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كلمة شكر
إلى أبً
إلى أمً
إخوتً وأخواتً
إلى زوجً وعائلته
إلى أساتذتً الكرام
وأخص بالذكر
األستاذ الفاضل أ.د .سطمبول ناصر الذي ّ
أطرنً وأشرف على بحثً هذا.
كما لم ٌبخل علٌنا بنصائحه وتوجٌهاته العلمٌة.
وأتقدم بأسمى عبارات الشكر واالمتنان للجنة المناقشة التً تحملت عناء قراءة هذا البحث وتصوٌبه.

ابراهٌمً خدٌجة

مقدمة

مقدمة

مقدمة
تنيض استراتيجية التحميؿ السيميائي عمى مرتكز جكىرم يستشرؼ عتبة النص
السردم بكصفو تجميا نسقيا لسيركرة داللية ،تصدر عف شفرة لغكية كفقا الشتغاالت
نصية ،كاشتراطات اجتماعية كثقافية ،يتييأ ليا التجمي ضمف عممية تكاشج عالئقية تشتبؾ
فييا شفرات النص السردم كرمكزه المنبثقة مف مرامي مخيمة المؤلؼ اإلبداعية الكاعية
كغير الكاعية مع كعي المتمقي كذلؾ ضمف حقؿ أك صيغة جدلية ،تتكشؼ مالمحيا
بتعاقد جكانبيا النسقية كأبعادىا السياقية.
التصكرات
كضمف التدافع الذم أحدثتو حدكد ىذه الجدلية ،تكلّدت مجمكعة مف
ّ

كالمناىج البحثية انس ّؿ جميا مف التحكؿ الفكرم الذم أرساه المشركع المساني البنكم  ،فكاف
ليا أف أنتجت منظكمة فكرية مترامية األفؽ ،ما لبث النقد المساني أف يجعؿ منيا حقال
مفاىيميا ككاقعة إجرائية

يستند إلى سطمتيا في التأسيس لمبادئ التحميؿ السيميائي

لألنساؽ السردية.
لقد انفتح الطرح السيميائي عمى أسس المنجز التأكيمي لألنساؽ السردية ،كذلؾ
بالبحث في كيفية تبنيف النص كآليات تشكؿ الداللة ضمنو ،مف خالؿ إف ارزه لعدد مف
المفاىيـ اإلجرائية المقترحة التي تشتغؿ عمى محاكرة النص كاستكناه عكالمو المضمرة عبر
تتبع تعاقبية السيميكزيس المؤدية إلى إنتاج الداللة ،كذلؾ بنزكعو إلى مبدأ المحايثة،
كتحميؿ تمؾ التعاقبات السميكزيسية بكصفيا وحدات بنوية مستقمة تحكـ مستكيات النسيج
النصي.

أ
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إف االتجاه السيميائي الذم تبناه غريماس وكورتيس يقكـ عمى منطمؽ تصكرم
يجنح إلى تقصي األنساؽ الدالة  ،انطالقا مف تطبيؽ مفاىيـ المسانيات في شكميا البنكم،
ارتكا از عمى نمكذج العكامؿ المستكحى مف تقنية الكظائؼ لمشكالني

فالديمير بروب ،

حيث يرتيف اإلجراء إلى استنطاؽ أكجو التشاكؿ كالتناقض كالتضاد

 ،كتكشؼ الحد كد

المضمرة كالمعا فم العميؽة لوحدات النص باعتبارىا كحدات ذات محمكالت إشارية

دالّة

تتمظير ضمف المتف الحكائي في ىيئة القرنية كالرمز كالسمة كاإليقكنة ،كتتعانؽ أغراضيا
العالماتية مع مكضكع الحياة االجتماعية لألفراد كالجماعات .

كضمف ذات الغاية ،فإف المتأمؿ في طبيعة األداة البحثية البنكية التي يقدميا ليفي
سترواش ضمف تحميمو لبنية األسطكرة بكصفيا نسقا سرديا ،مف خالؿ عزلو لتمؾ
الكحدات األسطكرية المصطمح عمييا بػ" :

صنافة تقابمية
األسطورييات" ككضعيا ضمف ّ

(خطية/عمكدية)  ،لـ يكف الغرض منيا تقصي دالالت النسؽ المحكي األسطكرم عند
اليكناف ،بمقدر ما كاف الغرض منيا الكقكؼ عمى فيـ مقنع لجممة العالقات القائمة بيف
تمؾ الوحدات البنوية (األسطكريات) كآلية التشاكؿ فيما بينيا ضمف بنية النسؽ السردم،
ليقفز اإلقناع كالتأكيؿ مف مستكل تقصي الدالالت النصية لمكحدات البنكية بكصفيا
عالمات كرمكز إلى الكشؼ عف جممة الترابطات التي تحدثو ىذه العالمات مع مجمكعة
السمككات أك الخاصيات الفكرية كالعقدية كالجمعية لممككف الفكرم اإلنساني.
كضف ىذا المعطى ،فقد انفتحت مناىج النقد األنثركبكلكجي في تعامميا مع
النصكص األدبية عمى أكليات المشركع السيميائي ،بكصفو حقال إجرائيا يتعامؿ مع
مختمؼ األنساؽ ضمف أطر عممية ،يركـ إلى الكقكؼ عمى طبيعة العالمة ،فإذا كاف
النص األدبي « نسقا خاصا مف العالمات المغكية يصدر عف الشيفرة المغكية كفؽ
اشتغاالت نصية معينة مف جية ،كيتكسط بيف الكاتب كالقارئ مف جية ثانية ،كيرتبط

ب
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بسياؽ لغكم كنصي كبمرجع داللي (نفسي كاجتماعي) مف جية ثالثة»"

 ،"1فقد كاف مف

الطبيعي أف يناؿ حظا كاف ار مف التحميؿ السيميائي.
إف ىذا االتجاه التحميمي الذم حرصت البنكية األنثركبكلكجية كالسميائية مف بعده
عمى تبنيو دفعيا لمعالجة مختمؼ األنساؽ السردية ،فكاف أف حاكلت البنكية
األنثركبكلكجية أف تحيط بمختمؼ المالمح الحكائية كالحكارية التي يتميز بيا المتف
السردم ،فالطرح البنكم بما يتكفر عميو مف إمكانيات كآليات إجرائية صمبة ،تساعد
الدارس عمى معالجة النسؽ السردم بعيدا عف ككنو "مرتعا لإلسقاطات الذاتية ،أك باعتباره
كرشة لممقاربات المكضكعية"

2

الجافة ،كذلؾ أف البعد االجتماعي الذم يطرحو النسؽ

السردم بعد عميؽ ،كلذا كجب التعامؿ معيا بحرص شديد.
كفي ضكء ىذا التكامؿ اإلجرائي بيف التكجييف ،تكلدت لدينا الرغبة لدراسة النص
السردم كفقا لما تكفره السيميائيات مف معطيات كاجرائية تعيف عمى تكشؼ مختمؼ
التمثالت لمرمز كالعالمة .كمف ثـ ،االنتقاؿ إلى استجالء المالمح ذات البعد
االنثركبكلكجي لجممة كحدات البينة الحكائية التي تشكؿ بنية النسؽ السردم ،باالعتماد
عمى اإلجراء الذم يقدمو ليفي شتروس.
كضمف ىذا التكجو البحثي ،جاء اختيارنا لمنص السردم الجزائرم ،بكصفو مدكنة
جاءت نتيجة لمتكجو الجديد الذم تبناه مشركع الكتابة الركائية المعاصرة في الجزائر،

 - 1المرابط عبد الواحد  ،السيمياء العامة كسيمياء األدب – مف أجؿ تصكر شامؿ ،-دار األماف ،الرباط ،منشكرات
االختالؼ ،الجزائر ،الدار العربية لمعمكـ ناشركف ،لبناف ،الطبعة األكلى ، 2010 ،ص. 110
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 -بن بوعزيز وحيد  ،حدكد التأكيؿ ( قراءة في مشركع أمبرتك إيكك النقدم) ،الدار العربية لمعمكـ ناشركف ،بيركت،

لبناف ،منشكرات االختالؼ ،الجزائر ،الطبعة األكلى. 2008 ،ص. 11

ج
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كالذم رسـ معالمو المتجددة بارتيانو إلى االستمياـ مف أحداث التاريخ كالتراث كالمكركث،
كما الكاقع .كلعؿ "محمد مفالح " مف خالؿ ركايتو شعمة المايدة  ،يقدـ لنا منج از حكائيا
نمكذجيا الفتا ،يقرع فيو باب مساءلة كمحاكاة

تاريخ الجزائر ،ارتأينا فيو المادة األنسب

لحقمنا التطبيقي الذم نسعى مف خاللو إلى تقفي أثر األبعاد االنثركبكلكجية لكحدات البنية
الحكائية ككذا تيمات نصو السردم ،كذلؾ مف خالؿ اخضاعو لمنمكذج اإلجرائي الذم
طرحو ليفي شتركس.
فكاف أف كقع اختيارنا عمى مكضكع عنكناه بػ:
البعد األنثروبولوجي لمبنية الحكائية لمنص السردي في ظل المقترح السيميائي
"رواية شعمة المايدة أنموذجا"
كقد جاء ىذا االختيار بناء عمى الطابع التساؤلي الذم انبثقت عنو اإلشكالية ،التي
نجمميا فيما يأتي:
 ما اآلفاؽ التحميمية التي يمكف أف يطرحيا الدرس السيميائي في سعيو لمكقكؼ
عمى األبعاد األنثركبكلكجية ؿلبنية الحكائية لمنسؽ السردم؟.
 إلى أم حد يمكف أف تتكافؽ طبيعة النسؽ السردم ذك المنبت العربي مع
النظرية السيميائية كآليات التحميؿ االنثركبكجي البنكم الغربي؟.
 ما ىي طبيعة النتائج التي يفرزىا التحميؿ البنكم االنثركبكجي مف خالؿ تفكيكو
لمنسؽ الحكائي الجزائرم؟ .
كبناء عمى طبيعة المساءالت ،جاء تكزيع فصكؿ منجزنا البحثي مشتمال عمى فصميف
نظرييف كثالث تطبيقي.
يعنى الفصؿ األكؿ الذم كسمناه " آليات التحميل األنثروبولوجي عبر األطروحات
كنو الكحدات البنكية مف حيث ىي قرائف ذات أبعاد
المسانية" حيث يعنى بآليات تكشؼ ّ

سوسيولسانية كأنثركبكلكجية ضمف تشكؿ النص السردم بكصفو نسقا جامعا ،يمكف أف

د
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ُيفكؾ إلى مجمكعة مف األنساؽ المجتزئة .كبغية اإللماـ بيذا المبحث ،ارتأينا أف ُيشذر

الفصؿ إلى عناصر بحثية جاءت عمى النحك اآلت:

 آليات التحميؿ االنثركبكلكجي عبر األطركحات المسانية. االنثركبكلكجيا كتجميات النسؽ. حضكر النسؽ في الدراسات المسانية. بنكية ليفي شتركس. التحميؿ االنثركبكلكجي لمنسؽ السردم.كلئف كاف الفصؿ األكؿ مف البحث قد عني بمرتكزات ما قدمو السند البنكم
األنثركبكلكجي عبر الطرح المساني ،فقد كاف لزاما عمينا أف ننعطؼ في الفصؿ الثاني
الذم كسمناه بػ :بػ :الطرح األنثروبولوجي وأوليات مشروع السميائيات السردية بالنظريات
كاألطركحات السيميائية التي صبت اىتماميا عمى جممة المقاربات التي أسس ليا المقترح
الشكالني ،حتى نتمكف مف الكقكؼ عمى التقاطعات التي انسمت منيا أكليات التحميؿ
السيميائي لمنسؽ السردم ،فكاف أف انبنى الفصؿ عمى مجمكعة العناصر التالية:
 السردية كالمقاربات السميائية بركب كنظاـ الخطاب العجيب ليي شتركس كحضكر النسؽ اإلرث الشكالني ألنساؽ السرد مقترحات غريمايس مقترحات ككرتيس.أما الفصل الثالث فقد كلجنا فيو إلى تطبيؽ إجراء التحميؿ البنكم ،حسب النمكذج
الذم اقترحو ليفي شتروس  ،الذم عمد فيو إلى تفكيؾ بنية النسؽ السردم إلى مصفكفات

ه
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عمكدية كأففية ،تُرتب فييا األنساؽ بحسب التيمات أك ( األسطوريات ) كالمتمثمة في جممة
المحممة بالدالالت ذات البعد األنثركبكلكجي.
القرائف المفظية
ّ
كيقدـ ليفي ىذه اإلجرائية في شكؿ خطاطات (جداكؿ) ،حيث أف القراءة األفقية
لصنافات األنساؽ تمكننا في استيعاب مكضكع النص السردم بكؿ كحداتو البنائية ،بينما
القراءة العمكدية لكؿ عمكد بمعزؿ عف أخر بسحب التيمة تمكننا مف تكشؼ العالقات
التي تؤدييا القرينة األنثركبكلكجية (القرابة ،الزكاج ،العرؼ ،المعتقد) ضمف النسؽ
السردم ،حيث تتيح لنا ىذه القراءة مكنة استنطاؽ البعد االنثركبكجي (

سوسيو-

اجتماعية) لتمؾ األسطكريات ضمف بنية نسقية مغمقة بعيدا عف احتماالت التأكيؿ
السياقي.
كينتيي البحث إلى خاتمة تتضمف ما تـ التكصؿ إليو مف خالؿ الدراسة كالتقصي
رست عمى إجابات لجمة المساءالت التي استُيؿ بيا بحثنا.
كفي األخير نقكؿ ىذا جيدنا ،فإف كفقنا في شيء مف ذلؾ فمف اهلل ،كاف أخفقنا
فمف أنفسنا ،كما نتقدـ بخالص االمتناف إلى الدكتكر بمقاسم هواري رئيس مشركع البحث،
كالى أستاذنا المشرؼ الدكتكر

سطمبول ناصر الذم أنار لنا طريؽ البحث ،كلـ يبخؿ

عمينا بسديد النصح كالتكجيو ،كفي ذات المقاـ نتكجو بأسمى عبارات االمتناف إلى أعضاء
لجنة القراءة كالمناقشة عمى ما بذلكه مف جيد في تصفح ىذا البحث كعمى ما سيقدمكه لي
كلمحضكر الكريـ ،مف نصائح كتكجييات كارشادات ،ىي زبدة خبرتيـ العممية.
الطالبة  :ابراهيمي خديجة.

