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ا كان من دستور 
ّ
قنا إلى إتمام هذا العمل، ومل

ّ
 أّول الحمد هلل سبحانه وتعالى أن وف

ّ
 إن

نا: 
ّ
الحياة أن ُيشكر من أعان وُيكرم من أحسن تمام إلاحسان فإن  

من  نتقّدم بجزيل الشكر وتمام الامتنان إلى أستاذنا املشرف "عبد الحّق مجيطنة " على ما حبانا به

 توجيه وتصويب وشملنا به من عناية في سبيل الارتقاء بهذا العمل.

كما ال يفوتنا أن نتوجه بخالص عبارات الشكر والتقدير لألستاذ " عيس ى لحيلح " الذي لم يتأخر 

صح.
ّ
 في تقديم العون والن

جنة العلمية املوقرة التي تشرف على تقويم هذا 
ّ
كر والامتنان بين يدي الل

ّ
البحث، للرفع ونجزل الش

 من قيمته وجعله على بصيرة.

 إليكم جميعا أساتذتنا، شكرنا واحترامنا وتقديرنا.

 

 

 

 

 



 
إلهي ال يطيب اللّيل إال بشكرك، وال يطيب الّنهار إال بطاعتك وال تطيب الّلحظات إال بذكرك، وال  

 تطيب الجّنة إال برؤيتك.

الحياة وسر الوجودإلى مالكي في الحياة إلى نبع الحنان، إلى سر    

 إلى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي...

 "ألّمي ألف امتنان"  

إلى من كلّله اهلل بالوق ار، إلى من عّلمني العطاء دون انتظار، لمن سهر اللّيالي، وضّحى بالنفيس  
 والغالي، لمن ضّمه الثرى..

هلل"ولكن يسكن بالي، لمن أحمل اسمه بافتخار "ألبي رحمه ا  

 ألحبائي حفظهم اهلل وأدامهم لي سندا في الحياة "أخواتي وإخوتي"

 إلى سبب البسمة في الوجود البراعم: " ياسمين، يحي، وائل، أنس وباديس"

إلى الذين ساندوني وصبروا علّي ألخوات لم تلدهن أّمي، إلى من يتحلون باإلخاء، ويتميزون  
تهاني، ُيمنى" بالعطاء، إلى " كريمة عزيزي، كريمة حزير،  

إلى أختي ورفيقة دربي لمن معها ُسعدت، وبرفقتها في درب الحياة ِسْرُت إلى من فرحت  
وعناء هذا البحث.  غالية "صوراية" التي شاطرتني تعبلفرحي، إلى صديقتي ال  

 إلى هؤالء كّلهم أهدي ثمرة جهدي وبحثي المتواضع.

 



 
منبع الحب والحنان، إلى من تحت قدميها الجنان.. إليك يا أّمي أهدي هذا الّنجاح  إلى  

 الذي هو من بعض عطاياِك وثمرة من دعواِتك

 إليك يا نبراسا أضاَء دربي ونّور طريقي.. إلى من َضُعَف َساِعَده ليشتّد ساعدي

 إليك يا أبي العزيز...أهدي هذا الّنجاح أقّدمه لك شكرًا وِعرف انا

  فهيمة، حسين، سلوى، مريم،محمد،مينةإلى إخوتي وأخواتي الكرام: إلى ساعد، رتيبة، عّمار،
 والمشاغبة، المدللة بختة.. أهديكم هذا الّنجاح.

إلى براءة األطف ال: الوسيم "محّمد أمين" وأخوه "أنيس" وأخوهما "أحمد" إلى أختهما الكتكوتة  
" إلى البرعم "فريد" وأخوه  أسماءالمشاغبة المدللة "  غفران إلى البرعمة البريئة "أحالم" وأختها

"محّمد" إلى الوردة المتفّتحة العطرة "آية" وأخوها الكتكوت "آدم" إلى الكتكوت الرّائع "آدم"  
 إلى المشاغب المرح "يوسف" وأخته الصغرى "منار"

 إليكم يا براعم صاعدة أهديكم هذا الّنجاح.

هذا النجاح المكّلل بدعواتهّن وابتسامتهن.  إلى جميع صديق اتي بل أخواتي أهدي  
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وِّمه يف آن ق  يِّمه وي   ق  واكب األدب عرب مساره التطوري في   عد النقد لغة ثانية للغة إبداعية أوىل، فهو ي  ي   

له من امتالك مجلة من اآلليات واإلجراءات اليت تساعده على  د  واحد، والناقد مهما تعددت توجهاته وميوالته الب  

 سرب أغوار الّنص والوصول إىل خباياه اجلمالية.

وقد شهدت الساحة النقدية تطورات منهجية، إذ كان النقد يف مرحلة معينة، نقدا يهتم بتلك املالبسات  

ت هذه املرحلة ل  ياقي، وت   رف بالنقد السّ ماع  والظروف احمليطة بالنص، كاالهتمام حبياة املؤلف وجمتمعه، وهذا 

مرحلة أخرى بدا فيها النقد أكثر نضجا، حيث حتول االهتمام من الظروف السياقية للنص إىل النص عي حد 

 اللة.ف هذه املرحلة بالنقد النسقي الذي يبحث يف شكل الدّ وص  ت  ذاته، ل  

يميائية اليت ذاع صيتها يف القرن ها النظرية السّ إثر ذلك ظهرت مجلة من النظريات النقدية الغربية من بين 

عرف أيضا بعلم العالمات، وانتقلت هذه النظرية إىل اللة مث املدلول وت  العشرين، وهي نظرية تبحث يف شكل الدّ 

حاولوا إعمال مصطلحاهتا على و عرب القاد النلة حبمولة مفاهيمية غربية، حيث تلقفها الساحة النقدية العربية حمم  

 النظري والتطبيقي من خالل فهمهم هلا وتطبيقها على نصوصنا العربية.توى املس

جند على رأسهم عبد امللك مرتاض يف الساحة النقدية اجلزائرية الذي حاول تطويع هذا املنهج لنصوص  

" التحليل السيميائي للخطاب :ناشيل ابنة اجلليب والذي أفرد له كتابا بعنوانعربية تراثية على غرار: نص ش  

الشعري"، فكان موضوع حبثنا بعنوان: االجتاه السيميائي يف النقد اجلزائري املعاصر التحليل السيميائي للخطاب 

 نطرح اإلشكالية التالية: كيف جتلت معامل النظرية السيميائية عند الشعري لعبد امللك مرتاض أمنوذجا، ومن مث  

 ب الشعري"؟ وإىل أي مدى استطاع تطبيق إجراءاهتا؟ عبد امللك مرتاض يف كتابه" التحليل السيميائي للخطا

خييا وصفيا يف اجلانب النظري، حيث تتبعنا جذور االجتاه منهجا تار  اتبعناولإلجابة عن هذه اإلشكالية  

ا يف اجلانب التطبيقي فقد اعتمدنا منهجا حتليليا خاصة وأننا حاولنا دراسة  السيميائي يف النقد العريب والغريب، أمّ 
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ه وإلقاء بعض املالحظات عليه، معتمدين يف كل هذا على خطة حبث مكونة من مقدمة وجانبني: نظري كتاب

وتطبيقي فخامتة، فاملقدمة كانت عبارة عن متهيد حول املوضوع وجاء فيها طرح اإلشكالية وتوضيح منهج 

 الدراسة. 

يميائية الغربية لني: األول: السِّ فص ا اجلانب النظري فكان معنونا ب: االجتاه السيميائي وقد ضم  أم   

السيميائية عند  املفهوم، النشأة، االجتاهات( والثاين: السيميائية العربية) السيميائية عند العرب مث يف اجلزائر مث  )

عبد امللك مرتاض(، ليتبع هذا اجلانب جانب تطبيقي حتت عنوان: السيميائية عند عبد امللك مرتاض يف كتابه 

هو اآلخر فصلني: األول بعنوان مقاربة سيميائية للكتاب) سيميائية  يميائي للخطاب الشعري"، ضم  "التحليل الس

ا الثاين فبعنوان: النقد املضموين للكتاب) قراءة يف مقدمة الغالف، سيميائية العنوان، سيميائية الصورة(، أم  

ز، قراءة يف مستوى املماثل والقرينة( حي  ز والت  ي  باين، قراءة يف مستوى احلشاكل والت  الكتاب، قراءة يف مستوى الت  

 لنخلص إىل خامتة كانت نتيجة ألهم ما جاء يف ثنايا هذا البحث.

أمهية كبرية تكمن يف إبراز جهود الناقد يف التنظري هلذه النظرية والتطبيق هلا، إضافة إىل إبراز وللبحث  

خاصة يف هذا اجملال، فكان اهلدف املرجو من وراء البحث هو السعي إىل التعرف  واجلزائرينيجهود العرب عامة 

يميائي، إضافة إىل حماولة فهمنا هلذه النظرية واستيعاب إجراءاهتا وإزالة عبد امللك مرتاض يف اجملال السِّ على جتربة 

 بس عن بعض املعارف العلمية.الل  

هو  هو ذايت ومنها ما تيار حبثه وكشف خباياه، منها ماإىل اخ هوكما نعلم لكل باحث أسباب تدفع 

الع على تراثنا النقدي اجلزائري االطِّ  موضوعي، وهكذا كان احلال مع موضوعنا، فمن األسباب الذاتية حب  

ا عن األسباب املوضوعية تكمن يف حماولة والتعرف على حقيقة وجود هذه النظرية من عدمها عند نقادنا، أم  

 وء على النظرية السيميائية.تسليط الض
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 باحث، ولعل   يف طريق أيِّ  رثع   ار ج  كل حبث ال خيلو من الصعوبات والعراقيل اليت تقف ح    واملعلوم أن   

أكرب عقبة واجهتنا يف بداية اجنازنا هذه املذكرة هي صعوبة النظرية وتعدد مصطلحاهتا وعدم امتالكنا لرصيد معريف  

 .النقدإىل جانب عدم امتالكنا آلليات نقد ، كاف هبا

ا عن وثائق البحث اليت خدمت موضوعنا واعتمدناها كمادة أولية كتاب: التحليل السيميائي للخطاب أم   

ص يف نظرية كتبه النقدية على غرار: النص األديب من أين وإىل أين؟ نظرية الن  لّ مرتاض، وج   امللكالشعري لعبد 

أسسها -متعددة منها: معجم السيميائيات لفيصل األمحر، السيميائيات العامة و عن املراجع فهي كثرية و  ،النقد

لعبد القادر فهيم شيباين، السيمياء العامة وسيمياء األدب لعبد الواحد املرابط، السيميائية األصول،  -ومفاهيمها

    . وغريها.وآخرونالقواعد، والتاريخ آلن إينو 

وال يسعنا يف األخري إال أن نقدم جزيل الشكر ألستاذنا املشرف" عبد احلق جميطنة" على ما قدمه لنا من        

 توجيهات وإرشادات، والذي نرفع له آيات الشكر واالمتنان على صربه معنا. 
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:بين المفهوم والمصطلح - 1  

إذا كانت الّسيميائّية علما حديث الّنشأة تبلور يف مطلع القرن العشرين مع الّلسانّيات احلديثة اليت أرست 

دعائمها الّلسانّيات البنيويّة "ديسوسري"، فهذا ال ينفي وجود شذرات سيميائّية متناثرة يف الّّتاثني العريب والغريب 

 أّّنا مل تكن بنفس املسّمى، وألّّنا علم ينهل من خمتلف العلوم املعرفية كالبالغة واألسلوبيةعلى حد سواء، غري 

 والشعرية وغريها فقد خلق لنا هذا إشكالية حتديد مفهوم عام له.

يعود إىل العصر اليوناين فهو ينحدر من األصل  Sémiotiqueفاجلذر الّلغوي ملصطلح 

 تعين Logosاليت تعين خطاب، وبامتداد أكرب كلمة  Logosيعين عالمة وكلمة  الذي Sémeionاليوناين

أيضا إىل مسة مميزة، أثر، قرينة، عالمة منذرة، دليل،  حييل Sémeionأي علم العالمات، وهذا اجلذر  ؛1العلم

 Marque distinctive, Trace, Indice) تشكيلي،عالمة منقوشة أو مكتوبة، بصمة، متثيل 

2), Signe gravé ou écrit, Empreinte, Figuratioi récurseur, preuveSigne p 

وإذا عدنا إىل املفهوم يف جانبه االصطالحي فإنّنا جنده امتدادا للمفهوم الّلغوي الذي حييل إىل العالمة 

من العالمات الّدالة على شيء ما، حيث أورد "ديسوسري" تعريفا للّسيميولوجيا جتلى يف قوله: " إّن الّلغة نسق 

اليت تعرب عن األفكار، وإّّنا َلتُ َقارن هبذا مع الكتابة ومع أجبدية الّصم والبكم، ومع الّشعائر الّرمزية، ومع صيغ 

اللباقة، ومع العالمات العسكرية ]...[. وإنّنا لنستطيع أن نتصور علما يدرس حياة العالمات يف قلب احلياة 

؛ فالّلغة عنده جمموعة 3."[ وإنّه سيعّلمنا ممّا تتكون العالمات وأي القوانني حتكمهااالجتماعية وإنّه العالماتّية ]...

من العالمات واإلشارات نعرب هبا عن معان وأفكار ما، حيث سّوى بني الّلغة باعتبارها عالمة مع خمتلف 

يقي لعلم جديد أطلق عليه  العالمات األخرى غري الّلغوية كأجبدية الّصم والبكم وغريها، وهبذا كان امليالد احلق
                                                           

 .11،12ص ،2010 اجلزائر، لبنان، ،1ط : معجم السيميائيات، الدار العربية للعلوم، منشورات االختالف، فيصل األمحر -1
 .93، ص2010، اجلزائر، 3ط جسور للنشر والتوزيع، مناهج الّنقد األديب، وغليسي:يوسف  -2
 .16،17مرجع سبق ذكره، ص معجم السيميائيات، فيصل األمحر: -3
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"ديسوسري" مصطلح الّسيميولوجيا، والذي ال يكتفي بدراسة األنظمة الّلغوية بل يتعداها إىل دراسة حياة 

 العالمات يف قلب احلياة االجتماعية.

بينما جند مصطلحا آخر لنفس العلم وهو مصطلح الّسيميوطيقا "بريس"  وهبذا تبلورت إشكالية املصطلح 

يف الفكر الغريب، وهذا  جانالرّائ انحة الّنقدية، إذ جند ُمْصطلَحي الّسيميولوجيا والّسيميوطيقا مها املصطلحيف الّسا

اخللط راجع إىل الّتوجه الفكري واملرجعية الثقافية لكل واحد منهما، فالّسيميولوجيا مرجعّيتها لسانية والّسيميوطيقا 

لباحثني، إذ جند  "لويس بريتو " قد اختار مصطلح الّسيميولوجيا، ترجع إىل املنطق، وقد حذا حذومها كثري من ا

وعرّفها بقوله: " الّسيميولوجيا هي علم يبحث يف أنظمة العالمات سواًء أكان مصدرها لغويا أم سننيا أو 

ة دالة  ؛ أي أّن الّسيميولوجيا عنده ال هتتم باألنظمة الّلغوية فقط، بل تتعداها إىل أنظمة غري لغوي1."مؤشريّا

 كإشارات املرور فهي أنظمة غري لغويّة البّد أن تُدرس ملا هلا من أمهية يف عملية الّتواصل.

وقد عرفها "بيري غريو" بقوله: " هي العلم الذي يهتّم بدراسة أنظمة العالمات، الّلغات، أنظمة اإلشارات، 

؛ وهو يشري إىل أّن الّسيميولوجيا علم يهتّم 2".ياءالّتعليمات، إخل ]...[ وهذا الّتحديد جيعل الّلغة جزًءا من الّسيم

ويعرفها  "روالن بارت" بقوله: " لقد كان ، أم غري لغوية كاإلشارات والّرموزبدراسة العالمات سواء كانت لغوية  

إىل موضوع هذه الّسيميولوجيا هو الّلسان وقد عملت فيه الّسلطة عملها، أّما املالمح اجلديدة فتتمّثل يف العودة 

 فقد عّرف علماء ومن ثَّ  ت عليه من قبل،كان  ا؛ فقد أعطى مالمح جديدة للسيميولوجيا خبالف م3".الّنص

                                                           
لعدد ا مستوياته وإجراءاته، جملة جامعة دمشق، -فاتح عالق: التحليل السيميائي للخطاب الشعري يف الّنقد العريب املعاصر -1

 .149ص  ،2009،25ج، مالثاين األول+
 .18،19االجتاه السيميولوجي ونقد الشعر، دار فرحة للنشر والتوزيع، )دط(، السودان، )دت(، ص عصام خلف كامل: -2
، 2008، عمان، 1األصول، القواعد، والتاريخ، تر: رشيد بن مالك، دار جمدالوي، ط آن إينو وآخرون: السيميائية: -3

 .36ص
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البحث يف عالقتها باملعاين ّرموز بقدر ما يتناول اإلشارات و أّّنا: "العلم الذي يتناول البالغرب السيميولوجيا 

 وهبذا عرّفها كل من " تودوروف "و" غرمياس ".1والّدالالت املختلفة اليت ميكن أن تشري إليها."

ليس املنطق ماحاول "بريس" تأكيده بقوله: " أّما مصطلح السّيميوطيقا فريتبط ارتباطا وثيقا باملنطق، وهذا

ومعىن ذلك ؛2"مبفهومه العام إالّ امسا آخر للّسيميوطيقا، والّسيميوطيقا نظرية شبه ضرورية أو نظرية شكلية للعالمة.

ملنطق يتجّلى يف العالمة من خالل العالقة بني الّدال واملدلول، وهذا ما ظهر يف قوله نظرية ضرورية، أي هناك أّن ا

 الّسيميوطيقا ميكن تسميتها منطق العالمة أو املنطق الذي يدرس العالمة.فشيء يأمر بفعل شيء، إًذا 

موضوع الّسيميائّية حني قالت: "إّن دراسة األنظمة الّشفوية وغري الّشفوية  وقد أبانت "جوليا كريستيفا"عن

هي ما ُيشّكل موضوع علم  -ومن ضمنها الّلغات مبا هي أنظمة وعالمات تتمفصل داخل تركيب االختالف –

 ا،طلح الّسيميوطيق؛إًذا "فجوليا كريستيفا" اختارت لعلم الّسيميائّية مص3."أخذ يتكون، ويتعّلق األمر بالّسيميوطيقا

وترى أّن موضوعه هو الّلغة باعتبارها عالمة تتكون من دال ومدلول يتجسد يف تركيب وهو جمال اشتغال 

حتيل إىل الفروع، أي إىل اجلانب العملي واألحباث املنجزة " غرمياس"والّسيميوطيقا على حّد تعبري ، الّسيميوطيقا

 4.حول العالمات الّلفظية وغري الّلفظية

ميولوجيا، ي)الس رغم االختالف بني الّنقاد حول املصطلحالحظ من كل هذه التعاريف أنّه و املو 

بني املصطلحني بل وترادفهما، فالسيميولوجيا إذًا هي السيميوطيقا( إال أّن هذا ال ينفي القرب الشديد 

 السيميوطيقا وموضوعهما هو دراسة أنظمة العالمات.

                                                           
 .17نقد الشعر، مرجع سبق ذكره، صاالجتاه السيميولوجي و خلف كامل: عصام  -1
جتربة عبد اهلل حمّمد الغذامي منوذجا، مذكرة  -جتلياهتا يف الّنقد العريب احلديثمة فايدي: الّنظرية السيميائية و عقيلة سرير، فاط -2

األدب العريب، جامعة اجلياليل قسم الّلغة و  ية اآلداب والّلغات،صالح الّدين ملفوف، كل إشراف: خمطوط، لنيل شهادة املاسّت،
 .46، ص2014،2015بونعامة خبميس مليانة، 

 .18، ص2012، اجلزائر،1ط التطبيق، دار قرطبة،ميولوجيا الّصورة بني الّنظرية و رضوان بلخريي: سي -3
 .14املرجع نفسه، ص -4
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 :الظهور والّنشأة -2

مشروعيته )نظرية، قوانني، منهج، موضوع، هدف( فهو عبارة عن  يتخذإّن كل علم من العلوم قبل أن 

تراكمات معرفية قبلية، كذلك الّسيميائّية قبل أن تتحّدد كعلم قائم بذاته كان هلا وجود مسبق ضمن حقول معرفية 

ول لظهور الّسيميائّية، فهذا ال ينفي سامهت يف نشأهتا وتطورها، وحىت وإن كانت هذه احلقول هي املمّهد األ

 ات سيميائية أوىل.صهاد إر وجو 

فقد اُستعمل مصطلح الّسيمياء يف أول األمر يف " الطب لإلنباء عن دراسة العالمات اليت ميكن أن يتبني 

املصطلح  كما أّن هذا ،  ؛ أي دراسة العالمات اليت تظهر على املرضى وأعراضهم اجلسدية والّلفظية1."هبا املرض

كان سائدا عند الّرواقيني يف اليونان، فهم أّول من قال بأّن للعالمة وجهني دال ومدلول، ث أخذت الّسيميائّية 

املعاصرة منطلقاهتا من اكتشافاهتم، فمنجزات " إمربتو إيكو" ال تنظر إىل العالمة الّلغوية فحسب، بل تدرس مجيع 

والعالمات املنتشرة يف شىت مناحي احلياة االجتماعية، فالّلباس ونظام  ؛ أي العالمات الّلغوية2.أنواع العالمات

األزياء أو املوضة السائدة يف جمتمع ما تشكل عالمات وأنظمة عالمات ختتلف من جمتمع آلخر مثل: مراسيم 

 الّدفن يف اجملتمع الغريب ختتلف عن مراسيم الّدفن يف اجملتمع الشرقي.

مرة يف احلضارة اإلغريقية أولئك الذين ال يتكّلمون اليونانية كلغة أصلية، وهؤالء ومع الّرواقيني* ظهر ألول  

اكتشفوا أّن االختالف يف أصوات الّلغة وحروفها أي شكلها اخلارجي دال ال ينبغي أن  مربتو إيكو"إ"حسب

 3.خيدعنا فوراء هذه االختالفات الّشكلية الظّاهرية بني الّلغات البشريّة توجد مرجعيات ومدلوالت متماثلة تقريًبا

                                                           
 .28، ص2011، األردن، 1دار جرير، طعبد الفتاح احلموز: سيميائية الّتواصل والتفاهم يف الّتاث العريب القدمي،  -1
2

 األردن، 1 ط، الورّاق، العامل يف البصرية اإلرساليات أشهر يف سيميائية مغامرة – الّصورة سيميائية: ثاين اهلل عبد قدور -
 .65ص ،2008

فلسطني، لبنان، ) الء عليها وأصلهم يعود إىل الكنعانيني القادمني من أرض كنعانخ*هم من العمال األجانب يف أثينا فهم د
 سوريا( إىل مشال إفريقيا.

 
 .26 ص، مرجع سبق ذكره، التاريخو ، القواعد، األصولالّسيميائّية  :آن إينو وآخرون-3
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القديس أوغيسطني الذي طرح السؤال: ، وتلت هذه املرحلة مرحلة فهذه الرؤية إذا تقّتب من الرؤية الّسيميائّية

ماذا يعين أن نفسر ونؤول؟ )تأويل الّنصوص املقدسة(، فقد أّكد من خالل سؤاله على إطار االتصال والتواصل     

 1والتوصيل عند معاجلته ملوضوع العالمة.

