حبثها، من 

خالل التعرض لعدة مفاهيم، كالبنية األولية، املربع السيميائي، املسار التوليدي، امللفوظ 

 .05، ص �2003+ر�� ��ر�\، �9، رP� +�C ����، دار ا��jب �:�7 وا��8ز�0، وھ�ان، 
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الغرب للنشر والتوزيع وهران اجلزائر، ، عن دار السيميائية مدرسة باريس

من احلجم الصغري) صفحة 270(واليت تقع فيما يربو عن 

مبقدمة منهجية أعرب فيها عن ظروف ترمجته لعمل جان  استهل املرتجم هذا املؤلف 

هذه الرتمجة، والدوافع اليت جعلته  باملرصاد من وراءكلود كوكي، واالعتبارات اليت وضعها 

االمتداد الطبيعي لبحوثه السابقة، " ل هذا املؤلف إىل العربية ،كوا تشكل

اهلادفة اىل توسم النقاط املعلمية التارخيية واألسس اإلبستمولوجية للبحوث السيميائية 

تليها مقدمة للمؤلف جان كلود كوكي، بّني فيها ان

السيميولوجية، وفّصل فيها القول شارحا طريقة أستاذه غرمياس يف نشر النظرية السيميائية 

  .علم الداللة البنيوي

  :تقسيم الكتاب والملحقات

قّسم املرتجم عمله إىل قسمني، حسب املنهجية األصلية للكتاب

فيه عنوانا رئيسا حيمل تعريف مدرسة باريس، أفاض فيه احلديث عن ماهية هذه املدرسة يف 

، مث عناوين فرعية تناولت تاريخ السيميائية وجماالت حبثها، من نشر النظرية السيميائية

خالل التعرض لعدة مفاهيم، كالبنية األولية، املربع السيميائي، املسار التوليدي، امللفوظ 
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رشيد بن مالك الناقد++!!

 

السيميائية مدرسة باريسواملوسومة بـ 

واليت تقع فيما يربو عن  2003

استهل املرتجم هذا املؤلف 

كلود كوكي، واالعتبارات اليت وضعها 

ل هذا املؤلف إىل العربية ،كوا تشكليقدم على نق

اهلادفة اىل توسم النقاط املعلمية التارخيية واألسس اإلبستمولوجية للبحوث السيميائية 

تليها مقدمة للمؤلف جان كلود كوكي، بّني فيها ان)1("الراهنة 

السيميولوجية، وفّصل فيها القول شارحا طريقة أستاذه غرمياس يف نشر النظرية السيميائية 

علم الداللة البنيويمن وراء كتاب 

  

  

  

تقسيم الكتاب والملحقات -3-5-2

قّسم املرتجم عمله إىل قسمني، حسب املنهجية األصلية للكتاب

فيه عنوانا رئيسا حيمل تعريف مدرسة باريس، أفاض فيه احلديث عن ماهية هذه املدرسة يف 

نشر النظرية السيميائية

خالل التعرض لعدة مفاهيم، كالبنية األولية، املربع السيميائي، املسار التوليدي، امللفوظ 

                                                
)1( �H:� :��N����-د ���<، ا����ن �



 

كما فّصل املرتجم احلديث يف عدد العوامل، ومفاهيم العالقات واجلهات، 

فظ، الفاعل، التاريخ، الصدق، وأى املرتجم هذا القسم بثبت 

ا جان كلود كوكي يف  للمصطلحات، أورد فيه ترمجات عربية للمصطلحات اليت اعتدّ 

على نقل ترمجة جان   رشيد بن مالك

السيميائية احلديثة، تناول فيها بالتحليل سريته 

وأى ترمجته ) عريب-فرنسي(العلمية والذاتية، ووضع يف اية القسم ثبت للمصطلحات 

 

 األصول، القواعد والتاريخ، :السيميائية

آن إينو، ميشال آريفيه، لوي بانيه جان كلود كوكي، جان  

عز الدين ، وأشرف على مراجعتها وتقدميها األستاذ 

 .2008األردن  ،يف طبعتها األوىل، عن دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان

رشيد بن ب مبحتويات الكتاب، تليه مقدمة للمرتجم 

عز لة لقاءات مجعته مع الدكتور 

ات جبامعة تلمسان، ذكر من خالهلا إقدامه على مناقشة 

السيميائية : ، حتت جمموعة عناوين أمهها
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كما فّصل املرتجم احلديث يف عدد العوامل، ومفاهيم العالقات واجلهات، 

فظ، الفاعل، التاريخ، الصدق، وأى املرتجم هذا القسم بثبت لّ ومصطلحات ال

للمصطلحات، أورد فيه ترمجات عربية للمصطلحات اليت اعتدّ 

  .وضع هذا القسم

رشيد بن مالكمن هذه الرتمجة فقد قصره  القسم الثاني

السيميائية احلديثة، تناول فيها بالتحليل سريته  أيبكلود كوكي ألجلريداس جوليان غرمياس 

العلمية والذاتية، ووضع يف اية القسم ثبت للمصطلحات 

  .بفهرس مرتب حملتويات الكتاب

 :األصول القواعد والتاريخ :يائيةكتاب السيم

السيميائيةترمجته املوسومة بـ رشيد بن مالك 

آن إينو، ميشال آريفيه، لوي بانيه جان كلود كوكي، جان  : ألعمال مشرتكة بني املؤلفني

، وأشرف على مراجعتها وتقدميها األستاذ كلود جيرو، جوزيف كورتيس

يف طبعتها األوىل، عن دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان

  :االفتتاحية والملحقات

ب مبحتويات الكتاب، تليه مقدمة للمرتجم ر هذه الرتمجة فهرس مرتّ 

لة لقاءات مجعته مع الدكتور ، أعرب فيها عن طبيعة ترمجته ودوافعها، كوا حمصّ 

ات جبامعة تلمسان، ذكر من خالهلا إقدامه على مناقشة نياية الثماني الدين المناصرة

، حتت جمموعة عناوين أمههاعز الدين المناصرةعدة حبوث أشرف عليها 

  

رشيد بن مالك الناقد++!!

 

كما فّصل املرتجم احلديث يف عدد العوامل، ومفاهيم العالقات واجلهات،   ،ألويلا

ومصطلحات ال

للمصطلحات، أورد فيه ترمجات عربية للمصطلحات اليت اعتدّ 

وضع هذا القسم

القسم الثانيأما 

كلود كوكي ألجلريداس جوليان غرمياس 

العلمية والذاتية، ووضع يف اية القسم ثبت للمصطلحات 

بفهرس مرتب حملتويات الكتاب

كتاب السيم -3-6

رشيد بن مالك وضع 

ألعمال مشرتكة بني املؤلفني

كلود جيرو، جوزيف كورتيس

يف طبعتها األوىل، عن دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان المناصرة

االفتتاحية والملحقات -3-6-1

ر هذه الرتمجة فهرس مرتّ تصدّ 

، أعرب فيها عن طبيعة ترمجته ودوافعها، كوا حمصّ مالك

الدين المناصرة

عدة حبوث أشرف عليها 



 

السيميائية نظرية ،جان كلود كوكي

 آن إينوبالباحثة  ق للقاء مجعه، كما تطر 

 عز الدين المناصرةوبعد هذا العرض من املرتجم، تناول الكتاب متهيدا للدكتور 

، سرد فيه تاريخ السيميائيات القدمية عند 

روالن مع  الغرب، وتطورها مع دي سوسري وشارل بريس، مث االجتاهات السيميائية احلديثة

، كسيميولوجيا اللغة والثقافة، كما تطرق لبنية عامل الدالالت واملربع 

التحويلية، وختم التمهيد باحلديث عن سيمياء 

 بقلم طبعة العربيةللقدمة ملرشيد بن مالك

إىل أبواب، انضوت حتتها أقسام 

  .، تطول أو تقصر حسب طبيعة  الظاهرة املدروسة يف العمل املرتجم

: سوسريوالسيميولوجيا، تناولت فصوله

احلياة املعقدة، مث مشروعه العلمي 

أما سري من اللساين إىل السيميولساين، 

 رشيد بن مالك الناقد
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جان كلود كوكي:ـمدرسة باريسل :السيميائية، ميشاآلريفيه

ق للقاء مجعه، كما تطر كلود جيرو ولوي بانيه  جان:ـلتحليل اخلطاب ل

  .توجيه أفكارهمناء و  ، ودور هذا اللقاء يف

وبعد هذا العرض من املرتجم، تناول الكتاب متهيدا للدكتور 

، سرد فيه تاريخ السيميائيات القدمية عند )قراءة مونتاجية(حول شعرية املنهج السيميائي 

الغرب، وتطورها مع دي سوسري وشارل بريس، مث االجتاهات السيميائية احلديثة

، كسيميولوجيا اللغة والثقافة، كما تطرق لبنية عامل الدالالت واملربع بنفنيست

التحويلية، وختم التمهيد باحلديث عن سيمياء  كريستيفاوسيمياء، غريماس

رشيد بن مالكترمجة  كما مشل الكتاب،  ريفاتير

.  

  : بتقسيم الكتا

إىل أبواب، انضوت حتتها أقسام األصول، القواعد والتاريخ:السيميائيةكتاب 

، تطول أو تقصر حسب طبيعة  الظاهرة املدروسة يف العمل املرتجم

سوسريوالسيميولوجيا، تناولت فصوله:احتوى الباب األول على قسم معنون بـ

احلياة املعقدة، مث مشروعه العلمي  كظاهرة وأمنوذجا ملأساة) 1857-1913

سري من اللساين إىل السيميولساين، حتوالت سو باإلضافة اىل حملة عن ده اللساين، 

  

رشيد بن مالك الناقد++!!

 

ميشاآلريفيه:ـاألدبية ل

لتحليل اخلطاب ل

، ودور هذا اللقاء يف2002سنة 

وبعد هذا العرض من املرتجم، تناول الكتاب متهيدا للدكتور 

حول شعرية املنهج السيميائي 

الغرب، وتطورها مع دي سوسري وشارل بريس، مث االجتاهات السيميائية احلديثة

بنفنيستوبارت

غريماسالسيميائي عند 

ريفاتيرالشعر عند 

.آن إينوللباحثة 

  

  

تقسيم الكتا -3-6-2

كتاب ّسم  قُ 

، تطول أو تقصر حسب طبيعة  الظاهرة املدروسة يف العمل املرتجممث فصول

احتوى الباب األول على قسم معنون بـ

1857(سوسري 

ده اللساين، وتفرّ 



 

 فقد تناول طريقة هذا األخري، )

، من خالل التحليل السيميائي 

) املوكب اجلنائزي(ضعت ظاهرة 

مدرسة باريس السيميائية،  :بـ ةعنون

  .غرمياسوضعه للسرية العلمية والذاتية ألستاذه أجلريداس جوليان 

ص املبتدئ واملتخصّ  العريب مرجعا مهما للباحث

ميشال آريفيه وجان كلود كوكي 

  .الدرس السيميائي عند الغرب

هو أن  رشيد بن مالكإن غاية ما نصل اليه من وراء عرضنا ملؤلفات الناقد واملرتجم 

لكنه وكأي " جوهر املثاقفة يكمن يف االنفتاح املعريف على اجنازات اآلخرين، والتأثر م

 حيتوي يف الوقت نفسه خصوصيتهأي بصمته اخلاّصة

واليت  املطبوعة، رشيد بن مالك

دوات البحث السيميائي السرديفي 

سنعتمد عليها عند التطرق إىل 

 .05،ص 2000، د�67، 
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)1965-1895(بـ لوي هلمسيلف  واملعنون

  .يف جتسيد الطرح السوسريي

، من خالل التحليل السيميائي كورتيس  جوزيفأما بقية األبواب فتناولت أعمال 

ضعت ظاهرة للخطاب، التشاكل والرتابط بني التعبري واملضمون، ووِ 

عنوناملةتدراسمن خالل جان كلود كوكيكحالة تطبيقية، مث 

وضعه للسرية العلمية والذاتية ألستاذه أجلريداس جوليان 

مرجعا مهما للباحث رشيد بن مالكقّدم ،وبوضع هذا الكتاب

جان كلود كوكي و آن اينو:لـ ترامجه السابقةألنه مجع  ،

الدرس السيميائي عند الغرب واحد أحاط فيه بنشأة عمل

إن غاية ما نصل اليه من وراء عرضنا ملؤلفات الناقد واملرتجم 

جوهر املثاقفة يكمن يف االنفتاح املعريف على اجنازات اآلخرين، والتأثر م

حيتوي يف الوقت نفسه خصوصيتهأي بصمته اخلاّصة، إبداع أصيل، قد حيوي تأثرا باآلخر

رشيد بن مالكقد أتينا على تقدمي أهم مؤلفات وبذلك نكون 

دوات البحث السيميائي السرديفي أس من خالهلا الناقد ملشروع مجاعي دف تطوير 

سنعتمد عليها عند التطرق إىل  ، كماوعلى رأسها املصطلح النقدي ،هذا احلقل املعريف

                                         
، د�67، ، �:�7رات ا��9د ا���8ب ا�
�ب)ط.د(���+ة ��Wد، ���ر��ت �D@9��� K< ا?دب ا����رن،

  

رشيد بن مالك الناقد++!!

 

واملعنون القسم الثاين

يف جتسيد الطرح السوسريي

أما بقية األبواب فتناولت أعمال 

للخطاب، التشاكل والرتابط بني التعبري واملضمون، ووِ 

كحالة تطبيقية، مث 

وضعه للسرية العلمية والذاتية ألستاذه أجلريداس جوليان كذا   و

وبوضع هذا الكتاب

،على حد سواء

عمل يف وآخرين

إن غاية ما نصل اليه من وراء عرضنا ملؤلفات الناقد واملرتجم 

جوهر املثاقفة يكمن يف االنفتاح املعريف على اجنازات اآلخرين، والتأثر م

إبداع أصيل، قد حيوي تأثرا باآلخر

 ")1(.  

وبذلك نكون 

س من خالهلا الناقد ملشروع مجاعي دف تطوير يؤسِ 

هذا احلقل املعريف

                                                
���+ة ��Wد، ���ر��ت �D@9��� K< ا?دب ا����رن، )1(



 

، وكذا حركية  وحضور حماوالته التنظريية والتطبيقية للنظرية السيميائية السردية عند غرمياس
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حماوالته التنظريية والتطبيقية للنظرية السيميائية السردية عند غرمياس

  .وتفاعل املصطلح السيميائي السردي عربها

  

رشيد بن مالك الناقد++!!

 

حماوالته التنظريية والتطبيقية للنظرية السيميائية السردية عند غرمياس

وتفاعل املصطلح السيميائي السردي عربها

  

  

  
 



  تلقي النظرية الغريماسية واالشتغال على المصطلحالنقدي

 

اهتمت السيميائية منذ ظهورها بدراسة املنتوجات واملمارسات الثقافية أيا كان 

نوعها، وسعت إىل إدخال شيئا من الرتابط على دراسة األنساق التواصلية بني ثقافات 

مبا يف ذلك  ،على جمموعة واسعة من الصيغ ووسائل االتصال

ق بنحو أوسع على األعمال األدبية 

وفك التشفري عن  ،لجأ إىل السيميائيني لدراسة توليد املعاين

السيميائيني الذين آلوا على أنفسهم ضرورة تبسيط بعض 

كالنظرية ،النظريات السيميائية الغربية وتطويعها، ليشملها الدرس النقدي العريب

اطار مشروع سيميائي، عريب جزائري 

ط ين بس أ،اال التنظرييواملوزعة بني 

يحتذي لاليت قدمها له  :واملمارسة التحليلية

السردي كمطلب ح املصطلالسردية العربية، مثتلقي 

  .والسيميائية على وجه التحديد

  .371- 370، ص 2008، ���وت، 
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اهتمت السيميائية منذ ظهورها بدراسة املنتوجات واملمارسات الثقافية أيا كان 

نوعها، وسعت إىل إدخال شيئا من الرتابط على دراسة األنساق التواصلية بني ثقافات 

على جمموعة واسعة من الصيغ ووسائل االتصال"ق التحليل السيميائي 

ق بنحو أوسع على األعمال األدبية كما طب ... اإلمياء والوضعية واللباس والكتابة والكالم

لجأ إىل السيميائيني لدراسة توليد املعاينوعادة ما يُ ... والفنية واملوسيقية

  .)1("وه التواصل احلضاري بني األمم 

السيميائيني الذين آلوا على أنفسهم ضرورة تبسيط بعض  منرشيد بن مالك 

النظريات السيميائية الغربية وتطويعها، ليشملها الدرس النقدي العريب

اطار مشروع سيميائي، عريب جزائري  ضمن، يف قراءة وحتليل النصوص السردية

واملوزعة بني ،وذلك ما مشلته مدونة الناقد املتنوعة

واملمارسة التحليلية،نظرية غرمياس مبصطلحااللباحث العريب 

السردية العربية، مثتلقي  ته السيميائية للنصوصا

والسيميائية على وجه التحديد،من متطلبات احلركة النقدية عموما

                                         
����، أ�� ا���������، ����، ���وت، 1ھ(ل وھ'�، ا��&%�� ا�$���� �#"�!��، ط. دا���ل �
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  :تمهيد

اهتمت السيميائية منذ ظهورها بدراسة املنتوجات واملمارسات الثقافية أيا كان 

نوعها، وسعت إىل إدخال شيئا من الرتابط على دراسة األنساق التواصلية بني ثقافات 

  .خمتلفة

 ق التحليل السيميائي وطب

اإلمياء والوضعية واللباس والكتابة والكالم

والفنية واملوسيقية

وه التواصل احلضاري بني األمم جممل وج

رشيد بن مالك ويعدّ 

النظريات السيميائية الغربية وتطويعها، ليشملها الدرس النقدي العريب

يف قراءة وحتليل النصوص السرديةالغريماسية

وذلك ما مشلته مدونة الناقد املتنوعةحديث، 

للباحث العريب 

احذوها يف مقارب

من متطلبات احلركة النقدية عموما
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  تلقي النظرية الغريماسية واالشتغال على المصطلحالنقدي

 

  :المشروع السيميائي السردي لرشيد بن مالك

د من املتجس  ،السيميائي السردي ضمن علم األدب

بوصفها قاعدة منيز من خالهلا بني األديب وغري 

مرحلة حامسة ومميزة يف التنظري  ،لت مع بداية الستينيات

  .غرمياس

كمنهجية جديدة   ،إىل مقاربة الدرس السيميائي الغريب

تقنيات البحث السيميائي يف املمارسة 

النقدية اجلزائرية، رغم الصعوبات اليت أحاطت مبشروعه يف تطبيق هذا املنهج اية 

تأسيس " هو  ،وعحتقيقه من خالل هذا املشر 

اليت ال زالت تقرأ يف العامل العريب مفصولة عن هويتها 

ضمن ما ألفنا التعامل معه يف  

يدا عن م بعالبحث البنيوي واألسلويب والسيميائي العام، حيث كانت هذه النظريات تقدّ 

وبناء املنهجية واملصطلحية  ،اليت من شأا تأصيل قواعد البحث العلمي

وتقريب يف هذا املشروع إىل التعامل مع نظريةغرمياس 

 ،السيميائيةالضوابطرضية صلبة متكنه من اخرتاق حجب 
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المشروع السيميائي السردي لرشيد بن مالك

السيميائي السردي ضمن علم األدب رشيد بن مالكيندرج مشروع 

بوصفها قاعدة منيز من خالهلا بني األديب وغري ) األدبية(يف  رومان جاكبسون

لت مع بداية الستينياتاألديب، تلك الرؤية العلمية اليت شكّ 

غرمياس: ـل علم الداللة البنيويجت بظهور كتاب 

إىل مقاربة الدرس السيميائي الغريب رشيد بن مالك

تقنيات البحث السيميائي يف املمارسة  عميملتحليل اخلطاب السردي يف األدب العريب، وت

النقدية اجلزائرية، رغم الصعوبات اليت أحاطت مبشروعه يف تطبيق هذا املنهج اية 

  .الثمانينيات وبداية التسعينيات

حتقيقه من خالل هذا املشر  بن مالكرشيدواهلدف الذي الزم

اليت ال زالت تقرأ يف العامل العريب مفصولة عن هويتها ،)1("منهج يف قراءة النظريات الغربية

 ،وسياقاا الثقافية واإلبستيمولوجية ،وإرهاصات تكوينها

البحث البنيوي واألسلويب والسيميائي العام، حيث كانت هذه النظريات تقدّ 

اليت من شأا تأصيل قواعد البحث العلمي 

  .يف التحليل السيميائي ذي التوجه الغرمياسي

يف هذا املشروع إىل التعامل مع نظريةغرمياس  رشيد بن مالكسعى الناقد 

رضية صلبة متكنه من اخرتاق حجب امبا يهيئ للقارئ 
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المشروع السيميائي السردي لرشيد بن مالك -1

يندرج مشروع 

رومان جاكبسونمنظور 

األديب، تلك الرؤية العلمية اليت شكّ 

جت بظهور كتاب تو و ،النقدي

رشيد بن مالكانربى 

لتحليل اخلطاب السردي يف األدب العريب، وت

النقدية اجلزائرية، رغم الصعوبات اليت أحاطت مبشروعه يف تطبيق هذا املنهج اية 

الثمانينيات وبداية التسعينيات

واهلدف الذي الزم

منهج يف قراءة النظريات الغربية

وإرهاصات تكوينها

البحث البنيوي واألسلويب والسيميائي العام، حيث كانت هذه النظريات تقدّ 

 ،الرؤى التحتية

يف التحليل السيميائي ذي التوجه الغرمياسي ،املعتمدة

سعى الناقد 

مبا يهيئ للقارئ  ،مفاهيمها
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  تلقي النظرية الغريماسية واالشتغال على المصطلحالنقدي

 

ما قدمه يف جمال  نّ أشارألفغرمياس نفسه 

أمام احباث  الذي سلكه مكاسب تريد فتح الطريق

واملصطلح النقدي من اإلشكاالت اليت تثري جدال واسعا 

ي نظرية، و تؤدي اىل أالتحوالت اليت حتدث يف 

، وكذلك قصور الرتمجات احلديثة عن استقبال تلك 

أبدى متثال واضحا  ،رشيد بن مالك

 ،من خالل مشروعه النقدي ،

تلقي النظرية يف مدونته املتنوعة بني 

ا، من خالل ممارساته التطبيقية،وبني ترمجة املصطلح 

  : حمطتني اساسيني، واليت ميكن أن منثل من خالهلا ملشروعه النقدي وفق 

واالشتغال  بين التنظير والممارسة

 .السردي

  .17ص . 2007، ا��ار ا�$���� �#$#Bم، ��>�ون ، 
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فغرمياس نفسه  ،وتراكم مصطلحاا  ،وتكاثف نصوصها

مكاسب تريد فتح الطريق"، من املشاريع والفرضيات

واملصطلح النقدي من اإلشكاالت اليت تثري جدال واسعا  التنظريومبا أن إشكالية 

التحوالت اليت حتدث يف " حبكم  ،وباألخص يف ميدان التطبيق

، وكذلك قصور الرتمجات احلديثة عن استقبال تلك )2("تعديل يف املنهج واملصطلح

رشيد بن مالكفإن الناقد ري مؤسس هلا يف الثقافة العربية، 

،ووعيا دقيقا بآلياا اإلجرائية ،ألسس النظرية السيميائية

  .املصطلحترمجة والتحليلثم  ظرينلا ،التلقي

يف مدونته املتنوعة بني  ،رشيد بن مالكويتأكد مسعى 

ا، من خالل ممارساته التطبيقية،وبني ترمجة املصطلح الغرمياسيةواشتغاله على مصطلحا

، واليت ميكن أن منثل من خالهلا ملشروعه النقدي وفق السردي

بين التنظير والممارسة تلقي النظرية السيميائية السردية  

 .على المصطلح النقدي

السردي السيميائيالمصطلحوترجمة تلقي  -
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وتكاثف نصوصها

من املشاريع والفرضيات اتالسيميائي

  .)1(" جديدة

ومبا أن إشكالية 

وباألخص يف ميدان التطبيق

تعديل يف املنهج واملصطلح

ري مؤسس هلا يف الثقافة العربية، النظريات الغ

ألسس النظرية السيميائية

التلقي املزاوج بني

ويتأكد مسعى 

الغرمياسيةواشتغاله على مصطلحا

السرديالسيميائي 

  -  أ

- ب
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 : عند رشيد بن مالك

تجذرها يف ب،يف اال التنظريي

 ،املعرفية النظرية اجلذور واملضان

يصرح باالهتداء على ضوئها  وما فتئَ 

وخصوصية النص اإلبداعي العريب 

  :والبصمات الفنية للناقد اجلزائري، وهو ما ترجم عرب أعماله يف هذا اال، واملتمثلة يف

من البحوث ،مقدمة في السيميائية السردية

، ميوالت الناقد وسمِ فضال عن دوره الكبري يف 

األصول اللسانية " ،)النظري(ى يف قسمه األول 

واستمدت منها مصطلحيتها الغرمياسية، 

اليت كان هلا عميق األثر يف بناء الصعيد السيميائي 
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عند رشيد بن مالك تلقي النظرية السيميائية السردية

  :المجال التنظيري -1

يف اال التنظريي رشيد بن مالك: ـاجلهود النقدية ل

اجلذور واملضانجيمع بني  ،، وفق منظور سيميائيالنقدية

وما فتئَ  -اليت دأب الناقد على اعتمادها يف مؤلفاته النقدية

 وخصوصية النص اإلبداعي العريب  -ة العربية ،مبا خيدم  املمارسة السردي

والبصمات الفنية للناقد اجلزائري، وهو ما ترجم عرب أعماله يف هذا اال، واملتمثلة يف

 .في السيميائية السردية

 .البنية السردية في النظرية السيميائية

 .السيميائيات السردية

مقدمة في السيميائية السردية::ـاملوسومب رشيد بن مالكف 

فضال عن دوره الكبري يف ،سة لقراءة النظريات السيميائية

ى يف قسمه األول ، تقص بينالتنظري واملمارسة التحليلية

الغرمياسية، والشكالنية اليت انبنت عليها النظرية السيميائية

اليت كان هلا عميق األثر يف بناء الصعيد السيميائي بالرتكيز على بعض املفاهيم 

  .)1("  ةظري
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تلقي النظرية السيميائية السردية -2

2-1

اجلهود النقدية ل اتسمت

النقدية مقاربةاملفاهيم

اليت دأب الناقد على اعتمادها يف مؤلفاته النقدية

،مبا خيدم  املمارسة السردي يف عدة مواضع

والبصمات الفنية للناقد اجلزائري، وهو ما ترجم عرب أعماله يف هذا اال، واملتمثلة يف

في السيميائية السرديةمقدمة  - 

البنية السردية في النظرية السيميائية - 

السيميائيات السردية -

 ف يعد مؤل

سة لقراءة النظريات السيميائيةالعربية املؤسِ 

بينالتنظري واملمارسة التحليليةوتنّوعها 

والشكالنية اليت انبنت عليها النظرية السيميائية

بالرتكيز على بعض املفاهيم ،العلمية

ظريالنهلذه  السردي
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املوسوم فها من مؤل ،آن إينواستهل الناقد القسم النظري بقراءة يف مقال للباحثة 

، مستعرضا آراءها حول التطورات التارخيية املصاحبة للممارسة 

. ج.أأن البحث السيميائي املطور على يد 

ال يسمح بتقدمي حوصلة تارخيية حول النظرية 

II نفيا ملا يف املعىنI  ")1(.  

ريخ للحركة السيميائية كمشروع حبث يعد أمرا 

. ج.أومن خالل اطالعه على بعض اإلجنازات السيميائية املعاصرة ألعمال 

نفيا ملا جاء ) II )1983ال يعد كتاب يف املعىن 

مل ج غريماس .أالقطيعة اجلذرية اليت أشار إليها 

يف أسسها وموضوع حبثها ومنهجها 

يشكل الفضاء  ،ال تدرك إال يف مشروع علمي

، مراعيا يف ذلك حتقيق االنسجام بني 

  .وجب حتقيقه

للحديث حول األصول  جماال نظريا رحبا

مستهدفا بعض املصطلحات السيميائية األساسية اليت كان 
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استهل الناقد القسم النظري بقراءة يف مقال للباحثة 

، مستعرضا آراءها حول التطورات التارخيية املصاحبة للممارسة تاريخ السيميائية

أن البحث السيميائي املطور على يد الذي يعترب  ،السيميائية، كما أفاض من موقفها

ال يسمح بتقدمي حوصلة تارخيية حول النظرية " وال يزال يف حتول مستمر 

IIالسيميائية مؤسسة وجهة نظرها هذه على أن ما يف املعىن 

ريخ للحركة السيميائية كمشروع حبث يعد أمرا الحظ أن التأْ  رشيد بن مالك

  .حنو أصوهلا مباشرةضروريا لتوجيه القارئ 

ومن خالل اطالعه على بعض اإلجنازات السيميائية املعاصرة ألعمال 

ال يعد كتاب يف املعىن : " قائالآن إينو أى برد رأي 

القطيعة اجلذرية اليت أشار إليها " ، وبني أن )2() " 1970

يف أسسها وموضوع حبثها ومنهجها  ،بالتخلي الكلي عن املنظومة السيميائية

ال تدرك إال يف مشروع علمي ،، فهي مبثابة قفزة نوعية

، مراعيا يف ذلك حتقيق االنسجام بني )3(" الوحيد الذي حيمل فيه مفهوم التطور معىن 

وجب حتقيقه اعلمي امقصدونه التوجهات املعاصرة للبحث السيميائي ك

جماال نظريا رحبارشيد بن مالكص خصّ  ،استجابة لذلك

مستهدفا بعض املصطلحات السيميائية األساسية اليت كان  ،الشكالنية للنظرية السيميائية
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استهل الناقد القسم النظري بقراءة يف مقال للباحثة 

تاريخ السيميائية:بـ

السيميائية، كما أفاض من موقفها

وال يزال يف حتول مستمر غريماس 

السيميائية مؤسسة وجهة نظرها هذه على أن ما يف املعىن 

رشيد بن مالكغري أن 

ضروريا لتوجيه القارئ 

ومن خالل اطالعه على بعض اإلجنازات السيميائية املعاصرة ألعمال 

أى برد رأي غريماس 

1970(يف املعىن 

بالتخلي الكلي عن املنظومة السيميائيةحتدث 

، فهي مبثابة قفزة نوعيةومصطلحيتها

الوحيد الذي حيمل فيه مفهوم التطور معىن 

التوجهات املعاصرة للبحث السيميائي ك

استجابة لذلك

الشكالنية للنظرية السيميائية
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مفاهيمها  وضبطها مبراعاة  ،هلا األثر البارز يف بناء الصعيد السردي للنظرية السيميائية

  .شروط نقلهاليف ذلك 

بضبط التوجه الشكالين الروسي العام للممارسة النقدية 

ومتتبعا لنموذج هذا األخري ، فالديمير بروب

 .)1("  الضروري لفهم وتنظيم اخلطاطات السردية

  :للنظرية السيميائية

وقع مل،يف حديثه عن األصول اللسانية للنظرية السيميائية

االهتمام باملسألة الداللية حديث العهد 

Sémantique structurale ـل :

كأول حبث يف السيميائية اللسانية، كما حتدث عن موقع الداللة 

بصرف النظر عن الدعم  ،اليت مل تقرتب من معاجلة املعىن

 املصطلحات العلميةليخلص للحديث عن 

بناء  لدراسة التجليات الداللية من الداخل

القائل بأن هذا دروس في اللسانيات العامة 

ليؤكد على ،هيلمسلفما تبناه مث 
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هلا األثر البارز يف بناء الصعيد السردي للنظرية السيميائية

 ا املتجذيف ذلك  ستجيبا، ميف احلقل اللساين رةارهاصات نشأ

بضبط التوجه الشكالين الروسي العام للممارسة النقدية يف موضع آخر كما قام 

فالديمير بروبلـ  مورفولوجيا الحكاية -كنموذج

الضروري لفهم وتنظيم اخلطاطات السردية اجلهاز النظري

للنظرية السيميائيةالمصطلحات العلمية  - 1

يف حديثه عن األصول اللسانية للنظرية السيميائية رشيد بن مالك

االهتمام باملسألة الداللية حديث العهد " وأقر بأن  ،الداللية من البحوث اللسانية

 Sémantique structuraleعلم الداللة البنيوي:معاملها مع كتاب

كأول حبث يف السيميائية اللسانية، كما حتدث عن موقع الداللة أجلريداس جوليان غرمياس

اليت مل تقرتب من معاجلة املعىن ،واهتمامات اللسانيني

ليخلص للحديث عن  ،)2(..." املنهجي الذي قدمته نظريام اللسانية

  :وهي للنظرية السيميائية

  :مبدأ المحايثة - 1- 

لدراسة التجليات الداللية من الداخل ،مبدأ المحايثةز السيميائية على 

دروس في اللسانيات العامة يف كتابه دي سوسيرالذي كّرسه 

مث ، أصولهعده للبحث يف ااملبدأ اللساين ال حتتاج دراسة قو 
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هلا األثر البارز يف بناء الصعيد السردي للنظرية السيميائية

ارهاصات نشأا املتجذ و 

كما قام 

كنموذج–حمتذيا 

اجلهاز النظري" على أنه 

2-1-1

رشيد بن مالكتطرق 

الداللية من البحوث اللسانيةاملسألة 

معاملها مع كتابوقد تبلورت 

أجلريداس جوليان غرمياس

واهتمامات اللسانيني ،من املعىن

املنهجي الذي قدمته نظريام اللسانية

للنظرية السيميائية األساسية

2-1-1 -

 ز السيميائية على ترك

الذي كّرسه على الطرح 

املبدأ اللساين ال حتتاج دراسة قو 
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 -هو اآلخر -رشيد بن مالككماأكد

مرتكزة  ،تسعى السيميائية إىل دراسة التجليات الداللية من الداخل

مستقلة عن  ،الذي ختضع فيه الداللة لقوانني داخلية خاصة

يف  مبدأ المحايثةلصياغة  غريماس

الذي أرسى قواعده مبدأ االختالف

املفاهيم املتباينةتكون معرفة " ووظفه للداللة على أن 

 اصر األخرى للنظامليس بشكل إجيايب من مضموا وإمنا بشكل سليب من عالقتها مع العن

" غريماس يف فحص ماهية املضمون متثله 

استيعاب االختالفات املنتجة  ،فيه االقرتاب من املسألة الداللية

تربطهما ) على األقل(دون االكرتاث لطبيعتها يف إطار بنية تدرك حبضور عنصرين 

يف ابن رشد وأشار إىل أسبقية  رشيد بن مالك

 .تلخيص كتاب المقوالت
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كماأكدضرورة استبعاد الوقائع اللسانية من عملية الوصف،  

تسعى السيميائية إىل دراسة التجليات الداللية من الداخل: " على هذا املبدأ قائال

الذي ختضع فيه الداللة لقوانني داخلية خاصة ،يف ذلك على مبدأ احملايثة

غريماس، وهو التحديد الذي اعتمده )1(" املعطيات اخلارجية 

  .البحوث السيميائية

  :مبدأ االختالف - 2- 

مبدأ االختالفيرتكز وصف املعامل الداخلية لداللة النص على 

ووظفه للداللة على أن فرديناند دي سوسير

ليس بشكل إجيايب من مضموا وإمنا بشكل سليب من عالقتها مع العن

يف فحص ماهية املضمون متثله هيالمسلفبفرضية  وإن هذا املبدأ املعتدّ 

فيه االقرتاب من املسألة الداللية يقتضيجديد 

دون االكرتاث لطبيعتها يف إطار بنية تدرك حبضور عنصرين 

رشيد بن مالك، وهو ما تبناه )3(" عالقة بطريقة أو بأخرى 

تلخيص كتاب المقوالت: القول مبسألة االختالف يف مؤلفه

                                         
09.  
10.  

10.  

  

تلقي النظرية الغريماسية واالشتغال على المصطلحالنقدي+≅
  
 

 

ضرورة استبعاد الوقائع اللسانية من عملية الوصف،  

على هذا املبدأ قائال

يف ذلك على مبدأ احملايثة

املعطيات اخلارجية 

البحوث السيميائية

2-1-1 -

يرتكز وصف املعامل الداخلية لداللة النص على 

فرديناند دي سوسيرالعامل اللساين 

ليس بشكل إجيايب من مضموا وإمنا بشكل سليب من عالقتها مع العن

وإن هذا املبدأ املعتدّ ، )2(" 

جديد داخل تصور 

دون االكرتاث لطبيعتها يف إطار بنية تدرك حبضور عنصرين  ،للمعىن

عالقة بطريقة أو بأخرى 

القول مبسألة االختالف يف مؤلفه
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النموذج الذي يعكس الداللة " 

على مستويات ،من داخل النص

، )2("العميقالصعيد اليت تنشط على 

أن االنتقال من الصعيد العميق إىل الصعيد السطحي 

 ،منطلقات لسانيةمن  مرهون بفحص امللفوظ السردي

  .)3(" وآلية عملها يف النظرية اللسانية 

من حمددات  )السردي( ألولياملفوظ 

" أناضافة اىل حول اجلملة البسيطة، 

) " ع(=بينالعوامل  ) و(= يقوم أساسا على العالقة 
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  : المربع السيميائي - 3- 

" على أنه  المربع السيميائي،رشيد بن مالك

من داخل النص"  ، ويسعى إىل بنائها)1(" املتموضعة يف املستوى العميق 

اليت تنشط على ،حتكمها جمموعة من العالقات والعمليات

  :وتتمثل العالقات كاآليت

  : الملفوظ السردي - 4- 

أن االنتقال من الصعيد العميق إىل الصعيد السطحي " رشيد بن مالك

مرهون بفحص امللفوظ السردي ،)املكون السردي واملكون اخلطايب

وآلية عملها يف النظرية اللسانية  ،تقود إىل فهم قواعد اخللفية للسانية

ملفوظ ال:ـيف حتديده ل رشيد بن مالكوقد انطلق 

حول اجلملة البسيطة، لوسيانتينيراملستمدة من اقرتاحات ،جوزيف كورتيس

يقوم أساسا على العالقة  ،امللفوظ األويل يف النظرية السيميائية

                                         
13.  

  .16ا���Cر �N�X، ص 
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رشيد بن مالكيقدم 

املتموضعة يف املستوى العميق 

حتكمها جمموعة من العالقات والعمليات ،حمددة

وتتمثل العالقات كاآليت
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رشيد بن مالكاعترب   

املكون السردي واملكون اخلطايب(

تقود إىل فهم قواعد اخللفية للسانية

وقد انطلق   

جوزيف كورتيس

امللفوظ األويل يف النظرية السيميائية
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العوامل هي الكائنات واألشياء اليت تسهم يف احلدث بأية 
2(.  

بأا " الكفاءةلتحديد مصطلح 

 ،عدد ال متناه من اجلمل وفهم 

الذي حيدد  ،)الكالمي(األداء 

وفق طبيعته إىل القواعد  ، يعود باملتكلم

األطروحة على غريماس . 

وصهرها يف مفهمة جديدة تويل أمهية للعناصر اليت تدخل يف 

، بينما تتجسد الكفاءة الغرمياسية 

بل تعد حالة  ،وال تعد الكفاءة اللسانية شيئا لذاته

وتؤسس الفاعل بوصفه عامال  ،إشكالية الفعل اإلنساين

تسخر لفهم  ،ضمن إشكالية عامة

ز غرمياس بني مي اليت تأخذ أشكاال متنوعة يف اخلطابات، ومن مث
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العوامل هي الكائنات واألشياء اليت تسهم يف احلدث بأية " وبذلك فهو يعترب أن 

2(" صفة كانت وحىت بوصفها ممثال ولو بشكل أكثر سلبية 

  :الكفاءة واألداء - 5- 

لتحديد مصطلح  ،املنظور التشومسكي ،رشيد بن مالك

 ،اليت تقوده إىل لفظ ،املعرفة الضمنية لإلنسان بقواعد اللغة

األداء ومصطلح ،الكفاءةوقاده ذلك إىل التمييز بني مصطلح 

 يعود باملتكلميف مساق معّني  ،بكونه االستعمال اآلين للغة

  .)3(" كلما استعملها   ،الرابضة ضمن كفاءته اللغوية

. ج.أاعتماد  رشيد بن مالكويؤكد 

وصهرها يف مفهمة جديدة تويل أمهية للعناصر اليت تدخل يف "،السوسرييةالتشومسكية

، بينما تتجسد الكفاءة الغرمياسية )4(" وللبعدين املعريف والتداويل لألداء  ،

وال تعد الكفاءة اللسانية شيئا لذاته... معرفة الفعل" يف ،

إشكالية الفعل اإلنساينخاصة لظاهرة أمشل تدخل يف إطار 

ضمن إشكالية عامة ،حالة خاصة" بينما يعترب األداء اللساين 

اليت تأخذ أشكاال متنوعة يف اخلطابات، ومن مث ،النشاطات اإلنسانية

                                         
18.  
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وبذلك فهو يعترب أن . )1(

صفة كانت وحىت بوصفها ممثال ولو بشكل أكثر سلبية 
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رشيد بن مالكاعتمد   

املعرفة الضمنية لإلنسان بقواعد اللغة

وقاده ذلك إىل التمييز بني مصطلح 

بكونه االستعمال اآلين للغة

الرابضة ضمن كفاءته اللغوية

ويؤكد   

السوسرييةالتشومسكية

،تشكيل الكفاءة

،الكفاءةملفهوم 

خاصة لظاهرة أمشل تدخل يف إطار 

بينما يعترب األداء اللساين  )5(" 

النشاطات اإلنسانية
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نوع يستهدف امتالك قيم اجلهة، ونوع آخر يتميز بامتالك وإنتاج 

الكفاءة الصياغة اليت رافقت مصطلحي 

من املشروع التشومسكي إىل القراءة الغرمياسية يف بناء املفاهيم اخلاصة ذين 

إىل حتليل املصطلح وتوضيح عمد 

ك منطقي يفرتض برناجما الناقد بأن كل سلو 

تنطوي على محققةجهاتوجهات محينة 

  القدرة على الفعل –معرفة الفعل 

ملا  ،الجهات المحققةأن من أصعب األطوار وأدقها هو 

على مستوى نص سردي  ،فاعل

معطى، حيث يسقط الفاعل عناصر كفاءته على األداء األساسي احملول للحاالت كما 

األطراف املعيقة (، وظهور األطراف املضادة للفاعل

 االسرتاتيجيةمنشأ املواقع  ،، وهو ما يطبع القصة بالطابع اجلدايل
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نوع يستهدف امتالك قيم اجلهة، ونوع آخر يتميز بامتالك وإنتاج : نوعني من األداءات

 ")1(.  

الصياغة اليت رافقت مصطلحي  قارئهل رشيد بن مالكوحىت يوضح 

من املشروع التشومسكي إىل القراءة الغرمياسية يف بناء املفاهيم اخلاصة ذين 

عمد ، )2(" تنظيم متدرج اجلهات " وصفهما بـ 

الناقد بأن كل سلو قر أو ، اجلهات املقصودة يف املفهوم الغرمياسي

جهات محينة و ،جهات مضمرةتقوم على  

  :مجلة مصطلحات

معرفة الفعل  –وجوب الفعل  - إرادة الفعل

أن من أصعب األطوار وأدقها هو رشيد بن مالك

فاعلتنطوي عليه من قدرة على إبراز اخلفايا املضمرة لدى كل 

معطى، حيث يسقط الفاعل عناصر كفاءته على األداء األساسي احملول للحاالت كما 

وظهور األطراف املضادة للفاعل ،كطرف حمفز  ،المرسل

، وهو ما يطبع القصة بالطابع اجلدايل)لتنفيذ الربنامج السردي

  .للعوامل ومواضيع القيمة

                                         
  .19ا���Cر �N�X ، ص 

.  
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نوعني من األداءات

" القيم الوصفية 

وحىت يوضح   

من املشروع التشومسكي إىل القراءة الغرمياسية يف بناء املفاهيم اخلاصة ذين األداء و

وصفهما بـ و ، املصطلحني

اجلهات املقصودة يف املفهوم الغرمياسي

 كفاءةو ،سرديا

مجلة مصطلحات

إرادة الفعل

رشيد بن مالكويوضح   

تنطوي عليه من قدرة على إبراز اخلفايا املضمرة لدى كل 

معطى، حيث يسقط الفاعل عناصر كفاءته على األداء األساسي احملول للحاالت كما 

المرسليتميز باختفاء 

لتنفيذ الربنامج السردي

للعوامل ومواضيع القيمة
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، بينما يتجلى من ملفوظ سردي وصلي

حمددا املوضوع يف كلتا احلالتني يف عالقته 

  

بني األصول العلمية للبحث بالتعالق احلتمي املوجود 

على مدار الفرتة املمتدة من  ،واملستوى التنظريي يف حبوث الشكالنيني الروس

إىل الدراسة  انعطافهماليت ومستها الثورة على املناهج التقليدية، و 

مع الرتكيز على العناصر  ،حتكمها قوانني خاصة

وفقنظرة  )2(" وعلى الوظيفة اليت تؤديها يف جممل النص 

لتارخيي معطى منفصال عن موقع القارئ ومعزوال عن السياق ا

 ")3(.  

، من حيث أنه شارحا موقع التنظيم يف بنية النظام األديب

كس التعبري املباشر ال يع ،فاألدب بوصفه نظاما متجانس العناصر

  .)4(" إسقاطا لتجربته السيكولوجية 

 ق كونه الباحث الوحيد الذي تعم

مورفولوجية :بشكل مكنه من استخراج بنيتها، واعترب كتابه املوسوم بـ

تلقي النظرية الغريماسية واالشتغال على المصطلحالنقدي

81 

ملفوظ سردي وصلييف النوع األول يف  األداءوتظهر جتليات 

حمددا املوضوع يف كلتا احلالتني يف عالقته " يف النوع الثاين  ،ملفوظ سردي فصلي

 ")1(.  

  :األصول الشكالنية للنظرية السيميائية 

بالتعالق احلتمي املوجود  رشيد بن مالك

واملستوى التنظريي يف حبوث الشكالنيني الروس

اليت ومستها الثورة على املناهج التقليدية، و  ،1930

حتكمها قوانني خاصة ،جمموعة شكلية هبوصف"لألدب 

وعلى الوظيفة اليت تؤديها يف جممل النص  ،النصية والعالقات املتبادلة بينها

معطى منفصال عن موقع القارئ ومعزوال عن السياق ا"، تعترب هذا األخري 

" ، فإنه مبىن كلية وجمموعة مادته منظمة الذي هو جزء منه

شارحا موقع التنظيم يف بنية النظام األديب ،رشيد بن مالكيستأنف

فاألدب بوصفه نظاما متجانس العناصر" ال حييل على املرجع 

إسقاطا لتجربته السيكولوجية ، احلاالتل يف مجيع يشكّ الو  

كونه الباحث الوحيد الذي تعم ،فالديمير بروبوأشاد الناقد بالباحث الشكالين

بشكل مكنه من استخراج بنيتها، واعترب كتابه املوسوم بـ ،يف دراسة احلكاية

                                         
23.  
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وتظهر جتليات   

ملفوظ سردي فصليخالل 

" بالفعل الواحد 

2-1-2 - 

رشيد بن مالكأقر   

واملستوى التنظريي يف حبوث الشكالنيني الروس ،السيميائي

1930إىل  1915

لألدب الشكلية 

النصية والعالقات املتبادلة بينها

، تعترب هذا األخري جديدة

الذي هو جزء منه

يستأنفو   

ال حييل على املرجع 

 ملشاعر الكاتب

وأشاد الناقد بالباحث الشكالين  

يف دراسة احلكاية
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فضال عن كونه  )1(" من الكتب احلامسة يف تطور الدراسات البنيوية والسيميائية 

النموذج الشكالين األكثر نضجا يف البحث، وقد قادته الدراسة االستقصائية إىل وضع 

  .ت، ال ختضع يف ترتيبها لنظام ثاب

 مقصورا على اعتبارين أساسيني

بصرف النظر عن الشخصية  ،

فإن داللة أي وظيفة معطاة  ،لئن وجب فهم الفعل يف السياق السردي

رف الوظيفة من املنظور الربويب       

رشيد بن ، ومنها يري )2(" فعل الشخصية احملدد من حيث داللته يف تطور احلبكة

  .من خالل عالقتها باملوضوع

  :ي والتعديالت المنهجية

مكنت من قابلية تطبيقه على النصوص السردية ملا 

ومنهجية ومرونة على طول النص السردي 

تربز احلكاية متثيال عامليا مشروطا بطبيعة العالقات اليت تقوم 

 –تبدو جتليات هذا التمثيل والوظائف املسندة إليها يف صلب القصة، و 

  .)1(" غرمياس 
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من الكتب احلامسة يف تطور الدراسات البنيوية والسيميائية 

النموذج الشكالين األكثر نضجا يف البحث، وقد قادته الدراسة االستقصائية إىل وضع 

، ال ختضع يف ترتيبها لنظام ثابحتكم احلكايات الروسية ،إحدى وثالثني وظيفة

مقصورا على اعتبارين أساسينيالوظيفة أن حتديد ،رشيد بن مالك

،أوالمها حتديد الوظيفة انطالقا من الفعل" 

لئن وجب فهم الفعل يف السياق السرديوثانيهما 

رف الوظيفة من املنظور الربويب       ينبغي أن تستمد من تطور احلبكة، على هذا األساس تع

فعل الشخصية احملدد من حيث داللته يف تطور احلبكة

من خالل عالقتها باملوضوع ،بوصفها جزءاحتدد الحكاية

  ي والتعديالت المنهجيةالنموذج السيميائي البروب

مكنت من قابلية تطبيقه على النصوص السردية ملا  ،القوة اإلجرائية للنموذج الربويب

ومنهجية ومرونة على طول النص السردي ،مبدأ االختالفله من قدرة على إظهار 

تربز احلكاية متثيال عامليا مشروطا بطبيعة العالقات اليت تقوم "  ،واستنادا إىل هذا النموذج

والوظائف املسندة إليها يف صلب القصة، و  ،بني الشخصيات

غرمياس . ج. واضحة يف الرسم العاملي لـ أ –يف تقصي جوانبها 
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من الكتب احلامسة يف تطور الدراسات البنيوية والسيميائية "  الحكاية

النموذج الشكالين األكثر نضجا يف البحث، وقد قادته الدراسة االستقصائية إىل وضع 

إحدى وثالثني وظيفة

رشيد بن مالكويرى   

" ،بروبحسب

وثانيهما  ،املنفذة له

ينبغي أن تستمد من تطور احلبكة، على هذا األساس تع

فعل الشخصية احملدد من حيث داللته يف تطور احلبكة: بـ

الحكاية، أن مالك

2-1-3 - 

القوة اإلجرائية للنموذج الربويبإن 

له من قدرة على إظهار 

واستنادا إىل هذا النموذج

بني الشخصيات

يف تقصي جوانبها 
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  تلقي النظرية الغريماسية واالشتغال على المصطلحالنقدي

 

وأشرف من  ،بروبأن الدراسة االستقصائية اليت قام ا 

قادته من خالل عرض الوظائف 

متكنه من  ،مرحلة انتقاليةالبطل 

اسرتجاع املوضوع املفقود، ويذهب الناقد إىل أنه بالرغم من أمهية هذا املنظور املنهجي 

إال أنه يعد قاصرا، ألنه أمهل مجلة الشروط احملققة لوجود 

أنه يستحيل أن نفهم املوضوع بقطع النظر عن 

بل   ،القيمة املستثمرة فيه، فعندما يريد الشخص شراء سيارة فهو ال يريد امتالكها كموضوع

ه الرغبة يف الشراء باحلظوة االجتماعية أو اإلحساس 

 ،يبدو واضحا من خالل هذا املثال أن املوضوع ليس يف الواقع إال ذريعة

  .)1(" الفاعل يف حتقيقه 

بروب الذي قدمه يف موضع آخر، بأن الدعم املنهجي 

ذ اِ ) متجيدية–أساسية  -تأهيلية

بل يف  ،وال يف دقة صياغته ،،ال تكمن قيمته يف عمق التحاليل اليت تدعمه

 املرسل إليه

 املعارض 
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أن الدراسة االستقصائية اليت قام ا  ،رشيد بن مالك

قادته من خالل عرض الوظائف  ،على تطوير السبل اإلجرائية للتحليل السيميائي

البطل ، حيث يلج االفتقار أثناء حديثة عن ،الرغبة

اسرتجاع املوضوع املفقود، ويذهب الناقد إىل أنه بالرغم من أمهية هذا املنظور املنهجي 

إال أنه يعد قاصرا، ألنه أمهل مجلة الشروط احملققة لوجود  ،سيميائيالكشفي يف التحليل ال

أنه يستحيل أن نفهم املوضوع بقطع النظر عن " املوضوع، وبرر ذلك مبالحظة غرمياس بـ 

القيمة املستثمرة فيه، فعندما يريد الشخص شراء سيارة فهو ال يريد امتالكها كموضوع

ه الرغبة يف الشراء باحلظوة االجتماعية أو اإلحساس كوسيلة سريعة للتنقل، ومتتزج هذ

يبدو واضحا من خالل هذا املثال أن املوضوع ليس يف الواقع إال ذريعةاحلميمي بالقوة، 

الفاعل يف حتقيقه /توظف فيه قيم يرغب العامل

يف موضع آخر، بأن الدعم املنهجي  رشيد بن مالك

تأهيلية(كشفه عن ثالث مهمات ،يتجلى يف  للمقاربة السيميائية

،ال تكمن قيمته يف عمق التحاليل اليت تدعمه

                                         
30 -31.  

 املوضوع املرسل

 الفاعل املساعد
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رشيد بن مالكيرى   

على تطوير السبل اإلجرائية للتحليل السيميائي ،خالهلا

الرغبة إىل موضوع

اسرتجاع املوضوع املفقود، ويذهب الناقد إىل أنه بالرغم من أمهية هذا املنظور املنهجي 

الكشفي يف التحليل ال

املوضوع، وبرر ذلك مبالحظة غرمياس بـ 

القيمة املستثمرة فيه، فعندما يريد الشخص شراء سيارة فهو ال يريد امتالكها كموضوع

كوسيلة سريعة للتنقل، ومتتزج هذ

احلميمي بالقوة، 

توظف فيه قيم يرغب العامل،فضاء تركيبيا

رشيد بن مالكيوضح   

للمقاربة السيميائية

،ال تكمن قيمته يف عمق التحاليل اليت تدعمهشّكل منوذجا
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  تلقي النظرية الغريماسية واالشتغال على المصطلحالنقدي

 

عرب جتليات البنية العاملية للنص 

القائلة ببناء احلكاية على  ،اس نتيجة مغايرة للمسلمة الربوبية

أن التمفصل املنطقي للبناء " على 

حىت لو تعاقبت املهمات الثالث الواحدة تلو 

ملهمة على طول اخلط الزمين، فإنه ال توجد أي ضرورة منطقية تعلل التحاق ا

أن  ،على هذا األساس يرى غرمياس

القراءة املعكوسة كفيلة بتأسيس ترتيب منطقي من االفرتاضات، تفرتض املهمة التمجيدية 

وحىت يتمكن البطل من االنتقال إىل 

 " ()1(.  

  املهمة التمجيدية املرسل إليه

 املعارض
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عرب جتليات البنية العاملية للنص  ،وقدرته على إثارة الفرضيات ،جناعة فاعلية استفزازه

  )2(:أخذ الشكل اآليت

اس نتيجة مغايرة للمسلمة الربوبيةيصوغ غرمي ،وعرب هذا النموذج

على غرمياس ، وينبين استنتاج التتابع الكرونولوجي للمهمات

حىت لو تعاقبت املهمات الثالث الواحدة تلو  ، جيري جمرى التتابع املعكوس

على طول اخلط الزمين، فإنه ال توجد أي ضرورة منطقية تعلل التحاق ا

على هذا األساس يرى غرمياس... التأهيلية باملهمة احلامسة، وهذه باملهمة املمجدة

القراءة املعكوسة كفيلة بتأسيس ترتيب منطقي من االفرتاضات، تفرتض املهمة التمجيدية 

وحىت يتمكن البطل من االنتقال إىل  ،اليت تفرض بدورها املهمة التأهيلية 

) " الكفاءة(،ينبغي أن ميتلك املؤهالت الضرورية لذلك 
                                         

 .34- 33ا���Cر �N�X، ص 
 -34.  

املهمة التمجيدية املوضوع

 الفاعل املساعد

 املهمة األساسية املهمة التأهيلية
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جناعة فاعلية استفزازه

أخذ الشكل اآليتتو ، السردي

  

  

  

  

  

  

  

وعرب هذا النموذج

التتابع الكرونولوجي للمهمات

، جيري جمرى التتابع املعكوسالسردي

على طول اخلط الزمين، فإنه ال توجد أي ضرورة منطقية تعلل التحاق ا ،األخرى

التأهيلية باملهمة احلامسة، وهذه باملهمة املمجدة

القراءة املعكوسة كفيلة بتأسيس ترتيب منطقي من االفرتاضات، تفرتض املهمة التمجيدية 

 ،املهمة احلامسة

،ينبغي أن ميتلك املؤهالت الضرورية لذلك الفعل
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  تلقي النظرية الغريماسية واالشتغال على المصطلحالنقدي

 

غريماس استنادا إىل التعديالت املنهجية، اليت أشرف عليها كل من 

  : إىل وجود بعدين أساسيني يف النظرية السيميائية

بعد معريف يتأسس عليه اإليعاز والتقومي، وبعد تداويل ندركه من خالل عمل 

ال ينطبق على االفتقار الذي "  ويف اخلتام يشري الناقد إىل تعريف بروب للوظيفة بأنه

حييل على احلالة، ولئن كانت الوظيفة تدل على الفعل، فإن كل فعل من منظور غرمياس 

م إليه العوامل، ضمتثيال ي) أو وظيفة مبعىن العالقة يف بعدها املنطقي

(....  

