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 بسم هللا الرحمان الرحيم 

 

 

ْرِد ۖ   ْر ِف السَّ ﴿ َأِن اْعَمْل َسابَِغاٍت َوَقدِِّ
َواْعَمُلوا َصاِِلًا ۖ ِإِنِّ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي﴾   
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 الطاهرة...رمحه هللا وطيَِّب ثراه إىل روح أيب 

 إىل أمي الغالَّية...أطال هللا ِف عمرها

 إىل أبنائي قرة عين و  إىل زوجي وسندي...

 صغريا وكبريا كل ابمسه إىل مجيع أفراد عائليت الكرمية 

 إىل كل من علمن حرفا. 
 

 أهدي ثمرة جهدي العلمي المتواضع

 

 أم طه عبد الرمحن  

 

 وعرفان:كلمة شكر 
اِلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله  

 وصحبه أمجعني.



 

 

، ومل أكن ألصل إليه لوال فضل هللا عليِّا، الذي أهلمن الصرب العمل اِلمد هلل الذي وفقن هلذا 
 واإلرادة، اِلمد هلل حىت يبلغ اِلمد منتهاه. 

: حممد العريب بن مسعود على نصحه وحرصه  شرفشكر واإلمتنان إىل األستاذ املأتوجه خبالص ال
 زاء ووفقه وسدد خطاه. اجلوصربه، جزاه هللا عن خري 

كما أعرب عن إمتناِن الكبري ألعضاء جلنة املناقشة، األساتذة األفاضل الذين شرفوِن بقبوهلم  
 مناقشة رساليت وتصويبها.

زودوِن ِبروايهتم ِبا  ننوز البشرية اِلية، محلة األدب الشعيب الذيوال يفوتن أن أوجه شكري لك
 احتجت ِف حبثي فبارك هللا ِف أعمارهم.

 .يب أو من بعيد، له من خالص الودإىل كل من ساعدِن من قر 

 



 مقدمة 

 أ  
 

 : مقدمة

عراقة،   أبرز املوضوعات الرتاثية وأكثرها  من  أن األدب الشعيب  لألمم   بوصفهال شك  ذاكرة مجاعية 
وخباصةوالشعوب ومتظهراته  الشعيب  السرد  ،  أساليبه  الشعبية املروايت   استقطبتلطاملا  ف  ،ِبختلف 

متظهراهتا أغوارها  الباحثني  عناية  بكل  لسرب  مقاربتها    ،داللتها  كناهاستو   ،والدارسني  ِف  متوسلني 
 .نسقية مسياقية كانت أالنقدية  خمتلف املناهج

السيميائية  النظرايت  عرفت  الستينيات  بداية  السيميائيات    مع  ميالد  مع  وابلذات  ملحوظاً،  تطوراً 
جوليان  "مع    (L'école deParis)السردية   الساحة    غرمياس"أجلريداس  شهدت  وبذلك 

على  وتطبيقية  نظرية  طروحات كثرية  من  املدرسة  هذه  اقرتحته  ملا  ابرزا،  ابستمولوجياً  حتوالً  النقدية 
من   متخذة  سيميولوجي،  نقدي  لفكر  التأسيس  فيها  حتاول  ال السواء،  الوصفية  يت  اللسانيات 

اللساِن   العامل  منهج"دوسوسري"أسسها  منها  يا،  رافدا  استمدت  األوليةحيث  كما   ،مبادءها 
اخلط أو  التلفظية  اللسانيات  بنفنست"مع  بية  اشكلت  اب-  "إمييل  اجتاها  عن  ابعتبارها  انبثق  رزا 

البنيوية السردية  -  اللسانيات  السيميائيات  ودراسات  لبحوث  جوهراي  منطلقا  مع ،  وخباصة 
بني عوامل ملفوظ ،"غرمياس"حني ميز ِف نظرية العامل الذي اقرتحها أستاذه  ،  "جوزيف كورتيس"

منطقيا   املفرتض  ووجودمها  امللفوظ  التلفظ  وعوامل  السيميائياتامللفوظ    بديال   بوصفها  فجاءت 
هذ يستوعب  قد  احملايثة)آخر  )إطار  ضمن  اخلصوصيات  طر فأعادت  .ه  وِف  األدوات  ِف   قالنظر 

املنتج    التعامل عن  و   أغوارهلصرب    اخلطايبمع  على  راهنت  اه. كم خباايالكشف  السردية  السيميائيات 
مفهوم امللفوظ ابعتباره الوحدة األساسية ِف اخلطاب متخطية ِف ذلك مظاهر التمفصل املزدوج ِف 

اللسانية، حتليالهتا    اخلطاابت  ِف  أدبية،  لتنطلق  غري  أم  أدبية كانت  البشرية  اخلطاابت  ملختلف 
 اخلطاابت كلها. راصدة بذلك البىن السردية ابعتبار وجود خاصية "السردية" ِف

هذا   إجرائية     التحولأمام  آليات  السيميائي وما اسرتفده من كشوف علمية ومنهجية، وما وفره من 
الشعبيةواب متلفخطابضراب  عتبارالرواية  سردا  أو  حكائيا  ضمن  ت  تسباك  قد،فظايا  ابرزا  حضورا 
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النقدي مدرسة    الطرح  فإن  العالمات،  دراسة  إىل  هتدف  السيميائيات  فإذا كانت  السيميائي، 
قال   ِبا  أي  ابملعىن  هتتم  ال  فهي  معطى،  خطاٍب  ِف  املعىن  شكل  وحتديد  بدراسة  تتميز  ابريس 

 اخلطاب وال ابملتلفظ بل هتتم بكيفية تلفظ اخلطاابت. 

الظواهر هذه  أحد  السردي  الشعيب  اخلطاب  الشأن  هذا  ِف  شغلت    ميثل  اليت  واملرنة  اِليوية 
 السيميائيني، وبناءا على هذا جاءت هذه األطروحة موسومة ب     :

عن (دراسة سيميو سردية)نطقة اجللفة  مب سردية الرواية الشعبية   النظرية  هذه  إغناء  أجل  من   ،
على   اإلجرائي  نسقها  تطبيق  عرب  جزائرايً  لوانً  متنحها  حملية  بعناصر  مدها  شعبية  طريق  مسرودات 

حتليلها   ِف  ختضع  لدالالت  حاملة  رمزية  أنساق  هي  حيث  من  الشعبية  املسرودات  ألن  ؛  جلفاوية 
اخلطوات  هذه  تتابع  خالل  ومن  الداللية،  بنيتها  عن  الكشف  مث  أوال،  املرفولوجية  ببنيتها  لإلحاطة 

وقد كان النهائية،  صورهتا  ِف  النص  داللية  إنبثاق  يتم  املنتظمة  املوضوع    املنهجية  هلذا  اختياران  وراء 
 عدة أسباب أمهها: 

اجللفاوية  الشعبية  ابملسرودات  للتعريف  والتطلع  التخصص،  جمال  ِف  الشعيب  ابلسرد  اهتمامي 
إىل مدى توافق خصوصيات النص السردي الشعيب   آليات السيميائية، لنصل  ِبا تيسر من  وقراءهتا 

 جماراته للدراسات النقدية إبداعاً ونقداً.اجللفاوي مع آليات املناهج اخلطابية، وإمكان 

البحث  إشكاليات  عن  لإلجابة  املعرفية  املكتسبات  هذه  استثمار  الدارسة  هذه  ستحاول  هنا  ومن 
 التية: 

الغريب السيميائي  للمنهج  اجللفاوي  الشعيب  النص  استجابة  مدى  رواايته   ما  ِف  املعىن  يبىن  ؟!وكيف 
 السردية الشعبية ؟ 

 سيميائيا ؟ كيف يشيد املعىن

 وتنضوي حتت هاته االشكاليات  مجلة من التساؤالت املتضافرة من أمهها:  
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ماهي سريورة بناء املعىن انطالقا من املستوى السطحي )السردي) إىل املستوى العميق )املنطق) ِف  
 الرواية الشعبية ؟ 

 ة ؟ كيف اشتغلت وحدات النص السردي الشعيب اللسانية فأنتجت وحدة داللية مكتمل

 هل توجد خصائص متيز الراوية الشعبية اجللفاوية عن غريها من املروايت ؟

ملعاجلة هذه اإلشكالية مت اعتماد املعاينة امليدانية مصدرا أساسيا، بوصفها خطوة أوىل لالنطالق ِف 
ت  هذه الدراسة ؛ ولعل املقاييس املعتمدة الختيار هذا املنت القصصي من الرتاث الشعيب احمللي متثل

هذه   اعتمدته  الذي  السيميائي  املنهج  وطبيعة  تنسجم  اليت  الرتكيبية  اخلطاابت  هذه  حركية  ِف 
 الدراسة ضمن املقاربة السيميوسردية الستثمار آلياته وإكتشاف مردوديته التحليلية.

بوصفه   التمهيدي  الفصل  فجاء  فصول،  ثالث  من  مكونة  البحث  خطة  املنطلق كانت  هذا  من 
فيه الدراسة، التعريف ابلسيميائيات والوقوف على أهم حمطاهتا، مع الرتكيز على  اطالله قد عاجلت  

املفاهيم  بعض  تقصي  فيه  حاولت  كما  روافدها،  وأهم  وموضوعها  السردية  السيميائيات 
الشعبية)   الرواية   ، السردية   ، )السرد  األطروحة،  ِبوضوع  بصلة  متت  اليت  املختلفة  واملصطلحات 

 ). الرواية الشعبية وسيميائيات مدرسة ابريسن: )وجاء هذا الفصل بعنوا

) ، ومن خالله سيميائية التلفظ ومستوايت التحليل السيميائيأما الفصل األول، فكان بعنوان )
اجلانب   حيث  من  التلفظ،  وِبسألة  ابلسرد  ابريس  مدرسة  سيميائيات  عالقة  على  الدراسة  وقفت 

للوصول والسرد،  التلفظ  نشاطي  من  لكل  مفهوم    التواصلي  صناعة  مث  للتلفظ  اللسانية  لإلوالية 
 السرد مع مدرسىة ابريس وما اقرتحته من مستوايت للتحليل السيميائي.

بعنوان   الثاِن،  الفصل  حنو  )مقاربة سيميوسردية لنصوص شعبية حملية من املنطقةوجاء  فجنح   ،(
حكاية   فقارب  سيميوسردية،  قراءة  شعبية  مروايت  قراءة  حملاولة  الزانيت" التطبيق،  وسعد  "ذايب 
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"عشبة خضار" و"ودعة جنِّاية السبعة"  بنت الصياد" و حكاية  "ثليجة  "خشيبة" وحكاية  وحكاية 
 و"موالة الربمة".

على   يذكر  واملغاربية،  اجلزائرية  وخباصة  املرتمجة،  املراجعالعربية  من  جمموعة  على  الدراسة  اعتمدت 
اِلص ال  املثال  "  رسبيل  أحباث  "احلميد بورايوعبد  أهم  و  "   رشيد بن مالك""  "،  اندية بوشفرةو 

عقاقو" "قادة  بنكراد"،  وخباصة  سعيد  اجلامعية  الرسائل  بعض  على  االطالع  إىل  إضافة   ،..."
ماجستري   مسكني"رسالة  سيميائيات    " دايري  ب"  النظرية   سيجوزيف كورتاملوسومة  )أسسها 

 ". 2003/ 2002جامعة وهران )السانيا)  –وآفاقها التطبيقية) 

ذلك   من  جاهبن  ما  أهم  وعن  الصعوابت  بعض  من  علمي  حبث  أو  دراسة  أي  موضوع  خيلو  وال 
بداية مرحلة مجع املادة والنزول إىل امليدان وما اكتنف هذا اجلمع من ظروف صعبة، كتشتت املادة  

التدوين إشكالية  وكذا  العمل،  جبدية  إقناعهم  لصعوبة  أحياان  الرواة  بعض  وعزوف  إضافة الشعبية   ،
ذلك الكم اهلائل من املفاهيم واملصطلحات السيميائية الكثرية واملعقدة وفك   فهم  ذلك صعوبة  إىل 
إشكالية  لخر، و  أو  لسبب  مقاصدها العلمية، و صعوبة اقتناء بعض املراجع  عالماهتا واستيعاب 

 ". اسغرميالرتمجة الختالف املصطلحات، فكانت الوجهة إىل املؤلفات الشارحة لنظرية "

املشرف:  األستاذ  وتوجيه  ِبساعدة  املستطاع،  قدر  الصعوابت  هذه  بعض  جتاوز  مت  هللا  بفضل  و 
 حممد العريب بن مسعود، الذي اتقدم له جبزيل الشكر والعرفان. 
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مما   اجلزائري،  الشعيب  أدبنا  دراسة  من  جزءا  املتواضعة  بدراسيت  المست  قد  أكون  أن  أرجو  وأخريا 
الشعبية   اِلكاية  جمال  ِف  للبحث  أعمق  أخرى  دراسات  وتكثيف  اجملال،  لفتح  يدعو 

 اجللفاوية،بوصفها جانبا مهما من تراثنا الوطن.                                          

 

 

 ه  1442ذو القعدة  25 اجللفة ِف  :         

      2021جويلية  05املوافق ل : 

وهللا ويل التوفيق 
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 وسيميائيات مدرسة ابريس الرواية الشعبية  الفصل التمهيدي: 

 السرد احلد و املفهوم  -1

 .مفهوم السرد  -1.1

 . مفهوم السردية 2.1-

 سيميائيات مدرسة ابريس -2

 النموذج العاملي بديال للتتابع الوظائفي -3

 الرواية الشعبية ابعتبارها سردا متلفظا -4
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  :احلد و املفهومالسرد/ 1

نَا َداُوَد ِمنا َفْضالً اَي ِجَباُل أَِوِب َمَعُه َو الطرْيَ َو أَلَنا » : جاء ِف حمكم التنزيل قوله تعاىللغة: َوَلَقَد آتَ ي ْ
اِْلَِديَد   تَ ْعَمُلوَن   )10(َلُه  ِبَا  ِاِن  َصاِِلًا  َواْعَمُلوا  السْرِد  ِِف  َقدْر  َو  َساِبغَاٍت  ِاْعَمْل  أَِن 

 .1« )11(َبصريٌ 

على أنه لغة  إىل شيء  » يعرف السرد  به متسقا بعضه ِف اثر بعض متتابعا، تقدمة شيء  آخر، أتيت 
جيد  إذا كان  سردا  اِلديث  يسرد  وفالن  اتبعه  إذا  سردا  سرده  وحنوه  اِلديث  سرد  يقال  ومنه 
يتابعه  أي  سردا،  اِلديث  يسرد  يكن  مل   ( وسلم  عليه  هللا  صلى   ( صيغة كالمه  وِف  السياق 

وسرد فيه.  منه    ويستعجل  حذر  ِف  قراءته  اتبع  املعجم:  حيث  .2«القرآن  ِف  َمسُرودةٌ »جاء  درع 
الثقب  السرد  وقيل  بعض  ِف  بعضها  اِللق  تداخل  وهو  نسجها  سردها  فقيل  ابلتشديد  وُمسردٌة 
ِف   وقوهلم  اتبعه،  الصوم  وسرد  له  السياق  جيد  إذا كان  اِلديث  يسرد  وفالن  املثقوبة  واملِسُرودٌة 

وذو اِلجة واحملرم وواحد فرد وهو رجب وسرد  األشهر اِلرم ثالثة سرٌد أي متتابعة وهي:ذو القعدة 
 .3«الدرع واِلديث والصوم كله من ابب نصر

خالهل الكالم    ذه من  نسج  أنه  على  السرد  مفهوم  نتصور  أن  ميكن  للسرد  اللغوية  نظمه  و التعريفات 
 . وتتابعه بتناسق ِف صورة حكي

اال التعريف  فنجدصطالحأما  السرد استعمل  (Todorov 1969)تودورف»ي  مصطلح 
)arration(N  اِلكاية السردايت  4« .ِبعىن  مصطلح  حنت  إليه    (Narratologie)فريجع 

و    (Narration)من   السرد،  تكون    (Logie)أي  علم.وبذلك  السردايت   »أي 
 

 . 10/11آ عن رواية ورش، سورة سبأ. -1
،  3/1994سرد)ط ، )مادة 3أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري: "لسان العرب"، دار صادر، بريوت، اجمللد -2

 . 211ص
 . 94ص ،1997لبنان1بريوت، ط 2جمد الدين حممد ين يعقوب، الفريوز أابدي )قاموس احمليط)، دار إحياء الرتاث العريب،ج -3

 . 246ص ،1/2010حممد القاضي، معجم السردايت، الرابطة الدولية للناشرين املستقلني، ط - 4
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(Narratology)    الشعرية هو  أصل كبري  من  إبس  (Poetics)فرع  تعىن  القوانني تاليت  نباط 
لألجناس   وحتدد الداخلية  أبنيتها  توجه  اليت  والقواعد  حتكمها،  اليت  النظم  واستخراج  األدبية، 

حتت   »فهو بذلك  .1«خصائصها ومساهتا دائرة التوظيف خاصة  دخلت  يعد من املصطلحات اليت 
اجلوانب  ليشمل  السردية،  للنصوص  التفاضلية  للخصائص  املنهجي  الوصف  هدفه  البنيوية  أتثري 

در  ِف  والتطبيقية  وبنيتهالنظرية  للسرد  ثالث.  2« استه  هناك  أن  هنا  اإلشارة  مصطلحات    ةوجتدر 
 تتشارك لفظيا ِف جمال السرد وإن كانت ختتلف من حيث املفهوم اإلصطالحي، وهي:  

 Narration السرد=

 Narratologiعلم السرد أو السردايت =  

 Narrativitéالسردية =  

مصطلح شيوع  عن  ا  Récit))فضال  واحملِبعىن  واملسرودِلكي  السرد  أو  اليوم  »، كي،  اتسع  لقد 
أو   قصصيا  أو خطااب  فعال سرداي  ما يتعلق ابلقصص  على كل  فأصبح يطلق  جمال استخدام السرد 

الذييعنيه الدقيق  املعىن  يضبط  من  هو  فيه  يستعمل  الذي  السياق  ويبقى  أن 3«.  حكاية  وجند 
السرد  طرمحقد (Genette 1972)جوانترجريا اخلطاب  قسم  »ِف  فهوم  أقسام  من  اثلث 

السرد  القصصي بفعل  القائم  السردي  الصوت  ويعن  صوات،  القسم    )...)  مساه  هذا  خصص  فإنه 
السردي  النشاط  هو  الناحية،  هذه  من  فالسرد  املذكور،  امللفوظ  أوجد  الذي  التلفظ  مسألة  ليتناول 

به الراوي وهو يروي حكاية ويصوغ اخلطاب الناقل هلا، وهو ما يضطلع  مساه جوانت نفسه    الذي 
 

 2البنية السردية للموروث اِلكائي العريب، املؤسسة العربية للدراسات والنشر،  بريوت، ط ، حبث ِف   إبراهيم، السردية العربيةعبد هللا -1
 . 17، ص2000سنة

 15، ص1/2015جون ميشيل آدم "علم السرد"، تر امحد الوردِن، دار الكتاب اجلديدة املتحدة، بريوت، ط -2
 . 246ص، 1/2010املستقلني، ط  لية للناشرينحممد القاضي،معجم السردايت، الرابطة الدو  -3
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أن السرد  .1« فعل السرد   هبا  ِبعىن  أو اِلكاية  هو الطريقة اليت تروى  له  القصة  بتوفر الراوي واملروي 
 من مؤثرات.وكل ما حييط فعل اِلكي 

 :Narrationمفهوم السرد1/1

اعترب  » ما)أن    أرسطولقد  فعل  حماكاة  هو  و )السرد  تنتج  ،  بل  الفعل  نسخ  تعيد  ال  تبتكر  و احملاكاة 
غريه من ابقي الكائنات، هلذا يتميز الفعل اإلأفعاال جديدة و  نساِن عن  على التعبري  بامتالكه القدرة 

و امل اللغة،  من  املستمدين  يسميه  فهمة  ما  الفعلبول  هو  داللة  بعلم  ِف   ،ريكور  الفعل  هذا  ويبتدي 
أن اخليال ال يكتمل إال ابِلياة، و  إذا صح أنو ا السرد مع اِلياة أرقى صوره ِف العالقة اليت ينسجه 

القصصا خالل  من  إال  تفهم  ال  عنهاِلياة  نرويها  ِبعىناليت  ابلعناء  املبتالة  فاِلياة  إذا  اليت    ،  الكلمة 
عىن أن السرد هو تعبري عن التجربة اإلنسانية ِف إطارها ِب. 2«هي حياة تروى،سقراطاستعرانها من 

حتمل مهوم  الواسع، يعن كل ما  أمال و من  ميكتطلعاتوأالم و  أي كل ما  فيه الذات ،  أن تنجح  ن 
و  "اإلنسانية  ينظر  لذلك  العكس.  أو  به،  األساطري    "Vicoفيكوتظفر  إنتاج  عملية  إىل 

القدمي»واِلك اإلنسان  عند  والرموز  أهنااايت  العامل    على  ملعرفة  أجل  ومتثيله    وترميزهنسق  فهمه من 
اإلبداعامل تقتضي  الوظائف  هذه  نسميها وتغرييه  أن  ميكن  اليت  واملتكررة  اإلدراكية  لألشكال  ستمر 

البنينة بعملية  إدراكه  .Process of structuring»3الن  ميكن  ال  نعيشه  الذي  الواقع  ألن 
رك عن  ابِلواس فالذات اإلنسانية هي اليت تقوم ببنائه متوسلة بفعل السرد لتكسبه شكالً ومعناً يد

اللغة هو  ،  طريق  بل  فقط  القصص  أو  ابِلكي  يتعلق  ال  الواسع  مفهومه  ِف  األنشطة  »والسرد  من 
اعها  اسرتجو األحداثسرد جمموعة من الوقائع و متكنه من  اللغوية والتواصلية اليت ميارسها كل شخص و 

أ واقعية  املعارفو .  4«متخيلة  مسواء كانت  نقل  منه  املقصود  إىل  و   ابلتايل  متكلم  من  املعلومات 
 

 . 243، ص،املرجع السابقحممد القاضي -1

ويلية، اإلنتاج و التلقي"، كنوز املعرفة، الصفحة  - 2  . 253عبد هللا برميي، مطاردة العالمة، "حبث ِف سيميائيات شارل ساندرس بورس التأ
 . 35،ص 1/2014فلسفة السرد املنطلقات واملشاريع)مسائل فلسفية)، منشورات االختالف، ط حنو منوذج معرِف للسردية،،حممد بوعزة  -3

 .  34، ص  2010و النشر، الرابط  للطباعةعلي آيت اوشان، ديداكتيكيا التعبري و التواصل، دار أيب قراقر  - 4
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و متلقي ال،  أن  نستخلص  القصمنه  أو  اِلكي  من  أوسع  مفهوم  بل  سرد  بني  ،  تفاعلي  نشاط  هو 
و  التواصل  هبدف  ومتلقي  ملقي  ِف  »،التفاعلطرفني  حتصره  اليت  التقنية  داللته  يتجاوز  هنا  والسرد 

ليعرب عن مفهوم انطولوجي أوسع   )...)أشكال السرد التخيلي املعهودة كالرواية و القصة و املقامة 
الزمن،   ِف  حيدث  ما  حتكم كل  فعالية  من  عليه  ينطوي  و يو ِبا  فيه  صيغة تعاقب  وفق  داخله  ينتظم 

هو  ،  معينة ليس  هبذا املعىن  هو الشرط الضروري هلذا الوجود، من والسرد  فحسب بل  قرين الوجود 
العامل ِف  الوجود  شكل  عن  يعرب  هو  تِبعىن  .  1« حيث  ِف  لألحداث  تعاقب  هو  السرد  تابعها  أن 

لألحداث   نقل  هو  أو  اليومية  الكرونولوجي  حياتنا  ِف  حتدث  واقعية  اليت  صيغها  ابختالف  منتظمة 
أو متخيلة   لغوية     األولية،ِف صورهتا  كانت  أو تلفظإىل صورة  أن  ،ِف شكل خطاب  امللفوظ  كما 

املدلول   عن  فصله  ميكن  ال  السردي  النص  أو  اخلطاب  احملتوى  أو  ميكن  أو  ال  فصله السردي كما 
 .الذي أنتج احملكيعن الفعل السردي 

وينجم  »املُرَّوى له  ،القصة  ،: الراوييةتأو مرواي مير عرب القناة الوعن النص السردي ابعتباره حمكيا  
عن فعل السرد اخلطاب القصصي واِلكاية، وِف السرد التخيلي ال يوجدالواحد منهما دون الخر.  

ين اليت  واِلكاية  يصوغه  الذي  اخلطاب  عن  منفصال  السرد  يتصور  أن  ميكن  ال  سجها وبذلك 
(Genette, 1983)  اخلطاب منها  يتشكل  ثالثة  أركان  متصورذي  ِف  السرد  يندرج  وهبذا   .

وال   اِلكاية  دون  قصصي  خطاب  يتصور  امللفوظ.فال  أو  واخلطاب  واِلكاية  السرد  هي  القصصي 
إجيادمها،  بفعل  قائم  دون  لذاك  وال  هلذه  وجود  وال  هلا،  قويل  حبامل  تلتبس  ال  جارية  حكاية  تتصور 

 .teGenet( »2  (1972فعل السرد أو السرد 

ولتش األساس  هذا  األحداث، كأفعال  يوعلى  من  سلسلة  أو  حدث  توافر  من  البد  ما،  حمكي  يد 
إطار زمن وفضاء مكاِن. عوامل ِف  أو  هبا شخصيات  جمرد  و »تقوم  ليس  سلسلة خطبة من  احملكي 

املرتاصة ما )...)  العبارات  رسالة  ابألحرى  أو  ما  خربا  حمكي  كل  حيمل  أن  املؤكد  من 
 

 . 251،ص املرجع السابق عبد هللا برميي ، مطاردة العالمة ،  -1
 . 244/ 243ص، 1/2010لية للناشرين املستقلني، طمعجم السردايت، الرابطة الدو حممد القاضي، ، -2
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(Message)    التواصل عملية  ِف  صالحيته  نفسر  فكيف  اليت   (Communication)وإال 
شأهنا   واملتبلورة  من  الرسالة  تلك  نقداي   ِف تبليغ  دراستها  اإلمكان  ِف  والدالالت  املعاِن  من    ، مجلة 

علميا مؤسس  منهجي  منطق  بعض  حمدد  ،  بتبن  فض  على  تساعد  اليت  والقواعد  املعامل 
 .1« املطروحة على مستوى حتليل النص السردي ،اإلشكاليات

ال ، ذلك أننا»ِف إطار زمن مدركمتثل  عبارة عن أفعال وأحداث  ، هو  تعريفاته  أبسط  إن السرد ِف
الز  حدود  صياغة  مباشرنستطيع  ظاهرايت  خطاب  خالل  من  تشرتط  منية  فالزمنية  اخلطاب  ،  توسط 

ال أن األصل ِف اإلمساك ابلدالالت  أخر  أن يكون من غري املباشر الذي يوفره السرد ِبعىن  ميكن   
جتريدية فاجملطبيعة  الداللية،  ابلكلية  يتميز  و  عام  ابملعىن  رد  األوالنية  مقولة  ضمن  يندرج  فهو   ،

اليت و البورسي  التقطيعات  حساهبا كل  من  خترج  اليت  الداللية  الثقاِفتول  التمفصالت  الرمزي  و   د 
السردي  .2)الثالثانية)«  الفعل  أن  بنقل  ِبعىن  اِلكاية  يقوم  أو  وجود األحداث  إىل  ابلقوة  وجود  من 

 .ابلفعل

»فثمة فرق عميق بني اللغة حبسباهنا نظاما  ، البد من وجوده، فعل التلفظهناك إطار يتم فيه  وعليه
هبا   يضطلع  كممارسة  واللغة  األدلة،  ميمن  حني  والفرد  من  الفرد،  إنية  إىل  تتحول  تلكها 

املخاِطب،  (Instance de discours).اخلطاب ِف  مجعها  والن،  هنا  أنت،  أان  متثل  إنية 
 .3« ) املخاَطب، الزمان واملكان ) اإلطار الذي يتم فيه اِلديث

أن   السردية كما  الراويالنصوص  يرويها  له  عندما  املروي  تكون  ويتلقاها  اإلخراج    »قد  ما  نوعا 
تصوري) إىل  املفهومي  حتويل   ( املقوالت  لنفس  النصوص )...)    السردي  من  االنتقال  وعملية 

 
وزيع، املدينة اجلديدة)تيزي وزو  - 1 )،  -اجلزائر–اندية بوشفرة، مباحث ِف السيميائيات السردية، دار األمل للطباعة والنشر والت

 . 27ص ،1/2008ط

 .249، صالسابقاملرجع  مطاردة العالمة ،عبد هللا برميي ، -2

وزيع، تيزي وزو، ط -3  . 96، ص2/2012محو اِلاج ذهبية، لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب، األمل للطباعة والنشر والت
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الث وإىل  األوىل  إىل  الكاتب  يضيفه  ِبا  حمكومة  الثانية،  النصوص  إىل  ثقاِف  األوىل  تكوين  من  انية 
جمموع العناص،وإيديولوجي هو  تنسجها  والفضاء الفن  للنص، وكذا جملموع العالقات اليت  ر املكونة 

 .1« هذه العناصر فيما بينها، وهذا املفهوم مرتبط أشد االرتباط ِبفهوم املبىن
ننتقل أن  ميكن  اخلاصالذلك  إىلللقيم  واجملرد  العام    نسقالمن    ال  القيم تتحني    حيث،عامل  هذه 

 يتم هذا التحول عن ال، و داخل سياق حمدد»واألنظمة  متتالية من القواعد  جمموعة  بتوافر إال  حققتوت
الصدفة حمكوم  طريق  حتول  هو  بل  بوصفها    إبسرتاتيجية،  الداللة  إىل  يتحكم تنظر  تداولية  سريورة 

حمفال التلقي  فيها  و  أن2« .  اإلنتاج  اِلكي  هو  السرد    ِبعىن  افعل  ينتج  عنصر  حملكي،  الذي  بتوفر 
 له كما يلي:يميكن متث »ِف إطار، و يوجه للمسرود لهالذي ينتجه السارد و و التخييل

 .كي= خطاب السردي + خطاب املمثلنياحمل-
 القصة أو اِلكاية= العامل املسرود + العامل املتمثل به.-

قدمنا  اوأتسيس ما  اإل  ،على  سوى  السرد  بني  فليس  وما  معينة،  هناية  حنو  بداية  من  البداية  نطالق 
الراوي جانب  من  اِلكي  أو  القص  فعل  يتم  ِف )...)    والنهاية  واألحداث  الوقائع  السرد  ويتضمن 

 . 3قائع واألحداث لنظام معني «تركيبته اللغوية وختضع هذه الو 

 مفهوم السردية : 1/2
السردية   موضوع  تعترب  السردية  عليه  ارتكزت    أهم  املعىن  ِفالسيميائيات  ألشكال  فمن  »،دراستها 

إىل  السيميائيات  تسعى  )حكاايت.أفالم.مقاالت.اخل...)،  املمكنة  اخلطابية  األشكال  خالل 
الع هذا  على  ابلتعرف  تسمح  اليت  القواعد  جمموعة  اليوميةحتديد  حياتنا  ِف  املركزي  فعل  ،  امل  وهو 

 
 . 38ص– 1/2003ط –جمدالوي  –مسيولوجية الشخصيات السردية)رواية"الشراع والعاصفة" ِلنا مينة منوذجا)  –سعيد بنكراد  -1
 . 249، ص  املرجع السابقدة العالمة ، عبد هللا برميي ، مطار  -2
 . 46ص. 1/2015عبد القادر شرشار، مدخل إىل السيميائيات السردية )مناذج وتطبيقات)، منشورات الدار اجلزائرية، ط -3
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والرتاجيدايت   واملالحم  الشعبية  واِلكاايت  اخلرافة  و  األسطورة  ِف  حضوره  جند  والذي  اِلكي 
 .Roland Barthes»1روالن ابرتوالدراما والتعبري اجلسدي حسب رأي 

السردية  (Greimas,1966)غرمياساستخدم   تواجدها    مصطلح  اخلطاابت  وعمم  ِف كل 
أمهيتها ِف   اخلطاب سردا  »التدليلاإلنسانية، وتكمن  إنتاج   ،على ما يكون به  والسردية هي ظاهرة 

و   اِلاالت اخلطاب  ِف  املاثلة  التحوالت  فإن كل  و  النحو  هذا  وعلى   . املعىن  إنتاج  على  املسؤولة 
اِلاالت  أبن  خيتص  حمدد  صنف  إال  القصص  وما  السردي.  للتحليل  خيضع  أن  ميكن  نص 

مفردة  بشخصيات  متصلة  فيه  أ  .Individualisés(  »2)والتحوالت  السردية  أن  خذت ِبعىن 
مشوليا  غرمياسمع   هبا  طابعا  جتاوز  فقد  املعروفة  ،  السرد  يوفرأمناط  السارد    اليت    الشخصيات فيها 

تضطلع   نظر اليت  وجهة  إطاربعكس  ِف  بل  ل  ه  وأنساقها  تشملغوي،  اللغات  بىن    ،كل  بوجود  أي 
اخلطاابتسردية   خمتلف  املعىن و »وبذلك  ،ِف  من  احملررة  السردية  تعترب  السيميائي  املشروع  إطار  ِف 

مبد للحكاايت  الصورية  ابألشكال  يربطها  الذي  البنيات   أالضيق  حتدد  خطاب.  لكل  منظما 
 .3«السردية املستوى العميق لكل عملية سيميائية

السردية    اقرتاحا  "Groupe d’etrevernesأنرتوفيون"ماعة  وجل مصطلح  تعريف  ِف 
(Narrativité(    إلنتاج  »فهو اخلطاب، والضامن  تتابع اِلاالت والتحوالت املسجل ِف  مظهر 

 . 1«" املذهب نفسه Courtesكورتيساملعىن ويذهب " 

سبق    اوعطف ما  ميزة  :قولالميكن  على  السردية  خلصائص أن  استجالء  هو  السردية  ِف  والبحث   ،
أدبية كانت أو غري  اخلطاابت،  لكل  شكل التلفظ    ِف   أواألديب  للخطاب  معينة ِف الشكل اللغوي  

الوظيفة  ةقادر   اخلطاابت  جتعلفالسردية  أدبية، تلك  أداء  السرد)    على  السردية  وابختص)،  وظيفة  ار 
 . الداللةلعنصر  بشرط تضمنها كلها  ِف اخلطاابت اإلنسانية هي خاصية وجود السرد

 
 . 32ص ،  نفس السابق عبد القادر شرشار، -1
 . 254، ص 1/2010املستقلني، طلية للناشرين  حممد القاضي، ،معجم السردايت، الرابطة الدو  -2
 . 122/ 121، ص 1/2012، ط-دار اِلكمة-مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص -رشيد ابن مالك -3
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النص» بناء    السردي  إن  هو  بل  امللفوظات  من  حمدود  ال  لعدد  حصيلة  ليس  بذلك،  التذكري  جيب 
وبني   اإلبداعي  الفعل  بني  الفاصلة  اِلدود  هي  وتلك  امللفوظات،  من  حمدود  عدد  إىل  استناداً  عامل 

 أو لغةابملفهوم السوسريي بوصفها كفايةالسردية إن  .2«اخلواطر العامة اليت تكتبها )كل الناس)

 غرمياس   »ذلك ألنه مما هو متفق عليه لدى،التلفظالذي يتجسد خطابياً من خالل    هي اإلمكان
مسار  عرب  ويتناسل  منه  يتوالد  لغواي  وشيئا  النص،  وجود  إىل  يدعوا  ما  شيء  هناك  أن  ومدرسته 

»  . عند  3توليدي  الكفاءة  اإلنسان  تشومسكيفإذا كانت  معرفة  اللغة  هي  بقواعد  اليت    الضمنية 
إىل  دي بتؤ  ال متناه من اجلمله  عدد  يسمى  للغة  وابلتايل استعماهل  ، لفظ وفهم  إطار ما  ابألداء  ِف 

  »هيغرمياسعندفإن السردية فيه املتكلم إىل القواعد الكامنة ضمن كفاءة لغوية    الذي يرجعالكالمي
عملية لكل  متاسكه الداليل سيميائية  املستوى العميق  أن النص السردي يستمد  غرمياس  لقد رأى   .

للنصمن وجود ب ين، و نية عميقة موظفة كبنية كربى  من وجود منطق سردي  العالقات بني  ظم  كذا 
السردية العالالوحدات  خالل  من  أي  اخلطاب  خالل  من  تبدو  و  ، كما  احملكي  و  القصة  بني  قة 

سابقا  .4«اخلطاب أشران  يوكما  فقطالسردية  مصطلح    عدمل  األدبية  ،    خاصا  قد   »ابإلبداعات 
األدبيةابت جذورها  عن  تدرجييا  ختصص،  عدت  إىل  جزئي  ختصص  من  ِف  فهي،  كلي  لتتحول  تزاوج 

سردية  البحث   األديب  بني  غري  التجارب  ،  اخلطاب  ابختالف  خمتلفة  فضاءات  خلق  إىل  تستجيب 
غرمياس  اختذت  فقد.5«اإلنسانية مع  من  السردية  يعرفها  الشموليةبعدا  هي  »: بقولهحيث  السردية 

إذ   ثقافة  أو  شخص  أو  اتريخ  حياة  ِف  املستمر  للمطرد  املنقطع  الالمتواصل  إىل  مدامهة  نعمد 
 

 . 26ص، ليل اخلطاب السردي وقضااي النصعبد القادر شرشار، حت - 1
 . 37، ص1/2008ط -البيضاء املغرب الدار  -املركز الثقاِف العريب –سعيد بنكراد، السرد الروائي وجتربة املعىن  -2
 . 39ص،  2016 1د.قادة عقاق، السيميائيات السردية)النشر اجلماعي اجلديد)، ط/ -3
 . 35عبد القادر شرشار، ص -4

)،  -اجلزائر–اندية بوشفرة، مباحث ِف السيميائيات السردية، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، املدينة اجلديدة)تيزي وزو  -5
 . 30،ص 1/2008ط
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هذه   بتحديد  هذا  ويسمح  التحوالت  ضمنها  تدرج  مميزة  مفاصل  إىل  اِلياة  هذه  وحدة  تفكيك 
 .1«امللفوظات ِف مرحلة أوىل من حيث هي ملفوظات فعل تصيب ملفوظات حال فتؤثر عليها

والتحوالت   اِلاالت  أن  العالمااتِبعىن  ِف كل  تموجودة  ل  عتربليت  أن  »داللة لوعاء  ال  كما  العالمة 
تولد إال من خالل إحداث شرخ داخل املعطى الطبيعي واالجتماعي، فإن النص السردي ال ميكن  

إال يولد  وأن   " الع   ادي   " حتويل  خالل  من  مساره    عن   " الطبيعي  عن  "  انزايحا  يشكل  ما  إال 
أمامن   املعيار ميثل  املوضوعات  عامل  إنتاج  داخله  يعاد  الذي  للنص،  الفضائي  شكل  فاملتصل  على  ا 

أمام  ميثل  الفضاء  أن  حدود  ِف  وذلك  املوضوعي،  الوجود  من  نوعا  متتلك  اخلطاطة  وهذه  خطاطة، 
ِبلئهاإلنسا تقوم  موضوعات  شكل  على  وجود.  «2ن  والتحوالت    فلوال  اِلاالت  شكل  هذه  ِف 

أحداث    أفعال حمكيأو  داخل كل  العوامل  أو  الشخصيات  هبا  فعل  تقوم  ملفوظات  شكل  في 
اِلالتصيب   ولد،  ةملفوظات  طولية  »اِلكاية  تملا  داخل  الالمتصل  إىل  املتصل  من  فاالنتقال 

)اخلرق،و االقتحام  عرب  يتم  بال    Irruptionاخلطاب  املفاجئ،  الدخول  تعن  الفرنسية  اللغة  ِف 
 .3«ىوقوع شيء ما جدير أبن يرو سوى إذن ) واالقتحام ليس شيئا آخر 

عند   نقف  أننا  اِلياةِبعىن  من  املجزئية  هذا  قطع  يشكل  االمتدادأو  تصل  وابلتايل  ما  غري  حداث  إىل 
تعبريية  ،مألوف صور  شكل  متفصلها  ِف  ميكن  وسرديةمدركة  داللية  ِف ف  »،ِف كياانت  القصة 

مفهومها العام ليست شيئا سوى هذا االقتحام فالذي يندرج ضمن املألوف وال حيدث قطيعة معه  
ل قصةيدخل ضمن املمارسة العادية  يشكل  تشكل نوعا مساراهتا الداللية  ِف  فالسردية.4«لحياة وال 

السردي  من   والتجريداإلدراك  العقل  لغة  عن  ِف    البعيد  يتحقق  والرمز لغة  الالذي  املوحية الشعرية  ية 
جندها اخلطاابت    حاضرة  اليت  اإلبداعيالسرديةوالنصوص  ِف  الفعل  فيه  يتجلى  ما  فالتقابل ».وكل 

"بنية وبني  املنظم  "شكل"  العام  الكوِن  البعد  بني  التمييز  إىل  يقودان  أن  جيب  السردية  "  للفعالية 
 

 . 56، ص 1993حممد انصر العجيمي، ِف اخلطاب السردي )نظرية غرمياس)، الدر العربية للكتاب، د ط،  -1
 38ص– 1/2003ط –جمدالوي  –مسيولوجية الشخصيات السردية)رواية"الشراع والعاصفة" ِلنا مينة منوذجا)  –سعيد بنكراد -2
 . 42ص  املرجع نفسه ،،  سعيد بنكراد  -3
 . 42ص ، املرجع نفسه،  سعيد بنكراد  -4
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ِف   تقوم،  اليت  الثقافة  معطيات  استيعاب  على  البعد  هذا  قدرة  أي  اخلاص،  التحقق  وبني  ككل، 
شكال   نسميه  بنيته، وما  فالشكل يستمد واقعيته من  هذا النص. وذاك  ابلتمييز بني  هناية املطاف، 

ألن املعىن يرتبط ابلتصور الذهن الذي .1بنينة"للعناصر احمللية احملددة للمضمون« "هو ِف واقع األمر
إهنا   أي  التحول  حالة  ِف  املعىن  فهي  الداللة  أما  النفس،  ِف  العالمة  الوظيفة) (حتدثه  زائد  املعىن 

 لوضعيات واملواقف املختلفة.ويتعلق اشتغاهلا حسب ا
يعطي  » الذي  التعريف  جانب  غرمياسإن  من  أكثر  ِف  يتطابق  )كوحدة    للسردية  اِلدث  مفهوم 

ع ورد  املبىن) كما  داخل  السردية  ابو   .2«لومتانندصغرى  واستشراف »عتبار  الداللة  النصهار  بؤرة 
ِبوضوعا الفاعلون  تفاعل  خالل  من  تفاعال،  ت  املعىن  و القيمة  بل  اتصاال  يكون  أن  شرطا  قد  ليس 

أيضا عنه  انفصاال  أن  الإن  ، «3يكون  ميكن  السردية  لتجسد  الفعلي  ِف  تحقق  ظ لفو امليتمظهر 
فعلياً   اللغة  تتحقق  فكما  السردي،  النص  داخل  التلفظبوصفها  امللفوظ  بفعل  فكذلك    ،خطاب 

فيما  فهي  ،ظاهرة سيميائيةالسردية ابعتبارها   فعلياً ِف السرد  تتحقق  فهي  لساِن  متظهر  لكل  سابقة 
إن هذه  »العاملي واجلهايت ِف إطار املسار السردي، كما سنرى الحقا.يعرف ابلنموذج أو الرتكيب  

امل واألداالطروحات  الكفاءة  ملفهومي:  عرفعند    ءعدلة  خالل  تشومسكيكما  من  هلا  واملوسعة 
يذهب   ما  حسب  تشكل  التلفظ،  عملية  شروط  ضمن  هلا  والتأسيس  املوجهات،  بنظرية  ربطهما 

 . 4« اخلطايباملكون اجلهايت للنحو  ، أسهاما ِف معرفةجان كلود كوكيإليه 
بص الفرنسية  السردايت  أن  هنا  اإلشارة  اإلثنني  معو   عامة  فةوجتدر   اللسانية   تيارالسردية،تياريها 

جينيتبزعامة   بزعامة  بارتوروالن   فتودورو   وجريار  الداللية  السردية  و  غرمياس    وتيار 
االهتمام    بروبوبرمين عن  خترج  اخلطاب  ال  ومستوايته  ِبكوانت  وأبنيته  مظاهره  عن  حبثاً  السردي 

ال ينبن على أولوية النموذج السردي  فالتيار األول ، بل يكمن اإلختالف ِف طرق التحليل الداللية
 

 . 25ص، املرجع السابق،  سعيد بنكراد -1
 . 41ص، املرجع السابق ، سعيد بنكراد - 2
 31،صاملرجع السابقاندية بوشفرة، مباحث ِف السيميائيات السردية،  -3
 . 41، ص1/2010طلية للناشرين املستقلني، ،معجم السردايت، الرابطة الدو قادة عقاق -4
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معطى   ِف  للنص  املكونة  العناصر  بني  تعالقات  سريورة  استكشاف  على  يركز  بل  مسبقاً  املؤسس 
حتليلمتمظهر ِف  ينطلق  الثاِن  التيار  بينما  اب،  سابقه  سرداي  منوذجاً  احملكي  متظهر،   اعتبار  عن كل 

شكل   ِف  ترتسم  جمردة  بنية  ال  ملفوظاتأي  السردية  النصوص  من  عدد  فيها  تشرتك  ستنباط  اثبتة 
 .حكاية لكلحنو سردي 

 : سيميائيات مدرسة ابريس/2

خمتلف   لدي  اإلنساِن  الفكر  هبا  أهتم  اليت  القضااي  أبرز  من  العالمة  قضية  والشعوب، ظلت  األمم 
العربي تراثنا  ِف  ومبثوثة  حاضرة  جتدها  السيميائي  للدرس  األوىل  جندها    ،كذلكفاإلرهاصات  كما 

واليوانن أخرى كاإلغريق  أمم  إىل   ،عند  يقف  أحباثهم  ِف  إليه  توصلوا  ما  يعترب  أن  ميكن  ال  لكن 
وضوح   و  املصطلحايت  اجلهاز  ِف  دقة  على  تتوافر  سيميائية  نظرية  بناء  وحتكم مصاف  األهداف  ِف 

أثراها اللغويون العرب كاجلاحظ مثال وعبد   أن نتجاهل تلك املباحث اليت  ميكن  ال  ِف األبعاد كما 
القادر اجلرجاِن واملتصوىف فعلى اختالف اهتماماهتم فكلهم حاولوا بطريقة أو أبخرى مقاربة أنظمة  

العموم ووظائفهاوعلى  أنواعها  وبيان  أن    »الداللة  بعلوم    السيمياءجند  أحياان  تلتصق  العرب  عند 
وال اِلروف  أسرار  تعتمد  اليت  والطلسمات  وأحيالسحر  الدالة،  والتخطيطات  فرعا  اان  رموز  تصبح 

والتأويل  التفسري  وعلم  ابملنطق  وأحياان  الداللة  بعلم  السيمياء  تلتصق  وأحياان  الكيمياء.  فروع    من 
عن  )...) القدمية  السيميائيات  ظلت  وغري  اإل  دوقد  املفاهيم،  خمتلطة  واألوروبيني  والعرب  غريق 

الفعلياانألمريكي   الرائدان  جاء  حىت  اِلقول  بريس  حمددة  والسويسر 1914-1839)شارل  ي  ) 
 . 1)« 1913-1957) وسريوسد دفردينال

يدي لغويني أوبصرامة مناهج حبثه اخلاصة وعلى  معاجلة قضااي الداللة ِبفهوم العلم  »وبذلك تكون  
 . 2« متخصصني امنا يعد مثرة من مثرات الدراسات اللغوية اِلديثة 

 
 . 25/26،ص1/2002ط –السيميائية أصوهلا وقواعدها منشورات االختالف   –رشيد بن مالك - 1

 . 14، ص1/2010لية للناشرين املستقلني، ط،معجم السردايت، الرابطة الدو قادة عقاق-2
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أن   اجلديد سامها    ني العاملمع  العلم  هلذا  التنظري  ِف  أالإ،معا  منهما  واحد  أسس    »ن كل  من  ينطلق 
ببلورة    فلساِن اهتم ابألساسدوسوسري  أما  ،  منطقي رايضي فيزايئي  بورس      ف  ،إبستيمولوجية خمتلفة

اإل بعلم  متأثرا  للغة  خصوصاعلم  نفسها،  جتماع   املوضوع  العالمة  حتديد  ِف  اختلفا  فهي    ،فهما 
  مسعية   )دال أو صورة  ريدوسوسثنائية عند  ،و ثول حييل إىل موضوع عرب مؤول)ا)م  بورسثالثية عند  

 . 1« ).أو صورة ذهنية ومدلول
تسميتي  قان ِففيت  الرائدينفإن األبوين  ،  وهكذا للعالمات،  اختاذ  كما  سيميولوجيا والسيميائية علما 
العاعتبارأِف    يتفقان هذه  الشكلي.»ن  النظام  جمرى  جتري  املنطلقات    المات  ِف  اختلفا  إن  وحىت 

اإلجرائي واملفاهيم  األقل،  ةاإلبستيموجولية  على  يتفقان  ال  لكنهما  سيميائيات  أتسيس  فكرة  حول 
أو   اللسانية،  العالمة  ِف  موضوعها  والقيم  ينحصر  التصرفات  أو  الغاية  )...)البصرية،  كانت 

العلم هذا  وراء  من  دراسة  ،  القصوى  بني    .  2« لداللةلحامل    ئ شيأي    وهي  الفرق  مصطلح  وعن 
ا،  والسيميائية )السيميولوجية( األول  السؤال  على  فإن  دورا  بول  روجيه  طرحه  كان    غرمياسلذي 

 3:ليتكا

عن   "السيميائية  )السيميولوجية)»تتكلمون  عن  تتكلمون  متييزاً  مثلما  نضع  أن  أينبغي   "
أاإلجابة التالية    غرمياسصاغ  )...)بينهما؟ أعتقد ال جيب  أمهية للنزاعات حول الكلمات    ن :  نويل 

ِف الوقت الذي تنتظران فيه أشياء كثرية. )...)وأان شخصيا، وقع االختيار على السيميائية. غري أن 
جذورها   السيميولوجية  ِفالملصطلح  ابعميقة  االحتفاظ  جاء  هنا  من  فرنسا.  لنا ل  ويبدو  تسميتني. 

ب وهذا  خمتلفني،  بشيئني  يتعلق  األمر  أبن  على  اليوم  بناءا  نقرتح،  أن  ميكن  أال  خطأ.  اِلال  طبيعة 
على    يلمسلفهنصيحة   للداللة  السيميائيات  تسخر  اخلصوصية   البحوثأبن  ابجملاالت  املتعلقة 

 
 . 12ص، 2008دار القرويني  1عبد اجمليد عابد، مباحث ِف السيميائيات، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، ط -1

 . 15.ص 1/2015، طاملرجع السابقعبد القادر شرشار، مدخل إىل السيميائيات السردية  -2
 . 24/25، صاملرجع نفسه قادة عقاق،  -3
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ال هي  السيميولوجية  وتكون  اإلشارية)،  السينيماتوغرافية،  هذه  )األدبية،  لكل  العامة  نظرية 
 .  1السميائيات«

، وتفرعت الجتاهاٍت عديدة ميكن  دوسوسريو س ري باختلفت اإلجتاهات السيميائية بعد مؤسسيها
 Buyssensبويسنسإذ ميكن اِلديث عن سيميائيات التواصل ) »حصرها ِف ما يلي: 

روالن ابرت  وسيميولوجيا الداللة مع رائدها ، )Mouninمواننو Prietoبريطوو
(Roland Barthes)   اليت أخذت على عاتقها دراسة األنساق الدالة غري اللفظية من خالل

 واإلحياء والشكل واحملتوىوالتقرير ، ار املنهجي للمصطلحات اللسانية )الدالة و املدلولاالستثم
ومدرسة ابريس ، وغريه (U. Eco)أمربتو إيكو..) وسيميائيات الثقافة مع العامل اإليطايل ).

 .J)جوزيف كروتيس: وإتباعهغرمياسالسيميائية )السيميائيات السردية ) مع مؤسسها 
Croutés( جون ماري فلوش و(J.M.Floche) جاك فانطاين و(J.Fantanille) 

و 2«وغريها من االجتاهات املتعددة، ألشكال الرمزيةسيميولوجيا ا،السيميائيات البصرية مث، وغريهم
التعبري   خمتلفأوجهِف ذلك  ةثلامم م، فرع من علم العالمات العا أن اللسانيات جمردسوسريو ديرى

اليست  السيميولوجي/العالماتم عل أنغايرة، وجهة نظر ممن روالن ابرتل، بينما يرىاألخرى
 ، كما وضحه ِف قوله: فرعا من اللسانياتسوى 

ما:    » يوما  سوسري  اقرتاح  قلب  إبمكانية  اإلقرار  فصاعدا  الن  من  ينبغي  املطاف،  هناية   ِف 
ال علم  من  مفصال،  ولو  جزءا،  ليس  من  فاللسانيات  جزءا  متثل  السيميولوجيا  ولكن  العام،  عالمات 

الكربى   الدالة  اخلطابية  الوحدات  عاتقه  على  أيخذ  الذي  اجلزء  هذا  وابلضبط  لقد  .3«اللسانيات: 
 

 . 31، ص 1/2002ط –عدها منشورات االختالف السيميائية أصوهلا وقوا –رشيد بن مالك، - 1
 12ص، املرجع السابقعبد اجمليد عابد،   -2

3 -» Il faut en somme admettre dès maintenant la possibilité de renverser un jour la 
proposition 
De Saussure : la linguistique n’est pas une partie même privilégiée de la science générale des 
Signes, c’est la sémiologie qui est une partie de la linguistique : très précisément cette partie 
qui 
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هبا   أدىل  إعادة حت  نبني اللغة والكالم نعم التفرقةفقد سدوسوسريكانت التفرقة اليت  للدراسني ِف 
أخر   النظر والتحقيق ِف كالمهم هتتم بظاهرة الكالم  بوجهة نظر  حتددت ماهيتها من  »ى،  إن اللغة 

األساسية   الركيزة  الذي كان  االستعمال  االستعمال،  عكست جلحيث  اليت  التداولية  النظرايت  ل 
اللغة   ثنائية  ِف  الحنصارهم  إليها  الوصول  البنيويون  يستطع  مل  العالقة  ابلعامل،  اخلطاب  عالقة 

اإل أعادت  ببعض والكالم، كما  مرتبطة  جوهرية  ميزات  االستعمال  انحية  من  اللغة  إىل  عتبار 
التواصلية العملية  ِف  أساسية  تعد  اليت  فأصبح  1«العناصر  املتفاعلني،  للمتكلمني  األساسي  كالدور 

 املتكلم حيتل مكانة مركزية إلنية اخلطاب وكذا املتلقي الذي ال يقل أمهية عن دور خماطبه. 

  » وعلى الرغم من الدعم املنهجي الذي قدمته النظرايت اللسانية للسيميائيات فإن اللسانيات مل    
م إىل  تقرتب  يفضي  اقرتااب  وتفرعاته  املعىن  معاجلة  استبعد  ن  بل  للمعرفة،  قابل  التقاطه كموضوع 

وسري للدليل ذلك ألن تعريف دوس  ،2أحياانً وبقي أحياان أخرى حمصوراً ِف إطار الكلمة واجلملة «
تفريقه   ِف  ارتكز  يقول:  اللغوي  حيث  النفساِن  البعد  ِف  يتمثل  األول  بعدين:  العالمة    »على  إن 

السمعية   والصورة  املفهوم  بني  بل  واالسم،  شيء  بني  جتمع  ال  البعد   3«اللغوية  ِف  الثاِن،  أما 
ِف الوقت نفسه االجتماعي عن الفردي    »:االجتماعي فإننا نعزل   4«بفصلنا اللسان عن الكالم، 

وال   شكل  املعىن  أن  هو  أساسي  مبدأ  من  انطلقت  للمعىن  دراستها  ِف  السردية  السيميائيات  ولكن 
تشي ِف  ويسهم  يكونه  ما  إطار  ِف  إال  عليه  القبض  الداللة يميكن  تكون  أن  ترفض  أهنا  ذلك  ده، 

اجل ألن  حتديده  جوهر،  ميكن  ال  الصغرى وهر  الدالة  الوحدات  عزل  إىل  اللسانيات  ترمي  »ففيما 
 

Prendrait en charge les grandes unités signifiantes du discours.«, R. Bartnes, Présentation du 
n°4De Communication, Paris, le Seuil, 1964, P2. 

 . 203، ص 1/2008،ط)-اجلزائر– تيزيوزو)التوزيع،املدينةاجلديدةمباحثفيالسيميائيااتلسردية،داراألملللطباعةوالنشرو ،ينظر: اندية بوشفرة - 1
 . 8ص   – 2000ط  –دار القصبة للنشر  –مقدمة ِف السيميائية السردية )مكتبة األدب املغريب) –رشيد بن مالك  -2

3 - (Le signe linguistique unit non une chose et un nom, mais un concept et une image 
acoustique( De Saussure Ferdinand, Cours de linguistique générale, Payot, Paris, 1979, p98. 
4- (On séparant la langue de la parole, on sépare du même coup ce qui est social de ce qui est 
individuel…(, De Saussure Ferdinand, Cours de linguistique générale, Payot, Paris, 1979, 
P30. 
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اجلملة من  انطالقا  أمشل،  املميزة  صعيد  على  السيميائية  الدراسة  أكثر ،  تستوي  وحدة  إىل  استنادا 
اجلملة من  مجلة،  اتساعا  ندركه  الذي  اخلطاب  عليه  ،  وهي كليته،  وهي  يطلق  ما    بنفنيست وهو 

 . 1ل"«"املعىن الشام
مع    بذلك  السردية  السيميائيات  تكون  السيميائي »اطريقه  تشق  قدغرمياسو  التحليل  بناء  حنو 

للمحتوى ِف مقابل التحليل اللساِن للتعبري، ولعل هذا املنحى هو الذي أرخ لالنعطاف من املسار  
حمايثة   لسيميائيات  لبنات  وضع  ِبثابة  وكان  السيميائي،  املسار  إىل  منذ كتاب البنيوي  اضطلعت 

و بذلك تكون    ،2الدالليات البنيوية ابلتحديد املوضوعي لعامل املعىن وأشكال حضوره وصيغ جتليه«
عدم  من  الرغم  على  معلوم  هو  كما  و  اللسانيات،  توقفت  حيث  انطلقت  قد  السيميائيات 

بينهما   منهجية  قطيعة  حتدث  مل  لكن  ذاته  اهلدف  حتقيق  ِف  معا  سبق  ارتباطهما  ما  على  وعطفا 
تشكلها   ِف  تستند  واصفة  لغة  السيميائيات  اللسانيةلل تكون  منهجياهت  ،مرجعية  تستمد    ا ولكن 

اجلملة   من  وليس  النص  من  ) التحليلية  يسمى  ملا  أسس  الذي  أو ل»األمر  اخلطاب)  سانيات 
 .  3وهكذا بدأ اِلديث عن النحو األصويل والنحو السردي، والنحو النصي «  ،السيميائية األدبية

ساهم   لنظريته  غرمياسلقد  بناءه  املتفرقة    السيميائيات،حني  الداللية  القضااي  شتات  مل  ِف  السردية 
متيزت بدقتها   ،منذ القدمي ليضفي عليها طابع التخصص واإلنضواء حتت راية نظرية سيميائية معينة

املنهجية وصرامتها  السردية    ،العلمية  وخباصة  األساسية  اخلطاابت  مقاربة كل  مشروعية  منحتها  اليت 
فهي   الن»منها،  يقول  ما  يهمها  قاله،  ال  ما  النص  قال  هو: كيف  يهمها  ما  بل  قاله،  من  وال  ص، 

املبد  حياة  وال  املضمون  ميهما  ال  السيميائيات  إن  املضمون« أي  شكل  ميهما  ما  بقدر  فيما   .4ع 
أولوايهتا   ِف  السردية  السيميائيات  وضعت  حيث  احملايثة  ِببدأ  الداخلية يعرف  الشروط  معاينة 

ية اليت فالتحليل احملايث يتطلب االستقراء الداخلي للوظائف النص»ومن مثإنبثاق الداللةاملسؤولة عن
 

 . 22، ص 1/2015مدخل إىل السيميائيات السردية، طعبد القادر شرشار،  - 1
 . 24ص  .1/2005أمحد يوسف، السيميائيات الواصفة، املنطق السيميائي وجرب العالمات، الدار العربية للعلوم، ط -2
 . 26، ص 1/2010لية للناشرين املستقلني، طالسردايت، الرابطة الدو ينظر: قادة عقاق، معجم   -3
 .21، صاملرجع السابقعبد القادر شرشار، مدخل إىل السيميائيات السردية  -4
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الداللة توليد  ِف  أو )...)  تساهم  التشاكلية  العالقات  عرب  املضمون  شكل  عن  تبحث  أهنا  كما 
 .  1 العناصر داخل العمل الفن نفسه« التضادية املوجودة بني

تبناه   الذي  االجتاه  من  احملايثة  ملبدأ  تبنيه  ِف  غرمياس  ِف  لهيلمسليفانطلق  حمايثا  لتصوره  لمعىن 
است ِبعىن  ابالنص  اإلنسانية  غري  الوقائع  مابعاد كل  وليس  شكل  املعىن  أن  صاغ  عتبار  وبذلك  دة 

هذا التحديد الذاحملايثة وفق منظورين  غرمياس مبدأ   قفزة نوعية  انطالقا من  يشكل  الدراسات   ِفي 
سيعمد   يبىن   غرمياساللسانية،  منظورين.  وفق  السيميائية  البحوث  ِف  احملايثة  مبدأ  صياغة    إىل 

 والتجلي.املتمفصلة إىل حموري احملايثة  قاملنظور األول على مقولة التصدي

ِف مرتبة أعلى.إىل أربع مقوالت تظهر ِف املربع التصديقي على    األساسية  ةالثنائيتتفرع حمصلة هذه  
 2النحو اليت:

 الصدق                                                

 الكينونة                                                الظاهر 

 الكذب                                  السر                                                     

 ال ظاهر                                               ال كينونة 

 البطالن                                                

مبدأ   على  للنص  الداخلية  لألشكال  وصفها  ِف  السردية  السيميائيات  ارتكزت    دوسوسري كما 
االختالف  وهو  تكون  »استعمله    الذي  )Différence)مبدأ  املتباينة  املفاهيم  أن  على  للداللة 

 
 . 9ص ، 1/2008ط -الدار البيضاء املغرب -املركز الثقاِف العريب،السرد الروائي وجتربة املعىن  ،سعيد بنكراد -1

 . 9ص  –  2000ط  –دار القصبة للنشر  ––)مقدمة ِف السيميائية السردية )مكتبة األدب املغريب –رشيد بن مالك  -2
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األخرى   العناصر  مع  عالقتها  من  سليب  بشكل  وإمنا  مضموهنا  من  إجيايب  بشكل  ليس  معرفة 
 . 1«للنظام

داللية،  ف قيمة  أي  ميلك  ال  واستقالليته  تفرده  ِف  آن  و العنصر  ِف  وتقابلي  خالِف  طابع  ذات  البنية 
أ»،  واحد يعن  ممما  إذا كان  إال  يلتقط  ال  املعىن  إال  تم ن  يدرك  ال  مثال  )الغىن)  أن  حبيث  فصال، 

)  ابلنسبةإىل مع  تعارضه  خالل  من  إال  يدرك  ال  )عليل)  أن  معه، كما  والتباين  معاىف)،  )الفقر) 
 .  2« و)مذكر) إال ابلنسبة إىل )مؤنث) وغريها

هي موضوع علم اللسان اِلقيقي  ه ر ااعتببني اللغة والكالم و   دوسوسريفصل  و ب فهي نظام    ،اللغة 
ذاهتا و قائ إال ِف  تدرس  الكالم خارج عن نظام اللغة    .و اعتبارلذاهتا ضمن مبدأ احملايثةم بذاته وال 

 لىت ركزت على فعل استعمال اللسان لسانيات الكالم ادية أتسست لسانيات اللغة و ألنه ممارسة فر 
إىل    غرمياس»حاول  وبذلك   حمايثاً  حتليالً  الداللة  حتليل  ِف  للسانيات  اخلجولة  ابحملاوالت  يدفع  أن 

اللسانيا عجزت  الذي  التحدي  ذلك  يرفع  حىت  حدودها  دراسة  أقصى  حيال  رفعه  عن  البنيوية  ت 
الذي استلهمه   )Différence)منتهجا ِف ذلك مبدأ االختالف  ،3ة صارمة«مياملعىن دراسة عل

هناك   أبن  الوظيفية  اللسانية  املدرسة  املتضادة.  ن  »من  للثنائيات  منط  للغة،  استخدامنا  وراء  سقا 
الصائت،   الصائت/غري  األنفي،  األنفي/غري  تشمل:  الثنائيات  هذه  فإن  الفونيم  مستوى  وعلى 

» /اللني  املتواتر  اجملهور،  التحليل  و   .4اجملهور/غري  جمال  إىل  اللساِن  النموذج  استعارة  بوضوح  نعاين 
للوحد متاثلي  بواسطة»نقل  الوحدات السردي  إىل   ( ليكسيمات  فونيمات،  للسان)  الصغرى  ات 

واألسطورة« والفلكلور  احملكي  مثل  اجلملة،  تتجاوز  اليت  السيميائيات .5الكربى  درست  فقد 
الداللية،  »الكالمم الناحية  جوهر ِبن  يغطي  وجوهر  شكل  إىل  ينقسم  الذي  ابملضمون  مرتبطة  عاِن 

 
 . 9ص املرجع السابق،  ،رشيد بن مالك–1
 . 197،ص 2016 1قادة عقاق، السيميائيات السردية)النشر اجلماعي اجلديد)، ط/ -2
 . 102ص، 1/2005العربية للعلوم، ط  مات، الدارأمحد يوسف، السيميائيات الواصفة، املنطق السيميائي وجرب العال -3
 .  44صاملرجع نفسه، قادة عقاق،   -4
 . 27، ص1/2014، فلسفة السرد املنطلقات واملشاريع)مسائل فلسفية)، منشورات االختالف، طحممد بوعزة، حنو منوذج معرِف للسردية -5
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نط  أثناء  املتكلم  ذهن  ِف  يدور  ما  الطاملضمون  املضمون  شكل  ويغطي  للملفوظ  ينظم  قه  اليت  ريقة 
 . 1ويبىن هبا املعىن«

الصدد   هذا  ِف  قوله  ميكن  و »وما  قد  السيميائيات  أعمال  إذا كانت  ِف  الشكلية  مناذجها  جدت 
أعمال    سوسري و د أو ِف  حلقة براغ )النظام الصويت)  أعمال  ِف  )نظرية الكالم)فإن    هيلمسليف أو 

ومن خالل وجهة النظر هذه    ا هلا النماذج الداللية األوىل:امليثولوجيني والفلكلوريني هم الذين قدمو 
السي واصتكون  لغة  بوصفها  حتددت  قد  امل  )Métalangage)ةفميائيات  بعامل  عالقتها  عىن  ِف 

 . 2تعتربه موضوع حتليل«  الذي

 النموذج العاملي بديال للتتابع الوظائفي: /3

، ورغم أن اتريخ 1928إىل سنة    لفالدميري بروبيعود ظهور كتاب )مورفولوجيا اِلكاية العجيبة)  
 يلق صدى كبريا إال بعد عرض هذا الكتاب ِف فرنسا  ملصدوره كان قدميا كما هو معروف، إال أنه 

قبل   سرتاوسمن  برميونمث    1960  ليفي  األنثروبولوجي  غرمياسو   كلود  من  مهدت كل   افقد 
قيمته اِلقيقية. للكتاب  أعطت  أرضية علمية وثقافية  كثري   ِف  غرمياساعرتفكما    البنيوية واللسانية 

كتاابته أنمن  من    ،  حققه  نقدية  ما  يرجعممارسة  ال الكبري    الفضلفيه  معاصرة،  ويب  رب لإلرث 
ذلك  »: لقوله على  نعمل  نزال  وال  تعميم،  أو  ترتيب  إعادة  دون  نعمل  وحنن  اِلني  ذلك  منذ 

أبن أمهية عمل بروب تتمثل ِف الطريقة اليت عاجل هبا بروب    غرمياسكما يقر  .3« كسب البوربويامل
أي   اِلكاية  حتليل  اِلكاية    )  املورفولوجيا )  قضااي  موضوع  حول  إليها  توصل  اليت  النتائج  ِف  ال 

أن  اخلرافية  على  ذهب  األدبية ال  »، كما  النصوص  على  يسقط  ال  الربوبوي،  للنموذج  اليل  تطبيق 
األكثر تعقيدا واليت سرتفض ابلضرورة ذلك االشتقاق املبتذل ِف هيمنة نظام الوظائف عليها، على  

.اجتهد   األساس  عمل  غرمياسهذا  عرضه    هِف  ما  "    بروبمراجعة  اِلكاية  "مورفولوجية  ِف 
 

 . 44، ص1/2012، ط-دار اِلكمة-للنصوصمصطلحات التحليل السيميائي  -رشيد ابن مالك -1
 . 29،ص1/2015مدخل إىل السيميائيات السردية، طعبد القادر شرشار،  -2
 . 25، ، ص 1/2008،ط)-اجلزائر– تيزيوزو)مباحثفيالسيميائيااتلسردية،داراألملللطباعةوالنشروالتوزيع،املدينةاجلديدةاندية بوشفرة،  -3
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امل حقل  ِف  الغموض  مواطن  الالزمة  ابستئصال  التصحيحات  ببعض  وتصويبها  العلمية  عرفة 
 . 1« والضرورية لرفع كل التباس

 للنوذج الربويب ابستبدال مفهوم الوظيفة ِبفهوم أكثر تقنية للملفوظ السردي  غرمياس و بتمثيل 

إىل  » االفرتاضي  ا شت الاستنادا  بني   )isomorphisme hypothétique)كل  املوجود 
الوظيفية  العالقة  على  أساسا  يقوم  السيميائية،  النظرية  ِف  األوىل،  امللفوظ  فإن  واخلطاب،  اجلملة 
املنظور،   هذا  ضمن  واملوضوع)م)  )ف)  العامل/الفاعل  أدرجنا  وإذا  )=ع).  العوامل  بني  )=و) 

العال تشتغل  هذا،  على  أتسيسا  و)ف،م)  اليت:  الشكل  الوظيفية  العالقة  ملفوظ  ستأخذ  ِف  قة 
 .  2:  «اِلالة هذا النحو

 و/ صلة ) ف، م ) 
 م  ⋂م                                            ف   ⋃ف                     

ملؤلفيه    ( الكالم  لنظرية  العقالِن  القاموس   ( السيميائية  بظهور كتاب  جليا  ذلك   غرمياس وبرز 
مشروع  1979عام  كورتيس  و مقاربة  حمل  حلت  علمية  مقاربة  قدم  حيث  ِف    بروبم،  منطلقا 

بتوسيع البنية السردية، لذلك  للتتابع الوظيفيواقرتاحه  أنه توصل    ،لرسم السردي بوصفه بديال  ويقر 
واإليديولوجية،   العلمية  اخلطاابت  ِف  حىت  مكان  ِف كل  سردية  بىن  اكتشاف  كلود  »يلخص  إىل 

نقطيتني    غرمياسمهمة   (Claude ZIL.BERBERG)زلربابغ ِف  الربويب  املشروع  إزاء 
الذ املدمر  النقد  اجتاه  للكلمة،  القانوِن  ابملفهوم  اإلصالح،  من  نوعا  تشكل  إهنا  أوال:   : ي  هنا 

سرتوس وهي  )...)  صاغه  تقليص،  من  نوعا  أيضا  تشكل  أهنا  ظهور كتاب  –اثنيا:  بعد  خاصة 
البنيوي) الداللة  )اِلكاية -)علم  الكوِن  عن  البحث  ِف  االستمرار  فعوض  النظر،  لزاوية  قلب 

 .3« جيب اكتشاف العام والتعرف إىل التمفصالت األوىل للنص السرديحيدة) كما فعل بروب،الو 
 

 .24ص، السابقاملرجع اندية بوشفرة،  -1
 . 18ص  – 2000ط  –دار القصبة للنشر  ––مقدمة ِف السيميائية السردية )مكتبة األدب املغريب) –رشيد بن مالك  2
 . 79ص ، 2016 1قادة عقاق، السيميائيات السردية)النشر اجلماعي اجلديد)، ط/-3
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  بروب اليت يرى خلال ِف صياغتها، فمثال جند االفتقار عند  أكثر ابلوظائف غرمياسانصب اهتمام 
يعتربه فعال بينما هو بعيد كل البعد عن ذلك فهو جمرد حالة وال يساوي رحيل البطل الذي جيسد 

وظيفة،  و  نشاطا، يعترب  علمي ا  »  ابلتايل  مشروع  دون  من  متكررة،  تقنيات  وكأهنا  تظهر    : ليت 
 . 1املدروسة« الختدم الرفع من معرفتنا ابألنظمة السردية وال ابإلشارة إىل نوعية النصوص 

يرى   تأن    غرمياسحيث  العجيبة  اِلكاية  وظيفةإذا كانت  وثالثني  إلحدى  فإن   »،تحدد كتتابع 
ميكن البحث داخل هذه الوظائف قابلة للتجميع ِف دوائر حمدودة هي دوائر الفعل. وبعبارة أخرى  

الوظائف القيام   هذه  إليها  موكول  شخصية  وكل  الشخصيات،  حتتها  تنضوي  داللية  حماور  عن 
 :من فعل ) معني. وهذه الدوائر هي ابلفعل ) أو أكثر

 . دائرة الفعل املتعدي-1
 . الواهب دائرة الفعل-2
 . دائرة الفعل املساعد-3
 .البحث) دائرة فعل األمرية ) أو الشخصية موضوع -4
 . دائرة فعل املوكل-5
 .دائرة فعل البطل-6
. 2دائرة فعل البطل املزيف -7

 

اإل أبنوجتدر  هنا  عند    شارة  اشتغاهلا  ومنط  وتتابعها  الوظائف  مأخذا  بروبعدد  يشكل  عند ، 
أنه  »،  وساسرت  يرى  إسقاط حيث  وإمكانية  واالستبدايل،  التوزيعي  احملور  تقاطع  إىل  ابالستناد 

عدد الوظائف، ماد ميكن تقليص  على الثاِن،  للمزاوجةاألول  قابال  عدد كبري منها  أمر كان  ام  وهو 
إل  قد به«اك  بروبيه  أشار  يعمل  مل  لكنه  نفس،3فرتاض  الكتاب  من  آخر  موضع  ِف  أن   »هويشري 

 
 24، صاملرجع السابقاندية بوشفرة، مباحث ِف السيميائيات السردية، -1
 . 22/23ص –1/2003ط–جمدالوي  –مسيولوجية الشخصيات السردية)رواية"الشراع والعاصفة" ِلنا مينة منوذجا)  –عيد بنكراد س -2
 . 70ص املرجع السابق،، قادة عقاق، السيميائيات السردية -3
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]ترسيمية[   خطاطة  تناول  من  ِف كوهنا   بروبالفائدة كلها  ميكن  ال  السيميائية،  بواسطة  اثنية 
 ( نفسه  الثقاِف  اجملال  إىل  ينتميان  نوعان  ألهنما  األوروبية،  )أو  الروسية  اِلكاية  بنية  بتحليل  تسمح 

إن اأو ِف كوهنا ممكنة اإل عام، بل  بشكل  اإلثن  لتحليل األدب  ِف  ستعمال كنموذج  لفائدة تكمن 
خطاطة   اعتبار  عاما،    بروبإمكانية  فرضيا  منوذجا  عليها،  الضرورية  التعديالت  بعض  إدخال  بعد 

 .  1م اخلطاابت السردية واجملازية« لتنظي

لنموذج   أن  دراسة  اللغوي    سرتاوس كما   غرمياس أمهية ابلغة ِف مشروع    بنية األساطري وحتليلهالِف 
هذه الوحدا  اعتبار»من حيث   األسطوري مكوان من وحدات، وأن  إال اخلطاب  داللة  حتمل  ال  ت 

