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 ’و األجمل أن ٌهدى الغالً إلى األغلى’         ما أجمل أن ٌجود المرء بأغلى شًء لدٌه

و ال ٌسعنً إال أن أتقاسم نشوتها إلى من      ’         هً ثمرة جهد جهٌد أجنٌها الٌوم

 األفراح و األقراح هً هـــــــــــدٌـــــــــة رمزٌة أهدٌها ’شاطرونً

             إلــــــــــــــى رمز الحب و الحنان أمً 

            إلـــــــــــــــى مثالً و سندي و قدوتً فً الحٌاة أبً 

            إلـــــــــــــــى كل من ساعدنً فً مشوار هذا البحث 

            إلـــــــــــــى الذي ٌستحقون منً كل الحب و اإلحترام و التقدٌر

: إلى األستاذ المشرف التً كان مشرفا و موجها لً ’ أصدقائً          إلــــــــــــى كل 

 ".السعٌد مكروم"

الذي ٌعتبر ثمرة مجهود طوال حٌاتً ’          إلٌهم جمٌعا أهدي هذا العمل المتواضع 

 .الدراسٌة

 



 

 

 

 

 

                  البد لنا ونحن نخطو خطواتنا ا ألخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود 

إلى أعوام قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك 

 ....جهود كبيرة في بناء جيل الغد لبعث األمة من جديد

 وقبل أن نمضي تقدم أسمى آيات الشكر و االمتنان و التقدير و المحبة 

 ........            إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم و المعرفة

 .........           إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة

 .           إلى جميع أساتذتنا األفاضل اللغة و األدب

فإن لم ’فإن لم تستطع فأحب العلماء’فإن لم تستطع فكن متعلما ’كن عالما                  "

 ".تستطع فال تبغضهم

 :                                  و أخص بالتقدير و الشكر

 السعيد مكروم:                                            األستاذ
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بسمهللاالرحمنالرحٌموالصالةوالسالمعلىنبٌهالكرٌمأشرفخلقهللامحمد

االمٌنوشفٌعناٌومالقٌامةوقائدناإلىالزلفىأجمعٌن،صلواتهللاعلٌهوأفضلالتسلٌم

:صاحباألذكارجامعاالمطارهازماالحباربعونالجبارأمابعد

السٌمٌائٌاتمجالواسعتربععلىعرشالمناهجالنقدٌةالحدٌثةوتشربتهنكل

العلوملكًتثبتفعالٌتهاوجدارتهافًالتعاملمعالنصوصاالدبٌةوضرورةااللتفاتإلى

:الشكلفًالعملاالدبًوانطالقامنهذاٌمكنطرحاإلشكالٌةاآلتٌة

مامفهومالسٌمٌائٌة؟*

مامنهجالذيٌعتمدهغرٌماسفًتحلٌلالنصاألدبً؟*

فٌماتتمثلأهماالنتقاداتالموجهةإلىمنهجغرٌماس؟*

المنهج السيميائي:"وهذامادفعنًإلىاختٌارموضوعبحثًالذيعنونتهبــــــــــــــــ

:وجعلتهفًخطةتتألفمنمدخلوفصلٌن"عند غريماس

.تناولتفٌهمفهومالسٌمٌائٌةوماهٌتها"مفاهيم عامة"المعنونب:المدخل-1

تناولتفٌهالسٌرةالعلمٌةلغرٌماسوأهم:غريماس والتحليل السيميائي:"الفصلاالول-2

.مصادرهالفكرٌةباإلضافةإلىالتحلٌلالسٌمٌائًالمعتمدفًالعملاالدبً

تناولتفٌه"المنهج السيميائي لغريماس وأهم االنتقادات:"المعنونبـ:الفصلالثانً-3

.المنهجالسٌمٌائًلغرٌماسوأهماالنتقاداتالموجهةلهذاالمنهج

.تلخصأهمالنتائجالمتوصلإلٌهابخاتمةثمأنهٌتالبحث

فإندواعًبحثًهذا’وإذاكانلكلبحثدواعًوأسبابتقتضًالشرحوالتعلٌل

فإنالمكتباتالعربٌةتفتقدإلىماهوثمٌنفهًبحاجة’لٌستغرٌبةوالباألمرالعجٌب

.إلىهذهالدراسات



 :مقدمة
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أماالمنهجالذياتبعتهمنهجتارٌخًوتحلٌلًالذيٌدرسالنصوصاألدبٌةدراسة

تحلٌلٌةحرصتأنتكونأحكامًفًهذهالدراسةموضوعٌةمدعمةباألدلةوالحججو

:أمابالنسبةألهمالمصادرالذياعتمدتعلٌهامنها’األراء

.النقداألدبًالحدٌثمنالمحاكاةإلىالتفكٌكلابراهٌممحمودخلٌل*

.مباحثفًالسٌمٌائٌةالسردٌةلبوشفرةنادٌة*

.مناهجالنقداالدبًلٌوسفوغلٌسً*

الذيتتبعخطوات"السعٌدمكروم"وفًاألخٌرأتقدمبكلمةشكرإلىاألستاذ

 .إنجازهذاالعملبنصائحهوإرشاداتهالقٌمة
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 :ماهية السيميائيات

وجدنا نظاما من العالمات فسلوكنا ’        عندما تأملنا بهذا الكون بمختلف ظواهره 

ومالبسات الحٌاة االجتماعٌة والفكرٌة ومالبسات اإلنتاج والتبادل ال تخلو من استخدام 

ونحن نستخدم العالمات ’وما فٌهل من داللة’العالمات فكل الوجود مبنً على أساسها 

اللغوٌة والتً ٌبدأ اكتسابها مع نشوء الحٌاة الواعٌة ثم عالمات الكتابة وعالمات 

ثم العالمات التً تنظم المرور والعالمات الخارجٌة التً تشٌر ’والتعرف على اآلخر:التحٌة

فعالمة تلعب دورا .الخ...إلى الظروف االجتماعٌة وعالمات العبادة والشعائر وعالمات الفن

فهً تحل محل شًء آخر و تستدعٌه ’أساسٌا هو التمثٌل فً المسرح الحٌاة االجتماعٌة 

.باعتبار بدٌل عنه
1
 

إال ’إن لم نقل قدٌمة قدم الكون نفسه’       إن دراسة النظام االستشاري هً دراسة قدٌمة جدا

أن المنطلقات النظرٌة هذه الدراسة اختلفت من زمن إلى اخر ومن امة إلى امة أخرى وذلك 

وقد وصلت إلٌنا بعض التأمالت واالفكار ’الختالف الثقافات والمراحل التارٌخٌة 

إال أن ’السٌمٌولوجٌة من حضارات قدٌمة كالحضارة الصٌنٌة والهندٌة والٌونانٌة والعربٌة

االفكار والـتأمالت بقٌت فً إطار التجربة الذاتٌة ولم تدخل فً أطار التجربة العلمٌة 

 .الموضوعٌة

    تمٌز النقد الحدٌث بحركٌة مغاٌرة من حٌث المنهج والمصطلح سواء نظرٌا أو 

عما سبقه فكان استقصاء األفكار من العلوم المعرفٌة المتشعبة على اختالفها من ’تطبٌقٌا

فلسفة ومنطق وتحلٌل نفسً ولسانٌات فهذه األخٌرة بطابعها اللغوي شدت إنتباه علماء اللغة 

محاضرات فً اللسانٌات "من بٌنهم دي سوسٌر الذي برز كأول مؤسس لها فً كتابه

فأورد فٌه مصطلحات جدٌدة فً الساحة النقدٌة أهمها السٌمٌولوجٌا فٌعرفها على "العامة

"دراسة حٌاة العالمات داخل الحٌاة اإلجتماعٌة"أنها
2
 

                                                             
 .16ص’1ج’1968’الدار البٌضاء’1ط’سٌزا قاسم:تر"سٌمٌولوجٌا اللغة"بنفٌست إمٌل 1
 ط.د’الجزائر’دار الفجر للطباعة والنشر"محاضرات فً مناهج النقد االدبً المعاصر"بشٌر تاورٌرت 2

 .115ص’2006
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فقد اهتدى القدماء من :      فلم ٌكن علم السٌمٌاء ولٌد العصر الحدٌث بل هو علم قدٌم النشأة

فافرد الفٌلسوف ’عرب وعجم ببهذا الجانب من علم اللسانٌات من اكثر من الفً سنة

واستعمل مصطلح السٌمٌوطٌقا والهدف هو "CARTYLE"هذا الموضوع فً كتابه"أفالطون"

وانطالقا من هذا تنصهر ’تصنٌف عالمات الفكر لتوجٌهها من منطلق فلسفً شامل

 .السٌمولوجٌا

     وهكذا تطورت الدراسات فٌما بعد بالنسبة للعالم األروبً أما فً العالم األمرٌكً الذي 

الذي إهتم بدراسة الفلسفة والمنطق إلى .1914-1839مثله عالمه شارل سندرس بٌرس

كتابات "جانب تأسٌسه لعلم السٌمٌوطٌقا أو علم العالمات الذي تجلى فً كتابه الموسوم 

حٌث ٌقول فً -فً إشارة منه إلى الفضاء الالمحدود الذي تشغله السٌمٌائٌة,"حول العالمة

لٌس باستطاعتً أن أدرس أي شًء فً الكون كالرٌاضٌات واألخالق :"هذا الصدد 

".إال أنه نظام سٌمٌولوجً...والمٌتافٌزٌقا
1
 

      وبعد ما جاء به هذان العالمان ظهر هناك إختالف ومفارقة بٌنهما من حٌث تسمٌة 

المصطلح إال أن اإلنطالقة واحدة وهً السمة مشتقة من اللغة اإلغرٌقٌة وتعنً السمة فً 

.السابقة أما فً الالحقة فٌفترقان فأحدهما ٌنتهً بالالحقة لوجً و تعنً الخطاب والعلم
2
 

التً تعنً النسبة العالمة فً جملة من المصطلحات TIQUE     أما التً تنتهً بالحقة 

الغربٌة وبعد التفصٌل فً التسمٌتٌن اتفقوا على وضع مصطلح ٌجمع بٌنهما هذا ما ورد 

البارٌسٌة حٌث "LE MONDE"فً تصرٌح لجرٌدة العالم 1974على لسان غرٌماس سنة 

.بارت على تسمٌتها السٌمٌائٌة -بنفٌست-ستروس–ذكر أنه وقع اتفاق بٌن جاكبسون 
3
 

بل تجاوزتها ,     بالرغم من توحٌد المصطلح إال أن السٌمٌائٌة لم تقف عند حدودها العلمٌة 

إلى الوسائل المنهجٌة حٌث تحولت من علم موضوعه العالمة ومنهجه التحلٌل البنٌوي إلى 

                                                             
 ’2006’2ع’الجزائر’وهران’مجلة السٌمٌائٌات"مفاهٌم سٌمٌائٌة بمصطلحات بالغٌة"مرتاض عبد الملك 1

 .20ص
 20ص’المرجع نفسه 2
 23ص’ٌنظر المرجع نفسه 3
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الذي ٌقدم موضوع "نظام الموضة"منهج قائم بذاته وهذا ما جاء به روالن بارت فً كتابه

 .بحثه على أنه التحلٌل البنٌوي لألزٌاء النسوٌة أما منهجه فمستوحى من علم العالمات العام

إذا هً تستهدف إلى استقراء انتاج الداللة من خالل آلٌاتها وابراز كٌفٌات اشتغالها       "

فً مختلف األنشطة الثقافٌة حتى من خالل السلوك الطبٌعً للمجموعات البشرٌة وبهذا 

اكتسبت بفضل تشعبها المعرفً إلى مضاعفة التوجهات السٌمٌائٌة وتعدد تٌاراتها فمنها 

السٌمٌائٌة األنسنٌة وتختص بدراسة الشعائر والمظاهر االحتفالٌة والسٌمٌائٌة النفسٌة تهتم 

أما اإلجتماعٌة تعكف على البحث فً الدالالت اإلجتماعً إضافة ’بالدالالت النفسٌة الفردٌة

المعمار واألدب بفنونه ’إلى بحثها فً أنظمة دالة أخرى كتلك المعنٌة بالموسٌقى والسنما

.الشعر والنثر
1
 

      وانصب اهتمام هذه األخٌرة على فهم النص األدبً فً مختلف أبعاده منها البعد 

بداٌة مع فالدٌمٌر بروب ومشروعه الوظٌفً حٌن طبقه على الحكاٌة الشعبٌة .السردي

وصوال إلى مدرسة بارٌس السٌمٌائٌة التً ضمت جوزٌف كورتٌس وألجٌرادس جولٌان 

وأخرٌن ولعل ما ٌؤكد نعت هذا االتجاه ’كلود كوكس,شابرول وجان’مٌشال أرٌفً’غرٌماس

مدخل إلى السٌمٌائٌة السردٌة "بهذه التسمٌة ما صدر عن أصحابها من كتب أهمها

وفٌه ٌبسط نظرٌة .1976الذي صدر عن دار هاشات ببارٌس ’لجوزٌف كورتٌس"والخطابٌة

مقاربة النصوص :"أستاذه غرٌماس فًٌ تحلٌل السرد والخطاب بصفة عامة وتتبع

والخطابات قصد تحدٌد المعنى بطرٌقة علمٌة وصفٌة مقننة من أجل دراسة مٌكانٌزمات 

 "اإلنتاج السردي والحكائً والقصصً

حٌث أرسى معالم السٌمٌائٌة الداللٌة فٌه التً "فً المعنى"      إضافة إلى كتاب غرٌماس 