يتحدد امللفوظ األويل يف السيميائية السردية بوصفه 

  :البنية السردية في النظرية السيميائية

البنية السردية في النظرية :مؤلفه املوسوم بـ

اليت تؤطر تتابع للحاالت والتحويالت 

كل من مفهومي احلالة   مث ضبط
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استنادا إىل التعديالت املنهجية، اليت أشرف عليها كل من 

إىل وجود بعدين أساسيني يف النظرية السيميائية رشيد بن مالكخيلص 

بعد معريف يتأسس عليه اإليعاز والتقومي، وبعد تداويل ندركه من خالل عمل 

ويف اخلتام يشري الناقد إىل تعريف بروب للوظيفة بأنه

حييل على احلالة، ولئن كانت الوظيفة تدل على الفعل، فإن كل فعل من منظور غرمياس 

أو وظيفة مبعىن العالقة يف بعدها املنطقي(مبسند 

  :وعليه تأخذ الوظيفة الربوبية شكل امللفوظ السردي اآليت

....)، 2، ع1ع(و = س : م

يتحدد امللفوظ األويل يف السيميائية السردية بوصفه  ،وتأسيسا على هذا

  .)3(" بني العوامل 

البنية السردية في النظرية السيميائيةمفهوم  

مؤلفه املوسوم بـفي رشيد بن مالكعّرف الناقد 

تتابع للحاالت والتحويالت " مها على أا وقدّ  ) البنية السردية

مث ضبط ،داخل النص)1(" خمتلف العالقات القائمة بني العوامل

                                         
34.  
35.  
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استنادا إىل التعديالت املنهجية، اليت أشرف عليها كل من و     

خيلص وكورتيس

بعد معريف يتأسس عليه اإليعاز والتقومي، وبعد تداويل ندركه من خالل عمل "   

  .)2(" الفاعل 

ويف اخلتام يشري الناقد إىل تعريف بروب للوظيفة بأنه  

حييل على احلالة، ولئن كانت الوظيفة تدل على الفعل، فإن كل فعل من منظور غرمياس 

مبسند ميكن أن ميثل 

وعليه تأخذ الوظيفة الربوبية شكل امللفوظ السردي اآليت

وتأسيسا على هذا  

بني العوامل وظيفة /عالقة
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عّرف الناقد   

البنية السردية( ، السيميائية

خمتلف العالقات القائمة بني العوامل
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  تلقي النظرية الغريماسية واالشتغال على المصطلحالنقدي

 

:اذ جنده يقول ،استنادا اىل العالقة القائمة بني الفاعل وموضوع القيمة

[ أو امللك      ]وجدت زيدا مريضا

فاعل اليت تربط ال] ف/و[ الوظيفة 

من صياغة ملفوظ  - الصلة/ارتكازا على مفهوم الوظيفة

، وتعترب صلة الفاعل باملوضوع يف حالة حتقق امللفوظ الوصلي 

وسلبية تعّرب عن فصلة يف حالة حتقق امللفوظ الفصلي 

ليستمد  ،على العالقة القائمة بني الفاعل وموضوع القيمة

وجوده خالفا مللفوظ احلالة، إذا تعمل الوصالت والفصالت ضمن مسار سردي وفق 

  .)4(بعد /قبل: التتابع واالختالف الكاشف عن املكون الزمين للحكاية املتماهي يف احملور

حالة إىل أخرى  واقع التحويل بوصفه انتقاال من

يعمل على انتقال الفاعل من حالة فصلة مبوضوع القيمة إىل حالة 

تلقي النظرية الغريماسية واالشتغال على المصطلحالنقدي
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استنادا اىل العالقة القائمة بني الفاعل وموضوع القيمة

وجدت زيدا مريضا[   احلالة يف النظرية السيميائية عن الكينونة

الوظيفة /، وتستعمل للداللة أيضا عن العالقة

  .)2("  ]ف،م

ارتكازا على مفهوم الوظيفة -رشيد بن مالك

، وتعترب صلة الفاعل باملوضوع يف حالة حتقق امللفوظ الوصلي ]ف، م [ 

وسلبية تعّرب عن فصلة يف حالة حتقق امللفوظ الفصلي م  ∩ف : إجيابية، ميلك زيدا قصرا

  .)3(م ∪ف 

على العالقة القائمة بني الفاعل وموضوع القيمة ،ويعمل ملفوظ الفعل

وجوده خالفا مللفوظ احلالة، إذا تعمل الوصالت والفصالت ضمن مسار سردي وفق 

التتابع واالختالف الكاشف عن املكون الزمين للحكاية املتماهي يف احملور

التحويل بوصفه انتقاال منويذهب رشيد بن مالك إىل أن 

  : شكلني متمايزين مها

يعمل على انتقال الفاعل من حالة فصلة مبوضوع القيمة إىل حالة :التحويل الوصلي

 .]م  ∩ف ][ م  ∪ف [ وصلة به 
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استنادا اىل العالقة القائمة بني الفاعل وموضوع القيمة ،والتحويل

 احلالة يف النظرية السيميائية عن الكينونةتعّرب "  

، وتستعمل للداللة أيضا عن العالقة]ميلك زيد ثروة

ف،م[ باملوضوع 

رشيد بن مالكن متكّ   

[ صلة /احلالة، و

إجيابية، ميلك زيدا قصرا

ف : فقد زيد ماله

ويعمل ملفوظ الفعل  

وجوده خالفا مللفوظ احلالة، إذا تعمل الوصالت والفصالت ضمن مسار سردي وفق 

التتابع واالختالف الكاشف عن املكون الزمين للحكاية املتماهي يف احملور

ويذهب رشيد بن مالك إىل أن   

شكلني متمايزين مهايأخذ 

التحويل الوصلي - 

وصلة به 
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  تلقي النظرية الغريماسية واالشتغال على المصطلحالنقدي

 

حيقق العكس بانتقال الفاعل من حالة وصلة مبوضوع القيمة إىل 

ويرى رشيد بن مالك أنه ميكن صياغة أربعة مناذج من التحويالت املتحكمة يف عالقة 

حتكمها  ،وموضوعا يف شكل أدوار

موضوع تكتسي أمهية بالغة، إذ تتوزع األدوار 

وتقوده إىل الصراع من أجلها ومتلكها 

انع

 

 

 

  =حتويل وصلي 
 ]امتالك 

  =حتويل فصلي 
 ]فقدان 

  انعكاسي
 ]متلك [

  متعدي
 ]منح [ 

  انعكاسي
 ]تنازل [ 

  متعدي
 ]سلب [ 
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حيقق العكس بانتقال الفاعل من حالة وصلة مبوضوع القيمة إىل : التحويل الفصلي

  .]م  ∪ف ][ م  ∩ف [ حالة فصلة به 

ويرى رشيد بن مالك أنه ميكن صياغة أربعة مناذج من التحويالت املتحكمة يف عالقة 

  :)1(الفاعل باملوضوع 

وموضوعا يف شكل أدوار ،يرى الناقد أن التحويل يستلزم فاعال منفذا

موضوع تكتسي أمهية بالغة، إذ تتوزع األدوار /فاعلعالقة تضايف، وخيلص إىل أن العالقة 

وتقوده إىل الصراع من أجلها ومتلكها  ،يف إطارها وتتولد الرغبات، إذ متلك كيان الفاعل
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حتويل وصلي 

امتالك [حتقق 

حتويل فصلي 
فقدان [ إضمار

 حتويالت

  

تلقي النظرية الغريماسية واالشتغال على المصطلحالنقدي+≅
  
 

 

التحويل الفصلي - 

حالة فصلة به 

ويرى رشيد بن مالك أنه ميكن صياغة أربعة مناذج من التحويالت املتحكمة يف عالقة 

الفاعل باملوضوع 

    

  

  

  

  

  

  

  

يرى الناقد أن التحويل يستلزم فاعال منفذا  

عالقة تضايف، وخيلص إىل أن العالقة 

يف إطارها وتتولد الرغبات، إذ متلك كيان الفاعل
)1(.  
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  تلقي النظرية الغريماسية واالشتغال على المصطلحالنقدي

 

" إىل فاعلني حتكم بينهما فروقا جوهرية 

اليت  ]فصلة أو وصلة [ حتت عالقة الصلة 

فإنه  ،التحويلالذي يتجلى من خالل عالقة 

" بل على ممارسة األفعال ،قادرا ال على امتالك املؤهالت فحسب

يعتربان عنصرين القيمة  وعموض

العالقة اليت " مستمدا من للفاعل 

مع القيمة املستهدفة، واالقرتاب املنهجي من موضوع القيمة يكتسي أمهية كبرية 

يتوضح األول يف قراءتنا لعدد كبري من البحوث السيميائية األوروبية اليت تعامل 

املصطلحي  هر يف التداخلمسألة موضوع القيمة على أساس أا حمسومة سلفا، والثاين يظ

  .)3(" الذي يقدم املوضوع والقيمة على أما شيئا واحدا 

  :تحديد مفهوم موضوع القيمة في البحث اللساني والسيميائي

يف هذا املوضع اىل حتديد املفهوم اخلاص بالنظام السيميائي 

، )1983( المعنىفي :املبثوثة يف مؤلفه املوسوم بـ
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إىل فاعلني حتكم بينهما فروقا جوهرية  رشيد بن مالكمن منظور العامل

حتت عالقة الصلة ] أو فاعل احلالة [ ينضوي الفاعل األول 

الذي يتجلى من خالل عالقة  ،حتكمه مبوضوع القيمة، أما الفاعل الثاين

قادرا ال على امتالك املؤهالت فحسب ،حييل على كيان دينامي

موضو الفاعلأن  ،توضح للناقد بعد هذا العرض

للفاعل  يف تركيب الربنامج السردي، فالوجود الداليل

مع القيمة املستهدفة، واالقرتاب املنهجي من موضوع القيمة يكتسي أمهية كبرية 

يتوضح األول يف قراءتنا لعدد كبري من البحوث السيميائية األوروبية اليت تعامل 

مسألة موضوع القيمة على أساس أا حمسومة سلفا، والثاين يظ

الذي يقدم املوضوع والقيمة على أما شيئا واحدا  ،السيميائي العريب

تحديد مفهوم موضوع القيمة في البحث اللساني والسيميائي 

يف هذا املوضع اىل حتديد املفهوم اخلاص بالنظام السيميائي  رشيد بن مالك

Áاملبثوثة يف مؤلفه املوسوم بـ اسغريمآراءيف ذلك عل
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16.  

  

تلقي النظرية الغريماسية واالشتغال على المصطلحالنقدي+≅
  
 

 

العاملتفرّعي  

ينضوي الفاعل األول 

حتكمه مبوضوع القيمة، أما الفاعل الثاين

حييل على كيان دينامي
)2(.  

توضح للناقد بعد هذا العرض  

يف تركيب الربنامج السردي، فالوجود الداليل ،جوهريني

مع القيمة املستهدفة، واالقرتاب املنهجي من موضوع القيمة يكتسي أمهية كبرية  يقيمها

يتوضح األول يف قراءتنا لعدد كبري من البحوث السيميائية األوروبية اليت تعامل : العتبارين

مسألة موضوع القيمة على أساس أا حمسومة سلفا، والثاين يظ

السيميائي العريب
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يف البحث موضوع القيمةفضل يف ارساء مفهوم 

على  ،ظهريها املفهومي واملادي

مالحظات سوسري، بأن كل القيم تبدو حمكومة سلفا ذا املبدأ الفارق، وتتشكل دائما 

 

 .قابلة للمقارنة بتلك اليت تكون قيمتها قيد الفحص

وقياسا على ذلك ميكن أن نبدل كلمة بشيء متباين الفكرة مثال، كما نستطيع املقارنة 

بناء على شيء آخر من نفس طبيعتها، ولتكن كلمة أخرى، وما دامت الكلمة قابلة 

للتبديل باملفهوم األول أو الثاين، إذ تقبل هذه الداللة أو تلك فإن قيمتها ليست حمددة 

بل على مستوى  ،ال تتجلى يف الكلمة بوصفها صوتا لذاته

الفوارق الصوتية املميزة هلا عن باقي الكلمات، ذلك أن اللغة ال تغطي األفكار 

، بل تقتصر على مسح الفوارق املفهومية 

من منظور  القيمةمتحيص املفاهيم اجلديدة املستثمرة يف 

سوسريي نالحظ أا بنيت على التماثل بني املفاهيم االقتصادية املسخرة أوليا يف سياق 
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فضل يف ارساء مفهوم الذي يعود له ال دي سوسير

 : يسانفي البحث اللّ  - 1- 

ظهريها املفهومي واملاديمباعتمد الناقد يف حتديد مفهوم القيمة اللسانية 

مالحظات سوسري، بأن كل القيم تبدو حمكومة سلفا ذا املبدأ الفارق، وتتشكل دائما 

 .شيء متباين ميكن تبديله بشيء حتدد قيمته بعديا

قابلة للمقارنة بتلك اليت تكون قيمتها قيد الفحص ،أشياء متشاة

وقياسا على ذلك ميكن أن نبدل كلمة بشيء متباين الفكرة مثال، كما نستطيع املقارنة 

بناء على شيء آخر من نفس طبيعتها، ولتكن كلمة أخرى، وما دامت الكلمة قابلة 

للتبديل باملفهوم األول أو الثاين، إذ تقبل هذه الداللة أو تلك فإن قيمتها ليست حمددة 

ال تتجلى يف الكلمة بوصفها صوتا لذاته ،القيمة نّ يرى الناقد أ

الفوارق الصوتية املميزة هلا عن باقي الكلمات، ذلك أن اللغة ال تغطي األفكار 

، بل تقتصر على مسح الفوارق املفهومية واألصوات السابقة عن النظام اللساين

متحيص املفاهيم اجلديدة املستثمرة يف  والصوتية املميزة له، كما أنّ 

سوسريي نالحظ أا بنيت على التماثل بني املفاهيم االقتصادية املسخرة أوليا يف سياق 
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دي سوسير ومحاضرات

  .اللساين
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اعتمد الناقد يف حتديد مفهوم القيمة اللسانية   

مالحظات سوسري، بأن كل القيم تبدو حمكومة سلفا ذا املبدأ الفارق، وتتشكل دائما 

  : من

شيء متباين ميكن تبديله بشيء حتدد قيمته بعديا -

أشياء متشاة -

وقياسا على ذلك ميكن أن نبدل كلمة بشيء متباين الفكرة مثال، كما نستطيع املقارنة 

بناء على شيء آخر من نفس طبيعتها، ولتكن كلمة أخرى، وما دامت الكلمة قابلة 

للتبديل باملفهوم األول أو الثاين، إذ تقبل هذه الداللة أو تلك فإن قيمتها ليست حمددة 

  .)1(سلفا 

يرى الناقد أ  

الفوارق الصوتية املميزة هلا عن باقي الكلمات، ذلك أن اللغة ال تغطي األفكار 

واألصوات السابقة عن النظام اللساين

والصوتية املميزة له، كما أنّ 

سوسريي نالحظ أا بنيت على التماثل بني املفاهيم االقتصادية املسخرة أوليا يف سياق 
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التواصل اللساين، ضف إىل ذلك أن هذا التماثل اللساين قد ميتد إىل مفهوم التبادل 

الذي يتباين مع احملور النظمي 

 قيمةبإمكانية تعويض عنصر بآخر، وظيفة بأخرى، مبا أا متلك على وجه التحديد 

  ... مما يقربنا من خاصيات القيمة يف االقتصاد

تنتظم اللغة داخل اتمع بوصفها نظاما منتجا للمعىن بفضل 

إىل ما أشار  لموضوع القيمةيف توضيح املفهوم السيميائي 

املوضوع (بأننا تعودنا املزج بني مفهومي 

باالعتماد على مواضيع االفتقار أو الرغبة، ويظهر ذلك يف رغبة الشخص الذي 

حيث تتماهى القيمة مع املوضوع املرغوب فالشخص 

أو اإلحساس  ،االجتماعيةيشرتي يف األعم األغلب شيئا من احلظوة 

فضال عن كوا وسيلة تضمن النقل السريع، وبالتايل فإن املوضوع 

ويؤدي إىل توسيط عالقة  ،ليس يف الواقع إال ذريعة وجيزا تستثمر فيه قيم

من حيث مساته اخلالفية، املكون 

املتطور على أنه جمموعة إمكانات حمتملة احلدوث يف مسارات تركيبية 
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التواصل اللساين، ضف إىل ذلك أن هذا التماثل اللساين قد ميتد إىل مفهوم التبادل 

الذي يتباين مع احملور النظمي  ،غةاملربوط بالقيمة واملناظر للمحور االستبدايل لل

بإمكانية تعويض عنصر بآخر، وظيفة بأخرى، مبا أا متلك على وجه التحديد 

مما يقربنا من خاصيات القيمة يف االقتصاد ،رة لالستعمال النظمي

تنتظم اللغة داخل اتمع بوصفها نظاما منتجا للمعىن بفضل  ،ومن هذا احلد

  )1(الداليل يف مدار التواصل اللساين 

 : في البحث السيميائي - 2- 

يف توضيح املفهوم السيميائي رشيد بن مالك

بأننا تعودنا املزج بني مفهومي  في المعنى: يف كتابه املعنون بـ

باالعتماد على مواضيع االفتقار أو الرغبة، ويظهر ذلك يف رغبة الشخص الذي 

حيث تتماهى القيمة مع املوضوع املرغوب فالشخص ) يف جمتمعنا اليوم(يريد امتالك سيارة 

يشرتي يف األعم األغلب شيئا من احلظوة ،الذي يقتين السيارة

فضال عن كوا وسيلة تضمن النقل السريع، وبالتايل فإن املوضوع  ،

ليس يف الواقع إال ذريعة وجيزا تستثمر فيه قيم

من حيث مساته اخلالفية، املكون  –حسب الناقد  –الفاعل ونفسه، ويتم النظر إليه 

املتطور على أنه جمموعة إمكانات حمتملة احلدوث يف مسارات تركيبية ) الليكسيم

  .)1() إخل...هروب 
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التواصل اللساين، ضف إىل ذلك أن هذا التماثل اللساين قد ميتد إىل مفهوم التبادل 

املربوط بالقيمة واملناظر للمحور االستبدايل لل

بإمكانية تعويض عنصر بآخر، وظيفة بأخرى، مبا أا متلك على وجه التحديد 

 رة لالستعمال النظميمسخ

ومن هذا احلد  

الداليل يف مدار التواصل اللساين التشاكل 
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رشيد بن مالكيذهب   

يف كتابه املعنون بـغريماسإليه 

باالعتماد على مواضيع االفتقار أو الرغبة، ويظهر ذلك يف رغبة الشخص الذي ) والقيمة

يريد امتالك سيارة 

الذي يقتين السيارة

،احلميمي بالقوة

ليس يف الواقع إال ذريعة وجيزا تستثمر فيه قيم ،املستهدف

الفاعل ونفسه، ويتم النظر إليه 

الليكسيم(يفي الوظ

 –قوة  -حظوة(
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بناء على  ،بتحديد العالقة اجلوهرية بني الفاعل واملوضوع

  ،فسه الربامج السرديةملفوظات الفعل كتحويالت حتكم ملفوظ احلالة، وتشكل يف الوقت ن

كما ميارسها الفاعل املنفذ بإحداث تغيري يدل على انطالقه من حالة إىل أخرى ترسى عليه 

  .)2(ميتلك فيه الفاعل موضوع القيمة أو يفقده 

ومبا أن الربنامج السردي يصلح للداللة على سلسلة من احلاالت والتحويالت 

بط وحتول العالقة بني الفاعل واملوضوع، فإن جناحه أو فشله خيضع 

ترهنه اهليمنة واخلضوع، وعليه فإن لكل برنامج 

قد يتحول إىل  ،مقابل يتمثل يف برنامج ضديد، باإلضافة إىل أن الربنامج السردي البسيط

حتوال مشروطا باملرور االضطراري ويتضح ذلك يف 

[ دف إصابة املوز ] برنامج ملحق 

إما من طرف الفاعل نفسه، أو من 

لنائب بالربنامج السردي طرف فاعل آخر ينوب عنه، يقرتن يف هذه احلالة نشاط الفاعل ا

أن الربامج السردية اليت تستمد حركيتها من طاقات 

يشتغل على تنظيم تعاقب امللفوظات يف 
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  :البرنامج السردي 

بتحديد العالقة اجلوهرية بني الفاعل واملوضوع رشيد بن مالك

ملفوظات الفعل كتحويالت حتكم ملفوظ احلالة، وتشكل يف الوقت ن

كما ميارسها الفاعل املنفذ بإحداث تغيري يدل على انطالقه من حالة إىل أخرى ترسى عليه 

ميتلك فيه الفاعل موضوع القيمة أو يفقده  ،قواعد برنامج سردي

ومبا أن الربنامج السردي يصلح للداللة على سلسلة من احلاالت والتحويالت 

بط وحتول العالقة بني الفاعل واملوضوع، فإن جناحه أو فشله خيضع املنتظمة على أسس تر 

ترهنه اهليمنة واخلضوع، وعليه فإن لكل برنامج  ،للطابع اجلدايل املميز لكل حتويل سردي

مقابل يتمثل يف برنامج ضديد، باإلضافة إىل أن الربنامج السردي البسيط

حتوال مشروطا باملرور االضطراري ويتضح ذلك يف  ،برنامج سردي معقد عرب برنامج ملحق

برنامج ملحق [ قصة األرانب والفيليف  حتري القرد عن العود

إما من طرف الفاعل نفسه، أو من "  ن الربنامج امللحق قد ينجزأكما ،]

طرف فاعل آخر ينوب عنه، يقرتن يف هذه احلالة نشاط الفاعل ا

 :الرسم السردي 

أن الربامج السردية اليت تستمد حركيتها من طاقات  ،رشيد بن مالكيتوضح لدى 

يشتغل على تنظيم تعاقب امللفوظات يف  ،واملؤطرة أساسا يف رسم سردي 
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رشيد بن مالكقام   

ملفوظات الفعل كتحويالت حتكم ملفوظ احلالة، وتشكل يف الوقت ن

كما ميارسها الفاعل املنفذ بإحداث تغيري يدل على انطالقه من حالة إىل أخرى ترسى عليه 

قواعد برنامج سردي

ومبا أن الربنامج السردي يصلح للداللة على سلسلة من احلاالت والتحويالت   

املنتظمة على أسس تر 

للطابع اجلدايل املميز لكل حتويل سردي

مقابل يتمثل يف برنامج ضديد، باإلضافة إىل أن الربنامج السردي البسيط

برنامج سردي معقد عرب برنامج ملحق

حتري القرد عن العود

]برنامج أساسي 

طرف فاعل آخر ينوب عنه، يقرتن يف هذه احلالة نشاط الفاعل ا

  .)1(" امللحق 
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 ،ميلكها الفاعل
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التحريك، الكفاءة، : شكل أربعة أطوار، ترتبط وفق مبدأ التدرج واالفرتاضات املنطقية

ضمن  ،واألدوار الفاعلية املسندة هلا

  التقويم

  كينونة الكينونة  

  حاالت/ 

  ]مواضيع قيمة 

  الفعل التحويلي

  عالقة
  فاعل منفذ/ مرسل
  عالقة

  فاعل حالة/مرسل 

  
  الفعل التقوميي

 الرسم السردي بوصفه طورا أوليا يف

ممارسة تلزمه تنفيذ برنامج ، سان

وتنفيذه وفق  ،ويتوضح بفعل املرسل يف الفاعل حلمله على تبين مشروع معطى

على مستوى حمور الرغبة  ،تشكل الفعل املمارس على الفاعل واملولد لفعله

 

حمور الرغبة يف تنفيذ الفعل 
 وحتقيق الوصلة باملوضوع
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شكل أربعة أطوار، ترتبط وفق مبدأ التدرج واالفرتاضات املنطقية

واألدوار الفاعلية املسندة هلا ،األداء التقومي، وتؤسس قاعدة تبىن عليها العالقات

  )2(:يتوضح يف اجلدول اآليت ،سياق تطوري عام

  األداء  ةالكفاء

  فعل الكينونة  كينونة الفعل

  فاعل منفذ

  

  عالقة

  عملية/ فاعل منفذ

  ]مواضيع جهة [ 

  
  

  امتالك الكفاءة

  عالقة

/ فاعل منفذ

مواضيع قيمة [ 

  
  

الفعل التحويلي

بوصفه طورا أوليا يف ،" التحريك" رشيد بن مالكومشلت دراسة 

سانفعل ميارسه اإلنسان على إن" سيميائيا على

ويتوضح بفعل املرسل يف الفاعل حلمله على تبين مشروع معطى

تشكل الفعل املمارس على الفاعل واملولد لفعله" 
(.  

                                         
26.  

  .4Q27 ا�&%�,� ا���������، �C0ر ���.، ص  ر>�� �T��0 U، ا�'&�� ا���د,�
.  

  

 املوضوع املرسل

 الفاعل

حمور الرغبة يف تنفيذ الفعل 
وحتقيق الوصلة باملوضوع
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شكل أربعة أطوار، ترتبط وفق مبدأ التدرج واالفرتاضات املنطقية

األداء التقومي، وتؤسس قاعدة تبىن عليها العالقات

سياق تطوري عام

  

  التحريك

  فعل الفعل

  عالقة
فاعل منفذ/مرسل

  
  
  

  البعد اإلقناعي

ومشلت دراسة   

سيميائيا علىيدل 

ويتوضح بفعل املرسل يف الفاعل حلمله على تبين مشروع معطى)1(معطى

" عناصر حتفيزية 

)2() فعل الفعل(

                                                
26ا���Cر �N�X، ص  )2(
ر>�� �T��0 U، ا�'&�� ا���د,�)1(
.28ا���Cر �N�X، ص )2(

 

 

 فعل املرسل 
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موقع املرسل وعالقته بالفاعل، حيث يأخذ 

  :)3(جتسد على املربع السيميائي حنو

بتحقق الربنامج  ،توجة للرسم السردي

أثناء مرحلة  ،وفقا اللتزامات الفاعل التعاقدية مع املرسل

  فعل الالفعل
 ]منع [ 

  ال فعل الفعل
 ]ال تدخل [ 

 األداءات

 مرحلة التقومي 
 2د
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موقع املرسل وعالقته بالفاعل، حيث يأخذ ،هذا الرسميف  رشيد بن مالك

جتسد على املربع السيميائي حنو،تولد إمكانات أربع ،التحريك أشكاال متنوعة

توجة للرسم السرديكمرحلة م"التقويم" رشيد بن مالك

وفقا اللتزامات الفاعل التعاقدية مع املرسل" وتقومي النتائج 

  : )1(التحريك، وهو ما يتوضح يف الرسم اآليت

                                         
  .28ر>�� �T��0 U، ا�'&�� ا���د,� 4Q ا�&%�,� ا���������، �C0ر ���.، ص 

29 -30.  

  فعل الفعل
 ]تدخل [ 

  ال فعل الالفعل
 ]اإلبقاء على حرية الفعل 

. 
 التحريك

 حتويل احلاالت 

مرحلة التقومي   االلتزامات التعاقدية
 ب

 د ج

 1د
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رشيد بن مالكيبني  

التحريك أشكاال متنوعة
 
  

  

  

  

  

رشيد بن مالكيتناول و   

وتقومي النتائج  ،السردي

التحريك، وهو ما يتوضح يف الرسم اآليت

  

  

                                                
ر>�� �T��0 U، ا�'&�� ا���د,� 4Q ا�&%�,� ا���������، �C0ر ���.، ص  )3(
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اإلبقاء على حرية الفعل [ 

التحريك

االلتزامات التعاقدية
 أ
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والوضع احلقيقي الذي حيتله  

يف الرسم  2، د1أ، ب، ج، د، د

إذ على  التحريكاألمهية البالغة اليت يكتسيها 
وتؤطر حدود برناجمه  ،وتدرك التزاماته التعاقدية وتثار جهات كفاءته

 م، داءات تكون موضوع تأويل املرسل املقو
يف وضعيتني  ،على ضرورة إدراك نشاط املرسل على الصعيد املعاريف
احملرك والفاعل، /يتجلى يف األوىل من خالل عالقة تعاقدية تربط املرسل

ويعاود املرسل الظهور يف .قد وبداية الفاعل يف حتيني مشروعه

 املوضوع
 سل إليهر امل

 املرسل املقوم

 املهمة احلامسة

 الفاعل

 املهمة التمجيدية

. 

. 
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 ،اآلليات اليت حتكم البنية السرديةولتوضيح 

أ، ب، ج، د، د :إىل تطويق مواقع رشيد بن مالكاملقوم، يلجأ
2(:  

    
األمهية البالغة اليت يكتسيها  ،الرسم أعالهيف  رشيد بنمالك

وتدرك التزاماته التعاقدية وتثار جهات كفاءته ،مستواه يؤسس الفاعل
داءات تكون موضوع تأويل املرسل املقو التفعيل هذه اجلهات يف سبيل حتقيق 

على ضرورة إدراك نشاط املرسل على الصعيد املعاريف ،أساسا
يتجلى يف األوىل من خالل عالقة تعاقدية تربط املرسل:" سرديتني متباينتني

قد وبداية الفاعل يف حتيني مشروعهخيتفي املرسل مبجرد إمتام الع

                                         
30.  

 2، د1حمور التبليغ والتقومي، د
املوضوع

 التحريك: أب

 املهمة التأهيلية

الفاعل

. .
.

 حمور حتويل احلاالت : ج د
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ولتوضيح    

املقوم، يلجأ/املرسل

2(كاآليت العاملي  

  
  
  
  

  
رشيد بنمالكيرتجم  

مستواه يؤسس الفاعل
لتفعيل هذه اجلهات يف سبيل حتقيق  ،السردي

أساساويقوم التأويل 
سرديتني متباينتني

خيتفي املرسل مبجرد إمتام الع

                                                
30ا���Cر �N�X ، ص )2(
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ظهورا يعكس انتقاله من  ،داءات احملققة
 ،املقوم/ويف هذهالوضعية بالذات يؤول املرسل

  .)1(" ويبت يف صدقها  ،املنصهر يف البنية السردية احلاالت احملولة
ذا التعامل مع املفاهيم واملصطلحات السيميائية السردية، يتجلى املنطق املنهجي 

ا ربطها مبضا  ، حيث يسعى  اىل

ألن استهداف بناء أي " ،األصلية، واالحتفاظ بلغة املفهوم كما وردت يف الدراسة األم

  .)2("يق متوقف على تطويرها باستقاللية على تطبيقاا 

  :النقديواالشتغال على المصطلح

تتأسس  ،التحليل السيميائي للخطاب السردي
والنبثاق الداللة بشكل  ،حتكم البناء الشكلي للمسار السردي

وأطر هيكلية مفرغة يتم استنباطها 
ذات الطبيعة  تيف شكل انساق تنتظم على اسسها خمتلف التجسيدا

ة من عجممو  ،السيميائيةة باملقارب 
ودراساته  اتهلفة والرواية وتوزعت على فصول مؤ 

�Bرات ا]H"(ف، وا��ار ا�$���� �#$#Bم ��>�ون، ���وت &0 ،

وأ>\�ل   ت، 0&�Bرات 80'� <�دا1ط �:\�,�ت U0 ا�J ��#� و��#� وI#�#� ود0&�،
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داءات احملققةاألأثناء تقومي  ،وضعية ثانية ويف
ويف هذهالوضعية بالذات يؤول املرسل املقوم/إىل موقع املرسل ،احملرك

املنصهر يف البنية السردية احلاالت احملولة ،انطالقا من نظام القيم
ذا التعامل مع املفاهيم واملصطلحات السيميائية السردية، يتجلى املنطق املنهجي 

، حيث يسعى  اىلالنقدية ويف دراساته ،رشيد بن مالكلعملية التلقي عند 

األصلية، واالحتفاظ بلغة املفهوم كما وردت يف الدراسة األم

يق متوقف على تطويرها باستقاللية على تطبيقاا نظرية قابلة للتطب

واالشتغال على المصطلح الممارسة التحليلية 

التحليل السيميائي للخطاب السردي إن الطريقة املنهجية اليت يقرتحها
حتكم البناء الشكلي للمسار السردي ،النماذجعلى جمموعة من 

وأطر هيكلية مفرغة يتم استنباطها  ،متثل اكليشيهات مشعاعية للخطاب املدروس
يف شكل انساق تنتظم على اسسها خمتلف التجسيدا ،من املدونة املدروسة

 رشيد بن ملكالناقد  خص  ،ويف هذا االطار
ة والرواية وتوزعت على فصول مؤ تراوحت بني القص  ،النصوص السردية

                                         
  .31ص  ر>�� �T��0 U، ا�'&�� ا���د,� 4Q ا�&%�,� ا���������، �C0ر ���.،

�4، ا���������ت ا�$��0، ا��[� و�X0ھ��[�، ط�'�< ^�]Q ون، ���وت 1<'� ا�=�در�<���Bرات ا]H"(ف، وا��ار ا�$���� �#$#Bم &0 ،

�:\�,�ت U0 ا�J ��#� و��#� وI#�#� ود0&�، �<'� ا�:��� �B را,B، ا�":#�9 ا�������4 ��78ب ا���دي، درا�
  .05،ص2003ا�"$'�� ا��$'a��� 4`ا��، دار ا�_�ب �#&�� وا�"Bز,/، 
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ويف ،اية احلكاية
احملرك/موقع املرسل

انطالقا من نظام القيم
ذا التعامل مع املفاهيم واملصطلحات السيميائية السردية، يتجلى املنطق املنهجي و 

لعملية التلقي عند 

األصلية، واالحتفاظ بلغة املفهوم كما وردت يف الدراسة األم

نظرية قابلة للتطب

2-2- 

إن الطريقة املنهجية اليت يقرتحها  
على جمموعة من 

متثل اكليشيهات مشعاعية للخطاب املدروس" و ،عام
من املدونة املدروسة

ويف هذا االطار، )1("السردية
النصوص السردية

  .النقدية

                                                
ر>�� �T��0 U، ا�'&�� ا���د,� 4Q ا�&%�,� ا���������، �C0ر ���.،: ,&%�)1(
�4، ا���������ت ا�$��0، ا��[� و�X0ھ��[�، ط: ,&%� 0=��0 )2(�'�< ^�]Q ا�=�در �'>

 ).ت.د(�'&�ن، 
<'� ا�:��� �B را,B، ا�":#�9 ا�������4 ��78ب ا���دي، درا�)1(

ا�"$'�� ا��$'a��� 4`ا��، دار ا�_�ب �#&�� وا�"Bز,/، 
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، واخرى مقدمة في السيميائية السردية
، وذلك للكشف عن مدى متثل الناقد 
ية مبصطلحاا، متوسال يف ذلك املفاهيم 

  :ان كنفانيلروائي غسّ 
سيميائية من  اءةلقر انطاقك،العروس

معاجلة األنشاء السردي العريب املتمثلفي 
كقاعدة ا  ومدى فاعليتها، وتأسيسه

يستمد حضوره  ،من منظور حتليلي علمي
والتحقق املرحلي من فرضيات البحث أثناء 
كما يستمد مشروعيته من القراءات النظرية والتطبيقية الراهنة، اليت يعود هلا فضل 

 سومة بالكالسيكية واجلموداملو 
 الوقت الذي تشهد فيه الساحة النقدية العربية انتعاشا علميا يف بعض 

إىل صياغة مصطلحية نقدية  - العتبارات عديدة

، ���,&� ،0\&�س، �$&F �����������ت وا��را��ت ا5د��� وا�&=�,�  

أ�� !�,�ة ا�[�ف ا��7�X&�، و�=4 ر��� �:�,�ھ� 

   �a< "2002ة ا�B]Xد " ، 1990" ا��� " ، 1980" 
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مقدمة في السيميائية السردية:فهعينة من مؤلَ  - يف هذا اال 

، وذلك للكشف عن مدى متثل الناقد (*)عالمات في النقد: ةمبجل من دراساته املطبوعة 
ية مبصطلحاا، متوسال يف ذلك املفاهيم دالنظرية السيميائية السر  رشيد بن مالك

  :مها  سردينيعرب نصين
 .(**)ان كنفاينلغسّ : ة العروس

 .(***)لسميحة خريس:رواية الصحن

ان كنفانيلروائي غسّ لة العروس قص فيقراءة سيميائية 

العروسة النقدية لقص  رشيد بن مالكمقاربة
معاجلة األنشاء السردي العريب املتمثلفي يهدف من خالله إىل  ،متطلبات مشروع نقدي

ومدى فاعليتها، وتأسيسه ،وفق إجراءات التحليل السيميائي 
من منظور حتليلي علمي ،تقوم على مساءلة النصوص وفهمها

والتحقق املرحلي من فرضيات البحث أثناء  ،وزاوية النظر ،من موضوع الدراسة
كما يستمد مشروعيته من القراءات النظرية والتطبيقية الراهنة، اليت يعود هلا فضل 

املو  ،ونبذ األحكام املعيارية ،تثبيت قواعد البحث العلمي
 الوقت الذي تشهد فيه الساحة النقدية العربية انتعاشا علميا يف بعض 

العتبارات عديدة -اليت مل ترق بعد  ،ااالت املتخصصة

                                         
 ،E��d� ،4 ا��_�بQ ر�C� ،��Q�=e �ّ#a0 ،�=&�0ت ي ا�)> �#a01994  �,�=&ت وا��را��ت ا5د��� وا������������ F&$� ،0\&�س، �&,��� ،

 .�$�� �&\�اد: ��3ا�:�,�g وا�"�!��، ,�,� �:�,�ھ�، ا�&
�4، روا�Q 4#��7&4، و�� <�م �X&I ن��h1936 4Qة ا�:�,�، و�,�a� 9�> ،�\$� ،1966 �7&�، و�=4 ر��� �:�,�ھ��Xأ�� !�,�ة ا�[�ف ا�

 B��B,1972.  
" ر��X:O " : 4"#M ارد��� �[� U0 �>B�a0 ا��وا,�ت 0&[�روا��� و 

��CC3 ت�>B�a0و ،.  
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 -ولقد اخرتنا  
من دراساته املطبوعة 

رشيد بن مالك

عرب نصين ،الغرمياسية
ة العروسقص   - أ
رواية الصحن  - ب
قراءة سيميائية  2-2-1

مقاربة تقوم  
متطلبات مشروع نقدي

 ،القصة القصرية
تقوم على مساءلة النصوص وفهمها ،علمية

من موضوع الدراسة ،وفاعليته
كما يستمد مشروعيته من القراءات النظرية والتطبيقية الراهنة، اليت يعود هلا فضل ،الدراسة

تثبيت قواعد البحث العلمي
 الوقت الذي تشهد فيه الساحة النقدية العربية انتعاشا علميا يف بعض يف"  ،الفكري

ااالت املتخصصة

                                                
(*) ،E��d� ،4 ا��_�بQ ر�C� ،��Q�=e �ّ#a0 ،�=&�0ت ي ا�)> �#a0

ا�:�,�g وا�"�!��، ,�,� �:�,�ھ�، ا�&
�4، روا�Q 4#��7&4، و�� <�م (**)�X&I ن��h

 4Q ده�]�,F"M08  B��B ا�"
(***) �:����'��I ،�,�H 

، وB�a0<�ت 2003��CC3" د���Q ا��QB7ن " 
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وتلبية الرغبات  ،وسد الطلبات املتزايدة على مناهج حتليل النصوص

ضمن هذا اإلطار املنهجي، ورغم إقرار الناقد أا 
الهيئة استنادا إىل  ،حتاول اكتناه التمفصالت األساسية للنص

مما يقود إىل فهم ... والقنوات اليت ميرر عربها مضامينه
، وقّسم الناقد نص كنفاين إىل )2

» وإنه حماط بشيء يشبه الغبار  املضيء 

» .. أكتب لك هذه الرسالة الثانية

كهيئة ،الراوينت رسالة يوجهها 
 حتتل منزلة  ،صةوهو هيئة مشخ

الصعيد يف النص، كما تتوزع صورة عزيزي بني بداية النص وايته، ما يرتجم على 

  .)1(مرسوم سلفا  برنامج سردي

  .152- 151ص  1980
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وسد الطلبات املتزايدة على مناهج حتليل النصوص ،موحدة يف البحث
  .)1(" ادة يف معرفتها 
ضمن هذا اإلطار املنهجي، ورغم إقرار الناقد أا  ،رشيد بن مالكدراسة  

حتاول اكتناه التمفصالت األساسية للنص" إال أا 
والقنوات اليت ميرر عربها مضامينه ،للفاعلاملؤسسة 

2(" وضبط دورا الداللية  ،الرهانات السيميائية يف القصة

وإنه حماط بشيء يشبه الغبار  املضيء « إىل »عزيزي رياض  «تبدأ األوىل من 

 أكتب لك هذه الرسالة الثانيةمعك حق ولكنين« " الثانية بـ وتبدأ املقطوعة 
  .)4(" » فلدي أخبار جديدة عن العروس 

  :األولى المقطوعةليل تح  - 1- 
نت رسالة يوجهها أن املقطوعة األوىل ُضم  رشيد بن مالك
وهو هيئة مشخ ) رياض(إىل  ،املتكلم األنانصيا حتتل مكانة 

يف النص، كما تتوزع صورة عزيزي بني بداية النص وايته، ما يرتجم على 
برنامج سرديتتطلب تنفيذ  ،عالقة حتكمها وصلة محيمية
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موحدة يف البحث
ادة يف معرفتها احل

 تتفاعلو   
إال أا  ،جمرد قراءة
املؤسسة  ،التلفظية

الرهانات السيميائية يف القصة
  : مقطوعتني

تبدأ األوىل من "   
 ")3(.  

وتبدأ املقطوعة   
فلدي أخبار جديدة عن العروس « وتنتهي بـ 
2-2-1 -

رشيد بن مالكيرى   

نصيا حتتل مكانة بة خماط
يف النص، كما تتوزع صورة عزيزي بني بداية النص وايته، ما يرتجم على األنت
عالقة حتكمها وصلة محيمية ،التيمي
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لكنه حيث أنت عن رجل طويل جدا، صلب جدا، ال أعرف امسه، و 

يف مشروع سردي فاعال يؤسس يف هذا امللفوظ 
غري أن هذا ... ووجوب التحري عن رجل نكرة

يف حرية، يدور يف حلقة مفرغة وال 
ميلك القدرة على التمييز واملعرفة، واليت تقتصر على مستوى الظاهر والعالمات الدالة على 
طويل جدا، صلب جدا، يلبس بذلة خاكية عتيقة ويلوح ألول وهلة كأنه 

 يصدر إال عن ولكن هذه العالمات ال تفي بتميزه عن اآلخرين وهذا الطلب ال

ماذا ميكن ان نفهم من هذا كله ؟ ال شيء طبعا، فاملرء يصادف يف اليوم الواحد 
إذا ما سار يف الطريق، مائة رجل حيملون هذه الصفات فأي واحد منهم تراين       أقصد 

اكتشف أنه لقد " دخوله يف وصلة باجلنون 

رشيد خيلص / احمليط / إىل احلديث عن 

برنامج يف كفاعلعند تأسيسه  ،

يف انتظار عالمات مميزة ... وتبقى عالمات فشل املشروع معلقة
ولكن خييل إيل : " ، تتجلى يف املقطع اآليت
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حيث أنت عن رجل طويل جدا، صلب جدا، ال أعرف امسه، و احبث معي 
  .)2(" ويلوح ألول وهلة كأنه جمنون  ،يلبس بدلة خاكية

يؤسس يف هذا امللفوظ  الراويأن رشيد بن مالك
ووجوب التحري عن رجل نكرة ،العقدإىل قبول ،مرسل:

يف حرية، يدور يف حلقة مفرغة وال  المرسل جتعل ،البحث يطرح إشكالية يف غاية التعقيد
ميلك القدرة على التمييز واملعرفة، واليت تقتصر على مستوى الظاهر والعالمات الدالة على 

طويل جدا، صلب جدا، يلبس بذلة خاكية عتيقة ويلوح ألول وهلة كأنه (مظهره اخلارجي 
ولكن هذه العالمات ال تفي بتميزه عن اآلخرين وهذا الطلب ال

  
ماذا ميكن ان نفهم من هذا كله ؟ ال شيء طبعا، فاملرء يصادف يف اليوم الواحد 
إذا ما سار يف الطريق، مائة رجل حيملون هذه الصفات فأي واحد منهم تراين       أقصد 

دخوله يف وصلة باجلنون بكمرسلروع وضعه ،مشوينسف الراوي
  .)5("  ... حمض جنون وأنا أكتب وأقول لك

إىل احلديث عن / الرجل / وبانتقال الراوي من احلديث عن 
،يف تبليغ معرفته لرياض ،إىل فشل مشروع الراوي

وتبقى عالمات فشل املشروع معلقة ،الرجل
، تتجلى يف املقطع اآليت)1(كفيلة برفع االلتباس وحتقيق التواصل 
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احبث معي "   
يلبس بدلة خاكية

رشيد بن مالكيرى  

:ـيؤدي وضعه ك
البحث يطرح إشكالية يف غاية التعقيد

ميلك القدرة على التمييز واملعرفة، واليت تقتصر على مستوى الظاهر والعالمات الدالة على 
مظهره اخلارجي 

ولكن هذه العالمات ال تفي بتميزه عن اآلخرين وهذا الطلب ال) جمنون
  .)3(فاقد لعقله 

ماذا ميكن ان نفهم من هذا كله ؟ ال شيء طبعا، فاملرء يصادف يف اليوم الواحد "   
إذا ما سار يف الطريق، مائة رجل حيملون هذه الصفات فأي واحد منهم تراين       أقصد 

  .)4(" ؟ 
وينسف الراوي  

حمض جنون وأنا أكتب وأقول لك
وبانتقال الراوي من احلديث عن   

إىل فشل مشروع الراويبن مالك 
الرجل عنالتحري 

كفيلة برفع االلتباس وحتقيق التواصل   ،أخرى
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اآلن أين حني شهدته ألول مرة كان حماطا مبا يشبه الضوء، نعم كان حماطا بشيء يشبه 

الثانية من العالمات املميزة  قطوعة
كنفاني عكس رغبة الذي ي باالنتقال

ولكنين أكتب لك هذه  ،معك حق
الرسالة الثانية يف يوم واحد لتعرف القصة بكاملها، ذلك أنين رأيت أنه صار من حقك، 

  .)3(" أن تعرف ما أعرفه 
 عن نقلة حتول بينه يعرب  ،تدرجا يف السرد

لكيان الرجل  ي املؤسسنطق العالم
جمرى قادرا أن  ،)ماذا فعل ؟(إىل منطق القصة بوصفها فعال 
.  

إىل املاضي، الراوي برشيد بن مالك
فاعلحالة :ـيتقدم ك"  ،بينه وبني رجل

 ،برنامج سرديشكل تدرجييا يف 
.  

  : أذكر بالضبط مىت رأيته ألول مرة، وضع كفه الكبرية على كتفي وسأل
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اآلن أين حني شهدته ألول مرة كان حماطا مبا يشبه الضوء، نعم كان حماطا بشيء يشبه 
 ")2(.  
  : الثانية المقطوعةتحليل  - 2- 

قطوعةاحلديث يف امل انتقال رشيد بن مالك
باالنتقالإىل مستوى يسرد فيه الراوي قصته الكاملة 

معك حق: " وإحلاحه على إقناع رياض حبقيقة ما جيري
الرسالة الثانية يف يوم واحد لتعرف القصة بكاملها، ذلك أنين رأيت أنه صار من حقك، 

أن تعرف ما أعرفه  ،وقد طلبت منك مشاركيت يف البحث عنه
تدرجا يف السرد الملفوظيف هذا  رشيد بن مالك

نطق العالماملفهو خيرج القارئ من " لرجل وبني السمات املالزمة ل
إىل منطق القصة بوصفها فعال ،)من هو ؟

.)4(" لذكر ما جرى  ،نقطة استدالل وارتكاز
رشيد بن مالكعوديوعلى القناعة املتبادلة بني املرسل ورياض 

بينه وبني رجل الرؤيةوألول اتصال حدث على صعيد 
شكل تدرجييا يف تمتماه يف شيء، بدأ ينحصر وي عن موضوع قيمة

.)1(" بالعروس وصلةإىل الدخول يف  ،يرمي من خالله الرجل
أذكر بالضبط مىت رأيته ألول مرة، وضع كفه الكبرية على كتفي وسأل

 هل رأيتها ؟ 
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اآلن أين حني شهدته ألول مرة كان حماطا مبا يشبه الضوء، نعم كان حماطا بشيء يشبه 
" الغبار املضيء 

2-2-1 -

رشيد بن مالكيفسر   

إىل مستوى يسرد فيه الراوي قصته الكاملة  ،للرجل
وإحلاحه على إقناع رياض حبقيقة ما جيري) لراويا(

الرسالة الثانية يف يوم واحد لتعرف القصة بكاملها، ذلك أنين رأيت أنه صار من حقك، 
وقد طلبت منك مشاركيت يف البحث عنه

رشيد بن مالكيسجل   
وبني السمات املالزمة ل

من هو ؟(بوصفه ماهية 
نقطة استدالل وارتكاز-فعال–يكون 
وعلى القناعة املتبادلة بني املرسل ورياض   

وألول اتصال حدث على صعيد  ،ظهلزمن تلفّ 
عن موضوع قيمة فصلةفي

يرمي من خالله الرجل
أذكر بالضبط مىت رأيته ألول مرة، وضع كفه الكبرية على كتفي وسأل لست"   
هل رأيتها ؟  -
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ذاك أنه جمنون، وأن ما انتابين أمام عينيه القاسيتني هو ما ينتاب 
أي إنسان جيد نفسه هدفا لعيين رجل خملوع عن العامل واملعقول، لذلك اخرتت اهلروب 

د ول  ،العامل الجماعيفشل الرجل يف التواصل مع 
أنتج  ،شعورا بالذنب ظكذلك أيق

تزامن مع اللحاق  ،وضعية ال توازن على الصعيد السردي، واضطراب لدى الراوي

كلكم تقولون هذا منذ عشر ...
نقبت الشارع صعودا ونزوال قابلت 

كال مل أر ... ولكنه هو نفسه قد اختفى
قبل أن أسألك (...) عنه أحبث وعنه أيضا أطلب منه مشاركيت البحث 

إال ألنين منذ رأيته، أجلأ إىل كل من أعرفه أستوقف كل 
إذا كان هذا الرجل قد دأب على سؤال 
فإن الشيء املؤكد متاما أن كثريا من 
وكنت أسري ذات يوم يف الطريق 

  : مضيت إىل الرجل وسألته
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 رأيت ماذا ؟

 العروس ؟

ذاك أنه جمنون، وأن ما انتابين أمام عينيه القاسيتني هو ما ينتاب ة وطبعا تيقنت حلظ
أي إنسان جيد نفسه هدفا لعيين رجل خملوع عن العامل واملعقول، لذلك اخرتت اهلروب 

  : األسهل فقلت له
 .)2(" كال مل أر العروس 

فشل الرجل يف التواصل مع  اىل أن رشيد بن مالك
كذلك أيق  ولكنهشعورا بضرورة إحداث القطيعة، 

وضعية ال توازن على الصعيد السردي، واضطراب لدى الراوي
  .)3(لالفتقارورد االعتبار إليه تعويضا 

...: واستدار إال أنين مسعته يقول كأمنا لنفسه
نقبت الشارع صعودا ونزوال قابلت لقد (...) وعبثا حاولت اللحاق به ... 

ولكنه هو نفسه قد اختفى ،مئات من الرجال الذين يشبهونه متاما
عنه أحبث وعنه أيضا أطلب منه مشاركيت البحث ... 

إال ألنين منذ رأيته، أجلأ إىل كل من أعرفه أستوقف كل  ،أجلأ إليكسألت غريك، مل 
إذا كان هذا الرجل قد دأب على سؤال ... وأسأل عنه ،من تربطين به أدىن عالقة

فإن الشيء املؤكد متاما أن كثريا من  ،الناس عن العروس منذ عشر سنوات كما قال
وكنت أسري ذات يوم يف الطريق يأولئك الناس الذين سألتهم ينتام اآلن ما ينتابن

مضيت إىل الرجل وسألته(...)  نوي عملهأودون أن أعرف ما الذي 
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رأيت ماذا ؟ -
العروس ؟ -

وطبعا تيقنت حلظ  
أي إنسان جيد نفسه هدفا لعيين رجل خملوع عن العامل واملعقول، لذلك اخرتت اهلروب 

األسهل فقلت له
كال مل أر العروس  -

رشيد بن مالكيذهب 

شعورا بضرورة إحداث القطيعة،  لديه
وضعية ال توازن على الصعيد السردي، واضطراب لدى الراوي

ورد االعتبار إليه تعويضا  ،بالرجل
واستدار إال أنين مسعته يقول كأمنا لنفسه" ... 