فيما بينها، استطاع    (Paquetes)ِف رزم    ةلكوهنا منظم حتديد    غرمياسمتداخلة  إىل  يتوصل  أن 
ِف   منوذجية  تناقضات  إجياد  إىل  الوصول  مث  ومن  القصة،  ِف  الرئيسية  الوظائف  حيكم  الذي  املنطق 

الوظا هذه  صاغه  الوظائف،  الذي  للنموذج  طبقا  لتطال كل   جاكبسونئف  متتد   ( الشعري   ( عن 
 :2« مسار القصة

إن سعي املقاربة السيميائية اِلثيث لتأسيس نقد شكلي ينطلق من مبادئ التحليل اللغوي البنيوي 
ا تؤكد  ِف دراستها التأصيلية املبكرة عن البنيوية، حينمإديث كروزويلالباحثة  أكد ما ذهبت إليه    »

)إذا كان كل من   عالقتها أبساسها  جاكبسون  و  سوسريو دقائلة:  تشكل اللغة من حيث  درسا  قد 
فإن   الرموز،  من  نسق  هي  حيث  ومن  هي    وساليفي سرت االجتماعي،  حيث  من  اللغة  إىل  نظر 

، فقد استعان ابلقوانني والقواعد اليت  سوسريو دنتاج جملتمعها، ولكنه مضى إىل أبعد مما ذهب إليه  
تتحدد هبا للغة املنطوقة، ليصل بعون منها إىل أصل التقاليد والشعائر واإلمياءات، بل إىل أصل كل  

اليت   الثقافية  نفسه،  الظواهر  اللغة  إبداع  األ  ىوانتهيتضمنها  إىل  األمر  آمن به  اليت  اخللفية  بنية 
 

 .71ص املرجع نفسه،قادة عقاق، - 1
 .46، ص ،املرجع نفسهقادة عقاق،  -2
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العتيقة   األمناط  بوجود  أشبه  حنو  على  الكلية  )Archétypes)بوجودها  )الربجمة)  من  نوع   وِف 
 . 1إنساِن «اليت ينطوي عليها كل عقل 

اإل هاته  من  قدمها    نتقاداتانطالقا  سرتاوس  اليت  ليفي  الربويبكلود  جتاوز  نلفيه  للمشروع  قد 
إىل   منها  ممكن  عدد  أبقل  واالحتفاظ  فقط  الوظائف  عدد  تقليص  الذي  مسألة  التعريف  رفض 

الكرونو »ةاِلكاي  بروبيعطيه   للبعد  ضرب  هو  التكسري  نقطة وهذا  وتلك كانت  للحكاية،  لوجي 
قراءة  اإل ِف  الربويب«  غرمياسنطالق  أن    ،2للمشروع  ِف    بروبجند  وجمرد  عام  منوذج  خبلق  اهتم 

ابلقيم   ينسجم  ِبا  عالقة  ال  اليت  مشروعه  ِف  اخلاصة  اِلاالت  طرح  إىل  يهتم  ومل  للحكاية،  مقاربته 
أضاع    بروبحيث يقول: "أن  بروب  على    كلود ليفي سرتاوس والعادات والثقافة، وهذا ما أعابه  

الحظ   اجملرد" كما  إىل  احملسوس  من  رحلته  ِف  ليفي  »املضمون  ِف   رتاوسسكلود  الشخصية  أن 
متنحنا ت املستمرين،  وحتوهلا  إليه    غريها  ذهب  ما  عكس  املضمون بروبعلى  إلدراك  مثينة  فرصة   ،

ولتاِل للحكاية  واإليديولوجيلقيقي  الثقاِف  الرب   ،وينها  التعريف  ِف  )وظيفة  فعل  إىل  ويبفإسناد   (
اإل يعن  ال  معينة  الشخصيةشخصية  هذه  عن  يصدر  ِبا  فقط  وبعدها   هتمام  وإغفال كينونتها 

فاالثقاِف ما.  لوظيفة  يشتغل كسند  الذي  موقع  لعنصر  م  اً له  ثقافة  هذا  داخل  أنخذ  مل  وإذا  عينة، 
اإل من  البعد  طائل  ال  شكلي  حتليل  حدود  ِف  فسنبقى  الشخصية  مع  تعاملنا  ِف   . 3«ورائهعتبار 

اِلكاايت األمريكية إن »ِف ما يلي بروبمثاال توضيحيا كافيا ِف نقده ل    سرتاوسويطرح ِف ذلك 
اخلطأ  من  وسيكون  التفاح.  وشجرة  الربقوق  األشجار كشجرة  بعض  إىل  األحيان  غالب  ِف  تشري 

فتلك مسألة   القول إن ما يهم ِف هذه اإلشارة هو مفهوم " شجرة " فحسب، أما حتققاهتا املتنوعة
ت وظيفة  هناك  إن  متاما كالقول  ابستمراراعتباطية،  سندها  الشجرة  األه)...)  شكل  يهم  ِف  فما  لي 

 
 . 42/43ص ،السابقاملرجع قادة عقاق،  -1
 . 20. نقال على : سعيد بنكراد، مدخل إىل السيميائيات السردية، ص71، ص80، صاملرجع نفسه قادة عقاق،   -2

 . 26-25ص–1/2003ط–جمدالوي  –مينة منوذجا) مسيولوجية الشخصيات السردية)رواية"الشراع والعاصفة" ِلنا   –سعيد بنكراد  -3
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إن جوهر .1«وما يشده إىل شجرة التفاح هو قوهتا وعمق جذورها  شجرة الربقوق هو خصوصيتها،
قدمه   سرتاوس ما  ليفي  مشروع    كلود  ل    وجهه  الذي  نقده  التتابع   بوربِف  رفض  حول  يدور 

وجود   إىل  االنتباه  دون  للوظائف  إ  »اخلطي   Projection)ستبداليةإسقاطات 
pragmatiques)   .للحكاية التوزيعي  السري  هذه  2«تغطي  أن  ِبعىن  اإل.  ستبدالية اإلسقاطات 

فيما هو حبث عن السردية  »السيميائي  عتبار التحليلتثبت وجود بنيات سردية جتعل من إ  هي اليت
  «3النصي أي ِف املستوى السيميائي السابق عن التحققسابق عنها،

قراءة   ليفي سرتاوس إن  نقطة    كلود  ِبثابة  إليه كانت  وجهها  اليت  واالنتقادات  الربويب  للمشروع 
 غرمياس هذه اخلطوة اليت مل يتجرأ احد على القيام هبا قبل    بروبانطالق لغرمياس ِف قراءة مشروع  

ِبشروع   ابلعمل  أخذوا  مهمني    بروبالذين  ابحثني  أعمال  بنتائج  يربطوها  ومل  بساطتها  من  على 
استفادو ،  دوميزيلو  وس ا ليفي سرت أمثال   انتقادات    غرمياسكما  من    بو بر و  ليفي سرتاوس من 

األسطوري    غرمياسسينطلق  قبل، أعمال  مناقشة  من  العاملية  النماذج  حول  تصوراته  جورج ِف 
ِف    )GeorgeDumézil(دوميزيل   والشكل،  الوصف  مستويني:  حتديد  حبث    »ِف 
 تباع الطريقة املزدوجة التية : حملال إايه بروية، وذلك اباملتعلق بوصف العامل اإلهلي  دوميزيل

 ووظائفه يشكل عامال ِف حد ذاته.اختيار إله معني ابستظهار أفعاله  -1
التطرق إىل صفاته اليت متيزه عن الهلة الخرين من خالل أمسائه أو نعوته وتبيان السمة  -2

 . 4«األخالقية اليت يتصف هبا
وفق الصورنة دوميزيلتغيريا جذراي ِف تناوله للمفاهيم والتصورات الدينية املسيحية ل    غرمياسيدخل 

أمسائه وصفاته تعكس »الرايضيةاملنطقية و  هو ما يعكس اجلانب الوظيفي، بينما  فعل اإلله  أن  على 
إال    غرمياسانب الوصفي حيثيميز  اجل يتم  أن  ميكن  ال  أن الوصف  إىل  ذاهبا  للتحليل  بني متسويني 

 
 . 26-25صد، املرجع السابق، سعيد بنكرا -1
 .77،ص ، املرجع السابققادة عقاق، السيميائيات السردية -2
 . 25ص،املرجع نفسه، سعيد بنكراد -3
 . 15/16، ص 1/2008،ط)-اجلزائر– تيزيوزو)مباحثفيالسيميائيااتلسردية،داراألملللطباعةوالنشروالتوزيع،املدينةاجلديدةاندية بوشفرة، -4
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ال فيها  توجد  اليت  اجلزئية)  )العوامل  وصف  أي  )احملتوى)  العوامل  استخراج  وتتحرك بعد    عوامل 
")...)و  جعل   ما  هامونهذا  النظرايت أبنيقول  (Philippe Hamon)"  فليب  )هذه   :

م علمية  لغة  تشييد  إىل  السعي  هدفها كان  أن  يبدو  املثرية  إىل البنيوية  الوصول  من  أكثر  نسجمة 
 . 1«شتغال العمل األديب)اأمناط 

دراسات  غرمياسكما مت اطالع   قد  و  للنص املسرحي  (E. Souriceau) سوريوعلى  جندها 
العاملي   منوذجه  لصياغة  والتح»اعانته كثريا  التطورات  يلخص  عامليا  منوذجا  استخلص  والت  فقد 

املسرحي«  النص  هبا  يزخر  األفعال  ،2اليت  تلك  املسرحي  النص  ِف  والتطورات  ابلتحوالت  ويقصد 
داخل   عالقاهتا املختلفة  هبا الشخصيات من خالل  فكرالنص،اليت تقوم  أمهية  متكن   سوريو» وإن 

اِلكاايت من  خمتلفة  نصوص  على  تطبيقه  ميكن  العاملي  التأويل  أن  على  برهن  أنه  الشعبية   ِف 
املسرحية) القصة    )...)  )النصوص  بني  نفسها  التمييزات  جند  تصنيف  وهو 

(Événementielle Histoire(    ،الدرامية الذوات  من  سلسلة  سوى  عنده  تشكل  ال  اليت 
إجراء    وبني ِف  للتفكيك  القابلة  الوضعيات"   " من  انطالقا  ينجز  الذي  الداليل  الوصف  مستوى 

استفادة  .3«العوامل جانب  عند    غرمياسإىل  الوظائف  سرتاوس  و  بروبمن  جورج  وليفي 
ودوميزيل أعمال  سوريو،  على  يطلع  جنده كذلك  الوظيفة  مصطلح  »ِف،  (Tesniere)ريتني، 

العامل   وسيضم  آخر،  حتديد  أي  عن  بعيدا  متلقيه  أو  ابلفعل  ابلقائم  إايه  معرفا  عامل،  إىل  وحيوله 
أو   داليل  استثمار  أي  عن  النظر  بغض  معا،  واملشيئة  املؤنسنة  والكائنات  واجملردات  األشياء 

استفادة   .4« إيديولوجي   فكرة    غرمياسوتتمثل  هذا  تنريمن  يعطيه  الذي  التعريف  األخري   ِف 
فرجة دائمة : هناك فاعل، وهناك فعل وهناك مفعول به إن هذه الفرجة   ه فامللفوظ عند»للملفوظ، 

 
 .16صاملرجع السابق،اندية بوشفرة، -1
 . 45ص،دية، منشورات دار اإلختالفمدخل إيل السيميائيات السر سعيد بنكراد،  -2

 . 45، صاملرجع نفسهسعيد بنكراد،   -3
 ،1/2000وقة، منشورات االختالف، طدراسة سيميائية لرواية )غدا يوم جديد) لعبد اِلمدي بن هدسعيد بوطاجني، االشتعال العاملي، -4

 . 14ص
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تقوم   اليت  احملافل  تتغري  فقد  لألدوار،  والدائم  الثابت  التوزيع  ِف  ميكن  األمهية  ابلغ  بعنصر  تتميز 
  ( امللفوظ  الستمرارية  الضامن  العنصر  لكن  به،  املفعول  يتغري  قد  الفعل كما  يتنوع  وقد  ابلفعل، 

 . 1« هذا العنصر ابلذات الفرجة ) هو
أن   إىل  هنا  اإلشارة  من    »،رييتنجتدر   ( الوظيفة   ( مصطلح  معرفا   بروبأيخذ  )عامل)  إىل  وحيوله 

واجملردات  األشياء  العامل  وسيضم  آخر،  حتديد  أي  عن  بعيدا  متلقيه  أو  ابلفعل  ابلقائم  إايه 
 . 2« لوجيوالكائنات املؤسسة معا، بغض النظر على أي استشار داليل أو إيديو 

انتقادات   تكن  مل  العموم  من    غرمياسوعلى  واالنتقاص  اإلساءة  ابب  من   ( الربويب  النموذج   ( ل   
ملتصوراته وتطوير  امتداد  مشروع  هو  ما  بقدر  العلمي  ألهم  حجمه  علمية  ِبنجزات  ،وتطعيمها 

له الذي  العلمي  املشروع  هذا  تصويب  اعادوا  الذين  والباحثني  جمال    الدارسني  ِف  السبق   قصب 
الب  للحكي. ينالدراسة  أن  وية  ضكما  وحتوالته  املعىن  رصد  على  السردية  السيميائيات  إطار  تركيز  من 

لقضااي املنطق و  احملايثة، سيدفعها حتما   حتديد كافة جوانب كينونة  اإل   »ابلعودة  رث األرسطي ِف 
ائل اللطيفة لدى ِف استجالء حقيقة املربع السيميائي، كما أننا نقف على كثري من هذه املس  املعىن

وملا كانت   فهيلمسليوحىت    بروندال ابلعالمة،  وعالقتها  والشكل  واجلوهر  املادة  مسألة  ذكر  ِف 
غرمياس فقد استند ،3كتفاء بدراسة شكل اللسان«تمية اإل اختارت من الناحية اإلبسقد اللسانيات 

للمعىنللعالمة  فهيلمسلي علىتصور   دراسته  ترمينولوجيا  »ِف  إىل  علينا    فهيلمسلي واستنادا  يسهل 
 4متثيل هذا املعىن:

 
 

 .74صاملرجع السابق، ،  مدخل إىل السيميائية السردية،سعيد بنكراد -1

 .14صاملرجع السابق، سعيد بوطاجني،  -2
وجرب العالمات، الدار العربية للعلوم، طمحد يوسف، أ - 3  . 11، ص 2005. 1السميائيات الواصفة، املنطق السيميائي 
، 1دايري مسكني، سيميائيات التلفظ عند جوزيف كوراتس، جملة أيقوانت، جملة دولية تعىن بنشر الدراسات اللسانية ومناهج النقد، ع -4

 . 105، اجلزائر، ص2010
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 جوهر                                                       

 فونيتيك                                                    
 عبارة                          

 شكل                                                     
 فونولوجيا             شكل             مادة                                                     

 سيميائي            إدراك                                                               عالمة   
 لسانية                                              شكل

 القواعد                                                   
 مضمون                       

 جوهر                                                      
 الداللة                                                    

شكل    غرمياسقام   ِف  للخطاب  شامل  لتصور  للوصول  والروافد  املصادر  هذه  كل  ابستثمار 
رايضية  »مستوايت   عالئق  على  املؤسسة  التصنيفية  املورفولوجية  وهو  أعمق،  )أو  مستوى  ومنطقية 

)كالين)شب زمرة  من  هبما)مستمدة  املربع  يهة  ِف  وتتجلى  األرسطي،  الصوري  املنطق  ومن   ،
األعمق املستوى  لعالئق  حتويل  هو  عميق  وِبستوى  حدوده،  وحدود  حبدوده  ويظهر .1« السيميائي 

) العامل   حتليل العمليات التحويلية ِف امتالك  ذلك ِف الكشف عن املستوايت الداللية عن طريق 
تالذات   حيث  له،  فقدانه  أو  ما،  ملوضوع  عوامل:ا)  ستة  بني  الصراع  بنية  لذات/املوضوع، تولد 

املساعد/املعارض إليه،  قراءة  »وعليه.املرسل/املرسل  إىل  ننظر  أن  على   غرمياسينبغي  املشروع  هلذا 
أهنا تعديل جوهري ِف االقرتاب املنهجي من الظاهرة اللغوية ِف جانبها التواصلي واستيعاب اإلرث  

 
 .  80ص،1ت السردية)النشر اجلماعي اجلديد)، ط/، السيميائياقادة عقاق -1
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 غرمياس يرتكز أساسا على املصطلحية الشومسكية اليت يتبناها ومتثله ِف مشروع سوسري دو اللساِن 
تشكيل ِف  تدخل  اليت  للعناصر  أمهية  تويل  جديدة  مفهمة  ِف  املعرِف    ويصهرها  وللبعدين  الكفاءة 

 . 1والتداويل لألداء « 
، ة املعاصرة ذات التوجه البنيويخمتلف االجتاهات اللساني أن  »وما ميكن أن خنلص إليه ِف األخري  

يعرف   ما  )اجلملية)ونعن  البنيوية  ل :  ،  ابللسانيات  البنيوية  األنثروبولوجية  إىل  ليفي ابإلضافة 
للسرد كما   وساسرت  السيميائي  للتحليل  معينه  ينضب  ال  ومنبعا  مهما  رافدا  شكلت  خصوصا، 

وأتباعه، وأسهمت بقوة ِف تكوين جهازه املفهومي الغن واخلصب، ِبا يقتضيه    غرمياسعرف لدى  
حمددة، مثل: االتصال/ غري  حمددة وأخرى  االنفصال، واهلوية/الغريية، والنسق/الصريورة، من مفاهيم 

 . 2« وغريها...، واالنغالق/االنفتاح،والكفاءة/األداء،والقدرة/اإلجناز، والبنية الظاهرة/ البنية العميقة
استمده   الذي  املعرِف  االستلهام  واختالف  الروافد  تنوع  من  الرغم  على  أن  هنا،  لإلشارة  بد  وال 

مبني  غرمياس وفرضياهتا  اقرتاحاهتا  ِف  منسجمة  بنظرية  خرج  أنه  إال  منها،  سلطة  واستسقاه  على  ة 
مراعيا وانفتاحه  جانب    الفكر  نفسه  الوقت  املنهجي  »ِف  ألحكام  الذي  التكامل  خاضعا  كان 

 .  3با للسقوط ِف اخللط والتلفيق«صارمة، جتن

 
 . 19ص  – 2000ط  –دار القصبة للنشر  ––مقدمة ِف السيميائية السردية )مكتبة األدب املغريب) –رشيد بن مالك  -1
 .33ص، املرجع السابق قادة عقاق،  -2
 . 72ص  ،1/2015مدخل إىل السيميائيات السردية، طعبد القادر شرشار، ،   -3
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 : متلفظا بوصفها سردا لرواية الشعبيةا/4

ابملشافهة، فهي أدب  الغربية ِلال ِف سائر الثقافات العربية و ترتبط الرواية الشعبية اجلزائرية كما هو ا
وتلقياً قص تداوالً  و  نشأًة  شفوي  جزءاً   »،  صي  بوصفها  الشعبية  متنح  فاِلكاية  الفلكلور  من   

لدراسة اِلياة الشعبية، ومعرفة اإلنسان، فهي متثل موقف الفرد املبدع هلا، إن صفتها  الباحث فرصة 
الزمن، كلها   والبعد  رواهتا  وكثرة  الناس  بني  وتناقلها  صفة  الشفاهية  اكتساهبا  على  ساعدت  عوامل 

فيها يشارك  إذ  تتصف بيه من أكثري من األفراد من خالل اِلذف    النتاج اجلماعي،  ِبا  و اإلضافة، 
 .1لبيئة االجتماعية الذي تشنأ عنها«مرونة وقابلية للتطور والنمو والتغري تبعا ل

الكثري   الشعبيةالدارسمن  يفضل  الرواية  لفظ  إستعمال  لفظ  ني  من  الشعبية  بدال  ولعل  اِلكاية   ،
ذ سبب  الروايةمعرفة  مصطلح  معىن  عن  للحديث  يقودان  على  لك  احملدثني  العرب  أطلقه  الذي   ،

ِف نظريهتا االجنليزية، والسؤال  ( Novel )أو ( Roman )لنوع السردي املعروف ِف الفرنسيةا
 ؟ذا اجلنس من األدبات هلاملطروح هنا ملاذا سبب اختيار احملدثني العرب ملصطلح رواية ابلذ

مل يرجع  ذلك  اجلنس فلرِبا  هذا  ِف  واملضمون  الشكل  مستوى  على  شفوية  جتليات  من  إلتمسوه  ا 
قبل ِف تراثهم القصصي وكأ ِبوروثهم القصصي  السردي اجلديد، الذي مل أيلفوه من  آرادو ربطه  هنم 
  ىل اليوم المنلك تصوراً إن كنا  وإل»الذي يقوم على حمفل املشافهة، والرواية وإن كانت نصاً مكتوابً  

رواية مصطلح  ظهور  لظروف  من    واضحاً  فإن  اليوم،  الشائع  ِبفهومه  العريب  األدب  أن ِف  املرجح 
انتقل   قد  املصطلح  األخبار إهذا  نقل  النقل،  بعملية  متعلقا  إن كان  بعد  القصصي  العمل    ىل 

واأل و واألحاديث  والقصص  وقد  شعار  اإلياِلكاايت،  هذا  الشعيب  ينتقال  كون  ابالستعمال  دعم 
ون واِلكاايت والقصص واألخبار اليت كان اِلكاؤون الشعبيأطلق مصطلح رواية على السري    الذي

 .2«" يرووهنا دون إسناد مفتتحني سردهم بعبارة  "قال الراوي
 

 . 84ص-1/2010ضياء غن لفته ،سردية النص األديب، عمان دار اِلامد للنشر والتوزيع، ط -1
 . 206، ص 1/2010لية للناشرين املستقلني، طحممد القاضي، معجم السردايت، الرابطة الدو  -2

التمهيديالرواية الشعبية و سيميائيات مدرسة باريسالفصل   
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فيه   ملا  األديب  موروثهم  و  ثقافتهم  عن  الدخيل  األديب  اجلنس  هذا  أتصيل  احملدثني  العرب  أراد  فلرِبا 
شكاًل   ماهو  أو كل  الشعبية  اِلكاية  و  املقامة  ِف  تتجلى  مثلما  املشافهة  مسات  بعض  ِف  متاثل  من 

خرب،   نسميه  ما  أو  املؤلف  جمهول  سفاخلرب»سردايً  من  منتقلة  مستقلة  سردية  وحدة  آخر  ي  اىل  اق 
و إكتاب  ومن   متاح  ملك  وكأنه  سواه  اىل  مؤلف  ومن  غريه  اإلنتاج ىل  )إعادة  بظاهرة  مسي  ما  هو 

 .1« املتكرر)

فيما يعرف )السند) الذي يذكر فيه الرواة الذين تناقلوا هذا  تجلى فعل السرد ِف اخلرب قدميا ً يعليه  و 
ذات   هذه األفعال  قال وأخرب وحدث"، وقد اقتحمت   " أفعال السرد من مثل  فيه  اخلرب كما تذكر 

 الطابع الشفوي جمال التأليف القصص املكتوب وأصبحت من مقوماته.  

عمومه    إن ِف  اجلزائري  الشعيب  الاِلكي  السرد  من  تراثنا  هو كغريه  ِف  تشكل  العريب،  ضمن  شعيب 
اِلياة   من  مهمة  خصوصية  جوانب  عكس  العربية، كما  الثقافية  والدينية االجتماعيةاهلوية  والثقافية 

إنعكاس   فهو  معينة،  زمنية  فرتة  ِف  وطقوس  ت لسلوكيااجلزائرية  إبجابياهتا  ومعتقدات  الشعب  هذا 
املختلفة   وتناقضاهتا  أصبوسلبياهتا  املاضي،  اليت  من  شكال  الن  عصران  ِف  الصعب  حت  من 

 .عفويتها وسذاجتهاِف واقعنا الراهن ل استيعاهبا

أبن   هنا  اإلشارة  الشعيب  وجتدر  القصص  تصنيف  ِف  اختلفوا  والدارسني  لتداخل    الباحثني 
حيث   األحيان،  من  ِف كثري  األنثروبولوجي  »موضوعاته  الباحث  د  ما  وس اكلود ليفي سرت أكِّ أبن 

لألسطورة   موضوعا  اعتباره  بطولية  (Mythe)ميكن  خلرافة  موضوعا  يكون  قد  قوم،   عند 
(Légende(     ورأى آخرين.  قوم  درالينعند  فون  واخلرافية  فريدريش  الشعبية  اِلكاية  أن   ،

بني   الفرق  فإن  مث  ومن  املوضوعات،  نفس  من  عمومها  ِف  تتألف  البطولة  وقصة  الهلة  وأساطري 
األنواع املختلفة للرواية الشعبية ال يتمثل ِف املوضوع ذاته، فال حيق لنا أن نتحدث عن موضوعات  

 فلم تواجه مسألة اإلختالف ِف تصنيف .2« ضوعات اِلكاية اخلرافية وهكذامو بية و اِلكاية الشع
 

 . 171صاملرجع السابق، ،حممد القاضي،معجم السردايت -1
 . 82، ص   1/2007دار القصبة للنشر،  طعبد اِلميد بورايو، األدب الشعيب اجلزائري،  -2
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الغرب ِف  الدارسني  الشعيب  الدراسني  فقط   اِلكي  عند  جندها  بل  لتداخل العرب،  وذلك   ،
امل ِف  واخلصائص  الشعبية  املوضوعات  واتون  وتشابكها  إىل  السردية  منطقة  من  املدونة  ختالف 

جمتمع خلصوصية كل  تبعا  ولمنطقة  الشعبية  ،  املروايت  من  العربية  تقاطع  مع كثري  ومضموان  شكال 
 السرد الشعيب العاملي.

أشار   الباحث    لذلكعبد احلميد بورايووقد  أن  القصص   :جيدفريى  تصنيف  ِف  »صعوابت كبرية 
اخ مها  أساسني  لسببني  ذلك  ويعود  اجلزائري،  الدارسينالشعيب  حول  تالف  العامل  بالد  خمتلف  في 

الشعيب  القصص  مادة  وخصوصية  انحية،  من  التصنيف  عملية  ِف  تعتمد  أن  ميكن  اليت  املبادئ 
ثقافته تطور  وطبيعة  اجلزائري  اجملتمع  اتريخ  من  النابعة  انحية   اجلزائري  من  العصور،  عرب  الشعبية 

 .  1اثنية« 

التصنيفات   هذه  ِف  الدراسة  هذه  ختوض  أساسية  سواءولن  أصنافا  البطولية   أن كانت  كالقصص 
أواِلكاايت اخلرافية   فرعية  ما   مواِلكاايت الشعبية  أصناف  حتتها من  ذلك  ك  ينضوي  ذهب ِف  ما 
بورايو احلميد  الباحثني   مأ  ،عبد  من  غريه  اقرتح  له  العرب  ملا  خمالفة  تصنيفات   »:  ألن؛من 

تسلم   مل  العربية  والنقدية  البحثية  اِلقول  معظم  ِف  اِلال  هو  ومثلما  الشعبية  األدبية  الدراسات 
املصطلحات   تداول  ِف  السليب  التشويش  ظاهرة  من  العريب  العامل  ِف  الشعبية  األدبية  الدراسات 

الشعيب   السرد  أنواع  خمتلف  ِف  ستعتمد.2«الواصفة  الدراسة  وهلذا  ال  هذه  اِلكاية  شعبية مصطلح 
ن األسطورة حكاية، واِلكاية ليست أسطورة ابلضرورة ولذلك فان اِلكاية الشعبية لدينا أ»عتباراب

ومن مث  3« بدءا من األسطورة وانتهاء ابلنكتةما عدا ذلك ميكن أن يندرج حتتها،هي النوع األم وكل 
نسميه حكاية شعبية،   حتت ما  ينضوي  أنواع »فالرواية الشعبية تضم كل ما  حتت املصطلح  ويندرج 

أنواع   وهي  شاكلته،  على  الذي كتب  أو  الشعيب  املنشأ  ذي  القصري  الشفوي  القصص  من  عديدة 
 

 .81، ص املرجع السابقعبد اِلميد بورايو، األدب الشعيب اجلزائري،  - 1

 . 9.ص 1/2012قضااي وإشكاالت، حنو أتصيل الدراسة األدبية الشعبية، منشورات احتاد كتاب املغرب، ط -مصطفى يعلى -2
 . 92، ص1/2012)سيميائية اِلكي الشعيب)، دار األمان الرابط، طكون حممد حجو، اإلنسان وانسجام ال -3
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هذا   تعريف  جعل  مما  الثابتة،  غري  واِلدود  عليها  الدالة  املصطلحات  حيث  من  متداخلة  متعددة 
 .  1« النوع أو ذاك ال يكون ِف الغالب تعريفا جامعاً مانعاً 

خترجو  الشعبيةعليهال  بعض  »الرواية  حسب  القصصي  أو  السردي  النص  إطار  عن  نطاقها  ِف 
هو القصة الشفوية أو املكتوبة اليت   (Texte narratif)الرتمجات العربية للمصطلح الفرنسي، "

 . 2تقوم بنيتها العامة على سرد حكاية تقدم على أهنا متخيلة أو أن أحداثها قد وقعت فعال«

امللتصقة الصفة  فهو  الشعبية  مصطلح  عن  مما  أما  اِلكاية  للحكاية   ِبصطلح  الدقيق  التعريف  جيعل 
فن الشعب وأسلوبه ِف التعبري عن حياته وأفكاره، كما هي ذاكرته اليت حتفظ وتنقل »الشعبية أبهنا  

من   حقل  ِف  تدخل  أهنا  أو  مهم،  جانب  من  الشعبية  وتتصل  األجيال.  من  أييت  ما  إىل  حتفظ  ما 
لك ما كان معروفاً حىت  واملعتقدات وكذ العادات املأثورةعرفة وهو )الفلكلور) الذي يدرس حقول امل

 . 3لآلاثر الشعبية القدمية«  ل غامضبشكذلك الوقت

اإلبداع العتمادها عنصر الشفهية، فهي  الذاكرة و  التحول أي بنيمع الرواية الشعبية بني الثبات و جت
مسعي تواصل  مبدع    وسيلة  راٍو  وجود  على  ترتكز  املستمعني،  بصري  من  معني  ان»ومجهور  بعة فهي 

إشارات   من  اِلكي  عملية  يرافق  ما  ذلك  يعن  اللغة  ِف  اِلياة  وليس  اِلياة  ِف  اِلياة  جمال  من 
وإمياء وتغريات   )...)  وحركات  املقصودة  وغري  املقصودة  والتوقفات  السهو  حاالت  اىل  ابإلضافة 

 . 4«نربة الصوت والنغمات والكالم املعىن وظاهرة السجع

يبقى  إذ  القلب  ظهر  عن  وحيفظه  ذلك،  يقصد  حينما  حىت  األخر  يقوله  ما  حرفيا  يكرر  أحد  فال 
املتكلم  » عليها  يكون  اليت  النفسية  واِلالة  والنظرة  واهليئة  الصوت  ِف  الطبيعي و االختالف  الوسط 

 . 5« االجتماعي، وما إىل ذلك من العوامل اليت تؤثر ِف الكالم وتعطيه دالالت خمتلفة ِف كل مرة
 

 . 149، ص 1/2010لية للناشرين املستقلني، طحممد القاضي، ، معجم السردايت، الرابطة الدو  - 1
 . 459ص املرجع نفسه،حممد القاضي،-2
 . 84ص -2010ط-عمان دار اِلامد للنشر والتوزيع–سردية النص األديب –ضياء غن لفتهعواد كاظم لفته -3
 . 73، ص ،1/2012)، دار األمان الرابط، طكون )سيميائية اِلكي الشعيبالحممد حجو، اإلنسان وانسجام  - 4
 . 6.ص 1/2007ط، قصص الشعبية عن وزارة الثقافة ِبناسبة اجلزائر عاصمة الثقافة العربية، طبعبد هللا شري -5

التمهيديالرواية الشعبية و سيميائيات مدرسة باريسالفصل   



 الفصل التمهيدي                                     الرواية الشعبية وسيميائيات مدرسة باريس 
 

 
 

38 

ظاهرة عرضية    /التلفظ  »ألن  ظاهرة  التارخيي  اجلوهر  ِف  حتدث    Evénementielleاِلديث، 
واحدة جدامرة  صعبا  وصفها  جيعل  مما  متماثلتني  مرتني  حدوثها  يستحيل  ي1« .  ،  ما  به  وهذا  تميز 

الشعيب الشفوية،  اِلكي  مليزة  املنت  فللحكايةاِلامل  امل  الواحدأو  من  وللشفوية      ،وايتر العديد 
اخلصائص  » وهذه  سريةتروى،  أو  خرافية  أو  شعبية  حكاية  إىل  نستمع  حني  نلمسها  خصائص 

أدابً   أو  اليكون حكياً  دوهنا  فروعه من  بسائر  أساسي من مكوانت اِلكي الشعيب الشفوي  مكون 
أن   ذلك  على شفوايً  املرسل  أتثري  يظهر  وهو  وتكراره  مساعه  ليتم  خلق  نص  الشعبية  اِلكاية 

ال فاألسلوب  السرد،  فن  يتقن  ألنه  واملستمع،  إقناع  بقوة  مزود  للحكاايت  اىل  شفهي  موجهة  أتثري 
 .    2« وجدانه  كاية فتنتعش ِف ذاكرته وحتيا ِفاملستقبل الذي ينفعل ابِل

أن   الشعيب  وِبا  ع  قائماِلكي  لهعلى  واملروي  الراوي  بني  التخاطب  الراوي  ،نصر  مراعاة  ملقام  جند 
يروي  يُ ف»السرد   ال  فهو  اِلكاية،  موضوع  ومع  املستمع  اجلمهور  مع  ابلتناسب  خطابه  لغة  كيف 

حكاية   يروي  وال  الرجال،  من  اجلمهور  أمام  يستعملها  اليت  والصيغ  ابلعبارات  خمتلط  مجهور  أمام 
اليت   ابألساليب  ال هزلية  الشفوي  السرد  هذا  إن  مث  البطولة،  قصص  أو  اخلرافات  سرد  ِف  يعتمدها 

تؤديه اللغة املنطوقة وحدها، فالتنغيم وتعابري الوجه وحركات اليدين واملراوحة بني الصوت والصمت 
ومضاعفة   مجهوره  تنبيه  املختلفة  عناصره  خالل  من  الراوي  يروم  سردي  أداء  من  هام  نصيب 

 .  3«انفعاله

ي تروى تتحرك أمام  مث ميكن القول أن اِلكاية الشعبية الشفهية ال أتخذ كل أبعادها إال وه  »ومن
ختزال قيمته ِف مضمونه  إالشفوي ال ميكن حبال من األحوال  ن النص  إراء، وعليه فع  مجهور مستم

 . 4اللغوي الصرف« 
 

 .94وتداولية اخلطاب، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، صمحو اِلاج ذهبية،لسانيات التلفظ  - 1

 .73ص ،املرجع السابقكونحممد حجو، اإلنسان وانسجام ال - 2
 . 151ص املرجع السابق، حممد القاضي، معجم السردايت،  -3

 . 75، صاملرجع نفسهحممد حجو،  - 4
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أن   مقصد  يالراو كما  لتحقيق  مقاصد   ايسعى  رسالته  أو  خالل  غايته »السردية  من  ولو كانت 
وحده حالة  )...)    اإلمتاع  ِف  الراوي  وخطاب  املروية  اِلكاية  مجاع  هو  السردي  النص  فإن  ولذلك 

 . 1شأن وجهي العالمة اللسانية الدال واملدلول، وما الفصل بينهما إال لضرورة منهجية« ،اتصال

فاِلكاية الشعبية ابعتبارها   على ما سبق  تسلسل من األحداث  خطاابً وعطفا  جمرد  ليست  سردايً،   
نفسها بنف جمرد التعاقب تروي  على  تتابع من امللفوظات، بل قائمة  ِف  للفهم    سها  قابلة  بنية سردية 

ما و    إندماج بني تعبري ذي شكل لساِن ِف لغة طبيعية هي ، فمنطقي بني األحداث  بيبسِف ترابط 
مضمون   أو  حمتوى  احملكي»بني  بإن  هيكل  األصل  ِف  واستنباط  نيهو  تفكيكها  ميكن  معقدة،  ة 

معني« قصصي  مسار  ِف  وظائفها  خمتلف  بني  تربط  اليت  أن  .  2العالقات  له  خنلص  أن  ميكن  وما 
إلتصاقا وداللة   أكثر  أكثر بعنصر املشافهة، ومصطلح الرواية  ابلسرد الشعيب  اِلكاية الشعبية ترتبط 

هنائي قصة مكتوبة وجتعلها نصا  إىل  حتوهلا الكتابة  ألن اِلكاية قد  حييل مصطلح  ذلك  ا مغلقا بينما 
أو جمموع رواايت صادرة عن رواة شعبيون يروون    ، للحكاية الواحدة  املتونالشعبية إىل تعدد    روايةال

وط أسلوبه  راوي  لكل  ولكن  اجلماعية  الذاكرة  ِف  نقشت  حمفوظة  تقدميه حكاايت  ِف  اخلاصة  ريقته 
للتحليل ».للحكاية قابلة  غري  طبيعية  حقيقة  جمرد  الزمان،  من  قرن  قبل  اليت كانت  اِلكاية  هذه 

(Inanalysable)  للدرا موضوعا  اليوم  أصبحت  نظامها  ،  هلا   بذاته  قائما  مستقال،  سة كياان 
إشارة   رهن  يعد  مل  عموما،  والنص  العلمية،  هلا كفايتها  مناذج  تشييد  إيل  ترقى  جيعلها  الذي  اخلاص 

 ، يتماهى الشكل ِف  نمق، إمنا هو كل متكامل و متناسقاملضمون أو اسري تعبري شكلي م

 .  3املضمون ِف الشكل«املضمون و 

 
 

 . 459، صاملرجع السابقحممد القاضي، معجم السردايت،  -1

 . 26ص، 1/2008،ط)-اجلزائر– تيزيوزو)مباحثفيالسيميائيااتلسردية،داراألملللطباعةوالنشروالتوزيع،املدينةاجلديدةاندية بوشفرة،  -2
 . 26، صاملرجع نفسهاندية بوشفرة،  -3
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 /السيميائيات و التلفظ: 1

 عالقة السيميائيات ابلسرد:  1/ 1

علم يعىن ابلكشف عن  هابعتبار ِف نقطة العالمة أخرى كثريةمع علوم  ئياتتقاطع السيميات
ِف الالتينية هو اجلزء األساسي ِف   (Narration)السرد »و، شتغاهلاالعالمات وأنظمتها وكيفية ا

  .1« اخلطاب الذي يعرض فيه املتكلم األحداث القابلة للربهنة أو املثرية للجدل

العام  هيالسيميائيات  وإذا كانت   ابلعالماتفهي    العلم  يعىن  السيميائية »الذي  األنساق  تدرس 
لغات   أهنا  منطلق  من  اللفظية  وغري  هذه  اوأن    ،(Langages)اللفظية  داخل  تتمفصل  لعالمات 

اليت   دوسوسري  لسانيات  إليه  أشارت  الذي  التباين  مبدأ  على  قائم  تركيب  حيكمه  متفصال  األنساق 
أميا مهتمة  الل  كانت  أبنساق  الطبيعية«غاهتمام  سابقا    والسرد،2ات  أشران  اجملاالت  كما  فال  متعدد 

حصره   يتعداها  ميكن  وإمنا  فقط،  األدبية  اإلبداعات  أخرى  ِف  جماالت  واإلعالانت  إىل  كالدعاية 
والسينما السردية  )...)  واإلشهارات  خاصية  على  حتتوي  تكن  وإن،اليت  النص مماثلةللم  طريقة 

فالسرد  .األديب علم    »إذن  يتناول  الذي  العالمات)  )علم  السيميولوجيا  أو  السيمياء  مع  يتداخل 
لذلك إسرتعت النصوص السردية    ،3« هلاأنظمة العالمات ابلنظر إىل أسس داللتها وكيفية تفسريان  

بنية  واستطاعت هذه العناية أن تعطي مثارا انضجة ِف جمال دراسة  »السيميائيني،  الدارسني  اهتمام  
أشكاله: ِبختلف  السردي  شالنص  اخلحكاية  رواية،  أو  قصرية  قصة  أو  أدرج كما.4« . ..عبية 

ختتلف ِف اشتمال هذا املصطلح  " نص " وفق تصورات شىت » مصطلحي " خطاب " والباحثون 
يعترب كل  ذأو   أن  والغالب  الخر.  على  قوله لك  بوضعية  عالقته  ِف  إليه  نُظر  ما  إذا  خطاابً  نص 

يتضمن أن  اجلائز  من  وإن كان  وفعل،  وأتثري  تواصل  تقوم    وسيلة  خطاابت   ( اخلطاب   ( النص 
وكل نص ميكن أن تتكون بنيته املقطعية    )...)  بوظائف متنوعة، كما هو الشأن ِف النص السردي

 
 .  208فيصل األمحر، معجم السردايت، دار العربية للعلوم الناشرون )منشورات اإلختالف)، ص -1
 . 53، ص2005. 1يائيات الواصفة، املنطق السيميائي وجرب العالمات، الدار العربية للعلوم، طامحد يوسف، السم-2
 . 208، صاملرجع نفسهفيصل األمحر، -3
 . 5ص  ، 1/2001ط –اِلكمة )دار اِلكمة) سلسلة أهل  –البنية السردية ِف النظرية السيميائية   –رشيد بن مالك  -4
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واحد   صنف  )من  السردي  النص  ِف  سردية  مقاطع  متنوعة  )  أصناف  من  النص   أو  فيتضمن 
بتحليل   ات السرديةعنيت السيميائي  هلذا،1«السردي مقاطع وصفية أو حوارية أو تفسريية أو غريها 

لف اليت  اجملاالت  أهم  من  السردي  اخلطاب  حتليل  ويعد  اهتمام،  أميا  اخلطاب  أنواع  إنتباه خمتلف  تت 
عل  ،الباحثني مناهج    يهفانكبوا  من  املشروع  هذا  حيمله  ملا  األخرية  الفرتة  ِف  واملساءلة  ابلتحليل 

ابعتبارها   النصوص  ِف  السرد  دراسة  مع  تطابقت كثرياً  إجرائية  وأدوات  من    »خاصة  جمموعة 
واملنسجمة املنسقة  املنضدة  الطبيعية  اللغوية  السيميائية فإذا كان  ،2« الوحدات  األشكال  مادة  املعىن 

ه ِف  »جعلت السيميائيات السردية تتجاوز  فقد  ،  املعىن ِف وضعية خطابيةهذا  متفصل  ي  والداللة 
مقاربتها للنصوص بنية اجلملة إىل بنية اخلطاب، فتسعى إىل دراسة النص السردي تفكيكا وتركيبا، 

تقطعها   اليت  الطرائق  جممل  وتبيان  واملعىن  الداللة  تشكل  آليات  فهم  وختطيبا قصد  توليدا  آاثره 
 . 3وتسريدا« 

كله كحدث إجرائي للتعبري  إن تطور السردايت يتم ابنتشار الوعي لطبيعة اخلطاب ِف احملكي، وتش
»  يتم التواصل،  عملية  ِف  وإرساله  املشتمل  بثه  الشكلي  اجملرد  هذا  استنباط  اىل  الباحث  وفق  فإذا 

من متكن  النصوص،  عن  املنفصلة  القصصية  اهلياكل  املنهجي  إرساء    على  و  املعرِف  امليدان  هذا 
العامة« اجل ابلعالمية  ربطه  من  و  أن،4ديد  عا  كما  السيميائيات  منهجاً  مل ولوج  منها  جعل  السرد،   

نصانياً  خطابياً   نقداي  امليزة  وإذا كاان  ،أو  املدلولية كوهنا  لسمة  اِلامل  للغة  الطبيعي  املظهر  هو  لنص 
عالماهتا لتشكل  فقد األوىل  عميق    ،  فهم  أجل  من  السردية  النصوص  على  السيميائيات  اشتغلت 

إذا  و اللسانيات،  تعتبار أن السيميائية انطلقت من حيث توقفابلتشكل عالماهتا وكيفية مدلوليتها
شرطا  اإلحالة  أو  املرجعية  قصة  تعترب  فكذلك  الطبيعي،  مظهرها  ِف  للغة  أوىل  مسة  املدلولية  كانت 

 
 . 454/ 453،ص 1/2010ية للناشرين املستقلني، طالسردايت، الرابطة الدولحممد القاضي، معجم  -1

 . 35،ص 1/1996املغرب طحممد مفتاح، التشابه واالختالف)حنو مناهجية مشولية)، املركز الثقاِف العريب، -2
 . 62.ص2013.الرابطمن سيميوطيقا األشياء إىل سيميوطيقا األهواء. دار نشر املعرفة-مجيل محداوي، السيميوطيقا السردية -3
  ،،1/2008)، ط-اجلزائر–مباحث ِف السيميائيات السردية، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، املدينة اجلديدة)تيزي وزو دية بوشفرة، ان -4

 . 29ص
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املرجع عنصر  من  تواصليا  موقفاً  حيلو  فال  التواصلية،  اللغة  وظيفية  إبراز  ِف  واإلحالة   ،أساسيا 
للسيميف ابلنسبة  العاملي.تمثلت  ابلنموذج  يعرف  ما  ِف  السردية  السردايت »ائية  انصرفت  لقد 

مظا عن  حبثا  السردي  اخلطاب  ِبكوانت  اإلهتمام  إىل  عامة  بصفة  ومستوايته الفرنسية  وأبنيته  هره 
سرود ِف إطار لساِن  ألهنا اهتمت ابلابلسيميائيات السردية »مدرسة ابريس نعتت كما .1الداللية« 

حب فقط،  تيكاد يكون  تتنب بعض املبادئ اللسانية  ألهنا مل  للسانيات البنيوية،  استمرارية  أهنا  ِبعىن  ا، 
من   فرع  هلا  ابلنسبة  فالسيميائيات  والسيميائيات،  اللسانيات  بني  العالقة  مسألة  ِف  فصلت  إهنا  بل 

من   بتأكيد  اللسانيات  ماقدرته   ابرثفروع  لسان  خصائص  إحدى  ألن  سوى  لشيء  ال  نفسه، 
 . 2لسيميائيات األخرى غري اللفظية« ة األلسنة األخرى وكل اعلى ترمج

السردي    قانطل للنص  السيميائي  احملتوىالتحليل  داللية،    ابعتباره    ووصفهمن  لسريورة  نسقياً  جتلياً 
وفق شروط نصية واجتماعية وثقافية كما تتعلق فيها رموز النص تمفصل وفق الطبيعة اخلطية للغة و ت

ابعتب املتلقيالسردي  وعي  مع  ختيلياً  نصاً  القول  اره  ميكننا  تشكل   غرمياسأنسيميائيات  ».وعليه 
 . 3« حبق دفعا قواي للدراسات السردية اليت حتاول دراسة النص وترتيب أنساقه الداخلية واخلارجية

 التلفظ والسرد:  1/2

التلفظ   و يفرض  مرسل  تعبري  وجود  حد  على  طريقة  أبي  الثاِن  ِف  التأثري  األول  نية  ِف  إليه  مرسل 
تتبعنا اإلرهاصات األوىل    ستنفيبنإمييل ندرك  يسللواذا  ي كان ري ن اإلرث السوسأميائيات السردية 

فرق بني ي الذي يري سلقت هذه النظرية من املقرتح السو من بني أهم الروافد هلذه النظرية حيث انط
و  ابعتبار  اللغة  هيأ الكالم  اللغة  و   ن  الثانية  ملنزلتها  اللسان  يتعلق أساس  اثبت  غري  عنصر  الكالم 

للكالم سابقة  فاللغة كفاءة  ِف  و .ابلفرد  ابلتلفظ  االهتمام  معروف  اللسانيات  يرجع  هو  إىل  كما 
 

 . 36ص ، 1/2015طعبد القادر شرشار، مدخل إىل السيميائيات السردية )مناذج وتطبيقات)، منشورات الدار اجلزائرية، -1
وىل -2  . 43، ص 2011حسني خالفي، البالغة، وحتليل اخلطاب، منشورات االختالف، ط األ
 . 79،ص   1/2014فلسفة السرد املنطلقات واملشاريع)مسائل فلسفية)، منشورات االختالف، طالسردية والسردايت، ،اليامني بن تومي-3
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الفرنسي   أبنه  »الذي    بنفينستاللساِن  اخلطاب  إىل  اللغة  من  اللسانيني  اهتمام  وجهة  تلفظ حول 
 . 1«يقتضي قائال يتوجه ابلقول إىل خماطب بنية التأثري فيه بطريقة أو أبخرى

وحبوث   دراسات  تعترب  بنفنيستوبذلك  ملشروعإ  إمييل  والسيميائي،    دوسوسري  متدادا  اللساِن 
امل» بذلك  و فعمق  العامة،  للسانيات  الكربى  ِف فاهيم  للتطبيق  قابلة  األدبية جعلها  الدراسات   

و و  لكنه  النقدية،  و  الكالم،  و  اللسان  املدلول،  و  الدال  العالمة،  اعتباطية  مفهوم  القضااي  هذه  من 
العامة   اللسانيات  وضعت  اليت  الصارمة  اِلدود  يتجاوز  جعله  مما  للسان  احملايثة  النظرة  أسري  يبق  مل 

اللسانيات البنوية على    بنفينست خلها  من أهم تلك التعديالت اجلوهرية اليت أدو ،  إطاره  نفسها ِف 
 :  نذكر من أمهها

 اخلصائص الشكلية للتلفظ . -1
 . (Histoire)القصةالتمييز بني اخلطاب و  -2
 .  2 ثنائية السيميائية والدالليات« مدخل إىل -3

الثالث،   العنصر  خالل  من  وضح  خاصية    التيينهضعليهاكلنظامسيميولوجي، يةاخلاصهذهفقد  وهي 
 3:يضرببنفنيستمثاالخاصابنظامأضواءالطرقاتالتدليل

 .فيوضوحالنهاراوعموممنطاشتغاهلبصري/1

اللعرابتعلىالطرقات :جمااللصالحية/2  .هوتنقِّ
 

 102،ص2012، تونس، 1ستداللية، دار هنى للطباعة والنشر، طاإىل سردايت   خلامد-ر ِف القصصظبو، نظر ِف نحممد بن حممد اِل - 1
 . 73،ص 2007/ 1الدار العربية للعلوم )منشورات اإلختالف)، ط -يثةاالقراءة النسقية ووهم احمل، أمحد يوسف-2

3 -1- Son mode opératoire et visuel, généralement diurne et à ciel ouvert. 
2- Son domaine de validité est le déplacement des véhicules sur routes. 
3- Ses signes sont constitués par l’opposition chromatique vert-rouge (parfois avec une phase 
intermédiaire, jaune , de simple transition(, donc un système binaire, 
4- Son type de fonctionnement est une relation d’alternance (jamais de simultanéité( vert/ 
rouge signifiant voie ouverte/ voie fermée «, Emile Benveniste, problèmes de linguistique 
générale 2, Editions Gallimard, 1974, P 52. 
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 -أمحر-تتشكاللعالمامتناملقابلةاللونيةأخضر/3
 .فالنظامإذاثنائي.وأحياانبرتقايل،وهيمرحلةوسطىانتقالية

 طريقمفتوح :األمحر /األخضر (والتكوأنبدامتزامنة ) نوعاالشتغاليتمثلفيالعالقةالتناوبية/4

 .طريقمغلق

منو  ظروف  (Enonciation)التلفظ    »يفهم  املندرجضمن  األلسن  للتبادل  املتكلمني  حتقيق 
وضعية   التلفظ  ويشكل  األلسخاصة.  التمظهر  حتني  اليت  ميكن  اخلطاب  امللفوظ.  ِف  املتمثل  ن 

إنتاجه بهقابلتأن عزل امللفوظ عن ظروف  يتم  قد  ذلك  فضال عن  امللفوظ كما نقابل النتيجة ابلعلة. 
اخلطاب الوضعية  العالقات    قصد،  إنتاج )...)    رجعواملأنواع  ِبوجبه  يتم  بعينه،  اِلدث  هو  التلفظ 

هذا   )امللفوظ،  ِلسابه  اللغة  يعيبء  الذي  املتكلم  صنع  من  هذا 1970  بنفنيستاِلدث  من   ،(
ا ميثل  التحليلاملنظور  أثناء  الثقل  مركز  أن    يالسردالنشاط  إىل  وبرجوعنا    1«.  ملتكلم   ساردال جند 

له  بفعل التلفظملفوظه  يوجه   )   )املسرودإىل املتلفظ  هو إذا،  له  لكون التلفظ  يلتصق التلفظ ابلسرد 
خطاب   مصطلح  عليه  ونطلق  للسان  فردي  استعمال  إىل  األذهان  ِف  اثبت  اللغة كنظام  حيول  ما 

متكلم ومستمع   ومن جهة  ،جهةمن    هذا فالنص السردي، خطاب حواري يفرض وجود  )    أخرى 
( امللفوظ  ِف  تلفظ  ماثلة  آاثره  تكون  الذي  التلفظ  فعل  خيلق  ما  هذا  السردي،  ملفوظ    امللفوظ   (

( شفهياً  ،  امللفوظ  عامة  بصفة  السرد  أن  العوامل   مكتوابً أم  كما  أو  الشخصيات  خالل  من  حيتوي 
ما يتجاوز مفهوم اإلخبار واحملادثة ) اِلوار    ملفوظٍ تلفظاً منطوقا أو مكتواب، كما أن التلفظ داخل  

) الراوي  التلفظ  عامليفلوال وجود     ،ون تلفظفال ميكن قيام السرد بد،  ) إىل اعتباره آلية إنتاج النص
/    ( له  هناك  املروي  السرد.ملا كان  اليكو » فعل  ابلذات  الوعي  إإن  منه ن  التحقق  مت  إذا  ال 

ف إال  أابلنقيض،  أان  ضمري  أستعمل  ال  خطايبان  ِف  أنت  يكون  ما  شخص  إىل  أتوجه  إن  عندما   .
أنت ِف خطاب من  ،التبادل إذ ُأصبح أان، ألنه شرط يستلزم  شرط اخلطاب هذا أساسي للشخص

فيخطابه أان  بدوره  أخيصبح  شخص  وجود  أفرتض  املعىن  هبذا  يصبح ،  لكنه  ذايت  عن  خارج  ر 
 

 . 68ص ،2012/ 1دار اِلكمة، ط قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، -رشيد ابن مالك1- 
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و  أنت  له  أقول  يل،  ابعتبارها  صدى  اللغة  ِف  هي  الضمائر كما  تقاطب  إن   .( أنت   ( يل  يقول 
 1ابلكامل«تداولية  ليست إال نتيجةشرطا أساسيا ِف املسار التواصلي الذي ينخرط فيه، 

أولته من االهتمام أبطراف  تعترب اللسانيات التلفظية و  للسردايت اِلديثة ملا  أساسيا  التواصلية رافدا 
ال ابعتبار  اخلطاب  التلفظية  ووضعياته  و أسردي  الكالم  لغواينن  نشاطان  وجود    السرد  يفرتضان 

شخص   يوجهها  اإمرسلة  أثناء  أخر  شخص  نوعىل  فكالمها  و   انلسرد،  التلفظ  من إمن  اختلفا  ن 
و  اخلواص  و الوضعيحيث  التواصلية  اشتغاهلماات  اخلطاب  ،آليات  ِف  السردي  فالعمل  مث  ومن 

يفرتضالتخييلي كما   الشعيب  السرد  ِف  اِلال  و ،هوا  ِلكاية  سارد  اِلكاية وجود  يتلقى  له  مسرود 
اِل عرض  هبا  يتم  الىت  الطريقة  ميثل   الذي  السرد  خطبواسطة  فالسرد  إذكاية  تواصلي،  ن         اب 

املرسل  » ينقل  وفيه  به  الذي  التواصلي  العمل  على كونه  عالوة  أيضا  السرد  مصطلح  ويستعمل 
حبمل الرسالة املذكورة،   للكالم ابعتباره وسيطا  إليه، رديفا  قصصي إىل املرسل  ذات مضمون  رسالة 

التخي يتميز  به  الذي  هو  ابلسرد  املوسوم  القصصي  الكالم  القصصوهذا  سائرِ أشكال  يل  من  ي 
 . 2«و ِف الرقص أو ِف التمثيل الصامتليت تكون ِف السينما أالتخيال

الكالمإن   فعل  لبنية  املنطقي  و   ،التصور  وكالما،  ومستمعا  متكلما  يتمثل  تستدعي  هدف  للمتكلم 
اخلطاب  ، هو اإلبالغ أما ِف  من خالل ما تكلم به، فالعامل إذاِف إبالغ املستمع ما يريد إيصاله  

بصفته و  أكثر تعقيدا من حيث  السردي  عناصر  ضعية خطابية  اخلطابية  بنيتها  أديب تستدعي  عمل 
العام البنية  فتمتد  اخلطاب  حتقيق  على  تعمل  و أخرى  ومساعدا،  ومعيقا  بطال  لتشمل  تتعالق  لية 

اج السرد عناصر البنية القاعدية لفعل الكالم مع هذه العناصر فينشأ عامالن آخران يشاركان ِف إنت
. الكالم  خطابي  »أو  مفهوم  دعى  تلف  بنفنيستفي  ِفكل  تكون  ومتلقيا،  متكلما  يتصور  نية    ظ 

املوضوعي   )الطرح  فعال  جرى  ما  فهي  القصة)،  اِلكاية)  أما  ما،  بطريقة  الثاِن  على  التأثري  األول 
حتليل فإن  األحداث،  السارد  هبا  يقدم  اليت  الكيفية  هو  اخلطاب  فإذا كان  اِلكاية    التارخيي). 

 
 . 138ص ، 1/2010صابر اِلباشة، لسانيات اخلطاب ) األسلوبية والتلفظ والتداولية)، دار اِلوار ،ط -1
 . 246،ص 1/2010ية للناشرين املستقلني، طحممد القاضي، معجم السردايت، الرابطة الدول -2
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حتلي هو  فهو )القصة)  اخلطاب  حتليل  أما  للمضمون،  حتليل كل  األداء:  السرد   ،1«يفية  إىل  وابلنظر 
تبني لنا أن السرد وجه من وجوه عمل تواصلي بني  »عملية ختاطبية، تنظوي على من زاوية تلفظية 

املؤ  ورائهما  ومن  له  واملروي  يذكرالراوي  النطاق  هذا  وِف  والقارئ،  أن  ) Genetteجوانت)لف 
سرداي،  مقاما  يسميه  ما  ِف  تدخل  عناصر  بني  اِلميمية  العالقات  من  نسيج  ِف  يندرج  السرد 

و   املتخاطبني  ِف  العناصر  هذه  وهو  وتتمثل  إال  السرد  يتصور  فال  والزمانية،  املكانية  حدودمها 
 .2كل منها وهبا هذا املقام السردي« موصول هبذه املكوانت اليت يتش

أن   هنا  لإلشارة  بد  الوراء  وال  إىل  رجعنا  للتلفظ  إذا  اللسانية  مظاهر  أن  حتظجند  فلم    مل  ابلرتحيب 
الحي ِف الدراسات اليت  مركز انتباه اللسانيني، حيث جند نوعا ما من الرتدد االصط  »أبدا ِفتكن  

هلا مس  )...)  كرست  مثل حوقد  اللسانيني  أعمال  جدا  قريب  عهد  منذ  ت 
ببداية الدراسة الدقيقة والنفسية هلذه الوقائع،    بنفينست، وخاصة  Jespresonياكبسونجيسربس

هيالعناص ِلدث التلفظ  إليه  ر األوىل املكونة  إليه، الذي يوجه  يتلفظ واملتحدث  : املتحدث الذي 
 .3«هما بدون اختالف ابملتحدثنيميونسالتلفظ 

ل     تقل    بنفينستكان  ال  اللغوية  الدراسات  ِف  خاصة  مدرسة    اً أثر بصمة  قدمتها  اليت  تلك  عن 
جعل    براغ وحلفة    جنيف  ما  هذا  األديب،  اجملال  ابرت ِف  لسانيات    روالن  أمهية  ِبدى  يصرح 

قدمته ِف اجملال األديب  بنفينست  ع  وما  مما  »جزت عليه الكثري من املدارس اللسانية اِلديثة.  واليت 
فإن   مالحظ  و    بنفينستهو  اللسانية،  الدراسات  الهتمامات  الضيقة  الدائرة  يتجاوز  أن  استطاع 

عنه   ترتب  الذي  األمر  النقدية،  ابلدراسات  محيمة  صالت  ذات  جعلها  خطوات كبرية  هبا  خيطو 
اخلطابية   ابللسانيات  عرف  اللسانيات  ِف  جديد  توجه  ، (Linguistique discursive)ميالد 

الو  ِف  متقدمة  مرحلة  و ميثل  اللسانيات،  أمام  املفتوحة  قضااي  فاق  عن  التحدث  ذلك  تكن  من  مل 
 

 . 45ص ، 1/2015)مناذج وتطبيقات)، منشورات الدار اجلزائرية، طعبد القادر شرشار، مدخل إىل السيميائيات السردية  -1
 . 244ص املرجع السابق،حممد القاضي،  - 2

 . 64، ص  2005 1عبد الرمحان مزاين منشورات االختالف طمفاهيم سردية ، تر د.،تزفيطان تودوروف -3
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و  اللسانيني،  لدى  معدمرغوبة  تكن  و مل  اللساِن.  البحث  أولوايت  من  القضااي  ودة  هذه  أبرز  من 
 نذكر منها:

 الذاتية ِف اللغة.  –أ 

 اللغة و التجربة اإلنسانية.  –ب 

 . 1«اجلهاز الشكلي للتلفظ –ج 

خترج للغة  ِف التلفظية  اللسانيات    مل  االستعمايل  للجانب  وبذلك  معاجلتها  احملايثة  مبدأ  تكمن  »عن 
إىل   دفعت ابللسانيات  أهنا  للغة نظام  أمهية نظرية التلفظ  أي الكالم  االهتمام ابجلانب االستعمايل 

جا  النسق ِف  اللغة  اعتبار  من  انطالقا  الداللة  دراسة  تتجه  أن  لزاما  كان  فقط  نبها  وابلتايل 
 . 2ستعمايل كبنية مغلقة« اإل

الشعبية اِلكاية  أليهانيتكو ِف  وإذا كانت  سردي  مماثلة  فهي    مظهر  الراوية  أو  نسيجا »كالقصة 
مضمون   من  األحداث ويقمتكوان  به  يقدم    صد  شكل  فإنهذا  ومن  السرد  وهو  كيزر "  املضمون، 

W.Kayser  مادهتا ِف  ميزهتا  يرى  ال  ِف  "  املمثلة  األساسية  اخلاصية  هذه  ِف  تكمن  ولكنها   ،
الرواية،  الشكل ِف  احملكية  القصة  بيها  تقدم  اليت  الطريقة  هو  هنا  التواصل ،)...)  والشكل  يتم  وال 

ال هذين  بوجود  سارداإال  األول  الطرف  ويدعى  مسرودا    (Narrateur) طرفني،  الثاِن  والطرف 
عن    ( Narration)والسرد   (Narrataire)له القصة  أحداث  هبا  تروي  اليت  الكيفية  هو 

 طريق قناة ميكن تصورها على الشكل اليت:

 3السارد            القصة             املسرود له
 

 . 74، ص1/2007انشرون، ط –، الدار العربية للعلوم -سلطة البنية ووهم احملايثة  –أمحد يوسف القراءة النسقية  -1
 ،42البالغة وحتليل اخلطاب، ص حسني خالفي، -2
 .47، ص،املرجع السابقعبد القادر شرشار، مدخل إىل السيميائيات السردية - 3
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بسياق  - مرتبطة  إحالية  قرائن  التلفظ  لسانيات  التلفظتدرج  مقام  أو  عامل    ،التلقي  يكون  وابلتايل 
امللفوظالنص   لفهم  أساسي  و جمال  وصل  ،  حلقة  ِبثابة  فهو  امللفوظ  إنتاج  فعل  هو  التلفظ  إذا كان 

والكالم اللغة  التلفظ.  بني  أنواع  من  نوع  هو  و »والسرد  اإلبداع  طريقة هذا  عن  الناشئ        التحول 
قام  الكالم الن ملصق بعنصر التلفظ و أواية الشعبية  ابلتايل فالر و   ،أسلوب كل راو ِف سرد حكايتهو 

و  راو  يستدعي  له  السرد  معينني« مروي  مكان  و  زمان  يرى  .  1ِف  مث  هي    غرمياسومن  السردية  أن 
الكفاءةِبث عنها    يتال  ابة  ِف  و   ،دوسوسريتكلم  خطايبحصرها  نسق  لكل  سابقة  فهي  ما  و   ،اللغة 

هلذه   جتسيدا  إال  الاثرالسرد  خالل  من  يظهر  تلفظ  شكل  ِف  املفرتضة  املنطقية  ِف    الكفاءة  املاثلة 
جهة من  هذا  و ما  أ،امللفوظ  هتتم  فهي  السردية  السميائية  ِف  عن  املعىن  يتخذه  الذي  ابلشكل  تعىن 

أو ما يعرف ب   )الداللة)كل   هي مبحث ِف الداللة و   ،خطاب  يتوابلتايل  ال  إال املعىن، الذي  حقق 
خالل   )اخلطاب)من  وهو  الفعلي  مع  التلفظ  ت،  السردية  السميائيات  للسرد  أن  ِبفهومها  ذهب 

و  أو  ابلشمولية  النموذج  هي  السردية  من  جتعل  أن  حتاول  لقراءة كل    MODEL)(ابلتحديد، 
الدالةاأل اللغة  ،نساق  ضمن  أي  فعلية  تلفظية  أكانت  تعبرياي    سواء  مظهرا  جتد  أو  خر  آالطبيعية 

 . خل إرسم ...الينما واملسرح و السداللة كلحامال ل

 السيميائية السردية والتلفظ:   1/3

بعده نلحظ وجود تيارين   إذا تتبعنا املسار املنهجي للعلوم اللغوية خالل القرن العشرين وما
 :متباينني

 الشكلي للسان. ابجلانبيعن  بنيوي ي)تيار نسق1

 داللة املفرتضة كسابقه.لابملعىن الفعلي ل)تيار يركز اهتمامه ابألداء القويل حمتفيا 2

 
 . 151،ص1/2010ية للناشرين املستقلني، طة الدول حممد القاضي، معجم السردايت، الرابط  - 1
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تيار األول ولكن أفادت فيما بعد من التيار الثاِن خباصة ِف  الوالسيميائيات السردية نشأت ِف ظل 
التلفظ   بنظرية  ابلسرد    لبينفنيستأتثرها  اهتمت  واليت  ابريس  مدرسة  ِبصطلحات  تلوهنا  مع 

ال من  له  منوذج  إجياد  ِف  اِلثيث  وسعيها  بكل ككفاءة  والتنبأ  التعميم  على  قادراً  جيعله  ما  فاعلية 
 . اِن اليت ليست سرداً متلفظاً فقطاألداءات  السردية )كنحو سردي) جديراً بقراءة كل املع

مقال   التقليدي   هاريسيعترب  اإلطار  جتاوز  حماولة  ِف  األوىل  اإلشارة  ِبثابة  اخلطاب  حتليل  عن 
اجلملة دراسة  ِف  بن  احملصور  حنو  و وجتاوزه  النص  لسانيات  اخلطاب  يعد كتااء  حتليل    1952ب 

اخلطابإ لسانيات  حقل  ِف  مبكرة  مسألتني    »رهاصه  من  إنطالقا  اخلطاب  بتحليل  اعتىن  حيث 
البحث حدود  توسيع  حماولة  و   األوىل  اجلملة  حدود  خارج  إىل  العالقااللساِن  إهدار  ت الثانية 

و  والثقافة  اللغة  بني  اللساِنا  اجملتمع كوهناملوجودة  البحث  حدود  خارج  ملسار وامل.1« قضااي  تتبع 
يدرك أن عملها قد اقتصر ِف الغالب على قالب   زليغ هاريستطور درسها قبل  اللسانيات اترخييا و 

مكوانهتاا دراسة  على  انكب  و  التوجه» ،جلملة  هذا  أمهيتهإن  يطرح  على  يقدم   ،شكاالإ،  ال  فهو 
ينبغي   اليت  للكيفية  ونسمعالبديل  ونكتب  نقول  ما  هبا  ندرس  يتكلم  ،أن  ال  املتكلم  أبن  علما 

 . 2«ابلكلمة أو اجلملة ولكنه يتكلم ابِلديث

ابوال بل  ابجلملة  يكون  ال  البشر  بني  التواصلي  اخلطاابت  لنصوصنشاط  تت  أو  فيها كل ضاليت  افر 
ال لغوية املستوايت،  لغويةداللية  غري  أو  الرغم،  كانت  عند    وعلى  اللسانية  املباحث  جتاوز  من 

التحليل  هاريس   حدود  عن  اخلروج  يعن  ال  هذا  ملفوظ  أي  اجلمل  من  متتالية  إىل  اجلملة  إطار 
التوزي»اللساِن   مبدأ  على  قائما  ظل  منهجه  ألن  النصوذلك  تشكل  تلقائية  من  حيد  الذي  ، ع 

نظا األضمن  احملورين  بني  التوازي  و م  بعض  فقي  خصوصية  ذلك  ِف  مهمال  العمودي 
إبداعياخباصة او .3« النصوص ِبهمة توصيل  لنص األديب ابعتباره نصا  فإذا كان النص األديب يعىن   ،

 
 . 21ص حامد مردان السامر، تلقي النص ِف اخلطاب النقدي ،-1
 . 8ص ،2000ط  ،صبة للنشردار الق –السردية )مكتبة األدب املغريب) مقدمة ِف السيميائية –رشيد بن مالك  -2

 .55،ص املرجع نفسهمردان السامر،  حامد-3
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خطاب، فهو  ِلظة  بنفينست  وحسب  »رسالة  األوىل  ابلدرجة  يعن  اخلطاب  إن 
)أان، هنا، الن) اليت يستخدمها الفاعل املخاطب وِف معىن ضيق، خمتص إن    instanceالتلفيظ

ومن حيث .Interactive »1منظور إليه ِف بعده التفاعلي    Enoncاخلطاب يعن كل ملفوظ  
و هو   اجتماعية  لسياقات  خمحامل  ابديولوجيات  و مشبع  املرجع  قضية  إىل  حييل  فهو  ابلتايل  تلفة 

نظام   عن  فاخلروج  إذا  و اللغة،  فرد  طرف  من  املنتج  األديب  جتلياته  النص  أبسط  ِف  فهو  متلفظ 
تلفظا)كالم أو  أو  ا)  له  واملروي  الراوي  بوجود  إال  قائمة  له  تقوم  ال  الذي  الشعيب  السرد  وخباصة   ،

امللفوظ. وبينهما  له  املتلفظ  و  ابعتبااملتلفظ  الشعبية  الرواية  أو  امللفوظ  أبن  هنا  اإلشارة  رها وجتدر 
أقرب   فهي  منطوق  شفهيا  املكتوب،خطااب  اخلطاب  من  التلفظ  بنظرية  غري   وألصق  عوامل  لتدخل 

و لغوية   حركات  و من  ونرب  املكتوب)...)    تنغيمإمياائت  اخلطاب  ِف  رصدها   ن ع»و ،  يستحيل 
السيميائي   للغة التحليل  العامة  النظرية  حول  اللسانني  جهود  إليه  انتهت  مما  فينطلق  للخطاب 

  ( أن يكون متجانسا مع الثنائيات األساسية  أحيطت ابخلطاب و يقتضي  وِبسائل التصورات الىت 
/ األداء الكالمي ) إنه ال يغفل العالقة اليت  )...)   )، ) النسق / العمليةاللغة / الكالم ) ) الكفاءة 

 .2« تربطه ِبقولة التلفظ 

ال ذلك  فإن  يرى  األديب، كما  ابلغة »تودوروفعمل  جمردة  لبنية  متظهراً  ابعتباره  إليه  النظر  ميكن 
أخرى   حتققات  ضمن  خاص  حتقق  سوى  البنية،  هذه  داخل  العمل،  هذا  يشكل  وال  التعميم، 

هو نص ا عام  ندرك العمل األديب ابعتباره جزءا من نص  إننا  أخرى  من   لثقافة)...)ممكنة. وبعبارة 
حمايث    غرمياسصور  هنا كان ت وجود مستوى  على  أساسا  قائما  للسردية والشتغال النص السردي 

تنتظم داخلها سلسلة من القيم املضمونية املتمفصلة ِف سلسلة  داليل)  حمور  )أو  داللية جمردة  حمدد 
 .3«من العالقات املوجهة

 
 . 23،ص1/2014وتقدمي حممد ساري، عناصر لتحليل اخلطاب، دار التنوير ، اجلزائر، ط جورج إليا صرفايت، تر -1
 . 24،  2016/ 1قادة عقاق، السيميائيات السردية)النشر اجلماعي اجلديد)، ط -2
 . 71/72ص، 1/2003ط –جمدالوي  –مسيولوجية الشخصيات السردية)رواية"الشراع والعاصفة" ِلنا مينة منوذجا)  –سعيد بنكراد -3
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السردية   السيميائيات  عالقة  عن  اِلديث  فإن  سبق  ما  علي  للحديث  وعطفا  أوال  يقودان  ابلتلفظ 
م و عن  اللساِن.  الدرس  ِف  التلفظ  هنافهوم  نفسه  يطرح  الذي  اللسانيات   : السؤال  تناولت  كيف 

البنيوية ومن بعدها السيميائيات السردية مفهوم التلفظ ؟ الذي ميثل فعل إنتاج امللفوظ ضمن مبدأ 
 ة أساسية ِف حتليالهتا . احملايثة ؟الذي إقرتضته الثانية من األوىل واعتربته ركيز 

مارتيينيقول   ومتاماً  )André Martinet) أندري  كليا  املمثل  األصغر  اجلزء  هي  اجلملة 
ليس   » للخطاب   اجلملة  بعد  ما  ألن  اجلملة،  بعد  ِبا  ابالهتمام  لنفسها  اللسانيات  تسمح  ال  إذن 

النبا عامل  يصف  أن  فبعد  أخرى:  مجال  الباقة« إال  يصف  أن  له  ليس  الزهرة،  ترى ،1ت  فاللسانيات 
امللفوظ   عن  ختتلف  وهي  أصلية،  وحدة  اجلملة  اليت    (Lénoncé)أن  للجمل  تعاقب  جمرد  فهو 

و  منظومة  أهنا  ِبعىن  ختتزل  تكونه،  أن  ميكن  ال  فهي  سلسة  اليت  إليست  الكلمات  جمموعة  ىل 
تأكما  تشكلها. الكالسيكية  اللسانية  فاملباحث  سابقا  اجلملة  شران  حدود  عند  حد قف    ابعتبارها 

مي ال  اِلد  وحدة كربى  هلذا  ختطي  وأي  جتاوزها  اللسانيني)كن  بعض  من    )حسب  جلو  يؤدي 
هذا ما يفسر تعدد التسميات اليت أتخذها هاته الوحدة، اليت تتجاوز  »عدم الوضوح. ضطراب و اإل

( أخرين  عند  و  )اامللفوظ)،  البعض  عند  فهي  ومعانيها  دالالهتا  وتعدد  عند  و   النص)،اجلملة. 
املقول،  )...)  أخريناخلطاب ِبفهوم  مقابلته  لدى  الفرنسية  املدرسة  لدى  اخلطاب  مفهوم  حيدد 

فهو   اخلطاب  أما  اإلبالغية  للعملية  توقفني  بني  معنويني  فراغني  بني  مرسلة  مجل  تتابع  امللفوظ:هو 
يفة له، وهكذا فإن نظرة إىل  املقول املنظور إليه من زاوية امليكانيزمات اخلطابية املتحكمة فيه أو املك

و  ظروف  ِف  البحث  أم  مقول/ملفوظ،  منه  جتعل  لغوايً  بناءاً  هو  حيث  من  إنتاجه النص  شروط 
خطااب« منه  هناك  ،2فتجعل  مادام  واخلطاب،  اجلملة  بني  مماثلة  عالقة  إقامة  هو  معقولية  واألكثر 

ممكنة   بصورة  يضبط  واحد  شكلي  السيميائية   (Vraisemblable)تنظيم  املنظومات  مجيع 
 

 . 10، ص2010، تر عدانن حممود حممد، منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب، شعرية املسرودر.ابرت.و )آخرون )، ،-1
 . 15ص ،2003/ 2ط  -ة)حتليل اخلطاب األديب)دراسة تطبيقيإبراهيم صحراوي ،  -2
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Sémiotiques  وأبع ماهيتها  "مجلةمهما كانت  اخلطاب  ويصبح  »"  ادها:  تكون    كربى  ال 
 .1اب) صغري بواسطة بعض اخلصوصيات«ملة)خطوحدهتا مجل ابلضرورة متام مثلما هي اجل

للجملة بوصفها   )André Martinet)وهو تعريف   ابرت وابلرجوع إىل التعريف الذي يعرضه  
.نستنتج أن القوانني املتحكمة ِف نظام اجلملة إبمكاننا  ميثل اخلطاب متثيال اتما وكامال  أصغر مقطع

لكن   املتتالية،  اجلمل  من  جمموعة  اخلطاب كونه  نظام  على  حدود  »تطبيقها  يتجاوز  اخلطاب  نظام 
ما  ا إطار  عن  خيرج  وابلتايل  الجلملة  ِفلحددته  عند    سانيات  فاخلطاب  موضوعها  :  ابرتدراسة 

من الطبيعي  قط من مجل فاجلملة، ورغم أن اخلطاب مكون فميلك وحداته وقواعده وحنوه فيما بعد 
يكون   اثنيةأن  للسانيات  موضوعا  إليه  ،2«اخلطاب  ذهب  ما  يؤكد  يتخذ »حيث    ابرتوهذا 

إليه   يذهب  ما  أخرى  جهة  من  يؤكد  له، كما  منوذجا  شاربولاللسانيات   Claude)كلود 
CHARBEN)    أن يقرر  األدبية  حينما  بعض السيميائيات  حتل  أن  ميكن  ال  واللغوية 

على ابالعتماد  العامة  اإلبالغية  األنظمة  تدرس  عامة  سيميائية  أتسست  إذا  إال  علم   مشاكلها 
)  ااألنثروبولوجيجتماع  إلالنفس وا ) السيميائية األدبية  أي  اخلطاب  ، وتكون اللسانيات ولسانيات 

مستوايهتا من  حمدد  ومستوى  مظاهرها  من  هن،3«مظهرا  األدبيةواملقصود  السيميائيات  تعترب   ا    اليت 
منها فرعا  السردية  و السيميائيات  واخلطاب    ابرتيقرتح  ،  اجلملة  بني  متاثل  عالقة  وبذلك  وجود 

حال  ميكن أي  ِف  ميكن  فال  مجلة كبرية،  اخلطاب  ابعتبار  اللسانية  الدراسات  جمال  من   متطيط 
اخلطاب عن  اللغة  فصل  أن،  األحوال  يعن  به    »مما  معرفيا  منهجاً  أصبحت  األدبية  السيميائية 

 La)ولسانيات النص    (La linguistique)وقائما بذاته بفضل التطابق بني مناهج اللسانيات
linguistique de texte) ،على النص هو صاحل ملقاربة اجلملة  خالل سحب كل ما  ، من 

ختلفة  بني األصول امل»قد فرقكوكي  كلود  جانوجند  ،4« انطالقا من فرضية التشاكل القائمة بينهما
 

 .11صاملرجع السابق،شعرية املسرود، ر.ابرت.و )آخرون )، -1
 . 11.ص 1/1992جمموعة مؤلفني: طرائق حتليل السرد األديب، منشورات إحتاد الكتاب املغرب، الرابط ط -2
 . 27ص ، 1/2014فلسفة السرد املنطلقات واملشاريع)مسائل فلسفية)، منشورات االختالف، ط حنو منوذج معرِف للسردية،،حممد بوعزة -3
 . 33،ص1/2010ية للناشرين املستقلني، طحممد القاضي، ، معجم السردايت، الرابطة الدول-4
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ن من كان ِف متناوهلم ِف الستينات من القرن العشرين، نوعاالحظ أبن الباحثني  ،و لتحليل اخلطاب
تركيبية   األوىل  داللية    (Syntaxique)املقارابت:  استقبال   (Sémantique)والثانية  ميثل 

ل000نظ السيميائي  املشروع  مع  هاريس  ِف  إحدى  غرمياس    رية  اخلطاب  لتحليل  اإلنطالق  نقطيت 
 .1« اِلقل اللساِن الفرنسي

صحيح أن اإلثنني معاً تناوال مصطلح اخلطاب وسامها ِف تطوير مشروع حتليله، وانطالقا من جتاوز  
ليل كما هو مبني  إال إن اإلختالف بينهما يكمن ِف طريقة التح ،حد اجلملة حنو اخلطاب

 :اليتاجلدول في

 :اخلطابحتليل 

 املقاربة الداللية  املقاربة الرتكيبية 

 مابني اجلمل )هاريس)

Interphrastique 

 وصف االنتظامات الرتكيبية

 )أقسام التوزيع) 

 ما بعد اجلملة )غرمياس)

LE Transphrastique 

 وصف االنتظامات الداللية

 )تناظر اخلطاب)

3 

ب أو النص ابعتباره  فالسيميائيات السردية تنطلق من اخلطاإذا كانت اللسانيات تنطلق من اجلملة 
لكوهنا وسيلة لتسجيل خطاابتنا    ،أي دراسة للنص تكون ِف حدود اللسان )اللغة)و   طويال  ا ملفوظ

 
 . 20،ص 1/2014دار التنوير ، اجلزائر، ط وتقدمي حممد ساري، عناصر لتحليل اخلطاب، ترورج إليا صرفايت، ج1

 .21، صنفس املرجعجورج إليا صرفايت،:ينظر3
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استعمال   فهو  للغة  التخاطبية  اخلاصية  يعكس  الذي  اإلبداعي  األديب  النص  ِف  جليا  يظهر  كما 
   .والتلفظ كنظرية أساس ضمن التداولية هذه األخرية اليت حددت»للغة من خالل النصوص.