و
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آليات التحليل األنثروبولوجي عرب األطروحات اللسانية

تصدير:
لقد اكتسب النص السردم حضكره الجدلي في سياؽ األطركحات النقدية
بمختمؼ تكجياتيا السيما السيميائية منيا ،فيك إذ يعد ضربا نصيا حكائيا ،يصكغ
مف خاللو الركائي "رؤيتو لعالمو كتاريخو كتطمعاتو كرغباتو صكغا رمزيا"

1

ضمف

مسار سردم " ،يسكنو ىاجس الترحاؿ إلى آفاؽ مف التشكؿ ال تحد ،مف خالؿ لغة
تتجاكز الكائف مف الصيغ كاألساليب كالدالالت"

2

المجردة ،لترتحؿ بالنص إلى

فضاءات تنأل بو عف مجرد التكثيؽ التاريخي التعاقبي ،أك التجسيد العياني لمكاقع
االجتماعي كاإليديكلكجي ،فالنص السردم "نسؽ لغكم يشتمؿ عمى دالالت كرمكز
كتخييؿ ،كمستقؿ بمككناتو كخصائصو عف بقية الخطابات األخرل ،كعف العالـ
الخارجي العادم ،كلكنو يحيمنا عبر العالئؽ المغكية كالداللية كالتخيمية إلى المجتمع
كاإلنساف كالككف" .3
ضمف ىذا الرأم ،باتت الحاجة ماسة لمقاربة تحميمية مف نكع خاص ،تتعامؿ
مع النص السردم بكصفو سيركرة نسقية داللية تمارس حضكرىا "ضمف تسنيف ثقافي
ىك حصيمة لكجكد مجتمع"  4ذم أبعاد حضارية كايديكلكجية ،تتكشؼ مالمحيا ضمف
مدار سردم يتعامؿ مع الكقائع المغكية "باعتبارىا إجراء دالليا ال تجميعا لعالمات
- 1عبد اهلل إبراهيم  ،السرد كالتمثيؿ السردم في الركاية العربية المعاصرة ،مجمة عالمات ،مكناس ،المغرب،
ع ، 16ص. 03

- 2بوشوشة بن جمعة  ،ارتحاالت السرد الركائي المغاربي ،مجمة عالمات،
السعكدية ،ج ، 56يكنيك  ، 2005ص. 370

النادم األدبي الثقافي ،جدة،

- 3فاضل ثامر  ،الصكت اآلخر ،الجكىر الحكارم لمخطاب األدبي ،دار الشؤكف الثقافية العامة ،بغداد ،العراؽ،

 ، 1992ص. 11

 - 4بنكراد سعيد  ،السيميائيات كمكضكعيا ،مجمة عالمات ،مكناس ،المغرب ،ع ، 16ص. 78
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متنافرة" ، 1فكاف أف تعززت السيميائيات بأطركحات تحميمية استشرفت أفؽ المعالجة
السيميائية السردية،

فقد "أتاحت الدراسات السيميائية

 Semioticsأك Semiology

الفرصة لتقديـ تصكرات جديدة في ىذا الميداف .إذ تحيمنا السيميائية إلى دراسة
العالمة  Signأساسا باعتبار أف المغة ،ككذلؾ كافة األعماؿ األدبية كالفنية كحتى
الممارسات كالطقكس االجتماعية ،ىي نسؽ عالمي معيف " .2
كاذا كاف المشركع السيميائي في مسعاه التحميمي لمنص السردم قد استند
عمى مرتكزات تأصيمية ،انبثقت أكلياتيا مف اإلرث الشكالني الركسي ،السيما تمؾ
األطركحات التي استقر عمييا " فـالدمير بـروب " فإف األنمكذج الذم قدمو " كمـود ليفـي
شتـراوس" يعد مقاربة سيميائية حاكؿ مف خالليا تطكيع الطرح البنيكم لتحميؿ النص
الركائي قصد إرساء دعائـ البنيكية األنتركبكلكجية ،التي ساىمت في انفتاح
السيميائيات السردية عمى أفؽ تحميمي ،استفاد مف أكليات الطرح المساني
كاألنتركبكلكجي ،كقد عبر " ليفي شتراوس في أكثر مف مكضع عف تطمعو لإلفادة مف
إنجازات عمـ المغة في الدراسة االجتماعية التي قاربت الدقة المكضكعية لمعمكـ
الطبيعية .كليذا فيك يرل أف العمكـ االجتماعية يجب أف تستخدـ أدكات كمناىج
العمكـ الطبيعية ،كأف األداة المالئمة لذلؾ ىي المغة" .3

 - 1بنكراد سعيد  ،السيميائيات كمكضكعيا ،ص. 78- 77

 - 2فاضل ثامر ،المغة الثانية في إشكالية المنيج كالنظرية كالمصطمح في الخطاب النقدم العربي الحديث،
ص. 15

 - 3فاضل ثامر  ،المغة الثانية ،ص  ، 147كينظر في ذلؾ ،كمكد ليفي شتراكس ،اإلناسة البنيانية ،ترجمة حسف

قبيسي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط  ، 1995 ، 01ص 43كما بعدىا.
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األنثروبولوجيا وتجميات النسق
لـ يكف لمقطيعة االبستيمكلكجية التي أحدثتيا المدرسة البنكية مع المنيج
الكصفي التاريخي ،أف تحقؽ كثبتيا إال بعد النجاعة التي أثبتيا الطرح التقابمي الذم
أقامو سكسير مف خالؿ عالقات تعادؿ بيف الصكتي كالتزمني كالفردم ،التي تؤلؼ
مجاؿ الكالـ ،كبيف النحكم كالتزامني كالجماعي التي تدخؿ في مجاؿ المساني"

1

ضمف كمية المغة ،بكصفيا نسقا ترميزيا تحكمو ثنائية التعاقب الديكركنية كاآلنية
السنكركنية ،إال أف المقترح قكبؿ بالتحفظ عند عمماء االجتماع كاالنثركبكلكجيا بالنظر
إلى العزؿ الذم أحدثو سكسير لمغة ،حيث فصميا عف إطارىا األدائي كالسمككي
كمككنيا الجمعي.
كىنا ،يذىب ليفي شتروس معقبا "تعممنا مف ماركس أف التزمني يمكف أف
يككف أيضا في الجماعي ،كمف فركيد أف النحكم يمكف أف يتـ داخؿ الفردم بالذات"،
كمرده في الرأم أنو مف الصعب أف نتعامؿ مع الكالـ بكصفو فعال فرديا بشكؿ
مطمؽ ،كيكفي أف نحيؿ ىذا السمكؾ إلى نسقو التكاصمي لندرؾ أنو مراس يحتكـ إلى
نسقية جماعية تتكف مف المرسؿ كالمرسؿ إليو كالمرجع أك المكضكع ،كما أنو ال
يمكف أف نصنؼ ذات الفعؿ ضمف السمكؾ الشعكرم بشكؿ مطمؽ

فمك كجدت

منظكمة شعكرية لما أمكف أف تنتج إال عف نكع مف "الجدؿ المعتدؿ" بيف عدد كبير
مف المنظكمات الالشعكرية التي تتعمؽ كؿ منيا بجانب أك بمستكل مف مستكيات
الكاقع االجتماعي  .كمف ىنا ،يتبدل لنا الترابط بيف ىذه الكحدات المتقابمة (تعاقبي/

 1كلود لًٌ شتروس  ،األنثروبولجٌا البنوٌة  ،تر :مصطفى صالح ،منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً،
دمشق 1983،ص29
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آني) (شعكرم /ال شعكرم) كىي ترابطات ال يمكف القبض عمييا إال بعد الكشؼ عف
العالقات التي تحكميا ضمف نسقيا.
كضمف ىذا المعطى ،عمد التكجو األنثركبكلكجي إلى البحث في العالقات
القائمة بيف الكحدات البنكية داخؿ النسؽ ،بطريقة تسمح بتقفي أثر العالمات أك
السمات التي تشترؾ فييا تمؾ الكحدات في آنيتياػ كيمكف لنا أف ندلؿ ليذا المسعى
باإلجراء الذم نيجو ليفي ستراوش الذم أخضع المكركث االنثركبكلكجي الذم كرثو
عف أسالفو لنقد صارـ كدقيؽ مف كظيفية مالنوفسكي الى تجربة فريزر كطريقتو في
أنثركبكلكجية تعطي األكلكية لمتزامف

البح ث عف المتشبيات حيث يرسي قكاعد
كالنسؽ عمى حساب التعاقب أك التطكر .1

كفي في ضكء ىذه الجدلية ،فإننا ندرؾ بأف االتفاؽ الحاصؿ بيف عمماء المغة
كعمماء األنثركبكلكجيا حكؿ طبيعة كشكؿ النسؽ الذم يحكـ بنية المغة ،لـ يشمؿ
طبيعة البحث في العالقات التي تتكلد ضمف ىذا النسؽ .فإذا كانت تمظيرات
النسقية النحكية تبدك كاضحة مف خالؿ الترباطات المنطقية المتعاقبة التي تؤدييا
كحدات المغة فيما بينيا ،فإف الكقكؼ عمى تجميات ىذا النسؽ في ظؿ التمثالت
الفكرية كالداللية التي تؤدييا الكحدات البنكية لمغة بكصفيا عالمات تكاصمية تبدك
أكثر إضمارا ،حيث يصبح أمر القبض عمى مفاصؿ النسؽ أكثر تعقيدا ،كىنا يعمف
ليفي شتروس عف صرامة الطرح األنثركبكلكجي في الكشؼ عف تمؾ التمثالت
قائال ":نحف نتصكر االنثركبكلكجيا إذا أنيا الشاغؿ الحسف النية ليذا المجاؿ مف عمـ

 - 1مهٌبل عمر ،البنكية في الفكر الفمسفي المعاصر ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الطبعة الثانية، 1993 ،
الجزائر ،ص . 43
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العالمات الذم لـ يطالب بو عمـ المغة مف قبؿ"  ،1مبر ار رأيو بانفتاح األنساؽ التي
تؤدييا الدالالت كالصكر الذىنية لمعالمة عمى معالـ أكسع ،ككنيا تتعانؽ مع المككف
النفسي (الشعكرم كالالشعكرم) كاالجتماعي (الكاعي كالالكاعي) لإلنساف .كاذا كاف
الناس يتكاصمكف برمكز كعالمات ،كفي االنثركبكلكجيا ،التي ىي حديث اإلنساف مع
اإلنساف ،كؿ شيء رمز كعالمة  ،2 .كىنا ،يسكؽ كورتاس مجمكعة مف العكائؽ التي
تقؼ عائقا أماـ مف يحصر الحقؿ السيميائي في التكاصؿ ،أكليا صعكبة تحديد نية
التكاصؿ" .3
كفي ضكء ىذه الحقيقة ،أخذت فجكة االختالؼ في االتساع ،بخاصة حينما
انتقؿ البحث عف دالالت العالمات بكصفيا أشكاالت تكاصمية ضمف أنساؽ أدبية
عمى نحك النصكص المحكية كالسردية ،حيث تأخذ العالمة بعدا إبداعيا تبتعد فيو
عف الثبكتية كاالستقرار ،كعميو ،فقد كاف مف الطبيعية أف يمجأ البنيكيف (الشكالنيكف)
إلى البحث عف بديؿ يمكف أف ينظـ ىذه البنى المفتكحة ،فكاف أف قدـ
نمكذجو الكظيفي معتمدا عمى نسؽ السردية ال