... سنوات
مئات من الرجال الذين يشبهونه متاما

... العروس
سألت غريك، مل 

من تربطين به أدىن عالقة
الناس عن العروس منذ عشر سنوات كما قال

أولئك الناس الذين سألتهم ينتام اآلن ما ينتابن
ودون أن أعرف ما الذي 
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يف  فاعل: ـك  هوحتديد ،الراوي تنصيب
إال أنه سرعان ما  القائم على اسرتاتيجية االتصال باملعارف القريبة والبعيدة،

مقررا مستوى جديدا جيسد تعديال يف 
"  ،، باإلضافة إىل التحول اجلذري احلاصل على مستوى كفاءة الراوي

واستنادا إىل ... نقله من الالمعرفة إىل املعرفة املتشكلة من األخبار اجلديدة عن العروس
دف إقناع  ،أراد الراوي أداء قصة الرجل والعروس من بدايتها إىل ايتها

مل يكن  ،شابا) شعب( كان من قرية
  .)3(" ولكنه مل يكن عند ذلك قد وجد أي شيء أيضا 

على مجاعة كبرية ،)سوسيوسياسي
عن باقي القرى كما ختضع  ،تتكلم لسانا واحدا، فضال عن كوا حتمل مسة متيز هذه القرية

تكون فيه املواطنة حقا مشروعا، وحيتفظ ذه الفرضية ريثما جيد هلا ما يسوغ 
أو نفيها أثناء التحليل، كما حدد الناقد موقع الشاب الذي ينتمي إىل قرية 
فهو وإن مل يكن قد ضّيع شيئا أو وجد 

، )شيء(، وتنصهر طبيعة امللك غري املؤطرة نصيا يف 
  .)1(" يف وصلة بشيء نكرة 
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 .)1(" هل رأيت العروس ؟ 

تنصيب علىيف هذه املقطوعة  رشيد بن مالك
القائم على اسرتاتيجية االتصال باملعارف القريبة والبعيدة،،

مقررا مستوى جديدا جيسد تعديال يف  ،تنحو القصة منحى آخر بتعطيل هذا املشروع
، باإلضافة إىل التحول اجلذري احلاصل على مستوى كفاءة الراويموضوع رغبة الفاعل

نقله من الالمعرفة إىل املعرفة املتشكلة من األخبار اجلديدة عن العروس
أراد الراوي أداء قصة الرجل والعروس من بدايتها إىل ايتها

  .)2(" رياض بوجب التحري عن الرجل 
كان من قرية: " من البداية القصة رشيد بن مالك

ولكنه مل يكن عند ذلك قد وجد أي شيء أيضا  ،قد ضّيع شيئا بعد
سوسيوسياسي(حتيل من منظور  ،)شعب(يرى الناقد أن صورة 

تتكلم لسانا واحدا، فضال عن كوا حتمل مسة متيز هذه القرية
تكون فيه املواطنة حقا مشروعا، وحيتفظ ذه الفرضية ريثما جيد هلا ما يسوغ 
أو نفيها أثناء التحليل، كما حدد الناقد موقع الشاب الذي ينتمي إىل قرية 

فهو وإن مل يكن قد ضّيع شيئا أو وجد " يتحدد على صعيد امللك  ،بفاعل حالة
، وتنصهر طبيعة امللك غري املؤطرة نصيا يف ميلك يف مجيع احلاالت

يف وصلة بشيء نكرة  ،)الرجل(جيسد ملفوظ احلالة، ودخول فاعل احلالة 
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هل رأيت العروس ؟  -
رشيد بن مالكشرفأ  

،مشروع التحري
تنحو القصة منحى آخر بتعطيل هذا املشروع

موضوع رغبة الفاعل

نقله من الالمعرفة إىل املعرفة املتشكلة من األخبار اجلديدة عن العروس
أراد الراوي أداء قصة الرجل والعروس من بدايتها إىل ايتها ،الكفاءةتلك 

رياض بوجب التحري عن الرجل 
رشيد بن مالكيتناول   

قد ضّيع شيئا بعد
يرى الناقد أن صورة   

تتكلم لسانا واحدا، فضال عن كوا حتمل مسة متيز هذه القرية
تكون فيه املواطنة حقا مشروعا، وحيتفظ ذه الفرضية ريثما جيد هلا ما يسوغ  ،لنظام موحد

أو نفيها أثناء التحليل، كما حدد الناقد موقع الشاب الذي ينتمي إىل قرية  ،تأكيدها
بفاعل حالة) شعب(

ميلك يف مجيع احلاالت ،أي شيء
جيسد ملفوظ احلالة، ودخول فاعل احلالة 
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، كان 1948عام  ،ال بد أن قصته قد بدأت يف يوم من أيام حزيران األوىل
فقد تركز القتال ... طوال أكثر من ستة أشهر

حييل على البدايات  ،كتثبيت تارخيي وفضائي للنص
يدخل ) حرب(الذي تنعكس جتلياته يف وضع مضطرب 

  )3(: ويتجسد من خالل مرحلتني متمايزتني
  

  عكس الشاب يف فصلة عنه
  سلم   عكس حرب 

أخذ صورته وأصبح معرفة، وبذلك يتقدم القتال الدموي يف 
املندفعون ) الشاب(يتأسس فيه 

" يهدف من خالل الربنامج إىل حترير األراضي الفلسطينية، وجيسد 
كفاءته املتجلية يف معرفته    -حسب الناقد

لتحقيق  ،)اهلجوم، النجدة، الدفاع
األرض (يكون اهلدف منه اسرتجاع موضوع القيمة 
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ال بد أن قصته قد بدأت يف يوم من أيام حزيران األوىل
طوال أكثر من ستة أشهر ،القتال الدموي قد استمر دون انقطاع

  .)2(... " بصورة جادة يف اجلليل
كتثبيت تارخيي وفضائي للنص  ،الملفوظيستقرئ الناقد هذا 

الذي تنعكس جتلياته يف وضع مضطرب ، األوىل للصراع العريب اإلسرائيلي
ويتجسد من خالل مرحلتني متمايزتني ،)سلم(يف ثنائية ضدية مع وضع مستقر سابق 

  عكس بعد) 1948(قبل 
عكس الشاب يف فصلة عنه) أرض فلسطني(الشاب يف وصلة بامللك 

سلم   عكس حرب                                  
أخذ صورته وأصبح معرفة، وبذلك يتقدم القتال الدموي يف  ،النكرة الضائع

يتأسس فيه  ،كفعل حتويلي  ،رشيد بن مالكمن وجهة نظر 
يهدف من خالل الربنامج إىل حترير األراضي الفلسطينية، وجيسد  ،للقتال كعامل مجاعي

حسب الناقد - اليت تعكس وحدا املضمونية
اهلجوم، النجدة، الدفاع(وقدرته على توقع وبرجمة العمليات الضرورية 

يكون اهلدف منه اسرتجاع موضوع القيمة  ،برنامج سردي يعد فاعال ديناميا فيه
  .، رهان القتال الدموي يف قصة العروس)1
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ال بد أن قصته قد بدأت يف يوم من أيام حزيران األوىل"   
القتال الدموي قد استمر دون انقطاع

بصورة جادة يف اجلليل
يستقرئ الناقد هذا   

األوىل للصراع العريب اإلسرائيلي
يف ثنائية ضدية مع وضع مستقر سابق 

الشاب يف وصلة بامللك 
                                   
النكرة الضائعك لفامل  
من وجهة نظر  ،النص

للقتال كعامل مجاعي
اليت تعكس وحدا املضمونية ،صورة السيد

وقدرته على توقع وبرجمة العمليات الضرورية  ،العسكرية
برنامج سردي يعد فاعال ديناميا فيه

1() " الفلسطينية
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فعون إىل القتال هجوما كان أم وكان هو، وأنا ما زلت أجهل امسه، سّيد الذين يند
جندة أم دفاعا، إال أنه كان يشرتط أن يعرف موعد العمل بساعتني على األقل، كي يكون 

  .)2(" أمامه متسعا من الوقت للتفتيش على من يقبل أن يعريه سالحا 
جيب حتيني  -اسرتجاع األراضي الفلسطينية

يهدف إىل الدخول يف وصلة 
املتسم حبدة املعرفة، ليس أمام  ،

ن السالح البحث ع: يعقدان مهمة فك احلصار

وجود هيئة غري حمددة نصيا جيهلها 
بضرورة احلصول على  لفاعلالذي يعمل على إقناع ا

ألوىل من حزيران أن عليه فبعد من الذي زرع يف رأسه يف أحد تلك األيام ا
احلصول على السالح، وكان هذا الرأي سليما متاما، فقد تركز القتال بصورة جادة يف 
وألقى العدو ثقله هناك، وابتدأت أار املهاجرين تسيل يف التالل حنو الشمال وبدأ  

يمنته على  ،للعدو اسرديابرنامج
حنو الشمال طلبا  ،للعامل الجماعي

 ...  
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وكان هو، وأنا ما زلت أجهل امسه، سّيد الذين يند
جندة أم دفاعا، إال أنه كان يشرتط أن يعرف موعد العمل بساعتني على األقل، كي يكون 

أمامه متسعا من الوقت للتفتيش على من يقبل أن يعريه سالحا 
اسرتجاع األراضي الفلسطينية –إلجناز هذه الغاية يرى الناقد أنه 

يهدف إىل الدخول يف وصلة  )ملحقا(ا وسيطا يبرناجما سرد يشّكل" 
،بالسالح، فالنص يطرح إشكاال أمام هذا الوضع املضطرب

يعقدان مهمة فك احلصار ،إال أن يؤدي دورين متناثرين
  .)3(" متزامن مع املواجهة الدموية 

وجود هيئة غري حمددة نصيا جيهلها  ،يف بداية هذا املقطع رشيد بن مالكويالحظ 
الذي يعمل على إقناع ا ،المرسلالراوي، يمن على موقع 

فبعد من الذي زرع يف رأسه يف أحد تلك األيام ا
احلصول على السالح، وكان هذا الرأي سليما متاما، فقد تركز القتال بصورة جادة يف 
وألقى العدو ثقله هناك، وابتدأت أار املهاجرين تسيل يف التالل حنو الشمال وبدأ  

  .)4(" كل شيء كأنه يقف على احلافة 
برنامج،مالك رشيد بنمنظورمن  هذا املشهد

للعامل الجماعيواكتساح أهله وبرنامج نزوح وفرار 

... احلالتنيضائع يف كلتا ) األرض(موضوع القيمة 
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وكان هو، وأنا ما زلت أجهل امسه، سّيد الذين يند"   
جندة أم دفاعا، إال أنه كان يشرتط أن يعرف موعد العمل بساعتني على األقل، كي يكون 

أمامه متسعا من الوقت للتفتيش على من يقبل أن يعريه سالحا 
يرى الناقد أنه   

" مشروع آخر 
بالسالح، فالنص يطرح إشكاال أمام هذا الوضع املضطرب

إال أن يؤدي دورين متناثرين ،الفاعل
متزامن مع املواجهة الدموية 

ويالحظ   
الراوي، يمن على موقع 

  .السالح
فبعد من الذي زرع يف رأسه يف أحد تلك األيام امل أعر "   

احلصول على السالح، وكان هذا الرأي سليما متاما، فقد تركز القتال بصورة جادة يف 
وألقى العدو ثقله هناك، وابتدأت أار املهاجرين تسيل يف التالل حنو الشمال وبدأ  اجلليل، 

كل شيء كأنه يقف على احلافة 
هذا املشهد تويوحي  

واكتساح أهله وبرنامج نزوح وفرار  ،فضاء اجلليل
موضوع القيمة :ـللحياة، ف
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والتواطؤ من  ،بافتقار العامل اجلماعي للسالح
  ... العمل اجلماعي، وهو املسكوت عنه يف النص

لقد كان قد عقد عزمه بصورة (...) 
يزحف حتت غيوم  ،ألحد رفاقه ومضى

على يقني بأن بعض جنود العدو يف خطوطهم األمامية قد قتلوا، وأنه 
لو انتظر إىل اية املعركة لفقد فرصته، كان يعرف أم يسحبون جنودهم باحلبال بعد 

وبأسنانه فّك يد (...) وقد استطاع أن يصل بالفعل إىل احلدائق احملروقة 
ليس ألا  (...) وسرى اخلرب يف كل القرى 

... ولكن ألن البندقية اليت جاء ا كانت بندقية نادرة 
لقد استدعى يف اليوم التايل إىل القيادة 

فتح عينه عن  ،ندقية، وملا شهدها أمامه بني كفي الرجل

أقسم له الضابط أن يعيدها له بأمشاط إضافية خالل  

 فعلهاإلقناعيالذي ميارس  ،بني الضابط
هذا األخري يف االتصال ببندقيته تصري 
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بافتقار العامل اجلماعي للسالح ،وذهب الناقد إىل تأويل العجز
العمل اجلماعي، وهو املسكوت عنه يف النص إلرادةالقيادة العسكرية، ومعارضتها 

(...)  ،ال شك أنه كان أصلب من أن يرتدد كثريا
ألحد رفاقه ومضى(...) ليس بالوسع زحزحتها، لقد سّلم سالحه 

على يقني بأن بعض جنود العدو يف خطوطهم األمامية قد قتلوا، وأنه  راعدة من النار، كان
لو انتظر إىل اية املعركة لفقد فرصته، كان يعرف أم يسحبون جنودهم باحلبال بعد 

وقد استطاع أن يصل بالفعل إىل احلدائق احملروقة ... 
وسرى اخلرب يف كل القرى ... دا إىل رفاقه ومضى عائ ،القتيل على بندقيته

ولكن ألن البندقية اليت جاء ا كانت بندقية نادرة  ،كانت احلادثة األوىل من نوعها
لقد استدعى يف اليوم التايل إىل القيادة ... واحنىن الواقفون ينظرون إىل البندقية اجلديدة 

ندقية، وملا شهدها أمامه بني كفي الرجلكان الضابط قد مسع عن الب

 .هذه مرتينةشيكية

 .جيب أن آخذ هذه املرتينة إىل القيادة

أقسم له الضابط أن يعيدها له بأمشاط إضافية خالل   ،ولكي يطمئن على بندقيته

بني الضابط التعاقديإن الطابع ، رشيد بن مالك
هذا األخري يف االتصال ببندقيته تصري  رغبةوالطبيعة اإللزامية حلدوث أمل و
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وذهب الناقد إىل تأويل العجز  
القيادة العسكرية، ومعارضتها 

ال شك أنه كان أصلب من أن يرتدد كثريا"   
ليس بالوسع زحزحتها، لقد سّلم سالحه 

راعدة من النار، كان
لو انتظر إىل اية املعركة لفقد فرصته، كان يعرف أم يسحبون جنودهم باحلبال بعد 

... انتهاء القتال 
القتيل على بندقيته

كانت احلادثة األوىل من نوعها
واحنىن الواقفون ينظرون إىل البندقية اجلديدة 

كان الضابط قد مسع عن الب(...) 
  : وسعهما

هذه مرتينةشيكية -
جيب أن آخذ هذه املرتينة إىل القيادة -

ولكي يطمئن على بندقيته  
  .)1(" يومني 
رشيد بن مالكيرى   

والطبيعة اإللزامية حلدوث أمل و،إلثارة الرجل
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 ،غري أن األمور متت بنسف العالقة التعاقدية

دفعت ا ... أمام مخسة شهود من ضابط باعها يل

يف  فاعل الحالةموقع  األنا الالفظ
متصل ) امللك(برنامج سردي ملحق 

يتقاطع حتقيقه مع رغبة العجوز يف 
الزواج من ابنته، ويصطدم الربناجمان الفتقار العجوز إىل الرغبة والقدرة ولكن اشتداد القتال 

عن  التحريبرنامج بامللك، ومنها يتحقق 
وته وفق الثنائية الضدية خلاص بتنمية ثر 

تتسرب عرب تكتل  ،السيولة احلديثة يف القصة
والوضع الذي آل إليه الفلسطيين وقد 

 ،الذي ضحى حبياته من أجل احلصول على السالح والعجوز
الذي ضحى بأعز ما ميلك، مواجهة عنيفة ضد االحتالل اإلسرائيلي، غري أن الفعل 

 ،وإن بدى مفتقرا إىل اإلمدادات العربية، مل خيضع السرتاتيجية حربية واضحة املعامل
 ،تسعى إىل تكريس الوضع ،فئة من جهة ثانية

  .)1(" وتثبيت قيم اخليانة دفاعا عن مصاحلها 

تلقي النظرية الغريماسية واالشتغال على المصطلحالنقدي

105 

غري أن األمور متت بنسف العالقة التعاقدية...  ،العقد االئتمانيواجبا حيدد علة وجود 
  : )1(على حنو ما يظهر يف املقطع السردي اآليت

أمام مخسة شهود من ضابط باعها يل ،أمس اشرتيتهايمن حالل
  .)2(" مهر ابنيت الوحيدة 

األنا الالفظإىل الكشف عن اشتغال  بن مالكرشيد

برنامج سردي ملحق تندرج يف حتقيق  رغبةضمن  ،
يتقاطع حتقيقه مع رغبة العجوز يف  ،)األراضي الفلسطينيةالدفاع عن (بالربنامج األساسي 

الزواج من ابنته، ويصطدم الربناجمان الفتقار العجوز إىل الرغبة والقدرة ولكن اشتداد القتال 
بامللك، ومنها يتحقق  وصلةيف ) الالفظ(الدموي يدخل العجوز 

خلاص بتنمية ثر السالح، وحيقق الضابط مقابال لذلك برناجمه ا
  .)3()وفاء       عكس       خيانة 

السيولة احلديثة يف القصة" إىل أن بن مالك،رشيد 
والوضع الذي آل إليه الفلسطيين وقد ) الرجل(،أيقظ شعوره الوطين) الفئة الفقرية
الذي ضحى حبياته من أجل احلصول على السالح والعجوز ،الرجلبدأت هذه الفئة عرب 

الذي ضحى بأعز ما ميلك، مواجهة عنيفة ضد االحتالل اإلسرائيلي، غري أن الفعل 
وإن بدى مفتقرا إىل اإلمدادات العربية، مل خيضع السرتاتيجية حربية واضحة املعامل

فئة من جهة ثانيةلتعطيل املنظومة العسكرية من جهة، وظهور 
وتثبيت قيم اخليانة دفاعا عن مصاحلها ، وشل الفعل الثوري من أساسه
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واجبا حيدد علة وجود 
على حنو ما يظهر يف املقطع السردي اآليت

من حالل"   
مهر ابنيت الوحيدة  ،مائة جنيه

رشيديذهب  

،امللفوظ السابق
بالربنامج األساسي 

الزواج من ابنته، ويصطدم الربناجمان الفتقار العجوز إىل الرغبة والقدرة ولكن اشتداد القتال 
الدموي يدخل العجوز 

السالح، وحيقق الضابط مقابال لذلك برناجمه ا
وفاء       عكس       خيانة  : (اآلتية

رشيد وينتهي   
الفئة الفقرية( ،مجاعي

بدأت هذه الفئة عرب 
الذي ضحى بأعز ما ميلك، مواجهة عنيفة ضد االحتالل اإلسرائيلي، غري أن الفعل 

وإن بدى مفتقرا إىل اإلمدادات العربية، مل خيضع السرتاتيجية حربية واضحة املعامل ،الثوري
لتعطيل املنظومة العسكرية من جهة، وظهور 

وشل الفعل الثوري من أساسه
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واختفائه وّلد عند الراوي شعورا بالنقص 
إحساس بأنه ينتابه للتحري عن رجل
يف قيم املواطن  ،)املوت واحلياة

التحكم يف العملية النقدية يف مثل هذا العمل 

ة كلغ  واستعمالهعلى حماورة املصطلح السردي

إن النقد " : الشهرية روالن بارت

ق بني يشطر املعاين ويأيت بلغة ثانية جيعلها حتوم فوق لغة العمل األوىل، أي أنّه ينسّ 

  .)3("، لتبوح بأكثر مما حتمله الدالالت األولية للعمل اإلبداعي 

  :قراءة سيميائية في رواية الصحن للكاتبة سميحة خريس
للنقد احلديث، على اإلنتاج املتميز واملختلف لذلك 
النصوص األدبية، باعتباره عالمة إجرائية 

اليت حتدث عنها  ،يف مقاربة النص، بغية استقرائه وتأويله، عرب الوظائف األساسية
على  رشيد بن مالك، وهو ما يعمل 

يف تناول  ،يؤسس رؤية خمالفة للسائد
سميحة للكاتبة  ،الصحنوهو ما يتجلى يف مقاربته لرواية 

حيث قسم الناقد مقاربته هلذا نوان على البىن السردية للرواية 
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واختفائه وّلد عند الراوي شعورا بالنقص  ،ن اكتشاف الرجل هلذا الوضع
للتحري عن رجل ،)رياض(بتوجيه الدعوة إىل  ،استعدادا لتعويضه

املوت واحلياة( :توحد قيمتف ،تتمازج مع العروس ،يبحث عن بندقية
  

التحكم يف العملية النقدية يف مثل هذا العمل ن أ: ويف األخري ميكننا القول

على حماورة املصطلح السردي رشيد بن مالكالتحليلي، هو نتاج قدرة الناقد

روالن بارتمتمثال يف ذلك مقولة  بديلة عن املألوف فيمراودة النص،

يشطر املعاين ويأيت بلغة ثانية جيعلها حتوم فوق لغة العمل األوىل، أي أنّه ينسّ 

، لتبوح بأكثر مما حتمله الدالالت األولية للعمل اإلبداعي املشكلة للمعاين

قراءة سيميائية في رواية الصحن للكاتبة سميحة خريس 
للنقد احلديث، على اإلنتاج املتميز واملختلف لذلك يرتكز املقياس اجلمايل واملنهجي 

النصوص األدبية، باعتباره عالمة إجرائية  اهتمت السيميائية اهتماما واسعا بالعنوان يف
يف مقاربة النص، بغية استقرائه وتأويله، عرب الوظائف األساسية

، وهو ما يعمل )4() املرجعية، اإلفهامية، التناصية( ،رومان جاكبسون
يؤسس رؤية خمالفة للسائدمقاربته للنصوص السردية العربية، حيث 

وهو ما يتجلى يف مقاربته لرواية باريسي، ، من منظور 
نوان على البىن السردية للرواية ، من خالل توزع الع
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ن اكتشاف الرجل هلذا الوضعأكما   
استعدادا لتعويضهأبان _

يبحث عن بندقية
  .)2(الفلسطيين 

ويف األخري ميكننا القول 

التحليلي، هو نتاج قدرة الناقد

بديلة عن املألوف فيمراودة النص،

يشطر املعاين ويأيت بلغة ثانية جيعلها حتوم فوق لغة العمل األوىل، أي أنّه ينسّ 

املشكلة للمعاين اإلشارات

2-2-2 - 

يرتكز املقياس اجلمايل واملنهجي   
اهتمت السيميائية اهتماما واسعا بالعنوان يف

يف مقاربة النص، بغية استقرائه وتأويله، عرب الوظائف األساسية ،ناجحة
رومان جاكبسون

مقاربته للنصوص السردية العربية، حيث يف  ،حتقيقه
، من منظور النصوص

، من خالل توزع العخريس
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لة جبملة من احملمّ  ،موعة من األدوار

  :إلهام :التجليات الداللية للصحن من خالل قصة

الذي يعد والرواية يف عالقة  العنوان
تكاملية تآلفية، األول يعلن والثاين يفسر، وهو ما ال يظهر على واجهة الكتاب كإعالن 

ميارس ترحاال من ) الصحن(العنوان 
، )2(" فهو ميلك سلطة توجيه القارئ إىل عامل النص 

كباقي الشخصيات اليت تتصارع من أجل حتقيق 
حنو ما يظهر  وجودها، هلذا جند الناقد يسجل ظهور العنوان عرب كامل احملطات النصية على

إا تريد أن تأكل بصحبته فقط، لطاملا رأت احللم الذي ظنته مضحكا يف 
املاضي، حني كان العامل يرتاءى هلا صحنا كبريا واسعا يفيض باحلليب، وتبدو وهي جمرد 

ينتصب يف حلظة توتر العالقة  ،
بني إهلام ومنري، بفعل انشغاله عنها، وهي اللحظة اليت تريد فيها إهلام حتقيق الوصلة الغرامية 
املرتبطة عرب احللم بالقيمة االستهالكية 
نظور الناقد هو الفضاء الوحيد الذي ميكن أن خيرجها من هذا 

  .162، ص 1995-1994دB"Iراه، !�0$� �#���ن، 
  .51، ص a0 ،26 ،2006#� <(�0ت 4Q ا�&=�، ا�$�د 
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موعة من األدوار ،النص على عنصرين، يشكالن مسارين سرديني
  .املشاريع السردية، عرب قصيت إهلام وحنان

التجليات الداللية للصحن من خالل قصة - 1- 

العنوانعلى  ،لقصة اهلامحمور الناقد حتليله السيميائي 

تكاملية تآلفية، األول يعلن والثاين يفسر، وهو ما ال يظهر على واجهة الكتاب كإعالن 
العنوان ، بل رأى الناقد أن )1(إشهاري حمفز للقراءة فقط 

فهو ميلك سلطة توجيه القارئ إىل عامل النص "  ،املعجم إىل مضامني السياق النصي
كباقي الشخصيات اليت تتصارع من أجل حتقيق   ،ويتأسس يف الرواية، وعرب أحداثها

وجودها، هلذا جند الناقد يسجل ظهور العنوان عرب كامل احملطات النصية على
  : اآليت الملفوظ السردي

إا تريد أن تأكل بصحبته فقط، لطاملا رأت احللم الذي ظنته مضحكا يف 
املاضي، حني كان العامل يرتاءى هلا صحنا كبريا واسعا يفيض باحلليب، وتبدو وهي جمرد 

  .)3(" هرّة صغرية ناعمة، تلعق السائل الدافئ مبتعة غريبة 
،الملفوظأن الصحن يف هذا  بن مالكرشيد 

بني إهلام ومنري، بفعل انشغاله عنها، وهي اللحظة اليت تريد فيها إهلام حتقيق الوصلة الغرامية 
املرتبطة عرب احللم بالقيمة االستهالكية  ،مبنري، مستعيدة يف ذات الوقت تلك املتعة الغريبة

نظور الناقد هو الفضاء الوحيد الذي ميكن أن خيرجها من هذا للحليب، فالصحن من م
  .)1(التوتر، وجيسد لديها قيمة األلفة واحلياة 
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النص على عنصرين، يشكالن مسارين سرديني
املشاريع السردية، عرب قصيت إهلام وحنان

2-2-2 -

حمور الناقد حتليله السيميائي   
تكاملية تآلفية، األول يعلن والثاين يفسر، وهو ما ال يظهر على واجهة الكتاب كإعالن 

إشهاري حمفز للقراءة فقط 
املعجم إىل مضامني السياق النصي

ويتأسس يف الرواية، وعرب أحداثها
وجودها، هلذا جند الناقد يسجل ظهور العنوان عرب كامل احملطات النصية على

الملفوظ السردييف 

إا تريد أن تأكل بصحبته فقط، لطاملا رأت احللم الذي ظنته مضحكا يف "   
املاضي، حني كان العامل يرتاءى هلا صحنا كبريا واسعا يفيض باحلليب، وتبدو وهي جمرد 

هرّة صغرية ناعمة، تلعق السائل الدافئ مبتعة غريبة 
رشيد يرى   

بني إهلام ومنري، بفعل انشغاله عنها، وهي اللحظة اليت تريد فيها إهلام حتقيق الوصلة الغرامية 
مبنري، مستعيدة يف ذات الوقت تلك املتعة الغريبة

للحليب، فالصحن من م
التوتر، وجيسد لديها قيمة األلفة واحلياة 
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يفسر من خالله مربرات النزوع إىل مجلة من 
  : ةالقيم تظهر يف رغبة إهلام االنتقال من وسط الدار إىل عامل الصحن يف امللفوظات اآلتي

ولكنها باتت تظن أن استغراقه بفنه حيوهلا إىل التحفة الوحيدة من حلم يف 
أما هو فمنصرف بأنامله إىل ... 
يستبقيها هنا على أريكته ... متثاله، أتظن أنه سينتبه ؟ هكذا دون أن يلفت أحد انتباهه

امللل الذي يعرتيها وهي ترقبه متعبدا يف 
... كان عليها أن تثبت له أا كائن حي

ولكنها ... وهو كعادته يعانق متثاال
2(.  

لرصد توتر العالقة بني منري وإهلام  
كمحصلة طبيعية إلقصائها من عامله، عرب نسفه إمكانية التواصل ا مقابل فنها الذي 

يضم  ، وهي املالحظات اليت يضعها الناقد يف حقل معجمي موحد
، ويرى أن القيم الداللية لتلك ...)
التعبد يف (موضوع رغبته ، و)منري

ينظر ) الفظ(يؤول ما حيد أوال، مث تتقدم كـ 
ويبدو ذلك يف )4(ويسجل ويعرب عن رأيه وموقفه بالنسبة ملضمون املشهد الذي حيركه منري 

امللل الذي يعرتيها، املرارة تنساب يف حلقها، ولكنها اختنقت  حمرتف التماثيل 
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يفسر من خالله مربرات النزوع إىل مجلة من  ،آخر ملفوظ سرديينتقل الناقد عرب 
القيم تظهر يف رغبة إهلام االنتقال من وسط الدار إىل عامل الصحن يف امللفوظات اآلتي

ولكنها باتت تظن أن استغراقه بفنه حيوهلا إىل التحفة الوحيدة من حلم يف 
... لرمبا كان بإمكانه أن يصري رجال، بشرا فقط

متثاله، أتظن أنه سينتبه ؟ هكذا دون أن يلفت أحد انتباهه
امللل الذي يعرتيها وهي ترقبه متعبدا يف ... يبها وهو يعانق هوى آخرنام حب

كان عليها أن تثبت له أا كائن حي... املرارة تنساب يف حلقها... 
وهو كعادته يعانق متثاال... كيف هلا أن تلفت انتباهه إىل وجودها املفعم باحلياة

2(" وها مثله يعشق ذاته واحلجارة أا لن تتزوج معت

لرصد توتر العالقة بني منري وإهلام   ،امللفوظات السابقة رشيد بنمالك
كمحصلة طبيعية إلقصائها من عامله، عرب نسفه إمكانية التواصل ا مقابل فنها الذي 

، وهي املالحظات اليت يضعها الناقد يف حقل معجمي موحد)3(يبقى معطى ثابتا 
...)يعانق متثاله، عشقه للحجر، متعبدا يف صنعة التماثيل
منري(الوحدات املعجمية تكون عاكسة للعالقة بني الفاعل 

يؤول ما حيد أوال، مث تتقدم كـ  مالحظ:ـ، بينما تتأسس إهلام ك
ويسجل ويعرب عن رأيه وموقفه بالنسبة ملضمون املشهد الذي حيركه منري 

امللل الذي يعرتيها، املرارة تنساب يف حلقها، ولكنها اختنقت  حمرتف التماثيل 
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ينتقل الناقد عرب   
القيم تظهر يف رغبة إهلام االنتقال من وسط الدار إىل عامل الصحن يف امللفوظات اآلتي

ولكنها باتت تظن أن استغراقه بفنه حيوهلا إىل التحفة الوحيدة من حلم يف "   
لرمبا كان بإمكانه أن يصري رجال، بشرا فقط... حمرتفه

متثاله، أتظن أنه سينتبه ؟ هكذا دون أن يلفت أحد انتباهه
نام حب... املرحية

... صنعة التمثال
كيف هلا أن تلفت انتباهه إىل وجودها املفعم باحلياة

أا لن تتزوج معت... تدرك
رشيد بنمالكيعتمد   

كمحصلة طبيعية إلقصائها من عامله، عرب نسفه إمكانية التواصل ا مقابل فنها الذي 
يبقى معطى ثابتا 

يعانق متثاله، عشقه للحجر، متعبدا يف صنعة التماثيل(
الوحدات املعجمية تكون عاكسة للعالقة بني الفاعل 

، بينما تتأسس إهلام ك)صنعته
ويسجل ويعرب عن رأيه وموقفه بالنسبة ملضمون املشهد الذي حيركه منري 

امللل الذي يعرتيها، املرارة تنساب يف حلقها، ولكنها اختنقت  حمرتف التماثيل (العبارات 
  ).اخلانق
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د إىل درجة التناقض القصوى بع 
إقصائها من عامله، وخرقها للواجب االجتماعي، الذي يقيدها عن الدخول إىل حمرتفه، 
حيث أضحت فيه ديكورا أقل قيمة من متاثيل منري، وتبعا هلذا الوضع املرتدي الذي آلت 

، )لست متثاله احلي(يتجلى يف امللفوظ 
هنا تكتسي أمهية بالغة، ألنه يوضح انقالبا 
يف الوضعية االسرتاتيجية إلهلام، إزاء مشروع منري اهلادف إىل جتريدها من إنسانيتها، ألن 
امتالكها القدرة على الرفض، حيررها ويدخلها تدرجييا يف عامل تسرتجع فيه حريتها املفقودة 
وضع إهلام حدا آلالمها بتعبريها عن شعورها 
 بالتحرر والفرح، وهي األسباب اليت وقف عليها الناقد، ومت عربها تراجع إهلام عن إحداث

  .)2(" ولكنها تريده بشرا حقيقيا يأكل ويشرب 
احلدود الداللية  يف موضع آخر يذكر الناقد السياقات النصية اليت تعمل على رسم

الذي حيمل قيمة استهالكية كفاكهة 
مثرية، ويأخذ االمتداد الطبيعي للحليب، الذي مل يظهر يف النص من ناحية والصحن من 

واهتمام بالنسبة إلهلام  موضوع تحري

واألطباق القدمية إرث ... األنسب أن تضع دراقاا يف الصحن، ليس أي صحن
ميكنها أن ... أمها اليت محلت يف طرفها رمسا منمنما لروميو وجولييت يف وضع رومنسي

ولكن الصحن يف الرف األعلى ... 
وه كاملنومة، وامتدت يد البقال تقرب الصحن 
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 اللحظة السرديةويرى الناقد أن إهلام تصل يف هذه 
إقصائها من عامله، وخرقها للواجب االجتماعي، الذي يقيدها عن الدخول إىل حمرتفه، 
حيث أضحت فيه ديكورا أقل قيمة من متاثيل منري، وتبعا هلذا الوضع املرتدي الذي آلت 

يتجلى يف امللفوظ  ،فصلةإليه، يلتمس الناقد بوادر مشروع إحداث 
هنا تكتسي أمهية بالغة، ألنه يوضح انقالبا  النفي عمليةإىل أن  رشيد بن مالك

يف الوضعية االسرتاتيجية إلهلام، إزاء مشروع منري اهلادف إىل جتريدها من إنسانيتها، ألن 
امتالكها القدرة على الرفض، حيررها ويدخلها تدرجييا يف عامل تسرتجع فيه حريتها املفقودة 

وضع إهلام حدا آلالمها بتعبريها عن شعورها التيمي  ، حيث يلتمس على الصعيد
بالتحرر والفرح، وهي األسباب اليت وقف عليها الناقد، ومت عربها تراجع إهلام عن إحداث

ولكنها تريده بشرا حقيقيا يأكل ويشرب " مبنري يف امللفوظ 
يف موضع آخر يذكر الناقد السياقات النصية اليت تعمل على رسم

الذي حيمل قيمة استهالكية كفاكهة ) مثار الدراق(للعنوان، وتعددت إىل وجهتني جيسدمها 
مثرية، ويأخذ االمتداد الطبيعي للحليب، الذي مل يظهر يف النص من ناحية والصحن من 

موضوع تحرييشكالن ) الصحن والدراق(ناحية أخرى، ليصبح 

األنسب أن تضع دراقاا يف الصحن، ليس أي صحن
أمها اليت محلت يف طرفها رمسا منمنما لروميو وجولييت يف وضع رومنسي

... تضع دراقاا الناضجة يف أي صحن من هذه الصحون
وه كاملنومة، وامتدت يد البقال تقرب الصحن من دكان البقال استوقفها، أشارت حن
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ويرى الناقد أن إهلام تصل يف هذه   
إقصائها من عامله، وخرقها للواجب االجتماعي، الذي يقيدها عن الدخول إىل حمرتفه، 
حيث أضحت فيه ديكورا أقل قيمة من متاثيل منري، وتبعا هلذا الوضع املرتدي الذي آلت 

إليه، يلتمس الناقد بوادر مشروع إحداث 
رشيد بن مالكويذهب 

يف الوضعية االسرتاتيجية إلهلام، إزاء مشروع منري اهلادف إىل جتريدها من إنسانيتها، ألن 
امتالكها القدرة على الرفض، حيررها ويدخلها تدرجييا يف عامل تسرتجع فيه حريتها املفقودة 

، حيث يلتمس على الصعيد)1(
بالتحرر والفرح، وهي األسباب اليت وقف عليها الناقد، ومت عربها تراجع إهلام عن إحداث

مبنري يف امللفوظ فصلة 
يف موضع آخر يذكر الناقد السياقات النصية اليت تعمل على رسم  

للعنوان، وتعددت إىل وجهتني جيسدمها 
مثرية، ويأخذ االمتداد الطبيعي للحليب، الذي مل يظهر يف النص من ناحية والصحن من 

ناحية أخرى، ليصبح 
)3(.  

األنسب أن تضع دراقاا يف الصحن، ليس أي صحن"   
أمها اليت محلت يف طرفها رمسا منمنما لروميو وجولييت يف وضع رومنسي

تضع دراقاا الناضجة يف أي صحن من هذه الصحون
من دكان البقال استوقفها، أشارت حن
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وألن عينيها وشتا بانبهارها، ... 
وألن البقال جارهم األمني منذ األزل، فإنه جيد لزاما عليه أن يصرح هلا بأن الصحن ليس 

إنه صحن ينتمي إىل حلم ما، حلمها هي أن يأكال كغزالني بريني يف صحن النور 
" الذي سرق شعاع الشمس كله وحده، دون الصحون األخرى، األغلى مثنا واألرفع  قدرا 

حن حيتل موقعا إىل أن الص المقطع السردي
بفضل جلبه لنظر إهلام، اليت أصبحت تستجيب بشكل آيل للسلطة اليت ميارسها 

/  الباعثعليها، وهي سلطة إغرائية تشتغل على الصعيد املرئي، وحتتل فيها إهلام موقع 
، حلمل منري على االخنراط يف رؤيتها للحياة، عرب االنبهار الذي سيعيشه عند 

  . )2(جتلية صورة اإلثارة واإلغراء 
مل ينتبه من شعاع الشمس اخلارج من قلب الصحن، وال إىل استدارة الدراقات 
اليت مل تكتمل، وال اشتهى قضمة، وألنه بدا متعجبا، ورمبا مشمئزا، فإا مل تدعه لتناول 
دة، قضمتها وهي تنظر باجتاهه حبقد، واستدار هو بسرعة 
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... كان الضوء ينبعث من الصحن بصورة غريبة
وألن البقال جارهم األمني منذ األزل، فإنه جيد لزاما عليه أن يصرح هلا بأن الصحن ليس 

 ماذا تعين بليس حقيقيا ؟

 .إال أنه جمرد زجاجيبدو مثل الكريستال 

 .نعم أريده هكذا ليس حقيقيا

إنه صحن ينتمي إىل حلم ما، حلمها هي أن يأكال كغزالني بريني يف صحن النور 
الذي سرق شعاع الشمس كله وحده، دون الصحون األخرى، األغلى مثنا واألرفع  قدرا 

المقطع السرديمن خالل هذا  رشيد بن مالك

بفضل جلبه لنظر إهلام، اليت أصبحت تستجيب بشكل آيل للسلطة اليت ميارسها 
عليها، وهي سلطة إغرائية تشتغل على الصعيد املرئي، وحتتل فيها إهلام موقع 

، حلمل منري على االخنراط يف رؤيتها للحياة، عرب االنبهار الذي سيعيشه عند 
جتلية صورة اإلثارة واإلغراء  الضوء من الصحن يف اجتاه الدراق، وتعمل على

مل ينتبه من شعاع الشمس اخلارج من قلب الصحن، وال إىل استدارة الدراقات 
اليت مل تكتمل، وال اشتهى قضمة، وألنه بدا متعجبا، ورمبا مشمئزا، فإا مل تدعه لتناول 

دة، قضمتها وهي تنظر باجتاهه حبقد، واستدار هو بسرعة الدراق، تناولت بصمت واح
  .)1(" لتمثاله، منحها ظهرا باردا 
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كان الضوء ينبعث من الصحن بصورة غريبة... باجتاهها
وألن البقال جارهم األمني منذ األزل، فإنه جيد لزاما عليه أن يصرح هلا بأن الصحن ليس 

  .حقيقيا
ماذا تعين بليس حقيقيا ؟ -
يبدو مثل الكريستال  -
نعم أريده هكذا ليس حقيقيا -

إنه صحن ينتمي إىل حلم ما، حلمها هي أن يأكال كغزالني بريني يف صحن النور   
الذي سرق شعاع الشمس كله وحده، دون الصحون األخرى، األغلى مثنا واألرفع  قدرا 

)1(.  
رشيد بن مالكيتجه  

بفضل جلبه لنظر إهلام، اليت أصبحت تستجيب بشكل آيل للسلطة اليت ميارسها متميزا، 
عليها، وهي سلطة إغرائية تشتغل على الصعيد املرئي، وحتتل فيها إهلام موقع 

، حلمل منري على االخنراط يف رؤيتها للحياة، عرب االنبهار الذي سيعيشه عند المحرك
الضوء من الصحن يف اجتاه الدراق، وتعمل علىانبعاث 
مل ينتبه من شعاع الشمس اخلارج من قلب الصحن، وال إىل استدارة الدراقات "   

اليت مل تكتمل، وال اشتهى قضمة، وألنه بدا متعجبا، ورمبا مشمئزا، فإا مل تدعه لتناول 
الدراق، تناولت بصمت واح

لتمثاله، منحها ظهرا باردا 
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تحريك الذي ظهرت جتلياته يف 

إهلام لصورة اإلثارة واإلغراء، مل يكن كفيال بإحداث حتوال، نظرا الفتقاد هذه الصور للقدرة 
يف االجتاه املعاكس متاما ألميتها يف 
االجتماع به، وينخرط يف مشروع رفض البديل الذي تقدمه له، وذلك ما يتجلى يف 
 عجمية اليت حتيل على نفوره من الدراق والصحن، وهو الرفض الذي يعود إىل

  .)2(التوحيد اليت تتنافر مع سلم القيم احلاكم لعامل احملرتف والتماثيل 
استجمعت فجأة كل أوجاعها، كانت تعرف أا تتعمد نسيان كل األفراح كانت 

  .)3(" ف كالذي عاشته 
يرى الناقد أن هذا امللفوظ يقع على املستوى املعاريف حتت سلطة معرفة إهلام يف 
تسيري اللحظة الراهنة، على الرغم من الصدمة األليمة اليت تلقتها من منري، والذكريات اليت 

  .)4(رص عليه يثريها الصحن وافتقاده السلطة اإلغرائية، فهي حتتفظ به يف غرفة املالبس وحت
وأرى بفرح وميض عينيه عندما أضع الصحن الرباق بني يديه، ستعجبه لعبة 

  .)5(" الشمس اليت خبأت نورها يف أضلع الصحن، وسيقول كأنه صحن من املاس 
من ناحية  ة اجلديدة للصحن يف هذا امللفوظ،

ن ناحية ثانية بالتطورات احلدثية الناهضة على عالقتها 
بشخصيات الرواية، كما أن الصحن يف اللحظات احلامسة من حياا بدا وكأنه يفتح آفاقا 
لعالقتها مبنري، على وقع أمل يف اسرتجاع حبها الضائع، الذي تبخر وظل الصحن شاهدا 
بعث من الصحن لتعلن ميالد أمل جديد 
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الذي ظهرت جتلياته يف  ،الفعل المضاعفأن رشيد بن مالكيكتشف 
إهلام لصورة اإلثارة واإلغراء، مل يكن كفيال بإحداث حتوال، نظرا الفتقاد هذه الصور للقدرة 

يف االجتاه املعاكس متاما ألميتها يف  نريم تأويلعلى مستوى االتصال البصري، ويأيت برنامج 
االجتماع به، وينخرط يف مشروع رفض البديل الذي تقدمه له، وذلك ما يتجلى يف 
عجمية اليت حتيل على نفوره من الدراق والصحن، وهو الرفض الذي يعود إىل

التوحيد اليت تتنافر مع سلم القيم احلاكم لعامل احملرتف والتماثيل 
استجمعت فجأة كل أوجاعها، كانت تعرف أا تتعمد نسيان كل األفراح كانت 

ف كالذي عاشته حباجة إىل طاقة احلقد املختبئة وراء عشق عاص
يرى الناقد أن هذا امللفوظ يقع على املستوى املعاريف حتت سلطة معرفة إهلام يف 
تسيري اللحظة الراهنة، على الرغم من الصدمة األليمة اليت تلقتها من منري، والذكريات اليت 

يثريها الصحن وافتقاده السلطة اإلغرائية، فهي حتتفظ به يف غرفة املالبس وحت
وأرى بفرح وميض عينيه عندما أضع الصحن الرباق بني يديه، ستعجبه لعبة 

الشمس اليت خبأت نورها يف أضلع الصحن، وسيقول كأنه صحن من املاس 
ة اجلديدة للصحن يف هذا امللفوظ،اإلحياءات الداللي رشيد بن مالك

ن ناحية ثانية بالتطورات احلدثية الناهضة على عالقتها باحلاالت الشعورية إلهلام، وم
بشخصيات الرواية، كما أن الصحن يف اللحظات احلامسة من حياا بدا وكأنه يفتح آفاقا 
لعالقتها مبنري، على وقع أمل يف اسرتجاع حبها الضائع، الذي تبخر وظل الصحن شاهدا 

بعث من الصحن لتعلن ميالد أمل جديد على ذلك احلدث املأسوي، مث تأيت صورة النور املن
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يكتشف   
إهلام لصورة اإلثارة واإلغراء، مل يكن كفيال بإحداث حتوال، نظرا الفتقاد هذه الصور للقدرة 

على مستوى االتصال البصري، ويأيت برنامج 
االجتماع به، وينخرط يف مشروع رفض البديل الذي تقدمه له، وذلك ما يتجلى يف 

عجمية اليت حتيل على نفوره من الدراق والصحن، وهو الرفض الذي يعود إىلالوحدات امل
التوحيد اليت تتنافر مع سلم القيم احلاكم لعامل احملرتف والتماثيل  قيمة

استجمعت فجأة كل أوجاعها، كانت تعرف أا تتعمد نسيان كل األفراح كانت "   
حباجة إىل طاقة احلقد املختبئة وراء عشق عاص

يرى الناقد أن هذا امللفوظ يقع على املستوى املعاريف حتت سلطة معرفة إهلام يف   
تسيري اللحظة الراهنة، على الرغم من الصدمة األليمة اليت تلقتها من منري، والذكريات اليت 

يثريها الصحن وافتقاده السلطة اإلغرائية، فهي حتتفظ به يف غرفة املالبس وحت
وأرى بفرح وميض عينيه عندما أضع الصحن الرباق بني يديه، ستعجبه لعبة "   

الشمس اليت خبأت نورها يف أضلع الصحن، وسيقول كأنه صحن من املاس 
رشيد بن مالكيربط

باحلاالت الشعورية إلهلام، وم
بشخصيات الرواية، كما أن الصحن يف اللحظات احلامسة من حياا بدا وكأنه يفتح آفاقا 
لعالقتها مبنري، على وقع أمل يف اسرتجاع حبها الضائع، الذي تبخر وظل الصحن شاهدا 

على ذلك احلدث املأسوي، مث تأيت صورة النور املن
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ن مضمون الرواية يتغري بتغري الوضعيات احلدثية 

  :هو وحنان :التجليات الداللية للصحن من خالل قصة

إىل أن التجليات الداللية للصحن تنزع 
شخصية نزوعا خمالفا حلضور العنوان ذاته يف القصة السابقة، وذلك من خالل رغبة 

يف تكريس نظام يعمل على تثبيت قيم سلبية تنصهر يف املوت، على عكس توحد 

 كت يف هذه القصة، مل يقدم لنا التربيرات اليت حر
فعل عصبة الشيطنة لتدمري الطفلة حنان بطريقة بشعة، جعلت الصحن ال حييل إىل احلياة 
بل إىل املوت، ويكشف لنا الناقد الوجه الثاين للصحن الذي ترتبط معانيه بطبيعة الربنامج 

 :  
دق كأس الشاي الزجاجي برباعة، فحّوله إىل مسحوق المع، جارح، والعيون اليت 
راقبته بفضول وشغف، حتولت إىل أكف تصفق، وضحك اجلميع، وتسابقوا إىل خلط 
كأم مدفوعون وس ما، مث تباعدوا 

والكبري يقف مزهوا ... ك واهلتاف يف أشد املواقف متعة وإثارة

، وهو الوجبة موضوع قيمة يبدأ بإعداد
سد احلاجة أو حتقيق ملتعة ما، لو توقفت 
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ن مضمون الرواية يتغري بتغري الوضعيات احلدثية أل،رشيد بن مالكلص
  .هم إحياءاته الداللية

التجليات الداللية للصحن من خالل قصة - 2- 

إىل أن التجليات الداللية للصحن تنزع ،هو وحنانيف قصة  رشيد بن مالك
نزوعا خمالفا حلضور العنوان ذاته يف القصة السابقة، وذلك من خالل رغبة 

يف تكريس نظام يعمل على تثبيت قيم سلبية تنصهر يف املوت، على عكس توحد 
  .)2(قيم إجيابية لتحيل على احلياة يف قصة إهلام 

يف هذه القصة، مل يقدم لنا التربيرات اليت حر  راويالأن  رشيد بن مالك
فعل عصبة الشيطنة لتدمري الطفلة حنان بطريقة بشعة، جعلت الصحن ال حييل إىل احلياة 
بل إىل املوت، ويكشف لنا الناقد الوجه الثاين للصحن الذي ترتبط معانيه بطبيعة الربنامج 

: لفوظات اآلتية، يف امل)3(الذي تنوي عصبة الشيطنة تنفيذه 
دق كأس الشاي الزجاجي برباعة، فحّوله إىل مسحوق المع، جارح، والعيون اليت 
راقبته بفضول وشغف، حتولت إىل أكف تصفق، وضحك اجلميع، وتسابقوا إىل خلط 

كأم مدفوعون وس ما، مث تباعدوا ) يف الصحن(ذرات الزجاج املطحون بادرة 
ك واهلتاف يف أشد املواقف متعة وإثارةاستشرى الضح

يبدأ بإعداد ،أن الربنامج السردي رشيد بن مالك
سد احلاجة أو حتقيق ملتعة ما، لو توقفت  قيمةالغذائية للطفلة حنان، وهو ما يتوافق مع 
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لص، وبذلك خي)1(
هم إحياءاته الدالليةأو  ،لعنواا
2-2-2 -

رشيد بن مالكيذهب   

نزوعا خمالفا حلضور العنوان ذاته يف القصة السابقة، وذلك من خالل رغبة 
يف تكريس نظام يعمل على تثبيت قيم سلبية تنصهر يف املوت، على عكس توحد  جماعية

قيم إجيابية لتحيل على احلياة يف قصة إهلام 
رشيد بن مالكيرى   

فعل عصبة الشيطنة لتدمري الطفلة حنان بطريقة بشعة، جعلت الصحن ال حييل إىل احلياة 
بل إىل املوت، ويكشف لنا الناقد الوجه الثاين للصحن الذي ترتبط معانيه بطبيعة الربنامج 

الذي تنوي عصبة الشيطنة تنفيذه 
دق كأس الشاي الزجاجي برباعة، فحّوله إىل مسحوق المع، جارح، والعيون اليت "   

راقبته بفضول وشغف، حتولت إىل أكف تصفق، وضحك اجلميع، وتسابقوا إىل خلط 
ذرات الزجاج املطحون بادرة 

استشرى الضح... ضاحكني
 ")1(.  

رشيد بن مالكيظهر   

الغذائية للطفلة حنان، وهو ما يتوافق مع 
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املسألة املتعلقة بإعداد هذه الوجبة عند عناصر األرز والعدس والبصل، ومل تتعداه خللط هذه 
، وهو الفعل الذي يرى الناقد أنه خيرج العناصر 

  .)2() املوت(ر تسرب عربه 
حنان احلمل الوديع، شاركتهم التمتع حباهلا، نزت شفتاها دما، ومل تشعر واصلت 

عبأت طاقاا للنجاح يف  ،أن العصابة يف هذه الرواية
على أعضائها، حيث ينفذ كال منهم فعال حمددا يف 
، وتلتقي هذه األفعال يف الوجبة األساسية اليت تقدم على الصحن 
إن اختيار الصحن كفضاء حيقق نوعا من 

م يف صحن جيب ، إلقناع الطفلة بأن كل شيء يقد
إجيايب يتجلى  تأويل أن يستهلك، ومن مث التهمت الطفلة برباءة هذه الوجبة من منطلقات

والعيون اليت تراقبه بفضول وشغف حتولت إىل أكف تصفق 
واهلتاف يف أشد املواقف  استشرى الضحك

الصحن ال  تحرك، يرى الناقد أن عصبة الشيطنة 
، وتثبيت املوت ومع القيمةلتسخريه كذريعة تستثمر من خالهلا قيم احلياة، بل إلقصاء هذه 

ذلك تتصرف الصبية برباءة، وتتعامل مع الصحن وكأنه السبيل الذي يقود إىل الصفاء 
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املسألة املتعلقة بإعداد هذه الوجبة عند عناصر األرز والعدس والبصل، ومل تتعداه خللط هذه 
، وهو الفعل الذي يرى الناقد أنه خيرج العناصر وغريه العناصر مبسحوق الزجاج والرتاب

ر تسرب عربه إىل إطا) احلياة= التغذية (األوىل من إطارها الطبيعي 
حنان احلمل الوديع، شاركتهم التمتع حباهلا، نزت شفتاها دما، ومل تشعر واصلت 

)3(.  
أن العصابة يف هذه الرواية رشيد بن مالك

على أعضائها، حيث ينفذ كال منهم فعال حمددا يف  األدوار توزيعاملشروع، وجتلى ذلك يف 
، وتلتقي هذه األفعال يف الوجبة األساسية اليت تقدم على الصحن برنامج ملحق

إن اختيار الصحن كفضاء حيقق نوعا من : لالستهالك، مث يضيف الناقد
، إلقناع الطفلة بأن كل شيء يقدالمستوى الصوري مسخرا على

أن يستهلك، ومن مث التهمت الطفلة برباءة هذه الوجبة من منطلقات
  .)4(يف تشجيع الصبية على التهام الغذاء القذر 

والعيون اليت تراقبه بفضول وشغف حتولت إىل أكف تصفق (وعرب هذه العبارة 
استشرى الضحك... مث تباعدوا ضاحكني... وضحك اجلميع

، يرى الناقد أن عصبة الشيطنة )ضحكوا فضحكت
لتسخريه كذريعة تستثمر من خالهلا قيم احلياة، بل إلقصاء هذه 

ذلك تتصرف الصبية برباءة، وتتعامل مع الصحن وكأنه السبيل الذي يقود إىل الصفاء 
1(. 
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املسألة املتعلقة بإعداد هذه الوجبة عند عناصر األرز والعدس والبصل، ومل تتعداه خللط هذه 
العناصر مبسحوق الزجاج والرتاب

األوىل من إطارها الطبيعي 
حنان احلمل الوديع، شاركتهم التمتع حباهلا، نزت شفتاها دما، ومل تشعر واصلت "   

(" التهام ادرة 

رشيد بن مالكيكشف  

املشروع، وجتلى ذلك يف 
برنامج ملحقإطار 

لالستهالك، مث يضيف الناقدفضاء  بوصفه
مسخرا على األداء

أن يستهلك، ومن مث التهمت الطفلة برباءة هذه الوجبة من منطلقات
يف تشجيع الصبية على التهام الغذاء القذر 

وعرب هذه العبارة   
وضحك اجلميع

ضحكوا فضحكت... متعة وإثارة
لتسخريه كذريعة تستثمر من خالهلا قيم احلياة، بل إلقصاء هذه 

ذلك تتصرف الصبية برباءة، وتتعامل مع الصحن وكأنه السبيل الذي يقود إىل الصفاء 
1(بة اخلالصة واحمل
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خيوط الدم حول شفيت الفتاة تقوالن 
: ، تنصهر يف العالقة)2(" عرب ضحكة صافية مبحبة خالصة، أحبكم يا من تلعبون معي 

موت عكس حياة، وتعمل من جهة على جتلية الدم الذي حييل على اجلرمية والغدر والقتل 
واملوت، ومن جهة ثانية على الضحكة الصافية اليت حتيل على احملبة اخلالصة واللعب، 

  .)3(وتعكس يف الوقت نفسه وحدات هذا املشهد القيم الداللية املستثمرة يف الصحن 
يف هذا املوضوع السردي، جمموعة من املفردات املتزامنة مع 

...  

  
الضحك عن معناه األصلي املعرب 
عن السرور، ليالمس السخرية من الطفل، وهي تعّرب عن فعل غري عادي، يقود يف مجيع 

  
 ")1(  
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خيوط الدم حول شفيت الفتاة تقوالن " يتوضح لدى الناقد وجود مقابلة أساسية يف امللفوظ 
عرب ضحكة صافية مبحبة خالصة، أحبكم يا من تلعبون معي 

موت عكس حياة، وتعمل من جهة على جتلية الدم الذي حييل على اجلرمية والغدر والقتل 
واملوت، ومن جهة ثانية على الضحكة الصافية اليت حتيل على احملبة اخلالصة واللعب، 

وتعكس يف الوقت نفسه وحدات هذا املشهد القيم الداللية املستثمرة يف الصحن 
يف هذا املوضوع السردي، جمموعة من املفردات املتزامنة مع  رشيد بن مالك

  : املشهد السابق، الذي يتوزع على حقلني معجميني
  : احلقل األول

...ضحكوا، فضحكت، وبانت لقمتها(...) 
  ...واصلت التهام ادرة والضحك

  )4(" وضحكت دون أن تتوقف عن ابتالع طعامها 
الضحك عن معناه األصلي املعرب  انزياحيف هذا احلقل،  رشيد بن مالك

عن السرور، ليالمس السخرية من الطفل، وهي تعّرب عن فعل غري عادي، يقود يف مجيع 
  .احلاالت إىل املوت
  : احلقل الثاين

  ...واصل الصغار االستمتاع املريع
  ...إثارةاستشرى الضحك واهلتاف يف أشد املواقف 

" ضحكوا حىت بكت عيوم ... عال الضحك صراخ
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يتوضح لدى الناقد وجود مقابلة أساسية يف امللفوظ 
عرب ضحكة صافية مبحبة خالصة، أحبكم يا من تلعبون معي 

موت عكس حياة، وتعمل من جهة على جتلية الدم الذي حييل على اجلرمية والغدر والقتل 
واملوت، ومن جهة ثانية على الضحكة الصافية اليت حتيل على احملبة اخلالصة واللعب، 

وتعكس يف الوقت نفسه وحدات هذا املشهد القيم الداللية املستثمرة يف الصحن 
رشيد بن مالكد يّ يق  

املشهد السابق، الذي يتوزع على حقلني معجميني
احلقل األول  
(...) أكلت"   
واصلت التهام ادرة والضحك  
وضحكت دون أن تتوقف عن ابتالع طعامها   
رشيد بن مالكيالحظ   

عن السرور، ليالمس السخرية من الطفل، وهي تعّرب عن فعل غري عادي، يقود يف مجيع 
احلاالت إىل املوت

احلقل الثاين  
واصل الصغار االستمتاع املريع"   
استشرى الضحك واهلتاف يف أشد املواقف   
عال الضحك صراخ  
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يرهن الناقد وجود الوحدات املعجمية املرسومة يف هذا احلقل، ضمن عالقة انضوائية 
املتعلق وجودها مبقولة أخرى / احلياة 

يدرك وجودها على املستوى السردي من خالل فعل 
  .)2(عصبة الشيطنة املسخر لصناعة مشهد ميتع ويؤمل يف آن واحد 

، والذي يوجهه )3(" كأم مدفوعون وس ما 
للقارئ، إجابة عن تساؤل هذا األخري عن مصدر فعل العصابة، وإن كان اهلوس 
من أشكال اجلنون واالختالط والفساد، فإنه يعمل على جتلية نظامها الذي اارت قيمه 

إىل ان الشعور  رشيد بن مالك
واليت الوحدات السردية ار جمدول على مراحل تظهره 

قرفصت حنان، أكلت، تغمس أصابعها يف 
يصف بدقة األفعال  فالالفظ، 

ة اجلسدية للفتاة التغذية الذي حركته العصبة دف التصفي
، كما أن حركات االنتقال عند الفتاة من 
القرفصة، إىل غمس األصابع يف الصحن، إىل حتظري اللقمة ووضعها يف الفم وابتالعها حترك 
ضحك، صراخ، هتاف مشجع، انتشاء مث 
املشهد لتصل الطفلة إىل حالة تدهور، وباملقابل تكون العصابة قد وصلت إىل حالة 
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يرهن الناقد وجود الوحدات املعجمية املرسومة يف هذا احلقل، ضمن عالقة انضوائية 
احلياة / تتقاطع دالليا مع املتعة واإلثارة اسدتني يف مقولة 

يدرك وجودها على املستوى السردي من خالل فعل ، ويعدها حمصلة طبيعية، 
عصبة الشيطنة املسخر لصناعة مشهد ميتع ويؤمل يف آن واحد 

كأم مدفوعون وس ما " يف امللفوظ رشيد بن مالك
للقارئ، إجابة عن تساؤل هذا األخري عن مصدر فعل العصابة، وإن كان اهلوس 
من أشكال اجلنون واالختالط والفساد، فإنه يعمل على جتلية نظامها الذي اارت قيمه 

رشيد بن مالكلذلك فهي تتلذذ بإحداث األمل لدى الطفلة، ويذهب 

ار جمدول على مراحل تظهره اإلجيايب ملسالتأويل باللذة يشذ عن 
قرفصت حنان، أكلت، تغمس أصابعها يف (استهالك الفتاة للمجدرة  

، )الصحن، تعود ا ممتلئة إىل فهما، بلعت ومل تشك
التغذية الذي حركته العصبة دف التصفي برنامجالتحويلية املنخرطة يف 

، كما أن حركات االنتقال عند الفتاة من )4(وبالعمل على نقلها من احلياة إىل املوت 
القرفصة، إىل غمس األصابع يف الصحن، إىل حتظري اللقمة ووضعها يف الفم وابتالعها حترك 

ضحك، صراخ، هتاف مشجع، انتشاء مث  -وبانتظام –يف اجلهة املقابلة عند العصبة 
املشهد لتصل الطفلة إىل حالة تدهور، وباملقابل تكون العصابة قد وصلت إىل حالة 

  .)1(عالية من االنتشاء 
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يرهن الناقد وجود الوحدات املعجمية املرسومة يف هذا احلقل، ضمن عالقة انضوائية   
تتقاطع دالليا مع املتعة واإلثارة اسدتني يف مقولة 

، ويعدها حمصلة طبيعية، /املوت / 
عصبة الشيطنة املسخر لصناعة مشهد ميتع ويؤمل يف آن واحد 

رشيد بن مالكيرى   

للقارئ، إجابة عن تساؤل هذا األخري عن مصدر فعل العصابة، وإن كان اهلوس  الراوي
من أشكال اجلنون واالختالط والفساد، فإنه يعمل على جتلية نظامها الذي اارت قيمه 

لذلك فهي تتلذذ بإحداث األمل لدى الطفلة، ويذهب 
باللذة يشذ عن 

 برنامجتشكل 
الصحن، تعود ا ممتلئة إىل فهما، بلعت ومل تشك

التحويلية املنخرطة يف 
وبالعمل على نقلها من احلياة إىل املوت 

القرفصة، إىل غمس األصابع يف الصحن، إىل حتظري اللقمة ووضعها يف الفم وابتالعها حترك 
يف اجلهة املقابلة عند العصبة 

املشهد لتصل الطفلة إىل حالة تدهور، وباملقابل تكون العصابة قد وصلت إىل حالة  يتكرر
عالية من االنتشاء 
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حنان احلمل " مع نظام آخر عالقة تضاد 
، حيث يرى أن )2(" الوديع، البشر يغمر وجهها، واالمتنان يصافحهم واحدا واحدا 

) يف الظاهر(يضمن  عقد ائتماني
، ومن )ادرة يف الصحن(قيمة املوضوعات املبدلة، ضمن بنية حمكومة من جهة بالغذاء 

فجأة ظهرت أمها،  شهقت وضربت على صدرها، ضربة أحدثت ضجيجا 
مل يشاهدوا من قبل لبؤة شرسة  ... 