األمر   هو  مثلما  سيميائية  أو  حمضة  لسانية  بظاهرة  ليس  السيميائية،  من  ميدان  أهنا  على  ماهيتها 
 .1ابلنسبة لثنائية الدال واملدلول« 

اللسانيين بني  عليه  متفق  مفهوم  يوجد  التلفظ  والسيمائينيال  ماهية  فهو  حول  تس،  توعبه مصطلح 
منها من ركزت على شروط إنتاج امللفوظات،  جماالت حبث خمتلفة، فهناك من ركزت على امللفوظ و 

هذا االختالف   ِف املقاربةنتج عن  إختالف  تنوعا نظراي  و»،  ِف املفهوم  تعرف اللسانيات التلفظية 
خلصته   مقاربة  ملقابلة بني  اب  )1980سنة    كاترين كاربرات اوركيوين)و منهجيا و مصطلحيا كبريا 

و  للتلفظواسعة  ضيقة  تصوراأخرى  تفرتض  الواسعة  فاملقاربة  بني    :  العالقات  وصف  على  يرتكز 
، الظروف ملكونة لإلطار التلفظي )املعنيون، الوضعية، الظروف املكانية والزمانيةظ و العناصر الفو امل

تصورا يرتكز على مسات اِلدث التلفظي أو  املقاربة الضيقة تفرتض  العامة إلنتاج البالغ و تقبله) و 
امل آ ِف  املتلفظ  يرتكها  اليت  ل  لفوظاثره  و موفرا  جدا،  ثراي  امللفوظات  من  حقال  طورلسان  حتليل    قد 

و  األوىل  املقاربة  األاخلطاب  خمتلفة  أبشكال  الثانية  املقاربة  ابلذاتية  طورت  املتعلقة  عمال 
و .2اللغوية«  الذاتية  مسألة  من  تعترب  القضااي غريها  من  اِلقيقة  و  املرجع  الفلسفية كمسألة  املسائل 

و اليت   التلفظ  ِبفهوم  وشيجة  عالقة  أمهلها  هلا  أساسها   دوسوسرياليت  واضحة كان  منهجية  لدوافع 
قاربة  إعتبار اللغة كياان نفسيا خالصا ضمن نظام العالمات الذهنية ومنه كان من الضروري إجياد م

هذه املقاربة ربط العديد من العناصر اللغوية بعوامل خارجية    موضوعية  هلذه اإلشكالية و» تعتمد 
إنتاج   شروط  دراسة  إطار  و ِف  اللغة  توظيف  أليات  وفهم  اللساِن  اخلطاب  هو    بنفينستمييل  إيعد 

 
 . 15/12صسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، لمحو اِلاج ذهبية،   -1
 . 191صاحل املاجري ، قاموس علوم اللغة ، ص تر  -2
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اليت املقاربة  هذه  إىل    مؤسس  تشري  الىت  األاثر  تدرسها  الىت  املواضيع  ومن  التلفظ  بنظرية  مسيت 
 . 1«عنصر الذاتية ِف اخلطاب

أشكاال  » دائما  حتتوي  أهنا  حبيث  الذاتية  إمكان  هي  إذن  عنها فاللغة  التعبري  تناسب  لسانية 
الذاتية  و  إنبثاق  يسبب  الذي   هو  خفيةاخلطاب  أوضاع  من  يتكون  جهة كونه  اللغة إن  ،من 

الوجوهتقرتح، من  لكل  ،بوجه  مناسبة  فارغة  اخلطابأشكاال  ميارس  ابألشكال  ،2«متكلم  ويقصد 
اللغة  الفارغة ِف  الذاتية  عليها  ارتكزت  اليت  األساسية  النفطة  وهي  إىل  الضمائر،  أخرى  نأإضافة  واع 

بتحديد    وكل ما يتعلق  .: هذا، هنا، النينظم العالقات املكانية و الزمانيةوكذلك ما  ،  من األمساء
وامل مع  كان،  الزمان  التلفظ  يعرف  أن  أنه    بنفينستميكن  أساس  حالة »على  ِف  اللسان  وضع 

فردي استعمال  حدث  بواسطة  التلفظ  ،3« اشتغال  يكون  للغةوبذلك  امتالك  طرف    حدث  من 
أمارات خاصة،  اجلهاز الصوري للغته ويعلن عن موقعه كمتكلم من خالل  »، فاملتكلم ميتلكاملتكلم

لكن ِبجرد أن يقوم بذلك يقوم ِف ذات الوقت بتنصيب الخر قبالته أاي كانت درجة اِلضور اليت 
لآلخر اللساِن.و 4«حيوهلا  اإلنتاج  مفهوم  جتاوزان  اجلمل    إذا  من  متتالية  منطوقةبصفته  صورة  أو    ِف 

أمام إال  نكون  فال  هلا  مكتوبة،  اجلملف  »حدثتحيني  اليت  هذه  خاص،  متحدث  هبا  ِف  يضطلع   ،
قابل بني امللفوظ ووضعية اخلطاب، الذي يسمى أحياان  . هكذا هو التمكانية حمددةو ظروف زمانية

عىن ِب.5«ِبعناها العام و لسانيات التلفظ  ِف هذا السياق ينبغي عدم اخللط بني اللسانياتو ،التلفظ
التلفظ   لسانيات  مصطلح  الكالم أن  استقبال  أو  للبث  الفزيقية  الظاهرة  دراسة  هنا  به  يقصد  ال 

اللساِن   النفس  علم  اختصاص  من  هو  به  »وأقسامه،  الذي  يقصد  للقانون    بل  املنتمية  العناصر 
اب يتعلق  معناها  فإن  ذلك  ومع  لخراللغوي  تلفظ  من  تتغري  اليت  أنت  ،لعناصر  أان،   : هنا،   ،مثال 

 
وزيع، تيزي وزو ، مقاالت عمر بلخري -1  . 13ص 2013مقاالت ِف التداولية واخلطاب، األمل للطباعة والنشر والت
 142، ص1/2010اخلطاب ) األسلوبية والتلفظ والتداولية)، دار اِلوار ،طصابر اِلباشة، لسانيات   -2
 190قاموس علوم اللغة املنظمة العربية للرتمجة )فرانك نوفو). ص،صاحل املاجريتر  -3
 . 15/12لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، ص محو اِلاج ذهبية،، ينظر  -4
 . 46ص،  2005 1عبد الرمحان مزاين منشورات االختالف طمفاهيم سردية ، تر ،،تزفيطان تودوروف -5
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آخر  الن ِبعىن  إخل.  امللفوظ،  ِف  التلفظ  حدث  بصمة  هو  اللساانت  به  حتتفظ  فاللسانيات  .1«ما 
احملايثةو مبدأ  إطار  ِف  التلفظ  موضوع  التلفظ كعملية  »تعاجل  ِف  التحكم  صعب  الدراسة    ،إن  فإن 

الكالم ِف  التلفظ  عملية  ترتكها  اليت  الاثر  إىل  تلجأ  أمن.2«اللسانية  اِبعىن  آاثر    للساِن همة  تتبع 
وامللفوظ   التلفظالتلفظ  دائما»ألن  أبخرى  حاضر  أو  بطريقة  امللفوظ،  خمتلف    ،داخل  وتسمح 

و  اِلضور  هذا  تصنيف  أشكال  علم  بتأسيس  أيضا  "كما  .3«للخطابدرجات كثافته  لوسيل  تؤكد 
أنه ِف اللحظة اليت نقف فيها عن اعتبار التلفظ كفعل إنتاج    »"Lucile Courdresكودراس

التلفظ    ،امللفوظ قوانني  كشف  هي  تطرح  سوف  اليت   Les Lois Deفاإلشكالية 
L’énonciation  فهل توجد بىن خاصة ابلتلفظ، عوامل    ،من خالل امللفوظ احملقق أو املؤدى

د عملية التلفظ  بتأسيس  تسمح  لتحليل، واليت  قابلة  ابلبحث عن  خفية  شيئ مشابه  اخل امللفوظ، 
القماش قطعة  ِف  موجود  لكنه  مرئي  وخباصة   اهذ.4«خيط  السردية  السيميائيات  عليه  ستجيب  ما 

 .جوزيف كورتيستمع مقرتحا

 التلفظ يف السيميائيات:  1/3/1

الذاتية  دف مسألة  النصوص  همللع-،بنفينستعت  تصنيف  بواسطة   -على  منطه  حسب  على  كل 
األمساء  وكل  الضمائر  توظيف  األزمنة،  نوع  ِف  متثلت  يسمى    اليت   مؤشرات  ما  حتت  تنطوي 

منطني من النصوص: التارخيي واخلطاب،   جنده ميز بني  حبيث  ذكران سابقا،  ابألشكال الفارغة كما 
 كما هو موضح ِف اليت:

 
 .62ص، السابقاملرجع ،تزفيطان تودوروف -1
 . 86ص، ،املرجع السابقمحو اِلاج ذهبية،لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب -2
 . 65ص املرجع انفسه،.مفاهيم سردية  ، تزفيطان تودوروف -3
 .86،صاملرجع السابقلسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب، محو اِلاج ذهبية،   -4
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ِف ذلك على مقياس مقولة املتكلم  د اعتمد اخلطاب ِف معناه الضيق، وق2ِلكاية التارخيية/ا1
 . 1«الغائب مييز اِلكاية واملتكلم )أان) و )أنت) خاص ابخلطاب

ِف السرد ال وجود ألي سارد فاألحداث تعرض  RECITة»اخلطاب هنا يقابل السرد القص
مروية من تلقاء ذاهتا،    ال أحد يتكلم هنا، واألحداث تبدومثلما تقع تبعا لظهورها ف أفق القصة. 

أما اخلطاب فإنه يتميز، خبالف السرد، بتلفظ يفرتض وجود متكلم ومتلقي، وإبرادة املتكلم ِف  
 . 2«التأثري على متلقيه

هذ وضعه    السياقا  ِف  الذي  التمييز  من  وانطالقا  إ  غرمياس،  طروحات  استنادا  بنفنيست ىل    إ. 
السيميائية  »اللسانية حتت  ينضوي  والذي  سلفا  احملددة  السرد  وعوامل  التلفظ  عوامل  بني 

ِف   املسومة  التلفظ  مسات  إىل  خاصة  أمهية  والثمانينيات  السبعينيات  ِف  أولت  اليت  الكالسيكية 
أعاد   املوضوع    وزيف كورتيسجامللفوظ،  إىل  تنظر  جديدة  آليات  وفق  السيميائي  اإلرث  قراءة 

يغطي   الذي  التلفظ  فاعل  إىل  وجودها  ِف  ترهتن  اليت  التلفظ  لعملية  حمصلة  أنه  على  السيميائي 
 . 3وضعيتني عامليتني: الالفظ وامللفوظ له« 

أصل  و  الفكرةاتهيعود  )    -  ه  التلفظ  عوامل  إىل    أرسطو"    »إىل  -)  القصة  صنف  عندما   "
وطريقة  السرد  بني  ميز  نالحظ  منهما كما  وكل  البسيط.  واِلكي  الشعرية  احملاكاة   : مها  مظهرين 

)التمثيل) الزمن  و ،4« العرض  من  قرون  "  »بعد  مع  خاصة  الشكالنيني  عند  املعىن  هذا  توسع 
عملية    توماشفسكي بطريقة  يعرض  أن  ميكن  اِلكائي  املبىن  و  اِلكائي  املنت  بني  ميز  الذي   "

(pragmatique)  لألحداث....أما والسبيي  الوقيت  النظام   : ِبعىن  الطبيعي،  النظام  حسب   ،
 

 . 121.ص1/2012ينظر: رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، دار اِلكمة، ط -1
 . 23،ص1/2014دار التنوير ، اجلزائر، ط وتقدمي حممد ساري، عناصر لتحليل اخلطاب، ترجورج إليا صرفايت ، ينظر  -2
 13ص –  1/2006ط –)مكتبة النقد األديب)السيميائيات السردية   - رشيد بن مالك -3
 . 90،ص 1/2011دار الكتاب اِلديث، القاهرة، ط ين، ِف مناهج حتليل اخلطاب السردعمر عيال -4
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العمل ِف  األحداث  هذه  به  تقدم  اليت  والنظام  الطريق  فهو  اِلكائي  فهو  اِلكائي  أما  .1«املبىن 
 : سمني ِف مستوى السردمييز بني ق ت يجين

 الرواية )اخلطاب = الطريقة اليت تروى هبا2)اِلكاية املروية / 1
نسبيا،   متقاراب  تنظيماً  تتبىن  أن  ميكن  وجينيت،  بنفينيست  من  املقرتحة  التمييزات  إىل  استندان  إذا 

 فأي حكي، مثال ميثل»يتعلق املستوى اخلطايب ابلتلفظ ِف حني يرتبط املستوى السردي ابمللفوظ.  
نتعرف   واليت  املروية  اِلكاية  انحية،  من  متكاملني:  وجهني  النصي،  جتليه  مستوى  من  ِف  عليها 

نعينها   ِلكاية:  هذه  لنا  قدمت  اليت  اخلاصة  الطريقة  أخرى،  انحية  ومن  به،  املتلفظ  امللفوظ  خالل 
 . 2«كتلفظ متلفظ به

التلفظ   عملية  على  السيميائية  الدراسات  أحباث  »انصبت  خالل  من  وبنياته  عوامله  وحتديد 

أوسع  Joseph Courtesجوزيف كورتيس ِبعىن  خالص،  لساِن  مقطع  أنه  على  عرفه  الذي   ،

امللفوظ   ِف  متجلية  آاثره  تكون  حبيث  ملفوظ  بواسطة  منطقيا،  مفرتض  سيميائي  .  3« مقطع 

ِف   »وامللفوظ   اخلاص  واألسلوب  بل  وحسب،  امللفوظ)  )امللفوظ  املسرودة  القصة  يتضمن  ال 

 .   4«تقدميها كذلك 

إ بوضوحاظهوميكن  التلفظ  مفهوم  ملخص    »النقاط    ِف  ر  عند لفالدميري كريسينسكي  من خالل 
 : يغرمياس وحيصيها ِف ما يل

 
صوص الشكالنيني الروس، نظرية املنهج الشكلي، ، مؤسسة األحباث العربية والشركة املغربية للناشرين املتحدين  ن،تر إبراهيم اخلطيب -1

 . 180،ص 1982،بريوت،1ط
 . 121ص،1/2012ينظر: رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي، دار اِلكمة،ط -2
كورتيس"، فعالية املفاهيم اللسانية ِف املقاربة السيميائية، مركز الكتاب األكادميي، عمان،  دايري مسكني، دالليات التلفظ عند "جوزيف   -3

 . 117ص، 1/2018ط
لة  عبد القادر فهيم الشيباِن، األشكال امللفوظية واألشكال التلفظية )الباست العجيب لبنجامني رابيي)، )مقال مرتجم عن جوزيف كورتيس، جم -4

 . 197م، ص  2006، اجلزائر، 2كمة تصدر عن خمترب السيميائيات وحتليل اخلطاب، جامعة وهران، عسيميائيات، جملة دورية حم
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 / إن التلفظ ليس شكال أو عبارة لغوية خاصة متعلقة ابلنص. 1

 / إن التلفظ ال يتطابق مع تواصل خاص، له مميزات جتعله فصيلة مستقلة عن امللفوظ. 2

 منطقي وليس فاعال أنتولوجيا أو فلسفيا./ الفاعل الذي يفرتضه التلفظ هو فاعل 3

 / إن التلفظ حييل ضمنيا إىل بنية تتجلى فها خمتلف الوظائف العاملية.4

 . hypotaxique/ إن عالقة التلفظ ابمللفوظ هي من نوع 5

 / إن فاعل التلفظ ينقل املعرفة، وهو ال يصنع رسائل.6

 . 1« تمظهر فيه هو العامل املوضوع / إن التلفظ ميتلك بنية امللفوظ والعامل الوحيد امل7

 عالقة امللفوظ ابلتلفظ:  2/ 1/3

الذاتية  حول  عدة  إبشكاالت  االصطدام  ابخلطاب  السيميائيني  اهتمام  عن  نتج  سابقا،  رأينا  وكما 
و اإلحالة،  أو  واملرجع  ابلتلفظ  يرتبط»والواقع  اتمة  بدقة  اإلحالة  الحظه  مشكل  من    بريس.كما 

تتمكن  قبل لكي  ب،  متر  أن  جيب  داللة  توفري  من  مؤشرعالمة  ال    واسطة  إهنا  املرجع،  قضيةاِلقيقة 
أو خطئ ليس صحيحا  ذاته  أيضا: امللفوظ  لكن يصبح كذلك خالل  تدرك خارج التلفظ  تلفظ الا، 

ابخلطاب:  فونتانيليقول  كما  ،2« فقط السيميائيات  اهتمام  إىل   »حول  حتولت  السيميائيات  إن 
على متثيل   لفعل التلفظ، والعمليات التلفظية، ومل تقتصر  أعطت مكاان  عندما  اخلطاب  سيميائيات 

النص   ِف  املالحظ...)  السارد،   ( التلفظ  اإلطار     .3« شخص  نفس  صلب   غرمياس»مييز  وِف  ِف 
أ بني:  امللفوظ  واملخاطب .اخلطاب  واملخاطب  له  واملروي  الراوي  وهم:  التلفظ  التبليغأو  عوامل 

 
 . 89/90صاملرجع السابق، دايري مسكني،  -1
وزيع، تيزي وزو، ط -2  . 98ص،2/2012محو اِلاج ذهبية، لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب، األمل للطباعة والنشر والت
 . 117، صسهنفدايري مسكني، املرجع  -3
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ب اِلوار  هي  م  التخاطب  بنية  ِف  يسامهون  سردي       الذين  برانمج  ِف  املسجلة   ( الرتكيبية  عوامل 
( عاملية ِف   ،معطى  تضطلع أبدوار  أو النظمية اليت   كفاعل اِللة وفاعل الفعل، والعوامل الوظيفية 

 .  1)«  4-3د ) املعجم، ص.مسار سردي حمد

النفتاح النظرايت اللسانية و األأدى هذا التواشج بني اللسانيات و قد   تطور مناهجها التحليلية  دب 
اللغة. إىل    لظاهرة  السردية  ابلسيميائيات  أدى  اقرتحه لتلفظل  سيميائيتصور  وجود  كما  جوزيف    ، 

اخلطاابتكورتيس النصوص  لو   سيميائيا  لتحليل  نفسها.قراءة  امللفوظات  داخل  من  بد  السردية  وال 
أبن   ملسألة  قد  غرمياسللتوضيح  عوامل    .جوزيف كورتيسهذتلمي   قبل  التلفظأشار  بني  متييزه  أثناء 

ليقوم   التبليغ  وعوامل  أكثر،  كورتيس  السرد  فيه  التوسع  ِف  التداويل  للبعد  وِبراعاته  التسعينات  بعد 
 2حبيث ميكن التميز بني امللفوظني: 

 .) énonciation énoncé)/ تلفظ امللفوظ 1

 . ) énoncé énoncé)/ ملفوظ امللفوظ 2

 التلفظ ال وجود هلا ِف التصور السيميائي إال داخل امللفوظ.ذلك أن أاثر 

 

 امللفوظ                                     

 

 

 
 . 12ص، 1/2006ط – )مكتبة النقد األديب)السيميائيات السردية  - رشيد بن مالك - 1
  دايري مسكني، دالليات التلفظ عند "جوزيف كورتيس"، فعالية املفاهيم اللسانية ِف املقاربة السيميائية، مركز الكتاب األكادميي، عمان،  -2

 . 108، ص1/2018ط

الملفوظ تلفظ    

 ملفوظ الملفوظ 
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ألاثر التلفظ ِف التصو   ِبعىن ال وجود  داخل امللفوظ، وكذاإذا كان  إال  لألدوار  إذا كان  ر السيميائي 
يدرج ثالثة  ، ا حمدد برانجما سرداي، فكذلك يوجد للتلفظ ِف اِلكاية سرداي ابرانجمالسردية امللفوظية 

 1للفعل:  وامل مستقلةع

 ) وهو الفاعل املتلفظ. 1فاعل الفعل )ف .1
 املوضوع )م) وهو مطابق ملا هو ملفوظ. .2
 ) من وجه إليه امللفوظ.2املتلفظ له )ف        .3

 املتلفظ                  املتلفظ له           املوضوع                 التلفظ    

 م   )    ⋂         2ف)                       1و                      ف   

 

اليت   هو نقيض امللفوظ الذي يشري إىل املضمون، فالتلفظ يشري إىل الطريقة:  »التلفظيكون  لكذوب
ملفوظها، كما   ِف  آاثرا  ترتك  املتلفظة  الذات  إن  للقول  أخرى  صيغة  وهي  امللفوظ،  خالهلا  من  يبىن 

 . 2«هو النرب واالستفهام ِف الشفاهي، أو أشكال التضمني واالفرتاضات

البد  » لكن  بعضا،  ببعضهما  مرتبطني  امللفوظ كوهنما  عن  اخلروج  يعن  ال  التلفظ  ظاهرة  دراسة  إن 
 . 3« حيت التعرض للتلفظ على أنه ظاهرة من الصعب فك آلياهتا من اِلذر

امللفوظ  » إنتاج  فعل  أنه  على  التلفظ  عرفنا  نتيجة ا  (Enoncé)قد  عن  خيتلف  لذي 
املتكلم  الفعل) ِف  تتمحور  إسرتاتيجية  ِبثابة  هي  معامل  عدة  العملية  هذه  امللفوظ/القول).حتدد 

إثناء   اللغة  ِف  دورها  وجتلى  ابملتكلم،  الذاتية  ربطت  )ضمنية).  معارف  من  يتبادالنه  وما  واملتلقي 
 

 . 109صاملرجع السابق، دايري مسكني،  -1
 . 55ص، 1/2010) من حاالت األشياء إىل حاالت النفس)، دار الكتاب اجلديدة،طاألهواء ،سعيد بنكراد، سيميائيات  ت  -2
وزيع، تيزي وزو، ط -3  . 157، ص2/2012محو اِلاج ذهبية، لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب، األمل للطباعة والنشر والت
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ومكان،   زمان  من  اخلطاب  وبسياق  املرجعي  ابلعنصر  املخاطب  عالقة  مث  )اخلطاب)،  اِلديث 
 . Modalités( »1(ته ِبلفوظه من خالل عنصر األمناطوعالق

 التلفظ والتداولية:  1/4

الغيون منذ أقدم  يعترب املعىن من أبرز املشكالت اليت تداول عليها فالسفة اللغة وعلماء اللسان والب
يزال وال  الك  ،العصور  تعريفها  ويربط  أثناء  البالغة  العرب  البالغيني  من  بوضوح  ثري  املعىن  بتأدية 

وليست   به،  وللمخاطب  فيه  يقال  الذي  للمقام  مالئمة كل كالم  مع  موضعه  ِف  الكالم  بوضع 
أبن قضية    »التداولية وإن كانت علماً حديثا بعيدة عن هذا املنحى، وإن معظم الدراسني قد أقروا  

الق إجياد  هي  للتواصل التداولية  اإلنسانية  القدرات  على  والتعرف  اللغوي  لالستعمال  الكلية  وانني 
التداولي وتصري  أبهنااللغوي،  تعرف  أبن  جديرة  مثة،  من  اللغةة،  استعمال  علم  عالقة »وِف  ،2«: 
 . 3وجود للثانية كعملية دون األوىل«التلفظ ابلتداولية إنه ال 

بنفينستاستطاع   اللساِن  إمييل  اِلقل  ِف  التداولية  جسور  مد  املنهجية  تصوراته  ركزت    ،ِف  وإن 
حول   األوىل    واإلشارايت  عنصرالذاتيةطروحاته  أاثرابلدرجة  الكالمي  وتتبع  التلفظ)الفعل   داخل) 

حتيط  ،امللفوظ مكوان»حيث  والسامع  دعاهابملتكلم  ما  واملكان،  الزمان،  مثل  ابجلهاز    بنفينست ت 
نفسه عن  يعلن  أن  يعن  اجلهاز  هذا  إىل  املتكلم  وعودة  للتلفظ،  شخص    الصوري  عن  يعلن  كما 

إليه«  يتحدث  التداويل،4آخر  االجتاه  آخر   ولكن  طرحا  إكسفورد  مع  وابخلصوصطرح  اليت  فالسفة 
أفكار   بتعميق  املحول    Austinأوستنيقامت  اللغة  الشروط  لفعل   acte deؤسسة 

langage. 
 

 . 201ص، ،املرجع السابقمحو اِلاج ذهبية، لسانيات التلفظ -1
مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية ِف الرتاث اللساِن العريب، دار التنوير،   -2

 . 25،ص 1/2008اجلزائر،ط
 . 201،ص،املرجع السابقمحو اِلاج ذهبية، لسانيات التلفظ -3
 . 98صاملرجع نفسه،و اِلاج ذهبية، مح -4
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جاءت  » التداولية  فإن  واألمناط،   ( املبهمات   ( الضمائر  إشكالية  بطرح  تطور  قد  التفكري  إذا كان 
" أن يبني أن ج.أوسنتمن إشكالية أفعال الكالم ، اليت من خالهلا استطاع الفيلسوف االجنليزي "

تلفظه عن  ميعزل  للعامل  متثيلية  حالة  إال  تكون  ال  القول  معىن  تستعمل  )...)  فكرة  لوظائف    اللغة 
هو  الكالم  إذا كان  خاصة  بعينه  فعل  لتأدية  ذاته  الكالم  ونستخدم  السياق،  حسب  وكثرية  أخرى 

 .1« الفعل ذاته
التلفظية  لكان   الدراسات  و  لنظرايت  جمال  حتت  ينضوي  ما  وكل  اللغوية  البحوث فياألعمال 

ابرزا،  التداولية قد  أتثريا  ألهنا  وذلك  خاصة.  األديب  والنص  عامة  النص  نظرية  ت  د هم»ِف 
اللغوي   اإلجناز  والتوليدية.    اليتإلشكاليات  البنيوية  اللسانيات  ِف  احملايثة  النظرة  عنها  غفلت 

الذهن،  ِف  منطبعة  قواعد  ضوء  ِف  حنوي  وتنسيق  جدويل  اختيار  جمرد  ابللغة  املتكلم  عالقة  فليست 
 . 2«واجهته للسامع جمرد إخبار وإفهاماملرجع جمرد إحالة، وال موال ارتباطه ابملقام و 

أن   املؤ ِبعىن  الشروط  بكل  اهتمت  وأن    ةسسالتداولية  بسيطة،  للغة،  مجل  جمرد  ليست  اللغة  أفعال 
ِبعىن  ،  االستعمالحمدد ال تكتسب معاانها إال من خالل    قياسِف  وإمنا هي عبارة عن ملفوظات  

اللغة  حيث   تعد  فلم  الفعل،  القول كان  تسمح كان  هي  بل  فقط  الفكر  أو  الواقع  لتمثيل  وسيلة 
 . اللغةال توجد إال ضمن بتحقيق أفعال 

اإلجنازية  » األفعال  عوض  اإلجنازي  أو  األدائي  التلفظ  عن  اِلديث  األحسن   Actesمن 
illocotoires   خار ( إجنازي)ألن  فعل  ال يوجد  يستلزم  ج االستعمال  أن التلفظ  . من املالحظ 

دقيقا   "أان    Présent Ponctuelحاضرا  "، كما تفرتض اإلجنازية أداء الفعل، أي Jeوالضمري 
وا املتلفظ  بني  فحسب  التقاء   ،( واملقول  القول   ( بع  أوسنتمللفوظ  تلفظ  جانب  لكل  إىل  إجنازي  د 

القويل تظهر  ،3«الفعل  والفعل  الوهنا  التلفظ  بني  تلفظا  الكالميعالقة  يستلزم  للكالم  فعل  فكل   ،
 

 .37،ص املرجع السابق محو اِلاج ذهبية، لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب، -1
 452ص  ،1/2010ية للناشرين املستقلني، طحممد القاضي، معجم السردايت، الرابطة الدول -2
 . 140ص نفسه، املرجع  محو اِلاج ذهبية،  -3
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ظاهر الدالة على ذلك  املومن  ،بدون فعل الكالمالتلفظ حصول كما ال ميكن إىل جانب امللفوظ،  
 .األسئلة واألوامربعد توجيه فعل الةردو ،اإلجابة

متعل» خاص  فعل  التلفظ  و إن  اجملتمع،  ِف  للسلوك  عامة  بدراسة  ِف  ق  أكثر  لوجية  األنثربو بتحديد 
عددا  اللسانية التلفظ  تعري  فهي  التقابل.  مثل  األساسية  أصنافها  قبل من  من  املدح   ،  
التحقيقي   بني  Austinأوستني وقوة  املقامية  لفع   القوة  الداخلية  للبنية  تقابل  النتائج  إهنا  مع  ل 

حتدثها اليت  أن  اخلاصة  على  الواقع  ِف  األمر  جلملة  املقامية  القوة  ترتكز  أ.  ما  أعطى  لشخص  مرا 
الو   ،مثال األثرقوهتا  يلي  الذي  الفعل  ِف  ال تحقيقية  اخلالصة  اللسانية  األنثربولوجية  جند  هكذا   .

 . 1ابلقوة املقامية«حتتفظ ِف حلقها الدراسي سوى 
عرفتها النظرية السيميائية ِف العمومكا لتطورات اليت  على فهم النشاط اللغوي  ن  وعالقته  واليت تركز 

اليت يعبئها الفاعل املتكلم إلقامة التواصل مع امللتقي. على هذا األساس،    »ِبوضوعات السيميائية  
مقاصدهم  اتصف   وحتقيق  الخرين  ِف  التأثري  هبدف  اللغوية  لألدلة  املتكلمني  استعمال  لتداولية 

هذا  )...)    التواصلية إطار  ِف  ِف  أصحاهبا  واختلف  النظر  زوااي  تعددت  للتداولية،  العام  التوجه 
لآلاثر  األولوية  وإعطاء  الفلسفي  املنظور  إىل  منهم  فريق  فنزع  الكالمي،  الفعل  من  االقرتاب  مسألة 
يسخرها   إىل االسرتاتيجيات اليت  ذلك ابالرتقاء  أن يهتم ِف  دون  له  حيدثها الالفظ ِف امللفوظ  اليت 

 .2« الالفظ 

مع  وت النقاط  بعض  ِف  السردية  السيميائيات  اهتماماهتا  لتقي  حقل  يتوافق  اليت  األمريكية  »التداولية 
طورها   اليت  اجلهاتية  الكفاءة  مع  قاموسه  غرمياسجزئيا  ت)...)    ِف  اليت  املسألة  هذه  حتت درج  نإن 

حبو  وراءها  تقف  واليت  للتلفظ  العامة  ملادة غرمياس  سيثريها  ،بنفنيستثاإلشكالية  دراسته  أثناء  ِف 
ِف   و املالعامل  التلفظ تعجم.  ِبسألة  تعلق  وما  املادة  هذه  خبصوص  قدمها  اليت  الشروحات  عترب 

énonciation    والالفظénonciateur    له والتداولية    énonciateurوامللفوظ 
 

 . 61ص، 2005 1عبد الرمحان مزاين منشورات االختالف طسردية ، تر مفاهيم ، تزفيطان تودوروف -1
 . 13ص  – 1/2006ط –)مكتبة النقد األديب)السيميائيات السردية ،رشيد بن مالك  -2
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pragmatique   إليه ستؤول  ملا  التوقع  من  نوعا  السيميائي،  للبحث  الكربى  احملاور  ِبثابة 
إبيستيولوجياً ا وحتوال  السيميائي  للتطور  بؤرة  التلفظ  مسألة  ستكون  وابلتايل  مستقبال،  لسيميائية 

 .1« السيميائيةخبصوص التعامل مع املواضيع 

نفسها   تعرف  التداولية  أن  لكنها  صحيح  السيميائية  حقول  من  حقل  أهنا  مع  »ختتلفعلى 
يسميه   ما  أو  اخلطاب  بظروف  تشتغل  األوىل  كون  ِف  السردية  ابجلهاز    بنفنيستالسيميائية 

الصوري للتلفظ ) أان، هنا، الن )، كما تشتغل فيه الثانية من خالل التحليل على مستوى املكون  
و اخلطايب   والشخصيات)،  الزمان،  الفضاء،  املنهجني )  بني  والعالقة  اِلدود  مسألة  يثري  ما   هذا 

 .2« التداويل السيميائي

التلفظ   عمومه  يبقى  ب»ِف  متعلق  خاص  و فعل  اجملتمع،  ِف  للسلوك  عامة  ِف  دراسة  أكثر  بتحديد 
اللسانية. بظروف  األنثربولوجية  السيميائية  العالمات  من  كنظام  اللغة  ربط  خالل  من  وذلك 

أحوال ضمن  منسوقة  معنوية  وحدات  هي  حيث  من  السياق    االستعمال  بقتضيها  ختاطبية 
 . 3« واملقام

هذا التقاطع   أن  له  أن خنلص  ميكن  استلهام وما  إىل  اخلطاب يرجع  حتليل  مناهج  هذه األخرية    بني 
اليت  ريسوسو دمبادئها األولية من اللسانيات الوصفية اليت أرسى دعائمها األوىل عامل اللسانيات  »ل    

لبحوث   مهما  منطلقا  اليت كانت  التلفظية،  اللسانيات  منها  فروع،  عدة  إىل  ذلك  بعد  تفرعت 
  التداولية من جهة، ومن جهة أخرى للسيميائيات السردية، وحبوث علم الداللة، وهي مجيعا أحباث 

فلس  تروم من  بتأثري  للقياس،  قابلة  غري  متملصة  تبدوا  اليت  والداللة  ابملعىن  اليت  اإلمساك  اللغة  فة 
 .4« طرحت مسألة املعىن

 
 . 12ص،املرجع السابق،السيميائيات السردية  ،رشيد بن مالك  -1
وحتليل اخلطاب، منشورات  -2  . 25، ص2011/ 1االختالف، طحسني خالفي، البالغة، 
 .98ص،املرجع السابقمحو اِلاج ذهبية، لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب،  -3
وحتليل اخلطاب،  -4  . 25/26، صاملرجع السابقحسني خالفي، البالغة 
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 :سانية للتلفظ وصناعة مفهوم السرداإلوالية الل /2

من  انطلقت  منهجية  لضرورات  الزمن  من  ردحا  اللسانيني  دراسة  حقل  خارج  التلفظ  عملية  ظلت 
ذا  دوسوسري مبدأ   وألجل  لذاهتا  اللغة  ِف دراسة  احملدودية  هذه  لكن  إىل   هتا،  أدت  قد  الدراسة 

حركيتها،  ِف  اللغة  تناول  الضروري  من  فبات  الداللة  جمال  ِف  النظر  عند  وخباصة  املسدود  الطريق 
اللغة،  هذ فالسفة  قبل  من  هلا  مهد  اليت  التلفظ  قضية  تناوهلا  حني  قصرا  اللسانيات   إليه  آلت  ما  ا 

 وحتتل منزلة مركزية ِف اللسانيات. بنفينستوبعض اللسانيني لتكتسب مشروعيتها ِف أحباث 

املبدئية الناحية  من  التلفظ  فهوإن  لسانية  إوالية  وابعتباره  املشاهدة  »،  الظواهر  من  عندما  جمموعة 
معنينب تواصلي  فعل  وضمن  اِلديث،  بتسخريها  دأ  يقوم  لغوية  ملكة  للفرد  يكون  أن  فيعن   ،

 . 1«انطالقاً من تداوالته وإال بقيت امللكة ِف مواطن الالملفوظ 

املسائل  ولذلك   من  التلفظ  هلا  يعترب  حماضرات  اليت  ِف  ضمنيا  من    »،  دوسوسريوجودا  وابلذات 
اخت علية  اإلجراء،  يخالل  بدل  والنسق  الكالم،  عوض  اللساِن)  الدرس  )موضوع  اللسان  اره 

التلفظية،   لإلشكالية  مضمرا  تنظريا  االختبار  هذا  وحيتمل  الفردي،  على  اجلماعي  خاصية  وتفصيل 
االمتياز،   ذات  للمفاهيم  املقابلة  السوسريية  املفاهيم  قائمة  ِف  جتلت  آاثرها  أن  ضمن  ذلك  واِلظوة 

بعد   ما  إىل  سنابلها  ِف  التلفظية  اإلشكالية  أبقى  إرجاء  إنه   (...( السوسريي  اللساِن  املشروع 
، تلك املرحلة اليت مل تقبل بديال عن املنهج العلمي الصارم، دوسوسرياكتمال مرحلة التأسيس مع  

الدقيقة املوضوعية  سابقا  ومع  ،2« والرؤية  ذكران  بنفينست كما  للخطابأحباث  أنهوبتعريفه  كل »على 
شيء   قبل كل  يشمل  فاِلديث  الثاِن،  ِف  التأثري  نية  لألول  ومتلق،  متكلما  يفرتض  حديث 

املبتذلة   اخلطاابت  من  مستوى،  ومن كل  طبيعة  من كل  بتنوعها  الشفوية  إىل   Ornésاخلطاابت 
 

وزيع، تيزي وزو، محو اِلاج ذهبية، لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب، األمل للطباعة والن -1  . 94ص ،2/2012طشر والت
،  يدايري مسكني، دالليات التلفظ عند " جوزيف كوراتس" )فعالية املفاهيم اللسانية ِف املقاربة السيميائية)، مركز الكتاب األكادمي -2

 . 129/ص 1ط



 الفصل األول                                       سيميائية التلفظ ومستويات التحليل السيميائي 
 

 
68 

ومجاال حسنا  األكثر  اختذ  ا وابنفتاحالدراسات    1« اخلطاابت  اخلطاب،  حنو  اللساِن    فهوماملألدبية 
وعلى الرغم من كوهنا جاءت كرد على  »،هذه األخرية السيميائيات السرديةمع لتلفظ منحى آخرا ل

اللسانيات وجتاوز هلا، من خالل ارتقائها ابلتحليل إىل مستوى أعلى من اجلملة اليت وقفت عندها 
خالل هذا االرتقاء حدود اخلطاب ِف كليته ومشوليته، إال أن هذه األخرية ومل تربحها، لتالمس من  

العلمني بني  منهجية  قطيعة  إىل  يؤل  مل  الكثري  ،2« ذلك  جيمع  أن  حيث  على  الدارسني  املعرفة »من 
مقوالته   انسجام  ِف  بقوة  وأمسهت  لغته،  وأغنت  السيميائي  النقدي  اخلطاب  عمقت  اللسانية 

وصك   مفاهيمه  يذهب  ،3«مصطلحاتهوتوحيد  بل  أللياهتا  تطويرا  و  ملشروعها  امتداد  أنه  حبكم 
للمعرفة   األصل  طبق  صورة  هي  السردية  السيميائيات  خباصة  و  السيميائية  أن  لالعتقاد  الكثري 

 اللسانية 

التلفظ  مصطلح  بني    و  هذا    »من  ظهور  قبل  هبا  يعج  اللسانيات  معجم  اليت كان  املصطلحات 
جتاهلها  العلم)السيميائيات.. ال  وتطويعها  املفاهيم  هذه  تطوير  حاولت  األخرية  هذه  ولكن   (.

 .4«معاِن جديدة مل تكن فيها من قبل فأضفت عليها

التلفظ   يسمى)    L’énonciation»حبيث كان  قد  )كما  املخاطبة  كان    Allocutioأو 
قلص   املعىن  هذا  لكن  الكالمي،  التبادل  أثناء  للمالحظة  القابلة  الظواهر  جمموع  يعن،  مما  يعن، 

جمازية   طبيعة  ذات  داللة  يشبه  إىل ما  عد ما كان يفهم  بف  .وإذاmétonymiqueتوسعه وحول 
للتبليغ،   مسافة  أو  جمري  أو  مسري  لكل  إمجال  أنه  التلفظ  إواليةإمن  على كل  ليدل   ضائل 

memécanis  »5من إوليات التوليد للنص . 
 

 . 157، ص دايري مسكني، املرجع السابق -1
 . 32، ص 2016 1قادة عقاق، السيميائيات السردية)النشر اجلماعي اجلديد)، ط/ -2
 .23ص،  املرجع نفسهقادة عقاق،  -3
 .22ينظر: عبد املالك مراتض، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليالي ِلمد العيدال خليفة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص -4
 . 27، ص 1/2013عبد اجلليل مراتض، لسانيات النص التحليلة، ديوان م ج، ط -5
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دال   مفهومه  ِف  التلفظ  مصطلح  ِف  على  »أضحى  للسلوك  عامة  بدراسة  متعلق  خاص  فعل 
إدراج   إنتاج النص،  آلية  إىل اعتباره  )اِلوار)  اجملتمعكما ينتقل اِلديث من مفهوم اإلخبار واحملادثة 

املقام   هذا  ِف  التلفظ  فيعرف  خصم كالمه،  ِف  املوضوع    "املتكلم  انبثاق  النص،  لتوليد  كآلة 
 . 1«مهالتلفظي، إدخال املتكلم ِف خصم كال

ِبو  السردية  النصوص  توليد  ِف  ميكانيزم  إىل  لسانية  إوالية  من  التلفظ  مفهوم  حتول  عىن        بذلك 
ومصطلحاهت » اللغة  علم  ملناهج  مباشرا  جمازايال  اتطبيقا  استخداما  حينئذ  تستخدم  و يت  به  ،  يقصد 

فالسردايت  مكوانت احملكي،  استنباط    ميكانزميات  قصد  اِلكائية  النصوص  دراسة  على  تعمل 
هذا   اخلطاابت القصصية ويعن  أشكال  متثل النواة املولدة ملختلف  جمموع األجهزة الشكالنية، اليت 

هيكلية   منهجية  ِبشكلة  (Structurale)إهنا  عالقة  من  أكثر  هلا  الداللية   ،  أو  املعىن 
(Sémantique(  و العالمية(Sémiotque( »2 . 

دراسة التلفظ ِف معناه اخلاصاالستحالة املنهو من الناحية الداللية يكون من   ِف  جية  جند  ، بينما 
«( الالحقة  الفرنسية  دTionاللغة  تؤدي  الفعل)  إنتاج  و  ذاته  الفعل   : يكون ورين  املعىن  هبذا   .

 . 3«ظا ابنتقاله من مفهوم داليل ألخرمفهوم التلفظ قد سجل تقدما ملحو 

إطار    ماهذا  و  لطروحات  هكذا  و   النحو السردييدخل ِف  ِف مساعدة فضال كبريا    تبينيفيسكان 
صقل   ِف  السردية  و السيميائيات  التلفظ  بتمييزهمفهوم  السيميائي  اجملال  ِف  مستويني    ااستثماره  بني 

امللفوظ   الكالمي  النشاط  اإلطار  »énontiationLوالتلفظ    Lénonceداخل  هذا  وضمن 
احملط معامل  حتديد  على  التلفظية  اللسانيات  على  دأبت  ترتكها  الىت  الاثر  تلك  ورصد  التلفظية  ة 

على  الرتكيز  من  إهتمامها  السردية  النظرية  حتويل  عن  إعالن  ِبثابة  التصور  هذا  وقد كان  امللفوظ 
 

 . 101، صاملرجع السابقمحو اِلاج ذهبية، من كتاب لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب،  -1
 . 29-28،ص املرجع السابقاندية بوشفرة، مباحث ِف السيميائيات السردية،  -2
 94، صنفسهاملرجع   محو اِلاج ذهبية، -3
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اليت  للمحكي  التعبريية  اجلهائيات  حنو  أي  اخلطايب  جتسدها  حنو  للمحكي  الداللية  البنية  مالمح 
 . 1السردي« كس البعد الوسائطي للنشاط تع

قد    هكذاو  جندها  منهجية  وأدوات  معارف  من  جدى  ما  على  السيميائيات  انفتاح   تحترر » ومع 
و  البنيوية  القيود  التواصلية  من  ومساعيه  املتلفظ  ِبقاصد  عالقاهتا  ِف  الداللة  ملقاربة  إيديولوجياهتا 

األدلة   من  مجاعا  بوصفه  اخلطاب  مع  تتعامل  ال  وأصبحت  ابعتباره   (signes)والتداولية،  وإمنا 
 . 2ية داللية يضطلع هبا املتلفظ«عمل

متييز    و وب  بنفنيستوفق  امللفوظ  تلفظ  و  امللفوظ  ملفوظ  مستوى  »بني  السيميائية،  اتتبع  ِلركة 
ابريس،   مدرسة  لدارسة  نوحتديدا  معبأة  كانت  املنهجية  الليات  أن  مشقة  دون  من  لحظ 

ا ِف  املدركة  السيميائية  « املوضوعات  التلفظي  اجلهاز  عن  التسعينيات .3ستقالليتها  بداية  مع  ولكن 
كورتيس،   مع مقرتحاتوخاصة    من قبل  تغري األمر، وأعيد النظر ِف عدة مسائل كان مفصوال فيها

تعترب إجنازات  عن  الرتاجع  من  نوعا  جند  أنه  »حيث  أبدا  نتوقع  ومل  مضى،  وقت  ِف  الثوابت  من 
أعطت   قلب  عملية  فحصلت  النظر؛  فيها  فعال    الصدارةسيعيد  بوصفها  التلفظ  ملسألة  التحليل  ِف 

وصانعا   السيميائيحمداث  هذه  .4«للموضوع  بنشر  ظهرت  لؤلفاملالتحوالت   غرمياساملشهور 
لكل وتثبيته  ، فعلى الرغم من إحتوائه  (1979)املعجم املعقلن لنظرية الكالم  ، واملوسوم  كورتيسو

، إال أن بعض التصورات اجلديدة ال تتوافق  (1964)البنيوية  املتضمنة ِف كتاب الدالليات  املفاهيم
جلملة أو اخلطاب ال ميكن أن  امعىن  ن»ولئن كان السيميائيون يدركون أمع تصورات أخرى سابقة.

يتعرف ِف هذا الصدد أبنه كان يتم ِف الغالب    ج. كورتيسحيصر إال ِف إطار تلفظي معطى، فإن  
املتعلقة   تلك   ( على   ( سابقة  أو   ( عن   ( مستلقة  داللة  ميلك  أنه  لو  امللفوظ كما  مع  التعامل 

اخل فإن  هنا،  ومن  للتلفظ.  حمصلة  امللفوظ  أن  العلم  مع  توضح ابلتلفظ.  رمسها كورتيس  اليت  طاطة 
 

 . 148،ص 1/2014عبد القادر فهيم الشيباِن، سيميائيات احملكي املرتابط، ط -1
وجود السيميائي املتجانس، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط –حممد الداهي، مسيائية السرد  -2  . 08. ص1/2009حبث ِف ال
 . 15ص –  1/2006ط –)مكتبة النقد األديب)السيميائيات السردية   - رشيد بن مالك -3
 . 25/26ص ، املرجع نفسه–رشيد بن مالك  -4
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من تتموضع  كانت  بل  التلفظي  الفعل  إىل  تنزع  تكن  مل  السيميائية  أن  كيف  جهة   جيداً 
 . حمصلتهاملوضوع السيميائي

 

 املوضوع السيميائي                 

1 

الطرح   هذا  خالل  املنهجية  أن  تتضح  من  تناول  التصورات  لداللةِف  التوليدي  ذاكاملسار    ،حني 
 ويليه التلفظ امللفوظ.ابلدرجة األوىل  تصب إهتمامها للعناية ِبلفوظ امللفوظ  

فإننا نسلملكن   إنتاجا،  يتضمن  أن كل منتوج  فأن كل ملفوظ يفرتض    إذا افرتضنا ِف البداية  أيضا 
فإن  تلفظا يتبىن»وعليه،  أن  يعن  النظام    التلفظ  أو  اللغة  هبا  تزخر  اليت  اإلمكانيات  الالفظ  الفاعل 

أنه على  االجتماعي)  أو  )الفردي  الالفظ  حيدد  املنطلقات,  هذه  من  يستعمله،  الذي  هيئة    الداللة 
أقصى ما يوجد ِف  .)  .).إنتاج يفرتضها امللفوظ   أن البنيات السيميوسردية تعرض  أن نقول  وميكن 

به   تزخر  ما  وأهم  تغذيةالتجريدة  سبيل  البنيات    ِف  وتناسب  القصة،  اإلخراج الداللة  اخلطابية 
تتضح  .2« والتوزيع اليت  املخطط  خالل  أكثرمن  إىل    ،الفكرة  تنزع  السيميائية  أصبحت  حيث 

التلفظي املتلفظ،أكثر  الفعل  النظرية  واكتسب  هذه  ضمن  وزان  هيئ  له  يفرتضها  ابعتباره  إنتاج  ة 
 امللفوظ.

آن   »  ( السيميائية  الباحثة  تعتربه  السيميائي،  القاموس  حيمله  الذي  التنظريي  الثقل  أن  والظاهر 
النظري  اإلجناز  هذا  ِف  جوزيف كورتيس  وإسهام  السيميائي  التطوري  املسار  ِف  اثلثة  درجة  إينو) 

 
 . 15ص –  1/2006ط –)مكتبة النقد األديب)السيميائيات السردية   - رشيد بن مالك -1
 . 20/21ص املرجع نفسه ،،رشيد بن مالك  -2

 التلفظ الملفوظ 

الملفوظ   

 الملفوظ 
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التنظري   بني  فصال  يرى  ال  الذي  الباحث  هذا  لدى  السيميائي  الفعل  عمق  على  بني  دليل 
 .1« ق   طبيوالت

 2(: 1998وليفة الثالثة )الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املخطط   هلذا  قراءتنا  وشكل  وعند  املضمون  شكل  إىل  السيميائي  املوضوع  تقسيم  بوضوح  يظهر 
تدل   اِلكاايت  ِف  متغريات  لوجود  إشارة  وهذه  املضمر،  جمال  ِف  يتواجد  الذي  األخري  هذا  التعبري 
اِلكاية  توجيه  مهمة  له  يوكل  من  الالفظ  دور  ويبقى  الثقافات،  حسب  اِلكاايت  إختالف  على 

أمثر انفتاح دارسي النصوص السردية على منجزات  »وبتايل    اسرتاتيجية التلفظ. للملفوظ له بتوسل  
" التلفظية  السردايت   " ب     مسي  جديدا  معرفيا  ضراب  التلفظ   Narratologies)لسانيات 

 
6ص املرجع السابق،دايري مسكني، سيميائيات التلفظ عند جوزيف كوراتس،  -1 4 . 
 . 17/18ص ، املرجع السابق،السيميائيات السردية ،رشيد بن مالك -2

 التلفظ: 

 

 ]=إنتاج موضوع سيميائي محدد[ 

 

 

الالفظ       الموضوع السيميائي       الملفوظ له                    

 

--------------------------------------------------------------------------------  

 شكل المضمون     س          شكل التعبير 

 

 

 ]=مدلوالت مضمرة[              ]=مداليل مضمرة[ 

 

 مدلوالت مضمرة               مدلوالت مضمرة 

 تركيبية                            داللية 

 مجال 

 المحين

 

 مجال المضمر 
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énonciative( الذي املتلقي  تغفل  أن  دون  قصوى  أمهية  املتلفظة  الذات  تويل  سردايت  وهي   ،
 .1« تعتربه متلفظا مشاركا 

الكالم مث  لتفريق بني اللغة و البنيوية كا  دوسوسريمفاهيم  السيميائية السردية مبادئ و أخذت  وهكذا  
التلفظ  أ لسانيات  من  السردية    بنفنيستفادت  قوانني  فيها  تتجلى  خطابية  التلفظ كبنية  لتستثمر 
و ا سردي  منط  لكل  وجودها  ِف  لقوانني  لسابقة  جتسدا  السرد  يعترب  خالابلتايل  من  مييز  هلا  السردية 

ال.  أو  سردا  إن كان  خطاب  الباحثون»فإذا    كل  حبوث  و   كان  ِف  خالصهم  وجدوا  قد  النقاد 
و ميخا التلفظ  نظرية  خبصوص  ابختني  التصوري ئيل  اإلطار  من  للخروج  اخلطاب  أجناس  دراسة 

إسهامات   لألحباث اللسانية فكذلك أسدت  اصة نظرية  خببنفينست اللسانية للنقد األديب و احملدود 
ابلشكل الذي يتخذه املعىن )الداللة)   عنيتالسيميائية السردية و   اهتمت.2« السرد خدمات جليلة

خطاب و و ِف كل  الداللة  ِف  مبحث  هي  يتابلتايل  ال  الذي  املعىن  هذا  خالل  املعىن،  من  إىل  حقق 
و  الفعلي  تذه )هو)اخلطابالتلفظ  السردية  السيميائيات  أن  غري  الشمولية ب  ،  حنو  للسرد  ِبفهومها 

أمنوذجوالتجريد و  جتعل من السردية  أن  فعلية   احتاول  لقراءة كل األنساق الدالة سواء كانت تلفظية 
حامال أخر  تعبرياي  مظهرا  اختاذها  أو  الطبيعية  اللغة  ضمن  الرسم لأي  و  املسرح  و  لداللة كالسينما 

هذه العالمات    ...اخل. إال»لكن يبقى أتويل  يتم  غريها بكوهنا   ال  متتاز عن  ابألنساق اللفظية اليت 
بشكل   دراسته  ميكن  غري اللغوية وكوهنا النص الذي  إليه كل األنساق  ميكن أن ترتجم  النسق الذي 

إليه   ذهب  ما  وهذا  منطقية  وحدات  إىل  وحتليله  العامل  إيبزابيال بيسيينو  أمربتو إيكودقيق  وليس   ،
 .  3اليت نستعمل اللغة وسيلة للتمطهر« إال بناء من تلك الوحدات )العالمات)

اللغوي   املنتج  تتجاوز  حتليلية  وحدة  هو  حيث  من  السيميائي  املشروع  ومادة  موضوع  هو  فاخلطاب 
) امللفوظ ) إىل فعل اإلنتاج ) التلفظ ) وِبا أن البحث ِف املستوى التلفظي الفعلي يتناىف مع مبدأ  

 
 . 11، ص1/2011حممد جنيب العمامي، الذاتية ِف اخلطاب السردي، دار حممد على النشر، تونس، ط -1
 . 75، ص1/2007انشرون ، ط–، الدار العربية للعلوم  -سلطة البنية و وهم احملايثة –أمحد يوسف ، القراءة النسقية  -2
 . 107ص-1/2010ط-عمان دار اِلامد للنشر والتوزيع–سردية النص األديب –ه/عواد كاظم لفته ضياء غن لفت -3
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السيميائي  احملايث  البنيوية اختذته  فقد    اأساس  اتاليت  العلمية،  ِف  املنطلقاهتا  اخلطايب  املكون  عترب 
 ِف امللفوظ.  اثر التلفظإنعكاسآمستوى مها  غرمياسوما يعرف ابجلهاتية عند البنية السردية 

 املفاهيم اإلجرائية للسيميائيات السردية: /3

من   مجلة  على  السردية  السيميائية  اخلأتسست  تفكيك  ِف  تسهم  اليت  واملفاهيم  طاب  القواعد 
النصوص خمتلف  وحتليل  النص؟يوهنا    ،السردي  حنلل  أن  ميكن  التساؤل كيف  اإلجابة    طرح  وقبل 

البد   ذلك  للنص  »من التوضيح حيثعلى  أن املضمون الشامل  إىل  تذهب السيميائية ِف اقرتاحها 
خمتل ثالثة مستوايت  أساس  على  ينتظم ويوصف  أن  أو املنطقي  ميكن  هي: )املستوى السيميائي  فة 

 . 1«)  ملستوى السردي، واملستوى اخلطايبالداليل، وا

املقابلة  » الواجهة  ِف  تقع  جندها  بل  اللغة،  لبنية  موازية  ابعتبارها  احملكي  لبنية  الباحثون  تطرق  لقد 
روح   الالهنائية، كانت  والتصورات  املفاهيم  من  اهلائل  الكم  ذلك  وأمام  طموح  هلا،  ترتجم  اجملازفة 

 . 2«هؤالء ِف وجود شك يقين، لنظرية تتحكم ِف تلك التصورات واملفاهيم

يقرتح   املسار  غرمياسوهكذا  داخل  مستوايت  ثالثة  هبا،  واإلمساك  الداللة  إنتاج  أفق  ِف   ،
 التوليدي، وكل مستوى من هذه املستوايت يشتمل على مكونني :

 مكون داليل. -
 ومكون تركييب. -

ابلداللة األصولية املدركة كبنية   غرمياساملكون الداليل داخل املستوى األول يتشكل مما يسميه  إن  
غري   الشكل  عدمية  فكرية  أمام كتلة  إننا  الالزمن.  املنطقي  بطابعها  البنية  هذه  وتتميز  أولية،  داللية 

املس ِف  مشخصة  مسارات  شكل  على  متحققة  قيم  ِف  انفجرت  إذا  إال  لإلدراك،  توى قابلة 
 

 . 108ينظر: ميشال آريفيه وآخرون، السيميائية أصوهلا وقواعدها، تر:رشيد بن مالك، ص -1
 .27، صاملرجع السابقاندية بوشفرة، مباحث ِف السيميائيات السردية،  -2
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فإن   أن األمر كذلك  أو ِف تقطيع    »السردي. وِبا  استقالل عن استعماهلا،  هذه البنية، ِف  وصف 
 : شكلي ِف وحدات داللية خمتلفة

 أبيض )م) أسود. -
 طويل )م) قصري. -
 حرية )م) استعباد اخل... . -

ذاهتاوهذ ِف  قابلة،  غري  الثنائيات  متنحها    ه  العالقات  من  شبكة  ِف  دخلت  إذا  إال  ما  داللة  إلنتاج 
 .1«وهذا الوجه اإلجرائي هو ما يشكل املكون الرتكييب داخل املستوى األول ،وجها إجرائيا

عند   مفهومني  بني  التمييز  السردية  غرمياسيعترب  السيميائية  القدرة   :(Compétence 
Sémio-Narrative)  اخلطابيةوالقدرة(Discursive Compétence(   مهمة نقطة 

حتليالهتا   ِف  السردية  السيميائيات  منها  جتعلها  » انطلقت  السردية  السيميائية  للقدرة  ابلنسبة 
التصنيفية  التمفصالت  جمموعة  من  مكونة  وهي  اخلطابية  القدرة  على  سابقة  السرد  سيميائية 

الحقة  والرتكيبية )املستوى العميق واملستوى الرتكييب ا مرحلة  ِف  فتحدد  اخلطابية  أما القدرة  لعاملي) 
البنيات   تشكيل  ِف  فتكمن  وظيفتها  أما  القول،  بعملية  وترتبط  السردية  السيميائية  القدرة  بعد 

 .2« ت البنيات السيميائية السرديةاخلطابية وتنظيمها إلعطاء متثيل خطايب ملكوان

ختاذ إجراء أويل قبل مباشرة أية  ابغرمياسعلى رأسهم و قام أصحاب السيميائيات السردية 
 مستويني رئيسيني ِف املسار التوليدي: لخرى حيث عمدوا إىل تقسيم النصإجراءات أ

سيمي» بنية  رئيسيتان:  بنيتان  سردية  أي  وبنية  (Structure sémio-narrative)ائية   ،
السردية      (Structure discursive)خطابية السميائية  بنيتني فالبنية  إىل  بدورها  تنقسم 

عميقة   بنية  السميائي  ( (Structure profonde)فرعيتني،    Carré ) املربع 
 

 73ص– 1/2003ط –جمدالوي  –مسيولوجية الشخصيات السردية)رواية"الشراع والعاصفة" ِلنا مينة منوذجا)  –سعيد بنكراد  -1
 . 26الداللة)، ص-الرتكيب-عبد اجمليد نوسي، التحليل السيميائي للخطاب الروائي)البنيات اخلطابية -2
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sémiotique    بني الثانية  بينما  جمردة  ,فاألوىل  سطحية  سردية  وبينة  للداللة،  األولية  البنية  أي 
 . 1نية اخلطابية فمتجلية متمظهرة« احملايثة والتجلي )بني بني)،  أما الب

سيتم   اِلديث  وعليه  ِف  السردية  الرتكيز  السيميائية  البنية  عن  -Structure sémio)هنا 
narrative)    :هي حيث  الالفظ    »من  منها  مينح  اليت  والربامج  القيم  غلى  تشمل  اليت  الذخرية 

هذه   وتنظيم  املقام  يفرضه  ما  لتنتقي  العتبة  هذه  على  اخلطابية  البنيات  وتنتصب  قصته،   لرواية 
التجريد )...)    اإلمكانيات ِف  يوجد  ما  أقصى  تعرض  السيميوسردية  البنيات  أن  نقول  أن  وميكن 

 . 2«غذية داللة القصة، وتناسب البنيات  اخلطابية اإلخراج والتوزيعوأهم ما تزخر به ِف سبيل ت

األول املسار التوليدي، والثاِن املسار التحليلي،    ،ولتحليل النص هناك مساران للتحليل السيميائي
الذي  التوليدي  املسار  املسارين  أحد  بتتبع  النص  ودراسة  تفكيك  ميكنه  السيميائي  احمللل  أن  ِبعىن 

ملينط البنية  ق  من  ينطلق  الذي  التحليلي  املسار  بتتبع  أو  السطحية،  البنية  حنو  العميقة  البنية  ن 
 3السطحية حنو البنية العميقة، وميكن جتسيد هذين املسارين كاليت :  

 املسار التحليلي  

 املستوى اخلطايب 

 البنية السطحية                                                  

 املستوى السردي 

 

 املسار التوليدي  نطقي الداليل     البنية العميقةاملستوى امل                     
 

 . 34، ص 2008دار القرويني  1توزيع، طعبد اجمليد عابد، مباحث ِف السيميائيات، دار األمل للطباعة والنشر وال -1
 .  20/21ص  –  1/2006ط –)مكتبة النقد األديب)السيميائيات السردية   - رشيد بن مالك -2
 . 108ينظر: ميشال آريفيه وآخرون، السيميائية أصوهلا وقواعدها، تر:رشيد بن مالك، ص -3
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يعد املسار التوليدي منوذجا حيكم بشكل تراتيب املقوالت املشغلة ِف اخلطاب وذلك انطالقا من  »
وعليه  )...)  كثر جتريداً، البنيات األولية إىل األكثر جتسيداً، البنيات الصورية للخطابتلك األ

فإنه يسمح ِبوضعة جمموعة من البنيات اجلاهزة ِف أثناء التلفظ، وِف عالقة بعضها ببعض؛ فهو  
مثال، إن مقولة  هبذا املعىن ظل " للذاكرة " السيميائية لفاعل التلفظ ِف اللحظة اليت يلفظ فيها. 

[ ِف البنيات السردية  ]حياة/موت[ املنتمية إىل البنيات الداللية األولية متفصل إىل ]وصلة/فصلة
وهذا ما يوحي بوجود عالقة بني الرتكيب األساسي ِف املستوى العميق والرتكيب   ،1« والعاملية

فمن الرتكيب  »دي، السطحي من خالل متاثل املربع السيميائي مع بعض األوجه الرتكيب السر 
األصويل إىل الرتكيب العاملي املشخص، إىل الرتكيب اخلطايب ال نقوم إال ابلنظر إىل نفس العنصر 

 . 2«  من زوااي خمتلفة وِف مظاهره املتعددة

وأتباعه   غرمياس  يراها  للداللة كما  متجلية  بنية  ابعتبارها  اخلطابية  البنية  من  ينطلق  التحليلي  واملسار 
الفرنسية   املدرسة  حتليل    »من  إىل  ننتقل  مث  التوليدي.  املسار  سلسلة  ِف  األخرية  البنية  بذلك  وهي 

لبنية العاملية، وهي أساسا حتليل بني احملايثة والتجلي، يتعلق األمر اب  البنياِلكاية استنادا إىل البنية  
ابتداء   املرتبطة  التجريد  ِف  املوغلة  البنية  وأخريا  عموما؛  السردي  املسار  ِف  والتحوالت  للحاالت 

 .  3منطقية أولية للداللة« يعد بنية ابملربع السيميائي الذي 
هبا الداللة و » للطريقة اليت بنيت  دينامية  تشكيل  إعادة  هو  تكثفت وفق مسار  إن املسار التوليدي 

يقود من البسيط إىل املركب ومن اجملرد إىل اجملسد ) الصوري ) حيث يالمس الدالئل اليت تتضمن  
 . 4« اللسانيةالتجليات اللسانية وغري 

 

 
 

 . 20ص –  1/2006ط –)األديبمكتبة النقد  )السيميائيات السردية   - رشيد بن مالك -1
 .83/84ص – 2003/ 1ط –جمدالوي  –مسيولوجية الشخصيات السردية)رواية"الشراع والعاصفة" ِلنا مينة منوذجا)  –سعيد بنكراد  -2
 . 20ص ، املرجع نفسه  –رشيد بن مالك  -3
 .20ص ،املرجع نفسه –رشيد بن مالك  -4
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 :  البنية السطحية 3/1

السطحية   البنية  نظريته تعترب  بلورة  ِف  الغرمياسي  املشروع  عليها  ارتكز  اليت  األسس  أهم  بني  من 
حتليل ،  السيميائية   ِف  العاملي  منوذجه  إىل    وصياغة  ابالستناد  السردي   مث  ،مسكيو تشاخلطاب 

ال  توسيعهمت البنية  السطحيملقوليت:  والبنية  كليتهعميقة  ِف  النص  على  وسحبهما  البنية  »،ة  أما 
فهي   عنده  الكالمية  السطحية  أو  النصية  ب  )البىن  يسميه  ما   Les structures)تغطي 

discursive) »1 . 
املكون   ومها  احملورية،  وعناصره  عالقته  يضبطان  رئيسيني  مكونيني  على  السطحي  املستوى  يرتكز 
اِلاالت  عن  الناجتة  املعىن  وآاثر  الصور  بتسلسل  اخلطايب  املكون  أييت  السردي،  واملكون  اخلطايب 

واِل السردية،  الربامج  سلسلة  إجرائية  وحيدد كآلية  السردي  املكون  يضبط  بينما  االت  والتحوالت. 
 والتحوالت. 

