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 رسالة مقدمة لنيؿ درجة دكتكراه العمـك في اآلداب  كالمغة العربية
 -ات العربية" تخصص: "السردي -

 إعداد الطالبة:                                     إشراؼ األستاذ الدكتكر:
 جريكم آسيا                                                   بف غنيسة نصر الديف

  -أعضاء لجنة المناقشة -

 ق3313/ 3311السنة الجامعية  :                          
 ـ 2131/ 2132                                                

 الصفة     الجامعة      الرتبة       االسـ ك المقب
 رئيسا بسكرة أستاذ مفقكدة الصالح

 مشرفا كمقررا بسكرة أستاذ بف غنيسة نصرالديف
 عضكا خنشمة أستاذ األطرش يكسؼ
 عضكا باتنة أستاذ بكدربالة الطيب
 عضكا بسكرة أستاذ  محاضر  )أ( مداس أحمد
 عضكا خنشمة أستاذ   محاضر )أ( رقيؽ ميمكد

 السيميائية السردية مف البنية إلى الداللة
    -دراسة في ثالثية "حكاية بحار" لحنا مينة -



 

 

 

 

                  

 

 

 

                

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

يَن الَ يُْؤِمنُوَن ب ﴿ ِ بُوا ِبئَاََيتِنَا َواَّلذ يَن كَذذ ِ ٓ َوالَ تَتَِبْع أَْهَواَء اَّلذ ْم يَْعِدلُونَ ْْلَِخَرِة َوُُهْ ِبرَ آ ِ  ﴾ّّبِ

 (150سكرة األنعاـ اآلية:)                 

       

ا  تََراُُه ُركذًعا﴿           ِ َوِرْضَواًن ميـَـاُهـْم ِِف ُوُجوِههِْم ِمْن أَثَِر  ُُسذًدا يَبْتَُغوَن فَْضاًل ِمَن اَّللذ  س ِ
 
ُجوِد  أ  ﴾لسُّ

 (29ية:)سكرة الفتح اآل                               

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 شكر كعرفاف
 نشكر اهلل القدير الذم خمؽ الخمؽ بقدرتو كأنارىـ بأحكامو كأعزّىـ بدينو

 كأكرميـ بنبيو صّمى اهلل كسمـّ إلى مف ال يكفيو كؿ الكالـ.

 

 أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى األستاذ الدكتكر " بف غنيسة نصر الديف" الذم

 كتكجيياتو القيّمة فمو كؿ ساعدني عمى إنجاز ىذه الرسالة بنصائحو

 الشكر ك التقدير.

 

 ككما أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى السادة األساتذة أعضاء لجنة المناقشة عمى

 قبكليـ مناقشة رسالتي فميـ كؿ االحتراـ كالتقدير.
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يميائية عرفت النظرية السيميائية مع بداية الستينيات تطكرا ممحكظا مع ميبلد الس
، (Greimas)التي يتزعميا غريماس ) (L’Ecole de Parisالسردية لمدرسة باريس 

كمعو عرفت النظرية تحكال ابستيمكلكجيا، حيث تأسست السيميائية السردية عمى جممة مف 
ف  القكاعد كالمفاىيـ التي تسيـ في تفكيؾ الخطاب السردم كتحميؿ مختمؼ النصكص. كا 

فاىيـ يقتضي منا البحث عف الخمفية االبستيمكلكجية لنظرية الكشؼ عف القكاعد ك الم
ريماس، كضبط التحكؿ المعرفي لمسيميائية السردية ،كالغكص في ركافد النظرية غ

المختمفة ثـ تحديد المفاىيـ االجرائية مف مرحمة المكاسب )سيميائية العمؿ( إلى مرحمة 
ي الجياز المعرفي لمنظرية مساعدا المشاريع )سيميائية األىكاء(.كلقد كاف ىذا الغكص ف

لمكشؼ  عف مفاتيح السيميائية التي نتخذىا كأداة إجرائية لدراسة مدكنة عربية ،كلقد انبثؽ 
 مف لقاء النظرية بالتطبيؽ مجمكعة إشكاليات نطرحيا في شكؿ أسئمة كاآلتي :   

 ىؿ يمكف استخبلص سيميائية األىكاء مف خبلؿ دراسة  سيميائية العمؿ؟. -

 ؿ ىناؾ مفاىيـ في سيميائية األىكاء تقابؿ سيميائية العمؿ؟.ى -

ىؿ يمكف استخبلص الدكر االستيكائي لمممثؿ إلى جانب الدكر العاممي كالدكر  -
 التيماتيكي؟.

ىؿ يمكف تطبيؽ سيميائية األىكاء في المستكيات الثبلثة: )الخطابي كالسردم،  -
 كالمنطقي الداللي(؟.

طبيقي يصمح أف يككف  مختبرا  لدراسة  ىذه كسعيا منا لمبحث عف مجاؿ ت
االشكاليات كغيرىا  كقع اختيارنا عمى مدكنة عربية  متمثمة في أحد أعماؿ الركائي 
السكرم "حنا مينة" كالمتمثمة في ثبلثية "حكاية بحار" محاكليف قدر اإلمكاف دراسة مفاىيـ 

ء في المستكيات الثبلثة )السردم السيميائية السردية  بيف سيميائية العمؿ كسيميائية األىكا
،كالخطابي ،ك الداللي المنطقي ( كالبحث عف الداللة مف البنية السردية لمثبلثية. كعميو  

 "السيميائية السردية مف البنية إلى الداللة"  كانت الدراسة مكسكمة بػ:

 -دراسة في ثالثية "حكاية بحار" لحنا مينة-                                



 

 كيندرج البحث تحت خطة ،آثرنا تشكيميا كتقسيميا كاآلتي:

                            مقّدمة: -

كرد بعنكاف) ركافد السيميائية السردية بحث في المفاىيـ (، كيحتكم الفصؿ األكؿ:  -
عمى دراسة الركافد المرجعية لنظرية "غريماس" ؛ مف الرافد الفمسفي ،كالرافد المساني 

لمعرفي مع تحديد مفاىيـ السيميائية السردية مف مرحمة المكاسب كسيميائية إلى الرافد ا
 العمؿ  إلى مرحمة المشاريع ك سيميائية األىكاء .

دراسة في التركيبة -كيحمؿ عنكاف )المسار العاممي كاالستيكائي الفصؿ الثاني: -
رنامج (،كيحتكم عمى دراسة البرنامج السردم كالب-السردية لثبلثية "حكاية بحار"

 االستيكائي كالخطاطة السردية كالخطاطة االستيكائية.
دراسة في –ككاف بعنكاف)أدكار الممثؿ كثنائية "التفضية" ك "التزميف"  الفصؿ الثالث: -

(، كتقـك الدراسة بضبط األدكار العاممية -التركيبة الخطابية لثبلثية "حكاية بحار"
 ة: ) التفضية ،كالتزميف(.كاالستيكائية  كالتيماتيكية  لمممثؿ ،ك ثنائي

دراسة في التركيبة المنطقية –كيحمؿ عنكاف )البنية ك الكحدات الداللية  الفصؿ الرابع: -
(، كيضـ دراسة الكحدات المعنكية  الصغرل في الداللة -الداللية لثبلثية "حكاية بحار"

    كالكحدات الداللية كالباتيمية ك دراسة البنية كالقيـ الداللية المنطقية .

 : كجاءت عرضا ألىـ النتائج التي تكصمنا إلييا في ىذه الدراسة.الخاتمة -

كتجدر اإلشارة  إلى  كجكد دراسات سابقة تناكلت أعماؿ حنامينة  مف زكايا مختمفة نذكر 
 منيا: 

سعيد بنكراد، سيميكلكجية  الشخصية السردية)ركاية "الشراع كالعاصفة "لحنامينة  -
،حيث درس النسؽ  2001، 1منشر كالتكزيع عماف األردف ،طنمكذجا، دار مجدالكم ل

االيديكلكجي كالبناء العاممي لمشخصيات في الركاية. كلممؤلؼ دراسة لنفس الركاية في 
كتاب آخر مكسـك ب: النص السردم نحك سيميائيات لبليديكلكجيا، دار األماف 



 

الرحمة أك زمف  ،حيث قدـ قراءة حكؿ بناء الركاية مشيرا إلى 1996، 1الرباط،ط
 االستئناس في الركاية.

عدناف بف ذريؿ ،النص كاألسمكبية بيف النظرية كالتطبيؽ ) دراسة( ،منشكرات اتحاد  -
، حيث درس ثبلثية "حكاية بحار"  في الفصؿ الرابع مف 2000كتاب العرب ،دط ،

ألسمكبية مف الكتاب مستخمصا المرجعية التاريخية كالمنظكر السردم  كالحداثة الركائية كا
 الثبلثية .

زىرة ادريس، ثبلثية حنامينة  بيف السيرة الذاتية كالخمؽ الركائي ،مجمة حكليات جامعة -
، حيث أشارت إلى العالـ المتخيؿ كالتجربة الركائية الذاتية 2006، 16، ع2الجزائر ،ج

 لقطاؼ"(. في ثبلثية لحنامينة: ) ركاية "بقايا صكر"، ك ركاية" المستنقع" ، ك ركاية "ا

جريكم آسيا، سيميكلكجية الشخصية الحكائية دراسة في ركاية "الذئب األسكد " لحنامينة  -
،مجمة المخبر أبحاث في المغة كاألدب الجزائرم ،جامعة محمد خيضر بسكرة 

،حيث قمت بدراسة الشخصية الحكائية مف منظكر فميب ىامكف في 2010، 6،الجزائر،ع
 الركاية.

لدراسات أعماؿ حنامينة  مف زكايا متباينة كتكجيات مختمفة باختبلؼ عالجت ىذه ا    
الدراسة)السيميائية ك األسكبية كالبنيكية(. فاختمفت القراءة بطبيعة االجراء في الكشؼ عف 

 ايديكلكجية الكاتب كالتجربة الركائية.

ائي كإجراء كمف الدراسات السابقة ألعماؿ حنامينة حاكلنا التركيز عمى التكجو السيمي   
نقدم  كتحديد مفاىيـ نظرية غريماس مف مرحمة المكاسب )سيميائية العمؿ(إلى مرحمة 
المشاريع )سيميائية األىكاء( باالعتماد عمى المسار التحميمي في الدراسة مف البنية 
السطحية )المستكل الخطابي كالمستكل السردم( إلى البنية العميقة )المستكل المنطقي 

 بلثية "حكاية بحار".  الداللي(في ث



 

 صعكبات في إنجاز البحث، يمكف حصرىا في النقاط اآلتية: تناكلقد جابي 

 صعكبة العثكر عمى المصادر بالمغة الفرنسية، كخاصة فيما يتعمؽ بسيميائية األىكاء. -

 قمة الدراسات التطبيقية في سيميائية العمؿ كفي سيميائية األىكاء. -

 صطمح، فحاكلنا بذلؾ مقاربة المعنى.إشكالية الترجمة كاختبلؼ الم -

 صعكبة الدراسة التطبيقية كصعكبة المزج بيف سيميائية العمؿ كسيميائية األىكاء. -

صعكبة دراسة البنيات العميقة خاصة في عنصر  الكحدات المعنكية الصغرل مف  -
 السيـ كالسيميـ كالمكسيـ.

 لداللية.صعكبة البحث عف القيـ األكسيكلكجية كالدراسة المنطقية ا -

ذا كانت الدراسة قد حققت جزءن مف األىداؼ المسطرة ليا فالفضؿ يعكد إلى تكجييات  كا 
المشرؼ األستاذ الدكتكر "بف غنيسة نصر الديف" الذم تابع مراحؿ ىذه الدراسة مف 
الجانب النظرم إلى الجانب التطبيقي بعناية، فمو خير الجزاء كالشكر، ككما نتقدـ بجزيؿ 

سادة األفاضؿ أعضاء لجنة المناقشة عمى سيرىـ في قراءة الرسالة  فميـ كؿ الشكر إلى ال
االحتراـ كالتقدير، ككما ال ننسى أف نتكجو بالشكر إلى كؿ مف قدـ لنا يد العكف في إنجاز 
ىذه الرسالة ، التي تظؿ ثمرة عمؿ كاجتياد نقدميا لمقراء الكراـ راجيف أف يستفيدكا منيا 

 لجيد المبذكؿ.  كأف يجدكا ما يعكض ا

 

 

 

 

 

 



 

  الفصؿ األكؿ: 
 "مفاىيـ بحث في الالسيميائية السردية ركافد   "

                               السيميائية: نظرية غريماسالركافد المرجعية ل أكال:
 أفالطكف. -1-1ي:  الفمسف دافالر -1 

 أرسطك .      -1-2          
 نيتشو . -3 -1           

 الفمسفة الذرائعية  -4 -1           
 الفمسفة الظكاىرية-1-5         5

 .األىكاء يةالتأصيؿ الفمسفي لسيميائ -6 - 1          
 سكيسر.دك  تصكر  - 1 -2المساني  :   دافالر – 2 

 تصكر لكيس ىيممسميؼ. -  2 -2            
 تصكر تشكمسكي. -3 - 2            
 براغ )تصكر ركماف جاكبسكف(مدرسة  -4 -2            

 ( Proppتصكر بركب ) - 1-3د المعرفي:   افالر -3  
 (C.Levy, Straussكمكدليفي ستركس ) -3-2                        
 (Georges Dumézilجكرج دكميزاؿ ) - 3-3                        
         ( E. Sourieauإ. سكريك ) -4 -3                        
 (L. Tesnièreؿ. تنيير ) – 3-5                        

 نحك تحديد مفاىيـ السيميائية السردية: ثانيا:
 سيميائية العمؿ. مرحمة المكاسب ك -1

 المركبة الخطابية.-1-1                   
 المركبة السردية.-1-2                    
 داللية.المركبة المنطقية ال-1-3                    

 مرحمة المشاريع كسيميائية األىكاء.-2
 .االستيكائيالبعد -1- 2                      

 مفيـك األىكاء بيف عمـ النفس كالسيميائية.-2- 2                  
 البعد الداللي كالتداكلي.-2-3                  

 
 



 

 :" السيميائيةغريماس"لنظرية الركافد المرجعية  أكال:
ت النظرية السيميائية تطكرا ممحكظا مع ميبلد السيميائية السردية لمدرسة عرف

فترة  كانتحيث ( Greimas)  ̏غريماس˝( بزعامة L’Ecole de Parisباريس)
الجممة نحك الخطاب إلى  دراسة الستينيات نقطة تحكؿ في مسار  السيميائيات مف

جممة مف القكاعد كالمفاىيـ التي األشكاؿ السردية، كما تأسست السيميائية السردية عمى 
كبذلؾ كاف محكر االىتماـ في  تسيـ في تحميؿ الخطاب السردم ك مختمؼ النصكص،

 السيميائية ىك دراسة النص األدبي.
نظرية السيميائية في دراسة العمؿ ال ركافدسنحاكؿ في ىذا الفصؿ الكشؼ عف  بذلؾك 

ت منيا النظرية مفاىيميا حيث قامت السردم، كالكقكؼ عمى المشارب المختمفة التي استق
 د المعرفي( كىي كاآلتي:افكالر ،د المساني افد الفمسفي، كالر افعمى مكارد متباينة ىي: )الر 

 د الفمسفي: افالر -1
كاف التفكير الفمسفي مميدا  لظيكر التيار السيميائي كالبحث في الداللة، حيث اىتـ ك   

كربما كاف ارتباط عمـ »المغكية ثـ السيميائية  الفبلسفة بمسائؿ ميمة كانت ميد الدراسات
الداللة بالفمسفة كالمنطؽ أكثر مف ارتباطو بأم فرع آخر مف فركع المعرفة حتى قاؿ 
بعضيـ: )إنؾ ال تستطيع أف تقكؿ متى تبدأ الفمسفة كينتيي السيمانتيؾ 

(Sémantique(كما إذا كاف يجب اعتبار الفمسفة داخؿ السيمانتيؾ ،)Sémantique )
 (1)«.( داخؿ الفمسفةSémantiqueالسيمانتيؾ ) أك

السيمياء ىي الفمسفة كالمنطؽ  السيمياء، ىذا إذا لـ نقؿ إفٌ  فيناؾ عبلقة بيف الفمسفة ك
الجديد، كىذا لكجكد الكثير مف المفاىيـ كالقضايا السيميائية التي تستمد جكىرىا مف 

بات االرتباط متينا إلى حد »مة إذ مرجعيات فمسفية، كمف ذلؾ اىتماـ الفبلسفة بالعبل
ف كاف التأكيؿ السيميائي لمخطاب  التطابؽ بيف السيميائيات كالمنطؽ كنظرية المعرفة كا 
الفمسفي ذا طبيعة أكثر خصكصية كأكثر تعقيدا، ذلؾ ألف التفكير بالعبلمات كحكؿ 

لعصكر سفة منذ العصكر القديمة كمركرا باالعبلمة في آف كاحد ظؿ يشغؿ باؿ الفبل
الكسطى كالحديثة إلى أيامنا ىذه فبل يمكف أف نشؾ في الدعكل القائمة بأنو ال يمكف 

                                                             
  .15ص  ،2006، 6، عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،القاىرة ،ط ينظر: أحمد مختار عمر، عمـ الداللة -(1)



 

دراسة ظكاىر الكعي بمعزؿ عف العبلمات مف حيث إف السيميائية تضطمع بعممية إضفاء 
  (1)«.الخاصية البنيكية عمى صكر المعرفة كأشكاؿ نظرية التعبير...

أف تنظر إلى المنطؽ مف زاكية داللية  ̏غريماس˝لػ:  ك ىك ماحدا  بالسيميائيات المحايثة
يمكف تعريؼ المنطؽ في اصطبلحنا : »)̏غريماس˝في معالجتيا إلشكالية المعنى إذ قاؿ 

بأنو شكؿ المحتكل المستعمؿ لمتحقؽ مف الصياغات المسانية لمشكؿ العممي لمككف 
لة(، إف ىذا المنطؽ الجديد باعتباره تعبيرا )يسمي المناطقة ىذا الشكؿ العممي عمـ الدال

)...( كتغدك إشكالية المعنى بؤرة التفكير السيميائي  ىك شكؿ مف أشكاؿ الفمسفة الجديدة
  (2)«.التي كٌمت أفياـ الفبلسفة كأعيت أذىاف عمماء المغة...

  "غريماس"خاصة نظرية  ءكلمتفصيؿ أكثر في الصمة أك العبلقة بيف الفمسفة كالسيميا
د الفمسفي يقكدنا الحديث إلى زمف تطكر الفمسفة كظيكر افتي نيمت مف الر الالسيميائية 

القرناف الخامس كالرابع قبؿ الميبلد ىما زمف تطكر الفمسفة  النظريات الفكرية، إذ يعدٌ 
اليكنانية تطكرا سريعا، كزمف نشكء النظـ األساسية في الفمسفة القديمة، ففي ىذا الزمف 

نظامو  ̏أرسطك˝فمسفتو المثالية، كفيو صاغ  ̏أفبلطكف˝ادية، ك كضع "ديمكقريط" فمسفتو الم
المتأرجح بيف المثالية كالمادية ناىيؾ عف الكثير مف غير ىؤالء مف الفبلسفة كالمفكريف 
 -األقؿ شأنا، كفي ىذه الفترة نشأ الشكؿ الفني المتخصص في عرض القضايا الفمسفية

ؿ مناقشة مع حكيـ ما يناقضو أك مع كفيو يعرض الفيمسكؼ أفكاره عمى شك -الحكار
فكانت النظريات الفكرية ميدا لمكثير مف العمـك المختمفة كمنيا السيميائية،  (3)،«تبلميذه

 مف الفكر الفمسفي كمف ىذه النظريات الفكرية؟.̏ غريماس˝كعميو نتساءؿ كيؼ استفاد 
ية كمف أفكار اتىر اكالظمف بعض النظريات الفكرية كالفمسفة الذرائعية  ̏غريماس˝استفاد   

، كذلؾ في بمكرة نظريتو السيميائية ،حيث استفاد "نيتشو"ك "أرسطك"بعض الفبلسفة خاصة 
مف بعض القضايا كالمفاىيـ التي اىتـ بيا الفبلسفة كدراسة المعنى، كالمفظ، كالعبلمة، 

حتى  ̏رسطكأ˝كالمنطؽ، كالكجكد كالبلكجكد كالكينكنة كمبدأ التناقض كالمربع الداللي عند 
                                                             

، الدار العربية أحمد يكسؼ، الدالالت المفتكحة مقاربة سيميائية في فمسفة العبلمة، منشكرات االختبلؼ، الجزائر -(1)
، بيركت، لبناف، ط  .09، ص2005، 1لمعمـك

 .12، 11المرجع نفسو، ص -(2)
فؤاد المرعي، نظرية الشعر في اليكناف القديمة، مجمة عالـ الفكر في األدب كالنقد، المجمس الكطني لمثقافة ينظر:  -(3)

  .194، ص1997،  03، العدد 25كالفنكف كاآلداب، الككيت، مجمد 



 

في الجانب النفسي كرؤية الفمسفة لمفكر كالشعكر كمظاىر فاعمية النفس اإلنسانية كىك ما 
 دعانا إلى الكقكؼ عمى ىذه النظريات الفمسفية التي ساىمت في ضبط مفاىيـ النظرية 

 السيميائية " لغريماس" .



 

كلقد ( 1)"راطأسق "مف بيف تبلمذة "أفبلطكف"(: كاف ـ ؽ 347-427أفالطكف: )-1-1  
( لمداللة عمى فف اإلقناع، Sémiotique) لفظ "أفبلطكف"كظؼ »اىتـ بالمفظ كمعناه كما 

 ،(2)كأكد أف لؤلشياء جكىرا ثابتا كأف الكممة كمعناىا تبلـؤ طبيعي بيف الداؿ كالمدلكؿ
فاألشياء جكىر كعرض بمعنى كجكد بنية سطحية كبنية عميقة ثابتة، كىذا ما يطبؽ عمى 

فيما بعد كاستفادت منيا  "ىيممسميؼ"ك "سكسير"ة، كىذه مسألة قد أشار إلييا الكمم
 في دراسة النصكص السردية.عند "غريماس" السيميائية 

بمحاكلة تقديـ تعريفات  "أفبلطكف"تجاكز فمسفة »فقد  "أرسطك"أما  أرسطك: -1-2
ف الفكرة كالجكىر كعميو لؤلفكار الرياضية كاألخبلقية فكاف يطابؽ بيف الفكرة كالمعنى أك بي

فقد أحدث تحكال كبيرا في مسار التفكير الفمسفي عندما استبدؿ فكرة المثؿ العميا 
، كما بحث في جكىر األشياء إذ نظر إلى الككف باحثا عف (3)«بفكرة المفيـك "ألفبلطكف"

جكىر األشياء في قمب مادتيا نفسيا كدرس مف ىذا المنطمؽ كؿ شيء بكصفو جسما 
يحمؿ في ذاتو القدرة عمى االكتماؿ ،كبنى ألكؿ مرة في التاريخ نظرية لفف الكممة )حيا( 

ال تقترح عادة فكرية مفركضة عميو مف خارجو، كما فعؿ الببلغيكف، كأفبلطكف بؿ مستقاة 
عبر عدة قركف مف التطكر، فاستند في أسمكبو الجديد  راكمةمف تجربة األدب اليكناني المت

ى تفسير ذىني جديد لممتعة الجمالية يربط بيف جماؿ الكبلـ كبيف في تقكيـ األدب، إل
أك األثر  (4)المعرفة التي ينقميا معمنا أف الكبلـ الممتع ىك الذم يعمـ كينقؿ المعرفة،

 الجمالي الذم تتركو الكممة في أذف المتمقي أك القارئ.
ما يخرج بالصكت داؿ  »العبارة" )بارم أمرينياس( أف "في كتابو  أرسطك طاليس ""كيعتبر 

عمى اآلثار التي في النفس، كما يكتب داؿ عمى ما يخرج بالصكت، فالمغة سكاء أكانت 
(، كيبقى أف نعرؼ Signesما تتككف منو ىك عبارة عف دالئؿ ) منطكقة أك مكتكبة فإفٌ 

، فإذا كاف الصكت يعبر  عٌما في النفس فإف (5)«كيؼ تدؿ ىذه الدالئؿ عمى ما تدؿ عميو

                                                             
 ظر: المرجع السابؽ، ص ف.ين -(1)
 ، 2009، 1،دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر ،ط  جيب بخكش، مدخؿ إلى السيميكلكجياعبيدة صبطي كن -(2)

 .09ص
الدار العربية لمعمـك ،المركز الثقافي  أحمد يكسؼ. السيميائيات الكاصفة المنطؽ السيميائي جبر العبلمات، ينظر: -(3)

 .21ص 2005، 1،لبناف/منشكرات االختبلؼ ،الجزائر،طالعربي ، بيركت 
 .212فؤاد المرعي، نظرية الشعر في اليكناف القديمة، صينظر:   -(4)
طائع الحداكم، سيميائيات التأكيؿ اإلنتاج كمنطؽ الدالئؿ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب/  -(5)

 .67، ص2006، 1بيركت، لبناف، ط



 

 

محددا  "أرسطك"يكتب يعبر عف الصكت .كلعؿ مسألة الصكت كالمعنى قد دقؽ فييا  ما
عف الفرؽ بيف الصكت كالمعنى كذكر أف المعنى مطابؽ  ̏أرسطك˝الفرؽ بينيما، فقد تكمـ 

 :ىيمع التصكر المكجكد في العقؿ المفكر، كميز أرسطك بيف ثبلثة أمكر 
 األشياء في العالـ الخارجي. -
 عاني.التصكرات: الم -
 األصكات: الرمكز أك الكممات. -
ك كاف تمييزه بيف الكبلـ الخارجي كالكبلـ المكجكد في العقؿ األساس لمعظـ نظريات      

باالسـ  ̏أرسطك ˝، كبذلؾ فقد اىتـ(1)المعنى في العالـ الغربي خبلؿ العصكر الكسطى
ة تدؿ بكصفو عبلمة بسيط  (االسـ)حيث فرؽ  بيف » كالفعؿ كمفيـك العبلمة، 

الذم تكتسي بو العبلمة طابع اإلحالة الزمنية  (الفعؿ)بالمكاضعة عمى شيء معيف، ك
خطكات "ديمقريطس" الذم قاؿ إف الحكـ يتألؼ مف "اسـ"  ̏أرسطك ˝)...( ك قد اتبع

ك"فعؿ"، كيدؿ األكؿ)االسـ( عمى جزء الحكـ المتعمؽ بالمكضكع الذم تدكر حكلو المسألة، 
فاالسـ يعادؿ صفة لمفعؿ مثؿ (2)،«عمى كؿ ما يقاؿ عف المكضكعكيدؿ الثاني)الفعؿ( 
 مكضكع) األخبلؽ(.

فالعبلقات التي تتحكـ في عناصر الحكـ ىي قائمة عمى عبلقات كجكدية متضايفة بيف   
( كالمنفصؿ بكصفو حكما منفيا Conjonctionالمتصؿ بكصفو حكما إثباتا )

(Disjonctionالتي سيككف ليذه العبلقات ح ) :ضكر متميز في النظرية العاممية لػ
 (3)«."غريماس"

ىذه العبلقات في دراسة البرنامج السردم كذلؾ أثناء ضبط العبلقة  "غريماس"إذ يستثمر 
بيف الذات كالمكضكع في حالة اتصاؿ أك انفصاؿ كمنو يحدد شكميف لمتحكؿ ىما: التحكؿ 

لمسألة أكثر في دراسة المركبة كيمكف التفصيؿ في ىذه ا ،االتصالي كالتحكؿ االنفصالي
 . السردية 

أرسطك "كمنطؽ » السيميائية مف المسائؿ الفمسفية كخاصة المنطؽ األرسطي فاستفادت   
(، كالخاص ىك ما Organonعاـ كخاص: العاـ ما تشتمؿ عميو كؿ محتكيات النسؽ  )"

                                                             
 .17ختار عمر، عمـ الداللة، صأحمد م -(1)
 .22أحمد يكسؼ، السيميائيات الكاصفة المنطؽ السيميائي، ص -(2)
 . 20مقاربة سيميائية في فمسفة العبلمة، ص -أحمد يكسؼ، الدالالت المفتكحة -(3)



 

نكاع الداللة ينصرؼ إليو الذىف عند الحديث عف المنطؽ، كىك يحتكم عمى المقكالت، كأ
كالقضايا، كأصنافيا كمعاييرىا كالقياس، كأشكالو، كمنطؽ الجيات، كطرؽ بناء المعرفة 
كتحصيميا ب: )المكضكعات(، ك)التحديدات(، ك)االفتراضات(، كاالستقراء 

 (1)«.كاالستنباط
في مخطكطتو )تمخيص كتاب أرسطك طاليس في الجدؿ( مف  ̏أبك الكليد بف رشد ˝كيحدد 

ألرسطي نظريتيف متداخمتيف كىما: )نظرية التقاببلت كنظرية منطؽ الجيات(، المنطؽ ا
 كيمكف تكضيحيما كاآلتي: 

أف ننظر »عف مكضع التقاببلت األربعة فقاؿ:  "أرسطك ")قد تكمـ نظرية التقابالت: -1
في المتقاببلت األربعة أعني المكجبة كالسالبة، كالضديف كالمضافيف كالعدـ كالممكة 

المزـك فييا كذلؾ أف المزـك في المتقاببلت ضد المزـك في المتبلزمات  كنتأمؿ كجو
ألف المتبلزمات إنما يمـز فييا الكجكد الكجكد أك االرتفاع االرتفاع، كأما في 

  (2)«.المتقاببلت فإنيا يمـز فييا االرتفاع الكجكد أك الكجكد االرتفاع
مف حديف  "أرسطك"نية التقاببلت عند فيناؾ تبايف بيف المتبلزمات كالمتقاببلت كتتألؼ بً 

متناقضيف: )مكجكد/ ال مكجكد( أك مف ثبلثة حدكد اثناف متضاداف بينيما كاسطة: 
)أبيض/رمادم/ أسكد(، أك مف أربعة حدكد تحكميا عبلئؽ )التناقض، كالتضاد، كشبو 

، كالخصكص، إثباتا أك نفيا(، كقد انتشرت ىذه البنية ذات الحدكد  األربعة التضاد كالعمـك
بعد الميبلد(،  125) "أبك ليكس"عي بمربع دي " أرسطك "فجسمت في مربع منطقي بعد 

( كالمربع 524 -470ك"مارسيانكس كابيبل")القرف الخامس بعد الميبلد(، كبيكثيس )
    (3)المنطقي كاآلتي:

 
 
 
 

                                                             
دارات المجمس إص محمد مفتاح، أكليات منطقية رياضية في النظرية السيميائية، مجمة عالـ الفكر، السيميائيات،  -(1)

 . 135ص، 2007،  35،مجمد  3الكطني لمثقافة كالفنكف ك اآلداب ،الككيت ،ع 
محمد سميـ سالـ، الييئة  :أبك الكليد بف رشد، تمخيص كتاب أرسطك طاليس في الجدؿ، تحقيؽ كتعميؽ دكتكر -(2)

، 1980ث، مطبعة دار الكتاب، المصرية العامة لمكتاب، جميكرية مصر العربية، كزارة الثقافة مركز تحقيؽ الترا
 .   113ص

 .   136محمد مفتاح، أكليات منطقية رياضية في النظرية السيميائية، ص -(3)



 

 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
الذم  ̏أرسطك ˝ي( عندفالمربع مبني عمى مبدأ التناقض القائـ عمى ثنائية )الثبات كالنف 

محددا ثبلث عبلقات ىي: )التضاد، كالتناقض، كالتضمف(، كيحدده  ̏غريماس˝استثمره 
 Sémiotique Dictionnaire raisonné) في المعجـ ̏ككرتيس˝مع تمميذه  ̏غريماس˝

de théorie du langage)  بكجكد عبلقتيف األكلى مف نكع )أ / أى( حيث نبلحظ
ضكر كغياب سمة محددة تعرؼ اآلخر مف نكع )أ/ال أ( تتمظير التناقض الناتج عف ح

كباعتبار   (1) أ(، -في السمة نفسيا )...( كحدكد المقكالت ليذا الجزء في التناقض )أ/ال
سيميائيا مف خبلؿ إدراكنا ألحد  امنطؽ العبلمة ليذه العبلقة البلمنتاىية تيسٌمى محكر 

الجديدة شكؿ) أ/ أى( تعرض جممة مف  الحديف في ذلؾ المحكر الفاصؿ في العبلقة
 (2) العبلقات تشتغؿ في الشكؿ اآلتي:

 

 

 

 

 

 

                                                             
)1(- 

Voir, A. J. Greimas, J, courtés, sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du 

langage, Paris, 1979, p : 30. 
)2(- 

Voir, Idem. 
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بأطرافو في البنية العميقة  "غريماس" عند كلنا عكدة لضبط المربع السيميائي     

 الفصؿ.ىذا  كالمنطقية في 
ثنائي، أما نظرية التقاببلت المستمدة مف األكليات الرياضية كالمنطقية ابتدأت بالتقابؿ ال

الضركرة/ االستحالة، الصدؽ/ الكذب، ثـ إلى الثبلثي: الضركرة/ االستحالة/ اإلمكاف، 
الصدؽ/ الكذب/ المخمكط بالصدؽ كالكذب، ثـ إلى التقابؿ الرباعي: الضركرة/ االحتماؿ/ 
اإلمكاف/ االستحالة، ثـ الصدؽ/ الظف/ الشؾ/ االحتماؿ، بؿ تجرأ بعض المناطقة فاقترح 

لدمج بيف الجيات المنطقية األربع كاقتصر عمييا كىكذا بقي عدد أربعة ست جيات با
 (1)بخمفيتو الرياضية المنطقية مييمنا.

كلعؿ الجيات التي اىتمت بيا النظرية ىي: )الجية المنطقية، منطؽ الجيات:  -2
كالجية المعرفية، كالجية المعيارية، كجية الحقيقة(، مف دكف النظر في جيات 

 (2)الزمنية كجية الرغبات كىي: أخرل مثؿ الجية
في منطقو كتتككف عنده مف ثبلث جيات: )جية " أرسطك "اىتـ بيا  الجية المنطقية: - أ

 "غريماس"الضركرة، كجية اإلمكاف، كجية االستحالة(، كقد أفرد ليا المعجمياف 
عادة صياغتيا في المربع  "ككرتيس"ك حيث بمكرا ىذه الجيات لتحديد ممفكظ الحالة، كا 
 .(الضركرة، كاإلمكاف، كاالحتماؿ، كاالستحالة :)يميائي كىي جياتالس

كىي اليقيف كاالحتماؿ كاالستحالة كالكىـ كؿ جية مف ىذه الجيات  الجية المعرفية: - ب
تحتمؿ مكقعا في المربع السيميائي تتحكـ فييا العبلئؽ المعركفة )التناقض كالتضاد، 

 (3)كنفيا(. كشبو التضاد، كعبلقة العمـك بالخصكص إثباتا
كمف ثنائية اإلثبات كالنفي تنتظـ األحكاـ كترتكز عمى التقابؿ الذم مف خبللو        

ينبثؽ مبدأ التناقض، إذ ال كجكد لتناقض ما لـ يكف ىناؾ تطابؽ بيف اإلثبات كالنفي، 
كمف ىنا تتبيف لنا األصكؿ المنطقية لممربع السيميائي أك المربع الداللي الذم يعد مف 

 ىي: الذم يقيمو عمى ثبلث عبلقات "غريماس"معالـ التفكير السيميائي لدل  أبرز

                                                             
  .   137، أكليات منطقية رياضية في النظرية السيميائية، صمحمد مفتاح -(1)
 .   158، 157ينظر: المرجع نفسو، ص -(2)
 .21ميائية في فمسفة العبلمة، صينظر: أحمد يكسؼ، الدالالت المفتكحة مقاربة سي -(3)



 

 

، كيمكف تمثيؿ ىذه العبلقات لممربع السيميائي كما في (1 ،كالتضمف، كالتضاد( )التناقض
(2) المعجـ كاآلتي:

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .(Contradictionعبلقة تناقض/ معارضة )  
 .(Contrariétéعبلقة تضاد )  
 .(Complémentaritéمكمؿ/ تكامؿ/ تضمف ) عبلقة  

كمحكؿ منطؽ الجيات المعيارية ىك فعؿ )كجب( أك أم تعبير الجية المعيارية:  -ج
يؤدم معناه، كىك يحدد قكؿ الفعؿ كقد انطمؽ المؤلفاف مف جيتيف متقابمتيف ىما: كجكب 

  (3)الفعؿ/ عدـ كجكب الفعؿ.
ت مف المعرفة كتبعا لذلؾ درجات مف لقد اقترحت درجا جية الحقيقة القكلية: -د

االعتقاد كىي الحقيقة المطابقة أك العمـ الصادؽ كالحقيقة النسبية نظريا كعمميا كالباطؿ 
)الكينكنة،  (4)كالكذب  )...( كعميو فإف الحديث عف كينكنة الكينكنة لو الدرجات اآلتية:

في تشكيؿ المربع  ̏غريماس˝كالظيكر، كالبلظيكر، كالبلكينكنة(، كىك ما استثمره 
التصديقي كىك كما كرد في معجـ يحدد عبلقتي التضاد بيف عبلقة التناقض كعبلقة 

 (5)التضمف كيتمثؿ في الشكؿ اآلتي:

                                                             
المرجع نفسه،  ص ن . -  - (1)  

)
2
( - Voire ,A.J .Grimas ;j courtés ; sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du langage paris ; 1979, p 

31  
 .   158، 157ينظر: محمد مفتاح، أكليات منطقية رياضية في النظرية السيميائية، ص -(3)
 ، ص ف.   السابؽينظر: المرجع  -(4)

)5(- 
Voir, A. J. Greimas, J, courtés, sémiotique diconnaire raisonné de la théorie du langage, 

paris, 1979, p : 32. 
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كعمى ىذا األساس نمحظ أف السيميائيات المحايثة قد استفادت مف المنطؽ األرسطي في 
ئؿ المنطقية، كتحديد المتقاببلت باستخبلص تحديد الكثير مف المسائؿ كالعبلمة، كالدال

مربع التقابؿ أك المربع المنطقي األرسطي كالذم تبمكر فيما بعد مع السيميائية السردية 
    .ليصبح المربع السيميائي

كعمى العمـك  فإف مسألة االىتماـ بالمعنى كالبحث عف الداللة ليا جذكر فمسفية 
ى كداللة متعارؼ كمتكاضع عمييا، كبذلؾ تحدد كرياضية، فالشكؿ أك الرمز يحمؿ معن

القيمة، كالداللة المنطقية لمرمكز، كاألشكاؿ، كالكممات، كحتى األصكات، ككما استفاد 
 .̏نيتشو ˝استفاد أيضا مف فكر̏ أرسطك ˝مف فكر̏ غريماس˝
مف بعض ̏نيتشو  ˝مف الفكر الفمسفي لمفيمسكؼ ̏غريماس˝لقد استفاد نيتشو:  -1-3

إذ (  كفكرة الكجكد كالذات المضادة ،،كالذات  ،كالتحكؿ ،اإلرادة في الفعؿ ) فكرةالمسائؿ ك
قد تكمـ في كتابو "إرادة القكة" عف نظريتو حكؿ إرادة القكة لمفعؿ كالفعؿ  ̏نيتشو ˝أف

لبعض المفاىيـ  ̏غريماس ˝المضاد، كصراع الذكات كالقكل، كلمبحث عف مدل استثمار
 اآلتية: لفمسفيةا لنيتشو نقؼ عمى المسائؿ

إنو يكجد »عف اإلرادة مخالفا طريقة الفبلسفة:  "نيتشو"يقكؿ  فكرة اإلرادة في الفعؿ: -1
في كؿ إرادة أكال عدد كبير مف اإلحساسات، كأعني بيا اإلحساس بالظرؼ )الذم 
نبتعد عنو(، كاإلحساس بالظرؼ )الذم نتجو إليو(، كىذا اإلحساس يصاحبو إحساس 

أ عممو حتى كلك لـ نتحرؾ بمجرد أف )نريد( شيئا، كعمى عضمي مصاحب لو يبد

 (Vérité) صدق

 (Être) كائن
 ظاهر
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ذلؾ فكما اإلحساسات ينبغي أف ينظر إلييا عمى أنيا مككنات لئلرادة، فمف الكاجب 
أف ينظر إلى التفكير ثانيا عمى ىذا النحك ذاتو )...( إف في كؿ فعؿ لئلرادة فكرة 

إلرادة ثالثا ظاىرة غالبة، كعميو ال يمكف فصؿ الفكر عف اإلرادة ىذا كليست ا
تتألؼ مف إحساسات كتفكير فحسب، بؿ إنيا كقبؿ كؿ شيء انفعاؿ، بؿ  (1)«.مركبة

ة اإلرادة( ىك في أساس أفعاؿ الغمبة ىي انفعاؿ لؤلمر كالسيطرة، فما يسمى )بحريٌ 
  (2)كعميو ىك أف يطيع(. عمى مف يتعيف عميو أف يطيع )أنا حرٌ 

 كالفكرة،نص عف ثبلث زكايا لئلرادة ىي:)اإلحساس في ىذا ال" نيتشو "لقد تكمـ     
كاالنفعاؿ( فاإلرادة بذلؾ شيء معقد حسب النص تتألؼ مف ثبلثة عناصر: )إحساسات، ،

فاإلحساسات ىي االستعدادات لمفعؿ أك التييؤ لو، كقد تككنت بفعؿ  (،كأفكار، كانفعاالت
نفعاالت ىي إحساسات اإلرغاـ العادة كاألفكار ىي ما يسيطر عمى اإلرادة كيكجييا، كاال

مة كالحركة، إف العنصر األخير الذم يرتبط بفعؿ اإلرادة ىك أغرب ىذه ك كالضغط كالمقا
العناصر، ألف سمسمة مف االستنتاجات المخطئة، كبالتالي مف األحكاـ الباطمة عف اإلرادة 

رادة ذاتيا، )...( عمى نحك ما فيعزك نجاح عممية اإلرادة كالقدرة عمى تنفيذىا إلى اإل
كبذلؾ يتمتع بمزيد مف الشعكر بالقكة المصاحب لكؿ نجاح )فحرية اإلرادة( ىي التعبير 
عف الحالة المعقدة الرتباط الشخص الذم يمارس عممية اإلرادة كيأمر كيرل في نفسو 

العقبات كلكي يعتقد فيما بينو،  ىمنفذا لؤلمر في آف كاحد، أم يتمتع أيضا باالنتصار عم
 (3)فسو أف إرادتو الخاصة ىي التي تغمب عمى ىذه العقبات بالفعؿ.كبيف ن
فاإلرادة تمر بمراحؿ اإلحساس كالفكر ثـ االنفعاؿ، كقد تنتيي بالحكـ عمى االنفعاؿ    

̏ غريماس˝كعمى مدل المقدرة في تنفيذ اإلرادة بالفشؿ أك بالنجاح أليس ىذا ما نجده عند 
ة السردية أطكارا تمر بيا ىي: )التحريؾ، كالكفاءة، لمخطاط ̏غريماس˝فيما بعد حيث رسـ 

كاإلنجاز، كالجزاء(، كيرل أف ىذه الخطاطة تشتغؿ في ظؿ كجكد ىيكؿ عاـ يحددىا ىك 
البرنامج السردم لمفعؿ، ككما أف ليذا البرنامج السردم مرتبط بمدل تحقيؽ الذات الفاعمة 

 برنامج السردم بالفشؿ أك بالنجاح.أك المنجزة لممكضكع القيمة إذ إنيا قد تنتيي في ال

                                                             
رادة القكة، تر: جماؿ مفرج، منشكرات االختبلؼ، الجزائر/ الدار العربية لمعمكـ  -(1) ينظر: بيرمكنتيبيمك، نيتشو كا 

 .    48، ص2010، 1ناشركف، بيركت، لبناف، ط
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 فكرة كجكد الذات كالذات المضادة أك )صراع الذكات(: -2
إٌف الحديث عف كجكد الذات كالذات المضادة ىك الحديث عف فعؿ الذات كالفعؿ    

فكؿ ظاىرة في العالـ ىي عمى األقؿ عبلقة بيف قكتيف:  إحداىما تياجـ »المضاد لمذات 
ر البسيط عف إرادة القكة ىك الثنائية فكؿ قكة تدخؿ في صراع مع قكة كاألخرل تقاـك كالتعبي

أخرل كىذا الصراع يمقي بضكئو عمى كؿ القكل األخرل، إف الثنائية ىي الحد األدنى فقط 
في ىذا المكضكع  ̏نيتشو ˝الذم انطبلقا منو يمكف التفكير بمفاىيـ إرادة القكة، ككممات

لقكة إال مف خبلؿ عبلقة مقاكمة، إٌنيا تبحث عمف كاضحة: )ال يمكف أف تظير إرادة ا
يقاكميا(، ك)تبحث عف المكاجيات، كالصراعات إٌنيا تبحث إذف، كنسبيا عف كحدات عميا 

 (1)«.محددة(
، كمقاكمة، فعؿ كرد  »كالكحدة السامية يجب  فيميا ككحدة تضـ عبلقة قكل أم ىجـك

ذا الفعؿ ضد قكل كمقاكمة ىذه القكل فعؿ، إف الصكرة األكثر عمكمية إلرادة القكة ىي إ
ليا )...( إف كؿ ظاىرة في العالـ يجب اعتبارىا كتعبير عف مباراة كصراع قكل بعضيا 
ضد بعض فإذا ما كجدنا كحدة في الظاىرة، فإنيا لف تككف أبدا سكل كحدة تضـ قكل 

 (2)«.تمعب )كتككنا لييمنة تعني الكاحد لكف ال تعني إحدل القكل(
قد اعتمد في عكامؿ السرد لمنمكذج العاممي عمى ̏ غريماس˝المسألة سنمحظ أف  كفي ىذه  

كجكد الذات الذم يسعى لتحقيؽ المكضكع، كىناؾ الذات المضادة أك المعارض الذم 
يسعى إلى عرقمة عامؿ الذات نحك تحقيؽ المكضكع، كيقـك عمى كجكد برنامج سردم 

برنامج سردم لعامؿ الذات نحك تحقيؽ قد استنتج كجكد  ̏غريماس˝مضاد، كعميو فإف 
يحاكؿ الييمنة، كىناؾ صراع بيف البرامج السردية  مضادالمكضكع، كىناؾ برنامج سردم 

حكؿ تحقيؽ المكضكع كما أف ىناؾ صراعا بيف الذكات إذ نجد في نظرية غريماس أف 
يؽ ( تسعى أيضا إلى تحق2( تسعى إلى تحقيؽ المكضكع )ـ(، كىناؾ ذات )ذ 1ىناؾ )ذ

 ( حكؿ المكضكع.2( ك )ذ1المكضكع )ـ(، كىناؾ صراع بيف الذات )ذ
أف إرادة القكة ىي تحكؿ كقد »إلى فكرة التحكؿ إذ  "نيتشو "لقد أشار فكرة التحكؿ: -3

تجمت إرادة القكة كتضاد لكمية الطاقة ككصراع لقكل في صيركرة لكف غرابة إرادة 
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القيمة نفسيا داخؿ حركتيا الدائرية القكة تنجـ عف ككف كميات القكة ىذه ليست ليا 
   (1)«.األبدية

بمعنى أٌف ىناؾ تغييرا كىذا ما تطرؽ إليو "غريماس" في نظريتو التي تقـك عمى فكرة 
دة، في البرنامج السردم، كلذلؾ يعد البرنامج اضمالتحكؿ مف كضعية إلى كضعية 

 السردم سمسمة مف الحاالت كالتحكالت في المسار الحكائي.
تحتكم فكرة الكجكد "ظاىرة ككنية" عمى بذكر كؿ األشكاؿ سكء التفاىـ،  الكجكد: فكرة -4

كتتعارض مسبقا تعارضا كبيرا مع نفي نيتشو الصاـر إلمكانية معرفة مطمقة )إننا 
)يقكؿ نيتشو( ال نعترؼ إطبلقا بحؽ التحدث عف حقائؽ بمعنى مطمؽ، لقد أنكرنا 

ي المعرفة(، لكف خطر الخمط مع كجكد معرفة األشياء، كما أنكرنا االعتقاد ف
الميتافيزيقييف )الذم يفترض أيضا نظيرا ظاىراتيا، كاستعماال لمفيـك )الظاىرة( يزداد 

ىذه الثنائية القديمة، كجكد/ ظاىر، أك كجكد/ ماىية " نيتشو "أيضا حيف يستبدؿ 
ؤلشياء( ال الكجكد، كبالفعؿ فإنو  يثبت أف الظاىر )ىك الحقيقة الفعمية كالكحيدة ل

عطائو ىذا االسـ اآلخر: )الذم ىك بالتحديد إرادة القكة، كىك اسـ تـ ايتردد في 
تحديده انطبلقا مف البنية الباطنية مف إرادة القكة، ال مف طبيعتيا المتحكلة 

 كالمستعصية كالمائعة(.
ا كبنية إٌف مجرد القدرة عمى إعطاء إرادة القكة اسما ىك أمر يتكافؽ مع تحديدى         

تشير إرادة القكة ىنا  (2)باطنية أىـ مف الظاىر، كمع تحديدىا أخيرا كبنية منتجة لمظاىر.
إلى مفيـك الكجكد كما أنيا تشير إلى البنية الباطنية العميقة، كعمى البنية السطحية أك 
الظاىر، كىي مسألة قد أشار إلييا المسانيكف في البحث حكؿ عمـ المغة انطبلقا مف 

 ."غريماس"ة فالصكت، كىك  ما استفاد منو الكمم
استفاد أيضا مف بعض  ̏نيتشو˝ك ،̏أرسطك˝ك،  ̏أفبلطكف ˝مف فكر ̏غريماس˝ككما استفاد 

 ية:اتىر االتيارات الفمسفية، كالفمسفة الذرائعية كالظ
كمف الفمسفة المعاصرة الفمسفة الذرائعية أك البرجماتية كىي  الفمسفة الذرائعية: -1-4

ير في أمريكا تميز بجممة مف المبلمح أىميا إعطاء األكلكية لمفعؿ عمى النظرية، اتجاه ظ
كالدفاع عف الحرية كتثميف العمـ كالتقنية كاإليماف بقيمة االستكشاؼ كالبحث، تأسس في 

                                                             
 .   180، صالمرجع نفسو ينظر:  -(1)
 .66، صالمرجع السابؽ  ينظر:  -(2)



 

كلياـ ˝(، ك1914 -1852س" )ر أكاخر القرف التاسع عشر مف قبؿ "شارؿ سندرس بك 
، )...( كلعؿ الصمة (1) (1952 -1859) ̏جكف ديكم˝(، ك1910 -1842) ̏جيمس

الكثيقة التي تجمع بيف البرجماتية كما أسسيا "بكرس" بكصفيا منيجا كفعبل، كعمـ 
: )إذا كاف مصطمح العبلمة أك السيميائية مقبكال كاسـ لمدراسة ̏مكريس ˝العبلمات يقكؿ

جكىرية بيف المعنى العامة لمعبلمة، فإنو سينتج عف كجية النظر القائمة بأنو تجد عبلقة 
كالفعؿ، كتطكير العبلقة ذاتيا كنظرية فعمية سمككية(، كبذلؾ أصبحت البرجماتية فمسفة 

 (2)تقـك عمى أساس الداللة السمككية.
لعؿ االىتماـ بالفعؿ كالحركة السمككية كالكشؼ عف الداللة كالمعنى ليذه الحركة ىي 

كار فعؿ التحكؿ في المسار السردم ككذا مسألة اىتمت بيا السيميائيات المحايثة بتتبع أط
 الكشؼ عف المعنى باالنتقاؿ مف البنية السطحية إلى البنية العميقة.

يعتبر الفيمسكؼ األلماني » كىي اتجاه فمسفي معاصر ية: اتىر االفمسفة الظ -1-5
 -1874) ̏ماكس شيمر ˝( مؤسس ىذا التيار كمعو1938 -1859) ̏إدمكند ىكسرؿ˝

ؿ تبلمذة "ىكسرؿ" تيارات متنكعة داخؿ ىذه المدرسة تزعميا في ألمانيا (، كلقد شك1928
"ىيدجر"، ك"ياسيرس"، ك"جادمر"، كفي فرنسا "سارتر"، ك"مارسؿ"، ك"ميرلكبكنتي"، 

الحسية مف زاكية كعي  ةية عمى دراسة الخبر اتىر اكتقـك الظ (3)«كانتشرت في أرجاء العالـ
ة لمبحث، كالكشؼ، كىي فمسفة تعتمد النظرية التي الفرد بيا معنية بالظاىرة، فيي طريق

تقكؿ بأف المعرفة محصكرة في الظكاىر المادية كالعقمية كال تفيـ الظاىرة إال مف خبلؿ 
مداخمتيا مع ظكاىر أخرل، ككأف الذىف ال يدرؾ سكل الظكاىر لذا كانت ىي منيج 

   (4)الكشؼ عف أصحابيا.
ية منيج في الكصؼ اتىر افالظ »بيت األشياء فيي تبحث في الكشؼ عف الظكاىر كتث  

كالمغة كمنيا العبلمة ىي كسيمة الفكر في عممية الكصؼ عمى أف العبلمة في الفمسفة 
كبالتالي فإف المسألة األساسية ، ية تتصؿ اتصاال جكىريا بمسألة المعنى )...( اتىر االظ

ف ذلؾ الفكر، كلكف مثمما بيٌ ية ليست مسألة "الككجيتك" أك ماذا يعني اتىر افي الفمسفة الظ
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)بكؿ ريككر( إنيا مسألة معنى المعنى أك كما قاؿ: )إنو لمف األىمية أف نبلحظ أف 
  (1)«.السؤاؿ الفينكمينكلكجي األساسي ىك: معنى المعنى؟(

كعمى ىذا األساس فإف الفمسفة المعاصرة سكاء الذرائعية التي تبحث في داللة الفعؿ   
ية التي تسعى لمكشؼ ككصؼ الظكاىر كاألشياء كالبحث اتىر االظكالسمكؾ اإلنساني أك 

 عف المعنى مف خبلؿ إدراؾ العقؿ أك الذىف البشرم لمكجكد فإنو يمكف القكؿ إف الرؤية
حكؿ العبلمة المغكية، كما  دو سوسيز ̏  ˝ك ̏بكرس ˝الفمسفية لمعبلمة تمييدا لما كضحو

ى كداللة الممفكظات كاألفعاؿ، كلعؿ الذم ستقـك عميو السيميائية مف البحكث حكؿ المعن
، كذلؾ عندما نشر كتاب )الداللة البنيكية( حيث قدـ ̏غريماس˝طكر )عمـ العبلمة( ىك 

  (2) . فيو العناصر األكلية لمسيميائية السردية
 
 التأصيؿ الفمسفي لسيميائية األىكاء: -1-6
تنكعة، إٌنيا ركاـ ثقافي اقتات تتقاطع السيميائية الحديثة مع عمـك كمعارؼ متعددة كم  

مف مكائد العمـك السابقة كالفمسفة، كعمـ االجتماع، كالمسانيات، كعمـ النفس، ىذا األخير 
الذم استفادت منو السيميائية في الكثير مف الجكانب، إٌف الجذكر األكلى لعمـ النفس تعكد 

راسة الركح إلى أف جاء إلى ما قبؿ الميبلد ، حيث كاف يعتبر فرعا مف الفمسفة ييتـ بد
"أفبلطكف"، كقاؿ بأٌف أفكار اإلنساف تؤثر في سمككو، كأٌنيا منفصمة عف الجسـ كمع 
"أرسطك" عرؼ عمـ النفس تطكرا عمميا، حيف رأل أف الحاالت النفسية ما ىي إال نتيجة 
لحاالت جسمية ، كما أنو صاغ قكانيف في تداعي المعاني سادت عمـ النفس أكثر مف 

   (3)قركف.عشرة 
(، كانتياء Phlaton)̏بأفبلطكف ˝كبذلؾ فقد شغمت األىكاء الفبلسفة قركنا عديدة بدءا   
(، Vives̏)فيفيس ˝(، كT. d’Aquin) ̏بتكماس األككيني˝( كمركرا Hegel) ̏بييجؿ˝
 .D) ̏دافيد ىيـك˝(، كLocke) ̏لكؾ˝( كSpinozȁ)سبينكزا ˝( كDescartes) ̏ديكارت˝ك

Humȅيزاليبن˝(، ك (Leibnizك ، )˝ كانط(̏Kant ٌبي ) في أسطكرة الكيؼ  ̏أفبلطكف˝ف
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، فيناؾ عبلقة بيف اإلدراؾ في الذىف كالشعكر (1)أف العقؿ محتاج إلى اليكل إلثبات ذاتو
مفتتحا )الجزء  ̏أفبلطكف ˝أك العاطفة كالشعكر بالخكؼ مف مثير خارجي مثبل،   كيقكؿ

ؿ مظاىر الضمير لدل الطفؿ إنما ىك الشعكر بالمذة الثاني( مف كتاب )القكانيف(: )إف أك 
 ˝كاأللـ، كلذلؾ ىك المجاؿ الذم تكتسب فيو النفس ألكؿ مرة الفضيمة كالرذيمة(. كىكذا فإف

بعد أف أبرز اإلحساس بالمذة كاأللـ بكصفيما إحساسيف أكلييف عند اإلنساف ربط  ̏أفبلطكف
ؼ الفضيمة بأنيا ارتباط المذة مع ة(، كقد عرٌ بيما مفاىيـ )الفضيمة( ك )الرذيمة( ك )التربي

الحب، كاأللـ مع الكراىية في النفس عمى النحك الصحيح أما التربية فرأل أنيا التعامؿ 
عمـ المرء أف يكره ما يجب أف يكرىو، الصحيح مع تمؾ المشاعر ذلؾ التعامؿ الذم يي 

ثيمية كارتباطو بغريزة في الفف طبيعتو التم ̏أفبلطكف˝كيحب ما يجب أف يحبو، كأبرز 
، فقد حدد "أفبلطكف" مفيـك الفضيمة كالرذيمة كالتربية انطبلقا مف كجكد عنصريف (2)المذة

 .( كاأللـ، المذة  : )ىاميف ىما
يعتمد )عمـ النفس( » ككما تكمـ "أفبلطكف" عف النفس في مكاطف أخرل حيث   
)النفس العاقمة، كالنفس  عمى تقسيـ النفس إلى ثبلثة أجزاء مككنة ىي: ̏أفبلطكف˝

الغضبية، كالنفس الشيكانية(، كىذا التقسيـ مستكحى في أساسو مف تقسيـ لحياة 
عمى مفيـك )النفس( مبدأ التماثؿ مع ̏أفبلطكف ˝المدينة، لقد طبؽ  –االجتماعية في الدكلة 

ف المجتمع كىذا ما جعمو ال يتكقؼ عند تقسيميا إلى ثبلثة أجزاء بؿ دفعو أيضا إلى أ
يزعـ أف ىذه األجزاء تتفاعؿ فيما بينيا تفاعبل، يشبو ذلؾ الذم يحدث بيف الفئات 
االجتماعية فيي عنده تتصؼ بالحركية كبسيطرة أحدىا عمى اآلخر كبالتنافس، كلذا كاف 
)التكازف( في نظره شرطا ضركريا لحياة النفس حياة ناجحة، كمف ىذا المكضع الجديد في 

في الجزء العاشر مف )الجميكرية( إلى مناقشة  ̏أفبلطكف ˝عاد نظرتو إلى ماىية النفس
يبيف ثبلث  ̏أفبلطكف ˝بمعنى أف التقسيـ الثبلثي لمنفس عند (3)،«الدكر التربكم لفف الشعر

مطبيعة البشرية، فإذا افترضنا طغياف زاكية عمى الزكايا األخرل فإنيا ل ةزكايا جكىرية محدد
ة بالحكمة أك ىي عنيفة غاضبة أك ىي شيكانية ، تحدد الشخصية ىؿ ىي عاقمة متزن

                                                             
جامعة كىراف ،الجزائر، منشكرات ،ئيات كتحميؿ الخطاب(،مجمة)عالـ الفكر السيميامحمد الداىي، سيميائية األىكاء -(1)

 .   214ص ،2006، 2األديب،ع
فؤاد المرعي، نظرية الشعر في اليكناف القديمة، مجمة عالـ الفكر في األدب كالنقد، المجمس الكطني لمثقافة ينظر:   -(2)

 .206، ص 1997، 03، العدد 25كالفنكف كاآلداب، الككيت، مجمد 
 .    205، صنفسو  المرجع -(3)



 

 

يرل أف النفس البشرية تمتزج بيف ىذه الزكايا ككنيا تتفاعؿ في الذات  ̏أفبلطكف˝لكف 
 كيمكف ،محددا التكازف بيف درجات ىذه الزكايا فتتحدد مف خبللو تكازف الشخصية السكية 

 في الشكؿ اآلتي:كما   "أفبلطكف"زكايا  تكضيح
 
 
 
 
 
 
 

 
 

أف األىكاء تمعب دكرا »أيضا بمسألة األىكاء حيث أبرز  "أرسطك "اىتـ كماك          
ميما في الكشؼ عف االختبلفات البشرية كتضعيؼ الكعي إلى كينكنتيف تنزعاف إلى 

ىذا المكضكع بطريقة » فإنو يباشر " نيتشو  "، أما  الفيمسكؼ(1)«التكافؽ أك التعارض
إلى مؤثر أكلي أك بدئي يشد المؤثرات إلى انفعاؿ أساسي حيث متميزة في رد إرادة القكة 

فيزيقية كنزكاتنا  -سيككبتتجذر األحاسيس إلى حدث فريد يضع في الحسباف كؿ الكقائع ال
لى رغبة  رادتنا كفيمنا كيردىا إلى ألـ أك معاناة تنحدر منيا كؿ التغيرات كا  حساساتنا، كا  كا 

في كؿ مرة يستخمص مف المتعدد  "نيتشو"اف أساسية تنحدر منيا كؿ رغباتنا لقد ك
)الرغبات، كالعكاطؼ، كاالنفعاالت، كالكقائع، كالغرائز( مفردا يبدك أنو ىك أساس المتعدد 

الرغبة، كاأللـ، )الكحيد في كؿ كاحدة مف ىذه الحاالت، تتعيف اإلرادة بطابع المفرد: 
   (2)«.( كالعاطفة، كاإلحساس

ألحاسيس لتشكيؿ إرادة الذات، كقبمو طرح الفيمسكؼ الفرنسي فتتعاضد ىذه العكاطؼ كا   
متمايزاف كؿ التمايز  شيآفكقاؿ بأنيما ( كالجسـ  ،العقؿ)قضية العبلقة بيف » "ديكارت" 

أما )الصمة بينيما فيي تفاعؿ ميكانيكي يحدث في الغدة الصنكبرية في المخ(، كبحديث 
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 النفس العاقلة

 

الغاضبة النفس النفس الشيكانية  

 التكازف

 



 

باحثكف ييتمكف بظاىرة الشعكر فيدرسكف "ديكارت" عف العقؿ كتميز اإلنساف بو أخذ ال
كمنيجيـ في ذلؾ ىك ،كاالنفعاؿ  ،كالتذكر ،جميع الخبرات كالحاالت الشعكرية كالتفكير

كالفبلسفة المعاصريف تغيرت كضعية اإلنساف بسبب  "ديكارت "، كمع(1)«التأمؿ الباطف
لذم تتحد بو(، كجدانيتو كفردانيتو ) فاليكل ما ىك إال ما تتحممو الركح في الجسد ا

اإلنسانية ( لككنو الطبيعة في الطبيعة Hobes) "ىكبز"كيتشخص ىذا المفيـك في فكر 
بنمط تحقيؽ الذاتية، كلذلؾ ال يتجسد مف خبلؿ اإلحساس " كانط "اليكل عند  كيرتبط

نما بكصفو قدرة عمى الرغبة.   (2)باأللـ أك المتعة كا 
ف اىكاء اىتـ الحقؿ الفمسفي بمسألة األ بذلؾك       إلى ىذه  الفبلسفة زكايا نظر تختمفكا 

كغيرىـ مف الفبلسفة "كانط "، ك"ديكارت"، ك"أرسطك"ك "نيتشو"ك" أفبلطكف  "المسألة مف
نكاة جكىرية ىي  كجكد تقكـ عمى ككميا   إال أنيا تشترؾ كتباينت الدراساتالمعاصريف 
 .النفس البشرية

يا اىتماـ الفبلسفة كالباحثيف المحدثيف في كانت النفس كمسألة اليكل كالشعكر مف قضاف 
السيميائيات ىذه األخيرة التي نيمت مف التفكير الفمسفي  ك ،االجتماععمـ  ك،عمـ النفس 

ما يؤسس المفاىيـ السيميائية، سكاء في سيميائية العمؿ أك في سيميائية األىكاء التي 
 .الرسالةسنحددىا في ىذا الفصؿ مف 

 د المساني:افالر -2
السيميائية المحايثة » ككما قامت السيميائية عمى التيار الفمسفي، فقد استكحت    

، كقد ̏تنيير˝، ك̏ىيممسميؼ˝، ك̏سكسيردك   ˝تصكراتيا مف المسانيات البنيكية كبخاصة لدل
عاـ ̏بارت ˝تجمت المبلمح األكلى ليذه السيميائية مع مبحث "مبادئ السيميائيات" لػ: 

اؿ المتحاف صبلحية ىذه المفاىيـ عمى اقتحاـ ما ىك خارج ( حيث فتحت المج1964)
، كىك ما دفعنا إلى الكقكؼ عمى بعض (3)«النسؽ المساني حتى تتحكؿ إلى أدكات إجرائية

المفاىيـ التي اىتمت بيا المسانيات البنيكية كالتي حاكلت السيميائية فيما بعد بمكرتيا 
 كأدكات إجرائية لتحميؿ النص السردم.
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 سكسير: دك تصكر -2-1
( متعمقة 1891مبلحظات متتابعة في درس مقدـ مف جنيؼ نكفمبر ) ̏سكسير كد ˝حدد

( كىي 1911 -1910بمبادئ أكلية جمعت في )دركس في المسانيات العامة( في )
، كحتى الكبلـ في الخطاب يبيف (1)ف فييا االختبلؼ بيف المغة كالمسافمبلحظات أكلية بيٌ 

  (2).كما ىك أساسي كآخر ثانكم ،مما ىك اجتماعي كفرد
أساس عمـ » )دركس في المسانيات العامة( عف قضايا كأفكار تعتبر  :ك تكمـ في مؤلفو  

المغة الحديث كالمعاصر كالمتمثمة في بعض النظريات المحققة في أف المغة شكؿ كليست 
مف  ىي آلية معقدة )...( أما عف تصكراتو فنجدىا تكمف في جممة -جكىرا -مادة

الثنائيات مثؿ: )المغة/ الكبلـ، اآلنية كالزمنية، كالعبلقات النظمية كالعبلقات االستبدالية، 
خاصة فيما  ̏سكسيردك   ˝، كلقد استفادت السيميائية مف تصكر(3)«الصكت كالمعنى
 (4)«.المغة كالكبلـ، كالداؿ كالمدلكؿ، كالكحدة كاالختبلؼ» يتعمؽ بثنائية 

 المغة كالكالـ: -
مف المفترض أف المغة ضركرية مف خبلؿ الكبلـ ذلؾ سكاء المدرؾ )المسمكع( أك ك    

، بمعنى (5)المنتج )الممفكظ( كىذا االلتزاـ نحك المغة ثابت تاريخيا في فعؿ الكبلـ المتقدـ
أنو ىناؾ عبلقة بيف المغة كالكبلـ في عممية التمفظ كثبكتيا تاريخيا في التكاصؿ 

المغة نسقا  "سكسير" دك فرقا بيف المغة كالكبلـ، حيث اعتبر االجتماعي، إال أف ىناؾ 
لمتكاصؿ بشكؿ مجرد كمتعاؿ عف الفرد؛ إذ إنيا تشبو خزينة قد كضعتيا ممارسة الكبلـ 
في األفراد الذيف ينتمكف إلى جماعة كاحدة، أك قؿ إف المغة عبارة عف نسؽ مف القكاعد 

ضبط في أدمغة مجمكعة األفراد ،ألف المغة النحكية المكجكدة بالقكة في كؿ دماغ أك بال
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فالمغة إذف » ، كعميو (1)تكجد عند كؿ فرد ناقصة ،كال تكجد كاممة إال عند الجميكر
منظمة عرفية ترمز إلى نشاط المجتمع كىذه المنظمة تشتمؿ عمى عدد مف األنظمة 

ات يتألؼ كؿ كاحد منيا مف مجمكعة مف المعاني، تقؼ بإزائيا مجمكعة مف الكحد
، كبذلؾ فالمغة مؤسسة اجتماعية كنتاج (2)«التنظيمية أك "المباني" المعبرة عف ىذه المعاني

جماعي، أما الكبلـ إنتاج فردم كعمؿ ، كالمغة حدكد ىذا العمؿ كالكبلـ سمكؾ المغة، 
كالمغة معايير ىذا السمكؾ، كالكبلـ نشاط كالمغة قكاعد ىذا النشاط، كالكبلـ حركة كالمغة 

فالكبلـ ىك فعؿ فردم نابع مف اإلرادة كالذكاء إنو تأليفات »، كعميو (3)ذه الحركةنظاـ ى
، كالمساف (4)«يالشخص همف خبلليا يستخدـ المتكمـ سنف المساف بغرض التعبير عف فكر 

األداة الكحيدة التي عبرىا نعقؿ الككف كنحكلو مف مجرد معطيات حسية ببل » ىنا ىك 
فالمساف يمكف النظر » ، )...( (5)«نات أخرل مف المفاىيـنظاـ ككف يعقؿ مف خبلؿ كيا

إليو باعتباره نسقا مف العبلمات المكجكدة خارج إرادة الذات المتكممة فيك إنتاج ما يسجمو 
، (6)«الفرد سمبيا، كبذلؾ فيك المخزكف مف الكممات كالقكاعد السابقة في الكجكد عمى الفرد

ة اجتماعية ذىنية ىي الكضع الذم تـ االصطبلح ظاىر » كبذلؾ فالمساف بيذا االعتبار 
عميو في مجتمع مف المجتمعات، كيقابمو الكبلـ التأدية الفردية أك الجماعية لمساف 

، (7)«كخاضع لعكامؿ عدة اجتماعية كنفسية كتاريخية إلى غير ذلؾ مف العكامؿ المؤثرة
رادة »أما بالنسبة لمكبلـ فيك  ار الحر يكيتصؼ باالختنتاج فردم كامؿ يصدر عف كعي كا 

فالكبلـ ،كحرية الفرد الناطؽ تتجمى في استخدامو أنساقا لمتعبير عف فكره الشخصي )...( 
يكلد خارج النظاـ، كضد المؤسسة ألنو السمكؾ المفظي اليكمي الذم لو طابع الفكضى 
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مطبعة النجاح الجديدة ،دار البيضاء المغرب ،منشكرات الزمف  سعيد بنكراد، السيميائيات مفاىيميا كتطبيقاتيا، -(5)

 .  40ص ، 2003،دط، 
 .    46، ص نفسو ينظر: المرجع -(6)
 .    12، ص2002د ط،  ، مبادئ في المسانيات، دار القصبة لمنشر، الجزائر خكلة طالب اإلبراىيمي، -(7)



 

 

 ، كبذلؾ فيك نتاج فردم متعمؽ بالفرد عكس المغة نتاج جماعي كالكبلـ ىك(1)«كالتحرر
معادؿ لمفيـك الخطاب لذلؾ استمدت منو السيميائية ككنو يشكؿ جممة لغكية كبرل تحمؿ 
معنى، كلعؿ تكضيح االختبلؼ بيف المغة كالمساف كالكبلـ، يميد  نحك تحديد ثنائية أخرل 
ىي محكر االستبداؿ )االختيار( كمحكر العبلقات المركبية )التكزيع( كيؼ يمكف اختيار 

أخرل كنظاميا عمى مستكل خطي، كتكزيع نظاميا بشكؿ معيف  مفردات أك استبداؿ
، فاختيارنا مثبل لمعمـ الكطني ̏سكسير˝لتحديد المعنى، كىذه مف المسائؿ التي تكمـ عنيا 

الجزائرم مف بيف مجمكعة مف األعبلـ الدكلية كتمسكنا بو بقكة يشير ذلؾ إلى كبلـ 
لكممات نككف أماـ المغة كما يحممو كبكصفنا أللكاف العمـ الكطني مف خبلؿ جمؿ مف ا

العمـ مف معافو كدالالت في أنفسنا نككف أماـ السيمياء، كمنو فيناؾ عبلقة بيف الكممة 
 كالمعنى كالمغة كالكبلـ كالداللة فأخذت السيميائيات البحث عٌما كراء المغة كالكبلـ.

 
 

 العالمة المغكية: -
العبلمة »المغكية" التي تتشكؿ مف كجكد  المسانية "العبلمة ̏سكسيردك  ˝ كمف تصكرات  

الرابطة بيف الداؿ كالمدلكؿ كىذه العبلقة ذات طبيعة اعتباطية، كاالعتباطية في مفيكميا 
األدنى ىي غياب منطمؽ عقمي يبرر اإلحالة مف داؿ إلى مدلكؿ، فبل كجكد لعناصر 

يخضع لمتكاضع  يانيفالكنتقؿ آليا إلى المدلكؿ، فالرابط بيف ىذيف نداخؿ الداؿ تجعمنا 
 (2)«.كالعرؼ كالتعاقد

( في Signeالعبلمة )» كىذا الطابع المزدكج ىك ما يميز العبلمة المغكية، كبذلؾ فإف 
 صكرة ال، ك  (Concept)  أك الصكرة الذىنية مفيـكالتكحد بيف " سكسير  كد"نظر 

السمعية ال بيف شيء كاسـ، فالصكرة  (acoustique  Image) سمعيةالصكتية أك ال
نما ىي البصمة النفسية لمصكت ، (3)«ليست األصكات المادية بخصائصيا الفيزيائية، كا 

 كيمكف تكضيح ذلؾ كاآلتي:
                                                             

، 2006رابح بكحكش، األسمكبيات كتحميؿ الخطاب، منشكرات جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، د ط،  -(1)
 .    71ص

 .    51سعيد بنكراد، السيميائيات مفاىيميا كتطبيقاتيا، ص -(2)
الحديث ،األزاريطة، االسكندرية ،المكتب الجامعي  يدل لكشف، مباحث في عمـ المغة كمناىج البحث المغكمالنكر  -(3)

 .    319، ص 2006، دط، 



 

 
 
 
 
    
 
 
 
، :)كتكضح ىذه الخطاطة أف العبلمة المغكية تتككف مف عنصريف ىاميف ىما  المفيـك

ف مف صكرة سمعية، كحدة النظاـ كالعنصر المساني الذم يتكك » ، فيي (كالصكرة السمعية
أك  سكسير" مصطمح )العبلمة( لمداللة عمى الكؿ كتعكيض )المفيـك ككمفيـك كيبقي "د
 (Signifiant( بمفظي الداؿ كالمدلكؿأك الصكتية ( ك)الصكرة السمعيةالصكرة الذىنية

/Signifié ) (1) كما يمكف أف يككف لمداؿ مجمكعة مف الدكاؿ كالمفاىيـ المتعددة كبذلؾ ،
ادت  السيميائيات المحايثة  مف) العبلمة( إذ انطمقت مف داللة الكممة في الجممة إلى استف

الخطاب كجممة كبرل، كذلؾ باعتباره كبل داال يبحث عف مدلكالتو المختمفة كالمتضمنة في 
 أغكاره.

 
 مبدأ االختالؼ:  -
عمى مبدأ  يرتكز المحمؿ السيميائي في دراسة ككصؼ األشكاؿ الداخمية لداللة النص     

سكسير" كاستعممو لمداللة عمى أف ك ( ،الذم أرسى قكاعده "ؼ. دDifférenceاالختبلؼ )
نما بشكؿ سمبي مف  المفاىيـ المتباينة تككف معرفة ليس بشكؿ إيجابي مف مضمكنيا كا 

، حيث يتـ إدراؾ كفيـ معنى المفظ مف خبلؿ كجكد (2)عبلقتيا مع العناصر األخرل لمنظاـ
كجكد  لممعنى  إال مع  االختبلؼ كىك المبدأ الذم تكجتو الداللية  فبل» الضديد لو 

   (3)«.كمسار ليا لمبحث في تطكر الدراسات البنيكية

                                                             
 .    320، 319، صنفسوينظر: المرجع  -(1)
 .    10، ص2000ينظر: رشيد بف مالؾ، مقدمة في السيميائية السردية، دار القصبة لمنشر، الجزائر، د ط،  -(2)
 .    10رة، مباحث في السيميائية السردية، صفنادية بكشينظر:   -(3)

 مفهوم

 صورة مسعية

 العالمة اللغوية

 املفهوم

 

 الصورة السمعية

 

 )الصوت(



 

 

كلقد بىمكرى "غريماس" ىذا المبدأ داخؿ تصكر جديد يقتضي فيو االقتراب مف المسألة  
يا في إطار بنية تدرؾ الداللية الستيعاب االختبلفات المنتجة لممعنى دكف االكتراث لطبيعت

، ككما استفاد (1)بحضكر عنصريف عمى األقؿ تربطيما عبلقة بطريقة أك بأخرل
"غريماس" مف مبدأ االختبلؼ في تشكيؿ المربع السيميائي الذم يقـك أيضا عمى مبدأ 
التقابؿ األرسطي، فالمربع السيميائي مبني عمى تمثيؿ الكحدات الداللية )كالمكت 

في  ̏غريماس˝ليا، كأيضا استثمره  مضادكنا لمعنى الكممة يستخمص مف الكالحياة(، فإدرا
بمكرة التبايف كاالختبلؼ في الكممات في النص السردم بالمقابؿ كجكد التشاكؿ في 

فرانسكا راستي" الذم ارتبط اسمو »"الكممات كالذم اىتـ بو السيميائيكف فيما بعد خاصة 
   (2)«.بمفيـك التشاكؿ السيميائي

 تصكر لكيس ىيممسميؼ: -2-2
استفادت السيميائية مف بعض المفاىيـ كالمصطمحات السائدة في الحقؿ األلسني      

سكسير" كمنيا مصطمحا التعبير كالتضميف أك التعبير دك  منيا ما تطرقنا إليو عند "
فكيؼ  سكسير" بمفيـك الداؿ كالمدلكؿ.دك  كىما عند "،كالمحتكل عند "ىيممسميؼ" 

 .السيميائية السردية ىذيف المصطمحيف؟ استثمرت
 التعبير كالمحتكل: -
مف المصطمحات الشائعة في الدرس النقدم الحديث، » يعد كؿ مف التعبير كالمحتكل    

ككف كؿ نظاـ سيميائي يحتكم عمى صعيديف مختمفيف صعيد التعييف كصعيد التضميف 
ف أكؿ مف تنبو إلى ى ذه الثنائية في الدراسات أك صعيد العبارة كصعيد المحتكل، كا 

ىا ّـّـ(  حيث نقد  نظريات )براغ( كعد1940المسانية الحديثة "ىيممسميؼ"، كذلؾ سنة )
نظريات تيتـ بالجانب الشكمي مف المغة فقط، لذلؾ كضع لسانيات جديدة سماىا 

( كحمؿ معيا إلى النظريات السيميائية المستقبمية Glossématique)كمكسيماتيكية()
كجا، ىك التعييف كالتضميف أك التعبير كالمحتكل، ىذا المضمكف الذم سيتـ مضمكنا مزد

  (3)«.خاصة"ركالف بارت "االىتماـ بو بعد عشريف سنة مف طرؼ 

                                                             
 .    10رشيد بف مالؾ، مقدمة في السيميائية السرية، ص -(1)
 من املوقع: ذكر كاالمتدادات،جعبد المجيد عابد، السيميائيات ال -(2)

 http : //www. Atida, org/fowms/showthead php :     
 .    199فيصؿ األحمر، معجـ السيميائيات، ص -(3)



 

عف طبيعة العبلقات التنافسية التي يتشكؿ منيا النص أك  "ىيممسيمؼ"كقد بحث   
"مقدمة لنظرية في فيحددىما في كتابو » الخطاب مف خبلؿ مفيـك التعبير كالمحتكل 

( باعتباره )مركب داؿ/ Prolégomènes à une théorie du langage المغة" )
مدلكؿ( أك في كؿ نظاـ مف أنظمة التعبير كالتكاصؿ كالتضميف كنظاـ ثاف مف الفيـ 

 (2) ، كيمكف تكضيح العبلمة كاآلتي:(1)«اإليديكلكجي، كالتاريخي، كاالجتماعي(

 
 
 
 
 
 
 
 
أىـ منجزات "ىيممسيمؼ" إدخاؿ المفيكميف الجديديف اآلتييف إلى البحث كلعؿ ىذه مف   

(، كالتمييز Contenu(، كالمحتكل )Expressionالمساني كىما: التمييز بيف التعبير )
، كيتـ التمييز انطبلقا مف كجكد  (3)(«Substance(، كالجكىر )Formeبيف الشكؿ )

عبلقتيا بالكممات المجاكرة أك المدلكالت  )المحتكل( كىك فيـ معنى الكممة انطبلقا مف
األخرل، ك)جكىر التعبير( كىي األصكات المغكية في الكممة، ك)شكؿ التعبير( كىك 

 القاعدة التركيبية أك الجانب النحكم كالصيغي لمكممة.
بتحديد الكظيفة السيميائية باعتبارىا نسبة يقيميا تعاقد عرفي " ىيممسيمؼ "اىتـ كما ك    

صر )شكؿ التعبير(، ك )شكؿ المحتكل(، فينظر إلى الككف السيميائي بكصفو ككنا بيف عن
" يمؤلفا مف الكظائؼ السيميائية، كليس مؤلفا مف "الدالئؿ"، كىذا النمكذج "الييممسميف

في صياغتو لمحكاية الشعبية العجيبة كما تصكرىا الباحث الفمكمكرم  "غريماس"استثمره 

                                                             
 .    199المرجع نفسو، ص -(1)

(2)
 - Voir, Umberto Eco, Le signe,  Éditions labor, 1998, p : 119, 120.  

تر: سعيد عبد العزيز مصمكح ككفاء كامؿ فايد ،المجمس األعمى  لمثقافة ميمكا إفيتش، اتجاىات البحث المساني،  -(3)
 .     326ص، 2000، دـ،   2،ط

 (Substance) جوهر

 (Forme) شكل
 (Contenu) المحتوى

 (Expression) التعبير (Forme) شكل

 (Substance) جوهر



 

 

كفي استخبلص بعض مستكيات التي تشغميا نظريتو الركسي "فبلديمير بركب"، 
 (1)الخطابية شكؿ النمكذج اآلتي: -السيميائية السردية

 
 
 

  
 
 
 
فالمحتكل ىك الكاقع الحي نفسو الذم ىك مكضكع التكاصؿ، أما التعبير فيشمؿ كؿ   

الكسائؿ التي يتـ بيا نقؿ كؿ المعمكمات عف المحتكل كتحكيميا إلى مصطمحات لغكية، 
الكظيفة السيميائية حسب نمكذج المسانيات البنيكية إلنتاج الداللة » ، أما (2)م إلى لغةأ

)الداؿ(، كمخطط  تعبيرفيي طريقة مؤلفة مف كحدتيف: مثؿ كضع عبلمة بيف مخطط ال
ػ"دكسكسير"، كبالضبط بيف شكؿ التعبير كشكؿ المحتكل، كيقدـ لالمحتكل )المدلكؿ(، 

     (             Fonctionةاج الداللة أك الكظيفة السيميائيبخصكص المخطط المعطى إلنت
(Sémiotique  (3)كاآلتي: "ىيممسيمؼ "مف قبؿ   
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء  الدالئؿ، ينظر: طائع الحداكم، سيميائيات التأكيؿ اإلنتاج كمنطؽ -(1)

 .    366ص ،2006، 1،المغرب/بيركت ،لبناف ،ط
 .     327ميمكا إفيتش، اتجاىات البحث المساني، ص -(2)

(3)
- Voir, Nicole Everaeit Desmedt, Sémiotique du récit,Université  Bruxelles, imprime en 

Belgique, 2000, p :86. 

 الحكاية الخرافية

 المروية 

 شفويا

 التعبير

ىالمحتو  

 الجوهر: السلسلة الصوتية 

 الشكل: المنظومة اللسانية

 الجوهر: الداللة

 الشكل: النحو
 المورفولوجيا

 التركيب



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
تتضح أىمية النمكذج في تداخؿ البنيتيف العميقة كالسطحية كالعبلئؽ التي »كيمكف أف     

 كيات السيميائيرسيمة المستذلؾ في ت نحدد، كيمكف أف (1)«ينتجيا المحتكل كالتعبير
 (2) كاآلتي:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
(1)- Voir, Ibid, p86. 

 .     366ينظر: طائع الحداكم، سيميائيات التأكيؿ، اإلنتاج كمنطؽ الدالئؿ، ص -(2)

)Fonction sémiotique( 

السيميائية الوظيفة  

 الجوهر
(Substance) 

 (Forme) الشكل

 جوهرال

(Substance) 

(Expression) 

 التعبير

(Contenu) 

 المحتوى

 (Signifiant) الدال

 (Signifié) المدلول

 (forme) الشكل

= 

 تمظهر نصي المستوى النصي-

 المحتوى التعبير

 وحدات في مسطح

 تمظهر المحتوى 

 عالقات في مسطح

 تمظهر المحتوى

 بنية أولية للتدليل

 تنظيم سيمي

 تركيب

 (Sèmesيمات )الس

 كون محايث

 صرف

 المستوى السطحي-

 المستوى العميق-



 

 

كانطبلقا مف تصكر "ىيممسيمؼ" لثنائية المحتكل كالتعبير، حدد "غريماس" النص السردم 
مخمصا  "غريماس"ظؿ » بمستكييف ىما: المستكل السطحي، كالمستكل العميؽ، كمنو فقد 

ر اإلمكانات لمفاىيـ "ىيممسيمؼ" لمنظرة المحايثة قصد بناء مشركع عممي لممعنى كما أظي
المسانية كمركنتيا داخؿ جياز المفاىيـ السيميائية، كبخاصة أنو بيف المستكيات الثبلثة 

 :كىي كاآلتي لمساف
 كىي عبارة عف شكؿ صرؼ المساف. (:Schémaالخطاطة ) -1
 كىك عبارة عف شكؿ مادم محدد سمفا. (:Normeالمعيار )  -2
ة عف جممة مف العادات الخاصة بمجتمع ما، : كىك عبار (Usageاالستعماؿ ) -3

ككاف الستبداؿ كجية العبلمة مف الداؿ كالمدلكؿ إلى التعبير كالمحتكل كتحديد 
الكظيفة السيميائية في شكمي التعبير كالمحتكل األثر الكبير في إضفاء الصبغة 

  (1)«.المحايثة عمى دراسة المعنى
 

 :مبدأ المحايثة -
أىـ السمات البنيكية كمعناه في عرؼ المدارس البنيكية أف » ف يعد مبدأ المحايثة م    

ال يحمؿ إال انطبلقا مف خكاصو الداخمية فيذه الخكاص ىي التي  -أك الممفكظ –النص 
تمكف مف تحديد الممفكظ باعتباره بنية مغمقة مف شأنيا أف تكصؼ مف حيث ىي بقطع 

ط بالدراسة اآلنية كما يحددىا النظر عف كؿ سيركرة تاريخية، كمبدأ المحايثة مرتب
سكسير" كىذا المبدأ يؤدم إلى قطيعة نظرية بيف الممفكظ المحقؽ المنتج كبيف الذيف ك "د

 (2)«.ينتجكنو
( مبدأ المحايثة ليؤكد عمى ضركرة استبعاد L.Hjehmslevك تبنى "لػ.ىيممسيمؼ")    

نيات باعتباره شكبل، الكقائع غير المسانية مف عممية الكصؼ كالنظر إلى مكضكع المسا
̏ غريماس˝انطبلقا مف ىذا التحديد الذم يشكؿ قفزة نكعية في الدراسات المسانية، سيعمد 

إلى صياغة مبدأ المحايثة في البحكث السيميائية كفؽ منظكريف، بيف المنظكر األكؿ عمى 
ي ( المتمفصمة إلى محكرم المحايثة )الكينكنة(، كالتجمVéridictionمقكلة التصديؽ )

                                                             
 .    81ينظر: أحمد يكسؼ، السيميائيات الكاصفة المنطؽ السيميائي كجبر العبلمات، ص -(1)
 .303نكر اليدل لكشف، مباحث في عمـ المغة كمناىج البحث المغكم، ص -(2)



 

إلى أربع مقكالت  -في مرتبة أعمى –كتتفرع محصمة ىذه الثنائية األساسية (1) )الظاىر(.
 (2) تظير في المربع التصديقي عمى النحك اآلتي:

 
 
 
 
 
 
 
 

المنظكر الثاني عمى المقابمة: المحايثة/ السمك أيف يمكف أف  ̏غريماس ˝ككما يؤسس    
، فالمرسؿ يمعب دكر (3)ي الفاعؿ كالمرسؿتسخر عمى الرسـ السردم إلبراز تبايف مكقع

المحرؾ لدفع الذات نحك تحقيؽ اإلنجاز في البرنامج السردم، فالخطاطة السردية تكشؼ 
 ظيكر الفاعؿ كىك الذات المنجزة ككينكنة المرسؿ المحرؾ المحايث في الرسـ السردم.

ة كمنو كبذلؾ تعد المحايثة البحث في أغكار النص لمكشؼ عف معانيو الخفي   
ؼ" الذم كاف يقكؿ بضركرة دراسة المساف دراسة يفالسيميائية السردية تأثرت "بييممسم»

محايثة بعيدا عف كؿ العناصر الخارجية السباقة إلى االستفادة مف المردكدية المعرفية 
، كعميو فالمحايثة (4)«كالتحميمية ليذا المبدأ في تحديد مستكيات الداللة كأنماط تشكميا

نتاج الداللة، ككما استثمر  كالتجمي عنصريف ىاميف في العمؿ السردم في تشكيؿ المادة كا 
"تشكمسكي" في  تصكر "غريماس" تصكر "سكسير" ك "ىيممسميؼ" فقد استفاد أيضا مف

 "ركماف جاكبسكف" حكؿ نظرية التكاصؿ.تصكر  مفيـك الكفاءة كاألداء، كمف 
 تصكر تشكمسكي:  -2-3

شكمسكي" )البنى التركيبية( بمثابة االنطبلقة األكلى لذيكع صدكر كتاب "تيعد       
نظريتو التي ستعرؼ تطكرا كبيرا كستحتؿ مركز الصدارة في الستينات كالسبعينات ككاف 

                                                             
 . 09د بف مالؾ، مقدمة في السيميائية السردية، صرشي -(1)
 المرجع نفسو، ص ف.  -(2)
 . 10، ص نفسوالمرجع  -(3)
 . 166سعيد بنكراد، السيميائيات مفاىيميا كتطبيقاتيا، ص -(4)

 الظاهر الكينونة
 الكذب

 ال كينونة

 البطالن

 الصدق

 ال ظاهر

 السر



 

 

ليا كال يزاؿ آثار عظيمة في تكجيو لؤلبحاث المغكية كفتح آفاؽ جديدة في مجاؿ تحميؿ 
ـ نظرية "تشكمسكي" عمى مجمكعة مف ، كتقك (1)المغات كدراسة السمكؾ المغكم البشرم

المفاىيـ في البنية التركيبية إذ يرل  أف البنيكية غير قادرة عمى شرح العبلقات التي يمكف 
أف تقـك بيف مختمؼ الجمؿ، فيناؾ بعض الجمؿ تشترؾ في الشكؿ في حيف تختمؼ مف 

 (2) حيث المعنى مثؿ الجممتيف اآلتيتيف:
 كاف نجاح الطالب مؤثرا. -
 سكب الطالب مؤثرا.كاف ر  -

كما كقؼ "تشكمسكي" عمى الجمؿ التي تحتمؿ شكميف مختمفيف كال يتميز المعنى بينيما 
 مثؿ:

 أحمد يحب فاطمة أكثر مف عمي. -
 انتظرتؾ أماـ باب المتحؼ القديـ. -
دفع "تشكمسكي" إلى التأكيد بأف ليذه الجمؿ  معنى ظاىر أم  الطرح  مثؿ ىذا      

كمعنى آخر كىك )المعنى المقصكد ،( Structure superficielleالبنية السطحية )
. كىناؾ قكانيف قد كضعيا Structure profonde) (3)العميؽ( البنية العميقة )

"تشكمسكي" تطبؽ عمى البنية العميقة فتتحكؿ إلى البنية السطحية كىي القكانيف التحكيمية 
عدة التركيب، كىي البنية التي تمثؿ كتتميز البنية العميقة بأنيا البنية المكلدة في قا» 

التفسير الداللي لمجممة كالتي تتحكؿ بكاسطة القكاعد التحكيمية إلى البنية السطحية، أما 
البنية السطحية فيي نتاج العممية التكليدية التي يقـك بيا المككف التركيبي، كيتألؼ المككف 

لعميقة(، كمككف تحكيمي )يرتبط مككف األساس )كيرتبط بالبنية ا -التركيبي مف مككنييف:
  (4)«.بالبنية السطحية(

(،  Hjehmslevعمى أعماؿ "ىيممسميؼ")»  "غريماس"لك اعتمدت سيمياء السرد     
كعمى قكاعد "تشكمسكي" التكليدية لترسـ نكعيف مف البنى: البنية العميقة كىي نمكذج 

ذه اإلمكانات محققة في يختزف كؿ إمكانات السرد، كالبنية السطحية، كىي صكرة مف ى

                                                             
 . 104ص،  2002دار القصبة لمنشر ،الجزائر ،دط،  ينظر: خكلة طالب اإلبراىيمي، مبادئ في المسانيات،  -(1)
 . 334يدل لكشف، مباحث في عمـ المغة كمناىج البحث المغكم، صالينظر: نكر  -(2)
 . 335، صنفسوينظر: المرجع  -(3)
 .. 336، صالمرجع نفسو ينظر:  -(4)



 

إذ أخذ  مفيـك البنية السطحية لمنص ك التي تشتمؿ عمى دراسة المركبة  (1)،«نص سردم
 دراسة الخطابية كالمركبة السردية ،كمفيـك البنية العميقة لمنص كالتي تشتمؿ  عمى

 المركبة المنطقية الداللية .

 الكفاءة كاألداء: -
الذم استكحاه "تشكمسكي" مف  (كاألداء،الكفاءة ) مف مفيكمي ̏غريماس˝ككما استفاد     

يعتمد إدراؾ مفيـك "تشكمسكي" عمى فيـ التمييز األلسني الذم أشاعو »"سكسير" حيث 
(، كبيف Langueسكسير" حيف ميز بيف المغة كنظاـ لو قكاعده كأعرافو ) ك"فرديناند د

( ضمف ىذا النظاـ Parole)الكبلـ( أك عممية القكؿ الفعمية التي يقـك بيا شخص ما )
المغكم، أم الفرؽ بيف النظاـ المغكم المقعد كبيف السمكؾ الفردم حينما يمارس الفرد لغتو، 

بالمغة  ̏سكسير˝جاء "تشكمسكي" ليطمؽ مصطمح )القدرة/ الكفاءة( عمى ما أسماه 
(Langue( كمصطمح األدائية )Performance عمى السمكؾ الفردم حينما يمارس )

المعرفة الحدسية الضمنية لمغة »كبذلؾ تعتبر الكفاءة  (2)«.ية القكؿ كالكبلـشخص ما عمم
كىي القدرة عمى تكليد الجمؿ كفيميا كعمى التمييز بيف الجمؿ النحكية كالجمؿ البلنحكية، 
"فتشكمسكي" يسمي القدرة عمى إنتاج الجمؿ، كتفيميا في عممية تكمـ المغة بالكفاءة 

( أك اإلنجاز فيك التجسيد Performanceما األداء )(، كأCompetenceالمغكية )
المادم لنظاـ المغة في إحداث الكبلـ، فيك خركج الكفاءة المغكية مف حيز القكة إلى حيز 

 (3).«الفعؿ، كىك عبارة عف الجمؿ التي ينجزىا المتكمـ في سياقات التكاصؿ المتنكعة
المنيجي مف الظاىرة المغكية جكىرم في االقتراب » قاـ" غريماس" بتعديؿ  كماك     

بمعرفة الفعؿ )...( كلئف  "غريماس"لمشركع "تشكمسكي"، فتتجسد الكفاءة مف منظكر 
كانت معرفة الفعؿ حدثا بالقكة فإنيا مستقمة عف الفعؿ الذم تقـك عميو كبعبارة أخرل، إف 

طار الكفاءة المسانية ليست شيئا لذاتو، بؿ ىي حالة خاصة لظاىرة أشمؿ تدخؿ في إ
(، ضمف ىذا التصكر Actantإشكالية الفعؿ اإلنساني كتؤسس الفاعؿ بكصفو عامبل )

ينظر "غريماس" إلى األداء المساني عمى أنو حالة خاصة ضمف إشكالية عامة  المنيجي،

                                                             
)عربي، انجميزم، فرنسي(،مكتبة لبناف ناشركف ،دار النيار لمنشر ، معجـ مصطمحات نقد الركاية،يلطيؼ زيتكن -(1)

 . 38، 37ص، 2002،،  1بيركت ،لبناف ،ط
إضاءة ألكثر مف سبعيف تيارا كمصطمحا معاصرا ،المركز  ميجاف الركيمي، سعد البازعي، دليؿ الناقد األدبي -(2)

 . 206، ص2002، 3الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط
 . 338، 337يدل لكشف، مباحث في عمـ المغة كمناىج البحث المغكم، صالينظر: نكر  -(3)



 

 

، كمنو يميز (1)«تسخر لفيـ النشاطات اإلنسانية التي تأخذ شكبل متنكع الخطابات
 (Valeurs: األكؿ يستيدؼ امتبلؾ قيـ الجية بيف نكعيف مف األداء ̏غريماس˝
(modales  نتاج  القيـ الكصفية  (Valeurs des، كالثاني يتميز بامتبلؾ  كا 
(criptives  . (2) 

"غريماس" الدقيؽ بيف معرفة الفعؿ كالفعؿ فإنو يفترض في كؿ » كباإلضافة إلى تمييز    
عتبر الكفاءة مف ىذا المنظكر: سمكؾ برنامجا سرديا مضمرا ككفاءة تضمف تنفيذه، كت

)كفاءة جية يمكف أف تكصؼ كتنظيـ متدرج الجيات(،كتنبني ىذه الكفاءة عمى جيات 
(، كالقدرة عمى الفعؿ Devoir- Faire(، كجكب الفعؿ )Vouloir- Faireاإلرادة الفعؿ )

(Pouvoir- Faire( معرفة الفعؿ ،)Savoir- Faire.»)(3)  
 الخطاطة السردية ي )الكفاءة كاألداء( ضمف أطكارمفيكم ̏غريماس˝كبذلؾ صاغ 

،فالكفاءة ىي ما تمتمكو الذات العاممة مف معرفة كخبرة كشركط نحك تحقيؽ اإلنجاز 
،كاألداء كىك مرحمة التنفيذ كالشركع في الفعؿ أم طكر اإلنجاز، كسنفصؿ في أطكار 

 .الرسالة الفصؿ مف ىذا الخطاطة السردية أكثر في
 راغ: )تصكر ركماف جاكبسكف(: مدرسة ب -2-4
دعا "فيمـ ماتيزيكس" سنة » تعد مدرسة براغ امتدادا لمدرسة الشكبلنييف الركس حيث  
( إلى تأسيس حمقة ألسنية عرفت فيما بعد بػ: حمقة براغ كقد استقطبت ىذه 1926)

اف ركم»"،كقد تأسست مدرسة براغ عمى يد (4)«المدرسة العديد مف عمماء األلسنية الشباف
(، كمفاىيميا مستقاة مف A. Martinet) ̏أندرم مارتيني˝(، كR. Jakobsonجاكبسكف" )

أعماؿ سكسير حكؿ عمـ المغة الحديث إال أنيا كجيت اىتماميا إلى ربط األصكات 
بالداللة كالمعنى حيث كاف اليدؼ متمثبل في سف قكانيف عامة تبيف تنظيـ البنيات األكلية 

فة إلى ىذا يفضؿ أف تككف ىذه القكانيف مستنبطة بشكؿ منطقي لمغة )بشكؿ عاـ( باإلضا
 (5)«.يعطييا الطابع المطمؽ

                                                             
 . 19ينظر: رشيد بف مالؾ، مقدمة في السيميائية السردية، ص -(1)
 ، ص ف. نفسوينظر : المرجع  -(2)
 . 20ص، نفسو  ينظر: المرجع  -(3)
المؤسسة الجامعية لمدراسات ، (دراسة كنصكص )فاطمة الطباؿ بركة، النظرية األلسنية عند ركماف جاكبسكف -(4)

 . 259ص، 1993، 2كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،لبناف ،ط
 . 275ص، 2002 الييئة المصرية العامة لمكتاب ، دط ،دـ، ينظر: عزت محمد جاد، نظرية المصطمح النقدم، -(5)



 

تأثرت بمبادئ حيث  إرىاصات )البنيكية( األكلى  ل مدرسة براغكقعت لد كبذلؾ فقد   
(، كمذىب Phenamenologyعمـ المغة عند )سكسير( ككذا الفمسفة الظكاىرية )

فس كاستمت مف ىذه المعارؼ نمكذجا فكريا شامبل ( في عمـ النGestaltالجشطالت )
لتفسير الظكاىر كاألفكار في مجاؿ العمـك اإلنسانية كالعمـك االجتماعية أطمؽ عميو 

 (1).  ( أم )البنيكية(Structuralism( بمصطمح )1929عاـ ) "جاكبسكف"
كالتكاصؿ( مف مبادئيا األساسية أنيا نظاـ تؤكد عمى كظيفتيا كغايتيا كىما )التعبير ك 

براغ عمى ضركرة دراسة المغة دراسة كصفية  مدرسة)...( كمف ناحية أخرل ركزت 
 (2)تزامنية.