ظهر مصطلح الّسيميولوجيا يف دراسة للفيلسوف "جون لوك" حتت اسم  1960ويف حدود 

Simiotics صل معرفتها، ويكُمن هدف هذا العلم ليعين به " العلم الذي يهتم بدراسة الطرق والوسائط اليت حي

مبعىن أّن " جون ؛2يف االهتمام بطبيعة الدالئل اليت يستعملها العقل بغية فهم األشياء أو نقل معرفته لآلخرين."

 بإنتاج الّداللة وكيفية توصيلها لآلخرين.لوك " يعترب الّسيميولوجيا علما قائما على العقل واملنطق يهتم 

وجند أيضا الفيلسوف " ليبنتز"  حيث "حاول البحث عن حنو كوين للّدالئل وعن ضرورة وجود لغة رياضية 

هذا وبعد نشر  ، فهو ينطلق يف البحث عن الدال ث شكل املدلول، 3شكلية تنطبق على كل طريقة يف الّتفكري."

( كانت البداية الفعلية والّتأسيسّية هلذا العلم من خالل أّن  1916ة العامة )ديسوسري كتاب حماضرات يف األلُسنيّ 

"ديسوسري" حاول دراسة الّلغة دراسة علمية )دراسة الّلغة يف ذاهتا وألجل ذاهتا(، كغاية ال كوسيلة على العكس 

إذ اعتمدت ؛4"وسيلة ال كغاية."املنهج الفيلولوجي الذي ُعرف قبل الّلسانّيات منهجا اهتم بدراسة الّلغة ك

الّتابطي/ االستبدايل،  ،لسانياته على ثنائيات قائمة على أساس الّتقابالت: اآلين/ التارخيي، الّلسان/ الكالم

الدال/ املدلول، وكانت هذه الثّنائيات حمور اهتمام مجيع العلوم اليت انبثقت عن الّلسانّيات على غرار األسلوبية 

 اليت اعتمدت هذه الثنائيات ولكن مبسّميات أخرى : كاالختيار/ التوزيع، االستبدال/ الّتكيب.
                                                                                                                                                                                     

 
 .27،28آن إينو وآحرون : الّسيميائية األصول، القواعد، والتاريخ، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .28املرجع نفسه، ص -2
 .26السيميولوجيا العامة، العريب والقدس، )دط(، )دب(، )دت(، ص مبادئأمحد عزوز:  -3
إشراف : سطنبول  ،خمطوطالنزعة األيقونية وتطبيقاهتا يف الّسيميائيات املعاصرة، مذكرة لنيل شاهدة املاجستري،: شاطو مجيلة -4

 .20، ص 2013- 2012ناصر،كلية اآلداب والّلغات والفنون، قسم الّلغة العربّية، جامعة وهران، 
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الدال واملدلول واستحدثت مصطلحات ميزت دراستها: البنية إىل جانب البنيوية اليت ركزت على ثنائية 

ليأيت املشروع الّسيميائي منطلقا من هذه الثّنائيات ومطورا فيها، إذ أّن " ديسوسري " يف دراسته  ،اهليكل، الّنسق

فالعالمة  ،ال( مغفال بذلك جانب الّداللة الذي انطلقت منه الّسيميائّيةللعالمة رّكز على جانبها احملسوس )الدّ 

ّناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين  بني غوية وغري الّلغوية هي املوضوع املفّتض لعلم جديد نشأاللّ 

 1.ُيسّمى الّسيميائّية حينا والّسيميولوجيا حينا آخر

قدم " غرمياس " سلسلة من الدروس بدعوى من كلية العلوم بباريس، وهي اليت  1964-1963ويف سنة 

عها حتت عنوان "علم الّداللة البنيوي"، وفيه حتقيق لتوقعات "ديسوسري" قبل مخسني عاما يقول: "إنّه يتمّثُل سيجم

استطاع ان يتبىن أفكار  "غرمياس"؛ وهذا دليل على أّن 2".الّسيميائّية كمشروع علم لكل أمناط الّتواصل

 حول هذا العلم رابطا إياه بكل أمناط التواصل. "سوسري"دي

مّت تشكيل اجلمعية الدولية الّسيميائّية أمينها العام  " غرمياس " ومن أعضائها الشرفيني:    1969ويف حدود 

سيميوتيكا ، أعضاء  َتصّدر هذه اجلمعية جملة رائدة امسها 1970ويف أواخر  روالن بارت. ،كلود ليفي شّتاوس

وعموما فإّن نشأة هذا العلم كانت نشأة 3،كريستيفا  جوليا،يوري لومتان"، حتريرها من كل بقاع العامل كإمربتو إيكو

 مزدوجة أوروبية مع " ديسوسري" وأمريكية مع " بريس ".

 

 

 

                                                           
 .26 ص، مرجع سبق ذكره، مبادئ الّسيميولوجيا العامة: أمحد عزوز -1
 .04، ص2005: الدليل السيميولوجي، دار املنتدى، )دط(، قسنطينة، فيصل األمحر -2
 .05املرجع نفسه، ص  -3
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 :اتجاهات السيميائية -3

هتا باملظاهر املختلفة اتفّرعت عن الّسيميائّية جمموعة من االجتاهات، اختلفت وتنوعت حسب اهتمام

بالّتطورات اليت شهدهتا الّلسانّيات يف القرن العشرين، إذ نلمح ثالثة اجتاهات للعالمة، غري أّّنا ظّلت مرتبطة 

 متميزة هي: سيميائية الّتواصل، سيميائية الّداللة، سيميائية الثّقافة.

 أّوال : سيميائية الّتواصل

تنطلق سيمياء الّتواصل من األرضية اليت وضعها " ديسوسري "حني تصّور إمكانية تأسيس علم عام 

ومن هذه العالمات أجبدية الّصم والبكم والكتابة  )الّسيمياء( "يَدرس حياة العالمات داخل احلياة االجتماعية، 

؛ وحسب ما أورده " ديسوسري " فالّلسانّيات فرع من هذا العلم العام، إاّل أّن 1."الطقوس الّرمزية وآداب الّسلوكو 

وحدها، عكس الّسيميائّية اليت تدرس مجيع أمناط العالمات لسانية  اهتمامها ينحصر يف دراسة العالمات الّلسانية 

 .كانت أو غري لسانية

كل  وقد أّكد على األصل االجتماعي لّلسان " ورأى بأنّه يتكّون من وحدات صغرى هي العالمات، وأن ّ

ّدرجة عالمة تتكون من دال ومدلول يقوم ارتباطها على مبدأ االعتباطية الذي هو مبدأ اجتماعي بال

ويقصد هبا أّن الّلسان منظومة اجتماعية تتكون من عالمات عبارة عن دال )الصورة الّسمعية( ومدلول ؛2".األوىل

 ،)الصورة الذهنية( جتمعها عالقة غري ُمفّسرة وحيقق لنا الّلسان مبدأ الّتواصل القائم على وجود طرفني يف العملية

فني يشكل لنا دارة الكالم حيث: " تتحّدُد العالمة الّلسانية داخل دارة مها املتكلم واملستمع، واجتماع هذين الطّر 

الكالم بوصفها كيانا نفسيا جمّردا يتألف من تالحم الصورة السمعية مع الّتصور تالحم يّتمجه مبدأ الّتداعي يف 
                                                           

و الّنص األديب(، منشورات اجتاهاته وخصائصه، حماضرات امللتقى الوطين الثاين )الّسيمياء -زغينة: املنهج الّسيميائي علي -1
 .263، ص2002أفريل16-15اجلامعة، جامعة حممد خيضر بسكرة،

 .66، ص2010،  الرباط، 1عبد الواحد املرابط: الّسيمياء العامة وسيمياء األدب من أجل تصور شامل، دار األمان، ط  -2
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عرب عنه، "فمثال إذا أراد ؛ أي أّن املفهوم وهو )املدلول( يرتبط بالصورة السمعية اليت تُ 1"أثناء كل عملية تواصلية.

غ مفهوما معّيناً، فإّن هذا املفهوم يثري يف دماغه الصورة السمعية املطابقة له لتبدأ بعد ذلك عملية املتكلم أن يُبلّ 

فيزيولوجية ث بعدها عملية فيزيائية، لكن حني يصل الكالم إىل املستمع تتكّرر العملّية الّنفسية يف ذهنه بشكل 

 2."ار الصورة السمعية لُتثري هي بدورها املفهوممعكوس حيث تُث

إضافة إىل ما قّدمه" ديسوسري" أورد أصحاب سيميائية الّتواصل مناذج تواصلية أخرى لسانية وغري لسانية، 

ومنها تصّورات " بلومفيلد " الّسلوكية حول فعل الكالم حني ضرب مبثال حلدث وقع بني رجل امسه جاك وامرأة 

فصدرت أصوات عن حنجرهتا  ،أحّست املرأة باجلوع حني رأت تفاحة متدلية يف شجرة ما امسها جيل ، إذ

ولساّنا وشفتيها تعبريا عّما أحّست به، ثّ تسّلق جاك الّشجرة فقطف الّتفاحة وقّدمها للفتاة فالتهمتها، وقد قّسم 

الوضع الالحق لفعل  بلومفيلد هذا احلدث إىل ثالثة أوضاع: الوضع الّسابق لفعل الكالم، الكالم،

ثري، وأّما فعل الكالم فهي تلك امل هوويُقصد بالوضع الّسابق لفعل الكالم رؤية الفتاة التفاحة املتدلية و ،3الكالم.

 الوضع الالحق لفعل الكالم هو االستجابة اليت أبداها جاك.عن الفتاة جاءت نتيجة للمثري، و  األصوات الصادرة

تصنيفا ألمناط العالمات " يقوم على الّتمييز بني ما هو طبيعي وما هو  وأضافت " جان مارتيين " بدورها

ُمصطَنع من قبل اإلنسان، فالعالمات الطّبيعية تتمثل يف القرائن حيث يكون الّدال ظاهرا، واملدلول خفيا عن 

أنواع: فقد تكون عبارة فمثال الّدخان يُعترب قرينة ما دامت الّنار غري مرئية، والقرينة تنقسم إىل ثالثة ،4"احلواس.

عن تنبؤات وتوقعات مثل: رؤية الّسحاب تُ َنبِّؤ بنزول املطر، وقد تكون أعراضا مثل: احلّمى اليت تشري إىل وجود 

 املرض، وقد تكون أيضا عبارة عن بصمات مثل: آثار األقدام على الطريق.

                                                           
 .28، ص2010، اجلزائر،1ط أساسها ومفاهيمها، منشورات االختالف، – العامة: الّسيميائّيات عبد القادر فهيم شيباين -1
 .66 ص، مرجع سبق ذكره، األدبسيمياء الّسيمياء العامة و : عبد الواحد ملرابط-2
 .67املرجع نفسه، ص -3
 .38، ص2012فايزة خيلف: مناهج الّتحليل السيميائي، دار اخللدونية، )دط(، اجلزائر،  -4
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اإلنسان فتأخذ طابعا اصطناعيا كما الحظت " جان مارتيين " أيضا " أّن القرينة قد ُتستعمل من طرف 

؛ مثال: حني يوقد اإلنسان نارا لُيعِلن هبا عن موقعه، فيكون الّدخان هنا 1"يضاف إىل طابعها الطبيعي األصلي.

 بالّدرجة الثانية. -فاإلنسان مسؤول عنها -قرينة طبيعية بالّدرجة األوىل واصطناعية 

اشّتط هؤالء وجود " حيثويس بريتو " ل" "،"جورج مونان "،وجند أيضا جهود كل من " إيريك بويسانس

اتفاق بني املرسل واملرسل إليه يف كل عملية سيميولوجّية، فالبد من وجود نّية االّتصال لدى املتكلم ونّية إدراك 

: األستاذ حني يُلقي احملاضرة فهو عبارة عن ُمرسل، ومضمون احملاضرة هو الرسالة، المث؛2"الّرسالة عند املتلقي.

واألستاذ وهو يُلقي احملاضرة يَعيها ويف نّيته الّتأثري يف الطّالب الذي يكون هو اآلخر مستعدا لتقبل الّرسالة 

 القصديّة.وفهمها، وميكن أن نُطلق على جوهر هذه العملية 

"عملية االّتصال بأّّنا: " جمرد نقل للعالمات والّرسائل بواسطة إشارات من  رتيينما جانوقد عرّفت " 

وهذا ؛3"ُمرسل إىل ُمتلِق عرب قناة ونستطيع أن نعترب مادة اإلعالم، مادة تأخذ شكل رسالة بواسطة تطبيق شيفرة.

الذي نطوق الّلساين و ن"، إذ صاغ منوذجه وكان خاصا باملبسو موذج الّتواصلي لدى "جاكنالقول يلخص لنا ال

حصول عملية الّتواصل بني املخاطبني وهي: الباث، املستقبل، السياق والّرسالة  ضافرهاستة عناصر، يتم بت هضّمن

 والقناة والشيفرة.

 

 

 

                                                           
 .40، 39الّتحليل السيميائي، مرجع سبق ذكره، ص مناهج : فايزة خيلف -1
 .18، ص 2012، )دب(، 2نصوص وتطبيقات، بيت احلكمة، ط ، حماضرات يف علم الّداللة: خليفة بوجادي -2
 املرجع نفسه، ص ن. -3
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 الّسياق
 الرسالة

 الباث
 القناة
 الشيفرة

 المستقبل

ن(        كبسومخطط )جا
             

 

 

 

 

 

 

 1 

وعليه فالباث هو املرسل الذي يُلقي برسالته إىل املستقبل الذي هو املرسل إليه والّرسالة البد أن تكون 

الّتواصل   الّرموز(، ولكي حيصلو ضمن سياق حمّدد حىت يُفهم فحواها، وتنتقل إىل املرسل إليه عرب القناة )الّلغة 

هل طرف منهما بأسرار هذه الشيفرة يؤدي إىل خلل يف والفهم بني الطّرفني البد أن يشّتكا يف الشيفرة، ألّن ج

ن" على أّن كل عنصر من هذه العناصر الستة يؤدي وظيفة، كالوظيفة بسو العملّية الّتواصلية، وأّكد "جاك

 اإلفهامّية، الوظيفة الّتعبرييّة، الوظيفة الشعريّة ...إخل.

 وجود للمعىن إال يف إطار العالقات االجتماعية واختزل " لويس بريتو " املعىن يف الّتواصل، إذ رأى أنّه ال

؛ أي أّن 2"حني قال: " املعىن هو العالقة االجتماعية اليت تضعها اإلشارة بني الباث واملتلقي خالل الفعل الّداليل.

 املعىن يكون نتيجة للعملية التواصلية القائمة بني الباث واملستقبل على أساس القصدية.

ويف األخري ميكن القول أّن سيميائّية الّتواصل مل خترج عن اإلطار الّلساين، إذ اهتمت مبصطلحات لسانية   

 املدلول، الوظيفة، القصدية، ... إخل، إضافة إىل أّّنا اجتاه بارز يُعىن بالّتواصل والّداللة يف آن واحد.كالدال و 

                                                           
 .85 ص، 2013، ، اجلزائر1ط، دار هومه الّسيميائّية ،مبادئ يف : عبد امللك قجور -1
 .71 ص، مرجع سبق ذكره، األدبسيمياء الّسيمياء العامة و : ملرابطاعبد الواحد  -2
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 ثانيا: سيمياء الداللة 

ستكشاف املعىن، وهذا يعين أنّنا ال ميكن أن خنتزهلا يف وصف الّتواصل وحده  إّن هدف الّسيميائّية هو ا

الّداللة تركز باملقابل على آليات الّداللة  فسيميائيةكسابقتها وما يستلزمه من مقصديّة لدى مستعملي العالمات، 

فكل عالمة يف هذا االجتاه وهو اجتاه أوسع من الّسابق " ،روالن بارت"" ويتزعم هذا االجتاه، داخل هذه العالمات

؛ أي أّن كل عالمة هلا 1."هلا معىن معجمي مكتسب وهلا معىن آخر إضايف، إحيائي، سياقي حيكمه االستعمال

 معىن ظاهر متواضع عليه ومعروف ومعىن مضمر حيدده الّسياق.

"وتتميز سيميائّية الّداللة برفضها الّتفريق بني: )دليل/ أمارة( أو باألحرى الفعل املعين الذي يُقيم ترابطا   

اجتماعيا كما حّدده "لويس بريتو "، متمتعا بشفافية واضحة، نقيا، ومنسجما، حبيث ال يتعّرض ألّي ضجيج 

فللعالمة دال ومدلول جتمعهما عالقة اعتباطية، ،2"ية.حبيث ميكن دائما الفصل بني الّدليل واألمارة بسهولة متناه

حتقق لنا معىًن متعارفا عليه اجتماعيا، يدركه كل من الباث واملتلقي، ولكل دليل أمارٌة تدل عليه مثال:  "الطربوش 

، فالربجوازي يرتدي الطربوش حدامهاإعلى احلالة االجتماعية للذي حيمل  ارتانالعايل والكاسكيتة، فهما ام

، وسيميائية الّداللة ترفض الّتفريق بني الدليل واألمارة إذ ميكن للربجوازي أن خيتار الكاسكيتة ريوالكاسكيتة للفق

 3."بغرض توصيل شيء يف حلظة ما

قى أو املعىن املعجمي يُتطفل عليه، ويتم تلوأنصار سيميائّية الّداللة " املعىن املّ  "لبارت"وعليه فبالّنسبة 

ممّا ميّثل املعىن  أكثرملمارسة االجتماعية للّدليل، وهذا الّتحّول يكون ممثال جلزء من معىن الّدليل حتويله من خالل ا

                                                           
 .18 ص، مرجع سبق ذكره، حماضرات يف علم الّداللة: خليفة بوجادي -1
( دط)، اجلامعيةاملطبوعات  ديوان، عبد احلميد بورايو: تر، صورة -مدخل إىل الّسيميولوجيا نص: دليلة مرسلي وآخرون -2

 . 17 ص، 1995، اجلزائر
 ن. املرجع نفسه، ص -3
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حيمل مدلوال قد يتحول هذا املدلول ضمن سياقات اجتماعية إىل مدلوالت إحيائية  الفالد، 1."املعجمي املعطى

مثال: استخدام اسم فاطمة من طرف املستعمرين يف اجلزائر )وهو اسم َعلم( إذ حتول إىل اسم مشّتك جلميع 

ميت مل تأت: عاملة فاط كقوهلم:  كانت ُتسّمى فاطمة أم ال، وعادة ما تكون عاملة بيت،  الّنساء اجلزائريات سواءً 

 بييت مل تأت، أحبث عن فاطمة: أحبث عن عاملة بيت.

ويرى " بارت " أّن لكل دليل مستويان: "مستوى املعاين املتلقات املقبولة معاين املعجم واليت ُتسّمى معاين 

إًذا فاملفردة ،2."اءالّتعيني، ومستوى املعاين املتطفلة واليت تكون ضمنية يف أغلب األحيان واليت ُتسّمى معاين اإلحي

 هلا معنيني معىن معجمي معني ومعىن ضمين متواٍر.

ومن أعمال " روالن بارت " كتابة يف األسطوريات، إذ رأى يف هذه األخرية )األسطورة( جماال َرْحًبا 

الغربية املعاصرة إذ انطلق من دراسة جمموعة متنوعة من الوقائع اليومية يف احلضارة "، الّداللةقصي عن عوامل للتّ 

درس ضمن ة مجيعها ميكن أن تُ الليّ اق الدّ سهذه األن ورأى أنّ  ،الصورة(، السينما، )املصارعة احلرة، املسرح

املصارعة  أنّ " روالن بارت"اعترب و ؛3".اجلماهرية الثّقافةهرات ظحيل متية لتُ الّلسانتوسع املفاهيم  ةميثولوجيا سيميائيّ 

سق " فالنّ  ةة وتكشف عن أنساق اجتماعية وثقافيسيميائيّ  ااحلرة واملسرح والسينما والصورة أسطوريات حتمل أبعاد

ومدلوهلا( هي مايشكل  بداهلاية )الّلسان، والعالمة الّلساناألسطوري ينبين على نسق سيميائي موجود قبله هو 

 4."الّلساينسق ّتجم إىل النّ مظهرات قابل ألن يُ من هذه التّ  كال  مظهرات، ألنّ سق الدال يف هذه التّ النّ 

تتشكل من نسق سيميائي والذي هو دال ومدلول، واجتماع هذين األخريين  هوعليه فاألسطورة عند

لوكات قد تدل األشياء والصور والسّ  ا ال مراء فيه أنّ "وممّ  :اليل واملعنوي لألسطورة، حيث يقوليعطينا اجلانب الدّ 

                                                           
 .18ص مرجع سبق ذكره، ،صورة -نص لّسيميولوجياا إىل مدخل: وآخرون مرسلي دليلة -1
 .19 ص، املرجع نفسه -2
 .72عبد الواحد املرابط: الّسيمياء العامة وسيمياء األدب، مرجع سبق ذكره، ص  -3
 املرجع نفسه، ص ن. -4
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ويقصد ؛ 1."الّلغةكل نظام دالئلي ميتزج ب  تدل بغزارة، لكن ال ميكن أن تفعل ذلك بكيفية مستقلة، إذ أنّ و بل 

 .الّلغةوال ميكن أن تتشكل مبعزٍل عن  ،لغوية كآداب السلوك والصور حتمل دالالتالّ األنساق غري  "بارت " أنّ 

يميولوجيا إال أن وال ميكن للسّ  الّلغةإنتاج املعىن أصال من  ، ألنّ الّلغةب (الّداللة"وهو يربط إنتاج )املعىن / 

  يميولوجيا بوصفها متدنا باملعاينتعد منوذجا للسّ  الّلغةة األشياء، وهبذا فلللوقوف على دال الّلغةتلجأ إىل 

 فهي اليت متدنا بداللة األشياء. الّلغةأي ال يوجد معىن خارج ؛2."املداوالتو 

ضها  وّ قأن ي دلَ الئل بَ "قدرته على أن يلعب لعبة الدّ  :يف األدب يف نظره يف يولوجياالّسيمى مالمح تتجلّ و 

املستبعدة  الّلغةم فيها، وجممل القول قدرته على أن يقيم يف حكّ أن يقذف هبا يف آلة لغوية ليست من املمكن التّ و 

 م فيه، إذ أنّ حكّ هل التّ وال وليس من السّ نسيج لغوي تنتظم فيه الدّ  الّنصف ؛3."دا حقيقيا ألمساء األشياءعدّ تذاهتا 

عب، فالدال يستدعي مدلوال، واملدلول بدوره يتحول إىل دال يبحث أ ال ّنائي يستدمي فيه فعل اللّ َرجّ املعىن فيه مُ 

 عن مدلول ليبقى املعىن مؤجال.