فالدير بروب

السرد  narrativitéبكصفيا سندا

إجرائيا ُيمكف مف القبض عف الثابت البنكم بعيدا عف تفريعات الداللة كالقصدية
الالمتناىية ،فكانت الدراسة ضميا بركب في كتابو

"مرفولوجيا الحكاية " األنمكذج

المفصؿ بيف النسقية المسانية كالنسقية األدبية .كذلؾ مف خالؿ تثبيتو لبنية النص
السردم مف حيث الشكؿ القابؿ لمفيـ كبالتالي إمكانية إخضاعيا لمتحميؿ اآلني،

 1كلود لًٌ شتروس  ،األنثروبولجٌا البنوٌة  ،ص . 17

 - 2المرجع نفسو  ،ص 21
 - 3داٌري مسكٌن ،سٌمٌائٌات جوزٌف كورتاس  ،رسالة ماجستٌر  ،إشراف أحمد ٌوسف  ،جامعة وهران ،
J Courtes, introduction a la sémiotique
السنة الجامعٌة  ، 2008/ 2007ص  ، 20نقال عن
narrative et discussive
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كمقابؿ ذلؾ ابتداعو لبديؿ الكظيفة  Fonctionكالفعؿ  Actionكامكانية إخضاعيا
لمتحميؿ التزامني التعاقبي.
بروب ونظام الخطاب العجائبي:
يعد الممحظ التحميمي الذم استقرت عميو المدرسة الشكالنية في سعييا
لكضع معالـ دراسة محايثة لممبنى الحكائي ،سندا قرائيا ميد السبيؿ النبثاؽ مقاربة
مكرفكلكجية ،ساىـ مف خالليا " فـالدميـر بـروب " في تأسيس مشركع بنيكم انغمؽ عمى
زكايا النص السردم ،فرفض اإلحالة إلى ما ىك خارج األنمكذج المغكم ،كعكؼ عمى
"مساءلة النص في ذاتو كلذاتو مف خالؿ بنيتو الشكمية"

 ،1فكانت محاكلتو بذلؾ

مشركعا بنيكيا حاكؿ مف خاللو "فـالدميـر بـروب " أف يصؿ بيف األنتركبكلكجيا كعمـ
المغة لصياغة المالمح البدئية لمسيميائيات السردية .
فـالدميـر بـروب " المجاؿ لقراءة المتكف

كقد فتح ىذا التصكر الذم تبناه "

السردية قراءة نسقية محايثة ،تنأل بالتحميؿ عف معيارية التصنيؼ الخارجي ،كتنبذ
المقاربة التاريخية السياقية التي ينحصر مدىا ضمف أفؽ التعقب لمجذكر التأصيمية
ألشكاؿ الخطاب الفمكمكرم ،كىك ما نممح صداه مف خالؿ إق ارره:

"فنحف ال نحفؿ إال

بالمسائؿ التي تخص عمـ المكرفكلكجيا .كلقد أىممنا -بشكؿ خاص -حقؿ البحكث
التاريخية الشاسع"  ،2فيذه البحكث كفقا لرؤيتو يمكف "أف تبدك أكثر إمتاعا مف
البحكث المكركفكلكجية [ ]...كلكننا نؤكد أنو ما لـ تقـ دراسة مكركفكلكجية صحيحة
 - 1بنكراد سعيد  ،السيميائيات السردية ،ص. 17

 - 2فالدمير بروب  ،مكرفكلكجيا القصة ،ترجمة عبد الكريـ حسف ،كسميرة بف عمك ،دار شراع لمدراسات كالنشر
كالتكزيع ،دمشؽ ،سكريا ،ط ، 1996 ، 01ص. 34
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فإنو ال يمكف أف تقكـ دراسة تاريخية جيدة ]...[ .فالمؤرخ الذم ال خبرة لو بالمسائؿ
المكركفكلكجية لف يبصر التماثؿ في المكضع الذم يكجد فيو حقا ،كسييمؿ كجكه
التكافؽ التي لـ يكف قد الحظيا عمى الرغـ مف أىميتيا الشديدة بالنسبة إليو ،كعمى
العكس مف ذلؾ ،فحيف يعتقد المؤرخ أنو كقع عمى تشابو ما ،سيككف في كسع
المكرفكلكجي أف يتبيف لو أف الظكاىر التي قارف بينيا إنما ىي في غاية التبايف " .1
إف ىذا المسعى التحميمي الذم تنكر مف خاللو "

فـالدميـر بـروب " لمتكجو

التاريخي يتماشى مع النزكع العممي المادم الفاعؿ في العمكـ الطبيعية ،لتحقيؽ
أقصى درجات الدقة كاالنضباط .كمف ثـ استقى " بـروب " مصطمح ( مورفولوجيا ) مف
الحقؿ الطبيعي لمعمكـ النباتية ،فإذا كانت المكرفكلكجيا تعنى بدراسة األشكاؿ بحسب
تحديد " بـروب"  ،فإف ىذا المممح ينطكم عمى صبغة عممية تتبدل مف خالؿ

"دراسة

األجزاء المككنة لمبنية كعالقة ىذه األجزاء بعضيا ببعض ،كعالقة كؿ جزء منيا
بالمجمكع ،كبشكؿ آخر ،فإنيا تعنى بدراسة بنية النبتة"

 .2كعميو فإف استراتيجية

التحميؿ المحايث لألشكاؿ القصصية كالنماذج السردية "أمر ممكف في ميداف القصة
الشعبية كالفمكمكرية ،كبنفس الدقة التي تضاىي مكركفكلجيا التشكيالت العضكية" .3
كيتضح مف خالؿ ىذه المعالجة أنيا تنساؽ صكب التقسيـ الذم أرسى
4

دعائمو " دي سـوسير" مف خالؿ معالجتو لمغة بذاتيا كألجؿ ذاتيا "  ،فإذا كاف "دي
سـوسير" قد ارتيف إلى ثنائية (لساف/كالـ) لصياغة معالـ مشركعو المساني ،بحيث
 - 1فالدمير بروب  ،مكرفكلكجيا القصة ،ص . 35
 - 2المرجع نفسو ،ص. 15

 - 3المرجع نفسو ،ص. 15
4
- Voir : De Saussure. Cours de linguistique générale. Ed, Talantikit- Bejaia 2002,
p280.
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تعامؿ مع المساف بكصفو بنية لغكية ثابتة كامنة في الالكعي الجمعي "  ،1بينما أحاؿ
الكالـ إلى كاقعة إنجازية كممارسة فعمية لمعطيات المساف

 ،فإف "بـروب" حاكؿ أف

يستند إلى ىذه المفارقة المسانية ليستجمي البنى الثابتة كاألنساؽ التي استقرت في بناء
مجمؿ الحكايات الشعبية ،فالثكابت التي تشكؿ العناصر األساسية في النص الحكائي
ىي الـوظائف الثابتة " ،كلعؿ ىذا التحديد ىك ما يسمح بالقكؿ إف

بروب يتعامؿ مع

ىذا النظاـ باعتباره أشكاال ككنية منظمة لمفعالية السردية بشكؿ سابؽ"  ،2كما تتعامؿ
المسانيات مع المساف بكصفو تكاضعا اجتماعيا منظما لمفعالية المغكية ،ككجكد ىذه
الكظائؼ الثابتة يطرح إمكانية الحديث عف "بناء نمكذج نظرم عاـ يستكعب في
داخمو كؿ التنكيعات التي تتكفر عمييا الحكايات الشعبية مف خالؿ تحققاتيا
المختمفة"  3في الكاقع السردم ،حيث تتبدل االستخدامات الشخصية كتتبايف مف قاص
إلى آخر.
ضمف ىذا المقترح ،عكؼ "

بـروب" عمى احتكاء المنجز السردم لمحكاية

الشعبية السيما الخطاب العجـائبي منو " ،"4تبعا ليذه الييمنة النصية تبنى
إجرائية "عزؿ األجزاء المككنة لمقصص العجيب"

5

"بـروب"

عمى نحك منيجي شكمي يفتح أفؽ

دراسة عممية لفف الحكايات العجيبة عبر الكظائؼ السردية المتحكمة في سيركرتيا
 - 1ينظر :تمام حسان ،المغة العربية معناىا كمبناه ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،المغرب ، 1994 ،ص، 32كعبد
السالم المسدي  ،التفكير المساني في الحضارة العربية ،الدار العربية لمكتاب ،ط

 ، 1986 ، 02ص  246كما

بعدىا.

 - 2بنكراد سعيد  ،السيميائيات السردية ،ص. 21
 - 3المرجع نفسو ،ص. 21

 - 4صرح " بروب " أنو عقد كتاب " مورفولوجيا القصة " لدراسة القصص العجيب ،كىك ما يتبدل مف خالؿ قكلو:
"ىذا الكتاب مخصص لقصص العجيب .ككجكد القصص العجيب كفئة خاصة ىك ما نسمـ بو كفرضية عمؿ

ضركرية" فالدمير بروب ،مكرفكلكجيا القصة ،ص . 36
 - 5فالدمير بروب  ،مكرفكلكجيا القصة ،ص . 36
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بتقسيـ "الجسماف "  " Corpusالقصصي إلى عدة أقساـ ،أم تصنيفو " 1تصنيفا دقيقا
يعكس نظاما " مف العالمات الشكالنية البنيكية كما ىك الحاؿ في العمكـ األخرل،
كإلنجاز ذلؾ ينبغي دراسة ىذه العالمات"  2دراسة محايثة ،تمتاح أكلياتيا مف االنغالؽ
عمى حيثيات نسؽ الخطاب السردم.
في ظؿ ىذا الطرح اشتغؿ "

بـروب" عمى استجالء الكظائؼ الثابتة

لمخطاب العجائبي "  ،"3فكاف أف لجأ إلى إجرائية تصنيؼ تحترـ خصكصية النظاـ
العالماتي لمقصص الشعبية ،تنأل عف التصنيؼ التقميدم المألكؼ "الذم يميز بيف
القصص العجيب كقصص الحيكاف"  ، 4أك التقسيـ الذم يرتيف إلى المكضكع الذم
تطرحو ىذه القصص ،فيذا النكع مف التقسيمات –مف منظكره " -مستحيؿ تماما مف
حيث المبدأ ،كالبد مف إعادة النظر فيو-بدكره -كما ىك األمر بشأف التقسيـ إلى
فئات ،فممقصص خصكصية تكمف في أنو يمكف نقؿ األجزاء المككنة

Parties

 Constitutivesلكؿ قصة إلى قصة أخرل دكف أدنى تغيير " .5
كبعد أف تييأ

لبـروب معاينة جميع الحاالت المفردة لممبنى السردم لمائة

حكاية –مكضكع االشتغاؿ ،-كالمقارنة بيف الكظائؼ التي تتشكؿ منيا مجمكع
الحكايات الشعبية المدركسة ،اشتغؿ

"بـروب" "عمى اختزاؿ العناصر التي تتكرر،

 - 1فالدمير بروب ،مكرفكلكجيا القصة ،ص . 20
 - 2المرجع نفسو ،ص . 22

 - 3يرل " فالدمير بروب " أف القصص العجيب :ىي القصص التي تسند –كبكؿ يسر -األفعاؿ نفسيا إلى البشر
كاألشياء كالحيكنات .كىذه القاعدة ممحكظة خصكصا في القصص العجيب .فالدمير بركب ،مكرفكلكجيا القصة،
ص . 21

 - 4فالدمير بركب ،مكرفكلكجيا القصة ،ص . 21
 - 5فالدمير بركب ،مكرفكلكجيا القصة ،ص  ، 23كينظر سعيد بنكراد ،السيميائيات السردية ،ص. 18
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ككذلؾ العناصر التي ليس ليا حضكر ثابت في مجمكع الحكايات أك أغمبيا ،ثـ
تككف ما يمكف تسميتو بالبنية الكظيفية العامة لمحكايات
كضع سمسمة مف المتتاليات ّ

العجيبة"  ، 1فكاف أف استقر عمى إحدل كثالثيف كظيفة ثابتة ،تعكس ديمكمة العناصر
في الحكايات الشعبية كقصص المغامرات الخيالية الركسية المدركسة ،كمف ثـ فإف
األخذ بفكرة ديمكمة العناصر كثباتيا في الخطاب

العجائبي يستدعي اإلقرار بأف

" الكظائؼ ىي الخالقة لمشخصيات ،كليس العكس ،كما قد يكىـ بذلؾ خالؿ المعطى
الظاىرم لمنص .كمف ىنا ،فإف الكظيفة ال تكترث لمشخصية المنفذة ليا ،عمينا
االكتفاء فقط بتعيينيا مف خالؿ اسـ"

2

يعبر عف دائرة الفعؿ الذم تقع فيو عمى نحك

يشير إلى إمكانية « ضـ مجمكعة مف الكظائؼ إلى بعضيا البعض بخمؽ دائرة فعؿ
محددة لشخصية بعينيا ،كعدد ىذه الدكائر يتناسب مع عدد الشخصيات الفاعمة
داخؿ الحكاية ،كىذا العدد محدكد ال يتجاكز سبع دكائر ،ككؿ دائرة تحدد فعال معينا
تقكـ بو شخصية معينة"  ،3كقد حصر "بـروب" ىذه حقؿ عمؿ ىذه الدكائر بحسب
األفعاؿ التي تؤدييا عمى النحك اآلتي" :"4
- 1دائرة فعؿ المعتدم أك الشرير.
- 2دائرة فعؿ المانح أك المزكد.
- 3دائرة فعؿ المساعد.
- 4دائرة فعؿ األميرة أك الشخصية مكضكع البحث كأبييا.
- 5دائرة فعؿ الطالب.