تهتم بدراسة المحتوى أو المدلول عن طرٌق شكلنته أي دراسة أي دراسة شكل محتواه ومن 

                                                             
الدار العربٌة للعلوم ’ت جمال حضري"مدخل إلى السٌمٌائٌة السردٌة والخطابٌة"جوزٌف كورتٌس 1

 .09ص’2007’1ط’الجزائر’منشورات االختالف’الناشرون
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حٌث تمكن غرٌماس من ’هنا انبثقت تفرعات جدٌدة حٌث استقلت السردٌات كاختصاص 

.تطوٌر مشروعه
1
 

 :السٌمٌائٌة

ولم ترتبط السٌمٌائٌة .      لقد تم التعرٌف بالسٌمٌائٌة ٌختلف من باحث إلى آخر هو كذلك 

موضوعه ’حٌث تحولت من علم’بل تجاوزتها إلى الوسائل المنهجٌة ’عند حدودها العلمٌة 

إذ ٌستوقفنا مثل هذا التحول الطرٌف ’ومنهجه التحلٌل البنٌوي إلى منهج قائم بذاته’العالمة 

التحلٌل البنٌوي –بحثه على انه "موضوع"لروالن بارث الذي ٌقدم "نظام الموضة"فً كتاب 

.أما منهجه مستوحى من علم العالمات العام-لالزٌاء النسوٌة
2
 

التً تولى أ ج غرٌماس أمانتها "الجمعٌة الدولٌة للسٌمٌائٌة"تتأسس ’1969       وفً سنة 

وتصدر مجلة فصلٌة وتنشئ فرق بحث تابعة ’وتعقد مؤتمرات وملتقٌات من حولها"العامة

 .لها

أحدهما لجوزٌت راي ’ٌصدر قاموسان سٌمٌائٌان متخصصان’1979      و فً سنة 

لجولٌان غرٌماس وجوزٌف -دوبوف والىخر وهو اعقد وأضخم فً المادة والمعالجة  

 .كورتاس

فهرعت الدراسات ’فً وقت متأخر نسبٌا ’       وقد انتقلت السٌمٌائٌة إلى الوطن العربً 

وأسست لها جمعٌات على غرار رابطة السٌمٌائٌٌن ’إلٌها تترى وعقدت لها ملتقٌات 

المغربٌة "الجزائرٌٌن ومجالت على غرار مجلة دراسات سٌمٌائٌة أدبٌة لسانٌة 

و رشٌد بن ’ومحضت لها قوامٌس متخصصة كما فعل التهامً الراجً الهاشمً ’1987

ومنهجا ’وصارت مادة من مواد الدراسة فً أقسام اللغة العربٌة وآدابها ’وسعٌد بنكراد’مالك 

كمحمد مفتاح  ومحمد الماكري وأنور المرتجً ’ٌنتهجه كثٌر من النقاد العرب لمعاصرٌن 

                                                             
 .10ص’ٌنظر المرجع نفسه 1
 .93ص’2010’3ط’الجزائر’جسور للنشر والتوزٌع"مناهج النقد االدبً"ٌوسف وغلٌسً 2
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وقاسم المقداد وعبد هللا الغدامً وصالح فضل وعبد المالك مرتاض وعبد القادر فٌدوح و 

.سعٌد بوطاجٌن
1
 

خاصٌة معطاة تشخص نمطا خطابٌا :"      وردت فً قاموسه بتعرٌف فضفاض فٌقول

 "معٌنا ومنها ٌمكن تمٌٌز الخطابات السردٌة من الخطابات غٌر السردٌة

وٌختصرها "السٌمٌائٌة "        وهكذا توسع قرٌماس ومن معه لٌكونوا اتجاها أطلق علٌه

أٌضا من مصطلح اللغة األجنبٌة وبذلك فهو ٌدرس العمل السٌمٌائً من حٌث كونه حكاٌة 

 .وٌعتمد على مصطلح السردٌة كما قرره قرٌماس.مجموعة من المضامٌن السردٌة الشاملة

ٌعتمد مصطلح السٌمٌائٌات "تودوروف"  و فً المقابل هناك اتجاه آخر متمثل فً جماعة 

وٌدرس العمل السٌمٌائً من حٌث هو خطاب أو شكل تعبٌري وٌطلق علٌه الخطاب 

 السٌمٌائً

     نجد الباحث عبد المالك مرتاض ٌشمئز من معادلة دلٌل بدعوى أن الدلٌل غالبا ما 

وإذن من الدالئلٌة فً صٌغتها المنسوبة إلى ’ٌنصرف إلى معنى قرٌب من البرهان

مصطلح ٌفتقر إلى تأسٌس من الوجهتٌن اللغوٌة والمعرفٌة –الجمع،وال ٌرى فٌها سوى 

داللة فً –دل –،ولسبب آخر ٌشاطره المسدي الرأي،بل الرفض لكل مشتقات مادة -جمٌعا

المجال السٌمٌائً،التً أحلت مصطلحا من مصطلحات علوم اللسان فً غٌر موطنه ألن 

مادة الداللة بمشتقاتها قد تكرست لعلوم المعنى فكأن فً استعمال مادة الداللة للتعبٌر عن 

هً المكرسة -س و م–السامٌوتٌك إحراج للغة وإدخال للضٌم على ألفاظها ،باعتبار أن مادة 

.أصال لعلم العالمات
2
 

–ذلك أن عامة الباحثٌن فً هذا الحقل المعرفً،غالبا ما ٌستنٌمون إلى مصطلحات 

التً ترتد كلها إلى الثالثٌة المعجمٌة العربٌة ....السٌمٌائٌة والسٌمٌاء وعلم السٌمٌاء

السمو واالسم بمعنى الرفعة والعلو ،أو التنوٌه :سما،سوم،وسم،حٌث تتٌح لنا األولى 
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السومة والسٌمة والسٌمى والسٌمٌا والسٌمٌاء :والثانٌة.التسمٌة/والتوضٌح والتعرٌف بالعالمة

السمة والوسم والوسام والمٌسم بمعنى األثر ،فإذا بحثنا عن السلك :والثالثة.بمعنى العالمة

الرابط بٌن أطراف المادة اللغوٌة فً مخزونها القاموسً برزت لنا حصٌلة التقلٌبات 

1
–و س م –،والسمة من -س م و –المعجمٌة فً صورتها الثالث ،فإذا هً االسم من 

 -.س و م –والسٌمٌاء من 

السٌمٌاء تارة،وعلم السٌمٌاء تارة :            ولقد استغل الفرصة بعضهم حٌن قالوا

أن االستعمال قد ٌدفع إلى تعزٌز لفظ –أخرى،لكن المسدي رأى من طرافة المصطلح الثانً 

السٌمٌاء بلفظ العلم ولكن الواقع هو أن لفظ العلم ٌأتً فائضا من باب اإلطناب وذلك لتأكٌد 

المضمون المعرفً الذي هو قائم فً المصطلح الدال بذاته على العلم،فقد ٌحصل إال ٌكتفً 

االستعمال بلفظ الكٌمٌاء أو الفٌزٌاء على سبٌل المثال فٌؤتى بلفظ العلم لتأكٌد الهوٌة 

هو أن ما -مرة ثانٌة–المعرفٌة للكلمتٌن فٌقال علم الفٌزٌاء وعلم الكٌمٌاء على أن الطرٌف 

ٌراه المسدي من باب اإلطناب والنفالة هو عٌن الفرض فً تقدٌرنا،ألننا نخالفه فً قضٌة 

.داللة المصطلح
2
 

  و نخلص إلى تعرٌف االسٌمٌائٌة عند قرٌماس فهً تحوٌل أو مجموعة تحوٌالت تحقق 

وللوصول إلى هذه الغاٌة ٌتدرج فً التحلٌل السٌمٌولوجً .صلة الفاعل بموضوع القٌمة

انقا من البنٌة السطحٌة ثم البنٌة العمٌقة وهذا هو -أو البنٌة الداخلٌة للمحكى–للمحتوى 

.المشروع الذي أسماه قرٌماس السٌمٌائٌة 
3
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 :السيرة الذاتية لقريماس

المولود ,       من أهم علماء العصر فً المناهج النقدٌة األدبٌة الجٌرداس جولٌان قرٌماس 

حاصل على .فً التاسع مارس من عام ألؾ وتسعمائة وسبعة عشر من والدٌن لٌتوانٌٌن 

وبعدها مال لدراسة -لٌتوانٌا-شهادة البكالورٌا ثم تابع دراسته فً العلوم القانونٌة بكوناس

 .العصر الوسٌط حٌث أحرز شهادة اللٌسانس فً اآلداب

       اهتم بدراسة اللؽات واللهجات فسخر عمله المٌدانً بمنطقة ؼرٌز ٌنودان للبحث فً 

وبعد إنهاء دراسته بفرنسا وفً سنة ثالثة وبعدها ’اللؽة السلتٌة القدٌمة ثم عاد إلى لٌتوانٌا 

ٌعود كذلك إلى فرنسا سنة أربعة وأربعٌن لٌكمل دراسته والتسجٌل تحت إشراؾ ش برونو 

.للحصول على دكتوراه دولة حول مفردات الموضة
1
 

مٌالد العبقرٌة فً القرن "ماتوري بعنوان.    وقام بمحاولة فً الداللة التارٌخٌة بمشاركة ج

وبعدها توجه إلى مجال اللسانٌات فؤصدر فً عامً إثنان وستون وثالثة ".الثامن عشر

 .ٌنتقد فٌها المناهج اإلحصائٌة"اللسانٌات اإلحصائٌة واللسانٌات البنٌوٌة"وستون 

بالمركز الكمً ببارٌس وهكذا واصل مساره "الداللة البنٌوٌة"     وبعدها ألقى درسا فً 

العلمً إلى أن تعمق فً مجال السٌمٌائٌات وفً سنة ثمانٌة وستٌن كشؾ عن قٌمة النماذج 

التولٌدٌة خاصة التوزٌع الموجود بٌن البنٌات العمٌقة والبنٌات السطحٌة فً دراسته 

إلى جانب أعمال أخرى كتؤسٌس المركز الدولً السٌمٌائٌة "السٌمٌائٌة أو المٌتافٌزٌقا"

.واللسانٌات بإٌطالٌا عام سبعٌن
2
 

مواضٌع القٌمة  ٌإكد على القٌم "السٌمٌائٌة السردٌة"     إلى أن أنتج بعد عامٌن مسؤلة فً 

 .الثقافٌة فً هذا الفصل

وفٌه ’فً عام ستة وسبعٌن -سٌمٌائٌة النص–موبتسان :"      أما أعماله التطبٌقٌة كثٌرة منها

من األدب الشفوي إلى "الصدٌقان"ٌتحول قرٌماس باختباره لهذا النص القصٌر لموباسان 

                                                             
 .57ص’2001’ط.د’دار الحكمة الجزائر"البنٌة السردٌة فً النظرٌة السٌمٌائٌة"رشٌد بن مالك 1
تر رشٌد بن مالكةدار الؽرب للنشر "السٌمٌائٌة مدرسة بارٌس"ٌنظر جان كلود كوكً 2

 .150ص’2003’ط.د’الجزائر’وهران’والتوزٌع
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كما أدخل بعض التعدٌالت الضرورٌة ,الحكاٌة مع الوفاء للرسم السردي البروبً

وأولى فً تحلٌله للنص لألفعال النصٌة محاوال بذلك جعل النموذج األكثر شمولٌة مما .علٌه

.ٌتطلبه الحدث المعالج
1
 

الذي تحدث عنه "العوامل "   كما انصب اهتمامه على النصوص السردٌة فبلور مفهوم

بروب كما اشترك مع كورتٌس فً بناء أشكال افتراضٌة ونماذج معارفٌة كفٌلة إلبراز 

وبهذا أسهم بشكل كبٌر فً تطوٌر ’االستراتجٌات من الفكر إلى المإلؾ وفً كل الخطابات

.النقد األدبً الحدٌث بتقدٌم الجدٌد والتطبٌق
2
 

هادفا إلى "الداللٌة البنٌوٌة"و"فً المعنى"وبهذا أسس لمفاهٌم فً مسؤل المعنى ضمنها تابٌة

 .إقامة نموذج عام ٌقنن التؤلٌؾ القصصً

   وفً فبراٌر عن عام إثنان وتسعون وتسمائة وألؾ رحل قرٌماس عن الوجود مخلفا 

وراءه أراء وطروحات تحتاج إلى البحث وتطوٌر تستؽل فً مناهج تحلٌل النصوص 

 .األدبٌة

 :ؼرٌماس و مإلفاته 

        استقى ؼرٌماس أفكاره السٌمٌائٌة من مصادر عدٌدة والتً كانت السبب فً بلورة 

لما لها من فضل ’السٌمٌائٌة السردٌة فهً من اإلرهاصات األولى التً ٌجب اإلشارة إلٌها

وأهمٌة فً ترسٌخ البعد المعرفً له خاصة واللنقد األدبً المعاصر عامة ومنها
3
: 

كؤهم ركٌزة اعتمد علٌها التً أسس فٌها سوسٌر :فردٌناند دي سوسٌر :مدرسة جنٌؾ     -

كما .لعلم اللؽة الحدٌث وبفضل تلك المصطلحات والثنائٌات التً وضعها لدارس هذا العلم 

نجد الراهنٌة السوسٌرٌة تمثل نقطة إنطالق :"أنه تحدث عن السٌمٌاء إذ ٌقول قرٌماس 

فهذه األخٌرة عنده تدرس االنساق القائمة على اعتباطٌة الدلٌل ومن ثم لها الحق ".للسٌمٌائٌة

الداللة االعتباطٌة ،والدالئل :فً دراسة الدالئل الطبٌعٌة أي لها موضوعٌن رئٌسٌٌن 
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الطبٌعة وعالوة على ذلك فإنها التً تحدد استقاللها ومجالها االبستمولوجً ،وتتكون 

مفاهٌمها وتصوراتها النظرٌة ومصطلحاتها اإلجرائٌة،ما علٌها إال أن تستعٌر من اللسانٌات 

مبادئها 
1
 

   ومن هنا تبٌن لنا أن هناك علما وهو علم اللؽة الذي ٌعتبر فرع من فروع السٌمٌائٌة 

العالمة اللؽوٌة والدال :هذا العلم الذي استعار عددا من مبادئ علم اللؽة الحدٌث منها...