 : (Composante discursive)اخلطايب كونامل 1/ 3/1
يكون   حيث  التحليلي  املسار  ِف  السيميائي  احمللل  منها  ينطلق  اليت  النقطة  اخلطايب  املكون  يعد 

إىل   السطحية  البنية  من  النص  دراسة  ِف  ويرتكز  الإجتاهه  العميقة،  مستوىبنية  اخلطايب) )املقو   ِف    م 
يقدم    لنص »احمللل السيميائي على عرض ا  جمموعة من املفاهيم اإلجرائية اليت تعمل على مساعدة 

التمفصل   فيها  حيدد  صورية  مسارات  وفق  ومرتبة  منظمة  صورة  أنه  لو  كما  النص  مضمون 
 . 2«اخلصوصي للقيم املوضوعاتية

القائم )، مسار الصور، الدور الغرضي، املمثل  )صور اخلطاب)وهذه املفاهيم تتمثل كاليت: الصور  
 املفاهيم أو األدوات اإلجرائية فيما يلي:،التفضيء والتزمني، وميكن عرض هذه )ابلفعل

 
 

 . 38،ص  2016 1نشر اجلماعي اجلديد)، ط/السردية)القادة عقاق، السيميائيات   -1
 . 110ينظر: ميشال آريفيه وآخرون، السيميائية أصوهلا وقواعدها، تر:رشيد بن مالك، ص -2
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 Figures du Discoursالصور ) صور اخلطاب (أ/

مم النص  حمتوى  متثل  وحدات  جمموعة  الصور  إدراكنا تعترب  بعد  أذهانِنا  ِف  تتشكل  ما  داللة  جتعل  ا 
ألي نص سردي،  ملتتاليةعندجمموعة من املعلومات ا على    »قراءتنا  ال يقتصر  تدرجييا  للداللة  فبنائنا 

وحدات   على  الصور  اسم  يطلق  بل  فحسب  العالقات  من  عدد  ِف  املتحكم  السردي  اجلانب 
 . 1« املضمون اليت تستخدم لكساء األدوار الفاعلية والوظائف اليت تضطلع هبا

 :Parcours figuratifمسار الصور ب/

الصورية   ابملسارات  يسمى  ما  النص  ِف  وتوزيعها  الصور  تراتب  عن  استنه  »وهو  تنجم  مصطلح 
اخلطابيغرمياس املقوم  حتليله  سياق  إلبراز    ص،للنصو ِف  الصور  من  عدداً  يوظف  أن  ميكن  فالنص 

اِلياة   بنوع  يتعلق  قبيل  مسار  من  الشخصية:  تعشيها  الزهد)  اليت  خالل    )  حياة  من  وتتجلى 
وامل واألكل  اللبس  املسارات    ،2سكني« تواضع  دارس  وهذه  فعلى  السردية،  الربامج  بتجسيد  تقوم 

اِلكاية   خالهلا  من  تتضح  اليت  الصور  مسارات  إبراز  على  يشتغل  أن  استخراج  النص  جانب  إىل 
السردية. التصويريالربامج  الصور    وللمسار  نظام  أقسام  من  يسميه  األو قسمني  ب  :    غرمياسل 

يع يشد  متالمحة  صور  جمموعة  أبنه  ويعرفه  الصوري  بعض، وللمسار  على  بعضها  وحييل  بعضا  ضها 
مسارا   تؤلف  والطائرة  واِلافلة،  والقطار،  النقل")فالسيارة،  "وسائل  عنوان  حيمل  القسم أما  صوراي 

 .  3« التجمع الصوري غرمياس»من نظام الصور فيسميه الثاِن

األخرى   الصور  من  جمموعة  حوهلا  تلف  ظهورها  ِف  صورة  فمثال     إن كل  الداليل  حقلها  نفس  من 
ضوء،    )  الشمس)    » )شعاع،  الصور:  من  تصويراي  حقال  حوهلا  تنظم  أن  ميكن  تظهر  حينما 

شفافية، وضوح...)، فالصور تتمظهر أوال داخل األقوال غري أهنا خترتق هذا اإلطار لتؤسس شبكة  
 

 .277،صاملرجع السابقحممد القاضي، معجم السردايت،  -1

 .  389ص، املرجع نفسهحممد القاضي،  -2

 79، ص1993/ 1رية غرمياس، الدار العربية للكتاب، تونس، طعبد الناصر العجيمي، ِف اخلطاب السردي نظ -3
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خطابية، تصويرية   تصويرية  ولتكون  اخلطاب،  مستوى  على  مقاطع  لتغطي  الصورية  املسارات  ِف 
ذلك فهي أعم من املسار  تتكون من الصور واملسارات الصورية، ل  )  الشمس)  تصويرية اخلطابية  فال

 . 1التصويري« 

 : Role Thématiqueالدور الغرضي ت/
نص سردي فإن الدور  ِف أيوظيفتها السردية موضحا الشخصية بيتعلقإذا كان الدور العاملي 

يوضح الوضعية الداللية أو املعنوية للشخصية عرب العناصر املكونة هلذه الوضعية الداللية  »الغرضي 
 . 2«ر عرب الصفات أو املؤهالت عليهاواليت تتمظه

أمام تضعنا  الغرضية  »  واألدوار  متثل  ي  انتقال  حيث  النحوي  املكون  من  أمامنا  قودان  اِلكاية 
إىل املكون اخل داليل هلذه كسلسلة من اِلاالت والتحوالت وتتأسس كبنية سردية،  طايب كاستثمار 

ب  ،البنية لقاء  املمثل كنقطة  طرح  خالل  من  يتم  االنتقال  هذا  ودور  إن  عاملي  دور  دورين:  ني 
 . 3تيمي«

ن اخلطايب صور " الرجل املستهرت" فامتالك الرجل املال ِف املقوم السردي ميكن أن يوازي ِف املكو »
الرجل   " أو  الذكي"  "الشخص  أو  العملي"  "الرجل  صور  أو  املهمل"  "األب  أو  اخلائن"  "املؤمتن  أو 
إضفاء   ِف  تساهم  استخراجها  على  اخلطايب  املقوم  يساعد  اليت  الغرضية  األدوار  فإن  العزم"  ذي 

على   املمثلني  .4لشخصية« امضمون  على  فإذا كان  العاملي شخوص  )  املستوى  الرتكييب  ِبعىن  ) 
فإهنم   عاملية،  املوضوعاتيةأدوارا  األدوار  الداليل،  ميثلون كذلك  املستوى  دورا    ابلتايلو على  حيملون 

والداللة. مزدوجا   الرتكيب  بني  فيه  املمثلني  يربطون  بنية  تنتمي  ِبعىن  إىلال   وحدها   السرديةالبىن    ال 
 وحدها.  وال إىل البىن اخلطابية

 
 172،173الداللة) ص-الرتكيب-ينظر: عبد اجمليد نوسي، التحليل السيميائي للخطاب الروائي )البنيات اخلطابية  -1
 .    186/187ص -2003/ 2ط  -حتليل اخلطاب األديب)دراسة تطبيقية) -إبراهيم صحراوي -2
 . 252مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، ص ينظر: رشيد بن  -3
 . 416ص –1/2010حممد القاضي، معجم السردايت، الرابطة الدولية للناشرين املستقلني، ط -4
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 : Acteurاملمثل )القائم ابلفعل( ث/
الشخوص   هبيئة  ترتبط  أفعال  الوظائف  أن  ابعتبار  ابلوظائف  املوضوعاتية  األدوار  تتمتع تتعلق  اليت 

ما،  حمملة  بصفات   املقوم بداللة  مكوانت  من  مكون  املمثل  حدد    يعترب  حيث  اخلطايب 
»غرمياس األوىل  إذا كان  كتايل:  الوهلة  منذ  يبدو  املمثل  مفهوم  فإن  الرتكيبية  بطبيعته  يتميز  العامل 

ابلداللة ولكن  ابلرتكيب،  مرتبط  غري  األقل  حددت   )...)   على  وقد  ابلداللة  يرتبط  فاملمثل 
 . 1 ختصص احملتوى الداليل للممثل«السيميائية السردية مجلة من املقومات اليت

جت» تعد  خطابية  وحدة  هو  داملمثل  عن  يقل  ال  ملا  اخلطاب  ِف  تكريساً  أو  واحد  سيداً  فاعلي  ور 
واحد  غرضي  أ  )...)  ودور  الشخصيات  من  جمموعة  أو  شخصية  متثله  أن  ميكن  مثالً  و  فاملعارض 

 .2« عائق مادي أو عاهة ِف الذات
عاو  لدور  الناقلة  الصورة  هو  داخل  املمثل  وضعية  حيدد  األقل،  على  ولدور  ملي  السردي،  الربانمج 

 3:مي حيدد إنتماءه إىل مسار الصورةتي

 

 ممثل 

 دور عاملي                   دور تيمي 

 ) خالصة ملسار صوري سردي ))وضعية داخل برانمج   )

 
 
 

 
 . 165الداللة)، ص-الرتكيب-عبد اجمليد نوسي، التحليل السيميائي للخطاب الروائي)البنيات اخلطابية -1
 . 56،ص 1/2010السردايت، الرابطة الدولية للناشرين املستقلني، طحممد القاضي، معجم  -2
 . 16.17ص– 1/2012ط -دار اِلكمة-مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص -رشيد ابن مالك -3
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 1املخطط التايل: كدور مزدوج ِف (acteur)واملمثل (actant)بني العامل أكثر وتتضح العالقة
 3ع     2ع      1ع                                     1ع                     

 
 1م                                      3م       2م        1م            

 
)ع العامل  جتليات  أن  افرتضنا  م1لو   ( ممثلني  عرب  النص  ِف  تتحقق  م  1)  م  2،  فإن    3،  العكس  ) 

 «. ) 3، ع 2، ع 1ممكن أيضا ؛ قد يتفرغ ممثل واحد )م) إىل عوامل متميزة : ) ع
آخر» حتديد  عن كل  ِبعزل  يتلقاه  أو  ابلفعل  يقوم  الذي  العامل  منوذج    )...)  هذا  العامل  يعترب 

إيديولوجي أو  داليل  استثمار  على كل  سابقة  خالص  شكلي  طابع  ذات  تركيبية  حيل  )...)    وحدة 
األدبية–العامل   السيميائية  اإلنسانية   -ِف  الكائنات  يغطي  ال  فهو  لشموليته،  الشخصية  حمل 

فحسب، بل يغطي أيضا اِليواانت واألشياء، واملفاهيم. فضال عن ذلك يبقى مصطلح الشخصية 
 . 2. «مصطلح املمثل -ولو جزيئا–غامضا إذ يناسب 

 التفضيء والتزمني: ج/
امللفوظ   فضاء  به  امللفوظ،    ،وزمانهويقصد  ِف  ابلفعل  القائمني  أفعال  حتدث  ثنائية تو   »أين  عد 

و قد  "التزمني""التفضيء"  الدراسة  ِف  السيميائي  )غرمياس)  منهج  تناولت  اليت  األحباث  معظم 
والعميقة  السطحية  البنيتني  حتديد  ضرورة  على  املعتمدة  لنظريته  األساسية  املبادئ  على  اقتصرت 

جا وأمهلت  مغطى  نص  والبنيات  لكل  الزمانية  البنيات  مها:  األمهية  من  درجة  على  للتحليل  نبني 
أو املكانية   أهنا   غرمياس)البنيات الزمكانية) حىت  الفضائية  إليها والتنظري هلا مع  يعرتف بعدم تطرقه 

 . 2إطار املكون اخلطايب والداليل« تدرج ِف
 

 . 32ص  – 2000ط  –دار القصبة للنشر  ––مقدمة ِف السيميائية السردية )مكتبة األدب املغريب) –رشيد بن مالك  -1
 .  15.ص  1/2012ط  -دار اِلكمة-مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص -الكرشيد ابن م -2
 . 109،صاملرجع السابقاندية بوشفرة، مباحث ِف السيميائيات السردية،  -2
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 : Temporalistionالتزمني خ/
قالب،  إجراء    هو ِف  يضعها  حيث  الداللية  للبنية  السكوِن  البعد  التحديدات »ةعنعبار هو و يكسر 

إىل   األحداث  حتول  أصول  وعن  السردي  النص  تشكل  لنا كيفية  تبني  الزمن  ابإلجراء  اخلاصة 
 . 1« قصة

إ من  ففي  البد  الفعل  عن  املنجزة  طار  األفعال  الفواعل  ربط  طرف  معني  من  فاألحداث  »بزمان 
تنقلب  حيث  بعد)،  )املا  هنايته  ِف  الواقعية  واألحداث  تتناىف  قبل)  )املا  السرد  بداية  ِف  الواقعة 

الزمانيني جم بني كال  وتتحول  من    رايهتا  احتماالت  أمام  أنفسنا  لنجد  النهاية  وزمان  البداية،  زمان 
 قبيل: 

 / ظهور فواعل واختفاء أخرى.1
 / تناوب لسريورة األفعال.2
 . 3«حتقيق أساليب للنزاع والصراع معاجديدة ترمي إىل / تولد أحداث 3

 : Espaceالفضاء ح/
.  على عناصر متقطعةموضوعاً مبنياً حيتوي كانية )زمكانية) يعترب من خالله »هو بنية فضائية أو م

ليس هناك فضاء ِف القصة   »عبد احلميد بورايوكما ذهب إىل ذلك ومن وجهة نظر سيميائية 4«
.  صنافيامت تصوريه لذاته، البد من االعرتاف أبنه كمعطى تصويري يستدعي أتويال موضوعاتيا أو 

»5 
منوذجا عاما لتأطري توزيع الفضاء ِف النص وفق سلسلة من احملطات متثل رحلة   غرمياسويقدم 

 2البطل تسمح بتفكيك اِلكاية إىل مقاطع كاليت: 
 

 .86ص، املرجع نفسه اندية بوشفرة،  - 1
 . 110ص، املرجع نفسه ينظر: اندية بوشفرة،  -3
 . 71، ص1/2012التحليل السيميائي، دار اِلكمة،طرشيد بن مالك، قاموس مصطلحات  -4
 . 162.ص 1/2007عبد اِلميد بورايو، األدب الشعيب اجلزائري، دار القصبة للنشر،  ط -5
 .88، صالسابقعبد اِلميد بورايو، املرجع  -2
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 . Elerotopique الفضاء :
 . Topiqueالفضاء : 

 وينقسم هذا األخري بدوره إىل قسمني اثنني مها: 
 . Portopiqueفضاء : 

 .Utopiqueفضاء طباوي : 
داخل  »، والتزمني يشريان بشكل مباشر إىل عامل مؤنسن. وبعبارة أخرى فإهنا حتققهماءإن التفضي

إنسانية قابلة للتصور، حيث تتحرك كائنات  النص السردي ميكن أن يشتغل كإسقاط لوضعيات 
إىل ذوات أتخذ   –لكي يشتغل يشكل اتم –على شكل أفعال ومواصفات. إن هذا العامل حيتاج 

 . 1« ن قها أنسنة الفضاء والزماعلى عات
أن التفضيء   حيتوي  حكما  كما  إجراءات التحديد املكاِن املؤولة من جهة نظر  »دده املعجم  على 

للوصل والوقف )الفصل)    )énonciation)التلفظ    (embrayage drayage)كعلميات 
 2« ضمن الربامج السردية وتسلسالهتاتسقط خارجها تنظيما فضائيا شبه مستقل يستخدم كإطار يت

. 
 
 
 
 
 
 :  naraative)(Composanteاملكون السردي 2/ 3/1

 
 . 79ص– 1/2003ط –وي جمدال –مسيولوجية الشخصيات السردية)رواية"الشراع والعاصفة" ِلنا مينة منوذجا)  –سعيد بنكراد  -1
  164، ص 2016 1قادة عقاق، السيميائيات السردية)النشر اجلماعي اجلديد)، ط/ -2
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مهمة السردي  للمكون  بني    يسند  املوجودة  العالقات  وفحص  السردية،  البنية  مكوانت  »حتليل 
الفاعل واملوضوع واليت ترهتن ِف وجودها إىل جمموعة من اِلاالت والتحويالت اليت تكون ِف تواليها  

 . 1نظاما قادراً على كشف بنية املكون السردي« 

عناصر البنية السطحية، وابلضبط يتوىل   اخلطايب ينظم  إىل جانب املقوم  تنظيم ما »فاملقوم السردي 
تتابع   عالقات  من  والتحوالت  اِلاالت  بني  تسلسل   (Succession)يربط  وعالقات 

Enchainement)( »2 . 

أمام   نكون  فإننا  السردي  املكون  مستوى  عن  النص  ِف  البحث  إطار  وحتويال»ففي  ت حاالت 
فاعل   هبا  أو ابألحرى يقوم  )ب)، وه(Sujet)طرأت،  حالة  إىل  أن حالة)أ) تتحول  كذا  ، حيث 

اخلطاب ومسؤولية عن إنتاج هي تتابع وحتويالت مدونة ِف  دواليك، مما يعن أن السرديةِف حقيقتها
ابلكيونية  حبيث    ،3املعىن« اِلاالت  والظهور    (Etre)تتعلق  الفعل   إىل  التحوالت  وتعود 

Parasite . 
 النموذج العاملي ) ابعتباره نسقا (:أ/

مشروع    غرمياساستثمر   ِف  جاء  ما  العاملي  منوذجه  صياغة  الفعل    » واملتعلق    بروبِف  بدوائر 
السبع، اليت شغلت اهتمامه فتعمق ِف وظائفها، ابحثا عن تصور منطقي شامل لألجناس السردية، 

 . 4« بروب األدبية منها وغري األدبية، ليعطي البديل الذي مل يتوصل إليه 

متكن   الدوائر    غرمياسوعليه  هذه  تعميم  يسعى  من  ذلك  على  منوذجا إىل    غرمياسوبناء  تشييد 
تعميق   خالل  ومن  خمصوصة،  عالقة  مكوانته  من  زوجني  كل  حتكم  األركان،  سداسي 

ِبعىن هذه املراحل تتلخص ِف جمموع اللحظات األساسية اليت مير .الربويب الوظائفيمفاهيماملشروع  
 

 . 8ص – 1/2001ط –سلسلة أهل اِلكمة )دار اِلكمة)  –البنية السردية ِف النظرية السيميائية   –رشيد بن مالك  -1
 . 417،ص 1/2010حممد القاضي، معجم السردايت، الرابطة الدولية للناشرين املستقلني، ط -2
 . 101،صاملرجع السابققادة عقاق،  -3
 84م.ص 2011مضمون اخلطاب السردي، دار األمل للطباعة، اجلزائر، معامل سيميائية ِف اندية بوشفرة،  -4
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النهاية   إىل  البداية  من  التحول  عملية  ِف  الفاعل  متمفصل»بيها  عام  تنظيم  أمام  تكون  ِف    حينها 
ِبحور  داخله  قطب الرحىوكل زوج مرتبط  ذات /موضوع"   " يشكل الزوج  أزواج من العوامل  ثالثة 

 1:  ون أمامداليل معني وهكذا تك

 .  قة الرغبة            ذات/ موضوععال )1
 عالقة التواصل            مرسل/ مرسل  إليه.  )2
 « . ة الصراع            معوق/ مساعدعالق )3

جتليات   العاملي إن  الرسم  خالل  من  جوانبها،  بعض  ِف  األقل  على  واضحة،  تبدو  التمثيل  هذا 
 2الذي يثبته غرمياس كاليت: 

 . املرسل إليه                    املوضوع            املرسل                    

 . املعارض                        الفاعل         املساعد
ملورفلوجية   ممحص  العاملي كنقد  النموذج  ليقدم   فالدمري بروبويعترب  امليكانيكي  شبه  نظامها  ِف 

ابعتبارها   العاملي  البناء  بدينامكية  اِلقيقي  املعىن  توليد  على  القدرة  له  بديال    ة إسرتاتيجينظاما 
 سردية تتحكم ِف توزيع الداللة. 

سابقا أشران  عند    وكما  يتشكل  العاملي  النموذج  سنغرمياسأن  ثالثة  من  على  موزعة  عوامل  ة 
طبيعة  ثنائيات بتحديد  يقوم   ، داليل  حمور  بواسطة  ثنائية  تتحدد كل  بني الىل  إ:  ترتبط  اليت  عالقة 

 . ثالثة من جهة أخرى الثنائيات الطرِف كل ثنائية من جهة، وطبيعة العالقة بني

 ميكن تلخصيها فيما يلي:  ر ثالث أصناف من الفئات العامليةوينجم عن هذه احملاو 
  /الفئة العاملية )الذات واملوضوع): 1

 
 .  92ص  -2003/ 1ط–مسيولوجية الشخصيات السردية )رواية الشراع والعاصفة ِلنا مينة منوذجا)  -سعيد بنكراد دار جمدالوي  -1
 . 42ص . 2016/ 1قادة عقاق، السيميائيات السردية)النشر اجلماعي اجلديد)، ط -2
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 تعترب الذات مصدر الفعل فهي تسعى لتحقيق موضوع قيمتها أما املوضوع فهو غاية الذات. 
 إليه: /الفئة العاملية )فاعل) مرسل و)فاعل) مرسل 2

ويدافع  حمرك  ِبثابة  هو  أي  موضوع،  ِف  ترغب  الذات  جيعل  ما  هو  املرسل  إليه:  املرسل/املرسل 
 للذات إىل الفعل ابملقابل، هناك املرسل إليه تتوجه له حتقيق الذات ملوضوعها.  

 /الفئة العاملية )فاعل)مساعد و)فاعل) مناهض :3
ا جانب  إىل  يقف  الذي  طرف  هو  ويساعدهاملساعد  موضوع  لذات  حتقيق  على  وابملقابل  ا  رغبتها 

 هناك املعارض وهو الطرف املعرقل الذي حييل من الذات وحتقيق موضوعها . 

 أما العالقات فهي الروابط اليت جتمع بني العوامل ككل وهي:

حالة عالقة الرغبة جتمع بني الذات واملوضوع/4 ِف  تكون  ملوضوعها  الذات  حتقيق  حالة  ففي   :
ب    هلا  ويرمز  انفصال    اتصال  حالة  ِف  إذن  فهي  للموضوع  الذات  حتقيق  عدم  حالة  ِف  بينما 

ب  هلا  هذه  إ  »و.ويرمز  من  وجودها  تستمد  بل  لذاهتا  توظف  وال  تفردها  ِف  تتحقق  ال  القيمة  ن 
وتقوده   الفاعل  متلك كيان  اليت  الدفينة  ومتلكهاالرغبة  أجلها  من  الصراع  تعريف    ،إىل  جاء  هنا  من 

 . 1املوضوع بوصفه ) حيزا توظف فيه قيم تقرتن ابلفاعل أو تنفصل عنه ) «

التواصل/5 املعالقة  بني  جتمع  إليه:  واملرسل  توجيهية  هي    »  ،رسل   relation)عالقة 
d’orientation(   من النص  ِف  الداللية  التجليات  وتتولد  للمرسل.  األولوية  فيها  تعطى 

 . 2«  للرسم السرديالعالقات املؤطرة 
يستند    عالقة الصراع/6 اليت  القوة  ِبثابة  املساعد  )املعيق)،إذا كان  واملعارض  املساعد  بني  :جتمع 

من   النقيض  على  املعارض  فإن  السردي  الربانمج  ضمن  مشروعه  حتقيق  من  ومتكنه  الفاعل  عليها 
لربانجمه  حتقيقه  ودون  رغبته،  ِبوضوع  إتصاله  دون  حتول  اليت  للفاعل  املعرقلة  القوة  فهو  ذلك 

 
 . 15ص – 1/2001ط –سلسلة أهل اِلكمة )دار اِلكمة)  –البنية السردية ِف النظرية السيميائية   –مالك رشيد بن  -1
 .32ص  ،املرجع نفسه ،رشيد بن مالك  -2



 الفصل األول                                       سيميائية التلفظ ومستويات التحليل السيميائي 
 

 
88 

واب الصراع  السردي،  حمور  ضمن  واملعارض)  )املساعد  فإن  إسقاطات    »لتايل  ِبجرد  يعدو كونه  ال 
 . 1« لفعل اإلرادة وملقومات خيالية للفاعل نفسه، واليت تعود على رغبته إما ابلنفع أو ابلضرر

عمل   مالحظ  هو  عوامل    غرمياسوكما  ستة  إىل  العوامل  تقليص  واألفكار    »على  العوامل  تنظم 
عامة، له،  والقيم  واملسرود  السارد  ِف  املتمثلة  البالغ  عوامل  بني  صح    مميزا  إن  خارجية  عوامل  وهي 

  ويسهم هذا النوع ِف بنية احملادثة من الدرجة الثانية، وبني عوامل السرد أو امللفوظ، الذات .  التعبري
 . 2« املوضوع، املرسل / املرسل إليه/

لتنظيم مواطن اخليال البشري وعرض  »طريقة  تتجلى بنية النموذج العاملي ِف أبسط تعريفاهتا 
 . 3والفردية« خمتلف العوامل اجلمعية 

يه اليت  املخطط  ِف  مبني  هو  إىلوكما  العاملية  البنية  حتليل  الرتكيبية   »دف  الوضعية  عن  الكشف 
(position syntaxique) 4:لكل واحد من العوامل املوزعة على املساحة النصية 

 
 مرسل             موضوع           مرسل إليه

 
 فاعل

 
 
 :  ) بوصفه إجراء) لنموذج العامليا/ب

العالقات   فيه  تنتظم  حنوي،  ونظام  منطق  وفق  العاملي  النموذج  امللفوظ،  »يعمل  يصبح  ولذلك 
مستوى   وِف  تشكله.  اليت  العوامل  بني  العالقات  جمموع  عن  عبارة  متفصله،  طريقة  كيفما كانت 

 
 . 810، ص 2016/ 1قادة عقاق، السيميائيات السردية)النشر اجلماعي اجلديد)، ط -1
 . 14/15ص – 1/2000ط –منشورات االختالف   –سيميائية االشتغال العاملي دراسة  –السعيد بوطاجني  -2
 . 19، ص،املرجع نفسه  السعيد بوطاجني -3
 . 31ص  – 2000ط  –دار القصبة للنشر  ––مقدمة ِف السيميائية السردية )مكتبة األدب املغريب) –رشيد بن مالك  -4
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ع عند اخرتاق حدود اجلملة الواحدة،  عكس اللسانيات)...)أوسع،  ولضبط العملية التحليلية    لى 
املمكنة السردية  ابلربامج  وربطها  نصا  املهيمنة  الكربى  الذوات  انتقاء  علينا  البداية .1«يتحتم  وِف 

 وقبل التفصيل ِف ذلك، البد أوال من اِلديث عن معىن امللفوظ وإدراج مكوانته.
 : ) )Enoncé narratifامللفوظ السردي/1

السردية على مفهوم امللفوظ ابعتباره الوحدة األساسية ِف اخلطاب متخطية ِف  راهنت السيميائيات 
القول   وحدات  من  حتليالهتا  ِف  لتنطلق  النصوص  لغة  ِف  املزدوج  التمفصل  مظاهر  ذلك 

ابعتباره  و الكربى. امللفوظ  من  السردية  السيميائيات  انطلقت  )رِبا  األدلة  من  )،  Signesجتميع 
دم خروجها عن إطار الدراسات اللسانية اليت تقر أبن ما يطبق على مجلة  متتالية من اجلمل لتربر ع

 نستطيع أن نطبقه على متوالية من اجلمل. 

القياس وحدة  هي  بروب  عند  الوظيفة  اخلرافة»األساسيةفإذا كانت  لتحليل  تعتمد  امللفوظ اليت  فإن 
عند   السرد  هيغرمياسالسردي  املقوم  وصف  ِف  تعتمد  اليت  الرئيسية  ما.  الوحدة  خطاب  ِف  ي 

أن النص السردي يتكون من سلسلة من اِلاالت اليت تتصور وضع الشخصية أو ما  غرمياسويعترب 
بكون  اِلالة  وتتعلق  عليها.  يقع  أو  أتتيه  الذي  الفعل  خالل  من  تتجلى  اليت  والتحوالت  متتلكه، 

)شا بيت،  ةمجيل،  عجوز،  بةالشخصية   ( ِبا هلا  أو  أداة سحرية...) ِف ،  ضيعة،  سيارة،  قبيحة...) 
خروج  حني  ( تنجزه  ِبا  الفعل  هلا  ،  جناح،  صعود،  يتعلق  يقع  ِبا  أو  مرضزواج...)  ،  اعتداء ،  ) 

وابختصار ميكن اعتبار امللفوظ السردي ِف السيميائية السردية أصغر الوحدات اخلطابية  .2«وت )من
ِبعىن هذا ما يربز    ،1« بني العوامل    عالقة/ وظيفة»، وابلتايل ميكن وصفه:    املكونة للنص السردي

معني،  فاعل  به  يقوم  حتويلي  بفعل  مرورا  أخرى  إىل  حالة  من  اإلنتقال  ِف  السردي  النص  خاصية 
 اثنني:  أويل للملفوظات السردية إىل ضربنيعلى تصنيف  غرمياسوهذا ما ساعد 

 . )Les énoncés d’etat)بعضها خيتص إببراز طبيعة اِلاالت ومساها)ملفوظات اِلالة)»
 

 . 19ص – 1/2000ط –تالف  منشورات االخ –االشتغال العاملي دراسة سيميائية  –السعيد بوطاجني  -1
 44ص، 2/1994ط –منشورات دار االختالف –سعيد بنكراد،مدخل إىل السيميائيات السردية اململكة املغربية  -2
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الفعل) )ملفوظات  ومساها  التحوالت،  أشكال  إببراز  تُعىن   Les énoncés de)واألخرى 
faire( »2 . 

 : )Enoncé d’état(ملفوظ حالة /2

حتديده  .غرمياسعند    أحد مكوِن امللفوظ السرديهو   الذات ابملوضوع،  عالقة  من خالل    وميكن 
، كما أن مفهوم  مفهوم الذات ال ينحصر ِف الشخصيةكأن نقول: " املرأة متلك حلياً ". غري أن »

وضعني  حتددان  فكراتن  أو  دوران  املوضوع  و  الذات  أن  بل  املادي،  املتاع  ِف  ينحصر  ال  املوضوع 
:  وضوع املابن من ضروب العالقة بني الذات و أي ضر )...)  مرتابطني ال وجود ألحدمها دون الخر 

عالقة    (Conjonctif)تصايل  أوهلما ملفوظ اِلالة اإل فيه بني الذات واملوضوع  وتكون العالقة 
ا  " نقول  كأن  "،  اتصال  حنون  اجلدة   " أو  الغن"  االنفصايل لرجل  اِلالة  ملفوظ  والثاِن 

(Disjonctif)    التلميذ  " نقول  انفصال كأن  عالقة  املوضوع  و  الذات  بني  فيه  العالقة  وتكون 
 . 3« "  تاب " أو " السجان بال قلبال كب

 :)Enoncé du faire(ملفوظ فعل /3

السرديكذلك  هوو  امللفوظ  مكوِن  و غرمياسعند  أحد  حتققه ،  االنتقال    ميكن  الرابطة  لعالقة  امن  عند 
أن ملفوظ الفعل ال ميكن أن يوجد إال ِف سياق التحول. ومن    »ومعىن هذا  ، الذات واملوضوعبني

االنفصايل   التحول  إحدامها  أساسيتني،  صورتني  يتخذ  الفعل  ملفوظ  فإن    (Disjonctif)مث 
فيفتقر  مال  ذا  الرجل  يكون  االنفصال، كأن  إىل  االتصال  من  ابملوضوع  الذات  عالقة  تغري  وقوامه 

األخرى     )...) الصورة  اوأما  التحوالمللفوظ  فهي  تغري    (Conjonctif)إلتصايللفعل  وقوامه 
 

 44ص ، املرجع السابق  سعيد بنكراد، -1
 . 102ص ، 2016/ 1قادة عقاق، السيميائيات السردية)النشر اجلماعي اجلديد)، ط -2
 . 420، ص 1/2010ت، الرابطة الدولية للناشرين املستقلني، طحممد القاضي، معجم السرداي -3
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تشتغل عالقة ملفوظ  1،«كأن تشرتي املرأة عقداً وضوع من االنفصال إىل االتصال،  عالقة ذات ابمل
 2:اِلالة هذا النحو

 و/ صلة ) ف، م )                                       
 م  ⋂م                                            ف   ⋃ف                     

أكثر  ِبفهوم  الوظيفة  مفهوم  استبدل  حيث  بروب  منوذجية  متثيل  على  عمل  غرمياس  أن  جند  وهنا 
مفهو  على  تعرفنا  وهنا  السردي،  للملفوظ  صيغتها  تقنية  خاصيتها  من  اليت  السردية  الوحدة  م 

 .3االستبدالية   

واخلطاب   اجلملة  بني  تشاكل  وجود  امللف»وابفرتاض  األويلفإن  يقوم   وظ  السيميائية،  النظرية  ِف 
العالقة على  )=ع)  أساسا  العوامل  بني  )=و)  )ف)   ،الوظيفية  العامل/الفاعل  أدرجنا  وإذا 

و)ف، اليت:  الشكل  الوظيفية  العالقة  ستأخذ  املنظور،  هذا  ضمن  على  واملوضوع)م)  أتسيسا  م) 
، ميكن أن ميثل ِبسند غرمياسولئن كانت الوظيفة تدل على الفعل، فإن كل فعل، من منظور  .هذا

ِبعىن العالقة ِف بعدها املنطقي) أو وظيفة  إلي   )  وبية  أتخذ الوظيفية الرب   وعليه  ،ه العواملمتثيال يضم 
 4: شكل امللفوظ السردي الآليت

 -...) 2، ع1م. س = )ع
للمعىن،    غرمياسإبعادة   توليده  ِف  للمحكي  الرتكييب  اجلانب  على  مركزا  اِلكاية  تركيب  ِف  النظر 

استبدال   مت  النص،  ِف  املوجودة  السردية  امللفوظات  جمموع  حتددها  اليت  السردية  الربامج  طريق  عن 
 

 .  422، صالسابقملرجع ، احممد القاضي  -1
 . 18املرجع نفسه، ص  ،حممد القاضي -2
 .29ص،املرجع السابقاندية بوشفرة، مباحث ِف السيميائيات السردية،  -3

 . 35ص  – 2000ط  –دار القصبة للنشر  ––األدب املغريب)مقدمة ِف السيميائية السردية )مكتبة  –رشيد بن مالك  -4
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عند    غرمياس الوظيفة  تشمل    بروبملفهوم  أن  ِبا كان  الصعب  ومن  السردي.  امللفوظ  ِبفهوم 
1مجل النص، وخالل املخطط اليت ميكن توضيح الفكرة أكثر: امللفوظات كل

 

 امللفوظات السردية  
 

 ملفوظات اِلالة                              ملفوظات الفعل
 

 ملفوظات الوصل     ملفوظات فصلية          حتويالت وصلية   حتويالت فصلية 
 
 
 

 الربانمج السردي :/4

بني  عالقة  حتقيق  إىل  تؤدي  اليت  والتحوالت  اِلاالت  سلسلة  جمموعة كل  السردي  الربانمج  يعترب 
 الرئيسي ذات حالة ِبوضوعها تراتبيا  بينما املقطع السردي كما أشران سابقا يركز على اإلجناز 

»سلسلة من اِلاالت والتحويالت املنتظمة   منه ميكن تعريف الربانمج السردي عموما على أنه:و 
 . 2وحتويلها«على أساس العالقة الرابطة بني الفاعل واملوضوع 

حتوالت   بوصفها  الفعل  ملفوظات  تكون  سبق  ما  على  ِف  وعطفا  وتشكل  اِلالة  ملفوظات  حتكم 
  » ، هذه التحويالت املوجودة بني اِلاالت اليت ميارسها الفاعل املنفذ، السرديةالوقت نفسه الربامج 

 
 . 421،ص 1/2010حممد القاضي، معجم السردايت، الرابطة الدولية للناشرين املستقلني، ط -1

 . 24ص – 2000ط  –دار القصبة للنشر  ––مقدمة ِف السيميائية السردية )مكتبة األدب املغريب) –رشيد بن مالك  -2

 م ( [ ) ف (  م ( [ ] ) ف   م ( ] ف ) ف(         ) ف   م ( ) ف   ) ف  
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سردي  إ برانمج  قواعد  عليه  ترسى   / فعل   / ب    بتحويل،  مرهون  أخرى  إىل  عالقة  من  االنتقال  ن 
 . 1نصوغه إىل حالتني متمايزتني وصلية وفصلية ميتلك فيهما الفاعل موضوع القيمة أو يفقده« 

 : ction)(Sanتصديق /5

السرديالتصديق   الربانمج  عناصر  أحد  ِف  غرمياسعند  هو  واملتمثل  حالة ،  ذات  بني  العالقة  تغيري 
قولنا:  وموضوعها ِف  فمثال  الرجل ،  هي  حالة  ذات  بني  جيمع  حالة  ملفوظ  فهو  غن  الرجل 

هو املال  )كان) فطابق املظهر  )...)    وموضوع    ) شأ وجه  املخرب نفإذا تطابق التجلي)بدا) واحملايثة 
 .) الصحيح

 وإذا نُفي التجلي واحملايثة: )مل يبد + مل يكن) نشأ وجه " اخلاطئ ".»

 وإذا أُثبت التجلي ونُفيت احملايثة: )بدا + مل يكن) نشأ وجه " الكاذب ". 

 .) نشأ وجه " السري "يبد + كان ملوإذا نُفي التجلي وأُثبتت احملايثة: ) 

األوضاع  فالتصديق   النصوص  جيسد  ِف  اِلقيقة  تتخذها  فإن  »اليت  أتويلياً  فعالً  التصديق  وملا كان 
 .  2« موضعه يكون ِف هناية  الربانمج السردي 

 حتيني:/6

حالة  طريق  عن  حتيينها  وميكن  قبل،  من  مضمرة  وضعية  ِف  تكون  واملواضيع  الفواعل  أن  ِبعىن 
اللغة نظام يناسب االنتقال من النظام إىل العملية ف  »االتصال واالنفصال، والتحيني ِف اللسانيات  

سردية إلبراز التنظيمات السردية اضطرت السيميائية ال )...)  مضمر يتحني ِف الكالم، ِف اخلطاب
 3« إضمار/حتيني/حتقيقالتحيني وتعويضها بتمفصل ثالثي: إىل جتاوز املزدوجة التقليدية اإلضمار /

 
 .22، صالسابقرجع  امل  ، رشيد بن مالك -1
 . 95،ص 1/2010حممد القاضي، معجم السردايت، الرابطة الدولية للناشرين املستقلني، ط -2
 . 17/18ص– 1/2012ط -دار اِلكمة-مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص -رشيد ابن مالك -3



 الفصل األول                                       سيميائية التلفظ ومستويات التحليل السيميائي 
 

 
94 

وِف بعض    غرمياس  من منظور»للملفوظات، فإن الكفاءة تتجسد    ِبثابة فعل منتجداء  كان األوإذا  
الفعل  جوانبها   معرفة  ولئن كانت  ممكناً  الفعل  حدوث  جيعل  الذي  الشيء  هذا  الفعل.  معرفة  ِف 

ليست  اللسانية  الكفاءة  إن  أخرى،  بعبارة  عليه.  تقوم  الذي  الفعل  عن  مستلقة  فإهنا  ابلقوة،  حداث 
وتؤسس   اإلنساِن  الفعل  إشكالية  إطار  ِف  تدخل  أمشل  لظاهرة  خاصة  حالة  هي  بل  لذاته،  شيئا 

 .1«(actant)صفه عامال الفاعل بو 
الكفاءة  الفعل  (compétence) متثل  أبهنا  كينونة  الذي    »وتعرف  السردي  الربانمج  تنفيذ 

 : ج اجلهات يوجه الفعل، وهي كاليتوتنطوي الكفاءة على تنظيم متدر ،2«يضمره كل سلوك مربر
الفعل  جهات إضمار-1 إرادة   ( اليت   –:  اللحظة  ِف  الفاعل  يتأسس   " وهنا   ( الفعل  على  القدرة 

مهمة  إليه  تستند  مرسل  طرف  من  إليه  موكل  سردي  برانمج  تنفيذ  يريد  أو  جيب  أنه  فيها  يدرك 
 .3التبليغ  

) معرفة الفعلجهات التحيني-2 خبربات وجتارب الفاعل    ،  :  ): وترتبط املعرفة  على الفعل  القدرة 
الصعيد   " على  وتتموضع  معطى  برانمج  لتنفيذ  الضرورية  العمليات  برجمة  توقع  على  قادرا  جيعله  مما 

 . 4املعرِف  
تعترب هذه اجلهة من أصعب اجلهات وأدقها ملا تنطوي عليه من قدرة على  »:  جهات التحقيق-3

األداء   على  الكفاءة  عناصر  إسقاط  املرحلة  ِف  يتم  حيث  فاعل  يضمران كل  اليت  اخلفااي  إبراز 
املضادة   األطراف  وتظهر  )املرسل)  احملفزة  األطراف  وختتفي  للحاالت،  احملول  األساسي 

األطراف  ِبعىن.5«للفاعل إىل    تتدخل  تؤدي  مواجهة  وحتصل  السردي  الربانمج  لتنفيذ  املعيقة 
إسرتاتيجية،  حتوالت مهمة من خالهلا تتخذ العوامل ومواضيع القيمة وتنقالهتا بني األطراف مواقع 

ضعفها أو  األطراف  قوة  حمكوما هلذا    ،تعكس  اِلاالت  مجيع  ِف  السردي  الربانمج  »ولئن كان 
اإلضمار ،  réalisationوالتحقيق    actrualistionوالتحيني  virtualisationِبقطوعات 

 
 . 19ص  – 2000ط  –القصبة للنشر دار  ––مقدمة ِف السيميائية السردية )مكتبة األدب املغريب) –رشيد بن مالك  -1
 237رابح بومعزة، من إسهام مدرسيت ابريس والشكالنيون الروس ِف تطوير السيميائيات السردية، ص:-2
 . 238صرابح بومعزة،املرجع نفسه، -3
 . 238، صنفسهملرجع  ارابح بومعزة، -4
 .02، صاملرجع نفسهرشيد بن مالك، - 5
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اجلدايل   الطابع  طبيعة  على  يرتتب  السردي  الربانمج  جناح  أو  فضل   caractéreفإن 
polémique    .أخرى جهة  من  واخلضوع  جهة  من  ابهليمنة  مرهون  سردي  حتويل  لكل  املميز 

ل برانمج السردي قد يتحو   anti-programmeوابلتايل فإن كل برانمج يقابله برانمج ضديد  
مقعد برانمج  إىل  آخر كما    conplexeالبسيط  برانمج  عرب  االضطراري  ابملرور  مشروطا  حتوال 

العود عن  القرد  حتري  ِف  ذلك  ملحق )  نلحظ  )...)   )برانمج  أساسي  برانمج  املوز  إصابة  هبدف 
 ينبغي أن نشري، ِف هذا املساق، إىل أن الربانمج امللحق قد ينجز:

أو من طرف فاعل آخر ينوب عنه. يقرتن، ِف هذه اِلالة، نشاط ، إما من طرف الفاعل نفسه
 .1«النائب ابلربانمج السردي امللحق الفاعل

تنبن أساسا على رسم سردي  »تعكس طاقات ِبلكها الفاعل حركيتهاِف  الربامج السردية نإ
schéma narratif   ينظم تعاقب امللفوظات ِف شكل أطوار أربعة متماسكة البناء ومرتبطة

أو  فيما بينها ارتباطا وثيقا خاضعا ملبدأ التدرج واالفرتاضات املنطقية: التحريك 
 performanceداء، األcompétence، الكفاءةmanipulationاإليعاز

 .sanction »2والتقومي

 3وتتضح ذلك ِف املخطط التايل: 

 التقومي  اإليعاز                                

 

 الفعل                                

 

 الكفاءة                                 األداء 
 

 .25ص –ابقالساملرجع –ينظر :رشيد بن مالك - 1
 . 26ص – 1/2001ط –سلسلة أهل اِلكمة )دار اِلكمة)  –البنية السردية ِف النظرية السيميائية   –رشيد بن مالك - 2
 . 35.ص  1/2012ط -دار اِلكمة-مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص -رشيد ابن مالك- 3
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مكوانت اخلطاطة السردية  غرمياستشكل العناصر األربعة: التحريك، القدرة، اجلزاء، اإلجناز، عند 
 املعربة عن ِلظة جتلي عناصر الرتكيب العاملي : 

للقيام بفعل ما،  أو اإليعاز  التحريك» فيه دفع الذات  يتم  هو نقطة االنطالق ِف النص السردي،   :
 مر هنا ب    "فعل الفعل".أو االقتناع هبذا الفعل ويتعلق األ

الكفاءة  القدرة ميكن  أو  ال  فبدوهنا  ممكناً  الفعل  من  جتعل  اليت  الشروط  أو  املؤهالت  ِبثابة  هي   :
 لذات أن تنجز موضوع رغبتها حيث يتم كم خالهلا تنفيذ الربانمج السردي .

األداء  اإلجناز يتم  أو  خالله  من  السردية  اخلطاطة  ِف  األخرية  املرحلة  هو  التحريك :  نقطة  حتقيق 
 وتنفيذها فمثال ِف اِلكاية الشعبية ينجز البطل مهمته وحيصل على موضوعه )الزواج ابألمرية). 

: هو ِبثابة اِلكم على األفعال املنجزة من طرف البطل، من حالة البداية إىل حالة  تقومي أو اجلزاءال
 . 1«النهاية، ويتخذ هذا اِلكم مظهرين 

 :)Séquence narrative(السردياملقطع /7

ومن   اخلطاب،  أو  النص  داخل  السردية  امللفوظات  للتحليل    حيثوبرصد  األوىل  املهمة  هي 
 السردي نكون أمام تنظيم منطقي للملفوظات السردية ِبا يعرف ابسم املقطع السردي 

ميكن أن  املقطوعة وحدة مستقلة عن وحدات اخلطاب السردي قابلة لالشتغال كقصص، كما  »و  
 التناسق العامل  توجد مكملة كجزء من األجزاء اليت تشكله. وحيدد املكان الذي حتتله وظيفتها ِف 

 . 2« للبنية السردية 
للخطاب   األلسنية  الوحدات  تفكيك  مهمة  املقطوعات  نظام  إىل  يتكون    »تسند  من  الذي 

منطق تنضيداً  منضدة  سلسلة  تكون  متعاقبة،  سردية  حتو   ،اً يملفوظات  ويتضمن  فكل  يفرتض  ل 
 . 3« اً يملفوظات أخرى تتصل به وتؤلف معه سلسلة من العناصر املرتابطة منطق

 
 .25، ص بتصرف املرجع السابق يننظر :  - 1
 . 21ص – 1/2000ط –منشورات االختالف   –االشتغال العاملي دراسة سيميائية  –السعيد بوطاجني - 2
 .  28إىل  23.ص 1/2012ط -دار اِلكمة-مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص -رشيد ابن مالك- 3
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التحليلي  اإلجراء  هذا  خطوات  عرضه،  كل  سبق  حتقيقكما  ميكن  ضمن  هال  يسمى  »إال  ما  إطار 
العاملي   بني  )modèle actantiel)ابلنموذج  قارة  لعالقات  خاضع  نظام  هو  حيث  من   ،

متتالية)أي  حتوالت  على  قائمة  صريورة  هو  حيث  ومن  اثبت)  نظام  هو  حيث  من  العوامل)أي 
 1« ابعتباره إجراء)، ذلك ألن السرد يبىن على الرتاوح بني االستقرار واِلركة والثبات والتحول ِف آن

ا» العناصر  جتليات  االعتبار  بعني  أيخذ  أنه  ِف  تكمن  التمييز  هلذا  اإلجرائية  الفعالية  ِف  إن  لفاعلة 
 . 2« البنية العاملية للنص السردي، بنية أتخذ الشكل اليت انطالقا من الرسم السردي

 3وميكن توضيحها ِف الرسم اليت: 

 
 املرسل              املوضوع                                    املرسل إليه          

 
 
 
 
 

 الفاعل                                      املعارض             املساعد    
ِف  فالتحريك   املرسل،  يتمثل  من  طلب  على  بناء  قيمتها  ِبوضوع  لالتصال  الفاعلة  الذات  سعى 

:  اخلطاطةالسردية؛ُيستعملللداللةعلىتصدره  فباإلضافةإلى
 . 4« الفعاللذييمارسهشخصعلىأشخاصآخرينلحملهمعلىتنفيذبرانجممعني»

 
 .  103، ص 2016/ 1. قادة عقاق، السيميائيات السردية)النشر اجلماعي اجلديد)، ط-1
 . 33ص  – 2000ط  –دار القصبة للنشر  ––مقدمة ِف السيميائية السردية )مكتبة األدب املغريب) –رشيد بن مالك - 2
 . 33/34ص– 1/2012ط -دار اِلكمة-مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص -رشيد ابن مالك -3

4» la manipulation se caractérise comme une action de l’homme sur d’autres hommes, visant 
àleur faire exécuter un programme donné «. Greimas .A.J , Courtés .J ، Sémiotique 
dictionnaire raisonné de la théoriedu langage, Hachette ,Paris, 1979. P 220. 

 المهمة التمجيدية 

 األساسية المهمة   التأهيلية المهمة  
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»( Manipulation )فالتحريك   حيمل   هو  املرسل  أن  أي  األوىل  ابلدرجة  إقناعي  فعل 
 )فعل الفعل      )يطلق على هذا الفعل من املرسل ب، كما  1« ات على تبن مشروع معطى وتنفيذهالذ

به   املرسل  » ويقصد  ممارسة  طريق  )الذات) عن  آخر  فاعل  فعل  حيدث  الذي  )املرسل)  الفاعل  فعل 
 .2«لفعل اإلقناع  

وجتمع بني املرسل والذات الفاعلة جمموعة من العالقات وتبعا لطبيعة العالقة بينهما أيخذ التحريك  
 3:  ثليها ِف املربع السيميائي اليتأشكاال خمتلفة تولد إمكاانت أربعة مت

 
 فعل الفعل                                                                فعل الالفعل        

 
 )تدخل)                                                                   )منع)        

 
 الفعل الالفعل                                                             ال فعل الفعل      

 
 )التدخل)      إبقاء على حرية الفعل                                                       

إليهوما   اإلشارة  السيميائية  ميكن  النظرية  ِف  يعرف  ما  هو  املربع  هذا  أن  غرمياس  هنا  بتسريد   عند 
العميقة البنية  ضمن  يندرج  الذي  السيميائي  السطحية  املربع  البنية  مستوى  على  ينعكس  ليربز مث   ،  

 الحقا.  سنأيت ِف اِلديث عنهكما فيما بعد التماثل التشاكلي بني البنيتني: السطحية والعميقة،  
 البنية العميقة: 3/2

 متثل البنية العميقة ابلنسبة للبنية السردية للنص، املستوى السيميائي أو املنطقي الداليل  
 

 .26صاملرجع السابق، يد بن مالك، رش -1
ينظر: ميشال ارِف، جان كلود جربو، لوي ابنييه وجوزيف كورتيس، السيميائية أصوهلا وقواعدها، ترمجة رشيد بن مالك، منشورات االختالف،   -2

 ، 114،ص: 2002اجلزائر 
 . 28رشيد بن مالك، البنية السردية ِف النظرية السيميائية، ص: -3
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األ هذا  السيميائيوعلى  عليه  سرتتكز  الذي  ومفاهيمها    اتساس  حدودها  صاغ  كما  السردية 
ميز   حيث  النص »غرمياس.  يعد  الذي  املفهومي  الداليل  ابلكون  اإلمساك  أفق  ِف  البداية،  منذ 

 : ية، بني بنيتني ومستويني للتحليلذريعته األساس
 . ولية وتتميز ابلتجريد والالزمنيةبينة جمردة: يطلق عليها البنية الداللية األ

أي خلق معادل تصويري ِلد  ، تفجريا للبنية األوىل ِف عناصر مشخصةتعد بنية سطحية:
 .1«مفهومي

تنبه   غرمياسمل يركز   قبله، بل  فعل بروب  فقط، كما  على اجلانب السطحي  ِف مشروعه السيميائي 
عميق مستوى  ِف  السرد  بتنظيم  ختتص  استبدالية  إسقاطات  اهتمام  »،لوجود  حمور    غرمياسكان 

مر  ألعمال  حني  و   بروباجعته  التوسيع  أساسيني  ،اإلفادةقصد  مبدأين  على  هبما   ،تركيزه  تتسم 
 .L’universalité( »2).والشمولية  )La simplicité ):البساطةاِلكاية عموما ومها

علمإذا   ا  كان  ملفو تركيب  شكل  على  يظهر  العوامل  لسردي  من  جمموعة  على  تنضوي  ظات 
األساسي   تركيب  فعلم  ما  والوظائف،  أمهها  تركيبية،  عمليات  شكل  ِف  اسم  »يظهر  عليها  يطلق 

العناصر وهي    تحوالتال إلنتاج  أساسي  بشكل  يستعمل  النفي  إذا كان  واإلثبات.  النفي  نوعان، 
على   املتوقعة  العناصر  مجع  على  قادر  اإلثبات  فإن  األضداد  حماملتناقضة،  اور 

تقاطعات  .3« والنقائض شكل  على  فيه  تظهر  منطقي  فالوحدااتلداللية  عالئق  شكل  وابلتايل  »ِف 
شكل   ِف  املصوغ  السطحي  السردي  الرتكيب  لعلم  منطقيا  سابق  األساسي  الرتكيب  علم  فإن 

 . 4« والوظائف ملفوظات حمتوية على العوامل 
 

 . 32ص – 1/2003ط –جمدالوي  –مسيولوجية الشخصيات السردية)رواية"الشراع والعاصفة" ِلنا مينة منوذجا)  –بنكراد سعيد  -1
)،  -اجلزائر–اندية بوشفرة، مباحث ِف السيميائيات السردية، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، املدينة اجلديدة)تيزي وزو  -2

 . 22/ 21،ص 1/2008ط
 . 216/217، ص 2012/ 1قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص ، دار اِلكمة، طرشيد بن مالك ،  -3
 . 217/ 216ص املرجع نفسه،رشيد بن مالك ، -4
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ما   السيميائي  التحليل  عليها  يرتكز  واليت  اجملردة  البنية  هذه  حتت  تنضوي  اليت  املفاهيم  أهم  ومن 
 يلي:

 : )Le Carré Sémiotique(املربع السيميائي  1/ 3/2

مصطلح   حتديد   اللغة،  لنظرية  املعقلن  القاموس  ِف  ورد  فقد،    sémiotique Carréوميكن 
 .1«ما داللية ملقولة املنطقي  للتمفصل املرئي التمثيل على للداللة يستعمل»:اليت التعريف

  تنظِّم  اليت  والتضمني  التناقض  التضاد،  عالقات  يوضِّحُ   فهو   اللتصنيف،  مربع  السيميائي  املربع  يعترب
د سرداً.    وحتدِِّ سيصبح  الذي  أويل  مسار  عرب  الداللية  على  »مقوالته  السيميائي  املربع  ويساعد 

ابإلضافة إىل ذلك فقد    ،الفصل ِف هذه العالقات وتوضيح وتقدير الروابط، اليت تقيمها فيها بينها
يرب  أن  السردي  التحليل  اجلدايلاستطاع  البعد  املتعلقة    ،ز  واملواضيع  الفواعل  بني  املقابلة  وابلتايل 

 .2«ابلقيمة املتصارع عليها، ويسمح املربع السيميائي بتوضيح نوعية املقابلة القائمة
وتصنيفي،   غرمياسحتدث   وداليل  منطقي  نظام  أنه  جانب  إىل  فهو  السيميائي،  املربع  خصوبة  عن 

ل النظام الرتكييب، فإذا أصبحت تلك التحوالت عمليات فحينها  فهو يعترب كذلك شكل من أشكا
املربع السيميائي هو منوذج تقسيمي يسمح    » ،سنقف أمام الشروط األولية لتسريد املربع السيميائي

املؤ  املستوى  ِف  ممسرد  هو  والذي  األدىن  الداليل  العامل  ينظم  الذي  القيم،  نسق  تبعا  بتمثيل  نسن 
 .3« الرتكيب السرديلضرورات 

السيميائي       فاملربع  السطح  مستوى  على  السردي  ابلرتكيب  األساسي  الرتكيب  عالقة  تظهر  فهنا 
بل    »  ،( التقسيمي  املربع   ( أدىن  داليل  لعامل  العام  التنظيم  برصد  فقط  يسمح  ال  حيث كونه  من 

حتليل أثناء  حماصرهتا  متت  داللية  عناصر  بني  ما  العالقات  لتداخل  الرتكيب   أيضا  مستوى  ِف 
 

1» On entend par carré sémiotique la représentation visuelle de l’articulation logique d’une 
catégorie sémantique quelconque « «. Greimas .A.J , Courtés .J ، Sémiotique dictionnaire 

raisonné de la théoriedu langage, Hachette ,Paris, 1979. P29. 
 . 47ميشال آريفيه وآخرون، السيميائية أصوهلا وقواعدها، تر: رشيد بن مالك، ص  -2
والايت املتحدة ) :ست، دانيال ابط، املربع السيميائي والرتكيب السردي ) جامعة فندربيل-3 النظرية السيميائية   ) املسار   ،وت.عبد اِلميد بورايال

 . 114ص،1/2013دار التنوير اجلزائر، ط التوليد الداليل )،
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استخدم   هكذا  السطحي.  بني   غرمياسالسردي  ما  العالقات  تداخل  تقدمي  أجل  من  املربع 
 . 1«اِلاالت السردية ) مربع اِلاالت ) 

 :هي 2«هذا النموذج مبن ابستخدام عدد من املفاهيم  »إىل أن  غرمياسوقد تطرق 

 العالقة البنائية. مفاهيم االتصال واالنفصال ضرورية لتأويل / 1

 نوعي االنفصال: انفصال املتضادات. وانفصال املتناقضات./ 2
السيميائي املربع  يظهر  أن  ميكن  األساس  هذا  استعمل  »وعلى  قبل كل  مشكلة  جتريدية  كخطاطة 

 . مدلويل
   2س                                                   1س              

 

 

 1س                                                   2س              

 عالقة تناقض. 

 عالقة تضمني. 

 3عالقة تضاد. 
 

 . 114صاملرجع السابق، دانيال ابط،  -1
2:  » Ce modèle est construit en utilisant un petit nombre de concepts non définis 

1/ Les concepts de conjonction et de disjonction, nécessaires pour interpréter la relation 
structurelle. 
2/ Deux types de disjonction, la disjonction des contraires et la disjonction des 
contradictoires «Algidas Julien Greimas, Du sens, Essais sémiotiques,éditions du 
seuil,1970.paris,P137. 

 . 45ص  .1/2010حممد القاضي، معجم السردايت، الرابطة الدولية للناشرين املستقلني، ط -3
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التجريد  »ألن ِف  مغرقة  شكلية  خطاطة  حدود  يرسم  األصويل  ِف  الرتكيب  اإلنساِن  الفعل  تتناول 
 . 1«صورته املثلى، أي ِف صورة عالقات مغرقة ِف الشكلية

مدرسته  غرمياسحتسس   مريدي  مع  واتفق  وشيئا    » ،  النص،  وجود  إىل  يدعوا  ما  شيء  هناك  أن 
 لغواي يتوالد منه ويتناسل عرب مسار توليديذي عدة مستوايت: مستوى تركييب سطحي وعميق،  

فيه  الذي  السيميائي  ابملربع  ويتناسل  يتوالد  املستوايت  هذه  من  مستوى  وكل  منطقي،  ومستوى 
 .2« واخلصوص، وعالقة التوفيق ثالث عالئق دينامية: عالقة التكامل، وعالقة العموم

 : )Les Unités Minimales(الوحدات املعنوية الصغرى  2/ 3/2

التعبري، واليت أثبتت جناحا انطالقا من املبادئ اللسانية واإلجراءات املستعملة واملطبقة على مستوى 
ختيل متفصل للعامل الداليل إىل وحدات  »وشيوعا كبريا، اقرتض غرمياس موازاة بني مستوايت مقرتحا 

)سيمات)د أو  للتدليل  )نيا  الفيمات  أو   ( التعبري  ملستوى  الفارقة  للخطوط  موافقة  وابرتكاز .3«، 
اإلختالف   مبدأ  على  الغرمياسي كذلك  مقارابته  اللساِن)Différence)التحليل  ِف  ومتثله   ،

األقل  الداللية   على  عنصرين  حبضور  تدرك  بنية  إطار  ما  ِف  وهذا  أبخرى،  أو  بطريقة  عالقة  تربطها 
 :كاليت  سيتم توضيحه ِف إطار التحليل السيمي

 :)e Séme(Lالسيمأ/

السيم   داللة  تتحقق  سابقا  ال  أشران  وكما  أخرى،  سيمات  مع  تقابله  ِف  الوحدة  »إال  هو  السيم 
يستعمل السيم   أمشل منها: السيميم،  إطار وحدة  إال خارج  حتقق  أن  ميكن  املعنوية الصغرى اليت ال 

 للصورتني: ميكن أن نقدم إذن، ولو بشكل تقرييب، الرتكيب السيمي )...) لتحليل املدلول
 : /إحساس /+/مستقبلي/+/مرح/ . ) األمل) -

 
 . 83/84ص– 1/2003ط –جمدالوي  –مسيولوجية الشخصيات السردية)رواية"الشراع والعاصفة" ِلنا مينة منوذجا)  –سعيد بنكراد -1
 . 39،ص  2016/ 1قادة عقاق، السيميائيات السردية)النشر اجلماعي اجلديد)، ط -2
 . 73،ص 1/2007ورات االختالف، اجلزائر طجوزيف كورتيس، مدخل إىل السيميائية السردية واخلطابية، تر مجال حضري، منش -3
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 : /إحساس/+/مستقبلي/+/كثيب/ .) اخلوف) -
 .1« . عن طريق هذا املثال نقف عند حدود املميزة الرئيسية للسيم املتمثلة ِف الوظيفة اخلالفية

عالقته مع عنصر أخر  وِبا أن السيم ال ميكن إدراكه إال ِف إطار البنية، فإنه ال يتحقق فعليا إال ِف  
اخلالفية وظيفته  إطار  )بنت»،ِف  و  )ولد)  الليكسمني  خبصوص  مثال  الوظيفة  هذه  ِف  وتتمثل   (  (

و1)س  )  الذكورة عالقات  2)س)    األنوثة)  )  حتكمه  نظام  داخل  وتنضوي  )س).  اجلنس  وحمور   (
 .2« ) والتدرج 2و س 1التقابل )بني س

 . النووية والكالسيماتبني نوعني من السمات هنا  غرمياسميز 

النووية   -1 تكوين  )Sémes nucléaires)السيمات  ِف  تدخل  اليت  تلك  وهي   :
 وحدات تركيبية أي اللكسيمات.

 : ترد ضمن الوحدات )classèmes)السيمات السياقية / الكالسيمات » -2

 .ليكسيمني أو بني صورتنيلربط بني الرتكيبية األكثر اتساعا واليت تقوم على ا

يعطيه   إذ  متغريا  السيم  هذا  جيعل  الكالسيم  فإن  الثابت  الشيء  تعطي  النووية  السيمات  فإذا كانت 
) فإننا جندها حتتوي على    املثال الكورتيس  ،ال معىن إضافيا، فلو أخذها متتالية ) الكلب ينبح كمث

وحت /ينبح/،  و  /كلب/  املكوننني:  توافقان  سيميتني  الكالسيم  صورتني  هو  سياقيا  سيما  أيضا  توي 
نا حنصل على اِليواِن/. ولكن إذا استبدلنا "كلب" بصورة أخرى مثل صورة " الضابط ينبح " فإن/

 .3« الكالسيم /اإلنساِن/
 

 . 167/168،ص 2012/ 1رشيد بن مالك ، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص ، دار اِلكمة، ط -1
 . 10ص  – 2000ط  –دار القصبة للنشر  ––مقدمة ِف السيميائية السردية )مكتبة األدب املغريب) –رشيد بن مالك  -2
 . 75/ 74لسيميائية السردية واخلطابية، تر مجال حضري ،صجوزيف كورتيس، مدخل إىل ا  -3
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النظام   من  اإلنتقال  بكونه  الوصفية  اللسانيات  تعتمده  الذي  التحيني  مفهوم  ِف  سابقا  أشران  وكما 
فإذا كانت   العلمية،  ذل»إىل  على  قس  اخلطاب،  ِف  الكالم،  ِف  يتحني  مضمر  نظام  ك اللغة 

 .1« الليكسيم الذي يتحني ِف السياق 

له   خنلص  أن  ميكن  ضمن  هو  وما  الداللة  عامل  ولوج  ألن  أن  اليسري،  ابألمر  ليس  العميقة  البنية 
إال بدارسة  فالداللة ال تستخلص ِلاله منعزال عن الشكل،  ة ليست عبارة عن مضمون مشيدالدالل

األخري   الوحداتيستاو هذا  بني  القائمة  العالقات  للسرد    عاب  غرمياس املكونة  يقرتح  ما  خالل  من 
)السيمات) أو )املعامن)، وهو أمر يقتضي التقطيع إىل وحدات داللية صغرى تسمي »من عمليات 

املعجمية  الصور  إىل  السيمات  أو  النص)املعامن)،  مسام  من  تنطلق  تشرحيية  استقرائية  عملية 
(Figures l’exelotique(    اخلطابية )التشاكالت)  اهليئات   Configuration)إىل 

discursives) 2ور التواتر« إىل احمل. 

الغرمياسية   املقرتحات  هذه  لفرضيات  إن  متثيال  بتطرفها  هيلمسليفجاءت  متيزت  ضمن    اِلاد  اليت 
العالمة   ملعىن  إطار  تصوريه  احملايثةِف  ب      مبدأ  يسمى   اليت  العملية  العالمة  ِبعىن»: Semiosisما 

 بني  أو  هيلمسليفن  املضمو   وشكل  التعبري  شكل   بني  متبادلة  افرتاض  عالقة  إبقامة  العالمات  تنتج
  فهذا  ويراد املثال،مسيأة، سبيل على لغوي، فعل كل  يقتضي املعىن، ذاإو  ، دوسوسريل واملدلو  الدال

 .3«السيميائية الوظيفة املصطلح
 

 . 17/18صاملرجع السابق، رشيد بن مالك ، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص ،  -1
 . 197، ص 2016/ 1قادة عقاق، السيميائيات السردية)النشر اجلماعي اجلديد)، ط -2

3"La sémiosis est l’opération qui, en instaurant une relation de présupposition réciproque 
entre 
la forme de l’expression et celle du contenu (L.Hjelmslev(- ou entre le signifiant et le signifié 
(F. Saussure)- produit des signes : en ce sens, tout acte de langage , par exemple implique une 

sémiosis- ce terme est synonyme de fonction sémiotique" .Greimas .A.J , Courtés .J ، 
Sémiotique dictionnaire raisonné de la théoriedu langage, Hachette ,Paris, 1979. P339. 
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التعبري. » صعيد  على  املطبقة  املنهجية  ابألدوات  املضمون  ماهية  فحص  ميكن  ِبقتضاها  واليت 
العامل   متفصل  فإن  يناظوعليه،  )السيمات)  صغرى  معنوية  وحدات  إىل  املميزة  الداليل  السمات  ر 

 .1لصعيد التعبري« 

تشاكلي   متاثل  ضمن  كذلك  جاءت  براغ  لكما  ملدرسة  الفونولوجي  إن  »،(Prague)لنظام 
أخرى،   )Les Sémèmes)السيميمات   بعبارة  أو  املميزة،  الداللية  السمات  تلك  ابعتبارها 

حتت   تندرج  اليت  الصغرى  املعنوية  الوحدات  ذلكتلك  من  مشكلة  معجمية  مفردة  مسارا    صورة 
السيمات من  عدد  بني  يتم  الذي  للرتابط  إال كنتيجة  تظهر  ال  هلا،  تقع  )Sémes)كامال  اليت   ،

متاما   الشأن  هو  احملتوى، كما  صعيد  الفونيمات  على  إىل  عالقتها    )Phonèmes)ابلنسبة  ِف 
 .2« الواقعة على صعيد التعبري (Les phemes)ب  )الفيمات) 

 : (Isotopie)التشاكل  3/ 3/2

تكرر لكونه  النصية،  مظاهر  من  مظهرا  جتليه  ِف  التشاكل  النحوية  العناصر  اللعدد    يعترب  أو  داللية 
عند   اخلطاب  ذلك،  غرمياسِف  ِف  عند    مسامها  الغموض  وإزالة  االتساق  عنصر  على  احملافظة  ِف 

للملفوظات   اجلزئية  ا»القراءة  اجلملةإن  حدود  خرق  من  ميكن  مدخال  لتشاكل  منه  جيعل  ما  وهو   ،
يتجزأ من الغرضية   ال  أن دراسة التشاكالت جزء  ذلك  النصية.  ،  )Thématique)جيداً جملال 

سو و  ليس  ذاهتا  ِف  النصالغرضية  وصف  مقومات  من  مقوم  بني مي  )...)  ى  تقوم  أن  كن 
هتبه بذلك  التشاكالت املائلة ِف النص عالقات تنشأ عنها " حزم " تتحرك فيه فتتعاقب وتتقاطع و 

 .3« خصوصيته وطاقته الداللية 

عن   نلفيها  سيميائي    غرمياسوالتشاكالت  وتشاكل  داليل  تشاكل  صنفني:  فإن »على  وهكذا 
داللية بتشاكالت  األمر  يتعلق  مفهومية:  طبيعة  ذات  غالبا  هي  تظهر  اليت  األوىل    التشاكالت 

 
 . 10ص  – 2000ط  –دار القصبة للنشر  ––مقدمة ِف السيميائية السردية )مكتبة األدب املغريب) –رشيد بن مالك  -1
 . 198، ص 2016/ 1قادة عقاق، السيميائيات السردية)النشر اجلماعي اجلديد)، ط -2
 91ص ، 1/2010حممد القاضي، معجم السردايت، الرابطة الدولية للناشرين املستقلني، ط -3
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امل)...) املقولة  على  تلعب  ع  اليت  /حيواِن/  مثال  عدم  /زدوجة  املناسب  من  يبدو  لكن  إنساِن/، 
على املقوالت الداللية وحدها /الحي/ اخل...)، أل  قصر مفهوم التشاكل  ع  / حي/  ن صور )مثل 

أقسام   ِف  لالخنراط  أيضا  هي  قابلة  النووية،  ابلسيمات  املشكلة  الكوِن  املادي  املستوى  )العامل) 
أي   للقراءة ِف نص معطى،  استخلص  وابلتايل أتسيس مستوى مستقل  تشاكل سيميولوجي: وهلذا 

حتية= ِف  راستيي)  واإلحبار   Salut)ف.  الوليمة  سيميولوجية:  تشاكالت  ثالثة  ملالرميه)  )شعر 
 .1« والكتابة

 التقابل السيمي:  4/ 3/2

األضداد الثنائية    »، وتعد  وكما أشران سابقا أبن الداللة مبنية على الوظيفة التقابلية واخلالفية للسيم
ما  لثنائية  حمققني  سيمني  تقابل  بني  مشرتكة  نقطة  وجود  تقتضي  أهنا  غري  للداللة،  األساسية  البنية 

 . ) Axe sémantique )وهذا ما يعرف أو ِبا يسمى احملور الداليل  ،2« للتضاد 

 

 

 

 

 

 
 

، 1/2007مجال حضري، جوزيف كورتيس، مدخل إىل السيميائية السردية واخلطابية،  دار العربية للعلوم انشرون )منشورات االختالف)، ط رت-1
 . 83ص

 . 107،ص 2012/ 1رشيد بن مالك ، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص ، دار اِلكمة، ط -2
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 1املعرفة: ينجم عن تقابل ثنائية ) العلم ) و) اجلهل ) حمور »وكمثال على ذلك 

 معرفة )م)                                        

 )2جهل )م                      )              1علم )م                 

 2ك   :  ( Paul RICORUT )وكما يقرر بور ريكور  »
 .عالقة ضدية       علم )م) جهل. 

 .عالقة تناقضية     علم )م) ال علم.
 ال جهل. جهل )م) 

 .عالقة إقتضائية    ال علم )م) جهل 
 )تضمنية)           ال جهل )م) علم.