 الثّقافةثالثا: سيمياء 

ون ن يعدّ وبوروف( ممّ ط، انوففإي، ان،أوسبانسكيمتتارتو )يوري لو  -ميثل هذا االجتاه مجاعة موسكو

قافية باعتبارها عمليات تواصلية واهر الثّ وقد درس هؤالء الظّ "داللية،  قااوأنسقافية موضوعات تواصلية الظواهر الثّ 

العالقة تتألف من دال ومدلول   دين أنّ قافية واالجتماعية واإليديولوجية مؤكّ واملستويات الثّ  الّلغةوربطوا بني 

وهذه  الّتواصلاملظاهر االجتماعية اليت متيز كل جمتمع ماهي إال عالمات ثقافية تفيد  ؛ أي أنّ 4".مرجع ثقايفو 

 من العالمة ال تكتسب داللتها إاّل  كما أنّ   "، ن من وحدة ثالثية املبىن  )دال و مدلول و مرجع(العالمات تتكوّ 
                                                           

 .91ص ، ذكره سبق مرجعالسيميائيات،  معجم: األمحر فيصل -1
 .18 ص، 2001، األردن، عمان، 1 ط، اإلسكندرية مكتبة، العنوان: سيمياء قطوس موسىبسام  -2
 .20، ص1993، املغرب، 3 ط، توبقال دار، بنعبد العايل السالم عبد: تر، الّسيميولوجيا درس: ارتب روالن -3
 .21 ص، ذكره سبق مرجع، العنوان سيميائية: قطوس وسىم بسام -4
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م ال ينظرون إىل العالمة املفردة، بل حسب ما جاء به أصحاب هذا االجتاه، غري أّنّ  الثّقافة  إطاريفخالل وضعها 

اب هذا االجتاه ال ينظرون إىل العالمة املفردة اليت حفأص،1."أي جمموعة من العالمات الّدالةيقصدون األنظمة 

نيات بالواحدة كعالقة األدب بال الثّقافةا داخل إمّ  ،بل يبحثون عن العالقات اليت تربط بينها ،الّلغةجتسدها 

 قافية األخرى كالدين واالقتصاد أو بني ثقافات خمتلفة.الثّ 

"نظام من العالقات بني العامل واإلنسان  :يميائي الواسع هيبالنسبة هلذا االجتاه يف مفهومها السّ  الثّقافةو 

د الطريقة اليت يُهيكل هبا العامل من ناحية وحيدّ ظام ينظم سلوك اإلنسان من )باعتباره كائنا اجتماعيا( هذا النّ 

العالمات اليت  نظم العالقات بني العامل واإلنسان ختتلف من ثقافة إىل أخرى فهذا يعين أنّ  ناحية أخرى. ومبا أنّ 

قرأ قراءة العالمات ميكن أن تُ  ؛ أي أنّ 2".املختلفة اتالثّقافنظر إليها بالطريقة نفسها يف تأتينا من العامل ال يُ 

املختلفة، فما يُنظر إليه يف ثقافة ما بعني التبجيل والتقدير قد يُنظر إليه يف ثقافة أخرى  الثّقافةمتباينة يف لغات 

والصدر  ني، مثال: لباس املرأة الفرنسية يكشف األشياء الظّاهرية من البدن من حنو الذراعصغريحقري والتّ بعني التّ 

بينما هذا الّلباس للمرأة يف الثّقافة العربية  ،3من األمور املخّلة عند أهل هذه البالد.وما إىل ذلك، وال يعّد ذلك  

 ملا فيه من كشف ملفاتن املرأة. االزدراءواإلسالمية يُنظر إليه بعني 

فيه أهم  يميوطيقية للثقافاتنظريات حول الدراسة السّ  :م أصحاب هذا االجتاه مقاال بعنوانوقدّ  

 أطروحاهتم: 

                                                           
التفكيك، املركز الثقايف العريب   -الّسيميائّية  -البنيوية –مدخل إىل املناهج احلديثة  – آلخرا معرفة: ناوآخر  إبراهيم عبداهلل -1

 .108، ص 1996، الدار البيضاء،  2ط
السيميائيات  – الفكر عامل جملة، الّدالة والنظم الثّقافة وسيميائية، موسكو– تارتولومتان... مدرسة  يوري: بوزيدة القادر عبد -2

            . 186 ص، 2007، مارس يناير 3، الكويت، 35مج 
 .136، ص2001دط(، تونس، )رفاعة رافع الطّهطاوي : ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز، دار املعارف،  -3

 



السيميائية الغربية                                                                          الفصل األول :  
 

18 
 

د جيعله ينطبق على احتفال أو على عمل فين مجيل أو على مبعىن سيميائي حمدّ  الّنصستخدم مصطلح يُ " -

أصحاب هذا االجتاه  ؛ أي أنّ 1".الثّقافةالطبيعية نصا من منظور  الّلغةقطعة من املوسيقى وليس كل رسالة ب

عمال  من نوعه سواء كان حفال أمهما كا الثّقافةكل شكل من أشكال   ، حيث يرون أنّ الّنصعون من مفهوم يوسّ 

 مسرحا فهو نص.  مفنيا أ

ال حيصرون الثّقافة داخل حدودها، فليس كل نص  فإّّنموأصحاب هذا االجتاه يف عنايتهم بالّلغة الطبيعية  -

قارب تصور ييُ ْثبُت بالّلغة، فقد يكون الّنص عبارة عن رسم أو عمل فين أو مؤلف موسيقي أو بناية، وهذا التّ 

احلركات واإلشارات املرئية املؤلفة كذلك الرسم والصورة  "إنّ  حني قالت: أدلت به "جوليا كريستيفا"وما 

ا تنقل رسالة من مرسل إىل متلِق من خالل شكيلي، تعترب لغات من حيث أّنّ الفوتوغرافية والسينما والفن التّ 

وهو ما قلناه ،2."حونها النّ ة كما يقنّ استعمال شفرة نوعية، وذلك دون أن ختضع لقواعد بناء الّلغة الكالمي

عبارة عن رسم  الّنصدته الكتابة فقط بل قد يكون ليس كل ما قيّ  الّنص سابقا "فجوليا كريستيفا " ترى أنّ 

 أو صورة فوتوغرافية.

 

                                                           
 .109 ص، ذكره سبق مرجع، احلديثة املناهج إىل مدخل – اآلخر معرفة: ناآخر و  إبراهيم هللا عبد -1
 .111، 110 ص، نفسه املرجع  -2
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ّةّفيّالوطنّالعربي:يميائيّ سّ ال -1
يف خضم الدرس الّلساين غري أّن اهتماماهتم وأفكارهم يف الّسيميائّية  اإلشاريعرف العرب الُقدامى الّنظام 

وهلذا بقيت  ،ومل تتجسد يف إطار الّتجربة العلمية املوضوعية ،اليت وصلت إلينا ظّلت يف إطار الّتجربة الذاتية

ى اليوم بعلم قد عرفوا ما يسمّ طويرها، وعليه فالعرب الُقدامى "جهودهم جمرد إشارات إىل سيميائّية مل يتم ت

كعلم الّنحو، وعلم البالغة وعلم التفسري   ومتناثرة يف أحضان علوم متنوعةلوجيا وإن كانت إشاراهتم مبعثرة الّسيميو 

هنا يتضح أّن للعرب اهتمامات بالّسيميائية ولكن ليس كفرع مستقل ؛ ومن 1علم الّتصوف و غريها ]...[."و 

وعليه سنحاول الوقوف عند املصطلح الّسيميائي بني املفهوم الّلغوي ، ا ضمن حقول معرفية أخرىبذاته وإنّ 

 فاحلديث وصوال إىل املعاصر.  ،واالصطالحي يف الّّتاث العريب القدمي

ومة الّسيمُة والّسيماُء، الَعالمة، وَسّوَم جاء يف "لسان العرب البن منظور"   يف مادة )س.و.م( مايلي:" السُّ

إىل ما ذهب إليه "ابن منظور" يف معىن الّسيمياء، حيث  "وذهب "الزخمشري، 2."الفَرَس َجَعَل عليه الّسيَمة ]...[

؛ وعليه فقد ورد مصطلح 3"]...[.يقول: " ]...[ وَسّوَم فَ َرَسُه: أْعَلَمُه ِبُسوَمٍة وهي العالمة، وخيل ُمَسّومةُ 

الّسيمياء يف املعاجم العربية القدمية مبعىن العالمة، كما وردت لفظة الّسيمياء يف الشعر مبعين العالمة ومنه قول: 

 له حني قامسه ماله:يي" الذي أنشد عمار ز "أسيد بن عنقاء الف

4تُشُق على الَبَصر ُغاَلٌم رَماُه اهلل باحلسِن يَاِفًعا         له سْيَماُء ال 
 

                                                           
 .29 ص، سبق ذكرهمرجع السيميائيات،  معجم: فيصل األمحر -1
، دار صادر، 7مادة )س.و.م(، مج العرب،مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي: لسان  لالفضور أبو ظابن من -2

 .308، ص2005، لبنان، 4ط
 ط، مكتبة لبنان ناشرون)س.و.م(،  مادة، أساس البالغة: أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد بن عمر اخلوارزمي الزخمشري  -3

 .400، ص1998، لبنان، 1
 .308مرجع سبق ذكره، ص)س.و.م(،  مادة، لسان العرب: ورظابن من -4
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وقال "األصمعي": الّسيَما: الّسيمياء ممدودة، أنشد ََشُّر يف باب الّسيما مقصورة . مبعىن يفرح به كل من ينظر إليه

 للجعدي: 

َنْت ريَبة َمن كان سَ صرُ بْ إذ ت ُ  ،ام سيمَ وهلُ            َألهم       بَ ي َّ

 وقال الشاعر عبد يغوث املنقري احلرّار: 

 1".وايل أرادوا نَقيصيت       َجعلُت هلم فوق الَعراننَي َمْيَسَماَغري أخْ ولو  

حجارةّ»كما جاء لفظ الّسيمياء يف القرآن الكرمي داال على العالمة وقد ضّمنته عدة آيات كقوله تعاىل: 

َمة ؛ قال الّزجاج ُروَي عن احلسن أّّنا ُمعّلَمة ببياض ومحُ «منّطينُّمَسو َمةّعندّرب كّللمسرفين رة، قال غريه ُمَسوِّ

 2"بعالمة يُ َعلُم هبا أّّنا ليست من حجارة الدنيا ويُ ْعلُم بسيَماها أّّنا مما عّذب اهلل هبا.

( وقوله: 273)سورة البقرة، اآلية « تَ ْعرِفُ ُهمِّبِسيَماُهمّالَّيْسأَُلونّالن اسّإلحافا»وجاء يف قوله أيضا: 

ُّسج دَّّتَ َراُهمّْ» ّرُك ًعا ّمنّاهللّّوا َّفْضاًل ّالسُُّجوديَ ْبتَ ُغوَن ّفيُّوُجوِههمّمنَّأثَِر ِّسيَماُهْم )سورة الفتح، « ِرْضوانَا

( ويف سورة 16)سورة القلم، اآلية « سنِسُمهّعلىّالُخرطُوم»(، وجاء يف سورة القلم أيضا قوله تعاىل: 29اآلية 

 (. 41)سورة الّرمحن، اآلية « ُذّبالن واصيّواألقدامالمجرُِمونّبِسيماهمّفُيؤخَّّيُ ْعَرفُّ»الّرمحن قوله تعاىل: 

 كلها تدل على عالمة يف الوجه فهي بياض الوجوه أو اسودادها، أو عالمات الّنفاق أو التواضع.و 

املالحظ من كل هذا أّن لفظة الّسيمياء حتمل اجلذر الّلغوي والّداللة نفسها، سواء يف القرآن الكرمي أو يف 

الشعر حيث تعين العالمة اليت يُ ْعَلم هبا شيء ما كالثوب أو إنسان ما كالوشم، أو حيوان كما  املعاجم وحىت يف 

 كانت القبائل تِسُم ِإبلها.

                                                           
 ص، 2007، األردن، 1ط، األزهر، دراسات يف الّنظريّة والتطبيق– الّسيمياء والتجريب عند اجلاحظ: حسن حممد الربابعة -1

22. 
 .308ذكره، ص مرجع سبق )س.و.م(،  مادة، العرب لسان: منظور ابن-2
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البالغة وإذا ما عدنا إىل مفهوم الّسيمياء يف جانبه االصطالحي ألفينا نّقادنا العرب القدامى يف جمال  

" الدار  ه، حيث جند " ابن سينا " يف خمطوطالعلم )الّسيمياء( النحو ... إخل، قد أولو عناية كبرية هبذا وعلم

يميا الّنظيم يف أحوال علوم التعليم" ويف علم الّسيميا علم يُقصد به كيفية "يقول:  فصل حتت عنوان: علم السِّ

نا وه؛ 1"متزيج القوى اليت يف جواهر العامل األرضي ليحدث عنها قوة يصدر عنها فعل غريب وهو أيضا أنواع.

 الطالسم.ة وقد ربطها بالّسحر والشعوذة و ميا هلا عالقة بكل قوى خارقيحييل "ابن سينا" إىل أّن السّ 

الغييب وجند أيضا "ابن خلدون" حذا حذو "ابن سينا" يف تناوله ملصطلح الّسيميا، إذ ربطها باجلانب  

يقول: ان يف كتابه: "املقدمة" حيث ، وهو ما يعرف بعلم أسرار احلروف حني عنون فصال هبذا العنو والّسحري

ات إليه يف اصطالح أهل الّتصرف من غالة املتصوفة ]...[ وظهور ماملسّمى بالّسيميا، نقٌل وضعه من الطّلس"

 2"اخلوارق على أيديهم.

ارتبطت ّسيمياء أّن الة، األصول، القواعد، والتاريخ "كما أورد "رشيد بن مالك" يف كتابه املّتجم "الّسيميائيّ 

استخرج الصناعة وأكثر ظهر باملشرق فتصفح كتب السريان والكلدان واألقباط و حيان" الذي  بالّسحر عند "ابن

الكالم فيها، ويف صناعة الّسيمياء أي أّّنا من توابعها ألّن إحالة األجسام الّنوعية من صورة إىل أخرى، إّنا يكون 

يف دراسته يربط العلم  "وعليه "فجابر بن حيان؛ 3".ن قبيل السحربالقوة الّنفسية ال بالصناعة العلمية فهو م

 بالظواهر اخلارقة اليت هي من قبيل الّسحر، وجيعل الّسيمياء من توابع هذه الظواهر.

                                                           
، مرجع سبق املاسّتشهادة  مذكرة لنيل، وجتلياهتا يف النقد العريب احلديثالّسيميائّية  الّنظريّة: فاطمة الزهراء فايدي، عقيلة سرير -1

 .6، ص ذكره
 .474 ص، 2017، اجلزائر، 3 ط، دار العزة والكرامة، مقدمة ابن خلدون: بن حممد عبد الرمحان ابن خلدون  -2
 .29 ص، مرجع سبق ذكره ،التاريخ، و القواعد، األصول: الّسيميائّية إينو وآخرون آن -3
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والدليل كما اهتم العرب القدامى بالعالمة وتعريفها، فاقّتب مفهومها من مفهوم الّسمة واألمارة واألثر  

إذ تناول مسألة العالمة حيث  ؛تتعلق بالّداللة، فهذا "اجلاحظ" قد أسهم يف اجملال الّسيميائياملفاهيم كلها  وهذه

رأى فيها مخسة أصناف وهي أدوات البيان اخلمس: الّلفظ واإلشارة والعقد واخلط واحلال يف قوله: "ومجيع أصناف 

الّدالالت على املعاين من لفظ وغري لفظ مخسة أشياء ال تنقص وال تزيد. أّوهلا الّلفظ مث اإلشارة مث العقد مث اخلط 

 1."ى نصبهمث احلال اليت تسمّ 

 

 

 

 

 

 

فالّداللة عند "اجلاحظ" لغوية وغري لغوية )لفظ وغري لفظ( ويقول اجلاحظ عن اإلشارة: "فأّما اإلشارة 

والسيف، وختتلف دالالت إشارة فباليد وبالرأس وبالعني واحلاجبني واملنكب، أّما إذا تباعد الشخصان فبالثوب، 

وعليه ،2."أو حتذيرا االسيف، فقد يتهدد رافع السيف والّسوط، فيكون زاجرا أو مانعا رادعا، ويكون وعيد

حتمل دالالت معينة،  إمياءات الوجه وحركات اجلسدكفاإلشارة عالمة غري لغوية تستعمل للّتواصل بني األفراد  

 خالل حركة العني كقول األعرايب: مثال: ميكن معرفة احلب والبغض من 

                                                           
، بريوت، 2 ط، دار الكتب العلمية، عبد السالم هارون: تح، البيان والتبينيأبو عثمان عمر بن حبر بن حمبوب: اجلاحظ  -1

 .61 ص، 2002
 .28، ص سبق ذكره مرجع، التجريب عند اجلاحظو  الّسيمياء: حسن حممد الربابعة -2

 

 اّللفظ

 اإلشارة

 العقد
 الخط

 البيان الحال
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 1."ني ُتظهر ما يف القلب أو تصفُ يوّنم       والعَ عُ  امتونا الِقلى ّنتْ كَ إن ْ 

وكون اإلشارة غري لغوية )لفظية( فهذا ال ينفي وجود عالقة بني اإلشارة والّلفظ لقول اجلاحظ :  "فاإلشارة 

مجان هي عنه.والّلفظ شريكان ونعم العون هي له ونِْعَم  فأحيانا يلزم  للمرء إشارات مع الّلفظ حىت يُفهم  ؛2"الّتُّ

كالمه، فهي تزيد املعىن وضوحا وتأكيدا، كما قد يستغين باإلشارة عن الّلفظ ويُقرأ كالمه مثال: شخص ما إذ  

إذا كان جائعا  كان سعيدا يعرب عن ذلك بالّلفظ واإلشارة )أنا فرح وتعبريات الوجه تبني ذلك(، والطّفل الصغري

يعرب عن ذلك بالبكاء وتعترب إشارة، وهذا ينطبق مع قول اجلاحظ: "ومىت دل الّشيء على معىن فقد أخرب عنه، 

 3وإن كان صامتا وأشار إليه، وإن كان ساكتا."

يقول "اجلاحظ" فيه: "واحلساب يشتمل على معان كثرية ومنافع  وفيما خيّص العقد فيقصد به احلساب

 معرفة العباد مبعىن احلساب يف الّدنيا ملا فهموا عن اهلل عز وجل معىن احلساب يف اآلخرة جليلة ولوال

وأّما الّنصبة: "هي احلال الّدالة اليت تقوم مقام . دنيا واآلخرةفاملعرفة باحلساب تفيد اإلنسان يف أمور ال4."]...[

ويقصد باألصناف: الّلفظ، اإلشارة، العقد، اخلط، وكل واحدة  ؛ 5."تلك األصناف وال تقصر عن تلك الّدالالت

  منها هلا حاالت خاصة وتفيد معىن معينا.

حتدث "عبد القاهر اجلرجاين" وهو صاحب نظرية الّنظم ومقولة الّلفظ واملعىن عن العالمة اللغوية بقوله: و 

.[ فيمكننا أن نستبدل عالمة بعالمة للّداللة "فألفاظ الّلغة ليست إال جمرد عالمات ومسات دالة على املعاين ]..

 ؛ فاأللفاظ عنده عبارة عن عالمات دالة على معاٍن.6"على نفس املعىن.

                                                           
 .32ص حسن حممد الربابعة: الّسيمياء والّتجريب عند اجلاحظ، مرجع سبق ذكره، -1
 .61 ص، مرجع سبق ذكره، البيان والتبيني: اجلاحظ -2
 .60املرجع نفسه، ص -3
 .64، 63 املرجع نفسه، ص -4
 .167 ص، 2015، اجلزائر(، دط)، دار هومه، نظرية الّنص األديب: عبد امللك مرتاض -5
 .33 ص، مرجع سبق ذكرهالسيميائيات،  معجم: فيصل األمحر -6
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أّما عن الّسيميائّية يف العصر احلديث واملعاصر فقد تبلورت خالل فّتة الثمانينات مع أمساء ظهرت على 

حيث قام بعض النقاد  ،اجلديد يف دراسة الّنصوص األدبيةالّساحة الّنقدية العربية أولت اهتمامات هبذا املنهج 

يدرس بتقدمي تعاريف ومفاهيم الّسيميائّية "كصالح فضل" يف قوله: "تطلق الّسيميولوجيا على العلم الذي 

لى فهو يقصد بالّسيميائية علم اإلشارات الّدالة ع؛ 1."الّرمزية يف كل اإلشارات الّدالة وكيفية هذه الّداللة األنظمة

 معىن ما.

ويعرفها "سعيد علوش" يف معجمه يقول عنها: "دراسة لكل مظاهر الثّقافة كأنظمة عالمات يف 

أورد  أّما "حممد الّسرغيين"فقد، فة عالمات سيميائية ميكن دراستهايعترب مظاهر الثّقا "فسعيد علوش؛"2."الواقع

التعريف القائل بأّن " الّسيميولوجيا هي ذلك العلم الذي يبحث يف أنظمة العالمات أيًّا كان مصدرها لغويا أو 

 ؛ فهو يرى أّن الّسيميائّية تبحث يف جمال العالمات الّلغوية وغري الّلغوية.3."سننيا أو مؤشريا

الّنص" يتحدث عن الّسيمياء باعتبارها مرادفة  وجند أيضا "منذر عياشي" يف كتابه املّتجم "العالماتية وعلم

الّسريورات التأويلية توجد إذن  و  ملصطلح العالماتية حيث يقول: "العالماتية )أو الّسيميولوجيا( هي علم العالمات

؛ ربط منذر عياشي بني التأويل 4."( روابط عميقة بني العالمات والتأويل1988كما ذكر بذلك إمربتو إيكو )

الّتأصيل للّنظرية الّسيميائّية جند منجزات "سعيد بنكراد"  العالمات. ويفوالعالمات باعتبار التأويل مهم لفهم 

ّية وأصوهلا الذي سّخر كل جهوده لفهم الّسيميائّية فأّلف يف ذلك حبوثا مهمة يعرض فيها لإلجنازات الّسيميائ

                                                           
 .297 ص، 1998، القاهرة، 1 ط، دار الشروق، النقد األديبيف  الّنظريّة البنائية: صالح فضل -1
 .118، ص 1985، بريوت، 1األدبية املعاصرة، دار الكتاب اللبناين، ط املصطلحات  معجم: سعيد علوش-2
 .19 ص، ذكره سبق مرجع، الشعر ونقدالسيميولوجي  االجتاه: كامل  خلف عصام -3
، لبنان 1منذر عياشي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط : تر، الّنصم عل: العالماتية و جان ماري سشايفر وآخرون -4

 .13، ص 2004املغرب، 
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ولعل املطّلع على جمهوداته يدرك مدى تنظريه للّسيميائية خاصة الّسيميائّية الّسردية، ، 1."ةوأسسها اإلبستمولوجي

 مدخل نظري. –إذ جند مؤلفه: الّسيميائّية الّسردية 

واعتمد الّنقاد العرب احملدثون واملعاصرون يف أحباثهم على مصادر أجنبية بالّدرجة األوىل، الّشيء الذي  

ريقة تناول الّسيميولوجيا كمصطلح، وهنا تتجلى إشكالية تعدد املصطلح يف الّساحة يف ط االختالفأدى إىل 

النقدية العربية، حيث جند مجلة من الّنقاد قد تطرقوا إىل هذه اإلشكالية على غرار "يوسف وغليسي"، "عبد اهلل 

 الغذامي"، "رشيد بن مالك"، "صالح فضل"...إخل.

