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الحمد هلل الذي ىدانا إلى نور العمـ وميزنا بالعقؿ الذي يسير طريقنا ،الحمد هلل
الذي أعطانا مف موجبات رحمتو اإلرادة والعزيمة عمى إتماـ عممنا نحمدؾ يارب
حمدا يميؽ بجاللؾ وعظيـ سمطانؾ.
نتقدـ بجزيؿ الشكر ألستاذنا الفاضؿ"جبارة إسماعيل" الذي تبنى اإلشراؼ عمى
عممنا بصدر رحب ،ولـ يبخؿ عمينا بتوجيياتو ونصائحو القيمة وصبره خالؿ
انجاز ىذه المذكرة.

ونتقدـ بالشكر إلى المجنة المناقشة عمى تفضميا وتكرميا لمناقشة ىذه المذكرة.
كماوأخي ار ال ننسى كؿ مف قدـ لنا يد المساعدة وأنار لنا الطريؽ إلنجاز ىذا العمؿ

.

إىل من جعل اهلل اجلنة حتت أقدامها وغمرت فينا روح املثابرة واالجتهاد إىل نبع احلنان
الصايف والصدر احلنون
"أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي"

إىل رمز الكفاح والتضحية إىل من حبب إىل العمل واملثابرة إىل من ذرع يف مسات الصرب
والثقة والوفاء إىل من بدل من أجلى الغايل لك
"أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي"
كل تقديري واحرتامي برمز فخري ،أهديكم عملي وخالصة نتائجي وطاعيت.
إىل إخويت وأخوايت وزوجات إخويت.
و إىل أبناء إخويت وأخوايت
إىل من شاركوين درب حيايت حلوها ومرها " منى ،ليندة"
إلىيؤالئىأىدي ىذا العمؿ المتواضع.

مقدمة:

النقد بصفة عامة حافز ودافع إلى اإلبداع األدبي وتطوير أشكالو الفنية فيو إيماف
بالحقيقة ،فالحياة الفكرية واألدبية بحاجة إلى تقويـ دائـ يسدد خطاىا ،إنيا بحاجة إلى منيج
نقدي يسايرىا ويشرؼ عمييا ،والنقد موجود منذ القدـ ويعد اليوناف مف السباقوف إليو.
أما المشيد النقدي الجزائري الزاؿ في بداية الطريؽ ،أيف بدأت مالمحو تظير في بداية
الثمانينات في النص األدبي ،وذلؾ مف أجؿ تجاوز المناىج النقدية الكالسيكية إلى مناىج
حديثة كاألسموبية ،التفكيكية والسيميائية إال أف ىذه االخيرة طغت عمى الساحة النقدية
الجزائرية وذلؾ بفضؿ الترجمة واالحتكاؾ بالغرب بحيث لقت اىتماما واسعا في الوسط
النقدي الجزائري مقتحمة جميع المجاالت ،وقد تفرع ىذا العمـ إلى عدة فروع منيا سيمياء
المغة ،سيمياء األدب والتي تنقسـ بدورىا إلى فرعيف :سيمياء الشعر وسيمياء السرد ىذه
األخيرة لتي ظيرت عمى يد جولياتألجيرداس غريماس ،الذي ترعـ مدرسة باريس.
وقد كاف غريماس مثاال ومرجعا في الدراسات العربية مف خالؿ تبني أطروحاتو
وترجمتيا ،ومف النقاد العرب الذيف خاضوا ىذه التجربة وأشيرىـ عمى اإلطالؽ نجد" سعيد
بف كراد" " ،سعيد يقطيف"" ،عبد الحميد بورايو" ،ورشيد بف مالؾ الذي يعد مف أبرز الرواد
الجزائرييف الذيف روجوا لمفاىيـ غريماس في العالـ العربي عف طريؽ الترجمة.
لكف ما آراه اليوـ ىو قمة الحديث عف مثؿ ىكذا نقاد جزائرييف رغـ رصيدىـ الثقيؿ في
الميداف ،لذا ارتأيت مف خالؿ ىذه الدراسة أف أتوقؼ عند اليفوة التي غفؿ عنيا العديد ،وكذا
الرغبة الكبيرة في ا لتعريؼ بالنقد الجزائري وبالتحديد تجربة رشيد بف مالؾ فيما تعمؽ
بالمصطمح.
وذلؾ مف خالؿ معالجة اإلشكالية التالية:
ما ىو مفيوم السيميائية؟ وماىي جيود العرب في الحقل السيميائي؟ وكيف تمقى
النقد الجزائري المنيج السيميائي وما ىي طريقة رشيد بن مالك في قراءة النصوص قراءة
سيميائية؟

ومف أجؿ حؿ ىذه

اإلشكالية قمت بتقسيـ البحث إلى فصميف مسبوقيف بمقدمة

ومدخؿ ،أما الفصؿ األوؿ جاء نظريا بحتا بعنواف األصوؿ الفمسفية والمعرفية لمسيمياء وأىـ
مبادئيا ،مف خالؿ عدة مباحث تتمثؿ في جيود العرب في ىذا المجاؿ كمبحث أوؿ

باإلضافة إلى نظرية غريماس في السيميائية

وأىـ المصطمحات السائدة

في المجاؿ

وغيرىا.
في حيف أف الفصؿ الثاني جاء تطبيقيا عالجت فيو كيفية توظيؼ المنيج السيميائي
عند رشيد بف مالؾ مف خالؿ كتابيف لو" قاموس مصطمحات التحميؿ السيميائي لمنصوص
(عربي-انجميزي-فرنسي)" و كتاب" السيميائيات السردية".
باإلضافة إلى التطرؽ إلى بعض المصطمحات الواردة في القاموس وختمة بحثي ىذا
كسائر البحوث بخاتمة وقائمة المصدر والمراجع التي اعتمدت عمييا في بحثي.
أما المنيج المتبع في ىذه الدراسة فقد اخترت أف يكوف المنيج النقدي التحميؿ الذي
يحمؿ شعار" دراسة النص في ذاتو ومف أجؿ ذاتو".
غير أنني واجية عدة صعوبات لمقياـ بيذا العمؿ وىذا ألف مجاؿ السيمياء مجاؿ
واسع ومتشعب وكذا صعوبة فيـ المصطمحات وىذا راجع إلى قمة الترجمة ،صعوبة أسموب
رشيد بف مالؾ ،باإلضافة إلى شحة المراجع المتصمة بالنقد السيميائي الجزائري.
غير أنني تخطيت ىذه الصعوبات بتقديـ ىذا العمؿ المتواضع ،فإف وفقت في ذلؾ
فيذا بفضؿ اهلل وىذا ما كنت أطمح إليو ،واف أخطأت فاهلل وحده يعمـ بكؿ شيء.

المدخل:
 .1مفيوم السيميائية لغة واصطالحا:
إف الشيء األوؿ الذي عمينا أف نوجيو قبؿ أف نسترسؿ في الحديث عف ىذا الموضوع
ىو قضية المصطمح (السيمياء) مثمما مثؿ باقي االتجاىات النقدية األخرى ،خاصة ونحف
في تصفحنا لمعديد مف الكتب رأينا ذاؾ التعدد في تحديد اإلصالح الدقيؽ لمصطمح
السيمياء الذي انبثؽ مف اختالؼ في المصادر الثقافية ،باإلضافة إلى أنو مجاؿ عممي

متشعب ومتنوع ،وبالرغـ مف محاولة العديد مف الباحثيف في تقريب مفيوـ ىذا العمـ إلى
األذىاف إال أنو ال يزاؿ مبيما لكف ىذا ال ينفي حقيقة أف ىذه المصطمحات دالة في
عموميا عمى أف العالمة ىي أنظمة رامزة ودالة.
وعميو فإف التعريؼ المغوي واالصطالحي لسيمياء جاء كالتالي:
أ .لغـــة :بالرجوع إلى " لساف العرب" إلبف منظور"نجد" السمة " والسيماء" و" السيمياء" كميا
تدور حوؿ العالمة :كالعالمة التي توضع عمى الشاة...إلخ ،واألصؿ في ىذه الكممات
ىو "وسمى" إذ حولت ياء لسكونيا ،وانكسار ما قبميا" بسيمى" ومنيا استعممت سيما وسيماء
وسيمياء."1
كذلؾ نجد في جؿ المعاجـ ،مادة سوـ" :العالمة ،القيمة ،ومنو السمة ،السيمة،

السومة ،السيما ،السيمياء ،وكميا تعني العالمة سواء كانت لغوية أو غير لغوية".2

كذلؾ جاء :ىذا المصطمح في العديد مف اآليات في القرآف الكريـ ،وأغمبيا تعني

العالمة كقولو تعالى ":سيماىم في وجوىيم من أثر السجود" 3يعني عالمات نورانية ،أو
نور يعرؼ بو وجو المصميف يوـ القيامة .وكذا قولو تعالى ":وتعرفيم بسيماىم" 4الفقراء تبدو
عمييـ عدة عالمات ،كالتعب ،الشحوب ،النحافة .....إلخ.
إذف وجود ىذه التسمية قديـ جدا ،فيو أوال موجود في القرآف الكريـ كما كاف لو اتصاال
بالعديد مف العموـ كالكيمياء والطب وغيرىا كما استعممو العرب في معامالتيـ اليومية"
كالخيؿ المسومة فيي التي عمييا عالمات الكي بالميسـ لتعميميا واعطائيا ىويات...
وأوؿ ظيور لمسيميائية كاف سنة  1971مكتوبا كالتالي

SEMEIOLOGIE

في عمـ التشريح عمى عمـ دراسة األعراض".5

وكاف داال

واذا بحثنا عف المعنى المّغوي لمصطمح سيمياء في المعجـ " الروس" نجده يقوؿ ":

يتكوف مف معنييف ىما  )Semeion-Signe(:وىو العمـ العاـ لمعالمات أو اإلشارات ،الخاص
 -1عبدالواحدالمرابط،السيمياءالعامةوسيمياءاألدبمنأجمتصورشامؿ،ط ،1داراألماف،الرباط ،2010 ،ص .18
 -2فيصالالحمر،الدليؿ السيميولوجي،ط،1دار األلمعية،الجزائر ،2011،ص .7
 -3سورة الفتح ،اآلية .29

 -4سورة البقرة ،اآلية .273

 -5فيصالالحمر،الدليؿ السيميولوجي ،ص .8

بقوانيف المنوطة في الحياة االجتماعية ،كما نجدىا تنقسـ إلى شطريف ( )Sima/Lagieأي
العمـ العاـ لإلشارات".6

وعميو أرى بأف أكثر المعاني التي يشير إلييا مصطمح سيمياء ىي عمـ اإلشارات،
وعمـ لمعالمات ،وىذا ما نجده كذلؾ في المعاجـ والقواميس.
ب .اصطالحا :يجب عمى كؿ طالب أو باحث ،أف يعود إلى المرجعية المعرفية لكؿ
مصطمح وىذا قصد اكتشاؼ بعده الداللي واالستفادة منو فيما يخص بحثو ،خاصة
المصطمحات التي تعرؼ خمط اصطالحي كمفيوـ السيمياء مثال.
أمافي المجاؿ العربي فقد ظيرت فيو عدة مصطمحات كعمـ العالمات عمـ الدالئؿ،
عمـ اإلشارات ،عمـ الرموز وغيرىا كما سبؽ وذكرنا.
أما عند الغرب اقتصرت عمى مصطمحيف

أحدىما

أوروبيSémiologie

واآلخر

أمريكي " ، Semiotieإذف يشيع استعماؿ ىاذيف المصطمحيف لتعييف عمـ العالمات في
سابقةSémio

الغرب ،وىما كممتاف مركبتاف تشتركاف في

واحدة ىي التي يعود أصميا إلى

الكممةاليونانيةSéméionوتعني السمة أو العالمة ،لكنيما تختمفاف مف حيث الشاسعة
ففي المصطمح األوؿ نجد

Logie

الخطاب.7"...