، يضع حدا لربنامج اللحظة السردية
للمشهد، وذلك  يالتغذية، الذي حركته العصبة، وحيدث شرخا يف املتصل االنشراح

إلدراكها املضطرب بني ضحك حييل على االنشراح، ودم حييل على املوت، وهذا التناقض 
  .)5(، أقنع األم خبطورة املؤامرة املدبرة ضد ابنتها 

الشراسة البادية على و الصراخ، الشتم 
سبيال لالنتقام، ال تعويض  رشيد بن مالك

بل ملعاقبة مواضيع القيمة على مستوى تنقل 
، وهو ما عمل يف األخري على تعطيل برنامج 

  .)1(" ولكنهم تفرعطوا حبركة أسرع من حركتها 
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عالقة تضاد ، يدخل يف النظام يوضح الناقد أن هذا

الوديع، البشر يغمر وجهها، واالمتنان يصافحهم واحدا واحدا 
عقد ائتمانيجيايب هلذه الفتاة بالعصبة، مبين أساسا على 

قيمة املوضوعات املبدلة، ضمن بنية حمكومة من جهة بالغذاء 
  .)3(جهة باجلو املفعم الذي توفره هلم 

فجأة ظهرت أمها،  شهقت وضربت على صدرها، ضربة أحدثت ضجيجا 
... صارخة شامتة كل األوباش... كسح ضحكام

اللحظة السرديةأن ظهور األم يف هذه  رشيد بن مالك
التغذية، الذي حركته العصبة، وحيدث شرخا يف املتصل االنشراح

إلدراكها املضطرب بني ضحك حييل على االنشراح، ودم حييل على املوت، وهذا التناقض 
، أقنع األم خبطورة املؤامرة املدبرة ضد ابنتها الكينونة

الصراخ، الشتم  ،إن صور الضربة احملدثة للضجيج، والعويل
رشيد بن مالكجتسد من منظور  ،ية لألماملالمح الفيزيولوج

على مستوى تنقل  البرنامج السرديبسيط للنقص الذي ميوضع
، وهو ما عمل يف األخري على تعطيل برنامج )6(العصبة أوال، ولرد االعتبار البنتها ثانيا 

ولكنهم تفرعطوا حبركة أسرع من حركتها : " فوظالعصبة وإرغامها على الفرار يف املل
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يوضح الناقد أن هذا  
الوديع، البشر يغمر وجهها، واالمتنان يصافحهم واحدا واحدا 

جيايب هلذه الفتاة بالعصبة، مبين أساسا على التواصل اإل
قيمة املوضوعات املبدلة، ضمن بنية حمكومة من جهة بالغذاء 

جهة باجلو املفعم الذي توفره هلم 
فجأة ظهرت أمها،  شهقت وضربت على صدرها، ضربة أحدثت ضجيجا "   
كسح ضحكامأفاقهم و 
  .)4(" كهذه 
رشيد بن مالكيرى   

التغذية، الذي حركته العصبة، وحيدث شرخا يف املتصل االنشراح
إلدراكها املضطرب بني ضحك حييل على االنشراح، ودم حييل على املوت، وهذا التناقض 

الكينونةوالظاهر  بني
إن صور الضربة احملدثة للضجيج، والعويل  

املالمح الفيزيولوج
بسيط للنقص الذي ميوضع

العصبة أوال، ولرد االعتبار البنتها ثانيا 
العصبة وإرغامها على الفرار يف املل

                                                
�!/���:� �H,�، ا��)2(
ر>�� ��C0 ،T��0 Uر ���.، ص :  ,&%�)3(
�!/���:� �H,�، ا��)4(
)5(�%&,  : ،T��0 U� ��<ر)
ا���Cر �N�X، ص : ,&%�)6(
�!/���:� �H,�، ا��)1(



  تلقي النظرية الغريماسية واالشتغال على المصطلحالنقدي

 

خالفا للحيز من منظور الناقد،و 
وينزاح معناه ليتحول إىل شاهد على واقع 
جرميةوعنصر مؤنسن تسند له حاستا السمع والبصر، وقادر على إصدار حكم إبستيمي 

  .)3(" رتاب شاهدا على اجلرمية 
يف هذا إن الصحن بوصفه شيئا جامدا 

املوقع يضفي عليه السلوك البشري، ويرقى إىل درجة اإلنسان ذه اخلاصيات، يف اللحظة 
اليت تنحدر فيها األنثى إىل الدرجة الدنيا، اليت تغتصب فيها إنسانيتها من عصبة تتشكل 

حنوه كاملنومة  أشارت" ، األوىل الالفظ
حنان، ويرى أنه هو و و  ،، على مستوى قصيت إهلام

مل خيرب القارئ مبصدر السلطة التنوميية للصحن، وعمل الناقد على وصف 
/ احلياة /  قيمةتتسرب عربه تيمة مركزية
اليت يقود استهالكها / املرة / املتعارضة مع ادرة 

املستثمرة القيم األساسية تعمل على إبراز 

  )التاريخ أستاذ

  الدراقات                                       ادرة
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من منظور الناقد،و  -، ويف موضع آخر من الرواية، يتأسس الصحن
وينزاح معناه ليتحول إىل شاهد على واقع  –الذي تستثمر فيه العصبة قيم املوت 

جرميةوعنصر مؤنسن تسند له حاستا السمع والبصر، وقادر على إصدار حكم إبستيمي 
رتاب شاهدا على اجلرمية الالصحن امللقى على " ، )2(على ما يلتقطه مسعه وبصره 

إن الصحن بوصفه شيئا جامدا : " بقوله رشيد بن مالكوذلك ما عناه 
املوقع يضفي عليه السلوك البشري، ويرقى إىل درجة اإلنسان ذه اخلاصيات، يف اللحظة 
اليت تنحدر فيها األنثى إىل الدرجة الدنيا، اليت تغتصب فيها إنسانيتها من عصبة تتشكل 

  .)4(" أساسا من الذكور 
الالفظويف موضع آخر جند الناقد جيمع بني عباريت 

، على مستوى قصيت إهلام)6(" احنىن حنوه كاملنوم " 
مل خيرب القارئ مبصدر السلطة التنوميية للصحن، وعمل الناقد على وصف 

تيمة مركزيةالضوء املنبعث من الصحن يف القصة األوىل، بأنه 
املتعارضة مع ادرة / احللوة / اسدة يف استهالك الدراقات 

تعمل على إبراز  ،ثنائية ضديةإىل املوت، وعليه استنبط الناقد 
  )7(: يف الصحن على النحو اآليت
أستاذ(الصحن)                إهلام(الصحن 

  املوت/ عكس / احلياة 
الدراقات                                       ادرة–
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ويف موضع آخر من الرواية، يتأسس الصحن  
الذي تستثمر فيه العصبة قيم املوت 

جرميةوعنصر مؤنسن تسند له حاستا السمع والبصر، وقادر على إصدار حكم إبستيمي 
على ما يلتقطه مسعه وبصره 

وذلك ما عناه   
املوقع يضفي عليه السلوك البشري، ويرقى إىل درجة اإلنسان ذه اخلاصيات، يف اللحظة 
اليت تنحدر فيها األنثى إىل الدرجة الدنيا، اليت تغتصب فيها إنسانيتها من عصبة تتشكل 

أساسا من الذكور 
ويف موضع آخر جند الناقد جيمع بني عباريت   

" ، والثانية )5(" 
مل خيرب القارئ مبصدر السلطة التنوميية للصحن، وعمل الناقد على وصف  ،)الالفظ(

الضوء املنبعث من الصحن يف القصة األوىل، بأنه 
اسدة يف استهالك الدراقات 

إىل املوت، وعليه استنبط الناقد 
يف الصحن على النحو اآليت

–الضوء          
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بالصحن  )والد منري( إىل أن اختالف عالقة أستاذ التاريخ
ألن يف املؤامرة، )الهو(مشاركته 

السمة اإلنسانية، وبالتايل القدرة 
وجره إىل الفضاء الذي سيتلقى فيه 
الذي حيكي قّصة ال خترج عن دائرة وصف حلظات استيهامية 

كان يستطيع ... عّدل من االنقالب اجلزئي للصحن
أن يفاخر بكونه شاهدا على املؤامرة، بل شريكا أساسيا فيها، وبشجاعة منقطعة النظري 

" متآمرا باملشاركة، بكمشة تراب متسخة، متآمرا بالصمت 

ان الصحن رغب أن يعيش جتربة يتأسس 
بادرة، يكون اهلدف منها على املستوى 
محله على اإلقناع خبطورة الفعل التدمريي، الذي اشرتك يف ممارسته مع العصبة على 

لدى الناقد اليت ترتجم  الرغبةرمية، تلك 
يف فعل حاسم، حيرر الفتاة من براثن العصبة، أمام السطوة اجلماعية اليت أضعفت رغبته 

  .)4(وتصفية الفتاة 
بعد قراءة نظرية جلزء من  ،–السيميائيات السردية 

خبصوص هذا  ،، وتوصيفه للمشاكل املنهجية املطروحة
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إىل أن اختالف عالقة أستاذ التاريخ ،رشيد بن مالك
مشاركته : عن العالقة السابقة، يتوضح يف اعتبارين أساسيني مها

السمة اإلنسانية، وبالتايل القدرة  الالفظ، يكون قد أضفى عليه )الهو(الصحن مبناداة 
وجره إىل الفضاء الذي سيتلقى فيه  ،)الهو(على الكالم والقدرة أيضا على تقومي مسار 

الذي حيكي قّصة ال خترج عن دائرة وصف حلظات استيهامية " )الهو(العقوبة وباملقابل فإن 
  .)2(خبضوع تام لنداء الصحن 

عّدل من االنقالب اجلزئي للصحن... تقدم دوء، واحنىن حنوه
أن يفاخر بكونه شاهدا على املؤامرة، بل شريكا أساسيا فيها، وبشجاعة منقطعة النظري 

متآمرا باملشاركة، بكمشة تراب متسخة، متآمرا بالصمت ... شارك بصمته ضمن املوقف

ان الصحن رغب أن يعيش جتربة يتأسس  ،ه امللفوظاتيف هذ رشيد بن مالك
بادرة، يكون اهلدف منها على املستوى  وصلةللهو، يف سبيل إدخاله يف 

محله على اإلقناع خبطورة الفعل التدمريي، الذي اشرتك يف ممارسته مع العصبة على 
رمية، تلك يرغب يف املشاركة باجل ،حنان، ومل يكن رغم تآمره

يف فعل حاسم، حيرر الفتاة من براثن العصبة، أمام السطوة اجلماعية اليت أضعفت رغبته 
وتصفية الفتاة ) وجوب القيام بالفعل(املتماهية يف رغبة العصبة 
السيميائيات السردية : يف مؤلفه رشيد بن مالك

، وتوصيفه للمشاكل املنهجية املطروحةاإلجنازات السيميائية العربية الراهنة
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رشيد بن مالكيذهب   

عن العالقة السابقة، يتوضح يف اعتبارين أساسيني مها
الصحن مبناداة 

على الكالم والقدرة أيضا على تقومي مسار 
العقوبة وباملقابل فإن 

خبضوع تام لنداء الصحن  يستجيب)1(" 
تقدم دوء، واحنىن حنوه"   

أن يفاخر بكونه شاهدا على املؤامرة، بل شريكا أساسيا فيها، وبشجاعة منقطعة النظري 
شارك بصمته ضمن املوقف

)3(.  
رشيد بن مالكيرى  

للهو، يف سبيل إدخاله يف  كمحركفيها 
محله على اإلقناع خبطورة الفعل التدمريي، الذي اشرتك يف ممارسته مع العصبة على  ،املعاريف

حنان، ومل يكن رغم تآمره
يف فعل حاسم، حيرر الفتاة من براثن العصبة، أمام السطوة اجلماعية اليت أضعفت رغبته 

املتماهية يف رغبة العصبة 
رشيد بن مالكينتقل 

اإلجنازات السيميائية العربية الراهنة
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إىل مقاربة جمموعة من النصوص السردية اجلزائرية بالدرس 

بقراءة  رشيد بن مالكاستهلها : 
 .يف النظام السيميائي لفاحتة الرواية، كوا ملحقة زمنيا بالنص ومرتبطة به دالليا

واستكناه دالالته اليت تثري » نوار اللوز
  .وجتلياته الداللية الداخلية ،

وينتقل الناقد إىل تصنيف وتأطري املكونات الشكلية والداللية لشخوص الرواية 
 غريماسالنحوي والسردي واألديب، معتدا يف ذلك بتعاريف 

خبصوص  جيرار جينيتوتعاريف 
) ...كالشخصية الغائبة، والشخصية الحاضرة

فريدة من نوعها يف " باإلضافة إىل تعرضه لفحص املكون الداليل السم الشخصية كظاهرة 
وتثبيته لدور الشخصية املوضوعايت املؤثر 

اقتصر فيها : صجياللي خالّ : 
من خالل حتليل الربامج السردية 

مواضيع القيمة و المنفذينوالفاعلين 

يف حقبة  ،متس بشكل مباشر العالقة بني السلطة والشعب
وتنتهي بأحداث أكتوبر األليمة اليت 
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إىل مقاربة جمموعة من النصوص السردية اجلزائرية بالدرس ،التوجه السيميائي النقدي اجلديد
  : والتحليل، ومن أعماله يف هذا اإلطار

: واسيني األعرج: لـوزاللّ ار نوّ دراسة حتليلية لرواية 
يف النظام السيميائي لفاحتة الرواية، كوا ملحقة زمنيا بالنص ومرتبطة به دالليا

نوار اللوز« ويشغل الناقد حيزا آخر لدراسة العنوان 

،للنص السرديةالبنية إال بتتبع  ،إجابة هلاتساؤالت ال يلقى 
وينتقل الناقد إىل تصنيف وتأطري املكونات الشكلية والداللية لشخوص الرواية 

النحوي والسردي واألديب، معتدا يف ذلك بتعاريف : حسب مستويات التحليل
وتعاريف  )كالشخصية المرجعية(للمصطلحات 

كالشخصية الغائبة، والشخصية الحاضرة(تقسيمات الشخصية حسب زمن السرد 

باإلضافة إىل تعرضه لفحص املكون الداليل السم الشخصية كظاهرة 
وتثبيته لدور الشخصية املوضوعايت املؤثر ،ته وغناه الداليلالرواية اجلزائرية، من حيث هيمن

  .)1(" يف سلوكها وأفعاهلا 
: لـ عواصف جزيرة الطيورقراءة سيميائية يف رواية 

من خالل حتليل الربامج السردية "  ،الناقد على فحص املضامني الداللية للرواية
الفاعلين والرهانات املوجودة بني  ،األساسية للقصة

متس بشكل مباشر العالقة بني السلطة والشعباليت و ... املستهدفة
وتنتهي بأحداث أكتوبر األليمة اليت  ،تارخيية طويلة تبدأ بالغزو الفرنسي للجزائر
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التوجه السيميائي النقدي اجلديد
والتحليل، ومن أعماله يف هذا اإلطار

دراسة حتليلية لرواية  -1
يف النظام السيميائي لفاحتة الرواية، كوا ملحقة زمنيا بالنص ومرتبطة به دالليا

ويشغل الناقد حيزا آخر لدراسة العنوان   
تساؤالت ال يلقى 

وينتقل الناقد إىل تصنيف وتأطري املكونات الشكلية والداللية لشخوص الرواية   
حسب مستويات التحليل

للمصطلحات  كورتيسو
تقسيمات الشخصية حسب زمن السرد 

باإلضافة إىل تعرضه لفحص املكون الداليل السم الشخصية كظاهرة 
الرواية اجلزائرية، من حيث هيمن

يف سلوكها وأفعاهلا 
قراءة سيميائية يف رواية  -2

الناقد على فحص املضامني الداللية للرواية
األساسية للقصة

املستهدفة
تارخيية طويلة تبدأ بالغزو الفرنسي للجزائر
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، أوضح من خالهلا الناقد التجليات الداللية 

من  ،من النقاد الذين يدرسون السيميائية كأنظمة دالة
جتاوز املعضلة " خالل الظواهر االجتماعية املالبسة للنص، وحياول بقدر اإلمكان 

رغبة منه يف حتقيق الوصلة العلمية      

حاول جتاوز  –من خالل ممارساته السيميائية 
لألنظمة اخلاصة، مبا فيها املرجعيات الثقافية والسياسية املنبين عليها 

أي ممارسة (سريورة سيميائية يف املعجم املعقلن لنظرية اللغة بأنه 
اليت ) والعمليات ثحداالعالقات واأل

مبقاربة  ،، حيث استبدل الناقد البنية اخلطابية
، تموضعة يف مستويني سطحي وعميق

تتحكم يف توزيع القيم وتشكل  
التعرف على املعىن " املعىن داخل النص، وذلك استجابة للمنجز الغرمياسي القائل بأن 

، وهو ما يظهر جليا يف )4(" ال ينفصل عن امليكانيزمات اليت أنتجته 
 حتمل اليتالنقدية، وباألخص تلك املطبقة على النصوص السردية 

دور أساسي يف إبراز مكامن وعمق النص 
وز لواسيني ار اللّ نوّ وحمد رضا حوحو

��، رؤ,� �#&�� وا�"Bز,/، ا�=�ھ�ة، �a"د ا�������4 ا��B!B4 ا�Q s:� 246، ص 02009:�� ا��اھ4، �����ء ا���د.  
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، أوضح من خالهلا الناقد التجليات الداللية )1("  1988هزت اجلزائر املستقلة يف 
 .اجلزائري روائي النص اليف ،للخطاب التارخيي

من النقاد الذين يدرسون السيميائية كأنظمة دالة رشيد بن مالكيعد 
خالل الظواهر االجتماعية املالبسة للنص، وحياول بقدر اإلمكان 

رغبة منه يف حتقيق الوصلة العلمية       ،بتبسيط اخلطاب النقدي،املصطلحية
 ")2(.  

من خالل ممارساته السيميائية  –رشيد بن مالكوما يالحظ أن 
لألنظمة اخلاصة، مبا فيها املرجعيات الثقافية والسياسية املنبين عليها  ،البىن اللغوية الداخلية

يف املعجم املعقلن لنظرية اللغة بأنه " اخلطاب، الذي يتحدد 
العالقات واأل(ومجاع من الوقائع السيميائية ) لغوية وغري لغوية

، حيث استبدل الناقد البنية اخلطابية)3(" يب للغة رك تتموضع على املستوى امل
،  تموضعة يف مستويني سطحي وعميق،مصطلحيةمموالت حمس على تؤس

 ،وشبكة عالئقية ،يتمفصالن بدورمها إىل مكونات سردية
املعىن داخل النص، وذلك استجابة للمنجز الغرمياسي القائل بأن 

ال ينفصل عن امليكانيزمات اليت أنتجته  ،
النقدية، وباألخص تلك املطبقة على النصوص السردية  رشيد بن مالك

دور أساسي يف إبراز مكامن وعمق النص  لمكانامصطلحات : ـل أنالطابع اجلزائري، إذ 
حمد رضا حوحوأ:لـقصة عائشة :مثل ،رواياتقصص و 
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هزت اجلزائر املستقلة يف 
للخطاب التارخيي

يعد   
خالل الظواهر االجتماعية املالبسة للنص، وحياول بقدر اإلمكان 

املصطلحية
" بالقارئ 

وما يالحظ أن   
البىن اللغوية الداخلية

اخلطاب، الذي يتحدد 
لغوية وغري لغوية

تتموضع على املستوى امل
،منهجية إجرائية

يتمفصالن بدورمها إىل مكونات سردية
املعىن داخل النص، وذلك استجابة للمنجز الغرمياسي القائل بأن 

،وحتديد حجمه
رشيد بن مالكمقاربات 

الطابع اجلزائري، إذ 
قصص و السردي يف 
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يساعد على تقوية " ، وذلك ألنه 
، فضال عن )1(" احلديثة ية أوىل يف شكل الرواية األدبية

فاالرتباط باملكان هو ارتباط بالذات، 

رشيد بن :لـحليلية يف األعمال الت

واستغالل القضايا النظرية ،لتنويع زوايا النظر إىل النص
والوقوف عند جتلياته الداللية  

ريح  روايةل من قبيلا، وهو ما نلمسه يف قراءته ألعم

يف القراءة السيميائية  رشيد بن مالك
ميكن فحصه من وجهة نظر  -
أو من وجهة نظر اجتماعية  ،

التعالق بني شكلي ميكن أن حنلله بإحداث 
ال خترج عن كوا مركب الكالم، أي ما يدل عليه 
، ويرن يف وجوده الداليل إىل الفعل 

م الغرمياسية يف حماورة للمفاهي 

ا حتمله افراغا ملو  ،يف اخلطاب السردي

  .164، ص �2001#��� ا�_�U0 ،s ا��'�ع إ�F ا�&1، درا��ت 4Q ا5دب وا�&=�، دار 3'�ء �#7'�<� وا�&��، ا�=�ھ�ة، 
أھ9 ا�=#^، �J�7  ، را�1�7طا��,U !(و!4، ا��Xا>�ت وا�_�(ن �$`

)3( A.J.Greimas et autres, sémiotique, dectionnaire raisonné de la théiorie du langage, P 132.
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، وذلك ألنه جياللي خّالص : ـلعواصف جزيرة الطيور 
ية أوىل يف شكل الرواية األدبيةويكتسب أمهاجلانب الفوتوغرايف، 

فاالرتباط باملكان هو ارتباط بالذات، " ،عالقته بالشخصية على مستوى اإلحساس
  )2(" بالكيان، بل باحلياة كلها

يف األعمال التويتعزز حضور املصطلح السيميائي السردي 
لتنويع زوايا النظر إىل النص ،توظيفه يظهر يف

 ،إلصغاء إىل نبضات النصيف االسيميائية، وتسخريه 
، وهو ما نلمسه يف قراءته ألعمناللقارئ منها استجالء للمعاين ومتكي

رشيد بن مالكاستند الناقد حيثعبد الحميد بن هدوقة

- مصطلح الفضاء"الرواية إىل فرضية مؤداها أن 
،(...)ومن وجهة نظر نفسية فيزيولوجية (...) 
ميكن أن حنلله بإحداث " كما .)3("ثقايف للطبيعة  

ال خترج عن كوا مركب الكالم، أي ما يدل عليه  ،التعبري واملضمون، ونظرة الناقد للفضاء
، ويرن يف وجوده الداليل إىل الفعل )التعبري(هو من غري طبيعة ما يدل به 

  .)4(املمارس فيه والقيم احملققة يف استعماله 

 رشيد بن مالكل متثّ  ويف النهاية نشري اىل أنّ 

يف اخلطاب السردي لتطبيقاا عن كونه  إجالء  ج، ال خير 
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عواصف جزيرة الطيور واألعرج، 

اجلانب الفوتوغرايف، 
عالقته بالشخصية على مستوى اإلحساس

بالكيان، بل باحلياة كلها
ويتعزز حضور املصطلح السيميائي السردي   
يظهر يف ، ومالك

السيميائية، وتسخريه 
استجالء للمعاين ومتكي

عبد الحميد بن هدوقة :لـالجنوب 

الرواية إىل فرضية مؤداها أن  لفضاء
(...) هندسية 

 مكتنظي  ،ثقافية
التعبري واملضمون، ونظرة الناقد للفضاء

هو من غري طبيعة ما يدل به ، و )املضمون(
املمارس فيه والقيم احملققة يف استعماله 

ويف النهاية نشري اىل أنّ 

، ال خير املصطلح
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تسهم يف هندسة النص من ناحية، واحملافظة على اصالته من ناحية 

من التحكم يف املمارسة  من خالهلا اىل متكني القارئ العريب

اثناء  للمصطلح السردي الغرمياسي
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تسهم يف هندسة النص من ناحية، واحملافظة على اصالته من ناحية  مصطلحاا من معاين

من خالهلا اىل متكني القارئ العريبسعى الناقد 

للمصطلح السردي الغرمياسي األبعاد املنطقية والتطبيقات الريّاضية،وجتاوز 
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مصطلحاا من معاين

سعى الناقد اخرÒكما 

،وجتاوز التحليلية

 .التحليلعملية 

  



 المصطلح السيميائي السردي عند رشيد بن مالك

 

إىل  ،جهاز مفاهيمي يرتجم عرب نسق لغوي
ويتوسل املختصون  ،كفيلة بالكشف عن البىن الداخلية لذلك احلقل

بينما  اجلهاز املفاهيمي هذاعلى اختالف توجهام الفكرية بتلك االصطالحات على ضبط
مبا حيقق مبدأ ، )1("ميارس املصطلح املرتجم ترحاال وظيفيا حتررفيه القواعد املعجمية

ناخا فكريا على ولعل الكثري من املفاهيم الغربية جاءت جاهزة قبل أن ينشأ هلا م
وهو ما دفع ألعمال األدبية اليت تنطبق عليها، 

  .مبوضوع ترمجة املصطلح النقدي للظهور يف النقد العريب املعاصر
به السرديات أحدث حتوال كبريا 

وآية ذلك مبادرة مجيع النقاد   ،من حيث عدد املنشغلني العرب برتمجة الدراسات السردية
النقدي العريب املعاصر يف  احلقل

رتمجة والتعريب الفوضى واالضطراب والرؤية الشخصية املرافقة لعمليات ال

أحد املنتمني إىل املدرسة السيميائية 
أصيل وترمجة عدد كبري من ،بتممن كان هلم السبق يف إثراء الدرس السيميائي العريب
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جهاز مفاهيمي يرتجم عرب نسق لغوي،من املسلم به أن لكل حقل معريف

كفيلة بالكشف عن البىن الداخلية لذلك احلقل  ،وحدات اصطالحية
على اختالف توجهام الفكرية بتلك االصطالحات على ضبط

ميارس املصطلح املرتجم ترحاال وظيفيا حتررفيه القواعد املعجمية
  .املثاقفة مع اآلخر

ولعل الكثري من املفاهيم الغربية جاءت جاهزة قبل أن ينشأ هلا م
ألعمال األدبية اليت تنطبق عليها، الساحة النقدية العربية، وقبل أن ترقى مجلة ا

مبوضوع ترمجة املصطلح النقدي للظهور يف النقد العريب املعاصر
به السرديات أحدث حتوال كبريا  متّيزتالذي االنتشار املذهل أن  غبار عليه

من حيث عدد املنشغلني العرب برتمجة الدراسات السردية
احلقلاملصطلح السردي يف  برعمة وتطويرإىل –

الفوضى واالضطراب والرؤية الشخصية املرافقة لعمليات ال
  .صطلح السيميائي السردي
أحد املنتمني إىل املدرسة السيميائية  رشيد بن مالكالدكتور  ،ويعد الباحث اجلزائري

ممن كان هلم السبق يف إثراء الدرس السيميائي العريب
  .املصطلحات السيميائية السردية نقال عن الفرنسية
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  :تمهيد
من املسلم به أن لكل حقل معريف

وحدات اصطالحية
على اختالف توجهام الفكرية بتلك االصطالحات على ضبط

ميارس املصطلح املرتجم ترحاال وظيفيا حتررفيه القواعد املعجمية" 
املثاقفة مع اآلخر

ولعل الكثري من املفاهيم الغربية جاءت جاهزة قبل أن ينشأ هلا م
الساحة النقدية العربية، وقبل أن ترقى مجلة ا

مبوضوع ترمجة املصطلح النقدي للظهور يف النقد العريب املعاصر
غبار عليهومما ال 

من حيث عدد املنشغلني العرب برتمجة الدراسات السردية
–حبكم التأثر  –

الفوضى واالضطراب والرؤية الشخصية املرافقة لعمليات ال تعمهمناخ 
صطلح السيميائي السرديللم

ويعد الباحث اجلزائري
ممن كان هلم السبق يف إثراء الدرس السيميائي العريب ،الفرنسية

املصطلحات السيميائية السردية نقال عن الفرنسية
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مبا محله من املفاهيم املنجزة لدى أقطاب 
عرب مشروع  ،على تقصي التيارات املتفاعلة يف البيئة النقدية العربية

للمصطلح  النظري والرتمجة السيميائي

  :السيميائي السردي في الدراسات العربية النقدية
هو تعدد اآلليات القرائية  ،في الساحة النقدية العربية عموما

  .واالنفتاح املعريف واملنهجي على النقد الغريب
مبثابة اآلليات السائدة واملنهجية يف حماورة النصوص 

ذا فاعلية  –يعترب على تأخره يف النقد العريب 
: اإلجرائية لتشمل إمكانياتهوتتسع فوق 

  ...النحت والرسم بكل أشكاله
نقرأ اآلن " فأصبحنا  ،لقد سعت السيميائية إىل إدراك الدالئل السردية للنصوص

وعلم عالمات األزياء أو املوضة وعلم 

بصفة عامة وسيمياء السرد املسائل املطروحة يف النقد السيميائي 
مسألة املصطلح، الذي جيدر بنا الوقوف على واقعه يف النقد العريب نظرا 

  .للوظيفة اإلجرائية اخلطرية اليت حيتلها املصطلح السردي يف تأويل وقراءة وإنتاج النصوص
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مبا محله من املفاهيم املنجزة لدى أقطاب  ،ساعدته معاصرة املد البنيوي
على تقصي التيارات املتفاعلة يف البيئة النقدية العربية ،السيميولوجيا األوروبية

السيميائي التلقي: يندرج ضمن دراسة مجعت بني

السيميائي السردي في الدراسات العربية النقديةواقع المصطلح 
في الساحة النقدية العربية عمومامن املتعارف عليه

واالنفتاح املعريف واملنهجي على النقد الغريب ،بفعل املثاقفة 
مبثابة اآلليات السائدة واملنهجية يف حماورة النصوص  ،وتعد املناهج النقدية احلديثة

يعترب على تأخره يف النقد العريب  –األدبية، ولعل أمهها املنهج السيمائي الذي 
وتتسع فوق  ،طبيقيةتال نطاقاتهميكن هلا أن تتجاوز 

النحت والرسم بكل أشكاله، اإلشهار، األزياء، املوسيقى، 
لقد سعت السيميائية إىل إدراك الدالئل السردية للنصوص

وعلم عالمات األزياء أو املوضة وعلم  ،عن علم عالمات املسرح وعلم عالمات السينما
  .)1(" وما شابه ذلك من ااالت  ،اإلنرتنت

املسائل املطروحة يف النقد السيميائي ولعل من أهم 
مسألة املصطلح، الذي جيدر بنا الوقوف على واقعه يف النقد العريب نظرا 

للوظيفة اإلجرائية اخلطرية اليت حيتلها املصطلح السردي يف تأويل وقراءة وإنتاج النصوص
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ساعدته معاصرة املد البنيوي كما
السيميولوجيا األوروبية

يندرج ضمن دراسة مجعت بني ،سيميائي
  .السردي
واقع المصطلح  -1

من املتعارف عليه
 ،للظواهر األدبية

وتعد املناهج النقدية احلديثة
األدبية، ولعل أمهها املنهج السيمائي الذي 

ميكن هلا أن تتجاوز ،متعددة
، اإلشهار، األزياء، املوسيقى، الصورة

لقد سعت السيميائية إىل إدراك الدالئل السردية للنصوص
عن علم عالمات املسرح وعلم عالمات السينما

اإلنرتنتعالمات 
ولعل من أهم 

مسألة املصطلح، الذي جيدر بنا الوقوف على واقعه يف النقد العريب نظرا : بصفة أدق
للوظيفة اإلجرائية اخلطرية اليت حيتلها املصطلح السردي يف تأويل وقراءة وإنتاج النصوص
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ى التداخل والتطبيق ي واإلجرائي فوض
للمصطلح السردي، دون إحكام نظريته وعلمه، فالسرد يشمل أنواع القص كلها من 

إىل القصة واألقصوصة ... كالطرفة والنادرة واملسامرة والليلة

 ،زمخا من النقاد والباحثني إىل االستسالم
 ،ورهن املصطلح بالقطيعة اإلبستيميولوجية مع تارخيه ولغته العربية، ومما زاد يف تلك القطيعة

ويقدم  ،فكل باحث يرتجم وفق هواه
ال يلقى هلا القارئ العريب ما ،و ص

إىل إشاعة جهود واجتاهات دراسة املصطلح السردي 
الغريب يف كتاباته، حيث اشتغل النقاد املغاربة على تسويد الصفحات اليت عرضت للمنجز 

" : عرب دراسات كل منوذلك يف حماولة لفهم حداثة النقد اجلديد 
حسن الواد، حممد الصاحل بن عمر، الرشيد املغريب، حممد طرشونة علي العشي، راضية كبري 

بني  ،إىل العربيةتأرجحت مسألة نقل املصطلح 
ولعل هذه املشاكل  ،"ف املصطلحات املستعملة 

من تشتت املادة واإلام يف املصطلح تعود إىل حداثة مقولة النقد اللساين العريب بإزاء النقد 
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ي واإلجرائي فوضعلى املستوى التنظري  ،لقد أظهر النقد
للمصطلح السردي، دون إحكام نظريته وعلمه، فالسرد يشمل أنواع القص كلها من 

كالطرفة والنادرة واملسامرة والليلة  ،احلكاية وأشكاهلا املتوارثة
  .والرواية املطولة وغريها

زمخا من النقاد والباحثني إىل االستسالمدفعت  ،واملالحظ أن آلية الرتمجة والتعريب
ورهن املصطلح بالقطيعة اإلبستيميولوجية مع تارخيه ولغته العربية، ومما زاد يف تلك القطيعة

فكل باحث يرتجم وفق هواه"  ،استنكار هؤالء آللية االستعمال العريب للمصطلح
صترمجاته دون أن يعرضها على الباحثني يف حقل االختصا

  .)1(" يقابلها يف ثقافته 
إىل إشاعة جهود واجتاهات دراسة املصطلح السردي  ،افت البحث النقدي العريب

الغريب يف كتاباته، حيث اشتغل النقاد املغاربة على تسويد الصفحات اليت عرضت للمنجز 
وذلك يف حماولة لفهم حداثة النقد اجلديد هذا امليدان، 

حسن الواد، حممد الصاحل بن عمر، الرشيد املغريب، حممد طرشونة علي العشي، راضية كبري 
تأرجحت مسألة نقل املصطلح ، و )2("  وعبد السالم وحممد رشيد ثابت

ف املصطلحات املستعملة وتراد ،اخللط الذي ظهر يف هذه احملاوالت
من تشتت املادة واإلام يف املصطلح تعود إىل حداثة مقولة النقد اللساين العريب بإزاء النقد 
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لقد أظهر النقد
للمصطلح السردي، دون إحكام نظريته وعلمه، فالسرد يشمل أنواع القص كلها من 

احلكاية وأشكاهلا املتوارثة
والرواية املطولة وغريها

واملالحظ أن آلية الرتمجة والتعريب
ورهن املصطلح بالقطيعة اإلبستيميولوجية مع تارخيه ولغته العربية، ومما زاد يف تلك القطيعة

استنكار هؤالء آللية االستعمال العريب للمصطلح
ترمجاته دون أن يعرضها على الباحثني يف حقل االختصا

يقابلها يف ثقافته 
افت البحث النقدي العريب

الغريب يف كتاباته، حيث اشتغل النقاد املغاربة على تسويد الصفحات اليت عرضت للمنجز 
هذا امليدان،  الغريب يف

حسن الواد، حممد الصاحل بن عمر، الرشيد املغريب، حممد طرشونة علي العشي، راضية كبري 
وعبد السالم وحممد رشيد ثابت

اخللط الذي ظهر يف هذه احملاوالت
من تشتت املادة واإلام يف املصطلح تعود إىل حداثة مقولة النقد اللساين العريب بإزاء النقد 
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املقابل املنشود املعرب عن املصطلح األجنيب 
مرادف ال تتوفر فيه الدقة الوفية لروح املصطلح 
مع بعض التعديل الصويت، الذي ميليه اللسان 
فضال عن االختالط الناجم عن تعدد 

اليت ال تزال  ،عمال املصطلحات
راسات السردية األوروبية احلديثة، 
اليت تعد احملك احلقيقي لتداول املصطلح السيميائي 

وائية احلاملة على غرار النصوص الر 
: " يف قولهعلي نجيب إبراهيم 

وبعد ... واملقامات السردية) التبئري
تبعا للتغري احلاصل يف مصدرها، 
من دون أي تنسيقوتكون النتيجة فضوى 

ينقلب إىل احلكي  Recitث أزمات النقد الروائي، فمصطلح القص 
إىل البنية احلكائية وبالتايل تنقلب 

Narrativité  مشاكل مجة يف ترمجته
من العلم فتداخل مع لفظة 
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املقابل املنشود املعرب عن املصطلح األجنيب أمام فكثريا ما يقف املرتجم حائرا 
مرادف ال تتوفر فيه الدقة الوفية لروح املصطلح واملوازي له، مما يضطره إىل استخدام 

مع بعض التعديل الصويت، الذي ميليه اللسان  ،أو نقله كما هو يف لغته األصلية
فضال عن االختالط الناجم عن تعدد ا يؤدي إىل غموض املصطلح املرتجم، 

عمال املصطلحاتمرادفات املصطلح الواحد، والذي ينتج عنه حتريف يف است
راسات السردية األوروبية احلديثة، ومثار جدل متواصل على مستوى الد ،

اليت تعد احملك احلقيقي لتداول املصطلح السيميائي  ،باإلضافة إىل غياب التطبيقات
على غرار النصوص الر  ،لتحليل النصوص السردية العربية ،املستعار من الغرب

علي نجيب إبراهيم للموروث احلضاري، وهذا ما ذهب إليه الناقد السوري 
التبئري(ضمري السرد ووجهات النظر السردية وصوت الراوي 

تبعا للتغري احلاصل يف مصدرها،  ،نضطر إىل تغيري املصطلحات ،حني من توايل الرتمجات
من دون أي تنسيقوتكون النتيجة فضوى  ،على هوى ما نعتقد أنه األجدى

 ث أزمات النقد الروائي، فمصطلح القص تور
إىل البنية احلكائية وبالتايل تنقلب La structure narratif، والبنية السردية 
  .)1(" السرديات إىل احلكائيات

Narrativitéفقد أثار مصطلح  ،ذلك وللتمثل على

فتداخل مع لفظة القصصية والحكائية، ، 
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فكثريا ما يقف املرتجم حائرا ، )3(" الغريب 
واملوازي له، مما يضطره إىل استخدام 

أو نقله كما هو يف لغته األصلية ،األصلي
ا يؤدي إىل غموض املصطلح املرتجم، العريب، وهذا م

مرادفات املصطلح الواحد، والذي ينتج عنه حتريف يف است
،غري ثابتة املعىن

باإلضافة إىل غياب التطبيقات
املستعار من الغرب

للموروث احلضاري، وهذا ما ذهب إليه الناقد السوري 
ضمري السرد ووجهات النظر السردية وصوت الراوي 

حني من توايل الرتمجات
على هوى ما نعتقد أنه األجدى ونغريها

تور  ،مصطلحات
، والبنية السردية واحملكي

السرديات إىل احلكائيات
وللتمثل على

، السرديةبـ 
                                                

2�Z، ص)3(: I()�155 ا
�/� ا(وا7T ا�(7B(�	7 :��\ إB(اھ�6 )1(
	&�ت ا�� ��U1< 78 ي)N�دور ا*(اVB ا

 ،��H5ذ�1ا',� ا�	1م ا&�G3);< ����( ،�X3، ا
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، ومع الصفة علم السرد، و
، باإلضافة إىل عدم تقيد املرتمجني والنقاد باالشتقاقات وحيدة اجلذر يف 

: كما هو احلال بني اجلذرين العربيني
الذي يؤخذ مرة رد الس ومصطلح 
، فأصبح املصطلح قص ، وطورا آخر من اجلذر 

وليس ) القاصّ (أو  يراوِ : ـأو ال

يف معرض حديثة عن تفكيك النص وتفكيك املصطلح 
إىل أن التمييز بني الوصف النظامي واإلشاري للغة ال يكفي للخوض يف تعريب 

اليت تؤثر عميقا يف الداللة  ،املصطلح، ألن املصطلح السردي مرهون بعناصر التمثيل الثقايف
: يقول ،بل يضّعف املصطلح ووظيفته

هو نظام نسقي، أما املعىن يف الكالم أو 
التعبري اخلاص فسياقي، ومبصطلحات التمييز األوىل يف الدراسات السيميائية فإن املعىن يف 
اللغة بوصفها نظاما إشاريا هو داليل، أما املعىن يف اجلملة املفردة فيتغري بتغري املعىن النحوي 
أن أشكال املعىن األخرى يف الكالم أو اخلطاب تتزيأ بزي التداولية 

  .)3(" العالقة بني املتكلمني وسياق خطام 

  .15-14، ص 1977ا�('L اX/�78، ا�ار ا,��Qء، ا�P(ب، 
�/�ي ا�(�B ،7B(وت، ط
�ب ا^
	� 78 ا���`_ وا��� ا�A-78 إ ��:�X  .178، ص ��K %a�81 ،1994(، ا	�P ا


	�، ا	�P ا�(��B  78 �1ا',� ا����MB، ص ،�3�QH ا365�	1م ا&��X3،  ا�()I ا.  
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Narratologieوحكائياتأو  سرديات ،
، باإلضافة إىل عدم تقيد املرتمجني والنقاد باالشتقاقات وحيدة اجلذر يف )1

كما هو احلال بني اجلذرين العربيني  ،العربية، مما يشكل خلطا يف وظيفة املصطلح
Narrateur  مرٍو له، وNarrataire ، ومصطلح

، وطورا آخر من اجلذر سردوتارة أخرى من اجلذر روى، 
أو الد سارِ : ـه يشري إىل الكذلك ألن) معرفيا(يثري لبسا 

  .)2(" إىل العملية السردية ذاا 
يف معرض حديثة عن تفكيك النص وتفكيك املصطلح  قصي الحسينويذهب 

إىل أن التمييز بني الوصف النظامي واإلشاري للغة ال يكفي للخوض يف تعريب 
املصطلح، ألن املصطلح السردي مرهون بعناصر التمثيل الثقايف

بل يضّعف املصطلح ووظيفته ،والتداولية، واالعتماد على التعريب وحده ال يكفي
هو نظام نسقي، أما املعىن يف الكالم أو بنفنيست وصفها كال عن فاملعىن يف اللغة ب

التعبري اخلاص فسياقي، ومبصطلحات التمييز األوىل يف الدراسات السيميائية فإن املعىن يف 
اللغة بوصفها نظاما إشاريا هو داليل، أما املعىن يف اجلملة املفردة فيتغري بتغري املعىن النحوي 

أن أشكال املعىن األخرى يف الكالم أو اخلطاب تتزيأ بزي التداولية  
Pragmatique) (م  :أيالعالقة بني املتكلمني وسياق خطا

                                         

��H ،Gل ا(اوي /3 ���#– �;��(ة ا���ت ا&��T�A 78 ا,ا�('L اX/�78، ا�ار ا,��Qء، ا�P(ب،  - ,��ا
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Narratologieهةج

Narratif)1

العربية، مما يشكل خلطا يف وظيفة املصطلحاللغة 
Narrateurراٍو، 

روى، من اجلذر 
يثري لبسا " رد سَ 

إىل العملية السردية ذاا 
ويذهب 

إىل أن التمييز بني الوصف النظامي واإلشاري للغة ال يكفي للخوض يف تعريب  ،النقدي
املصطلح، ألن املصطلح السردي مرهون بعناصر التمثيل الثقايف

والتداولية، واالعتماد على التعريب وحده ال يكفي
فاملعىن يف اللغة ب" 

التعبري اخلاص فسياقي، ومبصطلحات التمييز األوىل يف الدراسات السيميائية فإن املعىن يف 
اللغة بوصفها نظاما إشاريا هو داليل، أما املعىن يف اجلملة املفردة فيتغري بتغري املعىن النحوي 

 :أي) الرتكييب(
Pragmatique)

                                                

��H ،Gل ا(اوي )1(/3 ���#
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هذا الرأيبكون  جدلية المصطلحوالنظرية النقدية
ع مما ينوّ  ، اخلطاب األديبأيضا عن شكل البىن الداللية والتداولية يف

من أشكال اخلطاب النقدي السردي مبصطلحاته املخصوصة، واليت مبوجبها يكون 
كما العرب اجلمالية يف اخلطاب النقدي

: باملصطلحات يف قولهوالتفكري العلمي 
وهو ما يعزز ،)1(" إن النظرية النقدية ال ميكن إدراكها علميا إال بواسطة درس املصطلح 

برؤى منهجية يتقاطع فيها توثيق اجلهاز املصطلحي 

ظل رهني أشخاص " السردي النقدي العريب 
معينني، تتفاوت ثقافتهم الواحدة عن األخرى، فنجد مثال أن اصطالحات نقدة املغرب 
، بينما جند احلال خمتلفا عند نقدة 

"  الفرنسية واإلجنليزية بون شاسع 

  : إشكالية ترمجة املصطلح النقدي إىل

 7Tوا)�b ا�/�ي 78 �1ا)`� ا
	� ا���� ا�A-د )إ�� ،��:��:c1م ا	��;1رات 22، ��	� ا�  ،

�، ا�('L اX/�78 ا�(7B، طd���ص وا(ؤى وا*�(دي، �/�ر�B :/��3 78 ا  .15 -07، ص 1990، �1,� هللا إB(اھ�6، ا�*^�% ا
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جدلية المصطلحوالنظرية النقديةيف كتابه  توفيق الزيدي
أيضا عن شكل البىن الداللية والتداولية يف ااملصطلح السردي نامج

من أشكال اخلطاب النقدي السردي مبصطلحاته املخصوصة، واليت مبوجبها يكون 
العرب اجلمالية يف اخلطاب النقدياملصطلح أداة فكرية، نقف من خالهلا على رؤية 

والتفكري العلمي  ،املتصورات النقدية النظريةبني إدراك 
إن النظرية النقدية ال ميكن إدراكها علميا إال بواسطة درس املصطلح 

برؤى منهجية يتقاطع فيها توثيق اجلهاز املصطلحي  ،العالقة بني النظام الداليل للغة العربية
  .والبناء على مستوى النص السردي

السردي النقدي العريب باإلضافة إىل أن البحث يف املصطلح 
معينني، تتفاوت ثقافتهم الواحدة عن األخرى، فنجد مثال أن اصطالحات نقدة املغرب 

، بينما جند احلال خمتلفا عند نقدة ، ومتيل حنوها كل امليل العريب متتح من بئر الثقافةالفرنسية
 الفرنسية واإلجنليزية بون شاسع الذين ينهلون من جب اإلجنليزية، وما بني

إشكالية ترمجة املصطلح النقدي إىل عبد اهللا إبراهيمويعزو الناقد 
 .حضور الرؤية وغياب املنهج

 .)3(غياب الرؤية وحضور املنهج 

                                         
�/�H ،�3(ط�ج �N(�3 ا
	� وا��  .38، ص M�81<2000 ،@:1< ،1998 ا�3Lي، )��� ا

 ،7�1�2��G �,� ا`�دي اU 6اھ�)B7 ( إTوا)�b ا�/�ي 78 �1ا)`� ا
	� ا���� ا�A-إ
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�، ا�('L اX/�78 ا�(7B، طd���ص وا(ؤى وا*�(دي، �/�ر�B :/��3 78 ا�,� هللا إB(اھ�6، ا�*^�% ا

المصطلح السيميائي السردي عند رشيد بن مالك+#
  
 

 

توفيق الزيديودّعم 
املصطلح السردي نامج

من أشكال اخلطاب النقدي السردي مبصطلحاته املخصوصة، واليت مبوجبها يكون 
املصطلح أداة فكرية، نقف من خالهلا على رؤية 

بني إدراك العالقة يربط 
إن النظرية النقدية ال ميكن إدراكها علميا إال بواسطة درس املصطلح " 

العالقة بني النظام الداليل للغة العربية
والبناء على مستوى النص السردي

باإلضافة إىل أن البحث يف املصطلح 
معينني، تتفاوت ثقافتهم الواحدة عن األخرى، فنجد مثال أن اصطالحات نقدة املغرب 

العريب متتح من بئر الثقافةالفرنسية
الذين ينهلون من جب اإلجنليزية، وما بني ،املشرق العريب

)2(.  
ويعزو الناقد 

حضور الرؤية وغياب املنهج  -1
غياب الرؤية وحضور املنهج   -2

                                                
�/�H ،�3(ط�ج )1(�N(�3 ا
	� وا��>M�81 ا�3Lي، )��� ا
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فقد تكون رؤية الناقد املرتجم ثاقبة للظاهرة األدبية، لكنه يفتقر إىل منهج ضابط 
حسب هذه  –لعرض مزاياها بدقة، وقد يكون العكس، إذ يستحيل املصطلح السردي 

دون املزاوجة بني رؤية الناقد  ،يفعل بالنصوص األدبية ما يشاء

كما أن بعض املصطلحات السردية ال متت إىل العربية بصلة، وأغلبها مرتجم إذ 
  :اتسمت بالغموض والسطحية فضال عن االضطراب الناجم عن

: تعدد تعريب املصطلح، واملصطلح واحد ال ينصرف إىل التعدد على سبيل املثال
سرد ، يعّرب بالسرديات، والسردية وعلم ال

وهذا االضطراب ناتج عن الرتمجة املباشرة املخّلة 

الذي حييل مرة على " السرد " مثل تعددية مفهوم 
 .أنه تتابع لألحداث يف القصة، وطورا كونه أحداث مسرودة من السارد

مقابلته بالقص، الروي احلكي : 

ظل  ،إن املصطلح السردي، على الرغم من عدم استقرار مفاهيمه، وتوحيد ترمجته
  .منذ سبعينيات القرن املاضي

  
  .91، ص 1992، 1، دار اX/��8، ا/�ھ(ة، ط

المصطلح السيميائي السردي عند رشيد بن مالك

130 

فقد تكون رؤية الناقد املرتجم ثاقبة للظاهرة األدبية، لكنه يفتقر إىل منهج ضابط 
لعرض مزاياها بدقة، وقد يكون العكس، إذ يستحيل املصطلح السردي 

يفعل بالنصوص األدبية ما يشاء ،إىل حد قاطع
  .املصطلحنه من وذائقة املرتجم، ومتكّ 

كما أن بعض املصطلحات السردية ال متت إىل العربية بصلة، وأغلبها مرتجم إذ 
اتسمت بالغموض والسطحية فضال عن االضطراب الناجم عن

تعدد تعريب املصطلح، واملصطلح واحد ال ينصرف إىل التعدد على سبيل املثال
، يعّرب بالسرديات، والسردية وعلم الNarratologieمصطلح 

وهذا االضطراب ناتج عن الرتمجة املباشرة املخّلة ، وغريها، )1(والسردولوجية 
 .باملصطلح عند تعريبه

مثل تعددية مفهوم  ،تعدد املفاهيم للمصطلح الواحد
أنه تتابع لألحداث يف القصة، وطورا كونه أحداث مسرودة من السارد

: أيضا حنو" السرد " تعدد املفاهيم ملصطلح 
 .)2(إخل ... 

إن املصطلح السردي، على الرغم من عدم استقرار مفاهيمه، وتوحيد ترمجته
منذ سبعينيات القرن املاضي،مهيمنا يف اخلطاب النقدي العريب
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فقد تكون رؤية الناقد املرتجم ثاقبة للظاهرة األدبية، لكنه يفتقر إىل منهج ضابط 
لعرض مزاياها بدقة، وقد يكون العكس، إذ يستحيل املصطلح السردي 

إىل حد قاطع –الرؤية 
وذائقة املرتجم، ومتكّ 

كما أن بعض املصطلحات السردية ال متت إىل العربية بصلة، وأغلبها مرتجم إذ 
اتسمت بالغموض والسطحية فضال عن االضطراب الناجم عن

تعدد تعريب املصطلح، واملصطلح واحد ال ينصرف إىل التعدد على سبيل املثال  -1
مصطلح 

والسردولوجية 
باملصطلح عند تعريبه

تعدد املفاهيم للمصطلح الواحد -2
أنه تتابع لألحداث يف القصة، وطورا كونه أحداث مسرودة من السارد

تعدد املفاهيم ملصطلح   -3
... الصيغة

إن املصطلح السردي، على الرغم من عدم استقرار مفاهيمه، وتوحيد ترمجته
مهيمنا يف اخلطاب النقدي العريب

                                                
)1()N�
�ھ(، '	��ت، ط: 3�	7 )1اد ا
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إىل (*)من التراث األدبي العربي 
من حيث وفرته وتطوره،  ،أصبح يسري مسرى العرف يف النقد العريب

  .وذلك لصلته باملثاقفة ومشولية األشكال األدبية النثرية خاصة
 باالّ هو أن املصطلح النقدي عموما اتسم

باإلضافة اىل يف التعامل على املستوى النظري والتطبيقي
فبعضهم ثقافته اجنبية، يقرأ األدب ونقده باللغة األجنبية، وبعضهم 
العربية، وبعضهم ثقافته مضطربة، ينتقل 

جاء  ،األوسع إىل اال السيميائي
متأخرا يف مطلع سبعينيات القرن املنصرم، ومنذ ذلك الوقت واجلهود تتنامى الحتوائه نظريا 

ة ات تواصل حضاري معتدّ وتطبيقيا كأحد أسس التحليل السردي للنصوص، وخللق قنو 

ومن أهم اجلهود يف جمال التحليل والتأسيس للمصطلح السردي يف النقد العريب 

 .1979، دار العلم للماليني، بريوت، 

في اللغة  معجم المصطلحات العربية

1995.  
)�(��B ا&��X3 وا���i(ة  ��B(�، ��	� ا>&�د ا�����ت ا

�B1ك، أر�)� ا9ردن، ، )���� '	��ت ا�داب 78 ا�����ت ا�Q�9ء 78 ا>&�د ا�����ت ا�����( ،��B) ا
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من التراث األدبي العربي مصطلحات نقدية يف كتابه  محمد عزام
أصبح يسري مسرى العرف يف النقد العريب،أن املصطلح السردي

وذلك لصلته باملثاقفة ومشولية األشكال األدبية النثرية خاصة
هو أن املصطلح النقدي عموما اتسم ،ولعل أهم ما ميكننا استخالصه مما سبق

يف التعامل على املستوى النظري والتطبيقي ،األبعاد الذوقية واللغوية
فبعضهم ثقافته اجنبية، يقرأ األدب ونقده باللغة األجنبية، وبعضهم " اختالف ثقافة الناقل 

العربية، وبعضهم ثقافته مضطربة، ينتقل  ةثقافته عربية، يقرأ األدب األجنيب ونقده باللغ
األوسع إىل اال السيميائي املصطلح كما أن ولوج)1("بعشوائية بني كافة الدراسات 

متأخرا يف مطلع سبعينيات القرن املنصرم، ومنذ ذلك الوقت واجلهود تتنامى الحتوائه نظريا 
وتطبيقيا كأحد أسس التحليل السردي للنصوص، وخللق قنو 

  .بالبحث والتقصي يف املصطلح السردي
ومن أهم اجلهود يف جمال التحليل والتأسيس للمصطلح السردي يف النقد العريب 

 :  
، دار العلم للماليني، بريوت، المعلم األدبي جبور عبد النور،

معجم المصطلحات العربيةجمدي وهبة وكامل املهندس، 
 .1979مكتبة لبنان، بريوت، ،واألدب

                                         
 ،M;�8، د��/X7، ��;1رات وزارة اB)�L� ��&�1995ام، ��
	&�ت :/�G� �3 ا*(اث ا9د7B ا
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ويذهب 
أن املصطلح السردي

وذلك لصلته باملثاقفة ومشولية األشكال األدبية النثرية خاصة
ولعل أهم ما ميكننا استخالصه مما سبق

األبعاد الذوقية واللغويةوغلبة ،ةعناي
اختالف ثقافة الناقل 

ثقافته عربية، يقرأ األدب األجنيب ونقده باللغ
بعشوائية بني كافة الدراسات 

متأخرا يف مطلع سبعينيات القرن املنصرم، ومنذ ذلك الوقت واجلهود تتنامى الحتوائه نظريا 
وتطبيقيا كأحد أسس التحليل السردي للنصوص، وخللق قنو 

بالبحث والتقصي يف املصطلح السردي
ومن أهم اجلهود يف جمال التحليل والتأسيس للمصطلح السردي يف النقد العريب 

: السيميائي نذكر
جبور عبد النور، -1
جمدي وهبة وكامل املهندس،   -2

واألدب

                                                
(*) ،M;�8، د��/X7، ��;1رات وزارة اB)��&�� �Lام، ��
	&�ت :/�G� �3 ا*(اث ا9د7B ا
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 .1985، بغداد، مقدمة في علم المصطلح

، دار معجم المصطلحات األدبية الحديثة والمعاصرة
 .1985الكتاب اللبناين، سوشربس، بريوت، الدار البيضاء، 

في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في 
، املركز الثقايف العريب، بريوت، الدار البيضاء 

، مؤسسات عبد الكرمي بن عبد 

السيميائي للنصوص قاموس مصطلحات التحليل 
 .2000، دار احلكمة، اجلزائر، 

معجم المصطلحات األساسية في علم العالمات 
 .2002شاكر عبد احلميد، القاهرة، 

، ترمجة عابد معجم مصطلحات
2003. 