(، Structureالفكرم المرجعي عمى أفكار ثبلث ىي: البناء )» ككما يقـك إطارىا 
(، كالبناء يتككف مف أبنية صغيرة تساىـ في Signe(، كالعبلمة )Fonctionكالكظيفة )

الثقافي الذم يرتضيو المجتمع )...( ثـ إف أصحاب ىذه المدرسة قد ذىبكا تككيف النظاـ 
إلى كؿ عمؿ فني ىك في الكاقع تطبيؽ لشفرة جمالية محددة ،كأما الكظيفة فيي تفصؿ 

(ىي عنصر مف عناصر Signeبيف ىذه الشفرات بعضيا بعضا في حيف أف العبلمة )
،كيككف التكاصؿ  (3)«تماعية كثالثة ثقافيةالشفرة فيككف بذلؾ لدينا شفرات لغكية كأخرل اج

باالنتقاؿ الكبلـ المنتج مف المرسؿ نحك المرسؿ إليو في شكؿ مرسمة، كىي كتمة نطقية 
يقـك المرسؿ إليو بترجمتيا كتأكيميا، كمنو فقد كضع "ركماف جاكبسكف" نمكذجا يكضح 

 (4)شكؿ اآلتي:العممية الكبلمية لمتكاصؿ مف المرسؿ إلى المرسؿ إليو كما في ال
 
 
 
 
 

 (5)كتتككف ىذه الترسيمة مف ستة عناصر ىي:

                                                             
 . 259، ص(دراسة كنصكص )، النظرية األلسنية عند ركماف جاكبسكفبركة  فاطمة الطباؿينظر:   -(1)
 ،ص ف. نفسو المرجع ينظر:  -(2)
 . 276المصطمح النقدم، صعزت محمد جاد، نظرية  -(3)
 . 65، ص(دراسة كنصكص)ينظر: فاطمة الطباؿ بركة، النظرية األلسنية عند ركماف جاكبسكف  -(4)
 ، ص ف. نفسو المرجع  ينظر: -(5)

 سياق

 المرسلة

 اتصال

 نظام رموز

 المرسل إليه المرسل



 

 

 كىك المتكمـ مصدر الرسالة. المرسؿ: -1
 كىك الذم يقـك بفؾ الرمكز كفيـ النص. المرسؿ إليو أك المستقبؿ: -2
تركز عمى المخزكف المغكم الذم يختار منو المرسؿ ما يحتاج إليو لمتعبير  المرسمة: -3

 إلى المرسؿ إليو.ثـ ينظمو في مقكلة يبثيا 
تفيـ الرسالة أك المرسمة  إال ضمف سياؽ نردىا إليو كىك ما نسميو  ال السياؽ: -4

 المرجع.
ثـ تأخذ المرسمة نظاما مشتركا بيف الباعث كفاؾ الرمكز أك بيف المرسؿ  النظاـ: -5

 كالمرسؿ إليو.
 البد مف كجكد قناة االتصاؿ بيف المرسؿ كالمرسؿ إليو إلقامة قناة االتصاؿ: -6

 التكاصؿ.
استفادت النظرية السيميائية مف نمكذج "ركماف جاكبسكف" في  ى ىذا األساسكعم   

ضبطو لعممية التكاصؿ مف خبلؿ العناصر الستة األساس في العممية الكبلمية كتحديد 
فاإلشارة المغكية تفيـ  ،كؿ عنصر منيا بكظيفة لغكية تكاصمية تختمؼ عف العنصر اآلخر

فالرسالة » المعنى ال يكمف في الكممات فقط بؿ في التكاصؿ بأكممو، ك ،مف خبلؿ السياؽ 
ذا  كقكؿ لغكم تتجو عادة بحركة سريعة مف باعثيا إلى متمقييا كغايتيا ىي نقؿ الفكرة، كا 
ما فيـ المتمقي ذلؾ انتيى دكر المقكلة عندئذ، كلكف في حالة )القكؿ األدبي( تنحرؼ 

ثنييا إلييا إلى داخميا بحيث ال تتكجو حركتيا ك  ، كتعكسـيق)الرسالة( عف خطيا المست
نما يتحكؿ )اإلثبات معا إلى فارسيف  يصبح )المرسؿ( باعثا، ك)المرسؿ إليو( متمقيا، كا 

ىك القكؿ، أم )النص( كيتحكؿ ك متنافسيف عمى مضمار كاحد، يضمنيا، كيحتكييما، 
المعاني بيف طرفي  القكؿ المغكم مف رسالة إلى نص كال يصبح ىدفيا نقؿ األفكار أك

الرسالة، كلكنيا تتحكؿ لتصبح ىي غاية بنفسيا كىدفيا ىك غرس كجكدىا الذاتي في 
،كتككف بذلؾ نصا مف النصكص تتداخؿ كتتشابؾ لتؤسس فيما (1)«عالميا الخاص بيا

 (2)بينيا سياقا أدبيا حتى يصبح جنسا محددا كالشعر كالركاية.

                                                             
)قراءة نقدية لنمكذج معاصر(،الييئة  الغذامي، الخطيئة كالتفكير مف البنيكية إلى التشريحية،محمد  ينظر: عبد اهلل  -(1)

 . 10ص،  1998، 1صرية العامة لمكتاب ،طالم
 المرجع نفسو، ص ف.  -(2)



 

كاصؿ لػ:"ركماف جاكبسكف" مسألة التنافس بيف أخذ "غريماس" مف نمكذج الت بذلؾك    
المرسؿ كالمرسؿ إليو في مضمار القكؿ )النص( حكؿ الرسالة إذ أسقط ذلؾ في المسار 
السردم ، فحدد صراع الذات كالذات المضادة حكؿ المكضكع، فالرسالة تمثؿ المكضكع 

ؿ إليو الذيف كما أنو استفاد مف مفيكمي المرسؿ كالمرس»المرغكب فيو بيف الذكات، 
غير أف المرسؿ بالنسبة إلى "غريماس" ال يبمغ المرسؿ  (1)«استعارىما مف نمكذج التكاصؿ

إليو رسائؿ بؿ يقـك بدكر تحريؾ الذات نحك تحقيؽ المكضكع إلى المستفيد كىك  المرسؿ 
 إليو.
 ف "غريماس" لـ يتكقؼ في دراستو كبحثو عمى الحقؿ الفمسفي فقطأكمنو يمكف القكؿ    

بؿ حاكؿ أف يمـ بالجانب المساني، ك ذلؾ بالغكص في المدارس المسانية كاالستفادة منيا 
 "غريماس"لنظرية  الركافد المرجعية كلعؿ البحث في خاصة "سكسير" ك"ىيممسميؼ"،

يدفعنا إلى البحث في الجانب السردم كاستجبلء الدراسات الميمة التي استخمص منيا 
 د المعرفي.افكلنا رصده في الر تصكره، كىك ما حا "غريماس"
 
   د المعرفي:افالر  -3

د عمى  دراسات ميمة لبعض مف الباحثيف  ترككا بصمتيـ في افسنقؼ في ىذا الر     
( في مؤلفو: )مكرفكلكجية الحكاية Propp) "بركب"الدراسات السردية مثؿ: دراسة 

( في دراسة C.Levi Strauss) "كمكد ليفي ستركس"ك "جكرج دكميزاؿ"الشعبية(، ك
( Tessnière) "تنيير"( في النصكص المسرحية كSourieau) "سكريك"األساطير، ك

المساني الميتـ بدراسة الممفكظ كالعامؿ، كعميو سنحاكؿ ضبط النقاط الميمة في نماذجيـ 
 ."غريماس"لنظرية  الركافد المرجعيةالفكرية كدراساتيـ التي اندرجت ضمف 

 (: Proppتصكر بركب ) -3-1
لـ يعرؼ الخطاب السردم أية دراسة جديدة تيدؼ إلى الكشؼ عف أسمكب بنائو كعف     

نمط اشتغالو إال في فترة متأخرة كبالتحديد مع بداية ىذا القرف، كيعكد الفضؿ في ذلؾ إلى 

                                                             
  مف المكقع: -دراسة –شرشاؿ، تحميؿ الخطاب األدبي كقضايا النص  رعبد القاد ينظر: -(1)

 http://www.awu.dam.org/ د 10:40، الساعة، 6/11/2008  الخميس 
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كالذم معو سيخضع الخطاب  ٭(V. Propp)" فبلديمير بركب  "الباحث السكفياتي
ألكؿ مرة لدراسة ال تقؼ عند حدكد تعييف مكاضيعو أك السردم )الحكايات العجيبة( 

تصنيؼ كحداتو بؿ تيدؼ إلى مساءلة النص في ذاتو كلذاتو مف خبلؿ بنيتو الشكمية كمف 
فكاف  (1)ثـ فإنيا تحاكؿ الكشؼ عف الخصائص التي تميزه عف غيره مف الخطابات 

 "بركب"كاف طمكح » اىتمامو متمحكرا في دراسة الخطابات لتحقيؽ أىداؼ لديو ، حيث
ىك الكصكؿ إلى الكشؼ عف العناصر المشتركة المشكمة لممتف المختار، أم الكصكؿ 
إلى عزؿ العنصر الدائـ عف التمظيرات المختمفة التي ال تشكؿ كفؽ تصكره سكل 

 (2)«.تنكيعات لبنية كاحدة
يد ير » استخبلص ما ىك ثابت في دراستو لمنصكص الحكائية، إذ  "بركب"حاكؿ ف   

استخبلص نظرية مف خبلؿ جمعو لمائة حكاية ركسية بغية رصد البيانات الشكمية، كنظرا 
لتغير الحبكات كاختبلؼ العقد في مضاميف الحكي، استكجب تقسيـ المادة إلى أجزاء 

،كيعتقد كذلؾ (3)«متعددة قصد الترتيب الدقيؽ الذم يعني أحد خطكات الكصؼ العممي
يؿ يمكف إحصاؤه  شبيو في ذلؾ ببياف الكظائؼ المسرحية أف الثابت في التحم "بركب"

( كظيفة درامية )مسرحية( إال 200.000الثابتة مف طرؼ "سكريك" في عممو بخصكص )
 (4)."بركب"أنو يخص التحميؿ الكاقعي ال يبتعد أكثر عف كصؼ 

سنة أكثر  مف خبلؿ كتابو: )مكرفكلكجية٭ الحكاية  الشعبية(  "بركب "كقد عيرؼ تصكر   
أسس التحميؿ   "بركب"( في ركسيا  كالمترجـ حديثا إلى الفرنسية إذ طرح  1928)

                                                             
غراد مف بيف مؤلفاتو: الجذكر يننالثنكلكجيا في جامعة لا( فمكمكرم ركسي درس 1970 -1895ركب )فبلديمير ب ٭

(، أكديب في 1963(، األعياد الفبلحية الركسية )1955، الشعر الممحمي الركسي )(1946التاريخية لمخرافة العجيبة )
يـ الخطيب ،نشر الشركة المغربية لمناشريف تر: ابراىضكء الفمكمكر، ينظر: فبلديمير بركب، مكرفكلكجية الخرافة، 

  .06ص،دت ،  2المتحديف ،ط
 . 10ص ،2003، 2منشكرات االختبلؼ ،الجزائر،ط ينظر: سعيد بنكراد، مدخؿ إلى السيميائية السردية، -(1)
 ص ف.  نفسو،المرجع  -(2)
 . 20نادية بكشفرة، مباحث في السيميائية السردية، ص -(3)

)4 ( - Voir, A, J, Greimas, Sémantique Structurale Recherche de méthode Presses 

Universitaire de France ,1986, p : 175. 
 ،ني اجملموعتعين كلمة مورفولوجيا دراسة األشكال ويف علم النبات حتتوي املورفولوجيا دراسة األجزاء املكونة لنبات وكذا العالقات فيما بينها  وب ٭

سة بنية النبات ويف جمال اخلرافة الشعبية والفلكلورية جند أن دراسة االشكال وإقامة القوانني اليت تسري  البنية ممكنة و بنفس دقة وبعبارة أخرى درا
     .                                   . 17مورفولوجيا التشكالت العضوية ،ينظر : فالدميريبروب ،مورفولوجية اخلرافة ،تر: ابراهيم اخلطيب، ص 

                 



 

،حيث  بحث  عف الثابت كالمتحكؿ في النصكص ككجد أف الثابت ىك الفعؿ  (1)الكظيفي
كالمتحكؿ ىي الشخصية إال أنو ركز عمى الثابت دكف المتحكؿ، كبذلؾ استخمص إحدل 

ه ىي فعؿ الشخصية قد حدده مف كجية نظر داللتو في كثبلثيف كظيفة ،  كالكظيفة  عند
 (2)سيركرة الحبكة.

كلمكصكؿ إلى استنتاج مجمكعة مف القكاعد القابمة ألف تشتغؿ كنمكذج عاـ انطمؽ بركب 
 (3)مف الفرضيات اآلتية:

إف العناصر الدائمة كالثابتة داخؿ الحكايات ىي كظائؼ الشخصيات كيفما كانت  -3
 ككيفما كانت الطريقة التي تمت كفقيا ىذه الكظيفة.طبيعة ىذه الشخصيات 

 إف عدد الكظائؼ داخؿ الحكاية محدكد إنو ال يتجاكز كاحدا كثبلثيف كظيفة. -2
إف التتابع الذم يميز ىذه الكظائؼ تتابع كاحد إنيا تسير كفؽ نمط معيف في كؿ  -1

 الحكايات.
يمكف ترجمة ىذه كؿ الحكايات العجيبة تنتمي إلى النكع نفسو مف حيث بنيتيا ك  -3

 الفرضية في صيغة أخرل إننا أماـ حكاية كاحدة ببنية كاحدة.
حاكؿ "بركب" تصنيؼ كظائؼ الشخصيات في شكؿ مجمكعات صغيرة )دكائر  كماك   

( Sphéresإٌف العديد مف الكظائؼ تجتمع منطقيا في فئات حسب دكائر  )» الفعؿ( ، إذ 
، كيمكف العثكر في (4)«تنجز الكظائؼ  معينة ،كىذه الدكائر تطابؽ الشخصيات التي

  (5) :اآلتيةالخرافة عمى دكائر الفعؿ لمشخصيات  
 المعتدم أك الشرير.  -3
 الكاىب أك المانح.  -2
 المساعد.  -1
 األميرة.  -3
 األداة أك الكسيمة . -5
 البطؿ. -6

                                                             
 . 42صكرة(، ص –دليمة مرسمي كآخركف، مدخؿ إلى السيميكلكجيا )نص ينظر:   -(1)
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 . 83ص تر: ابراىيـ الخطيب، ، مكرفكلكجية الخرافة،ينظر: فبلديمير بركب -(4)
 . 84، 83ينظر: المرجع نفسو ، ص -(5)



 

 

 البطؿ المزيؼ.  -7
عؿ بينما ىناؾ اختبلفا بيف مستكل الشخصية ،كمستكل في دائرة الف» كلمتكضيح أكثر فإٌف 

مثبل يتضح المستكل العاممي كمستكل الكظائؼ قبؿ إعادة المبلحظة مع نظرية "غريماس" 
كفي ذلؾ نقطة انطبلؽ ، الذم قاـ بتعديؿ سبع دكائر لمفعؿ التي كضعيا بركب )...( 

 (1)«.األكثر عالمية̏ غريماس ˝لدراسات
ر لمفعؿ( ككؿ دائرة فعؿ باختزاؿ) كاحد كثبلثيف كظيفة( إلى) سبع دكائ ̏بركب˝لقد قاـ 

تشمؿ عمى جممة مف كظائؼ الشخصية، إذ تحدد ىذه الكظائؼ فعؿ الشخصية في 
 (2) الحكاية كىي كما في الجدكؿ اآلتي:

 
 الشخصيات  دكائر الفعؿ )الكظائؼ(

 ، ك =13إساءة                                               
 ، ك =16               معركة مع البطؿ                     

 ، ك =21مطاردة                                             

 المعتدم
 )الشرير(

 ، ك =12          البطؿ يضع البرىاف/ الدليؿ       
 ، ك =14          تحكيؿ المكضكع السحرم 

 الكاىب
 )المدبر(

 15        انتقاؿ 
                                                    ،ك=
 ، ك =19    إصبلح                                      

 ، ك = 19        مساعد البطؿ المنقذ
 ، ك =  26       اكتماؿ الكاجب الصعب

 ، ك =29        تغييرات البطؿ

 كسيمة
 )أداة(

 ، ك =17         مبلحظة البطؿ
 ، ك =25         كظيفة استدعاء

 ، ك =  27        اف بالجميؿالعرف
 ، ك =28         اكتشاؼ البطؿ المزيؼ

 األميرة

                                                             
)1 ( - Voir, Jean, Michel Adam, le récit, paris 1984,p : 28.  
)2 ( - Ibid, p :29.  



 

 ، ك =30    عقكبة
 ، ك = 31          زكاج

 المساعد ، ك =9    إرساؿ البطؿ لمتنفيذ
 ، ك =10   بداية الفعؿ التماس الصمح

 ، ك =13        مكاجية البرىاف/ الدليؿ
 ، ك =31         زكاج

 البطؿ

 ، ك =10       ية الفعؿ التماس الصمح بدا
 ، ك =13       مكاجية البرىاف/ الدليؿ

 ، ك =24        الطمكح المخادع

 البطؿ المزيؼ

كعمى ىذا األساس بمكر "بركب" نمكذجا يحدد أفعاؿ الشخصيات في النصكص فالفعؿ   
مف عدد ىائؿ "فبركب" ينطمؽ » ثابت في الحكايات أما أسماء الشخصيات فيي متغيرة، 

بيا إلى التجريد، إنو ينطمؽ مف سمسمة كبيرة مف األفعاؿ   مف الحكايات لكي ينحك
المممكسة كالمكصكفة داخؿ الحكاية الشعبية، لكي ال يحتفظ إال بعدد ضئيؿ مف الكظائؼ 

( مثبل كحدىا تغطي ما يناىز التسعة عشر Méfaitيشيد عمى ذلؾ أف كظيفة اإلساءة )
 (1)«.تصكيرية مظيرا أك تعابير

قيمة النمكذج البركبي التي ال تكمف في عمؽ التحميبلت التي تدعمو » كبذلؾ تتجمى لنا   
كال في دقة صياغتو كلكف تكمف في قدرتو عمى إثارة االفتراضات، إنو التخطي بكؿ 
معانيو لخصكصية القصة العجيبة التي تطبع مسيرة السيميائية السردية منذ بدايتيا، إف 

ذا تكسيع  كترسيخ مفيـك الترسيمة السردية القاعدية يبدك بيذا ككاحدة مف مياميا اآلنية، كا 
كاف "التتابع" البركبي باعتباره مقصدية دالة كمتمكقعا في مستكل أكثر عمقا مف الخطية 
البسيطة لمتمظير الخطابي، يسمح بالمصادرة عمى كجكد ترسيمة سردية، منظمة فإف 

   (2)«.ى العكس صكرة لتتابع عكسيالتمفصؿ المنطقي يعطي عم
كبذلؾ كانت ألفكار "بركب" تأثيرىا عمى كثير مف النقاد البنيكييف الذيف أرادكا المضي  

قدما بأفكاره لتصب في نظرية الركاية أكثر تعميقا فحاكلكا إقامة تصنيؼ لمكظائؼ أكثر 

                                                             
 . 15سعيد بنكراد، مدخؿ إلى السيميائية السردية، ص -(1)
ماؿ حضرم، منشكرات االختبلؼ/ الدار العربية جيائية السردية، تر: جكزيؼ ككرتيس، مدخؿ إلى السيمينظر:  -(2)

 . 23، ص2007، 1لمعمـك الناشركف، الجزائر، ط



 

 

الذم استثمر  ̏يماسغر ˝،كلعؿ مف بيف ىؤالء (1)إيغاال في التجريد كالتعميـ مما فعؿ ىك
تصكر "بركب" فكاف محكر مرتكزا عمى مبدأيف أساسييف تتسـ بيما الحكاية عمكما كىما: 

مف ىنا جاءت فكرة البحث ،ك ( L’universalité(، كالشمكلية )La simplicitéالبساطة )
يطمح "غريماس" إلى ،حيث عما كراء تمؾ البساطة كاستجبلء أفؽ تمؾ الشمكلية )...( 

رية تحقؽ نسقا لمخياؿ البشرم بمعنى البحث عف شكؿ ضركرم كعاـ يتخذه كؿ بناء نظ
دراؾ لمرىانات العممية  تمثيؿ لمنشاط البشرم، إنيا قفزة نكعية لمدراسات النقدية المعاصرة كا 

 (2)التي تقؼ كراء الممارسات السيميائية في أصكليا.
 
بكضع أطراؼ المربع استخمص "غريماس" مف التتابع الزمني لؤلحداث كالتحكؿ   

السيميائي، كفي مسألة االختبارات التي كضعيا "بركب" في بمكرة الخطاطة السردية  
الذم يكتسب البطؿ خبللو الكفاءة   (Épreuve Qualifianteفاالختبار الترشيحي )

 (Épreuve Principale ouكطاقة اإلنجاز يميو االختبار الحاسـ أك الرئيسي 
(Décisive ىك المصم ك( ح لبلفتقار كأخيرا االختبار الممجدeÉpreuve Glorifiant )

، كىك ما يتجمى لنا في أطكار الخطاطة (3)الذم تقع فيو معرفة البطؿ الحقيقي كمكافأتو
السردية حسب تصكر "غريماس" بالمصطمحات التالية: )التحريؾ، كالكفاءة، كاإلنجاز، 

لمكظائؼ إلى سبع دكائر   "بلديمير بركبف" اختزاؿ"غريماس" مف  استفادككما  ،كالجزاء( 
حيث حدد العكامؿ السردية الممثمة لمنمكذج العاممي كىي :) المرسؿ كالمرسؿ إليو ،كالذات 
كالمكضكع ،كالمساعد كالمعارض ( ، كسنفصؿ في ذلؾ في مرحمة المكاسب في ىذا 

 الفصؿ  .
 
 :(C. Levi- Straussليفي ستركس ) -3-2

                                                             
السيد إبراىيـ، نظرية الركاية، دراسة لمناىج النقد األدبي في معالجة فف القصة، دار قباء لمطباعة كالنشر ينظر:   -(1)

 . 18، ص1998كالتكزيع، القاىرة، د ط، 
 . 23، 21ينظر: نادية بكشفرة، مباحث في السيميائية السردية، ص -(2)
ينظر: سمير المرزكقي، كجميؿ شاكر، مدخؿ إلى النظرية القصة تحميبل كتطبيقا، الدار التكنسية لمنشر، ديكاف  -(3)

 .72، 71المطبكعات الجامعية، الجزائر، د ت، ص 



 

ركس" أحد عمالقة "االنثركبكلكجيا" في القرف العشريف، تصفو يعتبر "كمكد ليفي ست 
، حيث استفاد كثيرا مف الدراسات  البنيكية (1)الصحؼ الفرنسية بأنو أقكل مثقؼ بفرنسا

لكؿ مف "سكسير" ك"جاكبسكف" إذ لعب "كمكد ليفي ستركس" دكر الكسيط األساسي في 
فية األخرل، كالخرافة كاألساطير، استخداـ النمكذج المساني كطبقو عمى األنظمة الثقا

ككانت "األنثركبكلكجيا البنيكية" الدعامة األكلى لمنقد البنيكم لمسرد، ظير إثر ذلؾ أعبلـ 
  غريماس، نيت، كيج )ركالف بارت، ك عديدة اشتغمت في ىذا الحقؿ النقدم منيا: 

 (2)جكليا كرستيفا( . تكدكرؼ، ك كأمبرتك إيكك، ك
عمـ االجتماع ىك » في ستركس" في "أنثركبكلكجيا البنيكية" يرل أف حيث نجد "كمكد لي   

الذم كضع التساؤؿ حكؿ أبحاث بيف الذىنية المحكية )األصمية(، كالفكر العممي )...( 
كيستدعي كجكد فركؽ نكعية في أسمكب العقؿ البشرم الذم يعمؿ ىنا كىناؾ، لكف ليس 

، يحاكؿ "كمكد (3)«شارح دائـ لممكاضيع مف دكف شؾ أف ىناؾ االثناف، ألف العقؿ محكر
ليفي ستركس" تكضيح مسألة في ىذا النص متعمقة بيف ما ىك ذىني خيالي أسطكرم في 

فكرم عممي، حيث قد يختمفا مف ناحية الكصؼ كالطريقة أك النص المحكي كما ىك 
ىك األسمكب إال أنيما يجتمعاف في نقطة مشتركة ىي العقؿ البشرم الذم يجمع بيف ما 

أسطكرم كما ىك عممي في بناء المكضكع الحكائي، كمنو كاف اىتماـ "كمكد ليفي 
 ستركس" في ذلؾ ىي البنية الحكائية.

كلعؿ ما لفت انتباه " كمكد ليفي ستركس " ىك مؤلؼ "بركب" الشيير "مكرفكلكجية  
بثبلثيف  بة الركسية"، كالذم يعكد لو الفضؿ في ترجمتو بعد مدة زمنية قدرتيالحكاية العج

حيث تنبو "ليفي ستركس" إلى المبادئ األكلى  (4)(، 1958سنة بعد نشره أم في سنة )
التي أرسى دعائميا "بركب" في )دكائر الفعؿ( لمحكاية، مما قاده إلى التسميـ بكجكد 
إسقاطات استبدالية تغطي السيركرة النظامية في الحكاية البركبكية، فيك يرل ضركرة 

 (5)لمكظائؼ التي أسيب "بركب" في تحديد عددىا . إجراء )ازدكاجية(

                                                             
مؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، المدينة الجديدة، تيزم كزك، د ط، ،دار األ أزراج عمر، أحاديث في الفكر كاألدب -(1)

 .381، ص2007
، 01ينة، الجزائر، العدد طجمة السرديات، جامعة منتكرم، قسنمحمد سارم، نظرية السرد الحديثة، مينظر :   -(2)

 . 18، ص2004جانفي، 
)3 ( - Voir, Christophe Carlier, Nathalie Griton-Rtter dam,  « Des mythes aux mythologies » 

,  Imprimé en France, 1999 , p76. 
 .  17شفرة، مباحث في السيميائية السردية، صك ينظر: نادية ب – (4)
 ، ص ف.نفسو المرجع  – (5)



 

 

ليفي ستركس" في قراءتو لممشركع البركبي أف الفصؿ بيف  كمنو فقد انطمؽ "كمكد 
 Axe)كالمستكل االستبدالي، (Axe Syntagmatique)المستكل التركيبي 
Paradigmatique)  ىك الذم قاد "بركب" إلى الفصؿ بيف المضمكف كالشكؿ، فالشكؿ

ه حسب "بركب" قابؿ لئلدراؾ أما المضمكف فبل يشكؿ سكل عنصرا زائدا ، كال يممؾ كحد
 (1)«.أية قيمة داللية

مثاؿ "بركب" مف حيث الشكمنة التي أحدثيا ككانت سببا في »فقد نقد "ليفي ستركس"    
 التمييز الذم أكاله بالبعد النظمي لمساعدتو عمى التطبيؽ الميكانيكي، كتكقؼ التحميؿ عمى
مستكل البنيات السطحية، خاصة إذا ما تعمؽ األمر باألبحاث الميثكلكجية المقارنة التي ال 

،كبذلؾ يجد في (2)«يمكف البتة إخضاعيا لكذا  دراسة ألنيا ال تستقيـ تحميبل كتطبيقا
تصكر "بركب" أنو ضيع المضمكف في رحمتو مف المممكس إلى المجرد، كىذا ما جعؿ 

 المحسكس أمرا مستحيبل .  العكدة مف المجرد إلى

ك عمى ىذا األساس فإف النقطة الميمة التي تربط بيف "بركب"، ك"ستركس"، ك"غريماس" 
تنصب قراءة "كمكد ليفي ستركس" لممشركع البركبي في »ىي دراسة الكظائؼ، كعميو 

مرحمة ثانية عمى الكظائؼ نفسيا أم نمط اشتغاليا كعددىا كتتابعيا فإذا كانت العناصر 
"ستركس" فإف الكظائؼ  لمتحكلة في التحميؿ البركبي ىي ما يشكؿ كؿ الحكاية عندا

المتتابعة كعددىا قابمة ألف يعاد فييا النظر فاستنادا إلى تقاطع التركيبي مع االستبدالي 
مكانية إسقاط المحكر األكؿ عمى الثاني يمكف تقميص عدد الكظائؼ ، كمنو يمكف (3)«كا 

رحيؿ/ضد/عكدة، كقكع االفتقار/ضد/ تعكيض،  ) ت مف قبيؿ:أف يظير في شكؿ ثنائيا
كفي ىذا التقميص ال يرل" ستراكس" في كؿ زكج  (4)«.( تأسيس المنع/ضد/ خرؽ المنع

سكل كظيفة كاحدة ،كاألمر ال يتعمؽ بتقميص عدد الكظائؼ بيدؼ االحتفاظ بأقؿ عدد 
تي قاـ المشركع البركبي إحدل الفرضيات ال -بؿ ييدؼ إلى تكسير التتابع–ممكف منيا 

عمييا، كالتتالي كبذلؾ رفض التعريؼ الذم يعطيو "بركب" لمحكاية باعتبارىا تتابعا لكاحد 
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كثبلثيف كظيفة )...( كىذه كانت نقطة االنطبلؽ في قراءة "غريماس" لممشركع 
  (1)«.البركبي

حكاية عبر يؤكد "ليفي ستركس" أف القصة األسطكرية أك ال»كفي مسألة بنية القصة   
لبنية أساسية ذات طبيعة  (Syntagmatique)اختبلؼ ركاياتيا ما ىي إال تحقؽ تركيبي 

 (2)«.( ىي نفسيا البنية التي "حاكؿ غريماس" تعريفياSemantiqueداللية  )
ك بذلؾ حققت أعماؿ" ليفي ستركس" أثرا بالغا لدل" غريماس" إذ بدأت انطبلقتو  في   

 الرافد، ككاف "لبركب"  مف خبلؿ انتقادات "ليفي ستركس" بنية القصة أك الحكاية 
كالتشابو الكبير بيف » لنظريتو  يظير لنا التداخؿ في الدراسات كالمعرفي   المرجعي

النماذج التي استخرجيا "بركب" مف الحكايات الركسية المائة كبيف "إ، سكريك" 
(Souriou) مياديف المختمفة، ككما انطبلقا مف )المائتي ألؼ كضعية درامية( في ال

سيشكؿ "غريماس" نمكذجا مف ستة عكامؿ كذلؾ باالعتماد عمى دراسات العالـ المختص 
، كعالـ المسانيات "تينيير"  (George Dumézil) في األساطير "جكرج دكميزيؿ"

(Tesniere) .في السرد 

 (:1898-1986) (George Dumézil)ؿ يجكرج دكميز  -3-3
انطمؽ في »ستركس" ك "بركب" فإٌنو   مف انتقادات "ليفي ̏ماسغري˝ككما استفاد    

، كىك يناقش (الشكؿ،ك لكصؼ : )اتأمبلتو حكؿ النماذج العاممية مف تحديد مستكييف 
ؿ" خاصة بحثو المتعمؽ بكصؼ العالـ اإلليي محمبل إياه بركية، يأعماؿ األسطكرم "دكميز 

 (3):اآلتيةكذلؾ بإتباع الطريقة المزدكجة 
 ر إلو معيف باستظيار أفعالو ككظائفو يشكؿ عامبل في حد ذاتو.اختيا -3
التطرؽ إلى صفاتو التي تميزه عف اآللية اآلخريف مف خبلؿ أسمائو أك نعكتو  -2

 كتبياف السمة األخبلقية التي تتصؼ بيا.
كجانب كصفي يتمثؿ في أسمائو كصفاتو ، إذف ىناؾ جانب كظيفي يتمثؿ في فعؿ اإللو 

مستكييف لمتحميؿ ذاىبا إلى أف الكصؼ ال يمكف أف يتـ إال  فيماس" بييميز "غر » كعميو
بعد استخراج العكامؿ )المحتكل( أم كصؼ )العكالـ الجزئية( التي تكجد فييا العكامؿ 
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 .  16، 15، صباحث في السيميائية السرديةمنادية بكشفرة،   – (3)



 

 

ؿ" ذات األصكؿ الدينية يكتتحرؾ، لقد أدخؿ "غريماس" تغييرا جذريا لمعالجة مفاىيـ "دكميز 
كىك يتناكليا كفؽ معطيات منطقية صكرية كرياضية ، (أخبلقية مسيحية) المعتقداتية ك

بأف: )ىذه النظريات البنيكية المثيرة يبدك أف  (Philippe Hamon)"فميب ىامكف"  يقكؿ
ىدفيا كاف السعي إلى تشييد لغة عممية منسجمة أكثر مف الكصكؿ إلى أنماط اشتغاؿ 

 (1)«.العمؿ األدبي(

قد  ̏غريماس ˝" لـ يستطع إدراكيا، إال أفؿيكىناؾ مسألة بقيت غامضة لدل "دكميز   
ؿ" جعمو يالتماس المكضكعية في أبحاث "دكميز »تكصؿ إلى التفصيؿ فييا، كىي أف 

يصرح بجيمو طكاؿ حياتو بعدـ إدراكو لمفارؽ الذم يفصؿ كيميز بيف األسطكرة 
(Mythe) كالحكاية ،(Conte) تى "غريماس" أ، كلـ يتكصؿ بعد إلى تبياف ذلؾ حتى

مقاييس الدقيقة التي تصنفيا لتفرد كؿ كاحدة بمميزات كخصائص فاألسطكرة تتسـ بال
شخكص، -بالتجسيد التصكيرم لمعكامؿ في التركيب السردم تحت  شكؿ قائميف بالفعؿ

 (2)«.بعكس الحكاية التي تفضؿ أف تظير ىؤالء عمى شكؿ مكضكعات سحرية

 : (E, Sourieau)إ، سكريك -3-4
بيف "سكريك" »،إذ  س"  مف تصكر "سكريك" في دراستو لمنص المسرحيك استفاد "غريما   

( كظيفة درامية مف النصكص 200000الكظائؼ المسرحية الثابتة، كيخصص )
المسرحية، كمع أنو ذاتي ال يستند إلى أحد بخصكص تحميمو الكاقعي فيك ال يبتعد أكثر 

د استخمص نمكذجا كمف خبلؿ دراستو لمنصكص المسرحية فق (3)،«"بركب"عف كصؼ 
مبينا ذلؾ كفؽ  ،(4)عامميا يمخص التطكرات كالتحكالت التي يزخر بيا النص المسرحي

 (5) األسمكب اآلتي:

 القكة المكضكعية المكجية. :(Lion)األسد  -
 ممثؿ الخير راغبة في القيمة المكجية. : (Soleil)الشمس -
 عمؿ األسد لصالحو(.تحقيؽ النتيجة المحتممة كىي الخير)الذم ي: (Terre)األرض  -
 المعارض.: (Mars)المريخ  -

                                                             
 .  16، صالسابؽ المرجع  – (1)
 ، ص ف.  نفسوالمرجع  – (2)

)3 ( - Voir, A, J, Greimas, Sémantique Structurale recherche de méthode, p : 175.  

 .45سعيد بنكراد، مدخؿ إلى السيميائية السردية، ص – (4)
)5 ( - Voir, A, J, Greimas, Sémantique Structurale recherche de méthode, p : 175.  



 

 الحكـ مانح الخير. : (Balance)الميزاف  -
 مساعدة إحدل القكل السابقة.: (Lune)القمر  -

إف أىمية فكر "سكريك" تكمف في أنو برىف عمى أف التأكيؿ العاممي يمكف تطبيقو      
..(، كىك تصنيؼ  عمى نصكص مختمفة مف الحكايات الشعبية )النصكص المسرحية( ).

التي ال تشكؿ عنده  (Événementielle Histoire)نجد التمييزات نفسيا بيف القصة 
سكل سمسمة مف الذكات الدرامية، كبيف مستكل الكصؼ الداللي الذم ينجز انطبلقا مف 

 (1)"الكضعيات" القابمة لمتفكيؾ في إجراء كعكامؿ.
كامؿ جرد "فبلديمير بركب" المتصكر كبذلؾ فقد أدخؿ "غريماس" جرديف آخريف لمع    

المتصكر مف  (E. Sourieau) مف خبلؿ شخصيات الحكاية الخرافية، كجرد "إ.سكريك"
 ،المساعد) خبلؿ شخصيات المسرح، كالمقارنة بيف ىذه النماذج تبرز العامميف الجديديف: 

 (2)، كاآلتي:(المعارض المضاد أكك 

الخرافية  الشخصيات
 )بركب(

العاممي  النمكذج ح )سكريك(شخصيات المسر 
 )غريماس(

 البطؿ -
 المرغكب فيو الشخص-
 
أبك الشخص المرغكب -

 فيو )المنتدب( 
 المزيؼ البطؿ-
 
 الكاىب/ المساعد-
 /المعتدمالخائف -

 القكة المكضكعاتية المكجية -
 ممثؿ الخير،كالقيمة المكجية-
 
 الحكـ، كاىب الخير-
 
المتحصؿ المفترض عمى -

 قيمة
 عدالمسا-
  مضادال-
 

 الذات  -
 المكضكع -
 

 المرسؿ -
 

 المرسؿ إليو -
 

 المساعد -
 / المعارضمضادال -
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ف اختمؼ المصطمح حكؿ تسمية أك كصؼ فعؿ الشخصية عند "بركب"،        كا 
ك"سكريك"، ك"غريماس" إال أف اليدؼ كاحد في ضبط العكامؿ الجكىرية في النص 

 السردم.
 
 : (L, Tesnière)ؿ.تنيير  -3-5

ا استفاد "غريماس" مف الكظائؼ عند "بركب" كتصكر "ليفي ستركس"، ك"جكرج ككم    
ؿ"، ك"سكريك" فقد استفاد أيضا مف "تنيير"، مف خبلؿ ضبطو لمفيـك الممفكظ، يدكميز 

فرجة دائمة: ىناؾ فاعؿ كىناؾ فعؿ كىناؾ مفعكؿ بو، إف ىذه  "تنيير"فالممفكظ عند »
في تكزيع الثابث كالدائـ لؤلدكار، فقد تتغير  الفرجة تتميز بعنصر بالغ األىمية يكمف

المحافؿ التي تقـك بالفعؿ كقد يتنكع الفعؿ كما قد يتغير المفعكؿ بو، لكف العنصر 
 (1)«.الضامف الستمرارية الممفكظ )الفرجة( ىك ىذا التكزيع بالذات

ل ك عفالممفكظ إذف فرجة بسيطة تشتمؿ عمى دعكل كممثميف كظركؼ كعندما تنتقؿ الد  
كالممثمكف، كالظركؼ مف مستكل الكاقع المسرحي إلى مستكل التركيبة البنيكية تصبح عمى 
التكالي الفعؿ كالفكاعؿ كالفضمة بمعنى ىناؾ فكاعؿ ثبلثة: مف يقـك بالفعؿ أم الفاعؿ في 
النحك التقميدم، مف يتحمؿ الفعؿ أك المكضكع، كأخيرا مف يستفيد مف الفعؿ أك مف يضر 

ك مف يعبر عنو بالفاعؿ الثالث أما الفضمة فتشير إلى الزماف كالمكاف بو الفعؿ، كى
 (2)كالحاؿ.

كانطبلقا مف ىذه الخصائص سيعمؿ عمى »كبذلؾ استثمر "غريماس" مفيـك الممفكظ ،   
عطائيا نفسا يتجاكز حدكد الجممة )...( فإف طابع الفرجة ىذا يطرح  تعميـ ىذه البنية كا 

طة في الممفكظ فإذا كانت الجممة مف الناحية التركيبية مشكمة عدد المحافؿ المنخر 
ألكثر مف فعؿ كألكثر مف مفعكؿ بو، فإف نقؿ ىذا ك الخالصة تتسع ألكثر مف فاعؿ 

النمكذج إلى ميداف آخر غير المسانيات يتطمب إلحاؽ تعديؿ يمس طبيعة الفرجة كطبيعة 
فمف جية يجب  -ديبلت: األدكار، كفي ىذا المجاؿ يقترح "غريماس" نكعيف مف التع

تقميص العكامؿ التركيبية كردىا إلى كضعيا الداللي )...(، كمف جية ثانية يجب تجميع 
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سنادىا إلى عامؿ داللي كاحد، كذلؾ لكي يككف  كؿ الكظائؼ المنطكية داخؿ متف ما، كا 
 (1).«لكؿ عامؿ استثماره الداللي الخاص بو

بعدىا »"غريماس" حكؿ العامؿ كالممثؿ، ك تكضح القانكف الذم كضعو إف ىذه المسألة  
يمكف القكؿ بأف مجمكع العكامؿ كيؼ ما كانت العبلقة التي تجمعيـ يمثمكف التجمي في 
كميتو كبيذا تصبح الجممة باعتبارىا مسرحا لمفرجة منطمقا لتكليد بنية تركيبية كبيرة، بنية 

استثمر "غريماس"  عميو فقدك (2)،«الخطاب السردم باعتباره يتشكؿ مف الجممة كيتجاكزىا
كجية نظر عمـ التركيب التقميدم تعتبر »مفيـك العكامؿ كالممفكظ باعتباره جممة، كمف 

الكظائؼ بمثابة أدكار تقـك بيا الكممات داخؿ الجممة تككف فييا الذات فاعبل، كالمكضكع 
 عبارة عف مشيد، كىكذا يستخمص -كفؽ ىذا التصكر -مفعكال، كتصبح الجممة أيضا

"غريماس" عامميف أساسييف يقـك عمييما الممفكظ البسيط، يضعيما في شكؿ متعارض 
 المكضكع. ≠الذات  -:اآلتيك

 المرسؿ إليو.     ≠المرسؿ -        
كيعمـ "غريماس" ىذا االستنتاج عمى كؿ عالـ داللي صغير فيرل أف: )عالما دالليا 

المقدار الذم يككف في إمكانو أف صغيرا ال يمكف أف يحدد كعالـ أم ككؿ داللي إال ب
 (3)«.يبرز أمامنا كمشيد بسيط، كبنية عاممية

الذم  (Actant)"غريماس" مف "تنيير" مصطمح العامؿ كفي مسألة العكامؿ فقد استخمص
يعرؼ العكامؿ بأنيا الشخصيات أك األشياء المشتركة في الحدث بصفة ما كبشكؿ ما كلك 

 كأكامؿ التكاصؿ )فعؿ القكؿ(، أم الراكم كالمركم لو، سمبيا أما "غريماس" فيفرؽ بيف ع
المتكمـ كالمخاطب، كعكامؿ السرد)مقكؿ القكؿ( أم الذات كالمكضكع، كالمرسؿ كالمرسؿ 

إليو، كيفرؽ داخؿ عكامؿ السرد بيف العكامؿ النظمية كالعكامؿ الكظيفية، كقد انطمؽ 
في الحكاية الخرافية،  (Propp)مف أعماؿ "تنيير" في النحك، كبركب "غريماس"
في المسرح ليحدد العكامؿ في الميتكلكجيا كالقصة، فسعى إلى  (Sourieau)ك"سكريك"

لى كضع قكاعد أكلية ليا كتتقابؿ العكامؿ عنده  ةتأطيرىا في مصطمحات محدد كا 

                                                             
 .46نكراد، مدخؿ إلى السيميائية السردية، صينظر: سعيد ب – (1)
 .47، ص نفسوينظر: المرجع  – (2)
حميد لحمداني، بنية النص السردم مف منظكر النقد األدبي، المركز الثقافي العربي لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  – (3)

 .33، ص2000، 3الدار البيضاء، المغرب/ بيركت، لبناف، ط



 

 

(  1)ثنائيا:الذات تقابؿ المكضكع، كالمرسؿ يقابؿ المرسؿ إليو، كالمساعد يقابؿ المعارض،

 لديو عناصر النمكذج العاممي. تحددتكبذلؾ 
كعمى ىذا األساس يمكف القكؿ إف نظرية "غريماس" السيميائية السردية تقـك عمى    

د افمكارد عممية كفكرية مختمفة كتعد ىذه المكارد األساس لمنيكض بالنظرية السيميائية، فالر 
د لمنمكذج المقعٌ الفمسفي مف أفكار تجريدية ذىنية، كالتصكر األفبلطكني كاألرسطي 

 د المساني مفاف، كغيرىا مف التيارات الفمسفية، كالر ̏لغريماس˝التككيني )المربع السيميائي( 
تصكر "سكيسر"، ك"ىيممسميؼ"، ك"تشكمسكي"، ك"ركماف جاكبسكف"، حكؿ نظرية 

د الذم انطمقت منو النظرية نظرا لكجكد التداخؿ بيف البنيكية، افالتكاصؿ الذم يعتبر الر 
د المعرفي الذم كشؼ لنا عف الجانب السردم ككيفية القبض عمى ركح افسيميائية ثـ الر كال

رسيف في البحث عف فعؿ أك كظيفة الشخصية مف "بركب"، االنص، كمدل اختبلؼ الد
ك"سكريك"، ك"تنيير"، كغيرىـ، كمدل اىتماـ ىؤالء بدراسة العمؿ السردم كمحاكلة تقعيده، 

 السيميائية السردية.  "غريماس" لنظرية ةالمحددة المرجعيد كاففكانت ىذه الر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .  123معجـ مصطمحات نقد الركاية، ص ي،نلطيؼ زيتك  ينظر:  – (1)



 

 نحك تحديد مفاىيـ السيميائية السردية: ثانيا: -
التحميؿ السردم لمخطابات ىك بدكف منازع الحقؿ السيميائي الذم عرؼ أثناء  ّّإف       

اسا بشكؿ حيث ييتـ الدرس السيميائي أس (1)السنيف األخيرة التطكرات األكثر أىمية،
الداللة أك بشكؿ "الحكاية" في الخطاب السردم تمؾ التي تتعمؽ بعممية القكؿ السردية 

(Enonciation narrative )، حيث تتجاكز تحقيؽ الجممة بصفتيا كحدة دنيا في الدرس
عنى بنظرية ، بمعنى أف السيميائية تي (2) المساني إلى تحقيؽ الخطاب بصفتو كمية دالة

جراء ات التحميؿ التي تساعد عمى كصؼ أنظمة الداللة )...( كلكف إذا كانت الداللة كا 
السيميائية تيتـ بالداللة فإنيا ال تكلي عناية بالدليؿ كال تنظر في العبلقة الممتدة مف الداؿ 
إلى المدلكؿ )...( بؿ تسعى السيميائية في ارتكازىا عمى ىذا التمييز األساسي إلى إبراز 

ذا قمنا     (3)ظيـ المدلكؿ.شكؿ المضمكف يعني تن السيميائية تدرس النص األدبي  أفٌ كا 
فذلؾ ألنيا تنظر إلى األبنية العامة لمنصكص األدبية باعتبارىا نسقا مف ،باعتباره عبلمة 

غمقا عمى نفسو، كال يشير إلى شيء خارجو سكاء كاف ىك الكاقع االجتماعي نالعبلمات م
ئية إلى النص األدبي بيذه الطريقة مردىا إلى أنيا ال السيميا تنظر فأك الكجكد اإلنساني، 

تفصؿ بيف الظاىرة التجريبية الكاحدة، كالمحيط العاـ الذم تظير فيو، بؿ تفترض شبكة 
مف األنساؽ المتداخمة، تضع ىذه الظكاىر في كحدة كبرل تتألؼ مف كمية األنساؽ 

كتتباعد في بعض  المختمفة فتتداخؿ كتتعارض كتتقاطع )...( في بعض المكاضع
   (4)المكاضع األخرل.

 
براز كيفيات اشتغاليا في مختمؼ        كالسيميائية تستيدؼ استقراء آليات إنتاج الداللة كا 

األنشطة الثقافية كحتى مف خبلؿ السمكؾ الطبيعي لممجمكعات البشرية كنظـ األكؿ 
ككيفيات استغبلؿ ،( Kinésiqueأك ما يعرؼ بػ: )،كالمباس كالتحية كالحركات الجسدية 

                                                             

.تر: جماؿ حضرم ،الدار العربية لمعمـك ناشركف ،منشكرات ، ينظر: جكزيؼ ككرتيس ،مدخؿ إلى السيميائية السردية- (1) 
.15، ص2007، 1االختبلؼ ،الجزائر ،ط    

  (2)  ، شركة النشر كالتكزيع، الداللة(-التركيب–عبد المجيد نكسي، التحميؿ السيميائي لمخطاب الركائي)البنيات الخطابية  -
.44،ص2002المدارس ،الدار البيضاء ،دط ،دـ ،  

رشيد بف مالؾ منشكرات االختبلؼ ،طبع المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية،  ميشاؿ آريفيو كآخركف ،السيميائية أصكليا كقكاعدىا ،تر:- (3)  
.105،106،ص2002الجزائر ،  

.   60يائيات ، ص،معجـ السيم فيصؿ األحمر - - (4)  



 

 

إف ما ييـ السيميائية في المقاـ األكؿ  (1) .(Praxémiqueأك ما يعرؼ بػ: ) ،الفضاء
( )عمى النقيض مف Effet de sensاستنطاؽ الداللة أك باألحرل األصداء الداللية )

التكجو التقميدم في حرصو عمى ما يسميو "بارت" المعنى الممتمئ( في النظـ الدالة مف 
ع كانت ككيفما أنتجت، كبذلؾ يبدك أف المشركع السيميائي يرقى إلى المشركع أم نك 

الفيمكلكجي الذم كاف يرمي في القرف التاسع عشر إلى إرساء عمـ عاـ لمثقافة بمختمؼ 
  (2)كجكىيا.
إف ما تطمح إليو السيميائية حسب "غريماس" ىك البحث عف سبيؿ لدراسة الخطاب       

انيف ىذه الدراسة، كينطبؽ منيجيا عمى نصكص القانكف كالفمسفة عمكما بحيث تنطبؽ قك 
تماما مثمما تنطبؽ عمى النصكص األدبية المختمفة، كيرل "غريماس" أف ما يكلد أشكاال 
جديدة مف المضاميف، كالتعابير مختفية تختمؼ باختبلؼ األداء عمى مستكل اإلشارة، إنما 

سردية أك الحكائية، كما أعطتو مف نتائج أكلية ىك العبلقات التحكيمية لذلؾ البد مف  ال
أحدثت ما يشبو الزلزاؿ عمى مستكل األدب المكتكب الراقي )...( بؿ كأنتجت دالالت 

 (3) إيديكلكجية كمفاىيـ عميقة.

كيقـك التحميؿ السيميائي في دراستو لمنص األدبي بعممية التفكيؾ كالتركيب التي      
ركيبيا عمى غرار البنيكية النصية المغمقة التي تمغي كؿ تشبو تفكيؾ أعضاء الدمية كت

 كيمكف االنطبلؽ مف مفيـك القدرة »الحيثيات السياقية كالخارجية، كلتحميؿ النص السردم 
(Compétence الذم يمكف التمييز بخصكصو بيف مفيكميف في السيميائية السردية.)

 (Compétence Sémio-Narrative)القدرة السيميائية السردية عند غريماس ىما:
لمقدرة السيميائية السردية   بالنسبة(  Compétence Discursiveكالقدرة الخطابية )

مف مجمكعة  تجعميا  سيميائية  السرد سابقة عمى القدرة الخطابية  ك ىي مككنة
التمفصبلت التصنيفية كالتركيبية )المستكل العميؽ ك المستكل التركيبي العاممي( أما القدرة 
الخطابية  فتتحدد في مرحمة الحقة بعد القدرة  السيميائية  السردية كترتبط بعممية القكؿ 

                                                             

كتحميؿ الخطاب  مجمة السيميائيات   مكقع السيميائيات مف مناىج البحث الغربي الحديث ، محمد الناصر العجيمي ،  -  (1)   
.24،  ص2006الجزائر ، ،   ،كىراف2ع  ،   

.25المرجع نفسو ، -  (2)  
.165فيصؿ األحمر ،معجـ السيميائيات ،ص  - (3)  



 

تمثيؿ خطابي  إلعطاء.أما كظيفتيا فتكمف  في تشكيؿ  البنيات الخطابية ك تنظيمػػػيا 
 (1) ...«.لمككنات البنيات السيميائية السردية 

 المعرفيإلى الكشؼ عف التحكؿ السيميائية يقكدنا "غريماس"  إف الحديث عف نظرية  
داخميا باعتبار ذلؾ خطكة إجرائية مناسبة لمكقكؼ عمى مفاىيـ الجياز المعرفي لمنظرية 

التي شكمت أساس البناء النظرم لمسيميائية  المفاىيـالسيميائية ، كمنو فإف البحث في 
ت لئلشكاال التأسيس النظرم( ك مشاريع ال ) مرحمةيقترح االنفتاح عمى (مرحمة المكاسب)

  (2) جديدة )سيميائية األىكاء(.
"غريماس" لنظرية   المعرفيةالتحكالت   رصد المحطة  كمنو سنحاكؿ في ىذه                 

مفاىيـ باالنتقاؿ مف سيميائية العمؿ مرحمة المكاسب إلى مرحمة ال، كالكشؼ عف السيميائية
سار النظرية السيميائية إلى مرحمتيف كمنو نبلحظ تمفصؿ م»المشاريع كسيميائية األىكاء، 

أساسيتيف: مرحمة المكاسب كمرحمة المشاريع، تتمثؿ األكلى في اإلرث الغريماسي انطبلقا 
فتنقؿ متغيرات  الثانية  مف مجمؿ أعمالو التنظيرية التي تخص تشييد أنظمة الداللة، أما 
ات المعرفية التي تستند بناء مسار الداللة كفؽ تصكر يقـك عمى تطكير النظر في الخمفي

مساءلة  إلييا النظرية السيميائية )...( كمنو ينطمؽ مشركع القطار السيميائي مف محطة 
النظرم   التأسيس لمنظرية ليصؿ بعد ذلؾ إلى فضاء بمكرة مشركع المعرفية األسس 

ركط بيد أف ذلؾ لف يتـ إال باحتراـ ش كالتكترية   كاألىكاء،  كالتمفظ، لبعض المكاضيع 
 التصكر االبيستمكلكجي  الذم  ينبني   عمى مبدأ   االتصاؿ في    صيركرة     النظرية

  (3)«. السيميائية
 " السيميائيةغريماس"فاالنتقاؿ مف سيميائية العمؿ نحك سيميائية األىكاء في نظرية        

إذ تعد  ،ة العمؿبؿ تقـك سيميائية األىكاء عمى البناء النظرم لسيميائي، ال يعني القطيعة 
فمشركع سيميائية األىكاء يتجمى أكثر ما »المرحمة الثانية مف تطكر النظرية السيميائية 

يتجمى في إعادة التأسيس لبنى األسس العميقة لجممة مف المفاىيـ حتى تنسجـ مع 
 المسممات التي تنطمؽ منيا )...(، كتتحدد تمفصبلت تطكر النظرية السيميائية في 

 

                                                             

.26ي ،التحميؿ السيميائي لمخطاب الركائي ،ص عبد المجيد نكس- (1)  
ينظر:محمد بادم ،سيميائية مدرسة باريس المكاسب كالمشاريع ،)مقاربة غبستيمكلكجية(،مجمة عالـ الفكر،السيميائيات ،الككيت،- (2)  
.287، ص2007، 35، المجمد 3ع  

.288المرجع نفسو ،ص - (3)  



 

 

 (1) :اآلتيألخيرة مف خبلؿ عدة محاكر يمكف تسطيرىا عمى الشكؿ السنكات ا
 تنقيح الجياز المعرفي لمنظرية السيميائية األساس.-1
 (.R. Thomالصكغ الرياضي لممفاىيـ السيميائية )مشركع ركني تـك -2
 (. Zilberberg، 1998االىتماـ بالبنيات التكترية )مشركع زيمبربرج -3

بيستمكلكجي مف مرحمة المكاسب اتنتقؿ عبر تحكؿ  رية السيميائية فإف النظكبذلؾ       
سيميائية العمؿ نحك مرحمة المشاريع سيميائية األىكاء، كعميو سنقؼ عمى ىذيف المرحمتيف 

 ".غريماس"ككنيما عماد نظرية 
(: تكجد عمى كجو اإلجماؿ ثبلث نظريات تعالج مرحمة المكاسب )سيميائية العمؿ -1

مؿ بعممو، كتحدد اايا مختمفة كمتباينة، تنكب األكلى عمى بياف عبلقة العالعمؿ مف زك 
الثانية العبلقة المكجكدة بيف العمؿ كالعالـ، كتيتـ الثالثة بإمكانات كصؼ كتشخيص 

  (2)العمؿ، كيمكف أف تشخص ىذه النظريات في الترسيمة اآلتية:
  

 
 
 
 
 
 

 يحدد الشكؿ: )خطاطة المنظكرات الثبلث لمعمؿ(.
إف ما ييمنا في ىذه المسألة ىك الغكص في العمؿ مف منظكر النظرية السيميائية       
ات عامة داخؿ التيار الشكبلني يتندرج سيميائية مدرسة باريس في مرحمة الستين»حيث 

 البنيكم لمسانيات )سكسير/ ىيممسميؼ( إذ انطبلقا مف كتاب عمـ )الداللة البنيكم(، رسـ 
 

                                                             

.289المرجع السابؽ ،،ص- (1)  
،2ىي ،سيميائية العمؿ تطبيقاتيا كتقاطعاتيا ،مجمة السيميائيات كتحميؿ الخطاب ،جامعة كىراف ،الجزائر ،منشكرات األديب،عمحمد الدا- (2)  

.61، ص2006  
 
 

عاملال                                                          التشخيص                     العمل  

 )أ(

أ   
(ب(  

 

 

 

 

(ج(    



 

التي  (1) ،«بيستمكلكجي الذم تتأطر ضمنو نظريتوعالـ التصكر االبالذكر م"غريماس "
التي تحدد اإلطار  ك الفصؿ مف البحث ىذا د ىامة قد تطرقنا إلييا فيكافتقـك عمى ر 

ات ىي مرحمة يفمرحمة الستين»لمنظرية الغريماسية، كمنو  كالمعرفي بيستمكلكجيالا
بيستمكلكجي )...( كقد ا النظرم كاالالمكاسب التي شكؿ )عمـ الداللة البنيكم( أساسي

()في المعنى(، كالجزء األكؿ مف المعجـ السيميائي  1970) "غريماس"اضطمع عمؿ 
( عبر تطكيرىا لمجمكعة مف المفاىيـ اإلجرائية، كفي ىذا اإلطار تصدر ىذه 1979)

( يخصص األكؿ 1998بيستمكلكجييف رئيسييف كما يرل "باريت" )ااألعماؿ مف مجاليف 
يـك المعنى، كالثاني مسار التكليد، فالمعنى ليس مستقرا بؿ سيركرة إذ يظير عبر مف

مستكل تحكالتو الخاصة، لذا يتبدل المعنى كمسار تكليدم حيث يجب التمييز بيف 
بيستمكلكجييف  مف مفيـك معيف مستكيات العمؽ، كقد تـ تشكيؿ ىذيف االقتراحيف اال

                                                                                                     (2)«.لمسيميائية أم )كعمـ لممعنى(
فإف الميـ في التحميؿ »كعمى ذكر مستكيات العمؽ في المسار التكليدم         

السيميائي )ليس الكصكؿ إلى المعنى الحقيقي الذم يكشؼ عنو النص بؿ الكيفية التي 
لنص ما قالو، كذلؾ يتطمب منا مراعاة مستكييف في النص، المستكل السطحي، قاؿ بيا ا

  (4) ، كقد كضحت جماعة أنتركفرف ىذيف المستكييف كاآلتي: (3) «كالمستكل العميؽ
الذم يستيؿ بتكقع مركبتيف تعقد منطقيا لمممفكظات سيمة مبلئمة ك : المستكل السطحي-
 كفي المستكل:،
 قاعدة نحك سمسمة متكالية كتحميؿ الحاالت كالتحكالت. ىيك المركبة السردية: -1
 سيـ. ك إلنتاجىي قاعدة في النص كتسمسؿ صكر ك المركبة الخطابية: -2
: ك يضـ  مبلئمة مخططيف منطقييف مف خبلؿ تنظيـ الكممات المستكل العميؽ -

 : في المستكل،ك المتمظيرة 
 تثبيت عبلقة إلتماـ القيـ في المعنى.-1
 .قي لمعمؿ كآخر لحيز القيـاـ منطنظ-2

                                                             

.290محمد بادم ،سيميائية مدرسة باريس المكاسب كالمشاريع )مقاربة ابستيمكلكجية(،ص- (1)  
.291ينظر:المرجع نفسو ،ص - (2)  
.67األحمر ،معجـ السيميائيات ،صينظر ،فيصؿ - (3)  

(4) – Voir,Group d’entrevernes ,Analyse  S’emiotique des texts  presses universitaires de Lyon 
Imprimé en France,1979, P :09 
  . 



 

 

إف النظرية السيميائية في سيميائية العمؿ تقـك عمى دراسة النص انطبلقا مف كجكد      
تنبني عمى تقديـ محكر »، أك (كالمستكل العميؽ، المستكل السطحي  :)مستكييف ىما

ك أ (1) مكضح البنية السطحية كالبنية العميقة المنظـ لكضعية التقنيات أك األدكات
تذىب السيميائية »إجراءات التحميؿ، كىنا نطرح التساؤؿ كيؼ يمكف أف نحمؿ النص؟، 

في اقتراحيا إلى أف المضمكف الشامؿ لمنص يمكف أف ينتظـ كيكصؼ عمى أساس ثبلثة 
المستكل السيميائي أك المنطقي الداللي، كالمستكل السردم، ): ىي مستكيات مختمفة

 (2) «.كالمستكل الخطابي(
المسار التكليدم: كىك  :كلتحميؿ النص ىناؾ مساراف لمتحميؿ السيميائي األكؿ       

نظرم خالص إذ يتكقع االنتقاؿ مف المستكل المنطقي الداللي أيف تتمفصؿ "القيمة األكلية 
لمداللة عمى نحك تجريدم خالص إلى المستكل السردم )حيث تتقدـ ىذه العناصر الداللية 

كالمستكل الخطابي أيف تتقدـ ىذه العكامؿ ،لبرامج السردية كػ"عكامؿ" منطكية تحت ا
، كالثاني: المسار التحميمي: ىذا ما يقـك بو (3) كػ"ممثميف" في كضعيات فضائية كزمانية(

المحمؿ السيميائي إذ ينطمؽ مف المستكل الخطابي أيف يدرؾ الممثمكف الفضاءات كاألزمنة 
ى المستكل السردم حيث تعمؿ العناصر كبشكؿ مختصر التنظيـ الصكرم لممضمكف إل

الصكرية المترتبة في النص عمى تجمية الرىانات كالمسارات السردية لتمتد إلى المستكل 
 (4) المنطقي الداللي حيث تشمؿ ىذه الرىانات التمفصؿ األساسي لمضمكف النص.

 

لمسار بمعنى أف المحمؿ السيميائي يمكنو تفكيؾ كدراسة النص بتتبع أحد المساريف ا
 التكليدم الذم ينطمؽ مف البنية العميقة نحك البنية السطحية، أك بتتبع المسار التحميمي

 الذم ينطمؽ مف البنية السطحية نحك البنية العميقة، كيمكف تجسيد ىذيف المساريف 
 
 

                                                             
(1) –Voir,Aswald ducort/TZ Vetan Todorov ,Dictionnaire en cyclopédique des sciences du 
langage,© éditions  Du Seuil,1972,p : 302. 

.108ينظر:ميشاؿ آريفيو ك آخركف ،السيميائية أصكليا كقكاعدىا ،تر:رشيد بف مالؾ،ص  -(2)  
.109المرجع نفسو ،ص - (3)  
ينظر:المرجع نفسو ،ص ف.- (4)  



 

    (1) كاآلتي:
 المسار التحميمي

 المستكل الخطابي                       
 البنية السطحية                                              

 المستكل السردم                       
   

 المستكل النطقي الداللي     البنية العميقة                     
 المسار التكليدم                                                                  

 
 
تعد البناء النظرم المعرفي لسيميائية العمؿ في نظرية  كىذه المستكيات        

"غريماس"، كلعؿ كؿ مستكل مف ىذه المستكيات يقـك عمى جممة مف المفاىيـ كاألدكات 
التي تساىـ في تحميؿ النص بتتبع أحد المساريف، كفي تحديد البناء المفاىيمي لمنظرية، 

إذ يساعد  ،ب في تحميؿ النصيجدر بنا الكقكؼ عمى المسار التحميمي ككنو المناس
المحمؿ السيميائي بالكشؼ عف حيثيات النص انطبلقا مف البنية السطحية نحك رصد 
 البنية العميقة، كعميو سنتتبع ىذا التسمسؿ المعرفي في ضبط مفاىيـ النظرية السيميائية. 

بي( يعد المستكل الخطابي أك ما يطمؽ عميو )المككف الخطا  المركبة الخطابية: -1-1
إذ ينطمؽ في دراستو لمنص مف  ي،نقطة انطبلؽ المحمؿ السيميائي في المسار التحميم

كيقـك المستكل الخطابي عمى جممة مف المفاىيـ ،البنية السطحية إلى البنية العميقة 
يقدـ مضمكف النص كما لك »اإلجرائية التي تساعد المحمؿ السيميائي عمى بسط النص إذ 

ة كفؽ مسارات صكرية يحدد فييا التمفصؿ الخصكصي لمقيـ صكرة منظمة كمرتب وأن
الدكر ك المسارات الصكرية، ك ، كىذه المفاىيـ ىي: )الصكر،   (2)«المكضكعاتية

التزميف(، كيمكف بسط ىذه  التفضية كك ثنائية الممثؿ،  كالمكضكعاتي )التيماتيكي(،
 المفاىيـ أك األدكات اإلجرائية كاآلتي:

                                                             
ٌنظر : المرجع السابق ، ص ن. -

(1)  
.111ٌنظر : المرجع نفسه ، ص -

(2)  



 

 

( : نسمي الصكر   تمؾ الكحدات في الحكاية التي   les figures)الصكر-1-1-1
في  (1) تتكالى في الكصؼ نكعا ما كتكتسي األدكار العاممية كالكظائؼ التي تشغميا

النص، كتخص الصكرة التمثيؿ في شكؿ مرئي محسكس لصيركرة األفعاؿ المحدثة في 
ر السردم في شمكليتو المحكي، كىكذا يتضح أف عممية تصكر تمؾ األفعاؿ متعمقة بالمسا

يسعى االثناف لتكثيؼ النص بمزايا داللية ليا عميؽ األثر في تحميؿ أبعاده كرصد معالمو 
كتأخذ الصكرة مفاىيـ كتصكرات يكردىا المعجـ عمى شكؿ مفردات لغكية لمتعبير ، )...( 

   (2)عف رؤية مشتركة تجسد النكاة المركزية التي تحـك حكليا تمؾ المفاىيـ.
فالصكرة ىي ىذه العناصر القاعدية التي يتشكؿ عمى أساسيا كؿ ما نعرفو مف       

ثبلثة أقطاب  في نصكص ،ك تقترح إجراءات التحميؿ  شبكة أكلى لتعييف كترتيب الصكر
ىي: )الممثميف، كاألزمنة، كاألمكنة(، ينطكم  تحت  كؿ نص ممثمكف ضمف زمف 

ك الذم يساعد عمى تفريد الكضعيات الخطابية )أزمنة(، كمكاف )أمكنة( إف ىذا  التنظيـ ى
في النص ، كليس اليدؼ مف ىذا ىك كضع قائمة مف العناصر بؿ إنو يكمف في كصؼ 

التمثبلت( القائمة بيف ىذه الصكر المتسمة بتنظيـ  ك العبلقات )االختبلفات، كالمقاببلت،
مع كحدات فالكحدة المعجمية التي تأخذ أكثر مف مدلكؿ كتشترؾ » (3)«.خصكصي 

 كاحتبلؿمعجمية أخرل في صكر جكىرية تعطييا صفة التكحد المتمثمة في )الحيكية 
، ك ىي  (Sème Mucléaire) الصكرة النكاتية "غريماس"الكضع المركزم( يسمييا 

أساس المككف الخطابي إذ يعرفيا قائبل إنيا الصكرة األساسية )...( تحقؽ مسارات 
فالصكرة ىي  ،(4)«في سياؽ الخطاب..  ( Parcours Sémémiqueمعانمية سيميمية)

الكحدة المعجمية التي تتبلحـ مع غيرىا مف الصكر لتشكؿ المسار الصكرم  كبتبلحـ 
 يتشكؿ الدكر التيماتيكي لمممثؿ .المسارات الصكرية 

 Les parcours figuratifs) المسارات الصكرية كالتجمعات الخطابية:-1-1-2
et les configurations discursives): 

                                                             
(1) –Voir,Groupe d’entrevernes  ,Analyses Sémiotique des Textes ,p :89                                                               
.                                                                                                 

.80ية ،ص نادية بكشفرة ،مباحث في السيميائيات السرد -(2)  
.81،ص المرجع نفسو- (3)  
،ص ف. المرجع نفسو- (4)  



 

كنعني بالمسار الصكرم ىك »، (1)تتكزع الصكر في ترتيبيا إلى مسارات صكرية       
ذلؾ التسمسؿ في الصكر المنظمة إلى بعضيا في تبلحـ شديد يحيؿ عمى بعضيا اآلخر، 
فاألخكة، كاألخكات كاألجداد، كاألعماـ، كاألخكاؿ تؤلؼ في مجمميا مسارا صكريا بعنكاف: 

كيحيؿ مفيـك الصكرة عند "غريماس" إلى عنصريف ينتمياف إلى  (2)،«لقرابة""عبلقة ا
الداللة الخطابية بصفتو أحد مستكيات المسار التكليدم لمنظرية السيميائية كىما: 

ذا أردنا ضبط العبلقة بيف ىذيف  (3) )التصكيرم، كالتيماتيكي(، أك المكضكعاتي، كا 
ي الكقت نفسو، فيأخذ سمة العالـ الخارجي متضاداف كمتكامبلف ف»العنصريف فإنيما 

المدرؾ مف الحكاس، كيختص المكضكعاتي بالعالـ الداخمي أك األبنية النفسية بالمعنى 
الدقيؽ مع لعبة المقكالت المفاىيمية التي تككنيا، إف ىذيف المككنييف الداللييف يغذياف فيما 

  (4) «.بينيما عبلقات متبادلة
د المسار التصكيرم بصفتو تسمسبل متشاكبل مف الصكر يككف يتحد :التصكيرم المسار-

مبلزما لتيمة معينة، كيككف ىذا التسمسؿ قائما عمى الترابط بيف الكحدات التي تؤطر 
ضربيف مف ضركب نظاـ الصكر »، كلممسار التصكيرم  (5) ضمف فضاء داللي متشاكؿ

كعة صكر متبلحمة يشد األكؿ يسميو "غريماس" بػ: المسار الصكرم كيعرفو بأنو مجم
بعضيا بعضا كيحيؿ بعضيا عمى بعض، فالسيارة، كالقطار، كالحافمة، كالطائرة تؤلؼ 

أما الضرب الثاني مف نظاـ الصكر  (6) ،«مسارا صكريا يحمؿ عنكاف "كسائؿ النقؿ"
،أك التصكيرية التي تتحدد مف خبلؿ اشتغاؿ  (7)فيسميو "غريماس" التجمع الصكرم

كر المكسيمة التي تتسمسؿ مف منظكر قسرم كيؤدم ىذا التسمسؿ إلى الكحدات أك الص
كككبية ليا تنظيميا الخاص إف )صكرة( مثؿ: "الشمس" حينما تظير يمكف أف تنظـ 
حكليا حقبل تصكيريا مف الصكر: )شعاع، ضكء، شفافية، كضكح...(، فالصكر تتمظير 

بكة تصكيرية في المسارات أكال داخؿ األقكاؿ غير أنيا تخترؽ ىذا اإلطار لتؤسس ش
الصكرية لتغطي مقاطع عمى مستكل الخطاب، كلتككف تصكيرية خطابية، فالتصكيرية 

                                                             

.111رشيد بف مالؾ ،ص  ميشاؿ آريفيو كآخركف ،السيميائية أصكليا كقكاعدىا ،تر:- (1)  
.82ينظر:نادية بكشفرة ،مباحث في السيميائية السردية ،ص - (2)  
.170صالداللة( ، -التركيب  –يات الخطابية )البن عبد المجيد نكسي ،التحميؿ السيميائي لمخطاب الركائي،- (3)  
،مجمة بحكث أحمد منكر ،العبلقة بيف التصكيرم كالمكضكعاتي مف الفصؿ الثالث مف كتاب التحميؿ السيميائي لمخطاب لجكزيؼ ككرتيس- (4)  

.  137، ص   2006،  2سيميائية ،مخبر العادات كأشكاؿ التعبير الشعبي بالجزائر ،الجزائر ،طبع دار ىكمة ،ع  
.79ص  ،1993، الدار العربية لمكتاب ،تكنس ،دط،   عبد الناصر العجيمي ،في الخطاب السردم نظرية غريماس- (5)  
.80المرجع نفسو ،ص - (6)  
المرجع نفسو ،ص ف.- (7)  



 

 

لذلؾ فيي أعـ مف المسار ،الخطابية "الشمس" تتككف مف الصكر كالمسارات الصكرية 
  (1) التصكيرم.

لتجتمع في كمنو فإننا ال نجد مسارا صكريا كاحدا في النص بؿ تتعدد المسارات الصكرية  
 configurationنقاط كأكجو مشتركة بينيا ترد في شكؿ تمظير خطابي )

discursive)(2).   « إف تصكر التمظير الخطابي يسمح بإعادة طريقة عرض الكحدات
أك التماثؿ   فالصكر الميكسيمية تتمظير مبدئيا في إطار  (3) «عمى نحك التشاكؿ

طار كترسـ شبكة تصكيرية عبلئقية تنشر فكؽ إنيا تتجاكز بسيكلة ىذا اإل الممفكظات،
ك يمكف اإلشارة إلى  أف المسارات   (4)،«متكاليات كاممة مككنة فييا )تشكيبلت خطابية(

الصكرية محققة ظاىرة لمعياف، بينما التمظيرات الخطابية فيي بعكس ذلؾ مجردة نكتشفيا 
خطاب، كالتي تعد الييكؿ األساس مف خبلؿ تجسيدنا إياىا بمقاربة الفكرة العامة المقكلية لم
ذا كنا قد تعرفنا عمى الصكر  (5)لو، حتى يتسنى لنا اإلمساؾ بالشكؿ المنظـ لممحتكل ، كا 

 .(6)  فإف ىذه األخيرة كفيمة بقيادتنا إلى كصؼ قيمتيا المكضكعاتية.،كالمسارات الصكرية 
كي الذم يتعالؽ بو، إف المككف التصكيرم يستدعي المككف التيماتي الدكر التيماتيكي:-

كليست لو أية عبلقة  ،كىذا األخير )يتميز بأنو استثمار داللي مجرد ذك طبيعة مفيكمية
فيتحدد مف خبلؿ »فالتيماتيكي يتميز بالتجريد  (7) ضركرية مع فضاء العالـ الطبيعي(،

 ىذا النص باعتباره استثمارا دالليا مجردا بخبلؼ التصكيرم القائـ عمى الصكر، كىذا 
 

                                                             

.173، 172الداللة(،ص -التركيب–ينظر :عبد المجيد نكسي ،التحميؿ السيميائي لمخطاب الركائي )البنيات الخطابية - (1)  
.83نادية بكشفرة ،مباحث في السيميائية السردية ،ص - (2)  

(3) – Voir, Algirdas Julien Greimas ,Du Sens ᴨ Essais Sémiotiques ,E’ditions du Seuil imprime en France,   
Paris,1983,p :62.  

حضرم ،الدار العربية لمعمـك ناشركف منشكرات االختبلؼ ؿما:ج ينظر:جكزيؼ ككرتيس مدخؿ إلى السيميائية السردية كالخطابية ،تر  -(4)  
.145، ص2007، 1،الجزائر ،ط  

.84، 83نادية بكشفرة ،مباحث في السيميائية السردية ،ص - (5)  
.112،ص  ينظر:ميشاؿ آريفيو كآخركف ،السيميائية اصكليا كقكاعدىا ،تر:رشيدبف مالؾ- (6)  
.173الداللة(،ص-التركيب-يميائي في الخطاب الركائي )البنيات الخطابيةعبد المجيد نكسي ،التحميؿ الس- (7)  



 

،  (1)التي تنبني مف خبلؿ المسار التصكيرم يعتمد عمى التيمات يعني أف التيماتيكي
يقـك األكؿ عمى تكثيؼ التصكيرية إلى مسار  -كيتحدد الدكر التيماتيكي بتكثيؼ مزدكج: 

تصكيرم، فتصكيرية "الرسالة" مثبل يمكف أف تكثؼ إلى مسار تصكيرم كاحد مف بيف 
 /كتب ) لمسار التصكيرم األكؿ المككف مف الصكر المتعالقةالمسارات التي تككنيا كا

.أما اإلجراء الثاني فيتمثؿ في تكثيؼ المسار التصكيرم إلى تيمة، ينبثؽ (أرسؿ /أغمؽ
، فالتيمة تحيؿ إلى اسـ يككف فاعبل بمعنى أنو يحيؿ إلى دكر  (2)منيا الدكر التيماتيكي

يحمؿ في ذاتو بداىة كؿ إمكانيات فعمو، إف  ماتيكي، إف الصياديشبو تركيبي ىك الدكر الت
إدراجو ضمف تشاكؿ خطابي يجعؿ منو دكرا تيماتيكيا مستعمبل مف طرؼ المحكي، فتيمة 
)الصيد( مثبل التي تنتج عف مسار تصكيرم يمكف أف تكثؼ إلى دكر تيماتيكي ىك: 

      .(3)الصياد، كيتحدد الدكر التيماتيكي كدكر يسنف الممارسات السكسيك ثقافية
 thème et rôleتيماتيكي(: الالمكضكع كالدكر المكضكعاتي )1-1-3

thématique):)  ٌقؼ عمى ثبلث حاالت: يضبط العبلقة بيف الصكرة كالمكضكع  إف
حيث قد يكتسي المكضكع الكاحد أساليب مختمفة لمتعبير عف صكر شتى كأف يككف »

إثارة ك إثارة الضحؾ، ) : اآلتية مكضكع "اإلثارة" عمى سبيؿ المثاؿ يحيؿ عمى الصكرة
إثارة  إثارة الجدؿ، ك ك إثارة النزكات،ك إثارة الحرب،  ك إثارة الحماس، ك الشككؾ،
كما أف الصكرة الكاحدة قد تؤدم إلى مكضكعات متعددة تختمؼ باختبلؼ  (4) ،«(النزاع

شعكذة" ال غير، المعتقدات كالتأكيبلت، فصكرة "السحر" مثبل قد يعتبرىا أىؿ العمـ مجرد "
مراض التي يعجز األطباء عف األكعند بعض البسطاء كالسذج ىي مكضكع عبلج مف 

استئصاليا باألدكية، كعند أىؿ الديف كاألئمة المسمميف كفر كشرؾ باهلل عز كجؿ، ىذا كقد 
الحاؿ في صكرة الحمامة البيضاء التي  ىك نجد صكرة كاحدة تعبر عف مكضكع كاحد كما

  (5) كع السبلـ، كيمكف تكضيح ىذه الحاالت الثبلث كاآلتي:ترمز إلى مكض
 
 

                                                             

تيمات: )ـ( تيمة: التي تعرؼ عند أرسطك بأنيا الفكرة التي ىي مكضع االىتماـ األكؿ لممقاالت كالقصائد الغنائية،  *
محمد جاد، نظرية المصطمح كىي المككف األساسي األكؿ لمجممة أك النص، مثؿ: تيمة الحزف، أك الفرح، ينظر: عزت 

.490، ص2002 دط، النقدم، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  
.174الداللة(،ص–التركٌب –عبد المجٌد نوسً ،التحلٌل السٌمٌائً للخطاب الروائً )البنٌات الخطابٌة  -

(1)
  

.175المرجع نفسه ،ص -
(2)  
المرجع نفسه ،ص ن. -

(3)  
.84السٌمٌائٌة السردٌة ،ص ٌنظر: نادٌة بوشفرة ،مباحث فً -

(4)  
.85المرجع نفسه ،ص -

(5)  



 

 

 
 
 
 
 

إف التيماتيكي يتمفصؿ في عبلقتو بالبنية التركيبية التي تككف مف العناصر       
المرتبطة بالنحك السردم المجرد مثؿ العامؿ الذات كالمكضكع مما جعؿ "ككرتيس" الذم 

 ،بلقة بيف التيماتيكي، كمستكل التركيب السردماستمر يشتغؿ بيذا المستكل المرتبط بالع
 (thématico- narratif)السردم"  -يصؼ عبلقتيما مف خبلؿ مفيـك ىك: "التيماتيكي

يسمح التحميؿ »حيث  (1) كىذه العبلقة تشير إلى الكظيفة التي يؤدييا المككف التيماتيكي.
بفضميا تنجز التحكيبلت النحكم إذا بيف أمكر عدة باستخبلص األدكار العاممية التي 

حسب البرامج السردية الخاصة ،كبالمكازاة مع ذلؾ فإف المككف الداللي لمحكاية يمكف أف 
 اجتماعيةيمتقط جزئيا مف خبلؿ عدد مف األدكار الغرضية )المكضكعية( ذات طبيعية إما 

ما ما معنكية... اجتماعية–نفسية  كا   .(2) «ك إما نفسية ،كا 
كظيفة ىي االستثمار الداللي  (كالخطابي،السردم  ) :المستكييف بلتصاؿ بيفلإف      

ففي المستكل  (3) لؤلشكاؿ النحكية المعيارية لمسرد كيسمح بتقديـ اإلرساليات السردية،
كمنو ،السردم نجد الفعؿ أك الكظيفة، كفي المستكل الخطابي نجد المكاصفة أك التيمة 

يقا حيث يتـ االنتقاؿ مف الكظيفة كفعؿ متحقؽ فالكظيفة كالمكاصفة مرتبطاف ارتباطا كث»
 ىمف االحتماؿ إل كانتقاؿ  إلى المكاصفة كفعؿ محتمؿ، كمف المكاصفة إلى الكظيفة 

فإف الممثؿ سيككف ىك عنصر الربط بيف الكظيفة كالمكاصفة بيف  كمنو  (4) ،«التحقؽ
ر التيماتيكي الذم الدكر العاممي ككضعية في البرنامج السردم لممستكل السردم، كالدك 

 يشمؿ المسارات الصكرية في المستكل الخطابي، كيمكف تكضيح ذلؾ كاآلتي:
 
 

                                                             
.175الداللة(،ص-التركٌب–عبد المجٌد نوسً ،التحلٌل السٌمٌائً للخطاب الروائً )البنٌات الخطابٌة -

(1)
  

.152ٌنظر:جوزٌف كورتٌس ،مدخل إلى السٌمٌائٌة السردٌة والخطابٌة ،ص-
(2)  
.175الداللة(،ص-التركٌب–للخطاب الروائً)البنٌات الخطابٌة عبد المجٌد نوسً ،التحلٌل السٌمٌائً -

(3)  
سعٌد بنكراد،سٌمٌولوجٌة الشخصٌات السردٌة )رواٌة "الشراع والعاصفة" ،لحنامٌنة نموذجا( ،دار مجدالوي للنشر والتوزٌع عمان،األردن

(4)  
.79، ص1،2113،ط  

(1(ضوعمو  

(2( صورة (3صورة )  (1(صورة   

(1صورة )  

(1( موضوع ( 2(موضوع   

 

(3(موضوع  

 

(1صورة )  

(1(موضوع  

 الممثل

 الدور التيماتيكي

 الدور العاملي

 في المستوى الخطابي

 في المستوى السردي



 

 
 

 .(1)ثقافية مف مكضع الممثؿ -فالدكر المكضكعاتي )التيماتيكي( يرسـ المقكلة السكسيك
 (:Acteurالممثؿ )القائـ بالفعؿ( )-1-1-4

رؼ بالكظائؼ التي تتميز إف استخراج األدكار المكضكعاتية مف شأنو أف يع      
ذلؾ ألف كظيفة الفعؿ ال يمكف أف تتحدد إال مف خبلؿ  ،باألفعاؿ المنسكبة إلى الشخكص

ارتباطيا بييئة أحد الشخكص أك بمبادرة صادرة منو تثبت بجممة مف الصفات ذات الكثافة 
ـك فنستخمص الكظيفة أك الفعؿ مف خبلؿ دكر الشخصية أك الممثؿ بالمفي (2)الداللية،

 السيميائي.
كمنو يعتبر الممثؿ مككنا مف مككنات المستكل الخطابي كيحدده "غريماس" بقكلو:       

إذا كاف العامؿ يتميز بطبيعتو التركيبية فإف مفيـك الممثؿ يبدك منذ الكىمة األكلى عمى »)
ددت األقؿ غير مرتبط بالتركيب، كلكف بالداللة( )...(، فالممثؿ يرتبط بالداللة كقد ح

كمنو   (3)،«السيميائية السردية جممة مف المقكمات التي تخصص المحتكل الداللي لمممثؿ
( غير متعمؽ un acteur( متعمؽ بالتركيب فإف الممثؿ )dáctantفإذا كاف العامؿ )

كال يختمؼ مفيـك الممثؿ عند "غريماس" ال يختمؼ أبدا عف  (4) ،بالتركيب ك إنما بالكظيفة
في حيف يبقى مفيـك العامؿ أكثر تجريدية كشمكلية مف  ،لحكائيةمفيـك الشخصية ا

إذ أف العامؿ ،ليفرؽ بينيما  ،كيضع "غريماس" "العامؿ" مقابؿ "القائـ بالفعؿ" ، (5)ىذيف
  ،االكاحد قد يتجسد في أكثر مف قائـ بالفعؿ )...(، ككما يجكز أف يككف القائـ بالفعؿ كاحد

  

 

العبلقة بيف الممثؿ إلى ه المسألة يشير "غريماس" كفي ىذ (6)مجسدا ألدكار متعددة.
 كالعامؿ باعتبارىا قانكنا تتمثؿ في حالتيف:

                                                             
(1) -   Voir, Yves Reuter,Introduction  à Lánalyse du roman,édition Nethan /Her,Paris,2000,p :52.   

.85نادٌة بوشفرة ،مباحث فً السٌمٌائٌة السردٌة ،ص - (2)  
.165الداللة(،ص–التركٌب –عبد المجٌد نوسً ،التحلٌل السٌمٌائً للخطاب الروائً )البنٌات الخطابٌة  - (3)  
المرجع نفسه ،ص ن. - (4)  

ف منظكر النقد األدبي ،المركز الثقافي لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الدار البيضاء ،المغرب/بيركت،حميد لحمداني ،بنية النص السردم م- (5)  
.98،ص 3،2000لبناف، ،ط  

. 86ٌنظر:نادٌة بوشفرة ،مباحث فً السٌمٌائٌة السردٌة ،ص - - (6)  

1ع   3ع         2ع 

      

1م  

1ع  

3م 2م  1م   



 

 

 
(، كالعكس ممكف في 3، ـ2، ـ1( يتمظير في الخطاب عبر الممثميف )ـ1إف العامؿ )ع

ذا كاف العامؿ )ع (1)(،3، ع2، ع1( يتفرع إلى عكامؿ كثيرة )ع1حالة )ـ ( يشكؿ نكاة 1كا 
( يمثؿ نكاة لتكزيع العكامؿ، كالحالتاف تتمظيراف 1الستقطاب الممثميف، فإف الممثؿ )ـ

 بتحديد البرنامج السردم. 
كىكذا يمكف لمتمظير الممثمي أف يحصؿ عمى تكسيع أقصى يتميز بحضكر ممثؿ       

" عمى الكجو ( مثبل ىك ممثؿ لو كيفية "الظيكر  مستقؿ لكؿ عامؿ أك دكر عاممي )القناع
كدكر عاممي، فنقكؿ بأف البنية الممثمية ىي في ىذه الحالة ممكضعة كما يمكف لمتكزيع 
الممثمي أف يككف لو "تكسع أدنى"، كيقتصر عمى ممثؿ كاحد يتحمؿ كؿ العكامؿ كاألدكار 
العاممية الضركرية )معطيا المجاؿ لمسرحية داخمية مطمقة(، البنية الممثمية تككف في ىذه 

فالقناع كممثؿ حسي لو دكر عاممي مساعد عمى التخفي بالنسبة لمذات ( 2)الحالة مذكتة.
 العاممة. 

 التفضية كالتزميف:-1-1-5
مف أحد أىـ مفاىيـ "ميخائيؿ باختيف" المعقدة، »  "التزميف" ك "التفضية"تعد ثنائية        

كىك مصطمح كتعني حرفيا )الزماف كالمكاف( ألنيا مركبة عمى التكالي مف المفردتيف معا 
مقتبس مف عمـ األحياء الرياضي حيث يصؼ "الشكؿ" الذم يجمع بيف الزماف، كالمكاف، 

 "كانط"كالمعركؼ أف إشكالية الزماف كعبلقتو بالمكاف إشكالية ليست جديدة بؿ قاربيا 
كأتباعو كما قاربيا غيرىـ كال شؾ أف "باختيف" في تبنيو المصطمح قد ربط سيكلة العبلقة 

كالمكانية في نظرية "أنشتايف" النسبية بالنقد األدبي خاصة أف النظرية النسبية الزمانية 
تقكؿ إف الفصؿ بيف الفعؿ كالزمف أمر محاؿ ألف الزمف ىك البعد الرابع  لممكاف، كقد 

 استراتيجياستبعد مثؿ ىذا الربط المنظكر النيكتيني الضيؽ المغمؽ، كبالتالي فإنو ربط 
  (3)«.يف" الحكاريةمع نظرية "باخت يتبلءـ

 

                                                             
(1)- voir,Algirdas Julien Greimas,du Sens  ᴨ ,p :49. 

 .154،ص  ،تر:جماؿ حضرم السيميائية السردية كالخطابية جكزيؼ ككرتيس،مدخؿ إلى -( 2)
ميجاف الركيمي كسعد البازعي ،دليؿ الناقد األدبي،إضاءة ألكثر مف سبعيف تيارا كمصطمحا نقديا معاصرا ،المركز الثقافي العربي ،الدار  -( 3)

 .170،ص2002،  3البيضاء،المغرب ،ط



 

كلقد عالج "باختيف" ىذه الثنائية في مقالو: )أشكاؿ الزمف كأشكاؿ الزمكانية في الركاية: 
كحدد الثنائية باعتبارىا الترابط الداخمي الفني لعبلقات ،مبلحظات نحك شعرية تاريخية( 

راسة الزماف كالمكاف المعبر عنيا في األدب، كما اعتبرت الثنائية كحدة تحميؿ لد
 (1)النصكص مف منظكر "مايكؿ ىكلككيست" ك "كاريؿ إميرسكف".
معظـ األبحاث التي »  في وفقد برز االىتماـ بيذه الثنائية في الحقؿ السردم، إال أن

تناكلت منيج "غريماس" السيميائي في الدراسة  قد اقتصرت عمى المبادئ األساسية 
لسطحية كالعميقة لكؿ نص معطى كأىممت لنظريتو المعتمدة عمى ضركرة تحديد البنيتيف ا

جانبيف لمتحميؿ عمى درجة مف األىمية ىما: البنيات الزمانية كالبنيات الفضائية أك 
حتى "غريماس" يعترؼ بعدـ تطرقو إلييا كالتنظير ليا مع  -البنيات الزمكانية -المكانية

 (2)«.أنيا تدرج في إطار المككف الخطابي كالداللي
شارتو  لثنائية )التفضية كالتزميف( في كتابو الخاص بأقصكصة لمكباساف كىذا ال ينفي إ 

sémiotique du texte exercices pratiques) (Maupassant la  « ٌر نتيجة مفيـك أك حيث أط
المرتبطة بكضعية الممثؿ في الممفكظ السردم  (3)،«معرفة انفصاؿ التفضية كالتزميف

دئية كفي الكضعية النيائية المتصمة بثنائية التفضية بمعنى حالة الممثؿ في الكضعية الب
كتقسيـ زمني اآلف/ البل ،كالتزميف فنككف مثبل أماـ تقسيـ فضائي )ىنا، ىناؾ، ىنالؾ( 

ما بػ)البعد(...»اآلف أك  كيمكف تكضيح ىذه  (4)،«تكالي زمني خاص إما بػ)القبؿ( كا 
 الثنائية كاآلتي:

 عنصر التفضية:-
في بنية النص الركائي عمى بعد بنائي مف خبلؿ تشابكو كتعالقو  يتكفر المكاف     

حيث يرتبط الفضاء بعبلقات  (5)البنيكم/ السيميائي مع المككنات النصية األخرل،
الشخكص فيما بينيا، ألف ما يشكؿ التمايز بيف الفضاءات ىك التمايز بيف الفكاعؿ كالكؿ 

 (6)في اتصاؿ كثيؽ بالزماف.

                                                             
 ينظر:المرجع السابؽ ، ص ف. -( 1)
 .109ية بكشفرة، مباحث في السيميائية السردية، صناد -( 2)

(3)- Voir, Algirdas Julien Greimas, Maupassant la sémiotique du texte exercices pratiques, éditions du Seuil, 
Paris 1976, p :  66.               
(4)-Ibid, p :70.                                                                                                                                                     

 .162، ص2008، 1ينظر: خالد حسيف، شؤكف العبلمات مف التشفير إلى التأكيؿ، دمشؽ، ط -( 5)
 .113ينظر: نادية بكشفرة، مباحث في السيميائية السردية، ص -( 6)



 

 

رغـ التميز الذم يتمتع بو مفيـك الفضاء يبقى كعنصر »" نجده يرل كفي معجـ "غريماس
أك اإلنجاز  الغامضة ك المبيمة مف  االستعماؿسيميائي يكشؼ مف خبللو بداية كنياية 

حيث انطمؽ "غريماس" مف مبلحظات "فبلديمير بركب"  (1)،«خبلؿ كحدات سيميائية 
رات التي يمتحف فييا البطؿ )الفاعؿ( بحسب االختبا ،لممكاف الذم يقسمو إلى ثبلثة أطر

 (2)بانتقالو مف فضاء إلى آخر كىي:، 
 المكاف األصؿ كىك مسقط رأسو. 1- 

  المكاف الذم يحدث فيو االختبار التأىيمي، كىك في طابعو عرضي كمؤقت.  2 -  
 المكاف الذم يقع فيو اإلنجاز المتعمؽ باالختبار الرئيسي.  3- 

إذ اصطمح عمى المكاف ،مف التعديؿ في تناكلو لمبنيات الفضائية  حيث قاـ "غريماس" بنكع
 Espaceالذم تجرم فيو األحداث بػ: )المكاف األصؿ( بمصطمح الفضاء الخارجي )

hétérotopiqueفي حيف يصنؼ فضاء ،ما يحدد نقطة انطبلؽ كنياية فعؿ البطؿ  (، كىك
 : ىما كاآلتي ( إلى قسميفEspace topique)الفعؿ 

(، كىك مكاف لمكساطة بيف أقطاب التصنيؼ Espace paratopiqueضاء الجانبي )الف-
 الفضائي الكتساب الكفاءة لذلؾ يمارس فيو االختباريف التأىيمي، كالتمجيدم.

(، كىك المكاف الحاكم لمتحكؿ المنطقي، كىك Espace utopiqueكالفضاء الكىمي )-
 (4)كما في الشكؿ اآلتي: ، كيمكف تكضيح ذلؾ(3)المؤطر لبلختبار الرئيسي

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
(1)- Voir, A.J. Greimas, J, courtés, sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, 1979, 
p :358.                 

 .114نادية بكشفرة، مباحث في السيميائية السردية، ص -( 2)
 .115المرجع نفسو ، ص  -( 3)

(4)- Voir, Algirdas Julien Greimas, Maupassant la sémiotique du texte exercices pratiques, p : 100.           



 

 
 
 
 
 
 
    
ك يرل "غريماس" أف الفضاء الخارجي )ىنالؾ( مرتبط بالكضعية البدئية، كالكضعية   

النيائية يقابؿ عكسيا مع فضاء الفعؿ المرتبط بالكفاءة، كاإلنجاز لمفعؿ، كالذم بدكره 
 جانبي )ىناؾ(.الاء فضالكىمي )ىنا(، ك الفضاء الينقسـ إلى فضائيف متقابميف ىما: 

 
 عنصر التزميف: -
فنجده يستند إلى ماضيو،  ،يتدخؿ عنصر التزميف في بناء الممثؿ في الركاية      

كحاضره، كمستقبمو، فالزمف يشكؿ الدعامة األساس في بناء الذات عمى مستكل الحدث 
الخطابية أك كتمثؿ التفضية كالممثميف كالتزميف عناصر في المركبة »، (1)كالسرد كالمكاف

النصية الخطابية كما أنيا تستعمؿ إجراءات أك آليات الفصؿ كالكصؿ في الممفكظ أساس 
 ،؛ حيث ينتقؿ الممثؿ مف الكضعية البدئية إلى الكضعية النيائية(2)«اإلصبلح أك التجديد

فينتقؿ مف حالة  ،بحسب عبلقتو بالمكضكع،إما بالفصؿ أك الكصؿ ،فيحدث تحكؿ 
نفصاؿ عنو، كلعؿ ىذا التحكؿ لمممثؿ يمر عبر تحكؿ في اإلطار االتصاؿ أك اال
 ني.االمكاني، كالزم

فالبحث عف البنيات الزمانية متعمؽ بالبحث عف الفعؿ ، فحيف نربط تمؾ األفعاؿ      
المنجزة بزماف معيف، ننطمؽ مف شعكر عف كعي مسبؽ بأف لحظة كقكع الفعؿ تخضع 

الكاقعية في بداية السرد )الما قبؿ( تتنافى كاألحداث  آللية زمنية تتحكـ فيو، فاألحداث

                                                             
، 1998مراد عبد الرحماف مبركؾ، بناء الزمف في الركاية المعاصرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، د ط،  ينظر:  -( 1)

 .158ص
(2)- Voir, A.J. Greimas, J, courtés, sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du langage,paris,1997, 
p :387                

 الفضاء الخارجي

 (Ailleurs)هنالك 

≠عكس   
 فضاء الفعل

 فضاء جانبي

)Là) هناك   

≠عكس   
 فضاء وهمي

 (ici) هنا   



 

 

زماف   -الكاقعية في نيايتو )الما بعد(، حيث تنقمب مجرياتيا كتتحكؿ بيف كبل الزمانيف
 البداية، كزماف النياية لنجد أنفسنا أماـ احتماالت مف قبيؿ:

 ظيكر فكاعؿ كاختفاء أخرل.1-
 تناكب لسيركرة األفعاؿ.2-
 (1)جديدة ترمي إلى تحقيؽ أساليب لمنزاع كالصراع معا. تكلد أحداث 3-
ؿ فييا، إذ إال أنو لـ يفصٌ  "،التزميف"ك "التفضية"أشار "غريماس" إلى ثنائية كبذلؾ     

كانت مبنية عمى فكرة التحكؿ، كالبحث في المفاىيـ السيميائية كاإلجراءات النقدية كما في 
ميو إذا كانت الدراسة السيميائية لمنص السردم سيميائية العمؿ، كسيميائية األىكاء، كع

تنطمؽ عبر المسار التحميمي مف البنية السطحية إلى البنية العميقة فإف البنية السطحية 
 تضـ المركبة الخطابية كالمركبة السردية  كالبنية العميقة تضـ المركبة المنطقية الداللية.

 المركبة السردية: -1-2
م الخطكة الثانية في البنية السطحية، كفي المسار التحميمي إذ يعد المستكل السرد     
أكثر تجريدا بالنظر إلى المستكل الخطابي حيث يسعى إلى إعطاء شكؿ النتشار »يعتبر 

الكضعيات كاألحداث، كالحاالت، كالتحكيبلت في الخطاب، كيتقدـ النص عمى مستكل 
بلت التي تقـك بيف ىذه التنظيـ السردم بكصفو متتالية مف الحاالت كالتحكي

عرؼ بمثابة تتابع المركبة السردية لمنص تي »، فالمستكل السردم أك (2)«الحاالت...
، )ب(تتحكؿ إلى كضعية  )أ(فالكضعية  ،الحاالت أك سمسمة مفالحاالت كالتحكالت 

كيقـك المستكل السردم عمى  (3) ،«كتسمى السردية ظاىرة لسمسمة مف الحاالت كالتحكالت
ف المفاىيـ السيميائية التي حددىا "غريماس" كىي: )النمكذج العاممي، كالخطاطة جممة م

 السردية، كالبرنامج السردم( كىي كاآلتي: 
  (:Le modèle actantielالنمكذج العاممي )-1-2-1

استفاد "غريماس" مف تصكرات معرفية سابقة في بمكرة النمكذج العاممي، ككما أشرنا       
، ك"تنيير" ، صكر كؿ مف "فبلديمير بركب" تقد استثمر "غريماس" الفصؿ ف ىذا في

 العاممي.  ك"سكريك" كغيرىـ في تأسيس نظريتو التي تقـك عمى فكرة التحكؿ، كالضبط

                                                             
.110ينظر: نادية بكشفرة ، مباحث في السيميائية السردية ، ص– (1)  
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 Voir, Group d’entrevrnes ,Analyse sémiotique des textes , p :14.                                                          -(3)  



 

( الذم نتصكره في العمؿ الذم يؤديو Actantنميز في نظريتو بيف العامؿ )»كيمكف أف 
ذلؾ تقديـ يد العكف الذم يعد مف فيك كائف مجرد لو دكر في التصرؼ الكظائفي مثؿ 

(، كىك الشخصية في كامؿ Acteurكظائؼ العامؿ )المساعد(، كبيف القائـ بالفعؿ )
كيرل "غريماس" أف العامؿ قد يككف  (1)،«صفاتيا كصكرىا كما ىي ظاىرة في النص

تمكضعو في  بحسب فرديا أك جماعيا، كما يمكف أف يككف مجردا، مشٌيئا أك مؤنسنا
  (2)«.المنطقي لمسردالمسار 

قكة »كالذم يرل بأنو  ،استخمص "غريماس" مف الدراسات السابقة نمكذجو العامميف    
إجرائية كبيرة تتمثؿ في قدرتو عمى استيعاب جميع أنكاع الخطابات بما فييا السياسية 

كيقـك النمكذج العاممي عمى ستة عكامؿ في شكؿ ثنائيات ىي: )الذات  (3)،«كالفمسفية
مكضكع(، ك) المرسؿ كالمرسؿ إليو(، ك) المساعد كالمعارض(، كما ىي مكضحة في كال

(، كتتخذ العكامؿ ثبلث عبلقات، فالمكضكع  بعبلقة Sémantique structuraleكتابو )
كيتـ في النمكذج بعبلقة صراع ،اتصاؿ بيف المرسؿ كالمرسؿ إليو برغبة مف الذات الحالة 

الذات كالمكضكع،  يؿ نكاة النمكذج العاممي كجكىره ىكلع (4)بيف المساعد كالمعارض،
 (5)كمنو ترتسـ التشكيمة لمنمكذج العاممي الشيير لػ: "غريماس" كما في الشكؿ اآلتي:

 
 
 
 
 
 
 

 (6):كاآلتي كلمنمكذج ثبلثة محاكر تربط بيف العكامؿ ىي

                                                             
 .46نادية بكشفرة، مباحث في السيميائية السردية، ص -( 1)
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 .86، ص1111، 1، مطبعة اآلمنٌة، دمشق، الرباط، د م، ط(مقاربة نظرٌة)عبد العالً بوطٌب، مستوٌات تحلٌل النص الروائً : ظرٌن -
(4)

- Voir, Algirdas Julien Greimas, sémantique structurale, p : 180.                                                                            

                                                                           
(5)-  Idem .                                                                                                                                                      

 .48بنكراد، مدخؿ إلى السيميائية السردية، صينظر: سعيد  -( 6)

المرسل إلٌه         

 

الموضوع    المرسل    

الذات      المعارض  المساعد 

 



 

 

 كىك الرابط بيف الذات كالمكضكع. محكر الرغبة:-
 كىك ما يكصؿ بيف المرسؿ كالمرسؿ إليو.  ؿ:محكر اإلبالغ أك االتصا-
 كىك ما يربط بيف المعارض كالمساعد. محكر الصراع:-

كلمتفصيؿ أكثر في ىذه المحاكر سنقؼ في ضبط كتحميؿ العكامؿ السردية لمنمكذج في 
 ثبلث فئات كاآلتي:

 (:كالمكضكع الذات) العاممية الفئة- 1
، كتمثؿ (1)اممي حيث تعد مصدر الفعؿ كنيايتوتعد ىذه الفئة نكاة النمكذج الع        

العنصر الحيكم في النمكذج العاممي، ( »Objet( كالمكضكع )Sujetالعبلقة بيف الذات )
( مكافؽ لعمؿ القدرة عمى فعؿ Téléologiqueألف ىذه العبلقة تستقر في كضع غائي )
األكؿ ليذه الفئة بمعنى تجمع بيف الحد  (2)،«الذات في امتبلؾ المكضكع المرغكب فيو

بيف مف يرغب "الذات"، »)الذات(، كالحد الثاني ليا )المكضكع( عبلقة رغبة؛ أم 
إف عبلقة الذات »كيقكؿ "جكزيؼ ككرتيس" في ىذا الصدد  (3)،«ك"المكضكع" المرغكب فيو

كالمكضكع ىي عبلقة ربط تسمح باعتبار ىذه الذات كىذا المكضكع كتكاجد سيميائي 
حيث  ،كيقصد بالتكاجد السيميائي ما يكجد مف عبلقات (4)،«اآلخرألحدىما مف أجؿ 

كباعتبار ىذه العبلقة مقكلة سيمية يمكف أف تتمفصؿ إلى مصطمحيف متناقضيف »يقكؿ 
بمعنى عبلقة الذات كالمكضكع ىؿ ىي في حالة اتصاؿ أك  (5)،«اتصاؿ كانفصاؿ

ا تحكؿ اتصالي أك تحكؿ انفصاؿ، كالتي تحدد في البرنامج السردم شكميف لمتحكؿ إم
 انفصالي.