Suffixce

التي يعود أصميا إلى الكممة اليونانية وتعني

إذف ما ألفت انتباىي لموىمة األولى ىو أف كممة سيميولوجيا مف أصؿ يوناني بحت
الذي يعني العالمة و يعني الخطاب.
"أما عف اختبار المصطمح األوؿ أي كاف مف قبؿ العالـ
فيردينانديسويسبرDessaussre

المّغوي السويسري

 *)1;11-1:79(F.في بدايات القرف العشريف لمداللة عمى

عمـ عاـ لمعالمات ينطمؽ مف المسانيات ،بينما ثـ اعتماد المصطمح الثاني مف قبؿ شارؿ

 -6فيصالالحمر ونبيؿ دادوة ،الموسوعة األدبية ،دار المعرفة ،الجزائر ،ج ،2008 ،1ص .190
 -7عبدالواحدالمرابط،السيمياءالعامةوسيمياءاألدب ،ص

.

* فرديناف دي سوسير ،عالـ لغوي مف أصؿ بروتستانتي ،ولد بجنيؼ ،مف مؤلفاتو مذكرة في النظاـ البدائي لمصوائت...

إلخ.

* شارؿ سندرس بيرس ،فيمسوؼ مف أصؿ أمركي.

سندرس

بيرسH.S.Piers

المنطؽ والفمسفة."8

( *)1;11-1:81ليدؿ عمى عمـ عاـ لمعالمات يصدر عف

وعميو نرى بأف دي سوسير يعرؼ السيميولوجيا بأنيا مجموعة مف العالمات مثميا مثؿ
العالمات الموجودة في المغة ،كالتي تستعمؿ في الصـ والبكـ واشارات المرور وغيرىا ،أما
بيرس يؤسس لسيميولوجيا بتحميمو لمعالمات المختمفة ،مف أبسط شيء إلى أعقد صورة
لمتواصؿ عمى أعمى مستوى ،ونستنتج مف كؿ ىذا أف المنيج السيميائي كنظرية يعني دراسة
حياة والعالمات المغوية ،فكاف كؿ منيما مستقال ومنفصال و عف اآلخر انفصاال إلى حدما.
 .6نشأة السيميائية وتطورىا:
ىـ اإلنساف وانشغالو الكبير في ىذه الحياة ىو أف يعطي دالالت
لقد كاف وال يزاؿ ّ
لتصرفاتيولسموكو ولمعالـ مف حولو وأف يتواصؿ مع اآلخر بتمؾ الدالالت ومف خالليا .وبما
أف التفكير السيميائي بمعناه العاـ يشمؿ كؿ عممية تأمؿ وتفسير لمداللة وتوظيفيا ،فإنو مما
ال شؾ فيو أف ىذه السيمياء تضرب بجذورىا في أقدـ العصور وذلؾ بحكـ ارتباطيا الشديد
بالنشاط الذىني البشري عموما.
" وعميو تعود البدايات األولى لمسيمياء إلى قدماء اليوناف وبالتحديد إلى الرواقييف،
خالؿ النصؼ األوؿ مف القرف العشريف ،وذلؾ بصفتيا عمما شامال يدرس كيفية اشتغاؿ
األنساؽ الداللية التي يستعمميا اإلنساف.
وأف الرواقييف ىـ أوؿ مف قالو بأف لمعالمة داؿ ومدلوؿ ،أي يفيد الصوت (المدلوؿ)
والشكؿ (الداؿ).

"9

كما كانت لنظرات القديس الجزائريأوغسطيف ،أث ار أيضا حيف حدد لإلشارة بأنيا ما
حدد المعنى بكونو (عالقة
يحمؿ في نفسو معنى ،ما يدؿ خارج نفسو عمى شيء ما مثمما ّ

 -8المرجع السابؽ ،ص .17
-9

ميشاألريفييجانكمودجيرو

لوي،السيميائيةأصولياوقواعدىا،تر:

رشيدبنمالؾ،مراجعةوتقديـ،عزالدينمناصرة،منشوراتاالختالؼ،الجزائر ،2003 ،ص ( 25بتصرؼ).

بيناإلشارة والشيء المشار إليو ،أي أف السيمياء دراسة العالمات في إطار االتصاؿ
والتواصؿ.
" وبعدىا وفي حوالي القرف السابؽ عشر ميالدي بدأ بزوغ السيميائية عند كؿ مف جوف
لوؾ واليبنز ،في عدة أعما لمثؿ كتاب" مقاؿ حوؿ الفيـ البشري" لجوف لوؾ ،الذي آلفو
سنة  ،1;81الذي يتطرؽ فيو إلى دراسة كيفية توصيؿ معارفنا إلى اآلخريف ،كذلؾ الدالئؿ
التي نستخدميا لفيمنا لألشياء وكيفية توصيميا".

10

وعميو فإف السيميائية برزت كمنيج نقدي ،في ستينات القرف العشريف المنيج الذي
يبحث عف مولدات النصوص ،وعمـ األشكاؿ الذي يدرس الدالالت بغض النظر عف
محتواىا ،لذلؾ نرى بأف التفكير السيميائي سبؽ لو أف عبر عف نفسو مف خالؿ تصورات
ومفاىيـ نظرية ،منيا ما جاء ضمف الخطاب الفمسفي اليوناني وفي ثنايا الفكر العربي القديـ
وكذا فمسفات القروف الوسطى األوروبية وعصر النيضة واألنوار ،غير أنالسيمياء لـ تتأسس
بصفتيا عمما شامال ألنساؽ الداللة إال في نياية القرف التاسع عشر وبداية القرف العشريف،
فكانت إذف المسانية المّغوية مع دي سوسير الذي كاف يميد لعمـ مستقؿ أرسى قواعده مف
المسانيات ليدعوا إلى عمـ عاـ يدرس حياة العالمات داخؿ المجتمع.

لذا نجد تممؾ العالقة القوية بيف السيميائية المعاصرة والنموذج البنيوي المعاصر ،أما
بالنسبة لمفيمسوؼ األمريكي شارؿ سندرس بيرس فيو يرى بأف السيميائية ىو الدستور أي
الشيء الضروري الشكالنيمإلشارات.

 -10المرجع نفسو ،ص ( 25بتصرؼ).

الفصل األول:
 -0األصول الفمسفية لمسيمياءو جذورىا المعرفية:
مف أجؿ فيـ أي فكرة أو طرح ،يجب عمينا االستناد عمى الخمفية أو المرجعية المعرفية
وكذا الظروؼ التي انجبتيا ،والبيئة التي ترعرعت وتطورت فييا باإلضافة إلى األسباب
التي دفعت بيا لموجود.
سبؽ لي أف تطرقت في المدخؿ عف بدايات السيميائية التي كانت عند الرواقيوف عند
تمييز ىـ بيف الداؿ والمدلوؿ(الصوت والشكؿ) وىي الفكرة التي بنيت عمييا السيميائي.

تستند السيميائية إذف عمى أرضية فمسفية ثرية تمتد أصوليا إلى الفكر اليوناني منذ
أفالطوف وصوال إلى آخر البحوث النفسية واالجتماعية مع ماركس ودوركايـ ،حيث ارتبط
ظيورىا حسب أكثر اإلستقصاءات دقة بأربع مصادر تأسيسية ىي كاالتي:
 الفمسفة التداولية  :التي بمورىا بيرس عندما وضع األرضية المنيجية والمفاىمية لعمـعاـ يدرس جميع انواع العالمات.
 المسانيات البنيوية :التي شيدىا عالـ المّغة دي سوسيرعندما وضع في نفس الفترةتقريبا مع بيرس أي بداية القرف العشريف نظرية مستحدثة لدراسة العالمات المّغوية.
 فمسفةاالشكاؿ الرمزية :التي بمورىا الفيمسوؼ االلماني أرنستكاسيرE. Cassirerالذي وضع قبيؿ أوساط القرف العشريف تصورات عميقة وغنية حوؿ االنساؽ
الرمزية التي يستعمميا اإلنساف ويعيش داخميا.
 أبحاث فمسفة المّغة والمنطؽ :التي سادت في التقاليد االكاديمية االمريكية فيمنتصؼ القرف العشريف التي انطمقت مف تصورات المنطؽ الرمزي لمدرسة فينيا ،
التي سرعاف ما تقطعت مع مفاىيـ بيرس ،لتفضي إلى مبحث لمعالمات عاـ".11
إذف ترجع األصوؿ الفمسفية لمسيمياء لتزاوج عدة مدارس واتجاىات وقد فتحت
ىذه التصورات الطريؽ أماـ اجتيادات عممية أخرى مست عدة مياديف مختمفة أدت إلى
تشكؿ عدة مدارس سيميائية لكف مع الحفاظ عمى العنصر األساسي لمدراسة السيميائية اال
وىو العالمة.
" إضافة إلى ذلؾ اخذت السيميائية العديد مف مبادئيا مف الوضعييف الذيف اعتبروا
المّغة كميا رموز ،كوف الفمسفة الوضعية تميؿ إلى الشكؿ ،وىذا باعتبار المغة عالمة

والعالمة ركف مف أركاف التواصؿ بيف البشر والعالـ الخارجي" .12كذلؾ تأثرت السيميائية

بالمدارس التجريبية فأوؿ مف استخدـ مصطمح سيميوطيقا في العصر الحديث ىو الفيمسوؼ

 -11عبدالواحدالمرابط،السيمياءالعامةوسيمياءاألدب ،ص ( 8-7بتصرؼ)
 -12بشير ت اوريرت،مناىج النقد االدبي المعاصر دراسة في االصوؿ والمالمح واالشكاالت النظرية والتطبيقية ،ط ،1دار
الفجر ،الجزائر ،2006 ،ص ( .110بتصرؼ).

اإلنجميزي التجريبي" جوف لوؾ" ،مف خالؿ اىتمامو بالطرؽ الموصمة إلى التعرؼ عمى نظاـ
الفمسفة واألخالؽ مف خالؿ دالئؿ العقؿ التي يستخدميا لفيـ األشياء والتواصؿ.
كما ارتبط المشروع السيميائي باسـ العالـ المغوي دي سوسير ،أكد سوسير في نظريتو
المغوية عمى تجانس وتآلؼ الوحدات المميزة لمختمؼ مستويات التنظيـ المغوي وارتباطيا
بعمـ واحد ،اطمؽ عميو إسمالسيميولوجيا"

13

إذف االنطالقة األولى لتصورات سيمياء حديثة

كانت مف لسانيات دي سوسير ،وىي الفكرة األكثر انتشا ار مف غيرىا ،فكاف ىذا الظيور
عمينا مع دي سوسير وال ننسى كذلؾ بيرس ألف أبحاثو كانت في نفس الفترة مع دي
سوسير.
كما نجد أف السيميائية سارت في اتجاىيف ال يناقض أحدىما األوؿ يحاوؿ تحديد
وقدميد ليذا االتجاه بيرس ،أمااالتجاه الثاني فيركز عمى
ماىية العالمة ودرس مقوماتيا
ّ
توظيؼ العالمة في عممية التواصؿ ونقؿ المعمومات ،وقد سمؾ ىذا المنحى دي سوسير"
كاف إذف ظيور السيمياء أوؿ مرة كاقتراح في المحاضرات سنة  1;11في محاضراتدي
سوسير الذي وصفيا كعمـ مستقبمي يوسع دائرة المسانيات بدراية حياة

العالمات في

المجتمع .قائال  ":ينبغي أف يتساءؿ أصحاب السيميولوجيا عندما ينتظـ أمرىا كعمـ إذا كانت
طرؽ التعبير التي تقوـ عمى دالئؿ طبيعية صرفة كالتعبير الكمي باإلشارات"...