، الدار العربية للعلوم، ناشرون منشورات 

من  اشرتك يف ترمجتها مجعٌ  ،ت هذه األعمال جمموعة كبرية من املصطلحات
الباحثني واملرتمجني العرب، الذين أدركوا ضرورة اإلفادة مبا أجنز يف جمال السردياتوالكشف 
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مقدمة في علم المصطلح:المصطلحيةعلي القامسي، 
معجم المصطلحات األدبية الحديثة والمعاصرةسعيد علوش، 

الكتاب اللبناين، سوشربس، بريوت، الدار البيضاء، 
في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في  :اللغة الثانيةفاضل ثامر، 

، املركز الثقايف العريب، بريوت، الدار البيضاء الخطاب النقدي العربي الحديث
1994. 

، مؤسسات عبد الكرمي بن عبد المصطلح النقديعبد السالم املسدي، 
 .1995اهللا للنشر والتوزيع، تونس، 

قاموس مصطلحات التحليل رشيد بن مالك، 
، دار احلكمة، اجلزائر، )فرنسي - إنجليزي- عربي

معجم المصطلحات األساسية في علم العالمات دانيال تشاندلر، 
شاكر عبد احلميد، القاهرة،  :ترمجة ،)السيميوطيقا

معجم مصطلحات:المصطلح السرديجريالد برنس، 
2003ثقافة، القاهرة، خزندار، الس األعلى لل

، الدار العربية للعلوم، ناشرون منشورات معجم السيميائياتفيصل األمحر، 
 .2010االختالف، اجلزائر، 

ت هذه األعمال جمموعة كبرية من املصطلحات
الباحثني واملرتمجني العرب، الذين أدركوا ضرورة اإلفادة مبا أجنز يف جمال السردياتوالكشف 
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علي القامسي،   -3
سعيد علوش،   -4

الكتاب اللبناين، سوشربس، بريوت، الدار البيضاء، 
فاضل ثامر،   -5

الخطاب النقدي العربي الحديث
1994

عبد السالم املسدي،   -6
اهللا للنشر والتوزيع، تونس، 

رشيد بن مالك،   -7
عربي(

دانيال تشاندلر،   -8
السيميوطيقا(

جريالد برنس،   -9
خزندار، الس األعلى لل

فيصل األمحر،   -10
االختالف، اجلزائر، 

 ت هذه األعمال جمموعة كبرية من املصطلحاتضم
الباحثني واملرتمجني العرب، الذين أدركوا ضرورة اإلفادة مبا أجنز يف جمال السردياتوالكشف 
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للمصطلح السيميائي  الوظائفيةواستكناه الدالالت 

 فة يف جمال ترمجة املصطلح السردي
يادة يف جماهلا، إذ اختار أصحاا أن يطؤوا موطئا أدركوا منذ البداية تشعب 

بدأت  ،ر إىل بلورة رؤية نقدية جديدة

  .الجزائريةالمصطلح السيميائي السردي في المدونة النقدية 
على الرغم مما تنفرد به الساحة النقدية اجلزائرية من خصوصيات متيزها عن مثيالا 
واللبس الذي حييط بالتجربة النقدية اجلزائرية يف قراءة 
وإن تأخر على مواكبة ذلك املنجز 
إال أنه أبدى منذ مثانينات القرن 
وإجرائها على املنجز العريب، بشقيه 

لة هذا الضرب يف ظاملنضوية حتت م
التعامل، ألفينا أن هناك عددا من األمساء اليت لعبت دورا فعاال يف املمارسة النقدية 

بية على الدراسات العر  ضمني 
حسن خمري  ،السعيد بوطاجين

  . 224، ص
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واستكناه الدالالت  ،عن البنيات اخلطابية املكونة للمحكي

فة يف جمال ترمجة املصطلح السرديهو أن هذه األعمال املصن  ،وغاية ما خنلص إليه
يادة يف جماهلا، إذ اختار أصحاا أن يطؤوا موطئا أدركوا منذ البداية تشعب 

ر إىل بلورة رؤية نقدية جديدةمسالكه وتعقد مساربه، وهم بذلك يسعون عن تبصّ 
  .)1(تتشكل آنئذ يف تراثنا العريب املعاصر 

المصطلح السيميائي السردي في المدونة النقدية 
على الرغم مما تنفرد به الساحة النقدية اجلزائرية من خصوصيات متيزها عن مثيالا 

واللبس الذي حييط بالتجربة النقدية اجلزائرية يف قراءة  ،العربية، بالنظر إىل تباين الظروف
وإن تأخر على مواكبة ذلك املنجز  ،النظريات الغربية ومقاربتها، فإن الباحث اجلزائري

إال أنه أبدى منذ مثانينات القرن  –على غرار النقاد التونسيني واملغاربة  –
وإجرائها على املنجز العريب، بشقيه  ،العشرين رغبة وقدرة على تعاطي هذا النوع من املعرفة

  .الشعري منه والسردي
 املنضوية حتت م ،النظر يف املدونة النقدية اجلزائرية دجنو

التعامل، ألفينا أن هناك عددا من األمساء اليت لعبت دورا فعاال يف املمارسة النقدية 
ي وأسهمت يف توطني املصطلح النقدي السرد

السعيد بوطاجينعبد الحميد بورايو،  موالي علي بو خاتم،

                                         
�/� ا��Pر7B، ط�(د�3ت 78 ا1'�م، >	/7 ا ���	1:@، #1< ،);�	، ص2009، دار #&( 

المصطلح السيميائي السردي عند رشيد بن مالك+#
  
 

 

عن البنيات اخلطابية املكونة للمحكي
  .السردي

وغاية ما خنلص إليه
 ا أن يطؤوا موطئا أدركوا منذ البداية تشعب جديرة بالريادة يف جماهلا، إذ اختار أصحا

مسالكه وتعقد مساربه، وهم بذلك يسعون عن تبصّ 
تتشكل آنئذ يف تراثنا العريب املعاصر 

المصطلح السيميائي السردي في المدونة النقدية  -2
على الرغم مما تنفرد به الساحة النقدية اجلزائرية من خصوصيات متيزها عن مثيالا 

العربية، بالنظر إىل تباين الظروف
النظريات الغربية ومقاربتها، فإن الباحث اجلزائري

–الغريب يف أوانه 
العشرين رغبة وقدرة على تعاطي هذا النوع من املعرفة

الشعري منه والسردي
جنو وحنن 

التعامل، ألفينا أن هناك عددا من األمساء اليت لعبت دورا فعاال يف املمارسة النقدية 
وأسهمت يف توطني املصطلح النقدي السرد ،السيميائية

موالي علي بو خاتم،: غرار

                                                
)1()N��/� ا��Pر7B، ط: 3�(د�3ت 78 ا1'�م، >	/7 ا ���	#
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وغريهم ممن كان يف مصنفام ،
وعبد الحميد بورايو الذي يعد  
 واالشتغال على املصطلح  ،يادةمن أكثر األمساء تداوال يف مسألة الر

ال يسع املقام لبسط حمتوياا إال 

حضور املصطلح في نظرية الرواية، 
يستمد دالالته من سياقاته  ،بوصفها نظاما للمحكي
. 

من خالل دراساته  ،عبد الحميد بورايو
 .المسار السردي وتنظيم المحتوى

لح والرتمجة للمصطالتلقي اليت مجعت بني 
 :النقدي السردي موضوع هذا البحث، وذلك من خالل منجزاته

. 

 

 .مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص
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،ن جتمعهم رابطة السيميائيني اجلزائريني، ممرشيد بن مالك
 عبد المالك مرتاض: للمصطلح السردي غلبة وسلطان كـ

يادةمن أكثر األمساء تداوال يف مسألة الر  ،ورشيد بن مالك

ال يسع املقام لبسط حمتوياا إال  ،معتربة من األعمالكما وقفنا هلم على جمموعة 

في نظرية الرواية، يف كتابه  ،عبد المالك مرتاضنبحث عند 
بوصفها نظاما للمحكي، مبا طرحته السرديات

.احلضارية، ويتحدد معرفيا ضمن مناخاته الفكرية
عبد الحميد بورايوعند  ،تلقي املصطلح السردينبحث يف 

المسار السردي وتنظيم المحتوى مث ،القصص الشعبي
اليت مجعت بني  ،رشيد بن مالكالناقد ندرج مدونة

النقدي السردي موضوع هذا البحث، وذلك من خالل منجزاته
 .السيميائيةالبنية السردية في النظرية 

.السيميائية أصولها وقواعدها: ترجمته لكتاب
 .مدرسة باريس: السيميائية : ترجمته لكتاب

مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص :هقاموس
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رشيد بن مالك
للمصطلح السردي غلبة وسلطان كـ

ورشيد بن مالك
  .النقدي

كما وقفنا هلم على جمموعة 
  : أننا آثرنا أن

نبحث عند  -
مبا طرحته السرديات

احلضارية، ويتحدد معرفيا ضمن مناخاته الفكرية
نبحث يف  -

القصص الشعبي
ندرج مدونة -

النقدي السردي موضوع هذا البحث، وذلك من خالل منجزاته
البنية السردية في النظرية  -
ترجمته لكتاب  -
ترجمته لكتاب  -
قاموس -
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  :المصطلح السيميائي السردي عند عبد المالك مرتاض
الدكتور، عبد ن املطلع على مسرية النقد اجلزائري يف العصر احلديث، يسلم بأن 

كانت له فيه غلبة على املصطلح النقدي واشتقاقاته، و 
 ،فّرق بني التناص الذي يقابل عند العرب مفهوم السرقة

 بدون أثريوتعين عنده النظرية، وتبادل الت
وحتاور طائفة من ، حياناأائم على السرقة األدبية املوصوفة 

.  
إذا ما تصّفحنا مدونة الناقد عبد املالك مرتاض، اتضحت لنا هيمنة املصطلح 
السردي، وحضوره القوي بني الرتمجة والتقعيد، خاصة يف مؤلفاته التنظريية مثل كتابه 

الرسوخ النظري اية التسعينيات، بعد 
: والتطبيقي للسرديات يف النقد املغاريب، حيث وزّع مرتاض عمله على تسع مقاالت

حتدثت األوىل عن نشأة الرواية، وعرض يف الثانية ألسس البناء السردي يف الرواية اجلديدة، 
فيما  ،وكانت مصطلحات الشخصية وماهيتها وبنائها وإشكالياا هي مدار املقالة الثالثة

 ،على البحث يف املصطلح السردي
  

 (،M;ب، د�)��2003�;1رات ا>&�د اA*�ب ا ،
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المصطلح السيميائي السردي عند عبد المالك مرتاض 
ن املطلع على مسرية النقد اجلزائري يف العصر احلديث، يسلم بأن 

على املصطلح النقدي واشتقاقاته، و  املالك مرتاض، اشتغل اكثر من غريه
فّرق بني التناص الذي يقابل عند العرب مفهوم السرقة"   وآراء، منها ما انتهى اليه حني

وتعين عنده النظرية، وتبادل الت وما دخل حتته من مصطلحات، وما بني التناصّية،
ائم على السرقة األدبية املوصوفة قصد غالبا، وبقصدغري ق

.)1("  نقاضهاأوتظافرها ألنشاء نص جديد على 
إذا ما تصّفحنا مدونة الناقد عبد املالك مرتاض، اتضحت لنا هيمنة املصطلح 
السردي، وحضوره القوي بني الرتمجة والتقعيد، خاصة يف مؤلفاته التنظريية مثل كتابه 

  بحث في تقنيات السرد :في نظرية الرواية
اية التسعينيات، بعد ،في نظرية الروايةيأيت كتاب مرتاض 

والتطبيقي للسرديات يف النقد املغاريب، حيث وزّع مرتاض عمله على تسع مقاالت
حتدثت األوىل عن نشأة الرواية، وعرض يف الثانية ألسس البناء السردي يف الرواية اجلديدة، 

وكانت مصطلحات الشخصية وماهيتها وبنائها وإشكالياا هي مدار املقالة الثالثة
على البحث يف املصطلح السردي - خاصة الرابعة واخلامسة -تمد يف بقية املقاالت 

  .حماولة تأصيلية عابرة ضمنوما حييل عليه يف اللغة العربية، 
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2-1- 
ن املطلع على مسرية النقد اجلزائري يف العصر احلديث، يسلم بأن إ

املالك مرتاض، اشتغل اكثر من غريه
وآراء، منها ما انتهى اليه حني

وما دخل حتته من مصطلحات، وما بني التناصّية،
قصد غالبا، وبقصدغري ق

وتظافرها ألنشاء نص جديد على  ،النصوص
إذا ما تصّفحنا مدونة الناقد عبد املالك مرتاض، اتضحت لنا هيمنة املصطلح و 

السردي، وحضوره القوي بني الرتمجة والتقعيد، خاصة يف مؤلفاته التنظريية مثل كتابه 
في نظرية الرواية: املوسوم بـ

يأيت كتاب مرتاض 
والتطبيقي للسرديات يف النقد املغاريب، حيث وزّع مرتاض عمله على تسع مقاالت

حتدثت األوىل عن نشأة الرواية، وعرض يف الثانية ألسس البناء السردي يف الرواية اجلديدة، 
وكانت مصطلحات الشخصية وماهيتها وبنائها وإشكالياا هي مدار املقالة الثالثة

تمد يف بقية املقاالت اع
وما حييل عليه يف اللغة العربية، 
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وجدناه ينحو  ،وإذا ما ألقينا نظرة على املصطلحات اليت يوظفها عبد املالك مرتاض
، ويعمد إىل حنت مصطلحات مغايرة 

سردانية، لإلحالة على " ملا ألف الدارسون التعامل معه، فقد اقرتح مصطلح 
Récit وهو ما يدعو إىل تنافر ،

  .)1(" توحيد املصطلح النقدي 
أثناء بسطه لشبكة العالقات  

السردانية والمسرود له، والمسرود، 
شبكة من املفاهيم واملصطلحات املتداخلة واملتمايزة، 

المعجم المعقلن برتمجة نص قصري من 
  : كما يلي

Syntaxique ou à chaque 
nous trouvons ainsi en présence d'une hiérarchie stiricto 
sensu, sont des constituants des programmes
Les rôles actants syntaxiques actanciel défini. Les 
actants fonctionnels relèvent du alors que les, actanciels 
sont calculables à l'intérieur des parcours narratifs 
schéma narratif d'ensemble
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وإذا ما ألقينا نظرة على املصطلحات اليت يوظفها عبد املالك مرتاض
، ويعمد إىل حنت مصطلحات مغايرة إىل جتاهل املصطلحات شائعة االستعمال بني النقاد

ملا ألف الدارسون التعامل معه، فقد اقرتح مصطلح 
Narratologie ومصطلح سرديات، لإلحالة على ،Récit

توحيد املصطلح النقدي  إىلجهود الباحثني واملرتمجني العرب يف سعيهم 
 ،مالحظاته للمصطلحات واملفاهيمكما عرض 

المسرود، والسرد ( :حول العالقة اليت تنعقد بني
شبكة من املفاهيم واملصطلحات املتداخلة واملتمايزة، –ه حسب –واليت متثل 

برتمجة نص قصري من جته املتقاربة واملتباعدةيف الوقت ذاته، وأقام ح
كما يليسليمة لوكام ، أوردته الباحثة اجلزائرية 

  
Syntaxique ou à chaque unité correspond un type, 

nous trouvons ainsi en présence d'une hiérarchie stiricto 
sensu, sont des constituants des programmes 
Les rôles actants syntaxiques actanciel défini. Les 
actants fonctionnels relèvent du alors que les, actanciels 
sont calculables à l'intérieur des parcours narratifs 
schéma narratif d'ensemble)2( . 
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وإذا ما ألقينا نظرة على املصطلحات اليت يوظفها عبد املالك مرتاض
إىل جتاهل املصطلحات شائعة االستعمال بني النقاد

ملا ألف الدارسون التعامل معه، فقد اقرتح مصطلح 
Narratologie

جهود الباحثني واملرتمجني العرب يف سعيهم 
كما عرض 

حول العالقة اليت تنعقد بني، السردية
واليت متثل ) السردياتو

املتقاربة واملتباعدةيف الوقت ذاته، وأقام ح
، أوردته الباحثة اجلزائرية لنظرية الكالم
  : النص

unité correspond un type, 
nous trouvons ainsi en présence d'une hiérarchie stiricto 

 narratifs. 
Les rôles actants syntaxiques actanciel défini. Les 
actants fonctionnels relèvent du alors que les, actanciels 
sont calculables à l'intérieur des parcours narratifs 
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أمام تراتبية، تراكبية حيث كل وحدة تقابل صنفا عامالتيا حمددا، فالعامالت 
الرتاكبية باملعىن الدقيق، هي مشكالت الربامج السردية، واألدوار العامالتية هي القابلة 
للحساب داخل املسار السردي، على حني أن الفاعالت الوظيفية تتمخض للرمسة السردية 

وبالرجوع إىل الصفحة اليت أشار 
مل يقصدا ذا النص التنظري للرواية، كما يرى، وإمنا 

2(.  
انربى للتعليق على ما ورد يف النص السابق موجها نقده 

اإلغريقي، مث  اهحميال على أصل
، )3(إىل طرح األسئلة نعطفاو إيغاال ينصرف عن اخلوض يف املفاهيم 

Actant ترمجة سليمة حقا ؟
مث ما  ،؟ة السرديف نظري حقا تعين شيئا
Des programmes narratifs  تتجسد يف  لعلها أن اليت؟

اىل  ،سلسلة من املفاهيم املعقدة اليت حييل بعضها على بعض، ويتواجل بعضها مع بعض
نظام أويل للبنية املركبة السردية للسطح وهو 

 s31A2�1ن وا9دب، ا	X/��8 وا 7�6 ا��(�8، ا��	@ ا1ط��
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 : 

أمام تراتبية، تراكبية حيث كل وحدة تقابل صنفا عامالتيا حمددا، فالعامالت 
الرتاكبية باملعىن الدقيق، هي مشكالت الربامج السردية، واألدوار العامالتية هي القابلة 
للحساب داخل املسار السردي، على حني أن الفاعالت الوظيفية تتمخض للرمسة السردية 

.  
وبالرجوع إىل الصفحة اليت أشار : " على هذه الرتمجة بالقول سليمة لوكام

مل يقصدا ذا النص التنظري للرواية، كما يرى، وإمنا  فْني إليها يف اهلامش وجدنا أن املؤلِ 
Le parcours narratif   ")2حتديد املسار السردي 

انربى للتعليق على ما ورد يف النص السابق موجها نقده  مث تردف لوكام أن مرتاضا
حميال على أصل،تراتبيةلغرمياس فقط، ومركزا على الداللة اللغوية لكلمة 

إيغاال ينصرف عن اخلوض يف املفاهيم  ،أوغل يف التفاصيل
Actantمقابال للمصطلح  لعامالهل الرتمجة العربية جتعل 

تعين شيئا Le schéma narratif،هل الرمسة السردية
 Des programmes narratifsالربامج السردية،

سلسلة من املفاهيم املعقدة اليت حييل بعضها على بعض، ويتواجل بعضها مع بعض
نظام أويل للبنية املركبة السردية للسطح وهو  البرنامج السرديإن ؟  درجة التيه واحلرية
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: الترجمة
أمام تراتبية، تراكبية حيث كل وحدة تقابل صنفا عامالتيا حمددا، فالعامالت " 

الرتاكبية باملعىن الدقيق، هي مشكالت الربامج السردية، واألدوار العامالتية هي القابلة 
للحساب داخل املسار السردي، على حني أن الفاعالت الوظيفية تتمخض للرمسة السردية 

.)1(" يف اموع 
سليمة لوكامق وتعل

إليها يف اهلامش وجدنا أن املؤلِ 
حتديد املسار السردي 

مث تردف لوكام أن مرتاضا
لغرمياس فقط، ومركزا على الداللة اللغوية لكلمة 

أوغل يف التفاصيل
هل الرتمجة العربية جتعل : مثل

هل الرمسة السرديةو 
الربامج السردية،

سلسلة من املفاهيم املعقدة اليت حييل بعضها على بعض، ويتواجل بعضها مع بعض
درجة التيه واحلرية
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مل  امرتاض أن لوكاموترى )1(مقول الحال
مث يوظفه يف بعض سرديات، فيوظفه مرتمجا إىل 

أن ما يقصده من  ،وهذا ال جيعلنا على يقني
Narratologie خاصة وأنه مقابال

ولكننا نرى ثر من موضع يف كتابه ذا املعىن، 
يقتضي تدبرا يف مبحث األجناس 

بارت يعرتض يف موضع آخر على آراء رواد السرديات مثل 
كما يستحدث ،)مدخل إلى التحليل البنيوي للمحكي

 La fableلرتمجة  ،المهذأةو 
واليت جيمع املرتمجون على ترمجتها تباعا إىل 

يذهب مرتاض إىل حتديد دور   ،
مالمح ق أحداثها ويرسم ويلف  ،هو الذي يسوق احلكاية

، مال اليت اخرتعها الرواة منذ القد
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مقول الحال، وهو الذي يدبر امور مقول الفعل
فيوظفه مرتمجا إىل   Récitيستقر على املصطلح املقابل لـ

وهذا ال جيعلنا على يقني ، العمل السرديشروحاته األخرى مبفهوم 
Narratologieعلم السرد هو ما يقابل ،السرديات

ثر من موضع يف كتابه ذا املعىن، وكان قد استعمله يف أك ، محكيات
يقتضي تدبرا يف مبحث األجناس  ،اإلشارة إىل أن مثل هذا املصطلحأنه من املنهجي 

  .)2(وتدرعا باملفاهيم السردية، وطرق مقاربتها 
يعرتض يف موضع آخر على آراء رواد السرديات مثل امرتاض نّ أنسّجل 

مدخل إلى التحليل البنيوي للمحكي(يف مقالة ،وغريماس وجينيت
 L'histoireلرتمجة  ،األحدوثة: مثلبعض املصطلحات 

واليت جيمع املرتمجون على ترمجتها تباعا إىل ،La tragédieلرتمجة مصطلح 
  .القصة، الحكاية الخرافية، المأساة

،الساردو المؤلفأما فيما يرتبط بقضية التمييز بني 
هو الذي يسوق احلكايةالمؤلف كل منهما ووظيفته، كون 
ال اليت اخرتعها الرواة منذ القدعنده هوأحد األشكالسارد وشخصياا وينسج لغتها، 
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مقول الفعلمشكل من 
يستقر على املصطلح املقابل لـ

شروحاته األخرى مبفهوم 
السردياتمصطلح 
محكياتملصطلح 

أنه من املنهجي 
وتدرعا باملفاهيم السردية، وطرق مقاربتها ،األدبية

نسّجل لكننا و 
وغريماس وجينيت
بعض املصطلحات 

لرتمجة مصطلح  ،المشجأةو
القصة، الحكاية الخرافية، المأساة

أما فيما يرتبط بقضية التمييز بني 
كل منهما ووظيفته، كون 
شخصياا وينسج لغتها، 
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ومهي شيء " تاض لدى مر السارد 

 Le:         يف تعريبه ملصطلح

كما حتيل   موت المؤلفاليت حتيل على 
، وهو ما عّده مرتاض مغالطة، وباملقابل مل جيد حرجا يف استعمال 

بدعوى أن  السارد/المؤلف تقنية
  )2(" الذي يتوىل شؤون نصه 

هو أن تعامل عبد املالك مرتاض مع املصطلح السردي يف هذه 
ل احملّري، ال يرقى ملستوى التحاور املتعادل مع اآلخر، 
باإلضافة إىل أنه ال ينبين على أي تعليل منطقي جيعله ينكر العالقات املتناغمة بني 

 د بأي دليل شبكة السرد، كما أن آراءه مل تعض
  .خيالف املواضعات االصطالحية املتفق عليها

  :المصطلح السيميائي السردي عند عبد الحميد بورايو
يف اجلزائر،  املعاصرة  سني للحركة السيميائية

مت شطر السرديات يف مقاربتها 
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السارد ، وباللغة ننسجهتتوىل العمل الذي  ،شخصية مزعومة
  .به االستبداديستبد مبا ليس من حقه 

يف تعريبه ملصطلح ،بالبالء املبني" كما يصف مرتاض آراء تودوروف 
lecteur impliciteاليت حتيل على  ،القارئ الضمني:بـ

، وهو ما عّده مرتاض مغالطة، وباملقابل مل جيد حرجا يف استعمال عليه يف آن واحد
تقنية جينيتيف اصطناع السارد مرادفا لـ المؤلف 

الذي يتوىل شؤون نصه  المؤلفال يقوم على إقصاء 
هو أن تعامل عبد املالك مرتاض مع املصطلح السردي يف هذه  ،وأهم ما خنلص إليه

ل احملّري، ال يرقى ملستوى التحاور املتعادل مع اآلخر، ؤ واملبين أغلبه على التسا
باإلضافة إىل أنه ال ينبين على أي تعليل منطقي جيعله ينكر العالقات املتناغمة بني 

شبكة السرد، كما أن آراءه مل تعض يف ) المتلقي(القارئ والسارد 
خيالف املواضعات االصطالحية املتفق عليها ،يؤسس لفعل تأصيلي للمصطلح

المصطلح السيميائي السردي عند عبد الحميد بورايو 
سني للحركة السيميائيةمن الرواد املؤس عبد الحميد بورايو

مت شطر السرديات يف مقاربتها احلداثية اليت مي  اعماله يف سياق الدراسات
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شخصية مزعومةو 
يستبد مبا ليس من حقه  )1("عبثي

كما يصف مرتاض آراء تودوروف 
lecteur implicite

عليه يف آن واحد
المؤلف مصطلح 

ال يقوم على إقصاء  جينيترأي 
وأهم ما خنلص إليه

واملبين أغلبه على التسا ،الدراسة
باإلضافة إىل أنه ال ينبين على أي تعليل منطقي جيعله ينكر العالقات املتناغمة بني 

السارد والمؤلف 
يؤسس لفعل تأصيلي للمصطلح

2-2- 
عبد الحميد بورايويعد 

اعماله يف سياق الدراسات تندرج" كما 
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، وذلك بغية تطوير علوم السرد انطالقا مما تقدمه تلك 

–القصص الشعبي في منطقة بسكرة
للتغلغل  ةالربوبي املورفولوجية يةاملنهج
انطالقا ) الدراسة(هذا البحث الدكتور رشيد بن مالك 

 .)1(" يعكس البدايات األوىل للتوجه السيميائي يف اجلزائر والعامل العريب 

: كـتصدى من خالهلا لشرح بعض املفاهيم
نعين بشرح النص إدماج الدالة يف بنية أكرب منها تلقي 
الضوء على كيفية تولد هذه البنية الدالة، ويُعىن هذا الشرح بالواقع اخلارجي متجاوزا بذلك 

  .)2(" توجد يف وعي مجهور القص 
حبث ) باللغة العربية(قسما للمقاربات حول الرواية اجلزائرية 

التفكيك يف مقاربة رواية الروح الملحمية 
ومصطلح  والدراويشالجازية يف قصص 
يف  انبثاق المعنى ومصطلح  واسيني األعرج
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، وذلك بغية تطوير علوم السرد انطالقا مما تقدمه تلك )3("للنصوص السردية الرتاثية الشعبية
  .النصوص من مفاهيم وجتليات
القصص الشعبي في منطقة بسكرة: ـيف هذا اال، ك (*)للباحث مؤلفات عّدة 

املنهج طرائقه املستمدة من وّظف فيها -
الدكتور رشيد بن مالك ويعد داخل النصوص السردية، 

يعكس البدايات األوىل للتوجه السيميائي يف اجلزائر والعامل العريب 
تصدى من خالهلا لشرح بعض املفاهيم ،إىل ثالثة فصول دراستهبورايو 

 نعين بشرح النص إدماج الدالة يف بنية أكرب منها تلقي : " يف قوله صالن
الضوء على كيفية تولد هذه البنية الدالة، ويُعىن هذا الشرح بالواقع اخلارجي متجاوزا بذلك 

توجد يف وعي مجهور القص  ،شاةعن طريق أبنية مت ،النص اخلاضع للتحليل
قسما للمقاربات حول الرواية اجلزائرية  ،ص الباحثكما خصّ 

الروح الملحمية : فيه القضايا اليت حتملها بعض املصطلحات كـ
يف قصص الزمان والمكان ، ومصطلحات رشيد بوجدرة

واسيني األعرج: ـلنوار اللوز يف حتليل رواية 
  .صجياللي خالّ :ـلرائحة الكلب 

                                         
. 

�2ت �,� ا&��� 1Bرا13 ا�;�ر إ�`�  ھ7R� 6أھ:  

	���، �B(وت، ���G� ��1 ا&�3�Aت، دار ا o���^(ا��8 	�P(ب ا�(7B، درا#� >&	�	��، 78 ���o ا

 ،)TاL�	A*�ب، ا ����� ا1ط#R�  1��1984ن ا��زH ��1��� ،�3����، ا
 ،)TاL�	A*�ب، ا ����� ا1ط#R��A(ة، درا#� ���ا:��، اB �/
�� 78 7,�;.1986ا/�b ا

�LاT(، دا�B 7,�;�;1رات �^,( ا-�Aل ا*�,�( ا� ،���	� و�	� و'	�	� ود� u�(دي، درا#� &�3�Aت �G ا
�ب ا^	 7T�����ا*&	�% ا
،)TاL��;( وا*1زI3،ا	  .2003اP(ب 

�������T، ���ر #�MB، ص �N(�3 ا�(د�3 78 ا��� ا,F، ا�� GB ��-55ر.  
�A(ة، درا#� ���ا:��، طB �/
�� 78 7,�;	A*�ب، ا�LاT(،1ا/�b ا ����� ا1ط#R�، ا
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للنصوص السردية الرتاثية الشعبية
النصوص من مفاهيم وجتليات
للباحث مؤلفات عّدة 

-دراسة ميدانية
داخل النصوص السردية، 

يعكس البدايات األوىل للتوجه السيميائي يف اجلزائر والعامل العريب "
 بورايو  مقس

الن شرحه ملصطلح
الضوء على كيفية تولد هذه البنية الدالة، ويُعىن هذا الشرح بالواقع اخلارجي متجاوزا بذلك 

النص اخلاضع للتحليل
كما خصّ 

فيه القضايا اليت حتملها بعض املصطلحات كـ
رشيد بوجدرة: ـل

يف حتليل رواية ز النص حيّ 
رائحة الكلب مقاربة لرواية 

                                                
2�Z، ص)3(: I()�.326ا

�2ت �,� ا&��� 1Bرا13 ا�;�ر إ�`�  ھ7(*)R� 6أھ

	���، �B(وت، ا&�3�Aت ا - ���G� ��1 ا&�3�Aت، دار ا o���^(ا��8 	�P(ب ا�(7B، درا#� >&	�	��، 78 ���o ا
 -  ،)TاL�	A*�ب، ا ����� ا1ط#R���1ن ا��زH ��1��� ،�3����، ا
 -  ،)TاL�	A*�ب، ا ����� ا1ط#R��A(ة، درا#� ���ا:��، اB �/
�� 78 7,�;ا/�b ا
�LاT(، دا - �B 7,�;�;1رات �^,( ا-�Aل ا*�,�( ا� ،���	� و�	� و'	�	� ود� u�(دي، درا#� &�3�Aت �G ا
�ب ا^	 7T�����ا*&	�% ا

،)TاL��;( وا*1زI3،ا	اP(ب 
�������T، ���ر #�MB، ص )1(�N(�3 ا�(د�3 78 ا��� ا,F، ا�� GB ��-ر
�A(ة، درا#� ���ا:��، ط�,� ا&��� 1Bرا13، )2(B �/
�� 78 7,�;ا/�b ا
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، حيث جنده يوظف العديد من 
 الوعي : واملؤثرات اخلارجية مثل مصطلحات

  .واليت نلمس من خالهلا تأثره بالطرح التكويين للمفاهيم السردية
الذي اشتهر به (*)) الفضاء النصي

من حيث الرتتيب وتقسيمات الفصول 
الذي يشمل األماكن العينية احملسوسة أو املتخيلة، وهذا  
كطرح مهم ومغري للدراسة، ورمبا يعود سببه إىل تطور اخلطاب النقدي احلديث، وما محله 

وهي دراسة أملت ، المسار السردي وتنظيم المحتوى
نستمد أغلب أدواتنا : " عليه مقاربتها األخذ باألدوات املنهجية السيميائية، إذ يقول

املنهجية من نصوص تنتمي يف أغلبها لنفس املدرسة السيميائية، واليت ميكن أن نطلق عليها 
، مما )1(" علم السرد  السرديات او

ألف ليلة بعدد احلكايات اليت اختارها بورايو من 
مث عمم ) امللفوظ السردي(وصّدرها مبدخل تعرض فيه بعد عرض املنهج إىل حتليل 

لكل "  القصة وعلى احملكي، فعنده أن

��6 ا(وا�3 إo 8�1ل، وا:*;�ر ا� �B�*A	o ا�2&�ت وھ�Q8 1ء ��دي /< %X� b��� >�	�Q2B Mء ا

 �P	�6 ا/B s��H ،��	� و�	�، ر#�� د'*1راه دو u���ذج ��3�AU Gت أ ��T����# �#1ى، درا*&��(دي و>�6�N ا��ر ا�� 1Bرا13، ا
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، حيث جنده يوظف العديد من يف موضع آخر ويعتنق البنيوية الغولدمانية
واملؤثرات اخلارجية مثل مصطلحاتاليت حتفل باحلياة االجتماعية، 

واليت نلمس من خالهلا تأثره بالطرح التكويين للمفاهيم السردية ، الفهم
الفضاء النصي(ز النصي الجيّ : ميز بورايو بني مصطلحي

Michel Butor،من حيث الرتتيب وتقسيمات الفصول وميس شكلية الرواية
الذي يشمل األماكن العينية احملسوسة أو املتخيلة، وهذا  الحيز المكاني 

كطرح مهم ومغري للدراسة، ورمبا يعود سببه إىل تطور اخلطاب النقدي احلديث، وما محله 
  .من أساليب وإجراءات مستحدثة يف هذا اال

المسار السردي وتنظيم المحتوىـ أما دراسته اليت ومسها ب
عليه مقاربتها األخذ باألدوات املنهجية السيميائية، إذ يقول

املنهجية من نصوص تنتمي يف أغلبها لنفس املدرسة السيميائية، واليت ميكن أن نطلق عليها 
السرديات او تطوير املدرسة الغرمياصية، اليت كان هلا اليد الطوىل يف
  .جيعل هذه الدراسة تنضوي حتت مظلة السرديات

بعدد احلكايات اليت اختارها بورايو من  ،تقع هذه الدراسة يف ستة فصول
وصّدرها مبدخل تعرض فيه بعد عرض املنهج إىل حتليل 

القصة وعلى احملكي، فعنده أن، ليدل على الملفوظ السرديالقول يف مصطلح 

                                         
 Michel Butor1ء ��دي : ھ�Q8 12&�ت وھ���6 ا(وا�3 إo 8�1ل، وا:*;�ر ا� �B�*A	o ا/< %X� b��� >�	�Q2B Mء ا

7Tوا)��#I� M ا�Q2ء ا*�.  
 �P	�6 ا/B s��H ،��	� و�	�، ر#�� د'*1راه دو u���ذج ��3�AU Gت أ ��T����# �#1ى، درا*&��(دي و>�6�N ا��ر ا�� 1Bرا13، ا

  .01ص.1995
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ويعتنق البنيوية الغولدمانية
اليت حتفل باحلياة االجتماعية،  ،املصطلحات
الفهم –رؤية العالم 

ميز بورايو بني مصطلحيو 
Michel Butorبوتور 

الحيز المكاني والعناوين، و 
كطرح مهم ومغري للدراسة، ورمبا يعود سببه إىل تطور اخلطاب النقدي احلديث، وما محله 

من أساليب وإجراءات مستحدثة يف هذا اال
أما دراسته اليت ومسها ب

عليه مقاربتها األخذ باألدوات املنهجية السيميائية، إذ يقول
املنهجية من نصوص تنتمي يف أغلبها لنفس املدرسة السيميائية، واليت ميكن أن نطلق عليها 

املدرسة الغرمياصية، اليت كان هلا اليد الطوىل يف
جيعل هذه الدراسة تنضوي حتت مظلة السرديات

تقع هذه الدراسة يف ستة فصول
وصّدرها مبدخل تعرض فيه بعد عرض املنهج إىل حتليل ،وليلة

القول يف مصطلح 

                                                
(*) ��� 7��Michel Butorا�Q2ء ا

7Tوا)��#I� M ا�Q2ء ا*�
)1(��&�6 ا	�P �,� ا/B s��H ،��	� و�	�، ر#�� د'*1راه دو u���ذج ��3�AU Gت أ ��T����# �#1ى، درا*&��(دي و>�6�N ا��ر ا�� 1Bرا13، ا

 ،)TاL�1995ا�(�����B ��B ا
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 ،وتؤدى من خالل وحدات توزيعية
نسميها وظائف، وثانيا كوا متثل استثمارا لعدد من الدالالت املنتمية لنسق مرجعي، 

عند وظيفة نالحظ أن بورايو وّسع من مفهوم مصطلح 
، اليت السيرورة التنظيمية وهو 

الوظيفة يأنه قصر حتليله على مصطلح
  .الذي شرحه، بالتآلف الوظيفي، املتعدد و املمنطق

أثناء  ما قبل :يت تنظم األزمنة الثالث يف السرد

وظيفة ائية،  -5. حل -4 –. 
الذي طّبقه على قصص الديكامريون اليت 

هو ما جعل الباحث يدرج يف  
ليتخذها عّينات يقف من خالهلا على الكيفية اليت 
كأداة إجرائية ذات جدوى يف فهم النص السردي، ومن مث جتديد فهم 
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وتؤدى من خالل وحدات توزيعية ،قصة معنÄمن حيث أا أوال منتجة لقضية تتطور
نسميها وظائف، وثانيا كوا متثل استثمارا لعدد من الدالالت املنتمية لنسق مرجعي، 

  .)1(" وتتجسد من خالل احلوافز 
نالحظ أن بورايو وّسع من مفهوم مصطلح  ،التحليلمن خالل هذا 

 ،ليشمل أحد مشّكالت املسار السردي للقصة
أنه قصر حتليله على مصطلح معوتفّعل البنيات العميقة للقصة، 

الذي شرحه، بالتآلف الوظيفي، املتعدد و املمنطق المقطع، ، ومصطلح
يت تنظم األزمنة الثالث يف السردويف موضع آخر عّني بورايو املراحل ال

  : وجعلها مخسة مصطلحات للمفاهيم اآلتية
. حتول -3-. اضطراب -2 –. الوظيفة االفتتاحية

الذي طّبقه على قصص الديكامريون اليت ) كلود كازايل بريارد(وهي استعارة من منوذج 
  .)2(تقتبس من ألف ليلة وليلة طريقتها يف السرد 

 ،وهذا التبادل يف االشتغال على املصطلح السردي
ليتخذها عّينات يقف من خالهلا على الكيفية اليت  ،ألف ليلة وليلةعمله ست قصص من 

كأداة إجرائية ذات جدوى يف فهم النص السردي، ومن مث جتديد فهم   ،تشكل ا املصطلح
  .الرتاث القصصي العريب لسان حال الثقافة الشعبية العربية

                                         
  

1'�م، �()MB�# I، ص  ���	#330.  
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قصة معنÄمن حيث أا أوال منتجة لقضية تتطور
نسميها وظائف، وثانيا كوا متثل استثمارا لعدد من الدالالت املنتمية لنسق مرجعي، 

وتتجسد من خالل احلوافز 
من خالل هذا 

ليشمل أحد مشّكالت املسار السردي للقصة ،بروب
وتفّعل البنيات العميقة للقصة،  ،تتجدد

، ومصطلحالحافزو
ويف موضع آخر عّني بورايو املراحل ال

وجعلها مخسة مصطلحات للمفاهيم اآلتية،ما بعد - 
الوظيفة االفتتاحية -1

وهي استعارة من منوذج 
تقتبس من ألف ليلة وليلة طريقتها يف السرد 

وهذا التبادل يف االشتغال على املصطلح السردي
عمله ست قصص من 

تشكل ا املصطلح
الرتاث القصصي العريب لسان حال الثقافة الشعبية العربية

  

                                                
2�Z، ص )1(: I()�  .15ا
)2()N�1'�م، �()MB�# I، ص : 3 ���	#
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  : المصطلح السيميائي السردي عند رشيد بن مالك
ال تزال تشكل ضبابية ومعضلة كبرية يف 
أمام عدم اقتناع كل باحث مبا يقدمه غريه من 

، )1(" ا عدم اطالعه على ما قدمه غريه 
، )2(" ختضع مليول شخصية بدل أن تكون نتيجة لفعل معريف مجاعي 

أمام تراكمات اصطالحية يعوزها الضبط املعريف 

 ،أوجد مفهوما واحدا لعدد كبري منها
ذي ال ميكن ال ،ضبابية يف فهم املصطلح السردي، ومن مث يف فهم علم السرد

عزل رصيده االصطالحي عما تراكم من رصيد اصطالحي يف 
إىل جانب املوقع التارخيي الذي  

حيتله يف فضائه الداليل املنتمي إليه، وهذا حال املصطلح السردي، وهو ينتقل إىل احلقل 
ما تطورت فكلّ " ، االصطالحي العريب، حيث تعطي تلك التحوالت إمكانية التغيري الداليل

 نطاق عملية بناء على املقتضيات اليت عرفتها يف

  .33، ص 2005، )�:72 03
www.saidyaktine.com.patrimoi.htm 
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المصطلح السيميائي السردي عند رشيد بن مالك
ال تزال تشكل ضبابية ومعضلة كبرية يف  ،السرديإن قضية التعامل مع املصطلح 

أمام عدم اقتناع كل باحث مبا يقدمه غريه من  اإمّ  " ،جمال تطبيقات املدونة النقدية العربية
ا عدم اطالعه على ما قدمه غريه الدارسني، واجتهادام يف اال املصطلحي، وإمّ 

ختضع مليول شخصية بدل أن تكون نتيجة لفعل معريف مجاعي  ،برغبة فردية
أمام تراكمات اصطالحية يعوزها الضبط املعريف وكذا اهليئات واامع، ، فتاه الباحث العريب

  .والتارخيي واإليديولوجي
أوجد مفهوما واحدا لعدد كبري منها ،للمصطلحات النقديةوهذا التوافر العشوائي 

ضبابية يف فهم املصطلح السردي، ومن مث يف فهم علم السرد
عزل رصيده االصطالحي عما تراكم من رصيد اصطالحي يف " بأي حال من األحوال 

 ،دالالت املصطلح تكما تعدد،  )3(" جمال النقد األديب 
حيتله يف فضائه الداليل املنتمي إليه، وهذا حال املصطلح السردي، وهو ينتقل إىل احلقل 

االصطالحي العريب، حيث تعطي تلك التحوالت إمكانية التغيري الداليل
بناء على املقتضيات اليت عرفتها يف ،اختذت دالالت جديدة

                                         
���(دMB�# I()� ،�3، ص #��� GB '(اد، ��w% إo ا  .��T���32ت ا

��ن، ا��د �	< ،�3�/	B )AB 1Bأ'�د3���، )���� أ ���	� �	�� ،�	
��L�03وز أU��، ��	� ا
�(دي، �3�QH واH*(ا�Uت، 
	� ا��
�G، ا/28/09/2011/11(#��� 3h (www.saidyaktine.com.patrimoi.htm

Z�2: VBا)  .، ا
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إن قضية التعامل مع املصطلح 
جمال تطبيقات املدونة النقدية العربية

الدارسني، واجتهادام يف اال املصطلحي، وإمّ 
برغبة فردية" أو 

فتاه الباحث العريب
والتارخيي واإليديولوجي

وهذا التوافر العشوائي 
ضبابية يف فهم املصطلح السردي، ومن مث يف فهم علم السرد مما أدى إىل

بأي حال من األحوال 
جمال النقد األديب 

حيتله يف فضائه الداليل املنتمي إليه، وهذا حال املصطلح السردي، وهو ينتقل إىل احلقل 
االصطالحي العريب، حيث تعطي تلك التحوالت إمكانية التغيري الداليل

اختذت دالالت جديدة ،املصطلحات
  .)4(" التحول 
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 مهنّيةجيب احلرص على نقل املصطلح بطريقة 
هي يف نفس ، نقل املصطلح إىل الكيان اللغوي العريب واستعماله

وللعمل يف  يديولوجياتنقالإل مل نقل
املصطلح  اجالء غموض جهودا معتربة يف سبيل

خبربته النظرية وخلفياته الفكرية وزاده املعريف، يف عملية تلقي 

  :تلقي المصطلح السيميائي السردي في أعمال رشيد بن مالك
ما كان للرتمجة من وشيجة محيمة يف جمال التنظري السردي، وأثر جلي يف نقل 

: ـبعض النشاط الرتمجي ل ،املصطلح وتقدميه أو تعريبه، يأخذ بأفكارنا ألن يشمل هذا اجلزء
عطاء نقدي جزيل، مدفوعا برغبة يف 

من  ،متباينة منذ البداية ،ن الطرائق اليت اعتمدها املرتجم
حيث الرتكيز املزدوج على املصطلح واملفهوم، ورمبا ذلك استجابة ملقتضيات أفضت ا 
النصوص ذاا، ونضحت ا بياناا املتعددة، وكذا السياقات اليت أسهمت يف إنتاجها 

وتعالقها وتآلفها يف إطار منهجي 
إىل املستحدث على  ،يري نظتال 

االشتغال و رتمجة بال، رشيد بن مالك
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جيب احلرص على نقل املصطلح بطريقة  ،وللعمل على جتاوز تلك التحوالت
نقل املصطلح إىل الكيان اللغوي العريب واستعماله طريقة

مل نقلول فكري وإبستمولوجي ووظيفي، إن 
جهودا معتربة يف سبيلرشيد بن مالك هذا االجتاه، كّرس الباحث 
خبربته النظرية وخلفياته الفكرية وزاده املعريف، يف عملية تلقي  السردي وحماورته، متوسال

  .النقدي 
تلقي المصطلح السيميائي السردي في أعمال رشيد بن مالك-

ما كان للرتمجة من وشيجة محيمة يف جمال التنظري السردي، وأثر جلي يف نقل 
املصطلح وتقدميه أو تعريبه، يأخذ بأفكارنا ألن يشمل هذا اجلزء

عطاء نقدي جزيل، مدفوعا برغبة يف تلقي، و  ز ضمن منظومةجن، والذي أ
ن الطرائق اليت اعتمدها املرتجمالتأصيل والتأسيس، وال شك أ

حيث الرتكيز املزدوج على املصطلح واملفهوم، ورمبا ذلك استجابة ملقتضيات أفضت ا 
النصوص ذاا، ونضحت ا بياناا املتعددة، وكذا السياقات اليت أسهمت يف إنتاجها 

وتعالقها وتآلفها يف إطار منهجي  الكربى لدراستهبتحقيق األجزاء والتزم الباحث 
 ونسيج عام، ال يشعر القارئ إزاءه وة االنتقال من الغريب

رشيد بن مالكسار، و مستوى املصطلح يف االستعمال النقدي العريب

المصطلح السيميائي السردي عند رشيد بن مالك+#
  
 

 

وللعمل على جتاوز تلك التحوالت
طريقةألن ، وواعية

ول فكري وإبستمولوجي ووظيفي، إن نقل حملمالوقت،
هذا االجتاه، كّرس الباحث 
السردي وحماورته، متوسال

 وترمجة املصطلح
3-1-
ما كان للرتمجة من وشيجة محيمة يف جمال التنظري السردي، وأثر جلي يف نقل  إن

املصطلح وتقدميه أو تعريبه، يأخذ بأفكارنا ألن يشمل هذا اجلزء
، والذي أرشيد بن مالك

التأصيل والتأسيس، وال شك أ
حيث الرتكيز املزدوج على املصطلح واملفهوم، ورمبا ذلك استجابة ملقتضيات أفضت ا 
النصوص ذاا، ونضحت ا بياناا املتعددة، وكذا السياقات اليت أسهمت يف إنتاجها 

  .وتشكيلها
والتزم الباحث 

ونسيج عام، ال يشعر القارئ إزاءه وة االنتقال من الغريب
مستوى املصطلح يف االستعمال النقدي العريب
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مجعت بني تطور النظريات  ،وفق خطة حداثية وخصوصية عربية

  :رشيد بن مالك في أعمالالمصطلح السيميائي السردي 

على البنية السردية في النظرية السيميائية
وقد عزز الباحث مسعاه ،املصطلح السردي

تعكس جرأته على حماورة املصطلح، وهو اجلانب الذي يعد غائبا عن 
جنده ، إذ يف فخ التناقضات رشيد بن مالك

اعتماده عدم التدرج يف نقل ،فضال عن 
غة العربية، وهو ما ينفي الليونة 

 واستبدال الرتاجم، النقل اآليل للمصطلح
تراجعنا يف هذه الدراسة عن : " 
Manipulation، وذلك أننا أدركنا من خالل

معاينتنا للوضع املصطلحي يف الدراسات اللسانية والسيميائية العربية الراهنة، أن مصطلح 
 اإليعازوتبنينا بعديا مصطلح ، 

للدكتور عبد احلميد بورايو، وقد تبني لنا أنه حييل فقط على جانب مفهومي واحد يف 
هذا اإلشكال ملنا إىل  وال يغطي مساراته الداللية الفرعية، وحلل

مدخل إلى : به املوسوم بـيف كتا
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وفق خطة حداثية وخصوصية عربية ،ملصطلح النقدي
  )1(.الوافدة من الغرب، وعدم مطابقتها يف نفس الوقت

المصطلح السيميائي السردي  ترجمة - 1
البنية السردية في النظرية السيميائية: حماولته يف مؤلفه رشيد بن مالك

املصطلح السردي املفاهيم النظرية، واالشتغال على
تعكس جرأته على حماورة املصطلح، وهو اجلانب الذي يعد غائبا عن  ،يةوظيف

رشيد بن مالك:ـبوقع أإال أنه  ،الدراسات العربية املعاصرة
،فضال عن ينتقل من معىن آلخر يف تعريبه للمصطلح الواحد

غة العربية، وهو ما ينفي الليونة للّ  الواسمز الثقايف والفين لتميّ لد، دون مراعاة 
النقل اآليل للمصطلحفضال على ،ويسمه باجلمود ،ملعىن

: " حنو إقراره بالرتاجع عن ترمجة بعض املصطلحات يف قوله
Manipulation: بوصفه مقابال لـاالستعمال 

معاينتنا للوضع املصطلحي يف الدراسات اللسانية والسيميائية العربية الراهنة، أن مصطلح 
، Usage: غلب كمقابل لـيوضع يف األ

للدكتور عبد احلميد بورايو، وقد تبني لنا أنه حييل فقط على جانب مفهومي واحد يف 
وال يغطي مساراته الداللية الفرعية، وحلل] األمر 
يف كتابن كراد سعيد  للدكتور التحريكصطلح 

                                         
�(د�3، ���ر #�MB، ص �������Tت اF، ا�� GB ��-07ر. 
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ملصطلح النقديعلى ا
الوافدة من الغرب، وعدم مطابقتها يف نفس الوقت

  

3-1-1
رشيد بن مالكركز 
املفاهيم النظرية، واالشتغال على التدقيق يف

وظيفبتقدمي مناذج 
الدراسات العربية املعاصرة

ينتقل من معىن آلخر يف تعريبه للمصطلح الواحد
د، دون مراعاة املفهوم املوحّ 

ملعىنعن ااملعرفية 
حنو إقراره بالرتاجع عن ترمجة بعض املصطلحات يف قوله

االستعمال ترمجة 
معاينتنا للوضع املصطلحي يف الدراسات اللسانية والسيميائية العربية الراهنة، أن مصطلح 

يوضع يف األ ،االستعمال
للدكتور عبد احلميد بورايو، وقد تبني لنا أنه حييل فقط على جانب مفهومي واحد يف 

األمر [ املصطلح 
صطلح ماستعمال 

                                                
)1()N��(د�3، ���ر #�MB، ص : 3�������Tت اF، ا�� GB ��-ر



 المصطلح السيميائي السردي عند رشيد بن مالك

 

يف دانيال ريغ ، وهي الرتمجة نفسها اليت وضعها أستاذنا الدكتور 
حيقق الفاعلية من  التحريك وإذا دققنا النظر يف هذه الرتمجة نالحظ أن

املبين على اخلطاب  ،، وال يشمل اللحظة اليت قد يتم فيها التواصل
نتحفظ يف استعمال التحريك، ونقرتح على السادة 

يغطي املسارات الداللية ، الذي 

يف اللغة العربية  هوما يقابل ،وهذه الطريقة يف اإلبانة عن املصطلح يف لغته األصلية
خاصة إذا تعلق األمر باالنتقال من ترمجة إىل 
أخرى أثناء التحليل، وكان بإمكان املرتجم أن حيتذي الرتاجم اليت ذكرها منذ البداية ليختار 
املصطلح األوسع واألنسب للمعىن املقصود، حىت ال يقحم القارئ املبتدئ يف هالة من 

صرح لل األوائل، نو املؤسس جاء به

النظري للمصطلح  شرحيهأثناء ت 
وضعيتني سرديتني مثبوتتني يف السرد بعامة، والسرد العريب خاصة، إذ يظهر نشاط 

اليت حتكم  ديةالعالقة التعاقيف الوظيفة األوىل من خالل 
يف حتيني مشروعه إذ  الفاعلمبجرد إمتام العقد، وبداية 

من جديد يف اية احلكاية يف وضعية ثانية أثناء تقومي االداءات احملققة 
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، وهي الرتمجة نفسها اليت وضعها أستاذنا الدكتور السيميائيات السردية
وإذا دققنا النظر يف هذه الرتمجة نالحظ أن... 

، وال يشمل اللحظة اليت قد يتم فيها التواصل)احملرك(
نتحفظ يف استعمال التحريك، ونقرتح على السادة  ،هلذه االعتبارات النظرية

، الذي فّعلاملشتق من التفعيل األساتذة املتخصصني مصطلح 
1(.  

وهذه الطريقة يف اإلبانة عن املصطلح يف لغته األصلية
خاصة إذا تعلق األمر باالنتقال من ترمجة إىل  ،تزيد من االضطراب الذي قد حيصل للقارئ

أخرى أثناء التحليل، وكان بإمكان املرتجم أن حيتذي الرتاجم اليت ذكرها منذ البداية ليختار 
املصطلح األوسع واألنسب للمعىن املقصود، حىت ال يقحم القارئ املبتدئ يف هالة من 

جاء بهتنحو به مسارا يبعده عما  ،الفوضى للمصطلحية
  .يالسرد

 ،ويتوضح هذا االستعمال املضطرب لدى املرتجم
وضعيتني سرديتني مثبوتتني يف السرد بعامة، والسرد العريب خاصة، إذ يظهر نشاط 

يف الوظيفة األوىل من خالل " على صعيد معاريف 
مبجرد إمتام العقد، وبداية المرسل ، وخيتفي الفاعل

من جديد يف اية احلكاية يف وضعية ثانية أثناء تقومي االداءات احملققة 

                                         
.  