 العميقة والسطحية:  التشاكل بني البنيتني: 3/3

والعميقة السطحية  البنيتني:  مفاهيم  بسط  خالل  من  سبق  مما  أساسيتان  ،  تبني  ركيزاتن  ألي  أهنما 
سيميائي   نظرية  حتليل  إطار  وبذلك  اه  لستكنهتدف  اليت  غرمياسِف  احملكي،  البنية »داللة  تعد 

 . 3« البسيطة تفجريا للبنية األوىل ِف عناصر مشخصة أي خلق معادل تصويري ِلد مفهومي
السطح مستوى  على  عمليات  إىل  تتحول  العمق  مستوى  ِف  التنظيمية  األشكال  أن  فمن  »ِبعىن 

املتنوعة،   العالقات  من  سلسلة  ضمن  ببعض  بعضها  املضمونية  القيم  من  جمموعة  ارتباط  خالل 
بني   االنتقال  عملية  جيعل  مما  التنظيمية،  األشكال  أوىل  على  حيتوي  املستوى  هذا  إن  القول  ميكن 

ل بني  وهذا ما يثبت وجود تكام  ،4«املستويني التجريدي)العميق)، واحملسوس )السطحي)أمرا ممكناً 
 

 . 205،ص 2016/ 1عي اجلديد)، طقادة عقاق، السيميائيات السردية)النشر اجلما -1
 . 205ص، نفسهاملرجع    ادة عقاق،ينظر: ق -2
 . 32ص – 1/2003ط –جمدالوي  –مسيولوجية الشخصيات السردية)رواية"الشراع والعاصفة" ِلنا مينة منوذجا)  –سعيد بنكراد  -3
 . 196،صاملرجع نفسهقادة عقاق، -4
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األخرى  ،البنيتني تستدعي  البنيتني  من  البنية  » ،  فكل  السطحية،إن  البنية  تستدعي  ابعتبار العميقة 
ابخلطاب وعالقاهتا  امللفوظات  إبنتاج  متر  ال  السردية    ،الداللة  ابلبنيات  خطاهبا  ِف  موصولة  هي  بل 

ملفوظات    املنتجة إىل  املمفصل  البنية   للخطاب  األخرى  هي  تستدعي  السطحية  البنية  إن  حىت 
شفرات  ،  العميقة من  حتمله  من    ،(Indices)وإشارات    (Codes)ملا  دالليا  حلها  تقتضي 

 .1« ة ورائها  البنية السطحيةخالل عوامل للتقابالت الضدية الكامني
سيميا    غرمياسيقرتح  وبذلك   بنيات  بني  التمييز  التوليدي  املسار  يسميها  اليت  البينائية  الشبكة  ِف 

خطابية،   سيميا  وبنيات  مييز    »سردية  سردية،  السيميا  البنيات  بني  السيميا   غرمياسمن  البنيات 
سردية الرتكيبية ) الرتكيب السردي األساسي والرتكيب السردي السطحي ) والبنيات السيميا سردية 

بني الداللي  العالقات  حتكم  اليت  القوانني  مشروعنا  يوضح   .( السردية  والداللة  األساسية  الداللة   ( ة 
إىل نظرية املربع السيميائي  ذلك من املناسب النظر  أجل  هذه املركبات السيميا سردية، من  خمتلف 

يقرتحها   املربع    غرمياساليت  أن  كيف  وتبيني  األساسية،  الدالليات  عالقات  لشبكة  كنموذج 
السردي   الرتكيب  أوجه  بعض  مع  للتماثل  قابل  السيميائي  ،2« السيميائي  املربع  أن  الذي ِبعىن 

العميقة  نتمثله   البنية  النص،  ِف  قراءة  منظومة  عند  فيه  تنعكس  الذي  اجلانب  البسيطة هو  البنية 
أكثر مع اقرتاح    ،للمعىن لنموذج العالقة بني الدالليات األساسية،   »غرمياس وميكن توضيح الفكرة 

املمثلة ِف املربع التقسيمي، والرتكيب السردي، املمثل ِف املربع املوضعي لالنتقاالت، هذان املربعان  
 مت تقدميهما على الشكل اليت: 

 2م                1م                      2س               1س            

 1مِّ                 2مِّ                       1سِّ                2سِّ             

 3«املربع التقسيمي                   املربع املوضعي لالنتقاالت                          
 

وزيع، املدينة اجلديدة)تيزي وزو اندية بوشفرة، مباحث ِف  -1 ،  1/2008)، ط-اجلزائر–السيميائيات السردية، دار األمل للطباعة والنشر والت
 . 32ص

والايت املتحدة ) :دانيال ابط، املربع السيميائي والرتكيب السردي ) جامعة فندرب -2 النظرية السيميائية   )   ،وت.عبد اِلميد بوراييلست، ال
 . 113ص،1/2013دار التنوير اجلزائر، ط اليل )،املسار التوليد الد

 . 116دانيال ابط، املرجع نفسه، ص -3
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ينبغي أن منيز ِف هذا السياق بني مستويني ِف البنيات السيميوسردية، »من خالل هذين الشكلني  
األساسي، املستوى  إليها   ِف  ترهتن  اليت  والقواعد  داللة  توليد  على  تعمل  اليت  االختالفات  تنتصب 

وِف   املستوى،  هذا  ِف  جيري  ملا  متثيل  هو  السيميائي  املربع  إن  احملددة،  الوضعيات  بني  املسارات 
عنها الفواعل، وتتحول املسارات  قيم يتحرى  إىل  فإن الوضعيات تتحول  أكثر  سطحية،  املستوى  

 . 1« رديةإىل برانمج س

الشكلني  كما   هذين  خالل  من  السيميائي،  متاثالنالحظ  خطاطة  ملربع  مع  التجريدية    غرمياسأي 
السردي   الرتكيب  أوجه  ميكن    »السطحي،  بعض  األول  إىل  ابلنظر  هذا  الثاِن  االقرتاح  أولنا  ما  إذا 

  ( تناقضيا  تضادا  يوافق  املوضعية  املزدوجة  االنتقاالت  بتضاد  املمثل  السردي  التضاد  أنذ  إدراك 
) للمربع التقسيميمادامت االنتقاالت املزدوجة للمربع املوضعي توافق حدود املربع   غرمياسخطاطة  

 .2« التقسيمي 
تك ضمن  ونوبذلك  السردية    التحويالت  البنية  ضمنية  منطقية  السيميائيات  مستوى  على 

العميقة،   السيميائيالسيميائية  املربع  ِف  رأينا  تتمثل كما  البسيطة ،اليت  البنية  املستوى  على  بينما 
التحويالت  خت هذه  والفصلة  تص  الوصلة  اِلالة  عمليات  فواعل  سيتضح بني  القيمة، كما  ومواضيع 

الحقا،   الدراسة  هذه  من  التطبيقي  العمل  ِف  ،أكثر  القول  السطحي  »وخالصة  املستوى  فإذا كان 
ِف   وكان  اِلاكية.  هليكل  املنظمة  والتحوالت  اِلاالت  بتنظيم  يتكفل  )السردي)  األول  مكونه  ِف 

حيين اليت  الصورية  املسارات  بتنظيم  يهتم  الثاِن)اخلطايب)  التشاكالت مكونه  بواسطة  النص  ها 
على   املسقطة  عملياته  وشبكات  عالقاته  نظام  خالل  من  يتكفل  العميق  املستوى  فإن  اخلطابية، 

السيميائي عمق  -املربع  ِف  الكامنة  املنطقية  للعالقات  األساسي  الضابط  سابقا  أشران  ابعتباره كما 
 .3السطحية«لنص واملتحكمة ِف بنيته ابكتشاف بنية الداللية العميقة املؤسسة ل-النص

 
 . 20/21ص  –  1/2006ط –)مكتبة النقد األديب)السيميائيات السردية   - رشيد بن مالك -1
والايت املتحدة ) ، دانيال ابط، املربع السيميائي والرتكيب السردي ) جامعة فندربيل -2 ) املسار  النظرية السيميائي  ،وعبد اِلميد بوراير  تست، ال

 . 117ص،1/2013دار التنوير اجلزائر، ط التوليد الداليل )،
 . 215، ص 2016/ 1قادة عقاق، السيميائيات السردية)النشر اجلماعي اجلديد)، ط -3
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 بعض املآخذ عن السيميائيات السردية: / 4

راودهتم  والباحثني    رسنياالدإن   النظريةقد  هذه  حول  عديدة  وتساؤالت  تسلم   ،إشكاالت  فلم 
غرار املناهج النقدية األخرى من بعض املآخذ واإلنتقادات اليت وجهت  على  السيميائيات السردية 

اكتنففإليها، الغموض    غرمياسنظرية  قد  من  ومفاهيمها  الكثري  مصطلحاهتا  ولعل  لسبب كثرة 
غرمياس روافدها  نظريةالشمولية  لاِلثيث  سعي  ال  بتنوع  هو  وغموض  ومرجعياهتا  تعقيد  إىل  أدى  ذي 

إجر  أرادها  اءبعض  فقد  للنقد  كل طرح علمي ومعرِف.نظرية تستوعب  غرمياسهتا،  عرضة  مما جعلها 
تعرض املربع السيميائي  صر  ال اِلالتطبيقي، فعلى سبيل املثال    التقومي. إن على الصعيد النظري أمو 

النقد   من  برميون-  »غرمياسجعلتللكثري  يضيف  جتاوزها.    -كما  إبمكانه  هفوات كان  ِف  يقع 
لقد وضع ِف أتون اختبار غري مرفق، ال تربطه ابملنطق املألوف أي صلة، وخباصة فيما يتعلق بنظام  

ابلعكس. وليس  )فقري)  يقتضي  ثري)  )ال  يكون  تواليها، كأن  ِف  أو    العالقات  االحنراف  فهذا 
املصري  يتوقف  سوف  وعليه  الرتكييب  املثال  حركية  لتطبيق  املدفوع  الثمن  هو  املألوف  عن  اخلروج 

 .  1« ن يكون مقصورا على حمور التناقضات، ليس إال أالسردي على 

السيميائي كذلك   املربع  أاثر  "كما  حيث  (Petito)"  بتيتوشكوك  من  سالمته  على  أنه »فعلق 
جبعله   تعديله  مقرتحا  املتناقضات  بني  واملازجة  املركبة  اِلاالت  يراعي  ال  وأنه  الداليل،  النظام  يبسط 

 .2« شكال ذا مثانية أضالع

اجلزائري الناقد  وجند  التشاكل  ملفهوم  انتقدات كثرية  وجهت  املالك   كما  سبيل  مرات  عبد  على  ض 
ينتقد أنه:  غرمياس    املثال  على  التشاكل  عن  مفهومه  وحدة »مقدما  عرب  داللية  لعالقات  تشابك 

 
 . 219/220،ص املرجع السابق قادة عقاق، -1
 . 99، ص 1993، الدار العربية للكتاب، Greimasحممد الناصر العجيمي: ِف اخلطاب السردي نظرية غرمياس  -2
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وابلتعار  ابلتكرار  إمِّا  وإجياابألسنية،  وسلبا  وعمقا  سطحيا  أوسع   ،1«ض  بدالالت  محله  وبذلك 
 .غرمياس وأمشل من مفهوم

النتقادات وت بتأثري من بروب وتنري  غرمياس  عديالت من كما تعرض النموذج العاملي الذي صاغه 
حيث ذهبت إىل القول إن هذه الرتسيمة العاملية غري مقنعة  »آن أوبر سفالد قبل الباحثة املسرحية  

لكوهنا   وئيتها،  مقر  حيث  ترى–من  خاانهتا    -كما  ِف  العوامل  موقعة  ِف  خلل  على  تنطوي 
دة مرسل  اِلقيقية، فثمة مجلة مفتاحية لقراءة الشكل: املرسل يطلب من الذات حتقيق موضوع لفائ

إىل املوضوع أن مير من املرسل إىل الذات مث  جيب  أن السهم  إىل    -إليه، وهذا  يعنن  ال من املرسل 
  فاملرسل ال ميكن أن يطلب شيئا من املوضوع لكونه مسعى  -املوضوع كما جيسده الطرح الغرمياسي

ذاات  ما  .2« وليس  ترميم  أجل  اقرتحت  ومن  خلال  سفالدآن  رأته  لترببر    ترمسية  أوبر  قليلة  مغايرة 
 3املقروئية :

 مرسل إليه         مرسل 
 الذات           

 
 موضوع        

 معارض         مساند    
السردية  أو  السيميائيات  عليه  تؤاخذ  ما  اعتنائها  كثر  دون  بكثرة  البسيطة  العالمات  املعقدة  دراسة 

ال التصنيف  ِف  حيدده  فمثال  بنكراد  غرمياسذي  سعيد  شأنه  ِف  يرى  الفضائية،  أن »للبنية  ميكن  ال 
 . 4«النصوص السردية املعاصرةفضاائت إىل رحابة اِلكاية الشعبية النمطية يتجاوز حدود 

هذه االنتقادات وغريها   الباحثني  انبعة  رِبا  جمموعة من  أبن السيميائيات  من نظرة الكثري من  تظل 
معرفيا  االقرتاحات   منها كياان  متني  قائما  أكثر  أساس  ماعلى  عليه كذلك  ؤات  وأكثر  معظم  خذ  أن 

 
ويت، ط -1  . 247/ 246،ص1،1998عبد املالك مراتض: ِف نظرية الرواية )حبث ِف تقنيات السرد)، عامل املعرفة، الك
 . 226/227،ص 0162/ 1قادة عقاق، السيميائيات السردية)النشر اجلماعي اجلديد)، ط -2
 .17املرجع نفسه،  صقادة عقاق،  3
 . 87ص-2/1994ط –منشورات دار االختالف –سعيد بنكراد مدخل إىل السيميائيات السردية اململكة املغربية  -4
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ِف    و جها هنجا شكالنيا  اإلنتهوغريها  عد احملددات االجتماعية والثقافية  بالدراسات السيميائية تست
الناق يقول  يكون   »عبد احلميد بورايواجلزائري    دذلك  أن  عن  بعيدا  يزال  ال  البنوي  التفسري  هذا 

البنيات  مستوى  عند  يتوقف  أبنه  لتتذكر،  شيئ،  قبل كل  للنصوص.  مكتمال  سيميائيا  حتليال 
ترجع   نصية  ظواهر  عناصر  بعض  إال  اِلسبان  ِف  التحليل  هذا  يضع  ال  ذلك  إىل  أضف  اخلطابية، 

إ أوال  ترمي  اِلقيقة،  ِف  السيمياسردية،  البنيات  تشكل  إىل  اليت  اِلاالت  أو  القيم  عن  الكشف  ىل 
 .1« العامل الداليل الذي يفرتضه النص

بعضنستشف   ل  طروحاتاأل  من  وإملامه   ،غرمياسسيميائية  النقدية  اجلزائري  الناقد  وعي  عن 
اإلجرا النظرية  ءبتفاصيل  ِف  لوحاجتها  ات  آيل  إسقاط  بعمليات  يقوم  الدارسني  من  فكثري  لتعديل، 
 جنسه.راعاة خصوصيات كل نص وطبيعتهو دون معلى مجيع النصوص جتارهبم النقدية 

د.قادة عقاق  وِف األخري   إليه  ذهب  إىل ما  أهنا هذه النظرية    من رأي الكثري ِففعلى الرغم  نذهب 
بروب   لعمل  استنساخ  اِلكاية  جمرد  مرفولوجية  أهنا » ِف  وصاحبها،  النظرية  هذه  حسب  ولكن 

منظم   ِبجهود علمي  خالهلا   -ريخ علم األدبسيحفظه هلا ات  –قامت  ضبط كثري   استطاعت من 
 .2« األديب السردي خباصة اخلطاب أيل اخلطاب اإلنساِن بعامة، واِلكي، من آليات اشتغا

 

 

 
 

 . 501، ص1/2013دار التنوير اجلزائر، ط النظرية السيميائية )املسار التوليد الداليل، ،وعبد اِلميد بوراير ت -1
 . 234،ص 2016/ 1قادة عقاق، السيميائيات السردية)النشر اجلماعي اجلديد)، ط2
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 ."خشيبةة "حكاي/4

 ". بنت الصيادثليجة"/حكاية5

 الربمة". ة/حكاية "موال6
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 :النماذج التاليةتنربي طريقة التحليل هذه وفق : أوليات منهجية

 .امنوذج البنية السردية ومساره-1

 جتلي هذه البنية على املستوى اخلطايب.-2

 حتديد املربع السيميائي ِف البنية الداللية العميقة. -3

السردية،   البنية  ميكن  دراسة  تشكل  فال  البعض  متكاملة،  بعضها  عن  عناصرها  ِف  املتمثلة  فصل 
من خالل عالقات  ِف أشكال تصويرية خمتلفة  يتولد  ألن املعىن    ؛الداليلفالسردي واخلطابياملكونني  

يع اليت  والتضمني  والتناقض  تشخصيها،  التضاد  إىل  السيميائي  املربع  التعالقات  مل  متثل  هذه  اليت 
 ة. ليالبنية الداللية األو نواة 

القيم  » لنسق  السنن  النقل  حتكم  اليت  القوانني  معرفة  يعن  الضرورات  هذه  على  التعرف    من إن 
املست ِف  سردية  عناصر  إىل  التقسيمي  هنااملستوى  ومن  صحيح.  والعكس  املؤنسن  هذا   وى  فإن 

ال يسمحالبحث  منهج  إقامة  إىل  سيوصل  صارمةنظري  مقاييس  )العابفضل  القيم  نسق  مل  ابستخراج 
ا ذلكالداليل  ويتجاوز  األدىن)  النسق  التجليإىل  طريق  عن  املفرتض  مثل  .لتقسيمي  حتليال  ..،إن 

بفضل  الزمة  بصرامة  جيري  أن  ميكن  التحليل    هذا  مستوايت  من  عدد  ابخلصوص،ِف  تداخل 
 . 1«حدود،حتوالت سردية،نقل املوضوعات،النموذج العاملي،اجلهات

فهمه احملكيبو  على "الطوابق" القائمة ال يكون  »:تصور ابرت ِف  ِبتابعة سرد القصة وإمنا ابلتعرف 
فقراءة   عموداي،  ضمنيا  يبدو  حمور،  على  السردي  "للخيط"  األفقية  التسلسالت  وإبسقاط  فيها 

 . 2«بل ابالنتقال من مستوى إىل آخر )مساع) احملكي ال تتم فقط ابملرور من كلمة إىل أخرى، 
 

والايت املتحدة)، ت.عبد اِلميد بور  -1 النظرية السيميائية )املسار   ،وايمقال املربع السيميائي والرتكيب السردي، دانيال ابط )جامعة فندربيلت،ال
 . 115، ص1/2013دار التنوير اجلزائر، ط التوليد الداليل،

)،  -اجلزائر–اندية بوشفرة، مباحث ِف السيميائيات السردية، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، املدينة اجلديدة)تيزي وزو  -2
 43،ص 1/2008ط
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ضرورة  السيميائيات  تؤكد   وهذعلى  األديب،  النص  ِف  العوامل  هذه  محيد  حضور  إليه  أشار  ما  ا 
 . 1«على أن خلو النص من هذه العالقات معناه أنه نص مل تكتمل صياغته»قوله: ِلمداِن ب

 (:  وسعد الزانيت  حتليل حكاية ) ذايب/1

 تقدمي احلكاية:

الزانيت) هي حكاية فرعية ضمن جمموعة  جتدر اإلشارة أوال أبن هذه اِلكاية الشعبية )ذايب وسعد 
أو   أحد املقتطفات  عبارة عن  فهذه اِلكاية  قول الراوية  قصصية شعبية متداولة ِف املنطقة وحسب 

بنخامل سرية  جمموعها  ِف  تروي  املتفرعة،  وبعض   تارات  اجلزائري  اجلنوب  ِف  خاصة  الشهرية  هالل 
ا ِف  ذايب  البطل  شخصية  وتعد  له،  اجملاورة  املختاملناطق  الشعبية  الرواية  هذه  تركز  حيث  ارة  لطليعة 

إبراز شجاعة اندرة وحكم للبطل    ةعلى  أعداء    )  ذايب)  وفطنه متوقدة  جماهبة  هبا ِف  يتوسل  الذي 
املدعو   وخصمه  الزانيت)القبيلة  قبيل)سعد  زعيم  بعد    .الزانتينية  :  من    استغاثةخاصة  ذايب  يتلقاها 

اهلاللية  طرف اجلازية   ( قبيلته  األحداث  )زعيمة  تتطور  وهكذا  وتتصاعد  ،  الرواية    لتمتزجوتنمو 
 وتتلون وتتزخرف على مر الزمان.ابملخيال الشعيب التارخيية 

 :اخلطابمستوى حتليل  1/1

اخل معاجلة  وجتزيئها،    طابميكن  املقاطع  حتديد  وفق  معُه  هيوالتعامل  من  »واملقطوعة  جمموعة 
حملتوى  اِلقيقة  الوحدة  وتعد  متكاملة،  بنية  فهي  العالقات  من  خمتلفة  ألشكال  ختضع  املتتاليات 

املقطوعات من  بغريها  ارتباطها  ِف  نسبية  حبرية  تتمتع  وهي  الداليل،  املستوى  على  ِبعىن ،2« القصة 
  معيار تحكم فيها  يفهي ِبثابة قصة قصرية  بداية و وسط وهناية،  ن املقطوعة السردية متثل قصة هلا  أ

 
جدة )السعودية)،  1998،مارس7العدد ، 27ايت )منوذج شعري)، جملة عالمات ِف النقد اجلزءمحيد ِلمداِن، التحليل العاملي املوضوع -1

 . 168ص
 138، ص1/1986عبد اِلميد بورايو، القصص الشعيب ِف منطقة بسكرة )دراسة ميدانية)، املؤسسة الوطنية للكتاب ابجلزائر، ، ط -2
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و و ،  نسبيا  أحداثهاستقاللية  اك  منطقي املكانية  الفعل  االنتقاالت  ِف  املسامهة  الشخوص  وكل  تغيري 
 الرتكيبة اخلطية للحكاية.إضاءة يساهم ِف ما ميكن أن 

 املسار السردي: 1/2

التمهيدية: السلطان  يوهالوضعية  أبيه  موت  بعد  وظروفه  البطل  شخصية  لتقدمي  متهيد  عن   عبارة 
 [. يمتو للشرذايب مع مِِّ .....بكري كقالمن: ]  أوتبد وبقائه مع أمه وحيدا 

 املقطع السردي األول:

 [  منني خضا... ماعرفوه من النهارات قالهنار ول الراوي: ]يبدأ من ق:أ/الوظائف اإلستهاللية 

السلطان،    يوه أبيه  موت  بعد  وظروفه  البطل  شخصية  لتقدمي  متهيد  عن  الرحيل  عبارة  قرر  وكيف 
 لالعتماد على نفسه ِف كسب املال.

 مت بناء هذا املقطع بتحديد الوحدات النصية التية: لقد  :عوامل الوظائف دراسة 

 افتقار ذابب بن غامن للمال.  :افتقار

بشد الرح  إصالح اإلفتقار: إىل الصحراء واإلمت  لريعى    تفاق مع الشيخال  الذي صادفه ِف الطريق 
 ه مقابل مشاركته ِف الربح.غنم

إفتق املال          اكتساب  ِف  ومساعدرغبة  اتفاق  للمال          رحيل           ةار  الشيخ         
 حتقق اكتساب املال. 

 البحث على ذايب أبمر من اجلازية اهلاللية. ب/

 [.لسلطان ... مايبقاش ِف الصحرا وحدومضرابِف من قول الراوي: ]يبدأ 

 ميكن حتديد الوظائف التالية :  : الوظائفعوامل دراسة 
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 .وقبيلتهامضايقة سعد الزانيت للجازية اهلاللية : إساءة 

 دبر وطلب املساعدة ِف كيفية التصدي لظلم سعد الزانيت. : جلوء اجلازية للشيخ امل وساطة

أو الشخصية    انطالق : انطالق رجال من القبيلة اهلاللية أبمر من اجلازية وِبساعدة الشيخ املدبر 
 املساعدة للبحث عن ذايب ِف الصحراء.

اإلساءة طريقة تقومي  خالل  من  عرفوه  الذين  قبيلته  من  فرسان  طرف  من  ذايب  على  العثور   :
عجز   سبب  عن  هبا  اليت كشف  واِلكمة  الفطنة  لكفاءة  ذايب  وامتالك  عليه  مناداهتم  عن  ردوده 

 هؤالء الرجال ملساعدة اجلازية ِف محاية القبيلة. 

 ذايب بني اإلعجاب واإلزدراء: :املقطع السردي الثاِن 

 . [قصد ذايب الشيخ .... حيسبو درويش]:  ول الراويمن ق يبدأ

غري بتصرفات  يقوم  ذايب  اللجامبكان  وجهة  السرج  لوضعية  والتمويه كقلبه  للتضليل  كذلك  ،  ة 
ملعاتبيه  يشرح  أن  دون  فقط  فرسني  مقابل  نوق  من  ميلك  ما  لكل  أو كبيعيه  فرسة  امتطائه  حني 

 .ذي جيده مناسباً ويوفر ذلك للوقت الاِلكمة من تصرفه كان ال يبدي ما يبطن من حيلة 

 ميكن حتديد الوظائف التالية ِف هذا املقطع. 

بنات القبيلة  إساءة أمرت  حمرج حينما  قصد حيث وضعته ِف موقف  لذايب بدون  إساءة اجلازية   :
 كل ما ميلك.   هدائهمإلابستقباله فاضطر 

فطن  وساطة بفضل  إرسال    ة:  ِف  واملتمثلة  للجازية  املشفرة  رسالته  بعث  يستطيع  وكفاءته  ذايب 
 عظام يلفها جلد مث السعي إلصالح املوقف.
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أضعاف ما خسره بفضل كفاءة التلميح والفطنة  :  تقومي اإلساءة   على  حيصل  أن  ذايب  استطاع 
 .اخروف ثالثنيانقة مقابل  ى ثالثنيحصوله عل املتوقدة ِف

 حتقيقذايب للنصر وزواجه من اجلازية.:السردي الثالثاملقطع 

 . [روح ايزمان... وخلى اجلازية حبملها]:  من قول الراوييبدأ 

 إغارة سعد الزانيت على قبيلة بن هالل.: إساءة

 .انطالق ذايب ِبفرده وجماهبة عدوه: صراع

 صراعه العدو ِبفرده.احتفاظ البطل أبجلمةاخليل كدليل قاطع عن : احليلة( العالمة )

 ابلغنائم . والظفر عليه قبيلة سعد الزانتي تا استحوذاسرتجاع م : تقومي اإلساءة

اجلازية  :  االمتحان الصعب من  ذايب  لكنها أيطلب  القبيلة  فرسان  عند  من  لفرسه  جلام  تعريه  ن 
منأجل اسرتجعه  ِبا  ذايب  ليفاجأها  واحد  وال  جتد  أمرممل  ينكشف  وهنا  عموم  ة،  ه كأبطال  تأبناء 

 مزيفني وأن ذايب هو البطل اِلقيقي.

 على بطولته ورفع شأنه ِف القبيلة اهلاللية.  له : زواج اجلازية من ذايب كمكافأة اجلزاء

زوجهااستفزاز اجلازية  تستفز  قصد  :  غري  أن   عن  منه  يقينا  هلا،  حبه  رغم  فيطلقها  يغضبه  بكالم 
 رايدة للرجل.السقف واحد ألن األولوية و  فطنتهما وفصاحتهما ال جتتمعان حتت

 ذايب الرحيل مرة أخرى إىل الصحراء ويهيم فيها لسنوات. : يشدُ رحيل

  .يتان: رجوع ذايب لالنتقام من سعد الز املقطع السردي الرابع

 .[عطا ذايب الوقت لعطاه...دار فيهم مادار]:  قول الراوي يبدأ من
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 :  الوظائفعوامل  

 خبار قبيلته من بعيد. أع عن : كان ذايب رغم بعده عن الداير يستطل استطالع

 : شوقه لوطنه ومن حيب جعله يهم ابلرجوع.افتقار

 : الرجوع إىل قبيلته واكتشافه البنته وتقبيلها. إصالح االفتقار

لبناالتهديد تقبيله  طريقة  ِف  متثلت  مشفرة  رسالة  ذايب  يبعث  ِف :  اخلوف  ليزرع  الزانيت  سعد  ت 
 . هبلق

 .مصري القبيلةحيسم فيها  انيتبني ذايب وسعد الز  : مواجهة فردية صراع

بنانتصار: لقبيلة  نصراً  يتوج  غامن  بن  ذايب  لقضا  انتصار  وموت  ئهالل  أعدائهم  أشرس  على  هم 
 زعيم الزانتيني. 

أتمإ خاذا  قد  الذات  أن  جند  السردي  املسار  رحيلضلنا  منذ  الثالث  االختبارات  هذه  غمار  ها  ت 
 دافع اإلحساس ابلواجب والذود عن أبناء القبيلة.باألول لتكوين شخصيتها مادايً 

الرتشيحي أثبتاإلختبار  خالله  من  الذي  اإلختبار  وهو  خت  الذات كفاءهتا  ت:  للاليت  ِف  نجاح  وهلا 
 حتقيق الفعل وإجناز املوضوع. 

ينجم عنها دخول الذات ِف صراع  : هو اإلختبار الناتج عن فعل اإلساءة حيث  اإلختبار اِلاسم
 . يتوج ابنتصار يؤدي إىل تقومي اإلساءة

التمجيدي االاإلختبار  هذا  ليأيت  املزيف  البطل  من  إدعاءات  حاصل  يكون  مييز  :  ختبار كفيصل 
 بني البطل اِلقيقي والبطل املزيف.
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ال القوي  الدافع  واإلساءة كان  ابلبغض  الشعور  البطل    ذيإن  أو  الذات  من  هذه  خيجعل  وض 
اإلساءة تقومي  أجل  من  الثالث  على  ،  االختبارات  يعمل  وابلتايل  والقبلي  الشخصي  املستوى  على 

جددة واملتعددة  األخرى ِف بناء النص السردي اليت متثل براجمه املت هي خلق متتاليات سردية تساهم
 .الشعيبليوهذه مسة من مسات القصص البطو ات اإلساءات والتقومي

 : العامليةالبنيات أ/ 

ذوات  ثالث  هناك  أن  النص  هذا  ِف  السردية  والربامج  الوظائف  خالل  من  حتديده  ميكن  ما 
الز متداخ وسعد  ذايب   : هم  الصراع  ِف  الضدية يتانلة  الثنائية  على  مبن  حاسم  صراع  إنه  واجلازية   

 العاملية للنص وفقا للرتمسة التالية : )البقاء والفناء) لذلك ممكن اقرتاح اليه البنية 

 إليهاملرسل               املرسل                     

 ة) مالعمو )أبناء            )  )اجلازية  

 املوضوع 

 )حتقيق األمن واالستقرار) 

 الذات                                  املساعد         يقاملع 

 ِليلة واملال))سعد الزانيت)                                            )ذايب بن غامن اهلاليل)                                   )الشجاعة وا

ب وحتقيق موضوع  حيث تبدأ الوضعية بني إرسال اجلازية لثلة من أبناء قبيلتها للبحث عن ذاي
القيمة )األمن واالستقرار) للقبيلة، حيث يظهر املساعد ِف صفات ذايب وكفاءته البطولية وتربط 

ل سعد الزانيت املعيق أو  الذات/اجلازية ابملوضوع واملساعد ِف ذلك هم أبناء العمومة وبينما ميث
 . املعارض
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اتصاهلا ِبوضوع القيمة وما تعشيه من  متثل عالقة الذات ِف : برانمج الكفاءة واإلجناز 1/3
حتوالت متتالية هي أساس املسارات السردية اليت تتمظهر ِف ضربني من الربامج السردية ومها :  

 برانمج الكفاءة وبرانمج اإلجناز. 

والكفاءة كما هو معلوم توافر الشروط لتحقيق اإلجناز، وِف النص قيد الدراسة جند ان ذايب 
 الفعل اليت تؤهله كذات فاعلة وهذه الكيفيات هي: توافرت فيه كيفيات 

 / إرادة الفعل: ذايب يعمل على الذود عن قبيلته.1

االستنجاد به لىب   د/ وجوب الفعل: يعتقد أنه جيب عليه محاية قبيلته      رحيل ذايب ولكن عن2
 النداء ألجل محاية قبيلته. 

فهو يعرف كيف ينتصر على عدوه ابلفطنة  / معرفة الفعل: /ذايب/ ميتلك معرفة محاية قبيلته 3
 والبسالة وإعداد العدة. 

 / القدرة على الفعل: /ذايب/ يستطيع محاية قبيلته فهو ميتلك كفاءة تساعده على إجناز الفعل. 4

/  1إن عالقة الصراع ِف القصة بني ذايب وأبناء قبيلته، سيولد  عنها حتماً برانجمني سرديني : 
برانمج سردي مضاد للذات من فعل الذات املضادة كما ظهر ذايب   /2برانمج سردي للذات و

 ِف املقطع بطالً مزيفا اي مل يقم ابلفعل حسب إدعاء أبناء قبيلته وميكن صياغة النتيجة كالتايل:

 ف) [ م االنتصارف)       )فم االنتصارف: ] )ف

القيمة   وموضوع  اجلهاتية  القيم  حتديد  حماولة  ستكون  وملفوظات  وعليه  اِلالة  ملفوظات  ورصد 
 اإلجناز كالتايل:

 القيمة:  القيم اجلهاتية وموضوعأ/



 الفصل الثاني :                                      مقاربة سيميوسردية لنصوص شعبية محلية 
 

 
123 

املرسل  يعلم و ب  إليه  املرسل  للفعل  قدرته  اإلجناز  املرسل  يقبلفإرادته  على  وتلقائيا  إن   إليهويوافقفورا 
  لواجب اجتاه القبيلة ابإبرادهتا اقتناعا منها ابلقيام  الذات الفاعلة ) ذايب ) انطلقت لتحقيق الفعل  

الرتخيصي   العقد  ح(contrat permissif)وفق  وما  وبذلك  البطولة  موضوع  ذايب)   ( قق 
 . االختبارات السابقة وجناحه فيهايثبت ذلك بعد اجتايزه جلميع 

 )  القيام ابلواجب والدفاع عن القبيلة)  املوضوع)                            اجلازيةنداء )  املرسل

 الفعل التأويلي 

 الفعل اإلقناعي    

 

 )  ذايب)  املرسل إليه

البحث  ملفوظات احلالة وملفوظات الفعل : ِف  املستهدف  للموضوع  الوصول  أساس  الفعل  يعد 
اب إال  التحقيق  ميكنه  ال  الذي  الفعل  جهاتهذا  قيمة  الذات  موضوع    متكنها   هيكتساب  حتقيق  من 

 جهات اإلضمار). القيمة )

 : قدرة الفعل ومعرفة الفعل.وجوب الفعل/إرادة الفعل وجهات التحيني

وإذا أتملنا النص جند أن املكون السردي فيه يضم عنصرين رئيسيني يتحكمان ِف بنيته ومها:  
ى وضعية افتقار الذات حيث تنفصل عن موضوع  االضطراب والتوازن، يشتمل العنصر األول عل

القيمة )املال) والرغبة ِف اِلصول على هذا املال وإصالح االفتقار جيعل من هذه الذات تتحول  
من ذات حالة إىل ذات فعل، وجناح الذات ِف حتقيق مشروعها يؤدي إىل عنصر اإلتزان إن تلبية  

سيطا يعمل على الدفاع عن القبيلة والقضاء على  ذايب لنداء قبيلته جيعله خيلق برانجما سرداي و 
 . سعد الزانيت وابلتايل الوصول إىل عنصر االستقرار ِف الوضعية األخرية
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 التحويل االتصايل: 

 املوضوع  املال        الفاعلذايب     رسلامل الفقر 

 ملفوظات اِلالة      ملفوظات االجناز 

 م) املال. على)ف م)ذايب منفصل م) ،ف: )و)و 

 التحويل االتصايل مث االنفصايل: 

 املوضوع حتقيق النصر      الفاعلذايب   املرسل  بن هالل  قبيلة 

 م)[   اسرتجاع القبيلة لألمن واالستقرار.م)        )فف: ])ف

 . م)[م)      )فف: ])ف

  قصة تدركيشكل قال من النموذج التكوين إىل ما االنتويقصد به تسريد املربع السيميائي:ب/
، وهنا  عمومية والتجريدسردي ملقولة ابلغة العة من العناصر املشخصة أي إعطاء بعد  جممو بصفتها 

هو منوذج   املربع السيميائي »ألن  مع الرتكيب السردي السطحياملربع السيميائي متاهييظهر 
ِف املستوى  سردممتقسيمي يسمح بتمثيل نسق القيم الذي ينظم العامل الداليل األدىن والذي هو 

 .1« املؤنسن تبعا لضرورات الرتكيب السردي 

وميكن بيان طبيعة العالقات بني أطراف الفعل ِف الربامج السردية السابقة وفقا للمربع السيميائي 
 اليت:

 

 
 

 . 114ص، 1/2013دار التنوير اجلزائر، ط النظرية السيميائية )املسار التوليد الداليل، ،وعبد اِلميد بورايرمجة ت-1
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 القدرة على الالفعل          القدرة على الفعل               

 أبنه البطل اِلقيقي )ذايب يثبت للجميع         تلبية النداء وعودة البطل    )

 بعد اسرتجاعه للغانئم واألجلمة)              جملاهبة العدو)                     

 

 

 الالقدرة على الفعل       الالقدرة على الالفعل      

 ة والتحايل ) تقاعس أبناء العموم                  ) زواج اجلازية من ذايب واالعرتاف       

 على اجلازية أبهنم أبطال )       أبناء القبيلة ببطولته )                  له مع

 :والتشاكالت اخلطابيةواملسارات الصورية   األدوار الغرضيةت/

النوايت   السيم  السيميائي  اذا كان  املستوى  الداليل يشكل  املستوى  يشكل  السياقي  والسيم  للمعىن 
بغرمياس  للمعىن   أدي  التشاكالت  لتعرض  لفقد  من  التشلضربني  الدالليا إحدامها  أن كل  فيمكن 

خالفية   ثنائيات  شكل  على  صوري  مسار  مع كل  التشاكل  يتجسد  هذا السيميائيواثنيهما   ،
إجتماعي حيواِن،  إنساِن،   ( عامة  أقسام  إىل  حييل  الذي  سياسي...  األخري  إقتصادي،  كما )، 

 أشران سابقا.
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 التشاكل  املمثل  الدور الغرضي املسار الصوري املقطع 
 السيميولوجي 

التشاكل 
 الداليل 

 
 

1 
 

البطل الذي رحل   الرحيل
من أجل كسب  

املال واالعتماد  
 على النفس 

 
 ذايب

 
 اقتصادي 

 
استقرار وال 

 استقرار 

البحث عن 
 بطل اهلالليني 

البطلة الفطنة اليت 
تبحث عن البطل 

األمثل سليل  
 ني اهلاللي

 
 اجلازية

 
 اجتماعي 

 
 ضعف وقوة 

 
 

2 
 

 

 
 للقبيلة لرجوعا

 
 البطل املوعود 

 
 ذايب
 

 
 اجتماعي 

 
 استعانة وإعانة

 هالل وبن القبائل املتصارعة الصراع والتناحر
 والزانتيون 

الألمن و   سياسي
 األمن 

البطل  إعداد العدة 
لشجاعالذي يرد  ا

 الصاع صاعني

 
 ذايب

 
 اقتصادي 

 
 ضعف و قوة 

 
 
 

3 
 

 
 

عليها  املفرتىالبطلة  والتحايل اخلداع
  أبناءطرف من 

 عمومتها 

 
 اجلازية

 
 عقلي

 
ال دراية / 

 دراية 
 

 رد اإلعتبار 
الذي متكن البطل 

إثبات بطولته   من 
البطوالت دحض و 

 بناء قبيلته ألالزائفة 

 
 ذايب

 
عقلي /  

 عاطفي

 
 حقيقة و  

 زيف
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 البطولة  اجلزاء

البطالن اهلالليان 
 يرتبطان 

 )زواج)
 

 

 
 اجلازية وذايب

 
 عاطفي

 
اهتمام  

 وارتباط

 
4 

 

البطالن اهلالليان  فراق 
 ينفصالن 
 )طالق) 

 
 اجلازية وذايب

 
عقلي /  

 عاطفي

 
 انسجام وتنافر

البطل يرحتل جمددا  املواجهة األخرية 
جلمع العدة والغرم 

على املواجهة  
 الفاصلة

 هتديد ابملوت  سياسي ذايب
 وحياة 

ِف  تتجمع هي بدورها سارات صوريةمؤلفةمل  هذا النص السردي ِف ة وتنتظمسلسلاملتالصور  ترتابط
 متثيلها ِف املخطط التايل: وميكن  لتضبط القيم املوضوعاتية للصورإطار تشكل خطايب 

 [ مظهر مضمر تشكل خطايب يعرف ك    :  ]صراع
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 وصلة مع   حتقيق       إستغاثة اجلازية       الشعور ابلنقص 

 مظهرموضوع القيمة             رجوع البطلب جلمع املالمسارات   )رحيل ذاي

 تحقق م  ذايب]النزال األخري وقتل) الذود عن القبيلة )  صورية       وجتهيز العدة)    

 عدو القبيلة )سعد الزانيت)[لفر بقلب اجلازية) ظ)ال                                  

 تنظيم املكان: ث/

رغامات واقعية فهي حمكومة بقواعد  إإن التحديدات الفضائية والزمانية ال ختضع، ِف جمملها ألية  »
الداخلية  دحتد املرجعية  وفق  وحمددة  النص  صلب  لكون    من  كحامل  النص  حتدد  اليت 

القبيلة و .1« قيمي استوطنته  الذي  املكان  اثنيا   ، الصحراء  أوال  مكانني:  بني  اِلكاية  هذه  تقابل 
ِف  اهلاللية،   لكنها   ( ) النجع  عدته  لتجهيز  لذايب مصدر رزقه وبؤرة  فقد كانت الصحراء ابلنسبة 

أضحت مضارب القبيلة  الوقت نفسه   هناك  إىل  ذايب  فبسبب رحيل بطلهم  سببا هلالك اهلالليني، 
القبيلة   ألبناء  هالك  الصحراء  ِف  ذايب  فبقاء  زانيت،  خليفة  طرف  من  واالستغالل  للنهب  عرضة 

 وفناء، بينما رجوع ذايب ملوطنه ميثل حياة وبقاء هلم. 

 ميفصل هذا التنظيم املكاِن على الصعيد السيمي تشاكال دالليا:  

 فناء / موت         VSبقاء / حياة                                 
 

 . 87/88،ص1دية، منشورات دار اإلختالف،دطسعيد بنكراد، مدخل إيل السيميائيات السر  -1

الرغبة ِف القضاء على العدو  
 لألمن واالستقرار 
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 تنظيم الزمان:ج/

ذلك–ظم  تنت والذوا  -بعد  النص  يقوم   تعالقات  خطي،  سردي  مسار  وفق  السردي  الربانمج  ِف 
 .1قبل . ب/ أثناء . ج/ ما بعد  ): أ/ ما1على ثالث مراحل زمنية ختللها وظائف معينة )

الن هذا  طويلة  ينطلق  شعبية  قصصية  جمموعة  من  مقتطف  ابعتباره  )ب/أثناء)  الثانية  احملطة  من  ص 
غامن)   بن  )هالل  األب  أو  السلطان  ِبوت  يتعلق  ما  خبصوص  إال  خمتفية  قبل)  )أ/ما  مرحلة  حيث 
مرحلة  من  للنص  انطالقة  تعترب  حيث  واالفتقار،  التحول  أحدثت  اليت  للمال  ذايب  ابنه  وحاجة 

م وهي  بداية ال)ب/أثناء)  وهي  املال  جلمع  الصحراء  إىل  الرحيل  الفاعل  يقرر  حني  التحويل  رحلة 
وخندم  سرحة  نشد  نروح  أان  ميميت  )اي  قوله:  ِف  ذلك  ويبدو  واملوضوع  الذات  بني  وصلة  إلحداث 

 على روحي).   

فعبارة )خندم على روحي) تنبأ مدى حتول بني فرتتني ووضعيتني منفصلتني )قبل/بعد)، قبل: فرتة 
ا ابملوضوع )املال)  لطان هالل بن غامن حيث متثل فرتة )مابعد) إعالن الذات عن بداية اتصاهلالس

 تح ابفتقار واضطراب لتنتهي بتصليح االفتقار والتوازن.تحركة النص اليت تف  ىومن هنا يتجل

دعت القيام ابلفعل  اميكن صياغة فعل الذات وظهور الذات املضادة اليت : املربع التصديقيح/
يم على املرسل )اجلازية) ألن ما ظهر هلا وألهل القبيلة عكس ما هو كائن  يوابلتايل تعقيد مهمة التق

 ولذلك ميكن جتسيد املربع التصديقي كاليت:

 

 

 
 

و "كليلة ودمنة" )امللك شهراير،  عبد اِلميد بورايو " التحليل السيميائي للخطاب السردي" دراسة ِلكاايت من " الف ليلة وليلة" ينظر ، -1
 .8ص-دار الغرب للنشر والتوزيع-الصياد والعفريت، اِلمامة املطوقة، اِلمامة والثعلب ومالك اِلزين)
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 صحيح    

   ظهور /ظ/                   كينونة /ك/                         

 ) الغنائم)                                                                                                           )االنتصار على الزانتيني)

 وهم                                   سر                                                  

 

 
                                                                                                               )غياب الغنائم) /َك/      الكينونة       ال ظهور /َظ/

 )غياب االنتصار)

 خطأ 

ك) هو رمز للكينونة ملا هو حاصل ِف الواقع أي هزمية الزانتيني على يد ذايب لكن عدم رجوعه 
ة لكن ِف حقيقة األمر هناك سراً منعه  ركاملعمصحوابً بغنائم /َظ/ ظهر متقاعساً عن املشاركة ِف 

 من الرجوع إىل القبيلة : /ك/ + /َظ/ = السر. 

لغنائم كان /ظ/ ظهور أهنم من قام ابلفعل رغم عدم  وألن أبناء عشريته اصطحبوا ِف عودهتم ا
 .خوضهم ِف املعركة 

أول العالقات اليت ميكن حتديدها ِف النص هي العالقات القائمة بني   :احملاور الداللية /1/4
 الوحدات الصغرى )بقاء/فناء)، ابعتبارمها احملورين الرئيسيني الذي يبىن عليهما النص.

إن قصة ذايب اهلاليل كانت مبنية على الصراع من أجل البقاء والبقاء لألقوى، حيث جند أن 
ذكاء وحيلة ومجع العدة، وضحى بنفسه وتصدى لعدو القبيلة  ذايب بذل ما ِف وسعه من قوة و 

 اللدود )سعد الزانيت) من أجل االستمرار ِف اِلياة واِلفاظ على بقاء قبيلته.
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وهذا ضمن عالقة )فناء/بقاء) كعالقة ضدية فوجود البقاء يتضمن وجود الفناء  عالقة التضاد:
ليني وبطلهم املقدام خوفاً منها على فناء  وتظهر هذه العالقة مذ استنجاد اجلازية بسليل اهلال

 قبيلتها.

ِف  )عالقة التناقض ابلعيش  القبائل  بني  ابلبقاء  اجلازية  خيار  ِف  العالقة  هذه  ومتثلت  بقاء/البقاء): 
العز والرايدة وإما املوت بكرامة فهي ترفض العيش حتت رمحة العدو فأختارت اِلرب واملوت مقابل  

 البقاء ِف الذل واهلوان.

االقتضاء االقتضاء:)بقاء/الفناء)عالقة  عالقة  جيمع    أما  الذي  وطبعاً  والفناء)  )البقاء  بني  تكمن 
بني  العالقة  وكذلك  والفناء)  )البقاء  قيميت  بني  الصراع  حمور  فهو  الوجود  الداليل  احملور  هو  بينهما 

 )البقاء و الفناء). 

قيمة   موضوع  أحدمها  ابعتبار  )بقاء/فناء)  حمور  من  جعل  الدراسة  قيد  النص  ِف  احملتدم  الصراع  إن 
 ر موضوع قيمة سليب فانتظمت العالقات من هذه الوحدات وفق : اجيايب والخ

 عالقة التضاد والتناقض واالقتضاء.

/تظهر عالمة )التضاد) بني )البقاء والفناء) ابلبقاء صدا للموت والعكس، ولكن هذا ال مينع أن 1
تضمن  عالقة  فبينهما  الخر  وجود  يفرض  أحدمها  ذكر  أي  البقاء  وجود  يفرض  الفناء  وجود 

 متبادلة. 

يتضمن   حتماً  )بقاء)  األول  العنصر  فوجود  )بقاء/فناء)  حموري  بني  فتأيت  التناقض)  )عالقة  أما 
 غياب عنصر آخر )فناء) فاستحالة لوجود أحدمها مع الخر. 

 وميكن صياغة هذه الثنائيات ِف املربع السيميائي التايل:
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 تضاد                        

 فناء            بقاء           

 

 

 

 الفناء                                                                    البقاء   

 : ودعة جّناية السبعةحتليل قصة  /2

ابختصار:   القصة  جرِّاء،  تقدمي  بلدهم  من  السبعة  اإلخوة  رحيل  بعد  القصة  هذه  أحداث  تبدأ 
أمهم  جبوار  يبقون  سوف  أنثى  املولود  إذا كان  ومفاده:  اِلامل.  أمهم  وبني  بينهم  حاصل  إتفاق 
أنثى   املولود كان  أن  رغم  البالد  هجروا  وفعال  البالد  سيهجرون  ذكر  املولود  إذا كان  أما  وأختهم، 

نتيجة هذا  حدث  ينوي   )ودعة)،  الذي كان  اجلشع   وزوجها  اخلادمة  طرف  من  اإلخوة  تغليط 
األوالد   هجرة  بعد  العائلة  أموال  على  حزنت  و اإلستيالء  ابنتها،  مع  وحيدة  وبقائها  األم  هرم  بعد 

 األم كثريا على فراق أوالدها هلا وكانت جتهل حقيقة ذلك.

إخوهتا   عن  البحث  وصممت  الفتاة  وكربت  األايم  فتيات مرت  مضايقة  بعد  وذلك  عليهم  والعثور 
اِلي هلا وإفتزازها ِبناداهتا )ودعة جنِّاية السبعة) ِبعىن أهنا السبب ِف ضياع إخوهتا وفراقهم ألمهم و  
وقف إصرار ودعة أمام إرادة أمها اليت كانت ترفض فكرة رحيلها فاستسلمت األم لألمر بشرط أن  

وزوجها )اخلادمة  رحلتها  ِف  ودعة  العشرة يصاحب  اخلادمان  الزوجان  خان  أخرى  مرة  ِلمايتها،   (
وغدروا بودعة وتغري شكلها بسبب شرهبا من عني )العبيد)، فتحولت ودعة لفتاة سيئة املنظر بينما 

وبع اِلظ  ولسوء  ودعة،  مالمح  بنفس  مجيلة  لفتاة  )األحرار)  عني  من  شرهبا  بعد  اخلادمة  د حتولت 
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السبع اإلخوة  على  يتعر   ةالعثور  هي مل  أهنا  ودعة  لشخصية  بتقمصها  اخلادمة  وأومهت  عليها  فوا 
اِلقيقي إلىأ أختهم  لإلبل  راعية  تعمل  ودعة  وظلت  بعد  ة  األمر  حقيقة  األصغر  األخ  اكتشف  ن 

شرهبا  بعد  اِلقيقية  وشخصيتها  مالحمها  ودعة  اسرتجعت  لإلبل،  ترددها  اليت كانت  لألغنية  مساعه 
ِب وحظيت  )األحرار)،  عني  من  أخرى  دبت  مرة  فقد  يدم كثريا  مل  هذا  لكن  إخوهتا  بني  راقية  كانة 

منها   التخلص  وأردن  )الستوت)،  ِبعية  مكيدة  هلا  ودبروا  اإلخوة  زوجات  قلوب  إىل  الغرية  نريان 
انتفاخ   ِف  تسبب  الذي  األفعى  بيض  أطعمنِّها  فقد  أَردَِّْن  ما  هلن  وكان  أزواجهن،  عن  وإبعادها 

وص وعفتها،  شرفها  ِف  وطعنَّ  وهجروا بطنها  ودعة  أختهم  عن  ختلو  وفعال  حيلتهن  اإلخوة  ق  دِّ
الثعابني   إخراج  ِف  املتمثل  للشرط  تنفيذه  بعد  منها،  ويتزوج  ينقذها  من  هلا  سخر  هللا  لكن  البالد، 
ظلم   على  قاطع  إلخوهتا كدليل  املناسب  الوقت  ِف  تقدميهم  مت  حيث  رؤوسهم،  وقطع  بطنها  من 

ا بعقاب  اِلكاية  وانتهت  هلا  واجتماعهم  زوجاهتم  )ودعة)  ألختهم  اإلعتبار  ورد  الشريرات  لزوجات 
 مرة أخرى أبمهم والعيش ِف كنفها بعزة وكرامة.
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 :احلكايةتحليل  /مستوى 1

 املسار السردي: 

 ملخص امللفوظات السردية  الوظائف أصناف الوظائف  املقطع 
  نيرحيل االخوة السبعة بعد احتيال اخلادم رحيل اضطراب 1

 عليهم وتغليطهم جبنس املولود. 
كتشاف ودعة للحقيقة وعزمها على الرحيل  ا  خروج حتول 

 للبحث عن اخوهتا واسرتجاعهم.  
 لودعة و تغري مالحمها بعد  نيخيانة اخلادم خيانة

 دفعهما هلا للشرب من عني )العبيد).
بعد شك األخ األصغر ِف األمر و تتبع ودعة  عقاب حل 

هويتها اِلقيقية واسرتجاع مالحمها  و اكتشاف 
ن عني )األحرار) مت األصلية حني الشرب م

  وطردمها.معاقبة اخلدمني
حصول   ضطرابإ 2

 نقص
ستياء زوجات اإلخوة من مكانة ودعة ِف  إ

 قلوب إخوهتا واشتعال انر الغرية ِف قلوهبن.
تفاق زوجات اإلخوة على إيذاء )ودعة) ِبعية إ ئتواط حتول

 الستوت ودبرن هلا املكيدة.  
 قناع اإلخوة بسوء سرية وأخالق اختهم.إ خداع

نطلت اِليلة على اإلخوة وقرروا عقاب  إ عقاب
 )ودعة) برتكها وحيدة بعد هجرهم لتلك البالد. 

 
 

تلقي   حل  3
 املساعدة 

مرور الفارس خبيمة ودعة واكتشافه األمر  
ومساعدته هلا مث الزواج منها بعد تنفيذه للشرط 
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 املتمثل ِف قطع رؤوس الثعابني السبعة. 
جار الزمان على إخوة )ودعة) بعد ظلمهم هلا   خروج اضطراب  

 وخروج األخ األصغر للبحث عنها.  
ابلصدفة و الندم على ما فعله هو وبقية إخوته   مواجهة  حتول

 فيها. 
 رجوع  

 ومواجهة 
رجوع األخت إلخوهتا و أخذ زوجها )الفارس)  

 لدليل براءهتا وعفتها.
لزوجاهتم الشريرات ورد االعتبار معاقبة اإلخوة  العقاب  حل 

إلختهم )ودعة) ورجوعهم مجيعا للعيش ِف  
 كنف أمهم.

 

الرواية الشعبية كما تبدو جاءت مؤلفة من ثالث مقاطع متسلسلة، مت تشكل كل منها ثالثة  
أصناف وظيفية متثلت ِف: إضطراب، حتول، وحل على أنِّ كل حل يتحول بدوره إىل إضطراب  

إضطراب جديد له عالقة ابلعنصر الذي انبىن عليه اِلل، وعليه ميكن متثيل املسار  آخر فكل 
 اخلطي الذي تتابعت فيه هذه املقاطع الثالثة كاليت:

 ح  ت  / وف 1

 حَ  تَ  ضَ                    /2

 جً  تً  ضً                              /3

كلة ِف ذلك االختبارات الثالث اليت اعتمدها   ِف تصوره لبناء اِلكاية اخلرافية:  غرمياسمشِّ

ظهر من خالل حتدي وإصرار ودعة      عد            اإلختبار التأهيلي/وظائف املقطع األول ت1
 بدون خوف أو تردد.  السبعةفي البحث عن إخوهتا لالنطالق
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خليانة صربها  ودعة على فيه برهنت تعد            اإلختبار الرئيسي     /وظائف املقطع الثاِن 2
 هارتديداملتمثل في ذكائها إىل أن اكتشفها أخوها من خاللكراعية إبل وعملها  اخلادمين

  ها مت انكشاف سر اخلادمنيسببيومياألغنيتها على مسامع اإلبل اليت حتمل داللة اخليانة واخلداع وب
 ومعاقبتهما. 

زوجاهتم  مكيدة أين اكتشف اإلخوة تعد           اإلختبار التمجيدي /وظائف املقطع الثالث 3
كثر ِف قلوب  أو مكانتها فقد اسرتجعت ودعة أما فكان العقاب من نصيبهن وبراءة أختهم وعفتها 

 للعيش مع األم ِف سعادة وهناء. اوقبول الرجوع معهإخوهتا بعد السماح منها 

 فتتاحية.فجاءت وظائف املقطع الثالث تكريساً لقطيعة بني الوضعية اخلتامية واإل

 

 /الرسم العاملي:2

 : 1املقطع

 :1الرتسيمة العاملية 

 املرسل إليه         املرسل                               

 )ودعة)            سخرية الفتيات)

  ) من ودعة

 املوضوع              

 البحث عن اإلخوة السبعة )                                   

 للنفس)  ورد اإلعتبار     
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 الذات                                 املساعد   يق                             املع

 بوح األم لودعة ابِلقيقة -)ودعة)                                     رفض األم للفكرة-

 إصرار ودعة للرحيل -     ودفعها                                                            نيخيانة اخلادم-

 والبحث عن اإلخوة رغم              للشرب من عني العبيد                                                    

 خماوف األم                    

 

 

 : 2املقطع

 :1العامليةالرتسيمة 

 املرسل                                                                املرسل إليه 

 جشع وخيانة)                                                                        )األم وودعة) )

 

 املوضوع                   

 إنتحال شخصية ودعة )           

 ) لإلستيالء على أمواهلا     

 

 الذات                                 املساعد          املعيق 
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 غفلة األم وثقتها  -          ذكاء وفطنة األخ األصغر.            )اخلادمة زوجها)          -

 الزائدة ِف اخلدم.      أغنية ودعة.                                                               -

 براءة الفتاة ودعة.  -            

 

 

 

 

 :2الرتسيمة العاملية

 املرسل إليه                              املرسل                                        

 ) ودعة)                                                           )الغرية والكراهية) 

 

 املوضوع       

 ) عن إخوهتاإبعاد ودعة)          

 

 الذات                                  املساعد   املعيق                                    

 تنفيذ خطة الستوت - )                  زوجات اإلخوة)         

 برباعة وجناح مكيدة               
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 بيض األفاعي   

 

 

 

 

 

 :3املقطع

 :1الرتسيمة العاملية 

 املرسل إليه                       املرسل                                              

 )ودعة)                إعجاب الفارس)

  ) ال ودعةجبم 

 املوضوع         

 ) الزواج من ودعة)          

 

 الذات                               املساعد    يق                          املع

 قطع الفارس لرؤوس -        ) الفارس)         
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 وحتقيقه ةالثعابني السبع      

 لشرط الزواج من ودعة               

 

 

 

 

 :2الرتسيمة العاملية 

 املرسل                                                                املرسل إليه       

 ) الزوجات الشريرات)                                                      )عقاب الزوجات )

 

 املوضوع   

 عقاب الزوجات ورد )            

 ) االعتبار لودعة       

 

 الذات                                املساعد           املعيق                          

 الربهان وهو رؤوس -)                        اإلخوة السبعة)            
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 الثعابني السبعة          

 

 

 

 

 

 

 وميكن متثيلها ِف اجلدول اليت: 

 املعارض  املساعد املرسل إليه  القيمة موضوع  الفاعل املنفذ  املرسل
 
 

سخرية  
الفتيات من 

 ودعة

 
 
 

 ودعة

 
 
 

 البحث عن اإلخوة 

 
 
 

 ودعة

بوح األم 
صرار  إ ابِلقيقة و 

ودعة ِف العثور 
على إخوهتا  

واسرتجاعهم 
 ألمهم

 
 

خيانة اخلدم  
وحتويل الفتاة 

 هلئية خادمة 

الغرية  
والكراهية اليت  

تكنها زوجات 
 اإلخوة لودعة 

 
 

 زوجات اإلخوة 

 
 

 إبعاد ودعة عن إخوهتا  

 
 

 ودعة

 
 

 حيلة الستوت 

 

 
إعجاب 

الفارس جبمال  
 ودعة

 
 

 الفارس 

 
 

 ودعة والزواج هبا ذإنقا

 
 

 ودعة

القضاء على 
الثعابني وقطع 

رؤوسهم وحتقيق 
 شرط الزواج 

 

الندم وطلب  
السماح من 

 ودعة

 
 

 اإلخوة السبعة 

عقاب الزوجات والثأر  
ودعة و رد اإلعتبار ألختهم 

 هلا

 
 

 الزوجات الشريرات  

حضور الدليل  
والربهان القاطع  
 )رؤوس الثعابني) 

 

 :كاية احلالربامج السردية يف /3
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 ملفوظات اِلالة وملفوظات اإلجناز: 

استطاعت الذات )ودعة) من حتقيق مشروعها السردي ابالنتقال من حالة إىل أخرى، أي من  
ملفوظ اِلالة: البنت الذليلة إىل ملفوظ اِلالة األخت العزيزة مث من ملفوظ اِلالة األخت العزيزة 

الة  إىل ملفوظ اِلالة البنت الذليلة وِف األخري من ملفوظ اِلالة األخت الذليلة إىل ملفوظ اِل
 .م ) 1⋂م )      ) ف ⋃األخت العزيزة املكرمة.) ف 

انطلقت اِلكاية من ملفوظ اِلالة األخت الذليلة وسط صديقاهتا فهي منفصلة عن موضوع )  
) عند اسرار الذات  1م العزة )، ظهر املوضوع )م⋃العزة ) بسبب سخرية البنات منها ) ف 

 ) [. 1م⋂)      ) ف  1م⋃: ] ) ف  1للبحث عن اإلخوة وارجاعهم لألم:ف

لوال   ة أو الذات املضاد  لكن خيانة اخلادمان  أمرا صعبا جدا  فعل التقرب من اإلخوة  جعلت  )ف) 
ف هلا:  األصغر  األخ  ف    2مساعدة   (  [ ف    1م ⋃:   ( [.واكتشافه    1م⋂)        (

)زو لألمر. )ف)  املضادة  الذات  حيلة  بعد  إخوهتا  بني  والكرامة  العز  مكانة  الذات  جات  خسرت 
 اإلخوة)، فانفصلت الذات أخرى عن موضوع القيمة /العزة/: 

 ) [. 1م⋂)      ) ف  1م⋃ف     ] ) ف  

تتمكن الذات من حتقيق اتصاهلا ِبوضوع القيمة /العزة/ و/الكرامة/ بفضل الذات املساعدة  
 )الفارس) واحضاره )لرؤوس الثعابني السبعة) كدليل قاطع للجميع.

 ) [. 1م⋂) ف     )    1م⋃ف: ] ) ف  
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تستمد سيميائية العمل نسقها من دينامية الربامج اِلكائية وحاالت االتصال واالنفصال،  »
فمجرد أن تتشكل الذات، تتحرك حبثا عن املوضوع، وال أييت هلا امتالكه إال بعد أن تتوفر على  

 .1« امللقاة على عاتقتهااملؤهالت الضرورية اليت تدعم وتقوي حظوظها ِف إجناز املهمة 

ِبعىن يقتضي العمل وجود ذات تضطلع ِبهمة الفعل لضمان التحول من حالة إىل أخرى واالنتقال  
من الكفاية إىل اإلجناز، وبعد الفعل جهة أساسية للوصول إىل املوضوع املبحوث عنه، ولتأهيل  

إلجناز األويل) على حنوي اكتساب قيم جيهة )ا يق موضوعها فإهنا حتتاج بداية إىلالذات لتحق
 املعرفة واإلمكان.

انطلقت  الذي  املوضوع  هو  السبعة  اإلخوة  البحث عن  أن  الشعبية  اِلكاية  هذه  خالل  من  يتضح 
)ف لتحقيقه  الفاعلة  )ف 1الذات  مضادة  وأخرى  األول 2)  سرديني  برانجمني  لتشكل  أدى  مما   (

االعت رد  ألجل  إخوهتا  عن  للبحث  ودعة  البطلة  فيه  أما  انطلقت  املخدوعة  والدهتا  وإسعاد  هلا  بار 
متثل فيه  الفاعلة  فالذات  املضاد  اخلادمنيالربانمج  دور  ِف  األوىل  املرة  ِف  دور  ت  ِف  الثانية  واملرة   

 جلهايت والقيمي ِف اجلدول التايل: الزوجات الشريرات وابإلمكان استظهار املوضوعني: ا

 
 

 . 11/ 10املغرب، ص  1/2006)املدراس) الدار البيضاء، ط حممد الداهي: سيميائية الكالم الروائي، شركة النشر والتوزيع، -1

املوضوع القيمي )رد االعتبار للبطلة   السبعة( املوضوع اجلهايت )البحث عن اإلخوة 
 ودعة وإسعاد األم احلزينة( 

 الربانمج السردي للموضوع القيمي  الربانمج السردي املضاد  الربانمج السردي 
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متكنت ودعة من إثبات براءهتا ِبساعدة الفارس هلا وقضائه على الثعابني وإحضار رؤوسها كدليل 
قاطع على عفتها، حيث استعادت مكانتها بني إخوهتا وصارت الزوجات ذليالت عند أزواجهن  

 زيزة ومكرمة عندهم: بينما ودعة صارت ع

 م) [.⋃م)، )َف ⋂م)      )ف ⋂م)، )َف ⋃ت : ] ف : )ف 

وميكن بيان طبيعة العالقات بني أطراف الفعل ِف هذه الربامج السردية السابقة وفقا للمربع 
 السيميائي: 

 التحفيز  
 فعل املرسل) )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكفاءة )فعل( 
 
 

 اإلجناز

 
كان الفتزاز ودعه من طرف  

فتيات اِلي والسخرية منها  
امسها ِبثابة حتفيزا وفعال  ومن 

اقناعيا ملعرفة اِلقيقية من  
أمها والعزم على الرحيل  

 والبحث عن إخوهتا: 
 سخرية    البحث عن اإلخوة 

 الفتيات     
 فعل                                   

 فعل              أتويلي               
 اقناعي       ودعة              

 
 
 

إصرار ودعة للبحث عن إخوهتا بعدما  
وصفت هلا األم إخوهتا ليسهل التعرف  

 عليهم. 
 

متكن ودعة من العثور على  
 إخوهتا: 

 
 

 

 
للعهد   خيانة اخلادمني

وتغيريهم ملالمح ودعة بعد  
خداعها ودفعها للشرب  

 من عني )العبيد): 
 
 

 اخلادمان         الشرب 
 من العني                   

 فعل                
 فعل                أتويلي          

 اقناعي         ودعة        
 

 زوجات اإلخوة  أكل بيض  
 األفعى الشريرات        

 فعل                              
 فعل                 أتويلي          

 اقناعي         ودعة       
 

 
 
 

متكن الزوجان الشريرات  
من اقناع أزواجهن بسوء  

 سلوك ودعة: 

احضار األخ األصغر لودعه ولزوجها  
هتا   )الفارس) الذي كان حيمل دليل براء

هتا أمام  )رؤوس الثعابني) حيث اثبت  براء
 إخوهتا وزوجاهتم ورد إعتبارها: 

 
 
 

 زوج ودعة )الفارس)           دليل الرباءة 
 

 فعل                                                  
 فعل                          أتويلي                  

 اقناعي                   ودعة                 
 
 

حصول البطلة على موضوع اجلهايت الذي من خالله مت  
 اعادة اإلعتبار هلا ومعاقبة زوجات اخواهتا. 

 
 

حقق الفارس زوج ودعة املوضوع القيمي  
 وأثبت براءة ودعة أمام الكل: 

ة م الرغب⋂1الرغبة     فم ⋃: ف 2ف  

ة الرغبم ⋂1م الرغبة     ف⋃: ف 2ف  

 

ة م الرغب⋂1م الرغبة    ف ⋃: ف 2ف  

 

م اإلجناز) ⋂م اإلجناز)  )ف ⋃:])ف 2ف  

م ) ⋂م اإلجناز)  )ف⋃:])ف 2ف  

م )⋂م )  )ف⋃:])ف2ف  
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 القدرة على الفعل                                   القدرة على الالفعل 

 )  )عقاب اخلادمني        اإلنطالق للبحث عن   )       

 قتل الزوجات والرجوع ) )                              اإلخوة واسرتجاعهم   

 ) للداير والعيش مع األم 

 

 )األخ األصغر يكشف                                        

 حقيقة ودعة وما دبر هلا من                                     

 )اخليانة من طرف اخلادمني       مث الزوجات)   طرف: اخلادمني

 مث املكيدة املدبرة ِف الزوجان)               )الفارس يقدم دليل براءهتا)    

 الالقدرة على الفعل            درة على الالفعل      الالق

 

 

 ودعة جناية السبعة(:صورية واألدوار الغرضية حلكاية )املسارات ال/4

 املمثل املسار الغرضي  املسار الصوري 
األخت اِلنون املشتاقة لرؤية   الرحيل 

 إخوهتا ومل مشل العائلة من جديد  
 ودعة 

اخلادمان املخادعان اخلائنان لثقة  خيانة وانتحال شخصية ودعة 
 األم وابنتها ودعة 

 اخلادمة وزوجها

األخ الذكي الذي اكتشف األمر   ذكاء وفطنة 
وبفضله استعادت أخته مالحمها  

 األخ األصغر 
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 وشخصيتها اِلقيقية  
زوجات اإلخوة الشريرات اللوايت   غرية وغدر 

دبرنِّ املكيدة لودعة ِبساعدة  
 الستوت   

 زوجات اإلخوة الشريرات 

اإلخوة الذين سقطوا ضحية ِف  خداع واخنداع 
وأنطلت  شباك مكر زوجاهتم 

 عليهم حيلتهن 

 اإلخوة السبعة 

اإلخوة الذين ظلموا أختهم عن  التربأ والتِّخلي عن األخت 
غري قصد بسبب تسرعهم ِف  

اِلكم عليها واإلنقياد وراء أهواء  
 زوجاهتم املاكرات

 اإلخوة السبعة 
 

الفارس الذي أنقذ ودعة وإعجابه   إنقاذ ونصرة لألخت املظلومة 
جبماهلا والزواج منها بعد تنفيذه  

 للشرط الذي بينهما  
 

 الفارس 

األخ األصغر الذي سعى للعثور   ظهور اِلقيقة 
على األخت املظلومة وطلب 

 السماح منها  

 األخ األصغر 

البطلة الضحية اليت ترجع لبلدهتا  املواجهة
برفقة أخيها األصغر وزوجها الذي 

هد على براءهتا وقدم الدليل  ش
 القاطع)رؤوس الثعابني)  للجميع 

 

 ودعة وأخوهتا وزوجاهتم 

موت الزوجات بعد سقوطهن ِف   العقاب 
خندق من النار عقاابً هلن ابستثناء 

زوجة األخ األصغر اليت كانت  
 متعاطفة مثل زوجها مع ودعة 

 اإلخوة السبعة 

التطرق ِف التحليل لتمفصل عنصري الزمان واملكان وجتلي  جتلي التشاكل اخلطايب: من خالل 
 املسارات الصورية يظهر التشكل اخلطايب ِف هذه اِلكاية كالتايل :
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خالله يتم  ، الذي من1ة ِف إطار تشكل اخلطايبتستطيع أن تتجمع املسارات الصورية السابق
 ضبط القيم املوضوعاتية للصور:

 ]تالحم[ مظهر مضمر تشكل خطايب يعرف ك    :  

 

 

 

 

 وصلة مع   الشعور ابلنقص       الصرب والتحدي       حتقيق              

 مسارات   )الوحدة+اإلشتياق)     لتحقيق الرغبة         موضوع القيمة              مظهر 

 صورية                           )احتيال + ظلم)     لقاء اإلخوة واسرتجاعهم     متحقق  

 للعيش مع األم    

 )نصرة + إلتقاء)                                                            

ابنطالقنا من التسلسل الغرضي ملسار اِلكاية ميكن استنتاج ثالث حاالت زمنية وكل واحدة منها  
 خمتلفة عن سابقتها ِف ما خيص الوضعية:

هذه  قبل: مييز  عن  ما  ينتج  الذي  الرغبة)  )فعل  ِف    اِلالة  املتمثل  النقص  على  القضاء  ضرورة 
وملِ  اإلخوة  الذياسرتجاع  اِلافز  ِبثابة  الوضعية  فهذه  الفا  الشمل،  خيض  أويل  حتول  عنه  عل  ينتج 

 يتمظهر فيما يلي:  حي ليسفر عن وضع زمن اثِنتتافاملنفذ )األخت) ضمن املوقف اإل

الرغبة ِف مِل مشل العائلة        
                               

من                            
 جديد
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عثور  فعلى الرغم من    يطور األحداث وتتعاقب وتنمو وفق منحى تصاعد: ِف هذه املرحلة تتاءأثن
إخوهت على  وعرقلت)ودعة)  ذلك  دون  حالت  اخلادمني  طرف  من  اخلديعة  أن  إىل  أن   ا  إال  الفعل 

سبب   معرفة  ِف  األصغر  األخ  عمرغبة  الصماء  الناقة  إال  اإلبل  التحويل ظمور  حتقيق  على  ل 
إب ودعة  واتصال  الزوج  فأدى  ،خوهتاالسردي  مكيدة  لكن  السابقتني  الوضعيتني  إصالح  ات إىل 

عن اإلخوة  وختلي  الستوت  أدت    ِبعية  هبم  اتصلت  أن  بعد  منحى أختهم  وفق  األحداث  سري  إىل 
الرغبة  تنازيل حمور  ليتجلى  أخرى  مرة  ابلنقص  تشعر  الذات  من    ،جعل  للزواج  ودعة  قبول  فبعد 

 حتقيق التحويل السردي وإصالح الوضعيتني السابقتني. الفارس بعد متكنه من دليل براءهتا، يتم 

ِف هذه املرحلة الزمنية، تؤدي فيها كفاءة الفاعل املنفذ بتحويل هذه الرغبة بواسطة )معرفة +    بعد:
خالل   من  القيمة  ِبوضوع  وصلة  ِف  الدخول  مث  ومن  الفعل  غاية  لتحقيق  رئيسيا  دورا  الفعل)  قدرة 

 التمفصل السيمي التايل:هذا التصنيف الزمن حنصل على 

 

 نصرة األخت + قتل الزوجات  ⋍كفاءة معرفية + جناح مؤقت ⋍جشع + خداع 

 املا قبل                     األثناء                           املا بعد 

 

  نظام االنتقاالت املكانية: )فضاء امللفوظ(/5

امللفوظ   ِف  ابلفعل  القائمني  أفعال  حتدث  أين  الفضاءات  إبراز  امللفوظ  بفضاء  املقصود 
(énoncée(1  . 

 
 . 162ص ،1/2013بورايو، السردايت التطبيقية )مقارابت سيميائية سردية)، دار التنوير اجلزائر، طعبد اِلميد  -1
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سنقف   سابقا،  املذكورة  األداءات  حتقيق  ووفق  املكانية  تنقالهتا  وفق  الشخصيات  مسار  تتبعننا  إذا 
 بيت الفارس )الزوج). 3بيت اإلخوة، 2بيت العائلة، 1على ثالثة أمكنة: 

 )بيت العائلة)1الفضاء                                      

 

 

 )بيت اإلخوة)2الفضاء                   )بيت الفارس    3الفضاء               

 الزوج)                       

بورايو   اِلميد  عبد  ذلك  إىل  ذهب  سيميائية كما  نظر  وجهة  ومن  هنا  اإلشارة  هناك »جتدر  ليس 
أتويال  يستدعي  تصويري  أبنه كمعطى  االعرتاف  من  البد  لذاته،  تصوريه  مت  القصة  ِف  فضاء 

صنافيا أو  عاشتها  .  1« موضوعاتيا  اليت  املرضية  غري  ابِلالة  فضاء  إبعتبارمها  األوالن  املكاانن  يرتبط 
 ودعة )االذالل)، بينما يرتبط املكان الثالث حبالة الشعور ب   )االعتزاز). 

 هناك تضاد آخر على صعيد امللفوظ. 

  بيت اإلخوة           ضد           بيت الزاوج                   

 

اإلخ بيت  الفضاء لقد كان  الزوج  بيت  ميثل  بينما  للمكيدة،  وتدبريهن  زوجاهتم  شر  ظهور  وراء  وة 
ومن   األحداث،  ِف  واخلتامي  األخري  اجلزء  جمال  ميثل  حيث  وعفتها  الفتاة  براءة  إثبات  فيه  مت  الذي 
جمددا ِف كنف األم   ِبوضوع القيمة والعيش  تتصل  حيث  جمددا  بيت العائلة  إىل  بعده تنتقل البطلة 

 العائلة وهذا ما اتضح ِف املخطط السابق. ومل مشل 
 

 . 162، ص، املرجع نفسهبد اِلميد بورايوع -1
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التصديقي:/6 هلا  املربع  الفارس  ومساعدة  وعفيفة،  شريفة  فتاة  ودعة كانت  البطلة  أن  الصحيح 
وإحضار الرؤوس كدليل قاطع على براءهتا هو تقومي لإلساءة اليت ِلقت هبا، فانتقلت الذات ودعة  

هلا)   )الفارس  ِبساعدة  والذل  اِلزن  حالة  براءهتا من  دليل  ظهور  نتيجة  واالعتزاز  الفرح  حالة  إىل 
جرِّاء   واالعتزاز  هبا  يشعرن  اليت كن  والفرح  السعادة  حالة  من  اإلخوة  زوجات  وانتقلت  وعفتها 
هبن   سيلحق  الذي  العقاب  نتيجة  وحزن  ذل  حالة  إىل  أزواجهن  قلوب  ِف  ودعة  ملكانة  زحزحتهن 

 من طرف أزواجهن: 

 صحيح    

                                                                                                                    )االنتصار)ظهور /ظ/                          ك/               /كينونة 

 )رؤوس الثعابني) 

 وهمسر                                                                                     

 

  /َك/  الكينونة         ال ظهور /َظ/ 
 )غياب االنتصار)                                                                                                      ) رؤوس الثعابني)غياب 

 خطأ    

 

 : متفصل التقابل السيمي/7

 السيم السياقي )الكالسيم(  السيمات النووية لصورة ودعة   الصورة  
 
 

 الوحيدة. -
 الطيبة.  -
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 ودعة 

 العنيدة. -
 الساذجة.  -
 احملبوبة.  -
 املعززة. -
 الضحية.  -
 املنتصرة. -

 
 
 
 
 

 نصرة  VSظلم 
 
 

 اإلخوة

 السبعة.  -
 األقوايء. -
 عليهم.احملتال  -
 الظاملني ألختهم. -
 املنتقمني ألختهم. -

 
 

 زوجات اإلخوة 

 الغيورات. -
 الشريرات.  -
 الظاملات.  -
 املذمومات.  -
 املعاقبات.  -

 
 الضعف  VSالقوة

 
 حتايل   VSسذاجة 

 
 

 اخلادم واخلادمة
 

 احملتاالن. -
 

 مكر VSطيبة 
 

 غدر VSثقة 
 

 السيم السياقي )اللكسيم(    املمثلني  
 

 ودعة/اخلادمان 
 الطيبة.  vsالسذاجة

 .االخوة السبعة 
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 اإلخوة
 
 

 زوجات اإلخوة 

 الغيورات. -
 الشريرات.  -
 الظاملات.  -
 املذمومات.  -
 املعاقبات.  -

 
 اخلادم واخلادمة

 
 احملتاالن. -

 
أتليفا   ابعتباره  السيميائي  املربع  أو  التكوين  النموذج  أمام  سنكون  الشعيب  النص  هذا  خالل  من 

إن هذه البنية الداللية البسيطة قابلة لالنفجار ِف أي ِلظة ِف تقابليا جملموعة من القيم املوضوعية.  
سي داخل  حتققها  وقبل  احملايث،  مستواها  ِف  أي  داخلها،  ِف  وحتتوي  مشخصة  حمدد، عناصر  اق 

على جعل املعىن   متتلك القدرة  فإهنا  أخرى  قدرة توليد سلسلة من العالقات الداخلية، وبعبارة  على 
التدليل   على  قيمتني  قادرا  بني  السبعة)  جناية  )ودعة  ِلكاية  الداللية  البنية  أترجحت  حيث 

 أخالقيتني مها العزة واإلذالل: 

 

 

 

 تضاد          

 اإلذالل                العزة       
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 اقتضاء                                    تناقض                                اقتضاء                      

 

 

 العزة           الإذالل

 حياة                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /حتليل )قصة عشبة خضار(: 3

تدور أحداث هذه اِلكاية الشعبية حول البطلة )عشبة خضار) وهي فتاة  : تقدمي القصة ابختصار
حيبها   وكان  واِلنان  الرعاية  من  يلزم  ما  األب  أحاطها  أمها  وفاة  فبعد  أبيها،  وحيدة  اجلمال  فائقة 



 الفصل الثاني :                                      مقاربة سيميوسردية لنصوص شعبية محلية 
 

 
154 

تكن كما   مل  لألسف  لكن  عليها  وحتنوا  ترعاها  اثنية  أماُ  يهديها  أن  وقرر  تزوج  أن  إىل  عظيما  حبًا 
أماً   وملكانتها  أرادها  الفتان  جلماهلا  الغرية  أشد  منها  فغارت  اليتيمة،  البنت  على  وعطوفة  حنونة 

فأينما   قريناهتا،  عن  مميزة  ظاهرة  فتاة  لقد كانت  يعرفها،  من  قلب كل  ِف  بل  أبيها  قلب  ِف  املميزة 
أش ما  هذا  الربيع  حبلة  األرض  وتزدان   ،... الزهر  ويتفتح  العشب  ينمو  الثِّرى  قدماها  وتطأ  غل  حتل 

أخ صدور  ِف  الغرية  زوجةانر  وقررت  ذلك،  بعد  البنات  وكانت   واهتا  منها  التخلص  األب 
)الستوت) هي الشخصية املدبرة للمكيدة وزوجة األب هي املنفذة لذلك وكان هلا ما أرادت، فقد  

جتداتهت   ومل  ليال  الغابة  وسط  ِف  و)الغول)،    ودعة  )الغولة)  انر  سوى  وحشتها  يؤنس  من 
للفر  الغولة فاضطرت  صدر  من  رضعت  لكوهنا  إيذائها  بعدم  عهداً  منهما  أخذت  أن  وبعد  هلما،  ار 

هما لرعاية ابنهما الصغري،  اتفقت معغول فأصبحت كواحدة من أبنائهما، كما  وأكلت من لقمة ال
املرعى فتعرف عليها، وللتو  لتقت ِف أحد األايم براعي غنم أبيها ِف على هذا اِلال إال أن إوظلت 

أ عهابأخرب  فجاء  اليتا  ابنته  لينقذ  السرعة  جناح  ا  لى  يديها  بني  حتمل  فرمته كانت  الغولة  بن 
الغولة  لتموت  النهر  غاية  إىل  والحقامها  عليها  والغول)  )الغولة  سخط  أاثر  مما  قتله،  ِف  وتسببت 
عشبة  وترجع  الزمان،  طال  مهما  ابإلنتقام  خضار)  )عشبة  متوعداً  أدراجه  يرجع  الغول  بينما  غرقاً 
لكن   منها،  السلطان  ابن  ولزواج  معها  الربيع  ورجوع  لرجوعها  عرس كبري  هلا  ويقام  لبلدهتا  خضار 
عشبة  فقد كانت  لُه  ُحفر  النار  من  خندق  ِف  سقط  لكنه  عليها  وعثر  هلا،  وعده  ينَس  مل  الغول 

الن وحتريك  اِلفرة  من  للتقرب  عليها  إحتال  منها  غضبه  ولشدة  ِلظة  أيِّة  ِف  جميئه  تتوقع  ار  خضار 
أخذ أثره منها وإن  ما  مطمئنا بعد  ليموت الغول  فقدان بصرها  إىل  أدت  عينها  بشرارة ِف  فتصاب 

 مل يستطع إلتهامها.  

 تقطيع النص:/1

 التمهيدية:الوضعية/0
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أحداث   سنوات  اليت ولدت  تلك الفتاة اجلميلة  هذه اِلكاية حول  تدور  من القحط واجلفاف  بعد 
الدنيا  ِبجرد    واليت إىل  الربيع  خروجها  خبري كثريحل  السماء  ب، وجادت  تفائال  والدها      فسماها 

خضار) اإلس  )عشبة  عشبة هذا  ترتك  مل  واِلقد  الغرية  لكن  والنماء،  اخلصب  داللة  حيمل  الذي  م 
 [. فيها كي الشيطان...بسم هللا نبدا كالميمن: ] هذه الوضعية وتبدأخضار تعيش ِف سالم. 