 ....والمدلول،واعتباطٌة الدلٌل

 :سٌمٌولوجٌة بارٌس السٌموطٌقٌة*

وٌوضح ....      تضم كال من جرٌماس ومٌشٌل أرٌفً،كلودستابرول،وجان كودكوكً

وقد سعت هذه "السٌمٌوطٌقا"أعمال هذه المدرسة الكتاب القٌم الذي صدر تحت عنوان

المدرسة بمفهوم السٌمٌائٌة الذي ال ٌتجاوز أنظمة العالمات إلى مصطلح السٌمٌوطٌقا الذي 

ٌقصد بع علم االنظمة الداللة،وقد اعتمدت هذه المدرسة على أعمال وأبحاث سوٌسري 

وهلمسلٌؾ وحتى بٌرس حٌث كان اهتمام أصحاب هذه المدرسة قائما عل تحلٌل الخطاب 

األجناس الدٌنٌة من منظور سٌمٌوطٌقا قصد استكشاؾ القوانٌن الثابتة المولدة لمظهرات 

.النصوص العدٌدة
2
 

      ومن خالل ذلك ٌتبٌن لنا ان مدرسة بارٌس السٌمٌوطٌقٌة تضم أكثر من عالم وقد 

-معرفً أو خٌالً–وضع جرما مربعه السٌمٌائً الذي ٌمكن أن ٌطبق على ان فعل إنسانً 

 ...و أن كل معنى ٌقوم على تعارضات رباعٌة

 :اتجاه السمٌوطٌقا الرمزٌة*

حٌث استلهم كال من مولٌنو وجان -نظرٌة األشكال الرمزٌة-سٌمٌائٌات هذه المدرسة تسمى

واألٌقونة -القرنٌة–ناتًٌ نظرٌة بٌرس االمرٌكً موسوعة عن عالمة وأنماطها كاإلشارة 

                                                             
 ،1،2013دار النشر سدي معروؾ كزبالنكا،المؽرب،ط"فً ماهٌة السٌمٌائٌات والصورة"محمد دانً 1
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والرمز وفلسفة كاسٌرر الرمزٌة التً تنظم لإلنسان بؤنه حٌوان رمزي،كما تدرس االنظمة 

 .الرمزي ومحل العالمات فً اإلتجاهات والمدارس األخرى

  ٌمكننا القول بؤن فلسفة كاسٌرر تهدؾ إلى سد الجٌوب الفارؼة فً فلسفة كانط وقد اعتبر 

اإلنسان حٌوانا رامزا واللؽة البشرٌة تمثل الطور المتقدم لإلنسان فقد انتقل منظور الطبٌعة 

 .إلى طور الثقافة أي منظور العالمات إلى طور الرموز القابلة القابلة التعمٌم

 :االتجاه المادي*

خٌر من ٌمثل هذا االتجاه الباحثة جولٌا كرٌستٌؾ التً تستند فً بحثها التوفٌق بٌن 

اللسانٌات والتحلٌل الماركسً إلٌجاد بٌن الداخل والخارج من المعطى التجرٌبً الداخلً 

وقد وظفت كرٌستٌفا مصطلحات ذات بعد ماركسً كالمنتج والممارسة الدالة والمنتج على 

.عدسة المصطلحات الموظفة فً الفكر الرأسمالً كالمبدع واإلبداع الفنً
1
 

  من خالل ذلك ٌمكننا القول بؤن جولٌا كرٌستٌفا اهتمت بتحلٌل النصوص االدبٌة فتبنت فً 

التركٌب بٌن :الذي ٌعنً "السٌمٌولوجٌا التحلٌلٌة"ذلك مشروعا تحلٌلٌا أطلق علٌه اسم

 .الخطاب السٌمٌولوجً والتحلٌل النفسً النظري

على ٌد هٌلمسلٌؾ الذي تابع 1935نشؤت سنة :لوٌس هٌلمسلٌؾ :"مدرسة كوبنهاقن النسقٌة-

بحثه انطالقا من المنهجٌة التً حددها سوسٌر فعنٌت بدراسة العالمة اللؽوٌة وطبٌعتها 

 .المجردة التً تمٌل إلى التفكٌر المنطقً أكثر منه إلى اللؽوي

وتعطً للشكل .        وتعتبر هذه المدرسة اللؽة كٌانا قائما بذاته وبنٌة مساقلة فً نفسها

األولوٌة المطلقة فً دراسة اللسان ومن هنا عاكس المفهوم األول لدى سوسٌر المبنً على 

مبدأ التقابل وهو ٌرفض تقسٌم اللسان إلى وحدات بل ٌجب دراستها ككل ومن خالل 

 .العالقات التً تقٌمها مع بقٌة العناصر األخرى

 :المدرسة الروسٌة*

                                                             
 .152ص’المرجع السابق.."فً ماهٌة السٌمٌائٌات"محمد دانً 1
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تعتبر الشكالنٌة الروسٌة التمهٌد الفعلً لدراسات السٌمٌائٌة فً ؼرب أوروبا واسمها 

وكانت أبحاثها تطبٌقٌة ونظرٌة فً آن واحد من نتائج هذه OLOLAZالحقٌقً جماعة 

األبحاث ظهور مدرسة تارتو من أعالمها البارزٌن،لوري لوتمان،وتودوروؾ وقد جمعت 

واهتمت هذه المدرسة "أعمال حول أنظمة العالمات"أعمال هإالء فً كتاب جامع تحت اسم

 :بسٌمٌولوجٌا الثقافٌة ،وأهم ما تمٌز به الشكالنٌة الروسٌة

 .توفٌق بٌن آراء بٌرس وسوسٌر حول العالمة-

 .استعمال مصطلح السٌمٌوطٌقا بدل السٌمٌولوجٌا-

.االهتمام بالسٌمٌوطٌقا االبستمولوجٌة الثقافٌة-
1
 

  من خالل ذلك ٌتبٌن لنا أن هذه المدرسة ركزت اهتمامها على السٌمٌوطٌقا المعرفٌة 

والثقافٌة،كما اهتمت أٌضا باألجناس األدبٌة االخرى مهما كانت قٌمتها الدٌنة،واعتبار ان 

 .العالمة،كما عند مدرسة تارتو ال تكتسب داللتها إال بوضعها فً إطار الثقافة

بدٌهٌة "أو "فرضٌة الوجود"       كما استفادت السٌمٌائٌة من المصطلحات الرٌاضٌة مثل 

" التولٌد"و" اإلنجاز"والتناظر والتقابل فً نظام الثنائٌات وأخرى لسانٌة مثل"اإلختٌار

وبهذا استطاعت أن تكسب صفة الرٌاضٌة " التناقض"و" والفصل"كالوصل"المنطقٌة"و

.لمٌلها إلى الدقة والوضوح
2
 

 :حلقة براغ

        من تؤسٌس رومان جاكبسون وأندري مارتٌنً لم تنفك أن تعتمد على أعمال سوسٌر 

على أساس منطقً ’إال أنها ارتبطت بالدراسة الصوتٌة وقرنها بالداللة والمعنى.اللسانٌة

تحمل إجابٌة وسلبٌة ’ٌمنحها الصفة المطلقة والصوت باعتباره فونٌمات له سمة أو عالمة 

طبٌعتها صوتٌة فونولوجٌة فهذه األعمال مصدر إلهام قرٌماس حٌن إعداد للبنٌة األساسٌة 

باإلضافة إل النموذج العاملً الذي طوره انطالقا من ,للداللة المحققة للمربع السٌمٌائً 

                                                             
 .153ٌنظر المرجع السابق،ص 1
 .13ص"مباحث فً السٌمٌائٌى السردٌة"ٌنظر بوشفرة نادٌة 2
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عالقة الفاعل بالمرسل والمرسل إلٌه فً عملٌة تمرٌر وتبلٌػ الرسالةوهذه االعتبارات شدٌدة 

الفعالٌة تستجٌب لمساعً قرٌماس االفتراضٌة من إنتقال الداللٌة إلى السٌمٌائٌة مرورا 

.بالقوانٌن البنٌوٌة الصلبة لدراس الظواهر
1
 

 :المدرسة اإلٌطالٌة*

       ٌمثل هذه المدرسة كل من امبرتو اٌكو ،وروسً الندي الذٌن اهتموا كثٌرا بالظواهر 

الثقافٌة باعتبارها موضوعات تواصلٌة ،وأنساق داللٌة على ؼرار سٌمٌوطٌقا الثقافٌة فً 

إن الثقافة ال تنشؤ إال حٌنما نتمثل الخارج تمثٌال داخلٌا وذاتٌا ،أي حٌنما "روسٌا،وٌرى إٌكو

تنتقل من الطبٌعً بواسطة الفكر التجرٌد ،فنسبً األشٌاء الطبٌعٌة ونستند إلٌها وظٌفة معٌنة 

ٌتذكرها على تلك الهٌئة،وٌكن ذلك تمٌز األشٌاء عن بعضها البعض بواسطة الفكر ووضع 

".سمات لها تمٌزها وتستحضرها فً حال ؼٌابها المادي
2
 

نرى أن كل نظام من أنظمة االتصال الثقافٌة تنقسم "امبرتو اٌكو"        من خالل مقولة 

 نسقا،هً سٌمٌائٌة الحٌوان،العالمة الشمٌة،التواصل المسً،سنن الذوق،العالمات 18إلى 

المصاحبة كما هو لسانً،السٌمٌائٌة الطبٌة،حركات األجسام واإلشارات الدالة على القرب 

االنواع السنٌة الموسٌقٌة ،اللؽات المشكلة اللؽات المكتوبة،اللؽات الطبٌعٌة،التواصل 

المرئً،نسق األشٌاء،بنبات الحكً،االنواع السنٌة الثقافٌة،األنواع السنٌة والرسائل 

 .الجمالٌة،التواصل الجماهٌري الخطابً

و باإلضافة إلى ذلك ’         وبهذا تمثل هذه المدارس قاعدة صلبة إنطلق منها لبناء أبحاثه 

 :هناك علماء فً الدراسات اللؽوٌة من بٌنهم

 :أعمال جورج دومٌزال-

     حٌث تركزت أعماله حول النصوص األسطورٌة ومن هذا إستفاد قرٌماس فً بلورة 

 :النموذج العالمً فً مستوٌٌن

                                                             
 .15ص’المرجع نفسه 1
 154ص’ٌنظر المرجع السابق 2
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 .ٌشكل عامل فً حد ذاته ’باستظهار أفعاله ووظائفه :إختٌار االله المعٌن:االول

التطرق إلى صفاته التً تمٌزه من اآللهة الىخرٌن من خالل أسمائه اللؽوٌة وتبٌان :الثانً

 .السمة االخالقٌة التً ٌتصؾ بها

ومٌز االسطورة بالتجسٌد التصوٌري للعوامل فً التركٌب السردي تحت شكل قائمٌن بالفعل 

.بعكس الحكاٌة التً تفضل أن ٌظهر هإالء على شكل موضوعات سحرٌة’شخوص
1
 

 :أعمال كلود لٌفً ستروس

     لم تكن أعماله أقل أهمٌة من ؼٌره فهو ألو من تنبٌه إلى المبادئ األولى التً أرسى 

للحكاٌة فاقترح اإلزدواجٌة للوظائؾ التً كانت واحدا ’دعائمها بروب فً دوائر الفعل

إلى أن ’مما جعله ٌبرز االهمٌة العلمٌة والتً وسعها قرٌماس’وثالثٌن وظٌفة عند بروب

وضع المعادالت المعبر عنها عند هٌمسلٌؾ فً العالقات اإلستبدالٌة داخل السٌاق 

تإطر لجملة الحاالت والتحوٌالت فً عالم ’التً تسمح بوجود بنٌات سودٌة .النصً

فً إنجاز عقود التقابل بٌن البنٌات ’كما المست أعماله النظرٌة السوسٌولوجٌة ’المحكً

كما ٌطلق علٌه قرٌماس على لسان بونتً فً اإلصطالح ’وعملٌة التواصل 

".القوي المنتجة ألشكال اإلنتاج:"الماركسً
2
 

    وأكد على ثبات الشكل وإختالؾ المحتوى والتؽٌر المستمر للشخوص بٌنما تبقى األفعال 

وٌبقى ’والوظائؾ ثابتة كما استفاد من نقده لبروب الذي اهتم بدراسة البنٌة السطحٌة فقط