المصطلح السيميائي السردي عند رشيد بن مالك+#
  
 

 

السيميائيات السردية
... السبيلقاموس 

( ،جانب واحد
هلذه االعتبارات النظرية... الربهاين

األساتذة املتخصصني مصطلح 
1(" الفعل لفعل 

وهذه الطريقة يف اإلبانة عن املصطلح يف لغته األصلية
تزيد من االضطراب الذي قد حيصل للقارئ

أخرى أثناء التحليل، وكان بإمكان املرتجم أن حيتذي الرتاجم اليت ذكرها منذ البداية ليختار 
املصطلح األوسع واألنسب للمعىن املقصود، حىت ال يقحم القارئ املبتدئ يف هالة من 

الفوضى للمصطلحية
السرد السيميائي

ويتوضح هذا االستعمال املضطرب لدى املرتجم
وضعيتني سرديتني مثبوتتني يف السرد بعامة، والسرد العريب خاصة، إذ يظهر نشاط عرب 

على صعيد معاريف  المرسل
الفاعلوالمرسل 

المرسل يظهر 

                                                
)1(Z�.27، ص ا���ر :2
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، ويف هذه المقّوم/المرسلإىل موقع 
انطالقا من نظام القيم املنصهر يف البنية السردية 

كلما جتاوز احلدة والغرابة وقد كانت لدى املرتجم فرصة لتجنب هذا اللبس،  
ح وفق ما تقتضيه فنيات النقل 

االرجتال يف الرتمجة ، مث استبعد 
 تداولهو  ،مما يسهل على القارئ العريب إجياد املراد العلمي املنشود من املصطلح

ها الغموض منذ واليت حف السيميائية أصولها وقواعدها، 
بشكل غري واضح، وعمومية تناوهلا 

غرمياس يف الدرس  جتلياتمقارنة مع 
موعة من  ، فسحةد بن مالك

 :  
وتعرض فيها ملصطلح السيميائية املوصوفة 

التقرير : وأمسائها وعالقاا بالنشاطات املرتبطة ا، ومفاهيم كـ
Connotation)2(  املستمدة من

مث حتدث امة يف أعمال السيميائية األدبية،

 ،)TاL��;1رات اwd*5ف، ا� ،F�� GB ��-74،  ص 2002ر.  
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إىل موقع المحرك /المرسلظهورا يعكس انتقاله من موقع 
انطالقا من نظام القيم املنصهر يف البنية السردية  المقّوم/المرسلالوضعية بالذات يؤول 

  .)2(" واحلاالت احملولة، ويبّت يف صدقها 
وقد كانت لدى املرتجم فرصة لتجنب هذا اللبس،  

ح وفق ما تقتضيه فنيات النقل تعامل مع املصطلو نقل املفهوم،  اثناءلمصطلح 
، مث استبعد ملا هلا من أثر، يف معايشة املصطلح وتقبله

مما يسهل على القارئ العريب إجياد املراد العلمي املنشود من املصطلح
  .داخل املنظومات العالئقية املختلفة

السيميائية أصولها وقواعدها، :أما يف ترمجته لكتاب
بشكل غري واضح، وعمومية تناوهلا  ،حول إمكان اشرتاك عز الدين املناصرة فيها
مقارنة مع  ،واقتصارها على دراسات قليلة التداول

د بن مالكرشيهافقد ضمن ،، وعلى الرغم من ذلك
: وهي ،املؤسسة للصرح السيميائي الغريب ،احملوريّة

وتعرض فيها ملصطلح السيميائية املوصوفة :ميشال آريفيه: السيميائية األدبية لـ
وأمسائها وعالقاا بالنشاطات املرتبطة ا، ومفاهيم كـاألدبية 

Dérotation،اإليحاء وConnotation

امة يف أعمال السيميائية األدبية،، واليت احتلت مكانة ههيلمسلف
                                         

.  
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ظهورا يعكس انتقاله من موقع 
الوضعية بالذات يؤول 

واحلاالت احملولة، ويبّت يف صدقها 
وقد كانت لدى املرتجم فرصة لتجنب هذا اللبس،  

لمصطلح املرافقتني ل
ملا هلا من أثر، يف معايشة املصطلح وتقبلهالتدرجيي 
مما يسهل على القارئ العريب إجياد املراد العلمي املنشود من املصطلح والتعريب،

داخل املنظومات العالئقية املختلفة
أما يف ترمجته لكتاب

حول إمكان اشرتاك عز الدين املناصرة فيها ،البداية
واقتصارها على دراسات قليلة التداول ،للسيميائية

، وعلى الرغم من ذلك)1(العريب
احملوريّة الدراسات
السيميائية األدبية لـ -

األدبية بـ 
Dérotation

هيلمسلف
                                                

.31ا���ر :2�Z، ص )2(
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على الروس عند جاكبسون والشكالنيون 
 1921فموضوع األدب كما أشار إلÄذلك جاكبسون منذ عام 

Literaturnos  يعين ما جيعل منه

مثل املقابلة اليت أقامها  ،كما وقف املرتجم على بعض مناحي الصعوبة املصطلحية
 للداللة اخلصوصية يغةالص:ـاملرتجم ب

 الدالئلية اخلاصةيغة الذي يشري إىل الص
وأسس املرتجم على ذلك كيفية بناء موضوع 
من كون النص يفتقد سلفا إىل التشفري اللساين، وعلى السيميائي أن 

  .ل نظام املعىن اللساين للمجموعة الداللية اليت يشكلها النص
عن ميشال آريفيه ترمجته لبعض املصطلحات اليت حتدد 

 )الكان( الذي يشري إىل اهليئة يف حكم البنية الفونيمية
أين يتمفصل وحيلل الدال يف اخلطاب، حيث نقل عن جوليا كريستيفا حتليلها لتعاريف 
هذا العمل اخلاص بالتميز، التنضيد واملواجهةالذي ميارس 
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عند جاكبسون والشكالنيون  السيميائية األدبيةاتعن مصطلح
فموضوع األدب كما أشار إلÄذلك جاكبسون منذ عام " ، األدبية

iteraturnostليس األدب بكامله ولكن أدبيته، 

  .)1(" مؤلفا أدبيا 
كما وقف املرتجم على بعض مناحي الصعوبة املصطلحية

املرتجم ب Le sémantiqueالداللي " 
الذي يشري إىل الص Le sémiotiqueاليت أنتجها اخلطاب، و 

وأسس املرتجم على ذلك كيفية بناء موضوع ، )2(" واليت تؤسسه كوحدة  ،
من كون النص يفتقد سلفا إىل التشفري اللساين، وعلى السيميائي أن  ،السيميائية األدبية

ل نظام املعىن اللساين للمجموعة الداللية اليت يشكلها النص
عن ميشال آريفيه ترمجته لبعض املصطلحات اليت حتدد  مالكرشيد بن كما نقل 

  : مفاصل اجلهاز النظري للسيميائية التحليلية وهي
Signifianceالذي يشري إىل اهليئة يف حكم البنية الفونيمية

أين يتمفصل وحيلل الدال يف اخلطاب، حيث نقل عن جوليا كريستيفا حتليلها لتعاريف 
هذا العمل اخلاص بالتميز، التنضيد واملواجهةالذي ميارس التدليل الذي يفهم من 

                                         
.  
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عن مصطلح
غرار 

ليس األدب بكامله ولكن أدبيته، 
مؤلفا أدبيا 

كما وقف املرتجم على بعض مناحي الصعوبة املصطلحية
" بني  بنفينست

اليت أنتجها اخلطاب، و 
،بالدليل اللساين

السيميائية األدبية
ل نظام املعىن اللساين للمجموعة الداللية اليت يشكلها النصلحي

كما نقل 
مفاصل اجلهاز النظري للسيميائية التحليلية وهي

Signifianceالتدليل 

أين يتمفصل وحيلل الدال يف اخلطاب، حيث نقل عن جوليا كريستيفا حتليلها لتعاريف 
الذي يفهم من بنفينست 

                                                
)1(Z�.76، ص ا���ر :2
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لتصل  ،حيث جتتاز السيميائية التحليلية الدال
  .)3(واليت تتشكل فيها النواة الداللية داخل اللغة 

 وكريستيفا، لدى ميشال آريفيه النص
املوصوف بالعملية اللسانية التجاوزية اليت تتشكل يف اللغة وتكون غري 

كما   ،قابلة لالختزال، وحيدد إىل املقوالت املعروفة اخلاصة بكالم التبليغ موضوع اللسانيات
 دراسة،لالسيميائية نظرية لتحليل الخطاب 

  المستوى الخطابيحصرا فيها مصطلحات 
مثل  المستوى السرديكالصور واملسارات الصورية، والقيم املوضوعاتية ومصطلحات 

والمربع  التصديق الرسم السردي، التحريك، الكفاءة، األداء التقييم،
كونشاط   ،يف التحليل السيميائي

عبد ، بالتعاون مع الناقد رشيد بن مالك
Analyse sémiotique du 

discours de l’énonce a l’énonciation ، أحد  -جلوزيف كورتيس
التشاكل والترابط، بين التعبير 
عرض فيها أهم مصطلحات التفكري اللساين والسيميائي 

 هومس لك التحليل،ذأن ومضامني النص املرتجم، إال
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حيث جتتاز السيميائية التحليلية الدال... ويودع يف خط الفاعل املتكلم
واليت تتشكل فيها النواة الداللية داخل اللغة  ،التدليلإىل هذه املنطقة 

النص: باإلضافة إىل عرض املرتجم ملفاهيم متعلقة بـ
املوصوف بالعملية اللسانية التجاوزية اليت تتشكل يف اللغة وتكون غري ،النص

قابلة لالختزال، وحيدد إىل املقوالت املعروفة اخلاصة بكالم التبليغ موضوع اللسانيات
السيميائية نظرية لتحليل الخطاب : م يف فرع الدراسة املعنون بـ

حصرا فيها مصطلحات لوي بانيه و جان كلود جيرو
كالصور واملسارات الصورية، والقيم املوضوعاتية ومصطلحات 

الرسم السردي، التحريك، الكفاءة، األداء التقييم،
يف التحليل السيميائيالتلفظ باإلضافة إىل عرضه ملصطلح إلخ، 

  .لفاعل يتكلم ويكتب ويلفظ خطابا
رشيد بن مالكوالذي ترجم فيه  ،أما القسم الثالث

 Analyse sémiotique du:لدراسة مقتطفة من كتاب ،

discours de l’énonce a l’énonciation 

التشاكل والترابط، بين التعبير :بعنوان -أساطني السيميائية السردية املعاصرين 
عرض فيها أهم مصطلحات التفكري اللساين والسيميائي  والمضمون، الموكب الجنائزي،

ومضامني النص املرتجم، إال ،طلحالغريب، باالشتغال على املص

                                         
. 
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ويودع يف خط الفاعل املتكلم ،يف اللغة
إىل هذه املنطقة 

باإلضافة إىل عرض املرتجم ملفاهيم متعلقة بـ
النصمثل اصطالح 

قابلة لالختزال، وحيدد إىل املقوالت املعروفة اخلاصة بكالم التبليغ موضوع اللسانيات
م يف فرع الدراسة املعنون بـتعرض املرتج
جان كلود جيروتنسب إىل 

كالصور واملسارات الصورية، والقيم املوضوعاتية ومصطلحات 
الرسم السردي، التحريك، الكفاءة، األداء التقييم،

إلخ، ...السيميائي
لفاعل يتكلم ويكتب ويلفظ خطابا

أما القسم الثالث
،الحميد بورايو

discours de l’énonce a l’énonciation 

أساطني السيميائية السردية املعاصرين 
والمضمون، الموكب الجنائزي،

الغريب، باالشتغال على املص

                                                
.93ا���ر :2�Z، ص )3(
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،يتداوهلا املرتجم، لتذليل رقبة املصطلح، ومحله على 
  .املباشرة، والتلقائية حملموالت املصطلح

مدرسة باريس  :السيميائية: املوسوم بـ
 القارئ  رشيد بن مالك، فقد مد

اليت متكنه من اإلملام ذا التيار املعريف يف أصوله وتشد 
تقيم شرعيتها على إدراك عميق وواٍع للسياقات اليت أنتجت 

، يعوز الساحة النقدية العربية ات
وجدت فإن القارئ العريب يلقى مشقة كبرية يف فهمها ومتثلها واستساغتها وفك 

وكثريا ما ترد النصوص املرتمجة ... 
يغلب عليها الغموض والتضارب يف األفكار واخللط بني املفاهيم، 

  .)1("  ، اليويل اصحاا عواقبا لوضعها
 ناجتة أساسا ،أن الصعوبات اليت واجهته يف نقل املصطلح

والدراساتوغياب  منها الرتمجات 
ودراسات  دانيال ريغ: لـقاموس السبيل 

، إضافة إىل عبد الحميدبورايو: 

)1 (  Jen Claude coquet: Sémiotique l'école de paris
 -06.  

المصطلح السيميائي السردي عند رشيد بن مالك

150 

،يتداوهلا املرتجم، لتذليل رقبة املصطلح، ومحله على افتقاره ملعجمية قارّةالغموض بسبب 
املباشرة، والتلقائية حملموالت املصطلحإيغاله يف الرتمجة  تفريغ شحناته الداللية، لوال

املوسوم بـ جان كلود كوكيأما يف ترمجة لكتاب 
Sémiotique l'école de paris)1( فقد مد ،

اليت متكنه من اإلملام ذا التيار املعريف يف أصوله وتشد  ،جبملة من املصطلحات
تقيم شرعيتها على إدراك عميق وواٍع للسياقات اليت أنتجت  ،أزره يف تأسيس معرفة جديدة

اتواملبادئ اليت شيدت عليها، وهذا النوع من الدراس
وجدت فإن القارئ العريب يلقى مشقة كبرية يف فهمها ومتثلها واستساغتها وفك 

...  لفهم والتطبيقعند مقاربته ا....رموزها ومصطلحاا،
يغلب عليها الغموض والتضارب يف األفكار واخللط بني املفاهيم،  ،بلغة عربية مفككة

، اليويل اصحاا عواقبا لوضعهاواستعمال مصطلحات مضطربة
أن الصعوبات اليت واجهته يف نقل املصطلحرشيد بن مالك 

 ،عن غموض املصطلحية يف البحوث السيميائية العربية
قاموس السبيل : ، إذ استعان بـ)2(مصطلحية موحدة يف البحث 

: مثل لحركة السيميائية يف اجلزائربعض الرواد املؤسسني ل

                                         
Sémiotique l'école de paris, hachette université, Paris, 1982. 

�������T ��ر#�  �Bرس، >(F، ���ر #�MB، ص . )�ن '	1د '1'7، ا�� GB ��-05ر -
��MB، ص1'�م، ا�()I ا ���	#240.  
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الغموض بسبب 
تفريغ شحناته الداللية، لوال

أما يف ترمجة لكتاب 
Sémiotique l'école de paris

جبملة من املصطلحات) الباحث(
أزره يف تأسيس معرفة جديدة

واملبادئ اليت شيدت عليها، وهذا النوع من الدراس ،فيها
وجدت فإن القارئ العريب يلقى مشقة كبرية يف فهمها ومتثلها واستساغتها وفك "واليت وإن 

رموزها ومصطلحاا،
بلغة عربية مفككة

واستعمال مصطلحات مضطربة
رشيد بن مالك ويردف 

عن غموض املصطلحية يف البحوث السيميائية العربية
مصطلحية موحدة يف البحث 

بعض الرواد املؤسسني ل

                                                

)1()N��������T ��ر#�  �Bرس، >( :3)�ن '	1د '1'7، ا
  )N���MB، ص: و31'�م، ا�()I ا ���	#
)2()N���MB، ص : 3)�ن '	1د '1'7، ا���ر ا



 المصطلح السيميائي السردي عند رشيد بن مالك

 

ا هلذه األخرية من مل،كرادالسعيد بن
  

 دون اإلحالة على األصل ،غري أنه اكتفى بإدراج املصطلحات العربية املقابلة لالتينية
 ميقدلترشيد بن مالكتوّخاهاقد أسهمت طريقة الرتمجة اليت 

املرتجم نقل رغم أن وضوح الرؤية ويسر الفهم على النص

مل يتحَر أكثر املوضوعية يف ترمجة 
اليت ترمجها  Simulacreبعض املصطلحات الفرنسية إىل العربية مثل الكلمة الفرنسية 

  .، وهي تبعد عن املعىن الظاهر الذي تدل عليه هذه الكلمة
Schéma narratifالرسم الموجه: بـ 
 Le carréالمربع السيميائي 

Le parcours génératif  والفاعل
وغريها من مصطلحات اجلهاز السيميائي اليت اتكأ عليها غرمياس، وكان من 

  .اخللطأمانة للرتمجة، وبعدا عن 

  : عنا على عنوان صاغه املرتجم كاآليت
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السعيد بنالناقد العريب : جهود بعض السيميائيني العرب مثل
  .واملصطلحات السيميائية الغرمياسية ،مرونة يف نقل املفاهيم

غري أنه اكتفى بإدراج املصطلحات العربية املقابلة لالتينية
قد أسهمت طريقة الرتمجة اليت املرتجم إال يف القليل النادر، و 

وضوح الرؤية ويسر الفهم على النصيف  ،جان كلود كوكي
  .)1(بإجياز بليغ ،املؤلف األصليجان كلود كوكي 

مل يتحَر أكثر املوضوعية يف ترمجة  رتجمأن امل،هو ن ما يثري االنتباه يف هذا الصدد
بعض املصطلحات الفرنسية إىل العربية مثل الكلمة الفرنسية 

، وهي تبعد عن املعىن الظاهر الذي تدل عليه هذه الكلمة
Schéma narratifباإلضافة إىل ترمجته العربية ملصطلح 

المربع السيميائي ، وكذا مصطلح لمخطط السردي
Le parcours génératifوالمسار التوليدي  

وغريها من مصطلحات اجلهاز السيميائي اليت اتكأ عليها غرمياس، وكان من 
أمانة للرتمجة، وبعدا عن ، رتمجة األصلاألجدر أن يقابل املرتجم املصطلح بامل

عنا على عنوان صاغه املرتجم كاآليتوق العمل املنقولهذا  راءة يفقومبواصلة ال
 .البنية األولية والمربع السيميائي: النحو

                                         
��MB، ص1'�م، ا�()I ا ���	#241. 
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جهود بعض السيميائيني العرب مثل
مرونة يف نقل املفاهيم

غري أنه اكتفى بإدراج املصطلحات العربية املقابلة لالتينية
املرتجم إال يف القليل النادر، و 

جان كلود كوكي:املؤلف
جان كلود كوكي إشارات 
ن ما يثري االنتباه يف هذا الصددإ

بعض املصطلحات الفرنسية إىل العربية مثل الكلمة الفرنسية 
، وهي تبعد عن املعىن الظاهر الذي تدل عليه هذه الكلمةانطباعإىل 

باإلضافة إىل ترمجته العربية ملصطلح 
لمخطط السرديابدال من 

narratif 
L'actant وغريها من مصطلحات اجلهاز السيميائي اليت اتكأ عليها غرمياس، وكان من

األجدر أن يقابل املرتجم املصطلح بامل
ومبواصلة ال

النحو -

                                                
)1()N���MB، ص: 31'�م، ا�()I ا ���	#



 المصطلح السيميائي السردي عند رشيد بن مالك

 

الملفوظ األولي، عدد العوامل، العالقات األولية، 
 

مجيعا من إشارات وتوضيحات وتعريفات موصوال 
حول باملنجزات اليت قامت عليها نظرية غرمياس، فقد مجعنا ثالث ملحوظات للمؤلف

تسند : " تشكيل املربع السيميائي واستعماله، ومنها ما قام املرتجم بنقلها على النحو التايل
النفي، واإلثبات : أساسيني مها

يف سعينا إىل وصف تسلسل هذه 
غرمياس يف . ج.العمليات املفصلة للمعىن املوجود هنا سلفا يف شكل رسوم، أشار         أ

، )1(" ؤكد بعد ذلك وضوع كان ينبغي أن يوجد أوال لينفى أو ي
ن هذه الفقرة تكتنفها الضبابية عندما يريد الباحث 

مقابال للمصطلح األجنيب  ،الداللة البنيوية
 Dénégationجعل النفي بدل اإلنكار 

ليصل أخريا إىل إدراجهما حسب ما ورد يف 
، هنا يضع املرتجم املصطلح األصلي هلذه 

أن يعتمد هذه الرتمجة مع جل  
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الملفوظ األولي، عدد العوامل، العالقات األولية، : المسار التوليدي
 )2(الجهات التلفظ، الفاعل، التاريخ، الصدق 

مجيعا من إشارات وتوضيحات وتعريفات موصوال  ولعل ما يسكن هذه املصطلحات
باملنجزات اليت قامت عليها نظرية غرمياس، فقد مجعنا ثالث ملحوظات للمؤلف

تشكيل املربع السيميائي واستعماله، ومنها ما قام املرتجم بنقلها على النحو التايل
أساسيني مها إىل حتليل عملنيالداللة البنيوية إقامة املربع منذ ظهور 

يف سعينا إىل وصف تسلسل هذه Méta-universauxمتكليات يعتربمها القاموس 
العمليات املفصلة للمعىن املوجود هنا سلفا يف شكل رسوم، أشار         أ

وضوع كان ينبغي أن يوجد أوال لينفى أو يالداللة البنيوية إىل أن امل
ن هذه الفقرة تكتنفها الضبابية عندما يريد الباحث أ اال  ،ورغم هذا التوضيح من الناقد

  .استيعاب املفهوم
الداللة البنيويةمصطلح  رشيد بن مالكجعل املرتجم 

Sémantiqu structurale ،  جعل النفي بدل اإلنكار فقد
ليصل أخريا إىل إدراجهما حسب ما ورد يف  Affirmationال لـ 

، هنا يضع املرتجم املصطلح األصلي هلذه المتكلياتمن قاموس غريماس وكورتيس
Méta-universauxه، وكان من اخلليق ب 

  .املصطلحات اليت تصدى لرتمجتها
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المسار التوليدي -
الجهات التلفظ، الفاعل، التاريخ، الصدق 

ولعل ما يسكن هذه املصطلحات
باملنجزات اليت قامت عليها نظرية غرمياس، فقد مجعنا ثالث ملحوظات للمؤلف

تشكيل املربع السيميائي واستعماله، ومنها ما قام املرتجم بنقلها على النحو التايل
إقامة املربع منذ ظهور 

يعتربمها القاموس 
العمليات املفصلة للمعىن املوجود هنا سلفا يف شكل رسوم، أشار         أ

الداللة البنيوية إىل أن امل
ورغم هذا التوضيح من الناقد

استيعاب املفهوم
جعل املرتجم 
structurale 

ال لـ بواإلثبات مقا
قاموس غريماس وكورتيس

universauxالكلمة 

املصطلحات اليت تصدى لرتمجتها
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عن  ،زالة اللبس املفهومي واملصطلحي
ألنه يثري العديد من كليات 

تقدم مشكلة : " هاالذي يقول فيه صاحب
نفسها على أا مشكلة كالمية، ويعين ذلك اإلبانة 

 Lesاليقينياتو الترتيباتكيف ؟ وبواسطة أي مواد ؟ وما هي 

Le métalangage  عليها ؟ فإن مصطلح
صطلح متكليات سيولد بال ريب مشكالت عويصة بالنظر إىل ما ميكن أن حييل عليه امل

اليت اختصرها يف  تهومهني ،رشيد بن مالك
مع ، وإظهار املرونة يف التعامل 

 Les relations،العالقات
Les transformations 

Le niveau de surface  والمستوى العميق
 Enonce de،ملفوظات الفعل

يف  بن مالكرشيد اها والطريقة اليت توخّ 
الفهم وحتديد املقصد الناجم عن 
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زالة اللبس املفهومي واملصطلحياِ املرتمج، فقد ترك ىل ذلكاِ  
Les universau كليات : الذي ترمجه بـ

الذي يقول فيه صاحب المعجم المعقلناإلشكاالت، كما ورد يف 
Les universaux  ا مشكلة كالمية، ويعين ذلك اإلبانةنفسها على أ

كيف ؟ وبواسطة أي مواد ؟ وما هي : عن األسئلة التالية
certitudes  المتكالم اليت يبىنLe métalangage

متكليات سيولد بال ريب مشكالت عويصة بالنظر إىل ما ميكن أن حييل عليه امل
  .)1(" وحمموله على حد سواء 

رشيد بن مالكيةقاصدمهو  ،نلمسه يف هذا املوضع
، وإظهار املرونة يف التعامل اثناء النقل، والرتمجة والشرح،املصطلحات 

العالقاتومثل ذلك يتبدى يف تفريقه بني 
Les opérations والتحويالت،Les transformations

Le niveau de surface،المستوى السطحي

Le niveau profond  ملفوظات الفعلوبني
  .Enonce d'état،ملفوظات الحالة

والطريقة اليت توخّ  ،إن هذا العمل املرتجم جلان كلود كوكي
الفهم وحتديد املقصد الناجم عن سالسة الرتمجة واليت مييزها األثر البارز يف وضوح الرؤية، و 
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 باإلضافة
Les universaux:مصطلح

اإلشكاالت، كما ورد يف 
Les universauxالكليات 

عن األسئلة التالية
certitudes

متكليات سيولد بال ريب مشكالت عويصة بالنظر إىل ما ميكن أن حييل عليه امل
وحمموله على حد سواء 

نلمسه يف هذا املوضع وما
 معفي رَ تعامله احلِ 

ومثل ذلك يتبدى يف تفريقه بني املفاهيم، 
Les opérations،والعمليات

المستوى السطحيوكذا بني 
Le niveau profond 

faireملفوظات الحالةو
إن هذا العمل املرتجم جلان كلود كوكي

الرتمجة واليت مييزها األثر البارز يف وضوح الرؤية، و 
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متثله هلذا التيار يف أصوله ومقاصده املنهجية، مما يعطي عمله قدرا كبريا من األمهية ملا حيتويه 
القارئ العريب ومتكن له  تنويرفتح ابواب املثاقفة للباحث،و 

تذليل الصعوبات عن طريق اهتمامها باجلوانب املعرفية والنظرية وكذا انشغاهلا املتواصل 

فإنه فضال عن كونه  ترمجته، رشيد بن مالك
إنه حيتاج إىل العملية واملرونة يف إرشاد 
القارئ إىل املقابل الرتمجي للمصطلح، وهذا ما يؤدي إىل نشر الغموض واللبس يف أغلب 

للغة )1(تاريخ السيميائية:، املوسوم بـ
Histoire de la sémiotique)2(، 

حيث مل خيرج فيه عن آلية الرتمجةاملألوفة لديه، واملميزة بالنقل احلريف للمصطلح، والغموض 
ورمبا ترجع الرتمجة صيل للنظرية السيميائية وأعالمها، 

املصطلحات الغرمياسية، والدقة 
  .الشديدة اليت تتميز ا تلك املصطلحات من الناحية اإلجرائية

يدرك متاما ركوبه مركبا صعبا، فاستجمع لذلك 
عن قصد أو  وهو ما يتجسد يف توخيه

قارئ العريب جبملة من التوجيهات القرائية واملصطلحات اليت متكنه من 

 ����( ،�	
��F، �(ا)�� �,� ا/�در 1Bز�3ة و�,� ا&��� 1Bرا13، ��;1رات �^,( ا*()�� وا�� GB ��-ر

)2(  Anne Hénalt, histoire de la sémiotique
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متثله هلذا التيار يف أصوله ومقاصده املنهجية، مما يعطي عمله قدرا كبريا من األمهية ملا حيتويه 
فتح ابواب املثاقفة للباحث،و تسهم في ،من معطيات معرفية

تذليل الصعوبات عن طريق اهتمامها باجلوانب املعرفية والنظرية وكذا انشغاهلا املتواصل 
  .باإلشكاالت املنهجية على حد سواء

رشيد بن مالكل به الذي ذيّ  ،أما ثبت املصطلحات
إنه حيتاج إىل العملية واملرونة يف إرشاد الفتقاره إىل عنصر الدقة يف املنت، ف

القارئ إىل املقابل الرتمجي للمصطلح، وهذا ما يؤدي إىل نشر الغموض واللبس يف أغلب 

، املوسوم بـأحد مؤلفات آن إينو رشيد بن مالككما نقل 
Histoire de la sémiotique:، وهي ترمجة للمؤلف األصلي املعنون بـ

حيث مل خيرج فيه عن آلية الرتمجةاملألوفة لديه، واملميزة بالنقل احلريف للمصطلح، والغموض 
صيل للنظرية السيميائية وأعالمها، رغم أمهيته يف التأ،يف مجيع أجزائها
املصطلحات الغرمياسية، والدقة إىل غزارة وتداخل ،رشيد بن مالكاها احلرفية اليت حترّ 

الشديدة اليت تتميز ا تلك املصطلحات من الناحية اإلجرائية
يدرك متاما ركوبه مركبا صعبا، فاستجمع لذلك  رشيد بن مالكمن البني أن املرتجم 

وهو ما يتجسد يف توخيهحترى يف اعتمادها الدقة واألصالة، 
قارئ العريب جبملة من التوجيهات القرائية واملصطلحات اليت متكنه من عن غري قصد مد ال
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2004. 
sémiotique, presse, universitaires de France, Paris, 1992, 1ère edition
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متثله هلذا التيار يف أصوله ومقاصده املنهجية، مما يعطي عمله قدرا كبريا من األمهية ملا حيتويه 
من معطيات معرفية

تذليل الصعوبات عن طريق اهتمامها باجلوانب املعرفية والنظرية وكذا انشغاهلا املتواصل 
باإلشكاالت املنهجية على حد سواء

أما ثبت املصطلحات 
الفتقاره إىل عنصر الدقة يف املنت، ف ،غري كافٍ 

القارئ إىل املقابل الرتمجي للمصطلح، وهذا ما يؤدي إىل نشر الغموض واللبس يف أغلب 
 .األحيان

كما نقل 
، وهي ترمجة للمؤلف األصلي املعنون بـالعربية

حيث مل خيرج فيه عن آلية الرتمجةاملألوفة لديه، واملميزة بالنقل احلريف للمصطلح، والغموض 
يف مجيع أجزائها
اها احلرفية اليت حترّ 

الشديدة اليت تتميز ا تلك املصطلحات من الناحية اإلجرائية
من البني أن املرتجم 

حترى يف اعتمادها الدقة واألصالة،  ،عدة منهجية
عن غري قصد مد ال
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ووفق يف اختيار النصوص املرتمجة اليت جتلو الرؤية عن قواعد 

  عملية بالغة التعقيد متعددة " 
: ـ، مما حال دون البحث ومتحيص مجيع األعمال املرتمجة ل

تاريخ : ومنجزاته يف هذا امليدان، اليت أثراها مبؤلف جيمع ثالثة أعمال هي
السيميائية آلن إينو، السيميائية أصولها وقواعدها لميشال ريفاتير وآخرين والسيميائية 
األصول القواعد والتاريخ آلن إينو 

 ،تسهم يف ختصيب عقل القارئ العريب
 ،خلوض يف الدرس السيميائي الغريب، مبا تضعه بني يديه من جهاز اصطالحي

  .والنقاد المغاربةرشيد بن مالك
مع املصطلحات  العرب واملرتمجني

يف استقراء  ،رشيد بن مالكالسردية الوافدة، ومستوى حتكم الناقد واملرتجم اجلزائري 
املصطلح وترمجته مبا يثري النظرية السردية العربية، وحيافظ على أصالة املعجم ويؤسس 
ورّكزت هذه املقارنة على جمموعة من النقاد 
م اقرب اىل بؤرة التلقي حبكم امتالكهم للثقافة الفرنسية، ومتكنهم من 

��ن، , ،M;ب، د�)�2006، ��;1رات ا>&�د A*�ب ا 
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ووفق يف اختيار النصوص املرتمجة اليت جتلو الرؤية عن قواعد  )3(اإلملام ذا التيار املعريف
  .البحث يف املصطلح السردي

"  ،ويف األخري ينبغي أن نشري إىل أن ترمجة املصطلح
، مما حال دون البحث ومتحيص مجيع األعمال املرتمجة ل)1(" جلوانب شائكة املسالك 

ومنجزاته يف هذا امليدان، اليت أثراها مبؤلف جيمع ثالثة أعمال هيرشيد بن مالك 
السيميائية آلن إينو، السيميائية أصولها وقواعدها لميشال ريفاتير وآخرين والسيميائية 

األصول القواعد والتاريخ آلن إينو : السيميائية: ومسه بـمدرسة بارس لجان كلود كوكي، 
تسهم يف ختصيب عقل القارئ العريب ،وميثل هذا الكتاب حمطة معرفية أخرى

خلوض يف الدرس السيميائي الغريب، مبا تضعه بني يديه من جهاز اصطالحي
  .يساعده على اقتحام أغوار النصوص السردية املختلفة

رشيد بن مالك بينالسردي  يالمصطلحالسيميائ 
واملرتمجني ،إلبراز مدى تفاعل النقاد )2(يأيت هذا العنصر

السردية الوافدة، ومستوى حتكم الناقد واملرتجم اجلزائري 
املصطلح وترمجته مبا يثري النظرية السردية العربية، وحيافظ على أصالة املعجم ويؤسس 

ورّكزت هذه املقارنة على جمموعة من النقاد .للمفهوم من خالل ممارساته النظرية والتحليلية
م اقرب اىل بؤرة التلقي حبكم امتالكهم للثقافة الفرنسية، ومتكنهم من 
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اإلملام ذا التيار املعريف
البحث يف املصطلح السردي

ويف األخري ينبغي أن نشري إىل أن ترمجة املصطلح
جلوانب شائكة املسالك ا

رشيد بن مالك 
السيميائية آلن إينو، السيميائية أصولها وقواعدها لميشال ريفاتير وآخرين والسيميائية 

مدرسة بارس لجان كلود كوكي، 
وميثل هذا الكتاب حمطة معرفية أخرىوآخرين، 

خلوض يف الدرس السيميائي الغريب، مبا تضعه بني يديه من جهاز اصطالحيومتكنه من ا
يساعده على اقتحام أغوار النصوص السردية املختلفة

 استقبال -4
يأيت هذا العنصر

السردية الوافدة، ومستوى حتكم الناقد واملرتجم اجلزائري 
املصطلح وترمجته مبا يثري النظرية السردية العربية، وحيافظ على أصالة املعجم ويؤسس 

للمفهوم من خالل ممارساته النظرية والتحليلية
م اقرب اىل بؤرة التلقي حبكم امتالكهم للثقافة الفرنسية، ومتكنهم من املغاربة، كو 
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مرجعيات السيميائية السردية يف نسختها األصل، باإلضافة اىل تشابه اعمال التلقي لديهم، 
فضال عن اشرتاكهم يف التقعيد للمصطلح 

  .بفضل اامع واملؤمترات اليت تعقد يف فرتات منتظمة

عند بعض املرتمجني  ملصطلحيا 
رشيد بن اجلزائري  والناقد أن املرتجم

جنده  حيثبذل جهودا معتربة يف جمال نقل وتعريب املصطلح السيميائي السردي، 

بن كراد 
  سعيد

لحميداني 
  حميد

العجيمي 
  محمد الناصر

  مقطع  متوالية  مقطع
  عامل  عامل  فاعل

  ذات الفاعل  ذات اإلجناز  ذات الفعل
  مؤيت  باعث  مرسل

  تيمي  ؟  تيمي

  قطب داليل  تناظر  تناظر

  حتريك
  الرتغيب

  )عن-يف(
  حتريك

  املكيفات  ؟  
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مرجعيات السيميائية السردية يف نسختها األصل، باإلضافة اىل تشابه اعمال التلقي لديهم، 
فضال عن اشرتاكهم يف التقعيد للمصطلح ،رشيد بن مالكمع املسار الذي يتحّرك فيه 
بفضل اامع واملؤمترات اليت تعقد يف فرتات منتظمةالسيميائي، وتباحثهم الدائم 

 استقراء التعددمن خالل  ،إن أهم ما ينجلي أمامنا
أن املرتجم ،العرب، من اجلزائر، املغرب األقصى وتونس

بذل جهودا معتربة يف جمال نقل وتعريب املصطلح السيميائي السردي، 

  بن مالك رشيد
بورايو عبد 

  الحميد
بن كراد 

سعيد
مقطع  متتالية  مقطوعة
فاعل  فاعل  عامل

ذات الفعل  ذات الفاعل  الفعلذات 
مرسل  مرسل  مرسل

 -موضوعايت
  تيمي

تيمي  غرضي

تناظر  قطب داليل  نظرية إيزوطوبيا
-استعمال
  حتريك

  تفعيل -إيعاز 

دفع -حتريك
  تفعيل إيعاز

حتريك

  ؟  صيغة  كيفية  –جهة 
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مرجعيات السيميائية السردية يف نسختها األصل، باإلضافة اىل تشابه اعمال التلقي لديهم، 
مع املسار الذي يتحّرك فيه 
السيميائي، وتباحثهم الدائم 

إن أهم ما ينجلي أمامنا
العرب، من اجلزائر، املغرب األقصى وتونس

بذل جهودا معتربة يف جمال نقل وتعريب املصطلح السيميائي السردي، ،مالك

المعجم المعقلن 
  لنظرية الكالم

Séquence 

Actant 

Sujet de faire 

Destinateur 

Thématique  

Isotopie 

Manipulation 

Modalité 
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تتناسب ودالالا السياقية املختلفة اليت توظف 
وحاذقا من خالل فهم طبيعة املصطلح، وكيفية تشكله وإحياءاته املتعددة وإجياد 

تعريبه : منها ،ر انتقائه الواعي والذكي لبعض املصطلحات
من خاصية  لهملا ،نظيرة: قبل أن يستقر رأيه على املقابل

يف  Isotopieاحتواء ترمجات مشرتكة يف حقل لغوي ومفهومي متقارب للمصطلح 
عبد و التناظر :له بـلحميداني حميد 
.  

من التنظري واملتجدديف السيمياء السردية 
و السيميائييناجلزائريني  مع أعمال املرتمجني
على حنو ترمجة  ،بناء على املستجدات املعجمية

للناقدعبد احلميد إيعاز: تبىن مصطلح
ملقابل العريب وقع اخريا على اسعيد بن كراد، و 

ميدانه مع نقاد جزائريني وعرب 
عبد القادر بوزيدة، السعيد بن كراد، عز الدين املناصرة آن إينو، برنار 

قاموسمصطلحات التحليل السيميائي للنصوص 
لفئة من الباحثني ممن هلم دراية مسبقة بعلم السيمياء، وال ميكن للباحث 
إال بالتمكن من مصطلحاته، وهو ما جيلي توجهات 
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تتناسب ودالالا السياقية املختلفة اليت توظف  ،حريصا على توليد مصطلحات جديدة
وحاذقا من خالل فهم طبيعة املصطلح، وكيفية تشكله وإحياءاته املتعددة وإجياد 

ر انتقائه الواعي والذكي لبعض املصطلحات، وهو ما يرب له 
Isotopie قبل أن يستقر رأيه على املقابلإيزوطوبيا بـ

احتواء ترمجات مشرتكة يف حقل لغوي ومفهومي متقارب للمصطلح 
حميد و بن كرادسعيد السيمياء السردية، ومنها ترمجة 

.القطب الداللي:بـ العجيميمحمد الناصر 
واملتجدديف السيمياء السردية  الدائم ،حبثهرشيد بن مالك: ـما نسجله ل

مع أعمال املرتمجني الدائميف تواصله وهو ما يتجلى
بناء على املستجدات املعجميةترمجاته  قومي

Manipulation تبىن مصطلحمث ،استعمالبـ
سعيد بن كراد، و للناقد ، تحريك:وبعدها مصطلح 

ميدانه مع نقاد جزائريني وعرب ، فضال عن تبادل الناقد املعارف العلمية يف 
عبد القادر بوزيدة، السعيد بن كراد، عز الدين املناصرة آن إينو، برنار : واجانب، من أمثال

 .وغريهم... بويت، جان كلود كوكي

 : المصطلحالناقد والقاموس و 

قاموسمصطلحات التحليل السيميائي للنصوص يف مقدمة  رشيد بن مالك
لفئة من الباحثني ممن هلم دراية مسبقة بعلم السيمياء، وال ميكن للباحث  

إال بالتمكن من مصطلحاته، وهو ما جيلي توجهات  ،أن يتواصل مع هذا احلقل املعريف
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حريصا على توليد مصطلحات جديدة
وحاذقا من خالل فهم طبيعة املصطلح، وكيفية تشكله وإحياءاته املتعددة وإجياد  ،فيها

 الصياغة املناسبة
Isotopieملصطلح 

احتواء ترمجات مشرتكة يف حقل لغوي ومفهومي متقارب للمصطلح 
السيمياء السردية، ومنها ترمجة  نطاق

محمد الناصر وبورايو احلمبد 
ما نسجله لو   

وهو ما يتجلى اىل املعجم،
قوميوت ،والعرب

Manipulation:مصطلح

وبعدها مصطلح  ،بورايو
، فضال عن تبادل الناقد املعارف العلمية يف تفعيل 

واجانب، من أمثال
بويت، جان كلود كوكي

الناقد والقاموس و  بين  -5
رشيد بن مالكأشار 

 بأن عمله موجه
أن يتواصل مع هذا احلقل املعريف
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 واالشتغالصه يف حقل السيمياء بصفة عامة، ويف آليات الرتمجة 

عربية بىن  –إجنليزية  –فرنسية 
املصطلحية على الرتمجة من لغة أجنبية إىل ما يقابلها يف اللغة العربية، وذلك دف توسيع 

 ،الدراسة لتشمل قدرا من املصطلحات املختصة يف التحليل السردي، وفق منهجية مبسطة
تتيح للقارئ التمكن من فهم واستيعاب خمتلف املناحي املعرفية املعاصرة وتعويضه عن 

هادا نظريا من شأنه أن املقدمة اليت ال تكتسي قدرا كبريا من األمهية، كوا ال حتمل مِ 
يساعد القارئ على الغوص يف القاموس، ومواصلة فك الشفرات اليت حتيل عليها دالئل 
يظهر اسلوب املرتجم الثاقب، وروح الناقد اجلزائري يف استقبال 

ن املرتجم يبحث يف املفاهيم املتعددة للمصطلح الواحد يف لغته األصلية، وحييل 
القارئ إىل االطالع على مصطلحات أخرى، تستدعيها عملية اإليضاح عند اية الرتمجة 
سيط املنظومة االصطالحية، وتوضيحها للقارئ العريب، وتلك من 
والقت بظّلها على اعماله النقدية 
التجزؤ، الواضح يف عدم التزام املرتجم 

  .اقتحام أغوار اخلطاب السيميائي
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صه يف حقل السيمياء بصفة عامة، ويف آليات الرتمجة املرتجم املعجمية وختصّ 
  .)1(دقأعلى املصطلح السيميائي بصفة 

فرنسية –ومن خالل اعتماد املرتجم على ثالث لغات 
املصطلحية على الرتمجة من لغة أجنبية إىل ما يقابلها يف اللغة العربية، وذلك دف توسيع 

الدراسة لتشمل قدرا من املصطلحات املختصة يف التحليل السردي، وفق منهجية مبسطة
تتيح للقارئ التمكن من فهم واستيعاب خمتلف املناحي املعرفية املعاصرة وتعويضه عن 

املقدمة اليت ال تكتسي قدرا كبريا من األمهية، كوا ال حتمل مِ 
يساعد القارئ على الغوص يف القاموس، ومواصلة فك الشفرات اليت حتيل عليها دالئل 

يظهر اسلوب املرتجم الثاقب، وروح الناقد اجلزائري يف استقبال املصطلحات، وهو ما 
  .وتقدمي املفاهيم العلمية

ن املرتجم يبحث يف املفاهيم املتعددة للمصطلح الواحد يف لغته األصلية، وحييل 
القارئ إىل االطالع على مصطلحات أخرى، تستدعيها عملية اإليضاح عند اية الرتمجة 

سيط املنظومة االصطالحية، وتوضيحها للقارئ العريب، وتلك من والشرح، استزادة لتب
والقت بظّلها على اعماله النقدية  رشيد بن مالك،امليكانيزمات العلمية، اليت تبناها 

التجزؤ، الواضح يف عدم التزام املرتجم :  " املتميزة، وأمهها ما متّيز به القاموس من خالل
اقتحام أغوار اخلطاب السيميائيبإيراد جل املصطلحات املساعدة على 

                                         
 G� % ا9ول�2  .55-49ص  ا,&J، صا
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املرتجم املعجمية وختصّ 
على املصطلح السيميائي بصفة 

ومن خالل اعتماد املرتجم على ثالث لغات 
املصطلحية على الرتمجة من لغة أجنبية إىل ما يقابلها يف اللغة العربية، وذلك دف توسيع 

الدراسة لتشمل قدرا من املصطلحات املختصة يف التحليل السردي، وفق منهجية مبسطة
تتيح للقارئ التمكن من فهم واستيعاب خمتلف املناحي املعرفية املعاصرة وتعويضه عن 

املقدمة اليت ال تكتسي قدرا كبريا من األمهية، كوا ال حتمل مِ 
يساعد القارئ على الغوص يف القاموس، ومواصلة فك الشفرات اليت حتيل عليها دالئل 

املصطلحات، وهو ما 
وتقدمي املفاهيم العلمية

ن املرتجم يبحث يف املفاهيم املتعددة للمصطلح الواحد يف لغته األصلية، وحييل إ
القارئ إىل االطالع على مصطلحات أخرى، تستدعيها عملية اإليضاح عند اية الرتمجة 

والشرح، استزادة لتب
امليكانيزمات العلمية، اليت تبناها 

املتميزة، وأمهها ما متّيز به القاموس من خالل
بإيراد جل املصطلحات املساعدة على 

                                                
)1()N�3 : G� % ا9ول�2ا
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يف كون املادة املصطلحية للقاموس حييل بعضها على بعض مما يفضي إىل 

التحليل السيميائي مصطلحات 

Acteur)1(  على أساس أن ،ممثلإىل
غرمياس أوجد املصطلح، لتعيني الدور الغرضي والدور العاملي جمتمعان، ويرى املرتجم أن 
هو الصورة الناقلة لدور عاملي داخل الربنامج السردي، ولدور تيمي حيدد انتماءه 

  دوري تيمي دور عاملي                                
  وضعية داخل برنامج سردي      خالصة ملسار صوري سردي
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يف كون املادة املصطلحية للقاموس حييل بعضها على بعض مما يفضي إىل : 
  . )1(" اتساقها يف نسق فكري يوحد بني النظرية والتطبيق

مصطلحات قاموس في  الّسردي المصطلح
  :للنصوص

ممثل                        
Acteur  

Acteurاملصطلح الفرنسي  رشيد بن مالك

غرمياس أوجد املصطلح، لتعيني الدور الغرضي والدور العاملي جمتمعان، ويرى املرتجم أن 
هو الصورة الناقلة لدور عاملي داخل الربنامج السردي، ولدور تيمي حيدد انتماءه 

  )2(: اآلتية ةاخلطملسار صوري حسب 
  ممثل

دور عاملي                                                      
وضعية داخل برنامج سردي      خالصة ملسار صوري سردي

                                         
�MB�# I()�، b، ص 
�ب ا9د7B و�3�QH ا^ .114ا/�در -(-�ر، >&	�% ا

��1ص، ���ر #�MB، ص 	 7T�����1��H ،Fس ��
	&�ت ا*&	�% ا�� GB ��-16ر.  

 .17ا���ر :2�Z، ص 
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: والدائرية
اتساقها يف نسق فكري يوحد بني النظرية والتطبيق

  
  
ترجمة  -6

للنصوص

  
رشيد بن مالكترجم 

غرمياس أوجد املصطلح، لتعيني الدور الغرضي والدور العاملي جمتمعان، ويرى املرتجم أن 
هو الصورة الناقلة لدور عاملي داخل الربنامج السردي، ولدور تيمي حيدد انتماءه الممثل 

ملسار صوري حسب 

                      
وضعية داخل برنامج سردي      خالصة ملسار صوري سردي

                                                
)1()N��MB�# I()�، b، ص �,� : 3
�ب ا9د7B و�3�QH ا^ا/�در -(-�ر، >&	�% ا
��1ص، ���ر #�MB، ص )1(	 7T�����1��H ،Fس ��
	&�ت ا*&	�% ا�� GB ��-ر
)2( )N�ا���ر :2�Z، ص : 3
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موطن " Acteurيف كون مصطلح 
القائم بالفعل ، غري أنه يفضل ترمجته بـ 

ل يف اآلن ذاته مبا ال يقل عن دور غرضي ودور عاملي وهذا وذاك 
الواحد جيسد أدوار  القائم بالفعل

حسب الرمسان  ،قائم بفعلأكثر من 

من الممثل بـ Acteurملصطلح 
املمثل ليس من الضروري أن يظهر يف هيئة بشرية، فمن املمكن مثال أن يتخذ 
شكل بساط أو منضدة أو مؤسسة، وفضال عن ذلك فإن املمثل ميكن أن يكون فردا 

و حيوانية أو مجاعيا كجمهور قطار األنفاق، أو على شكل هيئة بشرية أ

	X/��8، ا/�ھ(ة،  o	�9ا @	��  .20، ص Lw �B��2003:�ار، ا

%�2B 6T�H     %�2B 6T�H     %�2B 6T�H 
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يف كون مصطلح  محمد الناصر العجيميوهو ما ذهب إليه 
، غري أنه يفضل ترمجته بـ )3(" لقاء وتقاطع البىن السردية، والبىن التصويرية 

ل يف اآلن ذاته مبا ال يقل عن دور غرضي ودور عاملي وهذا وذاك حممّ " 
القائم بالفعل، كما أن )4(" حيددان منه كفاءته وحدود فعله وكيانه 

أكثر من  ،ملية كثرية، وميكن أن يقوم بدور عاملي واحد

ملصطلح  رشيد بن مالكمع ترمجة  جيرالد برنسويتقاطع 
املمثل ليس من الضروري أن يظهر يف هيئة بشرية، فمن املمكن مثال أن يتخذ 
شكل بساط أو منضدة أو مؤسسة، وفضال عن ذلك فإن املمثل ميكن أن يكون فردا 

أو مجاعيا كجمهور قطار األنفاق، أو على شكل هيئة بشرية أ) 
  .)1(" در أو بدون هيئة كالق

                                         
�(دي 
�ب ا^��i( ا����7، 78 ا  . N:83(�3 {(3��س، �()MB�# I، ص  –�&�� ا

  
�(دي
	� ا��	X/��8، ا/�ھ(ة، . >( - ���6 ��
	&�ت - )�(ا� B(:@، ا o	�9ا @	����Lw �B:�ار، ا

%�2B 6T�H  
  
  
  
  

 دور ���	7  دور ���	7 دور ���	7
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وهو ما ذهب إليه 
لقاء وتقاطع البىن السردية، والبىن التصويرية 

" كون املصطلح 
حيددان منه كفاءته وحدود فعله وكيانه 

ملية كثرية، وميكن أن يقوم بدور عاملي واحدعا
  : اآلتيان

  
  
  
  
  

ويتقاطع 
املمثل ليس من الضروري أن يظهر يف هيئة بشرية، فمن املمكن مثال أن يتخذ " حيث أن 

شكل بساط أو منضدة أو مؤسسة، وفضال عن ذلك فإن املمثل ميكن أن يكون فردا 
) جون أو ماري(

أو بدون هيئة كالق

                                                
�(دي )3(
�ب ا^��i( ا����7، 78 ا�&�� ا
)4( I()�2:83�Z، ص ا.  
�(دي)1(
	� ا��)�(ا� B(:@، ا
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الثاوية خلف مجع املفاهيم النقدية 
عملية  اثناء اسقاط ، وحتديدهاملعىن

بغرض عامل : لـ رشيد بن مالك
جرت على استعماله بعض األعمال النقدية 

لشموليته، فهو ال يغطي السيميائية األدبية حمل الشخصية 
كما أننا   .)1(" بل يغطي أيضا احليوانات واألشياء واملفاهيم 

الراوي، المروي له المخاِطب، 
يرى الناقد و    .المرسل إليه/ الموضوع، المرسل

مصطلح عامل، قد يستخدمبغرض ال يرتبطارتباطا وثيقا 
 الذييتدّعم الرأي ووه)2("الفعل يعد إخالال مبعناه

كل  "  :وتقدميه على أنهالفاعلبدل 
  .)3(" كيان مؤهل ألن ميارس على كيانات اخرى حكمه مغريا خصائصها ومواقعها

 ��B)��/�ي ا���3، ط، دار اwd*5ف، ا�LاT(، دار ا
	� ا���� >()�� ا�A-درا#� 78 ا ،�

�/� ا�(7B ا&�J3، ا#9	��B1 وا9#	1ب، ج�;( )ط. د(، 1درا#� 78 ا
,��� وا	، دار ھ��1  
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مجع املفاهيم النقدية استطاع  ،مالكرشيد بن ن ،أميكن القول
املعىن تقصيعلى قدرته  جيليمما ،ممثلاىل 
  .الرتمجة على املصطلح

   Actantعامل             

رشيد بن مالكترمجه و  ،اىل الالتينية)Actant)2يعود مصطلح 
جرت على استعماله بعض األعمال النقدية الذي فاعل، وبني مصطلح 

السيميائية األدبية حمل الشخصية في"عامل :ـربية، وحيل ال
بل يغطي أيضا احليوانات واألشياء واملفاهيم  ،الكائنات اإلنسانية فحسب

الراوي، المروي له المخاِطب، : كـ) التلفظ(بني عوامل التبليغ  ،منيز داخل اخلطاب
الموضوع، المرسل/الفاعل: وعوامل السرد كـ

مصطلح عامل، قد يستخدمبغرض ال يرتبطارتباطا وثيقا : "أن السعيد بوطاجين
الفعل يعد إخالال مبعناه: امل بـمث فإن ربط العومن 

بدل  العاملمصطلح  محمد مفتاحالباحث 
كيان مؤهل ألن ميارس على كيانات اخرى حكمه مغريا خصائصها ومواقعها

                                         
��1ص، ���ر #�MB، ص 	 7T�����1��H ،Fس ��
	&�ت ا*&	�% ا�� GB ��-15ر. 

15.  
	
������ 1Bط�)�G، ا*()�� وا�/�ي ا���3، ط، دار اwd*5ف، ا�LاT(، دار ا�(��B ا
	� ا���� >()�� ا�A-درا#� 78 ا ،�

  . 05، ص 2008

�ب^��، ا#9	��B1 و>&	�% ا�/� ا�(7B ا&�J3، ا#9	��B1 وا9#	1ب، ج:  :1ر ا�G3 ادرا#� 78 ا
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ميكن القول عليهو  
اىل  هترمجاملصطلحو 

الرتمجة على املصطلح

  
يعود مصطلح 

وبني مصطلح  ،لتمييز بينها
ربية، وحيل العال

الكائنات اإلنسانية فحسب
منيز داخل اخلطاب

وعوامل السرد كـ المخاَطب،
السعيد بوطاجيناجلزائري 

ومن ... بالفعل
الباحث  اكثر يف تبّين 

كيان مؤهل ألن ميارس على كيانات اخرى حكمه مغريا خصائصها ومواقعها

                                                
��1ص، ���ر #�MB، ص )2(	 7T�����1��H ،Fس ��
	&�ت ا*&	�% ا�� GB ��-ر
15ا���ر :2�Z، ص  )1(
)2()N�3 :	
������ 1Bط�)�G، ا*()�� واا

2008	�	1م، :�-(ون، �B(وت،

�ب )3(^��، ا#9	��B1 و>&	�% ا:1ر ا�G3 ا
1997ا*1زI3، ا�LاT(، و
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السرد بواسطة غرمياس الذي استخدمه 
الذي تألف يف البداية  النموذج العاملي

، الخصم، )المانح(معين ، ال)

املعىن من وراء  متثل حدوديف  
رغم وجود آليات تقوم على عدد من الطاقات املنتظمة يف أنشطة 

الذي يكتسب معناه  ،وتقريب مفهوم املصطلح
  .اليت تتساوق على امتدا اخلطاب السردي

Adjuvant   

األصل الالتيين إىل  املتجذر يف، 
الذي يقدم العون إىل الفاعل،  

يف تقدمي العون للفاعل وظيفة املساعد تتحدد 
، فضال عن الظهيررتمجه بـ يكما 

.  
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السرد بواسطة غرمياس الذي استخدمه إىل أدخل املصطلح ونقرأ يف موضع آخر أن 
النموذج العاملي:ـليشري إىل وحدة تركيبية، وتوصل إىل أن ما أمساه ب

)المرسل(الذات، الهدف، الباعث أو : 
4(.  