14

" أما

عند بيرس كانت مالمح ىذا العمـ تظير في نصو الشيير حوؿ كوف السيميولوجيا
عمماإلشارة الذي يشمؿ جميع العموـ اإلنسانية والطبيعية األخرى فيقوؿ ":ليس باستطاعتي
أف أدرس أي شيء في الكوف كالرياضيات واألخالؽ ،والميتافيزيقا والجاذبية األرضية...

إلى عمى أنو نظاـ سيميائي".15

يظير مف خالؿ ما قدمو بيرس ودي سوسير نستنتج بأف بوادر عمـ لمسيمياء كاف
بطريقة مباشرة مف خالؿ الدروس والمحاضرات المذاف كاف يقدمونيا إذف فالتأمؿ في العالمة
قديـ عرفتو معظـ الحضارات اليونانية والعربية ويمكف وتمخيص األصوؿ الفمسفية والمعرفية
لمسيميائية في النقاط التالية:
 -13عمي شناوة آؿ وادي ،النقد الفني دراسة في المفاىيـ والتطبيقات ،الرضواف لمنشر والتوزيع ،عماف ،2013 ،ص .97
 -14فيصالالحمر،الدليؿ السيميولوجي ،ص .8
 -15المرجع نفسو ،ص .9

 الفكر اليوناني القديـ بصفة عامة والرواقييف بصفة خاصة. الفكر الفمسفي والمنطقي (بيرس ،كارناب وغيرىـ). المسانياتالبنيوية بكؿ مدارسيا واتجاىاتيا. فمسفة األشكاؿ الرمزية.أما عف مبادئيا :يظير لنا مف أوؿ وىمة ،أف السيميائية تعني بدراسة حياة العالمات
المغوية) في النص دراسة منتظمة ،وتنطمؽ مف التركيز عمى العالقة بيف الداؿ
(المغوية وغير ّ
المغة ،األدب
والمدلوؿ" ،كما تسعى السيميائية إلى تحويؿ العموـ اإلنسانية (خصوصا ّ

والفف) مف مجرد تأمالت وانطباعات إلى عموـ بالمعنى الدقيؽ لمكممة ،ويتـ ليا ذلؾ عند
التوصؿ إلى مستوى مف التجرد يسيؿ معو تصنيؼ مادة الظاىرة ووصفيا مف خالؿ أنساؽ

مف العالمات تكشؼ عف األبنية العميقة التي تنطوي عمييا"

16

كما تبحث السيميائية عف

المعنى ،مف خالؿ بنية االختالؼ ولغة الشكؿ والبنى الدالة.
و" مف أجؿ ذلؾ يفكؾ النص ويعاد تركيبو مف جديد لتحديد ثوابتو البنيوية وىذا العمؿ يقوـ
عمى المبادئ التالية:
 التحميؿ المحايث :يبحث عف العالقات الرابطة بيف العناصر إلنتاج المعنى. التحميؿ البنيوي :يتمثؿ في ذلؾ النظاـ مف العالقات التي تربط بيف عناصر النص. تحميؿ الخطاب :يعد الخطاب في مقدمة اىتمامات التحميؿ السيميائي الذي ييتـبالقدرة الخطابية وىي القدرة عمى بناء نظاـ إلنتاج االقواؿ".17
 -6جيود العرب في ىذا المجال:
والحقيقة أنو ال يخمو التراث الفكري ألي شعب متحضر مف تصورات سيميائية ،ولعؿ
ذلؾ يتضح أكثر عندما يتعمؽ األمر بالتراث العربي السيما وىو تراث قائـ في األساس

السوداف ،كمية المّغات،
 -16سعدية موسى عمر البشير ،السيميائية أصوليا ومناىجيا ومصطمحاتيا ودقة عممية ،جامعة
ّ
د ت ،ص .12

 -17المرجع نفسو ،ص.12

عمى تفكير لغوي بالغي ،فقد خاض المغويوف العرب في فحص الظاىرة المغوية مف حيث

نشأتيا وتكوينيا وخصائصيا البنيوية والداللية والتداولية".18

لقد تحدث الكثير مف العمماء العرب القدامى عف ىذا العمـ في مؤلفاتيـ ومارسوه قبؿ
أف تقعد لو القواعد وتوضع لو األصوؿ ،فقد تحدث كؿ مف الغزالي وابف سينا عف المفظ
بوصفو رم از وعف المعنى بوصفو مدلوال والبف سينا مخطوطة عنوانيا :كتاب" الدرر النظيـ
في أحواؿ عموـ التعميـ" ورد فييا فصؿ تحت عنواف عمـ السيمياء.
كما حفمت كتب المنطؽ وعموـ المناظرة وأصوؿ الفقو والتفسير والبالغة والنقد
بتصورات عميقة حوؿ العالماتالمغوية وغير المغوية ،مما يسمح بتبيف نظريات سيميائية في
غاية النضج.
" لذا نجد ابف خمدوف يقوؿ ":المسمى بالسيمياء نقؿ وضعو مف الطمسمات إليو في

اصطالح أىؿ التصوؼ...فحدث بذلؾ عمـ أسرار الحروؼ وىو تفاريعالسيمياء.19"...

وقد استخمص عادؿ فاخوري في بحثو الياـ حوؿ التصورات السيميائية عند الفرابيوابف
سينا والجرجاني وغيرىـ ،أنو انطالقا مف بعض المفاىيـ األولية التي وضعتيا الفمسفة
اليونانية ،والتي كانت محصورة ضمف الداللة المفظية ،توصؿ العرب تدريجيا إلى تعميـ
مجاؿ أبحاث الداللة عمى كؿ أصناؼ العالمات.
لقد ظير اىتماـ النقاد العرب واضحا بالسيميائية ،حيث نجد العديد مف المصنفات
تظـ في طياتيا قراءات نقدية ،خاصة آثار كؿ مف المدرستيف الرواقية والمشائية ،حيث
تجسدت في عموـ التفسير والتأويؿ والنقد وكذا المناظرات .وىناؾ البعض اآلخر مف الباحثيف
العرب في ىذا المجاؿ مف إستعاف أو إستند عمى مصادر أجنبية الشيء الذي أدى إلى
وجود اختالؼ في طريقة تناوليا كمصطمح.
ورغـ ىذا االضطرابالذي يعرفو المصطمح إال أف ىناؾ أقالـ كثيرة سواء محاضرات أو
كتب مترجمة أو غيرىا أمثاؿ محمد البازغي سامي سويداف-سعيد بف كراد -سعيد يقطيف-
رشيد بف مالؾ.

 -18عبد السالـ المسدي ،التفكير المساني في الحضارة العربية (الدار العربية لمكتاب ) تونس ،1986 ،ص .180
 -19سعدية موسى عمر البشر ،السيميائية أصوليا ومصطمحاتيا ،ص .10

" فإذا كانت التصورات السيميائية القديمة متفرقة مشتتة في مختمؼ المباحث الفمسفية
والمنطقية والمغويةوالدينية وغيرىا ،فإف ما يميز السيمياء الحديثة ىو ميميا إلى تركيز
االىتماـ بالعالمات المختمفة في إطار مبحث شامؿ خاص بيا أصبح ممكنا مع السيمياء
الحديثة استجماع مختمؼ العالمات مف مجاالت متنوعة ضمف مبحث واحد عاـ يركز

عمى الخصائص المشتركة بينيما".20

ورغـ تمؾ الضبابية ،التي سادت عند السيميائيف العرب القدامى وذلؾ لتعدد العموـ
وتنوع المباحث ،إال أنيـ كانوا يمارسونيا بدقة ويفصمونيا كؿ حسب مشاربو اإليديولوجية،
ونحف يكفينا منيا أنيا دليؿ ساطع عمى ريادة عمماء العرب وثرائيـ الثقافي في ىذا المجاؿ
وتعتبر مساىمة ميمة في الداللة ،حيث توصؿ العرب إلى تعميـ مجاؿ أبحاث الداللة عمى
كؿ أنواع العالمات.
وكما نجد لمسيميولوجيا آثار غريبة فميا أيضا آثار عربية " ،فيذا إبف سينا يعرفيا
في كتابو المقدمة قائال ":عمـ السيمياء عمـ يقصد فيو كيفية تمزيج القوى التي في جواىر
العالـ األرضية ليحدث عنيا قوة يصدر عنيا فعؿ غريب"

21

باإلضافة إلى جيود العرب

المحدثوف الذيف عرفوا ىذا العمـ ومارسوه فنجد فييـ عدة اتجاىات منيـ مف فضؿ المصطمح
الفرنسي

Simiologie

وىناؾ مف آثر االنجموأمريكي " سيموطيقا" أما الصنؼ الثالث فقد فضؿ

العودة إلى المصطمح القديـ " السيمياء" و بالرغـ مف اختالؼ كؿ ىذه االتجاىات استطاع
المنيج السيمولوجي ،يكوف نافذة فتحت المجاؿ ألقالـ إبداعية راقية ،واستقباؿ رؤى نقدية
أدبية جديدة ،حركت عجمة النقد األدبي ودفعت بو إلى األماـ.
ورغـ تأخر جيود النقاد الجزائرييف في مواكبة المنجز العربي عمى غرار الدوؿ
العربية األخرى إال أنو أبدى منذ ثمانينات القرف العشريف جنوحة وميولة ليذا النوع مف
المعرفة.
 -3سيميائية بيرس

 -20عبدالواحدالمرابط،السيمياءالعامةوسيمياءاألدب ،ص .31
 -21فيصالالحمر،الدليؿ السيميولوجي ،ص .198

يعود الفضؿ في تطور وتبمور النظرية السيميائية إلى الفيمسوؼ األمريكي تشارلز
سندرس بيرس ،غير أف طروحاتو تعتبر غاية في األىمية والتعقيد في المشروع السيميائي،
ولكف تفسيره لمعالمة وكيفية عمميا ال تختمؼ كثي ار عف الطرح البنيوي االلسني.
" يرتبط إتجاىالسيمياء التداولية بالتقميد العممي والفمسفي الذي أرساه شارؿ موريس فيما
بعد ،كما يتعمؽ ىذا إلتجاه أيضا مع تصورات المناطقة وفالسفة المغة ..وتتميز السيمياء
التداولية بتصورىا الشمولي والدنيامي لمعالمة ،إذ تعدىا كيانا ثالثيا تتفاعؿ داخمو العناصر
التركيبية والداللة والتداولية ،في إطار سيرورة دائمة"

22

ما فيمتو مف ىذا الطرح أف سيمياء

بيرس تتميز بالشمولية ،فيي تدرس كؿ شيء ميما كاف دراسة سيميائية (اقتصاد ،تاريخ،
عموـ )...نستطيع أف نقوؿ عنيا أنيا تستوعب كؿ شيء وتعمؿ عمى إيجاد قواعد لمتميز بيف
الصحيح والخطأ (المنطؽ).