فنجد "صالح فضل" مثال يف كتابه: "مناهج النقد املعاصر" قد جعل الّنقاد العرب يتوزعون على ثالثة  

 -اجتاهات: بعضهم يُؤثر مصطلح سيميولوجيا وله مربرات يف ذلك، ومنهم من يعتمد على املصادر األجنلو

أّما عن ، 2.اء انطالقا من الّتاثجتاه الثالث فآثر مصطلح الّسيميالفيفضل كلمة الّسيميوطيقا، أّما اسكسونية 

ا للعالقة وتوثيق ،نفسه فقد آثر مصطلح الّسيميولوجيا كمحاولة منه الستزراعه يف الثّقافة العربية القدمية من ناحية

 3.وتيسريا على املتلقني من ناحية أخرى ثمع الفكر النقدي احلدي

فيما رآه فهو يقول: "وقد استعرت له امسه الغريب خمالفا  "ويتفق "عبد اهلل حممد الغذامي" مع "صالح فضل

وعليه "فعبد اهلل حممد ، 4."بذلك ،ما حاوله بعض الّدارسني من العرب تعريبه إىل مصطلحات مثل علم العالمات

 الغذامي" اختار املصطلح الغريب الّسيميولوجيا ومل حُيّبذ املصطلح املعّرب، )علم العالمات(، حيث وجد إشكاال

َهم الّداللة فيما  فيه إذ استعصى عليه أن يقول مثال: " حتليال عالماتيا بدال من حتليل سيميولوجي  وجد اإلفراد ُمب ْ

                                                           
 .41 ص، 2006، األردن، 1 ط، دار جمدالوي، الّسيميائية الّسردية: رشيد بن مالك-1
 .122، 121، ص 2002، القاهرة، 1والتوزيع، ط  للنشر مرييت، املعاصر النقد مناهج: فضل صالح-2
 .122 ص، املرجع نفسه -3
اهليئة املصرية العامة ، قراءة نقدية لنموذج معاصر – اخلطيئة والّتكفري من البنيوية إىل الّتشرحيية: عبد اهلل حممد الغذامي -4

 .44 ص، 1998، 4، ط للكتاب
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كما يفعل "املسدي" يف كتابه " األسلوب واألسلوبية " فاستخدم علم العالمات  ،  1."لو قال حتليال عالميا

يث قال: "مث ازدوج مع هذا املصطلح لفظ العالمية، وشاع معه كمرادف للّسيميولوجيا : العالمّية = الّسيميائّية ح

 2."مصطلح الّسيميائّية فالَبَسُه يف معناه

يف حني جند بعض الّدارسني قد استعملوا مصطلح الّسيمياء "كسعد مصلوح" يف كتابه "األسلوب" حيث 

يوطيقا أي علم الّسيمياء أو جاء يف كتابه: "وجعلوا لدراسة الّرمز علما خاصا أطلقوا عليه مصطلح الّسيم

وكذلك "نصرت عبد الرمحن" يف كتابه: "يف النقد احلديث"، والذي قال فيه: "وقد مّست الوضعية ، 3"الّرموز.

املنطقية العلم الذي يبحث يف رمز الّلغة الّسيموتيك، والّسيموتيك مأخوذة من كلمة يونانية، ومن الكلمة نفسها 

 4."الّسيمياء، فكلمة الّسيمياء هي الّسيموتيك اليت تعين رمز الّلغةأخذ العرب يف املاضي كلمة 

ولعل هذا اخللط يف املصطلحات وتداخلها أّدى بأحد الّدارسني إىل القول بأّن: "هذا الّتدفق املستمر يف 

 إّما يف موقف املصطلحات النامجة عن التنوع اهلائل يف اجملاالت الّسيميائّية، حشر املّتجم العريب يف أحد املوقفني

العاجز عن متابعة الّتمجة والنقل، وإّما يف موقف العابث الذي يلهو يف إلقاء الكلمات الّرديفة اعتباطا كما أّدى به 

؛ وهذا ينّم عن أّن الدارس العريب يف تعامله مع املصطلح الغريب، إّما أنّه يتلّقف املصطلح 5."إىل إمهال الّتاث

 بيئته اليت أنتجته، ودون مالءمته مع البيئة العربية، وإّما أنّه حياول تعريب املصطلح دون الغريب دون حماولة لفهمه يف

 مراعاة الّدقة واجلدية يف األلفاظ تعصبا أو تعنتا منه.

                                                           
 .44عبد اهلل حممد الغذامي: اخلطيئة والتكفري من البنيوية إىل التشرحيية، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .138، 137 ص، 2006، لبنان ،بريوت، 5 ط، دار الكتاب اجلديد املتحدة، األسلوب: األسلوبية و يعبد السالم املسدّ  -2
 .28 ص، 2002، القاهرة، 3 ط، الكتب، عامل لغوية إحصائيةدراسة  –: األسلوب سعد مصلوح -3
عمان،  ،1 ط، دار جهينة، دراسة يف مذاهب نقدية حديثة وأصوهلا الفكرية – يف النقد احلديث: نصرت عبد الّرمحن -4

 .49، ص 2007
 .23 ص، مرجع سبق ذكره، ونقد الّشعرولوجي االجتاه الّسيمي: عصام خلف كامل -5
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وقد أحصى "عبد اهلل بوخلخال" عددا كبريا من املصطلحات املرادفة للّسيميائية ومنها: " علم الدالئل، 

ّداللة، علم املعىن، علم دراسة املعىن، علم العالقات، علم اإلشارات، علم الّرموز، علم علم العالمات، علم ال

الّسيميولوجيا والّسيميوطيقا إىل الّسيمالوجيا، و  ت، باإلضافةالّسيمياء، الّسيميائيا األعراضية، العالمية، علم ألدلة،ا

الّسيميولوجيا والّسيميوطيقا خلصهما يف  وأضاف "يوسف وغليسي" مقابالت عربية ملصطلحي، 1."والّسيميوتّية

 جدول. ينظر يف صفحة املالحق.

ويف األخري ميكن القول أّن الّسيميائّية يف الوطن العريب كانت موجودة منذ القدم، إذ كانت تعين العالمة 

قاد لتحيل إىل فكرين ونميف الشعر، مث تطورت مع فالسفة و  اليت يُ ْعَلم هبا الشيء سواء يف املعاجم الّلغوية أم

يف العصر احلديث واملعاصر تطور و  ،خلدون" و"اجلاحظ" نسينا و"ابمع "ابن والشعوذة القوى اخلارقة والّسحر 

 مدلوهلا، ليعين العلم الذي يُعىن بدراسة أنظمة العالمات الّلغوية وغري الّلغوية كما حتيل عليه يف الّدرس الغريب.

                                                           
الّسيميائية والّنص األديب )أعمال ملتقى( معهد الّلغة العربية مصطلح الّسيميائية يف البحث اللساين العريب، عبد اهلل بوخلخال:  -1

 .  74، ص1995ماي /12/7وآداهبا، جامعة عنابة باجي خمتار، اجلزائر، 
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 ةّفيّالجزائر:يميائيّ السّ  -2

 إنّا واصل املد الّسيميائي طريقه إىل املغربرا على نقاد املشرق العريب فقط و الّسيميائّية حكتكن مل  

ئي يف املغرب العريب بصفة خاصة اجلزائر يف إرساء آليات الدرس الّسيمياالعريب، حيث أسهم نقاد املغرب وتونس و 

يف الوطن العريب بصفة عامة، ويتجلى ذلك من خالل كثرة انتاجاهتم النقدية، إذ جند مثال: "حممد مفتاح"  و 

دخل نظري، "عبد السالم م–بنكراد" يف "الّسيميائية الّسردية"  دو"سعيالقدمي" سيمياء الشعر  وكتابه" يف

دمت جمهودات نقدية حُتسب هلا كأمثال "رشيد إضافة إىل أمساء جزائرية ق ،1املسدي" وكتابه "قاموس الّلسانّيات"

"أمحد يوسف" "عبد امللك مرتاض"  ،بن مالك"، "عبد القادر فيدوح"، "حسني مخري"، "السعيد بوطاجني"

 ...إخل.

 أوال:ّرشيدّبنّمالك:ّّ

أعماله يعترب "رشيد بن مالك" من النقاد األكثر اهتماما بالّنظريّة الّسيميائّية، ويتجلى ذلك من خالل  

يف  ةيميائياليت مجع فيها بني التنظري واملمارسة والّتمجة، وقد نقل إلينا على حد قول "بشري تاوريريت" التجربة السّ 

ويف جمال الّتمجة جنده  1994.2مهدها الغريب من خالل كتابه الذي محل عنوان: الّسيميائّية بني الّنظريّة والتطبيق 

جينيت" وهذا ما ار ري ج"كريستيفا"، " " بريس"، "بارت" ، "ديسوسري:"أمثال ترجم ألفكار سيميائيني غربيني من

 "السيميائية أصوهلا وقواعدها" جملموعة من املؤلفني الغربيني. :جنده متضمنا يف كتابه

                                                           
حممد . 2001السردية، مدخل نظري، منشورات الزمن، )دط(، الرباط،سعيد بنكراد: الّسيميائية ملزيد من االطالع ينظر ) -1

عبد السالم املسدي: . 1989دراسة نظرية وتطبيقية، دار الثقافة، )دط(، الدار البيضاء، -مفتاح: يف سيمياء الشعر القدمي
 قاموس اللسانيات، الدار العربية للكتاب، )دط(، )دب(، )دت(.

دراسة يف األصول واملفاهيم، عامل  –عرية على ضوء املناهج النقدية املعاصرة والنظريات الشعرية بشري تاوريريت: احلقيقة الش -2
 .138، ص 2010، األردن، 1الكتب احلديث، ط 
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ردي احلظ األوفر يف كتاباته، فنعثر على رس السّ قدية جيد للدّ واملطّلع على أعمال "رشيد بن مالك" النّ  

 "مقدمة يف الّسيميائّية الّنظريّةردي يف ردية "، "املكون السّ يميائيات السّ الكتب ضمن هذا اجملال: "السّ  جمموعة من

 ".صوصيميائي للنّ "، "قاموس مصطلحات التحليل السّ  الّسيميائّية الّنظريّةردية يف السردية "،"البنية السّ  الّسيميائّية

م كتابه إىل والتحليل النقدي، وقسّ  الّنظريّةردية " مجع بني القراءة السّ  ةيميائيّ ففي كتابه "مقدمة يف السّ  

اوال استخراج األصول حمن إينو"، آل" الّسيميائّية ظري كتاب تاريخقسمني: نظري وتطبيقي، إذ تناول يف اجلانب النّ 

دا يف ممهّ  الّسيميائّية ن البحوثوموقعها م الّداللةمث تطرق إىل قضية  الّسيميائّية الّنظريّةية اليت قامت عليها الّلسان

ية األساسية اليت كان هلا عميق األثر يف بناء الّصعيد الّسردي الّلسانالقائمة على تناول املصطلحات  تهذلك لدراس

 الّنظريّةست عليها ية والشكالنية اليت تأسّ الّلسان، وختم هذا اجلانب باستعراض أهم األصول الّسيميائّية ظريةلنّ ل

، كما أدرج قائمة باسم املصطلحات اليت تناوهلا يف عمله مع ذكر املصادر و املراجع اليت استفاد منها الّسيميائّية

 1.اها ترتيبا رقمياإيّ مرتبا 

م سّ حيث ق"بقراءة سيميائية يف قصة العروس للروائي غسان كنفاين،  طبيقي فقد استهلهّ ا اجلانب التّ وأمّ 

ردي، مستفيدا يف ذلك من نظرية يميائي السّ حتليلهما باالشتغال على املصطلح السّ  القصة إىل رسالتني عمل على

 ا تطرق فيه إىلويف ّناية هذا اجلانب خصص جزءً ، 2."كما عاجل أيضا قصة عائشة ألمحد رضا حوحو  غرمياس

يميائي ينطلق من السّ  حليلالتّ  عترب أنّ ة الفضاء، إذ يَ درس فيها سيميائيّ حيث "رواية"ريح اجلنوب" "البن هدوقة"، 

 3".عبري واملضمونبني شكلي التّ  قعالله بإحداث التّ الفضاء نظام دال ميكن أن حنلّ  ة مفادها أنّ يضر ف

                                                           
، املاجستري دةاشه لنيل مذكرة – مالك بن رشيد عند النقدي اخلطاب يف رديةالسّ  الّسيميائّية : املصطلحاتجدي كمال  -1

 .56، ص 2012 – 2011ورقلة،  مرباحي قاصد جامعةالعريب،  واألدب الّلغة قسمجلويل،  العيد إشراف:خمطوط، 
 .57ص املرجع نفسه،  -2
، التطبيقيةو  الّنظريّة تالشكاواإل املالمحو األصول  يف دراسة – املعاصر األديب النقد مناهجيف  حماضراتريت: تاوري بشري -3

 .134 ص، 2006، اجلزائر، 1، ط اقرأ مكتبة
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ّثانيا:ّعبدّالقادرّفيدوح:

التأويل" يف و  األديب"و"الرؤيا   الّنصيف كتابيه "دالئلية  الّسيميائّية جتلت جهود "عبد القادر فيدوح" النقدية

يميوطيقا، إذ محل   يستقر يف كتابه األول على مصطلح واحد يعتمده، كمقابل ملصطلح السّ ملالتسعينيات و مطلع 

دراسة سيميائية يف الشعر اجلزائري، وحسب ما أورده "يوسف  –األديب عنوان جانيب  الّنصكتاب دالئلية 

يعاين من خلط مصطلحي،  عبد القادر فيدوح فإنّ  "ةيّ نسونية إىل األلسنالاّل من وغليسي" يف كتابه "النقد اجلزائري 

الئلية هي أيضا مقابل لكلمة الدّ  ويغيب عنه أنّ  الّسيميائّيةالئلية و إذ يستعمل مصطلحني ملفهوم واحد، الدّ 

 1.يميوطيقاالسّ 

 يميولوجية  اللة على املفهوم نفسه كالسّ اقد أثناء املمارسة مصطلحات أخرى للدّ هذا وقد استخدم النّ 

 وبعيدا عن إشكالية املصطلح جند أنّ ، 2.ملفهوم واحد تمخسة مصطلحايميوطيقية والتأويلية، ليصبح اجملموع السّ و 

جو فيه ابن هالكتاب مبجمله قراءة سيميائية نظرية وتطبيقية للشعر اجلزائري )نص شعري قدمي لبكر بن محّاد، ي

3ّ.ملجم(

ّثالثا:ّعبدّالحميدّبورايو:

يميائي يف الساحة اجلزائرية، اهتم باألدب الذين برزوا بقوة يف اجملال النقدي السّ و أيضا من بني النقاد ه

 صوصللنّ  ةيميائيّ راسة السّ دّ ال وص، "حيث رأى بأنّ الّنصالغربية هلذه  الّسيميائّية الّنظريّةالشعيب حماوال إخضاع 

روف احمليطة اليت ُتسهم يف الظو  فقط دون مراعاة للسياقو خاصة السردية منها ال ميكن أن تدرس داخليا و 

 4."بنائها

                                                           
 .134، ص 2002،دط(، اجلزائر)البشائر،  دار، ةاأللسنيّ  إىل نسونيةالاّل  من املعاصر اجلزائري النقدوغليسي:  يوسف -1
 ن. ص.، نفسه املرجع -2
 .135 ص، املرجع نفسه -3
 النقدية الغذاميحممد  عبداهلل جتربة – احلديث العريب النقديف  وجتلياهتاية السيميائ ةيّ النظر : فايدي الزهراء فاطمة، سرير عقيلة -4

 .48 ص، ذكره سبق مرجع، نوذجا
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وّنل "عبد احلميد بورايو" من عدة مفاهيم نقدية ترجع "لغرمياس" و"فالدمري بروب" و"جوليا كريستيفا"، 

ترمجته لكتاب و  (، منطق السرد الّسيميائّية الّنظريّةالسردية و ) :وجتلى استثماره ملفاهيمهم من خالل أعماله النقدية

استطاع عبد احلميد بورايو أن يستمد اإلجنازات اليل لغرمياس وكورتيس، و وليد الدّ مسار التّ  الّسيميائّية الّنظريّة

دراسات  –ردي  يميائي للخطاب السّ حليل السّ ة من منطلقات سيميائية حيث جند له كتاب بعنوان التّ الربوبيّ 

اقد رشيد بروب، هذا الكتاب الذي اعتربه النّ استفاد فيه من منجزات ذمنة و يلة وكليلة ولحلكايات من ألف ليلة 

 1ة.ة من منطلقات سيميائيبن مالك حدثا نقديا يف اجلزائر، استطاع أن يستثمر اإلجنازات الربوبيّ 

ّرابعا:ّحسينّخمري:ّ

وهو أيضا من األمساء اليت ال ينبغي جتاهلها ملا قدمه من إسهامات نقدية معتربة، حيث صدرت له عدة 

من املعني السوربوين ومن أعماله  الّسيميائّية خمتلف الدوريات العربية واجلزائرية، إذ استسقى معارفهدراسات يف 

 وكذلك ست لعلم العنوان يف اخلطاب النقدي اجلزائري اليت أسّ (" الالتدراسته الرائدة )ماتبقى لكم العنوان والدّ 

تتقصى ة عبد امللك مرتاض صوت الكهف برؤية سيميائيّ رواية لعرض دراسته املطولة سيمياء اخلطاب الروائي اليت تَ 

 مخري"كما طبق "حسني ،  2."مسات الصوت، الكهف، العقد، احلقد، املرأة، اخلنجر، يف إطار نظام األشياء

يميائيات حني يتكلم عن السّ  ذلك جيب توضيح نظرته إىل املنهج،وقبل  ،وص النثرية، الروايةالّنصعلى  ةالّسيميائيّ 

ه عمل فيقول: "ندرس األدب من خالل العمل األديب املفرد، وذلك باعتباره تنويعات ملقولة األدب، إنّ  األدبية،

العمل األديب ينفرد خبصائص نوعية متيزه  أي أنّ  ؛ 3."ظام األديبغوي والنّ ظام اللّ مستقل جيمع بني نظامني مها النّ 

                                                           
 .35 ص، ذكره سبق مرجع، السردية الّسيميائّية :مالك بن رشيد -1
 .138، 137 ص، ذكره سبق مرجع، ةاأللسنيّ  إىل نسونيةالاّل  من املعاصر اجلزائري النقد: وغليسي يوسف -2
، اجلزائر، 1 طناشرون،  العربية الدار، االختالف منشورات، الدال سيميائية إىل املعىن بنية من الّنص: نظرية مخري حسني -3

 .23 ص، 2007، لبنان
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مل على جمموع تنظام أديب، ونظام لغوي، يشعن باقي األعمال األخرى، وتتجلى هذه اخلصائص يف نظامني، 

 ة هذه العالمات.لاألدبية تبحث يف دال الّسيميائّية موز، والعالمات والرّ و  اإلشارات

ّ
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 الس يميائيةّعندّعبدّالملكّمرتاض: -3

املناهج النقدية احلديثة بصفة  اتبنو اقد "عبد امللك مرتاض" من النقاد األوائل يف الوطن العريب الذين يعترب النّ 

، وهذا ما يؤكده الّلساينبصفة خاصة، حيث عايش خمتلف التطورات املنهجية يف النقد  ةيميائيّ السّ  الّنظريّةعامة و 

يميولوجية وتأتيك تأتيك البنيوية والسّ  الّلغةة علم ، وحتت مظلّ الّلغةة هي علم بقوله: " أنا ناقد ألسين واأللسنيّ 

تدرج  الّناقد قد وهذا يدل على أنّ  ؛1."ة النقد األلسينوتأتيك األسلوبية، هناك أربعة مناهج حتت مظلّ التشرحيية، 

سقية )البنيوية، املناهج النّ  ياقية )االجتماعي، التارخيي، النفسي( وصوال إىلالسّ  هجباملنا ايف مساره النقدي بدءً 

وص الّنصبعد ما أدرك عجز و عقم املناهج التقليدية يف الوصول إىل كنه  هذايميولوجية، التشرحيية( ...إخل، و السّ 

 مجاليتها.  نوالكشف ع

تني قاد الثوريني الذين رفضوا أن يظل النقد على ما أقامه وعزز هذا الرأي بقوله: " لوال طائفة من النّ  

جتماعيون والبنيويون ومن هؤالء االبشرط علمي عجيب ]...[ الّنصوبيف وأقبلوا يبحثون يف  والنسون

 2."األديب خباصة انتهى إىل باب مغلق ال ينفتح بأي مفتاح الّنصَلَكان أمر النقد ودراسة الّسيميائّيون]...[ و 

ليلة عن تأثره باملناهج احلداثية الغربية، ففي مؤلفه "ألف  "عبد امللك مرتاض"علن يُ  ويف كثري من األحيان

ردي فلتكن هذه حماولة منهجية لدراسة الّتاث العريب السّ " يقول:  "حلّمال بغداد يحتليل سيميائي تفكيك وليلة

لكن و  لتكن قبل كل شيء، مدرجة إلثارة السؤال ومسلكه الستخدام اجلدال، ولتكن أيضا دعوة للتجديد ابتلتناو 

 3."بهلينا بعيدا عن فخ التقليد الذي ابتُ 

                                                           
، مفتاح وحممد مرتاض امللك عبد نوذجي يف إحصائية نقدية وصفية دراسة – املغاريبيميائي السّ  الدرس: بوخامت علي موالي -1

 .12 ص، 2005، اجلزائر(، دط)، اجلامعيةاملطبوعات  ديوان
، 1 ط، اجلامعيةاملطبوعات  ديوان، خليفةل آ العيد حملمد ليالي أين لقصيدةتفكيكية  سيميائية دراسة أي: مرتاض امللك عبد -2

 .19 ص، 1992، اجلزائر

اجلزائر، ، )دط( تفكيكي حلكاية محّال بغداد، ديوان املطبوعات اجلامعية، سيميائي حتليل وليلة ليلة ألف: مرتاض امللك عبد -3
 .11، ص 1993
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عن غري وعي، فقد استثمر النظريات الغربية  اهبذه املناهج مل يكن تأثر  "عبد امللك مرتاض"تأثر  غري أنّ 

وص العربية، حيث جتلى ذلك من خالل مجلة من أعماله اليت غالبا ما كان الّنصوحاول تطويعها وفق ما خيدم 

 1السبع املعلقات.مقامات السيوطي، مجاليات احلّيز يف يعود فيها إىل دراسة أعمال تراثية على غرار: 

ا ما نود حنن، فهو أن نفيد من "أمّ :يف تأثره باملناهج الغربية قوله "عبد امللك مرتاض"حذر  روما يرب 

ضم هذه وتلك، مث حناول بعد ّنالنظريات الغربية القائم كثري منها على العلم، كما نفيد من بعض الّتاثيات، و 

كثريا ما ، و 2."برؤية مستقلة مستقبلية الّنصهذه مع تلك عجينا مكينا، مث بعد ذلك حناول أن نتناول  نذلك عج

يف أعماله، ومن تلك األعمال اليت مجع فيها بني منهجني جند   ركب "عبد امللك مرتاض" بني منهجني

حتليل  –لة وليلة املدق"، "ألف لي معاجلة تفكيكية سيميائية مركبة يف رواية زقاق –ردي حتليل اخلطاب السّ :"كتابه

دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليالي حممد العيد  –حلكاية محّال بغداد "، "أين ليالي  سيميائي تفكيكي