 .ألعمال لٌفً ستراوس منبعا ؼنٌا للسٌمٌائٌة الفرنسٌة خاصة عند قرٌماس

 :أعمال فالدٌمٌر بروب-

التً سعى "مورفولوجٌة الحكاٌة العجٌبة الروسٌة"التً ٌشٌر اسمه مباشرة إلى عمله الممٌز

فاستنتج وجود متؽٌرات ’رصد البنٌات الشكلٌة لها.من خالل مائة حكاٌة روسٌة جمعها

                                                             
 36ص’المرجع السابق"منطق السرد"ٌنظر بوراٌو عبد الحمٌد 1
 .37ص’ٌنظر المرجع نفسه 2
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كالشخوص وطرٌقة أدائها للفعل ولثوابت األفعال المتحصل علٌها التً اصطلح 

.حددها فً واحد وثالثٌن وظٌفة"الوظائؾ"علٌها
1
 

      وقد تكون الوظٌفة مجموعة أفعال أو الفعل مجموعة وظائؾ ومن هنا طور قرٌماس 

وخاصة .التعامل مع النصوص إلى التفكٌر العلمً بعٌدا عن الممارسة النقدٌة التقلٌدٌة

وكان قرٌماس ٌركز فً وصفه للحكاٌة على مبدأٌن .الحكاٌة الشعبٌة النتشارها وثباتها

 .البساطة والشمولٌة

 :البنٌة السطحٌة

     تتجلى فً تحلٌل األشكال السردٌة إلى تناول المحتوى أي اإلنتقال من الدراسة الشكلٌة 

الوحدة الخطابٌة التً هً المحكى نتمثلها :"إلى الدراسة الداللٌة أو كما ٌعرفها قرٌماس 

كعملٌة حسابٌة بمعنى ملفوظات متتابعة حٌث تشكل فٌها الوظائؾ المسندة ألسنٌا مجموعة 

".من التصرفات الهادفة إلى تحقٌق ؼرض ما
2
 

       ومن هذا التعرٌؾ نجد أن البنٌة السطحٌة عنده تكتسً طابعا حسابٌا وعلى إثرها 

 .ٌتحدد المنظور السردي فً المحكى

 .       و مستوى البنٌة السطحٌة ٌتكون من المكون السردي والمكون الخطابً

 : المكون السردي-1

 .  الذي ٌهتم بتتابع الحاالت والتحوٌالت التً تإطر مختلؾ العالقات القائمة بٌن العوامل

 :النموذج العاملً*

استفاد قرٌماس فً تطوٌره للنموذج العاملً فً ضوء االبحاث الشكلٌة التً تناولت 

الحكاٌات العجٌبة باستعابه للمنهج البروبً معٌدا النظر فً بعض المفاهٌم الوظٌفٌة و 

                                                             
 .50ص’ٌنظر المرجع السابق 1
 56ص"مباحث فً السٌمٌاٌة"بوشفرة نادٌة 2
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صٌاؼتها من جدٌد وٌنبنً نمودجه على مفهوم العامل الذي ٌمكن اعتباره ذلك الذي ٌقوم 

.بالفعل أو ٌتلقاه بمعزل عن أي تحدٌد آخر
1
 

لذلك ارتؤى توزٌعه للعوامل فً ثالث فئات منطقٌة وكل فئة تتكون من زوج وهً 

 .المعٌق-المرسل إلٌه/الموضوع المرسل/الذات:

تكمن بساطة هذا النموذج من جهة أنه متمحور حول الرؼبة التً تتوخاها الذات ومتموضع 

بوصفة موضوعا للتواصل بٌن المرسل والمرسل إلٌه وفً أنه رؼبة الذات من جهة 

.أخرى
2
 

 :تتؽٌر حسب اسقاطات المساعد والمعارض وبمثل بالترسٌمة اتالٌة

 المرسل إلٌه الموضوع المرسل

 المعٌق الذات المساعد

 :الموضوع/الذات- أ

       تعتبر العالقة بٌن الذات والموضوع بإرة النموذج العاملً تظهر مع استثمار داللً 

ٌون مرؼوبا تحدد ٌسمٌه :الموضوع .ٌكون راؼبا :فالعالقة بٌنهما حٌث الذات.وهو الرؼبة 

-لموضوع هً عالقة ربط تسمح/قرٌماس ملفوظ الحالة أو بعبارة أخرى العالقة الذات

باعتبار هذه الذات وهذا الموضوع كتواجد سٌمٌائً ألحدهما من اجل اآلخر ٌمكن للربط أن 

.ٌتمفصل فً مصطلحٌن وصلة وفصلة
3
 

     و ٌمكن ضبط مفهوم الحالة والتحوٌل استنادا إلى العالقة التً ٌقٌمها الفاعل بموضوع 

أو الملك ,وجدت زٌدا مرٌضا:القٌمة وتعبر الحالة فً النظرٌة السٌمٌائٌة عن الكٌنونة مثال

 .تستعمل للداللة أٌضا على العالقة الوظٌفة التً تربط الفاعل بالموضوع"ٌملك زٌد ثروة"

                                                             
المركز الثقافً العربً للطباعة والنشر "بنٌة النص السردي من منظور النقد االدبً"حمٌد الحمٌدانً 1

 .33-32ص’2000’3ط’والتوزٌع
 .33ص’ٌنظر المرجع نفسه 2
 .105ص’جمال حضري:تر"مدخل إلى السٌمٌائٌة السردٌة والخطابٌة "ٌنظر جوزٌؾ  كورتٌس 3
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      فتعتبر حالة تحقق الملفوظ الوصلً تعبر صلة الفاعل بالموضوع بشكل إٌجابً عن 

ٌملك زٌد قصرا وتعبر هذه الصلة بشكل سلبً عن فصلة فً حالة تحقق الملفوظ :وصلة

 الفصلً فقد زٌد ماله

 :ملفوظ الفعل

       خالفا لملفوظ الحالة ٌستمد ملفوظ الفعل علة وجوده من التحوٌل وٌعمل على 

الوصالت والفصالت التً تقوم بٌن الفاعل وموضوع القٌمة وتشتؽل ضمن مسار 

ٌبدأ بوضع أولى ٌفضً إلى وضع نائً وفٌه االنتقال من حالة إلى اخرى وفق .سردي

.بعد/التتابع واإلختالؾ وتخضع للمكون الزمنً للحكاٌة فً محور قبل
1
 

 :المرسل إلٌه/المرسل- ب

ٌجمع بٌنهما محور التواصل المبرم بٌن المرسل والمرسل الٌه حول احضار الموضوع 

فإنها ستكافؤ من طرؾ المرسل .القٌمً وفً حالة إنجاز الذات لمهمتها على الوجه المطلوب

بل فعله االقناعً فٌجعل الطرؾ الثانً ٌقوم بما ٌإمر ’فال ٌعتمد على قوته وهٌبته 

 .فٌصبح االول ٌمثل الزعامة وإصدار االوامر واألحكام.به

 "الكل إلى الجزء"  وبتعبٌر قرٌماس االصطالحً فهً عالقة موجهة من 

 .فٌما نجد عالقة المرسل إلٌه بالمرسل فً اتجاه معاكس

موجهة تإهله الكتساب الكفاءة الالزمة لإلنجاز ’الفاعل قٌما/فالمرسل ٌكسب المرسل إلٌه

وهما ٌكونان نموذج بسٌطا ٌقوم ’لٌتم تقٌٌمه فً النهاٌة من قبل المرسل نفسه’والقٌام بالفعل 

على الموضوع الذي هو موضوع الرؼبة وموضوع االتصال فً الوقت ذاته
2
 

 :المعٌق/المساعد-ج

                                                             
 .11ص"البنٌة السردٌة فً النظرٌة السٌمٌائٌة"ٌنظر بن مالك رشٌد 1
 .15ص’المرجع نفسه 2
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     هنا ٌكمن محور الصراع الذي ٌحول بٌن الذات والوصول إلى مبتؽاها من قبل 

لتحقٌقه وٌإٌدها فً ذلك حتى الوصول ظؽلى الهدؾ "المساعد"لٌساعدها على ذلك"المعٌق"

ولهذا ٌؽتبرهما ’المنشود فٌما ٌجتهد المعٌق فً خلق العراقٌل أمام هذا الفاعل لبلوغ هدفه

إسقاطات لعمل الؽرادة ولمقومات خٌالٌة للفاعل نفسه تعود على رؼبته إما "قرٌماس مجرد 

".بالنفع وإما بالضرر
1
 

       ولهذا حرص قرٌماس فً صٌاؼة نموذجه العاملً على ان ٌكون شامال وقادرا على 

وهكذا استبدل ما جاء به بروب كالوظٌفة بالملفوظ .استٌعاب مختلؾ أشكال النشاط اإلنسانس

واختزل توزع دوائر ’الحكائً والتتابع الحكائً بالخطاطة الحكائٌة ودوائر العمل بالعوامل 

فٌمكن لعامل واحد أن .العمل بٌن الشخصٌات إلى العالقة المضاعفة بٌن العوامل والفواعل 

وٌمكن لفاعل واحد أن ٌتضمن عدة عوامل وهو بذلك ٌرفض ثبوت ’ٌتجلى فً عدة عوامل 

 .الشخصٌة فً الخطاب بل هً فاعال حركٌا وحٌوٌا ٌقوم بعدة أدوار عاملٌة وموضوعاتٌة

 :البرنامج السيميائي1-2

تشكل مادة دسمة للمحكً من حٌث ,     وٌتعلق بالحلقة المكونة من الحاالت والتحوالت 

فما وجود ’عدم     االستقرار واالثبات وتوقعها دائما إلى عنصري الحركة والحٌوٌة

وهذا ما اسماه ’ملفوظات الفعل إال دلٌل واضح للتحوٌل وتؽٌٌر مجرى ملفوظات الحالة

.قرٌماس بالبرامج السٌمٌائٌة
2
 

      فهً وحدات سٌمٌائٌة مستمدة من التركٌب العاملً وارد فً اشكال الخطاب إذا 

البرامج السردٌة التً ’ادرجت فً نطاق التحلٌل السردي فهذا ألنه ٌعمل على وصؾ نظام

 .تحوي تلك الحاالت والتحوالت

     فعملٌة التحوٌل تتسم باتصال الفاعل بموضوع القٌمة المرؼوب فً امتالكه أو 

كما ان قرٌماس ال ٌشترط أن ٌكون الفاعل إنسانا بالضرورة وال الموضوع ’باالنفصال عنه

 :ومن هنا الفاعل نوعان.شٌئا جامدا 

                                                             
 53ص"مباحث فً السٌمٌائٌة"بوشفرة نادٌة 1
 .71ص’مجلة السٌمٌائٌات"سٌمٌائٌة العمل "الداهً محمد  2
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     فاعل أول متعلق بملفوظ الحالة لذلك سمً بفاعل الحالة وهو الحافظ للقٌم وفاعل آخر       

مرتبط بملفوظ الفعل وسمً فاعل الفعل أو فاعل عملً وهو العنصر الحٌوي ذو النشاط 

الفعال والذي ٌكتسب ملكة القدرة على التؽٌٌر بؤداء ٌوحً بوجود المإهالت العالٌة والكفاءة 

 .الممٌزة

  :مضاعفة البرنامج السيميائي

وجود ازدواجٌة فً الصلة بٌنهم فما ٌحقق ’  ٌفترض فً عالقة الموضوع بمختلؾ الفاعلٌن 

وبما أن الموضوع واحد .ٌحقق الإلنفصال عند بعضهم اآلخر’االتصال عند عند بعضهم 

.ٌتنازعه عدد من الفاعلٌن
1
 

 :اإلنجاز

     إن عالقة التناقض الموجودة على مستوى النحو السطحً تتالءم مع تحول قٌم المحتوى 

فاإلنجاز وحة ممٌزة فً .الناتجة عن وقوع عملٌات اإلثبات والنفً داخل النحو األساسً 

التركٌب الحكائً فتحدد العالقة بٌن مختلؾ العوامل والصراع الذي ٌكون بٌن الذات والذات 

 :فتكون مبنٌة على الملفوظات التالٌة.المضادة 

 .مواجهة: و =1م ح

 .الهٌمنة:و=2م ح 

 .اإلمتالك:و=3م ح 

أي تركٌب بٌن ملفوظٌن خاصٌن بكل طرؾ على ’     فاألولى عالقة التناقض بٌن الطرفٌن 

خر وتحوٌل المفترض ’حدة أما الثانً عملٌة النفً الموجهة التً تقتضً نفً طرؾ لطرؾ 

ولهذا ٌتطلب اإلنجاز من الذات ’إلى المحٌن أما الثالث فهو امتالك اإلنسان للموضوع القٌمً