 ،رشيد بن مالكة املرتجم ظهر جديّ وذلك ما ي
رغم وجود آليات تقوم على عدد من الطاقات املنتظمة يف أنشطة  -املصطلح السردي

وتقريب مفهوم املصطلح -حتكم التحوالت املتنوعة يف أمناط السرد
اليت تتساوق على امتدا اخلطاب السردي ،بواسطة السندات

 Adjuvantمساعد               

، )Adjuvant)1مصطلح  رشيد بن مالك
 ،ويكون مبثابة املمثل ،ألنه يناسب القدرة املفردة

  .رغبة منه يف حتقيق برناجمه السردي
وظيفة املساعد تتحدد أنّ " محمد الناصر العجيمي 

كما   .)2(" بغية حتقيق مشروعه العلمي واحلصول على الطَِلبة 

                                         
  .17)�(ا� B(ا:@، �()MB�# I، ص 

��1ص، ���ر #�MB، ص 	 7T�����1��H ،Fس ��
	&�ت ا*&	�% ا�� GB ��-18ر .  
7������i( ا�(دي: �&�� ا
�ب ا^.N:46(�3 {(3��س، �()MB�# I، ص :  78 ا
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ونقرأ يف موضع آخر أن 
ليشري إىل وحدة تركيبية، وتوصل إىل أن ما أمساه ب

: عواملمن ستة 
4(الزائف البطل 

وذلك ما ي
املصطلح السردي

حتكم التحوالت املتنوعة يف أمناط السرد
بواسطة السندات

  

  
رشيد بن مالكترجم 

ألنه يناسب القدرة املفردة، مساعد
رغبة منه يف حتقيق برناجمه السردي

محمد الناصر العجيمي  ويرى
بغية حتقيق مشروعه العلمي واحلصول على الطَِلبة 

                                                
)4()N�)�(ا� B(ا:@، �()MB�# I، ص : 3
��1ص، ���ر #�MB، ص )1(	 7T�����1��H ،Fس ��
	&�ت ا*&	�% ا�� GB ��-ر
)2()N�3 :7������i( ا�&�� ا
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للناقد الترجمة والمصطلح، ، ومنها ما جاء يف كتاب 
  .مساند يدل على

ال خيرج عن اإلطار العام الذي انبنت عليه 
 جمموعةعلى  ،توزيع عوامل القيم 

Compétence 

مقابال للمصطلح الفرنسي كفاءة 
ويشرحه بالقدرة على إنتاج اجلمل وتفهمها يف عملية تكلم اللغة  
الكفاءة اللغوية، واملعرفة للقواعد السيكولوجية والثقافية واالجتماعية املوجهة للكالم يف 

  .كفاءة تواصلية، ويكتمل النوعان لدى الفاعل املتكلم
Compétence، ويشري " قدرة إىل

إىل املعرفة احلدسية اليت تسمح لكل فرد بأن حيكم ما إذا كانت مجلة ما ممكنة أو غري ممكنة 

�7، دار ا�89ق ا�(��B،  ا/�ھ(ة، ط:)2001، 81          
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، ومنها ما جاء يف كتاب المساندةترمجته انطالقا من حقل 
يدل على Adjuvant ، الذي اعترب مصطلح السعيد بوطاجين

ال خيرج عن اإلطار العام الذي انبنت عليه  Adjuvantوذا فإن مصطلح 
 يف ،الغرمياسي الطرحاملؤسسة على  رشيد بن مالك

  ).معارض /عدمسا

Compétenceكفاءة           

كفاءة مصطلح  رشيد بن مالك
Compétence)1(   ويشرحه بالقدرة على إنتاج اجلمل وتفهمها يف عملية تكلم اللغة

الكفاءة اللغوية، واملعرفة للقواعد السيكولوجية والثقافية واالجتماعية املوجهة للكالم يف 
كفاءة تواصلية، ويكتمل النوعان لدى الفاعل املتكلم،ك
Compétenceمصطلح فرتجم ،سعيد حجازيسمير 

إىل املعرفة احلدسية اليت تسمح لكل فرد بأن حيكم ما إذا كانت مجلة ما ممكنة أو غري ممكنة 
  .)2(" يف لغته األصلية 

                                         
1��H ،Fس ��
	&�ت�� GB ��-ص  ر ،MB�# ر��1ص، ���	 7T�����  .39ا*&	�% ا

 )i����/� ا9د7B ا�7، دار ا�89ق ا�(��B،  ا/�ھ(ة، ط -إ:�	�Lي - �(��U ���# )��#– 7Bزي، 1��Hس ��
	&�ت ا:)8
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ترمجته انطالقا من حقل 
السعيد بوطاجين

وذا فإن مصطلح 
رشيد بن مالكترمجة 

مسا( :منهاثنائيات 
  
  

  
رشيد بن مالكاختار 

Compétence

الكفاءة اللغوية، واملعرفة للقواعد السيكولوجية والثقافية واالجتماعية املوجهة للكالم يف ك
،كإطار اجتماعي

سمير أما 
إىل املعرفة احلدسية اليت تسمح لكل فرد بأن حيكم ما إذا كانت مجلة ما ممكنة أو غري ممكنة 

يف لغته األصلية 

                                                
1��H ،Fس ��
	&�ت)1(�� GB ��-ر
)2( )i����/� ا9د7B ا#��( #��� ��Uزي، 1��Hس ��
	&�ت ا

  .36ص 



 المصطلح السيميائي السردي عند رشيد بن مالك

 

ملا تبدعه الذات املتكلمة الكفاءة، 
يف  وم تشومسكيعناليه  بما ذه

ي لسان أمتثل مجيع القواعد اليت تسمح لفاعل التكلم داخل 

ياه مميزا اِ ريب غال يالفكر اللغو يف 
  .البحث السيميائي العريبيف اخلطاب النقدي و 

  

ذي األصل  للمقابل فصلة
يف السيمياء السردية على عنصر من عناصر 

  .املتموضعة على املستوى النظمي بني الفاعل واملوضوع
" :     يف قوله ،االنفصالن املصطلح األقرب هو 

ىل ىل الثاين ساعيا اِ لة قائما بالقوة، ويظّل األول ينزع اِ 

والعكس على املستوى  ،الوصلة
  : االستبدايل، وخيتلف ذلك على املستوى النظمي للمربع السيميائي كما يلي

 )TاL� .29، ص 2007ا;�,�:7، #��ي B	�,�س، ا

42 
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الكفاءة، رأى بشمولية مصطلح  رشيد بن مالكغري أن 
ما ذهوهو  تسمح هلا باالبتكار، ،توليديةاليت متلك طرق حنوية 
متثل مجيع القواعد اليت تسمح لفاعل التكلم داخل "ا أتعريفه للكفاءة على 

  .)3("غري مجل هذا اللسان الشيءو أ/بأنشاء وفهم كل و
يف  ىل جذوره،باملصطلح اِ رشيد بن مالكوعليه عاد

يف اخلطاب النقدي و إرساله مفهومه، ومن مثة 
  Disjonctionفصلة       

فصلةمصطلح  رشيد بن مالكاستعمل 
Disjonctio)1( ، يف السيمياء السردية على عنصر من عناصر الفصلة وتدل

املتموضعة على املستوى النظمي بني الفاعل واملوضوع
ن املصطلح األقرب هو أ محمد الناصر العجيمي

لة قائما بالقوة، ويظّل األول ينزع اِ الصّ  ورضحففي حال االنفصال يظّل 
 2("ه اليه االتصال به وضم(  

الوصلةتناقض الفصلة أن ترمجته برشيد بن مالك
االستبدايل، وخيتلف ذلك على املستوى النظمي للمربع السيميائي كما يلي

                                         
��:��ت، >(	
	&�ت ا��2>�� 78 ا��ا;�,�:7، #��ي B	�,�س، ا�LاT( �,� ا/�در 8`�6 . ��ري :1ال، {�ري B(13ر، ا

��1ص، ���ر #�MB، ص 	 7T�����1��H ،Fس ��
	&�ت ا*&	�% ا�� GB ��-61ر. 
�(دي 
�ب ا^��i( ا����7، 78 اMB�# I()�42، ص  - :N(�3 {(3��س –�&�� ا
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غري أن  
اليت متلك طرق حنوية 
تعريفه للكفاءة على 

بأنشاء وفهم كل و
وعليه عاد

مفهومه، ومن مثة  ليتأص وحماوال

  
استعمل 

Disjonctionالالتيين

املتموضعة على املستوى النظمي بني الفاعل واملوضوع الصلةمقولة 
محمد الناصر العجيميويرى 

ففي حال االنفصال يظّل 
 االتصال به وضم

رشيد بن مالكويعلل 
االستبدايل، وخيتلف ذلك على املستوى النظمي للمربع السيميائي كما يلي

  
                                                

��:��ت، >()3(	
	&�ت ا��2>�� 78 ا����ري :1ال، {�ري B(13ر، ا
��1ص، ���ر #�MB، ص  )1(	 7T�����1��H ،Fس ��
	&�ت ا*&	�% ا�� GB ��-ر
)2( )N��(دي : 3
�ب ا^��i( ا����7، 78 ا�&�� ا
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  ال فصلة                         ال وصلة

يف حالة حتقق امللفوظ  ،عن صلة الفاعل باملوضوع بشكل سليب
ّربة عن الصلة نفسها بشكل املع
أطلق يف حالة السلبية فقط، و  

قبل أن يستقر إزوطوبيا باملقابل 
  .التشاكل، التناظر، القطب الداللي
) Isos(يعود إىل جذرين يونانيني أحدمها هو 

  .تساويوتعين املكان امل
  .على احلال يف املكان من باب التماس عالقة ااورة

التحام الرسالة أو اخلطاب، وهي مبثابة املستوى املشرتك الذي 
وإزوطوبيا تؤدي  بثبات بعض األدلة على مستوى اجلملة

(.  
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  وصلة                            فصلة
ال فصلة                         ال وصلة

عن صلة الفاعل باملوضوع بشكل سليبالفصلة كما تعّرب 
املع،، على عكس الوصلة)3(الفصلي لصياغة ملفوظ احلالة 

 االنفصالمعىن  رشيد بن مالكإجيايب، وبذلك خصص 
  .ا يدل على متكنه من املصطلحمم

  Isotopieإزوطوبيا        

باملقابل  )Isotopie)1مصطلح  مالكرشيد بن 
التشاكل، التناظر، القطب الداللي: كما ترمجه غريه بـنظيرة، رأيه على مصطلح 

يعود إىل جذرين يونانيني أحدمها هو  Isotopieوأصل وضع مصطلح 
وتعين املكان امل) املكان(ومعناه ) Topos(، واآلخر )

على احلال يف املكان من باب التماس عالقة ااورة -توسعا –مث أطلق املصطلح 
التحام الرسالة أو اخلطاب، وهي مبثابة املستوى املشرتك الذي " تضمن  إزوطوبيا

بثبات بعض األدلة على مستوى اجلملة... يرد ممكنا يف اتساق املضامني
)2(" إىل التحام جمموعة من السيميمات اليت تشكل اجلملة 

                                         
�T������N(�3 ا�(د�3 78 ا��� ا,F، ا�� GB ��-ص ر ،MB�# ر���12، �.  

��1ص، ���ر #�MB، ص 	 7T�����1��H ،Fس ��
	&�ت ا*&	�% ا�� GB ��-93ر.  
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وصلة                            فصلة

  
كما تعّرب 

الفصلي لصياغة ملفوظ احلالة 
إجيايب، وبذلك خصص 

مم فصلة،املقابل 

  
رشيد بن عّرب 

رأيه على مصطلح 
وأصل وضع مصطلح 

)يساوي(ومعناه 
مث أطلق املصطلح 

إزوطوبيا:ـوال
يرد ممكنا يف اتساق املضامني

إىل التحام جمموعة من السيميمات اليت تشكل اجلملة 
                                                

)3()N�3 :�T������N(�3 ا�(د�3 78 ا��� ا,F، ا�� GB ��-ر
��1ص، ���ر #�MB، ص )1(	 7T�����1��H ،Fس ��
	&�ت ا*&	�% ا�� GB ��-ر
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إشارات طفيفة لبعض " ويتناسق هذا مع ما جنده يف الرتاث البالغي العريب من 
البالغيني الذين حاموا حول هذه املسألة، دون أن يالمسوا جوهرها وظلوا ينظرون إليها 
ولكن من حيث هي جزئيات مشتتة حتت 

  .)3(" مصطلحات خمتلفة أمها الطباق، املقابلة، اللف، النشر، اجلمع 
ينحو هذا النحو من  رشيد بن مالك

Isotopie  املراد به ما استوى من
 اإلزوطوبياعىن والباطنية املتجسدة يف التعبري وصياغة الكالم، وأن جيعل 

Anachronie  

Anachronie)1(  مفارقة مقابال عربيا هو
ويستعمل املصطلح للداللة على أشكال التنافر بني الرتتيب يف القصة والرتتيب الزمين يف 

فارق : " ابن منظوراحلكاية، وهو ما جنده يف الرتاث اللغوي العريب ملفهوم املصطلح، يقول 
، وذا )2(" بعضا فارق بعضهم: 

  .ل للمصطلح يف اخلطاب النقدي العريب

Contrat  
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ويتناسق هذا مع ما جنده يف الرتاث البالغي العريب من 
البالغيني الذين حاموا حول هذه املسألة، دون أن يالمسوا جوهرها وظلوا ينظرون إليها 

ولكن من حيث هي جزئيات مشتتة حتت على أساس أا ظاهرة أسلوبية كلية، 
مصطلحات خمتلفة أمها الطباق، املقابلة، اللف، النشر، اجلمع 

رشيد بن مالكرمبا أن هذا النوع من اإلشارات هو ما جعل 
Isotopieالتعريب للحفاظ على أصالة املفهوم للمصطلح 

عىن والباطنية املتجسدة يف التعبري وصياغة الكالم، وأن جيعل املقومات ظاهرة امل
  .داليل وسيميولوجي

Anachronieمفارقة       

Anachronieملصطلح  رشيد بن مالكاستعمل 

ويستعمل املصطلح للداللة على أشكال التنافر بني الرتتيب يف القصة والرتتيب الزمين يف 
احلكاية، وهو ما جنده يف الرتاث اللغوي العريب ملفهوم املصطلح، يقول 

: ، وتفارق القومباينه، واالسم الفرقة: الشيء، مفارقة وفراقا
ل للمصطلح يف اخلطاب النقدي العريبيؤصّ  رشيد بن مالك

 Contratعقد               

                                                                                                                
.  
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ويتناسق هذا مع ما جنده يف الرتاث البالغي العريب من 
البالغيني الذين حاموا حول هذه املسألة، دون أن يالمسوا جوهرها وظلوا ينظرون إليها 

على أساس أا ظاهرة أسلوبية كلية، 
مصطلحات خمتلفة أمها الطباق، املقابلة، اللف، النشر، اجلمع 

رمبا أن هذا النوع من اإلشارات هو ما جعل 
التعريب للحفاظ على أصالة املفهوم للمصطلح 

املقومات ظاهرة امل
داليل وسيميولوجي: نوعان

  
استعمل 

ويستعمل املصطلح للداللة على أشكال التنافر بني الرتتيب يف القصة والرتتيب الزمين يف 
احلكاية، وهو ما جنده يف الرتاث اللغوي العريب ملفهوم املصطلح، يقول 

الشيء، مفارقة وفراقا
رشيد بن مالكفإن 
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  )Contrat)3لرتمجة مصطلح 
كوصف للبنيات التعاقدية لتحليل اخلطاب، واليت تشكل بالنسبة للسيميائية مصدرها 

وحيكم  )4(" العقد يف النموذج الغرمياسي هو االتفاقية بني الذات واملرسل 
املرسل (اموعة القصصية منذ البداية، وما احلكاية إال تنفيذا ملا أبرم بني الطرفني املتعاقدين 

املصطلح من باب التأصيل له يف اخلطاب العريب، 
اخليط ينظم فيه اخلرز، ومجعه عقود وقد اعتقد الدر واخلرز 

أن هذا التنظيم "  يرى رشيد بن مالك
النظمي القائم على متفصل العقد ميكن أن يربر الوحدات التعاقدية إبطال واستئناف وتنفيذ 

Conjonction 

Conjonction)2( وصلة،إىل املنشأالالتيين 
يف السيمياء السردية عنصرا من عنصري مقولة الصلة كوظيفة تتقدم على 
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لرتمجة مصطلح عقد املصطلح العريب  رشيد بن مالكاستعمل 
كوصف للبنيات التعاقدية لتحليل اخلطاب، واليت تشكل بالنسبة للسيميائية مصدرها 

العقد يف النموذج الغرمياسي هو االتفاقية بني الذات واملرسل 
اموعة القصصية منذ البداية، وما احلكاية إال تنفيذا ملا أبرم بني الطرفني املتعاقدين 

املصطلح من باب التأصيل له يف اخلطاب العريب،  رشيد بن مالك، واختار 
اخليط ينظم فيه اخلرز، ومجعه عقود وقد اعتقد الدر واخلرز : العقد"  ان العرب

يرى رشيد بن مالك، ويف حتليل اخلطاب )1(" وغريه إذا اختذ منه عقدا 
النظمي القائم على متفصل العقد ميكن أن يربر الوحدات التعاقدية إبطال واستئناف وتنفيذ 

Conjonction وصلة     

Conjonctionمصطلح  رشيد بن مالك

يف السيمياء السردية عنصرا من عنصري مقولة الصلة كوظيفة تتقدم على  وصلة
  ).العالقات بني الفاعل واملوضوع ( املستوى النظمي 
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استعمل 

كوصف للبنيات التعاقدية لتحليل اخلطاب، واليت تشكل بالنسبة للسيميائية مصدرها 
العقد يف النموذج الغرمياسي هو االتفاقية بني الذات واملرسل " فـ ، األساسي

اموعة القصصية منذ البداية، وما احلكاية إال تنفيذا ملا أبرم بني الطرفني املتعاقدين 
، واختار )واملرسل إليه

ان العربلسجاء يف 
وغريه إذا اختذ منه عقدا 

النظمي القائم على متفصل العقد ميكن أن يربر الوحدات التعاقدية إبطال واستئناف وتنفيذ 
  ".العقد 

  
رشيد بن مالكترجم 

وصلة:وتطابق الـ
املستوى النظمي 
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: القرآن الكريم
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وصلت الشيء وصال وصلة، والوصل ضد اهلجران ابن 
  )4(" الوصل خالف الفصل، وصل الشيء بالشيء يصله وصال وصلة وُصلة 

على املخزون اللغوي العريب، من 
توضحهذائقته ناحية، ومطابقته مع املفهوم السردي للمصطلح من ناحية ثانية، وهو ما 

 Communication:اتصال

  

لرتمجة سلب على مصطلح 
ميثل وظيفة فاعل احلالة، الذي يسلب منه فاعل الفعل 

والسلب ما يسلبويف ... سلبه الشيء يسلبه سلبا
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القرآن الكريمونزل من 

������������������������������������������������������������������������

��������ִִִִ����������������������������������������﴾)3(.  

وصلت الشيء وصال وصلة، والوصل ضد اهلجران ابن "  لسان العربكما جاء يف 
الوصل خالف الفصل، وصل الشيء بالشيء يصله وصال وصلة وُصلة 

على املخزون اللغوي العريب، من  اطالعهتربز مدى  ،رشيد بن مالكن ترمجة 
ناحية، ومطابقته مع املفهوم السردي للمصطلح من ناحية ثانية، وهو ما 

اتصال النقدية، من خالل متييزه للتشابه الداليل بني مصطلح
  . Conjonctio: وصلة

  Dépossessionسلب        

على مصطلح  رشيد بن مالكوقع اختيار 
Dépossession )1( ميثل وظيفة فاعل احلالة، الذي يسلب منه فاعل الفعل و

  
سلبه الشيء يسلبه سلبا: سلب"  لسان العرب

  )2(" التهذيب ما يسلب به 
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ونزل من 
﴿

������������������������

����⌧⌧⌧⌧!!!!����""""����####

كما جاء يف 
الوصل خالف الفصل، وصل الشيء بالشيء يصله وصال وصلة وُصلة : سيده

ن ترمجة إ
ناحية، ومطابقته مع املفهوم السردي للمصطلح من ناحية ثانية، وهو ما 

النقدية، من خالل متييزه للتشابه الداليل بني مصطلح
وصلة ومصطلح

  
وقع اختيار   
 Dépossessionمصطلح

  .موضوع القيمة
لسان العربوجاء يف 

التهذيب ما يسلب به 
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يعد السلب شكال من األشكال املمكنة للفقدان ويتم 
يف أي حلظة من املسار السردي، وبالتايل تنبين العالقة على املعادلة بني السلب والفقدان  

Don  

املستوى اليت تناسب على الهبة 
  .التنازل واملنح هبة:ـاالنعكاسية، ويتزامن يف ال

وتواهب ... أن اهلبة هي العطية اخلالية من األعواض واألغراض
 رشيد بن مالك، أي منح بعضهم وتنازل لآلخر، ومنها ترمجة 

  .للمصطلح ذا الشكل، فاهلبة على املستوى السردي متثل منح وتنازل متزامنني
Enchâssement   

Enchâssement)2(  على أساس ،تضمينلـ
أن السيمياء السردية استعملت املصطلح للداللة على إدراج قصة يف قصة أخرى ومن 
يأخذ مثاله من قصص ألف ليلة وليلة، حيث يتضمن حمكي شهرزاد كل القصص 

 ")3(.  
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يعد السلب شكال من األشكال املمكنة للفقدان ويتم  ،رشيد بن مالك: 
يف أي حلظة من املسار السردي، وبالتايل تنبين العالقة على املعادلة بني السلب والفقدان  

  .كمفهوم موحد على مستوى املصطلح
Donهبة                        

الهبة : بـ )Don)3مصطلح  رشيد بن مالك
االنعكاسية، ويتزامن يف ال ةوالفصل ،السردي الوصلة املتعدية
أن اهلبة هي العطية اخلالية من األعواض واألغراض"  لسان العرب

، أي منح بعضهم وتنازل لآلخر، ومنها ترمجة )1(" الناس فيما بينهم 
للمصطلح ذا الشكل، فاهلبة على املستوى السردي متثل منح وتنازل متزامنني

 Enchâssementتضمين     

Enchâssementمصطلح  رشيد بن مالك

أن السيمياء السردية استعملت املصطلح للداللة على إدراج قصة يف قصة أخرى ومن 
يأخذ مثاله من قصص ألف ليلة وليلة، حيث يتضمن حمكي شهرزاد كل القصص 

" مبعىن أن التضمني يكون حينما حتتوى قصة داخل أخرى 
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: ـوبالعودة ل
يف أي حلظة من املسار السردي، وبالتايل تنبين العالقة على املعادلة بني السلب والفقدان  

كمفهوم موحد على مستوى املصطلح

  
رشيد بن مالكترجم 

السردي الوصلة املتعدية
لسان العربجاء يف 

الناس فيما بينهم 
للمصطلح ذا الشكل، فاهلبة على املستوى السردي متثل منح وتنازل متزامنني

  
رشيد بن مالكترجم 

أن السيمياء السردية استعملت املصطلح للداللة على إدراج قصة يف قصة أخرى ومن 
يأخذ مثاله من قصص ألف ليلة وليلة، حيث يتضمن حمكي شهرزاد كل القصص " الرتاث 

مبعىن أن التضمني يكون حينما حتتوى قصة داخل أخرى 
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مضمون : نه، ومنه قوهلميقال ضمن الشيء مبعىن تضم
ما تضمنته القرى : والضامنة... 

ضمن الوعاء الشيء وتضمنه، وضمنته إياه، وهو يف 
كتابه   ضمن القرب امليت، وضمن كتابه وكالمه معىن حسنا، وهذا يف ضمن

املصدرين  ي، الواضح يف حتر رشيد بن مالك
 مفهوم سيميائي سردي ومثايل، وامهيتهما يف اشتغاله على حتديد 

Enoncé  

باملقابل  )Enoncé)1:الفرنسي األصول
انتظام اخلطاب داخل النظام السردي، وفقا للملفوظات السردية 
بني ملفوظات الفعل وملفوظات احلالة، وهذا املفهوم ال خيرج عن األصول اللغوية 

  :قوله تعاىل القرآن الكريم

587.  
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يقال ضمن الشيء مبعىن تضم" لسان العرب  
... حامل: وناقة ضامن ومضمان... الكتاب كذا وكذا

  .)4(" واألمصار من النخل 
ضمن الوعاء الشيء وتضمنه، وضمنته إياه، وهو يف "  أساس البالغةوجاء يف 

ضمن القرب امليت، وضمن كتابه وكالمه معىن حسنا، وهذا يف ضمن
  .)5(" ويف مضمونه مضامينه 
رشيد بن مالكيز يمامنا متأ، ينجلي قبناء على ما سب

، وامهيتهما يف اشتغاله على حتديد العربيني 
  

 Enoncéملفوظ               

الفرنسي األصول صطلحملارشيد بن مالك
انتظام اخلطاب داخل النظام السردي، وفقا للملفوظات السردية  ،وعىن به

بني ملفوظات الفعل وملفوظات احلالة، وهذا املفهوم ال خيرج عن األصول اللغوية 
القرآن الكريموقد نزل من للمصطلح يف االستعمال العريب،
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 جاء يف
الكتاب كذا وكذا

واألمصار من النخل 
وجاء يف 

ضمن القرب امليت، وضمن كتابه وكالمه معىن حسنا، وهذا يف ضمن: يقال: ضمنه
ويف مضمونه مضامينه 
بناء على ما سب

 الرتاثي واللغوي
  .للمصطلحات

  
رشيد بن مالكترجم 

وعىن به ،ملفوظالعريب
بني ملفوظات الفعل وملفوظات احلالة، وهذا املفهوم ال خيرج عن األصول اللغوية  ،املتنوعة

للمصطلح يف االستعمال العريب،
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�1د، ج)5(ا�L^;(ي، أ#�س ا,�B ��&� M�/&< ،�}5#% ��1ن ا
��MB، ص )1(��1ص، ا���ر ا	 7T�����1��H ،Fس ��
	&�ت ا*&	�% ا�� GB ��-ر
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واسم ذلك امللفوظ، لفاظة ولفاظ 
رمى والدنيا : لفظ الشيء وبالشيء يلفظ لفظا، فهو ملفوظ ولفيظ

تلفظ مبن فيها إىل اآلخرة أي ترمي م، واألرض تلفظ امليت إذ مل تقبله ورمت به 

شارحا المنطوقو النطق:اتمصطلح
اليت تولد هذا  ،على اا اآلثار يف اخلطاب للفعل وابعاده السياقية

  )1() لملفوظا( المنطوق:
، يف اختيار الرتمجة اليت تعود رشيد بن مالك

Fréquence   

Fréquenceتواتر : املقابل ،الفرنسي
هو : التواتر، التتابع، وقيل"  لسان العرب

 .Lw �B��74:�ار، �()MB�# I، ص 
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واسم ذلك امللفوظ، لفاظة ولفاظ : قال ابن بري"  لسان العربجاء يف 
لفظ الشيء وبالشيء يلفظ لفظا، فهو ملفوظ ولفيظ: ولفيظ ولفظ ابن سيده

تلفظ مبن فيها إىل اآلخرة أي ترمي م، واألرض تلفظ امليت إذ مل تقبله ورمت به 
  .)3(" يرمي به إىل الساحل : والبحر يلفظ الشيء

مصطلحجيرالد برنس،:يف ترمجته لـعابد خزندار
على اا اآلثار يف اخلطاب للفعل وابعاده السياقية ،التلفظ

:ويعترب الكلمات املشرية داخل القصة كعالمات لـ
رشيد بن مالكتربز حنكة  و باملقارنة بني تلك املفاهيم،
  .العربيةباملصطلح اىل املدّونة النقدية 

 Fréquenceتواتر                

Fréquence:لرتمجة مصطلح رشيد بن مالكاستعمل 

لسان العرب عائدا بالكلمة إىل أصلها العريب، ومما جاء يف

                                         

��ن ا�(ب، �()MB�# I، ج�1Nر، � GB216، ص 13ا.  
�(دي
	� ا����Lw �B:�ار، �()MB�# I، ص . >( - ���6 ��
	&�ت - )�(ا� B(:@، ا
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جاء يف كما 
ولفيظ ولفظ ابن سيده

تلفظ مبن فيها إىل اآلخرة أي ترمي م، واألرض تلفظ امليت إذ مل تقبله ورمت به  ةالفظ
والبحر يلفظ الشيء

عابد خزندارويورد 
التلفظا عملية 

ويعترب الكلمات املشرية داخل القصة كعالمات لـ ،اخلطاب
و باملقارنة بني تلك املفاهيم،
باملصطلح اىل املدّونة النقدية 

  
استعمل 

عائدا بالكلمة إىل أصلها العريب، ومما جاء يف

                                                
  .18#1رة ق، ا��3 )2(
��ن ا�(ب، �()MB�# I، ج)3(�1Nر، � GBا
)1()N��(دي:3
	� ا��)�(ا� B(:@، ا
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تواترت اإلبل والقطا وكل شيء إذا 
 :  

  .ضربنا وصفت أرؤوس وخبوب
املتواتر الشيء يكون هنيهة مث جييء 

واملواترة، املتابعة، وأصل هذا كله الوتر، وهو الفرد وهو أين جعلت كل واحد بعد 

ر وهو ما يستسقى من املصطلح يف احلقل السيميائي السردي، إذ يعين التوات
  .القصصي، عالقات التواتر أو التكرار أو التتابع بني احلكاية والقصة

Focalisation  

Focalisation)1(  تبئير  باملصطلح العريب
مميزا بني ثالثة أنواع من  ،ملعاجلة صيغ احلكاية
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تواترت اإلبل والقطا وكل شيء إذا : تتابع األشياء وبينها فجوات وفرتات، وقال اللحياين
: ة وقال محيد بن ثورجاء بعضه يف إثر بعض ومل جتئ مصطفّ 

  تواترن مرة
ضربنا وصفت أرؤوس وخبوب  

املتواتر الشيء يكون هنيهة مث جييء : وليست املواترة كاملتداركة واملتتابعة، وقال مرة
واملواترة، املتابعة، وأصل هذا كله الوتر، وهو الفرد وهو أين جعلت كل واحد بعد 

  .)2(" صاحبه فردا فردا 
وهو ما يستسقى من املصطلح يف احلقل السيميائي السردي، إذ يعين التوات

القصصي، عالقات التواتر أو التكرار أو التتابع بني احلكاية والقصة

 Focalisationتبئير              

Focalisation:مصطلح رشيد بن مالك

ملعاجلة صيغ احلكاية جيرار جينيتالذي وضعه  

 .تبيئر داخلي

 .تبئري خارجي

 .تبئري يف درجة الصفر

                                         
��ن ا�(ب، ج�1Nر، � GBص 15ا ،MB�# I()� ،147.  

��1ص، ���ر #�MB، ص 	 7T�����1��H ،Fس ��
	&�ت ا*&	�% ا�� GB ��-75ر  
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تتابع األشياء وبينها فجوات وفرتات، وقال اللحياين
جاء بعضه يف إثر بعض ومل جتئ مصطفّ 

تواترن مرة نإقرينه سبع، 

وليست املواترة كاملتداركة واملتتابعة، وقال مرة
واملواترة، املتابعة، وأصل هذا كله الوتر، وهو الفرد وهو أين جعلت كل واحد بعد ... اآلخر

صاحبه فردا فردا 
وهو ما يستسقى من املصطلح يف احلقل السيميائي السردي، إذ يعين التوات

القصصي، عالقات التواتر أو التكرار أو التتابع بني احلكاية والقصة

رشيد بن مالكقابل  
 ،ويتناول املفهوم

  : رالتبيئ
تبيئر داخلي -
تبئري خارجي -
تبئري يف درجة الصفر -

                                                
��ن ا�(ب، ج)2(�1Nر، � GBا
��1ص، ���ر #�MB، ص )1(	 7T�����1��H ،Fس ��
	&�ت ا*&	�% ا�� GB ��-ر
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:    انه لسان العربأثرا هلذا املصطلح كما جاء يف 

يشري إىل جوهر األعمال " ألنه 
يف تشكيل وتوجيه وتصوير األحداث والشخصيات، وإبراز الدالالت األساسية يف 

التبئري هو املنظور الذي تعرض من خالله الوقائع واملواقف 
  )4(" عنه  املسرودة، الوضع التصويري أو اإلدراكي الذي يتم وفقا له التعبري

وضع املصطلح موضعه يف كونه يشري إىل ما تبنته 
  .الرواية املعاصرة حني أقامت عالقة متغرية مع السارد والشخصيات

Informateur 

Informateur)1( وهو بذلك ُمخبر: بـ ،
  

وخربت باألمر أي علمته، وخربت األمر أخربه إذا عرفته على 
عامل باخلرب، : ورجل خابر وخبري
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أثرا هلذا املصطلح كما جاء يف  ،وجند يف املدونة اللغوية العربية
  .)2(" ة النار بؤرة ومجعه بؤر 

ألنه بؤرة السرد : بـسمير سعيد حجازي ويسميه 
يف تشكيل وتوجيه وتصوير األحداث والشخصيات، وإبراز الدالالت األساسية يف 

  .)3(" أو القصصية أو امللحمية 
التبئري هو املنظور الذي تعرض من خالله الوقائع واملواقف " أن  جيرالد برنس

املسرودة، الوضع التصويري أو اإلدراكي الذي يتم وفقا له التعبري
وضع املصطلح موضعه يف كونه يشري إىل ما تبنته  رشيد بن مالكومما سبق أن 

الرواية املعاصرة حني أقامت عالقة متغرية مع السارد والشخصيات

Informateurمخبر        

Informateur:قابل رشيد بن مالك مصطلح

  .املأخوذ من جذر غري عريبيؤصل مبقابل عريب للمصطلح 
وخربت باألمر أي علمته، وخربت األمر أخربه إذا عرفته على : " ابن منظور

ورجل خابر وخبري... فاسأل به خبريا، أي خبريا خيرب: حقيقته، وقوله تعاىل
  .)2(" واخلبري العامل ... 

                                         
��ن ا�(ب، ج�1Nر، � GBص 2ا ،MB�# I()� ،08.  

�/� ا9د7B، ص   .��U ���# )��#58زي، ��
	&�ت ا
  .87)�(ا� MB�# I()� ،@:)B، ص 

��1ص، ���ر #�MB، ص 	 7T�����1��H ،Fس ��
	&�ت ا*&	�% ا�� GB ��-91ر  
��MB، ج�1Nر، ا�()I ا� GB10، ص 5ا.  
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وجند يف املدونة اللغوية العربية
ة النار بؤرة ومجعه بؤر ر يقال إلِ " 

ويسميه 
يف تشكيل وتوجيه وتصوير األحداث والشخصيات، وإبراز الدالالت األساسية يف  ،األدبية

أو القصصية أو امللحمية  ،البنية الروائية
جيرالد برنسويرى 

املسرودة، الوضع التصويري أو اإلدراكي الذي يتم وفقا له التعبري
ومما سبق أن 

الرواية املعاصرة حني أقامت عالقة متغرية مع السارد والشخصيات

  
قابل رشيد بن مالك مصطلح

يؤصل مبقابل عريب للمصطلح 
ابن منظوريقول 

حقيقته، وقوله تعاىل
... واخلبري املخرب

                                                
��ن ا�(ب، ج)2(�1Nر، � GBا
�/� ا9د7B، ص )3(#��( #��� ��Uزي، ��
	&�ت ا
)�(ا� B(:@، �()MB�# I، ص )4(
��1ص، ���ر #�MB، ص )1(	 7T�����1��H ،Fس ��
	&�ت ا*&	�% ا�� GB ��-ر
��MB، ج)2(�1Nر، ا�()I ا� GBا
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يوظف املصطلح يف احلكايات وميثل الفاعل املدرك واملمتلك للمعرفة واملوجود داخل 
على مصطلح  رشيد بن مالكاخلطاب يف وضعية وسيط للملفوظ له، وبه وقع اختيار 

Interprétation   

Interprétation)3(املشتق من أصول التينية، 

: فّسره، وقوله عز وجل: برّه وقّدره وأّوله وتأّوله
ومل يأم تأويله، أي مل يكن معهم علم تأويله، وهذا دليل على أن علم التأويل ينبغي أن 

لطيف التأويل : أّول القرآن وتأّوله، وهذا متأّول حسن
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يوظف املصطلح يف احلكايات وميثل الفاعل املدرك واملمتلك للمعرفة واملوجود داخل 
اخلطاب يف وضعية وسيط للملفوظ له، وبه وقع اختيار 

  .لتجذره يف املفهوم السردي املقصود من ورائه

 Interprétationتأويل    

Interprétation:صطلحمرشيد بن مالك

  .تأويلد مقابل عريب هو 
برّه وقّدره وأّوله وتأّوله: وأّوَل الكالم وتأّوله" :ابن منظور

ومل يأم تأويله، أي مل يكن معهم علم تأويله، وهذا دليل على أن علم التأويل ينبغي أن 
  

أّول القرآن وتأّوله، وهذا متأّول حسن" كما ورد يف أساس البالغة 
  ]:من الرجز[ال عبد اهللا بن رواحة رضي اهللا عنه 

  حنن ضربناكم على تنزيله
  فاليوم نضربكم على تأويله
  ضربا يزيل اهلام عن مقيله 
  )2(" ويذهل اخلليل عن خليله 

                                         
��1ص، ا���ر	 7T�����1��H ،Fس ��
	&�ت ا*&	�% ا�� GB ��-ص  ر ،MB��  .92ا
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  .39، ص 1ا�L^;(ي، أ#�س ا,MB�# I()� ،�}5، ج
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يوظف املصطلح يف احلكايات وميثل الفاعل املدرك واملمتلك للمعرفة واملوجود داخل 
اخلطاب يف وضعية وسيط للملفوظ له، وبه وقع اختيار 

لتجذره يف املفهوم السردي املقصود من ورائهمخبر 

  
رشيد بن مالكترجم

د مقابل عريب هو ااعتمب
ابن منظورعند  وجاء

ومل يأم تأويله، أي مل يكن معهم علم تأويله، وهذا دليل على أن علم التأويل ينبغي أن 
  .)1(" ينظر فيه 

كما ورد يف أساس البالغة 
ال عبد اهللا بن رواحة رضي اهللا عنه جدا، ق

حنن ضربناكم على تنزيله
فاليوم نضربكم على تأويله
ضربا يزيل اهلام عن مقيله 
ويذهل اخلليل عن خليله 

                                                
��1ص، ا���ر)3(	 7T�����1��H ،Fس ��
	&�ت ا*&	�% ا�� GB ��-ر
��MB، ج)1(��ن ا�(ب، ا�()I ا�1Nر، � GBا
ا�L^;(ي، أ#�س ا,MB�# I()� ،�}5، ج)2(
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يف السيميائية ملعنيني التأويل مصطلح 
  .)3(خمتلفني مرتبطني باملسلمات القاعدية اليت ترجع إليها النظرية السيميائية 

Manipulation 

Manipulation)4(،ه يف تترمج منذ
ليستقر رأيه يف األخري على تحريك 

تراجعنا يف هذه الدراسة عن ترمجة مصطلح االستعمال 
ذلك أننا أدركنا من خالل معاينتنا للوضع املصطلحي 

 Usageيف الدراسات اللسانية والسيميائية العربية الراهنة أنه يوضع كمقابل ملصطلح 
وقد تبني أنه حييل على جانب مفهومي واحد يف املصطلح 
وال يغطي مساراته الداللية الفرعية وحلل هذا اإلشكال ملنا إىل استعمال مصطلح 
التحريك للدكتور بن كراد يف كتابه املوسوم بـ مدخل إىل السيميائيات السردية، وهي الرتمجة 

ولكن ) 1983الروس باريس (
) احملرك(إذا دققنا النظر يف هذه الرتمجة نالحظ أن التحريك حيقق الفاعلية من جانب واحد 

هلذه االعتبارات ... وال يشمل اللحظة اليت يتم فيها التواصل املبين على اخلطاب الربهاين
الذي ) فعل(املشتق من " التفعيل 

92.  
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مصطلح  رشيد بن مالكاستعملمن هذا املنطلق 
خمتلفني مرتبطني باملسلمات القاعدية اليت ترجع إليها النظرية السيميائية 

Manipulationاستعمال      - إيعاز -تحريك - تفعيل

Manipulationيف ترمجة مصطلح  رشيد بن مالك

تحريك وإيعاز مث باملصطلحات استعمال البداية مبصطلح 
تراجعنا يف هذه الدراسة عن ترمجة مصطلح االستعمال : " وذلك يف قولهتفعيل 
ذلك أننا أدركنا من خالل معاينتنا للوضع املصطلحي Manipulationبوصفه مقابال لـ 

يف الدراسات اللسانية والسيميائية العربية الراهنة أنه يوضع كمقابل ملصطلح 
وقد تبني أنه حييل على جانب مفهومي واحد يف املصطلح ... وتبنيا بعديا مصطلح اإليعاز

وال يغطي مساراته الداللية الفرعية وحلل هذا اإلشكال ملنا إىل استعمال مصطلح 
التحريك للدكتور بن كراد يف كتابه املوسوم بـ مدخل إىل السيميائيات السردية، وهي الرتمجة 

(ليت وضعها أستاذنا الدكتور دانيال ريغ يف قاموس السبيل 
إذا دققنا النظر يف هذه الرتمجة نالحظ أن التحريك حيقق الفاعلية من جانب واحد 

وال يشمل اللحظة اليت يتم فيها التواصل املبين على اخلطاب الربهاين
التفعيل " فظ يف استعمال التحريك، ونقرتح مصطلح 

  .)1(" يغطي املسارات الداللية لفعل الفعل 
                                         

��MB، ص ��1ص، ا���ر ا	 7T�����1��H،Fس ��
	&�ت ا*&	�% ا�� GB ��-92ر
102.  
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من هذا املنطلق 
خمتلفني مرتبطني باملسلمات القاعدية اليت ترجع إليها النظرية السيميائية 

تفعيل
  
رشيد بن مالكج تدرّ 

البداية مبصطلح 
تفعيل مصطلح 

بوصفه مقابال لـ 
يف الدراسات اللسانية والسيميائية العربية الراهنة أنه يوضع كمقابل ملصطلح 

وتبنيا بعديا مصطلح اإليعاز
وال يغطي مساراته الداللية الفرعية وحلل هذا اإلشكال ملنا إىل استعمال مصطلح ] األمر[ 

التحريك للدكتور بن كراد يف كتابه املوسوم بـ مدخل إىل السيميائيات السردية، وهي الرتمجة 
ليت وضعها أستاذنا الدكتور دانيال ريغ يف قاموس السبيل ا

إذا دققنا النظر يف هذه الرتمجة نالحظ أن التحريك حيقق الفاعلية من جانب واحد 
وال يشمل اللحظة اليت يتم فيها التواصل املبين على اخلطاب الربهاين

فظ يف استعمال التحريك، ونقرتح مصطلح النظرية حنت
يغطي املسارات الداللية لفعل الفعل 

                                                
)3()N���MB، ص : 3��1ص، ا���ر ا	 7T�����1��H،Fس ��
	&�ت ا*&	�% ا�� GB ��-ر
102ا���ر :2�Z، ص )4(
)1()N�3 : ،F�� GB ��-ص ر ،MB�# ر��� ،��T������N(�3 ا�(د�3 78 ا��� ا,ا
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إىل تقصي األصول اللغوية املتوازية 

Obje 

مبصطلح  رشيد بن مالك،قابله 
وتكلمت مبوضوع : " الزمخشري

  )1(" يقطع موضوع احلديث ابتسامها         تقطع ماء املزن يف نطف اخلمر 
: املصطلحبأن جيرالد برنسما وضعه 

أو إطار متدرج من  ،مة ومكربة
  .)2(" وتعّرب عن الوحدات التجريدية األكثر مشولية 

Renonciation   

Renonciation)3(  تنازل باملقابل العريب
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إىل تقصي األصول اللغوية املتوازية  رشيد بن مالكوهذا التدرج يف النقل يربز سعي 
  .مع املصطلح يف املخزون اللغوي العريب

Objetموضوع                       

،قابله تيينأصل المن  )Objet)2:ينحدر مصطلح
الزمخشريومنها قولالعربية،  ديواناللغةبه إىل 

  ]: من الطويل[قال ذو الرمة ...ه ض
يقطع موضوع احلديث ابتسامها         تقطع ماء املزن يف نطف اخلمر 

ما وضعه  معرشيد بن مالكترمجة  
مة ومكربةجمموعة داللية جمسّ " السيميائي  يعين يف حقله

وتعّرب عن الوحدات التجريدية األكثر مشولية  ،تعترب بأا تصور ،عناصر غري مستمرة

 Renonciationتنازل          

Renonciationمصطلح  رشيد بن مالك

  .ومييز التنازل وضعية ملفوظ احلالة

                                         
��1ص، ���ر #�MB، ص 	 7T�����1��H ،Fس ��
	&�ت ا*&	�% ا�� GB ��-124ر.  

��MB، ج  .341،  ص 2ا�L^;(ي، ا�()I ا
��MB، ص   .232)�(ا� B(:@، ا�()I ا

 7T�����1��H،Fس ��
	&�ت ا*&	�% ا�� GB ��-ص ر ،MB����1ص، ا���ر ا	154.  
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وهذا التدرج يف النقل يربز سعي 
مع املصطلح يف املخزون اللغوي العريب

  
ينحدر مصطلح

به إىل  اعائد،عموضو 
ه ض، وخمفو الكالم

يقطع موضوع احلديث ابتسامها         تقطع ماء املزن يف نطف اخلمر 
 وافقتتو 

Objetيعين يف حقله
عناصر غري مستمرة

  
رشيد بن مالكيرتجم 

ومييز التنازل وضعية ملفوظ احلالة

                                                
��1ص، ���ر #�MB، ص )2(	 7T�����1��H ،Fس ��
	&�ت ا*&	�% ا�� GB ��-ر
��MB، ج)1(ا�L^;(ي، ا�()I ا
��MB، ص )2()�(ا� B(:@، ا�()I ا
)3( 7T�����1��H،Fس ��
	&�ت ا*&	�% ا�� GB ��-ر
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أحد أنواع التحويل املفضي إىل االنفصال إذا كان 

   نزلت عن األمر إذا تركته كأنك كنت مستعليا عليه

كون التنازل يناسب الفصلة   رشيد بن مالك
املنعكسة ملوضوع القيمة، الذي يتم يف نقطة ما من املسار السردي، وهو أحد أشكال 

Sémiotique  

Sémiotique)1(،  ن عاملأخوذ
النسجامه اللفظي والصويت مع املصطلح األجنيب من جهة، 

 ما يعادله يف اللغة العربية، رشيد بن مالك
مسّومة بعالمة يعلم "  لسان العرب

لنرسل عليهم حجارة من طني مسّومة، وقال 

المصطلح السيميائي السردي عند رشيد بن مالك

177 

أحد أنواع التحويل املفضي إىل االنفصال إذا كان " إىل أنه  العجيميويذهب 
  .)4(" الفعل انعكاسيا 

نزلت عن األمر إذا تركته كأنك كنت مستعليا عليه"  ابن منظور وجاء عند
  
رشيد بن مالكمع ما ذهب إليه  ذلك ويتناسب

املنعكسة ملوضوع القيمة، الذي يتم يف نقطة ما من املسار السردي، وهو أحد أشكال 

 Sémiotiqueسيميائية              

Sémiotiqueمصطلح  رشيد بن مالك

النسجامه اللفظي والصويت مع املصطلح األجنيب من جهة، ،سيميائيةمبصطلح 
رشيد بن مالكاختار لهولعالقته الداللية مبا ورد يف تراثنا، حيث 

لسان العربما ورد يف  اومنهوالوسم،  والوسام، مة،
لنرسل عليهم حجارة من طني مسّومة، وقال : ا أا ليست من حجارة يف قوله تعاىل

  .)2(" مسّومة عليها أمثال اخلواتيم 

                                         
��i( ا����MB�# I()� ،7، ص   .�51&�� ا

��ن ا�(ب، ج�1Nر، � GBص 3ا ،MB�# I()� ،14.  
��MB، ص ��1ص، ا���ر ا	 7T�����1��H،Fس ��
	&�ت ا*&	�% ا�� GB ��-102ر.  

��ن ا�(ب، ج�1Nر، � GBص 12ا ،MB�# I()� ،311 -312.  
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ويذهب  
الفعل انعكاسيا 

وجاء عند
  .)5(" مستوليا 

ويتناسب
املنعكسة ملوضوع القيمة، الذي يتم يف نقطة ما من املسار السردي، وهو أحد أشكال 

  .الفقدان

  
رشيد بن مالكترجم 

مبصطلح اإلغريقية
ولعالقته الداللية مبا ورد يف تراثنا، حيث 

مة،من الفاظ السّ 
ا أا ليست من حجارة يف قوله تعاىل

مسّومة عليها أمثال اخلواتيم : اجلوهري

                                                
��i( ا����MB�# I()� ،7، ص )4(�&�� ا
��ن ا�(ب، ج)5(�1Nر، � GBا
��MB، ص )1(��1ص، ا���ر ا	 7T�����1��H،Fس ��
	&�ت ا*&	�% ا�� GB ��-ر
��ن ا�(ب، ج)2(�1Nر، � GBا
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حتيل على املعىن نفسه لنظرية العالمات أو 
ال و ، متجذرة يف نشأتهمن حاالت 

  . سوسريدي خيتلف النقاد حول اطالقه على علم السيميولوجيا الذي تنبأبه 

  

ووضع املصطلح يف ،مقطوعةإىل 
  .)4(" للداللة على اخلاصية اليت تصدر عن التقطيع 
Séquenceاثناء حديثه عن ،متوالية:بـ

ن النص ال إ" :يف قوله لوتمانمن منظور العامل الروسي 
وتبعه  .)1("من جمموعة عالمات تقع بني حدين فاصلني

رشيد بن لذلك عاد ، و الرتابط اللفظي
ومبقطوعة وقطعة وما ... " أساس البالغة

2(. 

Sème 

 ،s31A2�1ن وا�داب، ا	X/��8 وا 7� .216،ص 1992،ا��	@ ا1ط
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حتيل على املعىن نفسه لنظرية العالمات أو  رشيد بن مالكوبذلك فرتمجة 
من حاالت السيميائية وغريها مما حيمله مصطلح 

خيتلف النقاد حول اطالقه على علم السيميولوجيا الذي تنبأبه 

   Séquenceمقطوعة      

إىل )Séquence)3:مصطلح رشيد بن مالك
للداللة على اخلاصية اليت تصدر عن التقطيع " السيمياء السردية 

Séquenceاىل ترمجة يذهب صالح فضل 

من منظور العامل الروسي  ،اخلواص البنيوية لعلم النص
من جمموعة عالمات تقع بني حدين فاصلني، Séquenceميثل جمرد متوالية 
  .حميد لحميدانيو السعيد بن كراد: يف ذلك نقاد مثل

و الرتابط اللفظي ،حول معىن االنتظام تتمع التعريفا
أساس البالغةا جاء يف الرتاث العريب، كمبرتمجته اىل 

2(" شيء يسري من شذر وحنوه : عليها من احللي إال مقطع

Sèmeسيم                           

                                         
��MB، ص ��1ص، ا���ر ا	 7T�����1��H،Fس ��
	&�ت ا*&	�% ا�� GB189.  
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وبذلك فرتمجة 
وغريها مما حيمله مصطلح ... اإلشارية

خيتلف النقاد حول اطالقه على علم السيميولوجيا الذي تنبأبه 

  
رشيد بن مالكترجم 

السيمياء السردية 
صالح فضل ن أاال 

اخلواص البنيوية لعلم النص دحتدي
ميثل جمرد متوالية 
يف ذلك نقاد مثل

تمع التعريفاجتو 
برتمجته اىل مالك

عليها من احللي إال مقطع

  

                                                
��MB، ص  ر-��)3(��1ص، ا���ر ا	 7T�����1��H،Fس ��
	&�ت ا*&	�% ا�� GB
189ا���ر :2�Z، ص )4(
6 ا��(�8، ��د )1(�� �	�� ،b�
�ب و�	6 ا^5iح 5B ،%Q8{� ا
��MB، ج)2(ا�L^;(ي، ا�()I ا
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الوحدة " على  املستعمل لديه للداللة 
املعنوية الصغرى اليت ال ميكن أن تتحقق إال خارج إطار وحدة أمشل منها السيميم الذي 

وذلك  ،معتمدا النقل احلريف الصويت
يف احلقل  اداللي معه وتداخله مع مصطلحات متقاربة

"  :يف املثال اآليت جيرالد برنسيكتمل عند
وهو ما  .)5() " من الفصيلة اخليلية

، يف سعيه إىل توضيح املصطلح، توضيحا 
منهجيا مقصودا، ومسامهته يف بلورة كيان مصطلحي ثابت للخطاب السيميائي السردي  

والتارخيية لتلك املصطلحات  

ساهم بفاعلية يف انتاج  ،رشيد بن مالك
السيميائي السردي، يف احلقل النقدي العريب، وتفطن ملا يلقى يف حلبة 

على  ابصلة للثقافة العربية، فعمل جاهد
 وخاصة من الناحية التطبيقية الستعماله،

اليت مجعت بني التلقي والرتمجة، للمصطلح 
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املستعمل لديه للداللة )Sème)3:مصطلح رشيد بن مالك
املعنوية الصغرى اليت ال ميكن أن تتحقق إال خارج إطار وحدة أمشل منها السيميم الذي 

معتمدا النقل احلريف الصويت، سيم، حيث نقله إىل )4(" يستعمل لتحليل املدلول 
وتداخله مع مصطلحات متقاربة ،الضطراب املصطلح
يكتمل عند ،سيمملصطلح  بن مالك،ومفهوم 
من الفصيلة اخليلية(تعترب نتاج لسمات مثل خيلي " املهر 

  .عناه املرتجم بالوحدة املعنوية
، يف سعيه إىل توضيح املصطلح، توضيحا رشيد بن مالكي من هنا نلمس وع

منهجيا مقصودا، ومسامهته يف بلورة كيان مصطلحي ثابت للخطاب السيميائي السردي  
يةبستيميولوجاإلية فالعريب، مبا حيقق معرفة يقينية باخلل

    .وحمموالا لغرض بناء مثاقفة فكرية مع اآلخر
رشيد بن مالكالناقد املرتجم اّن  ،وأخريا ميكن لنا القول

السيميائي السردي، يف احلقل النقدي العريب، وتفطن ملا يلقى يف حلبة وصياغة املصطلح 
بصلة للثقافة العربية، فعمل جاهد ، ال متتّ واصطالحاتمن الفاظ 

الستعماله،ترويضها و  ،تقريبها للقارئ العريب، ومتكينه منها
اليت مجعت بني التلقي والرتمجة، للمصطلح  ،وهو ما متثله من خالل مدونته يف املصطلح

                                         
��MB، ص ��1ص ،ا���ر ا	 7T�����1��H ،Fس ��
	&�ت ا*&	�% ا�� GB ��-167ر.  
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رشيد بن مالكعّرب 
املعنوية الصغرى اليت ال ميكن أن تتحقق إال خارج إطار وحدة أمشل منها السيميم الذي 

يستعمل لتحليل املدلول 
الضطراب املصطلح

،ومفهوم السيميولوجي
املهر " فمعىن كلمة 

عناه املرتجم بالوحدة املعنوية
من هنا نلمس وع  

منهجيا مقصودا، ومسامهته يف بلورة كيان مصطلحي ثابت للخطاب السيميائي السردي  
العريب، مبا حيقق معرفة يقينية باخلل

وحمموالا لغرض بناء مثاقفة فكرية مع اآلخر
وأخريا ميكن لنا القول

وصياغة املصطلح 
من الفاظ  ،االستعمال

تقريبها للقارئ العريب، ومتكينه منها
وهو ما متثله من خالل مدونته يف املصطلح

                                                
��MB، ص )3(��1ص ،ا���ر ا	 7T�����1��H ،Fس ��
	&�ت ا*&	�% ا�� GB ��-ر
167ا���ر :2�Z، ص )4(
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خمتصرا يف ذلك مسافات كبرية على درب حتقيق 

  : لرشيد بن مالك
من خالل مجلة مؤلفاته وممارساته النقدية املنجزة وفق املنهج 
إىل ترسيخ املصطلح السيميائي السردي يف البحث النقدي العريب مستهدفا 
من أجل جتاوز مصاعب الرتمجة وختطي فوضى 

من " وذلك أن دراسة املصطلحات 
يف أي فن من فنون الرتاث ال يقدم وال 
ينبغي أن يقدم عليها تاريخ وال مقارنة وال علم وال موازنة، ألا اخلطوة األوىل للفهم السليم 

، واملطلع على مشروعه رشيد بن مالك
حتويرات عنه من  انعكسوما ،باملد البنيوي

، وتأثره صياغة مالمح مشروعه النقدي
ه، نظريات ديقل و ،يغرف من منابعه

أعالمه يف نطاق البحث اللساين واألديب املعاصر، الذي ازدهر وتوسع 
وهو جيسد اقرتابا من الثقافات اإلنسانية ومن 

 على مستوى التلقي والتحليل،  
تتمحور كلها حول أفكار مدرسة باريس الكالسيكية وتدين جلوليان 

 ،s31A�;( وا*1زI3، ا	 6	/  .13 ، ص1990، دار ا
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خمتصرا يف ذلك مسافات كبرية على درب حتقيق يائي السردي، وجتسدت يف قاموسه، 
  .الرائدة العربية

لرشيد بن مالكالخلفيات المعرفية المرجعيات العلمية و 
من خالل مجلة مؤلفاته وممارساته النقدية املنجزة وفق املنهج  رشيد بن مالك

إىل ترسيخ املصطلح السيميائي السردي يف البحث النقدي العريب مستهدفا 
من أجل جتاوز مصاعب الرتمجة وختطي فوضى " بذلك تذليل الصعاب أمام الباحث 

وذلك أن دراسة املصطلحات ، )1(" االستعماالت املصطلحية اجلاري ا العمل 
يف أي فن من فنون الرتاث ال يقدم وال  ،على كل باحث دهاأكو أوجب الواجبات وأسبقها 

ينبغي أن يقدم عليها تاريخ وال مقارنة وال علم وال موازنة، ألا اخلطوة األوىل للفهم السليم 
  .)2(" الذي ينبين عليه التقومي السليم والتاريخ السليم 

رشيد بن مالكإن ما ينجلي أمام الدارس ملسرية الناقد 
باملد البنيويالفعال  هأثر تهو  ،)تنظريا وحتليال وترمجة

صياغة مالمح مشروعه النقديو  بلورة أفكاره وثقافية، سامهت يف اجتماعية
يغرف من منابعهنقدي ، فإنتاجه الجعهار وم لفكر الغريب احلديث

أعالمه يف نطاق البحث اللساين واألديب املعاصر، الذي ازدهر وتوسع  
وهو جيسد اقرتابا من الثقافات اإلنسانية ومن " نفوذه يف احلقبة األخرية من القرن املنصرم،

  .)1(" عاملية البحث العلمي 
 رشيد بن مالكممارسات  أهّم ما ميكن التطرق اليه يف

تتمحور كلها حول أفكار مدرسة باريس الكالسيكية وتدين جلوليان هو أن تلك احملاوالت 
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يائي السردي، وجتسدت يف قاموسه، السيم
العربية ديةالنق النهضة
المرجعيات العلمية و  -7

رشيد بن مالكسعى   
إىل ترسيخ املصطلح السيميائي السردي يف البحث النقدي العريب مستهدفا  ،السيميائي

بذلك تذليل الصعاب أمام الباحث 
االستعماالت املصطلحية اجلاري ا العمل 

أوجب الواجبات وأسبقها 
ينبغي أن يقدم عليها تاريخ وال مقارنة وال علم وال موازنة، ألا اخلطوة األوىل للفهم السليم 

الذي ينبين عليه التقومي السليم والتاريخ السليم 
إن ما ينجلي أمام الدارس ملسرية الناقد   
تنظريا وحتليال وترمجة( ،العلمي
اجتماعية فكرية،

لفكر الغريب احلديثالعميق با
 طروحاتأيتبنÄو 

نفوذه يف احلقبة األخرية من القرن املنصرم،
عاملية البحث العلمي 

أهّم ما ميكن التطرق اليه يف إن
هو أن تلك احملاوالت 
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غرمياس، ويظهر ذلك من خالل مؤلفاته التطبيقية اليت تعتد مبرجعيات الدراسة الباريسية 
عة ميشال آدام، وغريهم من منظري مجا

من تكسري حاجز الرهبة من هذا القادم من الغرب 
 جان كلود جيرو ولوي بانيهوحتطيم طابوهات السيميائية، أخذ يف ترمجة أحد منجزات 

متأثرا بأفكارمها السيميائية، مما ساعد 
وتلقيها مباشرة على اعالمها  مدرسة باريس السيميائية
  .أب السيميائية السردية احلديثة

قاموس مصطلحات : أحد أوىل مؤلفاته املعروف بـ
أهم املصطلحات املستعملة يف التحليل السردي للنصوص، 
يف وقت ال زال فيه اخلالف مستعرا بني خمتلف التيارات املتبنية للنظرية السيميائية، وجاء 
يف سبيل وضع قاعدة سيميائية جزائرية، هلا خصوصياا اليت متيزها عن غريها، 

  :خراج قاموسه على عدة خلفيات معرفية يتصدرها
dictionnaire raisonné de la théorie du langage المعجم المعقلن (أو

ألجرداس جوليان غريماس الذي جاء مثرة لعمل 
املصطلحات  تصنيف، استند عليه رشيد بن مالك يف 

ر مادته املعجمية على صالسردية وترمجتها وشرحها يف منت قاموسه، الذي ق
مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص وإحاالا الداللية وهو ما جعل 
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غرمياس، ويظهر ذلك من خالل مؤلفاته التطبيقية اليت تعتد مبرجعيات الدراسة الباريسية 
ميشال آدام، وغريهم من منظري مجاوأعالمها وعلى رأسهم غرمياس وكورتيس و 

من تكسري حاجز الرهبة من هذا القادم من الغرب  رشيد بن مالكولكي يتمكن 
وحتطيم طابوهات السيميائية، أخذ يف ترمجة أحد منجزات 

متأثرا بأفكارمها السيميائية، مما ساعد التحليل السيميائي للنصوص : املتمثل يف كتاب
مدرسة باريس السيميائية: على متكنه من النصوص األصل لـ

أب السيميائية السردية احلديثة غريماس : فضال عن عالقته بـ
أحد أوىل مؤلفاته املعروف بـرشيد بن مالكضّمن الناقد 

أهم املصطلحات املستعملة يف التحليل السردي للنصوص، ،السيميائي للنصوص
يف وقت ال زال فيه اخلالف مستعرا بني خمتلف التيارات املتبنية للنظرية السيميائية، وجاء 
يف سبيل وضع قاعدة سيميائية جزائرية، هلا خصوصياا اليت متيزها عن غريها، 

خراج قاموسه على عدة خلفيات معرفية يتصدرهايف اشيد بن مالك 
dictionnaire raisonné de la théorie du langage 

الذي جاء مثرة لعمل :  )لنظرية الكالم
، استند عليه رشيد بن مالك يف وجوزيف كورتيس

السردية وترمجتها وشرحها يف منت قاموسه، الذي ق
مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص وإحاالا الداللية وهو ما جعل 
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غرمياس، ويظهر ذلك من خالل مؤلفاته التطبيقية اليت تعتد مبرجعيات الدراسة الباريسية 
وأعالمها وعلى رأسهم غرمياس وكورتيس و 

  .)2(انرتوفارن
ولكي يتمكن   

وحتطيم طابوهات السيميائية، أخذ يف ترمجة أحد منجزات 
املتمثل يف كتاب

على متكنه من النصوص األصل لـ
فضال عن عالقته بـ

ضّمن الناقد   
السيميائي للنصوصالتحليل 

يف وقت ال زال فيه اخلالف مستعرا بني خمتلف التيارات املتبنية للنظرية السيميائية، وجاء 
يف سبيل وضع قاعدة سيميائية جزائرية، هلا خصوصياا اليت متيزها عن غريها، القاموس 
شيد بن مالك واعتمد ر
1- dictionnaire raisonné de la théorie du langage 

لنظرية الكالم
وجوزيف كورتيس

السردية وترمجتها وشرحها يف منت قاموسه، الذي ق
مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص وإحاالا الداللية وهو ما جعل 
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احتياجات  بالتخصص واستيعاب
 .وخصوصيات النصوص السردية العربية وواقعها يف اال السيميائي

اليت تشكل نقطة ارتكاز مهمة لفهم اإلجنازات 
لتجاوز التعقيدات اللغوية "  رشيد بن مالك

 :، ومن امثلة ذلك يف القاموس

سيميائية :يف ترمجة وشرح مصطلح
تستخدم كلمة  :يف قوله

  : للداللة على معاين خمتلفة، فقد تستعمل لإلشارة إىل
. 