 - 1لحميداني حميد  ،بنية النص السردم ،مف منظكر النقد األدبي ،المركز الثقافي العربي لمطباعة كالنشر،
الطبعة  1991 ، 1ص. 28

 - 2بنكراد سعيد  ،السيميائيات السردية ،ص. 19
 - 3المرجع نفسو ،ص. 22

 - 4ينظر ،فالدمير بروب  ،مكرفكلكجيا القصة ،ص  ، 98- 97ك بنكراد سعيد  ،السيميائيات السردية ،ص. 22
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- 6دائرة فعؿ البطؿ.
- 7دائرة فعؿ البطؿ المزيؼ.
في ظؿ ىذا المممح مف الطرح ،الذم اىتدل فيو "

ب ـــروب " إلى الحقكؿ

الداللية الني يقكـ عمييا مدار اشتغاؿ الكظائؼ الثابتة ،اخترؽ "

بــــروب" فضاء

باطنيا حاكؿ مف خاللو الكقكؼ عمى الكيفية التي يتـ بمقتضاىا تكزيع الشخصيات
عمى الكظائؼ ،فيك إذ يصرح عمنا أف دراستو "ال تنطبؽ إال عمى الكظائؼ بحد
ذاتيا-دكف الشخصيات التي تنفذىا ،أك األشياء التي تخضع ليا"-

 ،1فإنو ال يمبث

أف يقر بكجكب تفحص االستراتجية التي ترتيف إلييا الشخصيات ككيفية تكزيع
الكظائؼ عمييا"  ، 2عمى نحك ما تييأ لنا تمثمو مف خالؿ المخطط التشجيرم اآلتي:

 - 1فالدمير بروب ،مكرفكلكجيا القصة ،ص . 97
 - 2ينظر :المرجع نفسو ،ص . 97
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A
اإلساءة

H
المعركة وأنواع الصراع األخرى ضد البطل
P,
المطاردة
D
التحضير لألداة السحرية

CT
الرحيل من أجل البحث

P,
المطاردة

H
المعركة وأنواع الصراع األخرى ضد البطل

A
اإلساءة

T
تجمي البطل

N
إنجاز المهمات الصعبة

Rs ,
النجدة أثناء المطاردة

K
إصالح اإلساءة أو سد الحاجة

G
نقل البطل في الفضاء

F
وضع األداة السحرية تحت تصرف البطل

Enég ,
مطالب المانح

CT
الرحيل من أجل البحث

Bإرسال البطل
L
االدعاءات الكاذبة

حقل اشتغال الطالب

E
رد الفعل عمى مطالب المانح

الشرير

المزود
W
الزواج

حقل اشتغال المعتدي أو
حقل اشتغال المانح أو
حقل اشتغال المساعد
حقل اشتغال األميرة

حقل اشتغال البطل المزيف
CT
البطل الباحث

حـقـل اشتغـال الوظـائف

حقل اشتغال البطل
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إف الترسيمة المثبتة أعاله تفضي إلى مالمح االنتظاـ لمختمؼ الحقكؿ التي
تشتغؿ فييا الكظيفة ،كما ينبثؽ عنيا مف تأطير ألفعاؿ الشخصيات التي تؤدييا في
الخرافة الركسية كاألكركبية ،فيذه القصص إذ تنتمي "لنفس المناخ التقافي [ ]....يمكف أف
تستعمؿ كنمكذج لتحميؿ األدب األتكنكلكجي بشكؿ عاـ

" .1كمف ثـ عدت ىذه الترسيمة

بمثابة نمكذج تحميمي سردم عالمي ،يمكف أف يعيف عمى التقفي البنيكم المحايث لمجمؿ
الحكايات الشعبية.
حضور النسق يف الدراسات اللسانية :
بروب  ،تتجمى أمامو حقيقة تجاكزه لمؤدل

إف المتأمؿ في المقترح الذم قدمو

عده مخمفا متغي ار ال يمكف االرتياف إليو في البناء الفني
المضمكف في البنية السردية كقد ّ
لممحكي ،إال أف ىذا التجاكز القى االعتراض عند الكثير مف الشكالنيف ذاتيـ ،فقد

كصؼ

إيخنباوم المقاؿ الذم كتبو شموفسكي كالمكسكـ بػ "الفن نسق" بأنو :كاف أشبو بميثاؽ
لممنيج الشكمي ،لقد فتح الطريؽ أماـ تحميؿ مممكس لمشكؿ،

أف تشولفسكي أظير
ذلؾ ّ

لألدب،كقع د لمفارقة المغة الشعرية كالمغة
فيو الفارؽ بيف التصكر الشكمي كالتصكر الرمزم
ّ
أف اإلحساس بالشكؿ يبدأ لما يتـ تصكر العمؿ الفني باعتباره نتيجة
اليكمية،كأكضح ّ
لمجمكعة أنساؽ يفتؿ بعضيا في بعض إلقامة الصياغة النيائية لمشكؿ

 .ليصبح العمؿ

الفني مضاىيا لمفيكـ البنية بكصفيا " منظكمة عالقات كق كاعد تركيب كمبادلة تربط بيف
مختمؼ حدكد المجمكعة الكاحدة بحيث يتحدد المعنى الكمي لممجمكعة مف خالؿ المعنى
األـ لمعناصر ذاتيا"  .2كمف ثـ ،فقد تجاكز ثنائية الشكؿ كالمضمكف ،كقد اعتبركا الشكؿ

 - 1الدوهو محمد ،سيميائيات الذات الكاتبة ،في الركاية العربية بعد  ، 1967مجمة عالمات ،مكناس ،المغرب ،عدد ، 21
ص . 120

 - 2مهيبل عمر ،البنكية في الفكر الفمسفي المعاصر ،ص . 17
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عالمة لمداللة كأساس المعنى،

فمف خالؿ الشكؿ يبدك المعنى مبينا كيتجمى في آثاره
كييتمكف

الفنية كالجمالية كالمغكية كالنصية ،ككانكا يرجحكف كفّة الشكؿ عمى المضمكف،

باألبنية كاألنساؽ كالخطاطات التجريدية كذلؾ عمى حساب المضمكف الذىني كالعاطفي

كاإلنساني .
إف التقابؿ الضدم الذم كانت تؤديو ثنائية الشكؿ كالمضمكف ،كاف جكىره التناظر
التقابمي بيف الكظيفة التكاصمية كالتبميغية لمغمة كالكظ

مفة اإلبداعية لألدب ،حيث ترتيف

األكلى إلى صرامة النسؽ البنكم المعيارم ،كترتيف الثانية إلى أنساؽ التأكيؿ كالداللة،
كضمف ىذا التعدد في حصر التأكيؿ كالمعنى ،عمد األلسنيكف إلى البحث عف اآلليات
األنسب لحصر ىذه األنساؽ التأكيمية بكصفيا بنى متركاحة بيف المفتكح كالمغمؼ ،كرغـ
ىذا التعدد إال أف الطركح المسانية اتفقت عمى إجراء جامع يمكف أف نمخصو في

:

- 1إدخاؿ مفيكـ النسؽ حيث تكؼ الحدكد عف أف تؿ كيانات معزكلة ،كيتـ النظر
إلييا كعناصر مترابطة لكؿ مبنيف.
- 2االنتقاؿ مف المستكل القصدم لألفراد الناطقيف إلى المستكل القصدم الذم تييمف
عميو قكانيف النسؽ ،فعقالنية النسؽ األلسني ىي عقالنية غير قصدية.

1

كارتيانا ليذه اآللية ،تكمف الكثير مف ركاد البنكية يتقدميـ ركالف بارت مف الربط
بيف جممة األنساؽ المسانية المغكية كباقي األنساؽ االجتماعية المرتبطة بالحضكر النفسي
كاالجتماعي لألنساؽ" ،يتساءؿ

بارث عف ماىية الكتابة فيقكؿ /إف المغة مجمكعة مـ

التعميمات كالعادات المشتركة بيف كؿ الكتاب في فترة ما ،معنى ذلؾ ،إف المغة مثؿ
الطبيعة تمر جميعيا عبر كالـ الكاتب دكف أف تعطيو أم شكؿ ،إنيا بمثابة دائرة مجردة

 - 1مهيبل عمر ،البنكية في الفكر الفمسفي المعاصر  ،ص . 21
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مف الحقائؽ"  1جاعال بيذا مف لغة الكتابة نسقا عالماتيا منظما لجممة مف العالقات
المنطقية .كعميو ،فإف القبض عمى نسؽ البنية التأكيمية التي تؤدييا تمؾ المغة لف يتأتى إال
مف خالؿ تكشؼ جممة األنساؽ العالماتية التي تحمؿ ضمنيا كفؽ تحميؿ سيميائي
محض.
إستراتيجية التحميل السردي لدى بارت:
بارت عمى األخذ بمسألة السرد في أثرل

تقكـ استراتيجيو التحميؿ السردم لدل

مكسكعة شمكلية يتغاض نسيجيا ضمف معنى محدد ،األمر الذم يؤتيو مكنة احتراؽ
األجناس الفنية عمى اختالؼ تمثيالتيا كمرجعياتيا المنطقية المندرجة تحتيا فيك "حاضر
في األسطكرة ،الخرافة ،المثؿ ،الحكاية ،القصة القصيرة ،الممحمة ،التاريخ ،التراجيديا،
المأساة ،الممياة ،المسرح اإليمائي كما في المكحة الممكنة (المكحة القديسة

أورتوال لمفناف

كارباكتشو) ،كالراجمة الزجاجية كالسينما كالفنكف المنزلية ،كالحدث المتنكع كالمحادثة" .2
كفي ضكء ىذا الطرح ،يكتسب السرد أفقا مكسكعيا ،بحيث أف معالـ االختالؼ بيف
األجناس كاألنكاع األدبية كالفنية ال تحكؿ دكف الكاجدة ضمنيا ،كأماـ ىذا الفيض الككني
ينطرح عمى بارت اإلشكاؿ اآلتي "أيمكف أف تؤكؿ ككنية السرد إلى عدمية المعنى ؟ كالى
أم حد يمكف أف تسيـ اطالعيتو في اعتباط اإللماـ بو ضمف مرتكز محدد؟ ككيؼ يمكف
أف تعارض بيف الركاية كالقصة ،كالحكاية باألسطكرة ،المأساة بالمسرحية الدرامية دكف
االرتكاف إلى النمكذج المشترؾ؟ .3

1

روالن بارث ،درجة الصفر لمكتابة ،ترجمة محمد برادة ،الشركة المغربية لمناشريف المتحديف ،دار الطميعة بيركت ،

الطمبة األكلى  ، 1971 ،ص 32

 - 2روالن بارث ،النقد البنيكم لمحكاية ،تر :أنطكاف أبكزيد ،منشكرات عكيدات ،بيركت ،ط  ، 1988 ، 1ص. 91
 - 3ينظر :المرجع نفسو ،ص. 92
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ينتيي بارت ضمف ىذا التساؤؿ إلى ما كرد لدل الشكالنييف الركس ،بروب ،وليفي
شتراوس مف محاكلة الستيعاب المكضكع ضمف مقترحيف

*1

كبيف التركيبي ف األكثر

بساطة ،كال يمكف ألحد أف يركب (ينتج) سردا دكف العكدة إلى نسؽ ضمف كحدات
كق كانيف".2
نمثؿ ليما بالمخطط اآلتي:

السرد

السرد بوصفه بنية قابلة للتحليل

السرد بوضعه تكرارا بسيطا لألحداث

يستدعي

فض المسألة يستدعي

نسق ضمني

الفن+الموهبة+الكل األسطوري

وحدات +قوانين
مخطط توضيحي :استراتيجية تحميل السرد لدى الشكالنيين الروس
كفي مقابؿ ىذا المعطى يتمثؿ بارت إلى ما "يسميو األلسنيكف األمريكيكف (نظرية)
كأف ييبط بعد ذلؾ ركيدا ركيدا ،ابتداء مف ىذا النمكذج إلى األنكاع التي تشترؾ بالنمكذج
كتفترؽ عنو في اآلف ذاتو كلف يجد ىذا التحميؿ * ،الذم ترفد قأداة كحيدة لمكصؼ تعدد