 . "نيةاقصيدة القراءة حتليل مركب لقصيدة أشجان مي –شعرية القصيدة ، "آل خليفة"

يميائي والتفكيكي، كما تكشف صاحبها مجع فيها بني املنهجني السّ  واملالحظ على هذه األعمال أنّ  

 "عبد امللك مرتاض"امه بالّتاث العريب، وكانت نظرة ململختلف النظريات النقدية احلديثة، وإوعيه و عن استيعابه 

 3."" نظام الّسمة وشبكة من العالقات املنتظمة بسالسل :يميائية يف أبسط تعريفاهتا تعينللسّ 

العهود املوغلة يف  ذكل األمم منأن ّ :" اقد اهتماما إذ يقوللح الّسمة من املصطلحات اليت أْوالها النّ فمصط

إقامة و  ،ونالقدم عرفت مفهوم الّسمة وتعاملت معه يف طائفة من املظاهر اليت رمبا أمهها اإلشارة واصطناع اللّ 

 4.لدراسة الشعائر الدينية والتعبري عن مناسبات األفراح الطقوس املتمخضة

                                                           
ت السيوطي، احتاد الكتاب العرب، )دط(، دمشق، ا)عبد امللك مرتاض: مجاليات احلّيز يف مقامر ملزيد من االطالع ينظ -1

 .(1999السبع املعلقات، احتاد الكتاب واألدباء العرب، )دط(، دمشق، .1996
 .12ليلة وليلة حتليل سيميائي تفكيكي حلكاية محال بغداد، مرجع سبق ذكره، ص ألفعبد امللك مرتاض:  -2
 .136بشري تاوريريت: احلقيقة الشعرية على ضوء املناهج النقدية املعاصرة، مرجع سبق ذكره، ص -3
 .146عبد امللك مرتاض: نظرية النص األديب، مرجع سبق ذكره، ص-4



الّسيميائيّة العربية                                                                       الثاني:  الفصل   
 

35 
 

كونه موجود منذ القدم من خالل جمموع املمارسات االجتماعية كطقوس   ،يعود اهتمام الناقد هبذا املصطلحو 

آت كما  لّسيميائّيةا مفهوم بقوله: " إنّ  الّسيميائّية ه أتى على ذكر مفهومكما أنّ ،  الّزواج واإلعالن عن األفراح مثال

هو معلوم من تركيب )س.و.م( الذي يعين فيما يعين العالمة، اليت يُ َعّلُم هبا شيء ما كالثوب أو إنسان ما كالوشم 

وعليه فقد ذهب ،1."القبائل العربية اليت تِسم ِإبلها، ومن هذه املادة جاء لفظ الّسيما كمياسمأو حيوان ما  

 ا العالمة اليت يُعَلُم هبا شيء ما.على أّنّ  الّسيميائّية ممرتاض إىل ما ذهب إليه العرب قدميا يف مفهو 

أين ليالي حملمد العيد آل "وإذا ما غصنا يف أعماله لوجدنا دراسته األوىل دراسة سيميائية تفكيكية لنص  

د فيها ماعتاليت و الدراسة األوىل يف جمال التنظري الشعري وحتليله اليت كانت رائدة يف ميدان الدراسة النقدية  "خليفة

املتتبع ملصطلحاهتا وداللة هذه  حيث يقول:" إنّ  كمنهج نظري وإجرائي  الّسيميائّية انً بي ّ يميائي مُ املنهج السّ 

ط تسلّ تا ليست لسانيات متطورة، حتاول أن تكون كلية النظرة َشولية النزعة حبيث املصطلحات يستخلص منها أّنّ 

تتسع  ةيميائيّ ويعين بذلك أن السّ ؛ 2".ة وتأويلة ودال ومدلولوتركيب اللةعلى كل ما هو لغة وخطاب ومسة ونص ود

 كل ما هو لغوي وغري لغوي.   تاحلتشمل مجيع اجملاالت فهي جت

 وهي قصيدة اعي،وزمنه الشعري وتركيبه اإليق الّنصويف دراسته لقصيدة أين ليالي قام بتحليل بنية  

 : يف مطلعها مبحبوبته ليلى إذ يقولتبدو غزلية حيث أتى على ذكر و ، "حممد العيد آل خليفة"عرللّشا

 ينهايين وبَ حيل بَ                  اهَ الي أين ْ يْ لَ  نَ أيْ  

 ين من قضَ ضت دَ هل قَ  
ُ

 حبني دينهاى       يف امل

 3ارها             وأذاقته حينهالت القلب نَ أوصَ  

                                                           
 .157صعبد امللك مرتاض: نظرية النص األديب، مرجع سبق ذكره،  -1
 .74موالي علي بوخامت: الدرس السيميائي املغاريب، مرجع سبق ذكره، ص -2
، 1967)دط(، قسنطينة، اجلزائر،  ،الّتبية ةحممد العيد آل خليفة: ديوان حممد العيد حممد علي خليفة، منشورات وزار  -3

 .41ص
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يميائي، حيث تشّبعت ليلى حتليله السّ قد كشف مرتاض يف هذه القصيدة عن داللة لفظ ليلى من خالل و 

هاية ال يعرب عن حب املرأة بقدر ما يعرب عن مز يف النّ بدالالت إحيائية مكثفة ورموز عديدة، وهذا الرّ  الّنصيف هذا 

 حب الوطن.

عبد "املرجع الذي استند إليه  يميائي املغاريب " إىل أنّ وأشار "موالي علي بوخامت" يف كتابه " الدرس السّ  

الذي محل عنوانه على  (S.Z)"نظام املوضة "روالن بارت"سمية كتابه )أ.ي( هو كتاب يف تَ  "امللك مرتاض

مع بعض مالمح البنيوية والتفكيكية ومفادها قوله: " وهذا  ةيميائيّ ه اعتمد على اإلجراءات السّ حرفني، كما أنّ 

ريح شيوانه األخرى، أثرناها بالتّ ال يف قصائد ديلنا طو اختيار بعد أن جُ و حملمد العيد جئنا إليه عن قصد  الّنص

مل خيّت هذا "عبد امللك مرتاض "أي أنّ ،1."مزوالتوسيم خبصائص فنية مل نلحظها يف غريها و منها اصطناع الرّ 

 دالالت إحيائية.و شتمل عليه من رموز يا اختاره عن وعي ملاسيميائيا، وإنّ  عبثا لتحليله الّنص

 

 

                                                           
 .17 ص، ذكره سبق مرجع، املغاريبالسيميائي  الدرس: بوخامت علي موالي-1
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 :سيمياء الغالف -1

من عناوين وألوان واسم الكاتب واإلهداء واالستهالل وإىل غري  الّنصية كل ما حييط بالّنصيقصد بالعتبات 

هو أحد أهم العتبات  والغالف، والبحث عن معانيه الّنصمن أجل الغوص يف ذلك فهي تفتح أمام املتلقي أبوابا 

يف ذهن القارئ  -ا كان نوعهأي  –للغالف أمهية كبرية يف ترسيخ العمل  أنّ  ارسون اهتماما، إذية اليت أوالها الدّ الّنص

كل م الشّ وكثريا ما الحظنا يف العصر احلديث مع تقدّ ، فهو يساهم بطريقة غري مباشرة يف جناح العمل الفين

 يتبارون يف مجالية صورة الغالف وداللتها.ّتابا ك    الّنصالطباعي للغالف ومنت 

 :لعناوين وأمساء املؤلفني وكل اإلشارات املوجودة يف الغالف األمامي يقول محيد حلميدايناوميكن اعتبار 

أن تكون له داللة  البدّ ترتيب واختيار مواقع كل هذه اإلشارات  واية كما أنّ داخلة يف تشكيل املظهر اخلارجي للرّ "

ولذلك  لذي يعطيه وضعه يف األسفلمجالية أو قيمة، فوضع االسم يف أعلى الصفحة ال يعطي االنطباع نفسه ا

عن يتحدث "محيد حلميداين" هنا ؛ 1".غلب تقدمي األمساء يف معظم الكتب الصادرة حديثا يف األعلى ]...[

شكيلية هلا ور التّ اجتماع هذه املكونات من اسم املؤلف وعنوان الكتاب واأللوان والصّ  أنّ  قرّ نات الغالف وي  مكوّ 

غري القارئ فتدفعه يف الولوج إىل أعماق ي وهي بدورها ت  ألنظار املتلقّ تعترب املقصد األول أمهية وقيمة مجالية، كما 

 .الّنص

سم املبدع ان أمامية وخلفية، ففي الواجهة األمامية للغالف جند تاوللغالف اخلارجي للعمل الفين واجه

ا فيما خيص واجهة الغالف أمّ ، شكيليةلتّ ور اسوم والصّ شر والرّ الفرعي إن وجد وحيثيات النّ  ئيسي ثّ والعنوان الرّ 

                                                           
 1991، بريوت، 1قد األديب، املركز الثقايف العريب للطباعة والنشر، طردي من منظور النّ السّ  الّنصمحيد حلميداين: بنية  -  1

 .60ص
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لالستشهاد أو شهادات  الّنصشر ومقاطع من بع والنّ ة للمبدع وحيثيات الطّ ورة الفوتوغرافيّ اخللفي فنجد الصّ 

 اشر.أو نقدية أو كلمات للنّ إبداعية 

هناك شيئا ما  فإنّ  دائما ما خيفي شيئا ما خيّصه أو ال خيّصه ]...[ وبالتايل الّنص بأنّ " يرى هيوج سلفرمان

املقرتحة هنا هي أّن ما هو ال مرئي أو خمفي يف ظرة ستدرج إىل رؤية معينة ]...[ والنّ علن وي  نكشف وي  جيب أن ي  

ة، تكون خمفية وغري مرئيّ ومدلوالته  الّنصمنت  يقصد "هيوج سلفرمان" أنّ ، 1".يبدو للعيان مبوجب نّصيته الّنص

"فالغالف اخلارجي  ،الّنصّمله بدالالت وإحياءات تفتح أغوار حي  ل الذي يكشف عنها الغالف اخلارجي للعم

ة القرائية فت ثري فهمه وحتّدد اجتاه ها القارئ يف العمليّ هو مبثابة نص مواز يكون حمّمال بدالالت يستغلّ نص  أليّ 

 2".الليةالعمل األديب وقيمته الدّ 

 ويتحدث الّنص من لطةالسّ  ينتزع فهو نفسه الّنص قبل القارئ مع واصلالتّ  حيقق من لوّ أ هو لغالففا"

 3".وهويته وعالماته الّنص مسات يضع وبالتايل صللنّ  قراءة مقدّ ي   ه،بلسان اطقالنّ  فهو ،جديد شعارإ ىلإ بامسه

 ةالعمليّ  يف الفعّ  دورهاف وبالتايل ،مكنوناته فهم ىلإ ؤديت   الّنصب وطيدة عالقة هلا نات الغالف وعليه فمكوّ 

 لخطابل الّسيميائيّ  الّتحليل كتاب  ،عليه االشتغال بصدد حنن الذي الكتاب غالفو ، الفيّن  للعمل ةأويليّ التّ 

 الصادر "مرتاض امللك عبد" اجلزائري الّناقدو  لكاتبل -اجلليب ابنة ناشيلش  لقصيدةمستويايت حتليل- عريّ الشّ 

 بني حيمله ملا للمتلقي اباوجذّ  مثريا فضاء   يشكل ،اجلزائر ،العريب ابتّ الك   احتاد منشورات دار عن 2001 سنة
                                                           

، الدار 1ايف العريب، طحاكم صاحل وحسن ناظم، املركز الثق تر: عليفكيكية ات بني اهلريمينوطيقا والتّ هيوج سلفرمان: نصيّ  - 1
 .130، ص2002البيضاء، بريوت، 

إشراف: حمند أوحلاج، مذكرة لنيل شهادة  خمطوط، شكيل البصري مجالياته ومدلوالته يف القصيدة اجلزائرية،ليندة بوحلارس: التّ  - 2
 .176، ص2015-2014، قسم اللغة واألدب العريب، كلية اآلداب واللغات، جامعة أكلي، البويرة، املاجستري

 2000، الدار البيضاء، بريوت، 1واية العربية، املركز الثقايف العريب، طحسني جنمي: شعرية الفضاء املتخيل واهلوية يف الرّ  - 3
 .220ص
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 من قديالنّ  الّنص عليها س  سّ يتأ اليت اللةالدّ  لدتوّ ل وتتكاثف تضافرت اليت جزاءاألو  العناصر من تشكيلة من اتهطيّ 

 .خرىأ جهة من والّتعّرف االقتناء ىلإ املتلقي يدعو إثارةو  غراءإو  جذب عنصر ولتكون جهة

 لوانباأل مفعما جيده له اخلارجي لغالفل لمّ فاملتأ ،ودالالتعان مب ّملحم   زيّ م   فضاء الكتاب هذا غالفف

 تبك  و  اليمني يف الصفحة علىأ يف املؤلف سما جاء حيث ،الّتحليلو  ويلأالتّ  ىلإ حتتاج ناتمكوّ  هاوكلّ  موزوالرّ 

 انطباع له يكون علىاأل يف املؤلف سما ةكتاب  نّ ألو  ،الّناقد مكانة على اللةللدّ  ارمبّ  وهذا ،سودأ لونوب مسيك خبط

تب بلون أمحر وخبط ط الغالف وك  ا عنوان الكتاب فقد توسّ لدى املتلقي أحسن من كتابته يف األسفل، أمّ  قوىأ

 الّناقدإذ أراد  -عريللخطاب الشّ  الّسيميائيّ  الّتحليل–ئيسي لعنوان الرّ ل امسيك ونالحظ على طول الغالف تكرار 

 ة اليت طّبقها.الّسيميائيّ د على املستويات ن يكون خلفية لعنوانه، وأن يؤكّ هبذا التكرار أ

ئيسي والفرعي بصورة تشكيلية ث تالها العنوان الفرعي، لنجد فصل بني العنوان الرّ قد  الّناقد واملالحظ أنّ 

لفت واللون األمحر مّ  تبت خبط مسيك وبلون أمحر،شر مرفقة بشعارها، وكل هذه األمور ك  يف أسفل الغالف دار النّ 

ا اجلهة اخللفية للكتاب وأمّ ، من الكتب املثرية اليت جتذب القارئ القتنائها ليكون كتابه الّناقدلالنتباه لذلك اختاره 

وأدرج سعر الكتاب يف آخر  شر )دار الكتاب العريب(متبوعة بدار النّ  قتبسا من مقدمة الكتابا م  فقد احتوت نص  

 الصفحة.
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 :العنوان سيمياء -2

اهتماما فهو األكثر شيوعا، إذ يأخذ يف حقل ية اليت يوليها القارئ الّنصالعتبات عد العنوان من بني تلك ي  

ة اليت يميوطيقيّ مقاربته مقاربة علمية موضوعية إال بتمثل املقاربة السّ أمهية كبرية، "فال ميكن ة الّسيميائيّ راسات الدّ 

البد من دراسة هذه  عالمات وإشارات ورموز وأيقونات واستعارات ومن ثّ  اعلى أساس أنّ تتعامل مع العناوين 

أن حيسن قراءهتا وتأويلها اليت على الباحث ه من أهم املفاتيح األولية واألساسية ، وألنّ 1".العناوين حتليال وتأويال

نا مبجموعة الذي ميد   ئياملفتاح اإلجرا :تعبري مجيل محداوي فالعنوان على حدّ  ،فهو ال يوضع عبثا على الغالف

 2".خول يف أغواره وتشّعباته الوعرةوتسهيل مأمورية الدّ  الّنصمن املعاين اليت تساعدنا لفك رموز 

غوي، إذ ورد اصطالحية للعنوان البد أن نعرّج على املصطلح يف جانبه اللّ وقبل اخلوض يف إعطاء مفاهيم 

ل وا من  ّنيتهوع انين  ع  ت    الكتاب   ّننت  : "ع  يمادة ع نن  "البن منظور" ما يليف "لسان العرب"  ت  ع ني ة  إذا ع ن  و ن  ت ه، أ ب د 

لبت إحداها ا كثرت الّنونات ق  ، فلمّ ي ع ن وان ا ألنّه ي  ع ن  الكتاب من ناحيته، وأصله ع ّنان  ، ومس ّ إحدى الّنونات ياء  

ي صرَّح  من الّنون، ويقال للّرجل الذي ي عر ض وال   وأظهر   ف  ألنّه أخ   الّنون الم ا الكتاب ج ع ل وان  ل  ومن قال ع  واو ا، 

       :قد جعل كذا وكذا ع ن وانا حلاجته، وأنشد

 وانا ب  ع ض  حل  ِنها ن  رف  يف ع  ع  وت     

 3."حتكي الّدواهيا اء  ع  م  ا ص  ه  فِ و  ويف ج                                                        

                                                           
 . 6، ص2015، )د ب(، 1مجيل محداوي: سيميوطيقا العنوان، )د د(، ط - 1
 .90، ص1997، يناير مارس، 23العدد، 25مجيل محداوي: الّسيميوطيقا والعنونة، عامل الفكر، الكويت، مج - 2
  . 312ن ص2005، بريوت، 4، دار صادر، ط10لسان العرب، مادة )ع نن( مج :ابن منظور -3
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 هور، اخلروج، القصد واإلرادة.ابن منظور معاٍن أخرى مثل: الظّ اء به حسب ما ج وللعنوان

 ي  ع ن و إذا ظهر بت  ه. وع ن ا النّ ه أظهرت  نت  و ع ن  و ا وت عين أيضا وأع  نت األرض بالنبات ت عن  قال: ع  الظهور وي  "

 رجت ه، قال ذو الّرمة:خ  يء: أ  ع ن  و ت  الشّ  اخلروج:

 ق  باخل ل صاِء ِمّا ع ن ت  بهومل ي  ب                         

 اجريه  ها وه  الّرطِب، إال يب س   من                                                

  1".كل كالم وم ع ناته ومعنّيته: مقصدهنيت  بالقول كذا أردت ومعىن  قال: ع  ي   القصد   

دخول ال فنّيا، وهو مبثابة تأشرية من اجلملة ميثل نص ا أو عما يف االصطالح فالعنوان مقطع لغوي أقل أمّ 

ّتم على القارئ فك شفرته إذ ال يستطيع القارئ أن يلج إىل حت  وهو عبارة عن رموز ودالالت  الّنصالقارئ إىل منت 

يميولوجي هي استنطاق العنوان واستقراؤه الباحث السّ  على العنوان "فأّول عتبة يطؤ هاما مل تقع عينه  الّنصأعماق 

ما يلفت انتباه القارئ ويقع بصره عليه هو العنوان فيحاول دراسته وتفكيكه إىل ، أي أّن أّول 2".يابصريا وألسن

، مّا تنبع من كونه جيسد أعلى اقتصاد لغوي مكن ليفرض أعلى فعالية تلٍق مكنة"وسيميائية العنوان ،ةبنيات تركيبيّ 

 ؛3".ل اتصال نوعي بني املرسل واملتلقيل العنوان أوّ يشكّ أويل، كما يدفع إىل استثمار منجزات التّ 

 

                                                           
 .28سيمياء العنوان، مرجع سبق ذكره، ص قطوس:بّسام  - 1
 .90يميوطيقا والعنونة، مرجع سبق ذكره، صمجيل محداوي: السّ  - 2
 .36مرجع سبق ذكره، ص  بّسام قطوس: سيمياء العنوان، - 3
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حيّتم على القارئ إبراز  فهو إحيائيّ فة أّن العنوان كما قلنا سابقا مقطع لغوي قصري حيمل دالالت مكثّ أي 

  1".شكيلهيب إىل شفرة التّ يرسلها األديب إىل املتلقي فهو املفتاح الذّ  اإلشارة األوىل اليت وأويلية "فهقدراته التّ 

ننا من التعّرف على أشياء تكون يكتسي أمهية تكمن يف أنّه ميكّ  العنوان أنّ من هذه التعريفات  واملالحظ

املغلق ويصبح نص ا  الّنصخيتصر الكل ويعطي الّلمحة الدالة على ":فهو كما قال صاحل خريف الّنصضمن منت 

املوصدة ويكشف عن  الّنصواب "فالعنوان هو مفتاح سحري يفتح لنا أب اإذ، 2".مفتوح ا على كافة التأويالت

 3".دالالته

للخطاب الشعري حتليل  الّسيميائي الّتحليل :إل عنوان الكتاب الذي سنتناوله بالدراسة وهووإذا ما عدنا 

واملدلول   ، فهو عبارة عن عالمة تقوم على مظهرين مها الّدال"شناشيل ابنة اجلليب"باإلجراء املستويايت لقصيدة 

وما حييل عليه من جهة أوىل، ويف الطرف الثاين جند إذ جند اجلانب اللغوي  الّدال متعددككل عالمة، فنجد ا

وكل هذه األمور هي  ،واجلمايل الذي يبعث على اإلغراء واإلثارةالفضاء البصري كما ال ننسى املظهر الفين 

 مكّونات فضاء العنوان.