.اكتساب جهة معرفة الفعل والحصول علٌه بكل الطرق
2
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فالتطوٌع ٌإطر بنٌة تعاقدٌة متمحور حول طبٌعة ,ٌرتبط بالتطوٌع منطقٌا وجدلٌا :الجزاء

وٌدخل الجزاء فً إطار تقوٌم ما انجزته الذات من أعمال باالتفاق إلى ’العمل المراد إنجازه 

ما تم االتفاق حوله وهو خاضع للبعد التداولً والمعرفً وقد ٌكون سلبٌا أو اٌجابٌا أما 

المعرفً فٌكمن فً حكم معرفً ٌمارسه المرسل على كٌنونة الذات وبصفة عامة على 

ملفوظات الحالة وٌتحدد من منظوال الذات إٌجابا باالعتراؾ بمإهالته أو سلبا باتهامه 

 .بالخٌانة 

فٌكون عنصر .     ولهذا ٌوجب قرٌماس من وجود برنامج سٌمٌائً وآخر نقٌض له

المواجهة بٌنهما على طول المسار السردي المحقق للترسٌمة السردٌة مما ٌفسر الطابع 

اإلشكالً الذي ٌتمحور علٌه مدار الحكً فٌكون هناك برنامجٌن متماٌزٌن
1
: 

وهو ذو طابع أساسً لتعٌٌن اإلنجازات المستهدفة لتحقٌق : البرنامج السٌمٌائً القاعدي-أ

 .تحوٌل رئٌسً فً العالقة الحالٌة بٌن الفاعل والموضوع

وٌعد ضمن البرنامج السردي القاعدي فٌحقق إنجازا : البرنامج السٌمٌائً لالستعمال- ب

 .وٌكون منجزا من قبل الفاعل نفسه أو ما ٌنوب عنه من قبل فاعل آخر’فرعٌا أو ثانوٌا 

 :المكون الخطابً-1

ٌتصل هذا المكون بالعالم المحسوس فً تجسٌداته واألشكال الخارجٌة والبحث فٌها للكشؾ 

وهو بدوره ٌحٌل إلى البناء الداللً وٌكون فً األنظمة الصورٌة ’عن تلك الفروقات بٌنها

.المتجلٌة فً البنى الفوقٌة والتً تصٌر ضربا من المعنى إذا ضم إلى البنى التحتٌة
2
 

 :األنظمة الصورٌة-أ

بؤن تكتسً االدوار ’هً تلك الوحدات المتعلقة بالمحتوى والتً تخدم الوصؾ :"الصور*

فهً تخص التمثٌل فً شكل مرئً ٌتعلق بسٌرورة ألفعال "العاملٌة بالوظائؾ التً تإدٌها

إنها :"حٌث ٌقول.كؤساس للمكون الخطابً"الصورة النواتٌة"وتصوٌرها وٌعتمد قرٌماس
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ماثلة بالقوة ومٌسرة تحقٌق مسارات ’الصورة األساسٌة المنطوٌة على إمكانٌات تعبٌرٌة

فهً توضح من خالل مفردة معجمٌة مثال فتجعل لها معانً ".معانٌمٌة فً سٌاق الخطاب

وتتشكل الصور فً شكل .متعددة أو مسارات سٌمٌة مختلفة حسب السٌاق الذي توظؾ فٌه

إزدواجً للهٌئة ٌمن تصنٌفها وفقه
1
: 

ألجل ’حٌث تصؾ المفردة فً كل مساراتها المختلفة ودالالتها الممكنة:هٌئة مضمرة/أ

 .مثل ما تقوم به المعاجم والقوامٌس.التعرٌؾ بالصور المراد تعرٌفها

فهً تخصص الصورة حسب االستعمال الذي جاءت فٌه وتختار باستثمارها :هٌئة محققة/ب

 .للمفردات التً تحدد لها المعنى بدقة وتحققه فً االختٌار

الصور المنظمة للخطاب-2
2
: 

المفرداتً والداللً فً الخطاب قصد تحدٌد فنون تآلقها :تقوم على العالقات المنظمة للحقلٌن

 .أو تعارضها فٌما بٌنها

ٌنحصر فً المجموعة تً تتشكل من مفردات معجمٌة فً لؽة معٌنة التً :الحقل المفرداتً/أ

الذي بدوره ٌقوم على شبكة الروابط اللؽوٌة المكونة من عالقات التقابل .ترسم تصورا ما

 .واإلختالؾ وبٌن االتفاق والتعادل

ٌقوم برصد جملة االستعماالت للكلمة فً النص لٌستجلً الداللة التً :الحقل الداللً/ب

 .تحملها وهو ما ٌتعلق بالهٌئة المحققة للصور

عند قرٌماس ٌتجاوز إطار الصور المنظمة للخطاب لٌعقد بٌنها وبٌن "حقل"      ومصطلح

 .ٌتسع حسب اتساع الصور وبذلك الربط بٌن الشبكات الصورٌة’القراءة تجانسا

 :المسارات الصورٌة والتجمعات الخطابٌة-3
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ولذلك تتعدد فً النصوص لكنها ’      فالمسار الصوري تسلسل الصور المنظمة وترابطها 

العائلة :ماثال فً الخطاب بقوة مثال"تجمعا خطابٌا"تجتمع لوجود نقاط التماس بٌنها فتشكل 

تسمى مسارات ...األعمام’األحفاد’األبناء’األجداد -تسمى تجمعا خطابٌا أما عالقات القرابة

لذلك تكون محققة ظاهرة عكس التجمع الخطابً المجرد ال ٌمكن فهمه إال بتجسٌده ’صورٌة

واإلقتراب من فكرة الخطاب العامة والتً بدورها تهٌكل وتساعد على اإلمساك بالشكل 

 .المنظم للمحتوى

 :الموضوع والدور الموضوعاتً/أ

تتظافر المسارات الصورٌة والتجمعات الخطابٌة لتعبر عن موضوعات معٌنة فالموضوع 

قد تحٌل على صور مثل إثارة الضحك ’الواحد ٌعبر عنه بصور مختلفة مثل موضوع اإلثارة

.إثارة الحماس وؼٌرها,إثارة الشكوك’
1
 

   كما أن الصورة الواحدة قد تإدي إلى موضوعات عدةةتختلؾ حسب معتقدات والتؤوٌالت 

مثال قد ٌعتبر أهل العلم مجرد شعوذة وعند بعضهم اآلخر من البسطاء هً "سحر"فصورة ’

 .وعند أهل الدٌن اإلسالمً كفر وشرك باهلل عز وجل’عالج 

    ٌمكن القول أن األدوار الموضوعاتٌة تتضح من خالل الوظائؾ التً تتمٌز باألفعال 

 ..وتكون واضحة من الصفات ذات الكثافة الداللٌة لتثري النص أكثر.المتصلة بالشخوص

فهو ٌمكن أن ٌقوم بدور موضوعاتً -فالقائم بالفعل ٌظهر فً البنى السردٌة والبنى الخطابٌة

فتعمل على تقطٌع -القائم بالفعل–فً إطار البنٌة الفاعلٌة نسبة إلى .وآخر عاملً فً آن واحد

النص من خالل ؼٌاب أو حضور قائم بالفعل والتؽٌرات التً تحدث وتحدد داخل النص 

.نفسه
2
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   إذا فالبنٌة السطحٌة تفرز من خالل مكونٌها السردي والخطابً عدة دالالت ٌمكن 

.الوصول بها إلى البنٌة العمٌقة أو على االقل تسهل فتح النص انطالقا من مظهره الخارجً

  



 

 

 

 

 

 

 

المنهج :"الفصل الثاني

السيميائي لقريماس وأهم 

 "االنتقادات
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أي .       بعد التعرف على كٌفٌة التحلٌل لألشكال السٌمٌائٌة ننتقل إلى دراسة المحتوى

داللة النص السٌمٌائً حٌث تتٌح لنا استخراج العالقات المفترضة للعمل المدروس وكذا 

عالقتها بالمجتمع الذي أنتجت فٌه ولعرض خطوات التحلٌل نعتمد وسٌلة التقطٌع للكشف 

 .عن الوحدات الصغرى المكونة للنسٌج الدال

 :الوحدات المعنوٌة الصغرى

ٌتوقف المعنى فً البنٌة الداللٌة لهذه الوحدات والتً بدورها تستمد أصولها من        

والتً تحكمها عالقات منطقٌة متداخلة قائمة على االختالفات والتقابالت ’الوحدات النصٌة

وبواسطة حصر .وبالتالً ٌتطلب منا إبراز حركٌة الداللة فٌه وإعادة بناءه من جدٌد

.وحتى ٌتسنى لنا ضبط خاصٌته المتسببة فً إنتاج المعنى’الفروقات النوعٌة
1
 

 :السيم

     ٌعتبر وحدة الداللة القاعدٌة أو عنصر التدلٌل األدنى والذي ال ٌظهر بهذه الصورة إال 

فً عالقة مع عنصر آخر حٌث ٌكون له وظٌفة تماٌزٌة وبفعل هذه الخاصٌة فإنه ال ٌتلفظ إا 

ومعنى هذا أن السٌم ٌكون ذو وظٌفة تمٌٌزٌة فً ’داخل مجموعة عضوٌة أي فً إطار بنٌة

حالة االتصال فقط المعبر عنها بالعالقات مع باقً السمات األخرى وبتفاعلها تنتج ملفوظات 

داللٌة وٌمكن ان نرصد نوعً من السمات
2
: 

 :أنواع السمات

وقبل الخوض فً تسمٌة هذه االنواع تكتشف كٌف ال ٌكتسب السٌم قٌمة فً حد ذاته بل       

 .إال إذا تم إدراجه فً عالقات بسٌمات آخرى لتنتج ضروبا للمعنى

                                                             
1
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بنت حٌث تتأطر -ابن-أم-أب-إمرأة-رجل:           و ٌمثل لذلك بالمفردات المعجمٌة التالٌة

فً عالقات القرابة من إئتالف واختالف بٌن السٌمات المفضٌة إلى اإلستقراء السٌمً و فً 

شكل نام كما هو فً الشكل التالً
1
: 

 ال كهولة كهولة أنثى ذكر إنسانً 

 - + - + + رجل

 - + + - + إمرأة

 - + - + + أب 

 - + + - + أم

 0 0 - + + إبن

 0 0 + - + بنت

 

أي تحدٌد دالالت هذه اللكسٌمات إنطالقا من إبراز السمات الفارقة والتً تستخلص من 

هً عالمات دالة على السٌمات (0، +،-)قانون المقابلة مع باقً اللكسٌمات األخرى 

 .الفارقة

 :السٌم النواتً-1

      هً أساس المكون الخطابً المجسد للصور وللتجمعات الخطابٌة التً تأخذ شكل 

تحاول االقتراب من الصورة لتعرفها من خالل اإلحاطة بالمقومات الداللٌة .سٌمات للمعنى

وتعٌٌن "قمة الجبل"ومثال ذلك صورة "بالسٌمات النواتٌة"و التً ٌسمٌها قرٌماس .لها

حتى =أو خ/ +/ ......مرتفع/+/ سام/+/منه/+/ شاقولً /السمات النوتٌة لها تكون 

/+/ كبٌر/+/ حجر:/فهً:التً ٌمكن تحلٌلها إلى سٌماتها النواتٌة"الصخرة"لصورة
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وهذه السمات النواتٌة هً التً ٌمكن أن تتواجد فً إمتحان المستوى /+.....صلب

.العمٌق،تشكل ما ٌسمى المستوى السٌمٌائً للمعنى
1
 

 :السٌم السٌاقً أو الكالسٌم-2

    وٌستلزم الربط على األقل بٌن لكسٌمٌن لتنتج معانً متغٌرة تتحدد بالسٌاق الذي ترد 

 ".المقولة الداللٌة التً تضم مجموع السٌمات المتقاربة "وٌمكن تعرٌفه بأنه.فٌه

تشمل سٌمات "عظٌم"         و بذلك ٌكون نتٌجة لتفاعل الصور فً الخطاب فمثال لقطة

صدق هللا "فإذا كان المقصود.أهمها الكبٌر والتبجٌل لكنها تأخذ مزاٌا داللٌة مختلفة

شاهدت ناطح سحاب "فهً تدل على العبادة واإلٌمان باهلل وحٌن ترد فً السٌاق"العظٌم

،فهنا تتضمن داللة على فن العمران وهكذا تتغٌر داللتها حسب السٌاق الموجودة فٌه "عظٌم 

.وبذلك ٌصبح السٌم السٌاقً ٌختص بالمستوى الداللً للمعنى
2
 

فاألول ذو طبٌعة خارجٌة –         كما أن قرٌماس ٌفرق بٌن السٌم النواتً والسٌاقً 

وبالتالً فٌكون أحدهما ٌتعلق بالعالم الخارجً الذي ال ٌقصد .بوصفه مقولة الفكر اإلنسانً 

به قرٌماس الواقع المحض وإنما الصورة السٌمٌولوجٌة أي النسق الذي وضعت فٌه فضال 

على إمكانٌة تحول السٌم ذاته إلى سٌم آخر ٌستدعً العودة من جدٌد إلى الموضوع وتطبٌق 

 .تحلٌل سٌمً جدٌد

للكالم والسٌم السٌاقً "السٌمٌولوجً"    إضافة إلى ان السٌم النواتً ٌختص بالمستوى 

 .ٌشكل المستوى الداللً حسب تسمسة غرٌماس

 :التشاكل
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      انطالقا من نوعً السٌم ٌفترض وجود إتساقٌن التشاكل الداللً والتشاكل السٌمٌائً 

كما أن مفهوم التشاكل اقترحه قرٌماس وٌعود فً أصله إلى المشروع الداللً الذي .