ك تتحقؽ المقكلة العاممية لمذات كالمكضكع انطبلقا مف مبلحظة العبلقة الكامنة         
يد عامؿ الذات تكج نجاح جي لمحالة أك الكضعية، كبدكف شؾ )...( يي  بينيما، كالمحددة

، (6)لذات كالمكضكعالرغبة بيف ابكجكد عبلقة بتمظير الكظيفة السيميائية لمفكرة المجردة 
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(6)- Voir, Algirdas Julien Greimas, sémantique structurale,p :176.                                            
                                                                                                              



 

بمعنى يحقؽ عامؿ الذات النجاح في عممو نحك تحقيؽ المكضكع انطبلقا مف كجكد عبلقة 
 الرغبة بيف الذات كالمكضكع.

 الفئة العاممية )المرسؿ كالمرسؿ إليو(:-2
تعد ىذه الفئة العاممية الثانية في النمكذج العاممي مف خبلؿ محكر االتصاؿ أك       

المحرؾ أك الدافع يسميو "غريماس" مرسبل »قة التكاصؿ بيف اإلببلغ؛ أم عبل
(Destinateur كما أف تحقيؽ الرغبة يككف مكجيا إلى العامؿ اآلخر، ىك المرسؿ إليو )
(Destinataire كعبلقة التكاصؿ بيف المرسؿ كالمرسؿ إليو عبر عبلقة الرغبة بيف الذات ،)

مرسؿ إليو بتعبير" غريماس" مكجية مف كلعؿ العبلقة بيف المرسؿ كال (1)،«كالمكضكع
( فيما نجد عبلقة المرسؿ إليو بالمرسؿ في اتجاه Hyperonimique"الكؿ إلى الجزء" )

كييتـ "غريماس" بيذه الثنائية  (2)(،Hyponimiqueأم مف "الجزء إلى الكؿ" )؛مناقض لو 
لمرسؿ كالمرسؿ إليو إف ا»بقكلو:  ايؤكد عمى ىذ  باعتبارىا تمثؿ القكة في نمكذجو، فنجده

أم  (3) ؛«ىما عامبلف دائماف في السرد كليما استقبللية عف األدكار العاممية التبميغية...
 أنيما يقكماف بفعؿ اإلقناع كالتحريؾ.

 
 الفئة العاممية )المساعد كالمعارض( :-3

 تتأسس»حيث  ،كتقـك ىذه الفئة في النمكذج العاممي عمى كجكد عبلقة الصراع         
العبلقة في تقابؿ ىذا الثنائي عمى كجكد مجمكعتيف مف الكظائؼ، تقـك المجمكعة األكلى 
عمى تقديـ المساعدة بالعمؿ في اتجاه عبلقة الرغبة أك بتسييؿ أمر التكاصؿ فيما تعمؿ 
المجمكعة الثانية عمى خمؽ العكائؽ لمحصكؿ دكف تحقؽ الرغبة أك حصكؿ التكاصؿ، 

كمثاؿ ذلؾ في الحكايات الشعبية إذ  (4)،« (Oppositionة تعارض )كلذلؾ تنشأ بينيما عبلق
البطؿ يقـك برحمة البحث عف مكضكع القيمة كيصادؼ في أثناء رحمتو مف يساعده »نجد 

لمكصكؿ إلى أىدافو سكاء كاف شخصا أك حيكانا أك جنا ، كما يصادؼ في نفس الكقت 
ذا كانت ىذه  مف يعيؽ طريقو، كيحكؿ بينو كبيف الكصكؿ إلى ىدفو النيائي )...(، كا 

الصكرة المبسطة عنصرا أساسيا في تشكيؿ الحكايات الشعبية، فإنيا تبدك بمظير أكثر 
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فالمعيؽ لـ يعد صكرة خارجية معطاة بشكؿ ضمني  ،تعقيدا في النصكص المعاصرة )...(
طؿ أك صريح في العبلقات االجتماعية فحسب بؿ أصبح أيضا صكرة داخمية فقد يككف الب

بمعنى تدخؿ عامؿ نفسي أك إصابة بمرض أك حادث لمبطؿ قد يشكؿ  (1)،«معيؽ نفسو
 نحك تحقيؽ المكضكع. اأمامو عائق

عامؿ ال يسعى في حيف،عامؿ المساعد يسعى لتقديـ العكف كالمساعدة لمبطؿ الكيبقى      
تتشكؿ المعارض إلى عرقمة البطؿ نحك تحقيؽ ىدفو المنشكد أك تحقيؽ مكضكعو، كعميو 

يقـك بتقديـ المساعدة كالعمؿ »عبلقة الصراع بيف العامميف، فالحد األكؿ مف ىذه الثنائية 
باتجاه تحقيؽ الرغبة أك بتسييؿ التكاصؿ، أما الحد الثاني فعمى العكس مف ذلؾ يعمؿ 

كبيذه الفئة تتحدد  (2)،«عمى خمؽ العراقيؿ نحك تحقيؽ الرغبة أك التكاصؿ مع المكضكع
 مكذج العاممي لػ:"غريماس".معالـ الن

( تقديـ نكع مف التعديؿ ال يمس A-Ubersfeldحاكلت الباحثة "آف أكبرسفيمد")ككما     
النمكذج في شكؿ بنائو النيائي، كال في طريقة صياغة حدكده، كلكنو ينصب عمى نمط 
اشتغاؿ الخانات، كعكض الحديث عف خطاطة عاممية كاحدة نيائية تختصر التحكالت 

ك االنزالؽ  جمة في النص فإنيا تتحدث عف حركية ىذا النمكذج، كتحكالتو المستمرةالمس
  (3)، كتتجمى ىذه الحركية في ال استقرارية المكاقع التركيبية.العممي
( مكاقع الذات Lire le théâtre( في كتابيا )A-Ubersfeldغيرت الباحثة )حيث     

المرسؿ يطمب مف الذات تحقيؽ مكضكع  ترل بأف ، إذكالمكضكع في النمكذج العاممي 
ككما تفترض أف الصراع يككف حكؿ المكضكع، كليس حكؿ  (4)لممستفيد )مرسؿ إليو(،

  (5)كاآلتي: العاممي عند الباحثة  الذات، كبذلؾ تتشكؿ الترسيمة البديؿ لمنمكذج
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ذات لتحقيؽ فنبلحظ أف سيـ الرغبة غير مجراه كأصبح يكصؿ المرسؿ بال      
قد طرح مشكؿ المقركئية مرة أخرل كيتجمى ذلؾ في السيـ المتجو مف »إال أنو  ،المكضكع

الذات إلى المرسؿ إليو، كالذم يجب أف يكصؿ المكضكع بالمستفيد منو ألف المرسؿ غير 
نما بغايتيا بالمكضكع المسعى كفي كيفية تغيير األسيـ أك  (1)،«معني بالذات كذات، كا 

يف الذات كالمكضكع ال يؤثر في الكشؼ عف العبلقات بيف العكامؿ كأدكارىا، المكاقع ب
 كمنو فالنمكذج العاممي يمتاز بالحركية، كالسيركرة المستمرة في البنية السردية.

فإنو عدؿ ،ككما استفاد "غريماس" مف النظريات السابقة في بمكرة النمكذج العاممي      
أنو يمكف أف تتغير الخانات بتغير األدكار العاممية في  فيما بعد كقدمت قراءات حكلو إال

فبل »النمكذج، ك يمكف أف نجد في النص أك البنية السردية أكثر مف نمكذج عاممي كاحد 
يمكف أف ينزلؽ دكر المرسؿ إلى ذات أك حيث  ، (2)«تكجد خطاطة عاممية كاحدة نيائية

ذات في برنامج سردم آخر،  مساعد أك ،معارض ك يمكف أف ينزلؽ دكر المساعد إلى
 كىكذا نككف أماـ شبكة عبلئقية  مف العكامؿ في البنية السردية.

 (:Schema narrativeالخطاطة السردية )-1-2-2
تقـك الخطاطة السردية عمى أربعة أطكار ىي: )التحريؾ، كالكفاءة، كاإلنجاز،      

عكامؿ المحققيف لمحاالت تقـك داخؿ ىذه األطكار عبلقات بيف أدكار ال»كالجزاء(، ك

                                                             
 . 18صنفسو ،  ينظر: المرجع  -( 1)
 . 52يائية السردية، صسعيد بنكراد، مدخؿ إلى السيم -( 2)

 المرسل إلٌه المرسل

 الذات

 الموضوع

 مساعد
 المعارض



 

 

غؿ ىذه العكامؿ أدكارا عاممية تبعا لكضعيتيا ضمف تبلحؽ األطكار تكالتحكيبلت، تش
  (1)«.األربعة كيصدر تحديدىا كتطكيرىا عف ىذه الكضعية نفسيا

 (:Manipulationالتحريؾ )-
 أم يفعؿ العامؿ فعبل محدثا لفعؿ آخر،؛ييدؼ ىذا الطكر إلبراز )فعؿ الفعؿ(     

كيناسب ىذا تأسيس فاعؿ لتحقيؽ برنامج يطمؽ المرسؿ عمى الدكر العامؿ الخاص 
بمنشئ فاعؿ عامؿ آخر، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ اإلقناع، كالتيديد، كاإلغراء، 

كرد في المعجـ المعقمف لػ:"غريماس" أف التحريؾ ىك عممية تختمؼ أكلقد  (2)كالكعد...الخ،
فالتحريؾ متعمؽ بالمحظة األكلى لمفعؿ نحك التحكؿ  (3)كتتغير بتغير الفعؿ نحك األداء،

مف حالة إلى حالة مغايرة، كليذا أطمؽ عمييا التحريؾ لمداللة عمى ذلؾ، فيك لحظة 
انطبلؽ لمفعؿ، كيحدد التحريؾ ككنو اإلطار المرجعي لمفعؿ، كالمضمكف اإليديكلكجي لكؿ 

تباره لحظة الحسـ اإليديكلكجي تأسيسا عمى ىذا يجب تحديد التحريؾ باع»األفعاؿ اآلتية ك
أك ىك االختبار اإليديكلكجي في خطكطو العامة قبؿ أف تعمؿ الحركة السردية عمى 

 (4)«.تخصيصو كتحديد معالمو مف خبلؿ تحديد الكضعيات اإلنسانية الخاصة
 (:Compétenceالكفاءة )  -

إلى إبراز )كينكنة تيدؼ »حيث ،كتعد الكفاءة الطكر الثاني في الخطاطة السردية       
الفعؿ( إف قيادة النشاط مربكطة ببعض الحاالت، كيتطمب تحقيقو شركطا، تشكؿ كفاءة 

بمعنى  (5)،«الفاعؿ المنفذ بامتبلكو لشركط بدكنيا يتجمد النشاط المقيد في بداية التحريؾ
يجب أف يمتمؾ الفاعؿ الكسائؿ التي تمكنو مف القياـ بالفعؿ، كبذلؾ يمتمؾ القدرة، 

 المعرفة، كالخبرة الكافية نحك اإلنجاز.ك 
فعميف أساسييف: فعؿ إقناعي )المرسؿ(، كفعؿ  إلىإذا كاف التحريؾ يتمفصؿ »كمنو 

تأكيمي )الذات( فإف القبكؿ كترجمة ثانية لمتأكيؿ يعد نقطة إرساء لقكاعد المعبة اآلتية، 
االنتقاؿ مف االحتماؿ كاإلعبلف عف انخراط الذات فييا عمى أف ىذا القبكؿ ال يعني سكل 
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كلكي تحقؽ الذات إنجاز الفعؿ بات لزاما عمييا أف تمتمؾ الخبرة المؤىمة  (1)،«إلى التحييف
ألىمية ال يمكف أف تتحدد انطبلقا مف ممفكظ الفعؿ بؿ مف ممفكظ الحالة، ا ك، ليذا اإلنجاز

كظ الحالة، إف ما يشكؿ أساس األىمية ىك ممف»" سعيد بنكراد "كذلؾ ما جاء في كتاب 
فالحالة المتجمية في مرحمة التحريؾ )المبني عمى اإلقناع كالتأكيؿ( ىي منطمؽ األىمية 
كعنصرىا الرئيسي، كمف ىنا فإف مكضكع األىمية يتككف مف مجمكعة مف الصيغ يحددىا 

رادة الفعؿ(     (2)«."غريماس" في: )كجكب الفعؿ، كمعرفة الفعؿ، كقدرة الفعؿ، كا 
 (:Performanceاإلنجاز )-

كيعمؿ ىذا الطكر عمى تجمية )فعؿ الكينكنة(، كاإلنجاز كما كرد في معجـ      
المغة  )"غريماس" يعكد في أصكلو إلى "تشكمسكي"، الذم أتى بيما مف التفرع الثنائي

 كقد أشرنا لذلؾ-المساني الرافد  فأصكؿ ىذا المصطمح تعكد إلى  (3)عند سكسير، (كالكبلـ
كاإلنجاز في الخطاطة السردية ىك مرحمة التنفيذ كالشركع في  -فصؿ الىذا في  سابقا

يعتبر اإلنجاز أك األداء محكر » ك العمؿ مف طرؼ عامؿ الذات لتحقيؽ المكضكع،
(،إنو نكاتو التي تعمؿ بداخميا العمميات س بالبرنامج السردم ففي غيابو ينتفي حدكثو) 

ر ما كانت عميو قببل ،كمنو جاءت تسميتو )األفعاؿ(،فتتحكؿ األحكاؿ كالماىيات إلى غي
ىك فعؿ يؤدم إلى الحصكؿ عمى المكضكع » كعميو فاإلنجاز (4)«.بفعؿ الكينكنة...

،كيعتبر اإلنجاز أحد  األطكار األساسية في سمسمة تدرج عناصر البنية السردية 
(التي Qualifcationsالمتماسكة التي تنتظـ فييا البرامج السردية حيث تمعب الطاقات )

 (5)«. يمتمكيا الفاعؿ دكرىا في إدارة الصراع كتحقيؽ الفعؿ 
 (: Sanctionالجزاء )-

كيعتبر الجزاء آخر أطكار الخطاطة السردية، فيك مرحمة تقييـ الفعؿ المنجز مف        
يقـك الجزاء بإبراز )كينكنة الكينكنة(، كفي ترابطو مع التحريؾ المؤسس »ك ، طرؼ الذات 

المستيدؼ يقدـ معالجة لمبرنامج المحقؽ في سبيؿ تقكيـ ما تـ تحكيمو، كالنظر لمبرنامج 
في الفاعؿ المتبنى التحكيؿ )...( يككف الجزاء إيجابيا أك سمبيا تبعا لمتقييـ اإليجابي أك 
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فالعامؿ الذات يمكف أف ينجح أك يفشؿ في البرنامج السردم نحك تحقيؽ ( 1)«.السمبي
لمربع التصديقي في طكر الجزاء  فمف خبللو يمكف الكشؼ عف كيمكف دراسة ا المكضكع،

،ككما يمكف الكشؼ عف الذات في نياية الفعؿ المنجز مف خبلؿ  ثنائية الصدؽ كالكذب
معرفة الكينكنة كالظيكر ،كعميو فقد عمؿ "غريماس" عمى صياغة مبدأ المحايثة مف الحقؿ 

بنى المنظكر األكؿ عمى نظكريف يي م»األلسني في الدرس السيميائي، كذلؾ انطبلقا مف 
حايثة )الكينكنة(، كالتجمي م( المتمفصمة إلى محكرم الVéridictionمقكلة التصديؽ )

)الظاىر( )...(، كيؤسس "غريماس" المنظكر الثاني عمى المقابمة: المحايثة/ السمك أيف 
، فالمصادقة (2)«.يمكف أف تسخر عمى الرسـ السردم إلبراز تبايف مكقعي الفاعؿ كالمرسؿ

يمي، يأخذ في اعتباره مدل مبلئمة األشكاؿ الخارجية في شتى يمف حيث ىي حكـ تق
كلمبحث عف ( 3)صكرىا لما تحممو بداخميا مف اختبلؼ في الجكىر كتغاير في الماىية.

" Groupe d’entrevernes"    العبلقات الكاردة في المربع التصديقي نجد في كتاب لػ:
(Analyse sémiotique des textes)  ضبط كضعيات المربع التصديقي حيث يقدـ التحميؿ

ليذا  النظاـ )باطف  كإطارالسيميائي  بنيات  لنظاـ مجزء لمفعؿ في التركيبة ك يعرؼ 
عكس ظاىر(،كلترتيب قيـ النظاـ نجد تعدد صكره التي بدكرىا تمخص المربع التصديقي 

  (4)كىي كاآلتي:
عرؼ نحك مخطط الباطف، كنحك مخطط عبلقة الحالة اإليجابية ت-أ

الظاىر:/ظاىر/+/باطف/ أك بمعنى   آخر:/كينكنة/+/ظاىر/ كىذا التنسيؽ يظير صكرة 
 )الحقيقة( في شكؿ/ظيكر/+/ كينكنة/= حقيقة.

عبلقة الحالة السمبية تعرؼ  بأحد المخططيف:/ظاىر/+/ال باطف/ أك / ال ظيكر/+/ -ب
 ( كذلؾ في الشكؿ: /ال ظيكر/+/ ال كينكنة/= مزيؼ.)مزيؼ :ال كينكنة/ كتعرؼ الحالة بػ

عبلقة الحالة السمبية تعرؼ نحك مخطط )الظاىر(، كاإليجابية نحك مخطط -ج
)الباطف(:/ال ظاىر/+/ باطف/ كتعرؼ الحالة بػ:)خفي( أم في شكؿ:/ال ظاىر/+/ 

 .أك سر كينكنة/= خفي
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يا نحك مخطط )باطف(، كمنو عبلقة الحالة اإليجابية تعرؼ نحك مخطط )ظاىر(، كسمب-د
 كينكنة/=كاذب.ال /ظاىر/+/ال باطف/ كتعرؼ الحالة بػ: )كذب( أم في شكؿ:/ظيكر/+/ 

 
 (1)كىذه أربع كضعيات لصكر تتمظير في  مخطط منظـ يرد في شكؿ مربع كاآلتي:    

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 Groupeب )ك يمكف تمخيص ىذه األطكار األربعة  لمخطاطة السردية، كما كرد في كتا   

d’entrevernes)  (2)اآلتي:كفي الجدكؿ 

 

 
 الجزاء

(Sanction) 
 اإلنجاز

Performance)) 
 الكفاءة

Compétence)) 
 التحريؾ

Manipulation)) 
 الفعؿ -فعؿ الفعؿ -كينكنة الكينكنة -فعؿ الكينكنة -كينكنة
عبلقة المرسؿ -

 بالذات العاممة.
عبلقة المرسؿ -

 بالذات الحالة

لذات عبلقة ا-
العاممة أك المنجزة 
الحالة بمكضكع 
 القيمة

عبلقة الذات -
العاممة أك المنجزة 
بعممية مكضكع 
 صيغي )جييي(

عبلقة المرسؿ -
بالذات العاممة أك 
 المنجزة

 
                                                             

(1)-Idem.                                                                                                                                                    
 (2)- Voir, Groupe  d’entrevernes, Analyse sémiotique des textes,p:19.                                                               

 (Vrai)حقيقة 

 ( ظهورparaître) (Être)كينونة 

 ( كذبMensonger) (Secretسر )

)Non Paraître  (         ال ظهور 

 

(Non- Être) الكينونة 

 (Faux)مزيف 



 

 

 (:Le programme narratif (PN)البرنامج السردم:-1-2-3
لسردية، فإذا كانت يعد البرنامج السردم مف المفاىيـ السيميائية في المركبة ا      

الخطاطة السردية تقـك عمى كجكد أربعة أطكار تحد االنتقاؿ مف كضعية إلى كضعية 
تشتغؿ البد مف كجكد إطار يحدد لمفعؿ »ليا، فإنو كلكي تتظافر ىذه األطكار ك  مضادة

ف ىذا اإلطار يطمؽ عميو "البرنامج السردم"، كالبرنامج السردم  "غريماس" منطقا كغاية كا 
 (1)«.تركيبية منظمة لمفعؿ اإلنساني بشكؿ صريح أك ضمني صيغة
فالبرنامج السردم ىك الييكؿ العاـ الذم تشتغؿ فيو أطكار الخطاطة السردية      

كيطمؽ البرنامج السردم في الكاقع عمى تكالي السردية في الحكاية بمعنى سمسمة مف »
)...( (2)،(«PNنامج السردم )الحاالت كالتحكالت تحدد عبلقة الذات بالمكضكع في البر 

( بالمكضكع Sujetأم تتابع عبلقة الحاالت كالتحكالت المتسمسمة نحك قاعدة عبلقة الذات )
(Objet )(S,O كفي ىذا التحكؿ ،)(PN) (Programme narratif البرنامج السردم تتألؼ إذف )

باتصاؿ الفاعؿ  فالبرنامج السردم يتعمؽ بعممية التحكيؿ التي تتسـ (3).«تحكالت كثيرة
إلى أف الفاعؿ ال يشترط أف يككف إنسانا بالضركرة  "غريماس"بالمكضكع، عمى ذلؾ ينبو 

، ليا (4): )أدكار، كمفاىيـ، ككضعيات تركيبيةككمكضكع القيمة ليس شيئا جامدا، إنما ى
عبلقتيا في البنية السردية كتأخذ عبلقة الذات العاممة بالمكضكع في البرنامج السردم 

 (5)ميف ىما:شك
  ( في عبلقة انفصاؿ كيأخذ الشكؿ o( كالمكضكع )sالذات ) ممفكظ الحالة الفصمة: -
(U كعبلمة لبلنفصاؿ )،( :كيكتبs U  o )الذات؛( أم U  .)المكضكع 
كيأخذ  ،( في عبلقة االتصاؿo( كالمكضكع )sالذات ) ممفكظ الحالة الكصمة: -

 المكضكع(.∩أم )الذات ؛( s ∩ o( كعبلمة لبلتصاؿ، كيكتب: )∩الشكؿ)

                                                             
 . 68سعيد بنكراد، مدخؿ إلى السيميائية السردية، ص -( 1)

(2)- Voir, Groupe d’entrevernes, Analyse sémiotique des textes, p 65.                                    
                
(3)- Voir, Ibid, p :16 .                                                                                                  
                                         

  .54نادية بكشفرة، مباحث في السيميائية السردية، ص ينطر: -( 4)
(5)- Voir, Groupe d’entrevernes, Analyse sémiotique des textes, p : 15.  
                                                                                                                               



 

 (1)فالبرنامج السردم يتككف مف ممفكظ فعؿ كممفكظ حالة كيظير ذلؾ في الصيغة اآلتية:
 ـ ؽ([.∩ 2)ذ        1ب س = ك ] ذ
 ـ ؽ([.2U)ذ         1ب س = ك ]ذ

ففي الصيغة األكلى نمحظ أف البرنامج السردم لمممفكظ الفعؿ يتـ بتحكؿ الذات     
الصيغة  في المنجزة إلى ذات حالة نحك عبلقة اتصاؿ بالمكضكع القيمة أماالفاعمة أك 

الثانية فإف البرنامج السردم يأخذ كظيفة في ممفكظ الفعؿ باالنتقاؿ الذات الفاعمة أك 
المنجزة إلى ذات حالة نحك عبلقة انفصاؿ عف مكضكع القيمة كمنو فيناؾ شكبلف لمتحكؿ 

اتصالي حيث ينتقؿ عامؿ الذات مف عبلقة انفصاؿ في البرنامج السردم األكؿ تحكؿ 
 عف المكضكع إلى عبلقة اتصاؿ كيأخذ الصيغة اآلتية:

 ـ ؽ(.  ∩   2)ذ  ـ ؽ(  U 1)ذ
كالشكؿ الثاني لمتحكؿ في البرنامج السردم ىك تحكؿ انفصالي يتـ بانتقاؿ الذات العاممة 

نفصاؿ عنو، كيأخذ الصيغة أك المنجزة مف عبلقة اتصاؿ بالمكضكع القيمة إلى عبلقة ا
 اآلتية:

 ـ ؽ(. U 2)ذ ـ ؽ(   ∩ 1)ذ
كذلؾ يتحكؿ البرنامج السردم البسيط إلى برنامج سردم مركب إذا تطمب مسبقا تنفيذ 
برنامج سردم آخر، كحاؿ القرد الذم يسعى إلى الحصكؿ عمى المكز فيجد نفسو محتاجا 

سعي لمحصكؿ عمى المكز( اسـ إلى البحث عف عصا، كيطمؽ عمى البرنامج األكؿ )ال
(، كيطمؽ Programme narratif de baseالبرنامج السردم األساس أك الرئيس أك القاعدم )

عمى اآلخر )البحث عف العصا( اسـ البرنامج السردم العممي أك االستعمالي أك الرديؼ 
(Programme narratif d’usage،)(2)  طابعو فاألكؿ أم البرنامج السردم الرئيس ىك في

في العبلقة بيف الذات  يأساسي لتعييف اإلنجازات المستيدفة لتحقيؽ تحكيؿ رئيس
كالمكضكع، كالثاني أم البرنامج السردم الرديؼ كىك الذم نجده كسيمة أك ذريعة مدرجا 

  (3)ضمف البرنامج األساسي لذلؾ فيك يعد برنامجا ثانكيا يحقؽ إنجازا فرعيا.
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 لية: المركبة المنطقية الدال -1-3
إذا كانت البنية السطحية تقـك عمى كجكد المستكل الخطابي، كالمستكل السردم فإف       

البنية العميقة في دراسة البنية السردية مف المنظكر السيميائي تقـك عمى كجكد المستكل 
المنطقي الداللي الذم يضـ مجمكعة مف المفاىيـ يقؼ المحمؿ السيميائي منيا بالدراسة 

 :كاآلتي ؿ كىذه المفاىيـ ىيكالتحمي
نمكذجو التككيني  "غريماس"لقد اقترح (:Le carré sémiotique) السيميائي المربع-

يعتبر المربع  ،حيث أك ما يعرؼ بالمربع السيميائي، كالذم استثمره مف دراسات سابقة
أكجو نمكذج لشبكة العبلقات الداللية األساسية )...( قابؿ لمتماثؿ مع بعض »السيميائي 

ىك قبؿ كؿ شيء بنية انبثاؽ  (المربع السيميائي) "غريماس"التركيب السردم كبالنسبة لػ: 
تسعى إلى تمثيؿ كيؼ يتـ إنتاج الداللة عف طريؽ سمسمة مف العمميات اإلبداعية لمكاقع 

يقصد بالمربع السيميائي التمثيؿ البصرم »أنو  "غريماس"حيث يرد في معجـ  (1)،«متباينة
 (2)«.منطقية في المقكلة السيميائية ألم بنية...لعبلقات 

ىك البحث عف الشركط التي بكاسطتيا  "غريماس"فاليدؼ مف مشركع الداللة البنيكية عند 
نما عمى تعارضات مف  نتمقى المعنى، إف كؿ معنى ال يقـك عمى تعارضات ثنائية فقط، كا 

(، فإف منظكمة أبيض ال ،أسكد ال( ك )أبيض، أسكدمثؿ: ))ب ال، أ ال(ك)ب ،أ(نكع
المربع السيميائي ذات طبيعة منطقية داللية، كيجب أف ينظر إلييا باعتبارىا سابقة عف 
كؿ استعماؿ ألف األمر يتعمؽ بنمكذج شكمي سابؽ عف كؿ معنى أم أنيا خطاطة 

 (3)تجريدية مشكمة قبؿ كؿ استعماؿ مدلكلي.

ؿ العبلقات بيف العناصر أىمية المربع السيميائي تكمف في تمثي»كمنو فإف     
خضاعيا لنظاـ منطقي ) (، كالعمميات التضمف أك كالتكامؿ، كالتناقض، التضاد عالقاتكا 

الممارسة عمى العناصر التي تربطيا عبلقة عممية النفي كعممية اإلثبات، ترمي ىاتاف 
العمميتاف إلى نفي عنصر إلبراز عنصر آخر )...(، كيساعد المربع السيميائي عمى 

صؿ في ىذه العبلقات كتكضيح كتقدير الركابط، التي تقيميا فيما بينيا باإلضافة إلى الف
ذلؾ فقد استطاع التحميؿ السردم أف يبرز البعد الجدالي كبالتالي المقابمة بيف الفكاعؿ 

                                                             
تر: عبد  -النظرية السيميائية السردية -ينظر: أ، ج، غريماس، ج، ككرتيس، د باط، الكشؼ عف المعنى في النص السردم -( 1)

 . 151، ص2008الحميد بكاريك، دار السبيؿ لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 
(2)- Voir, A.J. Greimas, J, courtés, sémantique dictionnaire raisonné de la théorie du langage, p :29. 

آريفيو كآخركف، السيميائية أصكليا ك   -( 3)  .47قكاعدىا، تر: رشيد بف مالؾ، صينظر:ميشاؿ و



 

كالمكاضيع المتعمقة بالقيمة المتصارع عمييا، كيسمح المربع السيميائي بتكضيح نكعية 
  (1)«المقابمة القائمة

كييتـ المحمؿ السيميائي بدراسة المربع السيميائي في المستكل المنطقي الداللي لمكشؼ    
البنية األكلية لمداللة التي » عف إنتاج الداللة في البنية السردية ،كيقـك ىذا المفيـك عمى 

 كالتناقض، تتميز بمظيريف : مظير عمكدم يظير لنا العبلقات التالية :)التضاد،
خؿ( ،كمظير مركبي كىك الذم يجسد البعد الدينامي لممربع السيميائي اعتمادا عمى كالتدا

  .(2) «التكازم بيف العبلقات التي تعد السند المركز بالنسبة لممظير المركبي الدينامي...
فبالنسبة لممظير العمكدم تتشكؿ الداللة لكجكد عبلقات بيف الثنائيات الضدية ،كلقد     
ه الثنائيات مف خبلؿ العبلقات الكامنة في المربع السيميائي في المعجـ ىذ"غريماس "حدد 

 (4) .(3) كاآلتي:
 

 تضاد                                                               

 

  تضمف        
 

 تحت التضاد                                      

 (.Contradictionأك:              عبلقة تناقض: )
 (.Contrariétéعبلقة تضاد: )                   

 (.Complémentaritéعبلقة تكامؿ )تضمف(: )                   
 )مقدمة في السيميائية السردية(  :كلقد كضح "رشيد بف مالؾ" ىذه العبلقات في كتابو    
 
 
 

                                                             

.121المرجع نفسو ،ص  -  (1)  

.149، 148الداللة(،ص-التركيب –ينظر:عبد المجيد نكسي ،التحميؿ السيميائي لمخطاب الركائي )البنيات الخطابية  -   ( 2)  

(3)  -  Voir,A.Greimas,J,Courtés Sémantique dicionnaire riasonné de La Théorie du langage,p :32 
 

2س

2s 

1س  

2س    1س    



 

 

  :(1)تيةعمى نحك ما أثبتو "غريماس"، كيمكف أف نكردىا في الخطاطة اآل
 

 

 

 

                           
  

 
أما بالنسبة لممظير المركبي فإف المربع السيميائي يتشكؿ بكجكد حركة المسارات    

 (2)كاآلتي:الداللية لست عبلقات فيتأطر 
 .2سى  ≠1، ك سى 2س ≠ 1: سالتضاد-
 .2سى  ≠ 2، كس1س ≠1: سى التناقض-
 .1س ≠ 2، ك سى 2س ≠ 1: سى التضمف-
 مساراتو مف خبلؿ تقديميا لمثاؿ يبسط  تقد كضحت "آف إينك" المربع السيميائي كضبطكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

. 14ينظر :رشيد بف مالؾ ،مقدمة في السيميائية السردية ،ص - (1)  
.16المرجع نفسو ،ص - (2)  

1س  
 تضاد

2 س  

 2س  

 1س  

التضاد   تحت  



 

 (1)أطراؼ النمكذج التككيني أك المربع السيميائي لػ:"غريماس" كاآلتي:
 أ = غني

 ب كتقرأ: ب = ضد أ = فقير. ≠أ 
 أك بى = ال أ =/ الغني/.

 (2)كيمكف تكضيحو في الشكؿ اآلتي:
 

  
  

 
 
 إلنتاج )أ( كنقطة بداية نختار )ب( أيضا:ك 

 أ، ألف ب = فقير، كمنو أ = غني، ك أى= /ال فقير/. ≠ب 
 (3)كيمكف تكضيحو في الشكؿ اآلتي:

 

 
 
 
 
 
 

 (4)( في الشكؿ اآلتي:3( نتحصؿ عمى الصكرة )2(، ك)1كمف خبلؿ تقاطع الصكرتيف )
 
 
 

                                                             
(1)- Voir, Anne Hénault, les enjeux de la sémiotique introduction à la sémiotique générale, presses 
universitaires de France, Paris, 1979, p : 125. 
(2)- Ibid, p :131.                                                                                                 
(3)- Idem.                                                                                                                                                                                                                                             
(4)- Idem.                                                                     

ب  فقير    غني أ 

/ الغني/ب     

-(1الصورة: )-  

أ  غني  
  فقير ب

-(2الصورة: )- أ      ال /فقير/  



 

 

 
                                             

 
 
 
 

( يتأطر المربع السيميائي، كتحدد "آف إينك" الكضعيات كالمسارات 3كمف خبلؿ الصكرة )
 (1)كاآلتي:

 مسارات. 6=  3× 2كضعيات، ك  4=  2× 2
 ."ب "ك" أ "مسارات االتصاؿ/ االنفصاؿ 2
أ إذا كاف غنيا فبل يمكف أف يككف ال غنيا في  ≠بى / ب  ≠أ  م أ؛ مسار اقصاء  2

 .ونفسالكقت 
ال  )تقتضي  سمفا حالة (الفقر)أم حالة  ؛ب/أى               أ ----مسار اقتضاء بى  2

مثبل، كىذه الصكرة لمكضعيات كالمسارات ىي النمكذج الثابت لمداللة، كيمثؿ صكرة  (غنى
(، ككقاعدة سردية "في المعنى" )باريس 1966)باريس  "غريماس""الداللة البنيكية" لػ: 

ليذه المسارات بعديف متميزيف ىما: )الصدؽ، كالكذب(،  "غريماس"، كيمحؽ (2)(1970
 ميائي لكجكد الكضعيات كالمسارات.كىكذا يتبمكر المربع السي

 
 (:    les structures profondesالبنيات العميقة ) -
 Les unités minimales de laالكحدات المعنكية الصغرل في الداللة )-

signification     :) 
إٌف المحمؿ السيمائي يقؼ في دراستو لمبنية السردية لمكشؼ عف المعنى كالداللة      

الكحدات السردية في النص »كالتي يمكف رصدىا مف خبلؿ  ،الكامنة في ثنايا النص
كالمؤطرة في شكؿ عبلقات منطقية متداخمة ىي حصيمة االختبلفات كالتقاببلت القائمة في 

                                                             
(1)-Ibid,p:132.                                          
(2)Idem.                                                                                                                    
                                 

 أ غني  ب فقير

 أ ال فقير   'ب الغني

  -(3الصورة: )-



 

تبع حركية الداللة في النص الستخبلص المعنى، كمف ، كمنو يستمـز ت(1)«صمب الخطاب
 .(المكسيـ السيميـ، ك السيـ، ك)ىذه الكحدات المعنكية في النص 

 (:  Les sèmesالسيمات )-
نكتشؼ المسارات السيميمية لمصكر بمحاكلة تكضيح عبلقة السيميمات المتتابعة    

معنكية دنيا في الداللة  فتتحدد مجمكعة مف عبلمات داللية صغرل أك كحدات ،لمصكر
كتعرؼ السيمات بأنيا كحدات معنكية » (2)(،Sèmeكىذه العبلمات الصغرل تسمى سيـ )

صغرل حيث أف الكحدة األساسية لمداللة ىي السيـ أصغر عنصر معنكم ليا الذم ال 
يمكف ظيكره إال إذا ارتبط في عبلقة بعنصر آخر مغاير لو، كظيفتو خبلفية، كعميو فبل 

فالسيمات كما ىك الحاؿ  (3)،«إدراكو إال في إطار مجمكعة عضكية في إطار بنيةيمكف 
بالنسبة إلى الفكنيمات في عبلقتيا بالفيمات٭ كالمتكاجدة عمى التعبير في النظاـ 

نيما يصباف في مجرل كاحد ككحيد ىك حقؿ األلسنية، إال إالفكنكلكجي لمدرسة براغ حيث 
يمكننا التمييز بيف الصعيديف؟، يرد "غريماس" عمى كيؼ  -أف اإلشكاؿ المطركح ىك: 

( بيف السيمات كالفيمات فكما أف Isomorphismeىذا اإلشكاؿ كيقر بكجكد تشاكؿ )
الفيمات في تفاعميا مع بعضيا البعض تنتج الفكنيمات كذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة إلى 

د النظمية لمفكنيـ التي ال السيمات التي تنتج السيميمات، لكف الفارؽ بينيما نراه في األبعا
( في Syllabesعبلقة ليا بالسيميـ حيث ما يصدر عف تفاعؿ الفكنيمات يشكؿ مقاطع )

 (4)حيف نجد تفاعؿ السيميمات ينتج عنو ممفكظات داللية.

 (:Lèxèmeالمكسيـ )-
كتتحدد صكرة المكسيـ في كجكد العبلقة في )المسار السيمي(، كيتحدد ىذا المسار 

إنتاج المعنى، كإلنتاج المعنى يتـ ضبط كتحميؿ مجمكعة مف عبلمات سيمية السيمي في 
  (6)كمنو يمكف تحديد ذلؾ كاآلتي: Sèmes) (Sémiques au(5)أك سيمات 

 
                                                             

 . 91ينظر: نادية بكشفرة، مباحث في السيميائية السردية، ص -( 1)
(2)- Voir, Groupe d’entrevernes, Analyse sémiotique des textes, p :166.                                                      

 .91نادية بكشفرة ،مباحث في السيميائية السردية ، ص  -( 3)
عبد القادر عبد  كىك الصكت المغكم ،ينظر::  ((Phoneme صكامت التي مع الصكائت تنتج الفكنيمات  ،مفردىا :الفكنيـالفيمات بمعنى ال ٭

 .303ص  ،2002،  1 عماف ،األردف ،ط دار صفاء لمنشر كالتكزيع، الحديثة ،نظـ التحكـ كقكاعد البيانات،   الجميؿ ،عمـ المسانيات
 المرجع السابؽ، ص ف.  -( 4)

(5)- Voir, Groupe d’entrevernes, Analyse sémiotique des textes, p :118.                                                   
(6)- Ibid.                                                                                                                                                       



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

كمف الكؿ يتضح أف صكرة المكسيـ تكتمؿ بتظافر مجمكعة مف السيميمات ، ككؿ       
رصد صكر »إف فكمنو  ،ـ تربطيا عبلقةسيميـ يقـك عمى كجكد جممة مف عناصر سي

المكسيمات التصكيرية الخطابية تكمف في تصكر لضبط حزمة منظمة لنسؽ مف العبلمات 
في المعنى، كىذه العبلمات تعرؼ أك تتحدد بشكؿ خاص في صكرة، كىذه الصكرة إما 

 (1)تشكؿ لكسيـ أك تشكؿ خطابيا نحك سيـ نكاتي:
 Sèmeسيـ ىما: السيـ النكاتي )الكعاف مف كعمى ىذا األساس فيناؾ ن       

nucléaire( كالسيـ السياقي ،)Sème contextuel فاألكؿ ىك أساس المككف ،)
الخطابي المجسد لمصكر كالتجمعات الخطابية التي تأخذ شكؿ سيمات لممعنى كيسمييا 

كلي/+/ مثؿ صكرة )قمة الجبؿ( ليا سيمات نكاتية ىي:/شاق، "غريماس" بالسيمات النكاتية 
منتو/+/مرتفع/+/شامخ/، فتشكؿ ما يسمى المستكل السيميائي لممعنى، كالثاني السيـ 
السياقي أك الكبلسيـ ينتج عف تفاعؿ الصكر في الخطاب انعقاد لتعالؽ أك تراسؿ بينيا 
تعرؼ في السياؽ بمعالـ لسيمات عامة تدعى بالسيمات السياقية أك الكبلسيـ مف 

ية بحكـ إحالتيا عمى أقساـ عامة مثؿ : )حياة/ مكت(، )إنساني خاصيتيا طاقتيا التكليد
/حيكاني (،كتتغير داللتيا بتغير القسـ الذم ينتمي إليو كالسياؽ الذم يرد فيو ، كمثؿ كممة 

                                                             
(1)- Voir, Groupe d’entrevernes, Analyse sémiotique des textes, 
p :120.                                                    

                  Figureصور لكسيمات )لكسيم(

Lexématique(Lèxème) 

 

مسار سيمي   Parcours  

 s émémiques         

 

 ((Sémèmesسيميم3

 

 

 ((Sémèmesسيميم2

 

 ((Sémèmesسيميم1

 

 ((Sèmesسيم1 2 3 4

 

 

5 n... 



 

)عظيـ( التي تأخذ معاني مختمفة بحسب السياؽ الذم ترد فيو مثاؿ: )صدؽ اهلل العظيـ( 
أم الجانب الديني العقائدم، كمثاؿ:  -جؿ جبللو–مؤشر إلى العبادة كاإليماف باهلل 

)شاىدت ناطح سحاب عظيما( فيضمف داللة عمى فف العمراف، كمثاؿ: )زلزاؿ عظيـ( 
لى غيره مف المعاني المختمفة بحسب السياؽ، فتشكؿ  فيك داللة عمى طبيعة جيكلكجية كا 

 (1)نكاتية.السيمات السياقية ما يسمى في المستكل الداللي لممعنى بالسيمات ال
 التشاكؿ كالتبايف:-

تقـك النظرية عمى جممة مف المفاىيـ التي تستخدـ في تحميؿ النصكص لمكشؼ عف       
فالتشاكؿ في المفيـك السيميائي الغربي آت »كمف ىذه المفاىيـ التشاكؿ كالتبايف،  ،المعنى

ساكم، (، كمعناه يساكم أك مisosفي أصؿ الكضع مف جذريف يكناييف أحدىما ىك )
(، كمعناه المكاف، كمع مركر الكقت أصبح ىذا المصطمح يطمؽ Toposكاآلخر ىك )

تكسعا عمى الحاؿ في المكاف مف باب التماس عبلقة المجاكرة أك عبلقة الحالية 
 (2).«ذاتيا

كيعتبر أكؿ مف نقؿ مفيـك التشاكؿ ىك "غريماس"، كذلؾ مف ميداف الفيزياء إلى ميداف 
ؿ ىذا المفيـك في االتجاه )السيميائي البنيكم( مكانا ىاما كاستعمؿ كقد احت،المسانيات 

ذا كاف "غريماس" قصره عمى تشاكؿ المضمكف  قد كمفيـك إجرائي في تحميؿ الخطاب، كا 
 ؛عممو ليشمؿ التعبير كالمضمكف معاقد   "فرانسكا راستيو"في كتابو )الداللة البنيكية( فإف 
مككنات الخطاب بمعنى أف ىناؾ تشاكبل صكتيا،  تنكعبأم أف التشاكؿ يصبح متنكعا 

يقاعيا، كتشاكبل منطقيا، كتشاكبل معنكيا ، كمنو عرؼ المصطمح شيكعا (3)كتشاكبل نبريا، كا 
كلئف كاف "غريماس" صاحب السبؽ لتبني ىذا المصطمح في »في الدراسات النقدية 

مف طرؼ ببلغييف الدراسات المغكية فإف لممصطمح إرىاصات سابقة في الدرس العربي 
حامكا حكؿ المفيـك دكف أف يبلمسكا جكىره كلبو حيث  نظركا إلى ىذا المفيـك تحت 

 (4) «.مصطمحات مختمفة أىميا:) الطباؽ، كالمقابمة، كالمؼ، كالنشر، كالجمع، كالتكرية...(
ف كاف مفيـك  التشاكؿ عند "غريماس" ىك مجمكعة متراكمة مف المقكالت المعنكية  »كا 

يعرؼ  بأنو كؿ تكرار لكحدة لغكية ميما كانت، كىذا التحديد  "فرانسكا راستيو"ند  فإنو ع
                                                             

 . 95، 94نادية بكشفرة، مباحث في السيميائية السردية، ص -( 1)
 . 235فيصؿ األحمر، معجـ السيميائيات، ص -( 2)
ظر: نكر الديف السد، األسمكبية كتحميؿ الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث، )تحميؿ الخطاب الشعرم كالسردم(، دار ىكمو ين -(3)

 . 18،  دط، د ت، ص2لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر ،ج
 . 236ينظر: فيصؿ األحمر، معجـ السيميائيات، ص -(4)



 

 

يشير إلى أف التشاكؿ ال يحصؿ إال عند تعدد الكحدات المغكية المختمفة، كمعنى ىذا أنو 
أما جماعة  »، (1)«ينتج عف التبايف، فالتشاكؿ كالتبايف ال يمكف فصؿ أحدىما عف اآلخر

( Muفإنيا قد حدد ) ت مفيكميا لمتشاكؿ فيما يمي: )تكرار مقنف لكحدات الداؿ نفسيا
)ظاىرة أك غير ظاىرة( صكتية أك كتابية أك تكرار لنفس البنيات التركيبية )عميقة أك 

كضعت في اعتبارىا كبل مف القاعدة المعنكية  (Mu))...( إف ىذه الجماعة (2)«سطحية(
مد مفتاح" أمثمة تكضح االختبلؼ بيف ىذه كالقاعدة التركيبية المنطقية، يضرب لنا "مح

)الميؿ ىك النيار( تشاكؿ عند "غريماس" الحتكائو عمى مقـك  –المدرسة كبيف "غريماس" 
جامع بينيما، كىك مقياس )الزماف(، كال تشاكؿ فيو عند الجماعة لمتناقض التركيبي 

 (3)المنطقي.
كتو في قانكف التبايف، فالمعنى مف حيث ىك إيقاع يتراكح بيف سككف األسمكب كحر 

( المخمصة Groupe D’Entreverneكاالختبلؼ كال غرك أف تنظر "جماعة أنتركفرف" )
لسيميائيات "غريماس" المحايثة، كمدرستو في الدالالت البنيكية، كالسرديات السيميائية إلى 
 المعنى في منطمؽ قائـ عمى التبايف، فيي تتمثؿ في )الكصؼ الكاسع لمقكانيف العامة
إلنتاج المعنى اإلنساني(، كمف ىنا ينفمت المعنى مف العبلمة ليندس في ثنايا العبلمات 

كاأليقكنات، كالقرائف، كالمؤشرات، كاألدلة، ،كاإلشارات  ،الرمكز :)المخصكصة مثؿ
 (4) .(كالبراىيف، كالحجج

بميا تمؾ فنحف ندرؾ األشياء في ضكء ما يقا»لو  مضادفإدراكنا لممعنى يتـ بكجكد ال      
ىي خصكصية العقؿ االستنباطي الشاممة لممعرفة اإلنسانية، فكما ال يحصؿ الحضكر إال 
بمقابمتو لمغياب، كذلؾ يدرؾ معنى الحياة بمقابمتو لممكت، كمعنى المكجب بمقابمتو لمسالب 

 )...( تعد فكرة األضداد الثنائية البنية األساسية لمداللة غير أنيا(5)«كالدنيكم باألخركم
تقتضي كجكد نقطة مشتركة بيف تقابؿ سيميف محققيف لثنائية ما لمتضاد نسمييا المحكر 

 (.Sémantique axeالداللي )
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فما ينجـ عف تقابؿ الحياة كالمكت ىك المحكر الداللي: )الكجكد( كعف داللة ثنائية  

الب في محكر )الدنيكم/ األخركم(، محكر )الديني(، بينما تجتمع ثنائية المكجب كالس
( 1كما ينتج عف عبلقة السيميف المثبتيف في الشكؿ بيف )د(1) الرياضية مثبل: -العبلمة

( ك)د( ىي 2( ك )د( أك بيف )د1( ىي عبلقة )تضاد( في حيف نجد العبلقة بيف )د2ك)د
 (. Relation hiérarchiqueعبلقة تراتبية تدرجية )

 
 مرحمة المشاريع كسيميائية األىكاء: -2

 : ستيكائيالبعد اال-2-1
أك حالة األشياء )مكضكع سيميائية  ،انشغؿ السيميائيكف مدة طكيمة بمعنى العمؿ     

العمؿ(، كخبلؿ العقكد األخيرة أصبحكا يكلكف أىمية لمعنى اليكل أك الحالة النفسية 
أف العامؿ يعمؿ فيك يحس كيحتاج إلى الحالتيف  ضافة إلى)مكضكع سيميائية األىكاء( فإ

ذا م دراؾ مبتغاه كالتأثير في اآلخريف، كا  عا إلثبات كجكده، كالصدع بمشاعره كمكاقفو كا 
السنيف عدة مفاىيمية كراكمت تراكمات نظرية ّ كانت سيميائية العمؿ قد بمكرت مع مرً 

 -رغـ ما قطعتو مف أشكاط كسرقتو مف أضكاءعمى ال  -كتطبيقية فإف سيميائية األىكاء
كتحصيف تراكماتيا  ،مكانتيا داخؿ النظرية السيميائية العامةمازالت تبحث عف تعزيز 

كنتائجيا لمتدليؿ عمى استقبللية البعد االنفعالي عمى المستكل النظرم كالتطبيؽ عمى حد 
كيعرؼ ىذا الصنؼ مف السيميائيات بأسماء أخرل عمى نحك السيميائية التكترية ، سكاء 

    (2).كالسيميائية االتصالية كسيميائية المحسكس
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 وجود )د(

(1حياة )د  
(2)د موت  

# 



 

 

فالنظرية السيميائية عرفت بذلؾ انتقاال مف مرحمة المكاسب )سيميائية العمؿ( إلى       
ساىمت المدرسة الفرنسية في السيميائيات » إذ  ،مرحمة المشاريع )سيميائية األىكاء(

الجرداس جكلياف غريماس" بفاعمية في انفتاح المنيج السيميائي  بقيادة المتكاني األصؿ "
ـك شتى، كما عممت أيضا عمى تجديد النظر إلى التجربة اإلنسانية برمتيا، كقد عمى عم

ر مع "غريماس" نظرية مف صميـ النفس اإلنسانية عرفت سارع أتباع "فكنتاني" الذم طكٌ 
في التصكر الباريسي بسيميائيات األىكاء، كىي منيج مستحدث في دراسة األىكاء 

كىك نفسو عنكاف كتاب أنجزه ،ى حاالت النفس لبلنتقاؿ مف دراسة حاالت األشياء إل
( )سيميائيات األىكاء: مف حاالت األشياء إلى 1991"فكنتاني" ك"غريماس" صدر عاـ )

 .  Sémiotique des passions Des états de choses aux états d’âme))  (1)«.حاالت النفس( 

م الصاـر لمفيـك العامؿ إلى كقد تـ االنتقاؿ بفعؿ ىذا التصكر الجديد مف البناء النحك 
بناء مرف يأخذ بعيف االعتبار النفس البشرية، ككف األىكاء  العامؿ بمختمؼ ميكلو النفسية 
المتعددة مف مشاعر كأحاسيس كرؤل كجدانية مخصكصة كاشفا لمبعد االنفعالي في تحديد 

لمعامؿ كىك يعمؿ،  الكاقعة السردية كتحميميا كتقكيميا تقكيما ينسجـ كطبيعة البنية النفسية
كمف ثـ أصبح االعتماد أساسا عمى الخطاب في أبيى تجمياتو التداكلية التي تضع 

،  فقد (2)مختمؼ الشركط المقامية في التعامؿ مع الكقائع اإلنسانية كمنيا النفس
استقطبت األىكاء مجاالت عديدة، بحكـ أنيا تمس جانبا أساسيا كحيكيا في حياة »

حساسات متأرجحة بيف اإلنساف، كىك ما ي تعمؽ بحالتو النفسية، كما ينتابيا مف مشاعر كا 
.كتندرج سيميائية األىكاء في سياؽ المشركع النقدم الذاتي لمنظرية (3)«المذة كاأللـ 
بعد حصر البعديف التداكلي، كالمعرفي يأتي ليمؤل  ستيكائيبالبعد اال فاالىتماـالسيميائية، 

ية األساس إف ظيكر إشكالية األىكاء، كالعكاطؼ بعض بياضات النظرية السيميائ
اإلنسانية في فضاء الصرح السيميائي قد أعاد مباشرة االعتبار إلى الحياة الداخمية لمذات 
بعدما تـ استبعادىا تحت إكراىات الخمفية البنيكية لذا فقد فرضت مقاربة ىذا البعد مف 

تتمكقع في  ستيكائيةألف )التشكبلت اال الناحية اإلجرائية، إعادة تشكيؿ النمكذج التكليدم
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ممتقى كؿ محافؿ المسار التكليدم لمداللة فتمظيرىا يقتضي بعض الشركط، كالشركط 
      (1)«.بيستمكلكجية ككذلؾ بعض عمميات التمفظالقبمية الخاصة ذات الطبيعة اال

إلى مساءلة بيستمكلكجي بالضركرة االنفتاح عمى األىكاء قد كجو عممية التقكيـ االّ إف
الجياز المفاىيمي لمنظرية األساس في كميتو، كمف بيف مفاىيـ ىذا الجياز الرئيسي التي 

بيستمكلكجي بقدـك ىذا الكافد الجديد )األىكاء( مفيكما االتصاؿ تغير كضعيا اال
(Continu( كاالنفصاؿ ،)Discontinu فاالنفصاؿ أك االنقطاع يرتبط بسيميائية )...()

ر مف خبلؿ التركيز عمى تحكؿ الحاالت، أم االنتقاؿ مف حالة إلى ك يتمظي العمؿ
؛ حيث نجد شكبلف لمتحكؿ في البرنامج  (2)أخرل، حيث يشكؿ ذلؾ شرطا أساسيا لمتركيب

 االتصاؿ، كأما في سيميائية األىكاء فنجد ثنائية  االنفصاليكالتحكؿ  االتصاليالسردم 
الذات  انفصاؿالتفضية كالتزميف ،حيث يؤدم مف خبلؿ عبلقة الذات بثنائية  كاالنفصاؿ

بفضاء آخر لو في تكتيره   اتصالوعف فضاء معيف تشكيؿ حالة نفسية لديو كما قد يؤدم 
الذات بفترة معينة قد تؤثر فيو نفسيا  كاتصاؿالذاكرة  انفتاحالزماف فمع   الشيءكبنفس 

ماضي( بتغير حالة الذات الزمني )ال باالنفصاؿكما يؤدم عدـ التذكر كنسياف حادثة ما 
 ،كىذا نكضحو أكثر في الدراسة التطبيقية مف البحث .

 أفٌ  البياض الذم تركتو سيميائية العمؿ، إذ لمؿءفسيميائية األىكاء جاءت       
سيميائية العمؿ بتركيزىا عمى مفاىيـ الحالة كالعامؿ كالتحكيؿ ككنيا شركطا لقياـ »

مفيـك الحالة الذم أفرغتو مف طاقاتو الحيكية، فالحالة التركيب، تككف قد أغفمت إمكانات 
قد تشكؿ في المقابؿ بالنسبة إلى الذات الفاعمة بداية أك نياية لمفعؿ فيناؾ مثبل )حالة 
األشياء( العالـ التي يتـ تحكيميا بكاسطة الذات، كىناؾ )الحالة النفسية( لمذات المؤىمة في 

إمكاف فؾ لغز االنتقاؿ مف حالة إلى أخرل في انتظار الفعؿ، يؤشر ىذا الحديث عمى 
بمعنى إذا    ؛(3)«سيميائية العمؿ باالعتماد عمى تكسط )الجسد المدرؾ( بيف الذات كالعالـ

كانت سيميائية العمؿ تيتـ بعبلقة الذات كالمكضكع فإف سيميائية األىكاء تيتـ بعبلقة 
المحيط الخارجي أف يؤثر عمى الذات بالعالـ الخارجي حيث أنو يمكف لؤلشياء كما في 

فإذا كاف العامؿ الذات في سيميائية العمؿ يقـك   الذات أثناء الفعؿ أك قبؿ القياـ بالفعؿ ،
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عامؿ الذات  باإلنجاز كالتنفيذ لتحقيؽ المكضكع محققا العبلقة بيف الذات كالمكضكع، فإفٌ 
إذ ،العالـ الخارجي في عممية اإلنجاز، كذلؾ مف خبلؿ عبلقتو ب استيكائي خاضع لبعد 

يصبح ىذا األخير عامبل مؤثرا كمكعزا لمذات االستيكائية نحك تحقيؽ المكضكع، كمنو بدأ 
التأسيس لمشركع سيميائية األىكاء التي تقـك عمى جممة مف المفاىيـ كالخطاطة 
االستيكائية كالنمكذج االستيكائي، كبعض المفاىيـ التي سنحاكؿ الكقكؼ إزاءىا بالدراسة 

 تطبيقية في ثبلثية  "حكاية بحار" لحنامينة  .ال
كالكقكؼ عمى التأصيؿ النفسي   ،يجدر بنا تحديد كضبط مفيـك األىكاء قبؿ ذلؾ ك

 .االستيكائيلسيميائية األىكاء، ثـ ضبط البعد المعرفي كالتداكلي كعبلقتيما بالبعد 
 مفيـك األىكاء بيف عمـ النفس كالسيميا ئية : -2-2

األىكاء مف الممفكظ السردم إذ يؤخذ المفظ كعبلمة دالة كمؤشر  ستخبلصايمكف       
كتككف ىذه العبلمة أداتنا في الكشؼ الناطؽ في » لمكشؼ عف الجانب الشعكرم لمذات

النفس البشرية كالتي ال ترل بالعيف المجردة فالمرء منيا ىك تجؿ يكشؼ عف كجكد 
ساس سابؽ في الكجكد عمى التجمي الداللي ىكية كال حدكد كال معنى ،فاإلح انفعالية ببل

ىذا السابؽ عمى أم تمفصؿ سيميائي ،كىك بذلؾ يكلد خارج حدكد الخطاب )...(إف 
ال يمكف أف يصبح مرئيا إال مف خبلؿ تجزيئو كتحكيمو إلى كحدات لمعزؿ  اإلحساس

 الميؿ،،ك  ،كالشعكر كاالستعدادكالتمييز فيي ما يطمؽ عميو في المغة العادية:)اليكل ،
 االنفعاؿكقد يتداخؿ مفيـك ىذه الكحدات كالتداخؿ الكارد بيف (1)،كالكراىية( كالحب،

 ،كاليكل كيمكف تكضيح ذلؾ كاآلتي: كالشعكر كالعاطفة،
 اضطراباتنفسية تحدث نتيجة لمثير خارجي أك داخمي يؤدم إلى  حالة : كىكاالنفعاؿ-1

ت الرضا كالسركر أك الحزف ،أك حاالت عامة يشمؿ الفرد كمو كقد تظير مف خبللو عبلما
  (2)كىي: االنفعاؿالغضب كالخكؼ ،كنستطيع تفسير ذلؾ تبعا ألشكاؿ 

 عنيؼ كمؤقت سريع الظيكر كالزكاؿ كالييجانات كىي الغضب كالفرح كالخكؼ.-
ىادئ يدـك طكيبل يستحكذ عمى النفس كيصبح مكجو لمسمكؾ كالعاطفة ك ىي الصداقة -

 الحناف كالخجؿ.ك الحزف ك الحب  ك 
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يمبث أف يستحكذ عمى النفس  ىادئ يدخؿ النفس ببطء كىدكء ثـ ما انفعاؿ :العاطفة-2
كميا كيصبح مكجو لمسمكؾ ككصفت العاطفة بالجدكؿ الذم يحفر مجراه كالحب كالحزف 

دفينا غير بادو لمعياف كلكنو ال يمبث أف يظير لمجرد حادث أك  االنفعاؿفي العاطفة يككف 
كتؤثر العاطفة في السمكؾ في جكانب مختمفة مف الحياة النفسية كالتفكير  (1)بو. نبأ يسمع
  (2)كالمعاممة، كيمكف تكضيح ذلؾ كاآلتي: كاالعتقادك التذكر 

:تؤثر العاطفة في تكجيو أفكارنا سكاء أكانت أفكارا شاردة  التفكير في العاطفة أثر  -أ
أمؿ كالتفكير ،فالمتفائؿ يرل العالـ مزركعا كما في أحبلـ اليقظة أـ أفكار مكجية في الت

 بالكركد كالمتشائـ يراه مزركعا باألشكاؾ .
إف تأثير بالعاطفة كاضح في عممية التذكر ك تكجيو نشاط  :التذكر في العاطفة أثر-ب

الذاكرة ،ففي حاالت الحزف نميؿ السترجاع أياـ الشقاء كالتعاسة كاليـ كالغـ ،كفي حاالت 
سترجاع كؿ ما يبعث عمى األمؿ كال نرل في العالـ غير الجماؿ كاإلشراؽ الفرح نميؿ ال

كلمعاطفة أثر كبير في عممية الحفظ فيي تسيؿ كتثبت معمكمات كخبراتنا في الذاكرة 
 كتساعد عمى استعادتيا كقت الحاجة بيسر كسيكلة .

ا كنعتقد بحتمية الحكادث السارة التي نتمناىا نتكقع حدكثي :االعتقاد عمى العاطفة أثر -ج
 كالخكؼ مف أمر مكركه يجعمنا نستبعد كقكعو . قكعيا ، ك
 نميؿ إلى التساىؿ كالعطؼ في حالة االرتياح كالرضا :المعاممة في العاطفة أثر -د

،كنميؿ إلى التعسؼ كالقسكة في حالة االنزعاج كالسخط فكأننا ننظر لآلخريف مف خبلؿ 
دم إلى تأثير العاطفة في الحكـ الخمقي إذ إنيا عكاطفنا ال مف خبلؿ كاقعيـ ،كىذا يؤ 

تجعمنا نصدر أحكاما خمقية تعمينا عف سيئاتنا ك سيئات أحبابنا كال تجعمنا نرل في أعماؿ 
  (3)أعدائنا حسنة كاحدة.

:ىك حدس الفرد لحياتو الشخصية ك يتضمف ىذا التعريؼ المعرفة المباشرة الشعكر-3
ة تتعمؽ بأحكاؿ عالمنا الداخمي مف فرح كحزف كتفكير لؤلشياء أم معرفتنا بالذات معرف

كتصميـ ،ك الشعكر مرتبط بمكضكع ،فما مف شعكر فارغ كأف الشعكر ممتمئ بمكضكع  
 فنحف ال نشعر بالفرح بمعزؿ عما يثير فرحنا ،كال بالغضب بمعزؿ عما يثير غضبنا،

 لطالما شبو عمماءكالشعكر ال يككف بدرجة كاحدة ،كىذا يعني أف الشعكر درجات ك (4)

                                                             
.77المرجع  السابق  ، ص  -

(1)  
.78المرجع نفسه  ، ص -

(2)  
.79المرجع نفسه  ،ص  - 
(3)  
.56المرجع  نفسه ،ص  -

(4)  



 

 

النفس الشعكر بالعدسة التي تعكس النكر فكمما اقترب المكضكع مف مركز الشعكر ،أكمف 
 الشعكر   كدرجات ، كضكحو  ّبؤرتو ازداد كضكحا ككمما ابتعد عنو صار ىامشيا كقؿ

 
 

  (1) ىي:
رد خاليا مف الجيد العقمي كىك االنطباع األكؿ الذم ينطبع بو الف الشعكر العفكم:-أ

 بتأثير حاالتو النفسية ،فنحف نكتب  يككف شعكرنا عفكم لسماع زقزقة العصافير مثبل.
العكدة إلى االنطباع األكؿ الذم خمفو الشعكر في سبيؿ تأمؿ األثر الشعكر التأممي :-ب

فالشعكر التأممي ال يقؼ عند حد سماع دقات الساعة أك زقزقة العصافير أم أننا نسمع 
 ي نسمعيا كىذا ما يسمى بالشعكر الكاعي.كنصنؼ األصكات الت

كىك العمميات الذىنية المخزنة عمى ىامش  ما تحت الشعكر أك ما قبؿ الشعكر:-ج
الشعكر كالتي يمكنيا التدخؿ عند الحاجة كبذلؾ فالشعكر عمكما ىك الجانب الكاعي في 

  المتصمة بالكاقع." ذات الفرد  "أك "األنا"الشخصية اإلنسانية يمثؿ 
(، كفي Passion vilain: تقابؿ كممة )ىكل( في المغة اإلنجميزية مصطمح )ليكلا -4

(، كتمتقي المفظة Vilain( مف دكف إضافة نعت )الشنيع Passionالمغة الفرنسية لفظة )
إذ يقصد بيا ، ا مع كممة اليكل العربية مالفرنسية، كالمفظة اإلنجميزية في بعض معانيي

لكف المفظة المستخدمة في المغة الفرنسية تتضمف  .فتقكضوعاطفة عاتية تستبد بالعقؿ 
معنى شامبل يحكم كؿ ما يدخؿ في إطار الحالة العاطفية، كمظيرىا، كأما في المغة 

تحمؿ كؿ ما يتعمؽ بالعكاطؼ، كاألحاسيس مذمكما كاف أك  (ىكل)العربية فمفظة 
غيرىا مف العكاطؼ،  اليكل عاطفة نمت عمى حساب»أما في عمـ النفس فإف  (2)محمكدا،

، كقديما قالت العرب)حبؾ الشيء يعمي  (3) «فاليكل يجعمنا نرل كؿ شيء مف خبللو
في  "بف حـز األندلسي "كيصـ(  كالمقصكد بذلؾ الحب الذم تحكؿ إلى ىكل ، إذ يقكؿ 

  (4).«أف الحب أعزؾ اهلل أكلو ىزؿ كآخره جد» كتابو )طكؽ الحمامة( : 

                                                             
.57، 56ص المرجع السابق  ، - 
(1)  
.219ٌنظر، محمد الداهً ، سٌمٌائٌة األهواء ، ص -

(2)  
. 81ٌنظر: أنس شكشك ، علم النفس العام ،القوى النفسٌة والمعرفٌة والقوى النفسٌة المحركة للسلوك ، ص -

(3)  

  (4) ، 2010، 1،بيركت ،لبناف ،ط ، دار األريبالحمامة في األلفة كاألالؼ ق ( ،طكؽ456:أبي محمد عمي بف حـز األندلسي ) ت  ينظر-

.11،21ص  



 

العربية(  يقكؿ: أف أكؿ مراتب ّ في كتابو )فقو المغة كسر "عالبيأبي المنصكر الث"كنجد 
ك اليكل في ميداف عمـ النفس ىك  (5)الحب اليكل ككما يضبط درجات الحب كترتيبو،

دافع يحرؾ صاحبو كعاطفة ألنو انفعاؿ طكيؿ األمد، كىيجاف ألف تأثيره عنيؼ كشديد 
الشخصية بأكمميا كيكل البخؿ  كىك أكثر مف ذلؾ ظاىرة نفسية كمية تبدؿ مف عالـ

  (1)«.كالحب
كيبدك أكثر اليكل في الفعالية فيك مف ناحية يزكد صاحبو عمى العمؿ إال أنو تنقصو   

اإلرادة ،فاإلرادة ىي سيطرة عمى الذات كمقدرة عمى العمؿ المتكازف في حيف اليكل خبلؼ 
تيو مف الخارج حتى تبدأ ذلؾ تماما ،فصاحب اليكل يخضع لئليحاءات إف فكرة ال تكاد تأ

بالنمك خارجة عف إرادتو كعمى الرغـ منو ،فتجعمو يقـك بأعماؿ غريبة عنو ،إف صاحب 
اليكل ال يتصرؼ مف نفسو بؿ إف ىناؾ شيئا يتصرؼ بو تدفعو قدرة جبرية مسيطرة ال 

أثر اليكل في الشخصية فإذا كاف اليكل ينتيي إلى  كىيمتمؾ شيئا ليدفعيا ،ككما يبدك 
التكازف فيذا يعني أنو ينتيي إلى اضطراب الشخصية كيجعميا تدكر عمى محكر  عداـان

مخالؼ لمحكرىا األصمي إف صاحب اليكل ىكاه يتحكـ بو ألنو يظؿ خارج ذاتو ال يمتمؾ 
   (2)ذاتو كىذا يصح عمى أصحاب األىكاء السامية كالكضعية.

دراسة ليكل  "غريماس"ص كلذلؾ كاف اليكل محط اىتماـ السيميائييف، فقد خص    
الغضب بكصفو تكثيفا لبنى الخطابية كضربا لنماذج تكقعية انطمؽ "غريماس" مف شرح 

 معجمية الغضب فاستخمص منيا برنامجا حكائيا مككنا مف المراحؿ اآلتية:
ىكل الغضب  "غريماس"كضع  كالعدكانية( ،            السخط         )الحرماف       

، (ىانةكاال،كالحقد  ،الكآبة)مف مرادفاتيا عمى نحك ًً أكسع يشمؿ بعضا في إطار داللي
نما في عبلقتو مع كبيٌ  ف أنو ال يتحدد في عبلقتو مع المكضكع )عمى نحك ىكل البخؿ(، كا 

طرؼ آخر )المسؤكؿ عمى الفشؿ كالحرماف الطرؼ األكؿ(، كيفضي برنامج الغضب إلى 
ف الغاضب أف يتسمح بجية إمكاف الفعؿ إلثبات برنامج آخر يتعمؽ باالنتقاـ، كيتطمب م

  اىتـبالحالة النفسية لمذات المنجزة كما  "غريماس" فاىتـ .(3) ذاتو كتنحية الطرؼ اآلخر
بالفعؿ في سيميائية العمؿ، كعميو فقد ذكر "جاؾ فكنتاني" اختصاصييف ييتماف بالجانب 

                                                             

،1، فقو المغة كسر العربية ، تحقيؽ :فايز محمد ،دار الكتاب العربي ،بيركت ،ط ق( 430أبي منصكر الثعالبي ) ت  ٌنظر: - (5)
 

.139،ص1999   
.81صٌنظر :أنس شكشك ،علم النفس العام القوى النفسٌة والمعرفٌة والقوى النفسٌة المحركة للسلوك ، -

(1)  
.82، 81ٌنظر المرجع نفسه ، ص -

(2)  
. 236، 235ٌنظر : محمد الداهً ، سٌمٌائٌة األهواء ،ص  -

(3)  



 

 

ة األىكاء كىذه األخيرة تسعى ،كىما عمـ النفس أك التحميؿ النفسي ك سيميائي الشعكرم
  العناصر اآلتية: ثباتإل

ينبغي مراعاة الجانب الشعكرم في المسار العاممي فإلى جانب أف العامؿ يعمؿ  -1
فيك يحس، كيشعر )يجب إذف( أف يككف العامؿ الحكائي مرفقا بالعامؿ 

 الحسي)اإلحساس(.
ما ينتاب الذات  ( مأخذ الجد لككنيا تجسدSomatiquesتؤخذ الردكد الجسدية )  -2

مف أحاسيس، كمشاعر، كذلؾ عمى نحك احمرار الكجو أك شحكبو كاصطكاؾ        
 األسناف، كارتعاد الفرائص.

تتككف الخطاطة االستيكائية مف مراحؿ تبيف تدرج اليكل مف المستكل العميؽ إلى  -3
  (1)المستكل السطحي.

كاالستعداد، كالمحكر االستيكائي، كمراحؿ الخطاطة االستيكائية ىي: )االنكشاؼ الشعكرم 
 ك يمكف تكضيحيا كاآلتي :  (2) ،كالعاطفة، كالتقكيـ األخبلقي(

مرحمة متعمقة بالذات تكضح الحالة  كىك:Léveil affectif)اإلنكشاؼ الشعكرم)-1
فينكشؼ شعكر الذات (3)، الشعكرية مرتبطة بحدث كمؤثر يدفع لحضكر الشعكر

ستيكائية في أىكاء كتمثؿ ىذه المرحمة بركز الذات االفتعبر عما ينتابيا داخميا مف 
 (4)الخطاب إذ تصبح في حالة الشعكر بيكل معيف .

2-
كىك مرحمة تحديد الذات لنكع اليكل :La disposition))االستعدادالتأىب /   

إذ تكفر الذات عمى المؤىبلت الضركرية لمتعبير عف ىكل  (5)فتقدر الكفاءة ،
 (6)معيف.

                                                             
 .236ينظر: المرجع السابؽ ، ص -(1)
 المرجع نفسو، ص ف. -(2)

(3)-voir ,Jacues Fontanille,Sémiotique et littérature,Essais de méthode,Imprimerie des presses 
universitaires de France,1999 ,p :79 .                                                                                         
                           

 .104،ص2009 ،   1ينظر:محمد الداىي ،سيميائية السرد بحث في الكجكد السيميائي المتجانس ،رؤية لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،ط-(4)
(5)-voir , Jacues Fontaanille,Sémiotique et Littérature,p :80 .                                                                           

 .105محمد الداىي ،سيميائية السرد بحث في الكجكد السيميائي ،ص-(6)



 

يعرؼ  كىك مرحمة أساسية إذ(:Le pivot passionnel)ائيستيك اال القطب-3
التي  االنفعاليةككما تدرؾ القيـ  (1) الذات معنى االضطرابات التي يشعر بيا،
 .(2) كانت مكضكعيا ليا في المرحمتيف السابقتيف

تبيف ىذه المرحمة ردكد فعؿ الجسد إزاء اإلحساسات (: L’émationالعاطفة )-4
ستيكائيا قاببل لممبلحظة ا،كفي ىذه الحالة تصبح العاطفة حدثا  المبيجة المحزنة أك

 .(3)كالتقكيـ

مف منظكر جماعي لبياف  ـ األىكاءّتيقكً (:La moralisationالتقكيـ األخالقي )-5
مكقعيا داخؿ إطار سكسيكثقافي)مكقؼ ثقافة معينة مف الحب(أك مف منظكر فردم لككف 

  .(4)ستيكائي )مكقؼ الغيكر(ـ نفسو يعد جزء مف المشيد االًّالمقك
 

في تصاعده  ستيكائي كلعؿ ىذه المراحؿ تساعد المحمؿ السيميائي لمكشؼ عف التدرج اال
 لتحريؾ عامؿ الذات نحك اإلنجاز، كالكشؼ عف المستكل الداخمي العميؽ لمذات .

مف "غريماس" في تحميؿ ىكل  استفادكفي دراسة سيميائية األىكاء نجد "باريت" قد 
مف سؤاؿ جكىرم يتمثؿ في البحث عف  انطمؽضب ليكضح مسألة تكالد األىكاء حيث الغ

كيفية تكلد األىكاء ،فاستنتج مقاربتيف منيجيتيف اعتمادا عمى تحميؿ ىكل الغضب إحداىما 
( التي تقـك عمى La Syntagmatique  Performatielleتيـ المركبية اإلنجازية )

أك مثالي )ماضطمع بو  (Alainما قاـ بيا آالف  تتابع األىكاء  في إنجاز حقيقي )
       ، كثانيتيما تخص المركبية التمظيرية ( Thomas d Aquinطكماس األككيني 

La    Syntagmatique   Configurative) ) ستيكائية  التي تحمؿ التمظيرات اال
اج في بكصفيا محكيات صغرل تتمتع بتنظيـ تركيبي داللي مستقؿ كقادر عمى االندم

( ، J.Greimasمتكالية خطابية أكثر شمكال ) ما أنجزه ألجيرداس جكلياف غريماس 
أف المشكؿ المطركح ال يكمف في كصؼ تتابع  مف ىتيف المقاربتيف  يرل" باريت" انطبلقا

نما في تٌبيف مبادئ تكلد األىكاء ،كىذا ما  األىكاء بطريقة تجريبية أك بنائية جديدة ،كا 
لتخمي عف الياجس الثقافي الضيؽ )الخصكصيات ك اإليحاءات يقتضي في نظره ا

                                                             
(1) - voir ;Jacues Fontanille ;Sémiotique    et  Littérature ;p :80. 

  (2) .105محمد الداىي ،سيميائية السرد بحث في الكجكد السيميائي المتجانس ،ص -

المرجع نفسه ،ص ن. -
(3)  
المرجع نفسه ،ص ن. -

(4)  



 

 

الثقافية ( لمبحث عف معايير تعميـ األىكاء ،كفيما يمي بعض األسس التي يقـك عمييا تكلد 
 : (1)األىكاء
 اعادة التكازف بيف القيـ االنفعالية كبيف حدة تكترىا . -1
لتبادؿ مختمؼ رصد الذات إباف تحققيا كدخكليا في تفاعؿ مع ذات مينافسة  -2

 العاممية . األدكار
 ستيكائي .تبدؿ البنية الجيية المضمرة في المسار اال -3
ككما ينبغي عمى المحمؿ السيميائي االىتماـ بالتمفظ في بعده الخطابي أم كأثر لمتمفظ     

قبؿ خطابية كمنو تتشخص في الخطاب مؤشرات تمفظية )المعينات  كليس كذات ما
 .(2) (كعبلمات دالة عمى األىكاء كالجيات كأفعاؿ الكبلـ

فاألىكاء عممية في الخطاب حاممة لمختمؼ خصائص المعنى الخارجة لممعرفة »كمنو  
المبيمة الصعبة إلى نياية الفيـ أك التفسير، كعميو إف التأكيؿ السيميائي ىك عطر نكعي 

يميائية األىكاء كإلدراؾ مفاىيـ س (3)، «ينبعث مف األدلة الخطابية لمبنيات النمكذجية...
 ىذه الرسالة . بالتفصيؿ كالدراسة في الجانب التطبيقي مف ليا كأدكاتيا اإلجرائية سنتطرؽ

 
 
 :)عممي(البعد الداللي كالتداكلي-2-3

يرتبط الكشؼ عف الداللة بالجانب التداكلي لمكصكؿ إلى المعنى سكاء مف خبلؿ       
( أف كؿ مقاؿ نصي 1989. فكنتاني" )كيرل في ذلؾ "ج»الكحدات أك الجمؿ المسانية، 

يتضمف ثبلثة أبعاد عمى األقؿ ىي: بعد عممي أك تداكلي ىك متكالية مممكسة كقابمة 
لمتممؾ مف دالئؿ المغة كمركباتيا، كبعد معرفي )ينقؿ أك يتداكؿ معرفة معينة، كبعد 

المعرفي ككما يجرم التركيز عمى البعد  )يستيدؼ المرسؿ إليو(، استيكائي عاطفي أك 
( Intersubjectivitéلفعؿ القكؿ، كىك فعؿ بناء لكجيات النظر ككاشؼ لمتذاكتية )

                                                             
.84المرجع السابق ، ص  -

(1)  
.85المرجع نفسه ،  -

(2)
  

 
(3)
- Voir ,Algirdas  ,j,Greimas ,jacques Fontanille,Sémiotique des passions des états de choses aux 

états d’âme, Editions du Seuil,paris,1991,p :21. 



 

المضمرة في النص األدبي، كتقـك اإلجراءات التي يعتمدىا السيميائي عمى األبنية 
 . (1)«التصييغ المعرفي لمفضاء... ،الصيغية )الربط بيف االعتقاد كالمعرفة
نظريتو حكؿ التركيب المنطقي في تحميمو لمعبارات ككما تكمـ "ركدكلؼ كارناب" في 

عرفت نظرية التركيب المنطقي »حيث  ،المغكية، ككف العبلمة مرتبطة بالداللة كالتداكؿ
تطكرا مع "كارناب" في سياؽ استثماره لممتصكرات السيميائية في أثناء تحميؿ العبارات 

ة عامة تستكعب تمظير العبلمة المغكية تحميبل منطقيا، كىذا حتى يتمكف مف إقامة نظري
في أبعادىا السيميائية كميا، كليس التركيبية كحسب، ذلؾ ألف العبلمة ليا أبعاد تتصؿ 
بالداللة كالتداكؿ ال يمكف اختزاليا إلى ما ىك أقؿ مف ذلؾ كفقا لمبركتكككؿ الرياضي أك 

ديـ مقاربة المنطؽ الثبلثي لمعبلمة الذم قدمو "شارؿ سندرس بكرس" كمف ثـ يمكف تق
 .  (2) «عامة تمنح طابعا سيميائيا )كافيا كشامبل( لنظرية التركيب المنطقي

كلقد حدد المشركع المزدكج "مكريس/ كارناب" المعالـ السيميائية لمتركيب المنطقي في 
(، الدالليات Syntaxeثبلثة مجاالت أك مياديف بحث ىي: عمـ التركيب )

(Sémantique( كالتداكليات ،)Pragmatique عمى التكالي، كقد ظيرت ىذه )
حسب ما ذىب إليو "جكف ليكنس"، ذلؾ أف  ،المصطمحات غامضة لمكىمة األكلى

 Traits de la"مكريس" حاكؿ تدقيؽ ىذا التقسيـ بيدؼ ضبط السمات التصنيفية )
classification طالبا لمكضكح بغية إزالة المبس عنيا، كذلؾ لدمج  األلفاظ الثبلثة في )

( إذ كانت في البداية محددة عمى Comportementيميائيات مكجية نحك السمكؾ )س
  (3) النحك اآلتي:

 : عمى أنيا دراسة العبلقات بيف العبلمات كالمؤكليف.التداكليات-1
 عمى أنيا دراسة العبلمات في المكضكعات الممارسة. الدالليات:-2
 بيف العبلمات.عمى أنو دراسة العبلقات الشكمية  عمـ التركيب:-3

  (4) كبعد الحصر السمككي الذم قدمو "مكريس" أصبحت التحديدات كاآلتي:
ىي جزء مف السيميائيات تعالج األصؿ كاالستعماؿ كآثار المعنى داخؿ  التداكليات:-1

 السمكؾ.

                                                             
المصطفى شادلً ، فً سٌمٌائٌات التلقً ،مجلة عالم  الفكر ) السٌمٌائٌات( إصدارات المجلس الوطنً للثقافة و الفنون و اآلداب ، - (
1)  

.211، ص2117، مارس 35، المجلد 13الكوٌت ،العدد  

، 2ابف مسعكد العربي ،الدالليات المنطقية ،مجمة السيميائيات كتحميؿ الخطاب ،منشكرات األديب ،جامعة كىراف ،الجزائر ،ع - - (2)  
. 49، ص2116 -  

 51ٌنظر: المرجع نفسه ، ص -
(3)  

ٌنظر :المرجع نفسه ،ص ن. -
(4)  



 

 

 تدرس العبلمة في كؿ حدكدىا الممكنة. الدالليات:-2
شتغاؿ بداللتيا الخاصة أك بعبلقتيا عالج تنظيـ العبلمات دكف االيي  عمـ التركيب:-3

 بالسمكؾ الداخمي حيث تتمظير.
 

كفي ىذه المسألة تجاكز "كارناب" بداية التركيب المنطقي اعترافا منو بكجكد مبلمح داللية 
كتداكلية إلى جانب المبلمح التركيبية، ينبغي اإلبانة عنيا في نظرية تكاممية لمغة، عبر 

   (1)عنيا بثبلثة فركع ىي:
 يعالج الخصائص الصكرية المسانية. التركيب:-1
تعالج العبلقة بيف الكحدات المسانية كاألشياء كالحكادث، كالحاالت، كالعالـ،  الدالليات:-2

الذم تحيؿ إليو ىذه الكيانات، كالعبلقة بيف الجمؿ كشركطيا ضمف عالـ البد أف يككف 
 مقاببل لحمؿ الحقيقة.

الستعماؿ مثؿ الحكافز النفسية لممتكمـ، كردكد أفعاؿ تعالج خصائص ا التداكليات:-3
 المستمعيف، كالجانب االجتماعي لمختمؼ خطاطات الخطاب.

بمعنى أف الدالليات كالتداكليات ىي عناصر أساسية كجكىرية في التحميؿ كالكشؼ عف 
فالتداكليات مف خبلؿ »المعنى في العبلمة أك الكحدات المسانية في التركيبة المغكية،

مكضكعيا ىي البحث التجريبي حكؿ األلسف المعطاة تاريخيا، أما الدالليات الخالصة 
ة تدرس معاني العبارات في األلسف يتدرس أنساؽ العبلمات المككنة، كالدالليات الكصف

 ، فالدالليات جزء مف التداكليات.(2)«الطبيعية تاريخيا
  
 

 

 

 

 

                                                             
 .53، 52، ص السابؽ  ينظر: المرجع  -(1)
 .53، ص نفسوالمرجع -(2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  السردية في التركيبة دراسة -االستيكائي " كالمسار العاممي ":    الثانيالفصؿ 
 -لثالثية "حكاية بحار"

 )االعتقاد مذات سعيد كالمكضكعل المعرفي المرحمة األكلى: البرنامج السردمأكال: -
 .،كالبرنامج االستيكائي لو ) األمؿ في العثكر عميو حيا((كالده  بمكت

 البرنامج السردم المساعد)استخراج الجثة(.-1

 .ة السرديةالخطاط -1-1
  .ستيكائيةالخطاطة اال  -1-2

االعتقاد ذات سعيد كالمكضكع) لم المعرفيالمرحمة الثانية: البرنامج السردم ثانيا: -  
،كالبرنامج االستيكائي لو) األمؿ في  (عمى قيد الحياة كالسعي لمبحث عنو كالده بأف

 .العثكر عميو(

 س عبدكش(.يّ ر (: ) السفر عمى مركب ال1) مساعدالبرنامج السردم ال -1



 

 

 الخطاطة االستيكائية.   -1-1
 (.زيدافس (: ) السفر عمى مركب الريّ 2) مساعدالبرنامج السردم ال -2

 الخطاطة االستيكائية.1-2-

 (.باخرة كاسؿ(: ) السفر عمى 3) مساعدالبرنامج السردم ال  3-

 الخطاطة االستيكائية.1-3-

 

 

 

السردية مف البنية السردية يستمـز الغكص إٌف استخبلص مفاىيـ النظرية السيميائية      
في ثنايا الخمفية المعرفية لنظرية "غريماس". كضبط الركافد المرجعية ليا مف الرافد 
الفمسفي، كالرافد المساني، كالرافد المعرفي ، كلعؿ تحديد مفاىيـ السيميائية السردية مف 

ائية األىكاء، يساعد المحمؿ مرحمة المكاسب كسيميائية العمؿ إلى مرحمة المشاريع كسيمي
السيميائي عمى ضبط المفاىيـ كاآلليات السيميائية التي يتخذىا كمفاتيح لمكلكج إلى 

مجمكعة مف  «أغكار النص السردم،  كالكشؼ عف بنياتو الداللية، أك يمكف القكؿ تتبع 
ة ما آليات إنتاج النص المحايثة، كالتي يمكف إعادة تكزيعيا كفؽ تصكر إنتاجي، كخاص

يتعمؽ منيا بمستكيات النص الكاصفة لمراحؿ اإلنتاج المتمثمة في البنية األكلية لمداللة 
 .1«السردية

ذا كانت سيميائية العمؿ تيتـ بدراسة النص كالكشؼ عف داللتو انطبلقا مف تتبع       كا 
مؿ المستكل الخطابي نحك المستكل السردم، كالمستكل المنطقي الداللي كدراسة حركة العا

مف خبلؿ سمسمة الحاالت كالتحكالت لمفعؿ، بمعنى تتبع المسار العاممي لمذات، كعبلقتو 
                                                             

: عبد اللطٌف محفوظ ، المعنى وفرضٌات االنتاج مقاربة سٌمٌائٌة فً رواٌات نجٌب محفوظ ، الدار العربٌة للعلوم  ٌنظر -( 1)

 .14، ص  2008،  1منشورات االختالف ، الجزائر ،ط /ناشرون   ، بٌروت 
 



 

بالمكضكع، فإف سيميائية األىكاء أتت لمؿء بياض سيميائية العمؿ، في المستكيات 
الثبلثة، كذلؾ بتتبع المسار االستيكائي لمذات كعبلقتو  في المستكيات بالعالـ الخارجي، 

المفاىيـ اإلجرائية لسيميائية العمؿ كسيميائية األىكاء في الثبلثية كمنو سنحاكؿ رصد 
بتتبع المسار العاممي كالمسار االستيكائي لمذات ، كنككف بذلؾ أماـ ذات عاممة 

باالنتقاؿ مف مستكل إلى مستكل آخر،  كذلؾ إلدراؾ النظاـ  «كاستيكائية في آف كاحد 
نحك نحك كشؼ البنيات العميقة ، التي الكامف مف خبلؿ المستكل التجريدم، الذم ي

ينطكم عمييا العمؿ، كالكامنة كراء صياغة النص األدبي، فالمعنى ال يستخمص إال مف 
خبلؿ التآلؼ بيف أجزاء الكحدات التركيبية، المتتابعة في المحكر السياقي، إذ إف الجزء 

، قصد تككيف المعنى مف المستكل السردم ، ال يكتمؿ معناه إال إذا ارتبط ببقية األجزاء
 الكامف داخؿ البنية  السردية.

ذا كاف المحمؿ أماـ اإلجراء البنيكم فإنو يسيؿ عميو االعتماد  عمى المعيار الزمني      كا 
لتقطيع الثبلثية بحسب مراحميا الثبلث: ) مرحمة الطفكلة، كالشباب، كالكيكلة( ، غير أف 

سة كتفكيؾ شبكة البرامج السردية المتداخمة اإلجراء السيميائي  يضعنا أماـ صعكبة الدرا
مع بعضيا ، فالبرنامج السردم الكاحد ال ينتيي عند طكر الجزاء حتى يسمح لنفسو 
بميبلد برنامج سردم جديد ، فيككف طكر الجزاء كمحظة تحريؾ كميبلد لبرنامج آخر ، 

ذلؾ في حكايات  فالعممية ىنا تشبو تماما ما يسمى بالتكالد السردم في السرديات، كنجد
ألؼ ليمة كليمة، كلذلؾ كجدنا أف البرامج السردية تجتمع كتتضافر لتشكؿ برنامجا سرديا 
رئيسيا كعاما يييكميا ك يتمثؿ في ) رحمة بحث سعيد عف كالده( عمى طكؿ المسار 

 السردم لمثبلثية.

ا أف كالده قد كتبدأ رحمة  الذات "سعيد " في المرحمة األكلى بالبحث عف كالده معتقد     
غرؽ في الباخرة الغارقة، إذ تبدأ عممية البحث  بالغطس كالغكص في البحر مٌرات عديدة 
الستخراج جثة كالده ، كالذم اكتشؼ في نياية بحثو أف الجثة لرجؿ غريب. كحينئذ تبدأ 
المرحمة الثانية إذ يتمسؾ بأمؿ كذكب حيث يعتقد بأف كالده عمى قيد الحياة  كيجب البحث 



 

 

نو ، كيبقى ىذا األمؿ كياجس يزاكلو طيمة حياتو، كقد يتأـز الحاؿ فيشكؿ لديو أزمة ع
 نفسية نكتشفيا آخر الثبلثية في الكتاب الثالث ) المرفأ البعيد(.

كبذلؾ سنقؼ عمى مرحمتيف في البحث : األكلى حكؿ اعتقاد "سعيد " بمكت كالده     
قيد الحياة ، في التركيبة السردية، كلرصد كالثانية حكؿ اعتقاد "سعيد "بأف كالده عمى 

حركة العامؿ يتـ مف خبلؿ استخبلص المفاىيـ اإلجرائية لنظرية "غريماس" مف الثبلثية ، 
كذلؾ بالكقكؼ عمى دراسة فعؿ التحكالت كالحاالت، كعميو سنتتبع سمسمة الحاالت 

 .(1)كالتحكالت المبنية عمى أساس عبلقة الذات بالمكضكع 

نرصد البرامج السردية لمثبلثية عمينا أف نتتبع خطكات أطكار فعؿ التحكؿ مف كلكي     
كضعية إلى كضعية مضادة، كذلؾ انطبلقا مف تتبع حركة عامؿ الذات "سعيد " 
كالمكضكع ) البحث عف كالده( ،ككذا الكشؼ عف سمسمة الحاالت كالتحكالت قبؿ كبعد 

يديكلكجية ، كالداللة األكلية المتمثمة في ثنائية  استقبلؿ سكرية ، كالقيـ السكسيكثقافية ، كاإل
 الحرية كاالستبداد  مف خبلؿ الثبلثية .

: البرنامج السردم المعرفي  لمذات" سعيد" كالمكضكع  األكلى أكال: المرحمة -
 )االعتقاد بمكت كالده ( ،ك البرنامج االستيكائي لو)األمؿ في العثكر عميو(:

 )استخراج الجثة(:البرنامج السردم المساعد -1

لتتبع المسار السردم لسمسة الحاالت كالتحكالت سنقؼ عمى أطكار فعؿ التحكؿ لمخطاطة 
 السردية لمبرنامج السردم المساعد لمبرنامج السردم المعرفي لمذات "سعيد" كاآلتي :

 الخطاطة السردية:-1-1
ف ، كتتشكؿ تقـك الخطاطة السردية عمى سمسة مف الحاالت كالتحكالت لدل العاممي    

ىذه التحكالت مف قكاعد تمثؿ أطكارا محركة لمفعؿ نحك التحكؿ مف كضعية بدئية إلى 
التحريؾ  [كضعية نيائية كىذا التحكؿ يتـ في الخطاطة السردية بكجكد أربعة أطكار ىي: 

                                                             
(1)  - voir : Group d’Entre vernes , Analyse Sémiotique Des textes , p :16.   



 

(Manipulation)  كالكفاءة ،(Compétence)  كاإلنجاز ،(Performance)  ،
 . ]  (Sanction)كالجزاء  

 

" مف الطفكلة فالشباب  كبما أف الثبلثية تقـك عمى سرد حكاية البحار "سعيد حزـك
فالكيكلة، فإننا سنحاكؿ الكقكؼ عمى البرنامج السردم المعرفي الرئيس لمذات "سعيد 
" الذم يسعى لتحقيؽ مكضكع القيمة لديو المتمثؿ في ) البحث عف كالده( ، كفي  حزـك

سعيد" يسعى لتحقيؽ المكضكع ) استخراج الجثة( ، بعد المرحمة األكلى لمبحث نجد "
سماعو  بخبر  غرؽ كالده ، كعميو يمكف ضبط أطكار الخطاطة السردية ليذه المرحمة 

 كاآلتي :

 (:Manipulationالتحريؾ : )-1-1-1
يعد التحريؾ المحظة األكلى لمفعؿ نحك التحكؿ ، كيمكف القكؿ بأنو تمؾ المؤشرات      

يا أف تحدد المحظات األكلى لمتغيير أك التحكؿ مف كضعية إلى التي يمكف مف خبلل
" في البحر، كذلؾ  كضعية مضادة ، كتتجمى ىذه المؤشرات لمفعؿ بعد غرؽ "صالح حزـك
أثناء عممياتو المتكررة لمغطس الستخراج صفائح الغاز مف الباخرة الغارقة، كقد قرر 

القادر عمى الغطس إلخراج جثة كالده ،  البحارة إخبار ابنو "سعيد حزـك " ، لككنو الكحيد
فأرسؿ البحارة البحار "بدر" ليخبر "سعيد" بما حدث لكالده ، كمنو فالبحارة ك"بدر" عامؿ 
مرسؿ كمحرؾ لعامؿ الذات "سعيد" نحك المكضكع ) استخراج جثة كالده( كما في 

ا جرل؟ ...أنا قؼ .... أريد أف أعرؼ...... اآلف ، في ىذه المحظة ماذ ! بدر«:الممفكظ
ال أعرؼ.... البحارة طمبكا أف آتي بؾ....إنيـ ينتظركنؾ ىناؾ )...( اسمع يا 
بدر....أنا لـ أقتنع بما تقكؿ.... ىناؾ مسألة أخرل....مسألة خطيرة، إال ما بعثكا بؾ 

  (1)«في طمبي، قؿ لي.... أرجكؾ ماذا جرل؟

                                                             
 .286، ص  1981،  1حنامينة ، الكتاب األكؿ . )حكاية بحار( ، دار اآلداب ، بيركت ، ط  – (1)



 

 

ذ تدخؿ في حالة  مف التكتر فتصبح الذات العاممة ىنا  ذات حالة ك استيكائية ؛ إ
يحؿ الترتيب «كالخكؼ مف المجيكؿ ، كيككف العامؿ المرسؿ المحرؾ استيكائي بمعنى 

(1)«اليككم محؿ فعؿ الفعؿ لممرسؿ
، إذ يقـك بتكتير الذات كيزيد مف فعؿ التكتر بعد  

ع سماع البحار " أحمد المستكفي" الذم يخبر" سعيد" بما جرل لكالده ، كمف ذلؾ المقط
 قاؿ أحمد المستكفي كىك يشعؿ سيجارة:  «السردم: 

 أنت شاب ، كلف نخفي شيئا عنؾ.... كالدؾ بخير. -   

 كأيف ىك؟ -   

 .)...(.! في البحر -   

 الغاز منيا فيك صاحب الفكرة.... *تكناتفي ىذه الباخرة... كنا نستخرج  -

 قاطعو غير مصدؽ . -

 كالدم صاحب الفكرة؟

 ... كؿ عممي انو كاف في الجبؿ. لكنو في الجبؿ -

  .(2) «ىناؾ نبتت الفكرة في رأسو... كنا عمى اتصاؿ دائما بو  -

كيػػتـ تحريػػؾ الػػذات "سػػعيد" بتضػػافر كػػؿ مػػف البعػػد المعرفػػي ك البعػػد التػػداكلي ، كالبعػػد    
االسػػتيكائي ، كتػػرتبط ىػػذه األبعػػاد بعامػػؿ المرسػػؿ فػػي تحريػػؾ كتػػكتير الػػذات نحػػك  تحقيػػؽ 

ع ) اسػػتخراج الجثػػة( كذلػػؾ باقتنػػاع الػػذات بغػػرؽ كالػػده ، ممػػا يتطمػػب البحػػث عػػف المكضػػك 
" يقػػػـك بعمميػػػة الغطػػس بمفػػػرده كاسػػػتخراج  جثتػػو فػػػي البػػػاخرة الغارقػػة إذ كػػػاف "صػػػالح حػػزـك
صػػفائح الغػػاز فكانػػت فكػػرة" صػػػالح حػػزـك " ىػػذه عػػامبل مسػػػاعدا إلنقػػاذ الحػػي مػػف الجػػػكع  

                                                             
(1
-
)
  Voir ,Algirdas J Greimas,Jacques Fontanille,Sémiotique des  Passion (Des états de chose aux 

états dâme) ,parise, 1991,p :64. 
 مالحظة: الكلمات المكتوبة بخط مائل وتحتها خط فً المقاطع السردٌة فً المتن هً كما وردت فً الثالثٌة. 

*  
.291، 289حنامٌنة ،الكتاب األول ،)حكاٌة بحار(، ص-

(2)  



 

ا تكقفنا استطعنا أ ف نػنقض الحػي مػف الجػكع)...( كانت الفكرة جريئة ، جيدة ، فإذا م»
 .(1)السمطة لف تفكر بحراسة باخرة غارقة....

) أنا أغطس إلى القاع ، إلى عنابر البػاخرة ، كأعػّكـ الصػفائ  ،  «كشرح كالدؾ فكرتػو : 
(2)«فإذا طفت عمى السط  خذكىا إلى الشاطئ ، كىناؾ نفكر بكيفية تصريفيا....

  ، 

  الكصكؿ إلى النياية:كقمت مستعجال «

 ؟.)...(! كبعد.... خبركني ... ماذا جرل لكالدم -

آه يا بني .... كالدؾ كعادتو منذ أسبكعيف ظؿ ينزؿ إلى الباخرة كيعّكـ الصفائ ...  -
 ؟! ىؿ أصابو مكركه -كاليـك ...صحت كقد ارتعدت لفكرة غرقو :

، كمضت ساعات كلـ  سنا كراءهال ندرم .... نزؿ كلـ يطمع... انتظرناه طكيال... غط-
 .(3)«نقؼ لو عمى أثر.... فقررنا أف نستدعيؾ ....لتقـك بالبحث معنا...

ضربت  »كتبدأ لحظات كمؤشرات الخكؼ عند "سعيد " بعد سماعو ما حدث لكالده:    
عمى رأسي.... أدركت أكثر مف الجميع أف كالدم غرؽ،)...( إنو في الباخرة .... كالدم 

الباخرة، كقد مات ، لقد مات كالدم، كانفجرت باكيا كشرعت أركض باتجاه  ما يزاؿ في
 .(4) «الباخرة.. معتزما البحث عنو بنفسي، كلك كمفني ذلؾ حياتي

كانت مؤشرات البعد االستيكائي في تفعيؿ الذات لمبحث عف كالده مف خبلؿ        
عمى رأسي ، انفجرت  صحت كقد ارتعدت لفكرة غرقو ، ضربتاالنفعاالت الجسدية ، ) 

( ، كتبدأ عممية البحث عف كلده بعـز "سعيد"  باكيا ، كشرعت أركض باتجاه الباخرة
كىؿ مف األفضؿ أف  «كتصميمو عمى الغكص في البحر مف خبلؿ الممفكظ السردم: 

أبقيو حيث ىك ، راقدا في أحضاف البحر أـ أخرجو  ألدفنو كما يميؽ ، في تراب 
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ذلؾ مؤشرا لبداية تحريؾ  البرنامج  السردم  نحك تحقيؽ المكضكع  كقد كاف (1) «الكطف؟
اآلف أبدأ رحمة المجيكؿ نحك كالدم إنني أغامر ، البحر ىك  «)استخراج الجثة( بقكلو : 

  (2). «المغامرة الكبرل 

كنجد البعد االستيكائي يداعب النفس حيث تتمسؾ الذات "سعيد "بأمؿ كذكب ىك        

... كفي أمؿ كذكب  «الده عمى قيد الحياة( ، كما في الممفكظ السردم : )العثكر عمى ك 

يداعب النفس المميكفة رحت أتخيؿ كالدم سميما في القاع، كقد تمكف بطريقة ما أف 

يدخؿ حجرة في الباخرة ، كيحتمي بيا كرجكت، دكف أم سند مف قناعة ، أف تككف 

ع معجزة كيذه بشفاعة جميع األكلياء لكالدم قدرة عمى التنفس كىك تحت الماء، كأف تق

(3). «فأعكد إلى البر غانما ، شاعرا بيذا المعركؼ الذم لف أنساه لمبحر ما حييت ... 
  

  

فعاطفة الحب تمثؿ بعدا استيكائيا كمرسبل محركا قكيا يدفع" سعيد" إلى الغطس    
بحر بسبب  كالبحث عف كالده كمكاصمة الغطس ألياـ بالرغـ مف كجكد التمكث في ال

: الباخرة الغارقة التي تحمؿ أنابيب البتركؿ كتكنات الغاز ك يتجمى ذلؾ في قكؿ "سعيد"
عف  أتساءؿ كقد مضت أعكاـ كثيرة عمى ذلؾ الحادث ىؿ أنا الذم أقدمت عمى البحث«

جثة كالدم  في باخرة الشحف الغارقة تمؾ؟ ككيؼ ألقيت نفسي إلى التيمكة مدفكعا 
اإلعجاب بذلؾ  ا ناشئ عف شعكر البنكة ، كنصفيا اآلخر ناجـ عفبعاطفة كبيرة نصفي

(1) «البحار الذم كانو؟ الحب الكبير يصنع معجزتو دائما...
 . 
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كاف البعد االستيكائي المتمثؿ في عاطفة الحب عامبل مرسبل كمساعدا في دفع    
لحب . فيذا أكؿ معجزة كقعت في ىذا الككف كاف دافعيا ا »كتحريؾ الذات نحك اإلنجاز 

السر يجترح أعجكبتو بعمؿ خارؽ عمؿ يسمك عف مقاييس الممكف ، كيستييف 
بالمستحيالت كيتصؼ بالجنكف الذم ىك أحد مظاىر الحب ك الشجاعة ، لقد كاف حبي 
لكالدم جارفا إلى درجة أف شخصيتو ظمت تسيطر عمي طكاؿ حياتي، كظمت الرغبة في 

 .(2) «..أال أخكنو قكال كعمال تحكـ تصرفاتي.