يف  Sémiotiqueيقابل مصطلح 
: وطبيا... عالميت، متعلق بالعالمات

) عريب –فرنسي (ويقابلها يف املعاجم املزدوجة 
 Semelogieأو ما يعادل ... 

والصفة ... مبعىن علم األعراض
 ...أعراضي، متعلق بأعراض األمراض

إمكانيات استيعاب أوضح وأفضل لتجسيد 
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بالتخصص واستيعاب يتصف رشيد بن مالكمن قاموس 
وخصوصيات النصوص السردية العربية وواقعها يف اال السيميائي

اليت تشكل نقطة ارتكاز مهمة لفهم اإلجنازات : لمعاجم الّلسانية
رشيد بن مالكة، واعتمدها ربيّ غالسيميائية ال

، ومن امثلة ذلك يف القاموس)1(" واملفهومية املتخللة يف املعجم 
يف ترمجة وشرح مصطلح رشيد بن مالكتوسل 

Sémiotiqueيف قوله، المعجم المعقلن:بـ
Sémiotique للداللة على معاين خمتلفة، فقد تستعمل لإلشارة إىل

.أي مقدار بّني من املعرفة نبدي رغبتنا ملعرفته
 .موضوع معرفة كما يظهر أثناء وبعد وصفه

 .)2(جمموعة الوسائل اليت ترد معرفته ممكنة 

يقابل مصطلح : )المزدوجة(ثنائية اللغةالمعاجم 
عالميت، متعلق بالعالمات) عريب –أجنليزي (املعاجم املزدوجة 

ويقابلها يف املعاجم املزدوجة . متعلق باألعراض: أعراضي
... نظرية الرموز والعالمات يف علم الرياضيات

مبعىن علم األعراض Sémiologieأو 
Sémiologique :أعراضي، متعلق بأعراض األمراض

إمكانيات استيعاب أوضح وأفضل لتجسيد  ،)فرنسي –فرنسي (المعجم 
Sémiotique.(  
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من قاموس 
وخصوصيات النصوص السردية العربية وواقعها يف اال السيميائي

لمعاجم الّلسانيةا -2
السيميائية ال

واملفهومية املتخللة يف املعجم 
توسل  -

Sémiotique

Sémiotique

أي مقدار بّني من املعرفة نبدي رغبتنا ملعرفته  - أ
موضوع معرفة كما يظهر أثناء وبعد وصفه  - ب
جمموعة الوسائل اليت ترد معرفته ممكنة   - ت

المعاجم 
املعاجم املزدوجة 

أعراضي
نظرية الرموز والعالمات يف علم الرياضيات

أو 
Sémiologique

بينما يف   
Sémiotique(املعىن يف كلمة 
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ويف علم النفس تظهر الوظيفة السيميائية يف القدرة على استعمال األدلة    والرموز 

: 

Fonction يف األلسنية على
: ويف سيمياء السرد على جهود

وظيفة الكالم هي دور الكالم بالنسبة ملا هو خارج عن 
 

وإحصائيات اقرتحت حتاليل دقيقة 
متنوعة بوظائف الكالم، من بني الباحثني الذين اشتهروا بدراسات حول وظائف الكالم 

الوظيفة األساسية للكالم هي الوظيفة التواصلية، كما يتحقق 
ص يف تبادل الرسائل بني املتكلمني، إذ تؤكد تنظيم الكالم وخصائ

 .الوحدات األلسنية وعددا من اجلوانب اخلاصة بالتطور الزمين

 ...الوظيفة التعبريية، يعّرب املستعمل من خالهلا عما يفكر

 .الوظيفة اجلمالية جتمع بني الوظيفة التواصلية والوظيفة التعبريية
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  : مثال روبيرففي معجم 
 ... نعتربها نظرية عامة لألدلة وسريها داخل الفكر

 ...رية لألدلة واملعىن وسريها يف اتمعنعتربها نظ

ويف علم النفس تظهر الوظيفة السيميائية يف القدرة على استعمال األدلة    والرموز 

:والسيميائيات تاعالم اللسانيا تاجتهادا
Fonctionوظيفةه ملصطلح حيف شر  ،رشيد بن مالك

ويف سيمياء السرد على جهود... مان جاكبسونو ور مارتيين وبولر : جمهودات كل من
  .فالدميري بروب، روالن بارت، جريار جينيت

وظيفة الكالم هي دور الكالم بالنسبة ملا هو خارج عن : ففي األلسنية 
 .العامل اخلارجي، الفكر، املتكلمون: إطاره

اقرتحت حتاليل دقيقة ... ال بد أن نشري هنا إىل أمهية وظيفة التواصل
متنوعة بوظائف الكالم، من بني الباحثني الذين اشتهروا بدراسات حول وظائف الكالم 

  .مارتيين، بولر، جاكبسون: نذكر على سبيل املثال
الوظيفة األساسية للكالم هي الوظيفة التواصلية، كما يتحقق : مارتيني -

يف تبادل الرسائل بني املتكلمني، إذ تؤكد تنظيم الكالم وخصائ
الوحدات األلسنية وعددا من اجلوانب اخلاصة بالتطور الزمين

 ... الوظيفة كنظرية ألسنية ترفض كل وصف للغة

الوظيفة التعبريية، يعّرب املستعمل من خالهلا عما يفكر
الوظيفة اجلمالية جتمع بني الوظيفة التواصلية والوظيفة التعبريية
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ففي معجم   
نعتربها نظرية عامة لألدلة وسريها داخل الفكر -
نعتربها نظ -
ويف علم النفس تظهر الوظيفة السيميائية يف القدرة على استعمال األدلة    والرموز  -

)1(. 

اجتهادا -3
رشيد بن مالكاعتمد   

جمهودات كل من
فالدميري بروب، روالن بارت، جريار جينيت

1- 

ال بد أن نشري هنا إىل أمهية وظيفة التواصل  
متنوعة بوظائف الكالم، من بني الباحثني الذين اشتهروا بدراسات حول وظائف الكالم 

نذكر على سبيل املثال
1-1-

الوظيفة كنظرية ألسنية ترفض كل وصف للغة -
الوظيفة التعبريية، يعّرب املستعمل من خالهلا عما يفكر -
الوظيفة اجلمالية جتمع بني الوظيفة التواصلية والوظيفة التعبريية -
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 : أثناء دراسته لسياق التواصل األلسين، مّيز بولر بني

موجهة إىل املخاطب، إا تقحمه يف الفعل التواصلي لكونه معنيا 

قاعدية لبولر يضيف جاكبسون انطالقا من الرتسيمة ال
الذي ) املرسل(عناصر جديدة، حيصي يف فعل التواصل بني عوامل 

مشرتك بني )الكود) (املرجع(يبعث الرسالة إىل املرسل إليه، السياق أو 

يساعد على إقامة التبادل واإلبقاء عليه، يناسب كل عامل مشكل 

«. 

مصطلح الوظيفة على مورفولوجية الحكاية 
« الرتكيبية اليت تبقى ثابتة رغم تنوع احلكايات، الوظيفة هي 

الفعل الذي تقوم به الشخصية واحملدد من حيث داللته من حيث تطور 
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أثناء دراسته لسياق التواصل األلسين، مّيز بولر بني: بولر -
 ).حتيل على املضمون املرجعي(وظيفة التمثيل 

 ).حتيل على املتكلم(وظيفة التعبري 

موجهة إىل املخاطب، إا تقحمه يف الفعل التواصلي لكونه معنيا (وظيفة النداء 
 

يضيف جاكبسون انطالقا من الرتسيمة ال: جاكبسون -
عناصر جديدة، حيصي يف فعل التواصل بني عوامل 

يبعث الرسالة إىل املرسل إليه، السياق أو 
 .املرسل واملرسل إليه

يساعد على إقامة التبادل واإلبقاء عليه، يناسب كل عامل مشكل ) االتصال
  : للفعل التواصلي وظيفة ألسنية

 .»الوظيفة املرجعية « السياق أو 

 .»الوظيفة التعبريية « املرسل أو 

»التأثريية « أو » الوظيفة اإلفهامية « املرسل إليه أو 
 ...الرسالة، الوظيفة النحوية... الكود... 

 : في السيميائية السردية

مورفولوجية الحكاية يف كتابه  بروبأطلق  -
الرتكيبية اليت تبقى ثابتة رغم تنوع احلكايات، الوظيفة هي الوحدات 

الفعل الذي تقوم به الشخصية واحملدد من حيث داللته من حيث تطور 
 .»احلبكة 
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1-2-
وظيفة التمثيل  -
وظيفة التعبري  -
وظيفة النداء  -

 .بالرسالة

1-3-

االتصال(  
للفعل التواصلي وظيفة ألسنية

السياق أو  -
املرسل أو  -
املرسل إليه أو  -
... االتصال -

في السيميائية السردية -2
2-1-
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تعّرب عن األعمال اليت تقوم ا شخصيات القصة 
روالن (وتعّرب الوظيفة الثانوية عن أوضاع هؤالء الشخوص وأجوائهم 

موعة من  ،على املقوالت السيميائية
يتوسل ا الباحث،  اليت نظريات

معرض حديثه عن مصطلح :ومنها
إن : "إذ يقول: من منظور سيميائي

شخصية الرواية تتولد من كما أن 
ويليك (وحدات املعىن فقط، وليست إال نتيجة للجمل امللفوظة منها وعليها 

) 1973(ويكاد يتفق سيميائيو احلكاية حول هذه النقطة بالنسبة للومتان 
ليفي وقد اقرتح ... والتمايزية 
تصورا شامال حول  فالديمير بروب

المصطلح السيميائي السردي عند رشيد بن مالك
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تعّرب عن األعمال اليت تقوم ا شخصيات القصة : الوظيفة األساسية -
وتعّرب الوظيفة الثانوية عن أوضاع هؤالء الشخوص وأجوائهم 

 ).تبار 

 ):  جيرار جينيت( وظائف الراوي -

 .الوظيفة القصصية

 .الوظيفة التنسيقية

 .الوظيفة االنتباهية

 .الوظيفة اإلفهامية

 .الوظيفة التواصلية

 .الوظيفة اإلشهارية

  )1(الوظيفة األيديولوجية 
على املقوالت السيميائية مالك بن رشيدويف موضع آخر اعتمد الناقد 

نظريات،وهي من قبياللاملقعدين هلذا الفرع املعريف 
ومنها كناقد ومرتجم  ،يف اعماله ،وهلا حضورا مشهودا

Personnage  من منظور سيميائيايّاه تعريفهم و
كما أن ... )بارت(الشخصية هيبمثابة املنظمة للحكاية 

وحدات املعىن فقط، وليست إال نتيجة للجمل امللفوظة منها وعليها 
ويكاد يتفق سيميائيو احلكاية حول هذه النقطة بالنسبة للومتان )... 

والتمايزية (...) الشخصية هي جمموعة السمات املتباينة 
فالديمير بروبشهرية حول كتاب يف دراسته ال 
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2-2-

2-3-
الوظيفة القصصية -
الوظيفة التنسيقية -
الوظيفة االنتباهية -
الوظيفة اإلفهامية -
الوظيفة التواصلية -
الوظيفة اإلشهارية -
الوظيفة األيديولوجية  -

ويف موضع آخر اعتمد الناقد 
 ،العلماء

وهلا حضورا مشهودا
Personnageشخصية

الشخصية هيبمثابة املنظمة للحكاية 
وحدات املعىن فقط، وليست إال نتيجة للجمل امللفوظة منها وعليها 

)... ورين
الشخصية هي جمموعة السمات املتباينة 

 ستراوس
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الذي مل يبق من مدلول الشخصية إال 

قة، وغري موجودة يف الشخصية مماثلة للكلمة اليت نعثر عليها يف وثي
إال أنه خالفا للمورفيم األلسين " (...) 
للشخصية ليست معطى أوليا " 
شكل فارغ تأيت لتشغله خمتلف (...) 

قاموس يف إخراج  رشيد بن مالك
يرتجم لنا عمله الدؤوب يف اختيار أحباثه 
يف اال السيميائي وذلك توسيعا 

 .1984املقداد قـاسم، 

 . 1985مسري املرزوقي و مجيل شاكر، 

1982. 

 .1986بورايو عبد احلميد، 

  :، بإخراج عريب مثلالمعاجم الثنائية والثالثية اللغة
 .1980: إدريس سهيل وجبور عبد النور

1980. 

  .1985:فاخر عاقل: 
 :مثل رشيد بن مالك

المصطلح السيميائي السردي عند رشيد بن مالك
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الذي مل يبق من مدلول الشخصية إال ( بروبالشخصية، وذلك بالنظر ملا قدمه 
  ).الوظيفة السردية

الشخصية مماثلة للكلمة اليت نعثر عليها يف وثي" 
" (...) علم يعين عنصر يفتقد للسياق  القاموس، وال السم

" البطاقة الداللية " املعروف دفعة واحدة لدى املتكلم، فإن 
(...) وثابتا ينبغي التعرف عليه، ولكنها بناء يتم بالتدرج 

 .)1() ...1969تودوروف (األفعال والصفات 

رشيد بن مالكإن العودة إىل قوائم املصادر واملراجع اليت تناوهلا 
يرتجم لنا عمله الدؤوب يف اختيار أحباثه مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص 

يف اال السيميائي وذلك توسيعا  ويةضاملنالدراسات العربيةوتطعيمها مبا تأتى له من 
  :حا ال البحث واالكتشاف، ومنها

املقداد قـاسم، : هندسة املعىن يف السرد األسطوري، لـ
مسري املرزوقي و مجيل شاكر، : مدخل اىل نظرية القّصة، لـ

1982املسدي عبد السالم، :  األسلوبية واألسلوب، لـ

بورايو عبد احلميد، : القصص الشعيب يف منطقة بسكرة، لـ
المعاجم الثنائية والثالثية اللغةكما اعتمد على باقة من 

إدريس سهيل وجبور عبد النور: ، لـ)عريب –فرنسي : (
1980: بركة بسام: ، لـ)عريب –فرنسي : (معجم اللسانية

: ، لـ)عريب  –فرنسي  - اجنليزي( معجم علم النفس،
رشيد بن مالكحضورا يف مرجعيات المراجع المترجمة 

                                         
  ..131ا���ر :2�Z، ص 

المصطلح السيميائي السردي عند رشيد بن مالك+#
  
 

 

الشخصية، وذلك بالنظر ملا قدمه 
الوظيفة السردية

" :ومنها 
القاموس، وال السم

املعروف دفعة واحدة لدى املتكلم، فإن 
وثابتا ينبغي التعرف عليه، ولكنها بناء يتم بالتدرج 

األفعال والصفات 
إن العودة إىل قوائم املصادر واملراجع اليت تناوهلا 

مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص 
وتطعيمها مبا تأتى له من 

حا ال البحث واالكتشاف، ومنهاللفائدة وفت
هندسة املعىن يف السرد األسطوري، لـ -
مدخل اىل نظرية القّصة، لـ -
األسلوبية واألسلوب، لـ -
القصص الشعيب يف منطقة بسكرة، لـ -

كما اعتمد على باقة من 
: (املنهل:  -
معجم اللسانية -

معجم علم النفس،
المراجع المترجمة : وكان لـ
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 .1985جينيت جريار، ترمجة أيوب عبد الرمحان، 

  .1987تودوروف تزيفتان، ترمجة شكري املبخوت و ابن سالمة رجاء 
دعوته رشيد بن مالكمؤلفات  دت يف

لعرب، وغري مع الباحثني ا واحلثيث
مع العديد من هؤالء، ممن  ،اليت اشتغل على إعداد مسوداا

، كما تبدو يف سعيه حلل األشكال الناجم عن 
يعتمد داللة  ،صلية،عن طريق عمل مجاعي

ن هذا االمتياز الذي حيتفظ به املصطلح النقدي السردي يف انساق 
ن ينهض ا  أاليت ميكن  ،واحلضارية

للتواصل  امشرتك جيعل من املصطلح رسوال
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جينيت جريار، ترمجة أيوب عبد الرمحان، : لـ مدخل جلامع النص،
تودوروف تزيفتان، ترمجة شكري املبخوت و ابن سالمة رجاء : الشعرية، لـ

دت يفاخللفيات املعرفية اليت جتسّ  من خالل
واحلثيث يف تواصله املوسع املتجلي،العمل اجلماعي

اليت اشتغل على إعداد مسوداا العرب، وباألخص يف ترامجه،
، كما تبدو يف سعيه حلل األشكال الناجم عن عمالهأيف متون وهوامش 

صلية،عن طريق عمل مجاعيأمن عدة لغات  ،ترمجة املصطلح السردي
  .ي لبس أو اختالف حمتملأحلل  ،

ن هذا االمتياز الذي حيتفظ به املصطلح النقدي السردي يف انساق أويف األخري نستنتج 
واحلضارية يةاإلبستيميولوجالداللة، جيعلنا نؤكد على الوظيفة 

جيعل من املصطلح رسوال أنكوسيط بني خمتلف اللغات، وهو ما ميكن 
  .بني البشر متداولة تربطبوصفه رسالة  اإلنسانية
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مدخل جلامع النص، -
الشعرية، لـ -

من خاللنستقرئ   
العمل اجلماعي فثيتكِاىل 

العرب، وباألخص يف ترامجه،
يف متون وهوامش حضوراجند هلم 

ترمجة املصطلح السردي
،املصطلح املعرفّية

ويف األخري نستنتج 
الداللة، جيعلنا نؤكد على الوظيفة 

كوسيط بني خمتلف اللغات، وهو ما ميكن 
اإلنسانيةواملثاقفة 

 



 

ككـــــــل حبـــــــث علمـــــــي أكـــــــادميي، يقتضـــــــي علـــــــى 

ـــــــا  ـــــــيت وقفن ـــــــائج ال ـــــــا أن نبلـــــــور أهـــــــم النت ـــــــائج، ومبـــــــا جيـــــــب علين مث يصـــــــل إىل النت

اننــــا مــــن ارتضــــوا املســــري يف هــــذا الســــبيل، فإنــــه 

ســـــــار عليـــــــه البحـــــــث، مـــــــن فصـــــــل 

ـــــك، كســـــريته  ـــــازع دفعتـــــه إىل ذل ـــــت هنـــــاك من ـــــراغ بـــــل كان ـــــة مـــــن ف ككـــــل جتربتـــــه النقدي

العلميــــــة والعمليــــــة، الــــــيت يرجــــــع هلــــــا 

الناقــــــد الفضــــــل يف صــــــقل مواهبــــــه وبنــــــاء شخصــــــيته الناقــــــدة، هــــــذا إىل جانــــــب عملــــــه 

ــــى  املــــزدوج يف جمــــايل التصــــنيف والرتمجــــة، ممــــا ســــاعد عل

العــــامل العــــريب مفصــــولة  النظريــــات الغربيــــة الــــيت ال زالــــت

 .عن هويتها وإرهاصات تكوينها وسياقاا الثقافية واإلبستيميولوجية

مبجموعــــــة مــــــن يف منــــــاء خمــــــزون املكتبــــــة اجلزائريــــــة 

 .السرد

درســـــون الســـــيميائية كأنظمـــــة دالـــــة 

مــــــن خــــــالل حماولتــــــه قــــــدر اإلمكــــــان جتــــــاوز املعضــــــلة املصــــــطلحية وتبســــــيط اخلطــــــاب 

  ةـــخاتمال

189 

:  

ككـــــــل حبـــــــث علمـــــــي أكـــــــادميي، يقتضـــــــي علـــــــى فيـــــــه أن يصـــــــف وحيلـــــــل، ويفســـــــر  

ـــــــا  ـــــــيت وقفن ـــــــائج ال ـــــــا أن نبلـــــــور أهـــــــم النت ـــــــائج، ومبـــــــا جيـــــــب علين مث يصـــــــل إىل النت

اننــــا مــــن ارتضــــوا املســــري يف هــــذا الســــبيل، فإنــــه عنــــدها وحنــــن خنــــوض غمــــار هــــذا البحــــث، 

ســـــــار عليـــــــه البحـــــــث، مـــــــن فصـــــــل وقـــــــد رأينـــــــا أن نســـــــوقها وفـــــــق املخطـــــــط الـــــــذي آخـــــــر 

  البداية وإىل غاية

ـــــك، كســـــريته  ـــــازع دفعتـــــه إىل ذل ـــــت هنـــــاك من ـــــراغ بـــــل كان ـــــة مـــــن ف ككـــــل جتربتـــــه النقدي

العلميــــــة والعمليــــــة، الــــــيت يرجــــــع هلــــــا يف رشــــــيد بــــــن مالــــــك باحــــــث وناقــــــد، مل ينطلــــــق 

الفضــــــل يف صــــــقل مواهبــــــه وبنــــــاء شخصــــــيته الناقــــــدة، هــــــذا إىل جانــــــب عملــــــه 

ــــك ــــن مال املــــزدوج يف جمــــايل التصــــنيف والرتمجــــة، ممــــا ســــاعد علــــى كمــــنهج يف   رشــــيد ب

 .ختصصه يف النقد السيميائي السردي

النظريــــات الغربيــــة الــــيت ال زالــــتتأســــس أعمــــال قــــراءة تقــــرأ يف 

عن هويتها وإرهاصات تكوينها وسياقاا الثقافية واإلبستيميولوجية

يف منــــــاء خمــــــزون املكتبــــــة اجلزائريــــــة  مالــــــكوالعربيــــــة رشــــــيد بــــــن 

السردق صة يف النقد السيميائي املطبّ املتخصّ املؤلفات على 

درســـــون الســـــيميائية كأنظمـــــة دالـــــة يف زمـــــرة النقـــــاد الـــــذين يرشـــــيد بـــــن مالـــــك 

مــــــن خــــــالل حماولتــــــه قــــــدر اإلمكــــــان جتــــــاوز املعضــــــلة املصــــــطلحية وتبســــــيط اخلطــــــاب 

 .النقدي لتحقيق الوصلة العلمية بالقارئ

 

:خاتمةال

فيـــــــه أن يصـــــــف وحيلـــــــل، ويفســـــــر  

ـــــــا الباحـــــــث  ـــــــيت وقفن ـــــــائج ال ـــــــا أن نبلـــــــور أهـــــــم النت ـــــــائج، ومبـــــــا جيـــــــب علين مث يصـــــــل إىل النت

عنــــدها وحنــــن خنــــوض غمــــار هــــذا البحــــث، 

وقـــــــد رأينـــــــا أن نســـــــوقها وفـــــــق املخطـــــــط الـــــــذي آخـــــــر 

البداية وإىل غاية:فيه

ـــــك، كســـــريته  - ـــــازع دفعتـــــه إىل ذل ـــــت هنـــــاك من ـــــراغ بـــــل كان ـــــة مـــــن ف ككـــــل جتربتـــــه النقدي

باحــــــث وناقــــــد، مل ينطلــــــق 

الفضــــــل يف صــــــقل مواهبــــــه وبنــــــاء شخصــــــيته الناقــــــدة، هــــــذا إىل جانــــــب عملــــــه 

ــــك ــــن مال رشــــيد ب

ختصصه يف النقد السيميائي السردي

تأســــس أعمــــال قــــراءة تقــــرأ يف  -

عن هويتها وإرهاصات تكوينها وسياقاا الثقافية واإلبستيميولوجية

رشــــــيد بــــــن إســــــهام  -

املؤلفات على 

رشـــــيد بـــــن مالـــــك انضـــــواء  -

مــــــن خــــــالل حماولتــــــه قــــــدر اإلمكــــــان جتــــــاوز املعضــــــلة املصــــــطلحية وتبســــــيط اخلطــــــاب 

النقدي لتحقيق الوصلة العلمية بالقارئ



 

رصــــــد التحــــــوالت املنهجيــــــة يف جمــــــاالت التنظــــــري والرتمجــــــة واالشــــــتغال علــــــى املصــــــطلح 

 .وتوجهاته النقدية

وانضــــواء  القضــــايا النقديــــة طــــرحر يف 

مقارباتـــــــه الســـــــيميائية ضـــــــمن متطلبـــــــات مشـــــــروع نقـــــــدي يهـــــــدف إىل إجيـــــــاد صـــــــياغة 

كناقـــــــد ومــــــــرتجم لشــــــــرح نظريــــــــة غرميــــــــاس يف اخلطــــــــاب 

الســـــردي، وتبســـــيط مصـــــطلحاا وتطبيقاـــــا علـــــى النصـــــوص الســـــردية العربيـــــة بفضـــــل 

عملـــــه علـــــى األحبـــــاث ذات الطـــــابع الشـــــكالين، املنضـــــوي حتـــــت رداء مدرســـــة بـــــاريس 

ـــــع للمفـــــاهيم الغرمياســـــية يف حمـــــاورة املصـــــطلح، وتوظيفـــــه لتنو  ي

 

ــــــق األجــــــزاء الكــــــربى لدراســــــته يف إطــــــار منهجــــــي ال  بتحقي

بـــــني التنظـــــري  الغرمياســـــييشـــــعر القـــــارئ خاللـــــه ـــــوة االنتقـــــال يف فهـــــم املصـــــطلح النقدي

تغال علــــى املصــــطلح النقــــدي الســــردي علــــى 

التـــــــدقيق يف املفـــــــاهيم النظريـــــــة، وتقـــــــدمي منـــــــاذج وظيفيـــــــة تعكـــــــس جرأتـــــــه علـــــــى حمـــــــاورة 

 .وترمجته وفق خطة حداثية وخصوصية عربية

  ةـــخاتمال
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رصــــــد التحــــــوالت املنهجيــــــة يف جمــــــاالت التنظــــــري والرتمجــــــة واالشــــــتغال علــــــى املصــــــطلح 

وتوجهاته النقدية رشيد بن مالكالنقدي، ضمن مؤلفات 

ر يف بالتجــــذّ رشــــيد بــــن مالــــك :ـيــــز اجلهــــود النظريــــة لــــ

مقارباتـــــــه الســـــــيميائية ضـــــــمن متطلبـــــــات مشـــــــروع نقـــــــدي يهـــــــدف إىل إجيـــــــاد صـــــــياغة 

 .السيميائي العريبمصطلحية موحدة يف البحث

كناقـــــــد ومــــــــرتجم لشــــــــرح نظريــــــــة غرميــــــــاس يف اخلطــــــــاب   رشــــــــيد بــــــــن مالــــــــك

الســـــردي، وتبســـــيط مصـــــطلحاا وتطبيقاـــــا علـــــى النصـــــوص الســـــردية العربيـــــة بفضـــــل 

عملـــــه علـــــى األحبـــــاث ذات الطـــــابع الشـــــكالين، املنضـــــوي حتـــــت رداء مدرســـــة بـــــاريس 

ـــــك ـــــن مال للمفـــــاهيم الغرمياســـــية يف حمـــــاورة املصـــــطلح، وتوظيفـــــه لتنو  رشـــــيد ب

 .زوايا النظر إىل النص، إجالء للمعاين ومتكينها للقارئ

ــــــك ــــــن مال ــــــق األجــــــزاء الكــــــربى لدراســــــته يف إطــــــار منهجــــــي ال  رشــــــيد ب بتحقي

يشـــــعر القـــــارئ خاللـــــه ـــــوة االنتقـــــال يف فهـــــم املصـــــطلح النقدي

 .الغريب واالستعمال العريب

ــــك  ــــن مال تغال علــــى املصــــطلح النقــــدي الســــردي علــــى يف طريقــــة االشــــرشــــيد ب

التـــــــدقيق يف املفـــــــاهيم النظريـــــــة، وتقـــــــدمي منـــــــاذج وظيفيـــــــة تعكـــــــس جرأتـــــــه علـــــــى حمـــــــاورة 

وترمجته وفق خطة حداثية وخصوصية عربيةالغرمياسي

 

رصــــــد التحــــــوالت املنهجيــــــة يف جمــــــاالت التنظــــــري والرتمجــــــة واالشــــــتغال علــــــى املصــــــطلح  -

النقدي، ضمن مؤلفات 

يــــز اجلهــــود النظريــــة لــــمت -

مقارباتـــــــه الســـــــيميائية ضـــــــمن متطلبـــــــات مشـــــــروع نقـــــــدي يهـــــــدف إىل إجيـــــــاد صـــــــياغة 

مصطلحية موحدة يف البحث

رشــــــــيد بــــــــن مالــــــــكتصـــــــدي  -

الســـــردي، وتبســـــيط مصـــــطلحاا وتطبيقاـــــا علـــــى النصـــــوص الســـــردية العربيـــــة بفضـــــل 

عملـــــه علـــــى األحبـــــاث ذات الطـــــابع الشـــــكالين، املنضـــــوي حتـــــت رداء مدرســـــة بـــــاريس 

 .الفرنسية

ـــــل  - ـــــكمتث ـــــن مال رشـــــيد ب

زوايا النظر إىل النص، إجالء للمعاين ومتكينها للقارئ

ــــــزام  - ــــــكالت ــــــن مال رشــــــيد ب

يشـــــعر القـــــارئ خاللـــــه ـــــوة االنتقـــــال يف فهـــــم املصـــــطلح النقدي

الغريب واالستعمال العريب

ــــز  - ــــك تركي ــــن مال رشــــيد ب

التـــــــدقيق يف املفـــــــاهيم النظريـــــــة، وتقـــــــدمي منـــــــاذج وظيفيـــــــة تعكـــــــس جرأتـــــــه علـــــــى حمـــــــاورة 

الغرمياسياملصطلح 



 

بوضـــوح الرؤيــــة وجـــالء املقصــــد، وســـعيه إىل مــــد القــــارئ 

ت الســــــيميائية الســــــردية، الــــــيت متكنــــــه مــــــن اإلملــــــام ــــــذا 

علــــــى معطيــــــات معرفيــــــة، تســــــهم يف فــــــتح أبــــــواب 

يف اختيــــار النصــــوص املرتمجــــة، الــــيت جتلــــو الرؤيــــة عــــن قواعــــد 

. 

مـــــــه يف اســـــــتقراء الوافـــــــدة وحتكّ  الغرمياســـــــية

 .املصطلح وترمجته مبا يثري النظرية السردية العربية وحيافظ على أصالة املعجم

ــــــدة، تتناســــــب ودالالــــــا  ــــــد مصــــــطلحات جدي علــــــى تولي

اغة ي، وإجيـــــــاد الصـــــــالســـــــردي الســـــــياقية املختلفـــــــة، وحذقـــــــه يف فهـــــــم طبيعـــــــة املصـــــــطلح

 .املناسبة له، ما يربز اختياره الواعي والذكي للمصطلحات

ــــــيت  ــــــة، وهــــــي مــــــن امليكانيزمــــــات ال بــــــالتجزؤ والدائري

 .وتبسيطها للقارئ العريب

باملصــــــطلح إىل جــــــذوره يف الفكــــــر العــــــريب، عــــــرب استشــــــارة 

املصــــــــادر اللغويــــــــة والرتاثيــــــــة العربيــــــــة، حمــــــــاوال تأصــــــــيل مفهومــــــــه وإرســــــــاله يف اخلطــــــــاب 

  ةـــخاتمال

191 

بوضـــوح الرؤيــــة وجـــالء املقصــــد، وســـعيه إىل مــــد القــــارئ  رشـــيد بــــن مالــــك

ت الســــــيميائية الســــــردية، الــــــيت متكنــــــه مــــــن اإلملــــــام ــــــذا العــــــريب جبملــــــة مــــــن املصــــــطلحا

 .التيار املعريف، يف مضانه وأصوله

علــــــى معطيــــــات معرفيــــــة، تســــــهم يف فــــــتح أبــــــواب  رشــــــيد بــــــن مالــــــكاحتــــــواء تــــــراجم 

 .املثاقفة أمام القارئ والباحث العريب

ــــن مالــــك يف اختيــــار النصــــوص املرتمجــــة، الــــيت جتلــــو الرؤيــــة عــــن قواعــــد  رشــــيد ب

.البحث السيميائي يف املصطلح النقدي السردي املعاصر

الغرمياســـــــيةمـــــــع املصطلحات رشـــــــيد بـــــــن مالـــــــك

املصطلح وترمجته مبا يثري النظرية السردية العربية وحيافظ على أصالة املعجم

ــــــكرشــــــيد  ــــــن مال ــــــدة، تتناســــــب ودالالــــــا  ب ــــــد مصــــــطلحات جدي علــــــى تولي

الســـــــياقية املختلفـــــــة، وحذقـــــــه يف فهـــــــم طبيعـــــــة املصـــــــطلح

املناسبة له، ما يربز اختياره الواعي والذكي للمصطلحات

ــــــكمتيــــــز قــــــاموس  ــــــن مال ــــــيت  رشــــــيد ب ــــــة، وهــــــي مــــــن امليكانيزمــــــات ال بــــــالتجزؤ والدائري

وتبسيطها للقارئ العريبالغرمياسيةلتوضيح املنظومة املصطلحية تبناها استزادة 

ــــــك ــــــن مال باملصــــــطلح إىل جــــــذوره يف الفكــــــر العــــــريب، عــــــرب استشــــــارة  رشــــــيد ب

املصــــــــادر اللغويــــــــة والرتاثيــــــــة العربيــــــــة، حمــــــــاوال تأصــــــــيل مفهومــــــــه وإرســــــــاله يف اخلطــــــــاب 

 .النقدي العريب

 

رشـــيد بــــن مالــــكمتيـــز تــــراجم  -

العــــــريب جبملــــــة مــــــن املصــــــطلحا

التيار املعريف، يف مضانه وأصوله

احتــــــواء تــــــراجم  -

املثاقفة أمام القارئ والباحث العريب

ــــن مالــــكإصــــابة  - رشــــيد ب

البحث السيميائي يف املصطلح النقدي السردي املعاصر

رشـــــــيد بـــــــن مالـــــــكتفاعـــــــل  -

املصطلح وترمجته مبا يثري النظرية السردية العربية وحيافظ على أصالة املعجم

رشــــــيد حــــــرص  -

الســـــــياقية املختلفـــــــة، وحذقـــــــه يف فهـــــــم طبيعـــــــة املصـــــــطلح

املناسبة له، ما يربز اختياره الواعي والذكي للمصطلحات

متيــــــز قــــــاموس  -

تبناها استزادة 

ــــــكعــــــودة  - ــــــن مال رشــــــيد ب

املصــــــــادر اللغويــــــــة والرتاثيــــــــة العربيــــــــة، حمــــــــاوال تأصــــــــيل مفهومــــــــه وإرســــــــاله يف اخلطــــــــاب 

النقدي العريب



 

وهــــــو مــــــا ، التنظــــــري إىل املعجــــــم 

احلثيـــــــث مـــــــع أعمـــــــال النقـــــــاد والســـــــيميائيني 

الوصـــــــلة اإلبســـــــتيميولوجية واحلضـــــــارية للمصــــــــطلح النقـــــــدي الســـــــردي، كوســـــــيط بــــــــني 

 .غات، ورسول للمثاقفة اإلنسانية املشرتكة بني البشر

  ةـــخاتمال

192 

 البحــــــث الــــــدائم واملتجــــــدد يف املصــــــطلح الســــــردي مــــــن

ـــــــن مالـــــــك يتجلـــــــى يف تواصـــــــل  احلثيـــــــث مـــــــع أعمـــــــال النقـــــــاد والســـــــيميائيني رشـــــــيد ب

الوصـــــــلة اإلبســـــــتيميولوجية واحلضـــــــارية للمصــــــــطلح النقـــــــدي الســـــــردي، كوســـــــيط بــــــــني 

غات، ورسول للمثاقفة اإلنسانية املشرتكة بني البشر

 

البحــــــث الــــــدائم واملتجــــــدد يف املصــــــطلح الســــــردي مــــــن -

يتجلـــــــى يف تواصـــــــل 

 .العرب

الوصـــــــلة اإلبســـــــتيميولوجية واحلضـــــــارية للمصــــــــطلح النقـــــــدي الســـــــردي، كوســـــــيط بــــــــني  -

غات، ورسول للمثاقفة اإلنسانية املشرتكة بني البشرخمتلف اللّ 

 



  

 

Fiduciaire  

Performance  

Vouloir  

Usage  

Virtualisation  

Manque  

Acquisition  

Réflexif  

Connotation  

Programme  

Programme narratif 

Structural  

Interprétation  

Focalisation  
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 ثبت المصطلحات

 أ

 ب

  Programme narratif  

 ت

  

  
 

 

  ائتماين 

  أداء 

  إرادة 

  استعمال

  إضمار

  افتقار

  امتالك 

  انعكاسي

  إحياء 

  برنامج

  برنامج سردي

  بنائي

  تأويل 

  تبئري



  

 

Quête  

Manipulation  

Réalisation  

Transformation  

Actualisation  

Paradigmatique  

Hiérarchie  

Schéma narratif  

Configuration  

Véridiction  

Contrariété  

Implication  

Enchâssement  

Dénotation  

Enonciation  

Renonciation  

Fréquence  

Génération  

  ثبت المصطلحات
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  حتري

  حتريك 

  حتقيق

  حتويل

  حتيني 

  تداويل

  تدرج

  ترسيمة سردية 

  تشكل 

  تصديق

  تضاد

  تضمن 

  تضمني

  تقرير 

  تلفظ 

  تنازل

  تواتر

  توليد 



  

 

Génératif  

Thymique  

Modalité  

Etat  

Discours  

Signifiant  

Sémantique  

Signe  

Rôle actantiel   

Narration  

Narratif  

Narrativité  

Déposition  

  ثبت المصطلحات
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 ج

 ح

 خ

 د

 س

  

  
 

 

  توليدي 

  تيمي

  جهة 

  حالة 

  خطاب

  دال

  داللية

  دليل

  دور عاملي

  سرد

  سردي 

  سردية 

  سلب



  

 

Sème  

Sémiotique  

Code  

Jonction  

Devenir  

Paraître  

Actant  

Actantiel  

Contrat  

Relation / fonction  

Sujet d'état  

Disjonction  

Faire  
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 ش

 ص

 ظ

 ع

   

 ف

  

  
 

 

  سيم

  سيميائية 

  شفرة 

  صلة 

  صريورة 

  ظاهر 

  عامل 

  عاملي 

  عقد 

  وظيفة / عالقة 

  فاعل حالة

  فصلة

  فعل 



  

 

Privation  

Compétence  

Universaux du langage 

Lexème  

Suite  

Transitif  

Immanence  

Informateur  

Signifié  

Carré de véridiction 

Carré sémiotique  

Destinateur  

Destinataire  

Adjuvant  
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 ك

  Universaux du langage  

 ل

 م

  Carré de véridiction  

  

  

  
 

 

  فقدان

  كفاءة 

  كليات الكالم

  

  ليكسيم

  متتالية 

  متعدي

  حمايثة

  خمرب

  مدلول

  مربع تصديقي 

  مربع سيميائي

  مرسل

  مرسل إليه

  مساعد



  

 

Anachronie 

Séquence  

Judicature  

Composante discursive 

Composante narratif 

Enoncé  

Enonce narratif   

Enoncé disjonctif  

Enoncé conjonctif  

Acteur  

Epreuve qualifiant  

Epreuve glorifiante 

Epreuve décisive  

Objet de valeur  

Système  

Syntagmatique  

Isotopie  
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  Composante discursive  

Composante narratif  

  

   

   

   

  Epreuve glorifiante  

 ن

  

  
 

 

  مفارقة 

  مقطوعة 

  مقّوم 

  مكون خطايب

  مكون سردي

  ملفوظ

  ملفوظ سردي

  ملفوظ فصلي 

  ملفوظ وصلي

  ممثل 

  مهمة تأهيلية 

  مهمة متجيدية

  مهمة حامسة 

  موضوع قيمة

  نظام

  نظمي

  نظري



  

 

Don  

Conjonction  

Fonctionnel  

Fonction  

  ثبت المصطلحات
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 هـ

 و

  

  
 

 

  هبة 

  وصلة 

  وظائفي 

  وظيفة 
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  ).م

تلقي السرديات يف النقد املغاريب، الطبعة األوىل دار سحر 

، دار الطباعة والنشر والتوزيع، 

النقد األديب أصوله ومناهجه، الطبعة السابعة دار الشروق، 
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دراسة يف إشكالية ترمجة املصطلح : الرتمجة واملصطلح: بوطاجيــــن. السعيد

النقدي اجلديد، الطبعة األوىل، دار االختالف، اجلزائر 

اللغة وفلسفة التأويل، الطبعة األوىل املؤسسة يف ماهية : قـــتوفي. سعيد

( 2002اجلامعية للدراسات، بريوت، لبنان، 

النص والسياق، الطبعة األوىل، املركز : انفتاح النص الروائي: ينـيقطـ. سـعيد

2001الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، 

البنيات احلكائية يف ال: قال الراوي: يقطين. سعيد

 ).م(1977الثقايف، الدار البيضاء، 

دراسات يف األدب والنقد : من املبدع إىل النص:ثــالغيـ. مةـسلي

م( 2001دار قباء للطباعة والنشر ،القاهرة، 

تلقي السرديات يف النقد املغاريب، الطبعة األوىل دار سحر : لوكــام. سليمة

 ).م( 2009للنشر، تونس، 

، دار الطباعة والنشر والتوزيع، )د ط(نظرية الرواية، : ـيمـابراهـ. دالسيّ 

  ).م(1998القاهرة، مصر 

النقد األديب أصوله ومناهجه، الطبعة السابعة دار الشروق، : بـــقط. دـسيّ 

  ).م( 1993لبنان  ،بريوت

  

  
 

 

السعيد -17

النقدي اجلديد، الطبعة األوىل، دار االختالف، اجلزائر 

سعيد -18

اجلامعية للدراسات، بريوت، لبنان، 

سـعيد -19

الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، 

سعيد -20

الثقايف، الدار البيضاء، 

سلي -21

دار قباء للطباعة والنشر ،القاهرة، 

سليمة -22

للنشر، تونس، 

السيّ  -23

القاهرة، مصر 

سيّ  -24

بريوت



  

 

أنظمة العالمات يف اللغة ): اشراف

مدخل إىل السيميوطيقا، الطبعة األوىل القاهرة، دار إلياس 

مصطلحات نقدية وبالغية يف كتاب البيان والتبيني 

  ).م( 1990للجاحظ، الطبعة الثانية، دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت 

علم النص، سلسلة عامل املعرفة الس 

 ).م(1992الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، اغسطس 

مناهج النقد املعاصر ومصطلحاته، الطبعة األوىل مرييت 

 ).م

 ةدراس: التحليل السيميائي للخطاب السردي

حلكايات من الف ليلة وليلة وكليلة ودمنة، الطبعة األوىل، منشورات خمرب 

وأشكال التعبري الشعيب باجلزائر، دار الغرب للنشر والتوزيع 

القصص الشعيب يف منطقة بسكرة، دراسة 

 ).م(1986املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 

كتاب العرب وديوان املبتدأ : املقدمـــة، املسمى

واخلرب يف تاريخ العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
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اشراف(، نصر، حامد أبو زيد. سيزا، قاسم

مدخل إىل السيميوطيقا، الطبعة األوىل القاهرة، دار إلياس : والثقافة واألدب

 ).م(1987العصرية، مصر، 

مصطلحات نقدية وبالغية يف كتاب البيان والتبيني : البوشيـخي. الشاهد

للجاحظ، الطبعة الثانية، دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت 

علم النص، سلسلة عامل املعرفة الس بالغة اخلطاب و : ــلــفض. صالح

الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، اغسطس 

مناهج النقد املعاصر ومصطلحاته، الطبعة األوىل مرييت : ـلفضـ. صالح

م( 2002للنشر واملعلومات، القاهرة، مصر، 

التحليل السيميائي للخطاب السردي: وبورايـ. عبد الحميد

حلكايات من الف ليلة وليلة وكليلة ودمنة، الطبعة األوىل، منشورات خمرب 

وأشكال التعبري الشعيب باجلزائر، دار الغرب للنشر والتوزيع  تعادا

  ). م( 2003،اجلزائر

القصص الشعيب يف منطقة بسكرة، دراسة : بورايو. عبد الحميد

املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  ،الطبعة األوىلميدانية

املقدمـــة، املسمى: ابن خلدون. عبد الرحمن

واخلرب يف تاريخ العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 

  

  
 

 

سيزا، قاسم -25

واألدب

العصرية، مصر، 

الشاهد -26

للجاحظ، الطبعة الثانية، دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت 

صالح -27

الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، اغسطس 

صالح -28

للنشر واملعلومات، القاهرة، مصر، 

عبد الحميد -29

حلكايات من الف ليلة وليلة وكليلة ودمنة، الطبعة األوىل، منشورات خمرب 

عادا

اجلزائر

عبد الحميد -30

ميدانية

عبد الرحمن -31

واخلرب يف تاريخ العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 



  

 

د (، الطبعة الثالثة، الد األول، دار الكتاب العريب، بريوت لبنان، 

الرجل الذي فقد ظله : السرد يف الرواية املعاصرة

 ).م(1992

املصطلح النقدي، الطبعة األوىل، مؤسسات عبد 

  ).م( 1994

منشورات ) د ط(اخلطاب األديب وقضايا النص، 

بعة طال سسها ومفاهيمهاأ:السيميائيات العامة

، منشورات االختالف، والدار العربية للعلوم ناشرون بريوت لبنان 

مدخل إىل : معرفة اآلخر: علي. 

الدار البيضاء  ،املناهج النقدية احلديثة، الطبعة الثانية، املركز الثقايف العريب

مقاربة نقدية يف التناص والرؤى 

 ).م(1990

، املركز الثقايف العريب بريوت الدار 
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، الطبعة الثالثة، الد األول، دار الكتاب العريب، بريوت لبنان، )األكرب

  ).ت

السرد يف الرواية املعاصرة :الكردي. الرحيم عبد

1992، دار الثقافة، القاهرة، الطبعة األوىلمنوذجا، 

املصطلح النقدي، الطبعة األوىل، مؤسسات عبد : المسـدي. عبد السالم

1994الكرمي بن عبد اهللا للنشر والتوزيع، تونس، 

اخلطاب األديب وقضايا النص، حتليل : شرشار. عبد القادر

 ).م( 2006احتاد الكتاب العرب دمشق، 

السيميائيات العامة: فهيم شيباني .عبد القادر

، منشورات االختالف، والدار العربية للعلوم ناشرون بريوت لبنان األوىل

 ).ت.د

. عواد. الغانمي. سعيد. إبراهيـم. عبد اهللا

املناهج النقدية احلديثة، الطبعة الثانية، املركز الثقايف العريب

 ).م( 1996املغرب، 

مقاربة نقدية يف التناص والرؤى : املتخيل السردي: إبراهيم. عبد اهللا

1990والداللة، الطبعة األوىل، املركز الثقايف العريب، 

، املركز الثقايف العريب بريوت الدار )د ط(النقد الثقايف، : يـالغذام. هللاعبد ا

  ).م( 2001البيضاء 

  

  
 

 

األكرب

ت

عبد -32

منوذجا، 

عبد السالم -33

الكرمي بن عبد اهللا للنشر والتوزيع، تونس، 

عبد القادر -34

احتاد الكتاب العرب دمشق، 

عبد القادر -35

األوىل

د(

عبد اهللا -36

املناهج النقدية احلديثة، الطبعة الثانية، املركز الثقايف العريب

املغرب، 

عبد اهللا -37

والداللة، الطبعة األوىل، املركز الثقايف العريب، 

عبد ا -38

البيضاء 



  

 

حبث يف تقنيات السرد، سلسلة عامل 

املعرفة، الس الوطين للثقافة والفنون واألداب الكويت، ديسمرب 

الطبعة األوىل، دار الشؤون الثقافية بغداد 

اللغة الثانية يف إشكالية املنهج واملصطلح يف اخلطاب النقدي 

سيميائية الصورة، الطبعة األوىل، دار الغرب للنشر 

منشورات احتاد ) ط.د(مقاربات تطبيقية يف األدب املقارن 

اللغة العربية يف مواكبة العلوم احلديثة 

الدار ) طد (نظرية غرمياس،: يف اخلطاب السردي

د (النص واملنهج، الطبعة األوىل، دار األمان الرباط املغرب 
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حبث يف تقنيات السرد، سلسلة عامل : يف نظرية الرواية: مرتاض. عبد المالك

املعرفة، الس الوطين للثقافة والفنون واألداب الكويت، ديسمرب 

 ).م(1998

الطبعة األوىل، دار الشؤون الثقافية بغداد كلمات، : جواد الطاهر. علي

 ).م(1997

اللغة الثانية يف إشكالية املنهج واملصطلح يف اخلطاب النقدي : ــرــثامـ. لـفاض

 ).م( 1994العريب، بريوت، 

سيميائية الصورة، الطبعة األوىل، دار الغرب للنشر : عبد اهللا ثاني. قدور

  ).م( 2005والتوزيع، اجلزائر 

مقاربات تطبيقية يف األدب املقارن : ودـمح. ماجدة

 ).م( 2000الكتاب العرب، دمشق، 

اللغة العربية يف مواكبة العلوم احلديثة  :قضايا املصطلح: مجموعة مؤلفين

 ).م(1988جامعة تشرين، الالذقية، 

يف اخلطاب السردي: العجيمي. محمد الناصر

  ).م( 1993العربية للكتاب، تونس، 

النص واملنهج، الطبعة األوىل، دار األمان الرباط املغرب : ـوانــأدي. محمد

  ).ت

  

  
 

 

عبد المالك -39

املعرفة، الس الوطين للثقافة والفنون واألداب الكويت، ديسمرب 

1998

علي -40

1997

فاض -41

العريب، بريوت، 

قدور -42

والتوزيع، اجلزائر 

ماجدة -43

الكتاب العرب، دمشق، 

مجموعة مؤلفين -44

جامعة تشرين، الالذقية، 

محمد الناصر -45

العربية للكتاب، تونس، 

محمد -46

ت



  

 

د (انس، ـحبث يف الوجود السيميائي املتج

  ).م(2009

الشعر املعاصر الطبعة : احلديث بنياته وإبدالا

  2001املغرب

مصطلحات نقدية من الرتاث األديب العريب، منشورات وزارة 

النقد األديب احلديث من احملاكاة إىل التفكيك 

 2003الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان األردن 

دليل الناقد األديب، الطبعة الرابعة املركز 

  ).م(2005

دراسة يف النقد العريب :  األسلوبية وحتليل اخلطاب

، دار هومةللطباعة )ط.د(اجلزء األّول، 

من الالّنسونية اىل األلسنيـة، : 

  2002طينة، اجلزائر 

 ،زمنة للنشر والتوزيعأالصحن، الطبعة األوىل، دار 
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حبث يف الوجود السيميائي املتج: سيمياء السرد: ـيــالداهـ. محمد

2009، رؤيـة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، )ط

احلديث بنياته وإبدالا الشعر العريب: ســبنيـ. محمد

املغرب. الثالثة، دار طوبقال للنشر،الدار البيضاء

مصطلحات نقدية من الرتاث األديب العريب، منشورات وزارة : عزام. محمد

 ).م(1995الثقافة، دمشق، 

النقد األديب احلديث من احملاكاة إىل التفكيك  :إبراهيـم .خليلمحمود 

الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان األردن 

 ).م

دليل الناقد األديب، الطبعة الرابعة املركز : البازعي. الرويلي، سعد. ميجان

2005الثقايف العريب الدار البيضاء، املغرب، 

األسلوبية وحتليل اخلطاب :دــالس .الديننور 

اجلزء األّول، ، ) األسلوبية واألسلوب( ، احلديث

 ).م(1997زائر، والنشر والتوزيع، اجل

: النقد اجلزائري املعاصر: وغليـسي. يـوسف

طينة، اجلزائر ، رابطة إبداع الثقـافية، قسن)ط.د

الصحن، الطبعة األوىل، دار رواية : خريـس. سميحة

 ).م( 2003عمان، األردن، 

  

  
 

 

محمد -47

ط

محمد -48

الثالثة، دار طوبقال للنشر،الدار البيضاء

محمد -49

الثقافة، دمشق، 

محمود  -50

الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان األردن 

م(

ميجان -51

الثقايف العريب الدار البيضاء، املغرب، 

نور  -52

احلديث

والنشر والتوزيع، اجل

يـوسف -53

د(

سميحة -54

عمان، األردن، 



  

 

عامل ليس لنا، الطبعة الثالثة، مؤسسة 

 

السيميائية، ترمجة رشيد بن مالك، مراجعة عبد القادر 

بوزيدة وعبد احلميد بورايو، منشورات خمرب الرتمجة واملصطلح جامعة اجلزائر 

رشيد بن مالكدار : مدرسة باريس، ترمجة

: بانيه، جوزيف كورتيس. جيرو، لوي

عز : مراجعة وتقدمي ،رشيد بن مالك

 ).م(2002 ،

 ،الطبعة الثانية :حممد نظيف: ما هي السيميولوجيا، ترمجة

مجال : مدخل إىل السيميائية السردية واخلطابية ترمجة

 ).م(2007،حضري، الطبعة األوىل، الدار العربية للعلوم، ناشرون

، الطبعة األوىل، هالل وهبة: ، ترمجة

 ).م(2008
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عامل ليس لنا، الطبعة الثالثة، مؤسسة .قصة العروس: انيـكنف. غسان

 ).م(1980األحباث العربية، بريوت، لبنان، 

  :المراجع المترجمة

السيميائية، ترمجة رشيد بن مالك، مراجعة عبد القادر تاريخ : إينـــو. آن

بوزيدة وعبد احلميد بورايو، منشورات خمرب الرتمجة واملصطلح جامعة اجلزائر 

 .2004ودار اآلفاق، 

مدرسة باريس، ترمجة: السيميائية:كلود كوكي. جان

 ).م( 2003الغرب للنشر والتوزيع، وهران،

جيرو، لوي. جان كلودآريفيه، . ميشال

رشيد بن مالك :قواعدها، ترمجةو أصوهلا  :السيميائية

،الدين املناصرة، منشورات االختالف، اجلزائر

ما هي السيميولوجيا، ترمجة :برنــار. توسـان

 ). م(2000إفريقيا الشرق املغرب، 

مدخل إىل السيميائية السردية واخلطابية ترمجة: كورتيــس. جوزيف

حضري، الطبعة األوىل، الدار العربية للعلوم، ناشرون

، ترمجةأسس السيميائية: تشاندلـــر. دانيال

2008وت، لبنان، املنظمة العربية للرتمجة، بري 

  

  
 

 

غسان -55

األحباث العربية، بريوت، لبنان، 

المراجع المترجمة

آن -56

بوزيدة وعبد احلميد بورايو، منشورات خمرب الرتمجة واملصطلح جامعة اجلزائر 

ودار اآلفاق، 

جان -57

الغرب للنشر والتوزيع، وهران،

ميشال -58

السيميائية

الدين املناصرة، منشورات االختالف، اجلزائر

توسـان -59

إفريقيا الشرق املغرب، 

جوزيف -60

حضري، الطبعة األوىل، الدار العربية للعلوم، ناشرون

دانيال -61

املنظمة العربية للرتمجة، بري 



  

 

جابر عصفور الطبعة األوىل، : النظرية األدبية املعاصرة، ترمجة

 ).م(1998دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر 

حسني سعيد : التفكري املستقيم والتفكري االعوج، ترمجة

سلسلة عامل املعرفة الس الوطين 

 ).م(1979للثقافة  والفنون واألدب، الكويت، اغسطس 

عبد السالم بنعبد العايل، الطبعة 
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