.فٌما ٌختص مصطلح الكلسٌم وهو عند قرٌماس السٌم السٌاقً"بوتً"قدمه
1
 

       و ٌعرف التشاكل مجموع المقوالت الداللٌة المتكررة الذي ٌضمن بوضوح قراءة 

".المحكً المبنٌة على القرارات الجزئٌة للملفوظات
2
 

       وبالتالً فالوجود الداللً المتكرر ٌبعد نوعا من الغموض فً الخطاب السٌمٌائً كما 

ٌقوم التشاكل على اإلستبدال للكسٌمات داخل اإلتساق األكبر للخطاب فٌقال بأن مقطعا 

خطابٌا ما تشاكل إذا كان له كالسٌم أو عدة كالسٌمات متكررة توحد القراءة فً الحكاٌة 

وال ٌتعامل معه إال بوصفه مجموعة .والتشاكل مفهوم ٌخرج النظام من سٌاقه الخارجً العام

و ٌشٌر قرٌماس إلى أن .من الوحدات التً تتواشج داللٌا مع اشتراك فً التراكٌب السٌمٌة

التولٌد الداللً فً النصوص ال ٌنتج عن ترتٌب وتتابع الجمل بل من  خالل استنادها إلى 

هٌاكل قصصٌة أو حكائٌة والتً ترد فً شكل حزم مؤلفة من سٌمات مترابطة ،موحدة 

"النظٌرة"ومتسقة بشكل تام أطلق علٌها باسم 
3
 

 :التشاكل الداللي

        وهنا ٌبرز دور السٌمات السٌاقٌة فً حصر المجال التصوري لداللة الخطاب و 

تسهٌل عملٌة الفهم عند المتلقً فً تفسٌره المزدوج للمعنى فبتواتر السٌمات السٌاقٌة ٌتالحم 

نجدها -صور نواتٌة-إلى سٌمات نواتٌة"القمر"مثال حٌن تحلل صورة .النص وٌتناسق 

ٌمكن إدراجها فً السٌاق وعلى شكل سٌمات .......بعٌد+ضٌاء+ نور+مجسدة فً بٌاض 

 .سٌاقٌة إما طبٌعة أو انسانٌة ألن ما ٌحٌل على داللتها الطبٌعٌة

        باعتبار القمر كوكبا ٌستمد نوره من الشمس فٌنعكس على األرض لٌرفع الظلمة فً 

 .إذا فهو فً إطار فلكً محدد.اللٌل 

                                                             
 92ص’المرجع نفسه 1
 79ص"مدخل إلى السٌمٌائٌة"جوزٌف كورتٌس 2
 92ص’المرجع السابق"التشاكل والفعل اإلستعاري"قوتال فضٌلة 3
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        فً حٌن تكون له داللة إنسانٌة موجهة إلى النصف اآلخر للعاشق وهً الحبٌبة فً 

تدلٌلها برهانا لها على مدى مدى ولعه بحبها وهذا ما ٌحٌل على الجانب العاطفً فً التعبٌر 

.عن المشاعر الوجدانٌة
1
 

         و من هذا نستنتج أن السٌاق ٌوجه المعنى وٌفصله عن باقً التأوٌالت والقراءات 

 .التً تحٌد عن معنى النص

 :التشاكل السيميائي

        أما فً هذا النوع ٌكون فٌه تواتر السٌمات النواتٌة فترتبط بعضها ببعض داخل 

الكالسٌمات المشكلة للتشاكل،وفرضها نوعا من المستوى المشترك على الصور السٌمٌة فً 

توزٌعها المركبً فتضع خصوصٌتها الكبٌرة بٌن قوسٌن ووضع عام مشترك دائم ٌضمن 

مع أنه ٌمكن اكتشافها "ثمٌن"سٌمته النواتٌة نجدها فً كونه"كنز"تجانسها مثال ذلك لصورة 

هذا التقارب بٌن -المصرفً-على الصعٌد النقدي"كالقطع الذهبٌة"فً صور مختلفة

على حد سواء وقد ٌكون "ثمٌن"حٌث ٌقع سٌم/االقتصاد/الصورتٌن ٌشكل التشاكل السٌمٌائً

تظهر فً حكاٌات عاطفٌة او "كنز"فً اإلستعماالت األخرى كالعالقات الحمٌمة وصورة 

.فً الموارد المالٌة
2
 

 :البنٌة األساسٌة الداللة

ال ٌمكن تحدٌد أي عنصر منفصال ومستقال إال بعالقته الخالفٌة مع عنصر :      نظام البنٌة 

 :آخر أو عناصر أخرى بحٌث ال ٌمكن تحدٌد معناه إال بوجود عنصر آخر ٌناقضه مثال

 "فتاة"ع           "             فتى"

 /أنوثة/ع              /           ذكورة        /

 .حٌث ال وجود لألول إال باإلحالة على الثانً/ أنوثة/ع/ذكورة/فالسٌمان الضمنٌان 

                                                             
 .95ص"مباحث فً السٌمٌائٌة"بوشفرة نادٌة 1
 93ص’ٌنظر المرجع السابق 2
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والقائمة على أساس اإلنزٌاح .   فالعالقة بٌن هذٌن السٌمٌن هً ذات طبٌعة تضادٌة 

الخالفً،إذا ففكرة االضداد الثنائٌة للبنٌة االساسٌة للداللة غٌر أنها تفترض وجود نقطة 

تسمى المحور الداللً ،فالمثال السابق .مشتركة بٌن تقابل سٌمٌن محققٌن لثنائٌة ما للتضاد

.أو مثال التقابل بٌن الحٌاة والموت/الجنوسة/تجمع بٌن السٌمٌن المتقابلٌن السمة
1
 

 "الوجود"                                           المحور الداللً الناتج

 -د–وجود  

 

 الموت الحٌاة 

د أو ) و (1د)أما بٌن  .(2د) و   (1د)فٌتضح من خالل المثال تلك العالقة التضادٌة بٌن 

وال ٌمكن أن تقف هذه الثنائٌة عند هذا الحد بل .فهً عالقة تراتبٌة أو تدرجٌة ( د) و( 2د)

وهكذا إلى أن تتكون مجموعة من .تتولد ثنائٌات أخرى بعالقتها التقابلٌة مع محور مغاٌر

 .المحاور الداللٌة الكبرى

 :تحلٌل البنٌة

 :األلفاظ المقوالتٌة من الدرجة األولى

 1      تنتظم البنٌة األساسٌة للداللة إنطالقا من العالقة التضادٌة بٌن عنصرٌن على األقل د

 مثل أسود وأبٌض ٌشكالن تقابال لثنائٌة ضدٌة حاصلة على محور داللً هو لون ثم 2و د

ٌمكن صٌاغة شبكة من العالقات ،و كل هذه العالقات ٌعبر عنها فً شكل نموذج ٌطلق 

ٌتعلق بشكل مباشر بتنظٌم البنٌة األساسٌة التً تقع فً ".   المربع السٌمٌائً"علٌه اسم

.المستوى العمٌق
2
 

 :األلفاظ المقوالتٌة من الدرجة الثانٌة

                                                             
 88ص"مدخل إلى السٌمٌائٌة"ٌنظر جوزٌف 1
 35ص’مجل السٌمٌائٌات’موقع السٌمٌائٌات من مناهج البحث الغربً الحدٌث’العجٌمً محمد الناصر 2
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     إن المربع السٌمٌائً ٌجسد عالقات بٌن ثنائٌتٌن متوازٌتٌن تقوم علٌهما البنٌة األساسٌة 

منها اإلستتباعٌتٌن بتولٌد المتناقضات وتأخذ شكل التضمٌن المحقق فً الوقف ذاته لعالقة 

بمعنى ما فوق التضاد افراز عالقات جدٌدة .التضاد المؤطرة لثنائٌة السلب واإلٌجاب 

انطالقا من التناقضات الموجودة وهً عالقات التضاد و عالقات التكامل بتعبٌر قرٌماس 

كما ان النظام السٌمٌائً ٌتسم بالتدرج مما ٌؤكد عالقات التعاقد بٌن األالظ حتى تصبح 

مؤسسة لعالقات تدرجٌة أعلى وأسمى بٌن ملفوظات أخرى وهذا ما ٌنتج أٌضا عالقتً 

.التناقض والتضاد المنبثقة عن عالقتً اإلستتباع
1
 

 :األلفاظ المقوالتٌة من الدرجة الثالثة

      نوع آخر من األلفاظ الذي تستخدمه السٌمٌائٌة أٌضا فً التحلٌل وهو ٌعتبر كإشكال 

األلفاظ المركبة "وهذا ما لفت انتباه بروندال لٌفرق بعدها بٌن .قائم فً وجهها

داخل الشبكة المفصلة للمقوالت النحوٌة وهً ناتجة عن تأسٌس لعالقة "والحٌادٌة

.ما بٌن األلفاظ المضادة"و.....و"
2
 

    و الذي إنقاد إلى تمثٌل طبقات الفكر الطبٌعً فً صٌغة مشكلة بستة مواقع وهو ما 

إٌجابً،سلبً،محاٌد،معقد،معقد،إٌجابً :وهذه المواقع هً كالتالً"بسداسً بروندال"عرف 

 ".معقد سلبً

ٌنتج لفظ حٌادي (2أ+1أ )     و عندما نجد اللفظ المركب فً اجتماع ألفاظ محور الضدٌة

المتفرع من "ال كبٌر"فعلى هذا ٌفهم (2أ+1أ)من تفاعل األلفاظ فً محور ما فوق الضدٌة 

صغٌر فً السن،فهً تتضمن ألفاظا مقوالتٌة تتنوع من طفل ،كهل /الثنائٌة الداللٌة كبٌر

".وغٌرها......،شاب
3
 

   و فً هذا التحدٌد تكمن اإلشكالٌة القائمة والتً تزال تبحث عن حل ٌقترب أو ٌصٌب 

 .المعنى المراد

                                                             
 36ص’المرجع نفسه 1
 23ص’مفاهٌم سٌمٌائٌة بمصطلحات بالغٌةآمجلة السٌمٌائٌات"عبد المالك مرتاض 2
 37ص’المرجع السابق’العجٌمً محمد الناصر 3
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   و بعد التعرف على طرٌقة تحلٌل البنٌة االساسٌة القائمة على المربع السٌمٌائً الذي 

 .ٌختلف فً مفهومه بٌن العلماء وٌقتصر فً هذا المقام على تعرٌف غرٌماس له

     وال ٌخفى أن غرٌماس حاول أن ٌضع نظرٌة جدٌدة لبناء القصة اعتمادا على وجهات 

وملخص آرائه كما تتضح فً مقالته الموسومة بنظرٌة المربع السٌمٌائً أن ’النظر السٌمٌائٌة

كل عمل قصصً ٌمكن تجرٌده إلى أربع نقاط تفضً كل منها إلى عالقة ٌاألخرى سواء 

.أكانت عالقة تعارض أو تناقض أم عالقة انسجام وتكامل وائتالف 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .102،ص1،2003دار المسٌرة للنشر والتوزٌع،ط"النقد األدبً الحدٌث"ابراهٌم محمود خلٌل 1
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 :تعريف المربع السيميائي*

التمثٌل المرئً للتمفصل المنطقً "      ٌقول غرٌماس عن ماهٌة المربع السٌمٌائً هو 

 "لمقولة داللٌة ما

       إذا فهو شرح لمعنى مقولة داللٌة بطرٌقة منطقٌة ظاهرة،مجسدة فً شكل ٌحمل 

العالقات التً تنطوي علٌها المقولة وٌمثل المعنى العمٌق على الشكل بعالقات تنتج عن 

التفاعل السٌمً الحاصل بٌن هذه السٌمات وتعبٌرها عن الداللة وهناك أبعاد تجتمع وتكون 

ممٌزة بمحورٌن س وَس إنهما فً عالقة تناقض س ٌمكن أن ٌعرف بمحور المركب فهو 

2.1وس’1ٌجمع بٌن س
 

 ألنه ال 2 و س1 إنه إذا محور الحٌاد بالنسبة ل س2 وس1س هو محور المتناقضٌن س

 .2و ال س 1ال س :ٌمكن أن ٌحدد ب

كل ترسٌمة تتكون من عالقة 2ترسٌمة:2س+2،س-1س–،ترسٌمة 2س+1س:ترسٌمتٌن

 .تناقضٌة

 1نس2 والثانٌة باإلستلزام بٌن س2،س1األولى محددة بعالقة اإلستلزام بٌن س:إشارتٌن

 د2أسود 1أبٌض د 

  

 د1أبٌض 2أسود د 

 

حٌث تمٌز العالقات بٌن ربوع هذا النموذج
2
: 

                                                             
 .104ص’المرجع السابق’ٌنظر بوشفرة نادٌة 1
 .92ص’المرجع السابق’ٌنظر جوزٌف كورتٌس 2
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من ناحٌة أخرى،عالقة تراتبٌة وهً العالقة نفسها -د-من ناحٌة و-2ود-1د–توجد بٌن -1