لقد  «:كتبلـز عاطفة الحب عاطفة الخكؼ في تقدير الخطر حيث نجده يقكؿ     
دفعتني حمية الشباب إلى اعتبار عممي مغامرة نادرة الكقكع كاف شعكرا ينتابني: الخكؼ 

(3).«كالمبالغة في تقدير الخطر لتبرير الخكؼ 
  

حالة المعرفة بفقداف كالده في البحر نجد أف الذات تنتقؿ مف حالة عدـ المعرفة إلى          
في البعد المعرفي ، كما أننا نجد أف الذات تنتقؿ مف حالة االنفصاؿ عف المكضكع 
البحث عف كالده إلى حالة االتصاؿ بالمكضكع بمعرفة مكانو في الباخرة الغارقة ، كيمكف 

 تمثيؿ التحكؿ االتصالي لممكضكع كما في الصيغة اآلتية:

 ـ(   1) ذ    ـ (  U 1) ذ 

كتككف بداية البرنامج السردم المساعد لمذات بعد اكتشاؼ " سعيد" غرؽ كالده الذم     
انتقؿ مف كضعية ) الحياة ( إلى كضعية مضادة ليا )المكت( في ىذه الباخرة الغارقة، 
فيتحدد بذلؾ االنتقاؿ المعرفي " لسعيد" الذم انتقؿ مف ذات فعؿ مف خبلؿ فعؿ اإلنجاز  

 ذات حالة مف خبلؿ شعكر "سعيد "بالخكؼ لمعرفة غرؽ كالده . إلى

ماء بارد  «كيبقى العامؿ المعارض لمذات في ميمة البحث كالغطس ىك تمكث الماء   
عكر ، ككانت فيو رائحة ، كاف صدرم يضيؽ مف كثافة  الرائحة لقد  بذلت مجيكدا 

(1) «كبيرا  
 مى إيجاد الجثة.غير أف  الذات العاممة " سعيد "مصممة ع ، 
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 الكفاءة:   -1-2- 1   

الكفاءة  ىي تمؾ الشركط التي يجب أف تمتمكيا الذات العاممة كالتي تؤىميا لتحقيؽ      
المكضكع العثكر عمى الجثة ، كتيدؼ الكفاءة إلبراز )كينكنة الفعؿ( . إذ تتمظير بامتبلؾ 

ث ينزؿ إلى البحر لمبحث الذات الخبرة عمى الغطس كحبس النفس كالسباحة لساعات ، حي
نزلت الماء كمعي بحاراف...ككاف البحاراف عمى جانبي، يممكاف مثمي  «كما في قكلو : 

رشاقة السباحة السطحية ، كيرسالف زندييما في حركة اندفاع انسيابية ، كنحف نتقدـ 
في صؼ كاحد )...(،ككؿ منا يفكر... بالميمة الصعبة، كيتمنى في نفسو لك يككف 

البحارة أنيا  اآلف إلى أف نعثر عمى الجثة التي أكدّ  كحالوسا معنا كيبقى ىادئا كيّ البحر 
 .(2) «في عنابر الباخرة 

كتتحػػػدد الكفػػػاءة فػػػي البرنػػػامج السػػػردم المسػػػاعد لمػػػذات بعػػػد تحديػػػد المحظػػػة األكلػػػى       
ا حػددىا في أربعة جيات كم «لتحكؿ الفعؿ ، كذلؾ بتحديد القيـ الجيية لمفعؿ ، كالمتمثمة 

( كالمعرفػػة Pouvoir( ، كالقػػدرة )Devoir( ، كالكاجػػب )Vouloirاإلرادة ) ["غريمػػاس ":
(Savoir)[ ،(3) «كىي جيات لمكفاءة محددة لمممفكظ الفعؿ كممفكظ الحالة. 

كتتمظيػػػر جيػػػات الفعػػػؿ لممكضػػػكع )البحػػػث السػػػتخراج الجثػػػة( مػػػف خػػػبلؿ الجيػػػات      
كاجػػب الفعػػؿ( المحػػددة لمتأسػػيس، كالجيػػات المحينػػة   المضػػمرة ، كىػػي :) إرادة الفعػػؿ ، ك

كىػػػي : ) معرفػػػة الفعػػػػؿ ،كقػػػدرة الفعػػػػؿ( المحػػػددة لمتأىيػػػػؿ ، كبػػػذلؾ ترتسػػػػـ معػػػالـ الكفػػػػاءة 
 الجياتية عمى كجكد التأسيس كالتأىيؿ نحك تحقيؽ المكضكع.

متمػػؾ اإلرادة كالتصػػميـ عمػػػى فعػػؿ الغطػػس كالغػػكص لمبحػػث مػػػف تحيػػث نجػػد الػػذات      
أنا ابنو كالجرح يؤلـ صاحبو ، جرحي في صدرم كلف يشفيو الكػالـ ،   «:الممفكظ خبلؿ 
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العثػػكر عمػػى كالػػدم سػػيخفؼ مػػف ألمػػي سػػيجعمني مرتػػاح الػػنفس ألننػػي قمػػت بػػكاجبي، 
(1)«البحث سيستمر إذف ، كلف أتراجع قبؿ العثكر عميو ، كىذا قرارم..

  

ثػة زاد مػف عنادىػا كعػدـ االكتػراث  كلعؿ تصميـ الذات العاممة عمى البحػث عػف  الج      
باإلرىػػػاؽ كالتعػػػب الػػػذم كصػػػمت إليػػػو ، ممػػػا أخػػػاؼ البحػػػارة مػػػف فقػػػداف" سػػػعيد" . فالبحػػػارة 
كعامؿ جماعي مرسػؿ   فػي البرنػامج   السػردم ، كذلػؾ بشػعكرىـ بػالخكؼ كالتػكتر كالقمػؽ 

ة التػنفس ، مف فقداف "سعيد " إثر مجازفتو كالغطس مرارا دكف مراعاة لتمكث الماء كصػعكب
 ما رأيؾ يا سعيد ؟ -عاد البحارة يسألكنني: «:كىذا ما نجده في الممفكظ 

 سأتابع البحث. -

 لكنؾ تحتاج إلى جياز لمغكص. -

 جمدم يكفيني.. -

 كىذا اإلرىاؽ الذم ييد قكاؾ؟ . -

 سأتحممو.. -

 ال تكف عنيدا... أقمع عف المحاكلة.... -

 ليس قبؿ أف أعثر عميو )...(. -

ذىبكا جميعكـ إلى الشاطئ ك دعكني كحدم.. لف أترؾ ىذه الباخرة حتى أعثر عمى ا -
 .(1)«كالدم....

إف امتبلؾ الذات  العاممة اإلرادة كالكاجب عمى فعؿ الغكص زاد مف تصمييا       
صرارىا عمى مكاصمة البحث كتحدم العامؿ المعارض الطبيعي المتمثؿ في تمكث ماء  كا 

الباخرة شيء آخر عمبة الحديد الصدئة  »السردية نجد" سعيد" يقكؿ: البحر ، كمف البنية 
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الكبيرة الغارقة )..( كسط ماء راكد ، بارد ، مظمـ عمّي أف أعتاد الرؤية فيو أف أتحمؿ 
 . (2)«ما فيو مف تمكث كرائحة عفنة أف أمرؽ منو إلى غيره مكتشفا طريقي بصعكبة ...

سػػػأتابع  مػػػف إرادة الفعػػػؿ مػػػف المؤشػػػر االنفعػػػالي) فتتحػػػٌدد الجيػػػات المضػػػمرة لمفعػػػؿ      
ككاجػب الفعػؿ كمػا فػي  جمدم يكفيني ، سػأتحمؿ ، لػيس قبػؿ أف أعثػر عميػو..( البحث ،
)...لػػف أتػػرؾ البػاخرة حتػػى أعثػػر عميػػو، العثػػكر عمػى كالػػدم سػػيخفؼ مػػف ألمػػي المؤشػر 

كىػػي ، سػػيجعمني مرتػػاح الػػنفس ألننػػي قمػػت بػػكاجبي البحػػث سيسػػتمر كلػػف أتراجػػع..(
مؤشػػرات سػػيميائية دالػػة عمػػى امػػتبلؾ الػػذات العاممػػة  إرادة ككاجػػب الفعػػؿ ، كىػػي الجيػػات 

 المضمرة لمفعؿ المحدد لمتأسيس.

كمف التأسيس نحك التأىيؿ حيث تمتمؾ الذات العاممة القدرة كالمعرفة لمفعؿ ، كىذا ما      
مجيكدا أقػؿ ، البحػار  لقد بذلت مجيكدا كبيرا عمي أف أبذؿ «:نجده في الممفكظ السردم 

المتمرس يبذؿ مجيكدا أقؿ سيصير ىذا حيف أعاكد الغطػس يخػؼ انفعػالي  تػزداد ثقتػي 
حركػاتي غيػر  بنفسي ، ال أحتػاج إلػى الحركػات التػي قمػت بيػا فػي المػرة األكلػى ، كانػت

متكازنة كغير ضركرية ، افيـ ىذا ، التجربة تعمـ ، أنا أتعمـ مف تجربتي لك كػاف كالػدم 
 .(1) «جانبي ألبدل كثيرا مف المالحظات إلى 

،  :) لقػػػد بػػػذلت مجيػػػكدا كبيػػػرا(كلعػػػؿ المؤشػػػر السػػػيميائي لمقػػػدرة  يتجمػػػى فػػػي قكلػػػو     
( ، فالقػدرة  :) ،التجربة تعمـ ، أنا أتعمػـ مػف تجربتػيكالمؤشر السيميائي لممعرفة في قكلػو 

أف نمثػػؿ ذلػػؾ فػػي الجػػدكؿ كالمعرفػػة لمفعػػؿ تحػػدد التأىيػػؿ نحػػك التحقيػػؽ ، كاإلنجػػاز كيمكػػف 
 اآلتي:

 اإلنجاز الكفاءة
 الجيات المحققة   الجيات المضمرة                       الجيات المحينة   
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 معرفة فعؿ البحث كالغطس  -   إرادة الفعؿ لمبحث كالغكص   -

 في البحر                                    
 ؿ الغطس كالغكص قدرة فع -   كاجب الفعؿ الغكص  -

      في الماء                                
  

 
 تحقيؽ   تأسيس                      تأىيؿ         

                                                          
 ج( (              )أ(                                                      

 الذات العاممة " سعيد" 
 
فالكفاءة تتأسس بامتبلؾ الذات لمعناصر الجكىرية التي تشكؿ جيات الفعؿ المضمرة      

 كالمحينة نحك تحقيؽ المكضكع.

 اإلنجاز:-1-1-3

كيمثؿ اإلنجاز ) فعؿ  الكينكنة( ، فيك مرحمة التنفيذ كالشركع في العمؿ . ك عممية       
نما تتعرض الذات إلى عكائؽ أخرل تحت البحر ، البحث ال تت مثؿ في الغطس فقط ، كا 

فتككف بذلؾ الميمة صعبة  عمى الذات العاممة في مكاجية العامؿ المعارض الطبيعي 
اتجيت  «المتمثؿ في تمكث الماء الذم يسبب صعكبة في الغطس كالتنفس كما في قكلو : 

رتفاع خفيؼ منو تابعت انطالقي ، يمينا نزلت إلى قاع العنبر ، انطمقت عمى ا
اعترضتني الصفائ  عمى األعمى ، مررت أماـ صفكفيا )...( شعرت بثقؿ الماء حكؿ 

نفسي عمى النفاذ تحممت الضغط ، زدت مف اندفاعي ، أحسست باإلرىاؽ  أكشؾأذني 
.... يجب أف أصعد... الضغط يزداد مف عـز صعدت عمكديا.. أنا فكؽ الماء ، كفتحت 

 امتبلؾ الكفاءة            فعؿ التحكؿ امتبلؾ الكفاءة

()ب  



 

 

انقضت دقائؽ قبؿ أف ييدأ   «.(1) «سمكة تمكت...كىرع البحاراف لنجدتي...فمي ك
خفقاف قمبي ، حيف يختنؽ اإلنساف يشعر بثقؿ رصاصي عمى صدرم... لـ أتكمـ برغـ 
أنني استرحت ، أدركت اآلف لماذا ال يتكمـ الغطاسكف عقب صعكدىـ مف الماء الراحة 

  (2). «مت بحبو يجد فيو راحتو ...الغطاس يتعمـ الص كالكالـ ال يتفقاف )..(

ك في المقابؿ يقؼ عامؿ مساعد طبيعي آخر ليسيؿ عممية إنجاز الذات  العاممة ،       
كيتمثؿ في  زكاؿ الغاز الذم كاف يطفك عمى سطح الماء بفعؿ أمكاج الشتاء كالرياح 

ى عمى ...مف الخير أف كقتا طكيال قد مض«العاصفة، كفي ذلؾ نجد الممفكظ السردم 
احتراؽ الباخرة كغرقيا ، ىذا أدل إلى زكاؿ الغاز الذم يطفك عمى السط ، أمكاج 
الشتاء كالرياح العاصفة ، كتجدد المياه في العنابر نظفيا مف المكاد النفطية التي 
تسربت مف الصفائ  كالمحركات لكال ذلؾ  لكاف النزكؿ إلييا مستحيال يختنؽ السباح إذا 

 .  (1) «ة ، حتى األسماؾ تمكت اقترب مف بقعة نفطي

كيمثؿ البحارة أيضا عامبل مساعدا في دفع الذات العاممة "سعيد" لئلنجاز ، كذلؾ        
مف خبلؿ البعد االستيكائي المتمثؿ في خكؼ البحارة عمى  فقداف "سعيد" أثناء عممية 

ا عمى مصرّ  إذا كنت «غطسو ؛ مما جعميـ يقدمكف المساعدة، إذ يقكؿ لو أحد البحارة 
البحث فسنبؽ معؾ )..( شرط أال تجازؼ كما فعمت في المرات السابقة... ضع السالمة 
في حسابؾ... ال ترىؽ نفسؾ بغير طائؿ...أف تغكص عمى دفعات ، خير مف أف تعرض 

إنني أفيـ خكؼ  «مما جعؿ "سعيد" يقكؿ في نفسو . (2) «حياتؾ لمخطر دفعة كاحدة 
 .(3) «ه   صحي كؿ ما قالك  البحارة عميّ 
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كتتصاعد كتيرة الخكؼ لدل البحارة أثناء مشاىدة "سعيد " مرىقا جاىدا نفسو في        
الغطس ثـ الصعكد إلى سطح الماء ثـ العكدة إلى الغطس  مرات، مما دفعيـ إلى تقديـ 

ك أخرج إلى  أغكص صرت «المساعدة بالغطس معو ، كذلؾ كما في المقطع السردم 
كتجرأ بعض البحارة فغاصكا أيضا أصبت قائد فريؽ دكف طمب ، لـ  السط  بسيكلة ،

يقتنعكا مني بالكؼ عف الغكص ، استأنست بيـ تشجعت أكثر بكجكدىـ )..( نشطنا 
جميعا الفرد ينشط مع الجماعة ، دبت فينا الحماسة كدنا ننسى الخطر )..( كمضى 

(4)«كقت طكيؿ دكف أف نعثر عمى الجثة 
رة عامبل جماعيا بشريا مساعدا  لقد كاف البحا   . 

لمذات العاممة "سعيد" في عممية اإلنجاز ، كلعؿ العامؿ المحرؾ فييـ ىك الشعكر بالخكؼ 
عمى "سعيد" أثناء عممية غطسو ، كىذه المساعدة كاف ليا بعدا استيكائيا آخر يتمثؿ في 

شر بث ركح الحماسة، كالنشاط لمذات في مكاصمة البحث ، كذلؾ مف خبلؿ المؤ 
)استأنست بيـ تشجعت أكثر بكجكدىـ نشطنا جميعا الفرد ينشط مع الجماعة ، دبت 

 فينا الحماسة(.

ككما نجد عامبل مسػاعدا اسػتيكائيا يتمثػؿ فػي حقػد الػذات عمػى فرنسػا ككرىػو الشػديد       
استعدت مشػاعر الحقػد عمػى السػمطة ، كنػت بحاجػة إلػى ىػذه المشػاعر، الحقػد  «ليا : 

د داخمػػي، جسػػمي بحاجػػة إلػػى ىػػذا الكقػػكد لقػػد قػػاـك كالػػدم السػػمطة بمػػا عمػػى العػػدك كقػػك 
 .(1) «استطاع ، مات شييدا في سبيؿ الحي 

فكػػػؿ مػػػف الشػػػعكر بالحقػػػد عمػػػى  السػػػمطة ك الشػػػعكر بالحمػػػاس كالنشػػػاط مػػػع البحػػػارة      
كالشػػعكر بػػالخكؼ مػػف الفشػػؿ فػػي اسػػتخراج الجثػػة كميػػا  أىػػكاء سػػاعدت فػػي تفعيػػؿ الػػذات 

 ى عممية اإلنجاز كالغطس لمرات عديدة ، كالبحث عف الجثة .كدفعو إل

نجح الػػذات العاممػػػة تػػػكبعػػد عمميػػة الغطػػػس المتكػػررة كالتػػي اسػػػتغرقت سػػاعات كأيامػػا      
، كبػذلؾ يكػكف نجػاح  البرنػامج السػردم   (العثػكر عمػى الجثػة)"سعيد" في تحقيؽ المكضكع 

انطمقػت عمػى  «في الممفػكظ السػردم: الرديؼ  المتمثؿ في )الغطس لمرات عديدة( . كما 
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البػػاخرة، كالبحػػارة مػػف حػػكلي، سػػبحت قمػػيال عمػػى ظيػػرم ... كبقفػػزة كاحػػدة صػػرت  سػػط 
تحت الماء....غصت.. في خط مستقيـ ... كعندئذ حدثت المفاجػأة ، زكاؿ أسػكد طكيػؿ  
الح لي عنػد الطػرؼ األيمػف ، تحػكؿ بينػو كبػيف الخػركج مػف الفجػكة ، عارضػة خشػبية، 

يدم ، اضطررت إلى تخطي الفجكة كالخركج ال مجاؿ لممجازفة.... أخبرت البحارة  مددت
بمػػا رأيػػت... كنػػت فػػي حالػػة مػػف تضػػارب ىػػؿ عمػػي أف أبكػػي ؟ ىػػؿ عمػػي أف أفػػرح؟ ىػػؿ 

 .(2)«العثكر عمى الجثة يذىب بالحزف الذم سببو المكت؟...

 

قػد حققػت المكضػكع  فػي  كبذلؾ تككف الذات العاممة " سعيد" بعد العثكر عمى الجثػة      
 البرنامج السردم المساعد، كيمكف تمثيؿ ذلؾ في الصيغة اآلتية:

 ـ )العثكر عمى الجثة((.   2ـ )العثكر عمى الجثة((          ) ذ    1) ذ

 

كبعد العثكر عمى الجثة نجد الذات العاممة  "سعيد" تمتمكيا حالة مف الحزف الشديد، إذ     
ز مكت كالده ،ك"سعيد " كاف يأمؿ عكس ذلػؾ فػي داخمػو ، كىػذا مػا العثكر عمى الجثة يعزٌ 

كيػػؼ أفعػػؿ؟ إنػػو ىنػػاؾ... لمسػػتو  -كقمػػت لمبحػػارة : «يتجمػػى لنػػا فػػي المقكلػػة السػػردية : 
بيدم....كلف أعكد إلى البيت دكنو )...( لقد تأكدت اآلف أف كالدم قد مات ، أم شػعكر 

كلػػـ يتفػكه البحػارة بكممػػة ، كجمػكا أمػػاـ  ؟...! ينتػاب المػرء حػػيف يعػرؼ أف أبػاه قػػد مػات
، كىا ىك الكاقع القاسي ييـز ذلػؾ األمػؿ  أمال كاذباحقيقة المكت ، كانكا مثمي ، يغذكف 

... مات زينة الرجاؿ (   (1). « ! ، كقاؿ كاحد منيـ ) لقد مات صال   حزـك
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حالػة  معرفػة    نمحظ انتقاؿ الذات العاممة إلى ذات حالة بتحكؿ مف حالػة الجيػؿ إلػى     
بمكػػاف الجثػػة كاكتشػػاؼ الحقيقػػة ، كىػػك مػػا يمثػػؿ البعػػد المعرفػػي اإلدراكػػي  لمػػذات العاممػػة  

 "سعيد " أثناء عممية اإلنجاز كيمكف أف نعبر عف ذلؾ بالشكؿ اآلتي:

 

 
 )الجيؿ  بمكاف الجثة(

 

لتحديػد عكػس كتتمثؿ عممية اإلنجاز في الغطس  ك ىذه المرة بمعرفة مكاف الجثػة با      
المرات السابقة كاف الغطس عشكائيا كالبحػث فػي أمػاكف مختمفػة دكف تحديػد كمعرفػة مكػاف 
الجثة ، لذلؾ كاف اليدؼ كاضحا أماـ الذات العاممة  "سعيد" في الغطػس السػتخراج الجثػة 

 ..إنيا كراء فجكة الجدار سألني البحار الفتى:«

 أغكص معؾ؟ أال تحتاجني تحت؟. -

 ليس قبؿ أف أخرج الجثة مف المكاف المحصكرة فيو... ليس بعد... -

 كىؿ تستطيع إخراجيا كحدؾ؟ )..(. -

 كقاؿ أكبر البحارة سنا:

 العجمة.... حاذر أف تخاطر ... لقد بمغنا النياية كال شيء يتطمب -

أنػػػا مضػػػطر لػػػبعض المخػػػاطرة.. الجثػػػة كراء جػػػدار العنبػػػر كعمػػػّي أف أكػػػكف داخػػػؿ  -
 ي...الفجكة)...( انتظركن

 .(1)«قمت ذلؾ كغصت... -
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 )ال  جيؿ  ) رؤية زكاؿ أسكد((

)معرفة كاكتشاؼ مكاف الجثة( 
 الجثة(ا الجثةالجثة(



 

 

إال أف الذات  العاممة أثناء عممية استخراج الجثة مف الباخرة الغارقة قد عرفت بعض       
مػػف العراقيػػؿ كالصػػعكبات ، إذ كػػاف العامػػؿ المعػػارض فػػي عمميػػة اإلنجػػاز ىػػك كجػػكد المػػكح 

صػرت  «الجثػة  الخشبي كالظبلـ. مما دفع  الذات إلى مقاكمة المكح الخشػبي ،  السػتخراج
أعػػرؼ طريقػػي دكف جيػػد :الضػػكء مػػا زاؿ جيػػدا فػػي العنبػػر غيػػر أف الجػػدار يحجبػػو مػػف 
الػػداخؿ ، ذلػػؾ المػػكح الخشػػبي ىػػك الػػذم يسػػد الطريػػؽ عمػػى الجثػػة ، إذ انتزعتػػو ىػػاف 
األمر... بحثت منذ كلكجي الفجكة عػف المػكح أمسػكتو كشػددت ، كػاف ثابتػا فػي مكانػو ، 

را عػاكدت الكػرة فمػـ أسػتطع انتزاعػو فكػرت كت أنو ليس مسػمّ ىززتو فاىتز بيف يدم ،أدر 
أف أرفعو إلى األعمى كانت ىذه محاكلة جيدة ، ارتفع المكح دكف أف يغيػر مكانػو ،  كػاف 
لكحػػا طػػكيال ، لػػيس مػػف السػػيؿ تغييػػر مكانػػو ، كلػػـ يعػػد نفسػػي كافيػػا فانسػػحبت خرجػػت 

  (1) «كحكيت لمبحارة عما جرل معي...

مفكظ السردم تصكير العامؿ المعارض أثناء عممية اإلنجاز كىك ) المكح يشكؿ الم        
الخشبي( مما يدفع بالذات العاممة  إلى إبعاد ىذا المكح أكال، ثـ العكدة إلى اسػتخراج الجثػة 

غصػػت مػػف جديػػد )..( دخمػػت الفجػػكة رأسػػا )..( أمسػػكت بػػالمكح كدفعتػػو إلػػى الػػكراء ،  «
(، كيػؼ فػاتني أنػو خشػب كلػـ يسػقط؟ . خرجػت مػف اندفع معي ، كلكػف لػـ يسػقط )... 

 الفجكة ثـ إلى السط .... ىرع البحارة إلي . تساءلكا بصكت كاحد: 

 ماذا جرل؟ سحبت المكح؟.. -

 أسقطتو.... -

 انتيى اإلشكاؿ؟.. -

 .(2)«ال لـ ينتو .... عاـ المكح ثانية  -
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مكاصػػػػمة الغطػػػػس  فكػػػػاف كػػػػؿ مػػػػف التعػػػػب كاإلعيػػػػاء كالخػػػػكؼ عػػػػامبل معارضػػػػا أمػػػػاـ     
غصت مػف جديػد...تقّرحت عينػام مػف الممػ  أحسسػت بحرقػة فييمػا  «الستخراج الجثػة 

مػػع ذلػػؾ فتحتيمػػا جيػػدا )..( نحيػػت المػػكح الخشػػبي ، دفعػػت الجثػػة العائمػػة عمػػى ظيرىػػا 
باتجاه الفجكة لـ تخرج جاءت بشكر عرضاني ، اصطدمت القدماف بالجدار ، ارتدت إلػى 

)...( لـ يعد لدم مف النفس ما يسػم  بإعػادة الكػرة أنػا مضػطر  الكراء كخابت المحاكلة
إلػػى الخػػركج الحظػػت  أننػػي بػػدأت أتعػػب الطاقػػة الجسػػدية ليػػا حػػدكد مػػف الصػػباح كأنػػا 
أغكص أنيكتني الغكصات المتتابعة ، فكرت أف أؤجؿ إخراج الجثة إلى الغد أخذ اإلعيػاء 

  (1)«نبر .... كخرجت..يمكم مف شكيمتي صار يؤثر عمى قرارم اندفعت إلى الع

ككما قاكمت  الذات العاممة  "سعيد" العامؿ المعػارض ) المػكح الخشػبي( قاكمػت أيضػا     
الخكؼ كالتعب  كذلؾ مف خبلؿ  انفتاح ذاكػرة " سػعيد" عمػى الماضػي ، كاستحضػار كػبلـ 

كػاف كالػدم يقػكؿ : ) لػيس الميػـ أال نخػاؼ الميػـ أف نقػاـك  «كالده حيث نجػده يقػكؿ : 
. (2)«لخكؼ ، ليس الميـ أال نتعب ، الميـ أف نقاـك التعب كلقد قاكمت الخكؼ كالتعػب ا

كيشػػكؿ الخػػكؼ ىنػػا عػػامبل معارضػػا اسػػتيكائيا أمػػاـ مكاصػػمة الػػذات  عمميػػة اإلنجػػاز، كأمػػا 
التذكر كاستحضار كبلـ كالده فيشػكؿ عػامبل مسػاعدا فػي مقاكمػة الخػكؼ ك التعػب كمحفػزا 

 جاز.نحك مكاصمة  عممية اإلن

كلعػػػػؿ تحقيػػػػؽ المكضػػػػكع )اسػػػػتخراج الجثػػػػة( كمكاصػػػػمة عمميػػػػة اإلنجػػػػاز نحػػػػك نجػػػػاح       
البرنامج السردم ، يتـ بامتبلؾ الذات الكفاءة مف خبلؿ كجكد القدرة كالتصميـ عمى إنجػاز 

اتخذت قرارم ، مكاصمة الغكص ، إذا لـ أخرج الجثة فسأضؿ معيا في البػاخرة   «الميمة 
إلػػى الػػداخؿ غػػدا ، ربمػػا فرضػػت الشػػرطة حراسػػة عمػػى البػػاخرة عندئػػذ ربمػػا قػػذفيا المػػكج 

يضيع كؿ شيء، يتسبب ضعفي في فقداف جثماف كالػدم ، عمػي أف أنجػز ميمتػي اليػـك  
قمػػت لمبحػارة: لػػف أبػرح البػػاخرة قبػؿ إخػػراج  «)...( ،(3) «البحػارة أككمػػكا إلػي ىػػذه الميمػة
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ذلؾ المكت أك االنتصػار أنػا لػف أمػكت   العناد في الصراع ضركرم )..( يعني  (4)«الجثة 
  كال المكت..  ليكف، لنفسي اليزيمة أريد ال)..(  كأخرجيا الجثة سأنتصر، سأنتزع

 

 بجثتػو أخػرج أك بكالػدم ألحػؽ أف فإمػا )..( لمبحػارة إشػارة يدم رفعت «،  (1)«..اليزيمة
 .(2)«..البحر أييا آتيؾ، المعركة إلى ذاىب أنني إلي خيؿ...  غصت )..( السط  إلى

بعد المحاكالت المتكررة لمغطس نجح البرنامج السردم المساعد  لمذات العاممػة  فػي       
اجتػػزت الفجػػكة، المػػكح «عمميػػة اإلنجػػاز  باسػػتخراج الجثػػة إلػػى السػػطح ، كمػػا فػػي الممفػػكظ 

الخشبي عاد إلى مكانو دفعتو إلى األعمى كاف لصؽ السقؼ مػددت يػدم كشػددت الجثػة  
س ، دفعتو باتجاه الفجكة ، لـ يصؿ إلييا أمسػكت الجسػـ جذبتػو إلػى تحػت ، غاص الرأ

دفعتو باتجاه الفجكة مف جديد ارتطـ بالحافة ، ارتطمت إلى األعمى كسحبتو كرائػي ، أنػا 
خارج الفجكة كالجسـ يتبعني )..( كاصػمت السػحب صػار الجسػـ طيعػا تخمػص مػف ربقػة 

، ارتفعػت إليػو كعمنػا معػا ، ضػاؽ نفسػي )..( الفجكة ، أصب  في العنبر ، تركتػو يعػـك 
خرجػت  -قررت الخركج ، خرجت كسػيـ تمقفنػي البحػارة ، كسػمعت بعػد قميػؿ صػراخيـ :

 .(3)« ! الجثة

نجد أف نجاح " سعيد " في   إنجاز برنامجو السردم   سمح لو بأف ينتقػؿ  مػف حالػة      
ؿ بالمكضػكع ، كيمكػف تمثيػؿ االنفصاؿ عف المكضكع )اسػتخراج الجثػة( إلػى حالػة االتصػا

 ذلؾ في الصياغة اآلتية: 

 ـ )العثكر عمى الجثة((.   1ـ )العثكر عمى الجثة((               ) ذ    1) ذ  
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إال أٌف الذات العاممة تككف ذاتا استيكائية ، بعد استخراج الجثة تنتابيا حالة مف        
حساس قكم باليتـ  ف عمي ما يشبو الكجـك ، ألكؿ مرة را «الشعكر بالحزف الشديد ، كا 

بعد غياب طكيؿ ، ألتقي كالدم كنت أنتظر المقاء عمى نحك آخر ، فإذا القدر يشاء أف 
ألقى جثتو بدال عنو.... أصبحت يتيما فجأة، أحسست باليتـ إحساسا مضنيا ىك ذا 

الجثة كغدا . اآلف أنا كالحقيقة ، أنا ك كاذبا أمالكالدم ... أخيرا لك لـ أجده لعشت كلك 
(1) «أككف كحيدا ، أفارقو إلى غير لقاء..

 . 

إٌف  حالة التعب كاإلعياء كالحزف كاإلحساس باليتـ حالت دكف أف  ينتبو "سعيد"  إلػى      
ىكية  الجسـ أثناء العثكر عميو تحت المػاء ،  فبعػد اسػتخراج الجثػة ،  كانػت المفاجػأة فػي 

  انتظار الذات العاممة .

العكامؿ السردية المتضافرة في البرنامج السردم  لمذات العاممة " سػعيد"  كيمكف أف نكضح
 كاآلتي:

 استخراج الجثة كاألمؿ في إيجاد كالده  عمى قيد الحياة                                 
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 لمكضكعا المرسؿ إليو المرسؿ 

 المعارض الذات المساعد

بعد استيكائي: )الخكؼ كالحب -
 ـسعيد حزك  لكالده( ك )الحقد عمى فرنسا(

 تمكث سط  الماء-
 المكح الخشبي-
  التعب كاإلعياء-

 سعيد-
 البحارة-
 األـ-
 الحي-

 

العامؿ النفسي -
)الخكؼ، الحب( 

 البحارلكؿ مف :
 بدر كأحمد 

 



 

 

 

 

كينكنة الكينكنة( يعد الجزاء آخر أطكار الخطاطة السردية كىك )   الجزاء:-1-1-4  
حيث يتـ تقكيـ الفعؿ المنجز مف طرؼ   الذات  العاممة )سعيد (، فبعد المعاناة في 
استخراج الجثة كجدنا الذات تنتقؿ مف كضعية جيؿ ليكية الجثة إلى كضعية معرفة 

رأيتيـ ينحنكف فكقو كيتأممكنو ،  «:كاكتشاؼ  )ىكية الجثة(، كما في المقكلة السردية 
 ىؿ رأيت الجثة كأنت في العنبر؟ ! ىـ سنا : سعيدكصاح أكبر 

 !! ال -

 إنيا -

 ما ذا؟ -

 ال شيء... -

خفؽ قمبي بشدة ،ال أدرم أم نكع مف الشعكر سيطر عمي ، كاف صكت البحار مرتعشا 
)....( فتساءلت في شيء مف عكدة األمؿ: ىؿ مازاؿ حيا؟، كىتفت في ذات نفسي: )يا 

 (؟ )..( ، كحيف كصمت كانت تنتظرني ىذه المفاجأة : ىؿ يعقؿ أف يككف حيا ! إليي

 ! الجثة ليست لكالدؾ -

 ؟.! كيؼ -

 أنظر... -

  !! نظرت -



 

 .(1)«...! كانت الجثة لبحار غريب! يا لميكؿ

إف اكتشاؼ ىكية الجثة  جعؿ الذات سعيد تتمسؾ بأمؿ  في ) العثكر عمى كالده       
الذات سعيد مف كضعية البحث في البعد المعرفي  قيد الحياة في مكاف ما (، كمنو ينتقؿ

مف االعتقاد بمكت كالده )الجثة( في الباخرة الغارقة إلى كضعية االعتقاد بأف كالده عمى 
( مف كضعية  قيد الحياة  في مكاف ما ، كبذلؾ انتقؿ مكضكع )البحث عف صالح حزـك

 .االعتقاد بمكتو إلى كضعية االعتقاد بكجكده عمى قيد الحياة 

" يقكؿ         لـ أعثر عمى أبي...أنا كاثؽ أنو في البحر ،  «:حيث نجد " سعيد حزـك
لـ أجده حتى اآلف ، كالدم... احتجب في مكاف ما في البحر ، ىك لـ يغرؽ لك غرؽ 
لكجدتو في الباخرة ، لقد عدت إلييا في اليكـ الثاني ، كما بعده كظممت أعكد إلييا 

ت ىذه األعماؽ ، كتأكدت أف جثة كالدم ليست فييا ، كأغطس في أعماقيا حتى مشط
 (1)«)...( ،إف كالدم حي ال يمكت بيذه السيكلة..

: يقكؿ نجده كاف العثكر عمى جثة رجؿ غريب مفاجأة " لمبحارة"  ك"لسعيد "إذ        
البحر كالقدر ، كثيرا ما يدكر باإلنساف يخدعو ، كيضحؾ عميو ، البحر ضحؾ عمي ، «

ر دكرات طكيمة كبدال مف جثة كالدم بعد ذلؾ الكفاح الطكيؿ ، أعطاني جثة خدعني دا
حيف فكجئت ذلؾ المساء ، أف الجثة ليست جثة  «)..( (2) «غريبة ، مشكىة ممسكخة 

كالدم كليس الجثة  التي بحثنا عنيا إلى درجة التضحية بأنفسنا إلخراجيا ، كنت أماـ 
مف العثكر عمى الجثة أك المقاكمة كاالستمرار  خياريف : االستسالـ إلى التعب كاليأس

 .(3) «في البحث 

نجد نجاح البرنامج السردم كميمة أك عممية اإلنجاز التي قاـ بيا الذات العاممة        
"سعيد "باستخراج الجثة إلى سطح الماء بعد ذلؾ الكفاح الطكيؿ كالمقاكمة الشديدة لمذات 
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يمة لديو باكتشاؼ ىكية الجثة أنيا ليست "لصالح إال أنو فشؿ في تحقيؽ المكضكع الق
."  حزـك

كيتجمى البعد االستيكائي في طكر الجزاء بشعكر الذات االستيكائية " سعيد " بالخيبة      
فيما أنا أحدؽ في الجثة الغريبة ، كفي داخمي  «:كاألمؿ في آف كما في المقطع السردم 

يمبث األمؿ أف فاض في الذات كخدعيا شعكراف مف حزف كفرح ، مف خيبة كأمؿ ، كلـ 
(1) «كانت ذاتي مستعدة ألف تخدع ما داـ ذلؾ يعيد إلييا الرجاء..

لف أدع  «)...( ، 
ىذا إذا كاف في الباخرة ...لـ أجب .. كنت في سرم أمارس  –كالدم في قاع الباخرة 
  .(2)«أمال في أال يككف فييا..

أنػا لػـ » الفشػؿ لعػدـ العثػكر عمػى كالػده تستشػعر "  سػعيد  " سػتيكائيةكنجد الػذات اال     
. كبػذلؾ يمكػف رصػد فعػؿ التحػكؿ لمػذات  (3) «أنج  في شيء لـ أعثر عمػى جثػة كالػدم 

، فمػف  االسػتيكائي لمبرنػامج السػردم المسػاعد إلػى ذات حالػة فػي المسػار  عاممػةمف ذات 
ئفػػة أثنػػاء سػػماعو بيػت إلػػى كضػػعية متػػكترة قمقػة مضػػطربة كخاالفػػي  مسػػتقرةكضػعية ىادئػػة 
نتقؿ مف كضػعية عػدـ االقتنػاع كالمعرفػة فػي البعػد ت لعاممة  "سعيد "ذات االبالخبر ثـ نجد 

إلػػى  ذلػػؾ إلػػى كضػػعية االقتنػػاع كالمعرفػػة لحالػػة غػػرؽ كالػػده ممػػا دفػػع ك اإلدراكػػي  المعرفػي
راج استخ)المساعدكتكتير   الذات لمبحث كالعثكر عمى الجثة في البرنامج السردم  تحريؾ 
، كالمتمثػػػؿ فػػػي  المعرفػػػي  (، كالػػػذم بنجاحػػػو كػػػاف تمييػػػدا لنجػػػاح البرنػػػامج السػػػردم الجثػػػة

، ككػػاف اكتشػػاؼ الػػذات الحقيقػػة بمعرفػػة ىكيػػة الجثػػة التػػي انتقمػػت  )االعتقػػاد  بمػػكت كالػػده(
 الجثػػة  كاكتشػػاؼ حالة)الكينكنػػة( إلػػى  (  كىػػك االعتقػػاد  بمػػكت كالػػده  حالػػة )الظيػػكر مػػف 

)جنػػدم فرنسػي( فيأمػػؿ سػػعيد بعػد ذلػػؾ فػػي بػػؿ لبحػار غريػػب  " لصػالح حػػزـك "بأنيػا ليسػػت
لتصػديقي اكيمكػف أف نكضػح ذلػؾ فػي المربػع  ، إيجاد كالده عمى قيػد  الحيػاة فػي مكػاف مػا

   كما في الشكؿ اآلتي:
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بمكت"صالح  حيث تكضح لنا أركاف المربع التصديقي) الكينكنة(  كذلؾ بمعرفة القارئ    
حزـك " ك بأف الجثة المكجكدة في البحر ىي)لجندم فرنسي (كىي الحقيقة في باطف البنية 
السػردية كالتػي اكتشػفيا فيمػا بعػد كػؿ مػف "سػعيد" ك"البحػارة" بعػد رؤيػة مبلمػح الجثػة  كىػػي 
حالة )معرفة ( ،ك أما في ظاىرىا ) ظيكر( نجد محاكلة استخراج الجثة مف طرؼ "سعيد" 

بػػأف الجثػػة لصػػالح حػػزـك كىػػي حالػػة )جيػػؿ ( إلػػى )ال كينكنػػة( أثنػػاء البحػػث تحػػت  معتقػػدا
البحػر حيػػث يأمػػؿ" سػػعيد"  بػػأف يكػػكف كالػػده عمػػى قيػػد الحيػػاة   ثػػـ  اسػػتخراج الجثػػة كتركيػػا 
تسػػبح عمػػى السػػطح  كىػػي حالػػة ) ال معرفػػة( إلػػى) ال ظيػػكر(  إذ نجػػد "سػػعيد" معتقػػدا فػػي 

"  حيػث قػاـ بعػد اسػتخراجيا  بعػدـ رؤيػة مبلمحيػا  البعد المعرفػي بػأف الجثػة "لصػالح حػزـك
كتركيػا تسػػبح فػػي السػطح نحػػك البحػػارة الػػذيف تمقػكا بػػدكرىـ الجثػػة كتركػكا "سػػعيد "يرتػػاح مػػف 
التعػػب كىػػي حالػػة )ال جيػػؿ(،فيككف البحػػارة  عامػػؿ مرسػػؿ إليػػو مػػؤكؿ لمفعػػؿ المنجػػز مػػف 

 )جندم فرنسي( ، كقامكا طرؼ الذات ، حيث اكتشفكا أف مبلمح الجثة ىي لرجؿ غريب

بإخبار الذات العاممة " سعيد" بذلؾ، فتنتقػؿ الػذات مػف حالػة ) جيػؿ(  لعػدـ رؤيػة  مبلمػح 
الجثة   تحت البحر كفي االعتقاد بأنيا لكالده إلى حالة )المعرفػة ( كاكتشػاؼ  ىكيػة الجثػة 

مػف ىػكل الخيبػة بأنيا )لجندم فرنسي( بعد رؤية مبلمحيا، كىنا تنتقؿ الػذات االسػتيكائية  

 كينكنة

 ال كينكنة

 ظيكر
االعتقاد بأف الجثة لصاح حزـك  -

ىر اظال،كمحاكلة استخراجيا كىك 
 )جيؿ(كالبحارةسعيد لدل 

بأف يككف كالده عمى قيد سعيد  أمؿ -
استخراجيا / مجثة و لاستخراجالحياة. أثناء 

معتقدا  نحك البحارةكتركيا تسب  في السط  
 بأنيا لكالده.) ال معرفة(

ترؾ الجثة عند البحارة) ال          -
، اعتقاد سعيد بمكت (جيؿ

 كالده كعدـ رؤية مالم  الجثة

معرفة القارئ  بمكت صال       -
حزـك  كبأف الجثة المكجكدة في 

ىي لجندم فرنسي /كرؤية البحر 
مف  ذلؾ مالم  الجثة كاكتشاؼ 

 كالبحارة)معرفة(.طرؼ سعيد 

 ال ظيكر



 

 

باالعتقػػاد بمػػكت كالػػده إلػػى ىػػكل األمػػؿ باالعتقػػاد بػػأف كالػػده عمػػى قيػػد الحيػػاة كاألمػػؿ فػػي 
 العثكر عميو .

كيككف الجزاء في البرنامج السردم المعرفي بأبعاده الثبلثة :) بعد معرفي ،كبعد      
ردية كمعرفة تداكلي ، كبعد استيكائي ( ، فالمعرفي باكتشاؼ ما ىك ظاىر في البنية الس

أف الجثة التي استغرقت أياـ لمبحث كانت لرجؿ غريب)جندم فرنسي(، كالبعد التداكلي 
مف خبلؿ كجكد  تقييـ البحارة )العامؿ المرسؿ إليو(   ك "سعيد")الذات العاممة( الفعؿ 
المنجز كذلؾ بشعكرىـ  بالخيبة في اعتقادىـ  بغرؽ "صالح حزـك " ، كالبعد استيكائي 

اء شعكر الذات االستيكائية "سعيد "بالخيبة لفشؿ عممية اإلنجاز المتكررة  ألجؿ كذلؾ أثن
جثة رجؿ غريب)جندم فرنسي( كالشعكر باألمؿ باالعتقاد  أف كالده مازاؿ عمى قيد 
الحياة.  كىك األمر الظاىر في البنية السردية كفي باطنيا ىك معرفة القارئ كالمؤلؼ 

" كىي الحقيقة  الكامنة  في البنية السردية. بمكت" صالح حزـك

كال ينتيي طكر الجزاء في البرنامج السردم لمذات "سعيد" باكتشافو  بأف الجثة        
ليست لكالده ، بؿ تتطكر األحداث مما يجعؿ دخكؿ عامؿ معارض جديد متمثؿ في 

" ، كما في قكلو  إلى فقد قادكني :» "السمطات الفرنسية" التي قامت باعتقاؿ" سعيد حزـك
النظارة ، كعذبكني كثيرا كي أخبرىـ أيف كالدم ، كلما كنت أجيؿ مكانو ، فقد ذىبت 

الممفكظ نجد أف السمطات  كمف. (1)« جيكدىـ سدل، كفي اليـك التالي أطمقكا سراحي...
الفرنسية قامت في البداية باستجكاب "سعيد" عف كالده، كحيف فشمكا  أطمقكا سراحو بعد 

ة الثانية قامكا باعتقالو بدال عف كالده كألجؿ الجثة التي قاـ باستخراجيا تعذيبو ، كفي المر 
كاعتقمكني ثانية قمت لممحقؽ كؿ ىذا لكنو لـ يقتنع ، أمر بسجني » مف الباخرة الغارقة 

، كفي ىذه المرة تكسع معي في التحقيؽ كفت  دفتر الجثة الغريبة كاعتبركني مسؤكال 
كالجثة كانت في الباخرة. كالباخرة غرقت قبؿ  –ت لو قم-عف بحار فرنسي غريؽ )كيؼ؟

عاـ كامؿ ؟( ، كقاؿ المحقؽ: ) أنت كجدتيا بعد ىذا العاـ كأنت مسؤكؿ عنيا... كاف 
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يجب أف تحافظ عمييا أك تخبر السمطة بدال مف أف تمثؿ فييا  كتركتيا  لكحكش 
(1)« البحر

 المختمطةإلى المحكمة  أنكرت أنني مثمت فييا ، لكف المحقؽ أحالني»)..( ،  
في حمب ، كىناؾ طالب النائب العاـ الفرنسي بسجني قائال: ىذه جريمة بحؽ اإلنسانية 

 .  (2)«الدافع إلييا الكره كالكحشية كمقاكمة السمطة الفرنسية 

 

ككاف العامؿ المعارض  كالمضاد )السمطات الفرنسية( التي انزلقت إلى  ذات عاممة       
) سػػجف "سػػعيد" لػػثبلث سػػنكات( فػػي البرنػػامج السػػردم المضػػاد، ككػػاف  لتحقيػػؽ المكضػػكع

العامؿ المساعد في البرنامج المضاد ىك عثكر" سعيد" عمى جثة )جندم فرنسػي( غريػؽ ، 
كدافػع عنػي أحػد المحػاميف العػرب ، » ككاف العامؿ المساعد" لسعيد" ىك كجػكد المحػامي 

رنسػػية ، ككانػػت فرنسػػا تسػػتعمر كدافعػػت عػػف نفسػػي مػػا اسػػتطعت لكػػف المحكمػػة كانػػت ف
كمنػو يمكػف  . (3)«سكرية كتريد االنتقاـ مػف أبنائيػا ،فحكػـ عمػي بالسػجف ثػالث سػنكات 

 تحديد البنية العاممية لمبرنامج السردم  المضاد كاآلتي :

 

 

  

 إدخاؿ" سعيد" إلى السجف                            

    
     

 السمطات الفرنسية -                                            المحقؽ                    -
 .المحكمة  -                                             السمطات الفرنسية      -

                                                             

المصدر السابؽ ،ص ف. - (1)  
.42ر نفسو ،ص المصد -  (2)  
المصدر نفسو ،ص ف. - (3)  

 المكضكع يوالمرسؿ إل المرسؿ



 

 

 

 

 

 

نبلحػػػػػظ نجػػػػػاح البرنػػػػػامج السػػػػػردم المضػػػػػاد بإدخػػػػػاؿ "سػػػػػعيد" إلػػػػػى السػػػػػجف  كالمعيػػػػػؽ     
دم المعرفػي لمػذات "سػعيد") فػي مكاصػمة بحثػو عػف كالػده  كالمعارض بالنسبة لمبرنػامج السػر 

الػػذم يعتقػػد بأنػػو  عمػػى قيػػد الحيػػاة(،  كبالمقابػػؿ فػػإف البرنػػامج السػػردم المضػػاد  ىػػك جػػزاء 
الػػذات "سػػعيد" بعػػػد اسػػتخراج الجثػػػة مػػف البحػػػر فػػي البعػػػد التػػداكلي ، المتمثػػػؿ فػػي العامػػػؿ 

فعػؿ المنجػز مػف طػرؼ الػذات باتيامػو المعارض )السمطات الفرنسية( كالتي قامت بتقييـ ال
بتيمة التمثيؿ في جثة )جندم فرنسي(، ككانت العقكبة ب: )ثبلث  سنكات سجنا(، فيككف 
بػػذلؾ انػػزالؽ العامػػؿ المعػػارض السػػمطات الفرنسػػية إلػػى خانػػة عامػػؿ المرسػػؿ إليػػو المػػؤكؿ 

كػت كأنػا : فحكػـ عمػي بالسػجف ثػالث سػنكات ، أدر »لمفعؿ ، إذ نجد الذات" سعيد " يقػكؿ 
أرمى في الزنزانة ، أنني حكمػت نيابػة عػف كالػدم ، كأننػي فديػة عنػو ، كأف مػا اعتزمتػو 

 (1)«كالبحر معا ّيتحقؽ فأنا أسمؾ طريقو في البر

كيمكف ضبط أطكار الخطاطة السردية في البرنػامج السػردم لمػذات "سػعيد" نحػك تحقيػؽ    
 المكضكع استخراج الجثة  كما في الجدكؿ اآلتي :

 الجزاء االنجاز الكفاءة تحريؾال

 كينكنة الكينكنة فعؿ الكينكنة كينكنة الفعؿ فعؿ الفعؿ
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 المعارض الذات

العثكر عمى جثة -
 جندم فرنسي

 المحكمة الفرنسية -

 السمطات الفرنسية -

 محامي سعيد -

 إصرار سعيد عمى اإلنكار -

 المساعد



 

عبلقة المرسؿ  -
البحار بدر كالبحارة 

بإخبار الذات 
 "سعيد" بغرؽ كالده

عبلقة المرسؿ  -
العامؿ االستيكائي 

كالبعد المعرفي 
كالبعد التداكلي 

 لمذات

عبلقة الذات  -
بالمكضكع البحث 

ة بالغطس عف الجث
 كالغكص ألياـ

عبلقة الذات  -
بالمكضكع القيمة 
 )العثكر عمى كالده(

عبلقة الذات  -
بالمكضكع 

 )استخراج الجثة(

عبلقة المرسؿ  -
 البحارة بالذات

عبلقة المرسؿ  -
إليو البحارة 

كالسمطات الفرنسية 
 بالذات

عبلقة المرسؿ  -
إليو البعد 
االستيكائي 

كالتداكلي كالمعرفي 
 بالذات

 

ككما نبلحظ تداخبل في البرامج السردية مػف البرنػامج السػردم الػرئيس" لسػعيد" ، كالبرنػامج 
السردم المضاد كالبديؿ  لمذات" السمطات الفرنسية" ، كيمكف أف نمخص ذلؾ في البرنػامج 

 السردم المضاد كاآلتي: 

 

  

 البرنامج السردم لمعامؿ الجماعي)السمطات الفرنسية(               
 البرنامج السردم

 
 الكضعية   المكضكع    العامؿ     



 

 

البرنػػػػػامج السػػػػػردم -
 الرئيس

 
البرنػػػػػامج السػػػػػردم -

 المساعد 
 
 

 

 السمطات الفرنسية         - 
 المحكمة-
  
 المحقؽ-
 
 
 
 

إدخػػاؿ سػػعيد لمسػػجف بػػدال 
 عف كالده

 
 اعتقاؿ "سعيد" -
 ك استجكابو 

 عامؿ مساعد :
 المحقؽ-
ؿ العثػػكر عمػػى جثػػة لرجػػ-

 فرنسي

 الييمنة-
 
 
 مقاكمة-
باإلنكػػػػػػػػػار -

 كبكجكد
  محامي

 

 تحكؿ   
 
 البرنامج السردم -

 المساعد
 
 البرنامج السردم -

 الرئيس
 

  
السمطات الفرنسية -

  
 

السمطات الفرنسية-  
 كالمحكمة الفرنسية
 

 

 
تكجػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػعيد إلػػػػػػػػػػػػى -

 المحكمة الفرنسية 
 
 الحكـ بثبلث سنكات-

 
 المقاكمة-
 
 
 الييمنة-

" إلػػػى         نبلحػػػظ نجػػػاح البرنػػػامج السػػػردم المضػػػاد كالمعػػػارض بإدخػػػاؿ" سػػػعيد حػػػزـك
السػػػػػجف ثػػػػػبلث سػػػػػنكات بػػػػػدال مػػػػػف كالػػػػػده الغائػػػػػب ، كمػػػػػا داـ أٌف الجثػػػػػة اكتشػػػػػفت  بأنيػػػػػا 
لبحار)جنػدم فرنسػي( فقػػد بػدأ األمػػؿ يتصػاعد لػػدل الػذات" سػػعيد " بػالعثكر عمػػى كالػده قيػػد 

 الحياة في مكاف ما .

ي البرنامج السردم  المعرفي لمذات "سعيد" نحك تحقيؽ المكضكع )االعتقػاد كمنو فالجزاء ف
بمػػكت كالػػده( كػػاف نقطػػة انطػػبلؽ لرحمػػة البحػػث مػػف جديػػد عػػف كالػػده  فػػي المرحمػػة الثانيػػة 



 

كذلؾ بعد خركجو مف السجف  ، كىنا نحك المكضكع )االعتقاد بػأف كالػده  عمػى قيػد الحيػاة 
" مف كضعية )المكت( إلى كضعية )الحياة(.( ، كبذلؾ ينتقؿ البحث عف" صالح   حزـك

 الخطاطة االستيكائية: -1-2

لذات في البرنامج السػردم سػنتتبع ابعد تتبع المسار السردم لسمسمة الحاالت  لفعؿ تحكؿ 
المسار االستيكائي لمذات االستيكائية ، ك التي يمكف دراستيا بعد دراسة الخطاطة السردية 

سػػػػردية تقػػػػـك عمػػػػى كجػػػػكد أربعػػػػة أطػػػػكار لفعػػػػؿ التحػػػػكؿ ىػػػػي : ، فػػػػإذا كانػػػػت الخطاطػػػػة ال
)التحريػػؾ، كالكفػػاءة ،كاإلنجػػاز ،كالجػػزاء( ، فػػإف الخطاطػػة االسػػتيكائية  تتكػػكف مػػف مراحػػؿ 

؛ بمعنػى مػف العمػؽ  (1) «تبػيف تػدرج اليػكل مػف المسػتكل العميػؽ إلػى المسػتكل السػطحي»
ي الخػػارجي ، كمػػا نبلحظػػو  مػػف النفسػػي الػػداخمي لمػػذات االسػػتيكائية إلػػى المسػػتكل السػػطح

 تغٌير كتكتر كاضطراب جسمي.

كلدراسة الخطاطة االستيكائية لمذات االستيكائية "سعيد " فػي البرنػامج االسػتيكائي المتمثػؿ 
 في)األمؿ في العثكر عمى كالده عمى قيد الحياة(  نقؼ عمى ضبط المراحؿ اآلتية:

لذات االستيكائية " سعيد " ينتاب ا :(L’eveil affectifاالنكشاؼ الشعكرم:) -1
شعكر بالقمؽ أثناء سماعو مف البحار "بدر" بأف البحارة يريدكنو في أمر ىاـ ، 
يتطكر إلى  حالة مف التكتر كالخكؼ أثناء سماعو لمبحار "أحمد المستكفي" الذم 
قاـ بإخباره أف كالده لـ يخرج إلى سطح الماء ، كأنيـ كانكا يبحثكف عنو كلـ يعثركا 

 . فتظير الذات االستيكائية  "سعيد " متمبسة بيكل الخكؼ  فالشعكر بالقمؽ عميو 

كالخكؼ الذم يظير عمى الذات ىك   (1) «تكتر انفعالي كاضطراب نفسي كجسمي »ىك
_ سماع (2)«حالة شعكرية كجدانية يصحبيا انفعاؿ نفسي كجسمي بسبب مؤثر خارجي»

يكلد اإلحساس بالخطر كيظير كينكشؼ "سعيد" لكبلـ البحار" أحمد المستكفي" _ مما 
شعكر الخكؼ عمى الذات االستيكائية مف خبلؿ االنفعاؿ الجسدم بالحركات كالصراخ 
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لفكرة غرقو ىؿ أصابو مكركه....ضربت  ارتعدتصحت كقد :» ،  كما في الممفكظ 
العميؽ الداخمي لمذات االستيكائية إلى  المستكل مف الخكؼ فيتمظير.(3)«عمى رأسي 

ستكل السطحي الخارجي بتغير الحالة الجسدية مف خبلؿ)صحت، ارتعدت ،ضربت الم
 عمى رأسي ( فالتغير بدأ مف الحالة النفسية لمذات إلى الحالة الجسدية ليا .

تبدأ الكتيرة النفسية لمذات االستيكائية بتصاعد ، كذلؾ  : (La disposition)االستعداد
أكثر مف  أدركت» ممية استخراجو لتكنات الغاز ، بعد االقتناع بمكت كالده غرقا أثناء ع

 . (4)« الجميع بأف كالدم غرؽ

كيككف طكر االستعداد متعمؽ بالذات االستيكائية "سعيد" مف خبلؿ تحديد الكفاءة في 
الخطاطة السردية فيبرز االستعداد االستيكائي مف خبلؿ كجكد الجيات األربعة لمفعؿ 

المعرفة( لفعؿ االنفعاؿ الجسدم مف حركة كاضطراب ك )اإلرادة، كالكاجب، كالقدرة، ك 
يتحدد االستعداد مف الجيات المضمرة لمفعؿ االستيكائي )اإلرادة ، كالكاجب (المحددة 
لمتأسيس مف خبلؿ شعكر الذات بالقمؽ كالخكؼ  كالحزف، كىي الحالة النفسية المؤدية إلى 

عرفة، كقدرة(الفعؿ االستيكائي اضطراب كما في الجيات المحينة لمفعؿ االستيكائي )م
 المحدد لمتأىيؿ فيتمظير لنا التغير كاالنفعاؿ عمى "سعيد " مف خبلؿ 

 

)االرتعاد، ك الحركة، كالصراخ، كالبكاء، ك الضرب عمى رأسو (، كيمكف تكضيح ذلؾ في  
 الجدكؿ اآلتي:

 نحك الفعؿ االستيكائي ←     االستعداد           
 الجيات المضمرة: 
 رادة فعؿ البحث.إ-
كاجب فعؿ البحث -

 كالغكص.

 الجيات المحينة:
معرفة فعؿ  -

 البحث.
قدرة فعؿ البحث -

 حالة النفس:
الشعكر بالخكؼ -

 كالقمؽ كالحزف.

 حالة الجسد:
انفعاؿ مف خبلؿ -

ارتعاد كحركة كصراخ 
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(4)
                    المصدر نفسه ،ص ن.                                                                                                             -



 

 كالغكص.
 

 كبكاء.

 

مذات كىك مرحمة أساسية ل (:Le pivot passionnel:)القطب االستيكائي -2
كىنا  (1)االستيكائية حيث تدرؾ معنى االضطراب الذم تشعر بو كتكتشؼ الصدمة 

يكتشؼ "سعيد " بأنو يتيـ ك أف كالده قد غرؽ في البحر كما في البعد المعرفي ؛ 
 حيث تدخؿ الذات مرحمة الحزف الشديد كالشعكر باليتـ لفقداف األب.

عنيا الذات  تالتي عبر كنجد عاطفة الحزف الشديد  (:L’émotion)العاطفة -3
إنو في الباخرة....كالدم ما يزاؿ في الباخرة ، كقد » االستيكائية "سعيد" بالبكاء 

(2) «مات كالدم ، كانفجرت باكيا ، كشرعت أركض باتجاه الباخرة
فالبكاء ىك . 

تعبير خارجي لمحالة النفسية الداخمية لمذات، كتصبح عاطفة الحزف حدث استيكائي 
ب التي جعمتو يغطس مرات عديدة ،كألياـ مقاكما التعب كتمكث الماء مع عاطفة الح

 ألجؿ استخراج جثة كالده.
مف خبلؿ استخراج  الطكر يتمظير ىذا ( :La moralisationالتقييـ األخالقي:) -4

الجثة التي اكتشفت الذات بأٌنيا لبحار غريب)جندم فرنسي( ، ككاف تقييما إيجابيا 
كر الداخمي بأمؿ كذكب في إيجاد كالده عمى قيد الحياة بالنسبة لمذات ، كىك الشع

 .(1)«كفي أمؿ كذكب يداعب النفس المميكفة رحت أتخيؿ كالدم سميما «

كأما التقييـ السمبي فيك متمثؿ في دخكلو إلى السجف لثبلث سنكات مف طرؼ السمطات 
كبتيمة  الفرنسية بسبب استخراج الجثة التي تبيف أنيا لبحار غريب )جندم فرنسي(

    التمثيؿ فييا.

                                                             
(1)-voir,Jacques Fontanille,S’emiotique et Litt’erature  Essais de m’ethode ,p :80. 
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 كالمكضػػكع سػػعيد"" لمػػذات المعرفػػي السػػردم : البرنػػامجالثانيػػة المرحمػػةثانيػػا:  -
الحيػػػاة كالسػػػعي لمبحػػػث عنػػػو (، كالبرنػػػامج  كالػػػده عمػػػى قيػػػد بػػػأف االعتقػػػاد)

 : االستيكائي لو ) األمؿ في العثكر عميو(
لمكضكع )السفر بحثا عف كتحدد ىذه المرحمة محاكالت" سعيد "المتكررة نحك ا         

كالده( ، فكانت ىذه المحاكالت بمثابة برامج سردية مساعدة لمبرنامج السردم المعرفي  
أف كالده عمى قيد الحياة( ، كيمكف الكقكؼ عمى البرامج السردية بكالمتمثؿ في )االعتقاد 

 المساعدة لمذات "سعيد" كاآلتي:

 

كيقػػػـك  مػػػى مركػػػب الػػػريس عبػػػدكش(:)السػػػفر ع (:1البرنػػػامج السػػػردم المسػػػاعد ) -1
( عمى سمسمة مف الحاالت ك التحكالت لفعؿ  )السػفر لمبحػث 1البرنامج السردم المساعد )

عف كالده(، ك التي يمكف الكقكؼ عمى جكىرىا مف خػبلؿ ضػبط أطػكار الخطاطػة السػردية 
 كاآلتي:

 التحريؾ:1-1

 

 

نحك  "سعيد"مذات ل فعؿ الفعؿ ( يبدأ طكر التحريؾ انطبلقا مف المحظات األكلى) ل       
تحقيؽ المكضكع )البحث عف كالده( في المرحمة الثانية ، كذلؾ بشعكر الذات االستيكائية 

كما في  امفقكد معتقدة بذلؾ أنو،  إيجاد كالده عمى الحياةبكجكد أمؿ في "سعيد "
يمكف  ...كالدم غائب مفقكد ، ضاع في البحر.. لكنو ليس بغريؽ كال ميت..«:الممفكظ

أف نقكؿ أم شيء ، إال تمؾ الكممة الرىيبة : مات.. سأقكؿ ألمي : لـ أعثر عميو.. 



 

معنى ىذا أف األمؿ لـ ينقطع قد ال يككف ىذا األمؿ حقيقيا ، كال أمال كامال ، لكنو أمؿ 
 .(1)«عمى كؿ حاؿ ، إنو تأجيؿ لإلعالف الفاجع..

صػالح "مف كضعية االقتناع بمكت معرفي في البعد ال  "سعيد "ككما نجد انتقاؿ الذات     
كعمػػي أف  « : بإمكانيػػة كجػػكده عمػػى قيػػد الحيػػاة حيػػث يقػػكؿإلػػى كضػػعية االقتنػػاع  "حػػزـك

يمت...ثـ إنػو لػـ يمػت حقيقػة، لػك مػات أيػف جثتػو ؟ البحػر ال يحػتفظ  أؤكد أف كالدم لـ
ريػػد ، بالجثػػث فػػإف مصػػيره مػػا زاؿ مجيػػكال ، كىػػذا يعطينػػا الحػػؽ فػػي أف نقػػدر فػػي مػػا ن
.  (2)«كننتظػػػر  مػػػا نشػػػاء...إنو يسػػػم  لنػػػا ، نحػػػف بالػػػذات أف نثػػػؽ أنػػػو مػػػا زاؿ حيػػػا

سأعكد إلى ىذه السفينة  ، غدا سأعكد يجب أف أتأكد ....يسرني أال تكػكف الجثػة )..(»
ىػذا  زلكػي أعػز  أيضػافييا ، كأف يظؿ أممي بحيػاة كالػدم قائمػا ، لكننػي سػأغكص فييػا 

 .(3)«األمؿ ، أجعمو يقينا...

"  فػػي البحػػر، أدل ىػػذا إلػػى اعتقػػاد "سػػعيد"          كنظػػرا لعػػدـ كجػػكد جثػػة " صػػالح حػػزـك
لقػد  «بأف كالده  عمى قيد الحياة  ،  حيث بدأ األمؿ يزداد أكثػر فػي البحػث كالعثػكر عميػو 

غػػاب كالػػدم فػػي البحػػر ، ىػػذا مػػا أسػػتطيع تأكيػػده غػػاب دكف أف يتػػرؾ أثػػرا ، ىػػك يعػػرؼ 
، لعمو فعؿ ذلؾ مػف بػاب االحتيػاط ، لػيس مػف عادتػو أف يفعػؿ ذلػؾ ، لماذا لـ يترؾ أثرا 

عنػػا إلػػى ىػػذه الدرجػػة ، لكنػػو شػػاء ذلػػؾ، فمػػيكف مػػا شػػاء تظػػؿ إرادتػػو  أبنػػاءهأف يخفػػي 
 .(1)«مقبكلة ...

"  إلى كضػعية االقتنػاع        كنجد انتقاؿ" األـ" مف كضعية االقتناع بمكت " صالح حزـك
تي اقتنع بيا "سعيد" ألننا نجدىا في النياية تعػكد إلػى االقتنػاع بعيشو كلكف ليس بالدرجة ال

 بمكتو أما "سعيد "فيظؿ يعيش ىذا الكىـ كالياجس في العثكر عميو طكاؿ حياتو.

                                                             
 .20حنامينة ، الكتاب الثاني ، الدقؿ )مف حكاية بحار( ، ص  - (1)

.25المصدر نفسو ،ص  - (2)  
المصدر نفسو ،ص ف. - (3)  

  .26المصدر السابؽ ،ص  - (1)



 

 

" نجد الممفكظ:        كقد شرعت أمي  «كفي الكضعية األكلى االقتناع بمكت "صالح حزـك
نفسػػيا عمػػى صػػدرم كىػػي تسػػأؿ : منػػذ رأتنػػي تمطػػـ خػػدييا ، كتضػػرب صػػدرىا ، كألقػػت ب

 بصكت باؾ ، زاعؽ: 

 أيف أبكؾ يا سعيد؟ -

 أبي سافر في البحر...-  

 كصاحت مكلكلة... -

 ! ال ، ال ..أبكؾ غرؽ...ككنت تبحث عنو...أبكؾ غرؽ...أبكؾ مات )...( يا أمي -  
 ..أبي لـ يمت...لـ يغرؽ البحارة قالكا أنو ذىب في البحر. ! يا أمي

نؾ تبحث عنو...البحار  -    ة قالكا أنو غرؽ ... منذ الصباح قالكا إنو غرؽ... كا 

 بحثت عنو طكيال... لك غرؽ لكجدتو)...(. -

 البحر كبير ..أيف أتجده في البحر؟ لك كاف حيا لعاد إلى البيت. -

 ! التقطت العبارة األخيرة كقمت- 

 

 .(1)«كالدم ال يستطيع العكدة إلى البيت .. كأنت تعرفيف ىذا  -  

" عمػى قيػد الحيػاة بقػدر اقتناعيػا بأنػو ميػت        نبلحظ عدـ اقتناع األـ بأف "صالح حزـك
أنا ال أصدؽ .. ال أصدؽ .. انػتـ تضػحككف عمػي  -زعقت أمي :  «كقد غرؽ في البحر 

.. صػػال  غػػرؽ ...أيػػف جثتػػو ؟ دعػػكني أراه... دعػػكني أكدعو...أكممػػو.. أرل كجيػػو... 
 .(2) «لبحر؟لماذا لـ تخرجكه مف ا
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 .29المصدر نفسو ، ص   -(2)



 

 

" كػاف عػامبل مسػاعدا عمػى تعميػؽ الرجػاء كاألمػؿ لػدل        إف اختفاء جثة " صالح حػزـك
كنػػت قػػد  «"سػػعيد" ك"أمػػو" ك"البحػػارة "، بإمكانيػػة كجػػكده عمػػى قيػػد الحيػػاة ، فػػي مكػػاف مػػا 

خرجت إلى باحة البيت ، تكصؿ البحار العجكز إلى تيدئة العائمة ، عاد األمػؿ إلػى أمػي 
تدرؾ أف ما قيؿ غايتو طمأنتيا ، إال أنيا تعممت بعدـ العثكر عمى الجثػة ، قالػت ، كانت 

التعمؽ برجػاء فػي  في نفسيا ) لك غرؽ لظيرت جثتو( كاف اختفاء الجثة عامال مساعدا
3)«كاه أف نفسي تعمقت بيذا الرجاء كما أزاؿ في قمب كؿ شدة عمى البر كالبحر

.  

 

" نبلحظ انتقاؿ "سعيد" ،كاأل      ـ، كاألىؿ مف كضعية عدـ االقتناع بأف " صالح حزـك
عمى قيد الحياة  إلى االقتناع بذلؾ ، كالعامؿ المساعد كالمغذم لؤلمؿ في البعد 

 االستيكائي ىك عدـ إيجاد جثتو ، كيمكف أف نكضح ذلؾ كاآلتي:

 

 

 

 االقتناع                    عدـ االقتناع 

 

 دـ االقتناعال ع                          
"  باالنتقاؿ مف كضعية" اليقيف بالمكت"        كيمكف تكضيح كضعية  " صالح حزـك

)أثناء البحث عنو في البحر( إلى كضعية" اليقيف  بالحياة" )لعدـ إيجاد جثتو( كما في 
 الشكؿ اآلتي:

                                                             

.33، 32فسو ،ص المصدر ن - (3)  



 

 

 يقيف بالحياة         يقيف بالمكت                 

 

 ال يقيف  بالمكت)شؾ(                                   
 

إال أف إدخاؿ "سعيد" إلى السجف ثبلث سنكات مف طرؼ السمطات الفرنسية كاف       
عامبل معارضا أماـ تحقيؽ اليدؼ المنشكد ك ىك) العثكر عمى كالده( مما أضحت الذات 

يتو داخؿ االستيكائية "سعيد" في كضعية فقداف القكة ك المقدرة كالمقاكمة  في تحمؿ كضع
. يتكأ عمى الجدراف دكف أف يجد قكة عمى الحركة فارقتو .. «السجف كما في قكلو : 

حالة النشاط التي عاد بيا مف التنفس ، كاف السقؼ يبدكا جيما في عينيو صار ييبط 
حتى أحس أنو يكاد يالمس رأسو ، غدا  السجف عمبة صدئة ما تنفؾ أكثر فأكثر ، 

المقاكمة ، إنو يتفكؾ ، أعضاء جسمو تتراخى ، ينفصؿ  استشعر فقداف القدرة عمى
كيؼ أقضي ثالث سنكات في ىذا  ! بعضيا عف بعض ، قاؿ في نفسو : ) يا رب

الجحيـ؟ إنني أتالشى... صرت كخرقة إذا جاء أحد كضربني فال قدرة لي عمى الرد  ال 
 .(1)«قدرة لي عمى الدفاع عف نفسي ، ىـ ثقيؿ يجثـ عمى صدرم 

فالشعكر بالفردانية كالكحدة كفقداف المقدرة كىبكط اليمة حاؿ دكف المقاكمة كالصبر        
داخؿ السجف  فأضحى بذلؾ المكضكع  في البعد المعرفي عنده ىك )البحث عف الحرية( 
، كفي تحقيؽ ذلؾ ستككف خطكة نحك تحقيؽ المكضكع اليدؼ كىك ) العثكر عمى كالده(  

لقد تعممت  «إال أف العامؿ المساعد لدل الذات ىك النسياف  في البرنامج السردم المعرفي
أف أنسى ، تعممت أف أرضى ، تعممت أف أعيش ، يكما بيكـ ، ككأف السجف بيتي ، 
ككأف حياتو حياتي ،  كالسجناء فيو إخكتي أىمي ما داـ كضع كاحد يجمعنا ، كأمنية 

                                                             
 .75المصدر السابؽ ، ص  -  (1)



 

ف الذيف في الداخؿ ألسباب كاحدة تداعبنا ،  كعدك كاحد ىك القيد ،  يغؿ أيدينا نح
(2).»مختمفة ، مصدرىا كاحد ىك البؤس الذم يكحدنا 

     

مكضكع في البعد  ىك بمثابة  الحرية عف كالبحث قيد لمذات "سعيد "  بمثابة ىك  فالسجف
...ثالث سنكات مف العمر ، مف الشباب ، انطكت  « القيد ىذا مف المعرفي   بالتحرر

أقؿ متى ، عمى ليفتي أف تككف تمؾ المحظة مف االنعتاؽ حيف  بيف جدرانؾ األربعة ، لـ
شعكر بالحجز إذ ىك إحساس يرافؽ السجيف في  أتخطى عتبتؾ كال قيد كال حارس كال

 .(3)«صحكه كمنامو 

تتحٌدد المقكلة السردية ،  بالتقابؿ الداللي بيف كضعية الذات أثناء القيد في السجف    
مف ىذا القيد ، فالسجف بما يعنيو دالليا تقييدا لحركة اإلنساف ككضعية الذات أثناء التحرر 

يعد عامبل معارضا لبرنامج "سعيد"  )البحث عف كالده( الذم ىك بحاجة إلى الحرية مف 
 ىذا القيد لتحقيؽ مكضكعو .

كبذلؾ كاف خركج "سعيد "مف السجف يمثؿ منعرجا ىاما نحك مرحمة ثانية ، كىي :     
، فالذات "سعيد "عمى يقيف بأنو مازاؿ عمى قيد الحياة ، كأنو يعيش في  )البحث عف كالده(

ثالث سنكات في السجف ، ثالث دقائؽ في  «مكاف بعيد عف عيكف فرنسا ، كأعكانيا 
السجف ، ثالث ثكاني في السجف انتيى كؿ شيء ، كمف جديد كجدت نفسي طميقا ، 

 .(1)«مكس..الحياة بأسرع مف قدرتنا عمى رصدىا ، ترم  كفرس ش

كيمثؿ خركج "سعيد" مف السجف نقطة انطبلؽ ككضعية بدئية نحك رحمة البحث عف     
كالده الذم شكؿ غيابو  الطكيؿ باعتباره مفقكدا  لدل األىؿ. كبذلؾ نجد قيمتيف  

" يعني )حضكره( أك   متضادتيف )الحضكر  الغياب( فعدـ  البحث عف "صالح حزـك
)غيابو( . كحيف كاف" سعيد" في السجف كاف يستعيد كبلـ  كجكده مقابؿ البحث عنو يعني

كالده كيحمـ بو حيث سمح لسجيف معو أف يقـك بكشـ صكرة مركب كأمكاج  عمى زنده 
                                                             

(2) _
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  .88المصدر نفسو ، ص  - (3)
  .100المصدر السابؽ ، ص - (1)



 

 

منذ ذلؾ اليـك حممت لكحة المركب المبحر عمى «ليذكره بالبحر كبكالده حيث نجده يقكؿ:
لمركب ، كأحس أف عالـ الماء كنت أشمر الكـ في أكقات كثيرة ،   كأرل إلى ا زندم ...

انفت  لي ، كأف كالدم ، مف كسط المجة يناديني... فأركح في شبو حمـ ،   شاردا كما 
حكلي مناجيا المركب برفؽ:)يا عزيزم...أيتيا الحمامة الطائرة عمى أعراؼ 

 .(2)«المكج...أحفظ كالدم....أعده إلي...إنني أنتظره...

عمػػػى مقاكمػػػة السػػػجف كالشػػػعكر بالراحػػػة فالكشػػػـ يػػػذكر  فالكشػػػـ كػػػاف عػػػامبل مسػػػاعدا       
سػػعيد بكالػػده كبػػالبحر كالمركػػب ،  فالكشػػـ كعبلمػػة كرمػػز ىػػك مسػػاعد عمػػى التػػذكر كترسػػيخ 
حبػػو لكالػػده كالبحػػث عنػػو  كحبػػو لمبحػػر فػػي ذاكرتػػو بعمػػؽ كمػػا فػػي قمبػػو كلمكشػػـ داللػػة عمػػى 

كؼ كالرىبػة بيػنيـ إال أف القكة أيضػا فػي اعتقػاد السػجناء فمػو  دكر مكضػكعي فػي زرع الخػ
"سعيد" كاف ييدؼ مف كضع الكشـ في زنده إال لكي يشعر بأنو قريب مف البحػر كالمركػب 
ككالده كلكي ال ينساه،  ك كما كاف لمكشـ دكرا استيكائيا في تحسيف الحالة النفسية لمذات ، 

لػػػى حيػػػث كػػػاف عامػػػؿ الػػػذات" سػػػعيد " فػػػي كضػػػعية االتصػػػاؿ بػػػالبحر كالمركػػػب ثػػػـ انتقػػػؿ إ
كضعية االنفصاؿ عػف البحػر أثنػاء سػجنو بػثبلث سػنكات. كيمكػف أف نحػدد ذلػؾ فػي شػكؿ 

 التحكؿ االنفصالي في الصيغة اآلتية:

 ـ "البحر"(   ) ذ ـ" البحر (                              ) ذ

كبعد الخركج مف السجف يعكد الذات مف جديد إلى البحر كالميناء كالمركب ،  فينتقػؿ      
ف حالػػػة االنفصػػػاؿ إلػػػى حالػػػة االتصػػػاؿ ،  كيمكػػػف تحديػػػد التحػػػكؿ االتصػػػالي كمػػػا فػػػي مػػػ

 الصيغة اآلتية:

 ـ "البحر"(   ) ذ ـ" البحر (                              ) ذ 
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كالمرافػئ  فتككف ذلؾ عكدة الذات إلى البحر لئلبحار ، كالبحث عف كالػده فػي المػكانئ     
إنػػو سػػيبحث عػػف ىػػذا الكالػػد ، فػػي كػػؿ مرفػػأ سيتنسػػـ  «منيػػا البعيػدة لعمػػو يجػػده فػػي أحػػد 

كالػده فػي  أخباره ،  سيبحث يسأؿ ،  يسمع إلى أقكاؿ البحارة كيختمط بيػـ ،  فػإذا عػرؼ
 .(1)«) أجؿ سأقصدىا ميما تكف نائية(  جية ما فيقصدىا ميما تكف نائية

ت إذ أصػبحت عمػػى كعمػى ىػػذا األسػاس فػػإف التحريػؾ يتمظيػػر فػي البعػػد المعرفػي لمػػذا    
" يعيش في مكػاف مػا كتنطمػؽ  رحمػة البحػث بعػد خػركج "سػعيد" مػف  يقيف بأف" صالح حزـك
السػػجف حيػػث يتعػػزز المكضػػكع )البحػػث عػػف كالػػده( بعػػد تحػػرره مػػف قيػػد السػػجف الػػذم كػػاف 

 عامبل معارضا كمعيقا في رحمتو. 

 

    

 :الكفاءة -1
ككفػػاءة فػػي كيفيػػة التعامػػؿ مػػع  إف فػػي عمميػػة اإلبحػػار عمػػى المراكػػب تتطمػػب خبػػرة       

المركػػب أثنػػاء العكاصػػؼ الشػػديدة ،  فكيػػؼ لمػػذات الغػػكص فػػي تجربػػة اإلبحػػار  ،  إال أف 
"سعيد "مستعد لمتعمـ كاالستفادة مف خبرات البحػارة ،  ك مػف الػريس الػذم يريػد السػفر معػو 

مع الػريس ، ...ىك اآلف يتعامؿ  «لتحقيؽ مكضكع القيمة لديو كىك )العثكر عمى كالده(: 
(1)«عمػػؿ عميػػو أف يفيػػـ ىػػذه الحقيقػػة مػػع صػػاحب مركػػب ، مػػع رب

. كػػاف قػػد عمػػؿ مػػع"  
الريس عبدكش" كىك زكج" كاتريف الحمكة" التػي كانػت عشػيقة لكالػده ، كالتػي مػا زالػت حتػى 
بعػػػد سػػػماعيا بخبػػػر غرقػػػو تكػػػف لػػػو المػػػكدة ك المحبػػػة   كحػػػيف عمػػػؿ عنػػػده "سػػػعيد" أراد أف 

 القادمة.يسافر معو في سفرتو 
فتصػػػميـ الػػػذات عمػػػى السػػػفر ، كأخػػػذ القػػػرار نػػػابع مػػػف كجػػػكد )جيػػػات الفعػػػؿ( مػػػف تأسػػػيس 
كتأىيؿ لمفعؿ فمف محددات التأسيس كمف الجيات المضمرة إرادة الفعؿ إذ نجد الذات قرر 
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...سأسافر يا أمي : فكجئت كقػد انقمبػت سػكينتيا إلػى تػكتر سػألت  «السفر نحك قكلو : 
 سعيد؟إلى أيف يا  -قمقة:

 سأسافر في البحر ، مع الريس عبدكش. - 
 كمف ىك الريس عبدكش ىذا؟ - 
 صاحب مركب ضخـ.... يعرؼ الكالد.. - 
 ىؿ لديو أخبار عنو؟ - 
 ال...كؿ ما سمع عنو أنو غرؽ في تمؾ الباخرة . - 
 كلماذا تسافر معو؟ - 
 سأعمؿ بحارا عمى مركبو. - 
 سافر أبكؾ؟ يا كيمي...تسافر كما -قالت نائحة: - 
 .(1) «أسافر لمبحث عنو....- 

تنبع اإلرادة مف إصرار الذات "سعيد" عمى السفر مع" الريس عبدكش" لمبحث عف كالده    
كالدم لـ يغرؽ  «،  كىذا ما يمميو عميو كاجبو نحكه ، كمؤشر كاجب الفعؿ نحك قكلو : 

 .(2) «...سأسافر كأبحث عنو... ىذا كاجبي 
مضمرة لمفعؿ نحك الجيات المحينة لمفعؿ ك المحددة لمتأىيؿ ، حيث كمف الجيات ال    

نجد الذات عمى معرفة بمخاطر كصعكبة السفر عمى البحر ،  كلكنو مصمـ عمى السفر  
ككؿ ما يعرفو أف كالده عمى قيد الحياة ،  كأنو في مكاف ما ،  كيجب العثكر عميو ،  

 حيث نجده يقكؿ:
 قاؿ ببركد: -» 
 أبي؟ أيف ثياب - 
 في الصندكؽ... - 
 سأرتدييا منذ الغد.. - 
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 ىؿ ترفض رجائي... - 
 عمي أف أبحث عف أبي. - 
أبكؾ مات....مات أنت ستمحؽ بو...كأبقى أرممة كيبقى إخكتؾ يتامى ، ىؿ    - 

 يعجبؾ ىذا؟
 قالتيا كانفجرت بالبكاء )..( ! آه يا ربي

 قاؿ سعيد مالطفا :
 
 
 
تقطعيف أممؾ مف الدنيا.. كالدم سيعكد... عمي أف أبحث  أبي لـ يمت...أنت كاىمة -

 .(1) «عنو...أنا مسافر...مع الريس عبدكش ...مركبو جديد كضخـ ككني مطمئنة...
) عمػي أف كيتمظير البعد المعرفي لمذات باإلصرار عمى السفر مف خبلؿ المؤشػرات:     

( ،  "فسػعيد" يريػد عنػوكالػدم سػيعكد... عمػي أف أبحػث ، أبحث عػف أبػي ، أبػي لػـ يمػت
إقناع كالدتو بكجكب البحث عف كالده ، إال أف كالدتو ترفض ذلؾ خكفا مػف فقدانػو  كيمكػف 

 تكضيح ذلؾ في الجدكؿ اآلتي:
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 االنجاز الكفاءة
 الجيات المضمرة

 
إرادة فعؿ السفر -  
كاجب البحث عف  -

 كالده

 الجيات المحينة
 
معرفة فعؿ السفر   -

 لمعثكر عمى كالده.
القدرة عمى فعؿ السفر  -

 لحبو لمبحر كاالبحار

 الجيات المحققة
 
سػػػػػػػػػػػفره مػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػريس  -

 عبدكش
 
 



 

 

 

    

كمنػػػو نبلحػػػظ امػػػػتبلؾ الػػػذات الكفػػػاءة نحػػػػك االنجػػػاز ،  حيػػػث تمتمػػػػؾ العناصػػػر العامػػػػة   
 كالمشكمة لمتأسيس كالتأىيؿ نحك تحقيؽ المكضكع )العثكر عمى كالده(.

 االنجاز: -2
يعػػد طػػكر االنجػػاز فػػي الخطاطػػة السػػردية لمػػذات  بمثابػػة) فعػػؿ الكينكنػػة ( فيػػك مرحمػػة     

التنفيػػذ كالشػػركع فػػي العمػػؿ ،  إال أف الػػذات "سػػعيد" تقػػؼ أماميػػا صػػعكبات كعراقيػػؿ نحػػك 
تحقيؽ المكضكع ،  كلعؿ العامؿ المعارض األكؿ في ىذه الميمة كالدتو التي ترفض بشدة  

يا كيمي...تسافر كما سافر أبػكؾ؟ )..( أنػا  «قكالت السردية اآلتية: فكرة سفره كما في الم
نصػػيبو منا....فريضػػتو عمينػػا  أقػػكؿ لػػف تسػػافر...يكفي فجيعتػػي بكاحػػد.... البحػػر أخػػذ

انتيت ، فمػاذا يريػد أكثر؟....البحػر غػدار، البحػر عػدك...ال تفكػر فػي السػفر ، لمػاذا ال 
 فسيا .كممات كالدؾ ن -تقنع بعممؾ في الميناء؟ 

 ىذه كممات جميع البحارة ، البحر لمرجاؿ.-

 لف تسافر..-

 سأسافر-

 
 

 
 
 

 التأىيؿ التحقيؽ التأسيس   

 عامؿ الذات سعيد



 

انتصػػبت كػػأف نابضػػا دفعيػػا إلػػى األعمػػى ، تقػػدمت منػػو بكجػػو مكفيػػرة ، كمػػف عينييػػا   -
قمػت لػؾ لػف  -يتطاير الشرر ، صفعتو بقكة ، دىشت ىي نفسيا كيؼ كاتتيا صػاحت : 

 . (1)«تسافر...

ي البدايػػة بالعػػدكؿ عػػف فكػػرة  السػػفر لكنيػػا فشػػمت إذ كجدتػػو كانػػت الكالػػدة تريػػد إقناعػػو فػػ  
عنيػػػدا كمصػػػمما عمػػػى السػػػفر ، ممػػػا اسػػػتفزىا ذلػػػؾ كزاد مػػػف غضػػػبيا ، إال أنيػػػا استسػػػممت 

عمػي أف أبحػث عنػو...أنا مسػافر مػع الػريس  «كيئست حيف كجدتو مصمما عمػى السػفر 
تسػمميا مػف الػريس عبدكش ... )...( ،خػذم ...قاليػا كأعطاىػا قسػما مػف النقػكد التػي 

عبدكش ، فمـ تمد إلييا يدا ، فزعت منيا ، تصكرتيا ثمنا لدـ ابنيا ككضعت يػدىا عمػى 
 .(1) «خدىا ككاصمت ذرؼ الدمكع بصمت ، كأنيا يئست فاستسممت...

 

كعميو فإذا كاف البرنامج السردم المعرفي الرئيس لعامؿ الذات ىك) البحث عف       
برنامج السردم المساعد )السفر كاإلبحار( ، فإف البرنامج كالده( متكقفا عمى نجاح ال

السردم المضاد أك المعارض لعامؿ الذات "األـ" ىك) رفض السفر( خكفا عمى فقداف 
ابنيا "سعيد" ، فكاف البرنامج السردم المضاد" األـ" ىك البكاء كالترجي ثـ الصراخ كصفع 

نفعالي لسماعيا  حديثو المصمـ فيو ابنيا صفعة قكية  كلقد حدث ذلؾ عفكيا كرد فعؿ ا
عمى السفر إال أنيا فشمت في تحقيؽ المكضكع )عدكؿ ابنيا عف فكرة السفر( ، فتياكت 
عمى الفراش كانفجرت بالبكاء كيفشؿ البرنامج السردم المساعد األكؿ لمبرنامج السردم 

ردم المساعد المضاد أك المعارض " لؤلـ" ، كالتي تسعى مجددا نحك تحريؾ البرنامج الس
الثاني حيث تنزلؽ "األـ" مف خانة الذات إلى خانة  المرسؿ لمذات "كاتريف الحمكة" لتحقيؽ 
المكضكع )عدكؿ "سعيد "عف فكرة السفر( ، كيتمثؿ ذلؾ في الذىاب إلى" كاتريف الحمكة" 
قناعيا بأف تقنع زكجيا بعدـ اصطحاب "سعيد "معو في ىذه السفرة ، كبذلؾ   تككف  كا 

ككانت » يف الحمكة"  عامبل مساعدا في البرنامج السردم المضاد أك المعارض" لؤلـ""كاتر 
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أمو مصّممة أيضا )سأرل كاتريف الحمكل مف كؿ بد ربما استطاعت إقناع زكجيا 
بالتخمي عف سعيد  قد تأتي كتقنعو بنفسيا ،سعيد عنيد مثؿ أبيو ، لكنو إذا لـ يجد 

 .(2) «مركبا بقي في الميناء 

 

يريد البحث عف  «قد قامت "األـ " بزيارة  "كاتريف الحمكة" لطمب المساعدة منيا ف   
آه أيف يبحث عنو ؟ في أم أرض ؟ في أم بحر ؟ سنكات مضت كال خبر عنو  ! أبيو؟

)...( في اليـك التالي حصمت عمى عنكاف "كاتريف " ،  كفي اليكـ التالي جاءىا سعيد 
ت كاف صكرة عف أبيو ، ابتسمت  إعجابا بسممت في في ثياب البحارة ، حيف رأتو بكغت

سرىا، غير أنيا ظمت عمى مقاكمتيا رافضة أف يسافر ميما حدث قالت "كاتريف 
 الحمكة":

 ال أريده أف يسافر...-
 كال مع الريس عبدكش؟ -
 ال مع الريس عبدكش  كال سكاه.. -
 بحارا...الرجؿ ال يكضع في عمبة... زكجؾ كاف بحارا ،  كابنؾ سيككف  -

 الكلد سر أبيو ... كيؼ؟)...(
 ...أريد أف تقنعيو... -
 أقنعو بترؾ البحر؟ -
 .(1)«بترؾ السفر فقط.... -

لقػػد أشػػفقت " كػػاتريف الحمػػكة" عمػػى" األـ"  لرأيتيػػا تبكػػي ،  كبعػػد أيػػاـ حػػيف رأت "سػػعيد     
" كجدتػػو بحػػارا حقيقيػػا مثػػؿ كالػػده ،  فحاكلػػت" كػػاتريف الحمػػكة" أف تثنػػ ي عزمػػو  عمػػى حػػزـك

 السفر،  لكنيا فشمت في تغيير مكقفو في البداية حيث نجده في حكار معيا يقكؿ :
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 عمي أف أبحث عف كالدم .  - «
 قد تضيع أنت كما ضاع ىك.. -
 .(2) «ال يصيبنا إال ما كتب اهلل لنا... -

س لكنيػػا حػػيف كجدتػػو مصػػرا عمػػى السػػفر طمبػػت منػػو تأجيمػػو إلػػى السػػفرة القادمػػة مػػع" الػػري
عبػػدكش" إرضػػاء لكالدتػػو مػػف جيػػة ك إعجػػاب بػػو مػػف جيػػة ثانيػػة ككنيػػا كجدتػػو يشػػبو كالػػده 

"  حػػػػيف رأتػػػػو بمبلبػػػػس البحػػػػار فحاكلػػػػت إغػػػػكاءه ك إقناعػػػػو بالبقػػػػاء ألجميػػػػا     "صػػػػالح حػػػػزـك
كبذلؾ  فقد نجحت " كاتريف الحمكة"   بتأجيؿ سفر  الذات "سعيد "إلى السفرة القادمة كليس 

 سفر ، ألف فكرة السفر راسخة في ذىنو حيث نجدىا تقكؿ: بتعديؿ مكقفو عف ال
 غير أنني أريدؾ أف تبقى..- «
 لماذا؟ -  
 قاليا بسذاجة ، ابتسمت ليا. -  
 اسأؿ أمؾ.. -  
 أمي تخاؼ عمي... -   
 كأنا أخاؼ عميؾ...سأتحدث مع الريس ىذا المساء. -  
 أنا لف أسافر معو غدا. -  
 أعرؼ. -  
 .(1) «سفرة القادمة..ربما في ال -  
 

كبذلؾ كاف نجاح البرنامج السردم المضاد" لؤلـ" بمنع" سعيد" مف السفر كاإلبحار ، ككػاف 
العامػػؿ المسػػاعد فػػي إنجػػاز الميمػػة " كػػاتريف الحمػػكة" بإقنػػاع" سػػعيد "ك"الػػريس عبػػدكش "،  

 كمنو يمكف أف نحدد العكامؿ السردية ليذه البنية كاآلتي:
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 )  البحث عف كالده(                                 
     

 .سعيد-                                                
 سعيد . -
 االعتقاد بأف كالده عمى قيد-

                                                               الحياة.
 

 

 

السردية لمبرنامج السردم المعرفي الرئيس لعامؿ  ذج العاممي يحدد العكامؿ فالنمك       
الذات "سعيد" نحك تحقيؽ المكضكع )السفر  لمبحث عف كالده( ،  إال أف البرنامج السردم 
المضاد  يقؼ معارضا لتحقيؽ الذات السفر؛  مما يقـك بعرقمة الذات ،  كذلؾ خكفا عميو  

لمتمثؿ في "األـ" ينزلؽ مف خانة المعارض إلى خانة المرسؿ حيث نجد العامؿ المعارض ا
إلقناع عامؿ الذات " كاتريف الحمكة" التي تقـك بتحقيؽ المكضكع المستيدؼ ،  كىك منع 
قناع" الريس  الذات "سعيد "مف السفر ،  مف خبلؿ العامؿ المساعد إقناع" سعيد "كا 

ؾ نجد العكامؿ السردية في البرنامج عبدكش" بتأجيؿ السفر إلى المرة  القادمة ،  كبذل
 السردم المضاد لممثؿ )األـ( تتضافر في البنية العاممية في الشكؿ اآلتي:

 

 

 

 المكضكع المرسؿ إليو المرسؿ

 المعارض الذات المساعد

 األـ  سعيد   الريس عبدكش 



 

 

 

     

 األـ مف خبلؿ:  -

 العامؿ النفسي )الخكؼ(

 

 

 

 

 كيمكف أف نحدد البرنامج السردم المضاد في الجدكؿ اآلتي:

 الكضعية                المكضكع العامؿ        البرنامج السردم
البرنامج السردم   -

 الرئيس
البرنامج السردم  -

 (1المساعد)
 
 
 
 
البرنامج السردم -

 (2المساعد )

 المرسؿ )األـ( -
 
المساعد )األـ(            -

مف خبلؿ البكاء     
 كالترجي  كالصراخ

 
 
 
المساعد  -

 الحمكة( لؤلـ)كاتريف 

 رفض سفر سعيد  - 
 
 
 
 
 
 
 
إقناع سعيد كالريس  -

 عبدكش

 
 
 

                             
 اإلصرار عمى السفر

 
 

 تحكؿ
 
 

 المكضكع المرسؿ إليو  المرسؿ

 المعارض الذات المساعد

 إقناع سعيد-

 إقناع الريس عبدكش-

تصميـ سعيد  كاتريف الحمكة
 عمى السفر

 األـ -

 تأجيؿ سفر سعيد  



 

 

 
نجاح البرنامج  -

 السردم الرئيس

 
ذات فاعمة في 

 البرنامج السردم.
 
عامؿ معارض  -

 )األـ(

 
 تأجيؿ السفر  -

 
االقتناع بتأجيؿ 

 السفر
 
 

    

ؤلـ " بتأجيؿ الذات "سعيد" فكرة السفر نبلحظ نجاح البرنامج السردم المضاد "ل  
كاإلبحار،  بمساعدة "كاتريف الحمكة"  ،  كبالمقابؿ إذا كاف تأجيؿ الذات السفر فيذا  معناه 
ليس رفض السفر،   بؿ رغبة منو إلرضاء كاتريف الحمكة ،  حيث نجده يعكد بعد ذلؾ 

العامؿ المساعد "قاسـ"  إلى فكرة السفر كاإلصرار عميو مف جديد ،  كيقؼ في ىذه المرة
 بتشجيع الذات  "سعيد" عمى السفر كالبحث عف كالده ،  حيث نجد "سعيدا " يقكؿ: 

 قاؿ قاسـ: «

 ال تكف عصبيا... سافر... ال بد أف ينفعؾ السفر.. -

 ابحث عف كالدؾ ، البحث جيد في كؿ األحكاؿ)...(. -

 وبدا االرتياح عمى سعيد... ىا ىك أخيرا   رجؿ يثؽ ب -

 .(1) «يقكؿ لو سافر... معنى ىذا أنو ال يسير عمى طريؽ خاطئة...