 : يبدأ من: ] قصدت الستوت.....سرطتها الرض [. األولالسردي املقطع  أ/

 بتحديد الوحدات النصية التية: مت بناء هذا املقطع لقد  :دراسة الوظائف 

 : خداع زوجة األب لعشبة خضار وابعادها عن بيت أبيها.خداع ➢
 : اخنداع عشبة خضار حبيلة زوجة األب.اخنداع ➢
 دفعها الضياع ِف الغابة للسقوط بني أيدي الغيالن. :إساءة ➢

 : يبدأ من: ] مشات عشبة خضار....طاير ابلفرحة [. الثاينالسردي املقطع  ب/

 ميكن حتديد الوظائف التالية :: دراسة الوظائف 

 استطاعت عشبة خضار كسب ود الغول بعدما أخربهتا الغولة كيفية ذلك.  :وساطة ➢
بدأت عشبة خضار خترج كل يوم للمرعى لتعتن بصغري الغولة لتحافظ على : إنطالق ➢

 عهد الذي بينهما. ال
متتعت عشبة خضار جبمال وحضور متميز مسح لراعي الغنم أن يتعرف   تقومي اإلساءة: ➢

 على هويتها وينوي اسرتجاعها. 

 بدأ من: ] مسعت عشبة خضار.....فرحان [. : الثالثالسردي املقطع  ت/

 ع كاليت: د الوظائف التالية ِف هذا املقطميكن حتدي: دراسة الوظائف 
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 إلنقاذ ابنته املفقودة واسرتجاعها للداير. انطلق األب على صهوة جواده اإلنطالق:  ➢
 تسببت عشبة خضار هي و والدها ِف قتل ابن صغري الغولة. إساءة: ➢
 والدها لالنتقام البنهما. مطاردة الغولني لعشبة خضار و مطاردة:  ➢
 استطاع األب مع ابنته عشبة خضار جتاوز النهر بعد هدوءه ورضوخه ألمرمها. جندة:  ➢
 ا بعد ختلي النهر عليها وعدم مساعدهتا.ماتت الغولة غرق عقاب: ➢

 يبدأ من: ] بصح الغول.....ِف عينها وعماهتا [. املقطع السردي الرابع:  ث/

 مت بناء هذا املقطع بتحديد الوحدات النصية التية: :دراسة الوظائف 

واستقبال حار هلا، وزواجها من ابن  انتصار:   ➢ إىل بلدهتما  عشبة خضار  وصول األب رفقة 
 السلطان.

 طرد األب لزوجته الشريرة بعد اكتشاف اِلقيقة. تقومي إساءة: ➢
 تعرضت بلدة عشبة خضار هلجوم الغول فجأة وسقوطه ِف اخلندق. إساءة: ➢
 مواجهة كالمية لعشبة خضار مع الغول وهو حيرتق واستفزازها له.  صراع: ➢
ال  انتصار: ➢ إِلاق  إىل  أدى  لكن  إليه  خضار  عشبة  سحب  الغول  يستطع  بعينها مل  ضرر 

 والتهمته نريان اخلندق واسرتاحة عشبة خضار من هتديداته.

املشهورة   الثالثة  االختبارات  مثابة  وتعالقها  تتتابعها  ِف  السابقة  الوظيفية  األصناف  اعتبار  وميكن 
 عند )غرمياس): 

األوىل- اجملموعة  وظائف  أتهيلًيا     مثلت  شجاعة كبرية برهإختبارًا  على  خضار  عشبة  فيه    نت 
 لدرجة اقتحام بيت الغيالن والتحايل عليهم بذكاء. 

والثالثة  - الثانية  اجملموعة  وظائف  رئيسًيامثلت  الغولة   إختبارًا  لصغري  خضار  عشبة  قتل  ِف  متثل 
 والتمكن من الفرار مع أبيها بفضل ذكائها وفطنتها وِبساعدة النهر.
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تقبلت استقباالً حارًا وتزوجت اببن السلطان  أين اس       إختبارًا متجيدايً ممثلت املقطوعة الرابعة  -
مل يستطع التهامها مات   إيذائه هلا  فرغم  على الغول  فنالت بذلك مكانة اجتماعية رفيعة وانتصرت 

 ِف األخري.

 : لعواملبنيات ا/2

 املقطع األول: 

 املرسل                                                              املرسل إليه           

 ) عشبة خضار)                                                           )الغرية واِلقد)       

 

 املوضوع                                            

 ) عشبة خضار )                                        

 

 املعيق                              الذات                                  املساعد         

 براءة عشبة خضار. -)                      زوجة األب 1ف )                                     

 الستوت.-                                                                             

 املقطع الثاين: 

 املرسل                                                              املرسل إليه           

 ) عشبة خضار)               )                                            اخلوف )          
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 املوضوع                                            

 العثور على مكان آمن) )                                     

 

 املعيق                              الذات                                  املساعد         

 .انر الغولة والغول -)              عشبة خضار)     ألب.      اختفاء انر األم وا-    

 األرنب. -                                                                           

 

 

 

 

 

 

 املقطع الثالث: 

 الرتسيمة االوىل:

 املرسل                                                                املرسل إليه          
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 ) ابن الغولة )                                                       )احملافظة على عهد اإلئتمان )

 املوضوع                                            

 عشبة خضار) )                                        

 الذات                               املساعد  عيق                         امل         

 راعي الغنم. -        )               عشبة خضار )   راعي االبل.                 - 

 راعي البقر-    

 الرتسيمة الثانية:

 املرسل                                                                املرسل إليه          

 ) عشبة خضار)                                                            )غريزة األبوة)      

 املوضوع                                            

 إنقاذ البنت واسرتجاعها) )                                   

 الذات                               املساعديق                           املع         

 شجاعة عشبة خضار. -)                    الفارس )األب)الغولة والغول.                  )-   

 النهر.-                                                                          

 املقطع الرابع: 

 املرسل                                                                املرسل إليه          

 ) عشبة خضار)               )                                            ِلقدالغرية وا)      
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 املوضوع                                            

 بن) االنتقام  لال )                                      

 الذات                               املساعديق                       املع    

 شجاعة عشبة خضار.  -)                      الغول)             اخلندق.                -   

 النار.-   

 

 

 

 

 

 

 

 

السردية:  /3 ِف  الربامج  متثله  ميكن  سرداي  مسارا  اِلكاية  هلذه  السردية  الربامج  جمموعة  تكون 
 اجلدول التايل:

 املعارض  املساعد املرسل إليه  موضوع القيمة  الفاعل املنفذ  املرسل 
غرية وحقد  

 زوجة األب 
بعاد عشبة  إ زوجة األب 

خضار عن  
 براءة ودعة. عشبة خضار

 الستوت. 
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 بيهاأ
اخلوف 
 والضياع 

البحث عن  عشبة خضار
 مكان آمن 

انر الغول   عشبة خضار
 والغولة 

 

اِلفاظ على 
 عهد األمان

رعاية صغري    عشبة خضار
 الغولة 

 بلراعي اإل  ولةصغري الغ
 راعي البقر 

نقاذ إ األب الفارس غريزة األبوة 
واسرتجاع  

 االبنة املفقودة

 عشبة خضار
 

شجاعة عشبة 
 خضار

 
 النهر 

نتقام لقتل  اإل الغول غريزة األبوة 
 ابنه

السقوط ِف   عشبة خضار
 اخلندق 

 

السردي البد من يتم جناح هذه الربامج بشرط وجود )حتريك، كفاءة ، أداء)، ولتحقيق الربانمج 
شروط كفاءة تتوفر ِف الفاعل واملنفذ متثلت ِف )معرفة الفعل، رغبة الفعل، وجوب الفعل، قدرة  

 الفعل)، اليت سوف يتم عرضها ِف عنصر الكفاءة: 

يعرب عنصر التحريك عن العالقة بني املرسل واملرسل إليه حيث حيفز املرسل ذات /التحريك: 1
بربانمج حمني يتمكن احملفز من إيصال الرسالة عن طريق فعل إقناعي ميارسه على فاعلة للقيام 

 الفاعل  احملتمل. 

على الرغم من ظهور أطراف عديدة ِف اِلكاية حمركة للفعل: )زوجة األب، األب، عشبة خضار)  
خار  بقوة  تتمتع  اليت  والغولة  الغول  شخصية  أن  واإلإال  الشر  من  وطاقة كبرية  تتسلح    اليت   نتقامقة 

ول لاهبم والرتهيب  اإل لتهديد  ايس  فدفعت  ابلرب قناع،  للقيام  خضار)  )عشبة  األب  انمج لفاعل 
األبوة   وغريزة  وعاطفته  اإلنسان  لذكاء  وكان  الذيالسردي،  اِلافزالكبري  عشبة   جعل  ِبثابة  والد 

عشبة خضار اليت دخلت ِف صراع تستمر ِبفرده كما كانت شجاعة  عامل األغوال   خضار يتحدى 
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و  حمقق  قيمة  موضوع  على  لتحصل  النهاية  إىل  تكمنفيه  اليت  السردية  اللحظة  انتصارها    هي 
 توضيح ميكن عرض املخططات التية:لوزواجها اببن السلطان ول

 

 )  ِلياكة برنوس األباملشي البعيد )  املوضوع)                      زوجة األب)  املرسل

 

 الفعل التأويلي 

 الفعل اإلقناعي            

 

 )  عشبة خضار)  املرسل إليه

 

 

 

 

 

 قتل صغري الغول والفرار مع األب ) )  املوضوع )                      األب)  املرسل

 

 الفعل التأويلي 
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 الفعل اإلقناعي            

 

 )  عشبة خضار)  املرسل إليه

 

 

 النجاح ِف عبور النهر والوصول إىل أرض الوطن ) )  املوضوع)                    الغولة)  املرسل

 

 الفعل التأويلي 

 الفعل اإلقناعي           

 

 )  عشبة خضار)  املرسل إليه

 

 

 حتريك اجلمر ِف اخلندق) ) املوضوع)                      الغول) املرسل

 

 الفعل التأويلي 
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 الفعل اإلقناعي           

 

 )  عشبة خضار)  املرسل إليه

 

: ظهرت الذات املنفذة ِف هذه اِلكاية مالكة لكفاءة مكنتها من اقتحام بيت الغيالن  الكفاءة/2
من   تتمكن  حيث  لصغريهم،  رعايتها  مقابل  هلا  التعرض  بدون  أبمان  معا  للعيش  عليهم  والتحايل 

 واإللتقاء براعي غنم أبيها الحقا. اخلروج إىل املرعى كل يوم 

ابلشجاعة   الثالث  املقطع  ِف  خضار  عشبة  عالية و ومتتعت  اكتساب كفاءة  من  مكنتها  الفطنة 
هلات الغولة تلحس فيه  الحتو على املطحنة طار خمو  »للهرب مع أبيها كما جاء ِف نص اِلكاية :

هربو فقط ر «وهم  قتيال وبينما  ،  فأصابته  عشبة خضار  مت الطفل  قفزت  خمه  الغولة التهت بلحس 
 بسرعة خاطفة على ظهر اِلصان وفرت هراب مع أبيها. فتوفرت فيها شروط الكفاءة:

 تتجسد ِف صرب وشجاعة عشبة خضار." معرفة الفعل"

 ها ألبيها. ة عشبة خضار ِف عثورها على مكان آمن بعد فراق": رغبرغبة الفعل"

 مصدر النار، والوصول إليها حىت وإن كانت بيت الغيالن.  رار على تتبع": اإلصوجوب الفعل"

 ": جناح عشبة خضار ِف استعطاف الغولة والغول وأخذ عهد األمان منهما. قدرة الفعل"

االنتقام   على  خضار  عشبة  يتوعد  جعلته  عالية  بكفاءة  )الغول)  َف  املضادة  الذات  متتعت  كما 
اِلكاية:   نص  ِف  جاء  األحالم كما  ِف  هلا  وهتديده  الزمن  طال  مهما  جني  »إلبنه  انكلك،  انكلك 

 .«ِف الصيف وانكلك وجني ِف الشتا وانكلك وجني ِف الربيع وانكلك وجني ِف اخلريف وانكلك
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الرغم   وعلى  الواقع  ِف  إليها  وصل  أن  من  إىل  يتمكن  مل  أنه  إِلاق    ،إلتهامهامن  ِف  تسبب  لكنه 
 الضرر هبا. 

فرغماألداء/3 أداءات  عدة  على  نقف  السابقة  السردية  الربامج  خالل  ومن  زوجة  :  أداء  نجاح 
اِلقيقة    أن عقاب األب هلا بعد اكتشاف  ضار عن أبيها واإلساءة إليها، إالاألب وإبعاد عشبة خ

عدم التهام الغولة  بتوجيهات الغولة مكنتها من  عشبة خضار  عمل  أن  لإلساءة، كما  كانت تقومي 
والغول)  هلا واعطائها عهد األمان. وينتهي أداء )عشبة خضار وأبيها) ابلنجاح بينما برانمج )الغولة

ابلفشل، ينتهي  خضار)    الضديد  )عشبة  القيمة  موضوع  عن  ينفصالن  الذات    بينما حيث  تتصل 
 يت:  وضوع من خالل التحويل الوصلي البنجاح ابمل -بصفتها الذات البطلة-الفاعلة 

 : )زوجة األب)3: )عشبة خضار واألب)،    ف2: الغولة،     ف1ف

 ) [ 2مو  ف⋃  1)    )ف2ف⋃مو   1)     ] )ف2ف ت )ف

)ف به  قامت  هذه األخرية املمثل2بفعل التحويل الوصلي الذي  حالة ِف اتصال  )، تدخل  لذات  ة 
 ) عن املوضوع )مو) بعدما كانت متصلة به. 1ِبوضوع القيمة )مو)، ِف حني تنفصل )ف

 

 

 وميكن إدراج بيان طبيعة العالقات بني أطراف الفعل ِف األداة السابقة كاليت:

السردية وميكن بيان طبيعة العالقات بني أطراف الفعل ِف الربامج تسريد املربع السيميائي:/4
 السابقة وفقا للمربع السيميائي اليت:

 القدرة على الفعل                                   القدرة على الالفعل 

 ) عشبة خضار تتحايل على الغيالن                                       عشبة خضار تتحلى بشجاعة)      
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 وتقطع وعدا معهم )                           )   وتبحث عن مكان آمن وسط الغابة املوحشة

 

 الالقدرة على الفعل        الالقدرة على الالفعل      

 جلوئها لنار الغول والغولة بعد  ) عناية صغري الغولة ِف املرعى                             )

 )  وصول إىل بيت أبيهاالفقداهنا أمل بيها )                         جعلها تلتقي براعي عنم أ     

 القدرة على الفعل                                   القدرة على الالفعل 

 ) عشبة خضار تقتل ابن الغولة    عشبة خضار تستجيب                                    )          

 وتفر هاربة )                                                   بيها وتفر معه )لنداء أ 

 

 الالقدرة على الفعل     الالقدرة على الالفعل        

 بناء  اخلندقغرورها دفعها لتحريك مجر )                                الغول نتصار عشبة خضار علىإ)

 على طلب الغول فتسببت ِف إصابة عينها  ) )                       بعد سقوطه ِف خندق النريان    

 األدوار الغرضية للحكاية: /5

 األب   عشبة خضار زوجة األب الغوالن   
:برانمج  1مقطع

 سردي  
 حمتالة  

 ظاملة
 ساذجة

 املغدور هبا 
 

: برانمج  2مقطع
 سردي )أ) 

 اتئهة  مساملان 
 وحيدة 
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: برانمج  2مقطع
 سردي )ب) 

  ذكية  جاهالن

: برانمج  3مقطع
 سردي 

 غبيان
 الغولة الضحية 

 شجاعة 
 فطنة 

 الفارس
 املنقذ

: برانمج  4مقطع
 سردي 

 الغول املنتقم
 املغلوب عليه 

 املعاقب   املنتصرة املطرودة
 املنتقم البنه 

النص: خالصة 
الربامج السردية 
 +ب س قاعدي

 قوية 
 غبية 

 غيورة
 حاقدة 
 معاقبة

 املغدور هبا 
 اجلريئة 

 املغرورة 

 الشجاع
 اِلنون 

 املنصف
 

 اخلطابية:  والتجمعاتاملسارات الصورية /6

 مسارين صوريني:يد الدارسة جند املسارات الصورية تنتظم وفق ِف النص ق

 /تتمفصل فيه جمموعة من الصور أمهها: 1

 «ينبت خلضار، بن نعمان، النوار، تصب ملطار، تزهى الرض القفار  »

وتكثيف  تتض النص  دالالت  اتساع  ِف  لتساهم  ببعض  بعضها  وتتعالق  الصورية  املسارات  هذه  افر 
 وحداته.

عشبة وتواجد  الطبيعية  اِلياة  بني  إسقاط  بعملة  قمنا  العالقة   فإذا  أن  نستنتج  وحضورها  خضار 
ما   وهذا  اِلياة،  املخلوقات  وِف  فيها  وتدب  الربيع  حلة  األرض  تكتسي  فبوجودها  متالزمة،  بينهما 
مثل التجمع اخلطايب األول وعلى العكس فغياب عشبة خضار عن موطنها أدى إىل موت الطبيعة 

الثاِن اخلطايب  ميثل التجمع  قيمة اجلذب واجلفاف الذي  واملرتبط بعامل األغوال بصفتهم الفاعل    إىل 
قطعته معهما مقابل   عند الغول والغولة جرِّاء الوعد الذي  حبيسة  عشبة خضار  بقاء  فلوال  املضاد، 
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تنقطع  األولية  الصورية  املسارات  ِف  اجملسدة  فاخلريات  موطنها.  إىل  الرجوع  لتمكنت  حياهتا  ضمان 
وبدات الرض ايل  »بالد األغوال كما قال السارد: بغياب عشبة خضار عن موطنها بينما تتوفر ِف 

فيها الغولة والغول تصب فيها ملطار وختضار، ولربور خلرى تشيان وتيبس، وجاو الرعيان من كل بر  
خضار عشبة  فيها  ايل  لبالد  ِف  قال:    «يرعاو  ملطار    »وأيضا  ماصبت  خضار  عشبة  راحت  ملي 

 .«ابت جداين ماولدت النعجة وجابت خرفان، ماولدت املعزة وج 

الغول   فإذا كان  اِلياة،  وفقدان  املوت  البشروعلى  وإيذاء  الشر  على  تدل  والغولة  الغول  صورة  أما 
والغولة ميثالن فاعال منجزًا يقوم بوظيفة حتويل فصلي أي فصل الطبيعة عن اِلياة ووصلها ابجلدب  

اِلياة/ عنصر  متثل  اليت  خضار  عشبة  إلتهام  أو  احتباس  خالل  من  عامل    املوت/  من  هروهبا  فإن 
فصل  ِف  يتمثل  فصلي  بتحويل  القيام  إىل  يؤدي  موطنها  إىل  ورجوعها  منهم  وختلصها  الغيالن 

السارد:   قال  البلدة كما  على  واجلفاف)  )اجلذب  املضاد  لبالدها    »الفاعل  خضار  عشبة  ِلقت 
 . «داين ورجع ينبت خلضار وبن نعمان والنوار وصبت ملطار وزهات الرض القفار وتعمرت الو 

اخلطر الذي يهدد  غرقا وموت الغول حرقا استعادت األهايل األمن واالستقرار وزوال  وِبوت الغولة 
رمٌز  فهي  لوحدها،  ختصها  ال  فحياهتا  خضار  عشبة  حياة  ِبصري  متعلق  اجلماعة  فمصري  البالد، 

 للنماء واخلصب والعطاء. 

صورًا   السردي  النص  هلذا  التحليلة  الدراسة  الثنائية صادفت  األضداد  فكرة  من  أصوهلا  إستمدت 
 منثلها ِف اجلدول التايل: 

 متفصله يف النص التقابل السياقي 
 
 
 
 

حني  األب  زوجة  تصرف  ِف  تظهر  )اخليانة): 
قوهلا:  هبا ِف  خدعت الفتاة الربيئة وخانت ثقتها 

قد  » لربنوس  جيي  متشي  ما  ابلكبة  كل  امشي 
 .«السما والرض ِف الكرب 
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 اإلخالص  VSاخليانة

األب  زوجة  ألوامر  االمتثال  )االخالص): 
خضار   عشبة  جعل  هلا  العمل  ِف  واإلخالص 

ِف    تواصل املشي حىت اتهت ِف الغابة وسقطت
السارد:   قال  كما  الغيالن  وقعدت   »أيدي 

بعيدة   انر  شافت  حتان  الليل  ذاك  ِف  اهتمص 
قريب   قريب  واما  ابوي  انر  اذا كنيت  وقالت  فرحت 

 «واذا كنت انر القول والقولة بعدي بعدي 
 
 
 
 
 

 الغباء VSالفطنة

يؤنس  ملجأً  خضار  عشبة  جتد  مل  )الفطنة): 
فاقت والغول  الغولة  بيت  سوى  حمته، وحشتها 

وبفطنة وذكاء تعاطف معها الغول والغولة وقطع  
 عهدا بعدم التعرض هلا. 

حديثهما   خالل  من  ذلك  يظهر  )الغباء): 
فلم   لديهما  االفرتاس  غريزة  على  الدال  املرعب 

السارد: قال  لغدرمها كما  خضار  عشبة   »  أتمن 
لوكان   وموسى  عيسى  حليب  نكعتيش  ما  لوكان 

لقمة وعظا دمك جقمة وِلمك  مك انقي  درت 
عيسى  لقمة  ميش  لوكان  سنينايت...،  بيهم 
لقمة   وِلمك  جقمة  دمك  درت  لوكان  وموسى 

سنينايت بيهم  انقي  تتحني    «وعظامك  فظلت 
 الفرص، إىل أن وصل اخلرب ألبيها.

 
 
 
 
 

)اِلذر): يظهر ِف تصرف عشبة خضار فهي مل  
هترب مع أبيها حىت وجدت حيلة جريئة تلته هبا  
املخلوق كما   هذا  وسرعة  قوة  تدرك  ألهنا  الغولة 

السارد:   خمو »قال  طار  املطحنة  على  الحتو 
 . «هلات الغولة تلحس فيه وهم هربو 
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فغريزة  التهور  VSاِلذر الغولة  تصرف  ِف  يتضح  )التهور): 
تتهور  جعلتها  دون   االفرتاس  النهر  جتاوز  وحتاول 

للتهلكة   بنفسها  فرمت  املساعدة  منه  تطُلب  أن 
خضار  عشبة  فعلت  ما  مثل  وتفكري  حذر  دون 
قال   هلا كما  فاستجاب  النجدة  منه  طلبت  اليت 

"جباه ريب و نيب    »السارد:   عشبة خضار:  قاتلو 
هاج   عاود  و  عقبو  و  الواد  هدا  نعقبو"  خلينا 

نقزت   كي  القولة  بكري  من  لواد اكثر  أدِّاها 
 .«وماتت 

فقد   الغول  تصرف  ِف  كذلك  التهور  ويظهر 
أن ينتبه  دون  عشبة خضار  اقتحم مكان وجود  

يتوق حىت  أو  النار)  )خندق  هذا  للفخ  وجوده،  ع 
غضبا يستشيط  جعله  فقدان    ما  ِف  ويتسبب 

 بصر عشبة خضار. 

 

 اخلطابية وفق الرتسيمة التالية:من خالل تعالق هذه املسارات الصورية تظهر التجمعات 

 تزهى الرض القفار -تتعمر الوداين   -تصب ملطار   -بن نعمان والنوار     -  عشبة خضار

 

 )أ) التجمع اخلطايبمظهر حمقق                     

 / اِلياة  اخلصب

 

 ماولدت املعزة جداين   -ماولدت النعجة خرفان    -ماسقطت ملطار   -لربور تشيان   –الغول



 الفصل الثاني :                                      مقاربة سيميوسردية لنصوص شعبية محلية 
 

 
171 

 

 )ب) التجمع اخلطايبمظهر حمقق                       

 / املوت اجلذب

ثالث حاالت زمنية وكل واحدة   على  ميكن الوقوف  وانطالقا من التسلسل الغرضي ملسار اِلكاية 
 سابقتها عن ما قبلها ِف ما خيص الوضعية:منها خمتلفة عن 

: ما مييز هذه اِلالة )فعل الرغبة) الذي ينتج عن ضرورة القضاء على النقص املتمثل ِف العثور  قبل
خيض   أويل  حتول  عنه  ينتج  حافزا  ِبثابة  الوضعية  فهذه  املوحشة،  الغابة  وسط  آمن  مكان  على 

االفتاحت املوقف  ضمن  خضار)  )عشبة  املنفذ  فيما  الفاعل  يتمظهر  اثنيا  زمن  وضع  عن  ليسفر  ي 
 يلي:

جلوء  ناءأث من  الرغم  فعلى  تصاعداي  منحى  وفق  وتنمو  وتتعاقب  األحداث  تتطور  املرحلة  هذه  ِف   :
فلم   بصغريمها  اعتناءها  مقابل  لصاِلها  األمان  وعد  وقطع  والغول  الغولة  بيت  إىل  خضار)  )عشبة 

تنس غريزة االفرتاس اليت هي من سيمات هذا الكائن،    تعتربه عشبة خضار إال حال مؤقتا  ألهنا مل
فظلت تتحني الفرص الساحنة للفرار وكان خروجها للمرعى وحبثها ِف كل مرة عن صغري من صغار  
ِف   األول  السبب  ويكون  عليها  يتعرف  الذي  أبيها  غنم  براعي  تلتقي  جعلها  املراعي  بني  املواشي 

أب جميئ  بعد  والداير.  األهل  إىل  هلا  رجوعها  والغولة  الغول  مطاردة  وانتهت  إخباره  فور  إلنقاذها  يها 
 ابلفشل واستطاعت الرجوع إىل موطنها األصلي.

: ِف هذه املرحلة الزمنية، تؤدي فيها كفاءة الفاعل املنفذ بتحويل هذه الرغبة بواسطة )معرفة +  بعد
ِب وصلة  ِف  الدخول  مث  ومن  الفعل  غاية  لتحقيق  رئيسيا  دورا  الفعل)  خالل  قدرة  من  القيمة  وضوع 

 هذا التصنيف الزمن حنصل على التمفصل السيمي التايل:

 فرار عشبة خضار + مقتل الغول   ⋍كفاءة معرفية + جناح مؤقت ⋍خيانة + خداع 
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 املا قبل                     األثناء                           املا بعد 

 

 

 

 

 

 

  املكانية: )فضاء امللفوظ(نظام االنتقاالت /7

 الفضاء اخلارجي
Espace 

Hétérotopique 

 حتقيق اإلجنازات
 أو ) اإلجنازات احملققة)  

 الفضاء
 اخلارجي  

 Espace topiqueفضاء العمل 
 
 
 

 اِلالة اِلالة 
 االبتدائية 

فضاء 
 Espaceجانيب

para 
topique 

 فضاء ومهي
Espace 

utopique 

فضاء جانيب  
 )là))هناك) 

 
 
 

 اِلالة 
اختبار أتهيلي   النهائية

 )الكفاءة) 
اختبار رئيسي 

 )اإلجناز) 
اختبار  

متجيدي 
 )التقومي) 

 
 ليال الغابة-

 بيت  -
 )الغول والغولة) 

 
 قصر-
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  طريق املطاردة- 
 إىل غاية النهر

 السلطان

 

 املربع التصديقي: /8

إببعاد   األب  زوجة  تعتقد  عن  كانت  ستغيب  أهنا  الغابة،  ِف  وضياعها  األب  عن  خضار  عشبة 
حدث  لكن  الغيالن  قوة  أمام  وتستسلم  حتما  ستموت  أو  نسياهنا   من  األب  ويتمكن  األنظار 
وعدم   وبتحديها  واجلفاف  للجذب  البلدة  سكان  وتعرض  اِلياة  معها  غابت  فبغياهبا  العكس 

و  اهلروب  خضار  عشبة  استطاعت  األغوال  إلرادة  اخلصب رضوخها  وإرجاع  بلدهتا  إىل  الوصول 
على   وانتصارها  ابلنجاح  اليت كللت  امليمونة  بعودهتا   املوت  شبح  واختفاء  اِلياة  لعودة  والنماء 

 األغوال كما هو ممثل ِف املربع التصديقي اليت:

 صحيح    

 ظهور /ظ/                       كينونة /ك/                        
 )حضور وحياة)                                                                                                                )رفض وهروب)

 وهمسر                                                                                     

 

 
/َك/       الكينونة         ال ظهور /َظ/ 
 )قبول ورضوخ)                                                                                                               ) وموت غياب)

 خطأ    
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 املربع السيميائي: /9

من   شبكة  أمام  نقف  منطقية  معطيات  وفق  املربمج  السردي  النص  هلذا  األساسية  البنية  وأمام 
فبوجود  رأينا  وكما  الوجود،  هو  داليل  حمور  ِف   ( موت   / حياة   ( ثنائية  خالهلا  من  تنتظم  العالقات 
يتفشى   خضار  عشبة  وبغياب  اِلياة،  تنبعث  والنماء  للخصب  وحضورها كداللة  خضار  عشبة 

وا السيميائي  اجلذب  املربع  شكل  ِف  التعالقات  هذه  متثيل  وميكن   املوت،  لتسلل  جلفاف كدليل 
 وجود      التايل:                          

 حياة                                موت 

 

 الموت                              الحياة                    

 الوجود                                     

 حتليل حكاية ) خشيبة( : /4

 تلخيص حكاية خشيبة: 

الفتاة   هذه  وكلما كربت  والذكاء،  اجلمال  فائقة  بنت  وله  زوجته  مع  يعيش  فقري  راعي  هناك  كان 
من  إال  تتزوج  لن  أن  قررت  وملا كربت  املتدِن،  االجتماعي  ومستواها  لواقعها  وكرها  مجاال  ازدادت 

ودفع هذا،  مثل  لزوج  إال  خيلق  مل  مجاهلا  أن  ترى  قصره كانت  ِف  إال  تعيش  ولن  السلطان  ها  ابن 
بيها مجاهلا عن األنظار   ختفي  للتفكري مليا ِف حيلة  خلطبتها،  أبناء جلدهتا الفقراء  اخلوف من تقدم 
جذع   من  هلا  ينحت  أن  منه  وطلبت  النجار  قصدت  األايم  من  يوم  وِف  ذلك.  إىل  اهتدت  أن  إىل 

قطعة خ   ( متلك  ذلك ما  به وأن تعطيه مقابل  جمسما ترتديه وتستطيع املشي والتحرك  لخال  شجرة 
وحيلتها   وبذكائها  السلطان  موكب  رحيل  واستغلت  أرادت،  ما  هلا  وكان  ذلك  على  فوافق   ،(
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ِف   وعاشت  شجرة،  جذع  شكل  على  وضيعة  انسانة  أهنا  الكل  تقنع  وان  به  تلتحق  أن  استطاعت 
لتربز  الفرص  تتحني  وظلت  طويال،  وقتا  اِلال  هذا  على  َبة)  ي ْ )ْخشِّ تدعى  السلطان كخادمة  قصر 

إىل  مجاهلا   وتسللت  خفية  الفتاة  فتأهبت  اجلريان  عرس  موعد  جاء  أن  إىل  املناسب،  الوقت   ِف 
وغادرت   خبامته  وفازت  ورقصها  مجاهلا  شباك  ِف  السلطان  ابن  توقع  أن  واستطاعت  الرقص  ساحة 

اترك بذكاء  العرس  ورا  ةحفل  الفءسرا  مجاهلا  من  اِلضور  تعجب كل  فقد  املبدع،  اتها،  ورقصها  ن 
رجع   )خْ وملا  وجدوا  الفتاة،  مجال  من  مندهشني  السلطان  أسرة  حيصل  أفراد  مل  وكأن  انئمة  َبة)  ي ْ شِّ

اغتنمت  شيئا عنها،  البحث  وقرر  السلطان  ابن  ذهن  الفتاة  صورة  تغادر  مل  الليلة  تلك  ومن   ،
السلطان   خامت  ووضعت  أخرى  مرة  الفرصة  َبة)  ي ْ األم كزاٍد ِف  )ْخشِّ أعدته  الذي  )الكعبوش)  لقمة 

ليتحدث  لرحلت إىل القصر  على جناح السرعة  فهم األمر وعاد  على اخلامت  عثر ابن السلطان  ه، وملا 
ال ابن  احتفظ  حكايتها،  له  وتروي  سرًا  له  لتعرتف  َبة)  ي ْ )ْخشِّ اخلادمة  َبة)  مع  ي ْ )ْخشِّ بسر  سلطان 

أ من  خبادمة  وطلب  يتزوج  أن  السلطان  البن  فكيف  طبعا  رفضت  األم  لكن  ها  إايِّ تزوجه  أن  مه 
واستسلمت   األم  رضخت  إصراره  وأمام  املنظر  غريبة  خيربها   لألمروضيعة  الذي  اليوم  جاء  أن  إىل 

ِبا   واخلادمة  طعام  شاهداهاخلادم  ألخذ  ذهبوا  حني  غريب  شيئ  ال  من  فقد  العشاء  السلطان  بن 
ينري املكان خيرج ضوء ساطع كنور الشمس من حجرة العروسني  جمددا   ،كان  حترت األم األمر  وملا 

خادمة  ا  زواج  من  ابنها  إصرار  سبب  ففهمت  َبة)،  ي ْ )ْخشِّ مجال  شدة  من  يسطع  نور  أنه  كتشفت 
أن  بعد  َبة)  ي ْ )ْخشِّ ترتديه  الذي كانت  اخلشيب  اجملسم  حبرق  فقامت  السر  وقررت كشف  وضيعة 

وانبهر  الكل  وُذهل  األمر  انكشف  الصباح  وِف  خارجا،  ووضعته  العروس  العروس   وانزعته  جبمال 
 ن سرها، وأخريا عاشت الفتاة ابنة الراعي ِف القصر معززة مكرمة كما متنت وأرادت. وتعجبوا م

 املسار السردي: /1

 كاليت:من أربعة مقاطع  يتشكل منت هذه اِلكاية الشعبية 

 ملخص اجلمل السردية  الوظائف أصناف الوظائف املقطع 
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 اضطراب - 1
 حتول -
 حل-

 حصول نقص 
 ختطيط
 هروب 

 التخلص من عيشة الفقر. رغبة الفتاة ِف 
 االتفاق مع النجار لصنع )اخلشيبة). 

 االلتحاق ِبوكب السلطان خفية. 

 اضطراب - 2
 حتول -
 
 

 حل

 مواجهة 
 خداع ومتويه 

 
 

 خروج 

 قصدت الفتاة بيت اجلريان ِلضور العرس 
 إلتقاء الفتاة إببن السلطان. 

انسحاب الفتاة من اِلفلة خفية بعد حصوهلا  
 السلطان. على خامت ابن 

 خروج ابن السلطان ابحثا عن الفتاة. 
 اضطراب - 3

 
 حتول -
 
 حل-

 حصول نقص 
 

 مواجهة 
 

 خضوع

رجوع ابن السلطان فوراً بعد انطالقه وعثوره  
 على اخلامت. 

اعرتاف الفتاة ابِلقيقة وكشف هويتها إلبن 
 السلطان فقط . 

للزواج من خشيبة  ابن السلطان أمام إصرار 
 الواقع. رضخت األم لألمر 

 إضراب - 4
 
 
 حتول -
 
 حل-

 حصول نقص 
 
 

 خرية جتسس 

يقصد اإلبن أمه ليستفسر عن عدم اإلهتمام  
به وبعروسه وعدم بعث الطعام إليهما طيلة  

 أايم وليال.  ثالثة
 . مراأل السلطانة عن  تتقصى

 
أتمر السلطانة اخلادم )الوسيط) ابلتجسس  

 على خشيبة ومعرفة سرها.  
بعد نزع الفتاة له  اجملسم اخلشيبيسرق اخلادم 

للسلطانة اليت بدورها تقوم حبرقها   ويقدمه
 وينكشف سر خشيبة للجميع ويظهر مجاهلا  

 

 



 الفصل الثاني :                                      مقاربة سيميوسردية لنصوص شعبية محلية 
 

 
177 

من   مؤلفة  جاءت  القصة  أن  من    4نالحظ  يتشكل  منها  متتالية كل  وظيفية  مقاطع  أصناف  أربعة 
األربعة   اِللول  احتوته  ما  طريق  عن  بينها  فيما  املقاطع  ترابطت  وقد  وحل،  وحتول  :اضطراب  وهي 

 . 1األوىل من عناصر جنينية ابعثة على االضطراب املوايل 

إن كل حل حاصل ِف هناية كل مقطع يتحول بدوره إىل اضطراب ِف املقطع املوايل، حبيث جند أن 
الفتاة   استطاعت  هروب  بعدما  الثاِن  لالضطراب  املفجر  العنصر  هو  السلطان   ِبكوب  والتحاقها 

عرس   فرصة  تغتنم  أن  الن  الضروري  من  ابت  الكل  ومتويه  السلطان  قصر  ِف  والعيش  الفرار  الفتاة 
أثناء   وذكاء  هبدوء  تنسحب  مث  هبا  قلبه  وتعلق  معه  وترقص  السلطان  إلبن  مجاهلا  لتبدي  اجلريان 

ف بعد  على  اِلفلة  رجوعه  وكذا  آخر  اضطراابً  مفجرا  عنها،  للبحث  ليخرج  السلطان  ابن  خبامت  وزها 
فوره مع بداية رحلته ِف حريه من أمره ملواجهة اخلادمة )خشيبة) ومعرفة حقيقة األمر منها لتبوح له 
بسرها ويتحول هذا اِلل لالضطراب آخر جيت يتصدى ابن السلطان ألمه ) السلطانة ) ليقنعها  

اجه ابخلادمة )خشيبة)، وبعد اصراره على ذلك كان له ما أراد، ومت إكتشاف سر الفتاة بعد  من زو 
ومكرمة،   معززة  السلطان  قصر  ِف  وتعيش  للكل،  الفتان  مجاهلا  ليظهر  )للخشيبة)  السلطانة  حرق 
املفاجأة   عنصر  خللق  السابق  املقطع  ِف  ابِلل  عالقة  له  جديد  بعنصر  يرتبط  جديد  اضطراب  فكل 

 ملتلقي ]إهنا صريورات حديثة هلا نفس البناء تقريبا ميكن متثيلها حسب النموذج التايل:[.  لدى ا

 ح  ت  / وف 1

 حُ  ُت  ُض                       

                                        ًً ًً  ُض ًً   ُت  ُج

                                                           ًً ًً  ُض ًً  ُت  .2ونُج
 

د عبد اِلميد بورايو " التحليل السيميائي للخطاب السردي" دراسة ِلكاايت من " الف ليلة وليلة" و "كليلة ودمنة" )امللك شهراير، الصيا -1
وزيع-والعفريت، اِلمامة املطوقة، اِلمامة والثعلب ومالك اِلزين)  . 61ص -دار الغرب للنشر والت

 . 60ص، املرجع السابق ،  عبد اِلميد بورايو " التحليل السيميائي للخطاب السردي" -2
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اعتمدها - اليت  الثالث  االختبارات  متثل  جندها  السابقة،  الوظيفية  األصناف  جمموعة  أتملنا  إذا 
غرمياس الذي بدوره استوحاها من خطاطاته )فالدميري بروب) الشهرية اليت من خالهلا أسس لتصور 

 تكامل للحكاية اخلرافية ككل. م

أابنت فيه الفتاة عن ذكاءها اخلارق وختطيطها للوصول لفكرة وحيلة متكنها من   : اختبارا أتهيليا-
اهلروب واإللتحاق ِبوكب السلطان، بدون أن يشعر هبا أحد حيث استطاعت أن تقنع اجلميع أهنا 
أعمال   متارس كل  أن  على  قادرة  لكنها  شجرة  جذع  شكل  على  هللا  خلقها  املنظر  بشعة  إنسانة 

 ت على ذلك حىت جعلت الكل يصدق ذلك. اخلدم، وفعال برهن

رئيسياً:   السلطان  اختباراً  ابن  وخباصة  العرس  ِف  اِلضور  مجيع  مواجهة  البطلة  فيه  خاضت  اليت 
ِف اللحظة اليت رأهتا مناسبة تسقط ابن السلطان    ،لتبدي مجاهلا  فاستطاعت ان  واليت انتظرهتا كثريا 

 سحب من اِلفل هبدوء ودهاء. ِف شباك حبها واإلعجاب هبا وتضفر خبامته مث تن

: حيث ظهرت البطلة بعد فقداهنا )للخشيبة)، بسبب حرق السلطانة هلا ِف قمة  إختباراً متجيدايً 
ِف  معه  وتعيش  السلطان  اببن  تتزوج  أن  جبدارة  واستحقت  واجلمال،  لطاملا    اِلسن  اليت  القصر 

  الوضعية اخلتامية واالفتتاحية.بذلك بني ةحلمت به مؤسس

 :امج السرديةالرب /2

 :الفعلملفوظات ملفوظات احلالة و بني  املوضوعات اجلهاتية والقيمية

 :ميكننا حتديد مقاطع حكاية خشيبة استنادا ألهم الوحدات الوظائفية 

 [.إب ًّْيها خالها ودرِق.....  أاي وحد النهار وتبدأ من: ]  املقطوعة األوىل:
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البطلة لواقعها املعاش والتفكري جبدية ِف كيفية االنتقال  حتيل هذه املقطوعة االستهاللية اىل رفض  -
 للعيش ِف قصر السلطان، بعدما كربت الفتاة واكتمل مجاهلا قررت حتسني وضعها املعيشي.

 : ة على مقطعني مكونني يتفرعان إىلهلذا نقوم هذه اللحظة السردي

 

 

 

 

 االنفصال أو الفصلة عن ال"هنا" .                                                        

 لعيش ِف قصر السلطان لقرار االنتقال 

 الوصلة ابل "هناك" .                                                        

 إلغاء الذات الذليلة.                                                                 

 الرحيل والقيام ابهلرب من أجل معيشة أعز  

 فرص الذات املتعالية.                                                                 

ابلفقر  إإن  - فالشعور  /اهلرب/  موضوع  حتقيق  حنو  دفعها  ابلنقص  )الفتاة)  الفاعلة  الذات  حساس 
حن كان املرسل وا فعل /اهلرب  لتحقيق  لتكفي  إرادة القيام ابلفعل واإلرادة مل تكن  و  حملفز الذي ولد 

لوال   والرفاهية/  العز  أقنعت  ذكائهاحياة  حيث  اليت    علىحرص  للالنجار    وحيلتها  )اخلشيبة)  صنع 
إجناز   على  البطلة  يساعد  الذي  املساعد  العامل  النجار  وابلتايل كان  األوىل  التمويه  أداة  كانت 

 الفعل.
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 وقد إتسمت حالة الفتاة بوضعني:

 )قصر السلطان).  الغىنكانت الفتاة ِف حالة فصله مع : الوضعية األوىل 

 الوالد).  ئلةلفقر )بيت العا: كانت الفتاة ِف حالة وصلة مع االوضعية الثانية

سعدت  - اليت  الفتاة  املنفذ،  الفاعل  بدور  قام  وقد  ورخاء،  عز  ِف  ابلعيش  يتمثل  القيمة  فموضوع 
عيشة  من  للتخلص  السلطان   ِبوكب  وااللتحاق  واهلرب  للرحيل  املناسبة  الظروف  لتوفري  جاهدة 

 الفقر والذل والتمتع ِبعيشة الغىن والعز. 

 

 القيمة )الغىن والعز)                     املرسل إليه )الفتاة) موضوع 

 

 )الفتاة)   1الفاعل املنفذ ف

فاتصلت - ذلك  من  متكنها  ذكية  حيلة  ِف  فكرت  السلطان،  ِبوكب  لاللتحاق  الفتاة  هروب  قبل 
 ابلنجار ملساعدهتا، فحرص على فعل ذلك وبذل كل ما ِف طاقته من أجل ماطلبت.

 

 موضوع                                    مرسل إليه                                مرسل      

 الفتاة                                     تنفيذ اِليلة                                 النجار

املقرتحة من طرف  فتمثل موضوع القيمة هنا ِف حرص النجار على صنع )اخلشيبة) وإجناع اِليلة  -
 )الفتاة) وقام بدور الفاعل املنفذ  النجار.
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 املرسل إليه )الفتاة)                                 وضوع القيمة )حتقيق اِليلة)    م

 الفاعل )النجار)

 

 

 ينبن الربانجمان السرداين على بنيتني فاعلتني  : الرسم العاملي:

 املرسل إليه  ةموضوع القيم      املرسل               / 1

 )الفتاة)                                 تحاق              )اهلرب واالل  نب                             تقص ِف اجلا

 ِبوكب السلطان)      

 املعيشي املادي.                                                       

 املعيق       الذات     املساعد                

 اخلوف من تعرض     ) )الفتاة /1ف/     اجلمال

 الفتاة للخطبة من          والدهاء   

 فقراء من طبقتها  رجال

 

 املرسل إليه        مة ملوضوع القيا        / املرسل    2

 )الفتاة)                    اخلشبية)             عتلبية  طلب الفتاة )صن  هايخوف البنت من تزوج

 شخص فقري ب

 املعيق      ذات ال        املساعد           

 حرية  النجار ِف كيفية         النجار   /2/ف            حرفية النجار                     
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 صنع)اخلشيبة) واخلوف من 

 سحب الفتاة لشرطها

 حتتل موقع فاعل منفذ ومرسل إليه.فنالحظ حدوث آتلف بني مواقع عاملية، فمثال الفتاة  

 " اليت ميكن من حتديدها من قول الراوي :2جاء هذا الربانمج ضمن املقطوعة "

 .ملزية ماروحتش وحشمت روحي"." كي شافتها السلطانة ....

إىل ذكاء)  وابلرجوع  )الغباء+  إجيابيتني  قيمتني  تعكس  جندها  املقطوعة  ضمن  السردية  امللفوظات   
جراء   املنظر  قبيحة  ذليلة  خادمة  القصر كأهنا  ِف  والعيش  الكل  خداع  من  الفتاة  متكن  نتيجة 

ما جتد الفرصة املناسبة لالقرتاب من ابن السلطان وإظهار  ثيه الكل ريها داخل "خشيبة" لتمو ئإختبا
)الفتاة)   الفاعل  فحقق  السلطان  اببن  وصلة  إحداث  حاولت  فقد  منها  ابلزواج  وإلقناعه  لُه  مجاهلا 
إببن  )الفتاة)  التقت  حيث  القيمة،  موضوع  حتقيق  من  األخري  ِف  ليتمكن  السردي  الربانمج 

 هلا إبعجابه هبا.   ااعرتاف هوألبسها خامتالسلطان وسحرته جبماهلا 

 وقد اتصفت حالة الفاعل )الفتاة) بوضعيتني:

 : الفتاة ِف حالة فصله مع ابن السلطان.الوضعية األوىل 

 .: الفتاة ِف حالة وصلة مع ابن السلطانالوضعية الثانية 

 وعليه ميكن اِلصول على الرتسيمة العاملية التالية :

 إليه  املرسل                      موضوع القيمة                       ل                     املرس

 )التقرب من ابن السلطان)               الذكاء واِليلة       

 املعيق        )الفتاة)                               الذات       املساعد      

 خلطة اخلوف من فشال-                                         اجلمال                  -
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 واكتشاف األمر أثناء العرس                             الرقص                                                      -

 التسلل ومغادرة اِلفل خبفة -

 الراوي :: تبدأ من قول املقطوعة الثالثة

 [.؟كيفاه نزوجك اي طفل خشيبة ]ِف الصباح انض ابن السلطان  .........   

وابن   الفتاة  من  موقف كل  ِف  حدث  حتول  املقطوعة،  هلذه  السردية   امللفوظات  من  نستشف 
]ف الفاعلة  الذات  قررت  حيث  املروية،  القصة  أحداث  ِف  التأزم  قمة  مثل  الذي  بن ا[  2السلطان 

السردي  السلطان   الربانمج  بتنفيذ  جنح  الذي  الطويله"  "الشعرة  صاحبه  عن  للبحث  الرحيل 
لقمة  داخل  إايها  أهداه  الذي  للخامت  بوضعها  )خشيبة)  ابلفتاة  ِبساعدة  الفتاة  حقيقة  وإكتشافه 

 "الكعبوش" فعاد على جناح السرعة بعد أن فهم الرسالة املوجه إليه.

 ية التالية :ملميكن اِلصول على الرتسيمة العا وعليه

 املرسل إليه       موضوع القيمة       املرسل      

 ابن السلطان     وطلب الزواج هباالبحث عن الفتاة                  مجال الفتاة       

 املعيق         الذات            املساعد           

 األم )السلطانة)          ابن السلطان                العثور على اخلامت ِف    

 وسط لقمة "الكعبوش" 

 [ إبن السلطان بوضعيتني :2وقد اتسمت حالة الفاعل ]ف

 : كانت الذات الفاعلة ِف حالة فصلة مع الفتاة "خشيبة".الوضعية األوىل 

 )خشيبة).ِف حالة وصلة مع الفتاة الفاعلة : كانت الذات الوضعية الثانية 
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 أما موضوع القيمة فيتمثل ِف اِلرص على اقناع األم ابلزواج من "خشيبة" اخلادمة-

 ) ألم ابلزواج من "خشيبة" اخلادمة اقناع ا) املوضوع)                   ناءاالعجاب ابلفتاة اِلس) املرسل

 الفعل التأويلي 

 الفعل اإلقناعي       

 

 ) ابن السلطان )  املرسل إليه

 ة [. كيما كانت شاهي.....مت وراها حىت زوجاتو: ] تبدأ من :الرابعةاملقطوعة 

على    الضغطواصل  ومواجهته خلشيبة ومعرفة اِلقيقة منها اليت ظلت سرا بينهما،  بعد رجوع اإلبن  
إىل أن  حول حقيقية هذا الزواج وظل الشك يروادها مل تقتنع   امع أهناألم حىت وافقت على زواجه،  

ا، كما جارت  وارسال األكل هلم مع عروسه  االهتمام به    عدمالبن بااألمر بعد  احتجاج  اكتشفت  
والت اخلادالعادات  وِبساعدة  وحرقه  قاليد  اخلشيب  اجملسم  سرق  مت  السلطان  م  زوجة  قبل  وظهرت من 

الساحرة   إبطاللتها  للجميع  ابخشيبة  من  للزواج  أهلتها  القصراليت  ِف  والعيش  السلطان    معه   ن 
 بسالم. 

 ية التالية :ملميكن اِلصول على الرتسيمة العا وعليه

 موضوع القيمة                                 املرسل إليه          املرسل     

 )اكتشاف هوية خشيبة اِلقيقة)                                         السلطان والسلطانه            قلق األم وحريهتا      

 القصروكل من يعيش في

 املعيق              )                     3)لذاتا           املساعد     
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 سر  ال اإلبن الذي مل يفش           األم )السلطانه)                            لوصيف)             اخلادم )ا

وميكن بيان طبيعة العالقات بني أطراف الفعل ِف الربامج السردية  تسريد املربع السيميائي:/4
 السابقة وفقا للمربع السيميائي اليت:

 

 

 

 

 القدرة على الالفعل          القدرة على الفعل     

 لتبدي م فرصة عرس اجلريان ) اغتناالقدرة على الفرار وااللتحاق                                )      

 )   خشيبة مجاهلا وحسنها البن السلطان)                                 ِبوكب السلطان           

 

 الالقدرة على الفعل           الالقدرة على الالفعل     

 ) ظلت تعمل خادمة لفرتة طويلة     ) سقوط ابن السلطان ِف شباك                        

 ِف حياة من البؤس والشقاء)        حبها وقرار الزواج منها )     

 

 الصورية واألدوار الغرضية والتشاكالت:املسارات /5

التشاكل  املمثل الدور الغرضي  املسار الصوري 
 السيميولوجي 

التشاكل 
 الداليل 
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الفتاة الرافضة لواقعها  اهلروب
 اإلجتماعي املتدِن  

َبة  رفض وقبول  اجتماعي  ُخشي ِّ

الفتاة الذكية اليت  التمويه 
استطاعت متويه اجلميع 
والعيشفي قصر السلطان  

 كخادمة

 
َبة       ُخشي ِّ

 
 عقلي

 
 جهل ومعرفة

حتني الفرصة  
 الذهبية 

فرصة عرس اغتنمت الفتاة 
اجلريان لتبدي مجاهلا البن  

 السلطان

 
َبة  ُخشي ِّ

 
 عقلي

 
 جهل ومعرفة

اإلنسحاب 
 هبدوء  

الفتاة اِلسناء اليت فازت  
خبامت ابن السلطان  

 واختفت

 
َبة  ُخشي ِّ

 
 عاطفي

إعجاب 
 وتعجب

وضع اخلامت ِف  
 األكل كدليل 

الفتاة املتحايلة اليت  
أخربت ابن السلطان عن  

اِلقيقية وأقنعته شخصيتها 
 بدهاء

 
َبة  ُخشي ِّ

 
 عقلي

 

رحلة البحث 
 عن اِلسناء  

الشاب العنيد الذي صمم 
العثور على الفتاة اليت دق  

 قلبه هلا 

 
 ابن السلطان

 
 عاطفي

 
 إصرار وحتدي 

رفض وأتنيب 
 من األم 

األم اليت ترفض وتعارض 
 قرار رحلة جمهولة املصري

 

عاطفي /   زوجة السلطان 
 عقلي

 وقبول رفض 

الرجوع فور العثور على   تراجع وعودة
 اخلامت ِف لقمة )الكعبوش) 

عقلي /   ابن السلطان
 عاطفي

 رفض وقبول 

   ابن السلطانمواجهة ابن السلطان   مواجهة  
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َبة ومعرفة اِلقيقة   خُلشي ِّ
 منها 

  عاطفي

مواجهة االبن ألمه   مواجهة  
وإقناعها ابلزواج من  

َبة بعد رفضها لذلك  ُخشي ِّ

  ابن السلطان
 عقلي

 
 رفض وقبول 

وضع األم أمام األمر   رضوخ األم 
 الواقع وقرار الزواج 

توافق  عائلي األم
 واختالف

إكتشاف سر 
َبة وهويتها   ُخشي ِّ

 اِلقيقية

َبة مث سرق   مراقبة ُخشي ِّ
 اجملسم اخلشيب وحرقه  

زوجة السلطان  
 واخلادم

إنساِن / 
 عائلي

مجال حقيقي  
 ومنظر مزيف

َبة للجميع   إنبهار ودهشة  ظهور خشي ِّ
 جبماهلا الفتان  

َبة  حتدي وقبول بطويل ُخشي ِّ

بني    :تنظيم املكاينال/6 املقابلة  لنا  تتضح  اخلطايب  املستوى  واهلناك  وعلى  ضبط    اهلنا  ِف  ودورها 
للحكاية   األساسي  التحويل  رئيسيتني  مسار  وضعيتني  عاشتها  بني  اضطراب  وضعية  األوىل  متثل   ،

خشيبة  (قبول)وضعية حل،  متثل الثانية، و زريلواقعها االجتماعي امل )هارفض)ورهتا، بني أس خشيبة
 :ة اِلكايةِف خامت  حصلت عليها الذات الفاعلة الذي ميثل وضعية استقراربواقعها اجلديد 

 اهلناك اهلنا 
 ( أسرة ابن السلطانالفضاء العائلي الثاين )  ( أسرة خشيبةالفضاء العائلي األول )

 رفض الزواج من ابناء جلدهتا  -
 رفض وهروب -

 قبول الزواج اببن السلطان فقط-
 حتدي وقبول -

 

 رفض                                                قبول                        

 مقابلة داللية أساسية: يتمفصاللصعيد السيميفيهذا اجلدول  ِف
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 قبول VSرفض 

 : طوراهتا اليت جاءت ِف ثالث حمطاتميكن تقدمي هذه اِلكاية بتحديد أهم ت

تعيش ِف أسرة فقرية ورفضها لواقعها االجتماعي وتطلعها  مت عرض حالة الفتاة اليت   ما قبل
 الدائم ملعيشة أفضل، اليت جعلتها تفكر ِف حيلة ذكية تساعدها على العيش ِف قصر السلطان. 

 قصدت الفتاة النجار ووعدته )خبلخال) هلا مقابل حتقيق طلبها.  -

 بذل النجار ما ِف وسعه وحقق هلا مبتغاها.  -

ام وارتدت )اخلشيبة) للهروب وااللتحاق ِبوكب السلطان وكان هلا ما  خططت الفتاة إبحك -
 أرادت. 

 استطاعت الفتاة أن تقنع السلطان ابلعيش ِف القصر كخادمه ذليلة.   أثناء 

 قبيحة املنظر )خشيبة). -

إستغلت الفتاة عرس اجلريان وأابنت عن مجاهلا حيث سحرت كل اِلضور وأسرت قلب ابن  -
 السلطان.

 غادرت الفتاة اِلفل خفية وفازت خبامت ابن السلطان.-

 .اِلسناء البحث عن الفتاةو قرار ابن السلطان الرحيل   ما بعد

 رجوع ابن السلطان من رحلة حبثه عن الفتاة بعد عثوره عن اخلامت واكتشاف حقيقة الفتاة. -

 إقناع األم بزواجة من )خشيبة) اخلادمة. -

 مة )خشيبة).إكتشاف الكل ِلقيقة اخلاد-
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حتقق حلم الفتاة )خشيبة) وزواجها من ابن السلطان وعيشها معزرة مكرمة ِف قصر السلطان  -
 كما متنت وأرادت. 

متثل مرحلة "ماقبل" الوضعية االستهاللية اليت من خالهلا مت تقدمي الشخصية البطلة وعرضها  -
حد لبالد.....وهدات مرحول  لوضعها األويل وميكن حتديدها من قول الراوي : ]قالت كاين ِف و 

 أبيها راح ودرق[. 

 من خالل تعالق هذه املسارات الصورية تظهر التجمعات اخلطابية وفق الرتسيمة التالية:

 ما حشمت روحي –بلبزت عجينتها  –طحنت   -طيب أ–تعجن  -خبشبتها هتزع  –بدات ختدم 

 

 )أ) التجمع اخلطايب  

 قبح / إذالل                                     

 

 قمرة تقِِّدي   -ذاك الرقص    –ذاك الزين    -ذيك الشعور    –الوهطيِّة          

 

 )ب) التجمع اخلطايب

 اجلمال / العزة 

عن حل هنائي،   : بعد أن سئمت الفتاة من الفقر انطلقت للبحثالكيفيات التصديقية

اء النجار )ابخللخال)، مقابل أن يصنع هلا )خشيبة) تسرت مجاهلا عن بن  غر متكنت الفتاة من ا
جلدهتا من الفقراء، ولكي تستطيع اهلرب والفرار والوصول لقصر السلطان، وتظهر مجاهلا ِف  
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  عرسِف حفلة  لغاية جناح خطتها الوقت الذي تراه مناسباً فكان تصرفها ِبثابة مكيدة ومتويه
 هبا وإقناعه ابلزواج منها: تعليق قلب ابن السلطان املتمثل ِف  وحتقيق هدفها اجلريان

 

 

 

 1صدق 

 مظهر /م/          /ك/ كينونة  

 )الفقر)               )                                       اإلذالل)     

 وهم             سر 

 

 الكينونة  المظهر           

 )الغزة) )غىن)      

 كذب          

دافعاً  :يعترب فقر الفتاة وعوزهتا واخلوف من زواجها أبحد الفقراء من بن جلدهتا، احملاور الداللية

)، إن حصول هذا النقص لدى الفاعل )الفتاة) نتيجة عدم غىنلقوايً لإلتصال ِبوضوع القيمة ) ا
قدرهتا على إخفاء مجاهلا لكي ال يطمع من كان ِف مستواها للتقدم خلطبتها، أدى هبا المتالك 

قيمة جهة )إرادة الفعل)، قصد الرحيل مع موكب السلطان والسعي إىل إجناز وصله ِبوضوع القيمة  
ب من إبنه، وفق برانمج سردي حمقق عن طريق تكريس قيميت وهو العيش ِف  قصر السلطان والتقر 
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)اِليلة + التمويه) لتحقيق تلك الوصلة وفق برانجما سرداي كما جاء ِف امللفوظ السردي أثناء اِلوار 
نعطيك فردة من خلخايل بشرط تصنعلي )خشيبة) نلبسها »كما قال السارد:   مع صانع اخلشب

 ، «نتحرك ومنشي وخندم بيهاة ة بصح نعود طايقالقشبيِّ وتسرتِن من قدمي للراسي كي 

إن املتأمل للمحور السردي السيميائي ِف حكاية )خشيبة) جيد أن اِلكي يبدأ من ِلظة فراق  
 البنت لوالديها إىل غاية زواجها من ابن السلطان ومرحلة االستقرار. 

من متون  ر) على غرار الكثريفكانت احملاور الداللية املسيطرة ِف هذا املنت الشعيب :)غىن/فق
فهي تنتظم وفق دالالت سردية خمتلفة حتدد الفعل ورد الفعل، فتشكل ، اِلكي الشعيب بصفة عامة

البنيات األولية هلذه اِلكاية الشعبية واليت ترمي لتحقيق أهداف واحدة جندها مسطرة ابنتظام ِف  
 جمرى السرد ِف اِلكي الشعيب. 

عزة/ذل) ِف أغلب اِلكي الشعيب ملتزما مع حمور سيميائي آخر  ويتجسد احملور السيميائي )
 )غىن/فقر) إلرتباط  الغىن ابلتسامي ابلعز والفقر ابإلذالل.

يشتغل احملور السردي على عنصر االنتقال من حالة إىل ِلالة أي من حالة أولية طغى عليها  
وحها للوصول لغايتها  اإلحساس ابلنقص إىل حالة اثنية، إتسمت بتحقيق هدفهما وإرضاء طم

املنشودة كزواجالفتاة )خشيبة) من ابن السلطان، حيث شكل الفقر دافعا قوايً لإلنتصار على 
 الظروف القاسية سواء ِف بيت والديها أو عملها كخادمة بشعة املنظر ِف قصر السلطان.

 تراوحت البنية الداللية ِلكاية خشيبة بني قيمتني أخالقيتني مها :

 ذالل من انحية غىن/فقر.العزة واإل

 تضاد                 

 اإلذالل         العزة           
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 تناقض             

 اقتضاء        اقتضاء 

 حياء   

 العزة     الإذالل                                

 

 ) بنت الصياد (:  ثليجة حتليل حكاية/5

 تلخيص احلكاية:

أحضر  هللا بعد ابلذرية، ِف يوم من األايم  لوحدمها، ومل يرزقهما  هناك صياد يعيش مع زوجته  كان 
شديدة  البياض كالثلج  أن ترزق ببنت  متنت  على الثلج  غراب وذحبه فلم رأت الزوجة الدم  الصياد 

ولكنها  متنت  ما  هلا  فكان  الُغراب،  السواد كريش  شديد  وشعر  الدم  محراء كلون  شفاه  توفت   وهلا 
قلب   إىل  تتسلل  الغرية  جعل  مما  مجاال  وازدادت  الفتاة  وكربت  الصياد  فتزوج  أصاهبا،  مرض  بعد 

يوم أبن الفتاة هي األمجل زوجة األب  لتتحول إىل كره شديد خاصة وأن الشمس خترب الزوجة كل  
ذلك اليوم حيث تركتها وحفاستشاط أن جاء  إىل  غضبا وقررت التخلص من الفتاة،  يدة  ت الزوجة 

املساعدة   تطلب  فظلت  شوكية،  بشجرة  عالقة  نفسها  وجدت  الفتاة  استيقظت  ومل  انئمة  الغابة  ِف 
ختلصها ومل  اِليواانت  مجيع  أن   إال  من  إىل  املوحشة  الغابة  وسط  ِف  الفتاة  رحلة  بدأت  األرنب، 

فدخلته متسللة واختبأت ِف مكان وضع التنب وظلت تراقبه إخوة  سبعة  م  اهتدت ببيت يعيش فيه 
البعض  لبعضهم  واعرتافهم  حريهتم  وبعد  جاهزا،  طعامهم  جيدون  اإلخوة  خيرج  وكان كلما  خفية، 

أ أن  غياهبم، و أيقنوا  غريبا يدخل بيتهم ِف  عليها، وأعجب األخ األكرب   ملا  حدا  عثروا  فتشوا البيت 
مكاهنا األب  زوجة  اكتشفت  أن  إىل  ترعاهم  وظلت  هبا،  وتزوج  الستوت    ، جبماهلا  من  أن  فطلبت 

مجاهلا   على  ظلت  ألهنا  فقط  الوعي  أفقدها  السحر  هذا  لكن  منها،  وتتخلص  سحرا  هلا  تضع 
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وهيئتها، وملا فقد اإلخوة األمل ِف استيقاظها وضعوها فوق انقتهم العجيبة، وأمروها أن حترصها مث  
ا وأمر أخلْو سبيلها، وشاءت األقدار أن تقع الناقة بني أيدي سلطان ِف بالد أخرى. فبهت جملماهل

ي ملن  الفتاة،  وقظِبكافئة  وأيقظت  للفور  وذهبت  الفرصة  فاغتنمت  ابألمر  الستوت  فسمعت  ها، 
بىن الولد، لكن وبعد أشهر وضعت الفتاة مولودها من زوجها األول. وبعد فرتة تزوجها السلطان وت

ال األطفال  أمضايقة  ملعرفة  أمه  على  لإلِلاح  فدفعوه  مستمرة  األبنها كانت  فاضطرت  م  صله، 
الذ اليوم  جاء  أن  إىل  له  أبيه، لالعرتاف  مع  اإلبن  ليعيش  األول  لزوجها  العودة  األم  فيه  قررت  ي 

فطارت بيها الناقة العجيبة إىل هناك، أين سردت لزوجها وإخوته ما جرى هلا طيلة غيبتها، وهكذا  
 عاش اإلبن ِف كنف والديه ِف راحة واستقرار.

 : ملسار حكاية " بنت الصياد"النظام الزمين واملنطقي /1

 : تقطيع النص

 .ِف بيت قريب من الغابة تعيش مع أبيها وزوجتهكانت الفتاة اجلميلة )بنت الصياد)-أ  

 . طعاما مما تشتهيهكل يوم كان األب حيب إبنته كثريا وحيضر هلا من الصيد  -ب    

 . دائما أبن الفتاة هي األمجلترى الشمس ألن أحست زوجة األب بغرية إجتاه الفتاة -ت  توجيه 

 .لترتكها عالقة ِف شجرة السدرايةلتخلص من الفتاة  خططت زوجة األب إبحكام -ث 

 . رجع األب )الصياد) فلم جيد إبنته فقرر الرحيل بعد فقدانه ألمل العثور عليها-ج 

 

 . فحزنت كثريافاقت البنت من نومها وأدركت أهنا عالقة ِف شجرة السدراية أ-ح 

 . املساعدة من الكثري من اِليواانتفطلبت ، من هذه الشباك أرادت اخلالص-خ 
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 . عدم التخلف عن القطيعرفضت الكثري من اِليواانت من مساعدهتا حبجة  -د  تعقيد

 . ِبقابل مكافئتها ب)عظيم أفيم)وافقت األرنب على مساعدة الفتاة -ذ 

 رادت املكيدة هلا جراء عدم إعرتافها هلا ابجلميل. وأتشاجرت األرنب مع الفتاة -ر 

 ماء البنت جراء مساعدة األرنب له، ولكنها هربت ومل يعثر عليها.دتتبع األسد أثر -ز 

 

 

 وسط الغابة فلجأت إليه.لى بيت ِف عثرت البنت ع-س 

 بوجودها. "التنب" دون علم أصحاب املنزلوضع ِف مكانإختبأت الفتاة  -ش    أتمل

 ووعدهم هلا بعدم إذائها. خوة السبع وطلبوا منها الظهور  اإلإكتشف -ص 

 . بسحرها وحتقيق رغبة زوجة أبيها الشريرة أن تنال من الفتاة   )الستوت)ستطاعت ا-ض 

 

 لتعتن هبا.)البيضا) ووضعها على ظهر الناقة البنت   مل ِف شفاءفقدان اإلخوة لألبعد -ط 

 ثبات 

ِبساعدة الستوت اليت قامت وزواجه من الفتاة السلطان على الناقة إستحواذ  -ظ 
 . اضهاقيإب

لتستقر  قالتها للناقة  كلمة السر اليت  زوجها األول بواسطةنت )الصياد) إىل رجوع ب-ع    إصالح
 هناك ِف بيتها مع ولديها وعاشت ِف أمن وسعادة.
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 املسار السردي 

 التوجيه                 تعقيد                     أتمل                ثبات            إصالح 

 

 ز          س ش ص ض         ط ظ              ع  أ ب ت ث ج       ح خ د ذ ر

 

 :عواملبنية ال

 املرسل                                                                املرسل إليه         

 ) ثلْيجة غرية وحقد زوجة الصياد)                                                                  ))

 املوضوع                                           

 )  عن أبيهاثلْيجةإبعاد  )      

 الذات                              املساعد    املعيق                                

 الستوت.  -  )               زوجة الصياد ) 

 ثلْيجة لزوجة أبيها. إخالص  -                                                                         

 

 املرسل                                                                املرسل إليه         

 )األب)                                                                     على التأكد إصرار الولد )

 من جواب األم واالقتناع به ) 

 املوضوع                                            
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 )  الرجوع إىل زوج األول واألب األصلي للولد) 

 املعيق                             الذات                              املساعد        

 الناقة البيضاء.  -                          ] األم )ثلْيجة) [ 

 كلمة السر. - 

 

 متثيلهما ِف هذين املخططني:ميكن الربامج السردية:/2

 الذات                                               

 زوجة األب

 

 املوضوع

 الرغبة ِف التخلص من الفتاة )بنت الصياد) 

 

 األداء                             الكفاءة                                  الدافع        

 تعليق الفتاة بشجرة السدراية -     املكر والتطواطئ مع )الستوت)                             الغرية                 

 بعث الستوت لتنفيذ السحر للفتاة-                                                                                   

 التقييم 

 حتقيق اهلدف 

 )إبعاد البنت عن أبيها 
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 وحرماهنا من العيش معه) 

 

 

 

 الذات                                               

 ثليجة                                                          

 

 املوضوع

 البحث عن مكان لألمن واالستقرار 

 

 األداء                              الكفاءة                                    الدافع       

         تذكر كلمة السر اخلاصة ابلناقة -        .كربمن األخ األالزواج  /1                  .التخلص من شر زوجة األب /1

 البيضاء.            ./القدرة على الرجوع إىل زوجها األصلي2                 .األم  كالمصدق  إقناع االبن ب / 2

 التقييم                                                       

 حتقيق اهلدف 

 )الرجوع إىل املكان الذي تشعر فيه ابألمن واالستقرار وإثبات صدق كالمها إلبنها)

إليه    أن  املخططنيهذين  يتضح من خالل   هترب  آمن  والتخلص من شر  )ثلْيجة)البحث عن مكان 
)فزوجة األب   لتحقيقه  بعد اإلساءة اليت تعرضت  )1هو املوضوع الذي انطلقت الذات الفاعلة 

مما أدى لتشكل برانجمني سرديني األول انطلقت فيه   )2وأخرى مضادة )ف  ،إليها من زوجة األب
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واستقرار للبحث عن    )ثلْيجة)البطلة الفاعلة  أمن  فالذات  املضاد  الربانمج  الشريرة  أما  األب  زوجة  هي 
  ( الشر  على  املساعدة  الشخصية   ( الستوت  اجلهايت  ِبعية  املوضوعني:  استظهار  وابإلمكان 

 والقيمي ِف اجلدول التايل: 
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إلبن   رد االعتباراملوضوع القيمي ) (األمن واالستقرارالبحث عن هايت )املوضوع اجل
يل إىل مكان أبيه بعد ثلْيجة والرح

 ( التأكد من اِلقيقة إصراره على
 الربانمج السردي للموضوع القيمي  الربانمج السردي املضاد  الربانمج السردي 

 التحفيز  
 فعل املرسل) )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكفاءة )فعل( 
 
 

 اإلجناز

 
إلساءة زوجة األب  كان 

وقعا سيئا ) ثلْيجة )للفتاة 
ِبثابة حتفيزا وفعال  على النفسو 

لتخلص من الفخ   اقناعيا
)السدراية) واهلروبلمكان آمن  

 بال رجعة:
 مكان البحث عن اإلساءة

 واخلديعةآمن 
 فعل                                   

 فعل              أتويلي               
 ثلْيجة اقناعي                    

 
 
 

ثلْيجة على التخلص من الفخ   إصرار 
اليت  أوقعتها فيه زوجة األب والفرار   

للللبحث عن مكان آللبحث عن  
 مكان آمن 

 لبحث عن مكان آمن. 
 

لى  من العثور ع ثلْيجة متكن
مكان آمن خاصة بعد  

 زواجها:
 

 
بعد  خداع الستوت للبنت 

أن فتحت هلا الباب وبعد  
 حسن استقباهلا وإكرامها:  

 
 

 متشيط الشعر 
 ودس السم فيه الستوت 

 
 فعل                

 فعل                أتويلي          
 ثلْيجة  اقناعي                

 
 
 

متكنت زوجة األب من معرفة 
 مكان  ثلْيجة وتدبري املكيدة هلا. 

 
 

أبمر من   الستوتمتكن 
متشيط  من  زوجة األب

  ودس السم فيه ر ثلْيجةشع
 على أساس أنه عطر: 

 
إىل بيت زوجها  وصول ثلْيجة مع إبنها 

وبتذكر ثلْيجة  ِبساعدة الناقة البيضاء األول 
  من خالهلا الناقة اليت انطلقت  لكلمة السر 

اليت حطت رحاهلا عند ابب اإلخوة  
 السبعة:

 
 ابن ثلْيجة        العيش ِف كنف  

 األب األصلي
 فعل 

 أتويلي   فعل                        
 ودعة  اقناعي               

 
 

 
وضوع اجلهايت الذي من خالله مت  املحصول البطلة على 

العيش ِف مكان إجتماع  و  وإلبنها اعادة اإلعتبار هلا
 العائلة. 

 
متكنت ثلْيجة من حتقيق املوضوع القيمي   

والرجوع إىل املكان الذي تشعر فيه ابألمن  
 : واالستقرار وأثبتت صدق كالمها إلبنها 

ة م الرغب⋂1م الرغبة     ف⋃: ف 2ف ة م الرغب⋂1م الرغبة     ف⋃: ف 2ف   

 

ة م الرغب⋂1م الرغبة    ف ⋃: ف 2ف  

 

م اإلجناز) ⋂م اإلجناز)  )ف ⋃:])ف 2ف م ) ⋂م اإلجناز)  )ف⋃:])ف 2ف   

م )⋂)فم )  ⋃:])ف2ف  
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وميكن بيان طبيعة العالقات بني أطراف الفعل ِف الربامج السردية تسريد املربع السيميائي:/3
 السابقة وفقا للمربع السيميائي اليت:

 القدرة على الالفعل           القدرة على الفعل             

 زواج ثلْيجة من األخ األكرب )      البحث عن مكان آمن )

 واِلصول على االمن واالستقرار املؤقت )         وسط الغابة املوحشة )         

 

 

 الالقدرة على الفعل    الالقدرة على الالفعل        

 غضب األرنب من سوء معاملة )      آمن )العثور عن بيت 

 الفتاة وحماولة االنتقام منها )       واالبتعاد عن املخاطر )  

 القدرة على الالفعل          القدرة على الفعل               

 والسعادة هلروب من السلطانا)                                 الفتاة حتسن ألبيها املتسول)

 عش زوجها األول املصطنعة إىل حيث )                        يف الذهب وسط الرغ ِبنحه قطع  

 

 الالقدرة على الفعل    الالقدرة على الالفعل        

 ة قلبهاتكشف ) ثليجة بطيب      ثلْيجة متتلك كلمة السراليت )

 لزوجة أبيها عن مكان عيشها )        جلعت الناقة ترجعها إىل زوجها األول

 وتعيش ِف سعادة وهناء )            
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 شخصيات رئيسية:  حرك أحداث هذه اِلكاية أربعة :)املمثلني( نسق الشخصياتأ/

) وشخصية  ثلْيجةشخصية املعتدي املتمثلة ِف زوجة األب وشخصية الضحية املتمثلة ِف الفتاة )
ر.  الستوت،  وشخصية االبن املُصِّ

 غيورة، إذن هي      املعتدي. ال         شريرةالزوجة األب      -

 الربيئة، إذن هي       الضحية.    املخدوعة            ثلْيجة-

 لزوجة األب. احملتالة، إذن هي       املساعد       الساحرة                  

 الستوت -

 الطماعة، إذن هي        املساعد للسلطان.        اجلشعة                 

 احملفز لرجوع األم. املصر على معرفة اِلقيقة، إذن هو        العنيد              االبن-

 فيما يلي:  حسب أداء املمثلني إختصارهاميكن :واألدوار الغرضية املسارات الصورية/4

 زوجة األب الشريرة        التخلص.)       ثلْيجةموت الفتاة )رغبة .1ع-

 اإلخوة  العيش واالستقرار ِف بيتالفتاة وجناهتا من املوت       ثلْيجة        هروب.2ع-
 . ةالسبع

 العيش ِف قصر السلطان.        النجاة من املوت مرة أخرى        ثلْيجة 3.ع-

 ثلْيجة        الرجوع إىل بيت الزوج األول.       اهلروب من قصر السلطان.4ع-

الستوت اجلشعة       مقابل حتصيل املال           ساعدة زوجة األب مث مساعدة السلطانم.5ع-
 الكثري. 
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لرجوع للعيش مع  ااالبن العنيد                األب األصليلمعرفة اِلقيقة الضغط على األم.6ع-
 االب األصلي.