يتكّون من مجلة  -للخطاب الشعري يميائيالسّ  الّتحليل–فاجلانب اللغوي يتجلى يف أّن عنوان الكتاب 

تقّبال يف ذهنية املتلقي حيث يقول مسية عادة ما تكون أخف وأكثر االمسية تتضمن أربع كلمات، واجلملة ا

                                                           
 .16، ص2002عري، دار املعرفة اجلامعية، )دط(، )دب(، الشّ  الّنصفوزي عيسى: حتليل  - 1
 .149، ص2005حمّمد الصاحل خريف: بني ضفتني، منشورات احتاد الكتاب اجلزائريني، )دط(، اجلزائر،  - 2
موفم للنشر، )دط(، اجلزائر، ، دار - الشعر املغاريب املعاصرقراءة يف –عبد احلميد هيمة: اخلطاب الصويف وآليات التأويل  - 3

 .274، ص2008
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أشّد هي األوىل وهي  األمساء، ألّن األمساءثقل من بعض، فاألفعال أثقل من بعض الكالم أ أنّ وأعلم " :سيبويه

   1".يستغين عن الفعلقد  واالسموإال مل يكن كالم ا،  االسمأّن الفعل ال بّد له من  ترى ]...[ أال متّكنا

وألّنا أشّد متكنا وأخف من الّداللة  ،من ناحية االمسيةهذه الرتكيبة للعنوان لقّوة الداللة فالكاتب اختار 

املتلقي وهي املنطقة اليت يرتكز إثارة النتباه واحتل العنوان موقع الوسط ألنّه أكثر املواقع ، الفعلية من ناحية أخرى

إضافة إىل أنّه كتب خبط مسيك مزخرف وبلون أمحر وهذا للداللة رمّبا على أمهية  ،عليها النظر بغية رؤية واضحة

هو  الّسيميائيمن خالل هذا الطرح أن يؤكد على أّن املنهج  رمّبا حياول "مرتاض" و الدراسة ولعنايته بالشعر، 

 منوذجغالبا ما كان األ الّسيميائييف حتليل اخلطاب الشعري خاصة أّن جّل كتبه اليت تبىن فيها املنهج  األنسب

 منوذجا شعريا.أالتطبيقي فيها 

شناشيل ابنة اجلليب وهو "حتليل مستويايت لقصيدة  :وجاء حتت العنوان الرئيسي للكتاب عنوان فرعي وهو

امتدادا بوصفه  الّنصغري أنّه ي قرأ على أنّه عتبة كعتبات  اذ كان موقعه ثانويمقارنة بالعنوان الرئيسي، إأقل أمهية 

وبلون أمحر أيضا أرفقه "مرتاض" بالعنوان الرئيسي للداللة على  امسيةوجاء هو اآلخر مجلة ، للعنوان الرئيسي

ي آليات املنهج ان الفرعالتطبيقي الذي اشتغل عليه وهي قصيدة للسّياب، كما يبنّي من خالل هذا العنو  منوذجاأل

 "حتليل مستويايت"اليت اتبعها  الّسيميائي

" مل يقرن العنوان الرئيسي بالعنوان الفرعي مباشرة، بل فصل بينهما اواملالحظ يف عنوان الكتاب أّن "مرتاض

حملّللة وطيدة بالقصيدة اّن هذه الصورة لديها عالقة ورمبا ألتشكيلية وهذا الفصل له بعد داليل ورمزي،  بلوحة

                                                           
 ية يف رواية أنثى السراب لواسيين األعرج، مذكرة لنيل شهادة املاسرت،الّنصالعتبات  :ابتسام بن حاج جياليل، زهرة زنيين - 1

جامعة اجليالين، بونعامة مخيس مليانة،  قسم اللغة واألدب العريب،، اتكلية اآلداب واللغ  ، أمحد عبد القوي إشراف:خمطوط، 
 .59، ص2015-2016
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ويف األخري ميكن القول أّن العنوان للكتاب كاالسم للشيء به ي عرف وبفضله ي تداول وي شار ، )شناشيل ابنة اجلليب(

 1".سمه العنوان بإجياز يناسب البدايةويف الوقت نفسه ي  به إليه ويدل عليه، حيمل وسم كتابه، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .15، ص1998وسيميوطيقا االتصال األديب، اهليئة املصرية العامة للكتاب، )دط(، )دب(،  اجلزّار: العنوانحممد فكري  - 1
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 :سيمياء الصورة -3

لغة ثانية تزحزح حضارة الكتابة شيئا فشيئا، إذ طغت يف مجيع اصر يف العصر احلديث واملعأضحت الصورة 

خاصية  والصورة كما جاء هبا "رجييس دوبري" عالمة متثل ، جماالت احلياة كاجملال الثقايف واالقتصادي والتجاري

ث عنها وتقدمي احلديكونا قابلة للتأويل، فهي تنفتح على مجيع األعني اليت تنظر فيها وإليها، إذ متنحنا إمكانية 

 عالمة حتمل أبعاد ا ودالالت قابلة أل ن  تقرأ من عّدة زوايا. ا؛ فالّصورة إذ1".تأويالت متعددة وخمتلفة حوهلا

: يف أمساء اهلل تعاىل " ، مادة )ص.و.ر( ما يلي:"لسان العرب البن منظور"وجاء تعريف الصورة يف  ص ور 

وهيئة مفردة يتمّيز هبا على  خاصة ة  ور  ها، فأعطى كل شيء منها ص  املصّور وهو الذي صّور مجيع املوجودات ورتّب

وصّور اهلل صورة حسنة فتصّور، ويف حديث ابن مقرن أما علمت أّن الّصورة حمّرمة، أراد بالصورة ، اختالفها وكثرهتا

؛ وعليه 2".الّتماثيل فتصّور يل والّتصاوير وحترميها املنع من الّضرب والّلطم وتصّورت الشيء: تومّهت صورتهالوجه 

 فالصورة هي هيئة الشيء وميزته هبا.

"ص ّور: من ذلك الّصورة، صورة  : ر( ما يلي ،ص، وكما جاء يف "مقاييس الّلغة البن فارس" يف مادة )

صّور، وي قال ر جل صرّي إذا كان مجيل الّصورة"
 
؛ 3كل خملوق واجلمع صور، وهي هيئة ِخلقته واهلل تعاىل البارئ امل

 ماثيل. اهليئة واخللقة والتّ  هو اإذ  الّصورة يف املعاجم العربيةىنفمع

                                                           
دب والّنقد، مؤمتر فيالدلفيا الّدويل عبد احلق بلعابد: سيميائية الصورة، بني آليات القراءة وفتوحات التأويل ثقافة الصورة يف األ - 1

 .146 ص ،2005الثاين عشر، مراجعة: صاحل أبو إصبع وآخرون، منشورات جامعة فيالدلفيا، 
 .303،304، ص 2005، بريوت، 04، دار صادر، ط 08ر(، مج  ،ص، وابن منظور: لسان العرب، مادة ) - 2
(، 02، دار الكتب العلمية، ط)02ر(، مج  ،ص، وّلغة، مادة ): مقاييس البن زكريا الرازيأيب احلسن أمحد  ابن فارس- 3

 .25، ص2008بريوت، 
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مثلها مثل جمموع  الّتحليليف الّسيميوطيقا البصرية وحدة نظامية مستقلة قابلة للخضوع و  "وتعترب الّصورة

العلوم تدرس وحتّلل كباقي أي أّن الّصورة أصبحت اليوم مستقلة هلا كافة الصالحيات بأن ، 1".املفاهيم األخرى

للغري بتقدمي املوضوع نفسه حىت "الصورة هي الطريقة املباشرة للتعريف بالشيء : األخرى، وحسب جان مارتيين

دث نفس األحاسيس بنفس يستطيع أن ي درك طبيعة هذا املوضوع بكافة أحاسيسه، حيث تستطيع أن حت  

متثيل الشيء فيدركه اآلخر بكل متّثالته فهي قادرة على ، ؛ أي أّن الّصورة أصبحت أبلغ من الكلمات2الطريقة"

 وأحاسيسه.

الزّيتية "متثيل ذهين للواقع أو إعادة حماكاته من خالل الّرسم والّنحت والّلوحات  :والّصورة هي أيضا

الكاريكاتور وكّل األشياء اليت تسمح باالتصال عن طريق العني كما تسمح بإعطاء  ،والفوتوغرافية، الّسينما

؛ ي قصد هنا أّن الّصورة هي كل ما هلا عالقة باالّتصال عن طريق العني، وجتّسد 3".ز بغىن حمتواهامعلومات وتتمي

 الواقع أو حتاكيه، فيمكن أن تكون الّصورة رمسا أو حنتا أو سينما.

لّصورة فا ؛4".والغنية بثقافتناوتذهب "جويل" إىل أّن الّصورة "وسيلة تعبريية واتصالية تربطنا بتقاليدنا القدمية 

فهي كالكلمات وأبلغ، تفيدنا يف االّتصال، وهي حاضرة حىت يف  إذا كما أسلفنا الذّكر حتمل دالالت ومعان

                                                           
 .72رضوان بلخريي: سيميولوجيا الّصورة بني الّنظرية والّتطبيق، مرجع سبق ذكره، ص - 1
 .ن ص ،املرجع نفسه - 2
، 2016، اجلزائر، 1طر والتوزيع، رضوان بلخريي: سيميولوجيا اخلطاب املرئي من الّنظري إىل التطبيقي، دار جسور للنش - 3

 .31ص
، 2014أبريل  ،2مج ، العدد السادس عشر،ابراهيم حممد سليمان: مدخل إىل مفهوم سيميائية الّصورة، اجملّلة اجلامعة - 4

 .14ص
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، وهذا جمال اشتغال 1".عالمة أو أّنا نظام للعالمات" :ماضينا، وبعبارة أخرى هي كما يقول دي شامب

 .ةالّسيميائي

االت خمتلفة، إذ استخدمت هذه الكلمة يف اجملاالت يف جمستخدم ومصطلح الّصورة يف الوقت الرّاهن ي  

العلمية، "حيث أفرز التقّدم العلمي كثريا من األنواع املختلفة للصورة يف علوم خمتلفة كالرياضيات والطب...كما 

ورة املرأة يف األدب وصورة صخاصة لاست خدم مصطلح الّصورة أيضا يف العلوم اإلنسانية حيث وجدت دراسات 

وعليه فالصورة أصبحت حاضرة يف كل مكان وزمان، وضمن مجيع اجملاالت خاصة يف هذا القرن إذ  2.احلرب

 نراها يف املوسوعات العلمية، الصحف، اهلاتف احملمول وحىت يف الكتاب املدرسي.

اخلاصة بالكتاب الذي تناولناه بالدراسة، وهي صورة تشكيلية تتوسط  وحنن بصدد حتليل صورة الغالف

الصورة أّن الفنان قد على هذه  حظملالوا، الف ت عج  باأللوان بني الّلون األزرق فالبين واألخضر والّزهريصفحة الغ

 غزال برأس امرأة، وعلى ما يبدو أّن هذه الّصورة أسطورة من الرتاث الفارسي حيث عرّب فيها صورةأورد فيها 

 سخ ظاهرة تشويهية تنم عن التزييفاملعلوم أن امل، و الفنان عن قضية املسخ، حيث مسخ جسد املرأة جبسد الغزال

فهذا املسخ يف الصورة يقابله مسخ لغوي يف ، إاّل أّن عملية املسخ هذه حممودة، حيث قصد هبا الفنان الّتغيري

 واملسخ هنا قائم يف الّلغة ،حليلللتّ  "مرتاض"عبد امللك منوذج الذي ارتضاه وهو األ "شناشيل ابنة اجلليب"قصيدة 

 .عين أّن الّلغة تأخذ فّنيتها بالرتكيبوي

 

 
                                                           

 .14ذكره، ص، مرجع سبق إبراهيم حممد سليمان: مدخل إىل مفهوم سيميائية الصورة - 1
  .15ص ،نفسهاملرجع -2
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 قراءة في مقدمة الكتاب: -1

استهّل "عبد امللك مرتاض "كتابه "الّتحليل الّسيميائي للخطاب الشعري" مبقدمة منهجية بعنوان "الّنص 

، وكانت مبثابة مدخل نظري، نظّر فيه جلملة من القضايا ومن بينها: القراءة، الّنقد، "حيث هو حقل للقراءة من

األديب، ليصل إىل التنظري يف اإلجراءات الّسيميائية اليت أطلق عليها ُمسّمى  املنهج، القراءة الّسيميائية، والّنص

والتباين، واحلّيز والّتحّيز، املماثل والقرنية، قّدم من خالهلا دراسة تطبيقية  الّتشاكل"مستويات الّتحليل" وهي 

 لقصيدة "شناشيل ابنة اجلليب لبدر شاكر السّياب".

قرابة اثنني وثالثني صفحة جادت فيها قرحيته، وبدا فيها ملّما مبا جاء به أخذت هذه املقّدمة من الكتاب 

ومتأّكدا من آرائه خاّصة وأنّه يف كل مرة يسوق لنا حججا وأمثلة تعزز ذلك، وأّول ما خاض فيه يف مقدمته هذه 

ن إىل إشكالية القراءة هو مسألة القراءة أو القراءة الّسيميائية، حيث أّكد على استحالة َسْبق الّنقاد املعاصري

الّسيميائية، فقد حفلت دراسات العرب القدامى مبثل أو مبا يقارب هذه القراءة، فقد أوىل العرب عناية بتأويل 

املعىن الّلغوي، حني أْعَطوا  لكل مفردة لغوية عّدة تأويالت، إىل جانب عنايتهم بتفسري الّنص القرآين، وبالتايل 

 تأويلية وهي فرع من الّسيمائية.فقد اهتدوا إىل القراءة ال

انتقل "مرتاض" للحديث عن حتليل الّنص األديب، ورأى أّن كّل ناقد أو حمّلل هلذا الّنص إّّنا هو قارئ 

بالدرجة األوىل، ومسعاه ال يفلت من مفهوم القراءة، وهذا يتفق مع ما أورده "حمّمد املبارك" يف كتابه استقبال 

"فالنقاد هم أصال متلقو أدب وفن، وهم طليعة من يصطدم هبّم الّنص، فيتأثرون   الّنص عند العرب حني يقول:

؛ بيد أّن "مرتاضا" يشرتط يف هذا القارئ أن يكون قارئا 1به وينقلون تأثرهم إىل اجلمهور املستقبل أو املتقّبل."

قارئ حمرتف هذا األخري الذي تتحّدد متمّرسا ممتلكا ألدوات الّنقد، فالّنقد قراءة والقرّاء خيتلفون بني قارئ عادي و 

                                                           
 .35، ص1999، األردن، 1املؤسسة العربية للدراسات والنشر، طحممد املبارك: استقبال الّنص عند العرب،  -1
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معامل الّتحليل معه، "فالقراءة يف التصّور املتأخر نشاط فكري موّلد للتباين ومنتج لالختالف الذي هو من طبيعة 

 1الّلغة نفسها وطبيعة عملية القراءة."

ابه "يف نظرية الّنقد"، )الّنقد قراءة( يف كثري من كتبه، وعلى رأسها مثال: كتيف هذه املسألة خاض "مرتاض" 

هو القراءة االحرتافية الّتحليلية واليت هي الذي استهله مبفاهيم للقراءة والّنقد واملنهج والكتابة مثال، وما يرمي إليه 

من صميم الّنقد على عكس القراءة العادية، فاعترب القراءة االحرتافية ضْربًا من ضروب الّنقد التطبيقي حيث ال 

 2قي خارج القراءة الّتحليلية لنّص من الّنصوص األدبية.يوجد نقد تطبي

كما يرى أن أي حمّلل لنّص ما إذا أراد أن يبلغ منتهاه ال بّد أن ال يُقبل على هذا الّنص بتقنيات أو 

بأدوات أحادية املنظور، بل عليه أن يرّكب وجيمع بني أدوات شىت، فال املنهج الّنفسي وحده كفيل بالوصول إىل  

  لّنص وال الِبَنِوي وال االجتماعي وال التفكيكي كذلك.كنه ا

فهو كثريا ما زاوج بني التنظري والتطبيق ودعا إىل الرتكيب املنهجي نظريا وطّبقه عمليا يف كثري من دراساته، 

إّن فكرة وأقّر بفكرة الاّل منهج وضّمنها يف عدد من كتبه، إذ يقول مثال يف كتابه الّنص األديب من أين وإىل أين: "

، ويبدو أّن فكرة الرتكيب املنهجي لديه قد استمدها عن نقاد على 3الاّل منهج يف حتليل الّنص األديب هو املنهج."

رأسهم "لوسيان غولدمان" مثال، الذي زاوج بني النزعتني الِبَنِوية واالجتماعية بتحويلهما إىل تركيبة منهجية هي 

 الِبَنِوية التكوينية.

                                                           
، 2003، القاهرة، 2دليل القارئ العام، مرييت للنشر، ط–حممود أمحد العشريي: االجتاهات النقدية واألدبية احلديثة  - 1

 .94ص
نظرياهتا، دار هومة، )دط(، اجلزائر، متابعة ألهّم املدارس الّنقدية املعاصرة ورصد ل –عبد امللك مرتاض: يف نظرية الّنقد  - 2

 .53، ص2010
 .55، ص1983عبد امللك مرتاض: الّنص األديب من أين وإىل أين، ديوان املطبوعات اجلامعية، )دط(، اجلزائر،  - 3
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اض" صراحة عن هذا التأثر يف قوله: "إّن التعددية املنهجية أصبحت تشيع اآلن يف بعض وقد أعلن "مرت

املدارس الّنقدية الغربية ونرى أن ال حرج يف الّنهوض يف جتارب جديدة متضي يف هذا السبيل بعد الّتخمة اليت ُمِِنَ 

واملالحظ أنّه يف دعوته  ،1القرن العشرين." هبا الّنقد من جرّاء ابتالعه املذهب تِْلَو املذهب خصوصا يف هذا القرن،

يؤكد على فكرة عجز وقصور منهج لوحده عن الوصول إىل أغوار الّنص، فالّنزعة  -الرتكيب املنهجي –هذه 

الِبَنِوية قبل تركيبها مع النزعة االجتماعية تغدو هّشة، جتّرد األدب من وظيفته االجتماعية، والّنزعة االجتماعية 

 2عن األدب مجاليته وتوقعه يف األيديولوجيا املقيتة. لوحدها تنفي

يكشف لنا عن وجهني نقديني: أحدمها سليبٌّ واآلخر إجيايبٌّ، فبإعالنه وهذا الطّرح الذي أدىل به "مرتاض" 

اه مع الِبَنِوية احلرب على املنهجني الّسابقني )الِبَنِوي واالجتماعّي( خُيفي وَيْسَترت يف قرارة نفسه تعّصًبا منهجيًّا، فنر 

ضّد االجتماعية حني كان بنويًا ومع الّسيمائية ضد الِبَنِوية حني انتقل إىل ما بعد احلداثة، والوجه اإلجيايب عنده 

يكشف عن ملكة نقدية سريعة التغيري والتجديد ويواكب الّتطورات املنهجية بْدًءا باملناهج السياقية وصوال إىل 

 املناهج الّنسقية.

بالذكر أّن "مرتاضا" يف تبنيه لفكرة الاّل منهج إّّنا هو ناتج عن اهتمامه العميق مبسألة املنهج يف  وَحرِيٌّ 

، ويربهن على 3دراسة الّنص ونقده حيث يقول: "سيظّل املنهج اجلاثوَم املزعج الذي ُيساور سبيل كّل الباحثني."

صّحة فكرة الرّتكيب املنهجي من خالل أّن معظم تلك املناهج مبِّن وقائم بعضها على بعض، إذ ال الِبَنِوية وال 

                                                           
اجلامعية،  معاجلة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق املدق، ديوان املطبوعات -عبد امللك مرتاض: حتليل اخلطاب الّسردي - 1

 .6، ص1955)دط(، اجلزائر، 
حتليل باإلجراء املستويايت يف قصيدة شناشيل ابنة اجلليب، دار  -عبد امللك مرتاض: الّتحليل السيميائي للخطاب الشعري - 2

 . 8، ص2001الكتاب العريب، )دط(، اجلزائر، 
 .307، ص2009، اجلزائر، 1، طتأّمالت نقدية جزائرية، دار جسور -يوسف وغليسي: يف ظالل الّنصوص - 3
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نزعة علم الّنفس وال الّسيميائية وال األسلوبية قادرة إحداهّن على أن تزعم للّناس أّّنا نشأت من عدم، فاملعارف 

 مبنية على الرّتاكم.

ض" أمثلة عن ذلك من قبيل الّلسانيات مثال اليت متحت من جهود الّنحاة وفقهاء الّلغة ويورد "مرتا

واملعجميني أيضا والِبَنِوية كذلك، قامت على أنقاض الشكالنني الّروس، والّسيميائية هي أيضا ّنلت من 

إذ جند بعضا من الّلسانيات والّنحويات وحىت البالغيات رمّبا، كما استفادت من علم الفلسفة واملنطق، 

مصطلحات الفلسفة الواردة يف املعجم الفلسفي لالالند موجودة هي األخرى يف معجم الّسيميائيات لغرمياس على 

 1غرار: اهلوية، األيديولوجيا، الّصورة، الكمون، التضّمن، االستقراء، النّية، احلدس.

اءة، هل هناك قراءة حيادية وقراءة قّدم "مرتاض" يف هذه املقّدمة أيضا مجلة من التساؤالت حول القر 

متحّيزة؟ مّث هل هناك قراءة متعددة حبيث تقابل قراءة أخرى مفردة؟ وهل هناك قراءة مركبة وقراءة بسيطة، ويبدو 

أنّه كان ضد فكرة القراءة املتحّيزة اليت جاء هبا "غرمياس" واليت يؤّكد فيها على أّن هذه القراءة ذات تشاكالت، 

ون بعيدة كّل البعد عن األيديولوجيات واألهواء وثقافة القرّاء، حبيث يقّر هو وزميله "كورتيس" والبّد أن تك

بأحادية القراءة، يف حني أنّه يرى بأّن الّنص األديب مفتوح على عّدة قراءات ال ّنائية، كما أنّه آمن بأّن كل قارئ 

هذا ضربا من الّتحّيز الذي حتّدث عنه "غرمياس" له كافّة الّصالحيات بأن يقرأ الّنص مبنظاره، دون أن يكون 

 2و"كورتيس"، غري أنّه اشرتط يف هذا القارئ أن يوازن بني التنظري واملمارسة التطبيقية.

ويف كّل مرّة يعود "عبد امللك مرتاض" إىل دراسات العرب ليستشف لنا أمثلة توافق ما جاء به، حيث أّن 

كان هلا وجود يف الّدراسات العربية، إذ أّّنم تعاملوا مع الّنصوص بانفتاحية فكرة انفتاح الّنص وتعّدد القراءة  

وعطائية فمثال: شعر املتنيب وصلنا عنه من الرتاث أكثر من ثالثني قراءة أدبية وكذلك ديوان احلماسة أليب متّام 
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األهواء وتعّدد الثقافات ، وهبذا خلص "مرتاض" إىل نتيجة أّن القراءة تتعّدد بتعّدد 1.ومقامات احلريري كذلك

وهذا الرّأي له صدى يف بعض من كتبنا الّنقدية "فالقارئ يقرأ الّنص مبوسوعيته الثقافية اخلاّصة، وطموحاته 

 2وأفكاره، ونفسيته ونشاطه اللغوي واملعريف وهنا يَبطُل القول مبا يسّمى حيادية القراءة."

، ألّن الّناقد يف حتليله للنّص مهما حتّرى املوضوعية إال أنّه ويف اعتقادنا أّن "مرتاضا" مصيٌب فيما ذهب إليه

يقع يف الذاتية أحيانا كما أنّه ينطلق من ثقافته ومرجعيته الفكرية وألّن أّي قراءة ال ميكن إاّل أن ختتلف عّما نقرأه 

أدىل جبملة من املالحظات  ويف حديثه عن إشكالية القراءة الّسيميائية وعن حتديد املنهج املّتبع يف حتليل أّي نصّ 

حق على القارئ أن يعرفها، وتأيت يف مقّدمتها إميانه العميق بأّن كّل منهج ناقص وكّل ناقص يفتقر للكمال، وهذا 

الكمال حسب قناعته ينشأ بضرورة مساعي كّل اخلربات النقدية والعبقريات الّتنظريية من أجل الوصول إىل مقاربة 

 عن الّنقص واإلخفاق.منهجية تبتعد ولو قليال 

وأّما املالحظة الثانية فتتمّثل يف إمكانية أو ضرورة اختالط املناهج مع بعضها البعض مع وجود بعض 

اآلليات اليت تتوافق ومنهج بعينه يف حتليل جنس أديب معنّي، فمثال: حتليل جنس رواية الواقعية االشرتاكية باملنهج 

عانة معه بإجراءات التفكيك، وإذا كان الّنص رواية جديدة فيمكن أن نصطنع الِبَنِوي الّتكويِن، البّد من االست

املنهج الِبَنِوي مع الّسيميائية والتفكيك كإجراء، وإذا كان الّنص احملّلل شعريا فيمكن أن نستعني بالِبَنِوية الّلسانية 

 3وظيفة كّل منهج داخل الّنص.مع حماولة الظفر بالتفكيك، فهو هبذا اإلقرار الرّتكييب للمناهج يؤّكد على 

هذا وبعد أن أسهب "مرتاض" يف مفهوم القراءة واملنهج، والّنص األديب انتقل إىل خطوة أهّم تتعّلق بتلك 

املستويات اليت طّبقها يف قصيدة "شناشيل ابنة اجلليب" يف اجلزء التطبيقي من كتابه، وهي مفاهيم خاّصة 
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ل، احلّيز، الّتحّيز، وقد اصطنع مصطلح التقاين )التماثل( وقاسه على مصطلح ، التباين، القرينة املماثالّتشاكلب

 ، والذي يقصد به معىن األثر، سواء كان أثرًا مرئًيا أو أثرًا مسموًعا أو أثرًا ملموًسا أو أثرًا مشموًما.الّتشاكل

أن يطّبق عليها هذه  واملالحظ يف هذه املقّدمة أنّه قد ذكر مجلة من املالحظات حول هذه القصيدة، قبل

، التباين، املماثل، القرينة(، حيث رأى أّن نص "بدر شاكر الّسياب" كان أكثر جنوًحا حنو الّتشاكلاملفاهيم )

قائم على  الّتشاكلي أكثر من ميله حنو التباين وأّن نّصه يقوم أيضا على التوّسع واالنتشار، فالّتشاكلالّنسيج 

فهذا الّنص إذا حتكمه بنيتان مها بنية االنتشار وبنية االحنصار، ورأى أّن  ،صاراالنتشار، والتباين قائم على االحن

هاتني البنيتني تشبهان احلياة،  حيث االنتشار  يف احلياة قائم على التجّدد، فالطّفولة تستحيل إىل الشباب، بينما 

ثنائية الّليل والّنهار، الذكورة واألنوثة ، ك1االحنصار يشبه تلك الثنائيات اليت ال تكاد حتصر يف الذهنية اإلنسانية.