كمنػػو فقػػد قػػرر" سػػعيد" مػػف خػػبلؿ تشػػجيع "قاسػػـ " لػػو بالسػػفر فػػي السػػفرة القادمػػة كمػػا فػػي 
 الممفكظ السردم:

 سألو أبك الكفؽ...  -ألـ تسافر يا سعيد؟ - «
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 في السفرة القادمة. -

 سنسمع أخبارؾ مف الريس... -  

 ارم سيركييا كؿ البحارة.)...(.أخب -  

 ىك حي يرزؽ... كأنا مسافر لمبحث عنو... -  

  (1).«تحسبو يعكد ،   إذا لـ تخرج فرنسا؟  -  

كحػػػػيف أتػػػػى مكعػػػػد السػػػػفر حاكلػػػػت "كػػػػاتريف الحمػػػػكة" مػػػػرة ثانيػػػػة إقنػػػػاع زكجيػػػػا بعػػػػدـ      
ـ" مػرة ثانيػة  اصطحاب "سعيد " معو لتحقيؽ مكضكع البرنامج السردم المضػاد لمممثػؿ "األ

كتساعدىا   إال أف" الريس عبدكش" لـ يقتنع ىذه المرة ،  كأصػبح يشػؾ فػي األمػر ،  كمػا 
كاتريف الحمكة فػي سػاعة صػفاء طمبػت مػف الػريس عبػدكش أال  «في المقطع السػردم : 

 يأخذ معو سعيد في البحر ،  قالت : 

 أريد أف تبقي سعيد ىنا في الميناء. -

 صدمو الطمب.. -

 اذا تريدينو أف يبقى؟لم -

 رحمة بأمو... -

 ىـ -

 كقاؿ في نفسو ) بأمو أـ بؾ؟( -

 

 أجاب:

 (1).  «قمت سيسافر معي كالسالـ ال أريد نقاشا في ىذا المكضكع  -
                                                             

.288المصدر السابؽ ، ص  - (1)  



 

 

كبذلؾ يككف فشؿ البرنامج السردم المضاد "لؤلـ " كنجاح البرنامج السردم لمذات     
حار لمبحث عف كالده( كلقد كاف العامؿ "سعيد" نحك تحقيؽ المكضكع ) السفر كاإلب

المساعد لمذات ىنا "الريس عبدكش"، ك"قاسـ "، كمنو يمكف أف نكضح البرامج السردية 
 كما في الجدكؿ اآلتي:

 الكضعية المكضكع العامؿ البرنامج السردم
البرنامج السردم   -

 المعرفي الرئيس
التصميـ عمى  - السفر ك اإلبحار - الذات" سعيد" -

 لسفرا
 
 
 اليأس -
 
 عدـ االقتناع -
 

 تحكؿ 
 
 إقناع بتأجيؿ السفر -
 
 

 السفرة األكلى
البرنامج السردم  -

 المضاد
البرنامج السردم -

 (1المساعد )
 
 
 
البرنامج السردم  -

 (2المساعد )

 الذات )األـ( -
 
 المساعد "األـ" -
 
 
 
 
المساعد  كالذات  -

الفاعمة "كاتريف 
 الحمكة"

فر رفض الس -
بالبكاء كالترجي 

 كالصراخ
 
 
 
 
 
 إقناع "سعيد" -
إقناع زكجيا  -

 "الريس عبدكش"
  السفرة الثانية

البرنامج السردم  - عدـ االقتناع -
 (3المساعد )

 الذات "األـ" -
المساعد "كاتريف  -

إقناع" الريس  -
عبدكش" بعدـ 
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فشؿ البرنامج -

 السردم  المضاد
 

 الحمكة"
 
المساعد "كاتريف  -

 الحمكة"
 
 

اصطحاب "سعيد" 
 معو

 تحكؿ                                                            
 

نجاح البرنامج  -
السردم المعرفي 

 الرئيس
 

 الذات "سعيد" -
المساعد "قاسـ" -

 ك"الريس عبدكش"

 
 السفر كاإلبحار  -

 
 السفر -

    

بحػار الػذات" سػعيد " نحػك تحقيػؽ المكضػكع كبنجاح البرنامج السردم الرئيس يتـ سػ   فر كا 
القيمػػة لديػػو ،  كىػػك )البحػػث عػػف كالػػده( ،  ككػػاف أكؿ سػػفره نحػػك اإلسػػكندرية ، حيػػث كػػاف 

( "كاتريف الحمػكة " 3( "سعيد" في كضعية حزف كيتعذب بالفراؽ عف الذات)1عامؿ الذات )
يتعػػذب بالشػػؾ ،  حػػكؿ (" الػػريس عبػػدكش" 2التػػي تعمػػؽ بيػػا كثيػػرا ،  ككػػاف عامػػؿ الػػذات )

(" كػػػاتريف الحمػػػكة" كمػػػا فػػػي الممفػػػكظ: 3(" سػػػعيد "،  كالػػػذات )1كجػػػكد عبلقػػػة بػػػيف الػػػذات )
كانارجميف يحباف امرأة كاحدة عمى ظيػر مركػب كاحػد ، أحػدىما يتعػذب بػالفراؽ كاآلخػر «

الميػؿ فيصػال بػيف مػا قبػؿ كمػا  يتعذب بالشؾ، ككاف انطالؽ المركب في الثمػث األكؿ مػف
 (1) «بعد
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ال يمكػػػف الفصػػػؿ بػػػيف ىػػػكل الغيػػػكر كمجمػػػؿ البػػػرامج التػػػي »كمػػػف الممفػػػكظ السػػػردم فإنػػػو  
يتكسؿ بيا مف أجؿ تنظيـ عبلقتو مع الغريـ كالمحبػكب ،  إف الفػارؽ بػيف المسػاريف يكمػف 

 الكينكنػػة( فػػي حالػػة المسػػار فػػي التركيػػز عمػػى) الفعػػؿ( فػػي حالػػة المسػػار السػػردم كعمػػى)
بػالتعمؽ كالمنافسػػة ،  كيسػتتبع عبلقػػة بػػيف »ظيػػر ىػكل الغيػػرة بدايػػة ك يتم، (2) «االسػتيكائي

الغيكر كالمكضكع )ـ( كبيف الغيكر كمنافسو ،  كيقترف مف خبلؿ عبلقة الكصؿ أك الفصؿ  
مػػا باالمتعػػاض مػػف اسػػتمتاع  إمػػا بػػالخكؼ مػػف فقػػداف المكضػػكع أك اقتسػػامو مػػع المنػػافس كا 

الكضعيات )التبارم،  كالمزاحمة،  كالرغبػة،  اآلخر بو  كحرمانو منو ، كيستدعي جممة مف
كاالمػػػتبلؾ،   كالحصػػػرية (  التػػػي تبػػػيف أف كػػػؿ عينػػػة انفعاليػػػة ال تنسػػػخ أختيػػػا بػػػؿ تحػػػرؾ 
اتجاىات كبػرامج كعكامػؿ مناسػبة لمضػامينيا )...(  كفػي كػؿ الحػاالت يسػعى الغيػكر إلػى 

   (3).«ستمتاع بيا ( كيرفض أف يشترؾ المنافس في امتبلكيا أك اال3امتبلؾ الحبيبة )ذ

( 1كيقػػػـك ىػػػكل الغيػػػرة فػػػي الثبلثيػػػة عمػػػى كجػػػكد عبلقػػػة بػػػيف ثبلثػػػة عكامػػػؿ  الػػػذات )      
( الػػػزكج الغيػػػكر" الػػػريس عبػػػدكش" ، كالمكضػػػكع )ـ(  الزكجػػػة 2"سػػػعيد" المنػػػافس كالػػػذات )

"كاتريف الحمكة" ،  كما يجعؿ الزكج يغػار عمػى زكجتػو ىػك شػعكره باإلبػاء كالمػركءة كالترفػع 
ك لقػػػد تكلػػػدت الغيػػػرة لػػػدل" الػػػريس  ،  (4)كعػػػدـ استسػػػاغة أف يمػػػس غيػػػره كبريػػػاءه كشػػػرفو 

عبدكش" حيف حدثتو" كاتريف الحمكة " عف عدـ اصطحاب "سعيد" معو في سفرتو حيث بدأ 
يشؾ في اىتماميا بو ،  كمنو بدأ ىكل الغيرة يتمظيػر عنػد الغيػكر "الػريس عبػدكش" بدايػة 

ذر كخكؼ كتنجـ مثػؿ ىػذه األىػكاء عػف اضػطراب الثقػة الػذم بالشؾ  كما يستتبعو مف ح»
"الػػريس عبػػدكش "بكجػػكد ىػػذا الشػػعكر الػػذم  (1)«يغيػػر المعطيػػات  األصػػمية لمتعمػػؽ كيغػػار 

يقمقػػو مػػف الشػػؾ كالخػػكؼ كالخشػػية مػػف فقػػداف "كػػاتريف الحمػػكة"  كالقمػػؽ كحالػػة نفسػػية يفسػػره  
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فػالقمؽ ىػك نػزاع شػديد بػيف   »يقػكؿ :بأنو تصػادـ رغبتػيف متعارضػتيف إذ  *"سيجمكند فريد"
رغبتيف متناقضتيف كؿ منيما تحاكؿ أف تممي إرادتيا ،  كالقمؽ يخمػؽ التػردد كالتػردد يخمػؽ 
العصبية كالعصبية تؤدم إلى االنييػار العػاـ ،  كاالنييػار العػاـ يخمػؽ الشػؾ ،  كالشػؾ إذا 

ك يبدك أف القمػؽ أعػـ مػف   (2)،«زاد عف حده يؤدم إلى الحيرة كالخكؼ كعدـ االطمئناف...
الخػػػػكؼ أك الريبػػػػة كلػػػػذلؾ ينظػػػػر إليػػػػو باعتبػػػػاره مككنػػػػا مػػػػف المككنػػػػات التركيبػػػػة األساسػػػػية     

تتكػكف مػف ثبلثػة   (4)«تشتغؿ الغيرة في صػيغتيا األكثػر تركيبػا بنيػة عامميػة »ك ، (3)لمغيرة 
"كػػػػاتريف (3( الػػػزكج الغيػػػكر" الػػػريس عبػػػدكش"،  ك)ذ2( "سػػػعيد" ،  ك )ذ1عكامػػػؿ ىػػػي :)ذ

الحمكة"  كىي المكضكع ، كتتمظير العبلقة بيف العكامؿ الثبلثة بكجكد مساريف اسػتيكائييف 
("كػػاتريف الحمػػكة " التػػي نشػػأت عبلقػػة بينيمػػا فػػي غيػػاب 3( "سػػعيد"،  ك )ذ1األكؿ بػػيف )ذ

الػػػزكج "فكػػػاتريف الحمػػػكة" تػػػرل بأنػػػو ال يحمػػػك الػػػزكج دكف كجػػػكد عشػػػيؽ ليػػػا  كمػػػا إعجابيػػػا" 
" ،  كىػػي مػػع الػػزمف تجػػده يختمػػؼ عنػػو فتبتعػػد بسػػعيد" إال  لككنػػو يشػػبو كالػػده" صػػالح حػػزـك

ذاتػا تيػب نفسػيا  »("سعيد "متعمػؽ "بكػاتريف الحمػكة" فيػك1عنو كترفضو ، أثناء ذلؾ نجد )ذ
كمية لممكضكع ، كمف جيػة ثانيػة تظػؿ الػذات متعمقػة بالمكضػكع  فػي حالػة االتصػاؿ كفػي 

لػػذات تتمقػػى حمكلػػة دالليػػة مػػف خػػبلؿ مكضػػكع القيمػػة حالػػة االنفصػػاؿ كنعتبػػر عامػػة أف ا
لحظة الربط بينيمػا ،أمػا الػذات المتعمقػة فتتمقػى حمكلػة دالليػة مػف خػبلؿ مكضػكعيا كيفمػا 
كاف نكع الرابط بينيما إنيػا كػذلؾ قبػؿ أف تصػنؼ مقكليػا فػي انفصػاؿ أك اتصػاؿ؛  أم فػي 

يد "متعمػػؽ " بكػػاتريف الحمػػكة"  فالػػذات "سػػع  (1)، «المحظػػة التػػي لػػـ تكػػف فييػػا سػػكل اسػػتيثاؽ
سكاء أثناء اتصالو بيا في البلذقية أك في حالة االنفصاؿ عنيا بسفره مع "الريس عبػدكش"  
فيػػك ذات متعمقػػة كفػػي حالػػة اتصػػاؿ اسػػتيكائي بيػػا . كأمػػا المسػػار االسػػتيكائي الثػػاني فيػػك 
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كنشر بعض األبحاث اليامة في تشريح الجياز العصبي كعيف محاضرا في عمـ أمراض  الطب  إشتغؿ طبيبا في المستشفى الرئيسي بفيينا
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حيػػػث كػػػاف    (" كػػػاتريف الحمػػػكة" زكجتػػػو، 3(  "الػػػريس عبػػػدكش"،   ك)ذ2متعمػػػؽ بالػػػذات )ذ
يشؾ فييا .  كقبؿ اصطحاب "سعيد" معو في سفرتو إلبعاده عنيا ككما تغيرت نظرتو إليػو 

 مف بحار عادم إلى غريـ كمنافس لو حكؿ المكضكع "كاتريف الحمكة".

( 1( الغيػكر" الػريس عبػدكش" مػف الػذات )ذ2بذلؾ تبدأ عبلمات الغيػرة لػدل الػذات )ذك     
(  تتغيػػر مػػف كضػػعية 2لػػذات االسػػتيكائية "الػػريس عبػػدكش")ذالمنػػافس" سػػعيد" ،  إذ نجػػد ا

المركػب ، ىادئة متزنة ثابتػة عمػى المينػاء إلػى كضػعية  منفعمػة ك غاضػبة  كمسػتبدة عمػى 
الػػريس   فػػي الكىمػػة األكلػػى لإلبحػػار كػػاف «: "سػػعيد"كنبلحػػظ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ قػػكؿ الػػذات 

أكامره فػي تكجيػو األشػرعة كصػرخ بػمف الميناء  المركب إلخراج ناكر الدفةعبدكش عمى 
لػػى كتمػػة مػػف أعصػػاب إعػػرؼ بػػو عمػػى البػر كشػد الحبػػاؿ ،انقمػػب مػػف ذلػػؾ اليػدكء الػػذم 

مستنفرة ، مستبدة ، غاضبة ، آمرة بميجة قاطعة ، ال مكاف معيػا لمتػردد أك التػأخر فػي 
فتظيػػر . (2)«غػدا ذئبػػا حقيقيػا فػي قطيػػع مػف خػػراؼ تجاىػؿ سػعيد كأنػػو ال يعرفػو،التنفيػذ 
الػريس "»( منفعمة ك أثناء ذلؾ يتذكر "سعيد" كبلـ صديقو "قاسـ "حيف قاؿ لػو: 2)ذ الذات

الممكية  رب عمؿ ، كالبحارة أجراء" ،إنو أجير ال أكثر ، حرية البحر ال تحقؽ مع عبكدية
الخاصػػة التػػي يتصػػرؼ  بمكجبيػػا الػػريس عبػػدكش  كسػػيد ، األجيػػر  يفقػػد حريتػػو أينمػػا  

 كيفسػر. (3)«لصاحب الزكرؽ ، كىنا عبد  لصاحب  المركب  كاف  في الميناء كاف عبدا 
ككسػيد   كبحػار البحػر في عممو طبيعة إلى يعكد بأف ذلؾ عبدكش" الريس غضب"" سعيد"

 عمى المركب كالبحارة أجراء عنده .

كتنطمػػػػؽ الرحمػػػػة عمػػػػى المركػػػػب بشػػػػكؿ طبيعػػػػي ك كػػػػؿ مػػػػف الػػػػذات "سػػػػعيد"  ك"الػػػػريس     
مو ك يختمج في صدره بػيف الػذات" سػعيد" بػالتعمؽ كالحنػيف عبدكش"  لو ىكل معيف في داخ

إلى "كاتريف الحمكة "كأممو فػي العثػكر عمػى كالػده،  ك الػذات "الػريس عبػدكش" الػذم سػيطر 
 عميو ىكل الغيرة مف كجكد "سعيد" معو في ىذه الرحمة. 
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عػامبل  كتمضي األياـ عمى رحمة الذكات في البحر ك كاف  العامػؿ الطبيعػي )الريػاح(     
سػار المركػب فػي عػرض البحػر  «مساعدا  في اإلبحار حيث تفاءؿ بيا" الػريس عبػدكش" 

الطكيمػة ،  كأفػاد منيػا  ، انتظرىػا الػريس عبػدكش بخبرتػو مؤاتيػةمتياديا ، كانت الػري  
، كأيضػا رؤيػة النجػـك لتمييػز االتجاىػات كلمعرفػة  (1)«في اإلقالع مكفؽ يتفاءؿ بػو عػادة 

بل مسػػاعدا فػػي الرحمػػة. كخػػبلؿ أيػػاـ تعمػػـ" سػػعيد "الكثيػػر مػػف األشػػياء  الكقػػت  فكانػػت عػػام
كلػـ يكػف   «)..(،  (2) « *مف أعمى الػدقؿ صار يقـك بالحراسة كبتسكية القمكع كالرقابة«

قادرا بعد عمى تبػيف الظػكاىر الجكيػة ، كمعرفػة أىميػة تقمبػات الجػك كخطرىػا رأل غيكمػا 
قػػاؿ فػػي  –اء مػػف فكقػػو كانػػت صػػافية )مػػا ىػػـ تتشػػكؿ عنػػد األفػػؽ الغربػػي غيػػر أف السػػم

أف تككف غيـك بعيدة ، كأف تيب ري  غربيػة ... المركػب ضػخـ كػؿ شػيء عمػى  -نفسو
 )...( ،(3)«ما يراـ...انتيت نكبة مراقبتو لـ يكف ثمة ما يقمقو، فاعتبر الحالة طبيعية 

 تغيرىػا كأفغيػرت غير أف البحار الذم صعد مكانو إلى المراقبة نزلػة بسػرعة...الري  ت «
 ينذر بالخطر.... ذىب إلى الريس عبدكش أبمغو، قاؿ لو الريس عبدكش: ) تصرؼ 

(الكفػاءة كالخبػرة 1لـ تكف لمذات " سػعيد" )ذ  ، (1)«بيدكء كحكمة نحف نكاجو عاصفة ... 
(  "الػريس عبػدكش" لػو الخبػرة 2البلزمة فػي معرفػة تقمبػات الجػك ،  بالمقابػؿ نجػد الػذات )ذ

تجاربػو السػابقة كرحبلتػو فػي البحػر ،  فبتغيػر الريػاح كتجمػع الغيػـك كػاف مؤشػرا  مف خػبلؿ
كافيػا لقػدـك عاصػفة قكيػة كبدايػػة لصػراع البحػارة مػع العاصػػفة المعبػر عػف صػراع اإلنسػػاف 

 مع الطبيعة .

الػػري  بػػدأت غربيػػة . رفضػػت أف تسػػتمر كػػػذلؾ تػػداخمت عناصػػرىا فػػي عػػراؾ نيػػػاش »
ؿ دكامات.  كاقبػؿ إعصػارىا الرىيػب يمػؼ كػؿ مػا يصػادفو .كاستدارت عمى نفسيا في شك

في طريقو ك يسكط كجػو البحػر فيشػرئب المػكج ك يتعػالى جبػاال مخيفػة ىػادرة متدحرجػة 
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( الػذم يػردـ السػفف ّمف كؿ األطراؼ ،  كالمركب كتػابكت خشػبي ،  يضػطرب فػي )الخػب
 .(2)«في كديانو السحيقة 

لػدييـ مػف قػكة إال أف العاصػفة كانػت أشػد قػكة كمػا ككانت مقاكمة البحارة لمعاصفة بكؿ ما 
منيػا ،  شػدكا  قػاـك البحػارة  مػا اسػتطاعكا، طػككا القمػكع ،  أك مػا تبقػى:» فػي الممفػكظ 

الحبػػاؿ بزنػػكد معدنيػػة )...( ،  كالمركػػب يرتفػػع تػػارة كيػػنخفض طػػكرا ،  كالػػرذاذ كالػػري  
ذم يػرتبط بالػدقؿ ،  كاختػؿ كالمطر تعمي العيكف كتحرقيا حرقػا )...( انكسػر الصػارم الػ

نظػاـ األشػرعة كبػػات فقػداف االنسػػجاـ بػيف الصػكارم حاممػػة القمػكع كبػػيف الػدقؿ الكبيػػر ،  
ييدد المركب بالجنكح عمى أحد جانبيو ، كانت تمؾ كارثة )..( تحطـ الدقؿ الكبير كىػكل 

يػر محدثا دكيا أشبو باليزة دكيا كذاؾ الػذم أحدثػو الصػارم )..( تمسػؾ كػؿ مػف عمػى ظ
المركب بشيء مػا )..( مقاكمػو عنيػدة اسػتدعتيا نػكازع حػب البقػاء التػي اسػتيقظت فػي 

 . (3)«الصدكر

فالعامؿ المساعد في ىذه المقاكمة ىك بعد استيكائي متمثؿ في ىػكل الخػكؼ مػف الغػرؽ   
كالمػػكت ، فكػػاف الخػػكؼ محركػػا قكيػػا لممقاكمػػة كتحػػدم البحػػارة العاصػػفة اليكجػػاء ، ككانػػت 

مة "لسعيد" اكتشؼ مػف خبلليػا  غضػب البحػر كعاصػفتو القكٌيػة   فتػذكر أثنػاء ىذه أكؿ رح
أمي كانت »ذلؾ صكرة أمو كىي تبكي ،   رافضة سفره خكفا عميو مف الغرؽ  ك المكت،  

عمى حؽ كانت تحدس بما سيقع ،  حذرتني مف البحر قالت أخذ كالدؾ كسيأخذؾ أنا لػـ 
(1)...«آبو بكالميا  )...( ما كنت أعرؼ البحر

. 

...أخيػػرا »كلقػػد كػػاف فصػػؿ الصػػارم عػػف الػػدقؿ عػػامبل مسػػاعدا أمػػاـ ىػػذا الصػػراع القػػكم 
جاءت المحظة الحاسمة لإلثبات كػاف فصػؿ الصػارم عػف الػدقؿ لقطػع الحبػؿ التػي تكثػؽ 
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بينيمػػا ضػػركرة حيػػاة ،  إذا ظػػؿ الصػػارم يػػرتطـ بالػػدقؿ زعزعػػو ك إذا انيػػار الػػدقؿ غػػرؽ 
  (2)«. المركب ال محالة 

كتبػػدأ بػػذلؾ الخطػػكة الحاسػػمة كسػػاعة الخطػػر فػػي اختيػػار شػػخص لمصػػعكد كقطػػع الصػػارم 
صػػعد عمػػى السػػمـ » عػف الػػدقؿ ،  كقػد كػػاف "سػعيد" قػػد اختػػار نفسػو ليػػذه الميمػة الصػػعبة 

الحبمي )...(  كضع السكيف في فمو ،  ك صّر عمييا بأسػنانو كانػدفع بعػـز إلػى األعمػى 
ع تأرج  المركب يتدلى في الفضاء تارة كبيف األعمدة غير آبو بالمطر كالري  ،  كراح م

طػػكرا )...( بقػػي ذلػػؾ سػػاعة كاممػػة )...(   أدرؾ اآلف أف ميمتػػو صػػعبة ليسػػت باليسػػر 
الذم تخيمو كىك عمى سط  المركب )...( بمغ أعمػى الػدقؿ أخيػرا تممػس الخشػب المبمػؿ 

ده اليسػرل  بسػمؿ بأصابع مرتعشة مف التكتر ، غرس قدميو عمى السمـ حضف الدقؿ بي
 .(3)«كشرع يعمؿ كاف الحبؿ ثخينا )...(  ما زاؿ يشد الصارم إلى الدقؿ.. 

      

كقػػػد كقػػػؼ أمػػػاـ عمميػػػة اإلنجػػػاز عامػػػؿ معػػػارض طبيعػػػي متمثػػػؿ فػػػي )الرعػػػد ، كالمطػػػر،  
كالرياح( حيػث زاد مػف الػكتيرة النفسػية فكػاف بعػد اسػتيكائيا مرسػبل فػي تفعيػؿ حركيػة الػذات 

تحقيؽ المكضكع ،  قطع حبؿ الصارم مف الدقؿ ،  كذلؾ كمػا فػي الممفػكظ نحك اإلنجاز ك 
 .(1)«ىدر الرعد ،  صخبت األمطار فاستشعر سعيد خكرا في ركبتيو بمغ التكتر منتياه»

( تحػػدل العامػػؿ المعػػارض كقػػاـ بقطػػع الحبػػؿ فكػػاف 1إال أف عامػػؿ الػػذات" سػػعيد  " )ذ   
ردم بتحقيؽ المكضكع ) قطع حبؿ الصارم مف بذلؾ نجاح الميمة ،  كنجاح البرنامج الس

تركض الحبػؿ ،  كانقطػع ،  سػمع دكم شػديد سػقط » الدقؿ(،  كما في المقكلة السردية :
 .(2)...«الصارم في البحر ،  سمـ الدقؿ ،  انتيت الميمة 

                                                             

.324المصدر نفسو ،ص  - (2)  
.327،328المصدر نفسو ،ص  - (3)  
.328المصدر السابؽ، ص - (1)  
.329المصدر نفسو ،ص  - (2)  



 

 

ك يمكػػف أف نحػػػدد العكامػػؿ السػػػردية التػػي تضػػػافرت فػػي تشػػػكيؿ البنيػػة العامميػػػة ليػػػذه      
       بحرية كاآلتي:الرحمة ال

 ) قطع حبؿ الصارم مف الدقؿ(                                         

     

     
 الريس عبدكش -

 البحارة -

 
 

 

 

 الجزاء: -4

كيعػػد الجػػزاء أخػػر أطػػكار الخطاطػػة السػػردية محػػددا )كينكنػػة الكينكنػػة( لمفعػػؿ المنجػػز       
لبحارة "،  الػذيف قػامكا بػدكرىـ بطػرح الحمكلػة مػف المركػب كمػا مف طرؼ الذات" سعيد" ك"ا
تحركػكا ،  سػاعدكا فػي -...كقػاؿ الػريس مخاطبػا الركػاب : » في قكؿ "الريس عبػدكش": 

ال غرقنػػا ال غرقنػػا ...ضػػاعفكا اليمػػة ،  كا  .. )...( كتعالػػت األصػػكات ! طػػرح الحمكلػػة كا 
 نائحة مستجيرة :

 *ر إلػى الػداخؿ عنيفػا جارفػا لػـ يبػؽ إال إنػزاؿ السػنبكؽ...كتدفؽ البح ! غرقنا ! غرقنا-
كالمركػػب  بػػدأت تغػػرؽ كبقػػي عمػػى السػػطح .  (1)«عسػػى أف تػػتـ النجػػاة لمػػف ينػػزؿ فيػػو

الػػػػريس عبػػػػدكش"  ككانػػػػت ( "2( كالػػػػذات )ذ1المغمػػػػكر بالمػػػػاء كػػػػؿ مػػػػف الػػػػذات "سػػػػعيد" )ذ

                                                             
 السنبكؽ : قارب صغير لمنجاة.  *
 .  330حنامينة ، الكتاب الثاني ، الدقؿ )مف حكاية بحار( ، ص  -  (1)

 المكضكع المرسؿ إليو  المرسؿ

 المعارض الذات المساعد
 الكسيمة : ىي السكيفأك  األداة -

 العامؿ النفسي: الخكؼ مف المكت -
عامؿ طبيعي )الرعد  - سعيد-

 كالرياح كالمطر(

 البحارة -

 سعيد -

 الريس عبدكش -



 

: الػػزكرؽ مػػا زاؿ قػػاؿ سػػعيد كىػػك يجاىػػد إلخػػراج الكممػػات :» المكاجيػػة الكبلميػػة بينيمػػا 
مربكطا بالمركب انج بنفسؾ يا ريػس ...أحػس ىػذا أف سػعيد يذبحو...القاعػدة أف يبقػى 

قػػػاؿ  الػػػريس » )..( ،  (2)«الػػػريس كحػػػده )...( أف يغػػػرؽ مػػػع المركػػػب أك ينجػػػك معػػػو
الػػريس عبػػدكش  ال يخػػاؼ المػػكت يػػا سػػعيد.... تػػذكر ىػػذا قمػػو أيضػػا  -عبػػدكش ىادئػػا:

 أعرؼ لكف ىناؾ مف ينتظرؾ.. -فقاؿ سعيد :  لكالدؾ الذم تبحث عنو . 

 لينتظر ما شاء. -

 أىذه كممتؾ األخيرة؟ -

 ك داعا إذف... -

 .(3)« كداعا.... -

( "سػعيد"  1( " الػريس عبػدكش" عمػى نيػة طيبػة كخيػرة مػع الػذات ) 2لـ تكف الػذات )      
لغيػرة بعػدا اسػػتيكائيا فػالغيرة جعمتػو يكرىػو ،   أراد أف يخدعػو ،   كيقطػع الحبػؿ بػو كانػت ا

( "سػػعيد" لبلنتقػػاـ  منػػو 1( نحػػك فعػػؿ الشػػر بقطػػع الحبػػؿ كقتػػؿ الػػذات )2لتحريػػؾ الػػذات )
(" سعيد" 1( مكضكع الصراع "كاتريف الحمكة" أك ليمكتا االثنيف : الذات )3كلمفكز بالذات )

( ىػػك قطػػع الحبػػؿ عمػػى 2( "الػػريس عبػػدكش"،  فكػػاف العامػػؿ المسػػاعد لمػػذات )2كالػػذات )
(" سعيد" لكي ال يصؿ إلى زكرؽ النجاة كيغرؽ في البحر ،  كنجد ذلػؾ كمػا فػي 1الذات )

تعمػػؽ سػػعيد بحبػػؿ السػػنبكؽ كألقػػى نفسػػو بالمػػاء كػػاف الػػذيف فػػي الػػزكرؽ »الممفػػكظ : 
يشدكف الحبؿ ليتمكف سعيد مف التعمؽ بو كالكصكؿ إليو لكف الريس عبدكش كاف كاقفػا 

يف معو ،  كشيء كالنار يبرز مف عينيػو كالغيػرة قػد مع المركب الذم يغرؽ ككانت السك
كشحت كجيو كمو رفػع يػده كانتظػر ...مػدىا ك انتظػر...كحيف صػار سػعيد فػي منتصػؼ 

لنغػرؽ معػا يػا سػعيد أنػت فػي البحػر كأنػا  -الطريؽ ،   قطع الحبؿ كىػك يفػ  كػاألفعى :
 .(1)..«عمى ظير المركب ، ىكذا تتحقؽ العدالة بيننا 
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نتظر "سعيد" بعد انجاز ميمتو الصعبة بقطع حبؿ الصارم عف الدقؿ إلنقاذ لـ يكف ي     
(الػػذم كػػاف يسػػعى إلػػى 2الجميػػع  مػػف الغػػرؽ  ذلػػؾ الجػػزاء مػػف طػػرؼ "الػػريس عبػػدكش" )ذ

( بالحبػؿ 1التخمص منو في أم فرصة تسمع إلى ذلؾ بالقتؿ فاستغؿ مكقؼ تعمؽ سعيد )ذ
( سػػعيد الطيبػػة ،  كالخيػػر، 1ر لمػػذات )ذ(  يظيػػ2ليقطعػو عميػػو،  فكػػاف "الػػريس عبػػدكش")ذ

ييامو بأنو سيبقى عمى المركب لكحػده  كأنػو ال  كالمحبة كىك) الظاىر(؛   إذ قاـ بتكديعو كا 
يخاؼ المكت  غير أنو يريد قتمو باالستعانة بالعامؿ المساعد لديػو كىػك الكسػيمة  أك األداة 

غراقػػو فػػي البحػػر ، كىػػذا  فػػ ي )الكينكنػػة(؛ أم أنػػو يكػػف لػػو )السػػكيف( لقطػػع الحبػػؿ عميػػو كا 
 الشر، كالعداكة، كالكره بسبب الغيرة ، كمنو تتحدد أطراؼ المربع التصديقي كاآلتي :

         
 

 تضاد          ظيكر          كينكنة            
 
 

 
 
 
 

 
ينجك  كينتيي طكر الجزاء بفشؿ البرنامج السردم لمذات "سعيد "حيث تغرؽ المركب  ك     

"سعيد" مف الغرؽ كتجرفو مياه البحر إلى أحد المراكب التي تعكد بو إلى أرض الكطف 
" في تمؾ العاصفة كنجا مف الغرؽ  كيفشؿ في العثكر عمى كالده.  لـ يمت" سعيد حزـك

أنا لـ أمت في «كبعكدتو إلى أرض الكطف كانت العكدة مف جديد  إلى نقطة البداية  : 

 ال كينكنة

)انتظار  :ال شر-
 تعمقو بالحبؿ(.

  

 ال ظيكر

 كذلؾ كال خير ال طيبة -

الريس عبدكش بحمؿ  -
 السكيف معو  كتكديعو

الشر: محاكلة  -
)قتؿ سعيد( بقطع 
الحبؿ بالسكيف، 
 كالدافع  ىك الغيرة

إظيار الطيبة    -
كالخير ك المحبة 
 لسعيد

 تحت التضاد



 

ال أحد يدرم المصير الذم انتيى إليو الريس  «)...(  ،   (1)« بحرتمؾ العاصفة أييا ال
عبدكش كمركبو...قرأ البحارة في الميناء الفاتحة عمى أركاح الجميع أنا فقط تمكنت مف 

فمـ أكف أنتظر تمؾ الخشبة التي ساقيا إلي القدر كالتي تعمقت بيا    «)..( ، (2)«النجاة
افر انتشمني كىك في طريقو إلى الجنكب )..( يكميف كامميف حتى أنقضني مركب مس

 قالكا لي أقصد ميناء اإلسكندرية كقص عمييـ ما جرل معؾ، إذا كاف الريس عبدكش  

 

ذا صادفؾ الحظ فعثرت عمى كالدؾ تككف قد بمغت ىدفؾ مف  قد نجا فستجده ىناؾ...كا 
         . (1)«الرحمة كميا

لـ أعثر عمى كالدم في  «في ميناء اإلسكندرية  لكف "سعيد " لـ يعثر عمى كالده          
اإلسكندرية ، أكد رياس الميناء كالبحارة أنيـ لـ يركا كلـ يسمعكا بغريب اسمو صال  

 . (2)«حزـك )..( كعندما يئست مف العثكر عميو قررت العكدة إلى الكطف...

" في العثكر كبذلؾ نبلحظ فشؿ البرنامج السردم المعرفي  الرئيس لمذات "سعيد       حزـك
كجدت خبر الكارثة  «عمى كالده في ىذه الرحمة ،   فعاد إلى) البلذقية( أرض الكطف.

صار مف المنسيات في مدينتي...ظيكرم بعد شيكر مف حادث الغرؽ كاف مفاجأة 
"كاتريف   المكضكع مع عبلقتو كأما.   (3)«أذىمت الجميع ،  كجدت أمي تمبس السكاد

( 2( "سعيد"  لو عبلقة في غرؽ)ذ1بعد ذلؾ إذ أصبحت تشؾ بأف )ذالحمكة(  فقد تغيرت 
كقد تغيرت عالقتيا بنا لحدس خاطئ ىك  «"الريس عبدكش" ،   حيث نجد" سعيد" يقكؿ 

أف سفرتي مع زكجيا كانت شؤما عميو أك أف لي يدا في غرقو بسبب ما تعرفو ىي 
لعالقة ،  كمف عداء كحدىا مف عالقتيا بي ، كمف ظنكف الريس عبدكش حكؿ ىذه ا
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. )...( فإذا أنا في كرطة االتياـ ،   أنا ظؿ الكتساب الثقة كالحفاظ (4)«كمنافسة بيننا
عمى سمعة جديرة بي كبحار )...( كجدت أف الصدؽ في الحديث مع كاتريف الحمكة 

انتييت مف قصتي ألقت في كجيي  كحيف  «)...( ، (5)«أكثر فائدة لي أدعى لراحتي...
 سعيد" كبلـ" فكاتريف الحمكة" لـ تصدؽ، "  (6) «! أنت قتمت الريس عبدكش -كـ: ىذا الح
 شؤما  عمى البحارة كعمى زكجيا حينما سافر معو في  ىذه الرحمة  يمثؿ  كاف بأنو كتعتقد

 (1البحرية، كترل بأف لو يدا في غرقو،  فيي ال تصدقو فقامت بتقييـ فعؿ الذات )ذ
زكجيا "الريس عبدكش" إذ تغيرت  بقتؿ لو باتياميا كاممة لمقصة سماعيا بعد سعيد""

معاممتيا لتزعزع ثقتيا بو في البعد االستيثاقي فانتقمت مف حالة ثقة كصدؽ إلى حالة عدـ 
الثقة كصدؽ بعد حادث غرؽ زكجيا ، فيي ترل بأف "سعيدا" كاذب في كبلمو كأنو قتؿ 

( "كاتريف الحمكة"  بالذات 3عبلقة )ذ زكجيا ألجؿ الحفاظ عمى عبلقتو بيا، كنتيجة لتغير
اآلف كأنا في  «( بعد ىذا الحادث األليـ نجد "سعيد"  قد أصيب بأزمة نفسية حادة 1)ذ

 .(1)«أزمتي النفسية بدت لي الحياة رخيصة ...

رغبػػت فػػي » كنجػد عاطفػػة األسػػى كالحػػزف فػػي البعػػد االسػػتيكائي كمػا فػػي قػػكؿ" سػػعيد":    
 .(2)« كع تراءل لي كالدم بكجيو المييب كرجكلتو الفياضة...البكاء ،   بكيت دكف دم

كنممػػس شػػعكر "سػػعيد "بالنػػدـ كعػػذاب الضػػمير لخيانتػػو لكالػػده فػػي الممفػػكظ السػػردم :       
سيعرؼ أننػي خنتػو مػع كػاتريف الحمػكة )...(،  كالػريس الػذم عممػت معػو تسػببت فػي «

مػػا يشػػعر بالفشػػؿ كالضػػياع فػػي .  ك ك(3)«نضػػاؿ  غرقػػو )...(ىػػذه ىػػي حيػػاتي ال بحػػر كال
داخمو كىك بداية تدىكر في حالتو التي ستتطكر  إلى أزمة نفسية  بعد ذلػؾ كمػا فػي قكلػو: 

في نظػرم مػف  ةمضبّ كاف ذؿ داخمي يفترسني كاف شعكر معذب بالضياع  يجعؿ الدنيا «
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دم، أنا؟ ماذا فعمت؟ لماذا يالحقني الفشؿ ؟ لػـ أكمػؿ تعميمػي،   لػـ أعثػر عمػى جثػة كالػ
لػػـ أجػػده حيػػا ،   لػػـ أثبػػت أقػػدامي فػػي المينػػاء كال فػػي البحػػر،   لػػـ تػػدـ لػػي عزيػػزة كال 

 .(4)«كاتريف الحمكة 

كبذلؾ تتصاعد الكتيرة النفسية لدل " سعيد "إذ يسيطر عميو عامؿ نفسي        
كاستيكائي قكم متمثؿ في الشعكر بالذنب كعذاب الضمير ك بالفشؿ في كؿ شيء في 

الده ،   كبأف يككف بحارا. كبأف يفكز "بكاتريف الحمكة" ،   فالذات االستيكائية البحث عف ك 
"سعيد" في  حالة يأس كتذمر مف كؿ شيء يسيطر عميو شعكر بالذنب كالضياع كالفشؿ ، 
كىذا قد يؤدم بو إلى اليبلؾ ،   كمنو كيؼ  يمكف "لسعيد" تحقيؽ مكضكع القيمة )البحث 

 اليائسة؟. عف كالده(  في ىذه الحالة

 الخطاطة االستيكائية: -1-1

كبعد تحديد الخطاطة السردية لمبرنامج السردم المعرفي لمذات "سعيد" في المرحمة      
ستيكائية  لمبرنامج الستيكائي باالنتقاؿ مف الثانية ،  نقؼ عمى مراحؿ الخطاطة اال

إلى المستكل السطحي  المستكل العميؽ الداخمي النفسي الكامف لمذات االستيكائية "سعيد"
المتمظير الخارجي ليا  ككذا عبلقتو بالذكات: "الريس عبدكش" ك"كاتريف الحمكة " ، 

 كيمكف تحديد مراحؿ الخطاطة االستيكائية كاآلتي: 

 االنكشاؼ الشعكرم:-1
نممس شعكر الذات االستيكائية "سعيد "بكجكد أمؿ في العثكر عمى كالده في مكاف         

عمي أف أؤكد أف كالدم لـ يمت  «دـ العثكر عمى جثتو في الباخرة الغارقة ما ،  كذلؾ لع
كبذلؾ يقرر السفر مع "الريس   (1).«ثـ إنو لـ يمت حقيقة، لك مات فأيف جثتو؟ 

عبدكش" كأما في عبلقتو بالمكضكع "كاتريف الحمكة " نجد الذات االستيكائية "سعيد " 
التعمؽ أك الكلو الشديد بيا حيث أفضى ىذا  متعمقة "بكاتريف الحمكة" ،  فيك في أشد
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شؾ كخشية إلى  »( "الريس عبدكش" في حالة 2التعمؽ إلى الحب ، كفي المقابؿ نجد )ذ
رمف المعطيات األصمية لمتعمؽ إف التعمؽ يفترض فعبل كاجب كينكنة تشكيش استيثاقي يغيٌ 

مة إمكانية ثقة معمٌ  يؤسس الثقة ،كليس ثقة بيذاتية فباإلمكاف التعمؽ بمكضكع كستككف
 إعطاء الذات معنى لحياتيا.   إف بركز الغـر في أفؽ التعمؽ يشكؾ 

في ىذه الثقة إلى درجة أف العبلقة مع المكضكع يمكف أف تتأثر بذلؾ : فتحت تأثير الغـر 
كشؾ لكجكد خيانة ناتج عف التشكيش عمى الثقة    ، (1) «يتحكؿ التعمؽ إلى حيطة  

( الزكج "الريس عبدكش" 2.   فتتزعزع الثقة في البعد االستيثاقي  بيف )ذ(2)الخاصة بالتعمؽ
( كاتريف زكجتو  لكجكد  الشؾ  في عبلقتيا مع الغـر أك 3في عبلقتو مع المكضكع")ذ

( الذم يؤثر عمى التعمؽ ،فشؾ يؤثر كيزعزع الثقة في المكضكع لكجكد 1المنافس سعيد)ذ
 خيانة.

 االستعداد :  -2
األمؿ لدل الذات االستيكائية في العثكر عمى كالده كيسافر مع "الريس يزداد        

( "الريس عبدكش" حكؿ  المكضكع 2( "سعيد " ك )ذ1عبدكش "إال أف ىكل الذاتييف )ذ
( كانا في حالة عذاب،  األكؿ لمفراؽ كالحنيف إلييا،  ك الثاني لمشؾ 3"كاتريف الحمكة")ذ

إذ يضـ في ثناياه خبلصة »( ،  2في كينكنة )ذكلكجكد خيانة . كيتمظير ىكل الغيرة 
ف الشرؼ يصنؼ ضمف االفتراضات التي  المفترضات : التعمؽ كامتبلؾ حصرم كحيطة كا 

ف الذات  مف تمجيد نفسيا بما يثير الغيرة بما يفترضو التحكؿ االنفعالي كيبعثو مف تمكٌ 
ت بكجكد جيات الفعؿ ،   كيتمظير االستعداد لمذكا (3)«جديد باعتباره ىككية كيفية  

)اإلرادة،   ك الكاجب ،  كالقدرة،  كالمعرفة( لمفعؿ االنفعالي،  حيث نجد الجيات المضمرة 
لمفعؿ االستيكائي )اإلرادة ك الكاجب ( المحددة لمتأسيس مف خبلؿ شعكر الذات 

 االستيكائية "سعيد "بالشكؽ كالحنيف نحك المكضكع " كاتريف الحمكة " 
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(1) ،«لمكجو الكحيد لمفعاليةكيككف الحب ا » 
ىي حالة أدت إلى اتصاؿ الذات االستيكائية   

في البعد االستيكائي عمى الرغـ مف السفر ك لكجكد )معرفة كقدرة ( الفعؿ المحدد لمتأىيؿ   
 " الحمكةإذ صارت الذات االستيكائية متعمقة كشديدة الكلو بالمكضكع "كاتريف 

( الغيكر 2ي المقابؿ نجد الذات "الريس عبدكش" )ذكالرغبة في االمتبلؾ الحصرم ،كف
كالخكؼ كحده ال يفترض سكل معرفة أك »ينتقؿ مف الشعكر بالشؾ إلى الشعكر بالخكؼ 

ؼ في الكقت ذاتو كفؽ مبدأ الصراع مف خبلؿ القدرة عمى الكينكنة اعتقاد ،  انتظار مكيٌ 
فإف الذات تنتقؿ في  (2) «مقابؿفض(كفي ال)االحتماؿ(  كمف خبلؿ إرادة عدـ الكينكنة )الرٌ 

جيات الفعؿ مف كجكد )إرادة ،  ك كاجب الفعؿ( إلى )معرفة ك قدرة الفعؿ( الذم يتمظير 
تصبح الغيرة مع القمؽ خاصية لمذات ذاتيا كباعتبارىا طريقة في »بكجكد القمؽ .كبذلؾ 

تو بالريبة بمكقع كجكد الغيكر فإنيا تدرج ضمف األىمية )...(، ككما يحتفظ القمؽ في مقارن
تكليدم ذلؾ أف الريبة ليست سكل مرحمة ىشة في الغيرة أك القمؽ )...( ك إف اإلرادة 

ذا كاف القمؽ يؤثر في  (3) «يا أف تكٌلد القمؽ  كالمعرفة كالقدرة كالكاجب يمكنيا كمٌ  ،  كا 
الفعؿ ( كبالتعمؽ فإنو يؤثر عمى كاجب الكينكنة كيمكف أف نتحدث في ىذه الحالة عف )ىـٌ 

يتخذ شكؿ قمؽ  ىك صكرة ىجينة ناتجة عف لقاء بيف التعمؽ ك القمؽ )...(  فاليـٌ   فاليـٌ 
 .  (4)استكعب الجكىر الكيفي لمتعمؽ

شعكر الذات االستيكائية بيبكط اليمة كفقداف المقدرة كالكحدة  القطب االستيكائي:-3
العامؿ المساعد االستيكائي كالفردانية أثناء دخكلو إلى السجف لثبلث سنكات ، كلقد كاف 

ىك كشـ المركب عمى زنده حيث كاف لمكشـ دكرا استيكائيا في التأثير عمى الذات في 
تحسيف الحالة النفسية ليا كمساعد أيضا  في تذكر" سعيد" كالده كالبحر، كفي عبلقة 

 يستقطب »(،  حيث 3(متعمقة بالمكضكع" كاتريف الحمكة " )ذ1الذكات  نجد  "سعيد " )ذ
ىكل الحب كككبة مف األىكاء المتسمسمة بطريقة منطقية : )اإلعجاب،  كالميؿ، 

                                                             

. 15أنس شكشؾ ،عمـ النفس العاـ ،القكل النفسية المعرفية كالقكل النفسية المحركة لمسمكؾ ،ص  - (1)  
. 260،ص ألجيرداس .ج.غريماس كجاؾ فكنتنيي ،سيميائيات األىكاء مف حاالت  النفس إلى حاالت  األشياء  -  (2)  
المرجع نفسو ،ص ف. - (3)  
ص ف. ،ع نفسوالمرج - (4)  



 

 

مع المكضكع  (1) «كالحماس،  كالتعمؽ الشديد ثـ يستتبع ذلؾ تحكال أساسيا إقامة العبلقة ( 
( حيف كانت الذات "سعيد" في البلذقية فتكشؼ لنا حضكر الكيفيات 3"كاتريف الحمكة")ذ

رادة الكينكنة ( ك)قدرة كمعرفة الكينكنة( المبلئمة لؤلىكاء التي تحدد درجات اليكل )كاجب كا 
   (2)بيف القكة كالضعؼ  في حضكر الكيفيات كما في الشكؿ اآلتي: 

 )قكة(  / تعمؽ                                                    

 شدة إدراؾامتبلؾ/تاـ/)سعادة(                     نقصاف/حرماف             

 باالنتظار)كئابة(                                      

 

 

 

 شعكر / فراغ /انفعاؿ                        فراغ/قمؽ/ضجر     تراخو  

 

 مؤثر/تأثير                                                ضعؼ
 -لكيفياتاالمتداد كالكمية )الكثافة(تكشؼ حضكر ا-(     استيكائي بعد)
 

(  تكػكف الػذات االسػتيكائية فػي حالػة 3في حالة اتصاؿ ك امتبلؾ الذات لممكضكع )ذ     
قػػكة ك فػػي حالػػة الفػػراغ ك االنفصػػاؿ عػػف المكضػػكع يشػػكؿ ذلػػؾ انفعػػاؿ كقمػػؽ لمحرمػػاف مػػف 

( فتشػػػعر الػػػذات االسػػػتيكائية  بالضػػػعؼ  النفسػػػي  فاالتصػػػاؿ أك االتصػػػاؿ 3المكضػػػكع )ذ
 متبلؾ أك الحرماف منو يحدد الدرجة االستيكائية  لمذات  بالقكة أك بالمكضكع بمعنى اال

 

بالضعؼ.  فاالنتقاؿ مف حالة استيكائية إلى حالة أخرل يحدد المػآؿ لمتغيػرات االسػتيكائية 
 كيتجمى ذلؾ في األزمة  النفسية لمذات. 

                                                             
.188ٌنظر: محمد الداهً ، سٌمٌائٌة السرد بحث فً الوجود السٌمٌائً المتجانس ،ص  -

(1)  
(2) –Voir ,Jacques  Fonntanille  ,Sémiotique et Littérature Essais de Méthode,p :77. 



 

را أصػػػبح الكثافػػػة باعتبارىػػػا )حػػػرارة ( شػػػعك  »( الغيػػػكر فتظيػػػر عميػػػو 2كأمػػػا الػػػذات)      
كىك االنتقاـ ،  كاالنتقاـ ىػكل قػكم يعػرؼ  مػف درجػة اخػتبلؼ  ، (1)«استعدادا لمقياـ بالفعؿ

 العكاطؼ كيمكف تمثيميا كاآلتي:
(2)

   

 

 قكة / متعمؽ      االنتقاـ ()                                                         

 أزمة إستيكائية/عاطفة   شعكر ىككم لكجكد خيانة                   

 ة/إدراؾانفعاؿ          شدّ                                             عدـ الثقة       

           

 شعكر/ميؿ /شؾ                            تكتر/ مزاج/طبع         تراٍخ/كاىف                     

 ضعؼ                           مؤثر/تأثير                             

 -العكاطؼ األربعة-                                        

يتشكؿ ىكل االنتقاـ كانفعاؿ قكم بتصاعد الجانب التكترم لمذات االستيكائية بداية بكجكد  
( كتأجيؿ 1( بالذات "سعيد")ذ3مثير التكتر مف خبلؿ ميؿ ك اىتماـ " كاتريف" المكضكع )ذ

( "الػػريس عبػػدكش" حػػكؿ اىتمػػاـ" كػػاتريف" 2ره  لممػػرة القادمػػة ،  أدل ىػػذا إلػػى شػػؾ )ذسػػف
بسعيد" فبث الشؾ التكتر كالقمؽ كتغير المزاج  في البعػد االسػتيكائي،  ك  كمػا زعػزع الثقػة 

 ( في البعد االستثاقي  فشكؿ ذلؾ شعكر ىككم لكجكد 3(  كالمكضكع )ذ2بيف الذات )ذ

شػػدة االنفعػػػاؿ فػػي الكينكنػػػة إلػػى أزمػػة اسػػػتيكائية  محفزىػػا الغيػػػرة خيانػػة زكجيػػة  ممػػػا دفػػع 
الشػديدة عمػى زكجتػػو نحػك قػػكة الغضػب فػػي االنتقػاـ ،  فشػػكمت األىػكاء تغيػػرات الحالػة مػػف 
ثقػػة إلػػى انعػػداميا كمػػف اليػػدكء إلػػى االنفعػػاؿ الشػػديد نحػػك االنتقػػاـ .  ككشػػفت لنػػا تغيػػرات 

                                                             
.          251فونتنًٌ،سٌمٌائٌات األهواء من حاالت األشٌاء إلى حاالت النفس،تر:سعٌد بنكراد،ص ٌنظر:ألجٌرداس .ج.غرٌماس وجاك -(1)  

(2) –Voir,Jaques  Fontanille ,Sémiotique et Littérature Essais de Méthode ,p78. 



 

 

رل المآؿ  الذم تجمػى فػي  فعػؿ االنتقػاـ بمحاكلػة الحالة االستيكائية مف حالة إلى حالة أخ
 القتؿ كذلؾ بقطع الحبؿ عمى "سعيد "إلغراقو في البحر.

:  سيطر عمى الذات  االستيكائية "سعيد" ىاجس إيجاد كالده في مكاف ما العاطفة  -3
، حيث يزداد اإلصرار لديو نحك السفر كاإلبحار لمبحث عنو في اإلسكندرية فتتحكؿ 

ة إلى حدث استيكائي كذلؾ بالسفر عمى مركب "الريس عبدكش" عاطفة المحب
"،   ك كما تكضح الخطاطة االستيكائية  مف جية ثانية  لمبحث عف "صالح حزـك
تكتر الذات االستيكائية في تغير المسار االستيكائي إلى حدث محزف كىك شعكر 

د غرؽ مركب (  "كاتريف الحمكة " كخاصة بع3بالعذاب كاأللـ لبعده عف المكضكع)ذ
"الريس عبكش" كعكدتو سالما  بعد أشير؛  إذ اتيمتو "كاتريف الحمكة" بقتؿ زكجيا ،  

 اآلف كأنا في أزمتي »فترفضو مما يسبب لمذات أزمة استيكائية حيث نجده يقكؿ :
،  ك أما الذات (1)«....أحس بالسقكط تدريجيا .. النفسية بدت لي الحياة رخيصة

الغيرة ك شدة االنتقاـ مف" سعيد" إلى حدث استيكائي  ( الغيكر فيحركو ىكل2)
يتمثؿ في حمؿ السكيف معو كمحاكلة قطع حبؿ السنبكؽ عمى "سعيد" لكي يغرؽ 

ككانت السكيف معو كشيء كالنار يبرز مف عينيو ك  »معو كما في الممفكظ :
الغيرة قد كشحت كجيو كمو. رفع يده كانتظر ...مدىا كانتظر ...كحيف صار 

،   كنجد ىكل الغيرة تمثؿ في (2) «.الطريؽ .قطع الحبؿ ..  في  منتصؼ سعيد
 فعؿ الذات الغيكر بقطع الحبؿ باستخداـ السكيف ككسيمة كتنكشؼ 

الغيرة بفعؿ جسدم متمثؿ في تغير كجيو كحركة اليد )الغيرة كشحت كجيو كمو ، شيء 
..قطع الحبؿ(. فتغير كالنار يبرز مف عينو، رفع يده ...كانتظر .مدىا. ..كانتظر .

حالة النفس يؤدم إلى تغير حالة الجسد  حيث يتمظير االنفعاؿ مف خبلؿ: )ببركز 
 عينو،  كتغير كجيو،  كرفع يده(.
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(1)  
.                                                                                       333حنامٌنة  ،الكتاب الثانً،الدقل،)من حكاٌة بحار(،ص -

(2)  



 

كيشػػخص التقػػكيـ األخبلقػػي بكصػػفو تركيبػػا لمجكانػػب المتػػكترة ،  : التقػػكيـ األخالقػػي4-
كف قػػػد  أظيػػػرت لنفسػػػيا الفرديػػػة كالجماعيػػػة لميػػػكل ،  فممػػػا تصػػػؿ الػػػذات إلػػػى النيايػػػة تكػػػ

كلآلخريف نتيجة التحكؿ االسػتيكائي تحػدث العاطفػة حػدثا اسػتيكائيا مبلحظػا كقػاببل لمتقيػيـ 
كالقياس ،  كمف ثمة تشيد مبلحظة لممتكالية برمتيا ،  فيذا المبلحظ ىك الػذم يقػيـ اليػكل 

نػو مػكرط أك أخبلقيا سكاء باسـ الثقافة التي يمثميػا أك باسػمو الخػاص ،  كذلػؾ فػي نطػاؽ أ
 . (1)قابؿ لمتكريط داخؿ المشيد االستيكائي 

 

كيبدأ التقييـ األخبلقي أثناء إتياـ "كاتريف الحمكة" الذات "سعيد " بقتؿ زكجيا" الريس     
عبدكش" لكجكد اعتقاد خاطئ في حؽ "سعيد" ككما نجد تقييما أخبلقيا نفسيا لدل الذات 

جة مخالفة القكانيف األخبلقية كىك ألـ أخبلقي تعذيب الضمير نتي»"سعيد" كذلؾ مف خبلؿ 
حينما يتذكر خيانتو لكالده مع "كاتريف الحمكة" التي كانت في   (2)«يشعر بو في قمبو 

(الغيكر "الريس 2الماضي صديقة لكالده ،  كأما بالنسبة إلى التقييـ األخبلقي لدل الذات )
.  ككاف تجسيد فعؿ االنتقاـ بقطع  عبدكش " فإف ىكل الغيرة سيطر عميو إلى حد االنتقاـ

الحبؿ عمى "سعيد"؛ لكي يغرؽ كيمكت كليحقؽ العدالة في ذلؾ لكف شاء القدر أف ينجك 
"سعيد" مف الغرؽ .  إذ ينتشمو مركب كينقذه مف الغرؽ أما "الريس عبدكش" فينتيي بو 

يات كلكف إذا كضعنا االستحقاؽ ضمف األىم»المطاؼ  إلى الغرؽ مع مركبو فيمكت 
(  "الريس عبدكش" زكج 2عند الذات )  (1) «الضركرية لمغيرة كشفنا عف كجكد )حؽ(

"كاتريف" فمو الحؽ في الحفاظ عمى شرفو ، ككرامتو، ككبرياءه،  كمركءتو .  كبذلؾ كاف 
("الريس 2( "سعيد "كالذات )ذ1( بيف الذات )ذ3مكضكع الصراع "كاتريف الحمكة" )ذ

 اآلتية:  عبدكش" ،   كما في الصيغة

 (2ذ  )ـ(    1) ذ
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                    281ي،سيميائيات األىكاء مف حاالت النفس إلى حاالت األشياء ،تر:سعيد بنكراد،صألجيرداس .ج.غريماس كجاؾ فكنتني- (1)



 

 

"الػريس عبػدكش" فػي صػراع  (2( "سػعيد" بعػد كفػاة الػذات )1ك لقد كانت رغبػت الػذات )  
داخمػي نفسػػي فتػارة يرغػػب فػي  امػػتبلؾ حصػرم  لممكضػػكع "كػاتريف الحمػػكة" ،  كتػارة يبتعػػد 

بػػيف   عنيػػا لشػػعكره بخيانتػػو لكالػػده معيػػا ،  كبػػذلؾ نجػػد صػػراع الػػذات اإلسػػتيكائية " سػػعيد"
رغبة اليك ك األنػا األعمػى ؛  إذ نجػد فػي عمػـ الػنفس التقسػيـ" الفركيػدم " )اليػك ، كاألنػا ، 

الثنائيػػة القديمػػػة لػػنظـ البلكعػػػي كالػػػكعي بشػػكؿ خػػػاص بػػات مفيػػػـك األنػػػا »كاألنػػا األعمػػػى( 
مركزيا لمنظرية التحميمية في عمـ النفس كنجد" فركيد" يعتبر اليك ) ًقدرا مف األىكاء ( غير 
المركبية ، كيرل" ب. جيؿ" مػدعكما بأغمػب عممػاء الػنفس  )األنػا( بػأف) لميػك( نفسػيا بنيػة 
إذا لـ تكف منطقية ،  فيي عمى األقؿ ماقبؿ منطقية ،  ك)األنا ك اليك( ليستا متناقضتيف، 
لكنيما استمرارا مما يستتبع أف تككف الثنائية التي يراىا "فركيد" بيف مبدأ المذة كمبػدأ الكاقػع 
كالطاقة المتحركة،  ك الطاقة المرتبطة،  ك السيركرة األكلية ،كالسيركرة الثانكيػة ىػي أيضػا 
استمرارية ،ك ينظر إلييا انطبلقا مف )األنا ك اليك(  كاستمرار تراتبي لقكل كلبنػى مكجػكدة 
عمػػػػى كافػػػػة مسػػػػتكيات التراتػػػػب ىػػػػذا االفتػػػػراض حػػػػكؿ االسػػػػتمرارية يحبػػػػب تمامػػػػا عنصػػػػر 

(2) «لمفيػػػـك الفركيػػػدمالػػػديالكتيؾ فػػػي ا
كيمكػػػف أف نفسػػػر شػػػعكر الػػػذات بالتنػػػاقض بػػػيف  ،   

ماىك مكبكت في البلشعكر)اليك( المعارض لمقيـ االجتماعيىة كبيف )األنا األعمى( كىك ما 
 بطريقة ال شعكرية نتيجة تقمص شخصية اآلخريف كامتصاص سمكؾ »يتككف لدل  الذات 

لتقاليػػػػد ك األنظمػػػػة ك القػػػػكانيف السػػػػائدة فػػػػي الجماعػػػػة كىػػػػي تمثػػػػؿ األعػػػػراؼ كالعػػػػادات ك ا
المجتمػػػػع  كتمعػػػػب دكر الرقيػػػػب لمػػػػا يصػػػػدر عػػػػف) اليػػػػك( أك البلشػػػػعكر فػػػػإذا كػػػػاف مخالفػػػػا 

كمنػػػػو نجػػػػد الػػػػذات   (1) ،«لممجتمػػػػع تقمعػػػػو ك تكبتػػػػو كتعيػػػػده لمنطقػػػػة )اليػػػػك(  البلشػػػػعكر 
معنػى بػيف رغبػة االستيكائية "سعيد" في تناقض كتداخؿ بيف رغبػة )اليػك ك األنػا األعمػى( ب

)اليك(بػػاالمتبلؾ الحصػػرم لممكضػػكع "كػػاتريف الحمػػكة "كبػػيف الرقيػػب )األنػػا األعمػػى(  الػػذم 
يػػربط ذلػػؾ بقيمػػة أخبلقيػػة ك بػػألـ أخبلقػػي ىػػك الشػػعكر بخيانتػػو لكالػػده إذا امتمػػؾ المكضػػكع 
"كػػػػاتريف الحمػػػػكة " إال أننػػػػا نجػػػػد سػػػػيادة )اليػػػػك( كتغمبػػػػو عمػػػػى )األنػػػػا األعمػػػػى( لػػػػدل الػػػػذات 
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سػػتيكائية فػػي البلشػػعكر، حيػػث يعػػرض" سػػعيد "الػػزكاج عمػػى "كػػاتريف الحمػػكة" بعػػد كفػػاة اال
("الػريس عبػدكش" إال أف" كػػاتريف الحمػكة " ترفضػو ؛  ألنيػػا كجدتػو يختمػؼ عػػف 2زكجيػا )ذ

كػػاتريف حسػػمت المكقػػؼ »كالػػده "فسػػعيد "بالنسػػبة إلييػػا ال يػػزاؿ صػػغيرا كمػػا فػػي الممفػػكظ :
ف زكاجػػي بيػػا مرفػػكض ،  قالػػت إ نيػػا اسػػتبعدتو مػػف أكؿ أفيمتنػػي منػػذ أكؿ لقػػاء بيػػا أ
 فقيرا بحارا ( ...أخفت السبب الحقيقي كىك أنو لف تتزكجلحظة )أنت صغير بالنسبة إليّ 

فيحػدث لمػذات االسػتيكائية اضػطراب نفسػي  ،  (2) « لػو مكانػة أك ثػركةكال  مركػب ال مثمي
كمنػو يمكػف تحديػد البنيػة العامميػة   كتسكء حالتو النفسػية ممػا تػؤدم بيػا إلػى أزمػة نفسػية ،

 لمذات كاآلتي :

                     
 
 
 
 
 

 ) كاتريف الحمكة(                               
     

 سعيد-                                   
 العامؿ النفسي لسعيد: -

 عاطفة الحب

 

 

 العامؿ النفسي لسعيد:
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 عاطفة

 كره كغيرة/انتقاـ-

حب
ة ال

طف
عا

 

 المرسؿ
 المكضكع المرسؿ إليو

 المساعد
 المعارض الذات

ألعمى غمبة اليك عمى األنا ا -
 في امتبلؾ المكضكع

 انتقاـ الريس عبدكش  - سعيد     

 لمشعكره بالخيانة -



 

 

 

 

 ( )السفر عمى مركب الريس زيداف(:2مج السردم المساعد )البرنا -2-2

 التحريؾ:-1
نحك تحقيؽ مكضكع القيمة )البحث عف كالده ( باالنتقاؿ  رحمتيا  تكاصؿ الذات "سعيد" 

مف كضعية اليأس كالفشؿ إلى كضعية تفاؤؿ كأمؿ ،  كثقة بالنفس.  كنجد العامؿ 
ة سمبية إلى حالة نفسية إيجابية ىك كبلـ المساعد كالمحرؾ في ىذا االنتقاؿ مف حالة نفسي

البحار العجكز الذم أثر في نفسية "سعيد " برفع معنكياتو كالخركج مف أزمتو النفسية  
 قمت لمبحار العجكز : » كىذا ما نجده  في حكار "سعيد" مع "البحار العجكز" حيث يقكؿ:

 لكنيـ يتيمكنني ظمما... -
رتكبت إثمػا كػاف يحػؽ لػؾ أف تحػزف أف تنػدـ ، الػتيـ كليذا أقكؿ لؾ ال تسأؿ ،   لك ا -

كثيػػػرة  كالمظػػػالـ كثيػػػرة ،   لكػػػف الحػػػؽ ال بػػػد أف يظيػػػر )...( قػػػؼ كقفػػػة رجػػػؿ فػػػي أم 
 .(1)«معركة.... كعندئذ تجد المحبة كاالحتراـ كالتقدير..

كمف خبلؿ كبلـ "البحار العجكز" تعكد الرغبػة مػف جديػد مػف طػرؼ الػذات "سػعيد" فػي     
حياتػو كالعػكدة إلػى  السػفر كاإلبحػار نحػك تحقيػؽ المكضػكع األسػاس )البحػث عػف  مكاصػمة

 (2)كالده( كىذا ما نبلحظو في نياية حكاره مع البحار العجكز في المقطع اآلتي:
 تريد اإلبحار مف جديد إذف؟. - «
 ىذا ما أرغبو... -
ذا صادؼ كعرض عميؾ الريس زيداف أف تعمؿ معو ؟. -  كا 
 أعيد التجربة.سأرفض ...لف  -
 لكف كاتريف الحمكة تريد أف تتزكج مف جديد؟ -
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 مف الذم ستتزكجو؟ -
 «الريس زيداف ... -

كاف "سعيد" يدرؾ بأف "كاتريف الحمكة"  لف تتزكج ثانية إال أحد رياس الميناء بعد       
كفاة زكجيا "الريس عبدكش" ، كىذا ما حصؿ فعبل إذ تزكجت "الريس زيداف"  كىذا ما 

 د في حديث ككبلـ البحار العجكز" لسعيد " في المقطع السابؽ.  كر 
 الكفاءة: -2
إٌف السػفر كاإلبحػار فػػي ىػذه الرحمػة صػػعب ألف الػببلد عمػى أبػػكاب الحػرب العالميػػة        

 الثانية ، مما يستكجب عمى الذات امتبلؾ الكفاءة لتحقيؽ المكضكع )البحث عف كالده(، 

 

عػػؿ المحػػددة لمتأسػػيس كالتأىيػػؿ فتتمظيػػر الجيػػات المضػػمرة كمنػػو فالػػذات تمتمػػؾ جيػػات الف
لمفعػػػؿ مػػػف) إرادة لمفعػػػؿ( حيػػػث تمتمػػػؾ الػػػذات الرغبػػػة فػػػي السػػػفر مػػػف جديػػػد ككػػػاف العامػػػؿ 
صرارا حتى  المساعد كالمحرؾ في ذلؾ)كبلـ البحار العجكز( كتزداد رغبة الذات تصميما كا 

رادة الفعػػؿ( لمػػذات مػػف خػػبلؿ بعػػد سػػماعيا بكجػػكد العامػػؿ المعػػارض" الحػػرب" ،  كنجػػد) إ
 كبلـ "قاسـ" " لسعيد":

 كماذا تنكم أف تعمؿ؟ -«
 ال أعرؼ...أفضؿ السفر في أم مركب.. -
...نحف عمى أبكاب حرب. -  سيككف ذلؾ صعبا بعد اليـك
 أية حرب ىذه. -
 .(1)« الحرب العالمية الثانية -

أبكاب السػفر ؟ ،  كسد عميّ  لماذا أغمؽ البحر  «كنجد "سعيد " يقكؿ إزاء ذلؾ في نفسو :
أغمقػػت المينػػاء...  إذا دخمػػت فرنسػػا «.)...(  (2) «سأسػػافر ،  سأسػػافر ،  سأسػػافر ..
(3) «صار البحر خطرا   عمى الجميع...
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إٌف الحرب العالمية الثانية ستككف عامبل معارضا أماـ ميمة الذات" سعيد " في فعؿ       
الػػده(. فمينػػة البحػػار صػػعبة أثنػػاء الحػػرب لػػذلؾ اإلنجػػاز لتحقيػػؽ المكضػػكع )البحػػث عػػف ك 

ستتكقؼ المراكب،   كالميناء يتكقؼ عف العمؿ .  كىػذا مػا نجػده فػي كػبلـ" قاسػـ"" لسػعيد" 
 كلكف المراكب تسافر. -»حيف قاؿ لو : 

 قريبا تتكقؼ ،  جرب أف تفيمني... -
 ال تنسى أنني أبحث عف كالدم... -
 

 .لف يككف سفرا كالسابؽ...سيككف البحث مستحيال بعد اآلف..
 أما بالنسبة إلي فسيككف...سأسافر بأم شكؿ ، كأبحث في كؿ  -

 . (1) «مكاف     
رغـ خطكرة الكضع في الببلد التي عمى أبكاب الحرب العالمية الثانية  إال أف كاجب       

فعػػػؿ" سػػػعيد" ىػػػك مكاصػػػمة البحػػػث عػػػف كالػػػده ،   كبعػػػد امػػػتبلؾ الػػػذات لمجيػػػات المضػػػمرة 
لمحددة لمتأسيس نجدىا أيضا تمتمؾ الجيات المحينػة ،   التػي تقػـك عمػى عنصػريف ىمػا: ا

)معرفػػػة الفعػػػؿ، كقػػػدرة الفعػػػؿ (،   فعنصػػػر المعرفػػػة يتمظيػػػر فػػػي اكتشػػػاؼ الػػػذات "سػػػعيد 
"كمعرفتػػو صػػعكبة السػػفر كخطكرتػػو أثنػػاء أجػػكاء الحػػرب بعػػد سػػماع كػػبلـ" قاسػػـ "حيػػث قػػاؿ 

يعني أنو يحتػؿ أكربػا بمػدا بعػد اآلخػر )..( مػا  -)...( ىتمر احتؿ تشيككسمكفاكيا -»لو:
 .(2)«ىك أف تعرؼ أف فرنسا بحجة الحرب باقية في سكرية...

كعمى الرغـ مف  معرفة الذات صعكبة األجكاء في المينػاء كمػا سػتؤكؿ إليػو الػببلد مػف     
)الفشػػؿ  أكضػػاع  الحػػرب إال أنيػػا  زادت  مػػف امػػتبلؾ القػػدرة كالقػػكة مػػف جديػػد فػػي مقاكمػػة

كاليأس( الذم كانت تعيشو الذات" سعيد " ،  كبذلؾ تتمظير القدرة عمى السػفر بػالرغـ مػف 
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تجمعت الظركؼ السيئة عمي ،   كادت تقيرني لكننػي لػـ  «الظركؼ السيئة  نحك قكلو: 
ىػػذه ىػػي المينػػة التػػي اختارىػػا لػػي )...( سػػأككف  ! أقيػػر )...( غػػدا أبحػػر أجػػؿ سػػأبحر

(3)«مع الريس زيػداف بحارا .... سأعمؿ 
نكبػة اليػأس انقضػت ، األزمػة مػرت ،  «)...(  

 .(4) «استعدت ثقتي بنفسي كبحار 

ك لعػػؿ سػػفره مػػع "الػػريس زيػػداف" زكج "كػػاتريف " يسػػاعده عمػػى العثػػكر عمػػى كالػػده مػػف      
 جية كمف جية ثانية يساعده السفر عمى محاكلة نسياف "كاتريف الحمكة" باالبتعاد عنيا .

بلؾ الػػػػذات الكفػػػػاءة يبقػػػػى فػػػػي انتظػػػػار الفرصػػػػة المناسػػػػبة لمسػػػػفر كمقاكمػػػػة العامػػػػؿ كبػػػػامت 
بقينػا كػذلؾ حتػى أعمنػت الحػرب العالميػة الثانيػة ،   كػاف  «المعارض )الحرب( لئلبحار 

إعالنيػػا بالنسػػبة لمػػف فػػي المينػػاء ، يقابػػؿ بغيػػر اكتػػراث ،   بعػػد شػػيكر ذعػػركا إلقفػػاؿ 
ناء تكقفا كػامال ،   ال سػفف تػأتي ،   كال سػفف تػركح البحر ،   كتكقؼ  الحركة في المي

(1)« ....كالبطالة تتسع 
 . 

إف بػػػػامتبلؾ الػػػػذات الجيػػػػات المضػػػػمرة كالجيػػػػات المحينػػػػة كػػػػاف ذلػػػػؾ مػػػػؤىبل لعمميػػػػة      
اإلنجػػػاز )السػػػفر( لتحقيػػػؽ مكضػػػكع القيمػػػة لديػػػو  )العثػػػكر عمػػػى كالػػػده(كيمكف لنػػػا تكضػػػيح 

 ؿ اآلتي :جيات الفعؿ لمكفاءة كما في الجدك 

 االنجاز الكفاءة
 الجيات المحينة         الجيات المظمرة      

 
 

 

 الجيات المحققة
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 إرادة فعؿ السفر -
 كاجب فعؿ السفر -
 

 التأسيس                                                             

 معرفة فعؿ السفر -
 قدرة فعؿ السفر -

 
 

 

 التأىيؿ             
  

 

 عامؿ الذات "سعيد" 

 فعؿ التحكؿ -   
 
 

 التحقؽ

 
 
 

 اإلنجاز:-3
حيػػػث تغيػػػرت األكضػػػاع فػػػي   .كبجػػػكد العامػػػؿ المعػػػارض )الحػػػرب( صػػػعب اإلنجػػػاز     

المدينػة كالمينػػاء كانتقمػت مػػف حالػػة حركػة كعمػػؿ إلػى حالػػة ىػػدكء كسػككف كخػػكؼ  ،  كمػػف 
البػر  صػراع، فػي البحػر صػراع في المدينػة صػراع، فػي البػر صػراع، فػي » ذلؾ الممفكظ:

،الشكاطئ غير آمنة...ظيرت الغكاصات األلمانية...غرقت سػفينة يكنانيػة...البحر أقفػؿ 
 .(1)« تماما...غكاصات انكميزية شكىدت عمى الشاطئ

كبالرغـ مف ىذه الصعكبات إال أف الذات" سعيد" سافر مع "الريس زيداف "عمى      
اآلف يتكمـ عف ميكلو السياسية دكف خكؼ يناصر  اصار الريس زيداف مندفع  »مركبو 

ألمانيا عمنا، ينفؽ األمكاؿ الطائمة يساعد البحارة العاطميف عف العمؿ ...كحتى البضائع 
التي يشحنيا عمى مركبو ال أعرؼ إال أنيا صناديؽ ال أدرم ما بداخميا كقد أصب  

 .(2)« يسافر كثيرا
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از كبالسفر مع "الريس زيداف " متحديا أجكاء الحرب   لقد قاـ الذات "سعيد "بعممية اإلنج   
 كيمكف أف نحدد البنية العاممية كاآلتي:

 

 

 

 

 

 

 البحث عف كالده   -                                     

     
 سعيد -كبلـ البحار العجكز                                                                     -
 

 

 

 

 

 الجزاء:-4
إذا كاف الجزاء ىك  تقييـ الفعؿ المنجز مف طرؼ الذات الفاعمة فإننا نجد ذلؾ في      

البعد التداكلي، حيث  كشفت السمطات الفرنسية  طبيعة عمؿ "الريس زيداف"، كغيره 
أعتقؿ بعض الزعماء، )...( ك جاء حساب الريس » فقامت باالعتقاؿ كما في المقطع : 

 المكضكع  المرسؿ

 المعارض الذات المساعد

 الريس زيداف -

 البحار العجكز -

 قاسـ- سعيد-
 اندالع الحرب-

 المرسؿ إليو



 

 

اف كمركبو ...ففي إحدل سفراتنا عمى طكؿ الشكاطئ باتجاه مصر،   نسفت غكاصة زيد
بحاراتو، نجكت مع  مجيكلة )كقيؿ إنيا انكميزية ( المركب،   قتؿ الريس زيداف، كبعض

الناجيف لـ أكتشؼ سره حتى اآلف لكف الحزف عميو في الميناء كاف كبيرا ،  اعتبر 
 .(1)«بيؿ الكطف كاحدا مف الذيف ضحكا بحياتيـ في س

إال أف الذات "سعيد " كبعد ذلؾ الحادث )مكت "الريس زيداف"( يكتشؼ عممو فينتقؿ     
الذات مف الكينكنة بمعرفة عمؿ "الريس زيداف" قبؿ مكتو إلى الظيكر حيث يكتشؼ طبيعة 

 اعتبركا مكت الريس زيداف أمرا ال بد منو بسبب » عممو بعد كفاتو ،  كما في الممفكظ : 

ف كنت في ذاتي قد  ما كاف يقـك بو مف أعماؿ خطيرة أنا لـ أعرؼ ماذا كاف يعمؿ ، كا 
شككت بأنو ييرب سالحا إلى فمسطيف ، كاف يعمؿ ضد االنكميز )...(الريس زيداف كاف 

 .(1)....«سياسيا 

كمنو يمكف أف نحدد كينكنػة عمػؿ " الػريس زيػداف" قبػؿ مكتػو كظيػكر طبيعػة عممػو بعػد    
الػػذات" سػػعيد" كاكتشػػاؼ الحقيقػػة التػػي كانػػت كامنػػة كلعػػؿ معرفػػة الػػذات" سػػعيد" مكتػػو عنػػد 

طبيعة عمؿ" الريس زيداف" زاد ذلؾ مف رفع شأف ىذا األخير في نظر "سعيد" إذ كجد بأنو 
كاف يعمؿ مع بطؿ حقيقي مع رجؿ مناضؿ يخاطر بحياتو ،  كيمكػف أف نحػدد   الظيػكر 

 سعيد " كما  في المربع التصديقي اآلتي: كالكينكنة في البعد المعرفي لمذات"

 ظيكر                        كينكنة     
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 ال ظيكر
 ال كينكنة

يناصر زيداف ألمانيا عمنا 
الطائمة عمى كينفؽ األمكاؿ 

 البحارة العاطميف عف العمؿ

قبؿ كفاة  -
 الريس زيداف

اكتشاؼ حقيقة عمؿ  -
 زيداف بأنو ييرب السبلح

حمل الذات صنادٌق ٌجهل ما 

 بداخلها



 

 

ككما نجد في الجزاء صراعا داخميا لدل الذات "سعيد"  في البعد المعرفي بيف )العقؿ    
جد كالقمب( فيك يظير عدـ االىتماـ" لكاتريف الحمكة "،   كلكنو يكذب إزاء ذلؾ ،   إذ ي

كنت كاذبا  التفكير شيء ،  كالعمؿ شيء » نفسو يفكر بيا ،   كىذا ما نجده في قكلو : 
 آخر، كالدم يقرف التفكير  بالعمؿ  أنا أيضا نكيت أف أفعؿ ىذا)...( خاصة فيما يتعمؽ

الحمكة ىذه جعمتني أكذب  بالبحر ،  كنت صادقا لـ أكذب،  إال فيما يتعمؽ بكاتريف 
ي )...(أعتـز الخالص،  القطيعة البعد إلى آخر العمر، كفجأة أجد ،جعمت نفسي تخدعن

 .(1)...«نفسي كاذبا 

فبعد أف رفضتو" كاتريف " كتزكجت "بالريس زيداف" قرر االبتعاد عنيا لكنو في داخمو     
ال يستطيع ذلؾ ،  فيناؾ إذف لمذات كضعية صادقة حيف يفكر بالبحر كالعائمة كالعمؿ ، 

ر" بكاتريف الحمكة "يككف في كضعية كاذبة ،   فيك يظير عكس ما كلكف   حيف يفك
 نكضح ذلؾ كاآلتي :  يخفيو نحك" كاتريف الحمكة "،   كيمكف أف

 كضعية صادقة                                     
 كينكنة       ظيكر     

 
 
 

 
 بطبلف

فالمكت  »" الذم  اعتبره "سعيد " بطبل كشييدا  كينتيي الجزاء بمكت "الريس زيداف    
ىك شيء طبيعي ، المكت ىك مكتنا نحف كمع ذلؾ ال نفكر فيو إال بكصفو مكت اآلخريف 
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 ال كينكنة ال ظيكر

كضعية -
كاذبة 
 )كىـ(

 كضعية صادقة

 سز-

 حقيقة-



 

 

الميـ أف نستمر في اإلبحار الحرب تكاجو اإلنساف بالمكت كتجبره عمى االعتراؼ بو 
 كالشعكر بالذنب ال شعكرنا المكت كالدافع لمتفكير، المكت عند البدائي فكرة الركح كالخمكد

 

 

فنشكب الحرب في الببلد كمكت "الريس زيداف" كىذه   (1)، «البدائي تفضحو الحركب 
الظركؼ  المتقمبة جعمت الذات "سعيد" في البعد االستيثاقي يستعيد ثقتو بنفسو  ك يعكد 

لى البحث عف كالده في البعد المعرفي كأما في البعد االستيكائي  فيك متردد إلى العمؿ كا 
 بيف االبتعاد عف" كاتريف" أك العكدة إلييا بعد  رفضيا لو. 

 الخطاطة االستيكائية: -2-2-1

تتمظير أطكار الخطاطة االستيكائية لمذات االستيكائية  "سعيد" لمبرنامج االستيكائي   
ف  لدييا المتمثؿ في ) األمؿ في إيجاد كالده(  كاليأس مف عدـ إيجاده كنحك مكضكع )كاتري

الحمكة (  بيف األمؿ في االمتبلؾ الحصرم كالعكدة إلييا كبيف االبتعاد عنيا كاليأس مف 
 امتبلكيا ،  يمكف تكضيح  مراحؿ تطكر الخطاطة االستيكائية  لمذات كاآلتي:

 االنكشاؼ الشعكرم:-1
كنمحظ االنكشاؼ الشعكرم لمذات بعد انقضاء األزمة كانتقاؿ الذات االستيكائية "سعيد"    

مف كضعية سمبية الشعكر بالفشؿ كالحزف كاليأس إلى كضعية ايجابية الشعكر بالثقة 
كاألمؿ كالحماس كعكدة الرغبة مف جديد لمذات نحك السفر، نحك تحقيؽ المكضكع في 
البرنامج االستيكائي ) األمؿ في العثكر عمى كالده( ،  لذلؾ سافر "سعيد" مع "الريس 

ات االستيكائية تتعذب بيف الحنيف كالشكؽ إلى "كاتريف زيداف" كفي نفس الكقت نجد الذ
 الحمكة " ك بيف محاكلة االبتعاد عنيا  .
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:  اسػػتعادت الػػذات االسػػتيكائية ثقتيػػا فػػي البعػػد االسػػتيثاقي كمػػا فػػي  االسػػتعداد-2
   (2) «نكبة اليأس انقضت األزمة مرت استعدت ثقتي بنفسي كبحار ... «النص:

مػػػف جديػػػد  فػػػي العمػػػؿ كبحػػػار كالسػػػفر مػػػع  "الػػػريس كبػػػذلؾ عػػػاد األمػػػؿ" لسػػػعيد "
 زيداف"    

ك بالعكدة إلى" كاتريف الحمكة" ،   كاليأس مف ذلؾ في آف كاحد كىذا مػا جعػؿ الػذات 
االسػػػتيكائية  تعػػػيش ازدكاجيػػػة الشػػػعكر نحػػػك المكضػػػكع )كػػػاتريف الحمػػػكة( بػػػيف الحػػػب 

الشػػػعكر القػػػكم بالحػػػب »كالكراىيػػػة كتتحػػػدد ىػػػذه االزدكاجيػػػة عنػػػد" فركيػػػد" باعتبارىػػػا 
 (Ambivalence of Feeling) –كالكراىيػة معػا لػنفس المكضػكع كاالصػطبلح 

( يصػػػػؼ بػػػػو التذبػػػػذب العػػػػاطفي 1911اسػػػػتخدمو" بمػػػػكلر " أكال )-ازدكاجيػػػػة الشػػػػعكر
كالتأرجح مف الحب إلى الكراىية  لنفس المكضكع كما يزاؿ بعػض المحممػكف يصػفكف 

 (1).«زدكج الشعكر أك متذبذب عاطفيا  الشخص الذم لـ يستقر عاطفيا بأنو م
كلعؿ ىذا التذبذب في الشعكر بػيف األمػؿ  كاليػأس  كالحػب كالكراىيػة  يتمظيػر فػي قػكؿ   

أم شكؽ إلييا مازاؿ يعيش في صدرم ؟ لقد أحببتيا ككرىتيا .لكننػي كنػت   »"سػعيد ": 
  (2). « أسيرىا .كانت جزءا مف حياتي البحرية ... 

الرغبة الشديدة في السفر كاإلبحار لمكاصػمة بحثػو عػف كالػده  :القطب االستيكائي-3
بالرغـ مف كجكد أجكاء الحرب ،  كغمؽ الميناء كالبحر،  كالرغبػة فػي العػكدة إلػى 

 "كاتريف"  كاف كؿ ذلؾ ىاجس لدل" سعيد" يسيطر عميو .
التغمب عمى عاطفة الخكؼ مف الحرب كالسفر مع "الػريس زيػداف" بكػؿ  العاطفة:-4

زيمة عدة مرات كتتحكؿ العاطفة إلى حدث استيكائي بػالحزف الشػديد عمػى ثقة كع
 "الريس زيداف" بعد مقتمو.
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الحػػزف الشػديد عمػػى" الػػريس زيػػداف" سػكاء لػػدل الػػذات االسػػتيكائية   التقػػكيـ األخالقػػي :-5
"سػػػعيد" أك بحػػػارة المينػػػاء لكػػػكنيـ اعتبػػػركا أف" زيػػػداف" قػػػد ضػػػحى بحياتػػػو  ألجػػػؿ الػػػكطف 

 في الميناء كاف كبيرا ، اعتبر  كاحدا مف الذيف ضحكا بحياتيـ في سبيؿ  لحزف عميوا«

فالذات االستيكائية "سعيد" لـ يكتشؼ عمؿ" الػريس زيػداف" إال بعػد كفاتػو إذ  .  (1)«الكطف 
كػػاف يقػػـك بتيريػػب األسػػمحة إلػػى فمسػػطيف،   فكػػاف تقيػػيـ الػػذات عمػػؿ" الػػريس زيػػداف" بأنػػو 

 تقديـ المساعدة  لمشعب الفمسطيني . بطكلي ذك  قيمة أخبلقية  في

 (: ) السفر عمى باخرة كاسؿ(:3البرنامج السردم المساعد ) -2-3

( فعػػؿ تحػػكؿ الػػذات بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة،  3كيجسػػد البرنػػامج السػػردم المسػػاعد)   
 كيمكف تحديد ذلؾ مف خبلؿ أطكار فعؿ التحكؿ كاآلتي:

ببلد بعػػد نيايػػة الحػػرب العالميػػة الثانيػػة ،  كبعػػد :لقػػد تحسػػنت األكضػػاع فػػي الػػالتحريػػؾ-1
خركج فرنسا ،  مما أدل بالذات "سػعيد"  إلػى التفكيػر مػف جديػد  فػي السػفر ،  كىػذه المػرة 
قد شجعو بحار يدعى "عمر الدندم" كاف يشػتغؿ عمػى بػاخرة  )كاسػؿ( فكػاف بػذلؾ العامػؿ 

... لكػف بحػارا أغرانػي  »دية :المساعد البشرم نحك السفر كىػذا مػا نجػده فػي المقكلػة السػر 
بالسػػػفر كػػػاف أكبػػػر منػػػي سػػػنا لػػػو تجربػػػة فػػػي البحػػػر كيعػػػرؼ بػػػالد بػػػره ،  اسػػػمو عمػػػر 

كىنػػػػاؾ عامػػػػؿ آخػػػػر بمثابػػػػة  المحػػػػرؾ ك المرسػػػػؿ االسػػػػتيكائي  لمػػػػذات    .(2)«الدنػػػػدم...
كالمتمثػػػؿ فػػػي ىػػػكل الحػػػب . فالػػػذات االسػػػتيكائية "سػػػعيد"  متعمقػػػة بالمكضػػػكع   ) كػػػاتريف 

تحػػػف إلييػػػا كتفتقػػػدىا  لرحيميػػػا إلػػػى اليكنػػػاف بعػػػد زكاجيػػػا مػػػف "الػػػريس اليكنػػػاني"،    الحمػػػكة (
أم شكؽ إلييا مازاؿ يعيش في صدرم؟ ... كانػت جػزءا مػف حيػاتي «:  حيث نجده يقكؿ

(3)«البحريػػػة...
فالػػػذات "سػػػعيد" يعػػػيش حالػػػة نفسػػػية متأزمػػػة بعػػػد زكاج" كػػػاتريف الحمػػػكة" .   
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لعامؿ النفسي لمذات االستيكائية مرسبل ك محركا نحػك عمميػة فكاف ا .كرحيميا إلى اليكناف 
 االنجاز لتحقيؽ المكضكع )العثكر عمى كالده ككاتريف الحمكة (.

 

: امتمكػػػت الػػػذات "سػػػعيد " الخبػػػرة  فػػػي السػػػفر كاإلبحػػػار مػػػف خػػػبلؿ تجاربػػػو الكفػػػاءة-2   
لمضػػػمرة السػػػابقة مػػػع "الػػػريس عبػػػدكش" ك"الػػػريس زيػػػداف" ،  حيػػػث امتمػػػؾ جيػػػات الفعػػػؿ ا

رادة الفعؿ  كىذا ما نجده في الحكار الداخمي  كالمحددة لمتأسيس مف خبلؿ  كجكب الفعؿ كا 
السفر عمى الميناء ...كنػت بعػد الحػرب  فضمت »)المكنكلكج( لمذات "سعيد" حيف يقكؿ : 

العالمية كبعد خركج  فرنسا ...قادرا أف أبقى فػي  المينػاء ...لكػف بحػارا أغرانػي بالسػفر 
سافر يا سػعيد ... سػافر ...عمػر »)...(  (1)« ر مني سنا ...اسمو عمر الدندمكاف أكب

الدنػدم  لػيس أفضػؿ منػؾ... سػافر  فػػي السػفر سػبع فكائػد  كتكفينػي  كاحػدة  منيػػا أف 
 .(2) «أعثر عمى كالدم

كمف التأسيس إلى التأىيؿ مف خبلؿ امتبلؾ الذات المعرفة كالقػدرة عمػى الفعػؿ بالسػفر     
 (3)«أسابيع....اتفقنا عمػى السػفر  ال زمت عمر خالؿ «كىذا ما نجده في قكلو :كاإلبحار 

قيػػؽ المكضػػكع كيمكػػف أف نحػػدد الجيػػات المضػػمرة ،   كالجيػػات المحينػػة لمفعػػؿ  نحػػك تح.
 كما في الجدكؿ اآلتي
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 االنجاز

 الجيات المحققة الجيات المحينة الجيات المضمرة

 إرادة الفعؿ -
ث كاجب الفعؿ لمبح -

معرفة فعؿ السفر مع  -
 عمر الدندم

تحقيؽ فعؿ السفر  -
كاإلبحار عمى باخرة 



 

 

 

 

 

  
3-

االنػػج
 از:
قؼ أماـ عممية انجاز الذات "سعيد" كجكد عامؿ معارض "األـ" أماـ قرار الػذات "سػعيد"  كي

أمي ىي ىػي ، لػـ يبمػغ تقػدـ العمػر أف  «بالسفر ، كىذا ما نجده في قكؿ الذات" سعيد": 
)....( صػارت عػكدتي إلػى البحػر كارثػة بالنسػبة  يغيرىا ، بالعكس زادىا خكفا ككسكسػة

 «ات "سعيد" قاكمت العامؿ المعارض "األـ" كصممت عمى السفر ، .كلكف الذ(1)«إلييا ..
لكنني لـ أرضخ لضغكطيا لػـ أكتػرث لتكسػالتيا كدمكعيا...أفيمتيػا أننػي سأسػافر )..( 

(2)«قمػػت ليػػا سأسػػافر...
مػػف كجػػكد العامػػؿ المعػػارض "األـ"  التػػي تػػرفض سػػفر  كبػػالرغـ، 

، فالبرنػػامج السػػردم المضػػاد "األـ" قػػد الػػذات "سػػعيد"، إال أنػػو سػػافر عمػػى البػػاخرة )كاسػػؿ( 
فشؿ في منع "سعيد" مف السفر  كىذا يعني نجاح البرنامج السػردم لمػذات" سػعيد " بالسػفر 

( العثكر عمى كالػده ،   1كاإلبحار عمى باخرة )كاسؿ( ، كىذه المرة لتحقيؽ مكضكع القيمة )
تصػػميـ الػذات عمػػى فعػػؿ  ( العثػكر عمػػى "كػاتريف الحمػػكة" .   ك يتجمػى2كمكضػكع القيمػػة )

الزمػػػػت عمػػػػر خػػػػالؿ أسػػػػابيع ...اتفقنػػػػا عمػػػػى السػػػػفر  «السػػػفر فػػػػي الممفػػػػكظ السػػػػردم: 
ألؼ طػف تعمػؿ بػيف  25نحف اآلف بحارة عمى الباخرة )كاسؿ( حمكلتيا  «.)...( (3)«...
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القدرة عمى السفر  - عف كالده ككاتريف.
كاإلبحار مف خبلؿ 

 تجاربو  

 كاسؿ

 تأسيس                      تأىيؿ               تحقيؽ                          

 الذات" سعيد"



 

أكربا كأمريكا ، انتيى عيد المراكب أنا اآلف بحار في باخرة كسنبحر إلى مسػافات بعيػدة 
 ئ إلى مراف

 

كيمكػف أف نحػدد البنيػة العامميػة  .  (2)«كبعػد أسػبكع كنػا فػي أثينػا  «. )...( (1) «شييرة.
                       لمعكامؿ السردية المتضافرة في تشكيؿ البرنامج السردم  كاألتي:

 العثكر عمى كالده ككاتريف -

     
     

 عامؿ بشرم )عمر الدندم( -

 لحب عامؿ نفسي عاطفة ا-
 كالبحث عف كالده ككاتريف

 

 

    

لقػػد طالػػت ىػػذه الرحمػػة إلػػى خمػػس عشػػرة  سػػنة كلػػـ يعػػد" سػػعيد" إلػػى أرض الػػكطف كطيمػػة  
مضػػت  سػػنة عشػػر خمسػػة «ىػػذه المػػدة كىػػك يبحػػث عػػف كالػػده كمػػا فػػي الممفػػكظ السػػردم: 

كني ، كسعيد يبحث مف مرفأ إلى آخر،   عمؿ بعػد )كاسػؿ( عمػى البػاخرة صػكفيا ككلػكتر 
الرجاء الصال  إلى بحر الينػد    ألؼ طف ، عابرة قارات ،  انطمقت مف رأس 35حمكلتيا 

 . (3 )«كرست في سنغافكرة مركز تمكيف السفف كمنو إلى بكمبام...
                                                             

 .221  ، 221 ص  ، نفسو المصدر -(1)
 .215 ص  ، نفسو المصدر -(2) 

  .339 ص  ، السابؽ المصدر -(3)
 

 
 

 المكضكع المرسؿ إليو المرسؿ

 المعارض الذات المساعد

 عمر الدندم -

 انتياء الحرب -
 األـ- سعيد-

 سعيد -



 

 

    

 

اسػػتغرؽ بحػػث "سػػعيد" خمػػس عشػػرة سػػنة مػػف مرفػػأ إلػػى آخػػر ،   كىػػك يبحػػث عػػف كالػػده   
مػكة" التػي  سػبب لػو  غيابيػا أزمػة نفسػية كلكػف لػـ )المكضكع القيمة( األساس ك"كػاتريف الح

 يعثر عمييما في رحمتو الطكيمة ىذه.

فشؿ البرنامج الرئيس "لسعيد "في  العثكر عمى كالده كعمى" كاتريف الحمكة"  لجزاء :ا-4
ما عثرت عمى كاتريف الحمكة كال عمى زكجيا اليكناني ككالحمـ تبخر ذلؾ «نحك قكلو : 
قرر   ك نظرا لفشؿ" سعيد " في ميمة بحثو عف كالده ك عف "كاتريف".  ) 1 («األمؿ ...

العكدة إلى الكطف ،   كحيف عكدتو كجد أف أشياء كثيرة قد تغيرت أثناء غيابو الطكيؿ:  
...عاد إلى بيت أسرتو في حي الكاميمية كىك يقدر مما سمع أف أشياء كثيرة تغيرت  «

 .) 2(«في الكطف 

دم أف الذات انفصمت عف البحر حيث كانت متعمقة بو كثيرا ،  نجد في الممفكظ السر   
كبذلؾ انتقمت مف عبلقة اتصاؿ بالبحر  إلى عبلقة انفصاؿ عنو كيمكف تكضيح شكؿ 

 التحكؿ االنفصالي كما في الصيغة اآلتية: 

 ـ البحر (   1) ذ  ـ البحر (           1) ذ
سكل األـ كىذه في  «ىك مكت كالدتو  كأما عف األشياء التي تغيرت في غياب "سعيد"  

حياة "سعيد"  ظمت   كانت ثبلثة أشياء جكىرية في ، ) 3( «سنكات اإلبحار األخيرة  ماتت 
كياجس تسيطر عميو كتشغمو كتدفعو إلى التكتر النفسي ىي: ) كالده ،  ككاتريف الحمكة 

 .) 4( «ىذا الثالكث الذم شغمو كسيظؿ يشغمو  «: كالبحر ( كما في الممفكظ
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.349المصدر نفسه ،  ص  -
(4)
   



 

  

 

كنجد الجزاء في البعد االستيكائي بإصابة الذات االستيكائية "سعيد "بأزمة نفسية حادة  
سببيا عدـ إيجاد "كالده" ، كغياب "كاتريف الحمكة" ،  كانفصالو عف" البحر" فتطكرت أزمتو 
 بعد تحطيـ المركب )المجسـ( في بيتو المكتكب عميو اسـ "كاتريف" معتقدا بذلؾ أنو قد

فت  الباب كراح يركض كيصي   «قتميا، فيخرج مناديا لـ أقتميا كما في الممفكظ السردم 
. كعمى إثر ذلؾ نقؿ إلى الدير لمعبلج   حيث (1)«..! لـ أقتميا ! في الشارع لـ أقتميا

قاؿ الطبيب بأنو أصيب بأزمة نفسية ، كعبلجيا يتـ بتحقيؽ أحد الثبلث: إما العكدة إلى 
م ما العثكر عمى" كاتريف الحمكة "، كيمكف تكضيح "البحر "، كا  ا العثكر عمى "كالده "، كا 

 ذلؾ في المثمث االستيكائي لمذات" سعيد" كاآلتي :

    

 مكت حياة
 
 

                                  
كػاف "سػػعيد"  يعػيش طػػكاؿ ىػذه السػػنكات التػي أفناىػػا مػف حياتػػو فػي كىػػـ كأمػؿ  كىػػاجس    
طر عميو كشغمو فػي البعػد المعرفػي بكجػكد كالػده عمػى قيػد الحيػاة  فػي مكػاف مػا  إال أف  سي

الحقيقػػة ىػػي عكػػس ذلػػؾ ،  كمنػػو نقػػؼ عمػػى تحديػػد المربػػع التصػػديقي لمكينكنػػة كالظيػػكر 
 كاآلتي:

 
 

 تناقض                                   
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 بحرال

 كالده

الذات االستيكائية 
 سعيد

 غياب
 كاتريف الحمكة

 )مكت(كينكنة

 )عدـ العثكر عمى الجثة(

 )الحياة(ظيكرال 

)  )غياب صالح حزـك

 كينكنة)المكت(ال 

 قيد الحياة(عمى االعتقاد بأف كالده )

 ظيكر)حياة(

)  )مكت صالح حزـك



 

 

 

ذات االستيكائية "سعيد " بتتبع مراحؿ الخطاطة كيمكف أف نفصؿ في المسار االستيكائي لم
 االستيكائية.

 الخطاطة االستيكائية: -3-1

تحدد لنا الخطاطة االستيكائية مراحؿ تطكر األزمة النفسية لدل الذات االستيكائية "سعيد"  
مف المستكل العميؽ الداخمي  إلى المستكل السطحي الخارجي لمحالة النفسية ، كيمكف أف 

 حؿ الخطاطة االستيكائية كاآلتي :نحدد مرا

  االنكشاؼ الشعكرم:-1
كانػػت الحالػػة النفسػػية  لػػدل " سػػعيد"  تسػػكء أكثػػر ،  إذ أدرؾ الخسػػارة فػػي عػػدـ اإلنجػػاب   

كأدرؾ ضػػػياع السػػػنكات فػػػي مطػػػاردة كىػػػـ كسػػػراب كالػػػده ممػػػا زاد ذلػػػؾ مػػػف تػػػكتره كمػػػا فػػػي 
لو زكجة ، كلد ، لك كاف كالػده اآلف أدرؾ الخسارة في عدـ اإلنجاب...لك كاف  «الممفكظ 

إلى جانبو ،  لك لػـ تمػت أمػو...اعتراه عصػاب  )...( تكسػكس...كبر كسكاسػو...)...( 
 .(1)«كيكما بعد يـك جفاه النـك كراح  ييزؿ ،   كتبرؽ عيناه بقمؽ غريب....

مػػرت الػػذات االسػػتيكائية "سػػعيد " بحالػػة نفسػػية حػػادة أكثػػر مػػف المػػرة  االسػػتعداد : -2
،   فيػػذه المػػرة مػػٌر بحالػػة تػػكازف كثبػػات لمػػدة سػػنتيف ثػػـ عػػاد التػػكتر كاالضػػطراب السػػابقة 

طكاؿ سػنتيف اسػتطاع الثبػات فػي العمػؿ ...فػت  بقاليػة كأقفميػا «بأكثر شدة مف ذم قبػؿ 
عمؿ سائؽ تاكسي كترؾ العمؿ ... كأخيرا استبد بو كره لمجميع )...( أنو عميػو ال يػتكمـ 

(2)«مع أحد 
.  
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لـ يستطع "سعيد" أف يبقى فػي حالػة تػكازف كثبػات بػأف يسػتقر  تيكائي:المحكر االس -3
 في عمؿ معيف ألف حالتو النفسية مضطربة ،   كألنو لـ ينس البحر ككالده ، ك"كاتريف 

تصكر الجميع أعداءه ،   كتصكر أف كاتريف عدكتػو أيضػا كأنيػا خانتػو ،   «الحمػكة": 
 . (1) «كفضمت ،  ذلؾ اليكناني عميو...

بػػدأت حالتػػو تسػػكء أكثػػر كأزمتػػو النفسػػية تشػػتد  فدفعتػػو عاطفػػة  الخػػكؼ  عاطفػػة: ال -4
كذات ليمػػة انقمبػػت البػػاخرة إلػػى امػػرأة إلػػى كػػاتريف حقيقػػة  «القكيػػة إلػػى حػػدث اسػػتيكائي 

أمامو، فانقض عمييا ،  كراح ييكم بقبضتو عمى أخشابيا ،  حتى حطميا ،  كعندئػذ 
تمكنو بسػػببيا  كربمػػا شػػنقكه...كفقد عمػػو مػػف خيػػؿ إليػػو انػػو ارتكػػب جريمػػة كأنيػػـ سػػيق

  .(2)(« !لـ أقتميا ! الخكؼ ،  ففت  الباب كراح يركض في الشارع كيصي  )لـ أقتميا
تمثػػػؿ الحػػػدث اسػػػتيكائي النػػػاتج عػػػف قػػػكة االنفعػػػاؿ كالتػػػكتر الشػػػديد إلػػػى  أكال: بتحطػػػيـ    

دا أنيػػػـ سيضػػػربكنو المجسػػػـ )البػػػاخرة( ،  كثانيػػػا : بيجكمػػػو عمػػػى النػػػاس فػػػي الػػػدير معتقػػػ
نقػػؿ سػػعيد ،  بعػػد ىػػذا  «كسػػيعتدكف عميػػو ،  كىػػك مػػا سػػبب لديػػو انفجػػارا عصػػبيا حػػاد ا

االنفجار النفسي إلى مستشفى دير الصػميب لممػراض العصػبية ،  تمركػزت أزمتػو حػكؿ 
الخػػكؼ ،  انقمبػػت الكسػػكاس القيػػرم إلػػى كسػػكاس عػػدكاني  صػػار ييػػاجـ ،  يضػػرب ، 

عمى أقرب الناس إليو ،  مدفكعا بشػعكر مرضػي ،  يخيػؿ إليػو يحاكؿ االعتداء ،  حتى 
كىػذا بفعػؿ  ،(3)« أف اآلخريف يياجمكنو كسيضربكنو كيعتدكف عميو ،  كيكدعكنو السػجف

 .(4)التكتير الذم يقكده إلى تفجير الطاقة االستيكائية 

:   اسػػتمع الطبيػػب إلػػى قصػة "سػػعيد " مػػف الطفكلػػة إلػػى الشػػباب  التقػػكيـ األخالقػػي -5
الطبيػػب «كغربتػو كعكدتػو إلػػى الػكطف ككػؿ تفاصػػيؿ حياتػو مػف أخيػػو الػذم نقمػو إلػػى الػدير 

خالد أشرؼ عمى عالجػو ،  اسػتمع إلػى أخيػو الػذم حممػو عمػى الػدير ، ركل ىػذا حيػاة 
 المريض طفكلتو شبابو ،  غربتو عكدتو إقامتو في البيت العائمي الميجكر إخفاقو في 
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و المحبطة في اإلبحار ثانيػة،  عزلتػو التامػة التػي أدت الحصكؿ عمى عمؿ )...(،  رغبت

بو إلى االنفجار،  محاكلتو تحطيـ الباخرة التػي تحمػؿ اسػـ "كػاتريف الحمػكة" كجػكد امػرأة 
ككػاف ،   (1)« حقيقية بيذا االسـ ،  كانت لو بيا عالقػة،  تزكجػت كىػاجرت إلػى اليكنػاف

ج المريض،  كاكتفى بيذه المعمكمػات الطبيب يسجؿ ىذه المعمكمات لعميا تساعده في عبل
اكتفػى بتطمػيف أخيػو بالشػفاء مادامػت  «كأجؿ فحص المريض بعد زكاؿ النكبة العصبية 

األزمػػػة انفجػػػرت انفجػػػارا...كلـ تأخػػػذ شػػػكال تػػػدريجيا، يػػػتـ عػػػف فقػػػداف إحػػػدل القػػػكل 
  .(2)«العقمية
بعػػػض  «لػػػو كػػػاف الطبيػػػب عػػػامبل مسػػػاعدا فػػػي عػػػبلج "سػػػعيد" مػػػف األزمػػػة فقػػػد قػػػدـ       

أف تبػدأ  الحبكب الميدئة كأقراصا منكمػة ككضػعو فػي غرفػة انفراديػة ، كمنػع زيارتػو إلػى
بعػد أيػاـ «. كقػد نجػح الطبيػب فػي تيدئػة الػذات االسػتيكائية (3) «النكبة بالزكاؿ تدريجيا ..

) مػف :  كيسػأؿ،  زالت النكبة ...رجع سعيد ىادئا ، كاىنػا كخجػكال ال يتػذكر مػا مػر معػو
يقكؿ الطبيب  : ال تخؼ ...لسػت مريضػا عقميػا  »)...(،  (4)«تى بي إلى ىنا ؟( الذم أ

 . (5)«...ىذه مجرد أزمة ...تحتاج إلى بعض التحاليؿ..