 .من جهة أخرى-د-من جهة و-2د-و-1د-بٌن 

على التضاد بحٌث ٌتقابالن عكسٌا وٌفترض وجود أحدهم -2د-و-1د-تقوم العالقة بٌن -2

مقابل ضدي لذلك بالنسبة إلى " الموت"ٌمكن أن تكون"الحٌاة"فبمجرد التلفظ بعبارة.اآلخر

واللتٌن تقعان فً عالقة ضدٌة بحٌث تنفً -2د–و -1د–الوحدتٌن الداللتٌن المتناقضتٌن 

ما - ال أسود-و- ال أبٌض–وكما ٌسمى قرٌماس عالقة التضاد بٌن .إحداهما االخرى نفٌا تاما

 .فوق الضدٌة

من ناحٌة ثانٌة باالستتباع أو -2د-و - 1د-من ناحٌة وبٌن -1د-و- 2د–أما العالقة بٌن 

وإثبات للسٌم المقابل له وهو "أبٌض"ال أبٌض إلغاء للسٌم"التضمٌن حٌث ٌكون السٌم 

.األسود والعكس صحٌح
1
 

   و شكل هذا النموذج باستخدام عدد من المفاهٌم مثل مفهوم الوصل والفصل الضرورٌٌن 

 .لتفسٌر العالقة البنٌوٌة

 .فصل المتناقضان وفصل المتضادات:نمطان من الفصل-ب

مثال -أ–         فإذا افترضنا أن هذا المربع ٌرمز إلى زواٌاه القائمة بالرموز أ ب ج د فإن 

–كذلك فإن الزاوٌة .كلمة غٌر ثابت - د- توضع علٌها كلمة ثابت بٌنما توضع على الزاوٌة

وأي حركة من ا إلى د .تكتب علٌها كلمة غٌر ثابت فٌما تكتب على زاوٌة ج كلمة ثابت-ب

ة .تعنً االنتقال من الثابت إلى المتحول بٌنما الحركة من أ إلى ج ال تدل على اي انتقال

ٌتحرك الدارس بٌن عناصر النص حركة .كذلك الحركة من ب إلى د تنم عن االنتقال وهكذا

.قطرٌة وأخرى غٌر قطرٌة إلقامة الفكرة عن التحوالت الداخلٌة للسرد
2
 

        

                                                             
 دار السؤال للطباعة والنشر,أووٌت بتٌت وخلٌل أحمد:تر "مراهنات دراسة الدالالت اللغوٌة "أن إٌنو 1

 .106ص.1،1980دمشق ،سورٌا،ط
 .106ص"النقد األدبً الحدٌث"ابراهٌم محمود خلٌل 2
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 :نموذج تطبيقي

   ولتوضٌح ذلك ٌمكننا أن نأخذ رواٌة زٌنب لمحمد حسٌن هٌكل وتوضٌح المربع 

فزٌنب امرأة مصرٌة فالحة ،تعانً ككل .السٌمٌائً من خاللها ومن خالل حركة الشخوص 

وهنا ٌمكن أن .مصرٌة من الظلم الذي ٌقع علٌها من إٌمان المجتمع وتسلٌمه بهامشٌة المرأة

األب واألم ومن ٌملكون القرار بشأن زٌنب هم الركن .إن المجتمع ممثال باألسرة :نقول 

الثابت الذي رمزنا له بالرمزأ واما زٌنب التً تسعى فً الرواٌة لالقتران بمن تحب خالفا 

لما تحتمه األعراف فٌمكن أن ترمز للركن المتحول مثلما أن ابراهٌم الذي أحبته زٌنب 

وأحبها ولم ٌستطٌع الزواج منها بسبب فقره وعجزه عن توفٌر الصداق،ٌمثل عامل تحول 

ٌتجه نحو الثبات،فتقصره وانسحابه ٌهٌئان للعرف االجتماعً واألسري أن تنفذ إرادته 

وكذلك حامد ابن االقطاعً الذي ٌتظاهر بحب زٌنب ثم ٌنسحب فً النهاٌة ٌمثل حركة من .

وعلى هذا فإن حامدا من حٌث هو عامل ٌمكن أن ٌكون ابراهٌم أو .الثابت نحو المتحول 

العكس أما حسن الذي تزوجت منه زٌنب فإنه ٌمثل عالمة ٌوظفها المؤلف لتأكٌد هٌمنة 

.العرف االجتماعً
1
 

و من ذلك مثال .        و المالحظ أن الثوابت فً هذه الرواٌة تولد مجموعة من الممنوعات

اتجاه حامد ابن االقطاعً إلنشاء عالقة عابثة مع زٌنب ،ثم االنسحاب من الواقع والتعبٌر 

عن رفضه له برسالة ٌتركها ألبٌه،كذلك رضوخ زٌنب لمشٌئة األسرة فاالقتران بمن ال 

تحب فً الوقت الذي تظل فٌه مشاعرها تتجه إلى رجل آخر وهو ابراهٌم الذي أرسل فً 

حملة عسكرٌة إلى السودان،وانقطعت عنها أخباره فماتت حزنا علٌه،وتقوم طرٌقة غرٌماس 

على تقطٌع النص القصصً إلى مجموعة من المقطوعات السردٌة بهدف الكشف عن 

ومن هنا البد أن .ضمن العالقات الثنائٌة المذكورة-الحكً–اآللٌات المتحكمة فً تسلسل 

و فً .نتوقف عند ابنداء القصة وعند مقطوعة سردٌة توحً بابتداء حلقة جدٌدة فً الحكاٌة

هذه المرحلة من الدراسة القصة ٌلتقط الدارس ما ٌبثه المؤلف من إشارات توثر فً 

                                                             
 38ص’المرجع السابق 1
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فعلى سبٌل المثال إذا ركز المؤلف على وسامة حامد ونظافة مالبسه وأناقته ٌمكن .الحدث

 :أن ٌفسر على أنه

 .إغراء لزٌنب وتشجٌعا لها على االستمرار فً دورها الذي ٌهدف إلى تحقٌق التحول*

أو أنه دلٌل على أن حامدا من طبقة ارستقراطٌة إقطاعٌة ومن أبناء المدن وهذا تعزٌز *

.للثابت
1
 

    و الراوي فً رصده لحوادث القصة ٌنهض بدور أن ٌفسر فٌه الكثٌر من المواقف 

تفسٌرا غٌر مباشر وٌوضح فٌه حركة القصة وهل هً من الثابت إلى المتغٌر أو 

وظهور أشخاص جدد فً الحكاٌة القصصٌة أو الرواٌة ٌنبغً ان ٌتوقف عنده الناقد .العكس

فقد ٌؤدي ظهور شخصٌة .لمعرفة أي الركنٌن هو الذي سٌتعزز بوجود هؤالء األشخاص

أي –الفاعل –جدٌدة إلى انقالب فً مسار الحدث القصصً وإلى تبدل جذري فً عالقات 

فمثال ظهور شاب متعلم قادم من .وهو الشًء المنوي تحقٌقه فً األحداث-بالمفعول-الشخص

ومثل هذا التحول إذا .أوروبا إلى القرٌة المتأخرة ٌمكن أن ٌؤدي إلى حركة سردٌة جدٌدة

وقع فً القصة وجب أن ٌتبعه تحول جذري فً السرد لٌصبح هذا الشخص هو الذي ٌحتل 

 .موقع الفاعل عوضا عن غٌره

     إلى جانب ذلك استخدام الشاعر كلمات ترتبط لدى الناس بمجموعة من المفاهٌم 

كذلك استخدام الرقص والبجعة  وكل ذلك من .العري والعراٌا وٌراوده العشب وغٌرها:مثل

أما عبارته عن الشمس والوبان ،والسقوط فكلمات .التعبٌرات الدالة على النهج العاطفً 

ومن .أٌضا تحمل معانً العودة من الحلم باالرتقاء،واالنعتاق،إلى عالم القٌود والملل الرتٌب 

االحتماالت الواردة فً الشعر أن ٌستخدم الشاعر المفارقة واأللفاظ الدالة على الروائح 

والطعوم وغٌرها وهذه كلها تجسد اإلحساسات وال بد من تأوٌلها للتوصل إلى فهم أفضل 

                                                             
 .102،ص2001نشر بدعم من وزارة الثقافة،عمان،"سٌمٌاء العنوان"بسام قطوس 1
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وثمة تفسٌر وهو نتٌجة .فثمة معنى ظاهر وآخر خفً .للمعنى العمٌق فً النص الشعري

.القراءة االولى وتأوٌل وهو نتٌجة القراءات األخرى
1
 

     ومما ٌؤكد على هذا التٌار النقدي الذي ٌعنً بسٌمٌاء العنوان أٌضا باعتباره العتبة التً 

تفضً إلى البهو إغراقه فً تجرٌد العمل القصصً أو الروائً إلى مجموعة من العوامل 

والنقاط االقتران فٌهمل بذلك الذوق االدبً و ٌقصً عن الممارسة النقدٌة ما فٌها من تلمس 

عالوة على أن .ألوضاع أخرى فً القصة كاللغة مثال أو تخٌٌل أو عناصر التشوٌق 

اإلسراف فً تجرٌد القصة الواحدة إلى مجموعة من النقاط ٌجعل الناقد عاجزا عن دراسة 

ومن هنا شاع تعبٌر لٌسوغ به الدارسون اقتصارهم على .مجموعة كبٌرة من القصص

إلى جانب المصطلحات الكثٌرة التً ٌجري تداولها فً هذا .نصوص منفردة 

2
السٌاق،وأكثرها مما ال ٌتضح معناه،وال ٌفهم مرماه،مما ٌلزم كل ناقد ٌستخدم هذه الطرٌقة 

وٌزٌد .أن ٌلحق دراسته أو قراءته بكلمة أدق بقائمة مفسرة للمصطلحات التً ٌستعملها 

الطٌن بلة اختالف المترجمٌن من الفرنسٌة إلى العربٌة فً تعرٌب المصطلحات وكذلك من 

الفرنسٌة ترجمت إلى COUNOTATIONاالنجلٌزٌة مما ٌؤدي إلى شٌوع اللبس فكلمة 

 :المعانً األربعة التالٌة

 .التضمٌن-

 .الداللة الحافلة-

 .الطاقة اإلٌحائٌة-

.الداللة المتحولة-
3
 

 :تأطٌر البنٌة العمٌقة

                                                             
 26ص"سٌمٌاء العنوان:بسام قطوس  1
 .30ص’ٌنظر المرجع نفسه 2
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        تخضع الوحدات المعنوٌة الصغرى فً حركٌتها لنظام العالقات أي عالقة الوحدات 

سواء باإلختالف والتضارب ،فهً إما عالقة التضاد أو عالقة التناقض وحتى .فٌما بٌنها

 .عالقة االستتباع فً إطار منطقً من خالل العالقة التراتبٌة فً المربع السٌمٌائً

           و كذلك شبكة العملٌات وتكون فً االنتقال من قٌمة إلى اخرى،ٌعنً وضع عملٌة 

و ٌظهر فً االنتقال .تعمل على تحرٌك المربع السٌمٌائً وهو ما ٌتمثل فً المثال التركٌبً 

 .من السلب إلى اإلٌجاب فً عالقة التناقض أو العكس فً العالقة اإلستتباعٌة

        إن مبتغى السٌمٌائٌة السردٌة هو الوصول إلى الداللة التً ٌتضمنها النص كٌفما 

ثم المستوى العمٌق حٌث ال نجد شرحا بٌنهما -كانت،لذلك ٌبدأ التحلٌل من المستوى السطحً

،فما ٌكون فً البنٌة السطحٌة من مكونات خطابٌة وفً البنٌة العمٌقة خاصة المربع 

.السٌمٌائً والعالقات التً تكتشف عنه فتصبح كخط رابط بٌنهما
1
 

       كما أن الوحدات المعنوٌة الصغرى ال تكتسب قٌما إال باالنزٌاحات التً تقوم علٌها 

 .الشبكات الصورٌة المحددة المعالم فً تجلٌات لألدوار الموضوعاتٌة وللمسارات الصورٌة

       البنٌة العمٌقة تقوم على أساس منطقً ٌحكم كل محكى فً سطح النص السردي 

 .وهما ضربان متالزمان وضرورٌان"الفعل"و" الحالة"أي

   ٌتم اإلنتقال من المستوى العمٌق إلى المستوى السطحً من جهة التركٌب من خالل قٌود 

.فكل تحلٌل ال ٌجمع بٌنهما فهو بعٌد كل البعد عن المعنى األقرب للنص.داللٌة
2
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 :بعض اإلنتقادات الموجهة لغريماس 

     إن ما واجهته السٌمٌائٌة من إنتقادات ورفض كان موجها ولو بطرٌقة غبر مباشرة إلى 

من تبناها وعمل على تطوٌرها ،وكذلك الشأن بالنسبة للسٌمٌائٌة عند غرٌماس وما سجل 

ومن بٌن العلماء .علٌه من نقائص أو تعقٌدات كانت من قبٌل النقد والتقوٌم فً آن واحد

 :والنقاد الذٌن أصدروا آرائهم

 :نقد كلود برٌمون

  من أهم النقاط التً أثارها مستوٌات التحلٌل التً إهتم بها غرٌماس حٌث بحث فً 

المستوى العمٌق وجعله وجعله أكثر عمقا من المستوى السطحً وكٌف فرق بٌنهما إال أن 

ٌتطور المستوٌان بالتوازي وٌتعادالن بالقواعد :"برٌمون ال ٌجد سببا لهذا التمٌٌز ،فٌقول