أسس بيرس بحوثو عمى أسس فمسفية منطقية ،ولقد جعؿ العالمة ثالثية المبنى".23
تبنى بيرس مصطمح السيميوطيقا مف التسمية التي أطمقيا جوف لوؾ عمى العمـ

الخاص بالعالمات والدالالت المنشؽ عف المنطؽ الذي يعتبره جوف لوؾ عمـ المغة وعمؿ
بيرس جاىدا لتطوير ىذا المفيوـ ،وقد استعاف بمجموعة مف التعريفات بيدؼ تصنيؼ الواقع
في مجموعات مختمفة مف العالمات.
" يؤكد بيرس أيضا عمى أىمية العالمة في عالقاتيا بعوالـ ثالثة عالـ الممكنات وعالـ

المجودات والواجبات مستندا في ذلؾ إلى التراث الظاىراتي ومقوالتو".24
تنقسـ العالمة حسب بيرس إلى:

 "عالقة العالمة بالمرجع :يطمؽ بيرس عمى المجموعة األولى مصطمحات مف قبيؿالرمز -االمارة -األيقونة ،أما الرمز فيو إشارة تقود إلى الشيء عبر تداعي األفكار
وىو عالمة مجازية ،واأليقونة تدخؿ في عالقة مشابية مع الواقع وتظير في
خصاص الشيء المشار إليو ،واألمارة عالمة مشابية مع الواقع وتظير في الواقع.
 .22عبد الواحد المرابط ،السيمياء العامة وسيمياء األدب ،ص .79
 .23ىادية السالمي ،التناص في القرآف ،دراسة سيميائية لمنص القرآني ،ط ،1عالـ الكتب الحديث ،عماف ،2014 ،ص
.76
 .24المرجع نفسو ،ص .76

 وفقا لماىية العال مة :ويطمؽ عمى أقساـ المجموعة الثانية ىذه المصطمحات العالمةالمفردة والعالمة العرفية والعالمة النوعية ،وال تشكؿ العالمة المفردة عالمة إال عندما
تتجسد فعميا ألنيا تتضمف عالمات عرفية كالنصب التذكاري والصورة الشمسية.
 وفقا لتصوير المؤوؿ :نجد في المجموعة الثالثة المصطمحات التالية :حجة ومقوؿوخبر والحجة عممية عقمية قد نثبت بيا شيئا أو ننفيو كأف نستنتج مف رؤية الدخاف
المتصاعد أف ىناؾ نارا"

25

إذف ستند سيمياء بيرس إلى سياؽ فمسفي تفسيري مستوحى مف كانطوىيفؿ ،ىي عبارة
عف مفاىيـ ومصطمحات مخصوصة ومبكرة تدرس العناصر البارزة عمى مستوى الفكر لكي
تميز طبقاتيا وتصنفيا ضمف مقوالت عامة ،كما تميز عمؿ بيرس بقدرة عجيبة عمى إدماج
جميع وجيات النظر التي يمكف أف تسمط عمى العالمة ،الشيء الذي مكنو مف تحصيؿ
سبعة وعشريف نوعا مف العالمات ،تبعا لمستويات التحميؿ وفروعو السيمياء وسع بيرس مف
نطاؽ تعريؼ العالمة إلى خارج مجاؿ المسانيات (مجاؿ الكالـ عمى عكس دي سوسير الذي
حصرىا داخؿ حمقة الكالـ ،في حيف بيرس اعطى تحديد لمعالمة اكثر شمولية وقدميا في
تصنيؼ مثالي كما سبؽ وقمت حيث أعطاىا بعد عمميا لمبحوث السيميائية القادمة.
"بتعبير آخر العالمة عند بيرس ىي "تمثيؿ لشيء ما بحيث يكوف ىذا التمثيؿ قاد ار عمى
توصيؿ بعض جوانبو لشخص ما ،ويمكف أف نختصرىا في المخطط التالي:
المفسرة"

26

الموضوع

المصورة

العالمة عند بيرس

 .25ىادية سالمي ،التناص في القرآف ،دراسة سيميائية لمنص القرآني ،ص ( 76بتصرؼ)
 .26من محاضرة األستاذ فاتح كورعلي ،جامعة البويرة ،سنة .2013-2012

تعنى السيميائية إذف ،بالعالمة عمى مستوييف ،المستوى األوؿ ينشغؿ بماىية العالمة
وجودىا وطبيعتيا وعالقتيا بالموجودات األخرى ،أما المستوى الثاني فيو تداولي يعنى
بفاعمية العالمة وتوظيفيا.
يطمح تصور بيرس إلى أف يكوف عمما لجميع أنساؽ العالمات لغوية كانت او غير
لغوية ،وتبدو والسيميولوجيا مف خالؿ ىذه المحاولة مجرد مشروع مازاؿ يبحث في الواقع عف
أطره المرجعية وعالقاتو ببقية العموـ ،وتندرج بحوث بيرس ضمف المقاربة التي تؤوؿ
العالمات فييا نفسيا بنفسيا ،إذف بيرس ال ينظر إلى العالمة في ثباتيا وسكونيتيا واّنما في
حركية عناصرىا وعالقتيا المولدة لمداللة باستمرار ومنو نفيـ بأف موضوع سيمياء بيرس في
واقع األمر ليس ىو العالمة واّنما اشتغاليا وحركتيا.
 -4أىم المصطمحات السائدة في ىذا المجال:
إف االحتكاؾ المتواصؿ بيف السيميائية والعموـ األخرى ،جعؿ الدراسات المغوية
متكاممة في جميع المياديف ،وىكذا حدث التأثيروالتأثر ،ما نتج عنو عدة مصطمحات
تشكؿ الحجر األساس التي تبنى عميو السيميائية.
عرفت ىذه المصطمحات انتشا ار واسعا في بداية الستينات لتصبح بعد ذلؾ مفاىيـ
مركزية ولعؿ أىميا:


العالمة  :العالمة مفيوـ أساسي في السيميولوجيا ،فالعالمة تمثؿ شيئا آخر

تستدعيو بوصفيا بديال لو ،والعالمة أو المثؿ شيء معيف يحؿ محؿ شيء معيف
بالنسبة لشخص ما بخصوص ما وبدرجة ما ويمكف أف تكوف العالمات طبيعية أو
اصطالحية (عرفية) إعتباطية أو معممة مشفرة أو غير مشفرة وتتألؼ العالمات مف
عنصريف

أحدىما

محسوس(التعبير/الداؿ)

واآلخر

غير

محسوس

(المضموف/المدلوؿ).27
تحتؿ العالمة حي از ال بأس بو في الدراسات المسانية ونقدية فيي ال تستقر عمى داللة
واحدة بؿ تتغير حسب موقعيا في نسؽ الجممة ،فيي تعطينا الكثير مف المعاني ،فنكتسب
 -27فيصالألحمر،السيميائية الشعرية ،جمعية االمتناع والمؤانسة ،2005 ،ص .281

عدة معاني وفوائد ويمكف لمعالمة اف تكوف طبيعية أو اصطالحية (اعتباطية) متفؽ عمييا،
تتكوف العالمة مف عنصرينميميف ىما الداؿ والمدلوؿ (الصوت والمعنى).
تعتبر العالمة المصطمح الرئيسي في السيميائية والنقطة المركزية التي تدور حوليا
البحوث السيميائية "،تدرس العالمة في مستوييف:
المستوى األوؿ لو ثالثة أبعاد:
 البعد النظمي السياقي :يدرس الخصائص الداخمية في منظومة العالمات. البعد الداللي :ييتـ بالعالقة بيف العالمات وبيف مدلوالتيا. البعد التداولي :يدرس الصمة بيف العالمة ومف يتداوليا.أما المستوى الثاني :نجد أندي سوسير يعرؼ العالمة بأنيا إتحاد ال ينقصـ بيف الداؿ

والمدلوؿ.....ال يمكف فصؿ طرفييا (الدالوالمدلوؿ).28

إف األىمية الكبيرة ليذا المصطمح ،جعمت الكثريف يسموف ىذا العمـ بعمـ العالمات،
ومنيـ بيرس الذي يميز بيف أنواع العالمات فقسميا إلى ثالثة:
 العالمةاأليقونة  :IconicSignالتي بينيا ما تدؿ عميو محاكاة كالخرائط. العالمة اإلشارية :Indexical Signبينيا وبيف مدلوليا تالزـ مشيود. العالمة االصطالحية  :Symbolوىي الرمز مثؿ إشارات المرور".29

التأويل " :يعني اخذ المعنى عمى غير معنى الكممات بتجاوز الظاىر إلى الخفي
ففياالصطالح :ىو صرؼ المفظ عف المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليؿ
يقترف بو .وتتداخؿ حدوده في كثير مف األحياف مع مصطمحيف آخريف ىما
الشرح والتفسير ،غير أف جؿ العمماء اتفقوا عمى أف التفسير خاص بدراسة
األلفاظ والجمؿ دراسة معجمية ،أما الشرح يجمع بيف الدراسة الداللية والتفسير

 -28بشير تاوريرت،مناىج النقد االدبي المعاصر  ،دار قرطبة لمنشر ،االدار البيضاء(،د ت) ،ص ( .136بتصرؼ).
 -29السيميائيةوالسيميولوجياعند بيرس ودي سوسير-منتديات الشرؽ أوف اليف -موقع إلكتروني.

والسرد ،غير أف عمماء األصوؿ جعموا لمتأويؿ شروط منيا :موافقتو لمغة واستناده
عمى الدليؿ القوى...إلخ".30
التأويؿ مف المصطمحات الميمة في مجاؿ السيميائية فيو يساعدنا في استجالء
المعنى الخفي أو بتعبيرآخر المعنى الذي يميؿ إليو أكثر المصطمح.


المعنى:باإلضافة إلى مفيومي العالمة والتأويؿ يرد مصطمح المعنى ضمف
المصطمحات الميمة والبارزة كذلؾ ،المعنى مف المفاىيـ التي تبعث عمى
التحرير والضبط وعمى الرغـ مف االستعماؿ العادي ال يميز إال ناد ار بيف
المعنى والداللة.