كبعد االستجابة الجيدة كالناجحة لدل الػذات االسػتيكائية لمػدكاء بػدأ الطبيػب بالتحاليػؿ      
صابة الذات االستيكائية "سعيد" مف خبلؿ الجمسات مع المريض ، ككانت نتيجة الفحص إ

إصابتو بالزىرم...كقد تكقؼ الطبيب عنػد ىػذه اإلصػابة لكػف الفحػص  «بمرض الزىرم :
أثبػػت أف الشػػفاء كػػاف تامػػا ، بقيػػت عقػػدتاف : شػػعكر بالػػذنب ، ترسػػب فػػي األعمػػاؽ ، 

 بسبب خيانتو لكالده مع كاتريف الحمكة ، كالمزج التاـ بيف البحر ككاتريف ىذه ، في 
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صكرة كاحدة ، كالبحر ككاتريف ، كالباخرة كانت رمز االثنيف : كتب الطبيب في تقريره ما 
لػى أف يسػافر فػي  يمي: ) مف عكامؿ الشػفاء المقػاء بكػاتريف ، أك العػكدة إلػى البحػر ( كا 

، ككانت نصيحة الطبيػب (1)«البحر ثانية ، ضركرة االنتقاؿ مف المنزؿ العائمي الميجكر 
د" ىي العكدة إلى البحر كتنفيذا ليا عاد لمعمؿ في البحػر مػف جديػد عمػى  أثناء خركج" سعي

ظيػػر بػػاخرة  عػػابرة لمقػػارات  بعػػد انقطاعػػو  عنػػو ، حيػػث نجػػد أف الػػذات االسػػتيكائية بعػػد  
كضػعية االنفصػػاؿ عػػف المكضػكع )البحػػر( يعػػكد إليػو فتتحػػدد  ليػػا بػذلؾ كضػػعية االتصػػاؿ  

لعػكدة إليػو ىػي العػكدة إلػى الحيػاة مػف جديػد ، كيمكػف  بالمكضكع،  فالبحر  بمثابة حياتو كا
            تحديد  كضعية الذات  في شكؿ تحكؿ اتصالي لممكضكع كما في الصيغة اآلتية:

 
 ـ البحر (   1) ذ      ـ البحر (      1)ذ

      

كلتخفيؼ الػذات مػف ثقػؿ الحيػاة بػدأ بتفريػغ ىمكمػو كمشػاكمو كسػرد حياتػو مػف الطفكلػة إلػى 
الشباب ، كالكيكلة إلى البحر ، فانفتحت ذاكرتو إلػى الماضػي بسػرد قصػتو كسػيرتو ، كىػك 

ك عمػػى طػػكؿ الشػػاطئ مػػف  «يسػػير مػػف عمػػى طػػكؿ الشػػاطئ مػػف طرطػػكس إلػػى البلذقيػػة 
طرطكس إلى الالذقية ، ضػؿ سػعيد يسػير ، قػرر أف يفعميػا ، كفعميػا ، نػاـ فػي بانيػاس 

لسػير يقػكؿ لمبحػر كػؿ شػيء كليسػمع منػو كػؿ ليمة كفي جبمػة ليمػة ، لكنػو صػمـ عمػى ا
 كمف الخطاطة االستيكائية يمكف أف نحدد البنية العاممية كاآلتي : (2)«شيء

                               

 

 

                          

 الخركج مف األزمة النفسية -                                      

                                                             
.379،381المصدر السابق ،ص  -

(1)  
 .411المصدر نفسه،ص - (2)



 

 

     
     عيد:لعامؿ النفسي لسا
 األزمة النفسية -
 عاطفة الخكؼ-

 
 

 

 

 

ككػػاف مػػف أسػػباب عبلجػػو التػػي ذكرىػػا الطبيػػب لػػو ىػػك لقػػاء" كػػاتريف" ، كىػػذه قػػد          
كذات ليمػػة )...( اسػػتيقظ عمػػى دقػػات قكيػػة عمػػى البػػاب )...( فػػت   «جػػاءت إليػػو يكمػػا .

و اسػتطاع فػي غػبش الصػباح أف الباب كانػدفع إلػى الخػارج فمػـ يجػد أحػدا )...( غيػر أنػ
يرل زكاال يتحرؾ باتجػاه الشػاطئ )...( سػار كراءه بخطػى كئيػدة ، أكال ، حتػى ال يشػعر 
 -بو ثـ أكسع الخطى ، حتى لحؽ بػو عنػد حافػة المػاء ، كعندئػذ صػرخ بصػكت قػكم : 

 ؟! مف أنت
 كلػػـ يأتػػو جػػكاب، غيػػر أف الػػزكاؿ تكقػػؼ .. ثػػـ اسػػتدار كاشػػفا كجيػػو كعندئػػذ حػػدثت -

كانت ىي )...( كلمػا أيقنػت أنػو عرفيػا نػدت عنيػا  ! المفاجئة المركعة : كاتريف الحمكة
لى األبد .. ثـ انزلقت في الماء، غابت في -عبارة كاحدة :   البحر، كراح ىك  كداعا ، كا 

 . لقد ألقى بنفسو كراءىا، كظؿ يسبح محاكال (1) «يا كاتريف.. ! يصرخ كراءىا : كاتريف
نيا اختفػت لػـ يعثػر عمييػا ، كانػت نيايػة "كػاتريف الحمػكة"  بانتحارىػا أمامػو ، المحاؽ بيا لك

فانتيػػت قصػػتيا معيػػا ، كبػػذلؾ قػػرر السػػفر كاإلبحػػار مطػػاردا كىػػـ كالػػده فيػػك ال يػػزاؿ يعتقػػد 
بأنػػو عمػػى قيػػد الحيػػاة كأف مػػف كاجبػػو البحػػث عنػػو ، فخيػػاؿ كالػػده يبلزمػػو دائمػػا لػػـ يسػػتطع 

                                                             

    .416،  415حنامينة ، الكتاب الثالث ، المرفأ البعيد )مف حكاية بحار( ، ص  -(1) 

 المكضكع المرسؿ إليو المرسؿ

 المعارض تالذا المساعد

الطبٌب من خالل  -

 الجلسات

 العودة إلى البحر -

تناول الحبوب واألقراص  -

 المهدئة

 إصابته بالزهري - سعيد-  

 شعوره بالذنب -

المزج بٌن البحر  -

 وكاترٌن

 سعيد - 



 

مػػف ىػػذا الػػكىـ الػػذم يعيشػػو حتػػى بعػػد كبػػر سػػنو ، كمػػا فػػي  نسػػيانو ، كلػػـ يسػػتطع الػػتخمص
كفػػي اليػػـك نفسػػو ، أقفػػؿ بػػاب القصػػر...كحمؿ المفتػػاح إلػػى  «المقطػػع السػػردم اآلتػػي : 

 انتيت إقامتي....إنني مسافر. -سيدتو قائال: 
 إلى أيف ؟ -             
 لمبحث عف كالدم.. -             
 قاؿ زكجيا : -             

 كلكف كالدؾ مات ، مات منذ زمف بعيد. -              
 كقاؿ سعيد حاسـ النبرات: -             
 كالدم حي، كأنا ذاىب لمبحث عنو... -             
 أنت تبحث عف كىـ.. -             
 .(1)«أنا أبحث عف حقيقة... -             

كلما صار عمى ظيػر البػاخرة  «كبذلؾ غادر "سعيد " نحك   رحمة جديدة لمبحث عف كالده 
تبتعػػد ، كسػػؤاؿ  كقػؼ عنػػد الحػػاجز كأرسػػؿ بصػػره باتجػػاه  المدينػة  ، فيمػػا البػػاخرة تغػػادر

 .(2)ترل...يقتمعكف الشجرة مف جذكرىا ىذه المرة ؟ ( -كبير عنيد يم  عميو: ) 
 
 
البحث عف كالده كما في المسار السردم لمثبلثيػة فػي المرحمػة لقد كرس "سعيد "حياتو في  

األكلى معتقدا بأنو ميت كفػي المرحمػة الثانيػة لمبحػث معتقػدا بأنػو ال يػزاؿ عمػى قيػد الحيػاة،  
حيث قاـك "سعيد " العامؿ المعارض المتمثؿ في "األـ" في البرنامج السردم المضػاد أثنػاء 

ـ "سػػعيد " مػػرة ثانيػػة أثنػػاء سػػفره مػػع "الػػريس زيػػداف" سػػفره مػػع "الػػريس عبػػدكش" ، ككمػػا قػػاك 
العامؿ المعارض المتمثؿ في الحرب العالميػة الثانيػة كأجكائيػا فػي المينػاء كالبحػر كتجاىػؿ 

 رفض" األـ" لمسفر كخكفيا الشديد عميو . كسافر في باخرة )كاسؿ( كأثناء عكدتو كجد 

مػػة نفسػػية حػػادة شػػفي منيػػا بصػػعكبة ، أشػػياء كثيػػرة تغيػػرت منيػػا كفػػاة كالدتػػو ثػػـ انتيػػى بأز 
فكانػػت الثبلثيػػة سػػيرة ذاتيػػة لمبحػػار "سػػعيد"  يسػػردىا لمبحػػر كىػػك يسػػير عمػػى طػػكؿ الشػػاطئ 

 مف طرطكس إلى البلذقية .

                                                             
.417المصدر السابق ،ص  -

(1)  
.418المصدر نفسه  ،ص  -

(2)  



 

 

كمما سبؽ فقد حاكلنا في ىذه الثبلثية الكقكؼ عمػى التركيبػة السػردية كالشػبكة العبلئقيػة    
ديدىا بمرحمتيف: األكلى: عامؿ الذات" سػعيد" نحػك لمبرامج السردية في البعد المعرفي  كتح

المكضكع )االعتقاد بمكت كالده( ،  كالثانية :عامؿ الذات "سعيد" نحك المكضكع )االعتقػاد 
بأف كالده عمى قيد الحياة(  كاألمؿ في العثكر عميو في البرنػامج االسػتيكائي كبػذلؾ حاكلنػا 

سػردية لممسػار السػردم فػي البعػد المعرفػي رصد حركة العامؿ كمراحؿ تحكلو في البرامج ال
بػػػػالكقكؼ عمػػػػى أطػػػػكار الخطاطػػػػة السػػػػردية ) التحريػػػػؾ ، كالكفػػػػاءة ، كاإلنجػػػػاز ، كالجػػػػزاء(  
كبرصد النمكذج العممي كالمربع السيميائي كالمربع التصديقي ،  ككما حاكلنا الكقكؼ عمى 

سػتيكائية كمراحػؿ تطػكر المسار االستيكائي ،  كاسػتخبلص البرنػامج االسػتيكائي لمػذات اإل
الحالػػة النفسػػية لػػػدييا فػػي كػػػؿ مػػرة ، ككػػاف ذلػػػؾ باالسػػتعانة بالخطاطػػػة االسػػتيكائية   مػػػف 
المسػػػتكل العميػػػؽ إلػػػى المسػػػتكل السػػػطحي مػػػف خػػػبلؿ تتبػػػع مراحميػػػا كىػػػي: ) االنكشػػػاؼ 
الشػػعكرم ، كاالسػػػتعداد ،  كالقطػػػب االسػػػتيكائي ، كالعاطفػػػة ، كالتقػػػكيـ األخبلقػػػي( كتحديػػػد  

امؿ  النفسي ك االستيكائي فػي البنيػة العمميػة لمعكامػؿ السػردية ،كمنػو فقػد كػاف التػداخؿ الع
 بيف المسار العاممي  كالمسار االستيكائي في التركيبة السردية لمبنية السردية لمثبلثية.

 

 

 

 

دراسة في  -الفصل الثالث: أدوار " الممثل" وثنائية" التفضية  والتزمين"

  -لثالثية "حكاية بحار" التركيبة الخطابية  

 أوال : الممثل : -

 األدوارالعاملية  واالستهوائية للممثل .-1

 ضبط األدوار العاملية.-1-1

 االستقرار والال استقرار العاملي.-1-2



 

 الدور االستهوائي للممثل.-2

 ثانيا: الصور  و المسارات التصويرية.-

 الصور-1

 الصور اللكسيمية.-2

 يرية.المسارات  التصو  -3

 ثالثا: الدور التيماتيكي  والباتيمي للممثل.-

 الدور التيماتيكي  والباتيمي للممثل سعيد. -1

 الدور التيماتيكي  والباتيمي للممثل األم. -2

 الدور التيماتيكي  والباتيمي للممثل السلطات الفرنسية. -3

  الدور التيماتيكي  والباتيمي للممثل الريس عبدوش. -4

 تفضية  والتزمين .رابعا: ال-

 الفضاء الغريماسي . -1

 الفضاء االستهوائي. -2

 التفضية والتزمين بين عملية القول السردية والخطاب. -3

 اإلنفصال الزماني  و المكاني.-4 

 إندماج الزمني.-الال-5

  الزمن االستهوائي.-6

ء في التركيبة السردية سيميائية األىكاكلككما استخمصنا المفاىيـ اإلجرائية لسيميائية العمؿ 
كذلؾ بتتبع المسار السردم كاالستيكائي لحركة العامؿ في البرنامج السردم ، سنحاكؿ 
الكقكؼ عمى الدراسة التطبيقية لممستكل الخطابي،  عمى ضبط عممية تصكر الفعؿ 
المنجز مف طرؼ الممثؿ بتحديد أدكاره كضبط  الصكر كالمسارات التصكيرية،  كمف ثمة 



 

 

(1)لدكر التيماتيكي كالباتيميدراسة ا
لمممثؿ ككذا ثنائية التفضية كالتزميف كعبلقتيما   

 بالدكر االستيكائي في التركيبة الخطابية . 
 أكال  الممثؿ: -

 األدكار العاممية كاالستيكائية لمممثؿ : -1

 لقد حددت السيميائية السردية بأف نقطة التقاطع بيف المستكل السردم كالخطابي متمثمة   
في كجكد الممثؿ الػذم لػو دكر عػاممي ككضػعية فػي البرنػامج السػردم كدكر تيمػاتيكي مػف 
خبلؿ تحديد مجمكعة مف المسارات الصكرية في المستكل الخطابي، كقػد أشػار" غريمػاس" 

يبػدك  «إلى أف الػدكر البػاتيمي ىػك جػزء مػف الػدكر العػاممي كجػزء مػف الػدكر التيمػي حيػث 
بالػػػػدكر العػػػػاممي الػػػػذم يخضػػػػع تسمسػػػػمو لتتػػػػابع االختبػػػػارات الػػػػدكر البػػػػاتيمي فػػػػي عبلقتػػػػو 

كالتكيفات باعتباره جزءا مف مسار عاممي)...( كيككف الدكر البػاتيمي فػي عبلقتػو بػاألدكار 
التيميػػة التػػي يمكػػػف تجميعيػػا فػػي نشػػػر مضػػاميف الداللػػػة عمػػى خمفيػػة مسػػػار تيمػػي جزئيػػػة 

 .(1)«محٌسسة داخؿ المسار التيمي 

ىك جزء مف الدكر العاممي كجػزء مػف الػدكر التيمػاتيكي ككمػا كجػدنا بػأف  فالدكر الباتيمي  
الخطاطػػة الباتيميػػة )االسػػتيكائية( يمكػػف اسػػتنباطيا مػػف خػػبلؿ تحديػػد البػػرامج السػػردية فػػي 

                                                             
الدالة في سياقات متعددة عمى  ( Pathمف  عنصريف )كىك في األصؿ مركب  : (Pathèmique)باتيمي  (1) - 

التي تشير إلى االنفعاؿ كالمقصكد ىنا أف االنفعاالت التي ىي في األصؿ  ( Tymiqueك ) الحاالت غير طبيعية ،
ت التي تقيميا كؿ ثقافة استنادا إلييا حاجة إنسانية طبيعية تتحكؿ إلى حالة غير طبيعية عندما تتجاكز الحدكد أم العتبا

تحكـ عمى األىكاء ، كلذلؾ ىناؾ فصؿ بيف الدكر التيمي الذم يحتضف ممكنات الفعؿ عند الذات ، كىك دكر مسنف 
إجتماعيا ) الصياد ،الفبلح ،األستاذ( ،كبيف الدكر الباتيمي الذم يختص بكينكنة الممثؿ في عبلقتو بالبعد االنفعالي 

باتيمات مستكل عميؽ كيشير إلى تجاكز لمحدكد التي تسنيا الثقافة ) البخيؿ ،الغيكر ،الغضكب(، كالالمنظـ في 
(phathèmes) :العناصر الدالة عمى الدكر الباتيمي مف قبيؿ العبلمات التي تدؿ عمى غضب الغضكب أك بخؿ  ىي
اء مف حاالت األشياء إلى حاالت ك ألىا خيؿ مثبل، ينظر: الجيرداس جكلياف غريماس ،جاؾ فكنتنيي، سيميائياتالب

 .58، 57، 15،النفس، تر:سعيد بف كراد، ص
إلى حاالت النفس، دار الكتاب ، سيميائيات األىكاء مف حاالت األشياء ألجيرداس، ج، غريماس، كجاؾ فكنتيني - (1)

 .223، ص 2111، 1، ط الجديد المتحدة، بيركت، لبناف



 

سيميائية العمؿ  فإٌف البعد االستيكائي كػامف فػي المسػتكيات الثبلثػة )السػردم ، كالخطػابي 
 ، كالمنطقي الداللي(.

ا األساس يمكػف القػكؿ مػاداـ ىنػاؾ سػيميائية العمػؿ كسػيميائية األىػكاء ، فالممثػؿ كعمى ىذ
يعد نقطة مف نقاط التقاطع بينيما ،ففػي سػيميائية العمػؿ نركػز عمػى تحديػد الػدكر العػاممي 
كالدكر التيماتيكي ، كفي سيميائية األىكاء نحػدد لمممثػؿ الػدكر االسػتيكائي كمػا فػي الشػكؿ 

 اآلتي:

 

  

  

 

 

 

 

 

 أك يمكف أف نكضح ذلؾ في الخطاطة اآلتية:

 

  

 

 

 الممثؿ

 الدكر العاممي الدكر التيماتيكي الباتيمي   / االستيكائيالدكر 

العمؿ سيميائية  سيميائية األىكاء 

في المستكيات الثبلث )السردم ، 
 الخطابي ، المنطقي الداللي(

 في المستكل السردم في المستكل الخطابي

 الدكر العاممي الدكر التيماتيكي الدكر االستيكائي

 الممثؿ



 

 

    + 

 

 

 

 ضبط األدكار العاممية :-1-1
لقد أشار "غريماس" في سيميائية العمؿ كخاصة في المسػتكل السػردم لكجػكد عبلقػة       

،  2، ـ 1)ـ( يتمظير في الخطاب عبر الممثميف 1العامؿ )ع «بيف الممثؿ كالعامؿ حيث 
ذا (1)«( 3، ع 2، ع 1( يتفػرع إلػى عكامػؿ كثيػرة )ع1( كالعكس ممكف فػي حالػة )ـ3ـ . كا 

( يمثػػػؿ نػػػكاة لتكزيػػػع 1( يشػػػكؿ نػػػكاة السػػػتقطاب الممثمػػػيف فػػػإف الممثػػػؿ )ـ1كػػاف العامػػػؿ )ع
العكامؿ ، كالحالتاف تتمظيراف بتحديد البرنامج السردم ، كىنا لـ يشر "غريماس"  إذا كػاف 

يتػػػكزع عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف األدكار التيماتيكيػػػة ، كأف الػػػدكر التيمػػػاتيكي يسػػػتقطب الممثػػػؿ 
 مجمكعة مف الممثميف ، كأف الممثؿ قد يستقطب مجمكعة مف األدكار االستيكائية ، كأف 

 

الػػػدكر االسػػػتيكائي قػػػد يتػػػكزع عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف الممثمػػػيف   كمػػػف خػػػبلؿ تحديػػػد البػػػرامج 
 كار العاممية لممثميف كما في الجدكؿ اآلتي:السردية لمثبلثية سنحاكؿ ضبط األد

 

 العامؿ )ع(
 
 الممثؿ 
 

 األدكار العاممية

 1ع
 2ع

 4ع 3ع

                                                             
(1) – voir , Algirdas , Julein Greimas , Du sens 2 P : 49. 

 سيميائية األىكاء سيميائية العمؿ

المستكل السردم   المستكل الخطابي 
+ 

 )ـ(



 

 Øمرسؿ محرؾ      ذات             مرسؿ مؤكؿ          سعيد حزـك                     -

    Ø                  Øمرسؿ           مساعد            البحار بدر                       -
 Ø                   Øمرسؿ          مساعد            أحمد المستكفي                   -

 Ø              Ø                  Øمكضكع           صالح حزـك                     -

 Øو               مرسؿ إلي   مرسؿ محرؾ      معارض    األـ                            -

 مرسؿ محرؾ     معارض           مساعد               مكضكعكاتريف الحمكة                   -

 Ø              Ø                Øمعارض               قاسـ                           -

 Ø                 Ø             مساعد            معارضالريس عبدكش                  -

 Ø               Ø                 Ø              مساعدالريس زيداف                    -

 Ø                Ø                Ø         مرسؿ محرؾالبحار العجكز                 -

 Ø                 Ø    مساعد                  مرسؿ محرؾعمر الدندم                   -
 Ø               Ø              مساعد         مرسؿ محرؾالطبيب خالد                  -
 Ø              Ø                Øمعارض                                 تمكث سطح الماء -
 Ø              Ø                Øمعارض               التعب كاإلعياء                 -
 معارض         المكح الخشبي                  -
 

       Ø              Ø                Ø 
 Ø                Ø               Øمعارض                                          العاصفة -
 Ø              Ø                Ø    معارض             الرعد كالمطر كالرياح       -
 Ø                Ø               Øمعارض                                 الحرب ع الثانية -
 Ø               Ø               Øمساعد                 المركب                        -

                                               Ø              Ø                Ø              مساعد    النجـك                         -
                                               Ø              Ø                Ø  مكضكع                استخراج الجثة                -

 مرسؿ محرؾ                ذات        مرسؿ مؤكؿ        معارضالسمطات الفرنسية            -

                                               Øمرسؿ مؤكؿ                 مرسؿ محرؾ         مساعد     البحارة                        -

                                               Ø                 Ø             Øمساعد                                                السكيف -
                                               Ø                Ø             Øمساعد                                        انتياء الحرب -
                                               Ø                 Ø             Ø             مساعد    الباخرة كاسؿ                  -



 

 

                                               Ø                 Ø            Øمساعد                  الحبكب كاألقراص             -
                                            Ø                 Ø           Øساعد                  م البحر                        -
 Ø   Ø  Ø  مساعد الكشـ-

 
كمف الجدكؿ نمحظ اختبلؼ أنكاع  كجكد الممثؿ إذ يرد ممثؿ بشرم مثؿ : )سعيد ،      

: )الرياح، كالمطر كالرعد، ككاتريف الحمكة، كالريس زيداف، كاألـ...( ،كممثؿ طبيعي مثؿ
..( ،كممثؿ ميشيأ مثؿ: ) السكيف، كالباخرة كاسؿ،  كتمكث سطح الماء، كالعاصفة، كالنجـك
 كالمركب، كالحبكب كاألقراص(. ككما نجد أف مف الممثميف مف لو دكر عاممي كاحد، مثؿ:

 مثؿ: ) العاصفة، كالمركب، كالسكيف، كالحبكب كاألقراص (، كمف لو دكراف عاممياف 

) عمر الدندم، كالطبيب خالد، كالبحار بدر، كالبحار أحمد المستكفي (. كمف لو ثبلثة 
أدكار عاممية مثؿ: ) البحارة، كاألـ، كسعيد(، كمف لو أربعة أدكار عاممية مثؿ:) السمطات 

 الفرنسية ، ككاتريف الحمكة(.



 

عامميا أك عدة أدكار ككما أشار "غريماس " إلى إمكانية أف يتمكضع الممثؿ دكرا      
عاممية،  فإنو يمكف أف يأخذ الدكر العاممي الكاحد عدة ممثميف كلتكضيح ذلؾ نأخذ 

 الجدكؿ اآلتي :

العامؿ  البرنامج السردم
 (1)ع

 الممثميف
 4ـ 3ـ 2ـ 1ـ

البرنامج السردم  -
المعرفي لسعيد حزـك 
)االعتقاد بمكت كالده 
 كالبحث عف الجثة(

المرسؿ 
 المحرؾ

حار الب
 بدر 

البحار 
أحمد 

 المستكفي

عاطفة 
الخكؼ 
 كالحب

   Ø 

سعيد  الذات
 حزـك

   Ø    Ø    Ø 

تمكث  المعارض
سطح 
 الماء

المكح 
 الخشبي

التعب 
 كاالعياء

 

 Ø   Ø خبرتو البحارة المساعد
 Ø Ø   Ø الجثة المكضكع

المرسؿ إليو 
 المؤكؿ

 Ø   األـ البحارة  سعيد

 البرنامج السردم -
 لمسمطات الفرنسية

المرسؿ 
 المحرؾ

جثة جندم  
 فرنسي

السمطات 
 الفرنسية

Ø   Ø 

المحكمة  الذات
 الفرنسية

 

السمطات 
 الفرنسية

Ø   Ø 

المحكمة  المساعد
 الفرنسية

 Ø   Ø المحقؽ

 Ø   Ø سعيد المحامي المعارض
سجف  المكضكع

ثبلث 
Ø Ø   Ø 



 

 

 سنكات
 المرسؿ إليو 

 المؤكؿ
السمطات 

 نسيةالفر 
المحكمة 
 الفرنسية

Ø Ø 

البرنامج السردم 
 المضاد لؤلـ

المرسؿ 
 المحرؾ

 Ø Ø الخكؼ األـ

كاتريف  األـ الذات
 الحمكة

Ø Ø 

منع سعيد  المكضكع
 مف السفر

Ø Ø Ø 

كاتريف  المساعد
 الحمكة

الريس 
 عبدكش

Ø Ø 

 Ø Ø Ø عناد سعيد المعارض
 المرسؿ إليو 

 المؤكؿ
 Ø Ø Ø األـ

ج السردم البرنام
المعرفي 

لسعيد)االعتقاد بأف 
كالده عمى قيد الحياة 

 كالبحث عنو(

المرسؿ 
 المحرؾ

غياب 
 كالده

البحار 
 العجكز

Ø Ø 

 Ø Ø Ø سعيد الذات
الريس  المساعد

 عبدكش
الريس 
 زيداف

البحار 
 العجكز

عمر 
 الدندم

كاتريف  األـ المعارض
 الحمكة

الريس 
 عبدكش

العاصفة 
 كالحرب

البحث عف  المكضكع
 كالده

Ø Ø Ø 

 المرسؿ إليو 
 المؤكؿ

 Ø Ø Ø سعيد

 كمف الجدكؿ نستخمص مايمي:



 

 تمكضع العامؿ ضمف البرنامج السردم . -1
 لمعامؿ ممثؿ أك أكثر. -2
 قد يككف الممثؿ بشريا أك مشيأ أك طبيعيا. -3
قد يككف الممثؿ مفردا مثؿ: ) سعيد ، كاألـ...( أك جماعيا مثؿ : )البحارة ،  -4

 الفرنسية ، كالعاصفة البحرية...(.السمطات 
 

 :االستقرار كالال استقرار العاممي-1-2
ىناؾ بعض العكامؿ السردية تأخذ كضعية كاحدة عمى المسار السردم لمبنية السردية     

لمثبلثية ، ك بعض العكامؿ السردية األخرل التي تنزلؽ مف خانة إلى خانة أخرل ، كال 
السردم لمبرامج السردية كمف أمثمة االستقرار العاممي تأخذ كضعية كاحدة في المسار 

 نذكر :

 
 
 
 
 

1-    
  

 

2-  

 

 

خذ كضعية كاحدة مف الكضعية البدئية الذم أ عامؿ الذات  سعيد
لممسار السردم إلى الكضعية النيائية لمبنية 
 السردية لمثبلثية.

فاألـ نجدىا قد أخذت كضعية كاحدة تتمثؿ في  عامؿ المعارض األـ
 )العامؿ المعارض( عمى طكؿ المسار السردم

عامؿ المكضكع صالح    
المكضكع( في المرحمة الذم أخذ كضعية ) حزكـ

 األكلى كفي المرحمة الثانية لممسار السردم.



 

 

3-  
   

 

كمف أمثمة البل استقرار العاممي نجد ذلؾ في انزالؽ بعض العكامؿ السردية مف خانة      
إلى خانة أخرل ، كمف ذلؾ نستعيف بالمثمثات العاممية التي اقترحتيا آف أكبرسفالد 

 كاآلتي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرسؿ المحرؾ

 الذات

 المكضكع

 المحرؾ المرسؿ

 المكضكع

 الذات

 البحار بدر-

 البحار أحمد المستكفً-

عامل نفسً )الخوف -

 والحب(

 سعيد -

 استخراج الجثة -

 السلطات الفرنسٌة-

 المحكمة الفرنسية-

اكتشاف الجثة بأنها -

 فرنسً جندي ل

 المحقق-

 سٌةالسلطات الفرن-

 سجن سعٌد

)1)  

)2)  

 الذات 

المرسؿ 
 معارض المحرؾا

 المساعد

 المكضكع

 الريس عبدكش -

 الريس عبدكش -

 السفر لمبحث عف كالده -

 سعيد -



 

  

 

 

 

سعيد-  

 

                         

     منع سعيد مف السفر                                                   السفر -            

 

نامج السردم المعرفي  فالجثة كممثؿ تأخذ مكضعيف: األكؿ عامؿ )المكضكع( في البر    
"لسعيد " كذلؾ باالعتقاد بأنيا لكالده ، كالمكضع الثاني تأخذ الجثة مكضع عامؿ) المرسؿ 
المحرؾ(" لمسمطات الفرنسية" التي تكتشؼ بأف الجثة لبحار" جندم فرنسي" فتقـك باعتقاؿ 

 "سعيد" كسجنو لثبلث سنكات ، كيمكف أف نكضح ذلؾ كما في الشكؿ اآلتي :

 ثة )ـ(الج

 

 ( مرسؿ محرؾ2)ع             (1مكضكع )ع  

ككذلؾ نجد الممثؿ "الريس عبدكش " يأخذ مكضع عامؿ مساعد في البرنامج السردم    
لمذات "سعيد" نحك تحقيؽ مكضكع )السفر( ، لكنو ينزلؽ كيأخذ مكضع عامؿ معارض 

بؿ عمى الذات "سعيد" لكجكد العامؿ المرسؿ  االستيكائي )الغيرة ( التي تحركو لقطع الح

 عد مسا الذات معارض الذات

 المكضكع
 كاتريف الحمكة -

 المكضكع المكضكع

الغيرة مف  -
 سعيد

 كاتريف -

 األـ -

 األـ



 

 

لقتمو ك تحقيؽ المكضكع الفكز "بكاتريف الحمكة"  ، كبذلؾ يأخذ الممثؿ "الريس عبدكش " 
 مكضعيف عاممييف ىما كاآلتي:

 الريس عبدكش )ـ(

 

 ( معارض2)ع            (1مساعد )ع  

امج ككذلؾ نجد الممثؿ" كاتريف الحمكة " التي اتخذت مكضع عامؿ )المكضكع( لدل البرن
السردم لمممثؿ "الريس عبدكش" ، ك مكضع عامؿ مساعد في البرنامج السردم المضاد 
لؤلـ لتحقيؽ مكضكعيا )منع "سعيد "مف السفر( ، ككما نجدىا تأخذ مكضع عامؿ 
معارض في البرنامج السردم لمذات "سعيد ") السفر لمبحث عف كالده( ، كبذلؾ فالممثؿ 

 ؿ سردية يمكف تكضيحيا في الشكؿ اآلتي:"كاتريف الحمكة" تأخذ مكضع عكام

 

 كاتريف الحمكة )ـ(

 

 ( معارض3)ع  (2مساعد )ع  ( 1مكضكع )ع

كنبلحظ في المثمثات العاممية كجكد العامؿ الذم يستقطب عدة ممثميف ، كمف ذلؾ      
في البرنامج السردم المعرفي " لسعيد" نحك تحقيؽ المكضكع )االعتقاد بمكت كالده 

عف الجثة( ، إذ نجد المرسؿ المحرؾ كؿ مف )البحار بدر ، كالبحار أحمد كالبحث 
المستكفي ، كالعامؿ النفسي المتمثؿ في عاطفة الخكؼ كالحزف  كالحب ( ، كيمكف أف 

 نمثؿ ذلؾ في الشكؿ اآلتي:

 (1مرسؿ محرؾ )ع



 

 

 ( عامؿ نفسي3)ـ      (2البحار أحمد المستكفي )ـ (1البحار بدر )ـ

البرنامج السردم المضاد لمممثؿ "السمطات الفرنسية" نجد العامؿ المرسؿ  كفي     
المحرؾ كؿ مف ) المحقؽ ، كالسمطات الفرنسية( ، ككذا عامؿ الذات كؿ مف )السمطات 

 الفرنسية ،كالمحكمة الفرنسية ( ، كيمكف أف نكضح ذلؾ في الشكؿ اآلتي:

 (1عامؿ الذات )ع (1عامؿ مرسؿ محرؾ )ع  

 

 المحكمة الفرنسية (2(          )ـ1( السمطات الفرنسية         السمطات الفرنسية)ـ2(              )ـ1حقؽ )ـالم

   

كفي البرنامج السردم المضاد  لمممثؿ " األـ"  نجد العامؿ المعارض فيو يتكزع عمى  
 الممثؿ )األـ  ككاتريف الحمكة (، كيمكف أف نكضح ذلؾ كاآلتي:

 

 (1)ع عامؿ معارض

 

 ( كاتريف الحمكة2(                                         )ـ1األـ )ـ          

 الدكر االستيكائي لمممثؿ:-2
ككما حددنا األدكار العاممية لمممثؿ ، فإنو يمكف تحديد األدكار التكترية أك       

ذات نحك تحقيؽ االستيكائية ، إذ قد يككف لمممثؿ دكر استيكائي في تكتير كتحريؾ ال
" مثبل لو دكر استيكائي قكم في تكتير "سعيد" الذم شعر  المكضكع ، فغياب "صالح حزـك
بيكل )الخكؼ ، كالحزف ، كالحب( أماـ تحقيؽ المكضكع )االعتقاد بمكت كالده كالبحث 
عف الجثة(  في المرحمة األكلى مف المسار السردم المساعد متحديا العامؿ الجماعي 



 

 

كث سطح الماء ، كالمكح الخشبي ، كاإلعياء كالتعب( ، ك كاف "سعيد" في المعارض )تم
المرحمة الثانية )االعتقاد بأف كالده عمى قيد الحياة ك البحث عنو( مصمما عمى السفر 

( "لمسمطات 2( " لؤلـ" ، كالبرنامج السردم المضاد )1،كمقاكما البرنامج السردم المضاد )
 ، كيمكف أف نكضح الدكر االستيكائي لمممثؿ "سعيد "   الفرنسية " كحتى أجكاء الحرب

 

 

 

 

"  كاآلتي:  أثناء غياب "صالح حزـك

 

 

 

 
 

ككما نجد عاطفة الخكؼ تحرؾ األـ نحك تحقيؽ المكضكع )منع سعيد مف السفر ( .   
 كيمكف أف نحددىا كاآلتي :

 

 

  
منع سعٌد من             

 السفر

غياب صالح حزـك لو دكر 
 قكم استيكائي

 استيكائيعامؿ مرسؿ محرؾ 

 تكتير الذات

كالحزف  الخكؼ  ىكل 
 كالحب

 الذات االستيكائية )سعيد(

المرحمة
2 

 المكضكع
المرحمة

1 

 المكضكع

 مكتال

 حياةال

االعتقاد بمكت 
 استخراج الجثة(كالده )

االعتقاد بأن والده   

على قٌد الحٌاة  

 والبحث عنه

{ 

عامؿ مرسؿ محرؾ 
 استيكائي) ىكل الخكؼ (

 الذات االستيكائية األـ المكضكع
 تكتير



 

لريس عبدكش" نحك تحقيؽ المكضكع )قطع الحبؿ كنجد ىكل الغيرة التي تحرؾ الذات "ا
 لقتؿ سعيد(،  كما في الشكؿ اآلتي:

 

 

 كيمكف أف نستخمص األدكار االستيكائية لمممثميف كما في الجدكؿ اآلتي:

 الدكر االستيكائي العامؿ الممثؿ
 البحار أحمد المستكفي-
 البحار العجكز-
 
 عمر الدندم-
 
 كاتريف الحمكة-

مرسؿ 
 كائياستي

مرسؿ 
 استيكائي

 
مرسؿ 

 استيكائي
 
 

مساعد 
 استيكائي

 

 محرؾ استيكائي في تكتير الذات سعيد -
محرؾ استيكائي في تكتير الذات كتشجيعو  -

 عمى السفر
محرؾ كلو دكر استيكائي في  -

تشجيع الذات سعيد كبث األمؿ مف 
 جديد
صابتو  - في تكتير الذات سعيد كا 

 بأزمة نفسية

 

نجد المرسؿ المحرؾ االستيكائي يضـ في كؿ مرة ممثبل )البحار المستكفي كمف الجدكؿ   
 ، كعمر الدندم ، كالبحار العجكز( ، كيمكف أف نكضح ذلؾ كاآلتي:

 (1مرسؿ محرؾ استيكائي )ع

 

 ( عمر الدندم3)ـ    (2البحار العجكز  )ـ       (1البحار أحمد المستكفي )ـ

 ع الحبلقط        

عامؿ مرسؿ محرؾ 
 استيكائي) عاطفة الغيرة(

الذات االستيكائية الريس  المكضكع
 عبدكش

 تكتير



 

 

عرفي " لسعيد " في المرحمة األكلى نحك تحقيؽ المكضكع كأما في البرنامج السردم الم   
)االعتقاد بمكت كالده كالبحث عنو( ، فإف المرسؿ المحرؾ االستيكائي ينشطر بيف)ىكل 

 الخكؼ، كالحزف ، كالحب(، كيمكف أف نمثؿ ذلؾ كاآلتي :

 

 (1مرسؿ محرؾ استيكائي )ع

 

 ( عاطفة الحب3ـ)      (2عاطفة الحزف  )ـ     (  1عاطفة الخكؼ )ـ

كعميو فقد حاكلنا الكقكؼ عمى األدكار العاممية، كاألدكار االستيكائية  لمممثؿ كدراستيا     
مف خبلؿ البرامج السردية  في التركيبة السردية لمثبلثية ، ككما لمممثؿ دكرا عامميا 
ؿ  )كضعية في البرنامج السردم( في المستكل السردم فإف لو دكرا تيماتيكيا مف خبل

كلعؿ الدكر العاممي  كالدكر  )تبلحـ المسارات التصكيرية(  في المستكل الخطابي،
التيماتيكي ىما كضعيتاف لمممثؿ في سيميائية العمؿ، أما في سيميائية األىكاء، فيأخذ 
الممثؿ الدكر الباتيمي  ،كعميو سنحاكؿ الكقكؼ عمى  الدكر التيماتتيكي كالدكر الباتيمي 

 .مف تحديد الصكر المكسيمية كالمسارات التصكيرية لمممثميف في الثبلثية لمممثؿ انطبلقا 

 كؿ مرة ممثبل )البحار المستكفي  كمف الجدكؿ نجد المرسؿ المحرؾ االستيكائي يضـ في  
 كعمر الدندم ، كالبحار العجكز( ، كيمكف أف نكضح ذلؾ كاآلتي:

 (1مرسؿ محرؾ استيكائي )ع

 

 ( عمر الدندم3)ـ    (2البحار العجكز  )ـ       (1ـالبحار أحمد المستكفي )



 

كأما في البرنامج السردم المعرفي " لسعيد " في المرحمة األكلى نحك تحقيؽ المكضكع    
)االعتقاد بمكت كالده كالبحث عنو( ، فإف المرسؿ المحرؾ االستيكائي ينشطر بيف)ىكل 

 ي :الخكؼ، كالحزف ، كالحب(، كيمكف أف نمثؿ ذلؾ كاآلت

 

 (1مرسؿ محرؾ استيكائي )ع

 

 ( عاطفة الحب3)ـ      (2عاطفة الحزف  )ـ     (  1عاطفة الخكؼ )ـ

كعميو فقد حاكلنا الكقكؼ عمى األدكار العاممية، كاألدكار االستيكائية  لمممثؿ كدراستيا     
عامميا مف خبلؿ البرامج السردية  في التركيبة السردية لمثبلثية ، ككما لمممثؿ دكرا 

)كضعية في البرنامج السردم( في المستكل السردم فإف لو دكرا تيماتيكيا مف خبلؿ  
كلعؿ الدكر العاممي  كالدكر  )تبلحـ المسارات التصكيرية(  في المستكل الخطابي،

التيماتيكي ىما كضعيتاف لمممثؿ في سيميائية العمؿ، أما في سيميائية األىكاء، فيأخذ 
يمي  ،كعميو سنحاكؿ الكقكؼ عمى  الدكر التيماتتيكي كالدكر الباتيمي الممثؿ الدكر البات

 .لمممثؿ انطبلقا مف تحديد الصكر المكسيمية كالمسارات التصكيرية لمممثميف في الثبلثية 

 ثانيا: الصكر كالمسارات التصكيرية :

 الصكر:-3

كر مفاىيـ تأخذ الص»؛ حيث (1)تعد الصكر تمؾ الكحدات الحكائية المتتابعة      
كتصكرات يكردىا المعجـ عمى شكؿ مفردات لغكية لمتعبير عف رؤية مشتركة تجٌسد النكاة 
المركزية التي تحـك حكليا تمؾ المفاىيـ ، فالصكر مفردات لغكية لمتعبير عف رؤية 
مشتركة ، فيي تظير ككأنيا جممة مف المسارات الخطابية المحتممة بما أنيا تجسيد يجمع 

ك أقؿ حدثية لسيميمات مختمفة  تقٌدـ المفردة المعجمية ككأنيا نتاج لمقصة أك بصفة أكثر أ
                                                             

(1) –Voir ,Groupe D’Entrevernes ,Analyse S’Emiotique Des Textes,p :89. 



 

 

«لبلستعماؿ قبؿ أف تككف نتاجا لمبنية 
، فالمفردة المعجمية )العيف( عمى سبيؿ المثاؿ (2)

تأخذ المفيـك األكؿ بأنو البصر )عضك( الذم يتيح الكائف الحي النظر إال أف المفردة 
ب السياؽ الذم ترد فيو فيؤدم في سياؽ معنى ) الجاسكس( تحمؿ معاني مختمفة بحس
ذا أمعنا النظر في ىذه   كفي آخر معنى )مصدر الماء( كفي آخر معنى )النفيس( كا 

المفاىيـ جميعا الحظنا أنيا تنتظـ حكؿ صكر جكىرية مشتركة جماعيا دائرية الشكؿ 
محددا  (Sème Nucléaire)عمييا الصكرة النكاتية  "غريماس"كالشفافية كالرؤية ،كيطمؽ 

)إنيا الصكرة األساسية المنطكية عمى امكانيات تعبيرية ماثمة بالقكة كميٌسرة   إياىا  بقكلو:
، (3)في سياؽ الخطاب ...( (Parcours Sémémiquesتحقيؽ مسارات معانمية )

ًره مجتمعة مطمقا في ممفكظ ،ذلؾ  "غريماس"كيؤكد » كى أف أف المفظ ال يكاد يستعمؿ في صي
) أف كؿ ممفكظ باعتباره بسطا لمحكر داللي معيف ليس سكل استغبلؿ جزئي جدا لرصيد 
االحتماالت المستكنة في الكحدات المغكية المستعممة كالتي تظؿ مع ذلؾ مكاصمة كجكدىا 

كسنقؼ عمى دراسة الصكر  .(4)«بالقكة كمستعدة لبلنبعاث بمجرد القياـ بعممية التذكر...(
حدات التصكيرية لممسارات التصكيرية انطبلقا مف ضبط الكحدات المعنكية كالك  المكسيمية،

 )السيـ ،كالسيميـ ،كالمكسيـ(.

 الصكرة المكسيمية:-2

تتحدد الكحدات المعنكية الصغرل في البنية السردية لمثبلثية انطبلقا مف كجكد مفاىيـ    
الداللي المحايث، كمف يتخذىا المحمؿ السيميائي كأدكات إجرائية في الكشؼ عف الجانب 

كالسيميـ  (1)»فالسيـ ىك أصغر كحدة داللية  »ىذه المفاىيـ )السيـ، كالسيميـ، كالمكسيـ(. 
ىك المحتكل السيمي لمكسيـ، فبتبلحـ جممة مف السمات تشكؿ المسار السيمي لمكسيـ أك 

                                                             

.                                                                                    80ٌنظر :نادٌة بوشفرة ،مباحث فً السٌمٌائٌة السردٌة ، ص -
(2)  

.                                                                  76ناصر العجٌمً ،فً الخطاب السردي نظرٌة غرٌماس  ،صٌنظر:عبد ال -  (3)  

            .                                                                                                                  77المرجع نفسه ،ص  -
(4)  

جيرالد برنس، المصطمح السردم )معجـ مصطمحات(، تر: عابد خزندار، المشركع القكمي لمترجمة، المجمس األعمى لمثقافة، القاىرة،  – ( (1
 .206، ص 2003، 1ط



 

ع مجمك  (Lexèmeكيعد المكسيـ )».(1)مجمكعة السمات التي تشكؿ مدلكؿ ىذا المكسيـ
الكحدات المعنكية الصغرل ) المعانـ( التي تشكؿ مدلكؿ المكسيـ )مفردة مجردة( كالتي 

صؿ" ) جذر الكممة( ،كلربما ترجمتيا بعض القكاميس المسانية إلى ْيمكف ترجمتيا ب" مأ
( ك" غريماس"  B.Pottierمفردة )مجردة (.. كيشرحو كؿ مف برنارد بكتيي )

(Greimas( بأنو )إذا كانت المع( انـSèmesس )تؤلؼ المحتكل  .،..س ف3،س2،س1
( س ًؿ )أ( ىي: Le Sémème( مأصؿ فإف المفيـ )ألمكسيـ )
..س ف.( ىكذا مفيـ الكرسي ىي: )لمجمكس ،بأرجؿ ،مع ظير 3،س2،س1س=)س

معانـ ثابتة  تتضمف عدة  ،دكف عضديف ...إلخ( بمعنى المفيـ ككحدة مجردة لمداللة 
(Constant) ، يرةك معانـ متغ(Variable)  »(3)

 

إلى التمظير السيمي  ( Sémantique Structuraleكقد أشار "غريماس" في كتابو )   
مف خبلؿ المقكلة السيميائية، ككاف ذلؾ في جدكؿ يحدد نتائج أكلية مجردة تكشؼ عف 
حيز الكحدات المبنية عمى ضركرة معرفة الداللة كتعميؽ فيـ حدكد دقة المفاىيـ المعرفية 

  (1)ؤسسة كأدكات إجرائية )نحك تحديد السيمي( كىذا الجدكؿ كاآلتي:الم
 

 صيغة        تمظير  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .169ينظر: رشيد بف مالؾ، قامكس مصطمحات التحميؿ السيميائي، ص  – ( (1

.                  76، ص2010يكم لممعنى كالسياؽ ،دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الجزائر دط،عبد الجميؿ مرتاض ،التحميؿ البن- (3)  
(1) –voir ,ALgirds ,Julien  Greimas ,S’emantique  Structurale Rrcherche de M’ethode,p :54. 

 صكرنكاتية

حدكد 
 سيميـ السيـ

قاعدة 
 كبلسيمات

مستكل 
 سيميكلكجي

نظاـ  سيـ
 سيمي

 مقكلة سيميكلكجية

 مستكل سيميائي مقكلة كبلسيمية



 

 

 

 

كيمكف ضبط الكحدات المعنكية الصغرل في الثبلثية باستخبلص  الصكرة المكسيمية  
" ك"سعيد ك السيميـ ، إذ يمكف أف نعتبر كؿ مف "صالح  *انطبلقا مف تحديد السيـ حزـك

(، كأف كبل منيما  " لكسيماف ليما سيمات مشتركة ، تتمثؿ في أف كبل منيما )بحاره حزـك
يحب )البحر ككاتريف الحمكة( في حيف أف ىناؾ سيما مختمفا متمثؿ في عبلقة األكؿ 
" كىي )األبكة( في حيف عبلقة الثاني باألكؿ عبلقة  " بالثاني "سعيد حزـك "صالح حزـك

و يمكف أف نأخذ صكرة )البحار( لمممثؿ "سعيد" )كمكسيـ نكاتي( تقـك عمى )بنكة(، كمن
مسار سيميمي يتمثؿ في )المجازفة، كالعناد، كالتصميـ، كالشجاعة، كالتحدم( كيتشكؿ 

 ألقيت نفسي إلى»السيميـ مف سيمات متبلحمة مثؿ: سيميـ )المجازفة( كما في الممفكظ 
كالذم يحمؿ سيـ )مغامر( ،ككذا سيميـ  (1)»بحثالتيمكة، كىؿ أنا الذم أقدمت عمى ال

،كالذم  (2) «..عميو،...لف أبرح الباخرة ليس قبؿ أف أعثر»)العناد( كما في الممفكظ 
( ، كالسيميـ )التصميـ( في النص  لف أتراجع، ىذا قرارم، سأسافر »يحمؿ سيـ )العـز

(3) »كأبحث عنو، ىذا كاجبي
يميـ )الشجاعة( مف ، كالذم يحمؿ سيـ )اإلصرار(، كالس 

، غير آبو بالمطر كالري »خبلؿ السياؽ  ، كالذم يحمؿ سيـ )مندفع(  (4) »...كاندفع بعـز
" ألجكاء الحرب العالمية م(، كذلؾ أثناء  مقاكمة كتحدٌ ،كالسيميـ )التحدٌ  م "سعيد حزـك

لماذا أغمؽ »الثانية ،حيث قرر السفر عمى الرغـ مف غمؽ الميناء مف خبلؿ النص 
(5) »حر...سأسافر، سأسافر، سأسافر...الب

 ، الذم يحمؿ سيـ )المقاكمة(. 

                                                             

 * مالحظة: تمت دراسة ك استخبلص السيـ انطبلقا مف المعنى الكامف في الممفكظ إذ يصبح السيـ كمؤشر مقارب لمعنى السيميـ. 
.                                                                                                  315حنا مٌنة ، الكتاب األول )حكاٌة بحار(،ص  -

(1)
  

                                                                   .                                    325، 324المصدر نفسه ، ص -
(2)  
.324المصدر نفسه ،ص  -

(3)  
327حنا مٌنة ،الكتاب الثانً ،الدقل ،)من حكاٌة بحار(،ص   -  (4)  
. 59حنامٌنة ،الكتاب الثالث، المرفأ البعٌد )من حكاٌة بحار(،ص  -

(5)  



 

فبتبلحـ ىذه السيمات تتجسد لنا السيميمات )المجازفة، كالعناد، كالتصميـ،      
كالشجاعة، كالتحدم( التي تشكؿ صكرة المكسيـ النكاتي )البحار(، كيمكف تكضيح ذلؾ  

 في الجدكؿ اآلتي:

 البحار المكسيـ

 السيميـ
 التحدم الشجاعة  التصميـ العناد المجازفة 

 السيـ

 ألقيت"-
إلى  نفسي

التيمكة".  
 السيـ:

 (.مغامر)
أنا  "كىؿ-

 أقدمتالذم 
البحث".  عمى

 غيرالسيـ:)
 (مصدؽ

 قبؿ ليس"-
 أعثر أف

 عميو". السيـ:
 (العـز)

، أتراجع لف"-
 ىذا قرارم".

 )إصرار(السيـ

، بعـز كاندفع"-
غير آبو بالمطر 

 ح".السيـ:كالري
 (مندفع)

" لماذا -
 أغمؽ البحر

 سأسافر-
 سأسافر".-
 (مقاكمة)

كيمكف أف نحدد الصكرة  المكسيمية)الخداع( لمممثؿ "الرٌيس عبدكش " كمكسيـ       
نكاتي، حيث تقـك صكرة )الخداع ( كمكسيـ نكاتي عمى تضافر جممة مف السيمات ىي: 

كالسيد مع ـ )االستبداد( كما في الممفكظ :))االستبداد، اإلذالؿ، المكر(، كيضـ السيمي
..( كالذم يحمؿ السيمات)المتسمط صرخ بأكامره، ىك الحاكـ ليـ أكامره، أجرائو، يكجو

الريس ال يعرفو ىنا، »،كاآلمر ،كالحاكـ( ، كيشتمؿ السيميـ )اإلذالؿ( كما في النص 
، أك لعمو ألجؿ ذلؾ يرمي نسي أنو ابف السيمات  (1)»...إلى إذاللو صال  حزـك

كانت السكيف »)يتجاىؿ، يستصغر ،ييٌذؿ(. كيضـ السيميـ )المكر( كما في النص 
جممة مف السيمات ىي)متسمح  (2)«.. مف عينيو...قطع الحبؿ يبرز معو...كشيء كالنار

                                                             
                                                                                                                  .       316المصدر السابق ،ص -

(1)  
      .                                                                                                                    333المصدر نفسه ،ص - 
(2)  



 

 

كيمتظير السيـ بتشكؿ السيمات لصكرة المكسيـ النكاتي )الخداع( لمممثؿ   ،حاقد، غدر(.
 يمكف تكضيح ذلؾ  في الجدكؿ اآلتي:"الٌريس عبدكش"، ك 

 الخداع                                المكسيـ

 المكر اإلذالؿ االستبداد السيميـ

 السيـ

". أجرائومع  كالسيد"-
 ( .متسمطالسيـ:)

 صرخ، أكامرهليـ  يكجو"-
 (اآلمر". السيـ:)بأكامره

 " .السيـ:ىك الحاكـ"-
 (الحاكـ)

 ىنا". يعرفو ال"الريس -
 (.التجاىؿالسيـ: )

 صالح ابف"أنو  نسي -
". حزـك

 (االستصغارالسيـ:)
 ذلؾ ألجؿ" أك لعمو -

 .السيـ: إذاللوإلى  يرمي
 (إذالؿ) 

" معو السكيف"كانت -
 (.متسمح.السيـ:)

 يبرز كالنار"كشيء -
" عينيو مف

 (حاقد.السيـ:)
 "قطع الحبؿ .السيـ:-
 (.غدر)

 المسارات التصكيرية:-3

المسار التصكيرم عمى كجكد مجمكعة مف الكحدات التصكيرية المتبلحمة في يقـك        
الحمكؿ الكامنة لمصكر »شكؿ الحقكؿ الداللية التي اعتمدت عمييا األبحاث في بنية 

المأصمية كما ىي مكصكفة في القامكس مثؿ: المأصؿ "عيف"  المحمؿ مف طرؼ" باتريؾ 
جة مف نص المتجانس مثؿ: "القمب" أك مستخر  (Patrick charaudeauشاركدك " ) 

كمنو فإف ىذه الصكر ليست مغمقة عمى   (Jean Eudesفي كتاب "جاف أكديس " ) 
نفسيا لكنيا تمد في كؿ لحظة مساراتيا المفيمية ممتقية كمرتبطة مع صكر أخرل تمت 
ليا بالقرابة مككنة معيا مجمكعات صكرية ليا تنظيميا الخاص مثؿ: صكرة )الشمس( 

ينتظـ حكليا حقؿ صكرم يضـ )أشعة ، ضكء ،ىكاء ،شفافية ،عتمة ،سحاب..(، التي 
كعميو فإذا ما كانت الصكر المأصمية تتجمى أساسا في إطار الممفكظات تتجاكز بسيكلة 



 

ىذا اإلطار كتقيـ شبكة صكرية عبلئقية تغطى متكاليات كاممة كتشكؿ منيا تجسيدات 
مجمكعة صكر  »ؼ المسار التصكيرم بأنو : كمنو نجد "غريماس" يعرٌ  (1)،«خطابية..

متبلحمة يشد بعضيا بعضا كيحيؿ بعضيا عمى بعض ،فالسيارة كالقطار كالحافمة كالطائرة 
(1)،  «تؤلؼ مسارا صكريا يحمؿ عنكاف )كسائؿ النقؿ(

فالكحدات الصكرية تجتمع في  
 شبكة عبلئقية  مشكمة مسارا تصكيريا لصكرة ما.

س  سنحاكؿ الكقكؼ عمى دراسة المسار التصكيرم لمممثميف في كعمى ىذا  األسا     
 الثبلثية كاآلتي: 

 الممثؿ "سعيد " كالمسار التصكيرم:-1-3
يتحدد المسار التصكيرم لمممثؿ "سعيد" مف خبلؿ سمسمة  البرامج السردية  لمثبلثية      

ع )االعتقاد بمكت مف المرحمة األكلى )البرنامج السردم المعرفي لمذات "سعيد" ك المكضك 
كالده(، إلى المرحمة الثانية، ك التي كانت حكؿ البرنامج السردم المعرفي لمذات" سعيد" 
كالمكضكع )االعتقاد بأف كالده عمى قيد الحياة( كاألمؿ في العثكر عميو في البرنامج 

د" ، ك يمكف تحديد المقاطع التي كرد فييا المسار التصكيرم لمممثؿ" سعياالستيكائي لو 
اتجيت يمينا نزلت إلى قاع العنبر )...( شعرت بثقؿ  »  :المرحمة األكلى كاآلتيمف 

 )...(الماء حكؿ أذني أكشؾ نفسي عمى النفاذ تحممت الضغط ،زدت مف اندفاعي
  صعدت عمكديا ، أنا فكؽ الماء ، كفتحت فمي كسمكة تمكت ...كىرع البحاراف

(2)« لنجدتي
(3) ..« ييدأ خفقاف قمبي انقضت دقائؽ قبؿ أف»  )...( 

صرت  » )...( 
(4)« ..أغكص كأخرج إلى السط   بسيكلة 

...  الباخرة  انطمقت عمى سط  » ، )...( 
سبحت قميال عمى ظيرم ...كبقفزة كاحدة صرت تحت الماء ...غصت في خط 

 .(5)«مستقيـ

                                                             
.         44، 43أ.ج.غرٌماس وآخرون ،النظرٌة السٌمٌائٌة السردٌة )الكشف عن المعنى فً النص السردي(،تر:عبد الحمٌد بوراٌو،ص  -

(1)  
 -.81، 79عبد الناصر العجٌمً ،فً الخطاب السردي نظرٌة غرٌماس ،ص - 
(1)

  
.315ٌنظر:حنامٌنة ،الكتاب األول ) حكاٌة بحار( ،ص  -

(2)  
المصدر نفسه ،ص ن. -

(3)  
.328المصدر نفسه ،ص -

(4)  
.334المصدر نفسه ،ص  -

(5)  



 

 

بحث تحت مشيدا تصكيريا لعممية الغطس كالغكص كال فالمقاطع التصكيرية تكشؼ لنا    
الماء الستخراج الجثة ، كلعؿ المسار التصكيرم يقـك عمى كجكد تشكيمة مف الكحدات 
التصكيرية  تشكؿ مسارا تصكيريا لعممية استخراج الجثة لمممثؿ "سعيد" ، ك يمكف أف 

 نكضح ذلؾ كما في  الجدكؿ اآلتي:
 استخراج الجثة المسار التصكيرم

 الغطس ك الغكص   الكسيمة
اتجيت يمينا نزلت إلى قاع العنبر ،انطمقت عمى ارتفاع   لتصكيريةالكحدات ا

 خفيؼ.
 ...شعرت بثقؿ الماء حكؿ أذني 

 تحممت الضغط زدت مف اندفاعي 
 ...صعدت عمكديا...أنا فكؽ الماء كفتحت فمي 
  .انقضت دقائؽ)...(استرحت 
 صرت أغكص كأخرج بسيكلة 
  .انطمقت عمى سطح الباخرة 
 ...كبقفزة  كاحدة صرت تحت  سبحت قميبل عمى ظيرم

 الماء. غصت في خط مستقيـ

ككقراءة  لمجدكؿ نبلحظ تضافر الكحدات التصكيرية لتشكؿ لنا صكرة لعممية الغطس   
كالغكص، كىذه العممية تكررت مع الذات "سعيد" مرات عديدة  حيث استغرقت ساعات 

 كأياـ حتى اكتشفت الذات الجثة كقامت باستخراجيا.

المرحمة الثانية لممسار السردم في الثبلثية، نجد فييا الممثؿ "سعيد" يقـك كأما في     
بالسفر كاإلبحار لمبحث عف كالده، كتجمت ىذه الميمة في البرنامج السردم المعرفي  
لمذات سعيد ك  المكضكع )االعتقاد أف كالده عمى قيد الحياة ( كاألمؿ في العثكر عميو في 

كلنجاح ذلؾ تقـك الذات بإنجاز برامج سردية مساعدة متتالية البرنامج االستيكائي لو . 



 

لتحقيؽ المكضكع )السفر كالبحث عف كالده(،كمنو كانت البرامج السردية المساعدة  
 كاآلتي:
 ( : السفر عمى مركب "الريس عبدكش".1البرنامج السردم المساعد) -

 .( : السفر عمى مركب " الريس زيداف"2البرنامج السردم المساعد) -

 ( : السفر  عمى باخرة) كاسؿ( .3البرنامج السردم المساعد ) -
كمنو تتحدد المسارات التصكيرية لمممثؿ "سعيد" مف خبلؿ عممية اإلنجاز في ىذه البرامج 

( السفر عمى مركب" الريس 1السردية المساعدة ، إذ نجد في البرنامج السردم المساعد )
التصكيرم لمممثؿ "سعيد" كما في المقاطع  عبدكش " تتحدد الكحدات التصكيرية لممسار

أف أبحث عنو ...أنا مسافر مع الريس  ...كالدم سيعكد ...عميّ  »السردية  اآلتية: 
أف أبحث عف كالدم  عميّ » ، (1)« عبدكش ...مركبو جديد كضخـ ككني مطمئنة ...

يتعذب كانا رجميف يحباف امرأة كاحدة عمى ظير مركب كاحد أحدىما )...(» (2)، ...«
 بالفراؽ ك اآلخر يتعذب بالشؾ ،ككاف انطالؽ المركب  في الثمث األكؿ مف الميؿ فيصال

في الكىمة األكلى لإلبحار كاف الريس عبدكش عمى )...(» (3)،«ما بعد بيف ما قبؿ ك
األشرعة كشد  الدفة ناكر إلخراج المركب مف الميناء كصرخ بأكامره في تكجيو 

صار يقـك )...(»،  (5)«  ...لمركب في عرض البحر متيادياسار ا)...(» (4)، «الحباؿ
  (6)«. بالحراسة كبتسكية القمكع كالرقابة مف أعمى الّدقؿ

طع السردية كما في لممسار التصكيرم مف ىذه المقا  كيمكف تحديد الكحدات التصكيرية  
 الجدكؿ اآلتي:

 (3مف البرنامج السردم المساعد )
 اإلبحار لمبحث عف كالدهالسفر ك  المسار التصكيرم

 عمى مركب الٌريس عبدكش الكسيمة

                                                             
.                                                                                       273حنا مٌنة ،الكتاب الثانً ،الدقل ) من حكاٌة بحار(،ص -

(1)  
                                                                                                                   .           278المصدر نفسه، ص-

(2)
  

         .                                                                                                                      314المصدر نفسه،ص-
(3)  
                   المصدر نفسه ،ص ن.                                                                                                            -

 
  

4)  
                                                       .                                                                     315المصدر نفسه، ص  -

(5)  
 .                                                                                                                            314المصدر نفسه، ص -

(6)  



 

 

 الكحدات التصكيرية
 
 
 

  ...عمٌي أف أبحث عنو 

 .أنا مسافر مع الٌريس عبدكش ...مركبو جديد  كضخـ 

 ...عمٌي أف أبحث عف  ك الدم 

   ك كاف انطبلؽ المركب في الثمث األكؿ مف الميؿ فيصبل
 بيف ما بعد.

 

 إلبحار كاف الٌريس عبدكش عمى في الكىمة األكلى مف ا
الدفة ناكر إلخراج المركب مف الميناء. كصرخ بأكامره في 

 تكجيو األشرعة...

 ...سار المركب في عرض البحر متياديا 

 .صار يقـك بالحراسة كبتسكية القمكع كالرقابة مف أعمى الدقؿ 
ثناء إصراره تتضافر الكحدات التصكيرية لتشكؿ المسار التصكيرم لمممثؿ" سعيد" أ   

 أنا مسافر مع الريسعمى السفر مع  "الريس عبدكش" كما في الكحدات التصكيرية)
 (.جديد كضخـ عبدكش، مركبو

( السفر عمى مركب" الريس زيداف" نجد الممثؿ 2كفي البرنامج السردم المساعد )    
"الريس "سعيد " يسافر مرة ثانية لتحقيؽ المكضكع )البحث عف كالده( كذلؾ بالسفر مع 

! ...سأعمؿ مع الريس  غدا أبحر أجؿ سأبحر» زيداف" كما في المقاطع السردية اآلتية:
صراع  ، ر ، صراع في البحربفي المدينة صراع في ال» ،  )...((1)« زيداف... 

أخطأت حيف فكرت » ، )...((2) ...«الشكاطئ غير آمنة ...ظيرت الغكاصات األلمانية 
داف مندفعا اآلف يتكمـ عف ميكلو السياسية دكف خكؼ بعدـ السفر ،صار الريس زي

يناصر ألمانيا عمنا ،ينفؽ األمكاؿ الطائمة يساعد البحارة العاطميف عف العمؿ ...كحتى 
 البضائع التي يشحنيا عمى مركبو ال أعرؼ إال أنيا صناديؽ ال أدرم ما بداخميا كقد 

                                                             
.                                                                                84اٌة بحار(، صحنامٌنة ،الكتاب الثالث ،المرفأالبعٌد ،)من حك -

(1)  
.                                                                                                                            135المصدر نفسه ، ص-

(2)  



 

(1)« أصب  يسافر كثيرا...
تنا عمى طكؿ الشكاطئ باتجاه ففي إحدل سفرا»...، )...( 

مصر نسفت غكاصة مجيكلة ) كقيؿ إنيا إنكميزية( المركب، قتؿ الريس زيداف ،كبعض 
 .(2)«بحارتو ...نجكت مع الناجيف... 

كمف المقاطع السردية نستخمص الكحدات التصكيرية المشكمة لممسار التصكيرم )سفر  
  سعيد مع الريس زيداف( كما في الجدكؿ اآلتي:

 (2البرنامج السردم المساعد ) مف
 السفر كاإلبحار لمبحث عف كالده المسار التصكيرم

 السفر عمى مركب الريس زيداف. الكسيمة
في المدينة صراع في البر، صراع في البحر ،صراع   الكحدات التصكيرية

 الشكاطئ غير آمنة...
 ...ظيرت الغكاصات األلمانية 

 ...أخطأت حيف فكرت بعدـ السفر 

 طأ كقع في السفر، كالصكاب يأتي مف السفر.الخ 

  صار زيداف مندفعا اآلف، يتكمـ عف ميكلو السياسية... دكف
 خكؼ يناصر ألمانيا عمنا...

  كحتى البضائع التي يشحنيا عمى مركبو ال اعرؼ إال أنيا
 صناديؽ..

  ...في إحدل سفراتنا عمى طكؿ الشكاطئ باتجاه مصر 

 ...نسفت غكاصة مجيكلة المركب 
تتبلحـ الكحدات التصكيرية في الجدكؿ لتشكؿ المسار التصكيرم، سفر الذات      

"سعيد" مع "الٌريس زيداف" ، ك مف المؤشرات السميائية الدالة عمى ذلؾ كجكد الكحدات 
الصكاب يأتي مف السفر ...كحتى البضائع  الخطأ كقع في السفر، كالتصكيرية التالية: )

(، كىي دالة  أعرؼ إال أنيا صناديؽ، في إحدل سفراتنا... التي يشحنيا عمى مركبو ال
عمى كثرة سفر "سعيد" مع "الريس زيداف" لمرات عديدة .كفي البرنامج السردم المساعد 

                                                             
.138ر السابق ،ص المصد -

(1)  
.141المصدر نفسه ،ص  -

(2)  



 

 

( السفر عمى )باخرة كاسؿ( نجد الممثؿ "سعيد " يتعرؼ عمى "عمر الدندم" الذم بدكره 3)
سعيد" كيسافر معو عمى الرغـ مف يشجعو عمى السفر كالعمؿ عمى الباخرة ،فيتشجع "

قمت ليا سأسافر ... »:  رفض كالدتو سفره كنجد ذلؾ كما كرد في المقاطع السردية اآلتية
(1)...« عمؿ كأرب  كأبحث عف كالدم أ...

ال زمت عمر خالؿ أسابيع ...اتفقنا » ، )...( 
ألؼ طف 25نحف اآلف بحارة عمى الباخرة )كاسؿ ( حمكلتيا » ،(2)« عمى السفر.. 

تعمؿ بيف أكربا كأمريكا .انتيى عيد المراكب أنا اآلف بحار في باخرة كسنبحر إلى 
   .(3) «مسافات بعيدة إلى مرافئ شييرة...

 وتحمم هذه انمقاطع انسزدية   مسارا تصويزيا ،يمكن توضيحه  في انجدول اآلتي:

 (1مف البرنامج السردم المساعد )
 بحار لمبحث عف كالده السفر ك اال المسار التصكيرم 

 السفر مع عمر الدندم عمى باخرة كاسؿ  الكسيمة 
الكحدات 

 التصكيرية 
 ... سأسافر أعمؿ ك أربح، كأبحث عف كالدم 

 ... الزمت عمر خبلؿ أسابيع 

 .اتفقنا عمى السفر 

  ألؼ طف .25نحف اآلف بحارة عمى الباخرة كاسؿ حمكلتيا 

 .تعمؿ بيف أكربا ك أمريكا 

  مسافات بعيدة ...سنبحر إلى 

 .. إلى مرافئ شييرة 
تكضح الكحدات التصكيرية تشكيؿ المسار التصكيرم لمممثؿ "سعيد" ) نحك السفر    

)سأسافر كاإلبحار لمبحث عف كالده ( ، كذلؾ انطبلقا مف المؤشرات السيميائية  التالية:
ف بحارة عمى كأرب  كأبحث عف كالدم، الزمت عمر، اتفقنا عمى السفر، نحف اآل أعمؿ،

(، ك ىي مؤشرات داللية لمكحدات التصكيرية بعيدة الباخرة )كاسؿ( سنبحر إلى مسافات
تحدد لنا  الصكرة النكاة كىي)السفر لمبحث عف كالده(.كفي دراسة المسار التصكيرم ننتقؿ 

                                                             
.215، 214المصدر السابق ،ص  -

(1)  
.213، 212المصدر نفسه ،ص  - 
(2)  
.221، 221المصدر نفسه ،ص  -

(3)  



 

مف الممثؿ "سعيد" إلى الممثؿ" األـ " كتحديد المسار التصكيرم ليا في مكقفيا الرافض 
 كالذم يتكرر مع "سعيد" . لمسفر

: يتشكؿ المسار التصكيرم لمممثؿ "األـ" مف الممثؿ" األـ " كالمسار التصكيرم-1-2
خبلؿ تتبع البرنامج السردم المضاد نحك تحديد المكضكع)منع سعيد مف السفر(، ككانت 
"األـ" ترفض فكرة سفر ابنيا "سعيد"، إذ تمثؿ عامبل معارضا في البرنامج السردم 

 عرفي لمذات "سعيد" ، كفي البرامج السردية المساعدة  كما في المقاطع السردية اآلتية:الم

إلى أيف يا  -سأسافر يا أمي :فكجئت كقد انقمبت سكينتيا إلى تكتر سألت قمقة: -»
 سعيد؟.

  سأسافر في البحر مع الريس عبدكش )...( -

 قالت وائحت :ٌا ولً ...تسافز كما سافز أبوك ؟ -

، «للبحث عىه ... أسافز -
(1)

 علً أن أبحث عه أبً . - »)...( 

 (2) «آه يا ربي ! قالتيا كانفجرت بالبكاء   أبكؾ مات ... مات أنت ستمحؽ بو )...( -
أنا أقكؿ لف تسافر ...يكفي فجيعتي بكاحد )...( لف تسافر )...( انتصبت كأف » ،)...(

كمف عينييا يتطاير الشرر .صفعتو ،تقدمت  منو بكجو مكفير   نابضا دفعا إلى األعمى
فالمسار التصكيرم لمممثؿ" األـ" يستخمص مف عممية اإلنجاز لمنع الذات  . (1)«بقكة...

"سعيد" مف السفر، كفي ذلؾ نجد استعماليا لكسائؿ مختمفة لتحقيؽ مكضكعيا، كعميو كاف 
لصكرية لتشكؿ المسار التصكيرم لمممثؿ "األـ" يتجسد مف خبلؿ تبلحـ كتتابع الكحدات ا
 صكرة رفضيا لسفر ابنيا " سعيد"، كيمكف تكضيح ذلؾ في الجدكؿ اآلتي:

 منع سعيد مف السفر المسار التصكيرم
 محاكلة اإلقناع الكسيمة

سأسافر يا أمي. فكجئت تنبو إحساس األـ إلى خطر   الكحدات التصكيرية

                                                             
                             .                                                          271حنا مٌنة ،الكتاب الثانً ،الدقل )من حكاٌة بحار(،ص  -

(1)  
.                                                                                                                           273المصدر نفسه ، ص  -

(2)  
.272، 271المصدر السابق ، ص  -

(1)  



 

 

 مقبؿ...
 ...انقمبت سكينتيا إلى تكتر 
 ...إلى أيف يا سعيد 
 افر مع الريس عبدكش...سأس 
 .يا كيمي تسافر كما سافر أبكؾ؟ 
 ...أسافر لمبحث عنو 
 ...ىؿ ترفض رجائي 
 ...أبكؾ مات كأنت ستمحؽ بو 
 ...آه يا ربي قالتيا كانفجرت بالبكاء 
 أنا أقكؿ لف تسافر... يكفي فجيعتي بكاحد 
 ...لف تسافر 
  انتصبت كأف نابضا دفعيا إلى األعمى تقدمت منو بكجو

 كمف عينييا يتطاير الشرر، صفعتو بقكة...مكفير 
 

التي ترفض  "األـ" لكضعية    تحدد الكحدات التصكيرية صكرة المسار التصكيرم       
فكرة السفر، كذلؾ مف خبلؿ حكارىا مع ابنيا، كلعؿ مف مؤشرات الرفض 
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ؾ كتصميميا عمى الرفض مستخدمة كسائؿ مساعدة لذل لف تسافر...(،، )أقكؿ لف تسافر
الترجي، ثـ البكاء، ثـ باستخداـ القكة، فانتيت في المسار التصكيرم كما في الكحدات 

الشرر...صفعتو  كأف نابضا...عينييا يتطاير انتصبتالتصكيرية المعبرة عف غضبيا )
إال أنيا تفشؿ في ذلؾ كنجدىا تستخدـ كسيمة أخرل لتحقيؽ المكضكع )منع  بقكة...(.

 كما في المقاطع السردية: "كاتريف الحمكة "مب المساعدة مفمف السفر( كذلؾ بط "سعيد"
ككانت أمو مصممة أيضا  سأرل كاتريف الحمكة مف كؿ بد ربما استطاعت إقناع »

في اليـك التالي حصمت )...(»(1)...«زكجيا بالتخمي عف سعيد قد تأتي كتقنعو بنفسيا 
 ريده أف يسافر...ال أ -قالت لكاتريف الحمكة :عمى عنكاف "كاتريف" )...(  

 كال مع الريس عبدكش ... -
 المع الريس عبدكش ك ال سكاه )...(.  -
 أريد أف تقنعيو ... -
 أقنعو  بترؾ  البحر؟.  -
  (2)«.بترؾ السفر فقط...   -
كيمكف استخبلص الكحدات التصكيرية لممسار التصكيرم ) منع "سعيد "مف السفر(    

 لمممثؿ "األـ" كما في الجدكؿ اآلتي : 

 منع سعيد مف السفر. سار التصكرمالم
 كاتريف الحمكة. الكسيمة

 سأرل كاتريف الحمكة.  الكحدات التصكيرية
 .ربما استطاعت اقناع زكجيا بالتخمي عف سعيد 
 قد تأتي كتقنعو بنفسيا 
  حصمت عمى عنكاف كاتريف الحمكة 
 .)قالت لكاتريف الحمكة )ال أريده أف يسافر 
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 .أريدؾ أف تقنعيو 
 البحر. أقنعو بترؾ 
 .بترؾ السفر فقط 

   
تيشكؿ الكحدات التصكيرية المسار التصكيرم لمممثؿ "األـ" حيث يجسد لنا كضعية     

رفضيا لسفر ابنيا "سعيد" مرة ثانية  . كلكف في ىذه المرة تستعيف بعامؿ مساعد " كاتريف 
" بعدـ الحمكة" حيث اتخذتيا ككسيمة ،كذلؾ بإقناع "كاتريف" زكجيا "الريس عبدكش 

 اصطحاب "سعيد " معو.
 الممثؿ السمطات الفرنسية كالمسار التصكيرم: -1-1

بعد أف اكتشفت "السمطات الفرنسية" أف الجثة لبحار" جندم فرنسي"، كمعرفة مف       
قاـ باستخراجيا مف الباخرة الغارقة، قاـ الممثؿ الجماعي "السمطات الفرنسية"، باعتقاؿ 

فقد قادووً إلى الىظارة وعذبووً كثٍزا كً أخبزهم أٌه  »ممفكظسعيد كتعذيبو كما في ال

«والدي ...
(1)

ثـ قامت السمطات بسجنو  لمدة ثبلث سنكات كعقكبة لو، كىذا ما  ، 
أصدرتو المحكمة الفرنسية، التي كانت عامبل مساعدا لمممثؿ" السمطات الفرنسية"، كلعؿ 

كمعاقبتو  بدال مف كالده الغائب "صالح السبب الحقيقي في ذلؾ، ىك تعذيب االبف" سعيد" 
"، كالذم كانت السمطات  تبحث عنو طكيبل، حيث اختفى بعد مشاركتو في مظاىرة  حزـك

لبعض الجنكد الفرنسييف، كبعد  عمميتو في استخراج تكنات الغاز مف الباخرة الغارقة كقتمو 
. كىذا ما نجده في إلنقاذ أىؿ الحي مف الجكع كالفقر الذم سببتو األزمة االقتصادية

كاعتقمكني ثانية قمت لممحقؽ كؿ ىذا لكنو لـ يقتنع ، أمر » :المقاطع السردية اآلتية
 بسجني ،كفي ىذه المرة تكسع معي في التحقيؽ كفت  دفتر الجثة الغريبة كاعتبركني 

                                                             
.                                                                                                                           41المصدر السابق ،ص  -

(1)  



 

(1)«  .مسؤكال عف بحار فرنسي غريؽ ..
كدافع عني أحد المحاميف العرب » ، )...( 

ف نفسي ما استطعت لكف المحكمة كانت فرنسية ،ككانت فرنسا تستعمر ،كدافعت ع
   .(2)«سكرية كتريد االنتقاـ مف أبنائيا ،فحكـ عمي بالسجف ثالث سنكات 

 "السمطات الفرنسية"بذلؾ سنحاكؿ الكقكؼ عمى المسار التصكيرم لمممثؿ الجماعي  ك  
كما في  "سعيد"كسجف مف خبلؿ استخبلص الكحدات التصكيرية لصكرة االعتقاؿ، 

 الجدكؿ اآلتي:
 دخكؿ سعيد إلى السجف  المسار التصكيرم

 اكتشاؼ الجثة بأنيا لبحار فرنسي الكسيمة
قادكني إلى النظارة كعذبكني كثيرا كي أخبرىـ أيف   الكحدات التصكيرية 

 كالدم...  
 ...اعتقمكني ثانية 
 ...أمر بسجني 
 ثة الغربية.تكسع معي في التحقيؽ كفتح دفتر تمؾ الج 
 .كاعتبرني مسؤكال عف بحار فرنسي غريؽ 
 ...أنت مسئكؿ عنيا 
 ...أحالني إلى المحكمة 
 .حكـ عمي بالسجف ثبلثة سنكات 

 

تتكالى الكحدات التصكيرية لتشكؿ صكرة المسار التصكيرم لكضعية االعتقاؿ       
حالتو إلى المحكم ة الفرنسية التي كالتعذيب ثـ اتياـ "سعيد" بأنو مسؤكال عف الجثة كا 

حكمت عميو لمدة) ثبلث سنكات( في السجف، ككما تحدد لنا الكحدات التصكيرية كضعية 
التقابؿ الداللي بيف طرفيف ىما: المييمف) السمطات الفرنسية( مؤشرا لمقكة ، ك المييمف 

 عميو" سعيد" مؤشرا لمضعؼ.
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 :الممثؿ "الريس عبدكش " كالمسار التصكيرم -3-4

( لمذات 1( في البرنامج السردم المساعد )2الممثؿ "الريس عبدكش" الذات )لقد برز     
( "سعيد"، ككاف في البداية  يمثؿ عامبل مساعدا لسفر "سعيد" ،  إال أف  ىكل الغيرة 1)
ككاف  ،ر مف طباعو، إذ أصبح أثناء الرحمة  يمثؿ عامبل معارضا ، لمذات "سعيد" غيٌ 

ع )كاتريف الحمكة( ، فزادت الغيرة مف غضب السبب في ذلؾ الصراع حكؿ المكضك 
( "الريس 2( "الريس عبدكش "، كأثناء غرؽ المركب كاف الذات )2كاستبداد الذات )

( "سعيد" ، كذلؾ لمتخمص منو  كيمكف مبلحظة ذلؾ كما 1عبدكش" يبيت المكيدة لمذات )
عبدكش عمى  في الكىمة األكلى لإلبحار كاف الّريس: »  في المقاطع السردية اآلتية

األشرعة كشد الحباؿ  الدفة ناكر إلخراج المركب مف الميناء كصرخ بأكامره في تكجيو
، (1)«،انقمب مف ذلؾ اليدكء الذم عرؼ بو عمى البر إلى كتمة مف أعصاب مستنفرة ...

لكف الريس عبدكش كاف )...( نفسو في الماء بتعمؽ سعيد بحبؿ السنبكؽ كألقى »)...( 
ب الذم يغرؽ ككانت السكيف معو ،كشيء كالنار يبرز مف عينيو كالغيرة كاقفا مع المرك

قد كشحت كجيو كمو رفع يده كانتظر ...مدىا كانتظر...كحيف صار سعيد في منتصؼ 
لنغرؽ معا يا سعيد أنت في البحر كأنا عمى  -الطربؽ ،قطع الحبؿ كىك يف  كاألفعى :

كمف المقاطع السردية يمكف ضبط   ،(1) «ظير المركب ،ىكذا تتحقؽ العدالة بيننا ...
 المسار التصكيرم لمممثؿ "الريس عبدكش" كما في الجدكؿ اآلتي:

 المكيدة المسار التصكيرم

 السكيف الكسيمة

في الكىمة األكلى لئلبحار كاف الريس عبدكش عمى   الكحدات التصكيرية
 الدفة...صرخ بأكامره..

 بر إلى انقمب مف ذلؾ اليدكء الذم عرؼ بو عمى ال
 كتمة مف األعصاب مستنفرة...
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 ...تعمؽ سعيد بحبؿ السنبكؽ كألقى نفسو في الماء 
  لكف الريس عبدكش كاف كاقفا عمى المركب الذم

 يغرؽ.
 .ككانت السكيف معو 
 .كشيء كالنار يبرز مف عينيو 
 .كالغيرة قد كشحت كجيو كمو 
 ...رفع يده كانتظر 
  كحيف صار سعيد في منتصؼ الطريؽ ...قطع

 حبؿ. ال
بقطع حبؿ النجاة عميو،  " سعيد "( 1يريد التخمص مف الذات ) "الريس عبدكش" كاف    

إلغراقو في البحر ، كلقد شكمت الكحدات التصكيرية في تبلحميا صكرة )المكيدة( التي 
 رفعبقطع الحبؿ عميو  كما في الكحدات التصكيرية )" لسعيد "يبيتيا  "الٌريس عبدكش"كاف 

(. ككما أف ىذا .. ، كحيف صار سعيد في منتصؼ الطريؽ...قطع الحبؿيده كانتظر.
يحدد لنا مسار الذات االستيكائية ضمف الكحدة  "الريس عبدكش"المسار التصكيرم لمممثؿ 

 (.)الغيرة كشحت كجيو كموالتصكيرية 

 ثالثا : الدكر التيماتيكي كالباتيمي لمممثؿ: -

كر االستيكائي لمممثؿ في المستكل السردم فإٌف ككما حددنا الدكر العاممي كالد       
عمينا أف نحدد الدكر التيمي كالباتيمي لمممثؿ في المستكل الخطابي. كلعؿ مف خبلؿ 
تحديد المسارات الصكرية لمممثؿ يمكف استخبلص األدكار التيماتيكية كأما الدكر الباتيمي 

يبدك  «كر االستيكائي ، كمنو فكما في عبلقتو بالدكر العاممي فإنو يتحدد مف خبلؿ الد
الدكر الباتيمي في عبلقتو بالدكر العاممي الذم  يخضع تسمسمو لتتابع االختبارات أك 
المياـ المنجزة ، كالخبرة في ذلؾ باعتباره جزءا مف مسار عاممي. كذلؾ مف خبلؿ 

ئمة التركيب الكيفي الذم سيحتاج إلى التمفظ مف أجؿ بمكرة الخطاب ليذه األجزاء القا



 

 

. بمعنى أف ىناؾ تداخبل كعبلقة بيف المسار العاممي كالمسار (1)«بشكؿ مسبؽ 
االستيكائي في التركيبة السردية أثناء عممية اإلنجاز، كىناؾ عبلقة بيف الدكر التيماتيكي 
أك التيمي )الغرضي(، كالدكر الباتيمي في التركيبة الخطابية مف خبلؿ المكاصفة كالتمفظ 

االستيكائية، كمنو سنقؼ عمى ضبط األدكار التيمية ك الباتيمية لمممثميف الخطابي لمذات 
 األساس في الثبلثية كاآلتي:

 الدكر التيماتكي كالباتيمي لمممثؿ "سعيد":-1
يتحدد الدكر التيمي لمممثؿ "سعيد" مف خبلؿ تبلحـ المسارات التصكيرية التي     

مسار السردم، كالدكر الباتيمي مف استخمصت مف الدكر العاممي لمممثؿ "سعيد " في ال
خبلؿ عممية التمفظ لمذات االستيكائية أثناء عممية اإلنجاز، ككذا البحث عف المكاصفة 
لمدكر التيمي كالباتيمي لمممثؿ، كلعؿ الدكر التيمي لمممثؿ "سعيد" يتحدد مف فعؿ السفر 

بر كاف ممعبنا، كاف فال « كاإلبحار كعشقو لمبحر كلكالده )فيك حياتو(، كىك دكر البحار
جارنا كرفيقنا كاف جزءا مف حياتنا ، ككثيرا ما تصكرت نفسي كبيرا، أرتدم مالبس 

ككـ كنت مفتكنا بكالدم ، كأريد أف أصب  بحارا   «)...( ،  (2)«البحر ككالدم 
فالممفكظ السردم يحدد رغبة "سعيد" في أف يككف بحارا مثؿ أبيو ،كىذا مف .(3)«مثمو

( كيتحدد الدكر التيماتيكي لمممثؿ "سعيد" مف  مثمو بحارا أصب  أف أريد) خبلؿ قكلو : 
 خبلؿ تبلحـ الكحدات التصكيرية لصكرة البحار كىي كاآلتي:

 : المجازفة  -1
الرغـ  عمى الباخرة الغارقة لمبحث عف جثة كالده، إلى نجد الممثؿ "سعيد " قد اندفع    

أتساءؿ كقد مضت أعكاـ كثيرة  «: فكظالمم في كما، مف كجكد تمكث عمى سطح الماء
عمى ذلؾ الحادث ىؿ أنا الذم أقدمت عمى البحث عف جثة كالدم في باخرة الشحف 
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الغارقة تمؾ؟، ككيؼ ألقيت نفسي إلى التيمكة مدفكعا بعاطفة كبيرة نصفيا ناشئ عف 
 .(1)«شعكر البنكة، كنصفيا اآلخر ناجـ عف اإلعجاب بذلؾ البحار الذم كأنو؟

 د:العنا-2
كنجد  سمة العناد لدل الممثؿ "سعيد "أثناء محاكلة البحارة منعو مف الغطس ليرتاح       

رىاقو كما في المقطع السردم اآلتي:  ،إال أنو كاف عنيدا كقرر المتابعة بالرغـ مف تعبو كا 

 كىذا اإلرىاؽ الذم ييد قكاؾ؟. - « 
  سأتحممو... -
 ال تكف عنيدا....أقمع عف المحاكلة.... -
 ليس قبؿ أف أعثر عميو....... -
 .(2)«أنت تخاطر بحياتؾ.... -

 التصميـ:-3
كيتمظير التصميـ كصفة لدل الممثؿ "سعيد " في المرحمة األكلى أثناء محاكلة "سعيد"    

 .(3)«قرارم.. أتراجع قبؿ العثكر عميو ، كىذا لف «استخراج الجثة كما في الممفكظ 
ممثؿ في المرحمة الثانية ، كذلؾ أثناء إصراره كأيضا نبلحظ صفة التصميـ لدل ال

عنو  كأبحث شكؿ بأم، سأسافر «:كتصميمو عمى السفر لمبحث عف كالده نحك قكلو 
 .(4)«.... ىذا كاجبي...

 الشجاعة:-4
حيث نجد "سعيد" قد اختار لنفسو ميمة صعبة أثناء حادثة العاصفة التي أغرقت     

فصؿ الصارم عف الٌدقؿ  مف خبلؿ قطع الحبؿ، مركب "الريس عبدكش" ،كذلؾ بالقياـ ب
 كاندفع فموفي  السكيف كضع)...(  الحبمي السمـ عمى صعد..«كما في المقطع السردم 
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 الفضاء في يتدلى المركب تأرج  مع راح...  كالري  بالمطر آبو غير األعمى بعـز إلى
 باليسر ليست توميم أف أدرؾ، كاممة ساعة كذلؾ بقي)...(  طكرا األعمدة كبيف تارة
 .(1)«....تخيمو الذم

 التحدم :-5
أغمقت السمطات الميناء، كمنعت  حيث كنمحظ ذلؾ مف خبلؿ تحديو ألجكاء الحرب     

السفر كاإلبحار، كىذا لـ يقؼ أماـ إصراره كتحديو لؤلجكاء الصعبة كعزمو في مكاصمة 
 البحث عف كالده كما  في الممفكظ اآلتي :

 الحرب ....نحف عمى أبكاب  « 
 أية حرب ىذه. -
 الحرب العالمية الثانية... -
 (   2). «....لماذا أغمؽ البحر )...( سأسافر...سأسافر...سأسافر...-
كالشجاعة ، كالتصميـ،  كالعناد،  المجازفةكمنو فإف الكحدات التصكيرية لمفيـك تيمة )  

لتيمات تشكؿ لنا القيـ التي (، إذ أف ىذه االبحار( تتضافر لتشكؿ الصكرة النكاة )،كالتحدم
 يجب أف يتحمى بيا الممثؿ "سعيد " كبحار ،كىك الدكر التيماتيكي لو. 

 الدكر الباتيمي: -1-2

إذا كاف لمبعد االستيكائي دكر في حركية عامؿ الذات أثناء عممية اإلنجاز، فإنو قد     
ي، فالتمفظ يعبر عما يتبمكر كسمات ككحدات أثناء عممية تمفظ الممثؿ في المستكل الخطاب

في الذات مف ىكل الغضب أك الحزف أك الفرح مثبل، كالتي تتحدد ككنيا باتيمات بمختمؼ 
( الذم الحب ىكلمكاقؼ الممثؿ "سعيد" تتعاضد لتشكؿ الدكر الباتيمي األساس، كىك  ) 

كاف لو دكرا قكيا في تحريؾ الممثؿ نحك عممية اإلنجاز، كذلؾ في إصراره كتصميمو عمى 
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السفر لمبحث عف كالده ،إذ كاف كالده ىك حياتو، ماضيو، كحاضره ،كمستقبمو، كمنو 
 سنحاكؿ رصد جممة مف العكاطؼ لمممثؿ باختبلؼ مكاقفو مف خبلؿ الممفكظ اآلتي:

 :عاطفة الخكؼ -1
نمحظ ىذه العاطفة لدل الممثؿ "سعيد " أثناء سماع خبر غرؽ كالده، كبأنو ال يزاؿ في     

صحت كقد  »قة مف طرؼ البحار" أحمد المستكفي" كما في الممفكظ : الباخرة الغار 
ارتعدت لفكرة غرقو ضربت عمى رأسي انفجرت باكيا كشرعت أركض باتجاه 

)صحت، كارتعدت، كضربت  الكحدات خبلؿ مف الخكؼ مؤشرات كتبدك، (1)«الباخرة....
 عنيا معبره  نجزة،الم الذات لدل أفعاؿ كىيعمى رأسي، كانفجرت باكيا، كأركض ...(، 

 . سردم خطاب في بكحدات

 :عاطفة الحب -2
كنجد عاطفة الحب ظاىرة لدل الممثؿ مف خبلؿ شعكره تجاه "كالده" ك"كاتريف الحمكة"    

ك"البحر"، حيث سيطرت عاطفة الحب  عمى "سعيد " كزادت مف  تصميمو عمى البحث 
د كالده عمى قيد الحياة في عف كالده  في مختمؼ المكانئ مف المدف، كما زاؿ ىاجس إيجا

كالدم حي، كأنا ذاىب لمبحث  - » مكاف ما  يبلزمو طكاؿ حياتو، إذ نجده يقكؿ:
 عنو......

 أنت تبحث عف كىـ... -

 .(2)«أنا أبحث عف حقيقة... -

كتتمظير عاطفة الحقد لدل الممثؿ" سعيد" أثناء استخراج الجثة مف  _ عاطفة الحقد:2
استعدت مشاعر  «حت ذاكرتو ، كاستعاد مشاعر الحقد عمى السمطة الباخرة الغارقة، فانفت

الحقد عمى السمطة، كنت بحاجة إلى ىذه المشاعر، الحقد عمى العدك كقكد داخمي، 
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 في شييدا جسمي بحاجة إلى ىذا الكقكد لقد قاـك كالدم السمطة بما استطاع مات
ت "سعيد" في عممية اإلنجاز فكانت مشاعر الحقد عامبل مساعدا لدل الذا.(1)«الحي سبيؿ

 ، كاستخراج الجثة التي كاف يعتقد بأنيا لكالده.

 عاطفة األمؿ:-3
كتتمثؿ في شعكر الممثؿ "سعيد" بعاطفة أمؿ مرتبطة بجانب ايجابي نحك المجيكؿ،     

كذلؾ حيف اكتشؼ بأف الجثة ليست لكالده فبث فيو ذلؾ ركح  األمؿ في العثكر عمى كالده 
عميو، كنجد ذلؾ في  ، كبقي ىذا الشعكر يبلزمو دائما، حتى سيطرعمى قيد الحياة

فيما أف أحدؽ في الجثة الغريبة... لـ يمبث األمؿ أف فاض في »الممفكظ السردم: 
الذات كخدعيا كانت ذاتي مستعدة ألف تخدع ما داـ ذلؾ يعيد إلييا الرجاء....كنت في 

..لـ أعثر عمى جثة كالدم...معنى .«)...(  (2)«سرم أمارس أمال في أال يككف فييا 
 .حياتو طكاؿ يخدعو بقي الذم األمؿ كىك. (3)«ىذا أف األمؿ لف ينقطع....

 عاطفة الحزف:-4
كتستبد بالممثؿ" سعيد "عاطفة الحزف كالخكؼ أثناء سماع خبر غرؽ كالده ،  كبأنو في   

الماء، ثـ يجد جثة الباخرة الغارقة ، كأثناء الغكص كالغطس لمرات عديدة يرل زكاال تحت 
 ينتاب شعكر أم... «، فيعتقد بأنيا لكالده ، فينتابو شعكر بالحزف الشديد، كما في قكلو:

كمنو تجتمع ىذه الباتيمات االستيكائية  .(4)«؟....! مات قد أباه بأف يعرؼ حيف المرء
مي ( لتشكؿ الدكر الباتيكالحزف كاألمؿ، كالحقد عمى فرنسا، كالحب، )الخكؼمف عاطفة 

األساس لمممثؿ، كىك حب االبف القكم لكالده الذم جعمو يكاصؿ رحمتو نحك تحقيؽ 
المكضكع )البحث عف كالده( متجاىبل كضع كالدتو كعائمتو حيث جعؿ نصب عينيو 
اليدؼ المنشكد كىك )البحث عف كالده(، متمسكا بأمؿ كاذب يقكده إلى رحمتو نحك الكىـ 
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اىبل كالدتو كعائمتو، كىي الحقيقة الحاضرة أمامو، فكاف في العثكر عمى كالده الغائب، متج
االىتماـ بمكضكع كالده المفقكد كالميت كعدـ االىتماـ بكجكد كالدتو كعائمتو، فحبو كاف 
لكالده الذم سيطر عميو، كمنو فقد كاف شعكر الذات االستيكائية "سعيد "بعاطفة حب قكية 

 كليا .تدفعيا إلى السفر كالبحث متجاىمة كبل مف ح

 الدكر التيماتيكي ك الباتيمي لمممثؿ "األـ": -2
 الدكر التيماتيكي: -2-1
يتحدد الدكر التيماتيكي لمممثؿ "األـ" مف خبلؿ تجمع المسارات التصكيرية القائمة عمى   

الكحدات التصكيرية، إذ أف لمممثؿ "األـ" برنامجا سرديا مضادا نحك تحقيؽ المكضكع 
اف الدافع كالمحرؾ ليذا البرنامج المضاد ذا طابع استيكائي  )منع سفر "سعيد"( ،كك

متمثبل في )عاطفة الخكؼ( عمى "سعيد" فكاف دكر ىكل الخكؼ تكتير الذات االستيكائية 
 األـ لرفض سفر ابنيا "سعيد " كيتـ ىذا الدكر الباتيمي مف خبلؿ تجمي الصكر اآلتية:

 اإلقناع:-1
 بنيا بعدـ السفر كما في المقطع السردم:كذلؾ مف خبلؿ محاكلة إقناع األـ ا 

 قالت نائحة: يا كيمي تسافر كما سافر أبكؾ؟. « 

 أسافر لمبحث عنو )...(،كالدم لـ يغرؽ...سأسافر كأبحث عنو... -

 ىذا كاجبي.

 .(1)«كأنا أقكؿ لف تسافر...يكفي فجيعتي بكاحد..... -

 مساعدة "كاتريف الحمكة":-2
ابنيا بالعدكؿ عف السفر، قررت الذىاب إلى "كاتريف الحمكة" كبعد فشؿ "األـ "في إقناع   

 كىي تبكي كادت مشفقة كاتريف كانت «كطمب مساعدتيا في ذلؾ، كما في النص اآلتي:
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. فطمبت مف زكجيا" الريس عبدكش" بتأجيؿ اصطحاب" سعيد" (1) «تبكي أما أماميا ترل
 معو إلى السفرة القادمة.

كي صكرة رفض "األـ" لسفر ابنيا "سعيد" ، كذلؾ مف خبلؿ كمنو يحدد الدكر التيماتي  
محاكلة إقناعو كبمساعدة" كاتريف الحمكة "إذ انتيى البرنامج السردم المضاد " لؤلـ" كما 

 في المستكل السردم بالنجاح، كذلؾ بتأجيؿ السفر.
 الدكر الباتيمي: -2-2
" نحك تحقيؽ المكضكع )منع يقـك الدكر الباتيمي )االستيكائي( بتحريؾ الممثؿ "األـ  

، الخكؼسعيد مف السفر(، كيتشكؿ ىذا الدكر مف خبلؿ تضافر الباتيمات مف عاطفة )
( كىي باتيمات تشكؿ الدكر االستيكائي األساس خكؼ "األـ" كالغضب، كالحزف، كالكره

 مف فقداف ابنيا "سعيد " مثؿ أبيو، كيمكف تحديد ىذه الباتيمات كاآلتي:
 الخكؼ:-1

مؤشرات خكؼ "األـ" عمى ابنيا حيف يخبرىا عف رغبتو في السفر كما في النص كتظير  
 جمستيا في انتصبت، مقبؿ خطر إلى األـ إحساس تنبو، فكجئت: أمي يا سأسافر- «: 
، كأيضا نمحظ التكتر كالخكؼ مف خبلؿ حكارىا  (2)«تكتر... إلى سكينتيا انقمبت كقد

 ؟.أبكؾ سافر كما رتساف كيمي.... يا:  نائحة قالت «معو :

 أسافر لمبحث عنو. -

  .(3)«تضيع مثمو.... -

فشعرت "األـ" بتكتر مفاجئ كقمؽ أثناء سماعيا لفكرة سفر "سعيد"، كىذا سببو خكفيا     
الشديد عمى فقدانو مثمما فقدت كالده، مما دفعيا إلى طمب مساعدة "كاتريف الحمكة"، كمف 

 ارىا مع " كاتريف الحمكة " :مؤشر خكفيا عمى ابنيا ما نجده في حك 
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 . يسافر.)...( أف أريدهال  - «

 الكلد سر أبيو. -

 كيؼ؟ ىؿ أدعو يغرؽ كأبيو؟ )...(. -

 ....أريد أف تقنعيو....-

 أقنعو بترؾ البحر؟ -

 .(1)«بترؾ السفر فقط... -

 الغضب:-2
عمى  كذلؾ مف خبلؿ صراخ "األـ "عمى ابنيا، كصفعو لعدـ إقناعو بحديثيا، كإلصراره

انتصبت كأف نابضا دفعيا إلى األعمى تقدمت منو بكجو مكفير،  «:السفر كما في النص
 كمف عينييا يتطاير الشرر صفعتو بقكة دىشت ىي نفسيا كيؼ  كاتتيا  صاحت : 

 .(2)«قمت لف تسافر -

 

 الكره: -3
" نجد كره "األـ" لمبحر متجذرا في كجدانيا ؛ كذلؾ ألنو أخذ منيا زكجيا "صالح      حزـك

 لف ...أقكؿ «،كىي اآلف تخشى أف يأخذ منيا ابنيا أيضا ،إذ نجدىا تقكؿ البنيا "سعيد": 
 فماذا انتيت عمينا فريضتو منا... نصيبو أخذ بكاحد.....البحر فجيعتي يكفي...تسافر
كتحدد ىذه الباتيمات . (3)«البحر غدار، البحر عدك...ال تفكر في السفر -؟أكثر يريد

التي تزيد مف شدة خكفيا عمى" سعيد" ، كلعؿ الدكر الباتيمي أك االستيكائي  كضعية "األـ"
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)عاطفة الخكؼ( يزيد مف تكتير كتفعيؿ الذات االستيكائية "األـ" نحك إصرارىا عمى مكقؼ 
 رفض السفر.