*

كفي ىذا اؿصدد يقكؿ بارث "كحتى نبقى عند حدكث الفترة الحالية ،عممنا الشكالنيكف الركس ،منيـ

بروب ،وليفي

شتراوس أف نحصر المعضمة التالية :إما أف يككف السرد تك ار ار بسيطا ألحداث كفي ىذه الحاؿ ال يسعنا البت بالمسألة
إال بعد أف نعكد إلى الفف كالى مكىبة كعبقرية الراكم (أم المؤلؼ) ك

أنيا تممؾ باإلشتراؾ مع سردات أخرل بنية قابمة لمتحميؿ .
 - 2روالن بارت ،النقد البنيكم لمحكاية ،ص . 93
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السردات ،كتنكعيا التاريخي كالجغرافي كالثقافي

إالّ عبر مستكل ىذه المطابقات

كاالقتراحات التي نكتشفيا ضمف السردات ذاتيا"  .1كألجؿ ىذا أصبحت النظرية ضركرة ال
مناص عنيا في كصؼ كتصنيؼ السرديات المنفتحة

عمى رحابة المتعدد.كمضيا في

تيسير التحميؿ السردم كىب بارث المسانيات مكنة األخذ بـ سالؾ التأسيس لمتحميؿ السردم
حيث أكرد مبادئ كترتيبات عامة لمتحميؿ منيا:
مبدأ الصورية:
كذلؾ أننا

يستمد ىذا المبدأ أصكلو مف "التعارض السكيسرم بيف المغة كالكالـ،

نعتبر كؿ محكي ( لنذكر بأف عدد المحكيات التي أنتجيا اإلنساف في العالـ كفي تاريخ
شعكب األرض قاطبة ال حصر لو) في ىذه الكتمة المتنافرة ظاىريا مف المحكيات ىك
الكالـ بالمعنى السكيسرم أم رسالة كاحدة مف لغة عامة لمسرد ،كلغة السرد ىذه مف
الممكف تبينيا في كراء المغة يحصر المعنى أم تمؾ التي يدرسيا المسانيكف"

2

كالمخطط

اآلتي يكضح ما سمؼ عرضو:
السرد  الكالـ = المسانيات
لغة السرد  المساف=المسانيات
كفي ىذا السياؽ يتعرض

بارث إلى الجممة بكصفيا أقصى حد يمكف لمسانيات

التكقؼ عنده إذ " ال يسع األلسنية أف تتخذ ليا غاية أك مكضكعا لرفع الجممة إذ بعد
الجممة ليس مف جمؿ أخرل كاذا يصؼ عالـ النبات الزىرة ،ينأل عف كصؼ الباقة" .3

 - 1روالن بارث ،النقد البنيكم لمحكاية ،تر :أنطكاف أبكزيد  ،ص . 92

ت ارة كاإلنجيؿ كالقصة القصيرة) تر كنقد :عبد
 - 2ينظر روالن بارث  ،التحميؿ النصي (تطبيقات عمى نصكص مف اؿ ك

الكبير الرقاوي ،دار التككيف ،سكريا /ط  ، 2009ص. 26

 - 3روالن بارث ،النقد البنيكم لمحكاية ،تر :أنطكاف أبكزيد ،ص . 93
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كصكب ىذا المنحى  ،يرد الخطاب أكسع مف استيعاب المسانيات ما يجعؿ ىذه
األخيرة تقع في حرج الفيض  .كعميو ،ليصيح لزاما البحث عف صياغة فرضية عمؿ تيسر
سبؿ التحميؿ السردم تضع نصب عمميا أف النص " كالـ يحيؿ عمى لغة ،كرسالة تحيؿ
عمى نسؽ كانجاز يحيؿ عمى كفاية كجميع ىذه مف ألفاظ المسانييف .إف التحميؿ البنيكم
لمسرد ىك في أساسو كتككينو مقارف ،إنو يبحث عف أشكاؿ ال في مضمكف ...لف يككف
ذلؾ لشرح ىذا النص بؿ لمكاصمة ذلؾ النص مثؿ باحث يجمع مكادا لنشيد قكاعد
نحكية 1"...كمف ضمف ما يمكف أف يؤكؿ إليو ىذا الطرح ىك أف التحميؿ النقي يت

عدل

جاىزية المنجز البالغي الكالسيكي في التعامؿ مع النص انطالقا مف الشركح المجاكرة
ـ ف لدنو مختمؼ المحكيات  .كتمبية ليذا

لو ،إلى استنباط الييكؿ النسقي الذم تكلدت

المقتضى " يككف عالـ المسانيات مصد ار لجمع جمؿ اؿمتف كلتحميؿ بناءىا السردم  ،فعميو
أف يجمع متنا مف المحكيات كيحاكؿ أف يستنبط منيا بنية"

2

كابانو لما سمؼ نكرد المخطط

اآلتي:
شكل المحتوى  اللسانيات الجديدة [التحليل البنيوي]

إنتاج بنية
المحتوى

البالغة القديمة

 - 1روالن بارث  ،التحميؿ النصي (تطبيقات عمى نصكص مف الثكراة كاإلنجيؿ كالقصة القصيرة) تر كنقد :عبد الكبير
الرقاكم ،ص. 27

 - 2ينظر :المرجع نقسو ،ص. 27
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مبدأ المالءمة:
ينحدر ىذا المبدأ ـ ف الفكنكلكجيا بكصفيا عمما يعني بالبعد الكظيفي لألصكات
ضمف نسؽ النص  ،حيث تعمد الفكنكلكجيا إلى إثبات "الفركؽ بيف األ صكات في المغة
ٍ
بقدر يحيؿ إلى فركؽ في المعنى  ،ذلؾ ىك مبدأ المالئمة ،كاسقاطا عمى ىذه اآللية ،يتـ
البحث عف فركؽ في الشكؿ تشيد عمييا فركؽ في المضمكف كىذه الفركؽ ىي سمات
مالئمة كغير مالئمة" .1
كفي مقابؿ ذلؾ  ،يقدـ بارث ؿلمعنى بعدا مغاي ار لما سمؼ عميو "المدلكؿ المعجمي"
ككنو يسمى "معنى" كؿ نمط مف االرتباط المتبادؿ داخؿ النص أك خارجو ،أم كؿ سمة
في المحكي تحيؿ عمى لحظة أخرل في المحكي أك عمى مكقع

سياقي آخر "  .2كنصب

ىذا المنحى يقترح "مصطمح العائدية ( إذا سمح لي بيذه الكممة) ككؿ الصالت ،ككؿ
الترابطات المتبادلة المركبة ك االستبدالية ككؿ كقائع الداللة كأيضا كقائع التكزيع ...إف
المعنى بالنسبة إلي (ىكذا أحيا في البحث) ىك أساس اقتباس أنو منطمؽ نسؽ كما يتيح
لنا االنطالؽ نحك نسؽ كما يستمزـ نسقا ،حتى لك كاف ذلؾ النسؽ لـ يتـ تشكيمو بعد أك
غير قابؿ لمتشكيؿ"  3كفي ىذا الصدد نطرح أشكاؿ النص المترجـ إلى عدة لغات فيؿ
يؤدم إلى اختالؿ نسقي يعيؽ حركة المعنى أـ أف ذلؾ ال يؤثر؟ .كاجابة عمى مثؿ ىذا
التساؤؿ يذىب روالن بارث في معرض تحميمو لنص انجيمي إلى القكؿ" :إنو ال تكاد تكجد
إال بعض الكممات المشتركة كأف البنيات التركيبية مختمفة تماما مف ترجمة ألخرل لكف في
حالتنا ىذه ال يؤثر ذلؾ في شيء عمى تكزيع األنساؽ كالكظائؼ ألف المعنى البنيكم

 - 1ينظر :روالن بارث  ،التحميؿ النصي  ،ص . 28
 - 2المرجع نفسو ،ص. 28

 - 3المرجع نفسو  ،ص. 28
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لممقطع ىك نفسو في الترجمتيف معا ،إنو مدلكؿ مف نمط نفسي أك طبيعي"...

1

األمر

الذم مح مؿ المحمؿ عمى الدخكؿ في معترؾ االرتياب كالمقاكمة لما ىك مكتكب إذ أف "كؿ
ممفكظ ميما بدا تافيا كعاديا يجب تقكيمو بمصطمحات البنية عف طريؽ اختبار ذىني في
اإلبداؿ  .يجب دائما أماـ ممفكظ  ،أماـ شطر مف جممة ،التفكير في ما كاف سيحدث لك لـ
تدكف السمة ،أك كانت مختمفة فإف المحمؿ الجيد لمسرد يجب أف يتكافر عمى ما يشبو
خياؿ النص المضاد ،خياؿ شذكذ النص" .2
التعددية:
يستمد ىذا التصكر أصكلو مف مبدأ النص الذم طاؿ الطركح الحداثية حيث أف
"التحميؿ البنيكم لمسرد (عمى األقؿ كما أتصكره) ال يحاكؿ إثبات المعنى (الكاحد كالكحيد)
لمنص ،يسعى إلى إثبات (أحد) معاني النص ،إنو يختمؼ أساسا عف التحميؿ الفيمكلكجي،
ألف التحميؿ البنيكم ييدؼ إلى رسـ ما قد أسميو بالمكقع اليندسي ،مكقع المعاني ،مكقع
الممكنات النص"

3

كمؤدل ذلؾ أف التحميؿ البنيكم ال

يسعى إلى القبض عمى معنى

محدد ،كانما ييدؼ إلى كضع منيج ييسر سبؿ اإلحاطة بما ينبغي أف يؤكؿ إليو النص
كىك بذلؾ ينأل عما اعتاده الباحث في النقد األدبي ،كالتحميؿ النفسي أك الماركسي ،كمف
ثمة نخمص إلى ىذا التحميؿ

يتغيا تناكؿ التأكيؿ الباطني كنسؽ مف بيف جممة اإلنساف

المطركحة في النص .4
كمما تجدر اإلشارة إليو عمى مسمؾ ىذا الطرح ىك تعرض

بارث عمى ىامش تحميمو

النصي إلى اإلجابة عف معالـ الميز الحاصمة بيف التحميؿ البنيكم كالتحميؿ النفسي منتفيا

 - - 1روالن بارث ،التحميؿ النصي  ،ص . 30
 - 2المرجع نفسو،ص. 31

 - 3المرجع نفسو ،ص. 31

 - 4ينظر :المرجع نفسو ،ص. 32
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في مقابؿ ذلؾ التعارض بينيما ذلؾ ألف "التحميؿ البنيكم بحصر المعنى ينطبؽ خصكصا
عمى المحكي الشفيي (األسطكرة) أما التحميؿ النصي ...فيك ينطبؽ حصريا عمى
المحكي المكتكب"  1كنردؼ المخطط اآلتي إظيا ار لما طرحو بارث:
التحليل السرد

التحليل النصي

التحليل البنيوي

التحليل البنيوي

النص المكتوب

األسطورة

(قصة ،رواية)...

التحميل النصي:
 - 1إنتاج بنية متحركة لمنص.
 - 2النص مفتكح عمى سيركرة التأكيؿ الالمتناىي.
 - 3العمؿ عمى استكشاؼ كتصنيؼ األشكاؿ كاألنساؽ التي تؤدم المعنى.
 - 4استكشاؼ مسالؾ المعنى.
 - 5اإليماف بتعددية النص كال نيائيتو.
 - 6معالجة النص دكف نسجو بطابع األكاديمية أك حصره في زمرة األدب؛ بؿ
جعمو مرتبط بمفيكـ النظرية .2

 - 1روالن بارث  ،التحميؿ النصي  ،ص . 76
 - 2المرجع نففسو  ،ص . 77- 76
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ترتيبات واجراءات التحميل النصي:- 1تقطيع النص إلى مقاطع متجاورة[ :الجممة  /جزء مف الجممة  /حد أقصى  3أك
 4جمؿ] ثـ ترقيـ الشذرات كتمثؿ ىذه الكحدات د اال نصيا مع مراعاة:
 تمثؿ الكحدة القرائية داال نصيا.
 تقطيع الداؿ دكف مراعاة تقطيع المدلكؿ.
 - 2مالحظة المعاني المشارة داخل كل وحدة قرائية مع مراعاة :
 المعنى المشار ينأل عما ىك متداكؿ في العرؼ المعجمي.
 القصد مف المعنى المشار :إيحاءات الكحدة القرائية ،أم المعنى الثاني الذم تفرزه
الترابطات النصية أك العالقات الناجمة عف تعالؽ بيف مكضكعيف في النص،
متباعديف جدا.
 - 3التدرج في التحميل :كمؤدل ذلؾ اقتفاء بنية النص باعتبار القارئ ال الكاتب.
 - 4تغافل المعاني :تعد ظاىرة تغافؿ المعاني مف أىـ ما أثاره
اعتبارىا جزءا مف القراءة كيجب مراعاة اآلتي:
 منطمقات المعنى. -التركيز عمى فكرتيف :البنية كفكرة ال فقائية التركيب.