المحايثة :ىو ما أعطى بشكؿ سابؽ عمى الفعالإلنساني تمفصالتو فيي كما
يشيرالالند :مرتبط بنشاطيف ،نشاط يحيؿ عمى كؿ ما ىو موجود بشكؿ ثابت
عند كائف ما وآخر يحيؿ عاما يصدر عف كائف ما معب ار عف طبيعتو األصمية.31

مشروع غريماس في السيميائية:
شيدت سنوات الستينات ميالد مدرسة جديدة اال وىي مدرسة باريس ،بزعامة
المعجميأ.ج غريماس  ،* A.J Greimesصاحب المادة التي نسمييا اليوـ " السيميائية" وكاف
ذلؾ في سنة  1;88مف خالؿ كتابو الشيير الذي يحمؿ عنواف "الداللية البنيوية" ،حاوؿ
فيو تفكيؾ األشكاؿ المعقدة لمداللة إلى عناصر بسيطة.
" ومف أجؿ إتماـ بحثو ،أعرب عف انطباع فكري أطمؽ عميو مصطمح المسار
التوليدي" يرتبط عمى حد تعبيره بكؿ األنظمة الداللية الكالمية وغير الكالمية.
سميت بمدرسة باريس عندما الحظ غريماس في الممتقى األوؿ حوؿ سيميائية الفضاء
المنعقد بباريس في سنة  ،1;91أف السيميائية حديث الساعة ولـ يكؼ عنيا الحديث في

مدة ال تتجاوز ثالث سنوات".32

 -30السيميولوجيا دي سوسير ،دراسة منشورة عمى الموقع.www.ETUDIATZ.com:
 -31سي فضيؿ فاطمة الزىراء ،اإلتجاه السيميائي في النقد األدبي العربي المعاصر ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة
الميسانس في المغة واألدب العربي ،قسـ المغة واألدب العربي ،جامعة آكمي محند أولحاج ،البويرة  ،2013ص ..22-21

يستند غريماس في أبحاثو السردية عمى االعماؿ النقدية البروبيةباإلضافة إلى اعتماده
عمى مدرسة جونيفالسوسيرية ومدرسة كوبنياغف يقوؿ غريماس في كتابو

الشيير عف

المعنى" الداللة تختفي وراء األصوات ولكنيا تختفي أيضا وراء الصور ،الروائح ،األذواؽ،

دوف أف تكوف (أي الداللة ) محتواه في األصوات أو الصور".33

يعني أف التبميغ ال يكفي ب ركنيو الكالسيكييف وما حوليا ،بؿ ىناؾ خمفيات نفسية
واجتماعية ،باإلضافة إلى أف الكممات ليا رموز واشارات وراءىا حيث يقوؿ غريماس ":إف
المغة شكؿ غير مباؿ بما يحيط بو".34

"جاء في كتاب "الخطاب السردي" (نظرية غريماس) لمحمد الناصر العجمي طريقة
دراسة غريماس لمنصوص والتي تقوـ عمى مستوييف :مستوى سطحي ومستوى عميؽ.
أما عف المستوى السطحي فيو ينقسـ بدوره إلى:
 مكوف سردي :يمكف تتبع مجموعة التغيرات التي تط أر عمى الفواعؿ. مكونتصوري :يتمثؿ في استخراج األنظمة الصورية مف بناء النص.والمستوى العميؽ :ميمتو دراسة أبعاده الداللية العميقة بصفة منسقةانطالقا مف كعناصره

الصغرى".35

إذف فتحميؿ النص حسب غريماس ،يعني تحميؿ مستوياتو المختمفة وأبعاده الداللية
العميقة بصفة منظمة ،ومفردات ذات معاني منظمة حسب عالقات منطقية ،ىذه المفردات
عندما تتحد مع مثيالتيا تشكؿ المعنى الضمنيف فيو إذف يركز عمى البنى السطحية ،لتفتح
لو الطريؽ لمتوغؿ في البنى العميقة في تحميمو لعناصر النص ،فيو أي أف غريماس لـ
يدرس الشكؿ وحده بؿ تعداه إلى المضموف فيو بالتالي ال يفصؿ بيف الشكؿ والمضموف.
* ألجيرادس جولياف غريماس )1992-1917( ،في روسيا ،درس العموـ القانونية واألدب وعمـ الميجات ،لو عدة كتب
في المجاؿ ،كقاموس الفرنسية القديمة .1969
 -32جاف كمود كوكي وأخروف السيميائية األصوؿ ،القواعد ،التاريخ ،تر :رشيد بف مالؾ ،مراجعة وتقديـ عز الديف
المناصرة ،دار مجالوي ،لمنشر والتوزيع  ،2013ص .260
 -33فيصالألحمر،السيميائية الشعرية ،ص .20
 -34المرجع نفسو ،ص .20
 -35محمدالناصرالعجيمي،فيالخطابالسردي-نظريةغريماس -الدارالعربيةلمكتاب،تونس ،1993 ،ص ( 31بتصرؼ).

"...يؤكد غريماس عمى القيمة الكشفية لمنماذج التوليدية ،ويحتفظ عمى وجو الخصوص

بالتوزيع الموجود بيف البنيات العميقة والبنيات السطحية".36

يعتبر مشروع غريماس إذف جديد عمى انطمؽ عمى أنقاذ المشروع البروجي ،فيو يتجاوز
حدود الظاىر البسيط ليستنطؽ الباطف المركب وما يحتويو مف دالالت وفؽ تنظيميف (عميؽ
وسطحي) ومنو تتضح الرؤية المعرفية التي تتميز بالبساطة والشمولية.
".....ويشرح أنور المرتجي :إف منظومة البنية البسيطة لممعنى ،والتي توحد عمى مستوى
البنية العميقة تأخذ عند قراءتنا لمنص إسـ المربع السيميائي

le carré Sémiotique

ألف

السيميائي-كما يقوؿ غريماس -ال يكتفي بعممية المزاوجة بيف المفاىيـ والقياـ بإجاد
التعارضاتاإلستبدالية ،بؿ يجب عميو كذلؾ أف يقدـ نموذجا ،يسعى إلى الكشؼ عف

منظومة المعنى ،وىذا ىو دور المربع السيمسيائي.37"..

يمثؿ المربع السيميائي النموذج الذي جاء بو غريماس في السيمياء ،ذو طابع منطقي داللي
يقوـ عمى تعارضاتأو تقابالت ثنائية ورباعية مثمؾ طويؿ-قصير-ال طويؿ -ال قصير
بحيث يقوـ المعنى عمى أساس ىذا االختالؼ ،كما يعد مف أىـ العناصر في دراسة المنيج
والبنية العميقة ،واعتبره غريماس كذلؾ نتيجة بحوثو في التحميؿ السيميائي.
ويقسـ غريماس ىذه االضداد إلى مجموعات تتوزع عنيا الشخصيات عمى شكؿ
ثنائيات كمايمي( :الفاعؿ -المضوع) ،المرسؿ-المرسؿ إليو)( ،المساعد-المعارض)....أقاـ
غريماس مشروعو ىذا عمى خطى المنيج البروبي ،عامال عمى توسيعو بشكؿ جديد ،يسمح
بإعادة تشكيؿ ىيكؿ النص وضبط عالقاتو والكشؼ عف بنيتو العميقة ،ولقد سار العديد مف
النقاد العرب عمى نيج غريماس في دراستيـ لمنصوص السردية مف بينيـ عبد الحميد
بوراوية-سعيد يقطيف ورشيد بف مالؾ الذي يعد مف الرواد األوائؿ في شرح نظرية غريماس
وتبسيطيا وتطبيقيا عمى النصوص السردية.
وتعود خصوبة مدرسة باريس إلى ىذا المستوى العالي مف التركيز النظري
واالستكشافات شديدة الدقة في مختمؼ حقوؽ الداللة في الحياة االجتماعية.

 -36ميشاألريفييوآخروف،السيميائيةاألصوؿ،القواعد و التاريخ ،ص .353
 -37ميشاألريفييوآخروف،السيميائيةاألصوؿ،القواعد و التاريخ ،ص.49

الفصل الثاني:
قراءة في مشروع رشيد بن مالك السيميائي:
مف المعروؼ اف لكؿ مجاؿ دراسيف حقؿ مفاىيمي خاصة بو يترجـ عبر نسؽ لغوي
إلى وحدات اصطالحية ،لفيـ بنيتو الداخمية ويعتبر النقد العربي بصفة عامة إحدى ىذه
المجاالت التي تعرؼ انتشا ار واسعا في العالـ العربي ،والنظرية السيميائية بصفة خاصة،
التي أسالت حبر العددي مف النقاد منيـ محمد الناصر العجيمي ،عبد المالؾ مرتاض،
ورشيد بف مالؾ ،ىذا األخير الذي سنفرد لو ىذا الفصؿ وذلؾ اعتبا ار لمجيوداتو الجبارة في
إثراء الدرس السيميائي وترجمة العديد مف المصطمحات السيميائية السردية نقال عف الفرنسية
باعتبار الدكتور رشيد بف مالؾ أحد المنتميف إلى المدرسة السيميائية ،ومف أىـ الباحثيف
الذيف انفقوا جؿ فكرىـ ؼ األبحاث النقدية خاصة الترجمة ،لذا يجب عمينا اعترافا ليذا
المجيود الوقوؼ عند أبرز ما قدمتو ىذه الشخصية الناقدة.
-1التعريف بالناقد رشيد بن مالك:
الدكتور " رشيد بف مالؾ باحث وناقد وأستاذ جامعي جزائري األصؿ ،غني عف التعريؼ
ولد سنة  1956بمدينة تممساف ،تحصؿ عمى شيادة البكالوريا سنة  ،1997ثـ التحؽ
بجامعة تممساف وتخرج منيا سنة  1981بشيادة ليسانس في األدب العربي ،ثـ سافر إلى
فرنسا إلكماؿ دراستو حيث تحصؿ في جواف  1982عمى شاىدة الدراسات المعمقة في

المنيجية ثـ دكتوراه الدرجة الثالثة تخصص األدب الجزائري في فيفري  ،1984ليعود إلى
الجزائر أيف ناقش دكتوراه دولة في السيميائيات سنة  1995بجامعة تممساف".

38

أ .النشاطات العممية لناقد رشيد بن مالك:
لمباحث رشيد بف مالؾ رصيد ثقيؿ مف االعماؿ النقدية السيميائية تنوعت بيف التأليؼ
والترجمة تتمثؿ في مجموعة مف الكتب الميمة إضافة إلى ذلؾ الحضور العممي داخؿ
وخارج الوطف مف ممتقيات ومحاضرات وغيرىا.
 المؤلفات المنشورة:لمناقد عدة مؤلفات جاءت لمرفع مف مستوى المنيج السيميائي في الجامعة الجزائرية
بصفة خاصة والعالـ العربي بصفة عامة ،والتأصيؿ لممصطمح السردي في الخطاب النقدي
العربي ،تتمثؿ ىذه األعماؿ في:
 قاموس مصطمحات التحميؿ السيميائي لمنصوص (عربي ،فرنسي ،انجميزي). مقدمة في السيميائيات السردية. السيميائية األصواللقواعد والتاريخ ،ترجمة رشيد بف مالؾ لممؤلفيف :ميشاؿ آريفيو لويبانيو وجاف كمود جيرو وكذلؾ جوزيؼ كورتيس.
 السيميائيات السردية. تاريخ السيميائيات -مف المعجميات إلى السيميائيات"

39

 -بعض األعمال المطبوعة في المجالت العممية:

 كماؿ جدي ،المصطمحات السيميائية السردية في الخطاب النقدي عند رشيد بف مالؾ ،مذكرة ماجستير ،تخصصالنقد العربي ومصطمحاتو ،جامعة قاصدي مرباح ورقمة ،2012 ،ص .41
39

-كماؿ جدي ،مرجع سابؽ ،ص .42

38

"عند حصوؿ رشيد بف مالؾ عمى شيادة الدكتوراه شرع مباشرة في نشر مدوناتو
بمجالت عممية نذكر أىميا:
 السيمياء نظرية لتحميؿ الخطاب ،دراسة نشرت بمجمة تجميات الحداثة ،العدد الرابع ،جواف."1996

40

 تمفصالت النص  :القصة العربية ،نشرت بمجمة كتابات معاصرة بيروت ،العدد ،34أوت.1998
 -السيمياء الصيرورة غير المستحبة ،مجمة المّغة واألدب  ،جامعة الجزائر  ،العدد 14

ديسمبر .1999

 السيميائية والتداولية ،مجمة المّغة واألدب ،الجزائر ،العدد  ،17جانفي .2006 -حضوره العممي:

شارؾ رشيد بف مالؾ في عدة ممتقيات سواء في الجزائر أو خارجيا ،مما ساعد في
نشر آرائو النقدية ،بينو وبيف انداده في المجاؿ ،نذكر منيا:
 "ممتقي دولي حوؿ عمـ النص ،بجماعة الجزائر ،سنة  ،2011شارؾ بمحاضرةبعنواف قراءة سيميائية لنص المقريزي ،إعانة االمة بكشؼ الغمة.
 ممتقي دولي حوؿ استراتيجية النص ،بجامعة وىراف سنة  ،2001مداخمة بعنوافالمكونات الدينامية لمتبميغ.
 ممتقي دولي حوؿ كتابات عبد الحميد بف ىدوقة ،بدار الثقافة برج بوعريريج سنة ،2002قراءة سيميائية لنص رواية ريح الجنوب.
 ممتقي دولي حوؿ السرديات ،2007 ،مداخمة بعنواف التدليؿ السيميائي لكميمة ودمنةالبف المقفع.
 ممتقي المسانيات ،الجزائر  ،2007محاضرة بعنواف تجريبي في الترجمة". .2دراسة تطبيقية لقاموس مصطمحات التحميل السيميائي:
40

 -المرجع نفسو ،ص .43

41

 -كماؿ جدي ،المرجع السابؽ ،ص .45

41

إنو ومف أجؿ قراءة النظريات النقدية الغربية وفيميا واستعماليا بصفة صحيحة مف طرؼ
النقاد العرب كاف والبد عمييـ أف يسمكوا طريؽ الترجمة ذلؾ الطريؽ الذي يبدوا ومف البداية
أنو صعب وذلؾ لتشعب مسالكو وتعقدىا واختالفيا مف مترجـ آلخر ذلؾ ما جعؿ زخما مف
النقاد والباحثيف إلى االستسالـ ،غير اف ىناؾ مف نجح في تمؾ التجربة وخرج منيا متوجا
بعمؿ ال مثيؿ لو في مجاؿ النقد السيميائي الجزائري ،إننا أكيد نتحدث عف الناقد رشيد بف
مالؾ وبالتحديد عف قاموسو ،ذلؾ المرجع الياـ الذي يعتمده أغمب الباحثوف في الميداف.
 الوصف والتعريف:يعتبر قاموس مصطمحات التحميؿ السينمائي لمنصوص (عربي ،انجميزي ،فرنسي)
لممؤلؼ رشيد بف مالؾ،زبدة التزاوج المعرفي بيف المغات العربية الفرنسية واالنجميزية ،حاوؿ
مف خاللو اإلبحار في المصطمح السيميائي الغربي ،عامال عمى إيجاد ما يربطو بالبحث
المغوي العربي ،وىذا ما نستجميو مف قولو ..." :معاينة الوضع المصطمحي في المعاجـ
والدراسات السيميائية العربية المتخصصة فالحضت قمة البحوث ذات التوجو الغري ماسي
إضافة إلى اضطراب كبير في المصطمحية المعتمدة وفوضى في ترجمة النصوص مع
اختالؼ بعض الباحثيف العرب ال يؤدي في جميع الحاالت إلى إجماع يؤسس لخطاب
عممي جديد جدير بيذا اإلسـ"

42

إضافة إلى ما سبؽ يمكف ىذا القاموس الباحث مف االستعانة بيا عمى إستعاب
الجانب اإلجرائي لمنظرية النقدية الغربية بشقييا المساني والسيميائي السردي.
يحتوي قاموس مصطمحات التحميؿ السيميائي لمنصوص  ،عمى أكثر مف ثماف مائة
مصطمح في مجاؿ التحميؿ السيميائي لمنصوص السردية عبر ( )272صفحة عمى
قياس( 61625سـ) مف الحجـ الصغير.
ولقد بذؿ المؤلؼ مجيود كبير في شرح وتغير وتحميؿ ىذه المصطمحات قصد ضبط
التعريفات وجعميا في قالب بسيط ،مبتعدا عف الرموز واأللغاز كما استعاف في ذلؾ عمى
األشكاؿ ولترسميات لتسييميا وايضاحيا أكثر لممتمقي.

42

 -رشيد بف مالؾ ،قاموس مصطمحات التحميؿ السيميائي لمنصوص ،ط ،1دار الحكمة ،2000 ،ص.11

وعند تصفحي لمقاموس الحظت اف الباحث اعتمد في ترتيب مصطمحات قاموسو
عمى الترتيب األلؼ بائي وفقا لأللفبائية الفرنسية.
ومف أجؿ تقريب المعنى أكثر إلى الباحث شرح رشيد بف مالؾ كؿ مصطبح بإحالة او اكثر
دوف إطناب مشير إلى ذلؾ بسيـ ،كما كاف يذكر في بعض األحياف المصدر او المرجع
المتصؿ بداللة المصطمح حتى يتسنى لمقارئ العودة إليو "مثال :غريماس "1970

43

منيجية المتن وصياغة الترجمة:
إف اليدؼ المنشود مف مشروع رشيد بف مالؾ النقدي ،ىو التأسيس لخطاب عممي
جديد ،مف خالؿ ترجمة مصطمحات الخطاب النقدي السيميائي عمى السياؽ المعرفي
والداللي أي الترجمة السياقية  Traduction dans le contexteوىو أسموب معتمد لدى
أغمب المترجميف القائمة عمى ترجمة كممة بكممة لكف ىذا رسمي يغي بالفرض فقط عند
أصحاب الختصاص الذيف لدييـ إحاطة بالموضوع لكنو ال يكفي لضماف الفيـ الصحيح
لممصطمح لدى العامة باإلضافة إلى تعدد الترجمات لممعنى نفسو ،ىذا الما يفسر لجوء رشيد
بف مالؾ إلى النقؿ الصوتي المباشر لبعض المصطمحات مف المغة األجنبية إلىؿ المغة
العربية مثال:

إيزوطوبياIsotopic

44

سيميولوجياsémiologie

إيديولوجية Idéologie

سيمنتيـsémantème
تيمي

45
46
47
48

Thématique
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رشيد بف مالؾ ،مصدر سابؽ ،ص 2344

-المصدر نفسو ،ص .93

45

-المصدر نفسو ،ص 170

46

-المصدر نفسو ،ص 88

47

-المصدر نفسو ،ص 164

48

-رشيد بف مالؾ ،مصدر سابؽ ،ص 237

يمكف أف نقوـ بيا في عممية ترجمة المصطمح السيميائي أف نبدأ أوال بحصر
المصطمحية في المعاجـ والبحوث العربية المتخصصة ،ونجنح ثانيا إلى ترجمة ما استعصى
نقمو وفؽ عمميات التوليد واالشتقاؽ والتعريب".

()49

 افتتاحيات وممحقات القاموس. افتتاحية الباحث:
بدأ رشيد بف مالؾ مؤلؼ ىذا بافتتاحية ،أتحدث فييا عف المحطات الميمة التي تطرؽ
إلييا ،كذلؾ وىذا ما جاء عمى لسانو  ":يحتوي ىذا القاموس الذي أقدمو
إلىالمشتغمينبالسيميائية ،أساتذة ،وباحثيف ،وطالبا ،عمى أىـ المصطمحات المستعممة في

التحميؿ السيميائي لمنصوص"( .)50كذلؾ طالعنا عمى المصادر والمراجع التي استند عيميا
في تأليفو ،مع اإلشارة إلى الصعوبات التي واجيتو.
بعدىا يذكر األسباب التي أدت او دفعت بو لمقياـ بيذا العمؿ والتي تتمثؿ في قمة
الكتب التي تتطرؽ لمنظريات السيميائية وكذلؾ الصعوبات التي يواجييا عند التدريس ،وىذا
ما نفيمو مف قولو ":ىذه المحاولة جاءت نتيجة لمصعوبات التي اعترضتني  ...لتدريس
المنيجية واألدب الجزائري ،لقد اختمط عمي األمر ،ىؿ أدرس المادة أـ أترجـ المصطمحات

التي تمثؿ الخمفية المنيجية ليذه المادة"( .)51باإلضافة إلى قولو :رغـ اف الكتب التي
تعرضت لبعض النظريات السيميائية قميمة جدا بالقياس إلى ما ينبغي أف يكوف"

52

 كممة التقديمكانت كممة التقديـ لمباحث عبد الحميد بورايو استيميا بالحديث عف مجاؿ الدراسة،
وكذلؾ أشار إلى قيمة المصطمح في األبحاث السيميائية  ،باإلضافة إلى المنيج الذي
ألح عمى حاجة البحث السيميائي
اعتمده رشيد بف مالؾ في انتقاء المصطمحات ،كما ّ
الجزائري إلى مثؿ ىكذا معاجـ ،توحد الفيـ الصحيح بيف العرب ،يقوؿ "يمثؿ المصطمح
49

 -رشيد بف مالؾ  ،مقدمة في السيميائية السردية ،ط ،1دار القصبة لمنشر  ،الجزائر،2000،ص.72

50

 -رشيد بف مالؾ ،قاموس مصطمحات التحميؿ السيميائي لمنصوص ،ص .05

51

 المصدر نفسو ،ص 552

 -المصدر نفسو ،ص 6

مفتاح أي مبحث عممي ،واذا كانت السيمائية قد وجدت طريقيا ...في مضمار الدراسات
األدبية العربية ،فيي في وضعيا الراىف في حاجة ماسة لعمؿ معجمي مثؿ ىذا سيتعيف بو
الباحث مف أجؿ تجاوز مصاعب الترجمة وتخطي فوضى االستعماالت المصطمحية الجاري
بيا العمؿ"

53

 مقدمة المؤلف:تحدث فييا عف الفترة التي بدأت تراوده فييا فكرة إنجاز ىذا العمؿ باإلضافة إلى الدوافع
الكامنة وراء إنجازه ،وأسباب تأخره في إخراجو في قولو" :بدأت فكرة انجاز معجـ في
السيميائية تراودني منذ سنة  1983وذلؾ بسبب الصعوبات التي اعترضتني حيف كنت ألقي
الدروس األولى في تحميؿ الرواية الجزائرية مف المنظور السيميائي"...

54

كذلؾ قولو ..." :وكانت تمؾ الصعوبات ناجمة أصال عف نقص في االستعداد لدى
الطمبة لمتعامؿ مع ىذا لمنيج الجديد ...وعف تخوؼ بعض الدوائر العممية في الجامعة
الجزائرية حينئذ مف ىذا التيار الوافد منو الغرب"...