كمنو نجد أف الدكر التيماتيكي لمممثؿ "األـ" في رفض سفر الممثؿ" سعيد" مف       
كيرم محاكلة إقناعو ، كأيضا بكجكد العامؿ المساعد "كاتريف الحمكة"، خبلؿ المسار التص

كلعؿ كجكد العامؿ النفسي المتمثؿ في البعد االستيكائي مف خبلؿ الدكر الباتيمي 
المتضافر مف أىكاء باتيمية  "لؤلـ " مف عاطفة قمؽ ،كتكتر ،كغضب ،ككره، كخكؼ 

تحقيؽ المكضكع منع "سعيد "مف السفر،  تساعد في تكتير الذات االستيكائية "األـ" نحك
" غرقا في البحر كأف عاطفة األمكمة  كما يساعدىا أيضا أنيا صدقت بمكت "صالح حزـك

 كحبيا كخكفيا عمى ابنيا  تجعميا ترفض فكرة السفر.
فالجانب النفسي يظؿ في كينكنة الذات االستيكائية "األـ "، كيدفعيا إلى الفعؿ، فيتمظير 

 لسردم المضاد لممثؿ "سعيد" ، بمنعو مف السفر.في البرنامج ا

كلعؿ رفض "األـ" نابع مف مكقفيا تجاه صكرة البحر، فيي تكرىو لككنو مرتبطا      
"( ،كعميو فإف نظرتيا لمبحر نظرة سمبية، فيك  بجانب مؤلـ )غرؽ زكجيا" صالح حزـك

تـ أسراره كأحزانو، كمف )مكضكع سمبي(، أما بالنسبة إلى ابنيا "سعيد " فيك يحبو لككنو كا
خبللو يصؿ إلى كالده في أحد المرافئ، فنظرتو إليو نظرة إيجابية، فالبحر )مكضكع 

 ايجابي(، كيمكف تكضيح ىذا التقابؿ في الخطاطة اآلتية:  

 

  

 

 

  

 الدكر التيماتيكي ك الباتيمي لمممثؿ " الريس عبدكش":-3

 (1مكضكع ايجابي ) ( مكضكع سمبي2)

 عند الممثؿ سعيد

صكرة البحر 
(1) 

 عند الممثؿ األـ



 

" مف خبلؿ تعاضد المسارات الصكرية، يتحدد الدكر التيماتيكي لمممثؿ "الريس عبدكش
كالتي تتـ بكجكد الكحدات الصكرية التي تتمظير لممسار التصكيرم لفعؿ الممثؿ، كيمكف 

 تحديد الدكر التيماتيكي كالباتيمي كاآلتي:

 الدكر التيماتيكي: -3-1
 :يقـك الدكر التيماتيكي بتبلحـ التيمات التي تحدد صكرة لمممثؿ "الريس عبدكش" كاآلتي

 االستبداد:-1
كاف" الريس عبدكش" عمى مركبو في البحر كفي تعاممو مع البحارة كالسٌيد مع     

أجراءه، يكجو ليـ أكامره في إخراج المركب كتكجيو األشرعة، كمف ذلؾ الممفكظ السردم: 
..في الكىمة األكلى لإلبحار كاف الريس عبدكش عمى الدفة ناكر إلخراج المركب مف »

 . (1)«بأكامره في تكجيو األشرعة كشد الحباؿ... الميناء، كصرخ
نجد  أيضا مؤشرا لكجكد االستبداد أثناء تذكر "سعيد" كممات "قاسـ" حيف قاؿ لو:     
الريس رب عمؿ، كالبحارة أجراء، إنو أجير ال أكثر)...(، في الميناء كاف عبدا »

اف طيبا عمى الريس ك«)..(  (2)«لصاحب الزكرؽ، كىنا عبد لصاحب المركب....
 .(3)«البر... البر غير البحر...ىك الحاكـ ىنا...

 اإلذالؿ:-2
 ثـ البداية، في تجاىمو حيث، المركب عمى سعيد"" إذالؿ إلى عبدكش" الريس يسعى"  

...الريس ال يعرفو «البحارة : أماـ المركب عمى مبتدئ كبحار إلذاللو معينة بمياـ كمفو
، أك  لعمو ألجؿ ذلؾ يرمي إلى إذاللو )...( شد الحباؿ ىنا، نسي أنو ابف صال  حزـك

الثخينة بيف سط  المركب كالصكارم، كبيف الصكارم ذاتيا كرفع القمع إلى األعمى، أك 
 .(4)«فتحو أفقيا عممية مضنية
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 المكر:-3
كيبرز المكر في خداع "الريس عبدكش" أثناء غرؽ المركب الممثؿ "سعيد " إذ أكىمو     

ر تجاىو  ك بالبقاء في المركب الغارؽ لكحده باعتباره الريس، إذ أظير بحسف النٌية  كالخي
 :ىادئا عبدكش الريس قاؿ « (1)عكس  ما يخفيو  مف شر لو كما في المقطع اآلتي: 

الريس عبدكش ال يخاؼ المكت يا سعيد.... تذكر ىذا قمو أيضا لكالدؾ الذم  -
 .أعرؼ لكف ىناؾ مف ينتظرؾ. -تبحث عنو . فقاؿ سعيد :

 لينتظر ما شاء. -
 أىذه كممتؾ األخيرة؟ -
 ليس لدم سكاىا.... -
 كداعا إذف... -
 ....«كداعا -

غير أف الريس عبدكش كاف يبيت" لسعيد" مكيدة ؛حيث كاف يحمؿ السكيف معو، كقاـ  
تعمؽ سعيد بحبؿ السنبكؽ  «:  الممفكظ في كما البحر في سعيد"" بقطع الحبؿ لكي يغرؽ

الذيف في الزكرؽ يشدكف الحبؿ ليتمكف سعيد مف التعمؽ كألقى بنفسو في الماء كاف 
بو كالكصكؿ إليو لكف الريس عبدكش كاف كاقفا مع المركب الذم يغرؽ ككانت السكيف 
معو ، كشيء كالنار يبرز مف عينيو كالغيرة قد كشحت كجيو صار سعيد في منتصؼ 

 (2)«قطع الحبؿ  الطريؽ

حدد الدكر التيماتيكي لمممثؿ "عبدكش" الذم كمنو تشكؿ لنا ىذه التيمات صكرة ت      
يقـك عمى مفيـك الخداع فيك بحار مستبد كمخادع، كلعؿ المساعد في إبراز ىذا الدكر 
لمممثؿ "سعيد" ىك كجكد الدكر الباتيمي الذم يقـك عمى أساس الغيرة، كىذه األخيرة 

 بإغراقو في البحر.ساعدت في تكتير الذات االستيكائية عمى محاكلة قتؿ "سعيد"، كذلؾ 
 الدكر الباتيمي: -3-2
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يتحدد الدكر الباتيمي) الغيكر( لمممثؿ "عبدكش" انطبلقا مف كجكد باتيمات ساىمت في   
ظيار عاطفة الغيرة التي كاف ليا دكرا استيكائيا في تكتير كتفعيؿ  تبلحميا إلى إبراز كا 

بؿ عمى الممثؿ "سعيد" الذات االستيكائية نحك عممية اإلنجاز المتمثمة في قطع الح
 إلغراقو، كمف الباتيمات المساىمة فييا نذكر:

 
 

 الشؾ:-1
كانت المحظة األكلى لشؾ "الريس عبدكش" في زكجتو أثناء حديثيا معو عف "سعيد" 
قناعو لممرة الثانية بعدـ اصطحاب "سعيد " معو حيث صدمو طمبيا، كبدأ يشؾ فييا   «كا 

 الطمب... صدمو اءالمين في، ىنا سعيد تبقي أف أريد -
 لماذا تريدينو أف يبقى؟

 رحمة بأمو...  -       
 ىـ -       
 كقاؿ في نفسو ) بأمو أـ بؾ؟( -       
 أجاب:        
 (1)«قمت سيسافر معي كالسالـ ال أريد نقاشا في ىذا المكضكع...  -        

اصطحاب "سعيد"  لقد شؾ "الريس عبدكش" في طمب "كاتريف الحمكة" مرة ثانية بعدـ  
معو، لذلؾ أصٌر ىك في اصطحابو، كلكف ىذا الشؾ بقي يزاكلو حتى سيطر عميو فتغيرت 
ذاللو، كىذا ما كضحناه مف صكر في  نفسيتو كطباعو تجاه "سعيد"، إذ عمد إلى تجاىمو كا 

 الدكر التيماتيكي لمممثؿ.
 الغضب:-2
غضب كانفعاؿ كال  تغير الممثؿ "عبدكش" مف كضعية ىدكء كثبات إلى كضعية     

ثبات عمى المركب، كذلؾ لكجكد "سعيد" معو حيث عمد "عبدكش" أف يتجاىؿ كجكده 
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ظاىريا، إال أنو في داخمو يحمؿ لو حقدا كعداكة ، كمف ذلؾ نجد المقطع 
 كءاليد مف ذلؾ انقمب،  الحباؿ كشد األشرعة تكجيو في بأكامره  صرخ...«السردم:

ة مف أعصاب مستنفرة ، مستبدة، غاضبة ، آمرة لى كتمإبو عمى البر  عرؼ الذم
في قطيع مف  حقيقيا ذئبا غدا، التنفيذ في معيا لتردد أك التأخر بميجة قاطعة، ال مكاف 

 .(1) «خراؼ تجاىؿ سعيد كأنو ال يعرفو

 

 الغيرة: -3
سيطرت عاطفة الغيرة عمى الممثؿ "عبدكش "حتى إنو عمد إلى إغراؽ "سعيد" بقطع     

 مف يبرز كالنار كشيء  معو... السكيف ككانت ... «، كما في الممفكظ: الحبؿ عميو
 سعيد صار كانتظر...كحيف ...مدىا كانتظر يده رفع كمو كجيو كشحت قد كالغيرة عينيو
لنغرؽ معا يا سعيد أنت في البحر كأنا عمى ظير  -:الحبؿ قطع،  الطريؽ منتصؼ في

  (2)..«.المركب ، ىكذا تتحقؽ العدالة بيننا 
، الشؾكمنو نجد أف الباتيمات شكمت تطكر الحالة النفسية لمممثؿ عبر مراحؿ )   

(، مما أدل إلى  انتقالو مف كضعية اليدكء إلى كضعية البل ىدكء بكجكد الغيرة، الغضب
"سعيد"، كبذلؾ كاف الدكر الباتيمي )االستيكائي( مف خبلؿ عاطفة الغيرة التي سيطرت 

كائية "عبدكش" كدفعو إلى اإليقاع" بسعيد"، حيث أظير ىذا الدكر  عمى تكتير الذات االستي
مدل حقد ككره الممثؿ" عبدكش" " لسعيد"، كما أظير مدل غيرتو عمى زكجتو "كاتريف 

( "الريس عبدكش"، 2( "سعيد"، كالذات )1الحمكة" التي كانت مكضكع الصراع بيف الذات )
د إلبراز الدكر التيماتيكي لمممثؿ باعتباره كعميو فالدكر الباتيمي لمممثؿ "عبدكش" مساع

 بحارا مستبدا كمخادعا أماـ البحارة كخاصة "سعيد".
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 رابعا: التفضية ك التزميف:
إٌف فعؿ الممثؿ ينمك كيتحكؿ في البنية السردية بكجكد ثنائية ) الزماف كالمكاف( ،إذ        

أزمنة كأمكنة( يمثبلف شٌقي زماف كمكاف )أك مجمكعتي  »كؿ حكاية أك قصة إال ليا
ف كاف تخٌيبل محضا ال  اإلطار الذم يكتنؼ أعماؿ المغامرة ، ككما أٌف الفعؿ اإلنساني كا 
يتصكر جاريا في غير زماف فإنو ال يتصكر في غير مكاف أيضا ،بؿ قد ذىب بعض 

(1)،«الدارسيف إلى أف المكاف ىك أساس القصة باعتبار أف أعماليا محتاجة إليو..
يو كعم 

سنحاكؿ دراسة ىذه الثنائية بما يصطمح عمييا في المفيـك السيميائي  عند "غريماس" 
بثنائية) التفضية كالتزميف( ، كذلؾ بدراسة عنصر التفضية، ثـ دراسة الثنائية  بيف عممية 

 اندماج الزمني كالزمف االستيكائي.     -القكؿ السردية كالخطاب ، ثـ دراسة التزميف بيف البل
 اء الغريماسي:الفض-1
براز  »إٌف االىتماـ بالفضاء يعكد إلى دراسات سابقة فقد جاءت دراسة الفضاء       كا 

قيمتو متفرعة مف أصكؿ فمسفية مكغمة في الًقدـ ، تنسب بطبيعتيا إلى الفمسفتيف اليكنانية 

م كالعربية ،إال أف كضكح نظريتو كتكامميا كاف عمى يد الفيمسكؼ العربي "ابف سينا" الذ

أفاد كثيرا مف االتجاه األرسطي قبمو في تعريؼ المكاف كتحميؿ طبيعتو، كبما أف الفضاء 

يمثؿ عنصرا ميما مف تمؾ العناصر التي تتككف بيا بنية النص . لذا فإٌف اشتغاؿ المنيج 

السيميائي عمى كؿ أك بعض نماذجو المتعددة ال يتقيد بالنظر إلييا مف حيث ككنيا ) بقعا 

باني مشيدة ،كصركحا قائمة بؿ إنيا تصبح عبلمات سيميائية تنطؽ بخطابات جغرافية كم

                                                             

.                                          56، ص 2000صادؽ قسكمة ،طرائؽ تحميؿ القصة ،دار الجنكب لمنشر ،تكنس ،دط ، ال -  (1)  



 

 

اإلنساف كدكافعو كىكاجسو الفكرية(، التي مف الممكف االستدالؿ عمييا مف خبلؿ رصد 

  –آليات تقديـ الفضاء كانزياح عرضيا لو عف مقاربات التصكير المباشر، إذ يتمظير بيا 

 

 
 
 
 
 

.               (1)«مشحكنا بجممة مف الدالالت كالرمكز كالمعطيات الفنية  مركبا أك نتاجا -أم الفضاء
ك عميو  فقد اىتمت السيميائية السردية  بالفضاء إذ قدمت لو تصكرا جديدا في الدراسة 

التفتت األنظار نحك االىتماـ  بالفكاعؿ كأفعاليا دكف أف يشيِّد  معمار  »السيميائية إذ 
ائي عمى ركائز صمبة كمتينة ،كيكفي أف يككف مؤلؼ "غريماس"  الٌصرح الزماني  كالفض

الذم ىك عبارة عف دراسة تطبيقية ألقصكصة  )الصديقاف( " لمكباساف" الذم يتبٌيف فيو 
معمار ذلؾ الٌصرح ،حينما كٌظؼ  كحدات لفظية لمزماف مثؿ : سابؽ/الحؽ 

ؿ :قريب/بعيد، ،ماضي/حاضر، كبالطريقة نفسيا خصص لمفضاء كحدات لفظية مف مث
 .(2) «منبسط/مرتفع ،طكيؿ /عريض ،منفتح /منغمؽ

كتتعمؽ دراسة الفضاء في السيميائية السردية باألفعاؿ كالفكاعؿ ،كمف ثـ بالبرامج    
 :*السردية ، كفي ذلؾ نجد  "غريماس" يقسـ الفضاء إلى قسميف

قطة النياية لفعؿ  المكاف األصؿ )الفضاء الخارجي(: كىك ما يحدد نقطة االنطبلؽ، كن -
 البطؿ، كىك المكاف الذم تجرم فيو األحداث .

                                                             

،   ينظر: نفمة حسف أحمد ،التحميؿ السيميائي لمفف الركائي دراسة تطبيقية لركاية الزيني بركات ،دار الكتب كالكثائؽ القكمية ،اإلسكندرية - (1)  
.                                                                                                           195، ص 2012ر ،دط ،مص
   

.                                                               111نادية بكشفرة ،معالـ سيميائية في مضمكف الخطاب السردم ،ص  - (2)  
 .73ينظر إلى مسألة تقسيـ الفضاء في الفصؿ األكؿ مف البحث ، ص  *



 

 فضاء الفعؿ: كينقسـ بدكره إلى قسميف: -
 فضاء جانبي: متعمؽ باكتساب الذات الكفاءة.    .أ 
 فضاء كىمي: متعمؽ باإلنجاز كفيو نقطة تحكؿ الفعؿ. .ب 

 كيمكف أف نكضح ذلؾ في الخطاطة اآلتية:

 

 

 

   

 

 

 

 ج                                       ب                                                    أ           

 

كبذلؾ يمكف القكؿ بأف فعؿ تحكؿ الذات مف كضعية بدئية إلى كضعية نيائية في     
الخطاطة السردية مرتبط بالفضاء ، فثنائية "التفضية "ك "التزميف" ليا دكر في بناء كتطكر 

 مف كضعية إلى كضعية مضادة ليا.الفعؿ 

ككما أشرنا سابقا فقد تكمـ "غريماس" عف عنصر الفضاء باإلشارة  إلى)ىنا، كىناؾ       
، حيث  (Maupassant la Sémiotique Du texte Exercices Pratiques )كىنالؾ( في كتابو :

فضاء الكىمي بػ: أشار لمفضاء الخارجي بػ: )ىنالؾ(، كالفضاء الجانبي بػ: )ىناؾ(، كال
،كماداـ الفضاء الخارجي متعمقا بطكر التحريؾ كبطكر الجزاء  كفضاء الفعؿ (1))ىنا( 

                                                             
(1) –Voir,Algirdas  Julien Greimas,Moupassant Sémiotiqu du texte Exercices Pratique ,p :100. 

 مرتبط التحريؾ   
 بالتحريؾ

 فضاء خارجي  

 مسار تحكؿ الفعؿ   

 فضاء الفعؿ

 زباالنجا مرتبط مرتبط بالكفاءة

 مرتبط بالجزاء

 فضاء خارجي



 

 

مرتبطا بالكفاءة كاإلنجاز فإٌف الفضاء الجانبي مرتبط بالكفاءة كالفضاء الكىمي مرتبط 
 بطكر اإلنجاز كما في الشكؿ اآلتي:

 

 

 

 

 رجيفضاء خا                                  

 فضاء الفعؿ                                      

 فضاء جانبي                     فضاء كىمي                       

 في طكر الجزاء في طكر اإلنجاز في طكر الكفاءة في طكر التحريؾ

 ىنالؾ ىنا ىناؾ   ىنالؾ   

   

فضاء الخارجي مكمؿ لفضاء الفعؿ ماداـ كعمى ىذا األساس فإنو يمكف االعتبار بأف ال 
الفضاء الخارجي متعمؽ  بطكر التحريؾ كبطكر الجزاء فيك بمثابة  نقطة البداية كنقطة 
النياية لفضاء الفعؿ، كأيضا ما داـ الفضاء الجانبي مرتبط بطكر الكفاءة، كالفضاء 

ذلؾ أكثر في  الكىمي مرتبط بطكر اإلنجاز فإٌف  كؿ منيما مكمؿ لآلخر، كيمكف تكضيح
 الجدكؿ اآلتي:



 

 الجزاء              اإلنجاز            الكفاءة            التحريؾ
 فضاء جانبي        فضاء كىمي      فضاء خارجي فضاء خارجي

 
 ىنالؾ              ىناؾ               ىنا                 ىنالؾ

 

ات، كلتحديد أنكاعو نقؼ عمى أطكار الخطاطة فالفضاء مرتبط بالبرنامج السردم لمذ   
ذا رمزنا إلى الفضاء الخارجي بػ : )ؼ خ( كالفضاء الجانبي بػ )ؼ ج(  السردية، كا 
كالفضاء الكىمي بػ: )ؼ ك(، كفضاء الفعؿ بػ: )ؼ ؼ( كفضاء البرنامج السردم بػ: )ؼ 

حقيؽ ب س( فإنو تككف لدينا الصيغة : )ؼ ؼ(= )ؼ ج + ؼ ك( ،كبذلؾ  يمكف ت
 المعادلة اآلتية:

 ؼ ب س = )ؼ خ + ؼ ج + ؼ ك( ؛أم ؼ ب س= ) ؼ خ + ؼ ؼ (.

كلدارسة التفضية في الثبلثية نقؼ عمى البرامج السردية الستخبلص أنكاع التفضية،   
حيث نقؼ عمى تحديد التفضية في المرحمة األكلى كالثانية، كذلؾ مف خبلؿ تتبع أطكار 

ؿ مف كضعية إلى كضعية مضادة في البرنامج السردم الخطاطة السردية لفعؿ التحك 
لمذات "سعيد" نحك تحقيؽ المكضكع ) السفر لمبحث عف كالده( ،كفي ذلؾ يتـ تحكؿ فعؿ 
الذات باالنتقاؿ مف مكاف إلى مكاف آخر، كيبقى الميداف الجكىرم لئلنجاز ىك )البحر(، 

الخارجي، كالفضاء الجانبي،  كلتحديد التفضية نقؼ عمى دراسة األنكاع اآلتية: )الفضاء
 كالفضاء الكىمي ( كيتحدد ذلؾ مف األمكنة اآلتية:

 

 البيت:-1
لقد كاف البيت نقطة انطبلؽ كنياية فعؿ الممثؿ "سعيد" ؛إذ منو انطمؽ في البرنامج       

ليو عاد بعد عممية الغطس كالغكص، كذلؾ  السردم حكؿ المكضكع )استخراج الجثة(، كا 



 

 

خباره إلخبار أىمو بما  حدث لو، إذ كاف الممثؿ "سعيد" في بيتو أثناء قدـك البحار" بدر"، كا 
 النكـ بيف كاليقظة سمعت «بأف البحارة قد بعثكا بو إليو ألمر ميـ كما في الممفكظ : 

، سعيد يا سعيد - باسمي: ينادم مف كسمعت تعالى الطرؽ لكف )..( الباب عمى طرقا
 أنا بدر ...افت ...أريدؾ في مسألة -.؟ ينادم مف)...( ( 1) «....! سعيد يا افت 

كاف بدر يقؼ بعيدا ناداني إليو، كطمب مني أف أرافقو دكف أف يفص  »(2) «مستعجمة
 .(3)«عف المسألة التي جاء يكقظني ألجميا 

إٌف المقطع السردم يكضح كضعية "سعيد "في بيتو كاستيقاظو مف النـك عمى طرقات    
خارجي في خركجو مف البيت إذ كانت نقطة االنطبلؽ بذىابو مع الباب، ككاف الفضاء ال

البحار" بدر". كالبيت يعد نقطة نياية الفعؿ، كذلؾ بعد استخراج الجثة حيث اكتشؼ 
"سعيد" بأف الجثة ليست لكالده بؿ" لجندم فرنسي"، فعاد إلى البيت عمى أمؿ أف يككف 

خكتو كأى ؿ الحي كانكا في انتظاره في البيت كما كالده عمى قيد الحياة فكجد أف كالدتو كا 
كاف بيتنا يقـك عمى طرؼ الحي مف جانب الطريؽ العاـ كاف  «في المقطع السردم :

أقرب البيكت إلى الطريؽ العاـ، ككاف قنديمنا قد بدأ سيرتو، أعدكه جيدا ليذه السيرة، 
ميمة صيفية رتبكا األشياء في الداخؿ الباحة... كصفكا بعض الكراسي فييا، كانت ال

كحارة أفرغكا إحدل الغرفتيف لكضع الجثماف )...( حيف صرت في العتبة ألقيت تحية 
 كمف،  (4) «المساء كنت مرتبكا، محتارا ال أعرؼ كيؼ أتصرؼ كال مف أيف أبدأ...

 كنقطة البداية نقطة يعد الذم البيت في الممثؿ كضعية مؤشرات ترد السردية المقاطع
 المكضكع )استخراج الجثة(. نحك سعيد"" الممثؿ النياية لفعؿ

كيرد البيت فضاء خارجيا إذ يمثؿ نقطة نياية فعؿ الممثؿ "سعيد " في البرنامج      
( نحك المكضكع )السفر عمى باخرة كاسؿ(. ك ذلؾ حيف قرر" سعيد" 3السردم المساعد )
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رتو، كمف ذلؾ العكدة إلى الكطف بعد خمس عشرة سنة مغادرا البحر ألجؿ العكدة إلى أس
... كأخيرا ترؾ البحر قاؿ لو بعد خمسة عشرا عاما : )كداعا( غادر « المقكلة السردية

 .(1)«...عالـ الماء إلى اليابسة ، عاد إلى بيت أسرتو في حي الكاميمية

( لمممثؿ" سعيد" نحك المكضكع 1كيرد البيت فضاء جانبيا في البرنامج السردم المساعد ) 
"الريس عبدكش"( ،كذلؾ مف خبلؿ حكاره مع كالدتو حكؿ فكرة سفره )السفر عمى مركب 

 كرفضيا لذلؾ.
يمثؿ الشاطئ )فضاء جانبي( لمذات "سعيد" بعد عممية الغطس كالغكص، إذ   :الشاطئ -

 يستريح  قميبل ثـ يعكد إلى الغكص، كذلؾ لتحقيؽ المكضكع )استخراج الجثة(
النسبة لمممثؿ "سعيد" في البرنامج السردم : كيمثؿ الميناء )فضاء خارجيا( بالميناء-

( )السفر عمى مركب "الريس زيداف"(، كذلؾ بغمقو مف طرؼ  السمطات 2المساعد )
الفرنسية بسبب أجكاء الحرب العالمية الثانية، إال أف "سعيد " كباقي البحارة لـ يكترث 

 كاف،  الثانية ةالعالمي الحرب أعمنت حتى كذلؾ بقينا «لذلؾ، كنجد ذلؾ في الممفكظ :
 البحر إلقفاؿ ذعركا شيكر بعد،  اكتراث بغير يقابؿ،  الميناء في لمف بالنسبة إعالنيا

 (2).«كامال... تكقفا الميناء في الحركة  كتكقؼ، 
: يعد البحر المكاف الجكىرم كاألساس في الثبلثية، كفيو مر الممثؿ "سعيد" البحر-

المكضكع )البحث عف كالده(، ففي البرنامج  بسمسمة مف البرامج السردية نحك تحقيؽ 
السردم نحك المكضكع )استخراج الجثة( كاف البحر يمثؿ فضاء كىميا لفضاء الفعؿ كفي 

 رحمة أبدأ اآلف، جديا البحث يبدأ، اآلف الحسـ لحظة دنت «ذلؾ نجد الممفكظ : 
 يككف لك «.(، ).. (3)«...الكبرل المغامرة ىك البحر، أغامر إنني، كالدم نحك المجيكؿ

 أنيا البحارة أكد التي الجثة عمى نعثر أف إلى اآلف كحالو ىادئا كيبقى معنا كيسا البحر
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كيمثؿ البحر ) فضاء كىميا( لفضاء الفعؿ لمممثؿ" سعيد" ،   ،(1)«..الباخرة عنابر في
( )السفر عمى مركب "الريس عبدكش"(، كنجد ذلؾ 1كذلؾ في البرنامج السردم المساعد )

مقاكمة مركب "الريس عبدكش" العاصفة ، كتعرضيا لمغرؽ، كأثناء ذلؾ حاكؿ" الريس في 
 البحر في أنت سعيد يا معا لنغرؽ «عبدكش" أف يغرؽ "سعيد" معو في البحر، كمف ذلؾ 

كيمثؿ البحر )فضاء جانبيا(، كذلؾ في سفرات "سعيد"  (2).«المركب ظير عمى كأنا
 أمي «)...( ، (3)«الميناء عمى السفر فظمت «بحار المتكررة  ، إذ كاف يحب السفر كاإل

 أثينا في البحر «)...( ، (4)« إلييا بالنسبة كارثة البحر إلى عكدتي صارت...ىي ىي
. نجده في البرنامج (5)«...المراكب عمى رحالتي كؿ في كالبحر الالذقية في كالبحر

 ( )السفر عمى باخرة كاسؿ(.3السردم المساعد )

لقد احترقت ىذه الباخرة قبؿ عاـ  « البحر في غارقة باخرة ىناؾ كانتغارقة: الباخرة ال-
في الميناء )...( كانت تحمؿ محركقات إلى المدينة، تمؾ األياـ لـ تكف في سكرية 

فباخرة «)...( (6)«مرافئ بتركلية، كلـ تكف أنابيب البتركؿ قد مدت كال عرفنا الناقالت.. 
تعد ىذه  .(7)«ؽ سرا مف أسرار االنتداب الفرنسي....الشحف ىذه فرنسية. كظؿ الحر

الباخرة الغارقة )فضاء كىميا( لفضاء فعؿ الممثؿ "سعيد" في البرنامج السردم )استخراج 
الجثة(. فالممثؿ" سعيد" كاف يغطس تحت الماء في الباخرة الغارقة في األعماؽ لمبحث 

المؤلؤ الطبيعي ، كأنا أغطس  إنني مثمكـ اآلف ، أنتـ تغطسكف عمى «عف جثة كالده 
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الباخرة شيء آخر عمبة الحديد الصدئة الكبيرة  «)...(،  (1)«عمى المؤلؤ البشرم ... 
 .(2)« الغارقة..

كيمثؿ خارج الباخرة الغارقة في سطح الماء )فضاء جانبيا( الفضاء فعؿ الممثؿ بعد   
ح قميبل ثـ يعكد إلى الغطس ، حيث كاف الممثؿ" سعيد" يخرج إلى سطح الماء ليستري

الغطس مف جديد فسطح الماء خارج الباخرة الغارقة ىك فضاء جانبي لعامؿ الذات" سعيد" 
صرت أغكص ك أخرج إلى  «ليستعيد طاقتو لمكاصمة الغطس، كفي ذلؾ نجده يقكؿ :

 .(3)«السط  بسيكلة ، كتجرأ بعض البحارة فغاصكا أيضا أصبت قائد فريؽ دكف طمب 

السجف نقطة تحكؿ بالنسبة لمممثؿ" سعيد" مف مرحمة الطفكلة كالبراءة إلى :  يعد السجف-
الشباب كذلؾ باحتكاكو بالعالـ السياسي، مف خبلؿ تعرفو عمى بعض المعتقميف 

غدا  السجف عمبة صدئة ما  «السياسييف، إال أف السجف يبقى كقيد كجحيـ بالنسبة إليو : 
عمى المقاكمة، كيؼ أقضي ثالث  سنكات في  تنفؾ أكثر فأكثر ، استشعر فقداف القدرة

كيمثؿ السجف )فضاء كىميا( لفضاء فعؿ السمطات الفرنسية في  .(4)« الجحيـ؟.. ىذا
البرنامج السردم المضاد )سجف "سعيد"( عكضا عف كالده المفقكد كالمطارد مف طرؼ 

ني كثيرا  كي قادكني إلى النظارة ، كعذبك    «السمطات، كذلؾ باتيامو بالجثة الغارقة :
كما يعد السجف )فضاء جانبيا( لمممثؿ "سعيد" ، متعمقا  . (5)« أخبرىـ  أيف  كالدم...

بالكفاءة ؛حيث تعمـ منو أشياء مف المعتقميف السياسييف، كتعمـ كيؼ يككف قكيا كصبكرا 
 كعرؼ فيو معنى الحرية.

فئ ،إذ تكجو إلييا :  عرؼ الممثؿ "سعيد" ىذه المراكاإلسكندرية الفمسطينية المرافئ-
أثناء رحمتو حكؿ البحث عف كالده، كتمثؿ ىذه المرافئ )فضاء خارجيا( لفضاء فعؿ 
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( نحك 1الممثؿ "سعيد" في بحثو عف كالده، كىذا ما نجده في البرنامج السردم المساعد)
المكضكع )السفر عمى مركب " الريس عبدكش" ( ، إذ بعد غرؽ مركب" الريس عبدكش" 

في البحر انتشمو أحد المراكب، كاتجو بو إلى ىذه المرافئ. فكانت نقطة كغرؽ "سعيد" 
أنقضني مركب  »(: 1نياية فعؿ البحث لمممثؿ "سعيد" في البرنامج السردم المساعد )

كنجد أٌف ىذه المرافئ تمثؿ .  (1)« مسافر انتشمني كىك في طريقو إلى الجنكب...
( 2ذلؾ كما في البرنامج السردم المساعد ))فضاء كىميا( لفضاء فعؿ الممثؿ "سعيد" ، ك 

نحك المكضكع )السفر عمى مركب "الريس زيداف"( أثناء أجكاء الحرب. فعمى الرغـ مف 
صعكبة السفر في أجكاء الحرب إال أف "سعيد" سافر مع الريس زيداف الذم كاف ينقؿ 

 (2)«.. مركب... نسفت غكاصة مجيكلة ... ال «األسمحة خفية عمى البحارة إلى فمسطيف 
ف كنت في ذاتي قد شككت بأنو ييرب سالحا إلى فمسطيف....  «)...(   .(3)«كا 

:  تمثؿ مدينة أثينا )فضاء كىميا( لفضاء فعؿ الممثؿ" سعيد" إذ قضى سنكات فييا أثينا-
يبحث عف كالده، كتمثؿ أيضا فضاء خارجيا ككنيا نقطة نياية لفعؿ سفر "سعيد" في 

( )السفر عمى باخرة كاسؿ( ، حيث تكجو "سعيد" مع 3ساعد )البرنامج السردم  الم
صديقو "عمر الدندم" إلى أثينا عمى )باخرة كاسؿ (، فكانت أثينا فضاء خارجيا لممثؿ 

نحف اآلف بحارة عمى الباخرة )كاسؿ(  «)...(  (4)«أسبكع كنا في أثينا  كبعد «"سعيد"
 . (5)«يى عيد المراكب ..... ألؼ طف تعمؿ بيف أكربا كأمريكا ، انت 25حمكلتيا 

 كمف خبلؿ ىذه األمكنة الكاردة يمكف أف نكضح أنكاع التفضية في الجدكؿ اآلتي:

 البرنامج السردم نكع الفضاء المكاف
 في البرنامج السردم: )استخراج الجثة( - فضاء خارجي - البيت -
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 فضاء جانبي -

(: 3كفي البرنامج السردم المساعد) -
 اخرة كاسؿ()السفر عمى ب

(: 1في البرنامج السردم المساعد ) -
 )السفر عمى مركب الريس عبدكش(

 في البرنامج السردم: )استخراج الجثة( - فضاء جانبي - الشاطئ -
(: 2في البرنامج السردم المساعد) - فضاء خارجي - الميناء -

 )السفر عمى مركب الريس زيداف(
 فضاء كىمي - البحر -

 
 
 فضاء جانبي -

 في البرنامج السردم: )استخراج الجثة( -
(: 1في البرنامج السردم المساعد) -

 )السفر عمى مركب الريس عبدكش(
(: 3كفي البرنامج السردم المساعد) -

 )السفر عمى باخرة كاسؿ(
  

 في البرنامج السردم: )استخراج الجثة( - فضاء كىمي - الباخرة الغارقة -
خارج الباخرة  -

 سطح الماء
 في البرنامج السردم: )استخراج الجثة( - فضاء جانبي -

في البرنامج السردم المضاد: )سجف  - فضاء كىمي - السجف -
 سعيد(.

المرافئ  -
الفمسطينية   
 كاإلسكندرية

 فضاء خارجي -
 
 فضاء كىمي -

(: 1في البرنامج السردم المساعد) -
 )السفر عمى مركب الريس عبدكش(

(: 2المساعد) في البرنامج السردم -
 )السفر عمى مركب الريس زيداف(.

 فضاء كىمي - أثينا -
 
 فضاء خارجي -

(: 3كفي البرنامج السردم المساعد) -
 )السفر عمى باخرة كاسؿ(

(: 3كفي البرنامج السردم المساعد) -
 )السفر عمى باخرة كاسؿ(

  



 

 

)خارجي أك جانبي  كمف الجدكؿ نمحظ أف لبعض األماكف نكعا كاحدا مف التفضية إما    
أك كىمي( مثؿ: ) الشاطئ، الميناء، كالباخرة الغارقة، كخارج البحر سطح الماء، 
كالسجف(، كىناؾ أماكف ليا نكعاف مف التفضية بحسب البرنامج السردم الذم ترد فيو، 
كمف ىذه األماكف: )البيت، كالبحر، كالمرافئ الفمسطينية كاإلسكندرية، كأثينا(، كىذه 

متعمقة بالبرامج السردية الكاردة في الثبلثية ، بمعنى أنيا متعمقة بسمسمة الحاالت األمكنة 
كتحكالت فعؿ الذات" سعيد" ؛ أم فعؿ الممثؿ، مف الكضعية البدائية إلى الكضعية 

 النيائية. 

 الفضاء االستيكائي:-2
ج السردم يتحدد الفضاء االستيكائي انطبلقا مف عبلقة الذات المنجزة بفضاء البرنام     

اعتبار الذات كالمكضكع،  «الذم يقـك عمى الفضاء الخارجي، كفضاء الفعؿ، ككما يمكف 
.كمف الثبلثية (1) «ضمف فضاء االستيكاء آثارا مف درجة ثانية )أثر األصؿ كأثر اليدؼ( 

ىناؾ بعض مف األفضية ليا دكر استيكائي في تكتير الذات االستيكائية، فميا بعد 
 بالذات كمف األفضية االستيكائية نذكر: استيكائي متعمؽ

: كالتي كاف لو دكرا استيكائيا، فبالرغـ مف صعكبة الغطس الباخرة الغارقة في البحر-1
نظرا لتمكث سطح الماء بالبتركؿ حكليا، إال أف الممثؿ"سعيد" يجازؼ بحياتو ألجؿ البحث 

لده  ، كعاطفة الخكؼ عف جثة كالده، فكاف الدافع إلى الغطس كالغكص عاطفة الحب لكا
 عميو مف تمكث المكاف.

ككاف ىذا الفضاء متعمقا بشعكر الممثؿ "سعيد" بالقير كفقداف المقدرة، كفقداف  السجف:-2
في اليكـ األكؿ بعد الحكـ، ضاقت بو  «الحرية، فكاف الفضاء ضٌيقا مختنقا كالزمف ثقيبل  
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...أحس  بكطأة الزمف ألكؿ  « )..( (1)«الدنيا، استشعر قيرا مرا حادا يفرم أحشاءه 
 .(2)«مرة في حياتو، خيؿ إليو أف الساعة ال تمشي..

الحالة االنتقالية  «يعد البحر الفضاء األساس في الثبلثية، فيك مؤشر إلى   البحر:-3
بيف الممكنات غير المؤكدة بعد كالحقائؽ المؤكدة)...( كالحقائؽ التي يمكف أف تنتيي 

ىنا فإٌف البحر ىك في نفس الكقت صكرة لمحياة كلممكت في آف بالخير أك بالشر، كمف 
ك عمى طكؿ الشاطئ مف  «. فالبحر ىك المكاف الكاسع، ككاتـ أسرار" سعيد"  (3)«كاحد

طرطكس إلى الالذقية ، ضؿ سعيد يسير )...( يقكؿ لمبحر كؿ شيء كليسمع منو كؿ 
مبحر سيرتو ، فالبحر ىك فضاء فتنفتح ذاكرة "سعيد" عمى الماضي، فيسرد ل(4)،«....شيء

كلشٌدة تعمؽ "سعيد " بالبحر أصبح االنفصاؿ عنو يؤدم إلى معاناتو، . لمتنفيس عف آالمو
فأثناء عبلجو مف األزمة النفسية التي أصيب بيا كجد الطبيب أف العكدة إلى البحر 

كذلؾ  .(5)«عاد سعيد لمعمؿ عمى ظير باخرة عابرة لمقارات...  «ضركرة حتمية لعبلجو 
 لكجكد عبلقة رغبة كامنة بيف الذات" سعيد" كالمكضكع البحر.

: حيف عكدة "سعيد" مف غيابو الطكيؿ الذم داـ )خمس عشرة سنة( في عممو البيت-4
خكتو تزكجكا  عمى باخرة عابرة لمقارات، كجد البيت قد أصبح ميجكرا، كأف أمو قد تكفيت كا 

ىذا البيت الميجكر ميت،  «  المقطع السردم كاستقمكا عف البيت العائمي، كفي ذلؾ نجد
الحياة فارقتو منذ زمف بعيد، عمي أف أبعثيا فيو مف جديد، غدا أك بعده تترتب األمكر، 

 .(6)«سيأتي إخكتي كأخكاتي، لزيارتي، لك سمعكا ىذه المحظة بعكدتي لتراكضكا إلي...
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ميت فقد أضحى البيت يشير البيت منذ دخكؿ الذات" سعيد" إليو بجك كئيب كحزيف ك   
اآلف أدرؾ الخسارة «فضاء استيكائيا في تكتير الذات االستيكائية نحك تأـز حالتو النفسية 

 في عدـ اإلنجاب...لككاف لو زكجة، كلد، لك كاف كالده إلى جانبو، لك لـ تمت أمو...

اعتراه عصاب ، سيطرت فكرة الجنكف عميو ...تكسكس...كبر كسكاسو...ضاعؼ 
كيكما بعد يـك  ! حدتو ، ضاعؼ البيت الخرب الميجكر مف كسكاسو....بكىالكبت مف 

كشيئا فشيئا تطكرت أزمتو .(1) «جفاه النكـ كراح ييزؿ ، كتبرؽ عيناه بقمؽ غريب...
 النفسية ،مما أدل إلى انفجار نفسي نقؿ عمى إثره إلى الدير الصميب لؤلمراض العصبية.

الدير فضاء استيكائيا بالنسبة "لسعيد" لمتخفيؼ  : ككافدير الصميب لممراض العصبية-5
مف حالتو النفسية كتيدئتو، فيك فضاء لمراحة النفسية كلعبلجو مف أزمتو، كفيو بقي" سعيد" 
فترة لمعبلج كقد قاـ الطبيب "خالد" بجمسات معو ، فتكصؿ إلى تقرير كما في 

المقاء بكاتريف ، أك كتب الطبيب في تقريره ما يمي: ) مف عكامؿ الشفاء «الممفكظ:
لى أف يسافر في البحر  ثانية ، ضركرة االنتقاؿ مف المنزؿ  العكدة إلى البحر ( كا 

 .(2) «العائمي الميجكر... 

 

 :التفضية ك التزميف بيف عممية القكؿ السردية كالخطاب -3
ك حددت السيميائية السردية كجكد عبلقة بيف )الممثؿ( كثنائية )التفضية كالتزميف(، فنم   

فعؿ الممثؿ مرتبط بثنائية التفضية كالتزميف، كيمكف استخبلص مؤشرات كمعينات لثنائية 
عكامؿ التكاصؿ التي  «التفضية كالتزميف مف عممية القكؿ السردية،  كذلؾ كفؽ تحديد 

تتأطر خارج عممية القكؿ السردية، كتسيـ أكال قبؿ إنجاز فعؿ معيف في إنتاج الخطاب 
كجكد عنصريف ىما: عامبل التكاصؿ )السارد كالمسركد لو(، ككفؽ  السردم، انطبلقا مف

 تحديد عكامؿ السرد )الذات، كالمكضكع، كالمرسؿ، كالمرسؿ إليو، كالمساعد كالمعارض(، 
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 .  (1)«كالعبلقة بينيـ 

مقكلة الضمير )األنا( في عبلقتو بالفعؿ، كفي  «كتتشكؿ عممية القكؿ بالتجمي      
(2)، «ات الزمانية كالمكانيةعبلقتو بالمعين

مف خبلؿ عبلقة المعينات اآلتية: )األنا، كالينا،  
إف ىذا النكع مف اإلحالة داخؿ الخطاب بالنسبة لمضمائر، يبرز أىمية إضافة  «كاآلف(، 

عناصر أخرل إلى الزكج : "أنا"، "أنت"، عف طريؽ إجراءيف التفضية كالتزميف، كىما 
يب الخطابي، ك تستثمرىما عممية القكؿ، كتمثؿ ىذه إجراءاف يندرجاف ضمف الترك

العناصر في اإلشارات الزمانية كالمكانية، كتعد ىذه المعينات في عبلقتيما بالضمير 
دماج األقكاؿ السردية المككنة  كظيفية عمى مستكل الخطاب ألنيما تيدؼ إلى تجذير كا 

اؿ بالكضعية الزمانية لمخطاب في إطار زماني كمكاني انطبلقا مف عبلقة ىذه األقك 
كالمكانية التي يكجد فييا القائؿ، كىذا يعني ربط األقكاؿ بعممية القكؿ كبزمف عممية القكؿ 

 .(3) «كبمكانيا

كتتمظير مقكلة الضمير)األنا( في عبلقتو بالمعينات التفضية كالتزميف )الينا كاآلف(     
ي، كيمكف أف نحدد عبلقة مف خبلؿ تطكر إنجاز فعؿ الذات كفي عممية القكؿ الخطاب

مقكلة الضمير )األنا( بالمعينات )الينا كاآلف( لمممثؿ "سعيد" مف خبلؿ عممية القكؿ كمنيا 
دنت لحظة الحسـ اآلف يبدأ البحث جديا، اآلف أبدأ رحمة المجيكؿ نحك كالدم، «قكلو: 

كاب إنني أغامر، البحر ىك المغامرة الكبرل تضع قدمؾ فيو)...( تضع األخرل في ر 
 عميو أف يككف  مف ينزؿ البحر فرس جمكح كتستقبؿ عاما مثيرا بما فيو مف مفاجآت
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 .(1)«لمبحر 

تكضح عممية القكؿ لمممثؿ "سعيد" مف خبلؿ كجكد عبلقة الضمير )أنا( المتكمـ     
كىنا تتمثؿ مقكلة  ) أبدأ رحمة... إنني أغامر...(،باألفعاؿ مف المؤشرات المفظية: 

صي )األنا( لمممثؿ "سعيد " ، كىك السارد بعبلقتو بالمسركد لو كالمتمثؿ في الضمير الشخ
تضع قدمؾ فيو الضمير البلشخصي المخاطب )أنت( كىك القارئ مف خبلؿ الممفكظ : ) 

 مثيرا (. تضع األخرل في ركاب فرس جمكح كتستقبؿ عاما )...(

ثؿ "سعيد" كىك السارد كبذلؾ تتحدد العبلقة بيف الضمير الشخصي )األنا( لممم     
كالضمير البلشخصي )أنت( أك القارئ كىك المسركد لو أك المتمقي، ككما نجد في عممية 
القكؿ تجمي ثنائية التفضية )ىنا(، بالكضعية المكانية )البحر(، كمؤشر التزميف )اآلف( 

 اآلف، يبدأ البحث جديا، اآلف أبدأ رحمة المجيكؿلمزمف الحاضر مف خبلؿ الممفكظ: )
 نحك كالدم...(.

بثقؿ رصاصي  ...أنا شعرت «: الجثة نجد الممثؿ" سعيد "يقكؿ كأثناء عممية استخراج    
عمى صدرم، رئتام اتسعتا، اتسعتا... لـ يعد مجاؿ لمتماسؾ...ال بد أف أتنفس)...( 
فتحت عيني عمى ميؿ...ببطء شديد كانت الشمس مشرقة... الرمؿ عمى الشاطئ...ما 

مى الشاطئ كأنت فكقو تستمقي )...( لـ أتكمـ برغـ أنني استرحت، أدركت أجمؿ الرمؿ ع
 .(2)«اآلف لماذا ، أدركت اآلف لماذا ال يتكمـ الغطاسكف عقب صعكدىـ مف الماء... 

كنجد في النص خركج "سعيد" بعد الغطس ليستريح قميبل عمى الشاطئ ،كبذلؾ تتبلحـ   
ي تشكيؿ المقكلة السردية، إذ مؤشر الضمير كؿ مف المعينات )األنا كالينا كاآلف( ف
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أف ..أنا شعرت...صدرم...رئتام.الشخصي )األنا( لمممثؿ "سعيد" مف خبلؿ الكحدات )
، كىي معينات تشير إلى  عيني...لـ أتكمـ...أنني استرحت...أدركت...( أتنفس...فتحت

طئ كالمعيف الزمني مقكلة الضمير )األنا( في عبلقتو بالمعيف المكاني )الينا(، كىك الشا
)اآلف( زمف الحاضر مف الفعؿ )أدركت اآلف(، كتبقى مقكلة الضمير الشخصي )األنا( 
الممثؿ "سعيد" )السارد( في عبلقتو بعامؿ التكاصؿ )المسركد لو( مف خبلؿ مقكلة 
الضمير البل شخصي )أنت( القارئ أك المتمقي، كالمعيف عمى الضمير البل شخصي 

 الرمؿ عمى الشاطئ كأنت فكقو... تستمقي...(. ا أجمؿ) م)أنت( الكحدات: 

كلتحديد العبلقة بيف المعينات )األنا كالينا كاآلف( نقؼ عمى مثاؿ آخر متمثؿ في   
البحر أمامي كاسع، معتكر قميال، كطيكر تحـك في السماء،  «المقطع السردم اآلتي: 

ثينا )...( كداعا لكؿ األشياء التي كالمدينة تنأل، تبتعد )...( إننا نبحر )...( كداعا يا أ
يمثؿ المقطع السردم عممية القكؿ لمممثؿ "سعيد" أثناء  .(1) «عرفتيا عمى اليابسة...

مغادرتو لمدينة أثينا، كمنو نجد أف المتكمـ "سعيد" )السارد( في عبلقة تكاصؿ بالمسركد لو 
( كتحدد أماميي: )(، كما أف مؤشر الضمير الشخصي )األنا( مف المعيف المفظأثينا)

عبلقة القائؿ بعممية القكؿ في إطار مكاني كخط زماني كمف مؤشرات التفضية في عممية 
( إال أف عممية القكؿ كانت في المدينة، أثينا، اليابسة البحر،القكؿ المعيف المفظي: )

( إننا نبحرالبحر عمى متف الباخرة المبحرة في الزمف الحاضر )اآلف( مف المعيف الزمني )
كىك زمف عممية القكؿ. ككما نجد عممية القكؿ في مثاؿ آخر لمممثؿ "سعيد" في السجف 

  ! إيو أييا السجف «حيث يقكؿ: 

 لقد خمعتؾ مف يدم كقدمي كنفسي...

 أسقطتؾ عف جسدم كالرمؿ منذ دخمت مياه البحر...
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، تستطيع ..طرحتؾ مف ذاتي التي رأت فيؾ بؤرة لمشقاء، فارتفعت عمييا، دكف أف
 ! كأسفاه، ردميا....أييا السجف

ثالث سنكات مف العمر مف الشباب انطكت بيف جدرانؾ األربعة، لـ أقؿ متى، عمى  
ليفتي أف تككف، تمؾ المحظة مف االنعتاؽ، حيف أتخطى عتبتؾ كال قيد، كال حارس كال 

كمف عممية . (1)«شعكر بالحجز، إذ ىك إحساس يرافؽ السجيف، في صحكتو كمنامو...
لقكؿ نجد خطابا بيف عامؿ التكاصؿ )السارد( "سعيد" مف خبلؿ مؤشر الضمير ا

دخمت،...ذاتي، ...،يدم،... قدمي،...نفسي،...جسدمالشخصي )األنا( مف الكحدات )
(، كعامؿ التكاصؿ )المسركد لو( مف خبلؿ الضمير أقؿ...ليفتي،.....أتخطى لـ

 ...لقد ! أييا السجفمعيف )البلشخصي )أنت( كالمتمثؿ في )السجف( كذلؾ مف ال
كقد تـ خطاب الممثؿ رأت فيؾ...انطكت بيف جدرانؾ..( ..خمعتؾ...أسقطتؾ... طرحتؾ.

في فضاء )الينا( كىك )السجف(، كفي خط زمني حاضر )اآلف( مف المعيف الزمني 
)ثالث سنكات مف العمر )دخمت(، كالبل اندماج زمني مؤشر لمزمف الماضي مف المعيف 

 انطكت...(.مف الشباب 

 االنفصاؿ الزماني ك المكاني:-4
االنفصاؿ الزماني كالمكاني متعمؽ بالممثؿ، كذلؾ أثناء تنقمو مف مكاف إلى آخر،     

...االنفصاؿ  «ككما يرد في كتاب )البناء كالداللة في الركاية( "لعبد المطيؼ محفكظ" أف 
بة تنقؿ الذات مف فضائيا المكاني مدعـ بانفصاالت زمنية كأخبلقية كقيمية تقـك بمكاك

المألكؼ الذم ينبثؽ منو البرنامج في شكمو االحتمالي إلى فضاء خارجي )أك فضاء آخر( 
الذم ستنجز فيو الذات برنامجيا )...( كىك انفصاؿ يطاؿ، إلى جانب االنفصاؿ 
 المكاني، انفصاالت زمنية كقيمية كأخبلقية كعقائدية أيضا، كيتمظير االنفصاالف المكاني 
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 .(1) «كالزماني في اإلرجاع النصي...

كيرد االنفصاؿ الزماني كالمكاني في الثبلثية أثناء دخكؿ "سعيد" إلى السجف في حمب، 
حيث انفصؿ عف البحر ككاف االنفصاؿ المكاني إلى جانب االنفصاؿ الزماني الذم داـ 

 ثبلث سنكات، كيمكف أف نكضح ذلؾ كما في الصيغة اآلتية:

 ـ "البحر"(   ) ذ تحكؿ                  بحر"(   ـ "ال  ) ذ 
كيشير التحكؿ االنفصاؿ إلى انفصاؿ الممثؿ عف الفضاء )البحر( المبلـز لبلنفصاؿ   

الزماني عنو لمدة ثبلث سنكات، ثـ يتحكؿ الفضاء االنفصالي إلى فضاء اتصالي بالنسبة 
مف الشباب، انطكت بيف سنكات مف العمر،  )..( ثالث ! إيو أيو السجف «لمممثؿ :

مف السجف قرر العكدة إلى البحر لمسفر  حيث بعد خركج "سعيد"، (2) «جدرانؾ األربعة...
 كالبحث عف كالده، كبذلؾ يتشكؿ تحكؿ اتصالي كما في الصيغة اآلتية:

 ـ "البحر"(  ) ذ تحكؿ                    ـ "البحر"(    ) ذ 
قطاع "سعيد "عف األىؿ كحيِّو في البلذقية لمدة خمس ككما نجد انفصاال مكانيا أثناء ان

عشرة سنة، فكاف انفصاؿ مكاني كزماني في آف كاحد ، الدافع إليو السفر عمى باخرة 
كسعيد يبحث مف مرفأ إلى خمس عشرة سنة مضت  «عابرة لمقارات لمبحث عف كالده 

ألؼ طف ، عابرة  35، حمكلتيا  آخر عمؿ بعد )كاسؿ( عمى الباخرة صكفيا ككلكتركني
(3) «قارات 

 . 

كبذلؾ تككف )البلذقية( فضاء انفصاليا بالنسبة لمممثؿ "سعيد"، كيمكف أف نكضح ذلؾ في 
 الصيغة اآلتية:

 "( البلذقية ـ "  ) ذ "(                          البلذقية ـ "  ) ذ 
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نفصاؿ الزماني كاالنفصاؿ المكاني يبلـز االنفصاؿ الزماني في آف كاحد، حيث داـ اال
 سعيد" مف كضعية االنفصاؿ إلى كضعية االتصاؿ" خمس عشرة سنة، كينتقؿ الممثؿ

بالبلذقية، كذلؾ أثناء عكدتو مف الغياب الطكيؿ، حيث كجد أف أشياء كثيرة قد تغيرت 
أخيرا ترؾ البحر قاؿ  « بيتا ميجكرا منيا كفاة كالدتو، كتغير البيت العائمي الذم أضحى

ة عشر عاما: )كداعا( غادر عالـ الماء إلى اليابسة، عاد إلى بيت أسرتو لو بعد خمس
في حي الكاميمية كىك يقّدر مما سمع أف أشياء كثيرة تغيرت في الكطف )...( سكل األـ 

كيمكف أف نحدد التحكؿ االتصالي كما في . (1)«كىذه في سنكات اإلبحار األخيرة ماتت...
 الصيغة اآلتية:

 "( البلذقية ـ "  ) ذ "(         تحكؿ                 ذقيةالبل ـ "  ) ذ 
كعمى ىذا األساس فإف التحكؿ االتصالي أك االنفصالي لممكاف أك لمزماف متعمؽ بانتقاؿ 
الممثؿ مف كضعية إلى كضعية مضادة، فتحكؿ كضعية الممثؿ كنمك فعمو مرتبط بثنائية 

 الزماف كالمكاف.

 :الزمني اندماج_الال -5
تخذ الزمف معنى لو مف خبلؿ أبعاد ثبلثة تحدد أطرافو كىي: الماضي)الماقبؿ(  ي     

،كالحاضر) ىذه األثناء( ،كالمستقبؿ ) المابعد(، يشكؿ الماضي السابؽ في تقابمو مع 
 الزمانية ألنيا  تالمستقبؿ البلحؽ كاآلتي ،بينما يستتب الحاضر في عدـ اإلمساؾ بالمحظا

 كيتممص مف أيدينا مثؿ لحظات الكبلـ ،لذلؾ يمثؿ زمانو )أم تتسـ باآلنية فيك ينفمت 
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 .(1)زمف الحاضر(بدرجة الصفر التي تتكسط لحظات الكجكد السابقة كالبلحقة

ك في أبعاد الزمف ) الماضي ،كالحاضر ،كالمستقبؿ( المتشكمة في الخطاب السردم      
عتمد عمييا عممية القكؿ إلبعاد ( الذم يعد عممية تDébrayageنجد البل_اندماج الزمني )

خارج القكؿ )...( ، ك يتحدد البل_اندماج الزمني بصفتو إجراء إسقاط أثناء عممية الفعؿ 
المغكم، خارج تعييف عممية القكؿ، لعنصر: ال _ اآلف، كىذا اإلسقاط تككف لو نتيجة 

 .(2)تأسيس عف طريؽ االقتضاء المتبادؿ، مف عممية القكؿ: )اآلف( 

يشير النص إلى أف البل_اندماج الزمني ىك إسقاط الزمف الحاضر )اآلف(، كالبحث ك      
عف الزمف الماضي المشير لو بػ: )البل_اآلف(، كبذلؾ نككف أماـ زمف عممية القكؿ كىك 
)اآلف( كزمف القكؿ أك الخطاب كىك )البل_ اآلف(، كمنو فإننا نككف أماـ المقكلة الزمانية 

. كعميو فإف إغفاؿ زمف الحاضر )اآلف( في الخطاب كاعتماد )اآلف، ك البل_ اآلف(
مؤشرات الزمف الماضي )ال_اآلف( ىك ما يعرؼ بالبل_اندماج الزمني في عممية القكؿ، 

(3) حيث يمكف إدراؾ البل_اندماج الزمني بمثابة إجراء إلسقاط لحظة العمؿ المغكم،
 كمف 

دنت لحظة  »" نذكر المقاطع اآلتية: مؤشرات الزمف الحاضر )اآلف( لعممية قكؿ" سعيد
الحسـ اآلف  يبدأ البحث جديا، اآلف أبدأ رحمة المجيكؿ نحك كالدم، إنني أغامر، البحر 

مف المرحمة األكلى في  بدأت رحمة الممثؿ" سعيد" عف كالده،  (4)« ىك المغامرة الكبرل
تى اآلف، ما ىـ ... لـ أجده ح« استخراج جثتو مف البحر: ك محاكلة  االعتقاد بمكتو

 أحسست باليتـ    «)...(  ، (5)«الشمس حيف تغيب في البحر ال تظير ليال، تختفي...

تشير المقاطع إلى عممية .(1) «إحساسا مضنيا )..( اآلف أنا كالحقيقة، أنا كالجثة...
بحث "سعيد" عف كالده كمحاكلة استخراج الجثة، كنجد مف المعينات الزمنية لمزمف 
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اآلف يبدأ البحث... ف( في عممية القكؿ لمممثؿ "سعيد "المؤشرات اآلتية: )الحاضر )اآل
 اآلف أبدأ رحمة المجيكؿ...لـ أجده حتى اآلف...اآلف أنا  كالحقيقة ،أنا كالجثة...(.

ككما أشرنا أف لمخطاطة مقكلة ثنائية لمزمف )اآلف ك البل _اآلف( فإف )اآلف( زمف الحاضر 
الماضي بمعنى البل_اندماج زمني، إذ نجد الممثؿ "سعيد" ك)البل_اآلف( مؤشر لمزمف 

يستعيد الماضي حيث تنفتح ذاكرتو عمى الماضي الستعادة الذكريات ، إذ يتذكر زمف 
...في ىذا الحي البحرم، الفقير، البارز أضالعو، كيندم  «الطفكلة حيث نجده يقكؿ: 

ده صال  حزـك ، قد ىاجر مدقع ... كلد سعيد حزـك كاف األكبر بيف إخكتو ككاف كال
. كمعيف الزمف الماضي )ال_اآلف( المؤشر المفظي ) كلد (2)«...مف الالذقية إلى مرسيف

، كاف األكبر بيف إخكتو...( كما نجد مؤشر لمزمف الماضي أثناء تذكر "سعيد"  سعيد حزـك
تذكر  ك أثناء. (3)«كالدم كاف لؤلؤة، كضاعت خبأىا البحر في صدفتو الكبيرة.. «كالده 
(4) «...قد مضت أعكاـ كثيرة عمى ذلؾ الحادث ... « الباخرة الغارقة حادث

كانت «)...( 
  .(5)«تعـك فكؽ الماء... الكازصفائ  

كالدم كمف مؤشرات الزمف الماضي )ال_اآلف( في عمميات القكؿ الكحدات اآلتية: )   
 . كانت صفائ قد مضت أعكاـ كثيرة.. كاف كالدم يقكؿ... كاف لؤلؤة، كضاعت...

.(، كىذه الكحدات المفظية ىي معينات لمزمف كاف البحاراف... كاف البحارة.. الغاز...
الماضي )ال_ اآلف(، ككذا نجد حنيف" سعيد" إلى عممو كبحار في الماضي كما في 

ىك لـ يعد بحارا، مضى زمف البحر،  ترؾ المينة كمعيا مسرات  «المقطع السردم: 
حيانا أنو نسييا، أك أنو أصب  قادرا عمى نسيانيا، فإذا عاد إلى إليو أ ؿقمبو، كيتخي

كمف  (1).«البحر، عاكده عشقو لو، كتقمص مف جديد صكرة البحار الذم كأنو...
مضى زمف البحر...صكرة البحار الذم معينات الزمف الماضي )ال_ اآلف( نذكر: ) 

 كأنو..(.
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االستعمار كتذكره لفرنسا حيف كانت  ك كما يتذكر كضعية الببلد التي كانت عمى كقع  
فرنسا كانت تالحقو، لك كقع في يدىا لحكمت عميو باإلعداـ، كاف  «تبحث عف كالده 

يتمنى، عندئذ، لك نفذ اإلعداـ بيده، أف يمكت في المعركة خير مف أف يمكت عمى 
 .(3)«.ىذه ىي الحياة... كما نفعيا إذا كانت بغير نضاؿ؟  .. «)...(،  (2)«المشنقة...

لحكمت عميو...كاف ... كانت تالحقوكمف مؤشرات الزمف الماضي الكحدات :)
كمنو فالزمف الحاضر )اآلف( كالزمف الماضي )ال_اآلف( بغير نضاؿ...(.  يتمنى....كانت

ال_اآلف( لممقاطع السردية السابقة  /متعمؽ بالخطاب، كيمكف تحديد الثنائية المقكلية )اآلف 
 لزمنية كما في الجدكؿ اآلتي:مف خبلؿ المعينات ا

 اآلف
 )زمف عممية القكؿ(

 ال _ اآلف
 )الزمف _ الال _ مندمج(

 اآلف يبدأ البحث.. -
 اآلف أبدأ رحمة المجيكؿ.. -
 لـ أجد حتى اآلف... -

 اآلف أنا كالحقيقة أنا كالجثة..

كلد سعيد حزـك كاف األكبر بيف  -
 إخكتو...

 كالدم كاف لؤلؤة كضاعت.. -
 ضت أعكاـ كثيرةقد م -
 كانت صفائح الغاز... -
 مضى زمف البحر.. -
 صكرة البحار الذم كانو... -
 كانت تبلحقو...لحكمت عميو.. -
 كاف يتمنى....كاف بغير نضاؿ.. -
  

كمنو فإف زمف الحاضر )اآلف( كالمعينات الزمنية الدالة عميو ىك مؤشر لزمف  عممية 
اآلف( ال اندماج الزمني كالمعينات الزمنية الدالة  القكؿ أك الخطاب، كزمف الماضي )ال _

 عميو ىك مؤشر لزمف الحكاية.
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 الزمف االستيكائي:  -6
الزمف السيككلكجي زمف نسبي داخمي يقٌدر بقيـ متغيرة باستمرار عكس الزمف «يعتبر      

د الخارجي الذم يقاس بمعايير ثابتة، فاليـك لو قيمة زمنية عند الطفؿ، تختمؼ قيمتو عن
الرجؿ الشيخ، فالطفؿ إذ يتطمع إلى األماـ يككف اليـك جزءا مف الزمف بالغ الصغر، أما 

.فالزمف متعمؽ ىنا بالجانب (1)«عند الشيخ فيشكؿ شريحة كبيرة مف الزمف الباقي لو... 
" تـ تصكير جكىر النفس مع سيبلف يكفي عمـ النفس "البرغسكن»النفسي لمشخص، 

عبلقة متكاصمة معو ،كأف تكقفيا معناه االنقطاع عف الكجكد  الزمف عمى أساس أنيا ذات
،كلـ تعد الفمسفة النفسية سكل فمسفة زمنية قائمة عمى ثنائية تنعت الزماف بأنو حي 
كتنعت الحياة بأنيا زمانية ؛بذلؾ نستطيع أف نفيـ قانكف الزمف في ضكء فكرة التكاصؿ 

لذم يمج في شتى مجاالت الحياة ) فكر عمى أنو دائما مقترف بعامؿ التعاقب المتنكع ا
،كثقافة ، كفف ، كتاريخ ، كسياسة...(، كتكاصمو مكتنو عبر تغايره عمى الدكاـ ،فيك 
المسبب لمدكرة االنقبلبية التي تتعرض ليا المكجكدات كميا، إذ ما تبرح أف تثبت عمى 

مف متعمؽ بالحياة في ،  فالز (2)«حالة حتى تنقمب إلى غيرىا لتحكؿ دكف ثباتيا كاستقرارىا 
 مختمؼ مجاالتيا.

 ،ك" كانط" (1716-1946) (Leibnizكيذىب بعض الفبلسفة مثؿ "اليبنيتز" )  
(Kant)  (1804-1924 إلى أف الزماف مكجكد في الذىف فقط ،كيذىب آخركف إلى أف،)

الزماف ذك كجو آخر غير كمي كغير قابؿ لمقياس أم الزماف الذاتي أك الكجداني كىك 
ف يستمد مف انفعاؿ اإلنساف كتجربتو ) كزماف االنتظار ،كزماف األمؿ ...(، كقد زما

تعددت االتجاىات في تأمؿ ىذا المكضكع مع فبلسفة كثر مثؿ األلماني "ىيسرؿ"  
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Husser) ()1859-1938( "كالفرنسي "برغسكف ،)Bergson كاالنجميزم المعاصر،)
 .(1)(Russel"ركٌسؿ") 

ذاتي إطار يكتنؼ األحداث كال ىك محطة مف محطات المغامرة كليس الزمف ال       
نما ىك الزمف في مستكل إحساس الشخصية بو عمى نحك مخصكص ، كىذا اإلحساس  ،كا 
متسـ عادة بالتعٌقد، كقابؿ لمتنكع بسبب اختبلؼ المستكيات التي يمكف أف يتصؿ بيا في 

يككف الزمف )المكضكعي  ذات الشخصية ،كسبب تبايف الطرائؽ في التفاعؿ معو ،فقد
أصبل (  مدار تدٌبر ذاتي متجٌؿ في تحميؿ الماضي  كرسـ المستقبؿ  في إطار سيركرة 
محددة أك  خطة معٌينة ،كىذا النكع مف ممارسة الزمف متسـ عادة بمعطيات ذات طبيعة 
فكرية منطقية ،لكف الحاصؿ منو ال يككف محددا ) بيف شخصيتيف فأكثر(باعتبار أف 

شخصيات مختمفة لماضو كاحد يفترض التبايف لتبايف الزكايا كالمكاقع تحميؿ 
قد  تبتعد الشخصية عف زمف الناس المشترؾ المعيش مرتحمة في »)...( (2)كاألحاسيس،

زمف خاص قد تقتصر فتككف مجٌرد  كمضة كرائية عابرة ، كقد تطكؿ فتككف جممة حقب 
الشخصية تسترجع منيا لمحات في لحظة  أك أزمنة متباينة المكاقع في األصؿ )...( لكف

معينة كفؽ نسؽ ما ،كتعيشيا بألكاف مف اإلحساس مختمفة)...( كفي مثؿ ىذا التعامؿ 
الذاتي مع الزمف تنتفي كحدات قياس الزمف المشتركة كتغيب أبعاد الزمف المكضكعي 

اف نفسية كالمنطؽ الذم يحكميا كتقـك مقاـ ىذا كمو " عبلمات"  أك إشارات ذاتية كألك 
–خاصة يصير الزمف معيا زمنا خاصا أك إحساسا ذاتيا ،كتككف األىكاء كاالنفعاالت 

عمة استحضار ىذا الزمف كمحدد منطقو كأساس تفاعؿ الشخصية معو ،ككفؽ  -كحدىا
ىذا كمو تتحدد لمزمف أبعاد ذاتية جديدة ك"مقاس " خاص كثيرا ما يككف متقمبا زئبقيا 

ة لتصير حيزا شاسعا ،كقد تتقمص الحقبة الطكيمة فتصير ،فتمٌطط  المحظة القصير 
عمى النحك الذم نجد فيو البحار "سعيد حزـك " حينما يسترجع  (1) «لحظات كجيزة 
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ماضيو الطكيؿ مف بطكلة كالده كرحمة البحث عنو كىك يسير مف طرطكس إلى البلذقية  
 كىك يحكي سيرتو لمبحر.

لمذات كما تنتظره في المستقبؿ أك ما تعيشو في ك يتعمؽ الزمف بالحالة النفسية    
الحاضر أك ما تستذكره مف الماضي المعيش، كقد قاؿ " غاستكف باشبلر" في كتابو: 

...ال يككف اآلف  «)جدلية الزمف( في حديثو عف الزمف الماضي كالحاضر كالمستقبؿ، 
كني"، يفسح الحاضر سكل ظاىرة الماضي، كعمى ىذا المنكاؿ في عمـ النفس "البرغس

الزماف الممتمئ، العميؽ، المتكاصؿ، الغني مكانا لمجكىر الركحي، كفي أم مف الظركؼ 
. كفي الثبلثية نجد الممثؿ "سعيد" يربط (2)«ال تستطيع النفس أف تنفصؿ عف الزماف..

الزمف الحاضر بالحالة النفسية الكامنة في داخمو لكجكد الفضاء )البحر( كما في الممفكظ: 
بّدؿ البحر مف حالتي النفسية، استعدت لياقتي، اندمجت بما حكلي، انتفى قمقي لقد  «

حالتي فمؤشرات الزمف الحاضر ) .(3)«بكممة: كجدت نفسي حيث يجب أف  أككف...
..( فشعكر الذات بالراحة كتحسف كجدت نفسي، النفسية، استعدت لياقتي، ك اندمجت

 في اتصالو بالفضاء )البحر(.  الحالة النفسية في الزمف الحاضر الذم يعيشو

كيشير " غاستكف باشبلر"  لمزمف الماضي كعبلقتو بحالة شعكرية حاضرة لدل الذات،  
فبل يمكف إحياء الماضي إال بتقيده بمكضكعة شعكرية حاضرة بالضركرة،  «حيث يقكؿ: 

بكبلـ آخر، حتى نشعر أننا عشنا زمنا _ كىك شعكر غامض دائما بشكؿ خاص _ ال بد 
نا مف معاكدة كضع ذكرياتنا شيمة األحداث الفعمية، في كسط مف األمؿ أك القمؽ، في ل

تماكج جدلي فبل ذكريات بدكف ىذا الزلزاؿ الزمني، بدكف ىذا الشعكر الحيكم، حتى في 
ىذا الماضي الذم نعتده ممتمئا، فإف التذكر، كالسرد يعيد كضع الفراغ في األزمنة غير 

كر، ببل انقطاع، إنما نخمط الزماف غير المجدم كغير الفعاؿ الفاعمة، إننا حيف نتذ
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بالزماف الذم أفاد كأعطى، كال تككف جدلية السعادة كالتعاسة مستحكذة إلى ىذا الحد إال 
 .(1)«عندما تككف متكافقة مع الجدلية الزمنية...

د شجاعة فتنفتح ذاكرة الممثؿ "سعيد" عمى الماضي فيسرد حكاية بحثو عف كالده كما يسر  
كالده حيف كاف بحارا، كمطاردة فرنسا لو  كبحثيا عنو، كما يسرد حادثة الباخرة، كمجازفة 
كالده بالغطس فييا كاستخراج تكنات الغاز ألجؿ إنقاذ أىؿ الحي مف الجكع، كاف حمـ 

كالدم كاف لؤلؤة  «: "سعيد "العثكر إيجاد كالده  عمى قيد الحياة في مكاف ما، حيث يقكؿ
تذكر حادث الباخرة يقكؿ :   ، كفي (2)«، خبأىا البحر في صدفتو الكبيرة..كضاعت 

.فالذات "سعيد " يستحضر الماضي في (3)«..كقد مضت أعكاـ كثيرة عمى ذلؾ الحادث«
كمضة شعكرية حاضرة؛ أم في الزمف الحاضر )اآلف( كفي حالة شعكرية حزينة يعيش 

لماضي كيحف إلى كالده كما يحف إلى عمى أمؿ كذكب في العثكر عمى كالده يستحضر ا
 "البحر"، ك "كاتريف الحمكة" .

كمما سبؽ فقد شممت الدراسة في التركيبة الخطابية عنصر" الممثؿ" الذم  يشكؿ  نقطة 
التقاء كىمزة كصؿ بيف المستكل السردم كالمستكل الخطابي .كذلؾ بدراسة األدكار 

يرية   كالدكر التيماتيكي  كالباتيمي لمممثؿ ، العاممية كاالستيكائية ،ككذا المسارات التصك 
إذ يقع االستثمار الداللي عف طريؽ االنتقاء المنجز مف طرؼ األدكار الممثؿ التي مف 
أجؿ تحقيؽ إمكانياتيا  تستغؿ الصعيد المأصمي لمكبلـ كتتجمى تحت شكؿ صكر، كمنو 

بث فيو الصكر المتعددة تظير التركيبة الخطابية في البنية السطحية كاستعماؿ نظمي تن
 (1)الداللة، كيككف الممثؿ ميداف لقاء كاتصاؿ بيف التركيبة السردية كالتركيبة الخطابية

،ككما حاكلنا دراسة ثنائية "التفضية" ك"التزميف" في السيميائية السردية لمبنية السردية 
طار مكاني ،ف كاف رصد لمثبلثية ،فنمك فعؿ الممثؿ كتطكره متعمؽ بكجكد خط زمني كا 

                                                             
   .47مد خميؿ ،صينظر: غاستكف باشبلر، جدلية الزمف ،تر: خميؿ أح - (1)
 .317  حنامينة ، الكتاب األكؿ، )مف حكاية بحار( ، ص -  (2)
 . 305المصدر نفسو، ص  -   (3)
.     55ينظر:أ،ج، غريماس كآخركف ،النظرية السيميائية السردية ) الكشؼ عف المعنى في النص السردم (،تر:عبد الحميد بكرايك،ص  - (1)  



 

 

-الفضاء الغريماسي ك دراسة الثنائية بيف عممية القكؿ السردية كالخطاب ثـ دراسة البل
اندماج الزمني، كالزمف االستيكائي  ،كذلؾ بربط الزمف بالجانب السيككلكجي كالذاتي 

 لمممثؿ ك الستخبلص البعد االستيكائي لو .    

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "رابع:الفصؿ " ال  

 " -دراسة في التركيبة المنطقية الداللية لثالثية حكاية بحار -حدات الداللية" البنية كالك 

 أكال: الكحدات المعنكية الصغرل في الداللة. -
 السيمات )المعانـ(.-1



 

 السيـ النكاتي كالسيـ السياقي )الكالسيـ(.-1-1

 المكسيـ الباتيمي.-2

 ثانيا: الكحدات الداللية كالباتيمية.-

 يف السيمي كالباتيمي.      التشاكؿ كالتبايف ب -1
 التشاكؿ كالتبايف السيمي.  -1-1              

 التشاكؿ كالتبايف الباتيمي.-1-2

 المربع السيميائي كالمربع الباتيمي. - 2

  المربع السيميائي. -1- 2

 .المربع الباتيمي -2- 2
 ثالثا: البنية كالقيـ الداللية المنطقية.-

 ألكسيكلكجي.األثر األيديكلكجي ك ا - 1
 األثر األيديكلكجي ك األكسيكلكجي  لفعؿ الممثؿ. -1-1             

 األثر األيديكلكجي ك األكسيكلكجي  لممفكظ الممثؿ. -1-2             

 األثر السكسيكثقافي.  - 2              

تيمي في تتحدد الدراسة في التركيبة المنطقية الداللية بتتبع المسار السيمي كالبا      
البنية العميقة، كذلؾ باستخبلص المفاىيـ السيميائية المحايثة مف البنية السردية لمثبلثية، 
ككما  درسنا المسار العاممي كاالستيكائي في التركيبة السردية، كأدكار الممثؿ كثنائية) 

لية في التفضية كالتزميف( في التركيبة الخطابية، فإٌنو يمكف تحديد البنية كالكحدات الدال
 التركيبة المنطقية الداللية.

فإذا كانت البنية السطحية متعمقة بدراسة مفاىيـ المككف السردم ك المككف الخطابي،     
فإٌف البنية العميقة متعمقة برصد  الكحدات  المعنكية الصغرل في الداللة، ككذا المربعيف 

لؾ يمكف أٌف نعتبر البنية األكلية السيميائي كالباتيمي، كالكحدات الداللية كالباتيمية ، كبذ



 

 

الداللية كنمكذج تأسيسي، كذلؾ بصفة مزدكجة : كنمكذج تنظيـ لمداللة )إٌنو منحاىا 
المكرفكلكجي ( ،ككنمكذج إنتاج الداللة في  منحاىا التركيبي ىذا بكصفيا بنية عميقة 

 .( 1)تؤسس مستكل التركيب األساسي

مستكيات السيميائية مف )البنية السطحية كالبنية ككما بادر" جكزيؼ ككرتيس" إلى كضع ال
 : (2)العميقة لمنص السردم( ممفصبل إياىا  إلى تعبير كمحتكل كما في الترسيمة اآلتية

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                             
كف، النظرية السيميائية السردية، )الكشؼ عف المعنى في النص السردم(، تر: عبد الحميد ينظر: أ.ج، غريماس كآخر  – ( (1

 .11، ص 2008بكرايك، دار السبيؿ لمنشر كالتكزيع، الجزائر، دط، 
 .71جكزيؼ ككرتيس، مدخؿ إلى السيميائية السردية كالخطابية، تر: جماؿ حضرم، ص  –(  (2

 المستكل النصي

 عبلقة في مسطح

 تمظير المحتكل

 كحدات في مسطح 

 تمظير المحتكل

 المستكل السطحي

 التعبير المحتكل
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 المستكل العميؽ

 صرؼ

 نية أكلية لمتدليؿب

 ) تركيب سيمي(

 Sèmesالسيمات 

 ) ككف محايث(



 

  

 

 

 

 

ذا كاف       كمف الترسيمة نبلحظ أف النص السردم يتمفصؿ إلى تعبير كمحتكل، كا 
انيا(، فإٌف المحتكل يضـ )الداللة كالنحك(، ككما التعبير يضـ )سمسمة صكتية، كنظاما لس

ال يمكف الفصؿ بيف الداؿ كالمدلكؿ، كذلؾ ال يمكف الفصؿ بيف التعبير كالمحتكل لمنص 
باعتبار العبلقة الجدلية الكاردة بينيما، كأيضا ال يمكف الفصؿ بيف جكىر كشكؿ المحتكل؛ 

ف الفصؿ بيف المستكيات؛ لككنيا أم بيف الجانب الداللي ك الجانب النحكم ، كال يمك
 تتبلحـ فيما بينيا في الدراسة السيميائية لتحميؿ النص السردم.

 اتحديد(  Analyse sémiotique des texesكفي ىذه المسألة نجد في كتاب )   
حيث نمحظ  ،لمعبلقة المتداخمة كالمتكاممة بيف المستكيات السيميائية في دراسة النص

مفاىيـ اإلجرائية بيف البنية العميقة كالبنية السطحية كما في الشكؿ ية مف البلئقشبكة ع
 :(1)اآلتي

  

  
  

 

 
                                                             

(
1
) –Groupe D Éntrevernes, Analyse sémiotique des texes, p :144.  
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تمثؿ ىذه الخطاطة المسار التكليدم لمداللة الذم ينطمؽ مف البنية العميقة في     
كحداتيا المعنكية الصغرل ليتحرؾ كفؽ ديناميكية عاممية كخطابية ،كينتيي بالتجمي عبر 

 أك المادة المشكمة لمداللة مثؿ : )لكحة زيتية ، شريط ، مرسـك ، صكرة...( .المغة 

كبما أننا أماـ مدٌكنة سردية فإننا سنحاكؿ الكقكؼ في البنية العميقة عمى دراسة التركيبة 
المنطقية الداللية لمثبلثية بدراسة الكحدات المعنكية الصغرل في الداللة،ثـ دراسة الكحدات 

اتيمية مف خبلؿ ثنائية ) التشاكؿ كالتبايف( ثـ استخبلص المربعيف السيميائي الداللية كالب
 .كالباتيمي ، كأخيرا البحث عف القيـ الداللية ك المنطقية في البنية السردية

 أكال: الكحدات المعنكية الصغرل في الداللة: -
نسبيا ذات صكرة إٌف الفحص الداللي لمفردة ما يكضح لنا بأنيا تتمتع بنكاة  مستقرة       

نكاتية انطبلقا منيا تنمك بعض االحتماالت الداللية ،كبعض المسارات المفيمية 
(Sémémiques)  تسمح بكضعيا في السياؽ ؛أم بتحقيقيا الجزئي في الخطاب ، كبناء



 

احتمالي لـ يتحقؽ أبدا  (Sémique( ىك نظاـ معنمي )Lexèmeعميو فإٌف المأصؿ )
-Monoعندما يككف مفيما مصغرا ) .االستثناءات القميمةكما ىك إال مع كجكد بعض 

Sémémiqueفكؿ خطاب منذ أف يطرح تشاكمو الداللي  .( في الخطاب المتجمي
(Isotopie Sémantique الخاص بو يعد استغبلؿ جزئي جدا لبلحتماالت المعتبرة )

عمى أتـ  التي تكفرىا مجمكعة مف المآصؿ )...( التي تستمر لتعيش كجكدىا االحتمالي
؛ بمعنى أٌف الكحدة الداللية حيف (1)االستعداد لتنبعث مف جديد بمجرد أقؿ جيد لمذاكرة 

تعكد إلى أصميا الجذرم تشكؿ نكاة تنمك بجكارىا بعض مف االحتماالت لمسارات مفيمية 
متككنة مف كحدات صغرل ،كقد تككف ىذه الكحدات بعيدة في  *أك سيميمات أك معانـ

كاة ، لكف حيف تعكد إلى أصميا كمعناىا في الذاكرة تجد نفسيا تقارب مفيكميا عف الن
مفيـك النكاة ،كبذلؾ فإنيا تشكؿ فيما بينيا تشاكبل دالليا ، كتأسيسا عميو فإننا سنقكـ 

 بدراسة المعانـ أك الكحدات الداللية الصغرل ثـ سنقؼ عمى دراسة التشاكؿ.

 السيمات) المعانـ(:-1
في دراسة البنية العميقة مف التقطيع إلى كحدات داللية صغرل انطمؽ" غريماس "      

كليس لممعنـ داللة في حدِّ ذاتو إنما يكتسب (1)أطمؽ عمييا تسمية )المعانـ( أكالسيمات،
داللتو مف  العبلقة القائمة بينو كبيف كحدات معنمية أخرل . فالدراسة الداللية تقتضي في 

ية  إلى مككناتيا الصغرل المميزة ككصكال إلى ىذا المستكل تفكيؾ الكحدات المعانم
ذا قمنا بيذه العممية بالنسبة إلى » (2)استخبلص حزمات مف السمات الداللية األساسية. كا 

كحدات معجمية تنتمي إلى حقؿ داللي كاحد الحظنا أف بعض المعانـ المككنة ليا يمتقي 
تاليتيف ) األمؿ( ك) مع بعض كبعضيا يختمؼ عف بعض أك يقابمو مثؿ: الصكرتيف ال

اليأس( نبلحظ أنيما تتفقاف في معنمييف أكليما اإلحالة عمى إحساس داخمي، كثانييما 
                                                             

.43،ص  ٌنظر:أ.ج.غرٌماس وآخرون،النظرٌة السٌمٌائٌة السردٌة )الكشف عن المعنى فً النص السردي(،تر:عبد الحمٌد بوراٌو-
(1)  
لسٌمٌم (فً تحلٌل المدلول المعنم )السٌم(:وهو أدنى وحدة للداللة والتً ال ٌمكن أن تتحقق خارج إطار وحدة للداللة أكبر منها إنها المفهم) ا 

أي  
*  
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(1)  
     .                                                                                                                            88المرجع نفسه ،ص  -

(2)  



 

 

االختصاص بالمستقبؿ مع كجكد معنـ يفرؽ بينيما كيخص القيمة المضمنة في كمتييما 
ف نحف تقدمنا في  حيث إف إحداىما تتضمف قيمة إيجابية فيما تقيـ الثانية سمبا . كا 

ؿ يتضح أف السمة الداللية المشتركة األكلى، كىي اإلحساس الداخمي تفرؽ كمتييما التحمي
عف الكحدة المفظية )عمؿ( بناء عمى انتفاء السمة الداللية المميزة المعنٌية منيا تفرؽ 

 .(3) «السمة الداللية الثانية بينيما كبيف لفظ )تذكر( لخمكه مف السمة المذككرة 

 

 Noyauبة الخطابية  فإٌف" غريماس "  ييسمِّي النكاة الداللية )ككما أشرنا  في التركي
Sémique كيمكف (1)( المعانـ الثابتة ، كالمعانـ السياقية بالمعانـ المتغيرة القابمة لمتغير.

 تكضيح  ىذه المعانـ  السيمات كاآلتي :

 السيـ النكاتي كالسيـ السياقي )الكالسيـ(:-1
ثابتة كسيمات متغيرة يطمؽ "غريماس" اسـ النكاة يحتكم السيميـ عمى سيمات       

كينقسـ ،، (2)السيمية عمى السيمات الثابتة ، كالسيمات السياقية عمى السيمات المتغيرة 
 Sème( كالسيـ السياقي )Sème nucléaireالسيـ إلى نكعيف ىما: السيـ النكاتي )

contextuelديدىا كاآلتي:( كالستخبلص ىذه السيمات مف الثبلثية نقؼ عمى تح 

 السيـ النكاتي: -2-1

يمكف ضبط السيـ النكاتي مف خبلؿ تبلحـ مجمكعةو مف السيمات  التي تشكؿ صكر      
يحتكم السيميـ عمى سيـ نكاتي كسيـ  »الصكرة األساس كىي السيمة النكاتية ، حيث 

يحدد  سياقي، كفي محاكلة معرفة البحث عف النكاة التي تضـ السيـ النكاتي، فإف ىذا

                                                             
                                                                                            .                                88،89المرجع نفسه ،ص  -

(3)
  
.                             76،ص2111عبد الجلٌل مرتاض ،التحلٌل البنٌوي للمعنى والسٌاق ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزٌع ،دط ، - 

(1)  
.                                                                      171لحات التحلٌل السٌمٌائً للنصوص ،ص رشٌد بن مالك ،قاموس مصط -

(2)  



 

، (3) «صكرا نكاتية تتكقؼ عمى مدل إحصاء الكممات مف التركيبة في تأسيس السيميـ
" كىي:  كمف الثبلثية نقؼ عمى تحديد ثبلثة سيمات جكىرية بالنسبة لمممثؿ" سعيد حزـك
"( ، كيمكف أف نأخذ ىذه السيمات ككحدات  )"البحر"، ك"كاتريف الحمكة"، ك"صالح حزـك

"  نقؼ عمى ضبط السيـ النكاتي لصكرة) البحر( جكىرية نكاتية عند ال ممثؿ "سعيد حزـك
كتتالشى عمى  كالبحر األزرؽ تتراكض مكجاتو بتكاسؿ »كما في المقاطع السردية اآلتية:

الشاطئ، كسحر ليمة صيؼ ينتشر في الجك، تحركت في أعماؽ نكازع شكؽ إلى 
قرب البحر ىؿ مصادفة كانت المدرسة ».)...( (4) «مصالحة األشياء قبؿ السفر...

كانت المدرسة مبتمة بالماء، فنحف ال نفارؽ الشاطئ )...( في الصباح حيف نأتي 
المدرسة نمشي عمى الساحؿ، كأنما نمم مف مرآه رئاتنا بعـز يعيننا عمى الدراسة 

ككبر معي، كحيف أخذت  كالحفظ كىكذا تقدمت في صفكفي، كعمرم كحبي لمبحر، كبرت
كاف كؿ شيء معدا ألف أعمؿ في الميناء، ألف أصب  مستخدما في  يةالشيادة االبتدائ

أحد  بحارا ككالدم، كأسافر مثمو عمى متف أحد المخازف البحرية، أك أصب 
 . كيمكف ضبط السيـ النكاتي لصكرة )البحر( كما في الجدكؿ اآلتي:(1)«..المراكب

 )البحر( السيـ النكاتي
السيمات النكاتية 

 لصكرة البحر
 .األزرؽبحر كال -
 .مكجاتوتتراكض  -
 .الشاطئتتبلشى عمى  -
 .أعماؽ فيتحركت  -
 .بالماء مبتمةالحركؼ التي تعممتيا  -
 .الشاطئال نفارؽ  -
 .الساحؿنمشي عمى  -
 رئاتنا. مرآهمف  نمؤل -

                                                             
(3) –Voir,Algirads,Julien Greimas, Sémantique  Structurale  Recherche  de  Méthode,p :50. 

                                                                             . 267حنا مٌنة ،الكتاب الثانً ،الدقل ،) حكاٌة بحار(،ص - -
(4)  

 .255، 254حنامينة، الكتاب األكؿ، )حكاية بحار(، ص  – ( (1



 

 

 الميناء ألف أعمؿ في -
 . البحريةمستخدما في أحد المخازف  -
 .بحاراأصبح  -

 

ئ، أعماقو، الماء، الساحؿ، الميناء( في كتأخذ السيمات )األزرؽ، مكجاتو، الشاط  
 تشكيميا في مقاربة معنى السيـ النكاتي المتمثؿ في )البحر( كىك سيـ ثابت.

ككما يمكف تحديد صكرة )كاتريف الحمكة( كسيـ نكاتي بتتبع السيمات كما في المقطع 
ف م  - »السردم الذم يجسد حكار" البحار العجكز" مع" سعيد حزـك "حيث يقكؿ لو: 

ككما نجد "سعيد . (1) »يدرم...أنت ال تعرؼ ماذا تدبر كاتريف الحمكة ىذه امرأة داىية...
" يقكؿ في نفسو عف" كاتريف الحمكة ": أم شكؽ إلييا ما زاؿ يعيش في صدرم؟ »حزـك

 لقد أحببتيا، ككرىتيا، لكنني كنت أسيرىا، كانت جزءا مف حياتي البحرية في تمؾ
إذا رحمت كاتريف فسيحدث فراغ رىيب قنكط مف عكدة »)...( ، (2)»السنكات الرىيبة،...

المزج التاـ بيف البحر ككاتريف ىذه، في »)..( ، (3)»الكالد، فقداف المرأة الحبيبة..
كيتضح الضبط السيمي النكاتي لصكرة )كاتريف ،  (4)»صكرة كاحدة، البحر ىك كاتريف...

 الحمكة(  في الجدكؿ اآلتي:

 تريف الحمكة()كا السيـ النكاتي
                                                             

 .50حنامينة، الكتاب الثالث،  المرفأ البعيد )مف حكاية بحار(، ص  - ( (1
 .123، ص نفسو المصدر  – ( (2

 .146 المصدر نفسو، ص - ( (3
 .380، 379المصدر نفسو، ص  - ( (4



 

السيمات النكاتية 
 لصكرة كاتريف الحمكة

 .داىيةامرأة  -
 .أحببتيا -
 .كرىتيا -
 .أسيرىاكنت  -
 البحرية. حياتي مف جزءا -
 .الحبيبة المرأةفقداف  -
 ىك كاتريف. البحر -
 

كتشكؿ السيمات )امرأة، داىية، أحببتيا، كرىتيا، أسيرىا،حياتي، الحبيبة، البحر( في    
" مقاربة السيـ النك  اتي لصكرة )كاتريف الحمكة( ،كىك سيـ ثابت  لمدل تعمؽ" سعيد حزـك

 بيا.

" كسيـ نكاتي مف خبلؿ تبلحـ جممة مف السيمات النكاتية مف  ك تتحد صكرة "صالح حزـك
كالدم غائب مفقكد، ضائع في البحر، لكنو ليس بغريؽ »خبلؿ المقاطع السردية اآلتية: 

السالح دكف أف يعرؼ أف ىناؾ في كؿ أنحاء  ... لقد حمؿ»)..( ، (1)»كال ميت...
ك نجد البحار "أحمد المستكفي" يقكؿ  . (2)»البالد، كثيريف يحممكنو، أدل كاجبو...

 ينسى...افتدانا ال الحي، أبدا ىذا ننسى لف، ألجمنا بحياتو ضحى صال »"لسعيد ": 
" صاحب فكرة الب .(3)»يا  بني... شييدا  ذىب، بركحو اخرة، ككاف ىك كاف" صالح حزـك

مف يقـك بعممية الغطس بمفرده ،حيث نجد البحار "أحمد المستكفي "يقكؿ" لسعيد" عف 
)أنا أغطس إلى القاع، إلى عنابر الباخرة، كأعكـ : فكرتو كالدؾ ك شرح...»كالده :

الصفائ ، فإذا طفت عمى السط  خذكىا إلى الشاطئ، كىناؾ نفكر بكيفية 

                                                             
 .20حنامينة، الكتاب الثاني،  الدقؿ )مف حكاية بحار(، ص  - ( (1
 .50المصدر نفسو، ص  – ( (2
 .294حنامينة، الكتاب األكؿ ، ) حكاية بحار(، ص  - ( (3



 

 

(   كما في الجدكؿ كيمكف تحدي، (1)»تصريفيا... د السيمات النكاتية لصكرة )صالح حزـك
 اآلتي:

( السيـ النكاتي  )صالح حزـك
 السيمات النكاتية 

 
 لصكرة صالح حزـك

 في البحر. ضائع...مفقكد غائب كالدم -
 .ميت ال بغريؽ ليس -
 .السبلح حمؿ -
 .كاجبو أدل -
 ألجمنا. بحياتو ضحى -
 بركحو. افتدانا -
 .شييداذىب  -
 .أغطسأنا  -
 الصفائح. أعـك -

كمف الجدكؿ تشكؿ السيمات )كالدم، غائب، مفقكد، ضائع، ليس بغريؽ، كال ميت،    
(السيـ النكاتي  حمؿ السبلح، أدل كاجبو، ضحى بحياتو، افتدانا، شييدا، أغطس، أعـك
"، حيث تبرز ىذه السيمات مدل تضحية ىذا البحار  ( كالد "سعيد حزـك )لصالح حزـك

( سيما ثابتا في القدير ألجؿ أىمو كببلد ه، كمنو يعٌد السيـ النكاتي لصكرة )صالح حزـك
 شخصيتو كبطكلتو كمدل تعمؽ" سعيد" بو.

 السيـ السياقي )الكالسيـ(: -2-2

 »كييعٌد السيـ السياقي النكع الثاني مف السيمات التي أشار إلييا "غريماس" حيث       
النكاة البل متغيرة  المعتبرة في ذاتيا:  يتعمؽ بسيمات ال تنتيي إلى الصكرة النككية؛ أم إلى
كالسيـ السياقي ىك سيـ متغير  (2)»إنيا محددة بالسياؽ، فالكبلسيـ ىك سيـ سياقي..

بحسب السياؽ يختمؼ عف نكاة السيمية التي تقـك عمى سيمات ثابتة، كفي تحديد ذلؾ 
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كالدم...احتجب في مكاف ما في »نقؼ عمى المقاطع السردية اآلتية: 
البحر ضحؾ عمي، »)...(،(2)»البحر كالقدر كثيرا ما يدكر باإلنساف...»)..(،(1)»حرالب

لقد  »)..(، (5)»تكمـ البحر كغنى المكج»)..( (4)»دخمت مياه البحر»)...(،(3)»خدعني..
البحار يكتب عمى الماء، البحر »)...(،(6)»أصب  البحر في صدرم في رئتي في دمي

كجد مف يقرأ صفحات الماء، فأية حكاية كاف كتاب كقصص الناس صفحاتو كلك 
سحب الياطر »)...((8)»مدرسة البحر عمى رؤكس الصكارم...»)...(،( 7)»يستخرج؟...

 .»(10)أنا أحتـر البحر»)....((9)»مف البحر عند اإلقالع

فالنكاة السيمية في ىذه المقاطع السردية ىي لكسيـ )البحر( فيك غير متغير، كلكف        
فإٌف تغيرات المعنى منتجة مف قبؿ ىذا »كقع في الحاالت السياقية التي كرد فييا التغير 

المكسيـ ال يمكنيا أف تتكلد إال عف السياؽ الذم يجب أف يحتكم عمى المتغيرات السيمية 
التي ىي كحدىا القادرة عمى إبراز تغيرات آثار المعنى التي يمكف أف نضبطيا لنعتبر أف 

، كىذه السيمات السياقية يمكف تحديدىا كما ( 11) »ية سيمات سياقيةىذه المتغيرات السيم
 في الجدكؿ اآلتي:

 لكسيـ)البحر( النكاة السيمية
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السيمات السياقية 
 المتغيرة

 في البحر... مكاف -
 ...كالقدرالبحر  -
 ..عميٌ  ضحؾالبحر  -
 البحر.. مياه -
 البحر... تكمـ -
 ..في صدرمالبحر  -
 ...كتابالبحر  -
 البحر.. مدرسة -
 البحر... حب الياطر مفس -
 البحر.... أحتـر -

 

كتشترؾ ىذه السيمات السياقية المتغيرة لمؤشر سيميائي كاحد يندرج ضمف مفيـك      
)البحر(، ذلؾ األزرؽ بأمكاجو كشاطئو، إال أنو ينتج لنا مف ىذه السيمات السياقية تباينا 

حسي، كمعنكم، كبشرم(. في أثر المعنى حيث كرد في المقاطع السابقة ثبلثة أصناؼ: )
فالبحر حسي ككنو يشكؿ :)مكانا، كتابا، مدرسة(، كالبحر معنكم مف خبلؿ المعيف: 
)كالقدر، في صدرم(، كيأخذ البحر في الصنؼ الثالث صكرة إنساف مف خبلؿ المؤشرات 
...(. فالمعنى العميؽ في السيمات السياقية المتغيرة  السيميائية :)ضحؾ عمي، تكمـ، أحتـر

 سيـ )البحر( في اتساعو كىدكئو، كمنو الخير فيك مصدر رزؽ البحار.لمك

 المكسيـ الباتيمي:-2
تمثؿ البنية الداللية األكلية الشركط الضركرية لتصكر الداللة كامتداداتيا، فبل يككف     

االستيكاء إال بفضؿ إمكانات كجكده فيما ىك أكسع مف كميتو ؛أم مف خبلؿ االنشطارات 



 

، كيمكف أف نحدد المكسيـ االستيكائي (1)تتجاكز الكاحد لتنفجر في المتعدد الممكنة التي 
 مف خبلؿ المسار السيميمي لمسيمات الباتيمية.

كمنو يمكف ضبط المكسيـ الباتيمي )االنفعاؿ( كحالة نفسية نتيجة مثير خارجي كما    
" أثناء سماعو بغرؽ كالده كنبلحظ في ذلؾ   تشكيؿ المسار كرد لدل الممثؿ "سعيد حزـك

السيمي الباتيمي الذم يتككف مف خبلؿ ظيكر  الباتيمات: )الخكؼ، كالحب، كالحقد، 
صحت كقد  »كاألمؿ، كالحزف( ،حيث يضـ سيميـ )الخكؼ( سيمات كما في الممفكظ: 

ارتعدت لفكرة غرقو ضربت عمى رئسي انفجرت باكيا كشرعت أركض باتجاه 
تناكبانني: الخكؼ، كالمبالغة في تقدير الخطر كاف شعكراف ي ».)...((2)»الباخرة...

أركض باتجاه الباخرة » :سعيد"  كما في قكؿ" كسيميـ )الحب(.  (3)»لتبرير الخكؼ...
كقد مضت أعكاـ  أتساءؿ»)..(،  (4)»معتزما البحث عنو بنفسي، كلك كمفني ذلؾ حياتي

 كالدم في باخرةكثيرة عمى ذلؾ الحادث ىؿ حقا أنا الذم أقدمت عمى البحث عف جثة 
الشحف الغارقة تمؾ؟، ككيؼ ألقيت نفسي إلى التيمكة مدفكعا بعاطفة كبيرة، نصفيا 
ناشئ عف شعكر البنكة، كنصفيا اآلخر ناجـ عف اإلعجاب بذلؾ البحار الذم كانو؟ 

 .(5)»الحب الكبير يصنع معجزتو دائما...

مى السمطة، كنت بحاجة استعدت مشاعر الحقد ع»: كسيميـ )الحقد( مف خبلؿ قكلو     
كسيميـ )األمؿ( كما في . (6)»إلى ىذه المشاعر، الحقد عمى العدك، كقكد داخمي..

كفي أمؿ كذكب يداعب النفس المميكفة، رحت أتخيؿ كالدم » السردية: المقاطع
سميما...ك رجكت دكف أم سند مف قناعة أف تككف لكالدم قدرة عمى التنفس كىك تحت 
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يسرني أال تككف الجثة فييا، كأف يظؿ أممي  »)...(،(1)ة كيذه.الماء كأف تقع معجز 
بحياة كالدم قائما...لكنني سأغكص فييا أيضا لكي أعزز ىذا األمؿ أجعمو 

 .(2)»يقينا...

؟ ! أم شعكر ينتاب المرء حيف يعرؼ أف أباه قد مات»كسيميـ )الحزف( نحك قكلو: 
...مات زينة الرجاؿ  .(3)»...! )...( لقد مات صال  حزـك

كحيف تتضافر السيمات تشكؿ لنا المسار السيميمي الباتيمي لصكرة المكسيـ الباتيمي 
 )االنفعاؿ(، كيمكف أف نمخص ذلؾ في الجدكؿ اآلتي:

 

 

 

 االنفعاؿ المكسيـ الباتيمي

 الحزف األمؿ الحقد الحب الخكؼ  المسار السيميـ 

 السيـ الباتيمي 

 صحت -
 ارتعدت -
 ضربت -

 رأسي
انفجرت  -

 ياباك
شرعت  -

 أركض

لك كمفني  -
ذلؾ 
 حياتي

كيؼ  -
ألقيت 
إلى  نفسي
 التيمكة

مدفكعا  -

مشاعر  -
 الحقد
عمى 
 العدك

 أمؿ كذكب -
لكالدم قدرة  -

عمى 
 التنفس

أف تقع  -
 معجزة

أف يظؿ  -
أممي بحياة 

أباه قد  -
 مات

ت ما -
صالح 
 حزـك

مات  -
زينة 
 الرجاؿ
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 الخكؼ -
تقدير  -

 الخطر 

بعاطفة 
 كبيرة

 شعكر -
 البنكة

 اإلعجاب -
الحب  -

 الكبير

 قائما كالدم
أعزز ىذا  -

 األمؿ

كتشكؿ السيمات االستيكائية في المسار السيميمي الباتيمي لصكرة المكسيـ  
 " الباتيمي)االنفعاؿ( مف خبلؿ سيمات تكضح مدل قكة ىذا الشعكر الداخمي الذم الـز

 سعيد" كالذم دفعو لمبحث عف كالده.

األـ "، مف خبلؿ مكقفيا  الرافض  كيمكف أف نحدد المكسيـ الباتيمي )االنفعاؿ( لمممثؿ"
لفكرة سفر ابنيا" سعيد حزـك "، كيتمثؿ ذلؾ مف خبلؿ ظيكر السيميمات )الخكؼ، كالكره، 
 »كالغضب(، إذ نجد سيميـ )الخكؼ( يتشكؿ مف سيمات كما في المقطع السردم 

سأسافر يا أمي: فكجئت )..( انتصبت في جمستيا كقد انقمبت سكينتيا إلى التكتر 
كسيميـ )الكره( المتمثؿ في . (1)».( _ قالت نائحة: ياكلي...تسافر كما سافر أبكؾ..)..