مؤلفة ملسارات صورية هي بدورها تتجمع ِف إطار تشكل  اِلكايةهذه الصور وتنتظم ِفتتعالق 
 اليت منثلها ِف املخطط التايل: خطايب لتضبط القيم املوضوعاتية للصور 

 [ مظهر مضمر تشكل خطايب يعرف ك    :  ]النجاة

 

 

 

 

 موضوع القيمة وصلة مع  حتقيق      الزواج واالستقرار املؤقت     الشعور ابلنقص 

 مظهر املادية اهلروب من اِلياة )       العيش ِف هدوء وسالم )     )آمناهلروب ملكان مسارات   )

 متحقق  إىل     والرجوع صطنعةامل   زوجة  ِلد إكتشاف مؤقت    )بيت اإلخوة السبعة)صورية     

 ) عش الزوجية األوىل األب ملكان ثليجة وإذائها)      

 

 

 

 

 الرغبة ِف العيش هبدوء وسالم 
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صادفت الدراسة التحليلة هلذا النص السردي صورًا إستمدت أصوهلا  متفصل التقابل السيمي: /5
 التالية: من فكرة األضداد الثنائية 

الطيبة     جتسدت هذه الثنائية من خالل: سلوكات زوجة األب الشريرة مقابل   vsاملكر -/1
قت الفتاة زوجة أبيها الشريرة حني ما طلبت منها أن ترافقها لتنزه  سذاجة الفتاة وطيبتها فقد صدِّ

 ِف الغابة ومل تتفطن املكيدة اليت حضرهتا هلا. 

ل : السلطة األنثوية اليت مارستها زوجة  الضعف      جتسدت هذه الثنائية من خال vs القوة-/2
 األب على الفتاة الصغرية الفاقدة ِلنان أمها، حيث كانت متتثل ألوامرها دون تردد، خوفاً منها.

اِلذر       جتسدت هذه الثنائية من خالل : تصرف الفتاة الربيئة اليت فتحت    vsالتهور-/3
عمل بنصيحة اإلخوة السبع، حيث أكدوا هلا بعدم  الباب )للستوت) حينما زارهتا ِف البيت، فلم ت

فتح الباب ألي كان، مقابل حذر )الستوت) وحيطتها اليت غادرت للفور قبل جميئ اإلخوة  
 وإنكشاف أمرها. 

الشر      جتسدت هذه الثنائية من خالل : تصرف)الستوت) الذي يوحي ابلشر   vs اخلري-4
فاوة وثقتها هبا ابخلداع واملكر، حيث دست هلا السم فقد قابلت فرحة الفتاة هلا وإستقباهلا حب

 وسحرهتا بدون أن تشعر.

اإلخالص       جتسدت هذه الثنائية من خالل : تصرف الفتاة فقد ظلت خملصة  vs اخليانة -5
لزوجة أبيها، رغم مادبرت هلا من مكائد ويظهر ذلك ِف النص عندما أرسلت الفتاة ألبيها حينما  

 جاءها يتسول، خبزة مليئة بقطع من الذهب واشرتطت فيه أن يتقامسها مع أهل بيتيه. 
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تكرر العدد سبعة عدة مرات ِف هذه اِلكاية الشعبية، نصر خطايب:سبعة كعتكرار العدد أ/
 فنجده ِف:

 )عدد اِليواانت اليت طلبت منها الفتاة املساعدة.  1

 )عدد اإلخوة اليت عاشتت بينهم الفتاة.2

 )عدد الغرف.3

 )عدد أطراف اللحم. 4

 عدد املالعق. )5

الراوي قول  النص    وِف  ِف  اللفظة  هذه  ورود  إىل  إضافة  سبعة...[  ومن كلش  داير  سبِّع  :]لقات 
مفرتس حيواٍن  على  الشعبية    )سبع)كدليل  الذهنية  ِف  سبعة  العدد  وميثل  )األسد)،  خرياً  مثل  احمللية 

اليومي، االستعمال  ِف  شائع   وهو  األعداد،  من  غريه  ومن    دون  الشعيب،  املخيال  على  ومسيطر 
ال السيمية  اإلعتقادات  النواة  هلذه  سبعةشعبية  للمولود   العدد  السابع  اليوم  ِف  اإلحتفال  املنطقة  ِف 

 ورِبا يعود األمر ِف ذلكوكذلك إختياره دون غريه من األعداد األخرى لرجوع العروسلبيت أهلها،  
مِّ  ِطَباقًا  مَسَاَواٍت  َسْبَع  َخَلَق  الِّذي   ( تعاىل:  الكرمي كقوله  القران  ِف  ورودٍه  َخْلِق  لكثرة  ِِف  تَ َرى  ا 

 ( ُفطُوٍر  تَ َرى ِمن  َهْل  فَاْرِجِع اْلَبَصَر  تَ َفاُوٍت  أََرى   1الرَّمْحَِن ِمن  إِنِِّ  ) َوقَاَل اْلَمِلُك   : تعاىل  قوله  ،وِف 
أَيْكُ  مِسَاٍن  بَ َقرَاٍت  أَي َُّهاَسْبَع  اَي  اَيِبَساٍت  َوُأَخَر  ُخْضٍر  ُسنُباَلٍت  َوَسْبَع  ِعَجاٌف  َسْبٌع  أَفْ ُتوِن    ُلُهنَّ  اْلَمألُ 

 .2ِِف ُرْؤاَيَي ِإن ُكنُتْم لِلرُّْؤاَي تَ ْعرُبُوَن ) 

كمعطى خطايب من خالل املسارات السيمية قد أضفى على النص   سبعةإن تكرار النواة السيمية 
 طابعا ميتافيزيقيا له بعد أسطوري ودين. 

 
 ، برواية ورش.من سورة امللك 03الية  1
 برواية ورش.  ، من سورة يوسف.43الية  2
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ولعل أقرب أنواع الرتاث إىل املبدع العريب هو الرتاث الدين، والقرآِن منه بشكل أكثر، ألنه  »
من القيم   املرجعية الروحية والفكرية، وهو املركز الذي تتمفصل حوله وفيه وبه مجلة اسأس

 .1«واألمكنة ةوالقوانني، واملفاهيم املتعالقة على الان

تعرضت  :الفضاء املكاين/6 أْين  األوىل  األحداث  فيه  جرت  طبيعي  فضاء  على  اِلكاية  اشتملت 
و  والذعر  اخلوف  إىل  يرمز   موحش  مكان  فهو  السدراية)  )فخ  لإلساءة   األماكن الفتاة  من  هو 

 أما األماكن املنغلقة: بيت األب، بيت اإلخوة السبعة، قصر السلطان: نقصد به:)الغابة)، املنفتحة

 الداللة  املكان
 مكان األمن واالستقرار بيت األب

 مكان واسع يرمز إىل اخلوف  الغابة
 /األمان املؤقت1 بيت اإلخوة السبعة

 /بيت الزوج األول )االستقرار واألمن)2
 اِلياة املادية املصطنعة  قصر السلطان 

 اشتملت اِلكاية على أزمنة ميكن تلخصيها فيما يلي:: الفضاء الزمين/7

 املا قبل=هدوء+استقرار      أْين كانت الفتاة تنعم ِف حضن ابيها. 

 أثناء=هتديد+خوف       أوال: الغابة، اثنيا: بيت اإلخوة السبعة، اثلثا: مث قصر السلطان. 

بعد=النجاة+السعادة       الرجوع لبيت اإلخوة السبعة ) بيت الزوج األول واألب األصلي  املا 
 لالبن. 

 

 
 

 . 104، ص 1/2013واصل، ِف التحليل اخلطاب الشعري )دراسات سيميائية)، دار التنوير )اجلزائر) طعصام  -1
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 السعادةهدوء+استقرار = هتديد+خوف = النجاة+

 املا قبل            األثناء             املا بعد 

 

والكينونة أن الطيبة  يعكس املربع التصديقي القائم على مفهومي الظاهر املربع التصديقي:/8
ظاهرا مزيفا ال ميثل حقيقة كينونة زوجة الصياد الذي يتصف ابملكر واخلداع، وجيسده املخطط  

 اليت:

 

 صحيح    

 ظهور /ظ/               كينونة /ك/                           
 )مكر + خداع)                                                                                                                    )طيبة + حمبة)

 وهمسر                                                                                     

 

 
َك/        / الكينونة/         ال ظهور /ظَ  
 )ال طيبة + ال حمبة)                                                                                                     ) ال مكر + ال خداع  )

 خطأ    
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احملاور  وميكن جتسيد البنية التكوينية ملسار االستثمار الداليل ِف : البنية التكوينية )الداللية(/9
 التالية: 

االستقرار الروحي والسعادة عكس اِلياة املادية ، ، الفزع عكس األمناخلداع عكس الرباءة-
 واملصطنعة.

 ملربع السيميائي اليت:املقولبة لتلك البنيات فيا للوصول إىل البنية األساسية العامة

 الزواج                                              

 –الرباءة                 +                            املكر  

 

 السذاجة                                              اخلداع                 

 

 مكرالال                                             الالبراءة                

 االنفصال                                           

 يعترب كل سهم كما يلي: 

 : عالقة التضاد وماحتت التضاد.                                   

 : عالقة التناقض.                                   

 .: عالقة التضمني                                 
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 الربمة(:  ةحكاية )موالحتليل /6

 تقدمي النص:  

بشراهة  اللحم  أكل  تشتهي  هنمة  زوجة  حول  املرحة  أو  اهلزلية  الشعبية  اِلكاية  هذه  أحداث  تدور 
ا  زوجها  حرمت  أهنا  اِلاجلدرجة  دفعته  ذلك  وبعد  أكله  اللحم  ة  ملسكني  الشتهاء  البيولوجية 

سئم   اء حقيقة األمر، فقدصابعتباره طعاما غنيا ووجبة أساسية ِف املنطقة للخروج من البيت واستق
كان حيضر اللحم كل ليلة ويطلب من الزوجة طهوه لكن الزوجة ِف كل مرة    حيثالزوج من حاله،  

خترب  ذلك  سبب  يسأهلا عن  ِلم وعندما  له األكل بدون  أكلت كانت تقدم  هي اليت  )الِقْدَر)  أن  ه 
أكل اللحم الذي مل يذطال عليه ا  االلحم، ومل عامني، بسبب احتيال زوجته  قه طيلألمر واشتهى  ة 

اِلكيم  عليه. الشيخ  الزوج  فاتفق  قصد  ضالته،  عنده  وجد  بيته  الذي  لزايرة  شيٌخ   معه  أنه  وادعى 
أعمى، لريى كل شيئ بعني أمه وخيرب الزوجبحقيقة األمر وتتم مواجهة الزوج لزوجته والوقوف على  

 احتياهلا واستخفافها بعقله مث عقاهبا على فعلتها. 

 تقطيع النص وحتديد وحداته الوظيفية: /1

 .   «قالك وحد ..... ِف املرقة وحدها »تبدأ من: : الوضعية االستهاللية

اشتهائه   ِف  الرجل  ومعاانة  ِبفردمها  يعيشان  اللذان  زوجته  مع  الزوج  ِلال  وصف  عن  عبارة  وهي 
العجيبة   )الِقْدر)  أن  حبجة  الزمن  من  عامني  طيلة  أيكله  أن  بدون  يشرتيه  الذي كان  اللحم  ألكل 

 هي اليت تلتهمه.

 حركات متوازية:4تنبن هذه اِلكاية على مقطعني  أساسيني ِف كل مقطع 
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 . االحتيال/املقطوعة األوىل: 

 .  «وحد النهار ..... إيه هاذيه»تبدأ من: 

 دراسة الوظائف:

 حتتوي هذه املقطوعة الوظائف التية:

 : حتايل املٍرأة على زوجها مما جعله يشك ِف األمر. خداع -
 خرج الزوج للبحث عن اِلقيقة وعن جواب مقنع ِلريته.  :وظيفة استطالع -
 عثر الزوج على من يهديه ِلقيقة األمر. :وظيفة اطالع -
 اتفاق الشيخ مع الزوج لزايرة البيت على أساس أنه رجل أعمى. :تواطئ -

 :  املقطوعة الثانية

 تقومي اإلساءة ومعاقبة الزوجة. /

 : دراسة الوظائف

 هي: وردت ِف هذه املقطوعة وظائف 

 متثلت ِف عدم استقبال الزوجة حبفاوة للضيف ومل ترحب بوجوده وأظهرت تضايقها منه.إساءة: 

بعد انصراف الزوج، بدأ الشيخ بنفيذ خطته إبحكام  وتظاهره ابلعمى واستطاع أن يقنع   إنطالق:
 الزوجة بذلك. 

 عليه.  إكتشاف الزوج ِلقيقة  القِّدر وشاهد بعينه كذب  زوجته واحتياهلا  مواجهة:
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متكن الزوج ِبساعدة الشيخاِلكيم كشف سر إختفاء اللحم وأِلق العقاب  تقومي اإلساءة: 
 بزوجته.

 البناء العاملي: /2

 : 1املقطع

 املرسل إليه               املرسل                           

 )إشتهاء اللحم)                                                                          )الزوج)     

 املوضوع     

 ) إجياد جواب مقنعلسبب اختفاء اللحم)                                

 الذات                               املساعد           املعيق   

 )الزوج)                                  )الشيخ اِلكيم)          سذاجة الرجل .  -

 حيلة املرأة. -

 : 2املقطع

 املرسل                                                                    املرسل إليه  

 )الشك ِف أمر الزوجة)                                                                  )الرجل الضحية)    

 املوضوع     

 ) كشف الزوجة)                                           

 الذات                               املساعد                                املعيق          
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 . 2ف     1مجابهة: ف    1الملفوظ السردي : مس

 م.      1منح: ف    2الملفوظ السردي : مس

 ثقة الزوج ابلشيخ اِلكيم. -             )الزوج)                           

 خطة الشيخ احملكمة. -                

انطلقت الذات الفاعلة )ف) حنو حتقيق موضوع )تلبية اِلاجة البيولوجية)، اليت مت حتريكها بسبب 
ف اللذيذ:  الغن  الطعام  من  النوع  هلذا  النفس  اجلسمواشتهاء  ا⋂ ف:]افتقار  ِف  م  فالرغبة  لرغبة[، 

ه اللحم  أكل  من  لزوجها  الزوجة  ِلرمان  اِلقيقي  السبب  القيام  معرفة  إرادة  ولِّد  الذي  احملفز  و 
 ابلفعل.

لكن اإلرادة ِبفردها قاصرة لتحقيق فعل /التقصي/ لوال مساعدة الشيخ للزوج وخطته احملكمة اليت  
 منحت الزوج الكفاءة على إجناز الفعل.  

 امللفوظات السردية: /3

 امللفوظ السردي األول: 

الِقْدر   )حقيقة  اِلقيقة  واستقساء  األمر  حقيقة  عن  للبحث  عزمها  عن  الفاعلة  الذات  أابنت 
 العجيبة) ومواجهة األمر مهما كلفها ذلك.

 

 

 :امللفوظ السردي الثاين

شخصية   ِف  الثقة  أشد  تثق  الفاعلة  الذات  تكفي  كانت  ال  لوحدها  الرغبة  إن  اِلكيم،  الشيخ 
لذلك استعان الزوج بدهاء الشيخ وحكمته الذي ساعد الزوج ابلوقوف   لتحقيق استطاعت الفعل 

 على خمبأ اللحم واكتسابه كفاءة تقومي اإلساءة املتمثلة ِف عقاب الزوجة. 
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)موال حكاية  يفتقد    ةتبدأ  الزوج  فيها  بدءي كان  حالة  ملفوظ  من  )حاجة  الربمة)  حتقيق  فعل  إىل 
على   إتصايل وهو العثور  حتويلي  فعل  قيام  إىل  ألكل اللحم  بيولوجية) افتقار اجلسم واشتهاء النفس 

 خمبأ اللحم وكشف أمر الزوجة واحتياهلا: 

 م املال) [   ⋂م اللحم)          )ف  ⋃ف:        ] )ف 

السيميائي:/4 املربع  طبيعة  تسريد  بيان  السردية وميكن  الربامج  ِف  الفعل  أطراف  بني  العالقات 
 السابقة وفقا للمربع السيميائي اليت:

 القدرة على الالفعل         القدرة على الفعل    

 ِبجرد وج يكشف أمر الزوجة الز )                                      ) خروج الزوج الستقصاء حقيقة

 مساع شعر الشيخ وفهم إشارته )                                         األمر من الشيخ اِلكيم )     

 

 الالقدرة على الفعل              الالقدرة على الالفعل         

 وتصديقه اإلقتناع بكالم الزوجة )                                     ) الزوج يتجه ملخبأ اللحم  وجيرب  

 املرق لوحده ) سوى  لن يتناولأبن الضيف     الزوجة على االعرتاف لينكشف السر )   

 التشكيل اخلطايب واملسار الصوري واألدوار الغرضية والتشاكالت: /5

الدور  املسار الصوري  التشكيل اخلطايب
 الغرضي 

التشاكل 
 السيميولوجي 

التشاكل 
 الداليل 

 
 

 العالقات

 
 عالقة عائلية 

 
 

الزوجة 
 )النهمة)

 
 إجتماعي

حيلة  
 وسذاجة

 
استنجاد 

الزوج 
 )الساذج)
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 وجندة الشيخ اِلكيم  عالقة صداقة 
كانت وراء  بشراهة  احملبة ألكل اللحم ن الزوجة الصحيح ِف هذا النموذج هو أاملربع التصديقي:/6

ا ِف  اِلقيقي  اللحم  السبب  عجيب  ختفاء  لِقْدٍر  وجود  اللحموال  تلتهم  تزعم  ة  متحايلة  كما كانت 
الشك   راوده  الذي  زوجها،  إىلعلى  األمر  لغرابة  يتفطن  و وبدأ  اللحم  خمبأ  إىل  توصل  أن  اكتشف   

عليه   الزوجة  ابعد  حتايل  اِلكيمنأن  الشيخ  حيلة  عليها  التصديقي    طلت  املربع  ِف  موضح  هو  كما 
 اليت:

 صحيح    

  ظهور /ظ/       كينونة /ك/                                

 )خمبأ اللحم)                                                                                                              )التفسري والدليل)

 وهمسر                                                                                     

 

 
/َك/       الكينونة         ال ظهور /َظ/ 
 )غياب التفسري والدليل)                                                                                                        ) غياب خمبأ اللحم)

 أ خط    

ثنائيات  /احملاور الداللية:  7 حول  املرحة  الشعبية  اِلكاية  هلذه  البسيطة  الداللية  البنية  حتديد  ميكن 
قناعة    ( استخفاف    –ضدية   (  ( سذاجة    -شراهة   (  ( هذه    –تصديق  خالل  ومن   ( حيلة 

لتلك البنيات، وميكن حصرها   البنية األساسية العامة املقولبة الثنائيات األساسية للداللة نتوصل إىل 
 جوع )   –بع ِف ثنائية ) ش
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 املربع السيميائي:

 تضاد

 جوع        شبع

 

 اقتضاء    تناقض   اء               اقتض

 

 

 شبع ال       جوع ال   

 تضاد                                          

 وسردي: يخالصة التحليل السيم

ال   املبسطة  التطبيقية  الدراسة  هذه  وبعد  الفصل  هذا  هناية  املظاهر  ِف  لكل  إبحاطتنا  فيها  نزعم 
حاولنا من خالهلا  جمرد قراءة  بل هي  ،  (GREIMAS)غرمياسسيميائية عند  اللنظرية  لتظمة  نامل

النظرية  مالمسة   مفاهيم  بوفقبعض  مركزين  وإجراءات املنهج  لليات  السردي،  ا  )املسار  على  ذلك 
 املسارات الصورية والبنية التكوينية الداللية). 
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الدراسة هذه  ِف  املفروضة  املقاربة  مع  ركز ومتاشيا  السيميوسردية)   ( املقاربة  سابقا  ،  الدراسة  على  ت 
( بنية  على  ينعكس  الذي  األوىل  ابلدرجة  السردية  ضرورة  امللفوظ)لفوظ  معنصر  من  مينع  ال  وهذا 

ِفاإل امللفوظ)  )تلفظ  بنية  إىل  سابقا  ابعتبار  عجالة،    شارة  ذكران  الشعبية كما  الرواية  ألصق أن 
التلفظ   حيثبعنصر  احملايثة،  إطار  عن  خيرج  مل  أولوايهتات  الذي  ِف  السردية  صعيد »،ضطلع  وعلى 

ال النسق  مع  التعامل  معناه  التخاطبيةالتلفظ  اخلطاطات  من  يستهدف نصي كشبكة  فالتسنني  و   :
متر عرب البنية اللسانية لتتشعب إىل مقاصد  إشارات الدالالت تنتظم بواسطة مؤشرات و  جمموعة من

اخلطاب و  املتلفظ  حتقيقها  امللفوظية  ،1«ينوي  ابلدالالت  ابريس  مدرسة  اهتمام  جانب  جندها  فإىل 
مع  راعت كذلك   سابقجوزيف كورتيسوخاصة  أشران  املتلفظ  ا،  كما  ارادها  اليت  التلفظية  املقاصد 

وعليه   اخلطاب  امللفوظ"  ِف  "امللفوظ  من  امللفوظ"  و  )énoncé énoncé)جند كل  التلفظ   "
(énonciation énoncé(  الواح النص  داخل  ماثلتان  ماسبق  د،  بنيتان  على  وعطفا 

آاثر   أهم  تتبع  حيث  سنحاول  الشعبية  املروايت  ِف  جان  التلفظ   Jean)كوكوردابتيتو  يرى 
Petitot Cocorda)«  للقواعد حتليله  ِف  خيضع  خاص  سردي  بناء  هي  الشعبية  اِلكاية  أن 

السطحية البنية  إىل  العميقة  البنية  من  االنتقال  قياس  تضبط  سريل    )...)  اليت  اندريه  ساق  هلذا 
(André Searle)  اب االنتقال  هذا  مهاأشكال  أساسيتني  مقولتني  على  الواصالت  لتأكيد   :

(les embrayeurs)    الفاصالت الفاصالت كما    (les débrayeurs)و  و  الواصالت  و 
التلفظ   نظرية  استنطاق (théorie de l'énonciation)تعرفهما  ِف  مفصليان  عامالن 

و  السردي  للتشكيل  مبدئي  تصور  من  يتم  التحليل  ِف  هبما  االستعانة  أن  ، كما  السردايت  جوهر 
 .2«اخلطايب ِف النص

 

 
 

 . 105/106، ص   2012فايزة خيلف ، سيميائيات اخلطاب و الصورة ، دار النهضة العربية بريوت لبنان ، الطبعة األوىل ، -1
 . 104/105، ص املرجع نفسهفايزة خيلف ،   -2
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والتلفظيةوبعد   والتداولية  اخلطابية  املكتسبات  أضحت  خباصة،  جوزيف كورتيسمع    استثمار 
ابريس   السرد  مدرسة  "فعل"  تتجاوز  اعتبار  من  انطالقا  اخلطاب،  فإنه (acte)إىل  وجتربة،   ،

 يضحى شبيها، كما يقول كوراتس، بربانمج سردي حمدد، وميكننا متثيله ِف اخلطاطة التالية: 

 م) [    ⋂    2)ف              1و                             ] ف                  

 

 1تلفظ                            متلفظ             متلفظ له        ملفوظ               

 : )embrayage et débrayage énonciative(التفاصل والتواصل الفضائي/8

الفضائي  تلتصق   والتواصل  التفاصل  التلفظ  عملية  ابإلمكان  بعنصر  التلفظ  »حبيث  طرف  تصور 
 على أنه احتاد لثالثة عوامل وهي: 

 ال      : أان.

 ال      : هنا.

 ال      : الن. 

بينما ميثل امللفوظ ) سواء كان لفظيا أو غري لفظيا ) نفيا هلذه األطراف حبيث تتطابق مفاهيمه مع  
مفاهيم تقع ِف موقع التقابل مع مفاهيم التلفظ. فإذا اعتربان أن التلفظ هو املنتج واحملني، بطريقة ما  
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امللفو  ِف  شخصية  أي  ميثل  ال  م  أن  يعن  فهذا  اخلطاب)،  )أو  امللفوظ  ومكانه  هلذا  وزمانه  ظ، 
 .2«خمتلفان مها كذلك عن زمان ومكان امللفوظ

هذا النحو يتشكل التقابل الذي يضع عوامل التلفظ وامللفوظ ِف عالقة أساسها  وعلى 
 : (débrayage)يفالن

 

 أان                  الفصل العاملي          ال      أان      

 التلفظ      هنا                 الفصل املكاِن               ال     هنا         امللفوظ

 الن                 الفصل الزماِن             ال الن               

 

 س العملية األوىل، مهمته العودة إىل طرف التلفظ: فهو عك (embrayage)الوصل  اأم

 

 ي               أان عملال وصل ال      أان          ال             

 3املكاِن               هنا             التلفظ  الوصل         امللفوظ      ال     هنا  

 الزماِن               الن    الوصل  ال      الن                   

 
 

،  يمسكني، دالليات التلفظ عند " جوزيف كوراتس" )فعالية املفاهيم اللسانية ِف املقاربة السيميائية)، مركز الكتاب األكادميدايري  -1
 . 112،ص 1/2018ط
 . 121/ 120دايري مسكني، املرجع نفسه،ص  -2
،  ياملقاربة السيميائية)، مركز الكتاب األكادميدايري مسكني، دالليات التلفظ عند " جوزيف كوراتس" )فعالية املفاهيم اللسانية ِف - 3

 . 121/122،ص 1/2018ط
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 كاليت: كما سيأيت تطبيقها  

 التفاصل والتواصل الفضائي 
 الفضائي  الوصل الفضائي  الفصل

بكري بني التل والصحرا كاين قوم  كقال
 :1يسمومهبن هالل

 امللفوظية )ال هنا)التلفظية إىل )هنا) نالحظ هنا انتقاال من 
 

 امللفوظ      ال  هناالتلفظ     هنا       تفاصل فضائي      
 

 بني التل والصحرا  
 

 

 

 

 

 

قالك مشى بن السلطان كي ِلق كيما حنا  
 : 2نقولو منِّا لتعظميت 

 
 التلفظ هنا          تواصل فضائي امللفوظ  ال هنا

 
 
 
 
 
 
 
 

 
حتان ِلقت  وقعدت اهتمص ِف ذاك الليل 

  البالد تعود ذلبالد هلوال ولقواهل
 :3تقرسانكيمنالبعيدة

 
 تواصل فضائي      هنا     التلفظ  امللفوظ  ال   هنا

 

ه ِف مضريبو  لقا الشويخ يل موالف يقصر معا 
 :4يل موالفني يقعدو فيه 

 
 امللفوظ      لتلفظ     هنا       تفاصل فضائي   ال   هناا

 
 

 مكان التقاء املتلفظ ابملتلفظ له.     
 

 . 231ملحق اِلكاايت املدروسة ص  ،حكاية : ذايب و سعد الزانيت -1
 .241ص  -ملحق اِلكاايت املدروسة –حكاية : خشيبة  -2
 .245ص -ملحق اِلكاايت املدروسة –ضار حكاية : عشبة خ -3
وهو مكان تصل إليه عشبة خضار معلوم ابلنسبة هلا   الفضاء ملفوظي: .248ص –ملحق اِلكاايت املدروسة  –مة حكاية موالة الرب  -4

 وجمهول ابلنسبة للمتلفظ واملتلفظ له 

تلفظي: إذ نقلنا املتلفظ إىل مكان يعرفه هو  ال سصالفضاء
 وامللفوظ له وال تعرفه شخصيات اِلكاية

لإلسرتاحة  الفضاء ملفوظي: وهو املكان الذي يتوقف فيه ابن السلطان 

ولكنه جمهول ابلنسبة للمتلفظ  معروف لدى شخصيات اِلكاية
 واملتلفظ له 
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 مكان التقى فيه الزوج ابلشيخ اِلكيم وميثل مكان
 امللفوظ امللفوظ. 

 
 
 

 
 

 اثنيا التواصل والتفاصل الزمن :

 التواصل والتفاصل الزمين 
 لزمينالوصال لزمين الفصال

 :1ملي كانت النية بكري هاذي
 الن      امللفوظ  ال التلفظ     الن     تفاصل زمن      

 
سرد                                           بكري  الزمن

 املتلفظ للحكاية

عبيدات بكري يديرو ملصرييفة الدهان والتمر  
ومهراس والسكر...، ِف القراير وخيلوها لثم 

 :2ماعندهم البراد الوالو ميش كيذ لوقت 
 

 الن     تفاصل زمن      الن    التلفظ ال  امللفوظ    
 
 

 ميش كيذ لوقت ملصرييفة                       بكري يديرو 
بكري يديرو لعبيدات عوينهم كعبوش وال 

 : 3روينة
 الن      امللفوظ  ال   التلفظ   الن     تفاصل زمن      

 
بكري                            سرد                 الزمن

 املتلفظ للحكاية

وِف هنار من النهارات السمش طالعة والربيع 
 :4مربع كذي النهار

 
 الن     تفاصل زمن      الن    التلفظ ال  امللفوظ    

 
 

 ِف فصل الربيع     اصطحبت زوجة األب 
 ِف فصل الربيع  ثليِّجة للتنزه

 
 .248ص -ملحق اِلكاايت املدروسة –مة حكاية : موالة الرب  -1
 .244ص  -ملحق اِلكاايت املدروسة –د حكاية : ثليجة بنت الصيا -2
 .240ص -ملحق اِلكاايت املدروسة –بة حكاية : خشي -3
 .242ص -ةملحق اِلكاايت املدروس –اد حكاية السابقة : ثليجة بنت الصي -4

وامللفوظ له  تلفظي: إذ نقلنا املتلفظ إىل مكان يعرفه هو ال الفضاء 
 وال تعرفه شخصيات اِلكاية
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يذهب   العاملي  الصعيد  تكاد  »جوزيف كورتيسوعلى  التلفظ  إىل  امللفوظ  من  العودة  أن  ِلقيقة 
تكون مستحيلة كما يرى كورتيس، ألن وجود امللفوظ متعلق بنفي طرف التلفظ، لكن مثة إمكانية  

جزئي   أن  «embrayage partielلوصل  وميكن  ِف  هذا    نتمثل،  يتكرر  ما  ملفوظ كثري  ِف 
االسته الشعبية:  املقاطع  للمروايت  هللا،  "اللية  قري  سلطان  وما  سلطان  لبالد  وحد  ِف  واذا  كاين 

 ا استغفر هللا".نكذب

 )          عامل امللفوظ وهو السلطان.سلطان)وحد لبالد

املتحدث ليس هو نفسه   ) ن اجلماعة حتيل إىل عامل التلفظ.)واذا كذبنا استغفر هللا)         )ان
 أان) إىل وصل عاملي.)السلطان) بل حتيل )

لإلشارةكذلكوال   للوحدات أ»بد  االفرتاضية  التحديدات  على  يقصر  ال  السيميائي  التلفظ  ن 
وتلقيdéictiqueاإلشارية   امللفوظ  إنتاج  شروط  جممل  يشمل  هو  وإمنا  األسباابليت  ه،  من  وهذا   ،

 . 1« املعقدةجعلته ينعث ابلعملية 

مع بني طرِف التواصل  جت،معرفةحنصرها ِف فعل حصول على  من أن    وسعأِبعىن أبن ظاهرة التلفظ  
التداويل البعد  إطار  التلفظ   التواصلي   ِف  آاثر  تتبع  امللفوظ  )اإلشارايت)  وِف  جوزيف  يذهب    ،ِف 

يسعى   املتلفظ  أن  ممكوراتس  ِف  له  للمتلفظ  توجهه  إقناع/ فعل  /  »ارسة  ِف  /فعل  وكذلك  معرفة/ 
(faire croire)  فعالقة م / م متعلقة ابلتحريك ((manipulation) »2. 

يسعى م إىل  »من أجل إقناع املتلفظ له، كل ما ميكن أن يستعمله املتلفظ ويقصد بعملية التحريك  
مينع  / أن  م  عاتق  على  ويكون  نظره،  بوجهة  يقتنع  األخري  هذا  جعل  حماولة  ِبعىن  م،  إقناع/  فعل 

 
،  يدايري مسكني، دالليات التلفظ عند " جوزيف كوراتس" )فعالية املفاهيم اللسانية ِف املقاربة السيميائية)، مركز الكتاب األكادمي -1

 . 118،ص 1/2018ط
 . 113/ 112دايري مسكني، املرجع نفسه، ص -2
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ومتثيل   معاكسة،  نظر  وجهة  إىل  ينضم  أو  آخر،  بشيء  يعتقد  أبن  م  ضد  ِف  املتمثل  الخر  الطرف 
 .1« هذا املعىن ِف اخلطاطة التالية:

 م               

 / فعل إقناع /                          / فعل ال إقناع /  

 م                              ضد م                

وميكن أن نتمثل ذلك ِف  .ِبعىن أن املتلفظ يدرك أنه سيكون أمام متلفظ له موافق وآخر مضاد
 الربمة) كاليت:  ةحكاية )موال

 املتلفظ  

 

 فعل        رفض االعتقاد بسذاجة الرجل      بسذاجةاِلملة على االعتقاد    فعل

 أتويلي     تفطنه لزيف فكرة زوجته حقية وأب    السخيفة لدرجة تصديقه لفكرة زوجته  الزوج أتويلي

 +  املبالغ فيها  التطويع التلفظي       اللحم  تقضي على)القدرعجيبة)أبن  + 

 فعل             فعل

 رفض           مام دهاء املرأة أال اعتقاد بسذاجة الزوج    مام دهاء املرأة أعتقاد بسذاجة الزوج اال العتقادا

 االعتقاد     

 فقط  توقريا واحرتاما  للمتلفظ                للمتلفظ                               تصديقا 

 

 
،  ياللسانية ِف املقاربة السيميائية)، مركز الكتاب األكادميدايري مسكني، دالليات التلفظ عند " جوزيف كوراتس" )فعالية املفاهيم  -1

 . 124،ص 1/2018ط

 المتلفظ له المضاد  الموافق المتلفظ له 
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الداهي جممد  يذهب  نفسه  السياق  هذا  وجه »: وِف  على  التطويع  سيميائيات  نشيد  أن  ميكن 
االعتقاد   على  اِلمل  جهة  على  العموم  وجه  على  الكالم  وسيميائيات   faire)اخلصوص 

croire)  أمجلها الباحث ميشيل  ...، لكسب ثقة املتلقي يتلقاه...،  من جهة، وجعله يصدق ما 
 فيما يلي: Michel Mathieu-Colasماتيوكوال 

 طابقة الوقائع احملكية للواقع.القصة احملكية: مدى م -1
ضحية وهم ) أن يعتقد أبن ما حيكيه   اعتقادات السارد: ميكن للمتكلم أن يكون -2

 خيايل ِف حني أنه واقعي والعكس صحيح). 
ماذا يريد الخر من  مزاعم السارد: يثري مجلة من التساؤالت اليت هتم مشروعه السردي: -3

نتقاسم مجلة من االعتقادات؟ يتعلق  ن أن كقصيت؟ كيف ميكن أن يصدقن؟ أال مي
 األمر هنا بوضع مقابلة بني الصدق واملطابقة، وبني الكذب والزيف.

اعتقادات املسرود له: يتوجب معرفة موقف املتلقي: ميكن أن أصدقه وأجاريه ِف كل   -4
وميكن أن نتمثل ذلك ِف  .1«ما يتلفظ به، وميكن أن ارفضها بدعوى جمانبتها للواقع 

 ليل حكاية )خشيبة):حت
5-  

 )modalités énonciatives(اجلهات التلفظية  امللفوظ 
 املتلفظ له املضاد  املتلفظ له  املتلفظ 

كاين ِف وحد لبالد 
سلطان وما سلطان  

واذا كذبنا  قري هللا، 
 2ر هللا قفاست

أن املتلفظ ميهد جند
لتهيئة املتلفظ اِلكاية

 ا، وهذلسماعهاله 
ِف   كذلكمليمنع  

أو   املتلفظ له
ِف  املصدق، املتلقي

حالة هتيئ لسماع  
أحداث اِلكاية  

  أو املتلقي  املتلفظ له
 على الرغم منفاملضاد 

استعداده 
ميكن كاية لسماعاِل

 
حمكمة حوار مع حممد الداهي حاوره عبد القادر فهيم الشيباِن ، مقال ) سيميائيات الكالم بني التطويع واألهواء) جملة أيقوانت ، جملة دورية  -1

 . 175ص، شورات رابطة سيما للبحوث السيميائية ، سيدي بلعباس ، اجلزائر، من 2011تعىن بنشر البحوث السيميائية، العدد الثالث 
 .-ملحق اِلكاايت املدروسة –حكاية : خشيبة  -2
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تشكيكه ملا سيسرده 
 من أحداث  

كل ما يتلفظ    وجمارات
 السارد  به

أن يكون حمايد أو 
لعدم  ألحداثها  رافضا

 جمانبتها للواقع
وكي لبستها وبدات 

هللا حيفظنا  تتحدث 
والت  وحيفظ وليداتنا

ِف صفة ماهي صفة  
 .1اهتا وفرحت بيهاودِّ 

جند املتلفظ ِف حالة  
ملا  كبرية من الثقة 

يسرد لدرجة أنه يعتقد 
 حقيقة   يقولأمنا  متاما

املتلفظ له ِف حالة 
تصديق ملا يسرد عليه 

واعتقاده  املتلفظ 
ِبطابقة أحداث  

 اِلكاية للواقع 

على  املتلفظ له املضاد 
الرغم من أتويليه ملا  

مما  و يرفض هف هيسمع
وال يتقاسم   يسرد عليه

 مع املتلفظ اعتقاداته 
آليات   التطويع  لسيميائيات  أن  األخري  ِف  اإلشارة  جتدر  سابقا  الدراسة  عرضت  ما  جانب  -إىل 

لغوية كتوسل املتلفظ ابللوازم السردية  أخرى تعكس تدخل التلفظ ِف املروايت الشعبية منها ماهي 
  ،( قالك   ( لفظة  وخو وأشهرها  الشعبية،  املروايت  هبا  تفتتح  اليت  االستهاللية  العبارات  اصة  ذكر 

العبارات اليت تعكس الثقافة الدينية كذكر هللا والصالة على النيب ) بسم هللا بديت كالمي والصالة 
العدانِن...) النيب  على  اخلارقة والسالم  اخلرافية  العوامل  جتسيد  ِف  وخاصة  اإلاثرة  لغة  استعمال   ،

واِلذف...، سردية كاالسرتجاع  تقنيات  من  يصحبها  املتشاكلة  وما  العبارات  قول  استعمال  فمثال 
خضار:   عشبة  حكاية  ِف  طفيلة  )السارد  حبكاية  بعدها    يتيمة،حاجيتكم  من  ميمتها  خالهتا 

ماعدمية ،ووين  خضار  عشبة  امسها  طفيلة  ينب  ،  رجليها  نعمان  خلضارت  حطت  وبن  ، والنوار، 
لرض  ، و ملطاروتصب   فمثال  حاضرا  لتطويع الصوتيجند ا  اللغويغري  ، وعلى الصعيد  )  القفارتزهى 

السابقة   اِلكاية  صوهتالذكر  ِف  نربة  بتغيري  الراوي  ذلك  يقوم  الغولويظهر  يقول  : خبشونة  حينما 
ايهلدار) ايمجلنا  فالدار  العريب  أحالمها   وكذلكعند  )رحية  ِف  خضار  لعشبة  الغول  : وقوله  ظهور 
جني ِف الصيف وانكلك وجني ِف الشتا  ) ِف الربيع وانكلك وجني  انكلك انكلك،  وانكلك وجني 

 )ِف اخلريف وانكلك
 

 
 .239ص -ملحق اِلكاايت املدروسة – حكاية : خشيبة -1
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قول السارد ِف حكاية )موال،  لإلشارة  يدهلوكذا استعمال املتلفظ   إال الربمة)    ةفمثال ِف  يشري  وهو 
 على فم الشيخ اِلكيم: املكان الذي خبأت فيه الزوجة اللحم 
 *** منني حتط وسط الكسكاس سأان عليها عسا

 يف القرايرراه ث و مالت منو الفم ***
على   قدرة  من  احملرتف  الراوي  هبا  يتمتع  اليت  التلفظية  الكفاءة  عن  تنم  وغريها  التقنيات  هذه  فكل 
العاطفي  التماهي  من  كبري  وجانب  واِلفظ،  الذاكرة  ِف  بقوة  للتمتع  واإلاثرة  والسرد  الوصف 

لتحقيق الفعل التداويل التواصلي واملعرِف االعتقادي ضمن   املتلفظ واملتلفظ له تقارب كل من لدرجة
م التلفظ  بني  تشاكل  بوجود  يشي  سردي  على برانمج  أكد  أخرى كما  جهة  من  وامللفوظ  جهة  ن 

إىلإن    »:  جوزيف كوراتسذلك حييل  وجناحه  التلفظي،  الفعل  التحتقق  الياكبسونية  اخلطاطة  ينجد  
ا ِف  ماثلة  فالسياق آاثرها  املفاهيمي،  املستوى  أو  التنظريي  املستوى  على  إن  السيميائية  لنظرية 

 .1«وأحواله، وسنن الرسالة وأساليب نظمها إخل، من األسباب الرئيسية ِف إقامة العملية التواصلية 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

، يالسيميائية)، مركز الكتاب األكادميدايري مسكني، دالليات التلفظ عند " جوزيف كوراتس" )فعالية املفاهيم اللسانية ِف املقاربة  -1
 . 128،ص 1/2018ط
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 خاتمة: 
البحث    يف هذا  وحتليله  هناية  دراسته  ماحاولنا  على  يفوعطفا  جاء  ما  خالل  ،  ه فصول  من 

النتائج من  جمموعة  إىل  تتاليت    املفتوحة   توصلنا  أن  بدورها  و حميكن  من  جممو إىل  ل  عة 
 :التساؤالت العلمية

بظهور   • الداليل  البحث  معامل  تبلورت  وقد  العهد  حديث  الداللية  ابملسألة  االهتمام  إن 
البنيوي   الداللة  علم  ِف    (Simantique structural)كتاب  حبث  أول  يعد  الذي 

 السيميائية اللسانية. 
السيميائية   • السردية    بعامةإن  ابلداللة    خباصةوالسيميائيات  اهتمت  اليت  لألحباث  امتداد 

 قدم.منذ ال
ل • السيميائي  املنهج  تطبيق    غرمياس     يعترب  من  منبثقا  الدالة  لألنساق  استقصائيا  منهجاً 

بني  الرتكيب  على  السردية  السيميائيات  قدرة  تتمثل  كما  البنيوية،  اللسانيات  مفاهيم 
 ابداالت علمية خمتلفة وعلى خلق التجانس بينها. 

الداللية • للبنية  بتوصيفه  وابلتايل  للغة،  الداليل  اجلانب  على  اشتغل  السيميائي  اإلجراء   إن 
فعمقت  السيميائي  اِليز  إىل  اللسانيات  حدود  من  املدلولية  مفهوم  إخراج  على  عمل 
اجلملة   إطار  من  وانتقلت  البنيوية  اللسانية  البحوث  إليه  توصلت  ما  السيميائية  الدراسات 

 . طابامل اخلإىل ع
مسألة   • ِف  لتشاركها  والتداولية  الداللة  علم  ببحوث  السردية  السيميائية  الدراسات  تتقاطع 

 البحث عن املعىن أو الداللة.
 إن الربط بني النص والداللة ِف تشكلها هو من خصائص التحليل السيميائي. •
عن  • الكشف  ِف  ساعد  اإلجرائية كما  جناعته  الست  للمروايت  السيميائي  التحليل  أثبت 

وهناية  بداية  من  فيها  األساسية  اللحظات  رصد  خالل  من  الشعبية  للرواية  السيميائي  البناء 
هذه املروايت، وخباصة  وحت على استيعاب الشكل الذي توزعت من خالله الداللة ِف  ول، 
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متكنا من التعرف على  ِف   هذا التحديد  فبفضل  أثناء الكشف عن اِلالة البدئية والنهائية، 
 اِلدين األساسيني ِف املربع السيميائي.

ي • الزمكانية  واملعايري  الكتابية  املعايري  تفرضه  الذي  التقطيع  العملية  إن  تسهيل  على  عمل 
بشكل   مقاربتها  يتسىن  ممكن كي  عدد  أقل  إىل  الداللية  الصور  تقليص  عرب  التحليلية، 

نواة ِف النص  أوضح. وِف الكشف عن مردودية املنهج السيميائي املتبع ِف تقصي الداللة ال
 ،وكيفية بنائه سرداي وخطابيا وصوال إىل متظهره السطحي.السردي الشعيب

الدار  • وترويضه وصلت  املعىن  مطاردة  إىل  سعى  السيميائي  التحليلي  النموذج  أن  إىل  اسة 
 وربطه بعناصر اإلنتاج، كموضوع للتقصي والبحث.

فيها امليوالت الذاتية  • صرامة املنهج الغرمياسي ِف التخلي عن األدوات التأويلية اليت تتحكم 
 للفرد ِف الفهم والتفسري. 

لل • السطحي  التمظهر  من  االنتقال  أمٌر  إن   ، العميق  املستوى  إىل  الشعيب  السردي  نص 
الدراسة   هذه  ِف  االنطالق  كان  حيث  الغرمياسي،  السيميائي  التحليل  طبيعة  فرضته 
املنطقي   العامل  إىل  للولوج  العميقة،  البنية  إىل  السطحية  البنية  من  الست  للمسرودات 

أ النصي،  التمظهر  عن  السابقة  األصلية  الداللية  البنية  عن  ِبصطلح  والكشف  يعرف  ما  و 
 )السردية). 

تتجسد البىن السردية املشكلة للنص ِف صور خطابية من خالل جمموعة من الشخوص أو   •
 املمثلني القائمني ابلفعل من وجهة النظر السيميائية.

إال من خالل رسم املربع السيميائي   • إن الوصول إىل البنية الداللية والبنية األصلية ال يتسىن 
اعتباره حيث  املستوى    من  على  تسريده  ليتم  العميق  املستوى  ِف  تقع  شكلية  منذجة 

 السطحي.
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الست • النصوص  ِف  السيميائي  املربع  بفضل  التوصل  من    ةمت  عدد  استنتاج  إىل  املدروسة 
}كالغىن املتقابلة:  }القوة  -الثنائيات   ، }العطاء  -الفقر{   ، املكر{        -الضعف{ 

 االذالل{.  -الفناء{ ، }العز -}البقاء
د توجد حماور داللية متداخلة ِف الكثري من املتون الشعبية وال يلتزم على اِلفاظ حبدودها  ق •

 الواضحة خلاصية التداول الشفوي الذي ينماز به اِلكي الشعيب.
ِف   • اقرتبت  الفن،  واِلبك  والتصوير  التخييل  عنصر  على  املبنية  الست  الشعبية  املروايت  إن 

ية، فنجد حكاية "خشيبة" تقرتب من اِلكاية العاملية  شكلها وهندستها من النصوص الغرب
من  تقرتب  الصياد"  بنت  "ثليجة  حكاية  جند  الرماد"، كما  "فتاة  أو  "سندريون"  املعروفة 

إىل  اِلكاية العاملية "ثليجة واأل عادي  بشكل  هذه املروايت  قزام السبعة"، لذلك استجابت 
وأثب الغرمياسي.  السيميائي  التحليل  بساطة  إجراءات  رغم  على  احمللية  الشعبية  اِلكاية  تت 

تركيبها السردي، أهنا حتمل بنية عميقة ذات داللة كثيفة، هذه املروايت الشعبية اليت نعتت 
 ِف الكثري من األحيان أبهنا جمرد أدب عجائز. 

إطار املناهج ا لسياقية  استطاعت السيميائيات السردية أن ترقى ابلنقد العريب من الرؤية املعيارية ِف 
واهلادف،  الواعي  والتمثل  التفكري  من  عالية  درجة  إىل  النسقية،  املناهج  إطار  ِف  العلمية  الرؤية  إىل 
ِلداثة  يؤسس  الذي  املصطلحي،  وجهازه  آلياته  له  علمي  منهج  على  البداية  منذ  راهنت  حيث 

حمي عن  النص  فصل  ميكن  ال  ولكن  األدبية.  الدراسات  علمنة  إطار  ِف  النقدي  الذي اخلطاب  طه 
كما ال ميكن إمهال صور األبعاد النفسية واجملتمعية اليت أخرجته وضرورة مراعاة خصوصية  ،  تولد فيه

 النص وطبيعته وجنسه، واالبتعاد عن اإلسقاط اليل ِف التجارب النقدية.
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ما.   لرواية  تدوين  إال  ماهو  حكاية  تدوين  "إن   : حجو  حممد  مع  أردد  أن  إال  األخري  ِف  يسعن  ال 
اإلبداع  ِلظات  ماليني  بني  من  هاربه  إبداع  ِلظة  تقييد  أي  اِلكاية  هلذه  ما،  لنموذج  ما،  لصيغة 

 .1وكأننا نقطفها لنحتفظ هبا ِف صورهتا اِلية بنكهتها الشعبية "
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 ذايب وسعد الزانيت  :حكاية

 ابسم هللا بديت وعلى النيب صليت. 

هالل"  كقال يسموهم"بن  قوم  والصحرا كاين  التل  بني  عليهم    بكري  سلطان  غامن  بن  هالل  وكان 
جاب ِف عمرو طفل واحد مسِّاه ذايب روح اي زمان وجي اي زمان مات السلطان، وقعد ذايب مع  

أايِّ مِِّ  للشر  مِِّ يمتو  اي  ألمو:  ذايب  قال  النهارات  من  هنار  على    وخندم  سرحة  نشد  نروح  أان  يميت 
على ريب وِف طريقو تالقا بواحد الشيخ اتفق  ا واحد، اتكِِّ روحي واجحديها وماتقوليها ِلتَّ  ل ذايب 

عليه   ماسقساو  خربو  جايبني  ماهم  وأهلو  الصحرا  ذايب  قصد  عليه،  سرحة  وشد  ماعرفوه معاه 
ِف   وقالك  خضا.  هالل،    مضربمنني  بن  على  سلطانة  ذايب  عم  بنت  اجلازية  والت  السلطان 

القضِّ  فيها  ودار  تتهنا  ماخلهاش  الزانيت  سعد  ابه    ا، كلبصح  ملضرب  مضرب  من  فيها  يهج  يوم 
ا واش ندير معا  ر عليِّ شيخ الدابر قالتلو : دبِّ ل جينيها من لبالد، لوحد هنار ضاق بيها ِلال راحت ل

زانيت "القاهلا    ؟ سعد   : بنيت  اي  نقلك  واش  بإشيخ  الذ ذا  خلًّى  ُسلطان  يل كان  عمك  جْنِعْك  كِّ ن  ر 
عقابإ و   يْذكر الزانيت  سعد  يتم  راه  ماخالش  سقسات ذا  جازية  راحت  ْلِبالد"  ذي  ِمْن  نِيت ًّْلفْك  ك 

را  تْ واسنوشِّ  وين  وعرفت  ذايب  عمها  بن  ر على  مجاعة  وبعثت  من  جه  جتيبوه  وقاتلهم  قادرين  الة 
قالالس الرض،  حتت  من  وال  شا  كما  الليل  قفزو  يطيح  النهار  ويطلع  الليل  يطيح  الصحرا  ني* 

و : ايو اييل ِف شاو الغنم، وهو واقف قدامها، لقًّاْولُ  شبيضاللهار...، حىت قابلتهم الغنم تويطلع الن
ِف وسط الغنم ضرب عليهم    راكلو: ايو  و قالش وسط الغنم عاودو  خم واضرب عليهم النح و عهامس

وج ايالنح،  عليه  لقاوه  زادو  الغنم  عقاب  الغراك  ويلي  ا  عقاب  التايل  ِف  ِف  عليهم  اسكت  نم 
راك  قالولو  يلي  الغنم  ايو  طرف  قربو على  ؟ كي  عندي  حتوسو  واش   : عليهم  رد  عرفهم   اهنا  منو 

الغنم ُروْسها ووسطها كروشها وعقاب لغنم  ، قاهلم : "شاو ش علينا من املرة لوىل؟تقالولو عاله ماردي
ذاي  هو  اِلق وأتكدو بلي  عندك  قالولو   ،" ابِلكمة كيما  كعاويلها  ينطق  لسانو  السلطان،    أبَّيوب 

ِلكاية ك قاهل)حكاولو  ليا و املة  عمي  قربوا بن  ذبح وسلخ    ة ماختصكم، اِلاصول حاج م  بيهم  قام 
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شبعو  بالصتو،  ِف  الشنني  وعطاهم  مدرقُو  وهو  مكانش  قاهلم  املاء  ِف  طلبوه  وكي    ا وثقلو   ا وشوا، 
بقصب  اورقدو  ابملاء  فيهم  يسقي  بدا  ور وهوا  واحد  انضوا    اخوهه  الصباح كي  فطن،  ما  واحد  بصح 

عمي؟   بن  صبحو  وش  ورويناسقساهم  قارقدان  :"وهللا  ابلواحد  هلل    قالولو  اِلمد   : قاهلم 
سي خاطرو  ماحشمنيش  ِف  وهو  ضياِف  وروا  ريب  :راه  دي  قلبو  ِف  وقال  عليهم  بيها  يضحك  على 

 ي راِن مانطولش.ى خري وراِن نرد ملال ملاليه وجنقاهلم تبقاو عل مادار  انيتدار فيكم سعد الز 

عمو سقسا  اكي وصلو  لقيتو م  هتبن  : وش  ذايباجلازية  عمك    ا  بن  على  : اي حيِّ  قالوهلا  ؟  عامل 
جايح   ال  لقيناه   : قاتلهم  وماودرويش  عمو  بن  وسط  ِف  هنا  ميوت  جايح  الصحرا   يقعدشبقى  ِف 

ذايب قصد  رخلةالشيخ    وحدو.  ثالثني  صِّ   وعطالو  ألهلو،  جاي  عاد  ثالثني  وكي  اجلازية  نعت 
  م راه ِف الطريق، اِلاصول الطفلة لتتلقاه يعيطها رخلة الطفلة طفلة وقاتلهم : روحوا تلقاو بن عمك

قعد رخلة...،  يعطيها  روحي  كبش  وا  للتتلقاه   : مليمتو  قال  ولغدوة  وعلُقو  ذحبو  نيُفو  رافد  واحد 
إدير   راك  وش  بن  ااي   : قاتلو  المانة  هاذي  أعطيلها  عمك   نتاللجازية  لبنت  وتبعث  اللحم  خليت 

اجللد؟؟؟ ِف  مالمية  لعظام  ميمِّ   !!! السلطانة  اي   : معقاهلا  تفهم  راها  روحي    لعجوز ت  حار ااي،  نيت 
تو  مث  ِلقِّ مث  املعىن  فهمت  واجلازية  يل    ،أمانتها  وقالت:  لبنات  اموالني  على  نعجة أودارت  دات 

لواحدو  الناقة  وزادت  انقة  عندهاجتيب  من  اِلاصولومه وبعث،  ثالثني  عموا  بن  من  ابروك  عاد  لو   ،
ثالثني   بدل  هنار  لوحد  بيهم  سارح  الشهيظل  العودة  منهم  خيول  بزوج  ساق  بنعجة  لساقها كي  ة 

لربِّ  جري كي  وجتري  لفالنعامة  وحيسبو  ز اق  عليه  يضحك  ابخلرب  يسمع  إىل  يلحقها.  ما  واحد  ت 
 درويش.  

و  زمان  اي  عليهمجروح  طاح  النهار  لوحد  زمان  اي  الخسع  ي  سارج  وذايب كان  الزانيت  وكربد  ي ، 
الشه العودة  على  فز  خلرب  وحبوصلوا  وسة  هرب  هرب  ويل  طاح  طاح  ويل  الليل  آارهبم  ذلك  مع  ق 

وزاد   عودة  النِّ مخمخسني  ورد  فوقها  أخرى  بكِّ   جعسيني  والصباح  رقود  وهم  لسرحتوألهلو  ، كي  ر 
عمها بن  ايجلازية  و وبدا  انضو  النِّ يقولو:  ردينا  ردينا  السرحة النِّ جع  من  لعشوة  ذايب  رجع  جع، كي 

جلِّ  قع  وسِّ دار  ودارها  قرارة  ِف  نوِّ مات  والصباح  وارقد  رو ادة  قاهلا  اميمتو  أطليب  حض  قلها  جلازية  ي 
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جن جلام  يسلفويل  عمك  لبن  راحت  انتاعي، كي  للعودة  وهللا    زوجعِّ ربو  قوليلو   : قالتلها  للجازية 
 رطان.لشِّ قري ابممايسعاوها راهم ملجمينهم 

فتحتها   وهي  يديها  بني  القرارة  ذيك  ويسكرفلها  للجازية  ذايب  اللِّ يفز  زهجوشافت  وتزهق  قة  مة 
عمي بن  اي  أرواحو  وقالت  عندو  إيلِّ !!! ايلرِّجالة  وحدة  هذا    امجل  اِلاصول  لليقول  إنتاعي،  عودة 

ذوك   النهارالرِّ ماتوا  هذاك  ومن  روسهم  وطابسو  ابِلشمة  يدِّ   قا   جالة  ذايب  ِف  رقوامنو كي  خيرجوا 
  ا ليايل كانو ال إزوجو ودارو العرس وليلة من أايِّ  عينها على ذايب وعرفت قيمتو ت اجلازيةالنسا، حطِّ 

املردود  يتعشاو اجل،  ِف  ذايببدات  قاهلا  القصعة  ِف  تلحس  الازية  من  يشبع  ليما  اجلازية  اي  قصعة : 
أايِّ  سردهتا  بصح  اِلال  غاضها  ِليسها،  من  يشبع  من  ما  أخرى  ليلة  ِف  الطعام الل  تعشاو  يايل 

اجلازية: اي ذايب أيل ما يشبع من اللحم    اقاتلو   عظم  ب يكدد ِفعشاهم بدا ذاي  اواللحم كي كملو 
ي تكدادما  من  :  أايِّ   شبع  لعيالو  وقال  ذايب  انض  عمي    بنت  مربد  ااي  وان  و  مربد  ما  نت  واملربد 

لق  ان ِف طريق، لقا الكلمة فاتو وطلقها، استخزى روحو كيفاه طِّ اروحي نيت ِف طريق و ،  حيك خوه
 .  ملهاوخلى اجلازية حب اا ذيك الصحر  مععليه، مالقى ما يدير جىنِّ  ةبنت عمو وهيا عزيز 

الصحر  ِف  لعطاه  الوقت  ذايب  من    اعطا  ويسنوش  يسول  وكيوهو  راجع    بعيد  جا  اِلال  بيه   طال 
 لي، جاب البل والنياق واملخلل والعودة تنهم جاب جنعو وجا.  مِّ أُ 

لقِّ  يلعبو  بني  اقالك  وقرِّ مات  الزانيت،  سعد  بنات  و  بنُت،  بنهم  من  من،  ب  بنت  انت  وقاهلا  نتو 
 قاتلو:

اجلاان ذايب  بنت  خلرين ِن  لبنات  وسقسى  وحبها   ، )إشارة)  هاك  لشالقمو  وعمل  لوطان  من     
سقساهم   يبكو  وراحو  لبنات  دق  )إشارة)  هاك  لشالقمو  عمل  الزانيت  سعد  بنات  إحنا  قالولو: 

دقِّ  عليه،  سلِّمنا  عاقب  جا  راجل  معا  تالقينا  البنت:  قاتلو  الزانيت  بشالقمو،سعد  قاهلا كيفاه    نا 
 كبتو كالعايت من جلمال، و خالل وُر : جْوفُو هالل وانبُ عامل مثليه ، قاتلو

 روحيعلى  عتاِن بيها جا قدام لنحريبقال : أويلي آم
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نوِّ ابت   صباح  ولغدوة  بيتو  ِف  سرًجو كي  ذايب  أخُلولو  :روًحوا  وقاهلم  نساويني  الزانيت  سعد  ض 
قولولو  ِلكاية،    اتشوفوه  فهم  ذايب من بعيد جايني  ت من  لِّ سْ أاي خالنا وش صبحت؟ كي شافهم 

وهوالبيت كي   مالقاوهش  ؟    خًشوا  صبحتوا  آخااليت كي  قاهلم  ليهم  خاش  وجا  ابلبيت    ايِّ أدار 
قالولو  لذايب؟  قلتو  وش  الزانيت:  سعد  سقساهم  رجعوا  وكي  قعدوها  يل  لقعدة  النساويني   اقعدوا 

 مالقيناهش ِف البيت وكي خش علينا قالنا آخااليت كي صبحتو ؟ 

 قاهلم ايبنات الكلب " خال سرجي قبل ال خنلي سرجو ".

ضالني صبح   هم  وصباح  هاوابيتني  يرفدو  وقالو  االبل  ِف  حيوقو  وركب ذو  ملهيه،  وخلرين  منا  وك 
الراس   ة لعوداعلى  ذايب   تالقاو  املرحول،  ساقو  وكي  عودو  على  الزانيت  سعد  وركب  نتاعو  الشهبة 

 ز ابلراس ، قال ذايب لسعد زانيت : تبدا وال نبدا ، قالو : أبدا ، جا ذايب جنب العودة عقبو الرز 
تزِّ   ،قلفو  وقالت النسا   ، الرض  وجابو ِف  روحك  شد   : ذايب  تزِّ وقالو  تلِّ روط، والنيِّ اهق و  وح، اق 

 الخرى ايعين دار فيهم ما دار.
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 السبعة:جّنايةودعة    :حكاية

 ودعة و خاوهتا السبعة    هاذي حكايةو  ،بسم هللا بديت و على النيب صليت

بكري    : البالدقالك  وحد  و    اعطاه  هانية،   عايلةعايشة  ،  ِف  بل  و  قلم  خري كبري  من  آريب  رض 
م حىت  سبعة  و  كلش  ذكور  سبعة كلهم  لوالد كانو  د  ملين  صقار  يسمعوكانو  ما    :ميا  عاله 

و  و  وخيِّة؟  عندكمش خواطرهم  ِف  الكلمة  ذيك  ليِّ   شتاوبقات  فاتت  خت  عندهم  و تعود  رض مِّ أام 
و بُّ أُ  و يهم  و مُّ أُ ى  خلِّ مات  حبملها  خهم  ِف  مرغوهبم كان  بصح  الرزق  ذاك  و  خالهلم  بيها  يفرحو  ت 

عليهم الدار  قالوهلا  مُّ أُ و شرطو ِف  تعمر  هنا و نعمرو ِف رزق  إهم شرط  ذا كانت املزيود طفلة نبقاو 
ذا  إذا الركبة الو كلش و هنجرو كي ِلقت الزايدة نتاعها قالوهلا حنا نطلعو هلإخنِّ ذا كان طفل إينا و بُّ أُ 

يلنا ريجبيت طفلة  يلناكان طفل ابش نولو و اذا    ابملنجلةشِّ تفقو  إوما نولوش  نجناومن مثابملنجل  ريشِّ
ا ذ  و   ،لرايعلى  ريب  ِف  تطلب  و  تبكي  وال   ،وضعت محلهاومهم  طل  للقمر  تقول  طفلة  جابت  و 

و و ،  نطل بيها  فرحة  فرحتني  بيها  هاكي  فرحت  للوصيفة  قالت  و  خباوهتا  و    املنجلةفرحة  اخرجي 
وشراكي ديري اي   :هالارجة حىت شدها راجلها و قالخ ا لوالديت ابش يولو الوصيفة جات  شايل بيه

بلحق   منك  ابملريشيت  يدور إمرا  عطاهلها  !؟نجلةلهم  و  املنجل  ملن  اه  وقاللها:   ، ورفد  الرزق  ذا 
الرزق ابقي لينا عجبتها اِلكاية و بليس غرهم و خرجت ملراو وتكرب ا؟  ذا الذراري    ناوكي جي  ؟يبقى

راجلهاريشو  قاهلا  ابملنجل كيما  والد  ، تهم  شافو  هجرو  هتمها  و  طفل  املزيود  بلي  عرفو  املنجل  ا 
البالد تسمُّ أُ وقعدت  ،  هذيك  ما  ىن تهم  مها  بصح  ع،و والوشفيهم  ومسات  حزنت  حزن كبري  ليهم 

ودعة و خل،بنيتها  ودعت  بزايدهتا  السبعةطرش  ابنيِّ و الدها  و   ةقعدت  بنيتها  والدها  على  ابش  طامعة 
ليها   و ،يولو  و كربت  زين  تشوف  وما  طفيلة  ووالت  الدار طبا دعة  بر  تلعب  و  خترج  والت  و  ع 

يعايروها  و  خترج  ما  جنِّ )ب  :  صحباهتا  كانت كل  يوم  سِّ الةاي ودعة  و هاكبعة) كل  تسقسي  ،  ها  مُّ أُ كي 
راهم   ليهم  تراعيش  ما  و أتقلها  زينك  ومن  منك  حبتش  مزعني  خاوهتامُّ أُ ما  حكاية  حتكيلها  ِف  ،  ها 

السِّ  ودعة  جابت  النهار  ألُ وحد  قالت  و  خترب مُّ م  ضرك  جنِّ يها  حبكاية  ذ  سِّ الاية  ن  نشرب  وال  بعة 



 المالحق
 

 
236 

حل مُّ أُ ماال  ،  مالسِّ  ِلكاية  مسعت  خاوهتا كي  حكاية  حكاتلها  قري  عليها  وما  خلعت  ميني ها  فت 
ألُ  تردهم  حىت  للدار  ترجعش  وما  خاوهتا  على  دور  تروح  السِّ مُّ ابش  قلبها  ها كيما كانت  وحرقت  بة 

ما نقدرش على اخلطرة و ما نتهناش عليك  ان كربت و أاي بنييت    :ها عليها و قالتلهامُّ أُ عليهم خافت  
نطلق ودعة    ككابش  بصح  توليش  وما  اثِن  نيت  تروحي  خناف  و  بعيدة  و    عولتلبالد  رايها  على 

الزم   ندوِّ أقالتلها  معاايروح  ونرجعهم  خاويت  على  تروحي  :  قالتلها  ، ر  نبعث  بخنليك  بشرط  صح 
اخلُ  و الو الوصيف  ،داممعاك  الطريق  ِف  خيدموك  ماهي    ك،يعسو وصيفة  جناو  فايقة  وهي  بسبتهم 

مز ،  والدها ودعة  وسِّ وجدت  ومرحوهلا  رفِّ ودها  مع  الفجررات  قبل  حتان    ،اقتها  طويلة  مدة  مشاو 
عني   ما  عيون  زوج  فيها  لبالصة  )الوصفان)وع  )ِلرار)وصلو  و    ني  يرحيو  ابش  مرحوهلم  وحطو 

عني  هي  هذي  لوصيفة  قالتلها  تقسل  و  تشرب  ابش  ودعة  جات  و كي  زوايلهم  ويوردو  يشربو 
عني    )ِلرار) على  دلتها  لعني  و   )الوصفان)و  لوصيفة  والت    )ِلرار)راحت  املا  بذاك  قسلو  كي 

حالتها   تبدلت  و  وصيفة  ودعة  والت  و  حرة  و  كِّ أ لوصيفة  حراش  شعرها  و  و حالت  تبكي  بدات 
صار   وش  قاع  عرفت  طريقهم  فما  يكملو  ابش  عولو  مريت  يها كي  و  متشي  انت  الوصيف  قاللها 

ما   علعود  على  لقات  تركب  خافت  دير  ما  نمسكينة  قالت  و  بقاو  روحها  خاويت  نلقى  حىت  صرب 
و  هجرو ميشو  خاوة  سبعة  يسكنها  بلي  عرفو  حىت  خبارها  على  سقساو  لبالد  ِلقو  حىت  يسقسو 

يفة روحها ختهم  من بالد بعيدة و جاو عاشو ِف ذيك البالد دورو عليهم حىت لقاوهم دارت الوص
على ال فرحة كبري   ،لطة يل صارتقو حكاتلهم  بيها  فرحو  سبعة  املهم  هو الفرح  أة و ضيفوها  ايم و 

النهار  ِف  الزوايل  مع  الكوري  ِف  قاعدة  مسكينة  ختهم  ودعة  و  خاوهتا  من  واحد  عند  يوم  كل 
كل ما خترج للصرحة خترج يل ِف  م عطاوها ميات اانقة تصرح بيها و ل و فاليل تبات معاهتصرح ابلبِّ 

حت فيها الوصفان و قلبها و  دارو  للبل واش  اِلرة  ايمجايل واه الوصيفة تويل حرة و   ايلاي مج:"تقولكي 
ل تسمع  ومن كثرت ما تقيضهم تبقى البِّ  "،بعةايت خاويت السِّ ان جنِّ أتويل وصيفة ايه اان هي ودعة و 

حتان  اتكل  طرشة  انقة  قري  من  تشرب  ما  اتكل  ما  ترجع  تروح كيما  و كيما  تبكي  و  حكايتها  ِف 
البِِّ  بدات  و  هنارات  ايخيتشبع  حالتها  تشيان  و    ل  فيها  تصرح  راها  يل  البالصة  على  سقساوها 
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لبالصة بصح خوه قدوة بديل  ِلكاية و قالوها من  دخلتش راسو  ِف الناقة  ا الصقري ما  يشوف  قعد 
قِّ  عالش  و الطرشة  جحدة  تبعها  لقدوة  و  بقاتش  ما  يل  للبِّ هي  حكايتها  حكا  مسع  رجع  و كي  ل 

ربو الوصيفة  رجعت كيما كانت ِف لوهناو شِّ و   )ِلرار)داوها وشربوها من عني  أي  خيِّ   ،ِلكاية خلاوتو
عني   وزعكوهمالوصفان)من  بطوهم  م  ،)  اكثر  فرحة  خبتهم  وفرحو  و  ن  رجعت كيما كانت  لوىل 

و  السماح  منها  و طلبو  يستِّ كرموها  مزال  مسكينة  ودعة  بصح  مدللة  عوايلهم  وسط  ِف  ىن  عيشوها 
ش حتوس ودعة يديرو خيي قوِّ دايرين بيها و خاوهتا كي شافوهم  زعو منها نساوين  إىن  فيها ماهو يستِّ 

مكرة على  البيوت،  عولوهلا  خالية  البهوت  أم  الستوت  عليهم  و و   دبرهتا  الخرب  يوجدو  اتِّ هي  فقو 
و  حربوش  تعطيها  وحدة  وكل  اللفعة  نتاع  ابلبيض  وحيشوه  مرة  الكعبوش  ِف كل  و  القصرة  بداو 

خ  :تقول عزيزة  ويناها  خاوهتا  تشيت  يل  ويناها  منهم  الصقري وحدة  ذاِلربوش  تسرط  تقدر  يل  اوهتا 
متضقو مسكينة  :تقلهم  ،بلما  و ح ،ان  أ  انتقول:أ  ودعة  وميات  فاتو  حرابيش  سبع  والت  ىت كملت 

يستناو ومها  تكرب  زايدة  يوم  وكرشها كل  بوجعة  حتس  يوسوسو  ىت ح  ،ودعة  وبداو  ابنت كرشها   
قضبو منها خاوهتا وتقلبو عليها و    لرجالتهم بلي ختهم دارت ِلرام و راها حبملها و جابتلهم العار

فوق   حطوها  الثقل،  من  تتدبرها  ودعة  عليها  حيطو  يل  الزايلة  راحلني  عادو  لبالد، كي  يهجرو  قرو 
هنا   عشة  نبنوهلا  قالو:  ماال  دبرتو...،  لعود  فوق  حطوعا  دبرتو،  لبقل  فوق  حطوها  دبرتو،  اِلمار 

تتحرك والت قا مسندة وتنني حتان تردمت  وراحو وخالوها، الطفلة كل ما تكرب كرشها ماطيقيش  
عثِّرلو   منهم  واحد  فرسان  مجاعة  عاقبني  جاو  النهار،  لواحد  ماتبانش،  والت  لعشة،  ذيك  عليها 
اد ركايز أنتاع لعشة، شك ِف األمر كي تفرِّق مع صحابو وىلِّ للبالصة   لعود، ُجرتو عكلُّو ِلبل لشِّ

و  إنس  نيت  ويناها  قاهلا:  تنني  ودعة  أمسع  ؟! كيوحفر،  جان  زينها شافها  حفرو   ال   كيعجبو 
بلي   وعرفها  حكايتها  قاهلانسِّ إحكاتلو  ودعة :أية  وافقت  بيا  تزوجي  بشرط  بصح  نداويك  داها  و .ان 

شَ ذحبللدارو و  اها اتكل ومن كثر ماهي خاواي يل يعطيهاهلا اتكلها  ا امللح وعطِّ هل ر ثا وشواها و كها 
قاتلو اعطين نشرب قلها انت ِف كر و كي شبعت  ِلناش و   املاكلة يل عطيتهالك ماِلة ضرك شك 

حيلة و   ندير  ذِلناش  من  نسلكك  وجاب  ابش  املا    وندبيخنرجهم  ِف  يصب  بدا  مسعو  ،و  كي 



 المالحق
 

 
238 

و خرجو  املا  صوت  قاع    ِلناش  قطعهم  ريوس، كي  بوسبع  والتِّايل  راسو  يقطعلو  يطل  يل  ِلنش 
ودسهم،   ِلفايتو  ِف  رهم  الضر  ودعة  هتنات  صِّ ت  من  حُب  وزوجِّ ومساتو  طفل  وجابت  ابلفارس 

 الرمان. 

س عليها، كان داخلو الشك وحاسها   بصح خوها الصغري ماهوش انسيها ودامين ِف ابلو وعوِّل حيوِّ
الزمان،   عليهم  تبدل  ودعة  خطاهتم  ملي  خلاطر  مظلومة،  النهار  بلي  وحد  يطلب  ِف  طالب  جا 

خوها  جحدالصغري  جرتو  شافتو  هي  وكرمو،  للبيت  راجلها  ماهوش  ،دخلو  وهو  خوها  عرفتو  ة 
موال ُحبِّ    ةعارفها  "ُحبِّ  وتغن:  فيه  تسكت  وبدات  حجرها  ِف  دارتو  يبكي،  بنها  بدا  الدار، 

سبعة خوالو  مكاحلهمسبعة ،الرمان  الرمان  ُحبِّ  سبعة،ُحبِّ  الرمان كالهبم  ُحبِّ  ُحبِّ  ...،  ُحبِّ 
عاله مرتك راهي تقن ِف ُحبِّ الرمان نساوينم سبعة قدرو بيا" ،شك فيها الطالب وقال لراجلها:  

ليها   تلقايل  ماعليهش  قالو  ودعة،  هي  بلي  وعرفها  أتكد  حكايتها  حكالو  القنية!؟ كي  هذه 
وقاهلا: وجدي روحك نرجعو خلاوتك رفد راجلها   نشوفها، كي شافها وشافتو بداو يبكو ويتعانقو، 

الصرة فهموذيك  فتحوها  إيديهم، كي  بني  الصرة  راجلها  الح  ليهم  وصلو  ِلكاية،    ، كي  خاوهتا 
حفرو اخلاوة   أان خاطية،  نساوينهم يتخازرو ويتالونو، ويل تعمل تقول:  طلبو منها السماح، وبداو 
اِلفرة،   ِف  ريب  مايطيحهاش  راه  خاطية  ويل  نقزو،  للنساوينهم  وقالو  النار  فيها  وشعلو  حفرة كبرية 

ايل   وحترق  اطيح  تنقز  ايل  ينقزو  دال  تنقزبداو  جات  وحترق، كي  مرة  طيح  : الة  ودعة  قاتلهم  صغري 
السبعة   خاوهتا  مع  ودعة  رجعت  عليا،  أتفقو  يل  هنار  معاهم  ماكانتش  خاطية  هاذي  عليها،  خلو 

 ملوميتهم وعاشو معاها لوقت يل عاشوه.
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 خشيبة  :حكاية

 حاجيتك ماجيتك لو كان ماهو ماجيتك : 

،  قالك هللا،بكري  قري  سلطان  وما  سلطان  لبالد  وحد  ِف  استقفكاين  هللا،  واذا كذاب  ذيك ر  وِف 
زوِّ  راجل  يعيش  على  لبالد  سارح  مسكني  حىت  نِّ الايل  بيه  مشات  ما  زينها  زينة  طفلة  عندو  اس، 

  نا عيش معاه ِف اهلمن صغرها ابه يتزوجها بن السلطان وت  شاهيةىت بر، وكانت  وحدة وماوقع ِف ح
 والدالل. 