 - 1ينظر :روالن بارث  ،التحميؿ النصي  ،ص . 80- 79- 78
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الوظائف لدى بارث:
تتسع الكظائؼ لدل بارث لكؿ أشكاؿ الحكي ،األمر الذم جعؿىا ال تنحصر في
الجممة" .قد تككف كممة كاحدة –في نظره -تقكـ بدكر الكظيفة في الحكي إذا ما نظر إلييا
في سياقيا الخاص"  .1كفي ىذا السياؽ يحث بارث عمى "عالقة كؿ كظيفة مع مجمكع
العمؿ"  .2كفي إطار ما يسمى بالرابط المنطقي بيف أجزاء العمؿ ذلؾ ألف الفف "يعرؼ
الضكضاء أنو عبارة عف نسؽ خالص كليس ىناؾ أبدا كحدة ضائعة" .3
كفي ضكء ذلؾ يميز بارث بيف نكعيف مف الكحدات الكظيفية:
الوحدات الوظيفية

الوحدات اإلدماجية
تحيل على مدلول

الوحدات التوزيعية
والشكل الموالي يختزل المعنيين:

التوزيعية

التركيب
اإلدماجية

المدلول
- 1الحميداني حميد  ،بنية النص السردم ،ص . 28

 - 2الحميداني حميد  ،بنية النص السردم  ،ص . 31
 - 3المرجع نفسو ،ص . 31
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بنوية ليفي شتروس

انتبو ستراوش إلى مدل تعددية الكظائؼ التي يطرحيا فالديمير

بروب بكصفيا

كحدات بنكية ثابتة ،مف حيث الكـ  ،فكلج إلى البحث عف معالـ نسقية أخرل تؤدييا ىذه
البنى انطالقا مف قناعتو بأف التحكالت السردية ال تتـ بالطريقة األحادية التي نادل بيا
بركب بؿ تتـ في شكؿ حزـ كظيفية تتشكؿ في ثنائيات متناظرة مف قبيؿ (رحيؿ ضد
عكدة).
إف ىذا المممح الذم انتيى إليو "

شـتراوس" ينبع مف تفريقو بيف إجرائية التحميؿ

الشكمي القائـ عمى الفصؿ بيف المضمكف كالشكؿ ،كالبنيكم المرتيف لمخصكصية العالئقية
لمبنية المغكية ،كىك ما يتبدل مف خالؿ قكلو " :فالبنيكية بعكس الشكمية ،ترفض أف تقابؿ
المشخص بالمجرد ،كأف تعترؼ لمثاني بقيمة ممتازة ،فالشكؿ يتحدد عف طريؽ مقابمتو
بمادة غريبة عنو؛ كلكف البنية ليس ليا محتكل متميز :فيي المحتكل ذاتو ،مدركا في
تنظيـ منطقي متصكر عمى أنو خاصة مف خصائص الكاقع"

 .1كعميو فيكية العالمة ال

يمكف أف تتأتى إال مف خالؿ مبدأ االختالؼ الذم يحدد كجكدىا المادم مف جية
كالكظيفي مف جية أخرل" ،مف خالؿ ما تبنيو لنفسيا مف (عالقات) مع الكحدات األخرل.
كمف ىنا تأتي أىمية مفيكـ العالقة في التحميؿ البنيكم" .2
ُعد"َت الثنائيات التي استكحاىا ستراوش مف خالؿ محاكلتو نقطة تحكؿ كانطالؽ
لدراسات التفت ليا غريماس تحت ما اسماه بالتناظر الكظيفي داخؿ العمؿ القصصي،
كاعتمادا عمى ىذه األعماؿ استطاع

غريماس أف يقدـ لمفيكـ مؤداه أف القصة مشابية

 - 1كمود ليفي شتراوس  ،األنتركبكلكجيا البنيكية ،ترجمة مصطفى صالح ،مراجعك كجيو أسعد ،منشكرات ك ازرة الثقافة
كاإلرشاد القكمي ،دمشؽ ،سكريا ، 1983 ،ج ، 02ص. 167

 - 2الغدامي عبد اهلل  ،الخطيئة كالتكفير ،مف البنيكية إلى التشريحية ،قراءة نقدية لنمكذج إنساني معاصر ،مقدمة نظرية
كدراسة تطبيقية ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط  ، 2006 ، 06ص. 35
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التجاه الحياة ،ففي المرحمة األكلى تمر عبر "االختبار التأىيمي" ثـ المرحمة الثانية تمر
باالختبار الحاسـ لتصؿ في المرحمة الثالثة إلى االختبار التمجيدم .كحسب رأم

غريماس

يمكف أف نق ار القصة حسب تسمسميا إلى بداية القصة كنتحدث كقتيا عف المنطؽ
العكسي ،فاالختبار التمجيدم يتطمب تحقيؽ االختبار الحاسـ (األداء) كىك االختبار الذم
ال يتـ إال إذا تـ اكتساب التأىيؿ الضركرم مسبقا كيحاكؿ أف يطبؽ ىذا النمكذج الصغير
عمى قصة التنيف صاحب الرؤكس السبعة . 1

التحميل األنثروبولوجي لمنسق السردي
لقد استكحي "

شـتراوس" مبادئ تحميمو البنيكم األنتركبكلكجي لمنص السردم مف

السياؽ االنتقادم لألطركحات التي اىتدل إلييا "

بـروب" ،فإذا كاف " بـروب" قد اكتفى

بإبراز التمفصالت البنائية لمكظائؼ الدائمة لممتف الحكائي الخرافي ،كما يقابميا مف
كظائؼ متحكلة تؤدم دك ار عرضيا ،فإنو بذلؾ " احتفظ بالتحميؿ في مستكل سطحي ،حيث
المعطى؛ مف خالؿ التحقؽ النصي .كبعبارة
لـ يتـ تناكؿ السردية إال مف خالؿ بعدىا ُ
أخرل ،فإف التسنيف المضمكني الذم يقكد إلى استخراج الكظائؼ انطالقا مف إجراء
تقميصي بقي في حدكد المستكل التكزيعي ،ميمال بذلؾ كجكد إسقاطات استبدالية منظمة
لمسرد في مستكل عميؽ"  ،2كىك ما دفع " شـتراوس" إلى تخطي إجرائية الفصؿ بيف الشكؿ
كالمضمكف ،كاالرتياف إلى جدلية العالقة بيف المحكر التكزيعي كاالستبدالي ،حيث يتأتى
االنفتاح عمى االشتغاؿ الداللي لمنص السردم كتتبع تحكالتو الداللية" ،فالمضاميف قابمة

 - 1ينظر جوزيف كرتيس  ،سيميائية المغة  ،ص94
- 2بن كراد سعيد  ،السيميائيات السردية ،ص. 25
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لالستبداؿ ،كأم استبداؿ معناه االنتقاؿ مف مككف داللي إلى آخر يختمؼ عف السابؽ
بتقطيعو المفيكمي الذم ال يشبو بالضركرة كؿ التقطيعات المفيكمية األخرل" .1
كلما كانت األسطكرة تحتؿ مركز الصدارة في كتابات " ليفـي شتـراوس " ،فقد عكؼ
عمى كضع استراتجية تحميؿ إجرائية تعيف عمى تحديد مكقع األسطكرة "في سياؽ النسؽ
الكمي لمفكر اإلنساني"  ،2فيي إذ تشير إلى كقائع حكائية خرافية تككف بمثابة "كناية عف
انعكاس لمبنية المجتمعية كلمعالقات المجتمعية"

3

التي حدثت منذ زمف بعيد ،فإف "القيمة

الجكانية التي تعزل لألسطكرة ،إنما تنشأ عف أف ىذه األحداث التي يفترض بيا أف تككف
قد حدثت في لحظة معينة مف الزماف تشكؿ في الكقت نفسو بنية دائمة .كىذه البنية تتعمؽ
بالماضي كبالحاضر كبالمستقبؿ في آف معا" .4
بناء عمى ىذا التصكر ،تشغؿ األسطكرة حي از زمنيا مزدكجا ،يككف فيو الزمف قابال
لالسترجاع ،فيككف النص األسطكرم في ىذه الحالة جزءا ال يتج أز مف المغة التي "تنتمي
إلى حقؿ الزماف المرتجع"  ، 5في حيف يستعصي الزمف الثاني عمى االسترجاع بحكـ انتماء
األسطكرة إلى نمط الخطابات المحكية ذات التحقؽ الفعمي ،كالتي تندرج ضمف "حقؿ
الزماف المبرـ الذم ال رجعة فيو" .6

 - 1بن كراد سعيد  ،السيميائيات السردية  ،ص. 29
 - 2كمود ليفي شتراوس  ،األسطكرة كالمعنى ،ترجمة كتقديـ شاكر عبد الحميد ،مراجعة عزيز حمزة ،دار الشؤكف الثقافية
العامة ،بغداد ،العراؽ ، 1986 ،ص( 05مقدمة المترجـ).

 - 3كمود ليفي شتراوس  ،اإلناسة البنيانية ،ص. 227
 - 4المرجع نفسو ،ص. 229
 - 5المرجع نفسو ،ص. 228
 - 6المرجع نفسو ،ص. 228
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شتـراوس " مقركئيتو لمنصكص السردية ذات الطابع

كفؽ ىذا الطرح ،باشر"

األسطكرم في ظؿ ىيمنة النسؽ المغمؽ ،فكاف أف تنكر لممرجعيات الخارجية ،مرتسما
بذلؾ معالـ تحميمية تؤسس لمشركعية بحث "يقتصر عمى منطقة صغيرة ذات حدكد
كاضحة ،بحيث ال تمتد المقارنات خارج المنطقة التي اختيرت كمكضكع لمدراسة"

 ،1فإذا

كانت الجممة في الخطاب العادم كحدة بنيكية كبرل تحتكم عمى فكنيمات كمكرفيمات
قابمة لإلجراء التطبيقي البنيكم ،فإف ىذا اإلجراء يمكف أف يكتسح مساحة النص السردم
األسطكرم ،بحيث يغدك ىذا النص كحدة بنيكية كبرل ،تختمؼ عف النظاـ التككيني
لمجممة ،إذ " تنتمي إلى نظاـ أعمى كأكثر تعقيدا ،كلذلؾ تتـ تسميتيا بالكحدات المككنة
الكبرل ."2" Gross constituent unites
كقد حدد

"ليفـي شتـراوس " اآللية اإلجرائية التي تعيف عمى االشتغاؿ البنيكم

لمنص السردم –السيما األسطكرم منو-في حضكر النسؽ كىيمنتو ،باالعتماد عمى
استراتجية الرصد لمكحدات التككينية الكبرل ،فكاف أف انفتح عمى ىذا المشركع عبر مراحؿ
معينة ،استرشد فييا بمرحمة اختبارية كسبيؿ أكلي تمييدم ،اعتمد فيو "طريقة التقريب
كطريقة المحاكلة كالخطأ"

3

معتمدا عمى مبادئ التحميؿ البنيكم "في جميع أشكالو:

االقتصاد في التفسير ،كحدة الحؿ ،إمكانية إنشاء الكؿ انطالقا مف الجزء ،ثـ ترقب
التطكرات الالحقة انطالقا مف المعطيات الراىنة"  ، 4فإذا تـ لو ذلؾ عمد إلى تحميؿ قصة
األسطكرة بإحالة العناصر الجكىرية فييا إلى جمؿ ،بحيث تستكعب كؿ جممة جزءا مف
حكاية األسطكرة " ،فتدكف كؿ جممة عمى قسيمة تحمؿ رقما مقابال لمكضعيا مف الركاية.