 وما إىل ذلك، وعليه فهاتني البنيتني جتسدان واقع احلياة.

حسب ما جاء به بعض الّدارسني أمثال: راستيي  الّتشاكلذكر "مرتاض" مجلة من التعاريف ملصطلح 

مّث أعطى مفهوما آخر للّتشاكل ، 2عبارة عن تركيبة لغوية مباشرة أو إحيائية. الّتشاكلوآريفي، حيث رأوا أّن 

هو"تنمية لنواة معنوية سلبيا أو إجيابيا بإركام كذا، والوجه تعدية ركم بنفسه كما هو متداول يف كّل املعاجم العربية 

، وهو املفهوم 3قسري أو اختياري لعناصر صوتية ومعجمية وتركيبية ومعنوية وتداولية ضمانا النسجام الّرسالة."

 ّمد مفتاح".الذي جاء به "حم

انتقد "مرتاض" زميله "حمّمد مفتاح" انتقاًدا شديًدا، ألّن املفهوم الذي قّدمه هذا األخري يف رأيه ظّل 

غامًضا، واأللفاظ اليت ضّمنها فيه ال صلة هلا بالّسيميائية، فمصطلحا )سلبيا وإجيابيا( ال تليقا بلغة الّنقد يف رأيه 
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أورد مفهوًما للّتشاكل استخدم فيه هذين املصطلحني حني قال: "تشابك  َويُؤخذ على "مرتاض" أنّه هو اآلخر

؛ وعليه 1لعالقات داللية عرب وحدات ألسنية، إّما بالّتكرار أو بالّتماثل أو بالّتعارض سْطًحا وُعْمًقا، َسْلًبا وإجيابًا."

 قى حماولة.فهو يذم شيًئا ويأيت به وهو جمحف يف حق زميله، ألّن ما جاء به هذا األخري يب

انتقل "مرتاض" للحديث عن إجراء آخر هو التباين وأعطى مفهوًما له كما ورد يف املعاجم الغربية ومعناه: 

وقد يكون هذا َأْْشَل تعريف قّدمه الّنقاد الغربيون هلذا املصطلح ولعّل أقرب مفهوم له هو  2املكان اآلخر.

الذي قّدمه "غرمياس" وهو: "وجود لفظني وعالقة بينهما االختالف، وعرّج أيضا إىل مفهوم مصطلح الّتباين و 

؛ وأّكد أيضا على أّن 3والبّد من أن يكون بني هذين الّلفظني مًعا شيء يربط بينهما وشيء آخر يباين بينهما."

 مصطلح التباين ورد يف البالغة العربية مبسميات مغايرة كاخلرب واإلنشاء والطباق، وعليه فهو من خالل ما قّدمه

 يبدو على اّطالع واسع ودراية مبا يتعّلق هبذا املصطلح سواء يف الّنقد العريب أم يف الّنقد الغريب.

كما جاء "مرتاض" على ذكر مصطلح "التقاين" ومعناه يف الّلغة الالّتينية والفرنسية واالجنليزية حيث جتتمع 

وأّكد أّن أّول من اصطنعه هو "بريس" مّث عرّفه "أندريه مارتيِن" على أنّه: "شيء  على مفهوم واحد وهو اإلقونة

يتحاور مع آخر بعالقة شبه، أو الصورة احلاضرة املطابقة للصورة الغائبة وهو أيضا كل أثر مرتوك على شيء 

 4آخر."

 نفس املفهوم الذي يعِن وانطالقا ممّا قّدمه "مرتاض" عن هذه اإلجراءات يتبنّي لنا أّّنا تكاد تصّب يف

األثر، وأضاف هلذه اإلجراءات إجراًء آخر طّبقه يف حتليله "لـــ:شناشيل ابنة اجلليب" وهو مصطلح القرينة، الذي 
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أتى به "بريس"، فأفصح "مرتاض" عن سوء ترمجة هذا املصطلح يف البيئة العربية على غرار ترمجة سعيد عّلوش 

ملؤشر والَعَلم واالستدالل( لدى نقاد آخرين، إاّل أنّه آثر مصطلح القرينة الذي يرى و)القرينة= ا )القرينة=القياس(

، ويف هذا الرأي 1فيه محولة بالغية يف بعض أصله على عكس تلك الرتمجات األخرى اليت ال صلة هلا بعلوم الّلغة.

فلسفة والرّياضيات على حّد ملرتاض جانب من الّصواب، ألّن كّل من االستدالل والقياس واملؤشر قريبة من ال

 علمنا.

وقد أّنى عبد "امللك مرتاض" مقدمته املنهجية هذه باحلديث عن إجراِء آخر وهو احلّيز والّتحّيز، الذي 

والتماثل والتباين، غري أنّه أورد فروقا طفيفة بني احلّيز والّتحّيز، "فاحلّيز فضاء حمايد يقع عليه   الّتشاكلقاسه على 

فهو كما يَُدّل عليه بناؤه، ليس جمّرد ن يقع يف بابه دون رد فعل داليل أو سيميائي، وأّما الّتحّيز كّل ما ميكن أ

جهاز إلفراز األحياز الشعرية، ولكّنه مظهر تفاعلي يستجيب ألّي مظهر حّيزي داخل اخلطاب الشعري فيقع 

 2التعامل معه على الّنحو الذي يقتضيه السياق."

ستويات الّتحليل اليت طّبقها على "شناشيل ابنة اجلليب" وهي املستوى األّول وأخريا أتى على ذكر م

والتباين يف لغة الشعر لدى السّياب، املستوى الثاين احلّيز والّتحّيز يف لغة الشعر لدى السّياب، وأّما  الّتشاكل

مة أّن "مرتاضا" استطاع التنظري وميكن القول يف هذه املقد املستوى الثالث فهو الّتحليل بإجراء املماثل والقرينة،

 ملفاهيم عديدة حاول تطبيقها على قصيدة "بدر شاكر السّياب شناشيل ابنة اجلليب".
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 والتباين في لغة الشعر لدى الّسياب: الّتشاكلقراءة في مستوى  -2

السياب" إىل املالحظ من خالل قراءتنا هلذا املستوى أّن " مرتاضا" قد أخضع الّنص الشعري "لبدر شاكر 

تقطيع كلي، حيث قسمه إىل إحدى عشرة لوحة شعرية، وكل لوحة شعرية قسمها إىل وحدات، مث حاول إسقاط 

 والتباين على الّنص الشعري، فانطلق يف حتليله من: الّتشاكلإجرائي 

 أوال: اللوحة الشعرية األولى

 ورّضاح فيه الن  رية الن  اء القَ من شتَ  رُ كُ "وأذْ 

 غمالنّ حاب كأنّه من َخلل السّ 

 ارتعشت له الظَُلم –قوب املعزف ب من ثُ سرّ تَ 

 1ا قبل... فيما أعد؟ طفال كنت أبتسم."باحً صَ  -وقد غىن

وقف "مرتاض" عند األساليب املوجودة فيها، سواء كانت خربية أم إنشائية، إذ رأى أّن الوحدة األوىل تقع 

مبقوم النور، بينما الوحدة الثانية جاءت يف يف سياق اخلرب )وأذكر من شتاء القرية النّضاح فيه النور( واختتمت 

 –)تسرب من ثقوب املعزف  )من خلل السحاب كأنه النغم(، وجتري الوحدة الثالثة يف سياق اخلرب سياق اإلنشاء

ارتعشت له الظلم( واختتمت مبقوم الظُلم، يف حني أّن الوحدة الشعرية الرابعة مزجت بني اإلنشاء واخلرب )وقد 

 .. فيما أعد؟ طفال كنت أبتسم(. صباحا قبل. -غىن

التعجب ونتفق مع " مرتاض" فيما ذهب إليه، ألّن األسلوب اإلنشائي كما هو معلوم أسلوب يكثر فيه 

 واألمر، على عكس اخلرب الذي هو أسلوب مباشر تقريري. واالستفهام
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الرتكييب، ويبدو من  الّتشاكلواملالحظ أيضا أنّه يف حتليله هذا انطلق من البنية السطحية للقصيدة، أي من 

، التباين لدى "غرمياس" وآريفي" من خالل تعريفهما هلذين الّتشاكلخالل تطبيقاته مدى استيعابه إلجرائي 

 1نواة تركيبية لوحدات لسانية ظاهرة أو غري ظاهرة، منتمية إّما إىل التعبري وإّما إىل املضمون. الّتشاكلاإلجراءين، ف

لفظني وعالقة بينهما وال بد أن يكون بني هذين اللفظني شيء يربط بينهما وشيء  أّما التباين فهو: "وجود

ت الّتشاكال" إذ يتجلى إدراكه وتطبيقه هلذه املفاهيم، من خالل أنّه استطاع استخراج 2آخر يباين بينهما.

 الّتشاكلاكالت، والتباينات املوجودة يف اللوحات الشعرية للقصيدة، ففي اللوحة الشعرية األوىل أدرك عدة تش

حيمل أيضا على التباين والذي  الّتشاكلاألول يف مقومي: النور والظلم، إذ جاء اللفظان يف سياق تركييب، فهذا 

ينص على االختالف. فصحيح أّن النور والظُلم لفظان مشرتكان، والشاعر قد وظفهما معا يف سياق خيدم 

 هو الضياء والظلم نقيضه. القصيدة، إال أّن بينهما تباينا واختالفا، فالنور

الثاين من اللوحة الشعرية األوىل هو بني لفظي أذكر وأبتسم، حيث أّّنما يتشاكالن من خالل  الّتشاكلأّما 

الضمري أنا، فكأّن: أذكر = أبتسم، وهذه املساواة تطالعنا على املفهوم اللغوي للتشاكل يف اللغات الالتينية الذي 

تسرب أذكر، ) ، وهناك تشاكل آخر يكمن يف ابتداء ثالث وحدات شعرية جبمل فعلية3يعِن: تساوي املكان.

 من خلل السحاب(، اليت أحدثت تباينا واختالفا.) غىن(، عدى الوحدة الثانية اليت هي امتداد لألوىل وقد

لتعددية يف بني تشاكالت عدة تقع كلها يف البنية السطحية الشكلية التعبريية، فهذه ا "مرتاض"وعليه نوع 

ت وهي: " تشاكل حنوي، وآخر داليل الّتشاكاللت على تأثره " بغرمياس" الذي عدد يف أنواع د ت إذاالّتشاكال
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وانتقل يف ، 1قد يتعدد وقد يُزدوج." الّتشاكلوآخر حممويل أو فاعلي، وآخر جزئي، وآخر كلي، كما أّن هذا 

املعنوية املوجودة يف القصيدة من خالل تتبعه جلزيئات الكالم ت الّتشاكالحتليله إىل البنية العميقة حماوال استخراج 

 2"ر.تشار والتباين قائم على االحنصاقائم على االن الّتشاكل" ف

 ي االنتشاري يف بعض اللوحات الشعرية:الّتشاكلوهذه ّناذج من بعض حتليالته هلذا املستوى 

 ورالن   الوحدة الشعرية األولى: وأذكر من شتاء القرية النّضاح فيه 

 :رأذك   -1

" نلفي يف هذا املقوم معىن انتشار الوعي عرب شريط الذاكرة اخللفية الستعادة شيء كان منسيا، أو شاحبا. 

فالذكرى فيها معىن االنتشار القائم يف رجوع الزمن بسرعة مذهلة حنو الوراء والتوقف لدى نقطة معينة منه. وهبذا 

من احلاضر حنو )ر أذكر( تشاكال وتباينا معا يتجليان يف كون االنتشا) املنظور من القراءة ميكن أن نلفي يف مقوم

املاضي( ينتهي آخر األمر إىل نقطة حمددة من الذاكرة، ال تستطيع جماوزهتا إىل ما وراءها ليجسد هذا املظهر من 

 3".الكالم معىن االحنصار

ة واالحنصارية يف جسد القصيدة وبنّي من خالل هذا الّتحليل يتضح أّن "مرتاضا" قد تتبع حضور االنتشاري

أذكر(. فالعودة بالذاكرة من احلاضر إىل املاضي فيه انتشارية، والتوقف بالذاكرة يف زمن ) لنا هذين األمرين يف لفظ

 أذكر( فيه تشاكل وتباين معا.) ما فيه احنصارية، وعليه فلفظ
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 :حابخلل السّ  -2

قابل للذوبان فهو أيضا من هذا املنظور منتشر. وهو م متحرك، ئحاب ينتشر وهو منتشر. وهو عا"السّ 

عبارة عن جمموعة من جزيئات املاء املتناهية الصغر، سائلة كانت أم صلبة، تتماسك يف اجلو بفضل احلركات 

وميكن أن نتصور . هو يالزمهاة يف اجلو منتشرة فيه و العمودية يف اهلواء، فالسحاب من هذا الوجه كتلة متحرك

ا حيتمل تباينا حبكم ما فيه من احنصارية تتجسد يف أّنك إذا راعيت السحاب من زاوية معينة من السحاب مقوم

األرض أو زاوية معينة من الفضاء، إذا ما علوت السحاب فإّن بصرك يرتد إليك خاسئا حسريا حني ينتهي إىل 

  1".نقطة من احلّيز ال يعدوها

 ملعجمي ملعاين املفردات اللغوية حتليال شبيها بالشرح ا الوحدات اللفظيةمرتاض  ويف هذا األّنوذج حلل

، فهذا املفهوم يبدو بديهيا وال جدوى منه 2."]...[فالسحاب عبارة عن جمموعة من جزيئات املاء املتناهية الّصغر"

صارية، يف هذا الّتحليل، أّما االنتشارية يف لفظ السحاب فتكمن يف أنّه متحرك ينتقل يف اهلواء، وفيه أيضا احن

 حيث أّن زاوية النظر جتعل ذلك السحاب ينتهي إىل حيز ال يعدوه.

 ثانيا: اللوحة الشعرية السادسة

 هبُ ال الذ   وارُ األنُ  وليدكَ  اجُ تَ )

 األعمى  يربئُ لب منه اآلخرين، سَ صْ يُ سَ 

 ّده التعبتا هَ من قرار القرب ميّ  بعثُ ويَ 

 حمااللّ  ظمهُ و عَ كسُ فر الطويل إىل ظالم املوت، يَ من السّ 

                                                           
 . 37، 36ائي للخطاب الشعري، مرجع سبق ذكره، صييمعبد امللك مرتاض: الّتحليل السّ  -1
 .36املرجع نفسه، ص  -2



 الفصل الثاني:                                                                    النقد المضموني للكتاب
 

60 
 

 1(! لثلجي فهو حببه يثبوقد قلبه اويُ 

ابتدأ حتليله هلذه اللوحة بإعطاء شرح ملا قصده الشاعر يف قصيدته، حيث رأى بأّّنا وردت يف سياق اخلرب 

اإليقاعي  الّتشاكلوتسرد وقائع سرية املسيح ومعجزاته، كما كشف عن عدة تشاكالت يف هذه اللوحة ك

تشارية، فانطلق من الوحدة األوىل يف اللوحة الشعرية السادسة اليت واإليقاع النحوي رابطا إياها باالن واملورفولوجي

 يقول فيها:

 الوحدة الشعرية األولى: تاج وليدك األنوار ال الذهب 

 :تاج -1

"حيث إّن هذا املقوم يكون عبارة عن إبراز شيء مذهب ومرّصع على الرأس، والرأس أعلى ما يف جسم 

يكون ذلك مبنزلة إظهار لزينة يقصد منها التباهي والتفاخر من جهة، كما قد اإلنسان، فإذا وضع فوقه التاج فإّّنا 

 يكون ذلك مبنزلة الزيادة يف ارتفاع هذا الرأس وظهوره من جهة أخرى، ما يعزز من معىن االنتشارية فيه.

 :األنوار -2

انتشارية  النور من حيث هو انتشار حلبات ضوئية حتيل الظالم إىل حيز مرئي مكشوف فيكون النور قوة

 2تظهر كل ما تقع عليه العني."

 :الذهب -3

" اللمعان الذي فيه جيعله يلمع فينتشر ملعانه، كالربيق الذي يكون للذهب، حىت تتحلى به املرأة لتتجمل 

تاج، النور، الذهب( ) فيكفيه ما فيه من صفرة، أو محرة، أو بياض ناصع، وميكن أن نقرأ املقومات الثالثة السابقة
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اجلمايل، حيث أّن كال من التاج، والنور والذهب يتشاكل من حيث اللمعان الرامز، هنا  الّتشاكلة حتت قراء

  1التاج، الذهب(.") لقيمة مجالية كما يتشاكل من حيث القيمة املادية،

الرأس إذا مرتاض انطلق يف حتليله هلذه الوحدة من جزيئات بسيطة بديهية، فالتاج أكيد يوضع فوق 

عته براق والمع، والنور حيمل معىن الضياء واللمعان أيضا، فهذه املقومات الثالثة تشرتك يف خصائص بطبي والذهب

من هلا االنتشارية، فالنور ينتشر ليزيل الظالم وفق حيز مشرتكة هي اللمعان والربيق مما جعلها تتشاكل وبالتايل ضَ 

 نفس اللوحة الشعرية إىل الوحدة اخلامسة: وانتقل مرتاض يف حتليله من مرئي، والذهب منتشر بفضل ملعانه.

 الوحدة الشعرية الخامسة: ويوقد قلبه الثلجي، فهو بحبه يثب

  :اإليقاد -1

إخراج طاقة نارية كانت كامنة لشيء قابل لالحرتاق، أصال ليستحيل جوهرا جديدا هو النار  "اإليقاد:

املوقدة. واصطناع اإليقاد للقلب هنا انزياح جعل اللغة الشعرية ترقى إىل مستواها الشعري األعلى كالثلج الذي 

انزياح أسلويب ويف اإليقاد من  وضع صفة هلذا القلب الذي كان ميتا مث بعث حيا بفضل معجزة عيسى، وفيه أيضا

   2معاين النار ما هو واضح باد."

 :يثب -2

ومثل ذلك يقال يف الوثب الذي هو بروز وارتفاع وانتشار يف احلّيز ألّن الذي يثب يكون إّما مضطجعا "

 فيجلس، وإّما جالسا فينهض وإّما قائما فيعدو ويركض. كل األطوار يتسم فعله باحلركية كما تتسم حركيته

باالنتشارية بانتقاهلا من طور إىل طور، أو من حال إىل حال أو من مكان إىل مكان، وإذا فمعظم املقومات اليت 
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تتخذ هلا موقعا يف وحدات هذا املقطع من حيث أّّنا مقومات إسرتاتيجية ميكن أن جتري القراءة فيها على 

  1تشاكلية انتشارية ما يوّحد نسق اللغة الشعرية عربها."

مرتاض يف حتليله هذا على اللغة اليت حققت اجلمالية والشعرية هلذه الوحدة، وذلك من خالل انزياح  ركز

توقد الكالم عن املألوف، وجتلى ذلك يف لفظ يوقد قلبه الثلجي، والشيء املتعارف عليه هو أّن النار هي اليت 

يد، فتحول من قلب ثلجي إىل قلب القلب. غري أّن هذا القلب بفضل احلّب بعثت فيه احلياة من جد وليس

يثب، والوثب من طبيعته االنتشارية واحلركية، واملالحظ أيضا أّن " مرتاضا" يف هذا الّتحليل أدرك تلك العناصر 

 ت والتباينات املوجودة فيها.الّتشاكالأدرك و اجلمالية اليت حققت الشعرية واجلمالية هلذه الوحدة، 

كفاءته استطاع تطبيق ما جاء به يف مقدمته املنهجية، وهذا دليل على  وميكن القول يف األخري أنّه قد 

خصوصا وأنّه قد طوع الّنص العريب هلما، غري أّن ما يؤخذ عليه يف حتليله هلذا  الّتشاكلو إلجرائي التباين  واستيعابه

الّنص مجاليته، وكأّن املستوى هو الغوص يف تفاصيل وجزيئات الكالم، حيث قّطع الّنص أشالًء وشظايا مّما أفقد 

 الّناقد حيلل يف أبيات وليس يف نص ككل متكامل.     
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 :يابقراءة في مستوى الحّيز والّتحّيز في لغة الشعر لدى السّ  -3

أعاد "مرتاض" يف هذا املستوى تكرارا ملفهوم احلّيز والّتحّيز والذي أتى على ذكرمها يف مقدمته املنهجية، مث 

 وتقصي هذه األحياز عرب اللوحات الشعرية اإلحدى عشرة:بدأ مباشرة يف تتبع 

 أّوال: اللوحة الشعرية األولى

 الوحدة الشعرية األولى: شتاء القرية النّضاح

الشتاء، القرية، النّضاح(، وصّنفها ضمن أحياز بداية : )ثالثة مقوماتاستخرج " مرتاض" من هذه الوحدة 

النّضاح(، فالشتاء هو حيز زماين ألنّه فصل حيوي ثالثة ) القرية(، واحلال) شتاء(، واحلّيز املكاين) باحلّيز الزماين

أشهر هلا خصائص مميزة، وهو مبثابة ظرف لذكريات عاشها الشاعر، أّما القرية فهي حيز مكاين قضى فيه الشاعر 

 تلك الذكريات، وأّما النّضاح فهي حال القرية والشتاء وتتميز بالرطوبة.