55

وفي خاتمة ىذا القاموس وضع ممحؽ ألسماء األعالـ المعربة ،مرتبة ترتيب ألفبائيا ،كاف
عددىـ حوالي  60عمما.
ثـ ذكر قائمة المصادر والمراجع العربية منيا واألجنبية ،التي اسند إلييا في ىذا الكتاب،
كالقاموس السيميائي المعقمف لػ "غريماس" و "كورتيس" والمعجـ الفمسفي لػ "جميؿ صميبا".
 .4أىمية القاموس:
جاء قاموس مصطمحات التحميؿ السيميائي لمنصوص ،ليخمؽ فضاء جديدا في عالـ
الدراسات السيميائية ،كأداة في يد الطمبة والباحثيف لمغوص في مجاؿ السيمياء بعد أف كاف
التخوؼ والتعثر سائديف جراء الخمط والمّبس في المصطمحات ،فبعد أف خرج ىذا العمؿ أزاؿ

تمؾ الضبابية كما يعتبر ىمزة وصؿ بيف االتجاىات الغربية والعربية فبعد أف كانت النظريات

الغربية تق أر مفصولة عف ىويتيا أصبحت وبفضؿ ىذا العمؿ الجبار تق أر ضمف سياقاتيا
الثقافية.
53

 رشيد بف مالؾ ،قاموس مصطمحات التحميؿ السيميائي لمنصوص ،ص .754

 -المصدر نفسو ،ص .10

55

 -المصدر نفسو ،ص .10

سعى رشيد بف مالؾ كذلؾ إلى التعامؿ مع نظرية غريماس وتقريب مفاىيميا لما
الحظو مف نقص في البحوث ذات التوجو الغريماسي وىذا ما جاء في قولو" :ومف ثـ فقد
حاولت في البداية معاينة الوضع المصطمحي في المعاجـ والدراسات السيميائية العربية
المتخصصة فالحظة قمة البحوث ذات التوجو الغريماسي"

56

ومف كؿ ىذا يتمكف القارئ العربي مف التحكـ في الممارسة التحميمية وتجاوز األبعاد
المنطقية لممصطمح السردي الغريماسي أثناء عممية التحميؿ ويندرج ىذا المشروع ضمف
دراسة جمعت بيف ترجمة المصطمح السردي والتمقي السيميائي النظري ،باعتبار أف اىـ
مسألة مطروحة في النقد السيميائي بصفة عامة وسيمياء السرد بصفة خاصة مسألة
المصطمح نظ ار لموظيفة الميمة التي يقوـ بيا في شرح وقراءة وانتاج النصوص.
 -5نماذج لممصطمحات السيميائية في القاموس:
ركز رشيد بف مالؾ عمى االشتغاؿ عمى المصطمح السردي ،ومما زاد بحثو ثراءا ىو
تقديـ نماذج ،تعكس قدرتو عمى محاورة المصطمح ،وىذا ما تفتقد إليو الساحة العربية ،ما
جعؿ المصطمح يعرؼ رواجا وانتشا ار واسعا في الحقؿ النقدي ،بدأ رشيد بف مالؾ قاموسو
ىذا بمصطمح امتالؾ وختمو بمصطمح عكس ،وأنا ىنا اكتفي بالتطرؽ إلى أىميا:
 مصطمح سيمائية :Sémiotiqueيعتبر مصطبح سيميائية وما يقابمو في المغة الفرنسية Sémiotiqueوباإلنجميزية
 semioticsمف بيف أىـ المصطمحات الموجودة في االموس واألكثر استعماال في المجاؿ،
اعتمد في شرحيا عمى المعجـ المعقمة لػ "غريماس" و "كورتيس"" ،ويقابميا عربيا في المعاجـ
المزدوجة (إنجميزي -عربي) عالمتي أي متعمؽ بالعالمات ،وطبيا :أعراضي ،متعمؽ
باألعراض ....وتقابميا في المعاجـ المزدوجة (فرنسي – عربي) نظرية الرموز والعالمات"

57

"أما عند "غريماس و "كورتيس" تستخدـ كممة  sémiotiqueلمداللة عمى معاني
مختمفة فقد تستعمؿ لإلشارة إلى:
56

 -رشيد بف مالؾ ،قاموس مصطمحات التحميؿ السيميائي لمنصوص ،ص .11

57

 -رشيد بف مالؾ ،قاموس مصطمحات التحميؿ السيميائي لمنصوص ،،ص .175

 أي مقدار بيف مف المعرفة نبدي رغبتنا لمعرفتو. موضوعمعرفة كما يظير أثناء وبعد وصفو. -مجموعة الوسائؿ التي ترد معرفتو ممكنة.

58

وباختصار شديد مصطبح سيمياء لو عدة دالالت مختمفة تختمؼ حسب االستعماؿ لذي
تخضع إليو.
 ايزوتوبيا:isotopie"تضمف االيزوتوبيا التحاـ الرسالة او الخطاب وىي بمثابة المستوى المشترؾ الذي يرد
ممكنا إتساؽ المضاميف.

59

عربيا رشيد بف مالؾ بالمقابؿ ازوتوبيا ،وىي "نوعاف :االيزوتوبيا الداللية
وااليزوتوبياالسيمولوجية خطاب ،مضموف ،دليؿ"

60

 مصطمح تأويل :Interprétation ترجـ رشيد بف مالؾ مصطمح  Sémiotiqueذو األصوؿ الالتينية إلى العربيةبالتأويؿ.
يقوؿ رشيد بف مالؾ ..." :كؿ نظاـ مف األدلة (وبالتالي كؿ لغة حية) يعتبر كنظاـ
تعبيري قابؿ أف يتمقى في مرحمة تالية تأويال دالليا ،ىذا ىو المعنى الذي يعطيو النحو
التوليدي لمصطمح التأويؿ"

61

مف ىذا المنطمؽ نستنتج أف مصطمح تأويؿ استعمؿ في السيمائية لممعنيف مختمفيف
مرتبطيف بالمسممات القاعدية اليت ترجع إلييا النظرية السيميائية.
 مصطمح تضمين :Enchâssementفي النحو التحويمي :التضميف ىو إدراج جممة في جممة أخرى"
58

 -المصدر نفسو ،ص .175
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 -رشيد بف مالؾ ،مصدر سابؽ ،ص .93
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 رشيد بف مالؾ ،قاموس مصطمحات التحميؿ السيميائي لمنصوص ،ص .9461

 -لمصدر نفسو ،ص .92

62

أما في أساس البالغة فجاء شرحو كالتالي" :ضمف الوعاء الشيء وتضمنو ،وضمنتو
إياه وىو في ضمنو :يقاؿ ضمف الميت ،وضمف كتابو وكالمو معنى حسنا ،وىذا في
ضمف كتابو وفي مضمونو مضامينو"

63

بناء عمى ما سبؽ التضميف عند رشيد بف مالؾ ىو إدراج شيء في شيء آخر أي ما
احتواه كقولنا مضموف الكتاب ىذا ىو كذا وكذا.
 مصطمح مؤشر :déictiqueىو شكؿ مف أشكاؿ الوجود األلسني ،يساعد عمى مرجعية الخطاب كالزماف والمكاف مف
خالؿ عدة عناصر كالضمائر وأسماء اإلشارة ،وىذا ما جاء عمى لساف رشيد بف مالكؾ
"المؤشرات ىي عناصر ألسنية تحيؿ عمى ىيئة التمفظ واإلحداثيات الفضائية والزمانية:
اآلنا ،الينا ،األف وتندرج ضمف ىذه العناصر الضمائر (األنا ،األنت) ،الظروؼ ،أسماء
اإلشارة الخ"
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 لواحق :Analepsies"تستعمؿ المواحؽ لداللة عمى إيراد حدث سابؽ عمى النقطة الزمنية التي بمغيا السرد"

65

ليا أىمية كبيرة في السرد خاصة في الحكاية ،كإعطاء معمومات عف الماضي والتذكير
بأحداث مضت ،أي عودة الراوي إلى نقطة او حدث ورد مف قبؿ لمتذكير ،كما أنيا تبرز
القيمة الداللية الخاصة لبعض عناصر الحكاية.
 مصطمح ايحاء :Connotation" ...تكمف النقطة الوحيدة المشتركة بيف ايحاد المفاىيـ والكالـ االيحائي في االعتراؼ
باالنزياح او العالقة المائمة الموجودة بيف المدلوؿ األوؿ (التقريري) والمدلوؿ الثاني
(االيحائي)"...

66
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 -المصدر نفسو ،ص .65
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 الزمخشري ،أساس البالغة ،تحقيؽ محمد باسؿ عيوف السود ،ج ،1ط ،1ص .58764

 رشيد بف مالؾ ،مصدر سابؽ ،ص .5465

 -المصدر نفسو ،ص 19
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 -المصدر نفسو ،ص .41

وبالتالي االيحاد ىو التمدد والتوسع لممفيوـ أو لمداللة بحيث يتدخالف ويتشابكاف فيما
بينيما بطريقة غير مباشرة.
 دليل :signeأصمو في الالتينية  signumترجمو رشيد بف مالؾ إلى العربية مقابال لدليمي ،اعتمد في
شرحو لممصطمح عمى المّغوي فرديناف دي سوسير فيقوؿ سوسير" :يستعمؿ الدليؿ لمداللة

عمى الوحدة المّغوية المتكونة مف داؿ ومدلوؿ ،الداؿ ىو اإلدراؾ النفساني لمصورة الصوتية،
والمدلوؿ ىو الفكرة او مجموعة األفكار التي تقترف بالداؿ"

67

أي عند قولنا كممة "شيء" بشكميا العاـ ،فيي ال تحمؿ أي معنى بذاتيا مف الناحية
المغوية ،بؿ يأتي معناىا في الذىف مف خالؿ التمثيؿ الذي نضفيو عمييا ،أي عبر اقتراف
ذلؾ الشيء لغويا بالصورة معناه ارتباط الداؿ بالمدلوؿ.
وفي األخير ال يمكننا اف ننكر فضؿ رشيد بف مالؾ وسعيو إلى توضيح المصطمح
توضيحا منيجيا بسيطا ومفيوما لدى الجميع ومساىمتو الكبيرة في بمورة كياف المصطمح
وصياغتو صياغة جديدة كما ال يفوتني اف أقر بأف ترجمة المصطمح عبر ثالث لغات عممية
جد معقدة تصادؼ مف خالليا العديد مف الصعوبات إف المتصفح ألعماؿ رشيد بف مالؾ
المد البنيوي ،خاصة أفكار مدرسة باريس
تنظي ار وتحميال ،يرى تأثره العميؽ بالفكر الغربي و ّ
الكالسيكية ومؤسسيا غيريماسوكورتيس ،فقاـ بإنجاز قاموس مصطمحات التحميؿ السيميائي
لمنصوص لمربط بيف ىذا التيار الغربي والعربي في سبيؿ وضع قاعدة سيميائية جزائرية ليا
خصوصياتيا التي تميزىا عف غيرىا.

قراءة في كتاب السيميائيات السردية:
67

 -رشيد بف مالؾ ،مصدر سابؽ  ،ص .191

جاء ىذا الكتاب ،لثراء المكتبة الجزائرية وتطوير النقد السيميائي الجزائري ،ويعد مف
البحوث العربية المؤسسة لقراءة النظريات السيميائية تنظي ار وممارسة يكشؼ عف المستوى
العالي لمباحث رشيد بف مالؾ في الممارسات النقدية ،النظرية وخاصة التطبيقية منيا.
 .1وصف الكتاب:
يعد كتاب السيميائيات السردية لرشيد بف مالؾ ثمرة جيده في النقد السيميائي في
شقيو النظري والتطبيقي ،جاء لتقديـ صورة عف واقع السيميائية في الوطف العربي
واإلنجازات الراىنة ،باإلضافة إلى قراءة بعض الروايات قراءة سيميائية.
يحتوي كتاب السيميائيات السردية عمى  182صفحة مف الحجـ المتوسط (17 X23
سـ) ،نشر سنة  ، 2006وعنيت بنشره دار مجدالوي لمنشر والتوزيع باألردف ،بدأ بفيرس
يمثؿ محتوياتو ث ـ بمقدمة لممؤلؼ بعدىا جاء الجزء النظري منو يميو الجزء التطبيقي ثـ نجد
قائمة المراجع المعتمدة في البحث مرتبو حسب ظيورىا في النص.
 .0أىمية الكتاب:
بدأ المؤلؼ كالمو بػ" تيدؼ ىذه الدراسة إلى إلقاء حزمة أخرى مف الضوء عمى
السيميائية...بما يساعد عمى تطوير سيميائية عربة ،ليست نسخة حرفية أو مطابقة
لمسيميائية في الغرب"
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وعميو تتمثؿ أىمية الكتاب في:

 تكثيؼ الدراسات عمى السيميائية مما يساعد عمى تطويرييا. تكمف أىميتو كذلؾ في كونو يتطرؽ إلى واقع السيميائية في الفكر األوروبيوالعربي تنظي ار وتطبيقا.
 إخضاع عدة نصوص جزائرية لمدراسة السيميائية كرواية" نوار الموز" لواسينياالعرج ،وراوية عواطؼ" جزيرة الطيور" لجاللي خالص ،مما يمكننا مف الطالع
عمى المستوى الذي وصمت إليو اإلنجازات السيميائية الراىنة.
 أما الجانب النظري فمكننا مف االطالع عمى مستقبؿ وواقع الدراسات السيميائية فيالفكر األوروبي والعربي.
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 -رشيد بف مالؾ ،السيميائيات السردية ،دار مجدالوي لمنشر والتوزيع ،ط ،2006 ،1ص .07

 باإلضافة إلى أنو مرجعا ميما وأداة فعالة في يد الطالب واألستاذ وكؿ المنشغميفبيذا المجاؿ.
 .3منيجية الكتاب:
جاء كتاب السيميائيات السردية في شقيف :نظري وتطبيقي مسبوقيف بمقدمة ،تناوؿ
فييا المحطات الكبرى في ىذا العمؿ منيا استقراء واقع البحوث السيميائية النقدية الجزائرية،
واستنطاؽ لبعض األعماؿ أو الروايات كاشفا بذلؾ عف المنيجية التحميمية النقدية في ذلؾ.
 القسم النظري:
جاء "مستقبؿ الدراسات السيميائية في العالـ العربي" كأوؿ عنواف في كتاب
السيميائيات السردية ،تحدث فيو عف مدى صعوبة ىذه الدراسات وىذا راجع إلى غياب
التواصؿ العممي بيف الباحثيف وانعداـ فرؽ بحث في ىذا المجاؿ وىذا ما نجده في المقدمة
ليذا المبحث ":إف الحديث عف مستقبؿ الدراسات السيميائية في العمـ العربي يعد مغامرة
صعبة.....وىذا األمر يكاد أف يكوف مستحيال لالنقطاع العممي الموجود بيف المؤسسات
العممية العربية والباحثيف العرب -ثانيا يفترض أيضا تشكيؿ فرؽ بحث"...
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ثـ انتقؿ لمحديث عف واقع وآفاؽ السيميائية في الفكر األوروبي ،أشاد مف خاللو
بجيود غريماس معتبر إياه إرثا لمف يمارسوف السيميائية خاصة كتابو" السيميائية -المعجـ
المعمؽ لنظرية الكالـ" الذي ألفو مع الباحث كورتيس"-
بعدما تناوؿ رشيد بف مالؾ عنصر بعنواف التطورات الراىنة في النظرية السيميائية ،مف
خالؿ تطرقو لممحطات التي مرت بيا السيميائية قبؿ وبعد .1992
ليتوقؼ بعدىا عف مصطمح الربع السيميائي والمسار التوليدي والسردية ،بالدرس
والتحميؿ.
ثـ انتقؿ بنا إلى واقع السيميائية في العالـ العربي ،مقدما لنا صورة عف الحركة
السيميائية في الدراسات المعاصرة ،مشيدا بذلؾ إلى مشكمة الترجمة في عنصر ضمير،
ليأتي إلى آخر مبحث في الشؽ النظري أال وىو موقع البحوث السيميائية مف الدراسات
النقدية العربي المعاصرة ،التي قدمت لمقارئ العري رؤية واضحة حوؿ السيميائية متوقفا
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عند قراءة بعض البحوث السيميائية العربية ،كإنجازات عبد الحميد بواريو-سعيد بف كراد-
محمد الناصر العجمي وغيرىـ وعند نياية الجزء النظري وضع الباحث ببيوغرافيا رتبيا
حسب ظيورىا في النص.

 القسم التطبيقي:
تناوؿ رشيد بف مالؾ في ىذا الشؽ دراسات عربية معاصرة ،وقراءة لبعض البحوث
السيميائية العربية ،لكؿ مف عبد الحميد بواريو ،سعيد بف كراد ،محمد الناصر العجيمي،
ومحمد قاضي في حوالي  138صفحة ،أي أف الجزء التطبيقي أخذ حصة األسد مف كتاب
السيميائيات السردية وىذه قراءة لبعض النصوص والروايات الواردة في الكتاب:
 قراءة سيميائية في كميمة ودمنة لعبد الو بن المقفع:تطرؽ رشيد بف مالؾ في قراءة ىذا النص إلى توضيح ىيكؿ الذي يتشكؿ منو الخطاب
الحجابي وبنية النص وفؽ استراتيجيتيف :استراتيجية التحريؾ /االستراتيجية الخطابية في
النص.
وحتى تتوضح ىذه اآللية التي يتشغؿ بيا الخطاب الحجاجي في النص قدـ دراسة لنص
النصيحة .سالكا استراتيجية الحوار المعرفي نجده تارة يتحدث بيديا ..وتارة أخرى الممؾ.
دراسة تحميمية لرواية "نوار الموز" لمروائي وايني األعرج:
"تطرؽ الباحث إلى دراسة ىذا النص دراسة تحميمية معتمدة في بنيتو وأشكالو" ،فجاء
العنواف الرئيسي "نوار الموز" والعنواف الفرعي تغريبو صالح الزوفري ،ثـ فاتحة الكتاب،

لمرواي نفسو ،وفاتحة الكتاب كانت منفصمة عف احداث ىذا النص غير أنيا متصمة بو
زمنيا ودالليا ،وىذا ما يسمح بالتنقؿ مف خارج النص إلى النص"
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 البنية السردية وتجميتيا في رواية نوار الموز:بعد دراستو لبنية النص ،كشؼ رشيد بف مالؾ عف العالـ المضطرب والعالـ المتوازف.
"دائما ضحاياىـ ،وىـ آخر مف يمكف أف تمصؽ بو التيمة"
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ثـ تطرؽ إلى أوجو الصراع بيف طرفيف متضاديف الفاعؿ صالح والفاعؿ المضاد "في
جدوليف مقسميف إلى مساريف عبر الصفحات التي تظير فييا مظاىر الصراع مبر از فييما
داللة المسار السردي لمفاعؿ والفاعؿ المضاد كما جاء تسمسميا في النص ليفحص بعدىا
العالقات التي تربطيا في سبيؿ لكشؼ عف التجميات الداللية لممقاطع السردية"
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شخصيات الرواية:
"صنؼ رشيد بف مالؾ شخصيات الرواية في جدوؿ مفصؿ حسب انتماءىا الطبقي او
الميني أو االجتماعي وخص الشخصية الرئيسية بترسيمة ابيف مغامرات صالح الذي يستخدـ
في الغالب كالـ يومي".

73

 قراءة سيميائية في رواية "عواصف جزيرة الطيور" لمروائي خالص الجياللي:تعتبر ىذه الرواية ذات طابع سياسي تطرقت في احداثيا إلى الفترة التاريخية منذ الغزو
الفرنسي إلى غاية  1988في الجزائر.
 األبعاد الدالة لسير العمل السياسي:السمطة – الشعب –المثقؼ.
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 ينظر رشيد بف مالؾ ،السيميائيات السردية ،ص .9273
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 التجميات الداللية لمخطاب التاريخي في النص الروائي:" قاـ رشيد بف مالؾ بدراسة ىذا النص دراسة نقدية عبر ثالث مسارات:
 مسار الشيخ األكبر والنقابي بوجبؿ :كاشفا عف طبيعة ممارسات السمطة. مسار صراع المثقؼ :السمو مف خالؿ عالميف عالـ الدناءة وعالـ السمو. مسار الراوي عمى مستوى البنية السطحية.باإلضافة إلى الجداوؿ والترسيمات التي وردت كميا في الجزء التطبيقي لتتبع مسارت
النص ،السردية ،الداللية وغيرىا"
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خاتمة:
بعداالنتياءمف ىذا البحث المتواضع
 النقد موجود منذ القدـ ،فيو محرؾ عجمة اإلبداع والتقدـ في شتى المجاالت إلىاألماـ.
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 السيميائية عمـ قديـ حديث ،قديـ في تجاربو ،حديث في اصطالحاتو اىتمت بومختمؼ الحضارات منذ أكثر مف الفي سنة بدأ باليونانييف.
 سمى ىذا العمـ بأسماء عديدة منيا :السيمولوجيا -السميوطيقا ،عمـ األدلة ،وكمياتعني ذلؾ العمـ الذي ييتـ بدراسة حياة العالمات.
 يرى غريماس أف التحميؿ السيميائي ينبغي اف يراعي في كؿ نص مستوياف األوؿسطحي والثاني عميؽ ،اما األوؿ يقوـ عمى المقوـ السردي والمقوـ الخطابي
والمستوى الثاني يقوـ عمى ثالث عناصر ،الوحدات الصغرى لداللة ،التشكالت،
البنية األولية لمداللة ،ىذا ما أطمؽ عميو فريماس مصطمح المربع السيميائي.
 إف المتتبع لمسار تحميالت النصوص ،في الساحة النقدية الجزائرية يالحظ أف ىناؾتطور طفيؼ وحركة نقدية تواكب المنجزات العصرية ما جعمو تحوال في المفاىيـ،
متأث ار بما عرفو النقد العربي مثؿ الحركة النقدية في كؿ مف لبناف ،سوريا ،مصر
وغيرىا ،ومف أبرز األسماء الجزائرية التي حممت عمى عاتقيا لواء ىذا العمـ نجد عبد
الحميد األخير أي بعد ىذا األخير رشيد بف مالؾ ،بورايو ،عبد المالؾ مرتاض مف
الباحثيف القالئؿ الذيف يطمعوف في التغير والتجديد ومواكبة الحركة النقدية الغربية
وكؿ مستجداتيا.
 يمكنني القوؿ كذلؾ أف حقيقة النقد الجزائري ،ال تكمف فقط في الكتب المطبوعة ،بؿبقي الكثير مف المؤلفات والرسائؿ حسبية جدراف الجامعات ورفوؼ المكتبات.
 عمؿ رشيد بف مالؾ عمى إقامة قاعدة معرفية ومنيجية في التحميؿ السيميائي.مف خالؿ التأصيؿ لمتجربة النقدية السيميائية ،عبر ترجمة األبحاث السيميائية الغربية
خاصة أبحاث المدرسة الفرنسية وأعماؿ .أ.ج غريماس – بيدؼ خمؽ جسر تواصؿ بيف
البحث السيميائي العربي والبحث السيميائي الغربي ،وايجاد صياغة موحدة سيمة يفيميا
العاـ والخاص.

اسياـ رشيد بف مالؾ في إثراء المكتبة العربية بصفة عامة والمكتبة الجزائرية بصفة
خاصة بمجموعة مف االعماؿ النادرة في الوسط النقدي الجزائري كقاموس مصطمحات
التحميؿ السيميائي لمنصوص عربي -انجميزي -فرنسي ،الذي لقي قبوؿ واسعا مف طرؼ
األساتذة والباحثيف.
باإلضافة إلى أنو مرجعا ىاما يستند إليو الكثير مف الطالب لصعوبة فيميـ
لممصطمح السيميائي في الجامعات الجزائرية وكذا كتاب السيميائيات السردية الذي
يكشؼ عف مدى تحكـ رشيد بف مالؾ في الممارسة النقدية.
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