 - 1كمود ليفي شتراوس  ،اإلناسة البنيانية ،ص. 18

 - 2كمود ليفي شتراوس ،األسطكرة كالمعنى ،ص ، 07كينظر اإلناسة البنيانية ،ص. 230
 - 3كمود ليفي شتراوس  ،اإلناسة البنيانية ،ص. 231
 - 4المرجع فسو ،ص. 231
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ىكذا يتبيف لنا أف كؿ بطاقة تقكـ عمى إلحاؽ نعت معيف بذات معينة"

 ،1تندرج الحقا

ضمف باقة مف العالقات الكظيفية المشتركة التي تتأسس كفقا الزدكاجية المممح الزمني
الفاعؿ في األسطكرة "باعتباره زمنا مرتجعا كال رجعة لو في آف معا ،أم باعتباره تزامنيا
كتعاقبيا معا" .2
كعميو ،ارتسـ

"ليفـي شتـراوس " سبيال إجرائيا لتصنيؼ الكظائؼ تصنيفا أفقيا

كعمكديا في ىيئة حزـ عالئقية " يمكف تركيبيا أك دمجيا معا مف أجؿ استخالص المعنى،
ككما يتـ تسجيؿ المادة التي ستجرم عمييا العمميات في الحاسب اآللي (الككمبيكتر)
كتجييزىا عمى صفحات خاصة لمبيانات  ، Data sheetتتككف مف مجمكعة مف الصفكؼ
 Rawsاألفقية ،كاألعمدة  Columnsالرأسية ،كذلؾ تتـ نفس اإلجراءات في تحميالت ليفي
شتراكس البنيكية لألسطكرة "  ، 3عمى نحك يعكس ديمكمة الكظائؼ كتسمسميا التتابعي
الخطي في الشؽ األفقي  ،في حيف تفضي األعمدة إلى الكقكؼ عمى العالقات المتغيرة
الناشئة مف التسمسؿ التدريجي ألحداث األسطكرة.
كمف ثـ ،فإف التعامؿ مع ىذا األنمكذج التحميمي يستدعي قراءة مزدكجة ،تسترشد
بنمط القراءة النسقية مف أعمى إلى أسفؿ ،كمف اليسار إلى اليميف"

 ،"4مستجيبة بذلؾ

لمقتضيات الزمف األسطكرم المزدكج (تعاقبي /تزامني)" " ،"5كىذا ىك السبب الذم يمزمنا
أف نككف عمى كعي بأنو إذا حاكلنا أف نق أر إحدل األساطير كما نفعؿ عندما نق أر ركاية أك
مقاال في جريدة يكمية ،أم سط ار بعد آخر ،كمف الشماؿ لميميف ،فإننا لف نفيـ األسطكرة،
 - 1كمود ليفي شتراوس  ،اإلناسة البنيانية ،ص. 231
 - 2المرجع فسو ،ص. 231

 - 3كمود ليفي شتراوس  ،األسطكرة كالمعنى ،ص( 08مقدمة المترجـ).

 - 4القراءة مف اليسار إلى اليميف تتـ إذ كانت األسطكرة مكتكبة بالمغة األجنبية ،اما إذا كانت مكتكبة بالمغة العربية فتق أر
البطاقات مف اليميف إلى اليسار.

 - 5ينظر ،كمود ليفي شتراوس  ،اإلناسة البنيانية ،ص. 232- 231
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كذلؾ ألنو يجب عمينا أف نتفيميا ككؿ متكامؿ ،كأف نكتشؼ أف المعنى األساسي
لألسطكرة ال ينتقؿ مف خالؿ سمسمة مف األحداث"

1

انتقاال تاريخيا يعكس التدرج الزمني

ألحداث األسطكرة ،كسيركرتيا التعاقبية فحسب ،كانما مف خالؿ حزمة مف الكقائع
المتحققة تحققا يحاكي التناغـ المكسيقي لمدكنة إيقاعية ،تعكس "التعرجات المكسيقية التي
يبدك بعضيا متباعدا عف البعض اآلخر [ ]...فسجؿ األكركست ار ال معنى لو إال إذا قرئ
بصكرة تعاقبية كفقا لمحكر أكؿ ( صفحة بعد صفحة كمف اليسار إلى اليميف) ،شرط أف
يق أر في الكقت نفسو كفقا لممحكر اآلخر ،أم مف أعمى إلى أسفؿ .بتعبير آخر إف جميع
النكطات التي تقع عمى نفس السطر العامكدم تشكؿ كحدة تككينية [ ]...أك باقة مف
العالقات"  2التي تفضي إلى جكىر المعنى في األسطكرة ،حيث يتأتى لمدارس كلكج
الفضاء الداللي لمخطاب الحكائي األسطكرم باالندماج في حيثيات النسؽ المغمؽ.
بناء عمى ما سبؽ ،يعد المشركع السيميائي السردم الذم انبثؽ إثر الممارسات
التحميمية لبـروب في مرفكلكجيتو الحكائية ك "ليفـي شتـراوس " في بنيكيتو األنتركبكلكجية،
سندا تأسيسيا اتكأت عميو األطركحات السيميائية الالحقة في سعييا الحثيث الحتكاء
التجميات الداللية لمنص السردم عبر تمظيراتو النسقية ،حيث تفترض القراءة النسقية
كينتج
لمنص السردم "مسا ار ال يجب أف تحيد عنو ،ألنيا تفترض أف النص مكتؼ بذاتو ُ
معانيو استنادا إلى طاقاتو الذاتية ،فال خالص في ذلؾ لنا خارج النص ،ألف ىذا النص
يحتكم عمى ما يكفي مف المعاني ،كال حاجة ألف يأتي القارئ بالمزيد منيا"

 - 1كمود ليفي شتراوس  ،األسطكرة كالمعنى ،ص. 67

 - 2ينظر ،كمود ليفي شتراوس  ،اإلناسة البنيانية ،ص ، 232كينظر ،األسطكرة كالمعنى ،ص. 68
 - 3بنكراد سعيد  ،سيركات التأكيؿ مف اليرمكسية إلى السيميائيات ،دار األماف ،الرباط ،منشكرات االختالؼ ،الجزائر،
الدار العربية لمعمكـ ناشركف ،لبناف ،الطبعة األكلى ، 2012 ،ص. 317
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الفصل لثاني

السردية والمقاربات السيميائية:
تعد السردية فرعا معرفيا يعنى بتحميؿ مككنات كميكانيزمات النص المحكي،
الذم ينتقؿ إلى المتمقي عبر كسيط سردم " يتكسط بيف الكاتب كالقارئ مف جية []....
كيرتبط بسياؽ لغكم كنصي كبمرجع داللي (نفسي كاجتماعي)

 "1مف جية أخرل ،كقد

حظيت النصكص السردية باىتماـ بالغ كمتجدد ،يحاكي التجدد االستراتيجي في نمط
الكتابة السردية كتجمياتيا التي انبثقت إثر انبثاؽ حساسية إبداعية تتعارض مع نمط
الكتابة التقميدية لمنصكص السردية ،فقد أصبحت "إلى جانب كظائفيا التخيمية كالتمثيمية
كاإليحائية (أداة بحث) بيا يمكف استكشاؼ العالـ كالتاريخ كاإلنساف .لـ تعد نصا خامال
يحتاج إلى تنشيط دائـ ،لقد انطكت عمى قدرة خاصة حينما كضعت نفسيا في خضـ
التكتر الثقافي العاـ ."2
في ظؿ ىذا الطرح ،كتبعا ليذه الييمنة النصية لألنمكذج السردم ،انفتحت
السرديات عمى آفاؽ تحميمية تشافعت فييا مع الطرح السيميائي الحتكاء المنجز السردم،
كبذلؾ تحدد إطار اشتغاؿ السيميائيات التي "جربت أكلى أدكاتيا (المستمدة أساسا مف
المسانيات) كتحسست أكلى خطكاتيا داخؿ ميداف السرديات بالذات .كربما يعكد السبب في
ذلؾ إلى اختالؼ الخطاب السردم عف باقي الخطابات األخرل [ ]...مف حيث إنو يمتد
بجذكره في تربة خصبة تشتمؿ عمى الكثير مف األنكاع بدءا مف األسطكرة كانتياء بالمطبخ
مرك ار بكؿ األشكاؿ التعبيرية ذات البعد التصكيرم ."3
 - 1المرابط عبد الواحد  ،السيمياء العامة كسيمياء األدب – مف أجؿ تصكر شامؿ ،-دار األماف ،الرباط ،منشكرات
االختالؼ ،الجزائر ،الدار العربية لمعمكـ ناشركف ،لبناف ،الطبعة األكلى ، 2010 ،ص. 110

 - 2عبد اهلل إبراهيم  ،السرد كالتمثيؿ السردم في الركاية العربية المعاصرة ،ص . 03

 - 3بنكراد سعيد  ،السيميائيات السردية ،مدخؿ نظرم ،منشكرات الزمف ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدارس البيضاء،

 ، 2001ص. 16
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كقد استند المرتكز القرائي لمسيميائيات السردية عمى عتبة تحميمية ،ترتيف إلى
تصكرات متباينة ،تستقي منطمقاتيا مف مقترحات النسؽ المغمؽ باالمتثاؿ

المطمؽ لشفرات

النص حينا ،كدينامية النسؽ المفتكح حينا آخر ،كبذلؾ يتأتى لمسرديات «تشخيص
إشكاليتيا السيميائية التي ال تتكقؼ عند حدكد المقصدية المحتممة لممبدع ،بؿ تتجاكز ذلؾ
إلى الكشؼ عف بكاطف الداللة كثراء المعنى  "1باالرتحاؿ إلى فضاءات تنعتؽ عف أسر
الرؤية المحايثة.
السردية ومدار المقاربة السيميائية المحايثة:
- 1
تعد المقاربة السيمائية المحايثة أفقا تحميميا ساىـ في تشكؿ الكعي السيميائي،
كبمكرة مفاىيمو بصياغة أنمكدج قرائي ،يعكؼ عمى احتكاء النص األدبي احتكاء نسقيا،
ينغمؽ عمى مجريات الحدث المغكم كانحناءاتو داخؿ النص ،فإذا "كانت المسانيات في
كاحدة مف منطمقاتيا األساسية قد عممت عمى تحرير عمـ المغة مف العمكـ األخرل
الاللغكية ،فيذا المنطمؽ اعتنقتو السيميائية في محاكلة تحرير كتخميص النص مف
اىتماماتو بالمحيط االجتماعي كالتاريخي عمى حد سكاء"  ،2كبذلؾ تييأ لمدرس السيميائي
إمكانية كلكج عالـ النص اإلبداعي باالتكاء عمى معمـ النسؽ ،كاالنغالؽ عمى حيثياتو.
كلما كاف األمر كذلؾ ،فقد تحفزت السيميائيات الستشراؼ الفضاء اإلبداعي
لمنص السردم ،كترسيخ مبدأ المحايثة ضمف مقترحات السيميائيات السردية ،لتغدك مطمبا
إجرائيا يعيف عمى تفحص " االشتغاؿ النصي لعناصر المعنى ،دكف اعتبار لمعالقة التي
 - 1عبيد محمد صابر  ،تجمي الخطاب النقدم مف النظرية إلى الممارسة ،دار األماف ،الرباط ،المغرب ،ط ، 2013 ، 01
ص. 286

 - 2تاوريريت بشير  ،السيميائية في الخطاب النقدم المعاصر ،مجمة عالمات ،النادم األدبي الثقافي ،جدة ،السعكدية ،
ج ، 54ديسمبر  ، 2004ص ، 179كينظر سعيد بنكراد ،مفاىيـ في السيميائية ،مجمة عالمات ،مكناس ،المغرب ،ع ، 17
سنة ص. 85
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يقيميا النص مع أم عنصر خارجي عنو "  ، 1كقد تكمؿ ىذا المسعى بعدد مف المقاربات
التي عكفت عمى معاينة السيركرة الداللية عبر تمظيراتيا المادية .

اإلرث الشكالني ألنساق السرد:
انبثقت الرؤية التحميمية لمنص السردم كفقا ألطر إجرائية استفادت مف معطيات
الدرس السيميائي ،التي تشكمت مالمحيا البدئية إثر التأسيس المعرفي لمشكالنييف
الركس"  ،"2كما نتج عنو مف نماذج نظرية "مقترحة لتفسير الكقائع األدبية [ ]...في ضكء
التحميؿ المممكس مف دكف إغفاؿ لدكر النظرية التي تكجو التحميؿ"

 ،3كتعقب مساراتو،

فيدؼ الشكالنييف الركس كما يقكؿ " :بـوريس ايخنبـاوم" ال ينحصر في "كضع خطاطات،
بؿ إمكانية لرؤية الكقائع ،كلرؤية الكقائع نحف بحاجة إلى النظرية ،ألف الكقائع ال تصير
منظكرة ،أم ال تصير كقائع حقيقية إال عمى ضكئيا" .4
في ظؿ ىذا الطرح باشر الشكالنيكف الركس ممارساتيـ التحميمية مستنديف عمى
مبدأ المحايثة في دراسة المغة ،فكاف أف تأسس حقؿ عممي (الشعرية) "مستقؿ انطالقا مف
الخصائص الجكىرية لممادة األدبية"  .5كمف ثـ فسبيؿ المقاربة اإلجرائية لمنص األدبي

 - 1بوطيب عبد العالي  ،مستكيات دراسة النص الركائي ،مطبعة األمنية ،الرباط ،المغرب ، 1999 ،ص. 106
 - 2الشكالنييف الركس :ىي تمؾ الجماعة التي تشكمت إثر التجمع المعرفي لحمقة مكسكك المسانية كجمعية دراسة المغة
الشعرية كمع إضافة تككنيا الالحؽ في حمقة براغ المسانية .ينظر ،محمد العياشي كنكني ،شعرية القصيدة العربية
المعاصرة ،دراسة أسمكبية ،عالـ الكتب الحديث ،إربد ،األردف ،ط

 ، 2010 ، 01ص  ، 31كيكسؼ اسكندر ،اتجاىات

الشعرية الحديثة ،األصكؿ كالمقكالت ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،ط  ، 2008 ، 02ص. 31
 - 3اسكندر يوسف  ،اتجاىات الشعرية الحديثة ،األصكؿ كالمقكالت ،ص. 31

 - 4بوريس ايخنباوم  ،في نظرية المنيج الشكمي ،نصكص الشكالنييف الركس ،ترجمة إبراىيـ الخطيب ،مؤسسة
األبحاث العربية ،بيركت ،لبناف ، 1982 ،ص. 54

 - 5في نظرية المنيج الشكمي ،نصكص الشكالنييف الركس ،ص  31أك. 35
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تتأتى مف خالؿ معارضتو لغيره مف النصكص ،كبيذا يتحدد المجاؿ القرائي لمشعرية لدل
الشكالنييف الركس بكصفيا عمما لألدب الذم يعنى بػ" األدبية أم ما يجعؿ مف عمؿ ما
عمال أدبيا"  1يتمتع بخصكصية تميزية جمالية.