".التركٌبٌة نفسها
1
 

   إن ما أسماه قرٌماس المربع السٌمٌائً ٌدعوه برٌمون بالنموذج التألٌفً وصفة بالغموض 

واإلستعصاء والحصر،ألن مصٌر السٌمٌاء ٌتوقف على ان ٌكون محصورا فً محور 

 .التناقضات

    و كما هو مالحظ على قرٌماس أنه أهمل البنٌة الزمانٌة والفضائٌة واعترف بذلك مع انه 

وهو ٌعتبر المفاهٌم االزمانٌة تصل إلى أبعاد .أدرجها فً إطار المكونٌن الخطابً والداللً 

                                                             
 .119ص"مباحث فً السٌمٌائٌة"بوشفرة نادٌة 1
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فهنا فً الدرجة .أسمى بكثٌر من مصٌر االحداث المروٌة لكن بالنسبة لبرٌمون العكس

 .واحدة مع ذلك المصٌر

هومن فعل -المربع السٌمٌائً"-لعبة اإلكراهات السٌمٌائٌة" و ٌعتبر كذلك أن ما تقوم به

الممارسة اإلنشائٌة التً تستغل تلك الرواٌات وتقصً الشعور بالحرٌة والجمال الذي ٌكون 

.فً نفس الروائً،بل تجعله غٌر محترم ودونً أو حتى مهمشا وهذا ما ال ٌجب أن ٌكون
1
 

 :نقد جونتان كٌلر

التشاكل والتً "النظٌرة "لقد أثارت أعمال قرٌماس ،أراء مختلفة وكان كٌلر قد طرح قضٌة 

الذي ٌقوم على ما ٌتكرر فً النص من وحدات .ٌستعملها لٌشٌر إلى مستوى من الداللة

لكن قرٌماس حٌنما عالج قضٌة .معنوٌة تحٌل فً النهاٌة إلى مرجعٌة واحدة هً هذه النظٌرة

فكانت تتمٌز بالغموض فً كٌفٌة استنتاج االوصاف -برنانوس-النظائر فً دراسته له لعالم

،إذ "الموت والماء والضجر"التً تقع فً تضاد مع "الحٌاة والنار والفرح"التً تنتسب إلٌها

 .أنها تتردد فً أكثر من موضع إما لغرض مجازي أو للداللة الرمزٌة

  لذلك فهو ٌشترط أن تكون عملٌة استخراج النظائر من النصوص بصفة موضوعٌة وهو 

. أمر عسٌر على عكس ما أثاره قرٌماس
2
 

 :نقد عبد المالك مرتاض

ومن خالل قراءته ألعمال قرٌماس ،خاصة ما تعلق بالبرنامج .أحد النقاد العرب 

الذي ٌعد فً نظره سلسلة من المفاهٌم المعقدة غٌر المحصورة وٌنتقد منهجه ’السٌمٌائً

 ".وٌبدو أن قرٌماس أراد أن ٌعلمن السٌمٌائٌة فلم ٌفدها كثٌرا:"العلمً،فٌقول 

كما انه لم ٌقتنع بما وصل إلٌه غرٌماس وكذا محاولته تقنٌن المحكً لما ٌراه من أسباب 

.تحول دون التوصل إلى ذلك الذي تحقق مع بروب فً مشروعه
3
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هناك فرق شاسع بٌن بنٌة الرواٌة الخرافٌة التً هً ثابتة وعالمٌة وبنٌة :اختالف البنٌة :أوال

 .الرواٌة المتجددة والمتحولة

 .الرواٌة عمل غبداعً متخٌل ال ٌحتكم للعلمٌة:صعوبة التنظٌر:ثانٌا

وهذا ما ال ٌجب أن ٌحصل وماذا عن هذه النصوص :حصر وتصنٌف مجال الدراسة:ثالثا

أن تنطبق نظرٌته على :"الكثٌرة التً تخضع لقانون واحد وعالم واحد وهو قرٌماس وٌقول

 ".فتبا لها من نصوص....بعضها دون بعضها اآلخر

      و ٌرجع عبد المالك مرتاض سبب تعقٌد المفاهٌم إلى تشعب مصطلحاتها وأخذه من كل 

الكمنطق والنحو والفلسفة وغٌرها وحكم على عمله بالضعف رغم أنه أسس مدرسة .العلوم

.اعتمدت كمنهج للدراسة
1
 

        لكن قرٌماس ٌرد على هذه اإلنتقادات وٌصفها بالمغاالة و هذا التقٌٌم ال اساس له من 

ألن محاولته  موضوعٌة وإسهامه فً البحث السٌمٌائً فتح آفاق جدٌدة ومناهج .الصحة

تستثمر لفهم النص خاصة  فً ظل تعددها لكنها تلتقً فً هدف واحد ودراسة األشكال 

.الخطابٌة
2
 

    و فً هذا الموقف ٌجب اإلعتراف بالجوانب اإلٌجابٌة التً توصل إلٌها غرٌماس 

والحرص على تحلٌل النص السٌمٌائً من كل الجوانب أو ما .وتبصره بالمنهج الذي اتبعه 

 .أسماه البنٌة السطحٌة والعمٌقة

ٌمكن النظر إلى هذا التحري على انه موضوع مشترك بٌن جهود العدٌد من :"  وٌقول

".الباحثٌن المتأثرٌن
3
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     أشرفت على نهاٌة عملً هذا وٌطٌب لً أن أبٌن خاتمة ما توصلت إلٌه فً هذه 

الدراسة وإن كانت األعمال بخواتمها ،فما ستقدمه هذه الخاتمة هً خالصة جهد مثابر 

 :وسعً صادق تمثل جملة من االستنتاجات وهً على النحو اآلتً

إن السٌمٌائٌة تعتبر حقال من حقول المعرفة فهً تهتم باألنساق اللسانٌة وأخرى غٌر *

 .لسانٌة وتتسع دائرتها أكثر لتشمل تفسٌر معانً الدالالت والرموز واإلشارات

حاول غرٌماس أن ٌقنن هذا النوع من الخطاب فاعتمد منهجا ٌستند على خلفٌة علمٌة *

محضة،واستمد مصطلحاته من بعض العلوم كالنحو و الرٌاضٌات والفلسفة ومنها التشاكل 

 .والمربع و غٌرها

التحلٌل السٌمٌائً أو السٌمٌولوجً ٌدرس جمٌع النصوص والخطابات واألنشطة اإلنسانٌة *

 .والبشرٌة إما سطحا وإما عمقا وذلك من خالل مطابقة الشكل مع المضمون

تعد السٌمٌائٌات علم واسع وشامل وجامع فً طٌاته التغٌر من العلوم إذ ٌعود أصلها *

 . الذي ٌعنً العالمةSEMIONاللغوي إلى العصر الٌونانً

ٌقسم مراحل تحلٌل النص السٌمٌائً إلى مستوى سطحً ركز فٌه على نظرٌة العوامل *

التً تحرك العمل داخل النص أما المستوى العمٌق ٌعتبر الوجه الخفً للمعنى وٌعبر 

 .بالمربع من العالقات التً تفرزها حركٌة العوامل على السطح

 .لم ٌتعمق فً البنٌة الزمانٌة والفضائٌة للنص ،فكانت أهم مأخذ وقع فٌه أما بعض النقاد*

والتعمٌق فً البنٌة العمٌقة أكثر من البنٌة السطحٌة على الرغم من أنهما متالزمتان وال *

 .فرق بٌنهما ألنهما تصنعان المعنى حسب برٌمون

نقد عبد المالك مرتاض لقرٌماس من ناحٌة المصطلحات والمفاهٌم الغامضة قد ٌكون *

 .راجعا إلى االضطراب فً الترجمات فً الوطن العربً

اعتراف قرٌماس ببعض األخطاء دلٌل على موضوعٌة فً البحث ،وما قام به ٌفتح المجال *

 . واسعا للتحلٌل المناسب للنص السٌمٌولوجً المعاصر
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       ٌمكن القول أن بحثنا هذا ما  هو إال مجرد محاولة بسٌطة كان هدفه التعرٌف بالمنهج 

والتطرق إلى أفكار غرٌماس،و أهم مصادره الفكرٌة، أرجو أن أكون قد وفقت ’ السٌمٌائً 

 .فً بلوغ ما سعٌنا من غاٌة و هللا موفق
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 ط،.دٌوان المطبوعات الجامعٌة،بن عكنون،الجزائر،د"منطق السرد"بوراٌو عبد الحمٌد-04

 ط،.األمل للطباعة والنشر،الجزائر،د"مباحث فً السٌمٌائٌة السردٌة"بوشفرة نادٌة-05

2008. 

المركز الثقافً العربً "بنٌة النص السردي من منظور النقد األدبً"حمٌد الحمٌدانً-06

 .3،2000للطباعة والنشر والتوزٌع،ط

 .2001ط،.دار الحكمة الجزائر،د"البنٌة السردٌة فً النظرٌة السٌمٌائٌة"رشٌد بن مالك-07

 .1،2013ط

مؤسسات عبد الكرٌم بن عبد هللا للنشر "ماوراء اللغة"عبد السالم المسدي -08

 والتوزٌع،تونس،

 .1،1998المجلس الوطنً للثقافة،الكوٌت،ط"فً نظرٌة الرواٌة"عبد المالك مرتاض-09

دار النشر سدي معروف "فً ماهٌة السٌمٌائٌات والصورة"محمد دانً-10

 كزبالنكا،المغرب،

المؤسسة الوطنٌة للفنون "الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض"ٌوسف وغلٌسً-11

 .2002المطبعٌة،الجزائر،
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 .3،2010جسور للنشر والتوزٌع،الجزائر،ط"مناهج النقد األدبً"ٌوسف وغلٌسً-12

 :المترجمة/ ب*

أووٌت بتٌت وخلٌل أحمد،دار السؤال :تر"مراهنات دراسة الدالالت اللغوٌة"أن إٌنو-13

 .1،1980للطباعة والنشر ،دمشق،سورٌا،ط

 .1،ج1968،الدار البٌضاء،1سٌزا قاسم،ط:ترجمة "سٌمٌولوجٌا اللغة"بنفٌست إمٌل-14

رشٌد بن مالك،دار الغرب للنشر :ترجمة"السٌمٌائٌة مدرسة بارٌس"جان كلود كوكً-15

 .2003.ط.والتوزٌع،وهران،الجزائر،د

ترجمة جمال حضري "مدخل إلى السٌمٌائٌة السردٌة والخطابٌة"جوزٌف كورتٌس -16

 .1،2007،الدار العربٌة للعلوم الناشرون،منشورات اإلختالف،الجزائر،ط

 :المجالت

 .مجلة السٌمٌائٌات"سٌمٌائٌة العمل"الداهً محمد -17

موقع السٌمٌائٌات من مناهج البحث الغربً الحدٌث،مجلة "العجٌمً محمد الناصر-18

 .2،2006ع’السٌمٌائٌات

 .مجلة السٌمٌائٌات"مفاهٌم سٌمٌائٌة بمصطلحات بالغٌة"عبد المالك مرتاض-19

 .الجزائر’مجلة السٌمٌائٌات"مفاهٌم سٌمٌائٌة بمطلحات بالغٌة"عبد المالك مرتاض-20

 .مجلة السٌمٌائٌات"التشاكل والفعل اإلستعاري فً النصوص األدبٌة"قوتال فضٌلة-21
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  .إهداء-

 تشكرات-

 ب-أ...........................................................................مقدمة-

 ":مفاهيم عامة"مدخل-

 05ص................................................................ماهية السيميائية -

 .غريماس والتحليل السيميائي:الفصل األول-

 .12ص..........................................................سيروة الذاتية لغريماس-

 13ص................................................................غريماس وأفكاره -

 .20ص.................................................................التحليل السيميائي-

 .22ص...............................................................البرنامج السيميائي-

 23ص.....................................................مضاعفة البرنامج السيميائي-

 المنهج السيميائي لغريماس وأهم االنتقادات:الفصل الثاني

 .29ص...............................................................................السيم-

 .31ص.............................................................................التشاكل-

 32ص....................................................................التشاكل الداللي-

 .33ص................................................................التشاكل السيميائي-

 .34ص.......................................................................تحليل البنية-
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 .37ص............................................................تعريف المربع السيميائي-

 .39ص.......................................................................نموذج تطبيقي-

 .43ص...............................................بعض االنتقادات الموجهة لغريماس-

 47ص ..............................................................................خاتمة-

 49ص........................................................قائمة المصادر و المراجع-

 53ص.............................................................................فهرس-



 :ملخص المذكرة

 

        السيميائيات مجال واسع تربع على عرش المناهج النقدية الحديثة وتشربت هن كل 

العلوم لكي تثبت فعاليتها وجدارتها في التعامل مع النصوص االدبية وضرورة االلتفات إلى 

 .الشكل في العمل االدبي 

 .النصوص-المناهج النقدية الحديثة-غريماس- المنهج السيميائي:الكلمات المفتاحية
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