لبالد، ووصل خلرب لبنت الراعي، وكي مسعت الطفلة ل السلطان يرحل من ذيك  أاي وحد النهار عوِّ 
خلْ  بيناهم اخلرب  ونعيش  معاهم  ونرحل  السلطان  بيت  ِف  بيها  نلصق  حيلة  نلقا  الزم   : وقالت  عت 

الُعود  خدام  قصدت  راحت  أاي  واهلانة،  امليزيراي  عيشة  من  ونتفك  السلطان  بن  يزوجن  حىت 
ت بشرط  خلخايل  من  فردة  نعطيك  وقاتلو:  قدمي  )النجار)  من  وتسرتِن  نلبسها  )خشيبة)  صنعلي 

القشبيِّ  كي  طايقللراسي  نعود  بصح  ساه  ةة   : قاللها  بيها،  وخندم  ومنشي  لة نتحرك 
ماهي  خدمهاهلا  خطاتك، صفة  ِف  والت  وليداتنا  وحيفظ  حيفظنا  هللا  تتحدث  وبدات  لبستها  وكي 

 اهتا وفرحت بيها. ودِّ صفة 

فِزت   إيفز،  مرُحولو وعوِّل  ُقدام مر كي وجد السلطان  إب ًّْيها  بيت  حول السلطان  الطفلة مع مرحول 
ايضوخ لرياح  الطريق  ومشاو   خضاو  مشاو  اِليلة    راه  السلطانو منها،  بيها  الطفلة  وراهم،  ميشي 

وبدِّ  )حاشاكم)  ِلمار  على  ِتَسْوخر ِ ركبت  قريب تات  عاد  السلطان كي  مرحول  ِلقها  َسْوخر حىت 
إدِّ  )حاش السامنها،  ِلمار  ذاك  إب ًّْيها خالِّ ركِشْت من  قدامهم، ومرحول  ها ودرِق،  معني) وطاحت 

 رض قالت: ِارفدو ذيك خلشبة وكان نسحقوها.الِف كي شافتها السلطانة طاحية 

وبناو   وصلو  ابه  الكي  )خلشبة)  ذيك  من  فلقنًّا  روح  للوصيف:  السلطانة  قالت  الرواق  ودارو  بيت 
ت فيه وقاتلو بالك  فِّ ، خلع مسكني حلْ قهيوة، راح لوصيف ابه يفلقها نطقت وهدرت معاه  انطيبو 
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شُ  وش  نفلِّ تعاود  ماطقتش  اياللة  أيوا   : للسلطانة  وقال  هرب   : السلطانة  فت  بعثت  زادت  قها، 
قها ، حارت  اخلادم )اخلادمة) إنتاعها، حلفت فيها )خشيبة) وهربت هيا اثِن وقالت ماعرفتش نفلِّ 

نفِّ  نروح  أان   : وقالت  بصح  السلطانة  وجني،  بعثت  لقها  راحت  لِِلُقدامها،  صار  كيما  صارهلا 
فِّ  نتا  روح  وقاتلو  وقرِّ للسلطان  راح  منلقها، كي  أنتب   : قاللها  معاه  وهدرت  نطقت  أهل   ها  من 

نوضِِّ  أاي  قاهلا  الدنيا،  أهل  من  أان   : جاوابتو  الخرة،  أهل  من  وال  ختدم  الدنيا  وبدات  انضت  ي، 
 تغسل...، وعاشت معاهم على هذا ِلال.ب و طيِّ ات تعجن و ت خادم عندهم، والِّ معاهم، والِّ 

تعرضِّ  هنار  أايِّ لوحد  مساميهم  لعرس  السلطان  بيت  واصِّ و  قاع  لبسو  وقالو   لْه    انعو  اي   : خلشيبة 
أان ماعندي وين    : قاتلهم  ،  اتروحي معاان،  جتي مصِّ نسِّ النروح  خبشا  بتها  نعة واتحفة وخشيبة تروح 

 ، آعين نتحشم مانروحش .  هتزع

و  راحو  تقضِّ مُها  قعدت  بلْ هي  و  )طحنت  الدار  صواحل  ِف  وطيبِّ ي  عجينتها  طاح  بزت  تها...)، كي 
الليل قصدت أُمالني العرس، لقات امليدان راكب والقايطة والبندير والزهو...، وهي سلتت اخلشيبة  
ِف  ودارها  راسها  شعرات  من  شعرة  سلت  عجبتوا  وكي  السلطان  بن  معا  ترقص  ودخلت  بعيد، 

 ات،  ضِّ اش ماعرفوها منني خشت وال منني خسها خامتو، ُهو صد هليه ومالقاهجيبو، ومن بعد لبِّ 

قضِّ  والِّ كي  العرس  يتهاضعوا  ى  وجاو  لدويرهتم،  السلطان  بيت  خشيبة و  لقاو  املرآ،  ذيك  على 
نوضُّ راقدة مضرهبا،  الوهطِِّ ِف  وحد  جات  للعرس،  حضريت  قا  وكان  وقالوهلا  خشيبة    ية  وها  اي 

 مت روحي. قاتلهم ملزية ماروحتش وحشِّ  ذيك الشعور وذاك الزين وذاك الرقص ...

هاذ الشعرة،    ةور على موال: وجديلي لعوين راِن رايح ندِّ   ألمو ِف الصباح انض بن السلطان وقال  
حكايتها   عارف  وين  بليس،  أنعل  بن  اي  قاتلو  معاها،  نكون  راحت  وين  وين كانت  نلقاها  الزم 

جنيةنسِّ إ وال  الكعبوش    ية  وجديلي  قتلك  نروح.و قاهلا  واطلقين  لعبيدات  لقهوة  يديرو  بكري 
 عوينهم كعبوش وال روينة.
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للخادم طعمة وقاع  :  ة السلطان توجد ِف الكعبوشكي كانت زوج خلشيبة طعمة وعطات  عطات 
إلبن السلطان   خلامت ِف وسط طعمة الكعبوش وقالت  دارت  دايرين هبا، خشيبة  هاك  يل  سيدي  اي 

من    هاذ وهدة  ِف  تعود  لوىلِّ الالطعيمة كي  هي  هبا  أفطر  عليك،طريق  جيرب  ريب  ابه  بن   مشى  قالك 
منِّا  السلطان   نقولو  ِلق كيما حنا  عوِّ   ،لتعظميتكي  ذيككي  عطاهتالو    الطعمة  ل يفطر تفكر  يل 

فموحسبخشيبة ِف  دارها  قا  بطِّ ،  راِن  جلماعتو  وقال  ِلكاية  فهم  ِف  لخامت،  ضرك  نرجع  الزم  لت 
اِلني، اِلاصول رجع بن السلطان وبعد هنارات قال ألُمو : زوجين خشيبة، قاتلو : كيفاه نزوجك  

 ؟للخادم؟ كيفاه نزوجك اي طفل خشيبة 

ودارولو   خشيبة،  زوجاتو  حىت  وراها  )مت  نقولو  لقصركيما  على  بعيدا  النزالة)داروحدو  ومزالو بيت 
البيت على  بعيد  للعريس  قويطني  يبنو  لضرك  فيها  يديرو  لعرب  اصحاب  ِف  بعثت  ل،  األوىل  ليلة 

قريب   عاد  الوصيف كي  مع  لبنها  عشا  من    لدار السلطانة  خارج  يقدي  ضو  مضوِّ الدارشاف  ي  ، 
وِف  إجلذيك    قاع وهرب  لعشا  دفق  صارهلا كيما  الليلة  اليهة،  اخلادم،  معا  السلطانة  بعث  زاوجة، 

للوصيف،   ذاك  نخصار  من  وهربتالفست  لعشا  دفقت  السلطان  ضو  بن  راح  الثالثة  اليلة  ِف   ،
 ألمو وقاللها : عاله ماكيش تبعثيلي ِف لعشا ؟ 

لقات السلطانة للوصيف واخلادم وسقساهتم  قاتلو ايبن نبعتلك ِف كل ليلة ، قاهلا : ماِلقن والو. 
للكاينة،   عليها  بكري وتبِّ عودو  روح  للوصيف  قالت السلطانة  تبِّ عها ورِّ هاذا املرة  تروح، كي  عها  اها 

خلشبية   حنت  شافها  خلشيبة    وخزنتها لوصيف  لوصيف  سرق  وعطاها  ورجعت،  بيها  لزوجة  وهرب 
وهاذهي   حرقتها،و   السلطان ختنفس،  ابلزين  تقدي  قمره  خشيبة  بال  الطفلة  عليهم  طلت  وكي 

بنت  احكايتها،  وعرفو تكشف سرها   ِف اهلنا والدالرِّ الوعاشت  ل كيما كانت  اعي مع بن السلطان 
 ة.شاهي
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 صياد البنت  ثّلْيَجة:كايةح

 العدانِن : بسم هللا بديت كالمي والصالة والسالم على النيب 

جاب  - النهارات  من  هنار  رية،  الذِّ وماعندمهش  مريتو  مع  عايش  الصيِّاد  وحد  بكري  قالك كاين 
خدودها   طفلة  أعطين  ريب  سيدي  اي  وفالت:  دعات  املرا  شافتو  الروِّاق  ِقْبلت  وذحبوا  غراب  معاه 

مامتن وعطاها  دعوهتا  قبل  ريب  الثلج،   سجدها كيذ  و  الريش  وشعرها كيذ  م  الدِّ جابت  ِكيِذ  ات. 
( مساهتا  ابلزِِّين  ماتتخزرش  عاود َجةيْ ثلِّ طفلة  وقت  بعد  املرا،  وتوفات  وقت  أميمتها  مع  عاشت   ،(

الصياد الزواج جاب ْمرا أخرى عادت إتظِّل حتدث ِف السمش تقلها: اي عني الشمس أان أزين وال 
تقلها:   وهنار  اِليال،  حتت  قايلِّ  قلبتنا  وما  زينة  ونيت  زينة  أان  تقلها  وماقلبتنا  نيت؟  زينة  وأان  زينة  نيت 

قايلِّ حتت لقصعة، اِلاصول املضرب يل ادير فيه املرا الطفلة، وادِّرقها فيه تقلها السمش : أنيت زينة  
لوىل،   ِلديثة  قا  السمش  من  تسمع  درقها  وين  اِلاصول  حتت كذا...،  يل  قا  وماقلبتنا  زينة  وأان 

وضبعت   تزاين  قا  وزايدة  مكروسة  والت  الطفلة  مش  كربت  قاع  والت  ابلزجعة  وماتت  أبِّيها  مرت 
ِف   ودارهتم  ملسمن  وخدمت  املرا  طيباتو  وذحبوا،  غزال  الصياد  جاب  النهارات  من  وهنار  قابلِّتها، 

النهارمزود،   مربع كذي  والربيع  طالعة  السمش  النهارات  من  هنار  اياله   وِف  لطفلة:  ملرا  قالت 
الطفلة تعبت  وكي  حيوسو  مث  ظالني  للعرقوب،  فوق    حنوسو  وِلتوهلا  شعرها  فتحتلها  ورقدت، 

راجل   جا  قاتلو:  الطفلة  على  سقسها  الصياد  جا  لدارها، كي  ورجعت  وحدها  وخالهتا  السدراية 
 قال راِن خاهلا وراحت معاه ومامسعتنيش. وماطولوش من وراها ورحلوا. 

سل- تقلها:  جتيها  إيل  واهلارب  وحدها،  قا  روحها  ولقات  خزرت  خزرت  الطفلة  فطنت  كين،  كي 
النعجة،   :املعزة،  جاهتا  نسلكك،  جنيك  راِن  هنا  هم  نروح، كان  راحوا  لرفاقيت كان  انراعي   : تردهلا 
تقول:   وهي  سلكتها  هنا  لقاهتم  للرفاقتها  راعات  التَالية  لرنب  قعدت  قاع،  جاوها  الذيب...، 

وامباعد أفيم  عظيم  الطفلة  وعطاهتا  سلكتها  بظفريايت  بشفريايت  بظفريايت  الرنب   بشفريايت  عادت 
تبع   لرنب  لقات  الطفلة  اتلفتت  وكرعيها،  يديها  نتاع  الدم  ِف  تردملها  متشي  وهي  الطفلة  ِف  اتِّبع 
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حىتِّ   ملضرب  نبحث  ذرك  وقالت  لرنب  قضبت  ؟  فيا  تبعي  راكي  عاله  قاتلها:  عليها  ختنزرت  فيها 
وشربت غسلت  قِّلتِّة  لقات  طريقها  الطفلة كملت  ايكلك،  سبع  جيي  ابه  دراية،  عظيم    للسِّ وكالت 

ودخلت   فرحت  حوش  لقات  مشات  هي  السبع  من  خملوعة  وهربت  القِِّلتِّة  ِف  الغظم  والحت  افيم 
جبد   راجل  جا  جحدا،  ختزر  وبدات  التنب  دار  ِف  ادِّرقت  سبعة  ومن كلش  دِّاير  بع  سِّ لقات  ليه، 
أطراف  سبع  حط  ا  لعشِّ طاب  ب كي  ونصِّ اللحم  وقطع  ار...،  واِلمِّ والزيت  وطعام  ِلم  ملسروف 

سبع سالقيم، وكي عادت ليال خلرى دارت هيا لعشا، أايِّ لليلة السادسة وهي كل ليلة ادير لعشا، و 
بفم واحد   نطقو خاوتوا  أان،  طايِّب، مادرتوش  ا  لعشِّ لقيت  راِن  : اي خاويت الليلة  نطق واحد وقال 

وسط   عبد  ِف  وشكوا  يفركتوا  انضو  أاي  دارو!!؟  ليعِّود  ويناه   : قالوا  قع،  :  وقالو:راان  وقالوا  التنب 
اتفقوا  النهار  لوحد  فيهم،  ختدم  معاهم  عاشت  اِلاصول،  ليهم  خرجت  اُخرج،  املانة  عليك  ايلعبد 
دارتلوا  عرفتوا  يطلب  بويها  جاها  النهارات  من  هنار  بيه،  إزوجت  لكبري،  خلوهم  إيزوجوها  اخلاوة 

الت: هاذي تعود قا بنيتو وإذا خبزة وعمرهتا لويز وقاتلوا: إدِّيها كوهلا معا عويلك، كي فتحتها ملرا ق
ِلنِّانة   بنت  اِلنِّانة  اي  قاتلها:  ليها  راحت  الستوت كي  للقدوة  نوضت  يقتلن،  حيِّة  مزِّالت  عرفها 
فايت،   الرِّجالة  موصينها  والطفلة  بيها،  امشطيلها  وقالت  الرحية  حنِّانتك  سربتلك  راها  أفتحيلي 

نيَّ  بيها  الطفلة   ،... ك  أوايِّ لباب  ماتفحيش   : الستوت قالوهلا  قالت  بيها،  وفرحت  فتحتلها  ة 
الزاوج  والسالف  سالف،  مشطتلها  حنِّانتك،  بعثتهالك  يل  ابلرِّحية  شعرك  منشطلك  هايت  للطفلة: 
الستوت، كي  هربت  مكسلة،  وطاحت  الطفلة  شهقت  الرهج،  فيها  يل  املشطة  سنة  فيه  تكسرت 

وقا ومقُيوضني  فيها  خيزرو  قا  وبداو  وشبيها  ماعرفوا  الرجالة  تراب  جاو  نتاع  ماهو  العبد  هاذ  لوا: 
دللناك   ايك  البيضا  الناقة  اي  قالوهلا:  مربيينها  انقة  عندهم  بيناتنا،  وخنلوه  حي  ابين  ماهو  ويدفن، 
فراش  ِف  الطفلة  و  ملدِّ ملانِّة،  ذي  ِف  وهتالي  راينا  خوضي  عندان  ماخصتك  وحاجة  وبوصنالك، 

ظلي البيضة  الناقة  اي  وقالو:  الناقة  فوق  وداروها  الناقة   جديد  هاذ  أرقدي،  الليل  وىف  متشي  فاليِّة 
 عندها كلمة كي تسمعها أطري يقولوهلا : "َحاََح َعْين طَارت"، قا مسعت الكلمة طارت ابلطفلة.  
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مضرب   من  فيها  يتبعوا  بداو  فالية  الناقة  لقاو  للسلطان  صيادة  زوج  جاو  النهارات  من  هنار  واحد 
واح جابوها،  وبركت  الليل  طاح  :  للمضرب، كي  قال  والخر  حاش"،  وما  "ابلفراش  قالِّلي  قال:  د 

قاهلم   عليه،  وعْودِّو  للسلطان  راحوا  الطفلة،  لقاو  لفراش  وفتحوا  وصلوا  البيضا، كي  ابملهرية  قاللِّي 
هاتوها كي فتح عليها وشافوها خلعوا من زينها وعادوا قا خيزروا فيها، مسعتها الستوت جات قالت 

تع واش  حنييهالك  وكان  منا  للسلطان:  مشطتلها  أاي   ،" هللا  قناك  ما  نقنيك   " قاْللها:  طين؟ 
عطاهلا  الستوت  وفطنت،  الطفلة  شهقت  شعرها،  وسط  من  املشطة  سن  وجبدتلها  منا  ومشطتلها 
خضاها   لول  راجلها  من  طفل  وجابت  املرا  زيدت  وقت كي  وبعد  وراحت،  عطاهاهلا  يل  السلطان 

ا وكي كرب  وليدوا،  الطفل كي  ورابهلا  املوشر السلطان  مع  س  إدوِّ يلعب  وهو  النهار  وحد  لطفل 
والو،   مابيا  قاهلا:  ؟  ايوليدي  بيك  واش  أمو  سقساتو  متنوِّي  الطفل  جا  اهلاملة"،  بن  "اي  عايروه: 
أجبديها،   ورقة  هاهي  هاهي   : وقاهلا  ورقة  فيها  الحلها  أطيب  بدات  حارة، كي  تشيشة  طيبيلي 

ضر  حنيها  قاللها:  وجني،  مقرف  جنيب  اصرب  وهللا  قاتلو:  قاهلا:  شدهاهلا  وهوا  يدها  طبت  هيا  ك 
الِّكاينة،  عليه  عودت  طلقها  معناها؟ كي  وش  ؟  هلاملة  ذرية   : يقولولنا  عاله  ننتورين  مانطلقكك 
وحد هنار عول السلطان يرحل، قاتلوا بنت الصياد: أان ديريل الرحل نتاعي فوق انقيت ونركب أان و 

يشه عبيدات بكري يديرو ملصرييفة الدهان ا ومصرييفها،  وليدي عليها، هي ركبت وطلعت قاع قشِّ
لوقت ميش كيذ  الوالو  البراد  ماعندهم  لثم  وخيلوها  القراير  ِف  والسكر...،  ومهراس  وهي والتمر   ،

لرب،  بر  ومن  ملضرب  مضرب  من  متشي  وبدات  الناقة  وطارت  طَارت"  َعْين  "َحاََح   : للناقة  قالت 
الصب السبعة،  الرجالة  حوش  عند  نوضوها  انربكت  وليدها،  معا  راقدة  ملرا  لقاو  انضوا  كي  اح 

 وحكاتلهم لكاينة فرحوا بيها وبوليدهم، ورجعت لروجيلها وعاشت لباس عليها.  
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 عشبة خضار   :حكاية

و  نبدا كالمي  هللا  و   الصالةبسم  ،حاجيتكم  العدانِن  النيب  جيتكم، على  ما  مامها  لوكان  ماجيتكم 
حبكاية طفيلة يتيمة، خالهتا ميمتها من بعدها   ،ووين حاجيتكم  عشبة خضار  عدمية، طفيلة امسها 

خلضار، وبن نعمان والنوار، وتصب ملطار، و حطت رجليها ينب  ما لرض القفار، اِلاصول ت  تزهى 
 .يدة عند ابيها مالية عليه الدارحقصتها كاِلرير، هي الو فيلة قصة خري ، وجها بدر منور، و .. ط

من جنيب مرا تربيلي الز   :قالضاعت اشقالو و تبدل حالو و طال الوقت و ما قدرش يربيها وحدو  
و  فيها  وتتله  خضار  و تز عشبة  طولش  وما  ابيها  اخرىوج  طفيلة  الثالثةو   زادتلو  وال   زاد  و  والرابعة 

و  عويل  ما كانت  عندو  بعد  خضار،  عشبة  على  ِلوال  ملدللةتبدلت  عايشة    هي  والت  الدار،  ِف 
و  معاها  ملرار،  دارت  و  البهوت  أم  الستوت  قصدت  الشيطان،  فيها كي  تشوف  ابيها  مرة  والت 

لقات   املرا  التماسي  قريب  عادت  وكي  احيوسو  النهار  وحد  ِف  للجبل  وخرجو  التدابر،  و  اِليلة 
برنوس كبري، لبِّيك  نسدو  ابه  تعاونين  ارواحي  وقالتها:  خضار  عليه    عشبة  وهلوثت  مللزم  ملرا  دقت 

امشي   روحي  وقاتلها  الطفلة   ابلكبة  النرية  الكرب،  ِف  والرض  السما  قد  لربنوس  جيي  متشي  ما  كل 
و  لراجلها  والت  وملرا   ،... متشي  متشي  لعراقيب،  ذيك  معا  متشي  بدات  النية  و هبا  قرب بناهتا  كي 

إِّيي تفقدها  و املقرب  ومشا  عليها  وسقسا  جرة ها  ال  بصح  سرطتها    دور،  تقول  الطفلة  مسحبة  ال 
الظلم ذيك  ِف  خضار  عشبة  مشات  الظهرة  الرض،  من  القبلة  عارفة  ماهي  ِف  ة  اهتمص  وقعدت 

الليل   لتقرسان  حتان ذاك  بعيدة كيمنا  تعود  البالد  هذ  ولقوال  هلوال  لبالد  بعيدة  ِلقت  انر  شافت 
انر   واذا كنت  قريب  قريب  واما  ابوي  انر  اذا كنيت  وقالت  و فرحت  بعدي  بعدي  والقولة  ابدت  القول 

و  اتبعد  اتبعد  و النار  تعبت  حىت  ومشات  ومشات  الظلمة كيما كانت  عرفرجعت  روحها  عيات  ت 
الغولة قريب قريب،  من جديد اذا كنيت انر الغول و :  اخللعة واِلرية بدات تقولمن كثرت  بلي مهلت و 

بعدي، وبدات النا بعدي  أُمِّا  ُأيبُّ و  ربو اذا كنت انر  تقِّ ليها    ر  رب، حىت وصلت  بيت  تقِّ ولقات 
بنها كبرية و كي طلت ش تنكع ِف  قاعدة  عشبة  افت القولة  عشاها جرات  ليها    وطيِّب ِف  خضار 
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خزرهتا و طِّماو  صدرها ونكعت حليبها  لوكان  هالقالتت  عيسى وموسى  لوكان ما نكعتيش حليب   :
و  لقمة  وِلمك  جقمة  دمك  جدرت  و  ماطولش  ما  سنينايت  بيهم  انقي  و  عظامك  الغول  داخل  ا 

اخطفيلو   الغول  ايكل  يبدا  ما  قبل  قلتلها  و  القصعة  حتت  درقتها  جا،  براجلها  القولة  حست  كي 
: رحية العريب فالدار ايمجلنا ايهلدار! قالو:  ول قالقدخل الغلوىل وكوليها ابش خيليك حية و   الطعمة

دا ايكل جات عشبة ق بحطتلو القولة عشاه و  حتت الطصعة بصح القول مافهموش و وليدو راها  
، ومن بعد قاللها لوكان  لقول خيزر فيها مارِّةخطفتلو الطعمة من ايدو و كالهتا قعد اخضار جتري و 

ع لقمة  وموسى  ميش  سنينا يسى  بيهم  انقي  وعظامك  لقمة  وِلمك  جقمة  دمك  درت  يت  لوكان 
مع  تعيشي  اليوم  من  و بصح  املاكله  طييب  و  الدار  تنقي  و اان  هذا،  وليدي  ِف  ليام  تتهالي  فاتت 

وبدات الرض ايل فيها الغولة والغول تصب فيها ملطار وختضار، ولربور خلرى تشيان وتيبس، وجاو  
الرعيان من كل بر يرعاو ِف لبالد ايل فيها عشبة خضار وكي خترج الطفلة تلعب تتالقا معا الرعيان 

: قاهلا  بن الغولة  يلعب  عاله  خملول  تعطين  قا  : وكان  لراعي الِبلِّ  قا    قالت  مانيش موال الشي راِن 
ي عاله  وكريف  تعطيلي  قا  وكان   : البقر  لراعي  قالت  وزادت  بيهم،  قاهلاسارح  القولة  بن  :  لعب 

مانيش موال الشي راِن قا خدام عند الناس ، لوحد النهار تالقات مع راعي لغنم نتاع بِّويها قالتلو:  
الغولة وليد  يلعب  عاله  خروف  تعطين  قا  وكان  لغنم  راعي  عشبة اي  راحت  ملي   : وقاللها  عرفها   ،

اان   قاتلو  جداين،  وجابت  املعزة  ماولدت  خرفان،  وجابت  النعجة  ماولدت  ملطار  ماصبت  خضار 
هي عشبة خضار وحكاتلو حكايتها، الراعي راح جيري خرب أُبِّيها وجا جيري طاير ابلفرحة، مسعت 

ق أُبِّيها،  لقاتو  تلفتت  الدار  قاصد  فارس  نتاع  رمق  خضار  راِن  عشبة  قاتلو:  اشطاري  اركيب  اهلا: 
على   الحتو  اركيب،  اشطاري  قاهلها:  تطحن  اِلوش  ِف  قاعدة  القولة  وكانت  القولة  وليد  رافدة 

خم طار  هربواملطحنة  وهم  فيه  تلحس  الغولة  هلات  الغولة  و  قالت  بنت  ل.  الكلبة  خدعتنا   : لغول 
هي تتلفت و  يزيد جيري و م النملة و بينهو   تقلو: بقا بيناجراو عقاهبم وهي تتلفت و الكلب...!!! ،و 

قد   بينهم  و  بينا  بقا  و تقلو:  تتلفت  هي  و  جيري  يزيد  و  و   تقلو: اخلروف  بينا  البقرة بقا  قد  بينهم 
هدا الواد و عقبو  "جباه ريب و نيب خلينا نعقبو":  عشبة خضار  حتان وصلو لوحد الواد هايج قالتلو
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أدِّاها   نقزت  القولة كي  بكري  من  اكثر  هاج  عاود  خضار، و  عشبة  ِف  حلف  ولغول  وماتت    لواد 
ل لكاينة  خضار  عشبة  حكات  طريق  خلضار  يهاوِّ بوِف  ينبت  وزعكها،ورجع  حقها  عطاها  ِلق  قا   ،

عشبة خضار  وبن نعمان والنوار   الرض القفار و تعمرت الوداين وتزوجت  وصبت ملطار و زهات 
السلطان   فرحان،بنب  قاع  ولقاشي  عرس كبري  دار  وىلِّ   و  وليدو،  نتاع  الثار  مانساش  الغول  بصح 

جيي لعشبة خضار  كل ليلة ِف املنام ويقلها : "انكلك انكلك، جني ِف الصيف وانكلك وجني ِف 
من   ماترقدش  عادت  حىت  وانكلك"  اخلريف  ِف  وجني  وانكلك  الربيع  ِف  وجني  وانكلك  الشتا 

و  أرواح  قا  قوليلو   : قاهلا  السلطان  بن  خربت  فيها  اخللعة، كي  شعلو  و  حفرة كبرية  حفرلو  كولن، 
يتبع   للغول، جا الغول  ة  فخِّ غطِّاها  عشبة خضارالنار و  ذيك اِلفرة    ِف رحية  طاح ِف  تبِّه  وبال ما 

عليه و  إتِّوق  عشبة خضار  فيه النار، وكانت  قاهلاوشعلت   ،  !!! ها كولن ضرك   : عشبة تقولو  : اي 
نيتها   على  راحت  نطيب.  ابه  بعويد  حركين  وحركت  خضار  اِلفرة  على  طابست  عود كي  جابت 

 كيما قالو انس بكري: ) لعود يل حتقرو يعميك ).   ِف عينها وعماهتا.  مر، طارت مجاطةذاك اجل
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 الربمة ةحكاية: موال

اللحم    مع   وحدو   عايش  الراجل  وحد   "قالك جييب  ما  اللحم، كل  ِف  هاي  املرا   تطيبو مريتو...،وشِّ
ِلم وتقولو:واتكل وتدس   بال  جتيبلو ملاكلة  حتط  ذا الربمة اللحم كالتو  وكي تعود  على  هاك  ، ومتو 

ِف ِلال قا  حيسي  وهو  النهارقة.املر  عامني  النهارات  وحد  يقصر  خرج  من  موالف  يل  الشويخ  لقا 
!؟ توشقذ راِن ِف عامني اللحم ماقالو: وش تقول آسيدي ، قعدو فيهمعاه ِف مضريبو يل موالفني ي

الشيخ: ما كش  قالو  عليك  وال  هتشريطايق  عاله  وعلى  حمدود  عليك  يبعد  الال…،  قالو:  !؟ 
برمةاتكالللحموختليقا عدانِّ و حنسوها،  ة  قاملري  ملومنني،  الشيخ  قاتدينيالليلةلدارك الو:  قضحك  لوكان 

قالووجتيبمعاك   الربمة  ِف  ندوراِلاصولنشبعلحم:  كيلوِلمونسببلك  ما  هذا  بيِّا،  بكري  -ماذا  هاذي 
الني كانت  قالو:ايه  :قالو  .-ةملي  ى.  عارضويتعشِّ شوفادينيلداركوقول:هاذالشيخأعمىوراِن 

الراجلمعاهاللحموكيلحقللمرا الشيخ    هاذيهي.ودِّا  بلي  يتعشأخربها  وجاي  قاتلوعمى  ا  :  ى،  حقِّ
الربمةماخت خليهعندة  ق مري  ليشاللحم!قاهلا:وشعليه،حيسيمعاان عارف  لعافية،  واان  يسِّ  الكانون وقا  خن 

فيسعن الشويخ.وجني  ضربدورة  قصة   قعد  ال  أعمى  روحو  الربمةوداير  ِف  يعس  الكانون  عند  يتوكح 
خلدعو   املراالخرب،   وتشعل ترابهلا  ساعة  ت  :اهلو قي  لعينيهربو  قوت عود عادت  طفلة  اِلمان  راه  ول  قاي 

ينيلنحرق،و قي  منوربو  قوت   :ابطراكقالط،ومريرةوتعاودتشعلعودولوقت  زاد  هلا:ايبنتييعسِّ
  ةوالباقي  نشبعت  كالت ،الكسكاس :ابطراكبعيد،كيتأكدتبلرياهأعمى،جبداتللحموحطتوِفولوقت

 .القراير بني هادست
اتلربمة؟قاتلوراكعارفالكاينة برمتناماختلجا راجلها    ي ماختلِّف،قاللها:هاتيحسوةقاللها: أدرىكامشاخالِّ

 :ةنيِّ بقهنا الشيخ جاهبا واطلقينا.  ةقاملر 
 .  الربم همشتَّ ما تشكر ما تذم *** ما تِ 

 .  *** منني حتط وسط الكسكاس سأان عليها عسا
 .  ِف القرايرراه مثو مالت منو الفم *** 

ز شبِّ   تبهِّ اللحم  جبد  للقراير  معالراجل  زرِّيطة  ،الشويخ  ذاك  ع  ول قوي  للمرا  ويرفد 
الدم يفي:  ليهاحتتاللوحفوقاللوحإنعادتتلوحفي  حنسِّ هلون ة  قاملر   ايبنتاِللوفعامينوان  ليِّا  ونترياعِّي  وحدها 

 اتكلي ِف اللحم!!؟
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 اي قاتل الروح وين تروححكاية: 

  ، اِلطب  حيتاجو  اهلو  و  و كاسح  ابرد  اجلو  و  شتا  اِلالة كانت  و   ، االنسان  وحد  ان  حيكو 
طلع    ، للغابة  طلع  و  نتاعو  الزايلة  على  السيد  هذاك  اركب   ، جبل  من  اِلطب  جيبنا  روح  قالولو 
بعينو  الح  حىت   ، طعامهم  عليه  يطيبو  و  بيه  يدفاو  لوليداتو  اِلطب  جييب  ابه  حيطب  انوي  للغابة 

شجرة ايبسة ايبوي قال اان حنطب قا من ذ الشجرة ، و يدي ذاك اِلطب لدارو كي عاد رايح   لقا
يتعجب   ليها  يقرب  ما  و كل  فاخلريف،  راها  خضرا كلي  اوراقها  زاهية  ادالية  وحد  يشوف  فاطريق 

وش   ليها  وصل  الدالية كي  لذيك  ،وصل  تعجب  معناها  الشتا  هاذ  ِف  الورق  هباذ  دالية  كيفاش 
العناقيد نتاع العنب العنقود ما يقدر يهزو بيدو،و ذاك الون الزين، و ذيك اِلبة شي ما   يلقى؟ لقا

يدي   ما  عوض  و  موجود،  فصلو  قري  ِف  هاذا  يكون  هللا كيفاه  سبحان  قال  حياتو  ِف  شافوش 
فاجلبل   لقيت  قاهلا راِن اليوم  نتاعو،  للمرا  فارح  و راح   ، هذاك العنب  من  نتاعو  ِلطب مال الزايلة 

الزردة ما عندي ما نقلك وِف قري وقتها ، وشنهي؟ قاهلا اخزري اخزري جبدهلا وحد العرجون   وحد
بيه   نتقوتو  ابه  جبتو  هاان  عارف  منيش  قاهلا  ادير  معول  راك  وش  قاتلو   ، يرفدو  قدر  ال  و  بسيف 

ط منها  نقناو  سعية  جابنا  ريب  راه  نوريك  ارواح  نوريك  ارواح  حية  حىت  تعرف  ما  نتا  الال  ول  قاتلو 
نتاع   صرة  لكبري للسلطان و كي تعطيهلو راه يعطيلك ابلقليل  هذا العرجون  قاتلو روح ادي  حياتنا 
ريب   صاِلة  زوجة  صح  نيت  الصحة  يعطيك  قا  وهللا  قاهلا  اودي   ، حيتنا  طول  بيها  نستقناو  ذهب 
خيري ِف  بدر يفتش و  و  قد ما يعرف  علعارف  هاذي ما جاتش ِف ابيل خالص يذهب  ليا  خيليك 

قود كبري اِلبة نتاعو تعود متعربا مدكوك دك ، دارو ِف سعفة و عطا لرجلو ، خضى الطريق يل  عن
يوصل للقصر نتاع السلطان و العسة فالباب وين راك رايح اسي حممد حتسب روحك السلطان قا  
ليه  دخلوِن  عظيمة  هدية  السلطان  لسيدان  جبت  راِن  قاهلم  حتوس  راك  وش  ليه  يدخل  جا  يل 

القضاة  نعطيهالو ك و  ميينو  على  الوزر  و  عرشو  على  قاعد  السلطان  منصوب  اجمللس  لقا  دخلوه  ي 
شاف   املسكن  دخل  يلعج  فيدو  السيف  و  واقف  السياف  و  قاعدين  و  دفاترهم  حالني  مساميه 
مكاله   عليك  لباس  السلطان  هاذاك  قالو  قالو  يرتعد  عاد  و  خاف  و  منها  ترهب  الشوفة  هذيك 
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و سيد السلطان راِن جبتلك هدية ما توجدش ِف هاذ الفصل ابدا  ترتعد قلي وش جيت حتوس قال
دخل   ملا  السلطان  فصلو  قري  من  عنب  نتاع  عنقود  هاذا  سيدي  اي  قالو  القفة  ذيك  مدلو  و  ايقدم 
عنقود  فيها  القفة  بلي  متأكد  راك  سقساه  عنب  نتاع  عنقود  مهوش  اخر  شي  لقا  و  تلمس  ايدو 

د قالو السلطان تفكر مليح بالك القفة ذي جاهبالك واحد  نتاع عنب قالو ايه اي سيدي راِن متأك
وال قفلت عنها ِف الطريق وال رقدت قالو راِن متيقن من روحي السعفة نتاعي و ما خطاتنيش من 
السلطان  قالو  يكتب  القاضي  و  يسمع  الوزير  و  سيدي  اي  عندك  دخلت  حىت  العنقو  حنيت  ساعة 

الشي   اجبد  و  القفة  ِف  ايدك  دخل  و  نتاع  اتقدم  راس  لقاه  فيها  يل  الشي  جبدش  ملا  و  فيها  يل 
و   ليه  هبزو  اِلرس  السلطان  امر  ساكر  طاح  مليح  الوجه  شاف  ملا  و  تعجب  و  استقرب  آدمي 
فلحدادة  جاري  هذا  سيدي  اي  قالو  تكلم  الراس  هاذ  موىل  ويناه  السلطان  سالو  فطنوه  و  ما  جابلو 

عنا عليه و قلبن و اداه قاضن اِلال و عولت نتاع ارضي ادوسنا على ذراع من الرض بيناتنا و شر 
و   ترجاِن  عليها  هجمت  و  خدمي  جبدتلو  جا  قا  و  عندي  جيي  ابش  بعثتلو  يوم  ِف  و  منو  ننتقم 
و   للقاضي  شكينا  قايل  ديتها  يل  ارضي  و  قتلو  رقبتك  ِف  روح  دير  بدمي  شاللك  ما  اطلقن  قايل 

ق االرض  و  السما  لسلطان  نشيك  قتلتن  اذا  و  ليا  قالو  حكم  اشكي  روح  انت  و  نقتلك  اان  تلو 
قبل   قالو  أمر السياف ابش يقطعلو راسو و  ِلقت و اليوم نردلو حقو و  هاي شكوتو  السلطان و 
قاتل   قالو اي  فريستو انت جيت طامع ِف الدنيا بصح نسيت بلي انس زمان  على  ما يفصلو راسو 

 الروح وين تروح و انت جيت ملوتك بكراعك.
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 الخْ و ملّ  العزوجحكاية: 

قطعلها   واحد  عليها  عفس  حىت  الطريق  ِف  مسكينة  ماشية  السن  ِف  العزوج كبرية  وحد  على  حيكو 
و   ذاك السباط  ميلخلها  على كاش مالخ  متشي و تسقسي  و بدات  على زوج  قسموهلا  و  سباطها 
تقسم  سباطي راه  قالتلو اخدملي  ليه و سلمت عليه و  ذيك اجيهة راحت  قريب من  ِبالخ  دلوها 

ريب    و قالتلو  عطاهلها  و  متينة  خدمة  السباط  ذاك  املالخ  خدملها  ِلكاية  حكاتلو  و  منشي  اان 
دعوة  الال  لعزوج  قاتلو  اخلري و الوالدين برك  دعوة  قاهلا والو اعطين  قداه حقك  حيفظك اي وليدي 
مصمة  الزوج  شاف  و كي  اِلديث  ِف  جابو  و  داو  ااي  خرى  حاجة  حقك  و  بالصتها  ِف  اخلري 

و  على را قريب ِف الرب  عليك الدراهم بصح نطلب منك طلبة اان راِن  قاهلا اي ما اان مانشدش  يها 
منيش مزوج مذبيك دلن على كاش مرا نزوج بيها قاتلو خالص ريب جييب اخلري و راحت لعزوج و  
راحت   بنات  ثلث  خمليلها  و  الراجل  عليها  ميت  املخلوقة  وحد  تفكرت  حىت  تتفكر  و  ختمم  بقات 

التلها اي بنيت راِن لقيت قمنة لبنتك الكبرية اذا كتب ريب سقساهتا ملن قالتلها لواحد مالخ  ليها و ق
قريب على البالد و حاب يزوج مخت ميمتها مرة و من بعد قالتلها يل فيه اخلري يقدمو ريب لقدوة  

تشو  وما  مرا  لقيتلك  راِن  قالتلو  فارحة  للمالخ  العزوج  راحت  قابلني  راان  قالتها  ذاك  عطاها  من  ف 
 ، والو  معاها  جتيبلي  ما  روبتها  ِف  جتيبها  الكليشة  جتيك  املقرب  و  اعطيهاهلا  قللها  و  مليون  ميات 
نديها ملوىل بيتها و راه   جني  بنيتك املقرب  قلتها وجدي  عطاهتا االمانة و  الم الطفلة  لعزيج  رجعت 

اداهت الكليشة  جات  املقرب  والو  معاها  تدي  ما  روبتها  ِف  تروح  شرط  ذاك  شارط  يسكن  لوين  ا 
و   اخليوط  و  املسامري  مقرب  احملل  بشوية  قا  اِلالة  لقات  راحت  العزوج  و  الطفلة  دخلت  املالخ 
حبتني  ِف  طبسي  جابلها  و  اقعدي  قاللها  و  مكسر  قدملها كرسي  مليوحة  السباط  نتاع  طرابيق 

هن  من  هذا  ختمم  قعدت  و  قاللها كويل  و  خبز  نتاع  و كسرة  زيتون  زيت  شوية  و  لول  زيتون  ارو 
قاللها   تعشيت  راِن  الال  قالتلو  تعشاي  قاللها كويل  زواج  مكان  حالة  مكان  قيلة  و  هاك  يوكلن 
على   الزمان  و  انتيا  وال  الزمان  ظهر  على  نت  و  أاناي  قاللها  تفضل  قالتلو  سؤال  نسألك  حاب 

لبيت ملا  ظهري قالتلو الال ااناي و الزمان على ظهرك انت هو الراجل و انت يل ختدم و انت رب ا
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قالتلو   االمانة  ادي  قاهلا  العزوج  جات  قا  الصباح  و  زوجيت  مهيش  هذي  قال  اجلواب  ذاك  جاوابتو 
من   طلب  عاود  و  اايمات  فاتو  ذملخلوقة  مانوملش  روحي  ولقيت  مخمت  قللها  اخلري  ق  العزوج 

جتيب جتي ِف روبتها ما  لول ماايت مليون و  تشوفلو مرا و الشرط كيما النهار  معاها    العزوج ابش 
نعطولو   رايك  وشر  قلتلها  ليتامى  ميمت  لصحبتها  والت  بعد  من  و  مخت  و  لعزوج  فكرت  والو 
الطفلة   شاورت  خرى  مليون  ميات  راحبة  انت  و  مكتوب  معاه  يكتبلها  ريب  لوكان  الزاوجة  الطفلة 
الكليشة   جات  املقرب  تواعدو  و  الدراهم  جابت  لعزوج  راحت  قبلت  بعد  و  الال  قالت  لوىل  املرة 

مقرب  اد احملل  بشوية  قا  اِلالة  لقات  راحت  العزوج  و  الطفلة  دخلت  املالخ  ذاك  يسكن  لوين  اهتا 
و جابلها   قاللها اقعدي  قدملها كرسي مكسر و  نتاع السباط مليوحة  املسامري و اخليوط و طرابيق 
ختمم كيما   قعدت  قاللها كويل و  و  نتاع خبز  و كسرة  طبسي ِف حبتني زيتون و شوية زيت زيتون 

قالتلو  خ تعشاي  قاللها كويل  زواج  مكان  حالة  مكان  قيلة  و  هاك  يوكلن  لول  هنارو  من  هذا  تها 
الال راِن تعشيت قاللها حاب نسألك سؤال قالتلو تفضل قاللها أاناي و نت على ظهر الزمان وال  

دم و  انتيا و الزمان على ظهري قالتلو الال ااناي و الزمان على ظهرك انت هو الراجل و انت يل خت
جات العزوج   قا  اثِن مهيش زوجيت و الصباح  هذي  قال  ذاك اجلواب  انت رب البيت ملا جاوابتو 
لقيت روحي   ضربت امخاسي ِف اسداسي و  قللها مخمت  ق اخلري  قالتلو العزوج  قاهلا ادي االمانة 

ق ويكت جتي حىت شافها من بعيد لقاهل ا اي  ما نواملش ذملخلوقة مرت ليام و ملالخ يستىن فلعزوج 
ما ارحبي ارحبي هذي مدة ما بنتيش املهم سلم عليها و قاللها حنتاجك قالتلو ما تقليش عزواج برك 
ريب   جابش  ما  و  مرتني  جربتن  نت  مشتاه  وين  مصيفو  على  ربح  قالتلو  هو  قهذاك  وهللا  قاللها 

اد يل  شوف ِف بالصة خرى خريلك كثر عليها و ما عليها ققبلت و راحت تدورلو على مرا كيما ر 
راد شافت قداش من بالصة و كل ما تروح لناس يقولوها حكاية لبنات ليتامى و شاعت حكايتو  
الطفلة   نزوجولو  لوكان  متيزي  وش  قالتلها  و  لصحبتها  رجعت  عاودت  اتيل  من  و  البلدة  ذيك  ِف 

جتبلك ميات مليون تتهن  هتنات تزيد  تثبت ونت ماكي خاسرة والو اذا ما  لوكان الثالث  او  الصقرية 
عليه   قاد  مهوش  السيد  هاذ  يكونش  ما  يل  الزواج  قهاذ  قالتها  و  االم  رفضت  عندك  بنيتك  و  بيهم 
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يكون  الراجل  هذا  لعل  جنرب  خلين  ملها  قالت  و  الصقري  الطفلة  جات  يتحدثو  مها  و  الزواج 
و  الدراهم  العزوج  جابت  اِلال  و كيما كان  تقنعها  قدرتش  ما  االم  دارت  و كيما  معاه  مكتويب 

نفسها حمل موسخ    دات لقات اِلالة  دخلت و  داميا  الطفلة مع املقرب ِف روبتها كيما كان شرطو 
عجبو  و  املالخ  تعجب  سيدي  اي  عليكم  السالم  قالتلو  تقعد  ما  قبل  و  مكسر  و كريسي  مقرب  و 
ريب وهو   محدت  قدملها طبسي الزيت و الزيتون و كسرة اخلبز كالت و  عليها السالم و  اِلال رد 

ا وقيلة هذي يل تعمر الدار و كي تعشات سأهلا نفس السؤال يل سألو خلوااتهتا أاناي و  يشوف فيه
نت على ظهر الزمان وال انتيا و الزمان على ظهري قالتلو أاناي ونت على ظهر الزمان نت ختدم و 
خندم  عليك ريب و مسك ِف الصحة  قدر  دامك بصحتك و اذا  جتيب اخلبزة و نقوملك ابلدار ما 

نعاون هذا  و  حني  و  نوضي  قاللها  و  اِلال  عجبو  و  لونو  تبدل  و  فرح  ما  مع  خندم  ك كيما كنت 
زوج   فتحوهلا  الباب  قربعت  و كي  قربعي  قاللها  ابب  لقات  حنتها  اِليط  ِف  معلقة  يل  اهليدورة 
فوق   جنة  شي  فيه كل  قصر  لقات  دخلوها  و  تفضلي  اللة  اي  تفضلي  بيها  رحبو  و  الباب  نساوين 

زوجها  ِلقها  هذون    الرض  و  بيتك  هذا  قاللها  و  متخفي  و كان  البلدة  ذيك  أمري  هو  يل  املالخ 
االمري  تزوج  و  البلدة  ذيك  اهل  فيه  عرض  عرس  دار  و  يصنعوها  و  يزينوها  ابش  أمرهم  و  خدامك 

 من البنت اليتيمة و كيما يقولو بياتنا انوى اخلري تلقى اخلري. 
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 الذهب يبدل املذهب حكاية: 

بكري يل ما عندو فلوس كالمو مسوس حيكو على وحد الشاب صغري كان يعمل عند  يقول انس  
عزيز  مكان  من كثر  و  خاوتو  و  ميمتو  يعيش  ابش  حياتو  ِف  شاقي  و  خيدم  املدينة  وحد  ِف  اتجر 
و   لقعداهتم  حيضر  و  الكبار  التجار  مع  جيمع  يتعرض  معاه كي  يديه  ساعة  ساعة  معلمو كان  على 

ب ِف  و  ِلكاايهتم  ما  يسمع  و  املنام  ِف  حكاايت  يعن  من كالمهم  يتعجب  يبقى  املرات  عض 
تصريش كان يسمعها ِف قعداهتم و حد املرة كان رايح مع معلمو لعرضة  و كي وصلو لبيت موىل  
العرضة جا ينح ِف سباطو حىت سألو صاحب البيت وش بيه سباطك مقعور و بداو بعض التجار  

ار قالو كاله الفار و كي مسعو جوابو زاد الضحك و  يضحكو حتشم الشاب املسكني و وجهو امح 
حيسبو   يقولو  واحد  و  املننت  اجللد  قري  ايكل  ما  لقى  الفارما  يقولو  واحد  الشاب  بذاك  التمسخري 
جا   ما  املهم  مترية  بو  مساوه  اليوم  ذاك  من  و  متر  نتاع  بطانة  حسبو  الفار  وقيلة  يقلو  واحد  و  فرماج 

حتاسب   ذيك العرضة حىت  متسخرو خيرج من  عمرو كيفاش  قيضاتو  على حالو  حزين  خرج مهموم 
و   خلدمتو  الشاب  جا  ذاك  من  القدوة  فيه  يشوف  ق  قعد  و  قاضو  و  بيه  حس  نتاعو  املعلم  و  بيه 
لقاه   ذيك اِلالة  على  هنارين ثلث اايم و الشاب  هنار  فيه و متأسف  يشوف  حالو متبدل و املعلم 

راك   يعجبش  ما  حالك  بيك  وش  سألو  و  درق  املعلم  لول  ِف   ، عارف  هو  و  وشبيك  وال  مريض 
لكن   و  عليك  اِلال  قاضن  اثِن  اان  و  عارف  راِن  ملعلم  قالو   ، بيه  وش  حكالو  اتيل  من  و  عليه 
عربة   و  حكمة  ملرتفه كالم  و  قصرة  حديثو  يديرو  و  القليل  ترمحش  ما  الناس  هم  هذون  حتب  وش 

معااي ابلنية و اان حبيت نكافيك و    امسع اان عولت نعطيك املال و دير جتارة وحدك انت خدمت
معىن   تعرف  ترتفه  و كي  املذهب  يبدل  الذهب  حكمة  من  اديها  و  اتجر كبري  ريب  ابذن  رجعك 

 .كالمي

يشرا ما يتباع ِف السوق   لدرجة وىل ما  جتارتو تكثر  هذاك الشاب بدا رزقو يزيد و  ليام و  فاتت  و 
يلقموه بيها بو مترية و التجار قع يتقربو منو و  اال أبمرو وىل حىت سي فالن و تنسات التلقيمة يل  
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حابني يعودو صحابو و كثر اخلري و مهلت لرزاق وحد النهار تفكر كلمة معلمو و صاحب الفضل  
عليه قال ندير عرضة و حنضر فيها معلمي و كل جتار السوق و جاو جتار املدينة كاملني واحد ما  

ش و  التجار كالو  عرضة كبري  على  يتوخر  جاتو  يقدر  و  السوق  امور  على  يقصرو  قعدو  و  ربو 
و   حناس  نتاع  مهاريس  اهلند  من  سلعة  جبت  فات  يل  العام  قالو  و  ملعلمو  صد  يتكلم  ابش  الفرصة 
حطيتها ِف املخزن و السنة كي خرجناها ما كلينا فيها ما شربنا قالولو قلخري قاللهم تعرفو بلي ولد  

عرها و خرهبا كامل قالول يعملها الفار اصال الفار بو  الفار حفار ما خلى والو ِف ذيك املهاريس ق
 فساد شاف ِف معلمو و قالو صح الذهب يبدل املذهب و اِلديث قياس.
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 حكاية: ْقُصْص وْنُصصْ 

عينهم  نطِّاحت  يقسرو،  السطح  ِف  قاعدين  مرتو  مع  السلطان  وحد  النهارات، كان  من  هنار  "ِف 
ومريتو   اِلطاب  وقاتلو:  على   للسلطان  السلطانة  صدت  جلبة،  ودايرين  الزقا  مركبني  ووليداهتم 

قاضن حال هاذ اِلطاب يشف عنها يقولو: ْقُصْص وْنُصْص: قاهلا السلطان: وش قليت !؟  عاله  
ه ماال جيبيها الرب ونشوف اخلري يبقى  معناها انيت قصة خلري عليا !!! قالتلو: إيه أان اخلري، قاهلا: أايِّ

 ال يتبعِّ موالتو.هنا و 

هنيارات    عدكم  نبات  ماعليهش  ريب  بضياف  وقاتلو:  اِلطاب  دار  وقصدت  الطريق  املرا  خضِّات 
وخندمكم، اِلطاب معرفهاش وقاضو حاهلا، قاهلا: اي بنيت بصح راكي عارفة حالة اِلطاب، قاتلو:  

وصاها   للمرا  دخلت  هي  أنِّروح،  وين  ماعندي  غالب  هللا  وراضية  عارفة  راِن  وقاللها:  إيه  الشيخ 
للسوق،   وراح  موالف  حيطب كيما  راح  وهو  ريب،  عليها  نيفرج  بنيتك  وديريها كي  فيها  هتالي 

اخضر   قمح  ايكلو  يدورو  خاويني  جيروا  والدتو  وتلقاوه  ابعه،  أيَل  ابِلطب  قمح  نتاع  شواي  وجاب 
قالتو  ليهم الطفلة وزعكتهم وقالت ملهم: اقليه، وكي  ا، جاو والدها كيما مولفتهم ميمتهم، انضت 

حطيها   التشيشة  قالتلها:  وغربالتو،  طحنتوا  اطحنيه،  وقاتلها:  اثِن  زعكتهم  زادت   ، طاحيني 
ذراري كالوو   ايكلو،  واعطيهم  التشيشة  ونشفي  ملعيزة  واحليب  وطيبيها  اعجنيها  والدقيقة  وحدها، 

وتو  هلم  تدير  يوم  ذخرية، كل  جهة  على  قمح  شوي  الطفلة  وخالت  بكري،  ورقدو  شوية شبعو  خر 
عليه  ترفد  محار  بدرامهها  واشري  بيعها  أدِّيها  للحطاب:  قالت  خيشة،  عِّمرت  حىت  قمح  اتع 
فارح   للدار ملصرييف، وهو  يشري  اِلطب ايسر، اشرى محار، وىل يصور الدراهم خري وبراكة وبدا 

ا، ريب  قال ملرتو: هاذي الطفلة قصة خري علينا ملي جاتنا تبدل حالنا وزاينت معيشتنا، هتالي فيه
 حيفظها. 

الرض، حيوسو على بيت املال والذهب قالو   لواحد النهار تالقا اِلطاب مع وحد ملراركة حيفروا ِف 
اعطاوهلهو   يل  ابملال  زاهي  وهوا  اِلمار  ابعلهم  شتيتها،  يل  ابلسومة  اِلمار  هاذ  بيعلنا  للحطاب: 
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الذهب واملال داروه فوق اِلمار   ورجع لدويرتو، املراركة أداو اِلمار وقعدوا حيفرو ويقراو، خرجو ِف
لدار  رجع  الطريق  حافظ  وبيه  يستىن،  قعد  اِلمار  التعب،  من  قومامو  حىت  ويزيدو،  حيرفو  وبداو 
ودفنتو   وقطعاتو  ذحبتو  اِلمار  الطفلة  شدت  هبتو،  وهم  دخل  هو  موالفها،  ايل كان  اِلطاب 

فطنوا املراركة مال ذاك الذهب واملال، وكي  للحطاب  وحفرت مطمورة، وخزنت  قاوش اِلمار رجعوا 
واِلطاب   راحو،  عتها  مارة كسِّ حتا  مالقاولو  دورو  دورو  ماشفتش،  قاهلم:  اِلمار  على  سقساوه 

 وعويلو تبدلت احواهلم، وعاشو ِف اخلري والدالل بسبة راي السلطانة.

مول  جلارك  ألقى  للحطاب:  وقالت  ومااتكل،  خري  من كل  عشا  الطفيلة  طيبت  النهار  وحد 
ت التشيشة،  القصر،  طبسي  ِف  خامتها  دارت  دت  وجِّ طِّيبت  صح، كي  قاهلا:  تبدل،  راه  حالو  قول 

العشا!؟    طيبت  ايل  ويناها  قويل  والنيب  ريب  جباه  هللا  هللا  للحطاب:  قال  خلامت،  ألقا  ايكل  جا  كي 
راك   خلري كيما  ذ  ِف  عايش  عبد  ورجعتن  واملزيرية  الزقا  من  خرجتن  بعثهايل  ريب  طفلة  هاذي  قالو: 

السماح  ت منها  وطلب  يبكي  قعد  شافها  قا  لقاهلا  جاري، كي  اي  وريهايل  صح!  قالو:  شوف، 
وقاللها: ملي خرجيت خرج الرزق معاك صح! كيما قليت:ْقُصْص وْنُصْص، ولعظ من الذرية، عطاها 

 اِلطاب من ذاك املال والرزق ورجعت مع راجلها للقصر." 
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 الكفاف و لعفافحكاية: 

بنت زينها ما وقعش  حيكو بكري   صاِلة و  عندو زوجة  لباس عليه و  على وحد التاجر كان برزقو 
املخلوق   هذا  لكن  و  زيد  و  زيد  و  فضة  و  ذهب  قلم  و  بقران  و  بل  و  اراضي  تتعدش  ما  ارزاق  و 

بلي كاين ِف وحد البالد بعيدة كاين حجرة   لرزاق كاملة و ماكفاتوش مسع  هذا  على الدنيا  الهف 
يالقها يل  مهل    كبرية  و  اِلجرة  هذيك  على  يدور  سافر  ذهب  تتبدل  فوقها  تتحط  حاجة  يقنا كل 

فتحو ك و  رفدو  بريق  لقى  ميشي  هو  و  الليلة  وحد  ِف  هنار  و  ليل  ميشي  يدور  الصحرا  فتحو  ِف  ي 
الربيق  الح  جان  منو  الرحيم   خرجلو  الرمحان  هللا  بسم  يسمي  قعد  و  عليه  عرضت  املوت  خلع  و 

افش اي سيدي اان خدامك اامرِن و اان نطيع عندي مدة حمبوس و حلفت  لقاه اجلان و قالو ما خت
وش   سيدي  اي  اطلب  حنققهالو  يطلبها  يل  الطلبة  السجن  هاذ  من  خيرجن  يل  االنسان  انو  ميني 
تتمىن التاجر مهوش مصدق راحت عليه اخللعة و بدات ترجعلو روحو و سقسى اجلان اي حاجة  

قالو   طلبة  اي  اجلان  جاوبو  حتول كل  نطلبها  حجرة  بلي كاين  مسعت  و  عند كنز كبري  يعود  حاب 
هاذاك   ال  و  قراية  عليه  قرا  و  للحجرة   حنتاجو  ما  بال  و  ساهلة  هاذي  قالو  ذهب  متسها  حاجة 
انت   حنضر  القايل  احتجتن  اذا  اجلان  قالو  يتفرقو  ما  قبل  و  ذهب  تتحول  ميسها  حاجة  التاجر كل 

ال واقف  قدامك  تالقاِن  و  طيكل  قول  مصدق برك  هوش  و  لبالدو  راجع  مشى  الفرحة  من  تاجر 
و   خدام  فيه  ندير  و  قصر  نشري  و  ذهب  شي  حنول كل  و  لداري  نوصل  خاطرو  ِف  يقول  وهو 

وصل   حىت  حيلم  قعد  املهم  نشري  و  نشري  و  اخلريات  من كل  فيه  دخل  جنان  ما  شاو  و  الهلو 
س نتاع  عرف  فرح  مس  ذهب  ابلوردة  العرف  حتول  و  وردة  فيه  خيتوستو  جرة  يعلق  جا  لدارو  دخل 

فرحان  هو  و  ذهب  تتحول  حاجة   ميس  ما  بدا كل  و  زهى  و  فرح  ذهب  املعالق  حتول  فلمعالق 
قى لزوجتو و بنتو لعزيزة  فرحة كبرية ما خلى ماعني ما خلى حرك الدار والت تربق من اذهوابت ل

على كت إيدو  حط  مافاق  وبال  لفرحة  وبيه  يشوفو  ابه  بنتو عليه،  مثا صحتولت  ف  الذهب،  من  نم 
 ضبع وخرج على عقلو ).  ! فاق وزهق زهقة املكسور وقال: ) ايويلي وش درت ِف بنيت...
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 احلطاب و قسام لرزاقحكاية: 

عندوعيال   مقروق  الشتا  ِف  و  حمروق  الصيف  ِف  يقولو  مسكني كيما  اِلطاب  واحد  على  حيكو 
عف اخلبزة  ِف  يعافر  قليل  اخلدمة  ذيك  من  جييبو  الشي  و  من  كبري  يوم  عليه كل  هاربة  هي  و  ار 

حيبس  لوكان  و  بيه  يقوتو  لعويلو  لقليل  الشي  ذاك  جييب  ابش  حيطب  فجبل  وهو  لتماسي  الفجر 
 هنار يقتلو الشر 

ذيك البالد  للعامل يل ِف  قيضو راح  وحد النهار زاد عليه اِلال و ضاقت روحو من معيشتو و من 
واحد   عاله  ريب  خليقة  الكل  حنا  ايك  سيدي  اي  قالو  و  مهو  يشكيلو  و  حيكيلو  ابش  ساكنها  يل 
عاله   ريب  خلق  حنا  قاع  ايك  ايكل  وش  القي  موش  واحد  و  ابخليش  عندو  املال  و  متفنطز  عايش 

قا وال  واحد  عدل  هذا  ترى  هل  اي  سألو  و  شقاه  و  مهو  من كثر  مسكني  جهل  و  فقري  والخر  ِن 
ظلم ؟ جاوبو العامل و قالو استغفر هلل و توب ما جتهلش اي بن ريب هو يل قسم لرزاق و كل واحد 
منا الزم يفرح بقسمتو و هو العامل يتكلم و ينصح ِف ذاك املسكني و الراجل انض و عطاه بظهرو 

خاله يتكلم العامل حس بيه و قاضو أمرو لقاه وين راك رايح اي بن تعقل و شد ِف ريب    و مشى و 
نتكلم معاه املسكني كلي ختطف   نشوفو و  لرزاق  لقسام  فهمت كلش راِن رايح  اِلطاب راِن  قالو 
عقلو و وىل كي اجملنون خرج من القرية و شد الطريق و هو ميشي بعثلو ريب ملك ِف صيفة آدمي  

ه و قالو وين راك قاصد يرحم والديك قالو رايح لقسام لرزاق نسقسيه عاله اان متفكرنيش سلم علي
قالو ادير مزية يرحم والديك   على طريقو   قالو امللك اذا حبيت نعاونك ندلك  حبايل  حسش  و ما 
بكلمة   تتكلم  بالما  تشوف  و  الطريق  هاذ  ِف  متشي  بيه  توِف  الزم  شرط  عندي  لكن  امللك  قالو 

د و  حىت  وحدة  ماطولش  طريقو  ِف  اِلطاب  مشا  و  خري  على  بقاه  لرزاق،  قسام  طريق  على  لو 
عمرت  و كي  يوم  هو كل  خيدم  ابِلطب كيما  فيها  تعمر  و  الرض  على  شبكة  فارشة  مرا  شاف 
عاودت   ماكانش  لكن  و  معاها  حاولت  قدرتش  ما  ترفدها  ابش  جات  و  الشبكة  ربطت  حطبها 

ما تنقص من اِلطب زادت عليها و ربطت الشبكة كي فتحها و اِلطاب يسقل فيها و ِف عوض  
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قبيل و جات ترفدها و لكن اكثر ملول اِلمل ثقيل عليها وماقدرتلوش عاودت فتحت شبكتها و  
تفكر   لكن  و  عليها  يدبر  حب  صابر  موش  و  يشوف  اِلطاب  و  قبيل  من  اكثر  ابِلطب  عمرهتا 

ما كفاه الشبكة  ِف  تربط  جات  املسكينة  صاحبو  نتاع  ربطت  الشرط  و  عصابتها  حنت  ِلبل  اش 
صارلو   وش  قاع  روحو  عرفش  ما  اِلطاب  حطب،  من  النقلة  ذيك  ترفد  حتاول  بدات  و  شبكتها 
حىت لقى روحو يعاون ِف ذيك املخلوقة و قاللها نقصي من اِلطب قدر ما تقدري ترفدي عوض  

املرا   و  قدامو  )امللك)  الدمي  صاحبو  لقى  حىت  ما كملش كالمو  تزيدي  راكي  درقت ما  ذيك 
مسكينة   مرا  شفت  قالب  هللا  ايودي  قالو  تتكلمش  ما  بلي  تفامهنا  ايك  قالو  و  دارت  وين  ماعرفها 
نزيدش  ما  نوعدك  و  والديك  يرحم  وحداخرى  فرصة  اعطين  هللا  هللا  خنليها  مقدرتش  و  حاصلة 

 نتكلم 

ف أرنب و يقانص  يتبع ِف جرة  اِلطاب ِف طريقو مارة حىت شاف صياد  يها و زاد  اتفرقو و مشى 
ليه و  الحقة  لفعة  ميكن فيها و  لرنب و  ذاك الصباد هو يتقدم شور  تتمسرد ورا  لفعى جايه  شاف 
ما   لفعة كالتك  دونك  دونك  خملوق  اي  لقاه  ايسر  قربت  اللفعى  شاف  و كي  صرب  صرب  اِلطاب 
عاودلو   و  قدامو  صاحبو  لقى  و  لفعة  ال  ارنب  ال  صياد  ال  وحدو  روحو  لقا  حىت  فمو  من  حنهاش 
يل   شي  وحكالو  صياد  شفت  قالب  هللا  ايودي  قالو  تتكلمش  ما  بلي  تفامهنا  ايك  الكالم  نفس 

 شافو و قالو بضياف ريب ساحمن قذملرة قالو خالص خوض هذا الطريق و امشي معاها . 

للسوق  وصل  حىت  فيها  حيوس  يقى  و  ملدينة  دخل  و  طولش  ما  و  الطريق  ذيك  ِف  اِلطاب  مشا 
قطعة معلق  بزجار  نقبالو    نقبالو  مريرة   ، جديد  مذبوح  امحر  ِلم  تشوف  وما  سلعة  قكيفاه  خرفان 

ابش   ليهم  تقدم  هتدى  لربى  تلوح  طالع  القبار  و  حاله  داير  العياط  و  حمل  على  يداحاو  ابلقاشي 
و   جيفة  نتاع  تقول  مننت  ازرق  ِلم  ِف  يبع  وحداخر  بزجار  نقبالو  ملمومني  راهم  واش  على  يشوف 

الكيلو   مول  فيه  يشرو  قعد  مها  و  فيهم  استقرب  مكسوبو  حساب  على  واحد  الزوج كل  مول  و 
داير و   ِلمر يل مذكي قكيفاه  خلروف  ِلم  خيمو خملني  هاذ الناس كيفاه  هاذ املصيبة  حاير وشنهي 
و   خيتوسه  و  قنور  داير  راجل  شاف  و  مريرة  يتعجب،  بقا  و  جيفة  ازرق  مننت  ِلم  على  يداحاو 
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عليه ابين  العز  لون  و  بيضة  يل    القندورة  اللحم  ذاك  من  اثِن  هو  يدي  ابش  القاشي  قاصد  شافو 
تبان راجل مليح   قالو ايودي نت  صربش و شد السيد من ايدو و  اِلطاب ما  ملمومة عليه الناس 
اجيفة  ذللحم  من  تشري  و  تدحي  جتي  و  امذكي  اجديد  ِلم  ختلي  هاوكيفاه  عاقل  و  انس  بن  و 

ال   فطن  و  منام  ِف  روحو كلي كان  على  ضرب  صاحبو  ملننت  لقى  و  يتباع  ِلم  ال  راجل  ال  سوق 
على  ندلك  ابش  وعدتك  اان  طريق  ِف  واحد  ضرك كل  وحداخرى  فرصة  مابقلكش  قالو  مساميه 

 طريق قسام لرزاق و لكن نت ما حبيتش .

قالو اِلطاب برمحة والديك راِن عارفك صربت عليا و اان يل ما وفيت بوعدي ليك و لكن لوكان 
  شفتو ِف هاذ املشية . دير مزية و تفسريل شي يل

قالو مشتايل املرا يل كانت جتمع ِف اِلمل نتاع اِلطب بال ماهي طايقة ترفدو و تزيد عليه هاذيك  
واد   عندو  يل  تعاىل  و  سبحانو  ريب  قسمهالو  يل  بقسمتو  راضي  ماهو  واحد  يكون  الساعة  شواير 

على الثالث و روح معاها   تكثر  ذهب يدور على وادين و مول الوادين يدور  ذنوبو تزيد و  و تعود 
 كيما زادت املرا اِلطب ِف الشبكة كل مرة . 

اما الصياد هو نت وال قريك و لرنب هي الدنيا و شهواهتا و اللفعة هي املوت يعيش الواحد جيري  
و   منو  قريبة  راه  املوت  بلي  داري  موش  و  لرنب  يشد  مهو كامل كيفاه  و  الهف  و  تعبان  الدنيا  ورا 

 بلرنب )شهوات الدنيا) وشدها ماهو بالخره وخدملها و العياذ ابهلل. ِف التايل ماهو 

و    اِلالل  هاذاك  طهارة  على  املذبوح  املذكي  الزين  اللحم  مقابل  املعفن  املننت  اللحم  و  السوق  اما 
 . اِلرام الناس جتري ورا اِلرام و تداحى عليه و خمليني اِلالل ريب حيفظنا

لو شكر هاذاك االنسان )امللك) على نصيحتو ليه و بقاه  اِلطاب قعد يتعجب و فاق و رجع لعق
يل   بقسمتو  فارح  و  يبع  و  اِلطب  جيمع   ، خيدم كيما كان  صبح  و  لدارو  رجع  و  خري  على 

 قسمهالو ريب  وكيما يقولو الناس لوىل أفرح بسهمك يفرح بيك.
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 : امللخص

واملقاربة   التحليل  و  النقد  مشروعية  منحتها  اليت  الشعبية  اِلكاية  أمهية  لبيان  الدراسة  هذه  تسعى 
استكناه  و  أغوارها  لسرب  الدارسون  به  توسل  حداثي  منهج  وفق  السردية،  لنصوصها  العلمية 

يعرف   ما  وهو  )دالالهتا،  ابريس  ِبدرسة  أو  السردية   sémiotique deابلسيميائيات 
l’école de paris لنقف األوىل،  ابلدرجة  الشعبية  املسرودات  على  بدايتها  ِف  اشتغلت  اليت   (

السيميائي، للتحليل  مستوايت  من  اقرتحته  ما  و  مفاهيمها  أبرز  للنص   على  جديدة  قراءة  إلعطاء 
مناذ  دراسة  خالل  من  اجلزائري  اجللفاويالرتاثي  الشعيب  القصص  من  هذه ،  ج  حتقيق  أجل  ومن 

على   ذلك  ِف  معتمدين  التطبيقات  إجراء  ِف  النظرية  واملعارف  املعلومات  استثمران  األهداف 
على    (GREIMAS)غرمياسأطروحات   أو  الشكل  مستوى  على  سواء  اِلكي،  بناء  ِف 

 مستوى املضمون.

ِف   املعىن  إنتاج  آليات  حول  األطروحة  هذه  بتتبع  تتمحور  اجللفاوية،  الشعبية  السردية  اخلطاابت 
تعترب إذ  النصوص،  حتليل  ِف  السردي  السيميائي  خطابيااملنهج  ملفوظا  الشعبية  اِلكاية  كما  ، 

للتحليل   أمنوذجا  جعلها  ما  وهو  السردية،  اخلاصية  على  خطااب  بوصفها  الشعبية  اِلكاية  تنطوي 
عن املقوالت العاملية لألمنوذج العاملي مث التطرق   السردي بتتبع املعىن ِف البنية السطحية، ابلبحث

من   فيه  ِبا  اخلطايب  املكون  و  وسرديته.  السيميائي  املربع  وكذا  السردية،  اخلطاطة  برصد  حركيته  إىل 
رصد   خالل  من  العميقة،  البنية  استثمار  وكذا  موضوعاتية،  وأدوار  تصويرية  ومسارات  صور 

 سيميائي. ابإلضافة إىل التقابالت السيمية والتشاكالت الوحدات املعنوية الصغرى، و املربع ال

اِلقول املعرفية كاللسانيات  جمموعة كبرية من  من  أصوهلا ومبادئها  إن السيميائيات السردية تستمد 
والفلسفة واملنطق واألنثروبولوجيا، وال تنفرد السيميائيات السردية ِبوضوع خاص هبا، إمنا هتتم بكل  

 اإلنسانية والعادية شريطة أن تكون هذه املوضوعات حاملة لداللة أو معىن.  ما ينتمي إىل التجربة
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Abstract:  
This study aims to show the importance of the populare 
narration  given by the legitimacy of criticism, analysis, and 
the scientific approach to its narrative texts according to a 
modernist method which the scholars used to understand its 
depths and  functions. This is known as narrative semiotics or 
the school of “l’école de sémiotique de Paris” which mainly 
focused in its beginning on the folk narrative. To focus on its 
main concepts and the levels of semiotic analysis, it suggested 
to give a new reading of the Algerian people by studying  the 
text through popular models from the Djelfa region, To 
achieve these goals we have based the theoretical research on 
GREIMAS theory  for the construction of  narrative or the 
deep structure. 
The present thesis tackles the different mechanisms of 
meaning production in popular narrative discourse, the 
populare narration as a discourse involves the narrative 
feature, which is what characterizes it as a model for narrative 
analysis by tracing the meaning in the surface structure in the 
search for the actantial saying of the actantial model, then 
analyzing its movement by observing the narrative 
calligraphy, the semiotic square and its narrative, the 
discursive component with its image, pictorial paths and 
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thematic roles. As well as investing the deep structure, 
monitoring the small intangible units, and the semiotic 
square, Furthermore, it consists of the semiotic encounters 
and the formation. 

Narrative semiotics derivesits origins and principles from a 
wide range areas of  knowledge, such as : linguistics, 
philosophy, logic, and anthropology. Narrative semiotics is a 
domain in which we are interested in everything that belongs 
to the human experience, in order to use them in the 
semantic extraction process.provided that these topics bear 
significance or meaning. 
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Le Risumé: 
Cette etude cherche à clarifier l’importance de l’histoire 
populaire donnée par la légitimité de la critique, de l’analyse 
et de l’approche scientifique de ses textes narratifs, selon une 
approche moderniste suppliée par les chercheurs d’explorer 
ses profondeurs et de dénoncer ses connotations, connue sous 
le nom de sémiotique narrative ou l’Ecole de Paris, qui 
Tenons-nous sur ses concepts les plus importants et les 
niveaux d’analyse sémiotque, pour donner une nouvelle 
lecture du texte du patrimoine algérien en étudiant des 
modèles d’histoires populaires de Galvaoui. Afin d’atteindre 
ces objectifs, nous avons investi des informations et des 
connaissances théoriques dans la conduite d’applications 
basées sur les theses de Grimas dans la construction de la 
narration, à la fois au niveau du contenu. 

Cette thèse tourbe autour des mécanismes de production de 
sens dans les discours narratifs populaires galvaic, en suivant la 
méthode sémiotque narrative dans l’analyse des textes. Le 
conte populaire est une rhétorique, et le conte populaire en 
tant que discours comprend également la caractéristique 
narrative, ce qui en a fait un modéle d’analyse narrative en 
suivant le sens dans la structure superficielle, Et la composante 
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rhétorique, y compris les images les chemins picturaux et les 
roles thématiques, ainsi que l’investissement d’une structure 
profonde, à travers le suivi de petites unites morales, la carré 
sémiotique en plus des renocontres et des structures 
sémiotiques. 

La sémiotique narrative tire ses origins et ses principes d’un 
large éventail de domaines congnitifs tells que la linguistique, 
la sémiotique narrative n’est pas unique dans un sujet qui lui 
est propre, mais elle s’intéresse à tout ce qui appartient à 
l’expérience humaine et ordinaire, à condition que ces sujets 
aient un signe ou un sens. 
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