... البحر غدار، البحر عدك، ال تفكر في »: الممفكظ السردم كره األـ لمبحر كما في
 .(2)»السفر...

...تقدمت منو بكجو مكفير، كمف عينييا »كسيميـ )الغضب( مف خبلؿ حكارىا مع ابنيا 
ر صفعتو بقكة دىشت ىي نفسيا كيؼ كاتتيا صاحت: _ قمت لف يتطاير الشر 

،كلتكضيح المكسيـ الباتيمي )االنفعاؿ( المتمثؿ في رد فعؿ  األـ   مف خبلؿ   (3)»تسافر..
 ظيكر حاالت تتحدد في المسار السيميمي لمسيمات كما في الجدكؿ اآلتي :
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 )االنفعاؿ( المكسيـ الباتيمي

المسار السيميمي 
 الغضب الكره الخكؼ الباتيمي

 السيـ

في  انتصبت -
 جمستيا

 سكينتيا انقمبت -
 نائحة -
 كيمييا  -

 نصيبو أخذالبحر  -
 منا

 غدارالبحر  -
 عدكالبحر   -

 مكفيركجو  -
مف عينييا  -

 الشرر يتطاير
 بقكة صفعتو -
: قمت صاحت -

 تسافر لف

ك يمكف تحديد المكسيـ الباتيمي )الغيكر( لمممثؿ "الريس عبدكش"، مف خبلؿ تجمع     
المسار السيميمي الباتيمي المتككف مف سيمات باتيمية )الشؾ، الغضب، الغيرة(، حيث 
نجد سيـ )الشؾ( الذم يقـك عمى سيمات دالة عمى شؾ "الريس عبدكش" في كبلـ "كاتريف 

" معو كما في الممفكظ:   -قالت: »الحمكة" التي طمبت منو عدـ اصطحاب "سعيد حزـك
 ميناء.أريد أف تبقي سعيد ىنا، في ال

 صدمو الطمب...

 لماذا تريدينو أف يبقى؟.

 رحمة بأمو...

 ....ىـ

 (1)»كقاؿ في نفسو )بأمو أـ بؾ؟(..
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كيتحدد سيميـ )الغضب( مف تبلحـ السيمات الدالة عمى غضب "الريس عبدكش" كانفعالو 
" كبحار معو  عمى المركب  كاف الريس عبدكش عمى الدفة، ناكر »لكجكد "سعيد حزـك

مركب مف الميناء، كصرخ بأكامره...انقمب مف ذلؾ اليدكء... إلى كتمة مف إلخراج ال
 . (1)»أعصاب مستنفرة، مستبدة، غاضبة، آمرة...

...كشيء »كيتشكؿ سيميـ )الغيرة( مف خبلؿ تضافر السيمات كما في المقطع السردم :
كالنار يبرز مف عينيو كالغيرة قد كشحت كجيو كمو رفع يده كانتظر...مدىا 

كتجسد المقاطع .(2)»نتظر...كحيف صار سعيد في منتصؼ الطريؽ، قطع الحبؿ...كا
السردية المسارات السيميمية لسيميـ )الغيرة( لمممثؿ "الريس عبدكش" كالتي نكضحيا في 

 الجدكؿ اآلتي:

 

 

 

 )الغيكر( المكسيـ الباتيمي

المسار 
السيميمي 
 الباتيمي

 الغيرة الغضب الشؾ
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 السيـ

السيـ: )صدمو الطمب(-
 عدـ تكقع.

)لماذا تريدينو أف -
 .التساؤؿ،الحيرةيبقى؟(السيـ:

 )ىـ..بأمو أـ بؾ؟(السيـ:-
 .عدـ التصديؽ

)صرخ بأكامره(السيـ: -
 الصراخ

 )كتمة مف األعصاب(-
 . شٌدة العصبيةالسيـ:  

 النفكر/الكره)مستنفرة(السيـ:-
 االستبداد)مستبدة(السيـ:-
 لغضب)غاضبة(السيـ:ا-
 آمر.يـ:)آمرة(الس-

)كشيء -
كالنار يبرز 

مف 
عينيو(السيـ:

شٌدة 
 الغضب.

)كالغيرة قد -
كشحت 

كجيو(السيـ:
 التغٌير.

)قطع -
 الحبؿ(السيـ:
 الخداع/االنتقاـ.

  

كمف الجدكؿ نجد السيمات تكضح لنا المسار السيميمي كالباتيمي  لكؿ مف)الشؾ   
كل الغيرة، ك ىكل الخكؼ، كىكل ،الغضب ،الغيرة ( لمكسيـ الباتيمي ) الغيكر(. كلعؿ ) ى

الحب( ىي مف المكسيمات الباتيمية فكؿ مف ىكل الخكؼ ، كىكل الحب متعمؽ  بالممثؿ" 
" . كأما  ىكل الغيرة فيك متعمؽ "بالريس عبدكش"  " نحك كالده" صالح حزـك سعيد حزـك

 نحك الممثؿ" سعيد" حكؿ المكضكع" كاتريف الحمكة" .

 الباتيمية: : الكحدات الداللية كثانيا -
يقـك النص السردم عمى جممة مف الكحدات الداللية التي تشكؿ في عبلقتيا كفي         

تبلحميا  معنى النص ، كيمكف استخبلص المعنى مف البنية العميقة بدراسة مفاىيـ 
التركيبة الداللية في النص السردم، فماداـ السيـ يشكؿ كحدة الداللة القاعدية  فإنو ليس 

كظيفة تمايزية، كبفعؿ ىذه الخاصية فإنو ال يمتقط إال داخؿ مجمكعة عضكية أم لو إال 



 

، تشكؿ حزمة مف السيمات التي مف خبلليا يتمظير المكسيـ، فإٌف ىذه (1) في إطار بنية
التشكيمة مف الكحدات المعنكية الصغرل متضمنة ككامنة في الكحدات الداللية األكثر 

نو سنحاكؿ دراسة الكحدات الداللية ك الباتيمية لثتائية تمظيرا كالتشاكؿ كالتبايف. كم
 )التشاكؿ كالتبايف( بيف المسار السيمي كالباتيمي ثـ دراسة المربعيف السيميائي كالباتيمي.

 التشاكؿ كالتبايف بيف السيمي ك الباتيمي:-1
كحدات الداللية ييعٌد التشاكؿ كالتبايف آلية إجرائية سيميائية تحدد العبلقة الكامنة بيف ال     

في سياؽ النص السردم، كتضـ ىذه اآللية الكحدات المعنكية الصغرل، كماداـ السيـ 
يتمفصؿ إلى سيـ نكاتي كسيـ سياقي فإنو يمكف أف نتكمـ عف نكعيف مف التشاكؿ 

السيمي كالتشاكؿ الباتيمي(، كىذا ما تتطمبو الدراسة السيميائية دكف اإلشارة  ىما:)التشاكؿ
إٌف التشاكؿ ىك مفيـك يخرج »اع األخرل كالتشاكؿ كالتبايف الصكتي كالتركيبي ، إلى األنك 

النظاـ مف سياقو الخارجي العاـ كال يتعامؿ معو إال بكصفو مجمكعة مف الكحدات تتماثؿ 
.كييدؼ تحميؿ التشاكؿ الداللي إلى تكضيح  (2)»دالليا مع االشتراؾ في التراكيب السيمية

. فالتشاكؿ الداللي في الخطاب يحقؽ االنسجاـ كاالتساؽ كيمغي انسجاـ كاتساؽ الخطاب
كؿ إمكانيات اإلبياـ الداللي .كيتحقؽ االنسجاـ نتيجة مختمؼ التشاكبلت الداللية التي 
تميز الخطاب كالتي يتـ تحقيقيا بفعؿ التكارد المتكرر لمجمكعة مف المقكمات السياقية، 

ك الخطاب الركائي كتكالده ذلؾ أف الخطاب كيمكف تحديد التشاكؿ مف خبلؿ إبراز نم
حينما يحدد إطارا متشاكبل فإٌف مقاطعو  األخرل تنمك كتتمطط اعتمادا عمى ىذا اإلطار 
األكؿ ؛حيث يتميز الخطاب بتراكـ قسرم لمجمكعة مف الكحدات المعجمية التي تندرج  

تؤدم إلى ضمف نفس اإلطار األكؿ لكنيا تنتظـ داخؿ مسارات تصكيرية ىي التي 
تصكير البرامج السردية كالمسارات السردية لعكامؿ السرد ،كتعمؿ ىذه الكحدات المعجمية 
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في انتظاميا داخؿ المسارات عمى تكليد مقكمات سياقية متشابية ،مما يحقؽ عمى مستكل 
 .  (1)الخطاب مجمكعة مف التشاكبلت 

لمجمكعة مف "المقكالت كرر كل الخطاب بفعؿ التكارد المتكيتأسس التشاكؿ عمى مست     
،كالمقٌكـ السياقي بصفتو (Classèmesالداللية" ، كالتي يعني بيا المقكمات السياقية )

( حسب تحديد "راستي" Micro sémantiqueمفيكما يندرج ضمف عمـ الداللة المصغر )
عند أك التحميؿ بالمقكمات عند المدرسة األمريكية ) كاتزكفكدكر( أك التحميؿ المقكماتي 

( كييتـ ىذا االتجاه بتنظيـ الكقائع L’analyse Sémiqueالمدرسة الفرنسية "غريماس") 
المغكية عمى المستكل الداللي بتأسيس تمايزات اعتمادا عمى السمات المميزة التي صاغتيا 

. فيتحقؽ التشاكؿ (2)( الذم يعد أصغر كحدة داللية Sèmeالسيميائية السردية بمفيـك )
إذ يتكسع عدد الكحدات »داللية متقاربة  المعنى في مستكل الخطاب ، بكجكد كحدات 

التي تسيـ في تحقيؽ التشاكؿ ؛ بحيث يشمؿ تراكـ المقكمات السياقية )المحددة عف 
طريؽ السياؽ( كالكحدات المغكية )مستكل العبارة ( كما يصطمح عميو" راستي " بالمقكمات 

 Sèmesدؼ " المقكمات النككية" )ترا التي (Sèmes  Spécifiques ) الخاصة
mucléaires عند "غريماس": كما أف المقكمات السياقية ال تنحصر في تكرار نفس)

المقكمات السياقية  بؿ تشمؿ أيضا المقكمات السياقية المنتمية لنفس المقكالت السياقية 
لمتراكمة ىذا التكسع الذم يقترحو" راستي" لمفيـك التشاكؿ بإدماج مجمكعة مف الكحدات ا

يستند عميو لتحديد مستكل التحميؿ الذم يؤطر ضمنو التشاكؿ ،إٌف تحقيؽ التشاكؿ 
اعتمادا عمى تراكـ الكحدات المغكية كالمقكمات السياقية ثـ المقكمات الخاصة يعد مؤشرا 
 أساسيا عمى ككف التشاكؿ يتحدد عمى المستكل المركبي ) األفقي( ،ألف مبدأ التراكـ الذم 
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 .(1) «ك الخطاب كتكالده كاتساقو  ال يمكف أف يتحدد إال داخؿ ىذا المستكليخصص نم

كبذلؾ يتحدد التشاكؿ مف خبلؿ عبلقة الكحدات الداللية المتراكمة في سياؽ      
الخطاب، كيمكف دراسة  ىذه اآللية السيميائية  في الثبلثية بيف التحميؿ السيمائي 

تركيبة المنطقية الداللية كبذلؾ نككف أماـ دراسة ىذه مف ال ستيكائي)الداللي( كالتحميؿ اال
 اآللية بيف المسار السيمي ك المسار الباتيمي.    

 التشاكؿ كالتبايف السيمي:-1-1
نحدد  ثنائية )التشاكؿ كالتبايف(  السيمي مف خبلؿ العبلقة بيف الكحدات الداللية    

ألمثمة، كمف ذلؾ نأخذ الكاردة في النص السردم، ك في  الثبلثية نقؼ عمى بعض ا
 :يا أمي سأسافر -»المقطع السردم لحكار" سعيد "مع كالدتو كاآلتي:

        »(2)_ سأسافر في البحر مع الريس عبدكش...

كنبلحظ في المقطع السردم التركيز عمى فكرة )السفر(، كمنو يمكف أف نأخذ فكرة )السفر( 
بحار في البحر، كفي إطار الفضاء كسيـ يتضمف سيما آخر ىك )الحركة( في الفضاء اإل

 . (3) »...تسافر لف»بقكليا:  -مكقؼ األـ–يجب مقابمة )الثبات( بمنع السفر 

الثبات(. كتشاكؿ سيمي بيف )السفر=حركة(،  ≠مما يحدد ذلؾ تباينا سيميا بيف )الحركة 
 كبيف )رفض السفر=ثبات(.

 ضائع في، الدم غائب، مفقكدك »كنجد التشاكؿ كالتبايف السيمي في المقطع السردم:    
. كمف الممفكظ نمحظ كجكد السيـ )مفقكد( الذم يتضمف سيما آخر ىك (4) »...البحر

)الغياب( ،حيث يتمظير التشاكؿ السيمي بيف )مفقكد=غياب(، كيقابؿ سيـ )الحضكر( 
 حضكر(. ≠سيـ )الغياب( فيتشكؿ بذلؾ تبايف سيمي بيف )غياب
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الممثؿ "عبدكش"، كذلؾ أثناء قطع الحبؿ عمى "سعيد" كنجد أيضا سيـ )الغدر( لدل   
 كحيف...كانتظر مدىا...كانتظر يده رفع»إلغراقو في البحر كما في الممفكظ السردم 

 .(1)»...الحبؿ قطع، الطريؽ منتصؼ في سعيد صار

فنستخمص مفيـك )الغدر( مف فعؿ" الريس عبدكش"، إذ يشكؿ لنا )الغدر( سيما يتضمف   
مثبل في )الشر( يقابمو سيـ متمثؿ في )الخير( ،فيحدد لنا السيـ )الغدر( سيما آخر مت

 الخير(. ≠كجكد تشاكؿ سيمي قيمي بيف )الغدر=الشر(، ككجكد تبايف سيمي بيف )الشر

كيحدد التشاكؿ السيمي كجكد كحدات تصكيرية تشكؿ مسارا تصكيريا  يتضاد أك يتماثؿ   
 الشقاء كصار، أكبر اليـ صار»السردم:  مع مسار تصكيرم آخر، كمف ذلؾ الممفكظ

، حيث نجد تشاكبل سيميا بيف الكحدات (2)»...انقطع حتى صغر األمؿ كصغر أكبر
حجـ  التصكيرية )صار اليـ أكبر=كصار الشقاء أكبر(، كىنا يرد تشاكؿ سيمي في
 ≠كبرالمشكمة كاأللـ، كيرد تبايف بيف الكحدات التصكيرية )صار اليـ أكبر كصار الشقاء أ

كصغر األمؿ حتى انقطع(. كذلؾ بيف مفيـك حجـ المشكمة كاأللـ الكبير كصغر األمؿ 
حتى انقطعت خيكطو، إال أف كبر األلـ كصغر األمؿ ىما مؤشراف لباتيـ مشترؾ  يتمثؿ 

 في اليأس كالحزف.

 .الجبؿ في كالدم مع كنت حسبتؾ -»كمف التشاكؿ كالتبايف السيمي، المقطع السردم: 

 .الجبؿمى اتصاؿ معو كىك في كنت ع-

   (3)»؟...البحرىؿ حدثؾ عف نزكلو إلى -

ففضاء )الجبؿ( كسيـ  يضـ سيمات )ارتفاع، في البر، صعكد....(، أما فضاء )البحر( 
كسيـ فإنو يضـ )نزكؿ، ماء..(، كمنو فالصعكد يحيؿ إلى الحركة كالنزكؿ أيضا يشير إلى 
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لصعكد( ك )النزكؿ( لكجكد المشترؾ السيمي الحركة كمنو فيناؾ تشاكؿ سيمي بيف )ا
نزكؿ(، كبيف  ≠)الحركة(، إال أف ىناؾ تباينا سيميا في الممفكظ السردم بيف )صعكد

 البحر(، فاألكؿ مؤشر لميابسة )البر(، كالثاني مؤشر )لمماء(. ≠فضائييف )الجبؿ

 التشاكؿ كالتبايف الباتيمي:-1-2
الكحدات الداللية في عبلقتيا المتمظيرة فيما  كمف التشاكؿ كالتبايف السيمي الذم يحدد   

بينيا بيف التماثؿ كالتضاد، فإنو يمكف أف نستخمص ىذه العبلقات أيضا بيف السيمات 
الباتيمية، حيث ييدؼ التحميؿ السيمي  إلى رد المعاني كالمدلكالت إلى الحدكد السيمية 

يف الباتيميف )األمؿ( ك يعني إلى الشبكات المنظمة لمحدكد االبتدائية مثؿ: المكسم
، فصكرة )األمؿ( كمفردة معجمية بمعنى إحساس نتصكر مف خبللو شيئا (1))الخكؼ(

، كتتمظير صكرة المكسيـ الباتيمي )األمؿ( في الثبلثية في أمؿ "سعيد" (2)مناسبا لرغبتنا
كالدم غائب مفقكد، ضائع في البحر، لكنو ليس  »في إيجاد كالده كما في الممفكظ: 

يؽ كال ميت.. يمكف أف نقكؿ أم شيء إال تمؾ الكممة الرىيبة: مات، سأقكؿ ألمي: بغر 
لـ أعثر عميو...معنى ىذا أف األمؿ لـ ينقطع، قد ال يككف أمال حقيقيا كال أمال كامال، 

 . (3)»لكنو أمؿ عمى كؿ حاؿ...

مى كؿ كمف المقطع السردم نمحظ السيمات )لـ أعثر عميو، األمؿ لـ ينقطع، أمؿ ع    
حاؿ...(، كىي مؤشرات دالة عمى أمؿ "سعيد" في العثكر عمى كالده، في مقابؿ ذلؾ نجد 

كىك إحساس نتصكر مف خبللو شيئا خطيرا كغير مناسب »المكسيـ الباتيمي )الخكؼ( 
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، كيرد )الخكؼ( لدل الممثؿ" األـ " التي ترفض فكرة سفره ،كذلؾ لخكفيا مف (1)»لرغبتنا..
 (2)»كأنا أقكؿ لف تسافر يكفي فجيعتي بكاحد... - »في الممفكظ: فقداف ابنيا كما 

فالمكسيـ الباتيمي )األمؿ( كالمكسيـ الباتيمي )الخكؼ( ليما سيـ مشترؾ ىك    
)اإلحساس( كسيـ )رؤية المستقبؿ(، فالمكسيـ الباتيمي )األمؿ( إحساس ايجابي لرؤية 

. المستقبؿ بتفاؤؿ كأما المكسيـ الباتيمي )الخكؼ(   إحساس سمبي لرؤية المستقبؿ بتشاـؤ

كعمى ىذا األساس يمكف القكؿ إٌف الباتيـ )األمؿ( يتضمف سيما باتيميا )تفاؤؿ(، في   
(، كتبايف باتيمي بيف  المقابؿ نجد الباتيميف )األمؿ=التفاؤؿ(، كبيف )الخكؼ=التشاـؤ

(. ≠الخكؼ(، كبيف الباتيميف )التفاؤؿ  ≠الباتيميف )األمؿ   التشاـؤ

 أحدؽ أف فيما »كمف أمثمة التشاكؿ كالتبايف الباتيمي في الثبلثية، الممفكظ السردم:    
 األمؿ يمبث كلـ كأمؿ خيبة مف، كفرح حزف مف شعكراف داخمي كفي، الغريبة الجثة في
 إلييا يعيد ذلؾ داـ ما تخدع ألف مستعدة ذاتي كانت كخدعيا الذات في فاض أف

ختبلؼ بيف السيمات الباتيمية يؤدم إلى إحداث اختبلؼ في ،كمنو فاال (3)»....الرجاء
آثار المعنى، كينبغي أف نحدد السيمات بالنظر إلى عبلقة بعضيا ببعض، كتنتج الداللة 

 .(4)انطبلقا مف شبكة ىذه االختبلفات 

 المربع السيميائي كالباتيمي: -2
ي  البنية العميقة ،كما حددت  السيميائية  السردية كجكد مفاىيـ كأدكات إجرائية ف      

ىك أف لممككنات األكلية لمبنيات العميقة كضع منطقي  »ييعرؼ في الدراسة السيميائية 
كيمكف أف نعتبر عمـ الداللة المنطقي كيفية أك أسمكبا لمتعامؿ مع بعض (5)، «قابؿ لمتحديد
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. (1)ة الضمنية القضايا المغكية التي نكاجييا بالفعؿ، كقد يتناكؿ بمعنى التضمف أك الدالل
يميز "غريماس" البنيات السيميائية السردية  »كلعؿ مف بيف البنيات  السيميائية السردية 

التركيبية ) التركيب السردم األساسي كالتركيب السردم السطحي(،كالبنيات السيميائية 
ية السردية الداللية ) الداللة األساسية كالداللة السردية(،كمف المناسب النظر إلى نظر 

المربع السيميائي التي يقترحيا "غريماس" كنمكذج لشبكة عبلقات الدالليات األساسية 
 . (2)«،كتبييف كيؼ أٌف المربع السيميائي  قابؿ لمتماثؿ مع بعض أكجو التركيب السردم  

فالداللة األساسية قائمة عمى كجكد المربع السيميائي الذم يعد بنية انبثاؽ تسعى إلى     
يتـ إنتاج الداللة عف طريؽ سمسمة مف العمميات اإلبداعية لمكاقع متباينة  تمثيؿ كيؼ

)...( ، فالمربع السيميائي قابؿ لمتماثؿ مع التركيب السردم السطحي الذم يعد بنية 
انبثاؽ لمداللة فيك نمكذج تقسيمي يسمح بتمثيؿ نسؽ القيـ الذم ينظـ العالـ الداللي 

كل المؤنسف تبعا لضركرات التركيب السردم ،)...(كلقد األدنى كالذم ىك مسرد في المست
استخدـ "غريماس" المربع مف أجؿ تقديـ تداخؿ العبلقات ما بيف الحاالت السردية )مربع 
الحاالت(الذم يجسد انتقاؿ الذات مف كضيعة إلى كضعية مضادة ليا في التركيبة 

القيمة )المربع المكضعي السردية أك ما بيف األماكف أيف يمكف أف تتمكقع  مكضكعات 
 .(3)لبلنتقاالت( 

فالمربع ىك تمثيؿ لمعبلقة بيف الكحدات الداللية أك القيـ المنطقية الكامنة في عمؽ   
تستخمص الداللة مف كجكد عبلقات االختبلؼ كالتقابؿ القائمة  »النص السردم ؛ حيث

إال بمقابمتو بالمكت في   ، فكما ال يستقيـ مفيـك الحياة (4)«بيف حزمة مف الكحدات الدالة
 الثبلثية إذ تعد ىذه الثنائية البنية األساسية لمداللة. 
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التمثيؿ البصرم لعبلقات »د "غريماس" ىككعمى ىذا األساس فالمربع السيميائي عن  
بنية انبثاؽ تسعى إلى  »كيحدده أيضا بأنو.(1) المقكلة السيميائية ألم بنية...منطقية في 

. »(2)متباينةاج الداللة عف طريؽ سمسمة مف العمميات اإلبداعية لمكاقع تمثيؿ كيؼ يتـ إنت
فالمربع السيميائي يحدد العبلقة بيف الكحدات الداللية في النص، فيك كما يقكؿ" رشيد بف 

. كمنو فالمربع (3) «التمثيؿ المرئي لمتمفصؿ المنطقي ألية مقكلة داللية»مالؾ": 
العبلقة بيف الكحدات السيمية الكامنة في ثنايا النص أك  السيميائي ىك آلية إجرائية لضبط

 حتى الكحدات الباتيمية باستخبلص المربع الباتيمي.

كلعؿ االستعانة بالمقكمات السيمية كالسياقية، كتبايف الصكر المعجمية مف خبلؿ       
تكليد  رصد مختمؼ التشاكبلت السيميائية كاالحتكاـ إلى المربع السيميائي لمعرفة طرائؽ

الداللة المنطقية، كذلؾ عف طريؽ تشغيؿ قيـ) التضاد ،كالتقابؿ، كالتناقض، كالتضمف(؛ 
ألف المعنى في السيميائيات ال يتكلد في الحقيقة إال عبر االختبلؼ، كيعنى ىذا ربط 

 .(4)المستكل الخطابي بالمستكل المنطقي الداللي 

ممسار العاممي ك االستيكائي في التركيبة ككما استخمصنا المربع السيميائي في دراستنا ل  
السردية، فإنو يمكف ضبط ذلؾ في التركيبة المنطقية الداللية مف خبلؿ تحديد العبلقة بيف 
الكحدات السيمية، كالكحدات الباتيمية ،كبذلؾ نككف أماـ ضبط المربع السيميائي كالمربع 

 الباتيمي كيمكف استخبلصيما مف الثبلثية كاآلتي:

 

 

 بع السيميائي:المر -2-1
                                                             

(1) – Voir ,A ,J Greimas ,J .courtés ,Sémantique dictionnaire raisonné de la théorie du langage ,p :29 
(2)
 .  151ص النظرٌة السٌمٌائٌة السردٌة)الكشف عن المعنى فً النص السردي( ،تر :  عبد الحمٌد بوراٌوٌنظر :أ .ج. غرٌماس وآخرون ، -

                                                                                                                                        
                                            . 23ص ،اموس مصطلحات التحلٌل السٌمٌائً للنصوص )عربً ،انجلٌزي ،فرنسً(ٌنظر :رشٌد بن مالك، ق  - (3)

                                                                                                                                         .  
 :                                                                                                  داوي ،العامل والممثل ،من الموقعٌنظر : جمٌل حم - (4)

http :Langhtiri,1965jeiran.com. 



 

يتـ استخبلص المربع السيميائي بتحديد العبلقة بيف الكحدات الداللية الكامنة في البنية    
السردية لمثبلثية، كمف ذلؾ نجد الكحدة الداللية )السفر( كسيـ يتضمف أك يحتكم عمى سيـ 
آخر ىك )الحركة(، ك)رفض السفر( مف قبؿ "األـ" بمعنى طمب )االستقرار( البنيا 

سعيد"، ك)االستقرار( ككحدة داللية يتضمف سيـ  )الثبات( كمنو يمكف تحديد المربع "
 السيميائي  كاآلتي:

 

 

 

 

 

كمف ىذه الكحدات الداللية )السفر، كاالستقرار(  حي تكشؼ ىذه الثنائية   التناقض بيف  
مف بمد إلى آخر كمف مرفأ  فكرة سفر" سعيد "كاصراره عمى إيجاد كالده في مكاف ما فيتنقؿ

إلى آخر في حالة ال استقرار عمى أمؿ أف يجده قيد الحياة ،كتتقابؿ فكرة السفر كتتضاد 
بكجكد فكرة االستقرار "فاألـ" ترفض سفر ابنيا كتفضؿ استقراره كالعمؿ في الميناء  

زمف كال كاالكتفاء بذلؾ فيي في حالة رفض لمسفر ألنيا عمى يقيف بأنى كالده تكفي منذ 
جدكل مف السفر كالبحث عنو،  كيمكف استنباط مربع سيميائي آخر مف الثنائية السيمية 

 المتضمنة كىي )الحركة، كالثبات( ك تتحدد العبلقة بيف ىذه الثنائية السيمية كاآلتي:

 

 

 

 السفر

 تضمف

 تضاد

 ال سفر ال استقرار

 استقرار

 تضمف

 تحت التضاد

 السفر
 تضاد



 

 

 

 

 

 

بات ، كفيما ففي سفر   "سعيد" كتنقمو مف مكاف إلى آخر  يككف في حالة حركة؛ أم ال ث 
تفكر فيو كالدتو بطمب االستقرار كعدـ السفر يككف" سعيد" في حالة ثبات؛ أم ال حركة  .  
كفي البعد المعرفي نجد الممثؿ" سعيد" ينتقؿ في البرنامج السردم المعرفي مف المرحمة 
األكلى  في البحث عف كالده )االعتقاد بمكتو( إلى المرحمة الثانية في البحث عف كالده 
)االعتقاد بأنو عمى قيد الحياة( كاألمؿ في العثكر عميو ، كمنو فإنو يمكف استخبلص 
المربع السيميائي مف البعد المعرفي  لمممثؿ"سعيد" في مسيرة بحثو عف كالده مف االعتقاد 
بمكتو إلى االعتقاد بأنو عمى قيد الحياة، ك ذلؾ  مف خبلؿ التقابؿ السيمي في ثنائية 

" في البعد المعرفي " سعيد" ، كيمكف ضبط ذلؾ كما  )المكت كالحياة( لمممثؿ "صالح حزـك
 في المربع السيميائي كاآلتي:

 

) االعتقاد بأف كالده عمى قيد الحياة  المكت            تضاد   (االعتقاد  بمكت كالده)  

 الحياة(
 تضمف                    تناقضتضمف                                                

  

 ال حياة          تحت التضاد              ال مكت                   

 ) اكتشاؼ الجثة بأنيا لبحار فرنسي((                                                )اليأس في العثكر عميو    

     

 حركةال

 تضمف

 تضاد

 حركةال ثباتال 

 الثبات

 تضمف

 تحت التضاد



 

التي تعد البنية األساسية لمداللة فالمربع السيميائي يمثؿ لنا ثنائية) المكت كالحياة(      
في عمؽ الثبلثية ، كذلؾ في البعد المعرفي لمبرامج السردية لمممثؿ "سعيد" في بحثو عف 
كالده مف المرحمة األكلى )االعتقاد بمكت كالده( إلى المرحمة الثانية )االعتقاد بأف كالده 

 عمى قيد الحياة(.

لممثؿ" سعيد" )في البعد المعرفي( لكضعية ككاف تجسيد المربع ىنا بحسب اعتقاد ا    
 كالده،

"  في حقيقة أمره قد انتقؿ مف كضعية ) الحياة( قبؿ عمميات   إال أف الممثؿ "صالح حزـك
الغطس كالغكص المتكررة في الباخرة الغارقة إلى كضعية )المكت( بسبب ذلؾ،  كمنو فإف 

ضادة ليا ىي ) المكت(،كمنو تحكؿ كضعية "صالح حزـك " مف حالة)الحياة( إلى حالة م
"  كاآلتي:  يمكف تمثيؿ مربع الحاالت  لكضعية  "صالح حزـك

 الحياة          تضاد              المكت                     

 تضمف           تناقض           تضمف                    

 

 ال حياةالمكت      تحت التضاد                             

كعمى ىذا األساس فإنو يمكف مف السيـ) كحدة معنكية صغرل( أف نستخمص ما     
يقابمو كما يتضمنو مف سيمات تشكؿ بدكرىا شبكة عقائدية مف الكحدات الداللية التي 
تتكزع في عبلقتيا الداخمية الكامنة في النص السردم ، كيعد المربع التمثيؿ البصرم 

 داللية الكامنة في ثنايا ك أغكار النص السردم .لمعبلقة بيف الكحدات ال

 المربع الباتيمي: -2-2
كيتـ ضبط المربع الباتيمي باعتباره ييحدد العبلقة الباتيمية بيف الكحدات االستيكائية     

في الثبلثية، كمف ذلؾ نجد في البرنامج االستيكائي لمممثؿ "سعيد" تجسيدا لصكرة )األمؿ( 



 

 

حمة الثانية )األمؿ في إيجاد كالده عمى قيد الحياة(، فكانت البرامج في المرحمة األكلى كالمر 
السردية المساعدة لمممثؿ "سعيد" لتحقيؽ البرنامج السردم المعرفي األساس )البحث عف 
كالده كاألمؿ في العثكر عميو (، فاألمؿ ىنا كمكسيـ باتيمي يتضمف )التفاؤؿ( الذم يقابمو 

 عميو، كيمكف ضبط ذلؾ في المربع الباتيمي كاآلتي:لكسيـ )اليأس( مف عدـ العثكر 

 

 
 

 

 

 

 

كمنو فإٌف مف الكحدات الباتيمية ك االستيكائية في البرنامج االستيكائي لمممثؿ"            
سعيد" ثنائية  :)األمؿ، كاليأس( التي تشكؿ البنية األساسية االستيكائية في الثبلثية ، ك 

يمكف استنباط مربع باتيمي آخر يجسد ثنائية باتيمية متضمنة كىي  مف ىذه الثنائية
( ،ك يمكف تحديد  العبلقة بيف ىذه الثنائية كاآلتي:  :)التفاؤؿ ،كالتشاـؤ

 

 

 

 

 

كمف خبلؿ الشعكر الداخمي لمممثؿ" سعيد"  بالتشاؤـ ك الحزف أثناء استخراجو        
لده في البداية ثـ يتغير الشعكر إلى التفاؤؿ كالفرح أثناء اكتشاؼ لمجثة التي اعتقد بأنيا لكا

 مفتض

 أمؿال يأسال 

 اليأس

 تضمف

 تحت التضاد

 األمؿ
 تضاد

 تضمف

 التفاؤؿ ال التشاؤـال 

 التشاـؤ

 تضمف

 تحت التضاد

 التفاؤؿ
 تضاد



 

 الجثة في أحدؽ أنا فيما»الجثة  بأنيا لبحار )جندم فرنسي ( كما في الممفكظ السردم: 
.  كبذلؾ يمكف استخبلص المربع (1)»...كفرح، حزف مف شعكراف داخمي كفي، الغريبة

لفرح( مف عبلقة تناقض كتداخؿ في آف كاحد الباتيمي مف السيمات الباتيمية )الحزف، ا
 لمحالة النفسية لمذات االستيكائية لمممثؿ" سعيد" كاآلتي:

 تضاد              الفرح                الحزف                            

 تضمف                تناقض             تضمف                    

                             

 ال فرح              

 

" )بكالده كفي الثبلثية نجد تعمُّؽ "سعيد       كمف ذلؾ المقاطع(، ككاتريف ،كالبحر، حزـك
كالده، كاتريف كالبحر ىذا ىك الثالكث الذم شغمو كسيظؿ »السردية: 
ف: البحر ىك كاتري»(  3)،»حيف أفكر بكاتريف الحمكة يسيطر القمب...»)..((2)،»يشغمو...

كالباخرة كانت رمز لالثنيف: كتب الطبيب في تقريره ما يمي )مف عكامؿ الشفاء المقاء 
كانفتحت يكما بعد يـك شييتو لمكالـ لمحديث  »)..(  (4)،»بكاتريف أك العكدة إلى البحر(

كمف المقاطع  السردية يمكف (5).»عف كالده، ككاتريف كالبحر كالسفر الطكيؿ...
تيمي )الحب( مف خبلؿ شعكر" سعيد" الداخمي نحك )كالده، استخبلص المكسيـ البا

 ككاتريف كالبحر(.

                                                             

  .15حنامينة، الكتاب الثاني، الدقؿ، )مف حكاية بحار(، ص  - ( (1
 .349لكتاب الثالث، المرفأ البعيد، ) مف حكاية بحار(، ص حنامينة، ا - ( (2
 .380المصدر نفسو، ص – ( (3
 .380المصدر نفسو، ص – ( (4
 .388المصدر السابؽ، ص – ( (5

 تحت التضاد



 

 

فإذا عززنا شعكر الحب كمكسيـ باتيمي لدل الممثؿ "سعيد"  فإننا ننفي بالضركرة المكسيـ 
الباتيمي )الكره(، كنعزز بذلؾ كجكد الكٌد كالميؿ الشديد الذم يتمظير مف خبلؿ عبلقة 

االستيكائية كالمكضكع القيمي، كيمكف تحديد العبلقة بيف المكسيميف الرغبة بيف الذات 
 )الحب( ك)الكره( كما في المربع الباتيمي اآلتي: 

 

 

 

 

 

كعمى ىذا األساس فإنو يمكف القكؿ ما داـ المربع السيميائي يحدد العبلقة بيف ثنائية 
يمية، كعميو فإننا نجد الباتيمات داللية فإف المربع الباتيمي يحدد العبلقة بيف ثنائية بات

مكممة لمسيمات في تحديد العبلقة بيف الكحدات الداللية في الممفكظ السردم ، ك تظؿ  
ثنائية )المكت كالحياة( الجكىرية في البنية األساسية السردية ك الداللية ،كثنائية )األمؿ 

 كاليأس( الجكىرية في البنية األساسية االستيكائية .

 

 

 البنية كالقيـ الداللية كالمنطقية: ثالثا:-

تتحدد الداللة بكجكد العبلقة الكامنة بيف الكحدات الداللية في البنية السردية       
فالداللة ال تكترث لممادة الحاممة ليا كىذا معناه أيضا أف البنية في جميع الحاالت ىي »،

د التي تككنيا )التشابو ك شبكة مف العبلقات الحاضنة لمجمؿ الركابط الممكنة بيف الحدك 

 تضمف         

 حب ال كرهال 

 الكره

 تضمف

 تحت التضاد

 الحب

 تضاد



 

التقابؿ(، إنيا تشير بذلؾ فيما ىك أبعد مف ظاىرىا إلى ما يمكف أف يساعدنا عمى كضع 
اليد عمى األشكاؿ التنظيمية األكلى لمداللة مف جية كما يقكدنا إلى الكشؼ عف )الشركط 

لة األكلى إلى األكلية إلنتاج الداللة كاإلمساؾ بيا( مف جية ثانية، كفي االنتقاؿ مف الحا
الحالة الثانية تتحدد المعالـ األساسية )المسار التكليدم( الذم يمخص مجمؿ التحكالت 
التي تمحؽ ىذه البنية، كيشير في الكقت ذاتو إلى قدرتو عمى استيعاب ىذه التحكالت 

 . (1)»ضمف نسؽ يحد مف امتداداتيا كانتشارىا الفكضكم )التناظر(..

حمؿ في ثناياىا قيما داللية كامنة، كيتـ الكشؼ عنيا انطبلقا مف فالبنية السردية ت      
فيـ النص كضبط العبلقة بيف كحداتو الداللية في التركيبة السردية، كيمكف أف ننظر إلى 

يكثؼ داخميا مجمكع التحققات الممكنة لمظاىرة الكاحدة ( codeباعتبارىا سننا )»البنية 
ستكلي عمى السمكؾ في فرديتو كيحكلو إلى إطار عاـ فيي مف  ىذه الزاكية سيركرة ألنو ي

يفسر كؿ األنكاع السمككية المشابية، كىي مف زاكية ثانية نتاج ليذه السيركرة ألف كجكدىا 
 .(2)»مرتبط أصبل بكجكد النسخ المتحقؽ في أم سمكؾ..

حيثياتيا كيتـ تفكيؾ شفرات البنية السردية لمبحث عف الداللة الكامنة كالمتخفية في       
كالحامؿ لمقيـ كالكثير مف المعاني كالمفاىيـ ذات أثر إما إيديكلكجي، أك سياسي أك 

 سكسيكثقافي أك نفسي، كمف القيـ الداللية الكامنة في البنية السردية نذكر:

 

 األثر األيديكلكجي كاإلكسيكلكجي: -1
جيا" في دراستو لمقيـ لقد مٌيز "غريماس" بيف ىذيف المككنيف "األيديكلكجيا" ك"األكسيكلك   

الكامنة في النص السردم كعميو، فقبؿ تحديد القيـ الدالة عمى األثر األيديكلكجي 

                                                             
 الت النفس، تر: سعيد بنكراد،    ألجيرداس، ج، غريماس، جاؾ فكنتني، سيميائيات األىكاء مف حاالت األشياء إلى حا - ( (1

 .22ص           
، 1، الرباط، المغرب، طسعيد بنكراد، النص السردم نحك سيميائيات لئليديكلكجيا، مطبعة فضالة، دار األماف –( (2

 .07،ص1996



 

 

كاألكسيكلكجي فإنو يجدر بنا أكال أف نضبط مصطمح )األيديكلكجيا(، فالمصطمح يتشكؿ 
( بمعنى عمـ، كتعني Logie( بمعنى فكر ك)Idéoلغكيا مف كممتيف التينيتيف ىما: )

جمة العربية )عمـ األفكار(، كيعكد نحت ىذا المصطمح أك التركيب إلى المفكر حسب التر 
(، كما زالت 1817( سنة )Destutt de tracyالفرنسي "دستكت دم تراسي" )

األيديكلكجيا في مرحمة البحث عف األسس كالخصائص كالمميزات التي تجعميا عمما قائما 
ـ اإلنسانية عمى حد تعبير المفكر ( مف فضبلت العمك Résiduبذاتو، بؿ ىي فضمة )

 .(1)( F.Dumont) "ؼ.دكمكف "الفرنسي

ذا انطمقنا مف كجكد عبلقة تأثير كتآثر بيف األيديكلكجيا كالعمؿ الركائي، فإٌف مف        كا 
حكامؿ األيديكلكجيا في العمؿ الركائي كما أشار إلييا "إبراىيـ عباس" ىي : )الزماف، 

يات، كالحكار، كالسرد، كالرمز..( فكميا حكامؿ لؤليديكلكجيا كالمكاف، كالحبكة، كالشخص
كمظير ليا، يمكف مف خبلليا أف يبدم الركائي ما يريد كأف يخفي ما يريد، كاألديب 
المبدع ال يكتب نصو كىك خاؿ مف أم تكجو أيديكلكجي، فيك ليس بريئا تماـ البراءة ،ألف 

كلعؿ ما يميز العمؿ  (2)كأدكاتو المغكية ،تكجيو يشكؿ جزءا مف شخصيتو كثقافتو، كفكره، 
الركائي ىك كجكد أثر لمبعد اإليديكلكجي ،كعميو فإٌف كؿ عمؿ ركائي ما ىك إال إنتاج 
أيديكلكجي لو لفتو خاصة كعبلماتو كرمكزه التي يتحكـ فييا الفضاء كالزمف أك ما يطمؽ 

عمى المحظة  عميو األلسنيكف السياؽ المغكم الذم يفسح المجاؿ مف جانب آخر
 . (3)التاريخية

كلعؿ طريقة تنظيـ المعنى في السياؽ المغكم لمعمؿ الركائي يحدد الطبيعة األيديكلكجية 
(: Eliseo veronاأليديكلكجيا كما يكضح ذلؾ "إليزيك فيركف" ) »لممعنى، كمنو فإٌف 

))ليست سجبل لمضاميف )اإلدارة، كالمكاقؼ، أك حتى التمثيميات( بؿ ىي قكاعد 
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(grammaire لتكليد المعنى؛ أم استثمار لممعنى في مكاد دالة كال يمكف تبعا لذلؾ )
ف طريقة التكليد ىاتو تفرض أصبل أك مادة تشكؿ  تحديدىا مف خبلؿ المضاميف((، كا 

 .(1)»منطمؽ بناء النص...

عادة     كتعرؼ األيديكلكجيا في المفيـك السيميكلكجي بأنيا القيـ في كقائع خاصة كا 
يفيا بمعنى حذؼ لخصائص أك إضافتيا إلى ما يشكؿ المدخؿ الرئيس لتعريؼ تعر 

. (2)الظاىرة مف خبلؿ استحضار تجربة محسكسة تعد اغتناء لؤلصؿ المكلد كتنكيعا لو
فإٌف إنتاج أثر داللي ما )أيديكلكجي( ال يعكد إلى المدلكؿ ككياف مكتؼ بذاتو بؿ  »كمنو 

كبعبارة أخرل فإٌف الممفكظ ال يستنفذ كامؿ إمكاناتو  يعكد إلى الصياغة التي تيقدـ لو،
 .(3)»الداللية إال مف خبلؿ اآلثار التي تتركيا الذات المتمفظة لحظة إنتاجيا ليذا الممفكظ

ككما أشرنا إلى مفيـك )األيديكلكجيا( مف جية، فإٌف مفيـك )األكسيكلكجيا( مف جية    
كسيكلكجيا عامة نظرية، أك كصؼ أنساؽ القيـ )نعني باأل»ثانية يحدده "غريماس" بقكلو: 

، ككؿ منيا؛ أم األيديكلكجيا ك  (4)»سكاء كانت أخبلقية أك منطقية أك جمالية(
األكسيكلكجيا مقكلة تشير إلى نمط معيف لتنظيـ القيـ رغـ انتماء المقكلتيف معا إلى ككف 

ألمر بالحالة التي يطمؽ يغطياف نفس المادة المضمكنية كيتعمؽ ا». كذلؾ لككنيما (5)كاحد
عمييا )األكسيكلكجيا( فيي نشاط يقـك بتنظيـ أك كصؼ القيـ في مستكل تجريدم عاـ 
كىذا المستكل يتميز بانفصالو التاـ عف أم سياؽ، إف األكسيكلكجيا تبعا ليذا التحديد 
بر عممية يتـ فييا اإلمساؾ بالككف الداللي عبر حدكد تنظيمية تمتقط الكجكد اإلنساني ع

مفاصمو المضمكنية الكبرل كتشكؿ األيديكلكجيا في المقابؿ الكجو المشخص ليذه القيـ، 
أك التجسيد الفعمي لممادة المضمكنية  داخؿ حدكد زمنية كفضائية تمنح القيـ لكنا كطعما 
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كخصكصية، إف التشخيص ىنا ىك إدراج القيـ المجردة ضمف سياقات خاصة فالفعؿ 
 .(1)»اص يميزه كيستمد منو فرادتوالخاص يحتاج إلى سياؽ خ

ك يمكف االعتبار بأف األكسيكلكجيا ىي البحث عف القيـ المجردة كالمعنكية الكامنة        
في حيثيات النص، كفي المقابؿ األيديكلكجيا تبحث في القيـ الحسية داخؿ السياؽ، كمنو 

ا لمتمفصؿ السيميائي إف القيـ التي تعكد إلى األكسيكلكجيا ىي قيـ محتممة كتعد نتاج»
لمككف الداللي الجماعي، كبيذا فإف كجكدىا يتحدد داخؿ البنيات السيميائية العميقة إنيا 

( لمقيـ، كيمكف القكؿ أف كؿ Paradigmatiqueتشير إلى نمط الكجكد االستبدالي )
يا مقكلة ممثمة في المربع السيميائي )حياة ،ك مكت( مثبل قابمة ألف تأخذ طابعا أكسيكلكج

بفضؿ استثمار الحدكد اإليجابية كالسمبية المحددة لمحالة الكجدانية المتمحكرة حكؿ )قبكؿ 
 .(2)»، رفض(

كباعتبار األكسيكلكجيا تبحث في القيـ المجردة كالذىنية كالمعنكية فإف ليا السبؽ في       
ط الفعؿ تنظيميا األكلي لمعناصر التي تعطي لمحياة بعدىا اإلنساني )..( في حيف يرتب

الخاص بالسياقات المميزة لمتجربة الفردية، كىذه السياقات الخاصة ىي ما يشكؿ عند 
"غريماس" الكضع المحسكس كالمممكس لمقيـ، كىذا الكضع يدرؾ مف خبلؿ فعؿ ما، كىذا 

 (3)ما يشكؿ لؤليديكلكجيا كيمكف أف نمثميا كاآلتي: 
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 األيديكلكجيا     األكسيكلكجيا

 
 أفعاؿ محسكسة يـ مجردةق
 

 محددة داخؿ سياؽ خارج أم سياؽ
 

فاألكسيكلكجيا تختمؼ عف األيديكلكجيا كذلؾ ألنيا تقـك عمى كجكد قيـ مجردة        
تككف خارج أم سياؽ أما األيديكلكجيا فتقـك عمى كجكد أفعاؿ محسكسة تككف محددة  

( األيديكلكجياك  األكسيكلكجيا) نيفالمكك  قيـ ضبط سنحاكؿ كمنظمة داخؿ السياؽ، كمنو
 حاممة داللية كحدات خبلؿ مف أك ليا صريح تجؿو  خبلؿ مف لمثبلثية السردية البنية مف
أنت كنت شاىدا ىنا. كما ستككف  ! أييا البحر »:السردية المقاطع نأخذ ذلؾ كمف، لمقيـ

اؾ عمى شاىدا في فمسطيف، فرنسا في سكرية، كبريطانيا في فمسطيف، زحؼ األتر 
المكاء، كزحؼ الييكد عمى فمسطيف... المقص يعمؿ في خريطة سكرية، قطعة مف 
الشماؿ، قطعة مف الجنكب...كنحف؟ أيف العرب؟ أيف الحككمة؟ أيف دمشؽ؟ أيف عصبة 

كعندما حدثت نكبة فمسطيف نسك نكبتنا بؿ نسيناىا نحف »)...(( 1)»األمـ؟
...القصة طكيمة يا سعيد...المؤامرة كانت »: لسعيد" يقكؿ" قاسـ"" كنجد. (2)»أنفسنا...

، عندما عقدت فرنسا اتفاقياتيا مع تركيا، ألحؽ 1923مبيتة منذ العشرينات، ففي عاـ 
 .  (3)»...ؤاتيةبيا ذيؿ سرم يتضمف كعدا بتسميـ المكاء إلى تركيا في ضركؼ دكلية م
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ردية بكصؼ كتصكير يبدك األثر األيديكلكجي كاضحا كصريحا في المقاطع الس       
الحقائؽ التاريخية لمكاقع في سكرية أثناء الحرب العالمية الثانية، كقد استخدـ الركائي 
الشخصيات كبكؽ يتكمـ مف خبللو عف أفكاره األيديكلكجية، فنجد الممثؿ" سعيد " ال يحمؿ 

يحمؿ فكرة بعد أيديكلكجيا فيك يجيؿ األمكر كالقضايا السياسية ،في المقابؿ الممثؿ "قاسـ" 
أيديكلكجية ككنو يزرع الكعي السياسي لدل الشباب ك إذ بو يمتقي "سعيد" كنجد ىذا 

كانت مفاجأة قاسـ ذك الرقاقة المحمية بيف اإلصبعيف، خفؽ قمبي لمقائو، » األخير يقكؿ:
ىذا مف الماضي، مف الرجاؿ الذيف كثؽ بيـ كالدم، مف الذيف نذرك أنفسيـ لنشر 

 السمطات قبؿ مف مطاردا كاف قاسـ"" أف إال، (1)»أىال أىال..الكعي في الناس...
كقع ما ىك أسكأ، كقع ذلؾ الشيء الذم كنت » بمقتمو: المطاردة انتيت حتى الفرنسية

األص  أنيـ قتمكه كرمكه في البحر كبعد أياـ ظيرت جثتو  ! أخشاه مات قاسما غرقا
تجمعكف حكؿ الجثة، عمى الشاطئ، كفي جسمو طعنات الخناجر )...( الناس ي

...لمجريمة عالقة »)...(( 2)»الحككمة حضرت، كالتحقيؽ بدأ، كفي األمر جريمة...
 .(3)»بنشاط قاسـ السياسي، الجريمة سياسة تماما..

كمف المقاطع السردية نجد تنظيما لمقيـ األيديكلكجية كاألكسيكلكجية في نسؽ لغكم      
بلؿ كجكد الكحدات الداللية لمممفكظ السردم ، صريح كمباشر يحمؿ أثرا أيدكلكجيا مف خ

كتشير ىذه الكحدات إلى كمضة تاريخية سياسية لمكاقع السكرم أثناء الحرب العالمية 
الثانية كيمكف استخبلص الطبيعة األيديكلكجية لمقيـ داخؿ كحدات السياؽ في الجدكؿ 

 اآلتي:
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 األثر األيديكلكجي

 الحسيةالقيـ  داخؿ كحدات السياؽ السياؽ

فرنسا في سكريا كبريطانيا في  -
 فمسطيف.

زحؼ األتراؾ عمى المكاء  -
 كزحؼ الييكد عؿ فمسطيف.

المقص يعمؿ في خريطة  -
سكرية قطعة مف الشماؿ 
 كقطعة مف الجنكب...

كعندما حدثت نكبة فمسطيف  -
نسكا نكباتنا بؿ نسيناىا نحف 

 أنفسنا..
فرنسا بحجة الحرب باقية في  -

 سكرية .
عندما عقدت  1923في عاـ  -

فرنسا اتفاقيتيا في تركيا، 
ألحؽ بيا ذيؿ سرم يتضمف 

كعدا بتسميـ المكاء إلى 
 تركيا...

 الثكرة السكرية انطفأت باكرا. -
 
تقسيـ سكرية إلى دكيبلت  -

 إدارية

 في سكريا...في فمسطيف. -
 
زحؼ األتراؾ.. كزحؼ  -

 الييكد عؿ فمسطيف..
.. يعمؿ في خريطة  -

 سكرية..
 
 حدثت نكبة فمسطيف -

 
 
 بحجة الحرب -

 
 عقدت فرنسا اتفاقيتيا -
 
 
 
 
 الثكرة السكرية... -
 
 تقسيـ سكرية.. -

 االستعمار -
 
 االحتبلؿ  -

 
 تقسيـ سكرية -

 
 
القضية  -

 الفمسطينية
 
 الحرب -

 
 اتفاقية  -
 
 
 
 
الثكرة/ فشؿ  -

 المقاكمة
تقسيـ الدكلة  -

 السكرية.
  



 

 

لداللي الذم تحيؿ تحيؿ في مجمميا عمى الككف ا»كتشير القيـ إلى كحدات داللية       
في البنية السردية مثؿ: )االستعمار، االحتبلؿ، تقسيـ سكرية،   (1)»عميو األيديكلكجيا 

الحرب ، الثكرة... ( ، ككما يشير التحديد الزمني كالمكاني، في السياؽ إلى حقبة تاريخية 
كبة عرفتيا الدكلة السكرية، كمف التحديد الزمني المعينات اآلتية: )كعندما حدثت ن

عندما عقدت فرنسا اتفاقيتيا( كمف المؤشر المكاني )في  1923فمسطيف، في عاـ 
سكرية...في فمسطيف، في تركيا(، كتحيؿ كؿ مف المؤشرات الزمانية كالمكانية إلى مكاقؼ 

األيديكلكجيا تتمفصؿ داخؿ النص السردم كفؽ نمطيف »سياسية كأيديكلكجيا كمنو فإف 
صؿ يؤدم إلى تجمي خاص يفرض قكاعد بنائو كصيغو مختمفيف في الكجكد ككؿ تمف

ما تحقيؽ لبنية داللية صغرل ال تممؾ  كأدكاتو فيك: إما تجمي صريح أليديكلكجيا معينة كا 
 .(2)»)ظاىريا عمى األقؿ( ؛أم مضمكف أيديكلكجي سابؽ عمى تحققيا في السياؽ...

 ي الجدكؿ اآلتي:كمف المقاطع السابقة يمكف استخبلص األثر األكسيكلكجي  كما ف

 األثر األكسيكلكجي.
 القيـ المجردة خارج السياؽ السياؽ

أفادت فرنسا مف  -
 صمكد الثكرة.

الجريمة عبلقة بنشاط  -
قاسـ السياسي، 

 الجريمة سياسية تماما.

فشؿ المقاكمة أماـ قكة  -
 فرنسا.

 قتؿ قاسـ -

 ثنائية)الحرية كالعبكدية( -
ثنائية )القكة ك  -

 الضعؼ(
 المكت( ثنائية )الحياة ك -

 

كتشكيؿ القيـ المجردة لؤلثر األكسيكلكجي الداللي الذم يتجمى لنا في المستكل العميؽ    
فالمقكالت الداللية التي لـ تكف مف قبؿ سكل قيـ »خارج سياؽ النص السردم، كمنو 
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( مكدعة في مكضكعات Valeur axiologiquesلسانية ستتحكؿ إلى قيـ أكسيكلكجية )
 .(1)»تركيبية

كيتحدد األثر األيديكلكجي كاألكسيكلكجي مف خبلؿ دكر الشخصية في البنية السردية      
فإذا لـ تكف البنية السردية باعتبارىا الكعاء الذم ستصب فيو ىذه األيدكلكجيا  في منأل »

عف ىذه اإلرغامات فإف بناء الشخصيات_ المحافؿ التي ستأخذ عمى عاتقيا تحييف ىذا 
قة تحافظ عمى نقاء كصفاء ىذه األيدكلكجيا، كتبعا لذلؾ سنككف مف الجياز_ ستبنى بطري

جية أماـ إخراج سردم لمقكلة أيديكلكجية كمف جية ثانية أماـ تعريؼ أيديكلكجي 
 .(2)»لمشخصيات

فالشخصية يتخذىا الركائي كحامؿ أيديكلكجي، كفي الثبلثية يمكف استخبلص األثر      
"، األيديكلكجي مف سمكؾ كفعؿ الشخص ية البطكلي كمف ذلؾ الممثؿ:) "صالح حزـك

ك"الريس زيداف"(، كيمكف استخبلص األثر األيديكلكجي مف القكؿ المتمفظ في الحكار أم 
الممفكظ، إذ نمحظ مف خبللو الكعي الفكرم كالسياسي كاأليديكلكجي لمشخصية، كمف 

الكعي السياسي لمممثؿ" الممثميف :)"قاسـ"، "سيد"، "كليد"( فيؤالء الثبلثة حاكلكا إيصاؿ 
سعيد" لكف دكف جدكل، فيك يجيؿ األمكر السياسية، فاألكؿ "قاسـ" في حكاره مع "سعيد" 
في البلذقية، كالثاني "سيد" مف خبلؿ حكاره مع "سعيد" عمى متف باخرة كاسؿ، كالثالث 

 "كليد" الذم كاف حكاره مع "سعيد" أثناء عبلجو في دير الصميب لؤلمراض العصبية.

األكؿ: حكؿ األثر األيديكلكجي   -كمنو يمكف ضبط الدراسة في قطبيف:    
"، ك"الريس زيداف"، كالقطب الثاني  كاألكسيكلكجي لفعؿ الممثؿ كىنا كؿ مف :"صالح حزـك

 حكؿ األثر األيديكلكجي كاألكسيكلكجي مف ممفكظ الممثؿ.
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 األثر األيديكلكجي ك األكسيكلكجي لفعؿ الممثؿ:  -1-1

"، كن     قؼ عمى استخبلص األثر األيديكلكجي كاألكسيكلكجي لمممثؿ "صالح حزـك
 كالممثؿ "الريس زيداف" كاآلتي:

: يتجسد لنا األثر األيديكلكجي كاألكسيكلكجي مف خبلؿ فعؿ ك كظيفة حزـك صال  -
" كما في المقاطع السردية اآلتية:   كالبحار العامؿ حزـك صال »الممثؿ "صالح حزـك

 الثائرة بطبيعتو الكالد كاستعاد..»)..(  (1)»..الكاقع ركح، فيو نضاؿال ركح كتممس
، الفرنسيكف كىنا األتراؾ ىناؾ، مرسيف في كانو الذم الشعبي القائد سمات كؿ
 التمرد إلى الجميع كدفع،  الكيؿ فطف  الجكع كجاء، كاحدة كالعبكدية كاحد الذؿ
دعك إلى الثكرة إلى الخركج عف االستجابة لكؿ نداء ي إلى بالمكت االستيانة إلى

 . (2)»القانكف كتحطيـ حؽ الممكية المقدس
" في مظاىرة ،إذ نمحظ تصكيرا لحادثة مؤلمة شارؾ فييا مع     شارؾ "صالح حزـك

المتظاىريف الذيف طالبك بالعمؿ كالخبز، كلكف المظاىرة انتيت بمجزرة، كمف ذلؾ المقاطع 
كاف المحرضكف في المقدمة كانكا شجعانا، ال الحي ليياجـ السرام  خرج »السردية: 

يبالكف بالمكت كيستيينكف بالخطر كأنما نذركا أنفسيـ ألعماؿ كيذه كمشى الكالد معيـ 
)...( كمشيت كراءه محمكال عمى أمكاج الغضب الذم عصؼ الجميع )...( كراح قادة 

ز( كمضكا بنا عبر المظاىرة يطمقكف اليتافات، كرفعكا يافطة كتبكا عمييا )العمؿ كالخب
الشكارع إلى مقر المستشار )...( ىناؾ كاف جنكد سكد يحيطكف بالسرام كفي أيدييـ 
البنادؽ كما أف اقتربنا حتى أسندكىا إلى صدكرىـ في كضع االستعداد إلطالؽ النار، 
 كتقدـ قادة المظاىرة يريدكف دخكؿ السرام لتقديـ عريضة، لكف الضابط الفرنسي

كد بإرجاعيـ إلى الكراء، فمما رفضكا أمر بإطالؽ النار )...( اضطرب منعيـ، أمر الجن
الحشد الكبير كتعالى دكم الرصاص مختمطا بصيحات المياجميف كتساقط القتمى 
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كالجرحى...ذلؾ اليـك عرفت ما يعني االحتالؿ كما تعني مقاكمة االحتالؿ كصار العدك 
 (1)»ا....لن مف الخبزأكثر كاضحا لنا كصار السالح ضركريا 

" ضد فرنسا ثـ حمؿ السبلح     كانت ىذه المظاىرة أكؿ عمؿ شارؾ فيو "صالح حزـك
)..(  (2)»لمحت في يده مسدسا، أخفاه في الحديقة... »بعد ذلؾ، يقكؿ عنو "سعيد":

كنت أتصكر كؿ صباح أف كالدم يمكف أف يككف معمقا في باحة السرام الفرنسيكف »
ؿ السالح ضدىـ، كىا أنا فجأة اكتشفت أف كالدم يحمؿ طغاة، يقبمكف كؿ شيء إال حم

 . (4)»يتزعـ جماعة، كيخرج ليال....»)...(  (3)»سالحا...

" يشارؾ في مقاكمة االحتبلؿ ،حيث نجد "سعيد" يقكؿ:     كصدقت »كبدأ" صالح حزـك
ظنكني، قتؿ حارس في السكة الحديدية، قتؿ خفيراف في الميناء، كسمعت ذات صباح 

طا فرنسيا لقي مصرعو، كقيؿ أف جثمانو أرسؿ إلى فرنسا، كنيب بعد ذلؾ أف ضاب
مخزف لمحبكب )...( كتأكدت أف ثمة عصابات ال عصابة كاحدة، كأف كالدم بدأ 
كاآلخركف تبعكه، كأف المكت نفسو لف يكقفيـ عف انتزاع لقمة أطفاليـ مف 

" لضحايا المجزرة بقت. (5)»أشداقو... ؿ بعض الفرنسييف كنيب لقد انتقـ "صالح حزـك
السمطات الفرنسية كأمرت بإطبلؽ النار فكرا عمى  مخزف الحبكب، كقد اضطربت

جف جنكف المستشار الفرنسي، ربط » المتمرديف، كفي أثناء ذلؾ اختفى كالد "سعيد" نيائيا
األخرل، أنزؿ الجنكد سير  بيف ما يجرم في المدينة كالحركات الثكرية في المدف

قاـ البكليس بغارات عمى األحياء، كبخاصة عمى حينا، اعتقؿ بعضيـ،  دكريات مسمحة
" ىك الغكص  (6)»كاختفى الكالد نيائيا... قتؿ آخركف، . ككاف آخر عمؿ "لصالح حزـك

في الباخرة الغارقة التي تحمؿ تكنات الغاز إلنقاذ المدينة مف الجكع فقد ضحى بحياتو في 
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نستخمص األثر األيدكلكجي كاألكسيكلكجي لمممثؿ سبيؿ كطنو .   كمف المقاطع السردية 
"  في الجدكؿ اآلتي:   "صالح حزـك

 السياؽ
 األثر األكسيكلكجي األثر األيدكلكجي
 القيـ المجردة القيـ الحسية 

)) صالح حزـك العامؿ كالبحار كتممس 
 ركحو النضاؿ فيو، كركح الكاقع...((

 عامؿ ك بحار -
 مناضؿ -
 كاقعي -

 كطنيةالركح ال -

))استعاد...كؿ سمات القائد 
الشعبي...الذؿ كاحد كالعبكدية 

كاحدة...االستجابة لكؿ نداء يدعكا  إلى 
 الثكرة إلى الخركج عف القانكف...(( 

 قائد   شعبي -
 الثكرة  -
 المقاكمة الخركج عف القانكف -

))كراح قادة المظاىرة يطمقكف اليتافات، 
مؿ كرفعكا يافطة كتبكا عمييا )الع

كالخبز(... لكف الضابط الفرنسي 
 منعيـ...أمر بإطبلؽ النار...((

 المظاىرة -
يافطة كتبكا عمييا  -

 )العمؿ كالخبز(
 إطبلؽ  النار -

 الحؽ في الحياة-
 
 المكت-

 الكفاح- ))اكتشفت أف كالدم يحمؿ سبلحا...((
 حمؿ السبلح-

 الحرية -

ثكار أصبح مف ال )) كجاء مف أبمغنا أنو في الجبؿ((
 )مجاىد(

 البحث عف الحرية-

 

" بدكر قكم يتمثؿ في مقاكمة السمطات الفرنسية، كىك دكر البطؿ    قاـ "صالح حزـك
" ىك مؤشر سيميائي لؤلثر  المقاـك كالمكافح ألجؿ كطنو، فالممثؿ "صالح حزـك
األيديكلكجي كالسياسي في مقاكمة كمكافحة الشعب السكرم ضد االحتبلؿ كالعبكدية كمنو 

 يمكف استخبلص المربع السيميائي لثنائية ) العبكدية كالحرية( كما في الشكؿ اآلتي:



 

 العبكدية /االحتبلؿ              تضاد            الحرية              

 تضمف                  تناقض             تضمف                 

 

 التضاد        العبكدية /ال احتبلؿ ال حرية          تحت                    

يعد الممثؿ" الريس زيداف" حامبل لبعد أيديكلكجي سياسي، مف منظكر   الريس زيداف:-
آخر، حيث كاف ييرب السبلح مف سكرية إلى فمسطيف، كدليؿ ذلؾ المقاطع السردية 

ناصر صار الريس زيداف مندفعا اآلف، يتكمـ عف ميكلو السياسية دكف خكؼ، ي»اآلتية: 
جاء حساب الريس زيداف كمركبو...ففي إحدل سفراتنا  »)...(،  (1)»ألمانيا عمنا...

عمى طكؿ الشكاطئ باتجاه مصر نسفت غكاصة مجيكلة )كقيؿ إنيا إنجميزية( المركب، 
اعتبركا مكت الريس زيداف أمرا ال بد  »)...(، (2)»قتؿ الريس زيداف كبعض بحارتو...

ف كنت منو، بسبب ما كاف يقـك ب و مف أعماؿ خطيرة، أنا لـ أعرؼ ماذا كاف يعمؿ، كا 
في ذاتي قد شككت بأنو ييرب سالحا إلى فمسطيف، كاف يعمؿ ضد اإلنكميز )...(الريس 

كيمكف تحديد كؿ مف األثر  .(3)»زيداف كاف سياسيا أكثر منو تاجرا أك قرصانا..
 كؿ اآلتي:األيديكلكجي كاألكسيكلكجي لمممثؿ "الريس زيداف"  في الجد

 السياؽ
 األثر األكسيكلكجي األثر األيدكلكجي

 القيـ المجردة القيـ الحسية 
)) يتكمـ عف ميكلو السياسية دكف 

 التكعية          النشاط السياسي خكؼ...((

)) ييرب سبلحا إلى فمسطيف كاف يعمؿ 
 ألجؿ الحرية مساعدة فمسطيف ضد اإلنكميز((
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 شجاعة مناصر أللمانيا     )) يناصر ألمانيا عمنا((
حساب الريس زيداف  )) جاء حساب الريس زيداف كمركبو((

 )قتمو(
 المكت

كتبرز شخصية "الريس زيداف" باعتباره ثكرم، إذ يقـك بتيريب السبلح كمناصرة ألمانيا،  
كلمممثؿ دكر كأثر أيديكلكجي عميؽ فيك مؤشر سيميائي  حكؿ مساعدة الشعب السكرم 

 سكرية لمقضية الفمسطينية. أك الدكلة ال

 األثر األيديكلكجي كاألكسيكلكجي لممفكظ الممثؿ: -1-2
    " كفي ىذا القطب نجد ثبلثة ممثميف كاف ليـ الدكر في محاكلة تكعية "سعيد حزـك

 سياسيا كأيديكلكجيا، كالممثمكف ىـ: )"قاسـ"، ك"سيد"، ك"كليد"( ،كيمكف تحديدىـ كاآلتي:

"قاسـ" األثر األيديكلكجي مف خبلؿ حديثو ككبلمو عف األمكر  :  يحمؿ الممثؿ قاسـ-
مسكيف قاسـ...راح ضحية نشاطو »السياسية مع "سعيد"، إذ يقكؿ عنو "سعيد ": 

كالدم ...فضؿ عميو طريقة أخرل لمخركج بالسالح ».)...( (1)» ! السياسي كالنقابي
العماؿ، تأليؼ  عمى القانكف، كقاسـ اتبع طريقا آخر: العمؿ الحزبي، تكعية

... كؿ »: الممفكظ السردم . كمف خبلؿ حكار "قاسـ" مع" سعيد " نجد(2)»النقابات...
 (3)»صكت احتاج، كؿ كممة مقاكمة كؿ فعؿ ضد المحتؿ، يؤدم مستقبال إلى نتيجة...

 سألتو مندىشا: -في سكرية كلبناف سنخكض االنتخابات... »)..( 

 مف أنتـ؟-

أعطاني في آخر لقاء بيننا » كيقكؿ" سعيد" عف" قاسـ": (4)،»..حزب العماؿ كالفالحيف.-
منشكرا قاؿ إنو الميثاؽ الكطني لحزبو، كاف عنكاف الميثاؽ )كطف حر كشعب 
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كمف الممفكظ السردم ليذه المقاطع نحدد القيـ األيديكلكجية كاألكسيكلكجية  .»(1)سعيد(..
 لمممثؿ" قاسـ " في الجدكؿ اآلتي:

 السياؽ
 األثر األكسيكلكجي األيديكلكجياألثر 

 القيـ المجردة القيـ الحسية 
)) راح ضحية ...نشاطو السياسي 

 التكعية - النشاط السياسي - كالنقابي((

)) العمؿ الحزبي تكعية العماؿ، تأليؼ 
 التكعية - الحزب السياسي - نقابات(( 

)) كؿ فعؿ ضد المحتؿ يؤدم مستقببل 
 إلى نتيجة((

 محتؿفعؿ ضد ال -
 مقاكمة        -

 ألجؿ الحرية - 

)) في سكرية كلبناف سنخكض 
 االنتخابات((

 االنتخابات -
 ديمقراطية-

 الحرية-
 العدؿ-

نشاط العماؿ   - )) حزب العماؿ كالفبلحيف((
 التكعية - كالفبلحيف

)) الميثاؽ الكطني لحزبو كاف عنكاف 
 الميثاؽ )كطف حر كشعب سعيد(...((

)كطف  الميثاؽ الكطني-
 حر كشعب سعيد(

 الحرية كالسعادة-

ك مف خبلؿ المقاطع السردية  يبرز لنا الممثؿ "قاسـ "ميكلو السياسية، فيك كمؤشر 
 سيميائي لحزب العماؿ كحركتو  كنشاطو في الدكلة السكرية ضد االحتبلؿ.

مف : تعرؼ الممثؿ "سعيد" عمى متف باخرة) كاسؿ( عؿ بحار يدعى "سٌيد"، ك سّيد البحار-
خبلؿ حكار "سعيد" مع البحار "سٌيد" نمحظ األثر األيديكلكجي كالسياسي لمشخصية 

يا ليت...المشكمة أعقد يا -غدا ترحؿ بريطانيا عف مصر كينتيي األمر...»كاآلتي: 
سعيد....لدينا اآلف إسرائيؿ...كماذا ييـ؟ دكلة صغيرة في قمب عالـ عربي كبير..ابتسـ 

ذاتيا بؿ في أمريكا التي تحمييا كفي بريطانيا التي سممتيا المشكمة ليست فييا -سيد: 
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مؤمنا  سيد اشتراكي، قاؿ: ىك كذلؾ، ككاف الذم أعرفو أف»)...(  (1)»فمسطيف...
كتتحدد القيـ األيديكلكجية كاألكسيكلكجية مف خبلؿ  .(2)»باالشتراكية طكاؿ حياتو...

 الممفكظ السردم  في الجدكؿ اآلتي:

 السياؽ 
 األثر األكسيكلكجي أليديكلكجياألثر ا

 القيـ المجردة القيـ الحسية 
))المشكمة أعقد يا سعيد....لدينا اآلف 

 إسرائيؿ((
 العدكاف اإلسرائيمي-
 العبكدية كاالحتبلؿ- الحرب  -

))أمريكا التي تحمييا كفي بريطانيا التي 
 سممتيا فمسطيف(( 

 العدكاف الثبلثي -
 ؿالعبكدية كاالحتبل - الحرب-

 شيكعي - اشتراكي - )) الذم أعرفو أف سيد اشتراكي((
كمف الممفكظ السردم لممقاطع  تتحدد القيـ األيديكلكجية كاألكسيكلكجية المسار الذم   

يتبعو البحار "سٌيد " إذ يحمؿ مؤشرا سيميائيا لبلشتراكية، كالتفكير الشيكعي المتسرب في 
 أذىاف البحارة.

يد" األثر األيديكلكجي مف خبلؿ الممفكظ السردم الذم يتجمى لنا : يحمؿ الممثؿ "كلكليد-
أثناء حكاره مع "سعيد" في دير الصميب لؤلمراض العصبية، كدليؿ ذلؾ المقاطع السردية: 

: كيقكؿ "كليد" "لسعيد"،  (3)»إذا قكيت حركة التحرر العربية ازداد التقدـ االجتماعي...»
ر حركة التحرر الكطني العربية، كتطكر ىذه ... النجاح الكامؿ يتكقؼ عمى تطك »

الحركة مرتبطة بتطكر البركليتاريا العربية التي ىي مثؿ حركة التحرر في طكر 
قبؿ جالء فرنسا مف جية ثانية...ككانت الحركة العمالية »كيقكؿ أيضا:  (4)»التككف...
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طني أساس ىذا الصراع، كاف ليا مصمحة في جالء المستعمر...صراع التحرر الك 
 .(1)»صراع طبقي أيضا....

كيمكف ضبط القيـ الحسية كالقيـ المجردة لؤلثر األيديكلكجي كاألكسيكلكجي لمممثؿ "كليد"    
 في الجدكؿ اآلتي:

 السياؽ
 األثر األكسيكلكجي األثر األيديكلكجي

 القيـ المجردة القيـ الحسية 
))إذا قكيت حركة التحرر العربية ازداد 

 عي((التقدـ االجتما
 حركة التحرر العربية-
 التقدـ االجتماعي -

 الحرية-
 التنمية-

))النجاح الكامؿ يتكقؼ عمى تطكر 
حركة التحرر الكطني العربية، كتطكر 
ىذه الحركة مرتبطة بتطكر البركليتاريا 

 العربية(( 

تطكر حركة التحرر  -
 الكطني العربية...

 

 الحرية -
 التكعية -

لصراع بيف ))قبؿ جبلء فرنسا كاف ا
العماؿ كاإلقطاع كالبرجكازية مف جية، 
كبيف فرنسا مف جية ثانية...ككانت 

الحركة العمالية أساس ىذا الصراع... 
 صراع التحرر الكطني صراع طبقي((

 الحركة العمالية -
 
 الحرية-
 

كمف الجدكؿ تحدد القيـ الحسية )التحرر، التقدـ االجتماعي، حركة التحرر الكطني،   
ة العمالية( كالقيـ المجردة )الحرية، التنمية، التكعية ( األثر األيديكلكجي الحرك

كاألكسيكلكجي لمممثؿ" كليد" مف خبلؿ الممفكظ السردم، كلعؿ اضطراب كتكتر "كليد " ك 
كجكده في الدير لمعبلج ىك مؤشر سيميائي في المستكل العميؽ لكجكد حركة التحرر 

 ف الحمكؿ لذلؾ في الدكلة السكرية.الكطني كالصراع الطبقي كالبحث ع
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إذ تقـك الممفكظات »كعمى ىذا األساس عبر الممثمكف عف الفكر األيديكلكجي لمركائي   
السردية بتشخيص القيـ المنتقاة داخؿ الممفكظات الكصفية كالتشخيص ىنا معناه االنتقاؿ 

كعة ممثميف، بالقيـ مف كضعيا المقكلي المجرد كطرحيا كسمكؾ صادر عف ممثؿ أك مجم
كلعؿ ىذا يفسر ككف عممية التمييز األكلى تمت مف خبلؿ الفعؿ الكصفي في حيف تـ 

؛أم تـ استخبلص القيـ المجردة لؤلكسيكلكجيا، (1)»التمييز الثاني مف خبلؿ الفعؿ السردم
كالقيـ الحسية األيديكلكجيا لمممثميف مف خبلؿ الفعؿ أك الكظيفة كما في الممثميف :)"صالح 

ـ"، ك"الريس زيداف"( أك مف خبلؿ الفعؿ السردم أك الممفكظ، كما في الممثؿ )"قاسـ"، حزك 
 ك"البحار سيد"، ك"كليد"(.

كفي دراسة األثر األيديكلكجي كاألكسيكلكجي مف البنية السردية نمحظ أف الركائي    
لمية الثانية استعاف بالكقائع كاألحداث التاريخية التي عرفتيا سكرية أثناء كبعد الحرب العا
 إذ نممس التداخؿ الفني كالتاريخي السياسي لبعض المقاطع السردية مف الثبلثية.

 األثر السكسيكثقافي: -2
كمف األثر األيديكلكجي كاألكسيكلكجي نقؼ عمى دراسة األثر السكسيكثقافي مف   

في  الثبلثية، كذلؾ مف خبلؿ القيـ التي نستخمصيا مف كجكد الكحدات الداللية الكاردة
السياؽ كمف فعؿ الممثؿ أك مف ثنائية الزماف كالمكاف أك الرمكز أك أم مؤشر لمسمكؾ 

)فالسمكؾ اإلنساني ىك سمكؾ رمزم في جكىره كال يمكف لمسمكؾ الرمزم أف »اإلنساني 
يككف سكل سمكؾ إنساني( ،كبيذا المعنى فإف الثقافة ذاتيا ليست سكل نسيج مركب مف 

 .(2)»تعبير" كمكد ليفي ستركس " األنظمة الرمزية عمى حد

أٌف يتمثؿ في سمككو لمقتضيات أخبلؽ مجتمعو كأال يتجاكزىا »ك يتكجب عمى الفرد     
؛ (3)»أك يخرقيا أك يسيء إلييا مف الصكر التي تحيؿ عمى الككف )االمتثالية االجتماعية(
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كليدة التجمي، ليست »أم الحفاظ عمى العادات كالتقاليد كالمكركث الثقافي، فالشخصية 
كما أف إدراكيا ليس مرتبطا بالمستكل السطحي المحايث عمى شكؿ قيـ كمكاصفات كال 
يقـك المستكل السطحي إال بتخصيصيا عبر صبيا داخؿ السياؽ الخاص الذم يحدده 
النص الثقافي، كبعبارة أخرل، فإف القيـ الخالقة لمشخصيات تنفجر في بنية تصكيرية عمى 

لعناصر ىي ما يشكؿ خصائص الشخصية ضمف كضعية إنسانية شكؿ مجمكعة مف ا
. كمنو يمكف ضبط األثر (1)»تتميز بعمميا المحمي أم سياقيا الثقافي الخاص 

السكسيكثقافي إما عمى مستكل الداؿ أك عمى مستكل المدلكؿ لمشخصية أك المستكييف معا 
تاذ "كليد"، كالطبيب "خالد"( ، كفي الثبلثية نقؼ عمى الممثميف :)البحار )سٌيد"، كاألس(2)

 الستخبلص األثر السكسيكثقافي كاآلتي:

: يعد الممثؿ "البحار سيد" _باإلضافة إلى ككنو اشتراكيا_ ىك صاحب البحار سيد-
حكايات بحرية، فيك )حكاكاتي(  بمفيـك الثقافة الشعبية لممجتمع السكرم، حيث يسرد 

باخرة كاسؿ كالبحارة، فيك كمكسكعة لعالـ الحكايات البحرية كمغامرات البحارة لقبطاف 
" أثناء سماعو لكصؼ الكائنات البحرية في  المحيطات كالبحر، كما كصفو "سعيد حزـك
أعماؽ البحر، كفي اآلف نفسو نجده اشتراكيا كيريد تكعية "سعيد" ثقافيا كسياسيا، كنجد 

كاف يحفظ منيا  كاف سيد في الظاىر صاحب حكايات بحرية»"سعيد "  كما في الممفكظ: 
إلى اآلخريف، يدخؿ  الكثير، كيركيو، كيستمتع بحفظو كركايتو، كعف ىذا السبيؿ يتقرب

 . (3)»قمكبيـ ...يقكؿ ليـ: انظركا...ىكذا عاش أجدادنا البحارة..

كمف النص نمحظ أف الممثؿ "سيد" يمتمؾ مخزكنا فكريا، كثقافيا أدبيا في قدرتو عمى    
صاحب حكايات حرية، كذلؾ مف خبلؿ الكحدات الداللية: )حفظ كركم الحكايات الب

كىك مؤشر الىتماـ البحارة   منيا الكثير، يركيو، يستمتع بحفظو كركايتو( بحرية، يحفظ
خاصة الشباب منيـ بالحكايات البحرية القديمة لبلمتثاؿ بيا كاألخذ بالعبرة كالحكمة منيا، 
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التي يمتمكيا لمتقرب مف البحارة مف جية فاستغؿ ك استثمر البحار "سيد "ىذه المقدرة 
 كلحثيـ عمى االشتراكية  كنشرىا مف جية ثانية.

: يعد الممثؿ "كليد" أستاذا كباحثا اجتماعيا اضطربت حالتو النفسية فدخؿ كليد األستاذ-
 كليد...كباحث اجتماعي يرل األمكر»دير الصميب لؤلمراض العصبية يقكؿ عنو سعيد: 

نجده يتكمـ مع "سعيد" عف الكاقع  (1)»ألمكر  االجتماعية ...السياسية كاضحة كا
إذا قكية حركة التحرر العربية ازداد »االجتماعي، كعف حركة التحرر العربية فيقكؿ: 

قبؿ جالء فرنسا، كاف الصراع بيف العماؿ كاإلقطاع »)..( ،  (2)»التقدـ االجتماعي....
نية....ككانت الحركة العمالية أساس كالبرجكازية مف جية، ك بيف فرنسا مف جية ثا

 .(3)»ىذا الصراع...

فالممثؿ "كليد " باعتباره أستاذ كباحث اجتماعي فيك ميتـ بالجانب السكسيكلكجي       
في سكرية، كمف القيـ الدالة عمى األثر السكسيكلكجي في السياؽ نذكر: )باحث 

، اإلقطاع، البرجكازية، الحركة اجتماعي، األمكر االجتماعية، التقدـ االجتماعي، العماؿ
 العمالية..( كيبقى كليد كمؤشر سيميائي لكجكد الصراع الطبقي كحركة التحرر.

: لمطبيب "خالد" دكر اجتماعي فعاؿ في تغمب "سعيد" عمى أزمتو النفسية خالد الطبيب-
نقؿ سعيد بعد ىذا االنفجار النفسي إلى مستشفى دير الصميب لممراض »،حيث 

، أشرؼ عمى عالجو الطبيب خالد»)...( ، (4)»تمركزت أزمتو حكؿ الخكؼ... العصبية،
كلمممثؿ خالد دكر سكسيكلكجي مف خبلؿ  ،(5)»أخيو الذم حممو إلى الدير... استمع إلى

 مينتو كطبيب في دير الصميب لؤلمراض العصبية.
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ح ذاكرة" كيمكف استخبلص القيـ السكسيكلكجية مف الكحدات الداللية مف خبلؿ انفتا  
. كالبطالة كمعيا  لكريزةثـ جاءت ا»سعيد" عمى الماضي، كتذكر حاؿ مدينة البلذقية 

كانت حالت العماؿ بائسة، كقد ازدادت زمف الحرب بؤسا، »)...( ، (1)»الفقر كالجكع...
كالسكر كاألرز كباختصار بتنا نعيش ظركؼ الحرب  الكازعمت البطالة كبدأت أزمة 

 .(2)»دكف أف نراىا...

كأثناء خركج "سعيد " مف السجف قدـ البحارة كالجيراف لمسير عنده فسمع أخبار الحي 
سمعت حكايات كثيرة عف الحي كأىمو، كالميناء كالبحر كالشغؿ »كالمدينة نجده يقكؿ: 

 .(3)»كاألزقة، عف أياـ الجكع   كالبطالة ، كالتشرد...

)الكريزة، خبلؿ الكحدات الداللية كمف المقاطع السردية نمحظ األثر السكسيكلكجي مف  
البطالة، الفقر، الجكع، حالة العماؿ بائسة، عمت البطالة، بدأت أزمة الكاز كالسكر 

كتشكؿ ىذه الكحدات الداللية القيـ لؤلثر السكسيكلكجي كتصكير كضعية  التشرد(،، كاألرز
حالة سمبية مزرية لمكاقع  الببلد أثناء الحرب العالمية الثانية باالنتقاؿ مف حالة ايجابية إلى

المعيش، مما أدل باليجرة، فكانت ىذه األخيرة االنتقاؿ مف كضعية االستقرار إلى كضعية 
في الالذقية لـ نعثر عمى بيت، ىناؾ بيكت »البل استقرار كما في الممفكظ السردم :

حف كثيرة، لكنيا لميجريف أمثالنا خرجنا مف المكاء في ىجرة عامة، عمى متف سفينة ش
عتيقة حممت اآلالؼ مف الرجاؿ كالنساء كاألطفاؿ دفعة كاحدة، كألقت بيـ مع المتاع 
الذم يحممكنو عمى شاطئ الالذقية، ىنا في سكرية، كىناؾ في اسكندركنة ..لـ ييتـ 

 .(4)»الفرنسيكف بنا...

الة فكانت اليجرة تمثؿ اليركب مف الكاقع المعيش كالبحث عف األمف كاالستقرار كالعد     
االجتماعية، كمنو فالثبلثية كما حممت قيما أيديكلكجية كأكسيكلكجية تعبر عف الكعي 
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الفكرم فإنيا تحمؿ قيما سكسيكثقافية، كعميو كانت بنية بعض المقاطع السردية تصكيرا 
لمكفاح كالمقاكمة ككذا الكاقع المعيش كالبحث عف العدالة االجتماعية في المجتمع السكرم 

 لحرب العالمية الثانية.أثناء كبعد ا

كعمى ىذا األساس كانت الدراسة في التركيبة المنطقية الداللية في ضبط الكحدات    
الداللية المعنكية الصغرل مف السيـ النكاتي، كالسيـ السياقي، ككذا المكسيـ الباتيمي، ثـ 

لتشاكؿ كالتبايف(، تحديد العبلقة بيف الكحدات الداللية كالباتيمية انطبلقا مف كجكد ثنائية) ا
كمف خبلؿ العبلقة بيف الكحدات يمكف استخبلص المربع السيميائي كالمربع الباتيمي، ثـ 
حددنا البنية في المستكل العميؽ مف خبلؿ ضبط قيـ األثر األيديكلكجي كاألكسيكلكجي 
ؿ كالسكسيكثقافي مف تنظيـ الكحدات الداللية في النسؽ السياقي لممقاطع السردية ككذا فع

 كممفكظ القكؿ لمممثؿ، كربط ذلؾ باألثر السيميائي.

فكانت الثبلثية سيرة ذاتية لحكاية البحار "سعيد" في رحمة بحثو عف كالده "صالح   
"، تتضمنيا الكثير مف المشاىد الكاقعية كاألحداث السياسية كالتاريخية لمشعب  حزـك

فتاح الذاكرة عمى الماضي نحك السكرم أثناء كبعد الحرب العالمية الثانية، مف خبلؿ ان
الصراع الطبقي، كحالة أىؿ البلذقية كحالة البحارة في الميناء كاألزمة كالفقر كاليجرة إلى 
تصكير الكفاح كالمقاكمة كالكعي االشتراكي في البلذقية في البحر كالمرفأ البعيد لميكناف  

 لحكاية بحار.        كبذلؾ كانت الثبلثية  تعكس تجارب مف ماضي حياة ككفاح كسيرة 
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تقـك خاتمة البحث عمى أىـ العناصر التي تكصمنا إلييا في دراسة السيميائية 
السردية تشكؿ بدكرىا إجابة عف األسئمة إلشكالية التي تـ طرحيا  في استيبلؿ  البحث 

انية في تطكر نظرية "غريماس" في ظؿ حكؿ إمكانية دراسة سيميائية األىكاء كمرحمة ث
كجكد سيميائية العمؿ كىي  المرحمة األساس ليا ، فيؿ يمكف دراسة سيميائية األىكاء في 
المستكيات الثبلثة لمنظرية كىؿ ىناؾ مفاىيـ استيكائية في سيميائية األىكاء  تقابؿ  

بة عف االشكالية بتتبع سيميائية العمؿ ك ىؿ لمممثؿ دكر استيكائي؟. كبذلؾ حاكلنا  االجا
مفاىيـ نظرية "غريماس" بيف سيميائية العمؿ كسيميائية األىكاء في ثبلثية "حكاية بحار" 
لحنا مينة، كذلؾ مف خبلؿ دراسة المستكيات الثبلثة: )المستكل السردم، المستكل 
الخطابي كالمستكل المنطقي الداللي(، فكاف االنتقاؿ مف رصد حركة العامؿ في الفعؿ 

لمنجز إلى حاالت النفس كالكقكؼ عمى المسار االستيكائي. إذ تـ استخبلص سيميائية ا
األىكاء مف دراسة سيميائية العمؿ ،ككجدنا بأف ىناؾ مفاىيـ في سيميائية األىكاء  تقابؿ 
سيميائية العمؿ ككجكد الذات االستيكائية  كالخطاطة االستيكائية ، كما كجدنا  أف لمممثؿ 

،حيث يعد حمقة كصؿ بيف سيميائية العمؿ كسيميائية األىكاء، كىذا ما  دكر استيكائي 
نجده في الدكر العاممي كالتيماتيكي لمممثؿ بيف المركبة السردية ككضعية في البرنامج 
السردم، كالمركبة الخطابية بتبلـؤ المسارات التصكيرية في سيميائية العمؿ مف جية، 

ؿ في سيميائية األىكاء مف جية ثانية. كبذلؾ كاف كبيف تحديد الدكر االستيكائي لمممث
ىي: )الدكر العاممي، كالدكر التيماتيكي ،كالدكر  أدكارلمممثؿ في السيميائية السردية ثبلثة 

 االستيكائي(.

 جازناإلككما كجدنا أف الذات في المستكل السردم في عبلقتيا بالمكضكع  أثناء فعؿ   
ستيكائي الذم لو  دكر في تحركيا كتفعيميا كدفعيا  اال كالشركع بالفعؿ متأثرة بالبعد

، كمنو تنتقؿ الذات مف ذات عاممة إلى ذات حالة كاستيكائية في آف كاحد. ككذلؾ جازنئلل
كجدنا  أف االنتقاؿ مف عبلقة الذات بالمكضكع في سيميائية العمؿ إلى عبلقة الذات 

 في سيميائية األىكاء. أفعاؿبالعالـ الخارجي كالمثير الذم يدفع الى كجكد  ردكد 



 

ككجدنا أف نمك فعؿ الممثؿ مرتبط بثنائية" التفضية "ك"التزميف"، كيتحدد المسار  
 االستيكائي بمدل عبلقة  تأثير ثنائية االتصاؿ كاالنفصاؿ الزماني كالمكاني عمى الممثؿ.

ؿ كجكد ككما يمكف استخبلص الخطاطة االستيكائية في البرنامج االستيكائي مف خبل    
أطكار الفعؿ في الخطاطة السردية التي تحدد انتقاؿ الذات مف كضعية إلى كضعية 
مضادة ، كفي أثناء التحكؿ يتـ التدرج في البعد االستيكائي مف المستكل العميؽ الداخمي 
كالكامف في الذات االستيكائية إلى المستكل السطحي الخارجي لمذات كالذم يتمظير مف 

 كالغضب كالبكاء لدل الممثؿ "األـ" مثبل. أفعاؿخبلؿ ردكد 

ككجدنا أف البنية السردية لمثبلثية في المسار االستيكائي  تقـك عمى ثنائية )األمؿ      
كاليأس(، فاألمؿ في إيجاد" سعيد" كالده  في مكاف ما كاليأس في عدـ العثكر عميو. كما 

عتقاد بأف كالده عمى قيد الحياة في أف البرامج السردية لمممثؿ" سعيد " تقـك عمى فكرة اال
البعد الذىني كاإلدراكي لديو، حيث تـ استخبلص البرامج السردية بتقسيميا إلى مرحمتيف: 

: متعمقة باعتقاد "سعيد" بمكت كالده ، كالمرحمة الثانية: حكؿ اعتقاد" سعيد" األكلىالمرحمة 
يمكف الكشؼ عف العبلقة بيف بأف كالده عمى قيد الحياة كاألمؿ في العثكر عميو.ك كما 

 البرامج السردية مف خبلؿ االنزالقات العاممية.

كما يمكف استخبلص الكحدات المعنكية الصغرل كالباتيمية ،حيث نجد المسار الداللي    
بجانب المسار االستيكائي مف خبلؿ ضبط الكحدات الداللية كالباتيمية.  ككجدنا أف 

ـ عمى كجكد قيـ ذىنية أكسيكلكجية متعمقة بالبنية العميقة، المركبة الداللية المنطقية  تقك 
 كذلؾ مف خبلؿ األثر األيديكلكجي كالسكسيكثقافي لمقيـ في البنية السردية.

ككجدنا أنو يمكف دراسة سيميائية األىكاء  في المستكيات الثبلثة: )المستكل السردم،      
ىذه الدراسة بالكلكج إلى عالـ كالخطابي، كالمنطقي الداللي(،  كبذلؾ سمحت لنا  

السيميائية السردية كمعرفة المفاىيـ المتعمقة بسيميائية العمؿ  كسيميائية األىكاء، فازدادت 



 

 

معرفتنا ليذا الحقؿ المعرفي لمنظرية  السيميائية. كلقد كانت  الدراسة عممية صعبة كشيقة 
 ؿ مطركحة لدينا منيا:التي تظ  تياشكالاالفي آف كاحد، كقد أثيرت لدينا جممة مف 

كيؼ يمكف دراسة مبدأ المآؿ في السيميائية األىكاء كىؿ يختص بالمستكل السردم  -
 فقط  كماذا عف بقية المستكيات؟

 ىؿ يمكف دراسة سيميائية األىكاء في عبلقتيا بالسيميكزيس؟ -

ىؿ يمكف تطبيؽ مفاىيـ سيميائية العمؿ كسيميائية األىكاء عمى الخطاب  -
 اإلشيارم؟.
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 المصطمحات    مسرد                                  
 في المغة الفرنسية                    في المغة العربية

 .Actant- عامؿ.-
 .Acteur- الممثؿ.-
 .Axe paradigmatique- المحكر االستبدالي.-
 .Axe  syntagmatique- المحكر التركيبي.-
 .Carré sémiontique- المربع السيميائي.-
 .Compétence - القدرة.-
 .Comportementarite- السمكؾ.-
 .Compétence discursive- القدرة الخطابية.-
- Compétence   sémio- القدرة السيميائية السردية.-

narrative. 
-.  .Concept- مفيـك
 .Code- شفرة.-
 .Configuration discurisive- التجمع الخطابي.-
 .Conte- الحكاية.-
 .Contrariété- تضاد.-
 .Conjonction- الكصؿ.-
 .Continu- االتصاؿ.-
 .Différence- االختبلؼ.-
 .Discontinu- االنفصاؿ.-
 .Disposition- االستعداد/التأىب.-
 .Destinateur- المرسؿ.-
 .Destinataire- المرسؿ إليو.-
 .Disjonction- فصؿ.ال-
 .Effet de sens- األصداء الداللية.-



 

 .Ecpaceutopique- الفضاء الكىمي.-
 .Enonciation narrative- تمفظ سردم.-
 .Épreuve glorifante- االختبار الممجد.-
 Épreuve principale ou- االختبار الحاسـ أك الرئيس.-

decisive. 
 .Épreuve qualifiante- االختبار الترشيحي.-
 .Espace hétérotopique- الفضاء الخارجي.-
  Espace  paratopique - .الفضاء الجانبي-
 .Espace topique- فضاء الفعؿ.-
 .Être- الكينكنة.-
 .Expression- التعبير.-
 .Faire- الفعؿ.-
 .Glossématique- كمكسيماتيكية.-
 .Image acoustique- صكرة سمعية.-
 .Indice- ؤشر.م-
 .Intersubjectivité- التذاكتية.-
 .Kinésique- الحركات الجسدية.-
 .Langue- المغة.-
 .L’émotion- العاطفة.-
 .l’éveil affectif- االنكشاؼ الشعكرم.-
 .Manipulation- التحريؾ.-
 .Mensonge- كذب.-
 .Méfait- اإلساءة.-
 .Mythe- األسطكرة.-
 نمكذج عاممي.-

 

-Modèle actanctiel. 
 

 .Morphologie- صكرة سمعية.-



 

 

 
 .Micro-univers - .صغير ككف-

 .Non- Être-     .                                 كائف-ال -
 .Non- Paraître- ظاىر.-ال-
 .Opposition- تعارض.-
 .Paraître- ظاىر.-
 .Parcours sémémique- مسارات معانمية سيميمية.-
 .Parole- الكبلـ.-
 .Perfomansce- اإلنجاز.-
 .Pouvoir faire- قدرة الفعؿ.-
 .Pragmatique- التداكلية.-
 Programme  narratife de - البرنامج السردم القاعدم.-

base. 
 .Programme narratife ( PN) - البرنامج السردم.-
 Programme narratife- البرنامج السردم االستعمالي.-

d’usage. 
 .Pahtème- الباتيـ.-
 .Phénoménologie- الظاىرتية.-
 .Pivot passionnel- القطب االستيكائي.-
 .Savoir –faire- معرفة الفعؿ.-
 .Sanction- الجزاء.-
 .Schéma - الخطاطة .-
 .Schéma narrative- الخطاطة السردية.-
 .Sèmes- سيمات.-
 .Sémèmes- سيميـ.-
 .Sémique- ية.سيم-



 

 .Sémiosis- االنتاج الداللي.-
 .Sémiotique- السيميائية.-
 .Sème contextual - السيـ السياقي.-
                     Sème  nucléaire- السيـ النكاتي.-
 .Sèmes Nucléaire- الصكر النكاتية.-
 .Sphère- دائرة.-
 .Structure - البناء.-
 .Structuralisme- البنيكية.-
 .Structure superficielle - البنية السطحية.-
 .Structure profaned- البنية العميقة.-
 .Secret- سر.-
 .Signe- عبلمة.-
  Symptomatologie - أعراض األمراض.-
 .Syntaxe- التركيب.-
 .Thème- المكضكع.-
 Trématique- التيماتيكي.-
 .Traits de la classification- السيمات التصنيفية.-
 .Usage- االستعماؿ.-
 Universalité- الككنية.-
 Unes minimales de la- الكحدات المعنكية الصغرل.-

signification. 
 .Valeur- القيمة.-
 .Valeur descriptive- القيمة الكصفية.-

 



 

 

     
 
 

 ممخص الرسالة     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   الممخص بالمغة العربية: -

 العمؿ سيميائية في متمثمة السردية السيميائية النظرية دراسة  الرسالة مكضكع ؿيتناك 
 لمركائي" بحار حكاية" ثبلثية عمى اإلجرائية المفاىيـ بتطبيؽ كذلؾ األىكاء،  كسيميائية
 ،كثبلثة نظرم فصؿ مف مؤلفة خطة في العمؿ قسمنا فقد كمنو ،"  حنامينة" السكرم
 :كاآلتي ىي ك تطبيقية فصكؿ

بحث في  السردية السيميائيةركافد  حكؿ النظرم بالجانب يمـ ككاف: األكؿ الفصؿ -
 الفمسفي، رافدال: )كىي "غريماس" نظريةل المرجعية دالركاف دراسة عمى كيحتكم ، مفاىيـال
 المكاسب مرحمة  مف السردية، السيميائية مفاىيـ كتحديد ،(المعرفي رافدكال المساني، رافدكال

 .  األىكاء سيميائية ك المشاريع مرحمة إلى العمؿ  كسيميائية

 السردية التركيبة في كاالستيكائي  العاممي المسار دراسة عمى كيقـك: الثاني الفصؿ -
 االستيكائي كالبرنامج السردم البرنامج دراسة عمى كيحتكم ،"بحار حكاية" لثبلثية

 . االستيكائية كالخطاطة السردية كالخطاطة

 التزميف"ك" التفضية" كثنائية الممثؿ أدكار دراسة في الفصؿ ىذا كيبحث:  لثالثا الفصؿ-
 كاالستيكائية العاممية األدكار بضبط ذلؾ ،ك "بحار حكاية" لثبلثية الخطابية التركيبة في"

 . التزميف ك التفضية ثنائية ككذا لمممثؿ  كالتيماتيكية

 التركيبة في الداللية كالكحدات لبنيةا كدراسة معالجة الفصؿ ىذا في كتـ: الرابع الفصؿ-
 الصغرل المعنكية الكحدات دراسة خبلؿ مف كذلؾ ،"بحار حكاية" لثبلثية الداللية المنطقية

 استخمصنا الذم السيميائي المربع ك الباتيمية، ك الداللية الكحدات دراسة ك الداللة، في
 لممقكلة العبلقة عف بالكشؼ كذلؾ ةلمثبلثي السردية البنية في الكامنة الداللية الكحدات فيو

 األيديكلكجي األثر استخبلص خبلؿ مف الداللية كالقيـ البنية دراسة ثـ لمكحدات الداللية
 .  السكسيكثقافي كاألثر األكسيكلكجي كاألثر

 

 

 
 

 

 

 



 

 

-Résumé de thèse : 

Cette thèse porte sur l’étude de la théorie sémiotique narrative  

dans ses deux composantes ; sémiotique de l’action et  

sémiotique des passion  ,puis son application  à un corpus 

narratif,  à savoir la trilogie de Hanna Mina « al-Bahhâr« 

Ces précisions faites, il est important de présenter notre plan de 

travail, visant à découvrir  ce que la sémiotique   narrative a pu 

apporter le plus de sens possible au  texte narratif, ce travail est 

subdivise de la manière suivante  :  

- Le1
er

 chapitre : donne un aperçu de la sémiotique narrative  

de Greimas, plus particulièrement de la théorie Greimas   de la 

logique actantielle d’une  part et de la séquence narrative de bas 

d’autre parte. Notre approche privilégie la contextualisation  de 

la sémiotique  Greimas, dans ses référents multiples, 

linguistique et philosophique. 
- Le2

em
 chapitre : a pour but d’examiner  Le  parcours 

actantiels  et passionnel –étude  de la composante  narrative  

dans la trilogie – et recouvrira par conséquent  l’analysa du 

programme actantiel  et passionnel des acteurs  mis narration  

dans la trilogie. 
- Le3

em 
chapitre : tend  dégager les implication la composante  

discursive  dans l’ensemble de la trilogie et qui consiste  à 

préciser les rôles thématiques des acteurs en situer le 

déroulement dans le temps  l’espace                                  .
                                                  

-Le4
em

 chapitre : développe une  lecture profonde des structures  

élémentaires de la signification à partir du modèle logico-

sémantique  qu’est   le carre sémiotique . Notre approche de cette 

dimension nous permettra de cerner une certaine typologie es 

systèmes   de valeurs  idéologique et pathémique  enracines  dans la 

trilogie                                                                            .
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 334 األثر األيديكلكجي كاألكسيكلكجي لممفكظ الممثؿ. -1-2
 339 األثر السكسيكثقافي. -2
 345 خاتمة. -
 349 مسرد المصطمحات. -
 354 .ممخص الرسالة -
 357 قائمة المصادر كالمراجع. -
 367 فيرس المكضكعات. -

 

 
 