تفاعل فيما بينها، وهذا التفاعل حيدث من خالل أّن حيز الشتاء هو احلّيز املهيمن كل هذه األحياز ت

واملسيطر واألكثر تأثريا يف الّنص ملا هلذا احلّيز من وقع يف نفسية الشاعر، وألّّنا تؤثر أيضا يف باقي األحياز وقد 

ه عندها فمثال: لفظ القرية غالبا ما جند استطاع "مرتاض" إدراك اجلمالية والشعرية اليت ختلقها هذه األحياز بوقوف

الشعراء والفنانني يلجأون إىل استعماله، فهو مبثابة فضاء حامل جيد فيه الشعراء متنفسهم، وارتباط القرية بفصل 

الشتاء يوحي جبمال هذا احلّيز ومتيزه، وجيعل منه فضاًء رائعا لّلغة الشعرية، وهذا ما جنده واضحا يف تعريف " 

لحّيز يف قوله: "هو كل فراغ أو حركة أو اجتاه أو بعد أو طول أو عرض أو حجم أيضا ولكن ممّا ينشأ مرتاض" ل

فللحيز وظيفة وقيمة مجالية يف بنية اخلطاب الشعري، وهذا ما حاول  "مرتاض" إبرازه  ،1عن شطحات اخليال."

 من خالل حتليالته.
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 ثانيا: اللوحة الشعرية الخامسة

 طر كل ما سعفهتظّل متُ  يثُ خل حَ "وحتت النّ 

 هي تفجر: إنّه الّرطبقائع و راقصت الفَ تَ 

 هي هتز يف هلفه ساقطت يف يد العذراء و تَ 

 1الفرعاء."النخلة جبذع 

ركز مرتاض يف حتليله هلذه اللوحة على احلّيز املكاين على حساب احلّيز الزماين، وذلك حلضوره القوي يف 

ّسعف، يد العذراء(، فكلها أماكن، فالّنخل ال ينبت إال يف مكان ذي النخل، الّرطب، الفقائع، الاللوحة: )

شكال خصائص مناخية، والّسعف هو تلك األوراق اخلضراء اليت تتدىل على جنبات الّنخلة وبالتايل فهي تتخذ 

 ، وأّما الّرطب يتخذ له موقعا ومكانا حني يتساقط يف يد العذراء، بفعل هزها جلذع النخلة.وحيزا

اع " مرتاض" أن يلفت انتباهنا يف هذه اللوحة إىل أمر مجايل جعل احلّيز الشعري يتميز عن باقي واستط

العجائبية وتتجلى هذه  2األحياز يف اللوحات الشعرية األخرى، وهو ظهور العجائبية واإلعجازية يف هذا احلّيز.

أن هتز جبذع الّنخلة لتتساقط عليها رطبا يف قصة مرمي العذراء اليت استطاعت رغم الّتعب واإلرهاق  واإلعجازية

جنيا، وكيف استحال اجلذع اليابس بقدرة اهلل إىل خنلة مثمرة بالّرطب اجلِن. إذا هذه اإلعجازية يف احلّيز الشعري 

 خلقت تفردا ومجالية متميزة يف هذه اللوحة.

 ثالثا: اللوحة الشعرية التاسعة 

 روب، مقص هذا اهلاطل املدرارطعت الدُ قَ "ت

 واهاطّعها ورَ قَ 
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 وطوقت املعابر من جذوع الّنخل يف األمطار

 كغرقى من سفينة سندباد، كقصته اخلضراء أرجاءها وخاّلها

 إىل الغد أمحد الناطور وهو يدير يف الغرفة

 كؤوس الشاي، يلمس بندقيته يسعل مث يعرب طرفه الشرفة

 وخيرتق الظالم

 وصاح يا جدي، أخي الثرثار

 ق املبتل ننظر؟أّنكث يف ظالل اجلوس

  1مىت يتوقف املطر."

ابتدأ مرتاض يف حتليله هلذه اللوحة الشعرية كالعادة باستخراج األحياز املوجودة فيها، ورأى بأّنّا أحياز 

تتميز بالّسائلية حيث أّن معظم هذه األحياز تدل على املاء والتدّفق والّسيالن غري أنّه وقف عند أقرهبا داللة 

األحياز هو الّدروب وهي مسالك ضيقة وممرات متنوعة ومتشعبة، فهو بذلك حيز متشّعب وما للماء، وأول هذه 

زاده تشّعبا لفظ تقطّعت، فتقطع الدروب يدل على امتدادها وانتشارها، والتقطيع هو جتزيء للحيز إىل أحياز 

يف للمطر اهلاطل أن صغرية، وهذا التقطيع ال جيري يف سياق حقيقي إّّنا يف سياق جمازي وهو انزياح، فك

 يستحيل إىل مقص يقّطع الدروب وُيشتت بعضها عن بعض.

مث ينتقل إىل حيز آخر وهو املعابر، ويوضح بأنّه حيز يتسم بالضيق الشديد، كون هذه العابر ليست دروبا 

ميز حقيقية بل هي مستحدثة يُلجأ إليها عند الضرورة، ويلي هذا احلّيز حيز آخر هو سفينة السندباد، ويت

بالّسائلية، حيث أّن السفينة موجودة يف البحر، إضافة إىل أّن احلّيز يتسم بالشسوع واخلطورة أيضا، فاقرتان 

 السفينة بالسندباد داللة على املغامرة واخلطورة.
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يف حتليله هلذا املستوى كان أكثر دقة يف الّتحليل، إذ أنّه مل يستغرق يف  ويف األخري ميكن القول أّن مرتاضا

، التباين(، بل كان يركز على األحياز املهمة يف الّتشاكل) اجلزيئات والتفاصيل، اليت أطال فيها يف املستوى األول

حيث رأى يف تلك  اللوحة الشعرية، أضف إىل ذلك دراسته للصور واإلحياءات الكامنة يف اللوحات الشعرية،

أنّه متكن من إسقاط مفاهيم كل من احلّيز والّتحّيز على قصيدة بدر شاكر  مجالية. كماحياز أبعادا خيالية ختلق األ

 شناشيل ابنة اجلليب(.السياب )
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 القرينة:توى الّتحليل بإجراءات المماثل و قراءة في مس -4

املالحظ يف حتليل " مرتاض" هلذا املستوى أنّه قد وسع يف إجرائي املماثل والقرينة، وذهب هبما بعيدا يف 

حتليل الّنص الشعري خبالف ما كانا عليه مع بريس وقرمياس وكريستيفا، حني رأوا يف املماثل والقرينة " الشيء الذي 

طابقة للصورة الغائبة وكل أثر مرتوك على شيء آخر، أو قل مياثل اآلخر يف العامل اخلارجي، أي الصورة احلاضرة امل

 1رمبا يف اللمس أيضا."حاضر يف الذهن أو يف العني، أو يف السمع أو يف الشم، و إنّه كل شيء 

ا ال يقيموّنا إال على أساس احلواس اخلمس بينما "مرتاض" يرى يف هذين اإلجراءين مفهوما قادرا هم إذً فَ 

يل التخصيب واإلثراء، فال يبقى املماثل جمرد إجراء قابل للخضوع فقط ولكن " شيء مقتدر على التفاعل وبالتا

على التفاعل والتخاصب. وإذا على التماثل عرب اخلطاب األديب بعامة واخلطاب الشعري خباصته مع العناصر 

 ، وإذا عدنا إىل بعض حتليالته نراه يطبق هذه الرؤية بوضوح.2السيمائية الفاعلة."

 ّوال: اللوحة الشعرية األولىأ

 :وأذكر -1

الذكرى مماثل لزمن ممتد من احلاضر إىل املاضي امتدادا ومهيا ولكنه امتداد وارد، كما أّن الذكرى، ترد " إّن 

فاستحضار هذه الذكريات، عن طريق مقوم " وأذكر"  […] مذهلةمماثال لشحنة زمنية تسري يف الذاكرة بسرعة 

، يرى عبد املالك مرتاض يف لفظ " وأذكر" مماثال 3إدراكية لشيء كان قد وقع بنفسه، قدميا." هو صورة مماثلية

معنويا وهو مسة حاضرة دالة على مسة غائبة، حيث أّن الشاعر عاد بذاكرته إىل زمن مضى، وكأّن " وأذكر" صورة 

 ن إطار احلواس.بالتايل فاملماثل هنا " وأذكر" خيرج عإدراكية حاضرة ملا هو غائب عنها و 
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 :طفال كنت أبتسم -2

"فلنتساءل تارة أخرى مل يبتسم األطفال؟ أيكون ذلك جملرد بله يعتورهم، ورعونة تتأوهبم؟ وإذًا مل حينئذ 

ببه، يف رأينا، شيء يبكون؟ وبإثارة البكاء هنا تطفر الداللة احلقيقية لفعل االبتسام الوارد يف هذا املقطع الذي س

، استخرج "مرتاض" من هذه الوحدة قرينة تكمن يف مقوم أبتسم وهي مظهر 1مسعد هنا."خارجي مجيل ومفرح و 

 بصري، ومقوم ابتسم إذا قرينة لشيء خارجي أوجد تلك السعادة، وعليه فهو استطاع إدراك مفهوم القرينة.

 ثانيا: اللوحة الشعرية الثانية 

 :اللعب -1

" ملاذا نلعب؟ وقل ملاذا ال نلعب؟ وهل إّّنا نلعب لعبا يكون مبعىن الفوضى والعبث، كما جييء ذلك بعض 

، علل وعواملوالعبث قائم على  […]األطفال وهم يركضون هنا وهناك، دون أي غاية تذكر، أو هدف ُيشكر؟ 

ان األطفال الفقراء، أبناء الفقراء ال يكادون وأدىن هذه العلل ورودا، هنا فراغ هؤالء األطفال وترفهم وغناهم إذا ك

يفرغون للهو واللعب منذ نعومة أظافرهم، إذ يضطرون إىل إعانة أهليهم فرتاهم يكدحون حيث ما أكثر ما نلفي 

 2."[…]صبية يعملون يف حقول أو ينصبون يف معامل 

ن، فالزمن متجسد يف أيام أدرك "مرتاض" قرينة أخرى يف مقوم اللعب، وهذا املقوم مرتبط بزمان ومكا

الصبا، واملكان هو الغابة، وارتباط اللعب هبذين الظرفني يراد به العبث، ولكّنه عبث قائم على علة وسبب، وعلة 

اللعب هنا حسب "مرتاض" مرتبطة بعامل الفراغ والرتف، إذ يوجد أطفال يف سن اللعب، ولكن ال يلعبون لغياب 

 فقراء.علة الفراغ والرتف وهم أبناء ال
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 ثالثا: اللوحة الشعرية الثالثة

 :وأشعلهن -1

" اإلشعال، إشعال النار بثقاب يعِن نشر جوهر مل يكن من قبل موجودا يف الظاهر، وذلك على الرغم من 

 أخرى. وإذنأّن صورته الكامنة كانت افرتاضا، حاضرة يف املادة املشتعلة من جهة، ويف املادة املشعلة من جهة 

واد فالنار اليت اشتعلت، ال ينبغي هلا أن تكون إال صورة للنار اليت كانت كامنة يف جوهر الثقوب اليت تشعلها، وامل

 واللمس والسمعفإنّه سيكون حينئذ قائما على اصطناع البصر،  إذا تقبلنا هذا املماثل،و اليت تشتعل فيها أو منها، 

 1والشم مجيعا."

وبريس أكد مرتاض يف هذه اللوحة على فكرة تركيبية القرينة هذه الفكرة اليت غابت عند كل من غرمياس 

الذي  واالنزياحي، مغفلني اجلانب اجلمايل 2، إذ رأى هؤالء أّن القرينة ختضع لعلة سببية منطقية فقط.وكريستيفا

إذا اجتمعت فيه حاسة البصر واللمس والسمع  أشعلهن(ختلقه تركيبية القرينة، وهذه الرتكيبية تكمن يف لفظ)

 والشم مجيعا، فالنار املشتعلة تُرى بالعني، وإذا اقرتبت منها أحرقتك، أّما الشم فيأيت عن طريق عبق النار املشتعلة.

 رابعا: اللوحة الشعرية التاسعة

 الدروب، مقص هذا الهاطل المدرار تقطعت -1

 ال يوجد درب دون مكان ينتشر فيه وهي قرينة بصرية، إذاستخرج " مرتاض" من هذه الوحدة قرينة 

أيضا عن علة تقطيع الدروب اليت أدت إىل فاملكان هو الذي مّكن هذه الدروب من االمتداد، كما كشف لنا 

 انتشارها وهي " اهلاطل املدرار"، وهي أيضا قرينة بصرية.
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 بندقيتهيلمس  -2

رمز بدال من املماثل والقرينة، والرمز هنا يكمن يف مقوم أّما يف هذه الوحدة فقد اختار مرتاض لفظ ال

إىل الناطور للداللة على وظيفة البندقية وهي جملرد التخويف غري البندقية، ورمزية البندقية بصرية، وهذا الرمز ُأضيف 

 والقمع الفعليني.املصطحب بالرعب 

 وصاح يا جدي -3

وهي قرينة صوتية، تقوم على االستنكار يف دميومة  وهنا أيضا استخرج "مرتاض" قرينة متكن يف الصياح

 البقاء يف مكان واحد:

 سَ يف ظالل اجلوْ  كثُ أّنَ  
ُ
 ظر؟بتل ننتَ ق امل

 توقف املطر؟ىت يَ مَ 

واملالحظ يف قراءة "مرتاض" من خالل إعماله إلجرائي املماثل والقرينة، أنّه فتح الباب أمام قراءة الّسمات  

ما أنّه مل يبتعد عن املفهوم البريسي للقرينة، لكّنه كعادته تناوله بشكل كقرائن تارة وكمماثالت تارة أخرى، ك

أديبا موّسع يف قوله: " فقد توسعنا يف مفهومي القرينة واملماثل معا توسعه رمبا مل ختطر خبلد بريس الذي مل يكن 

  1للخطاب الشعري." حملال

لدى بريس وهو مصطلح املماثل، ودأب أضف إىل هذا أنّه قد اصطنع مصطلحا مرادفا ملصطلح القرينة 

على إخضاع جل الّنصوص الشعرية اليت تناوهلا بالّتحليل هلذين اإلجراءين، كما أنّه كان دائما حريصا على إجياد 

 العلل املوجودة يف القرائن اليت استخرجها خاصة وأّن املماثل أو القرينة من شروطهما الّسببية.
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تبع هذا البحث خبامتة هي عبارة عن يميائية عند عبد امللك مرتاض كان علينا أن ن  ويف األخري وبعد تقصينا للس   

 لة ملا جاء يف ثناياه، وميكن أن نلخصها يف أربعة عناصر هي:حمص  

ّال:ّالس يميائيةّعندّعبدّالملكّمرتاضأوّ 

ا باملناهج عبد امللك من طليعة النقاد املتأثرين باملناهج احلداثية الغربية، إذ تدرج يف مساره النقدي بدء   -1

 سقية.إىل املناهج الن   السياقية وصوال

على منهج واحد ما جعله يتبىن فكرة الالمنهج، هذه الفكرة اليت اضطرته إىل  عبد امللك مرتاض ال يستقر   -2

 هجي.تبين فكرة الرتكيب املن

جسد عبد امللك مرتاض فكرة الرتكيب املنهجي يف كثري من كتبه اليت مجع فيها بني املنهج الس يميائي  -3

 واملنهج التفكيكي خصوصا.

 يعد كتابه التحليل الس يميائي للخطاب الشعري من الكتب اليت نظر وطبق فيها للمنهج الس يميائي. -4

 واحلداثة الغربية.ألصالة الرتاثية ه النقدية بني اروافد كتابه  مقدمةبدت يف  -5

)التشاكل والتباين، احليز والتحيز، املماثل احتوى كتابه على مقدمة منهجية وثالث مستويات سيميائية  -6

 .والقرينة(

من ملكة بيانية، إذ مل ختل كتاباته  أسهم عبد امللك مرتاض يف خدمة اللغة العربية والنقد األديب مبا أوتيه -7

 النقدية من اللغة اجلمالية الشعرية.

 . يةأكدت جتربته النقدية أنه باإلمكان دراسة نص قدمي بأدوات منهجية حداث -8

ّنّعندّعبدّالملكّمرتاضشاكلّوالتبايثانيا:ّالتّ 

 التباين على نص شناشيل ابنة اجلليب.طبق مرتاض إجرائي التشاكل و  -1



                                                                                                          خامتة

 

72 
 

أدرك مرتاض عدة تشاكالت يف نص السياب: تشاكالت مورفولوجية، تشاكالت صوتية، تشاكالت  -2

 حنوية.

 أكد مرتاض على وجود التباين يف البالغة العربية مبسميات كاخلرب واإلنشاء، الطباق،املقابلة. -3

 التباين.القيمة الفنية إلجرائي التشاكل و ركز مرتاض على العنصر اجلمايل و  -4

ّحيزّعندّعبدّالملكّمرتاضالحيزّوّالتّ ثالثا:ّ

 استخرج عبد امللك مرتاض عدة أحياز من نص شناشيل ابنة اجلليب أحياز زمانية، أحياز مكانية. -1

 ركز مرتاض أيضا على العنصر اجلمايل الذي ختلقه األحياز عرب اللوحات الشعرية. -2

ّرابعا:ّالمماثلّوّالقرينةّعندّعبدّالملكّمرتاض

 .القرينةمرتاض مصطلحي التماثل والعلم يف مقابل مصطلحي املماثل و بد امللك ع اصطنع -1

 وسع عبد امللك مرتاض من مصطلحي املماثل والقرينة حيث ربطهما باجلانب املعنوي. -2

 طبق مرتاض إجرائي املماثل والقرينة على نص السياب، فوقف عند عدة مماثالت وقرائن عرب اللوحات. -3

 املستويات بالتعمق يف اجلزئيات و الغوص يف التفاصيل.متتاز حتليالت مرتاض عرب هذه  -4

اخليال الكامنة يف نص شناشيل ابنة اجلليب تقصى عبد امللك مرتاض عرب هذه املستويات مواطن اجلمال و  -5

 االنزياحات.من خالل رصده للصور و 
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سيميائية النص  -
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قاموس املصطلحات  -
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 عبد السالم املسدي -
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 قاسم مقداد -
 سعيد علوش -

 عبد امللك مرتاض  -
 رشيد بن مالك -
 

 حسني مخري -

 
 
 
 

 سيميائية

ترمجة كتاب) التأويل بني  -
 الّسيميائيات والتفكيكية(

ترمجة) علم الّنص(  -
، 70،71لكريستيفا 

19. 
 

 

 سعيد بنكراد -
 

 فريد الزّاهي -

 
 سيميائيات
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 لخصامل
الّسيميائية علم حديث النشأة، تبلور يف مطلع القرن العشرين مع الّلسانيات احلديثة اليت أرست دعائمها 

 الّلسانيات البنيوية، وتعرف بعلم العالمات أي العلم الذي يبحث يف العالمات لغوية كانت أو غري لغوية.

وإن كان هذا العلم قد ظهر يف مطلع القرن العشرين مع الغربيني فهذا ال ينفي وجود إرهاصات سيميائية 
، واليت  trace, indiceيف الرتاثني العريب و الغريب على حد سواء، ففي الّنقد الغريب جند مصطلحات من قبيل

،وأول ظهور هلذا املصطلح كان يف جمال والذي يعين عالمة  sémiotiqueحتيل كلها إىل اجلذر الّلغوي ملصطلح
 الطب، من خالل تتبع عالمات وأعراض املرضى.

أّما يف العصر احلديث فكانت البداية الفعلية والتأسيسية هلذا العلم مع ديسوسري بعد نشر كتابه حماضرات 
لنفس العلم وهو  ، حتت مسمى الّسيميولوجيا، وظهر مصطلح آخر يف الساحة الغربية1916يف األلسنية العامة 

الّسيميوطيقا )بريس(، وهنا جتلت إشكالية تعدد املصطلح ، وتفرع عن هذا العلم اجتاهات منها: سيميائية 
 التواصل، سيميائية الّداللة، سيميائية الثقافة.

أّما عن الّسيميائية يف الوطن العريب، فقد كانت ضمن حقول معرفية متنوعة، كعلم الّنحو وعلم البالغة. 
ث كانت تعين العالمة اليت يُعلم هبا الشيء سواء يف املعاجم الّلغوية أم يف الشعر، وتطور مدلوهلا مع فالسفة حي

 ومفكرين من أمثال: اجلاحظ، ابن خلدون، ابن حيان لتحيل إىل األمور الغيبية كالسحر والشعوذة.

ريني برزوا يف هذا اجملال خملفني كتبا مل ختل الساحة الّنقدية اجلزائرية من هذا العلم، حيث جند نقادا جزائ
نقدية يف التنظري و الّتطبيق هلذا العلم على رأسهم: رشيد بن مالك، عبد احلميد بورايو، الّسعيد بوطاجني، عبد 

 امللك مرتاض هذا األخري الذي تناولنا أحد كتبه يف التطبيق.

املناهج الغربية وخاصة الّسيميائية حيث حاول وعبد امللك مرتاض من طليعة الّنقاد اجلزائريني الذين تأثرو ب
تطويعها لنصوص تراثية عربية على غرار نص شناشيل ابنة اجلليب والذي خصص له كتاب بعنوان: التحليل 
السيميائي للخطاب الّشعري ومن هنا جاءت إشكالية البحث كالتايل: كيف جتلت معامل الّنظرية الّسيميائية عند 

 تابه؟ وإىل أي مدى استطاع تطبيق إجراءاهتا؟ عبد امللك مرتاض يف ك

أّما اجلانب الّتطبيقي فقد ضّم فصلني: األول بعنوان: مقاربة سيميائية للكتاب ضّم ثالثة عناصر هي 
سيمياء الغالف، سيمياء العنوان، سيمياء الّصورة، والثاين بعنوان: الّنقد املضموين للكتاب، تضمن أربعة عناصر 

مة الكتاب، قراءة يف مستوى الّتشاكل والّتباين يف لغة الشعر لدى الّسياب،قراءة يف مستوى هي: قراءة يف مقد
 احلّيز و الّتحّيز يف لغة الشعر لدى الّسياب، قراءة يف مستوى الّتحليل بإجراءات املماثل و القرينة.



 

الّنص األديب،  كانت مقدمة الكتاب عبارة عن مدخل نظري نظّر فيه ملرتاض جلملة من القضايا منها:
القراءة الّسيميائية، املنهج، إىل جانب التنظري يف بعض اإلجراءات الّسيميائية، واليت طّبقها على نص شناشيل ابنة 
اجلليب، أّما عن مستوى الّتشاكل و الّتباين أدرك فيه مرتاض  عدة تشاكالت مورفولوجية وتشاكالت صوتية 

توى على وجود مصطلح التباين يف البالغة العربية مبسميات مغايرة  وأخرى حنوية، كما أكد من خالل هذا املس
 كاخلرب و اإلنشاء.

ويف مستوى احلّيز والّتحّيز استخرج مرتاض عدة أحياز من نص شناشيل زمانية ومكانية ، كما ركز على 
ّتماثل والعلم يف العنصر اجلمايل الذي ختلقه هذه األحياز، ويف مستوى املماثل والقرينة فقد اصطنع مصطلحي ال

 مقابل مصطلحي املماثل والقرينة، ووسع من هذين املصطلحني وربطهما باجلانب املعنوي. 

 ويف آخر حبثنا خلصنا إىل خامتة كانت عبارة عن نتائج منها: 

 وات منهجية حداثية.أكدت جتربة عبد امللك مرتاض الّنقدية أنّه باإلمكان دراسة نص قدمي بأد -
 متتاز حتليالته عرب هذه املستويات بالّتعمق يف اجلزئيات و الغوص يف الّتفاصيل. -
 بدت يف مقدمة كتابه روافده الّنقدية بني األصالة الرتاثية و احلداثة الغربية. -
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