بناء عمى ىذا المممح التأسيسي ،كتبعا لمتقاطع الحاصؿ بيف األدب بكصفو
جنسا ،كاألدبية (الشعرية) بكصفيا عمما ،تشكمت المفارقة القائمة بيف لغة الخطاب العادم
كالخطاب األدبي ،كقد اتضحت ىذه الرؤية في صيغة منشكر جماعي أسس ليذه المفارقة
" بناء عمى الغاية التي يستعمؿ المتكمـ مف أجميا في كؿ حالة خاصة التمثيالت المسانية،
فإذا استعمميا لغاية عممية صرفة مف االتصاؿ ،فإف األمر يتعمؽ بنسؽ المغة العممية،
ليس لمتمثيالت األلسنية فيو أم قيمة مستقمة ،كىي ليست إال كسيمة اتصاؿ ،إال انو
بإمكاننا التفكير في أنساؽ أخرل تتراجع فييا الغاية العممية إلى مكقع خمفي كتحظى
التمثيالت األلسنية بقيمة مستقمة" .2

كقد كاف ليذه الرؤية أثرىا البالغ في تحميؿ الخطاب السردم ،إذ اخترؽ
الشكالنيكف الركس فضاء " التحميؿ الداخمي المحايث لألعماؿ الحكائية [ ]...كاألبحاث
التي أنجزت في ىذا المضمار تؤكد حقيقة أساسية ،كىي أف ميداف الحكي يعتبر مف
حيث الجانب النظرم ميدانا بكرا ،كلعؿ ىذا ما جعؿ البحث ينصب عمى األشكاؿ األكلية

 - 1نظرية المنهج الشكمي  ،نصكص الشكالنييف الركس ،ترجمة ابراىيـ الخطيب،
المغربية لمناشريف المتحديف ،الرباط ،ط  1ػ  . 1982ص 31أك. 35

مؤسسة األبحاث العربية ،الشركة

 - 2كنوني محمد العياشي  ،شعرية القصيدة العربية المعاصرة ،دراسة أسمكبية ،ص . 35
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لمحكي كالخرافات كالحكايات الشعبية"

1

لتستقر المدرسة عمى تحديدات نظرية تفتقت

أكلياتيا مف الثنائية الضدية ( لغـة معيـارية /لـغة أدبيـة)  ،إذ أشار الناقد الشكالني الركسي
"تومـاشفسكـي  " Tomachevskiفي نظريتو عف األغراض إلى انقساميا إلى أغراض ذات
مبنى كأغراض ال مبنى ليا ،حيث تقتضي األكلى الخضكع لمبدأ السببية كالنظاـ الزمني،
"فتراعي نظاما كقتيا (كركنكلكجيا)  Chronologicalمعينا "  2يعمد فيو السارد إلى التالعب
بالمشاىد تالعبا زمنيا ،بينما تكتفي الثانية بالتتابع الزمني الخطي في اتجاه كاحد "كما
َ
جرت في الكاقع (أك كما يفترض أنيا جرت في الكاقع) ".3

بناء عمى ىذا التعارض تـ تصنيؼ األجناس الحكائية إلى أجناس تنتمي إلى
المػتف الحكػائي ذم البعد الزمني الخطي ،كأخرل تندرج ضمف المػبنى الحكػائي  ،فكاف أف
استقرت الركاية كالقصة كالممحمة ضمف صنافة المبنى الحكائي لككنيا تعكس نظاما
خاصا في ظيكر األحداث كتسمسميا "في الحكي ذاتو ،كبعبارة أكضح :إف المتف الحكائي
ىك المتعمؽ بالقصة كما يفترض أنيا جرت في الكاقع ،كالمبنى الحكائي ىك القصة نفسيا،
كلكف بالطريقة التي تعرض عمينا عمى المستكل الفني"

 .4كمف ثـ ألفينا " تومـاشفسكـي

 " Tomachevskiيقصر األعماؿ الكصفية كالشعر الكصفي كالتعميمي كالغنائي ضمف
الحدكد المعيارية لممتف الحكائي  .كمف ىنا نجد أف تومـاشفسكـي يقصي الشعر عف

 - 1لحميداني حميد  ،بنية النص السردم ،مف منظكر النقد األدبي ،المركز الثقافي العربي ،بيركت ،لبناف ،ط
 ، 1991ص. 20

، 01

 - 2ثامر فاضل ،المغة الثانية في إشكالية المنيج كالنظرية كالمصطمح في الخطاب النقدم العربي الحديث ،ص . 186
 - 3لحميداني حميد  ،بنية النص السردم ،مف منظكر النقد األدبي ،ص . 21
 - 4المرجع نفسو ،ص. 21
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مستكل المبنى الحكائي ،ألنو كما يرل يقتصر فقط عمى مظير لممتف الحكائي ،كىك
منظكر ال يمكف القبكؿ بو كفقا لممعطيات النقدية الحديثة الالحقة" .1
كعميو ألفينا الثنائية السردية (

متن حكائي /مبنى حكائي) تمتقي مع الثنائية

الضدية ( لغة معيارية/لغة أدبية) في تصكر كاحد ،بحيث تنعتؽ المغة األدبية ( في النص
األدبي) كالمبنى الحكائي ( في النص السردي ) عف أسر الرؤية المعيارية الجافة ،الفاعمة
في الخطاب العادم كالمتف الحكائي ،إذ يتحكؿ النص السردم إلى صناعة فنية ترتيف
التحفـيز  La notivationالذم ينتج عف

إلى عنصر التشكيؿ الجمالي بتسخير مقكـ

تراض بيف ما ىك كاقعي كخيالي كمتطمبات البناء الجمالي " .2

ضمف ىذا المسعى يميز الشكالنيكف الركس بيف مصطمحي التحفيز كالحكافز،
فإذا كاف التحفيز مقكما تشكيميا تنتقؿ بمقتضاه المغة في الخطاب السردم مف المحكر
المعيارم (المتف الحكائي) إلى المحكر الفني (المبنى الحكائي) ،فإف الحكافز كحدة تككينية
صغرل غير قابمة التجزمء ،فالمبنى الحكائي لمنص السردم

–بحسب الرؤية الشكالنية

الركسية -ينيض عمى بنية ىرمية الشكؿ مف األغراض ،ذلؾ أف "كؿ مف القصة
كالممحمة كالركاية يعتبر غرضا (  ،) Thèmeككؿ غرض يتألؼ مف كحدات غرضية كبرل،
كىذه أيضا تتألؼ مف كحدات غرضية صغرل بحيث تككف غير قابمة لمتجزمء ،كىذه
الكحدات الصغيرة ىي الجمؿ التي يتألؼ منيا الحكي

" 3كيتشكؿ منيا الفضاء السردم

لمجنس المحكي" ،فمادامت الجممة قابمة لمكصؼ مف الناحية المعجمية كالتركيبية كالداللية،
 - 1فاضل ثامر ،المغة الثانية في إشكالية المنيج كالنظرية كالمصطمح في الخطاب النقدم العربي الحديث ،ص . 186
 - 2ينظر ،نظرية المنيج الشكمي ،نصكص الشكالنييف الركس ،ص . 201- 200
 - 3لحميداني حميد  ،بنية النص السردم ،مف منظكر النقد األدبي ،ص
نصكص الشكالنييف الركس ،ص. 181
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كما داـ كؿ مستكل مف ىذه المستكيات ال يمكنو أف يؤسس المعنى بمفرده ،بؿ في عالقتو
بباقي المستكيات األخرل ،فإف ىذا المبدأ قابؿ لمتطبيؽ عمى مختمؼ أشكاؿ النصكص
كالخطابات ،ذلؾ أف النص أك الخطاب يحتكم "

سيميائيا" عمى نفس المستكيات"

1

التككينية.
 - 2التحميل السردي لدى غريماس:
معد غريماس مف ركاد مدرسة باريس إلى جانب ميشال أريغي وجون كمود كوكي
الذيف شيدكا قكاعد السيميائيات السردية كلعؿ "ىذا المنحى أرخ النعطاؼ مف المسار
البنيكم إلى المسار السيميائي ،ككاف بمثابة كضع لبنات لسانية محاثية اضطمعت منذ
كتاب الدالليات بالتحديد المكضكعي لعالـ المعنى كأشكاؿ حضكره كضع تجميو"

 .2كمما

تجدر اإلشارة إليو ضمف سياؽ ىذا الطرح ىك أف ىذا التحميؿ السيميائي المؤطر لو
ضمف نظرية جديدة

انبثقت مف الدراسات التي أفاد بيا

بروب في مجاؿ مكرفكلكجيا

الحكاية الذم تجاكز الطرح الكالسيكي إلى طرح جديد يعني بالبعد النسقي ال السياقي
كتكمف الفائدة "كميا مف تناكؿ خطاطة (ترسيمية) بركب ثانية بكاسطة السيميائية ،ال يكمف
في ككنيا تسمح بتحميؿ بنية الحكاية الركسية أك األكركبية ألنو

ـ ا نكعاف ينتمياف إلى

المجاؿ الثقافي نفسو ،أك في ككنيا ممكنة االستعماؿ كنمكذج لتحميؿ األدب بؿ إف الفائدة
تكمف في إمكانية اعتبار خطاطة بركب ،بعد إدخاؿ بعض التعديالت الضركرية عمييا

 - 1أعمار محسن ،مدخؿ إلى الدراسات السيميائية بالمغرب ،محاكلة تركيبية ،مجمة عالمات ،مكناس ،ع  ، 20ص. 99

 - 2يوسف أحمد  ،السيميائيات الكاصفة (المنطؽ السيميائي كحيز العالمات) منشكرات االختالؼ ،الجزائر ،ط
ص . 10
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كنمكذج فرض إنما عاـ لتنظيـ الخطابات السردية كالمجازية".

1

كتبعا لذلؾ يتأتى الكقكؼ

عمى مسالؾ المنظكر الخارجي كبكاطف المخفي بالداخؿ كبذلؾ يسقط التصنيؼ عف
المجيكؿ كنتراءل معالمو الكامنة في بقعة المحتجب بضبابية التعقيدات الداخمية كفي
السياؽ نفسو أفاد غريماس مف طركح ليفي ستراكس حكؿ األسطكرة في إطار المككف
الداللي الذم أتيح بفضمو المجاؿ إلى طرؽ البعد الداللي في تناكؿ الحكاية.
كدعما لتكسيع أفؽ نظرية غريماس الماحثية تشرب ىذا األخير ما أفرزه الطرح
اليممسمفي حكؿ التعبير في محاكلة منو لمكقكؼ عمى سبؿ التغاير بيف المضمكف كالتعبير
كاستبدالو بثنائية دم سكسكر الداؿ في مقابؿ المدلكؿ بثنائية مستكل التعبير كمستكل
المحتكل األمر الذم ينشأ عف تشكميما العالمة المغكية كالترسيمية اآلتية تكشؼ عما
سمؼ طرحو.
مخطط يلمسلف
التعبير

التعبير (المضمون)

شكل

مادة

الدال

القبل الصياغة

مادة

شكل

البنية التركيبية األفكار قبل
(أو المعجمي قولبتها في
المدلولة)

نظام

 - 1عقاق قادة  ،السيميائيات السردية كتجمياتيا في النقد الغربي المعاصر( ،نظرية غريماس نمكذجا) ،أطركحة
دكتكراه ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية جامعية سيدم بمعباس،
Maupassant la sémiotique
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كضمف ىذا المشجر البياني تتراءل لنا عكامؿ تأطير نظرية غريماس المحاثية حكؿ
النص السردم كالخطاطة اآلتية تعكس ذلؾ.
الدليل
التعبير
الماهية

المحتوى
شكل

شكل

ماهية

كضمف ىذا المشجر تظير المقاربة المحاثية بيف الطرح لدل يممسميؼ كغريماس عبر
اإلبانة عف آليات تفعيؿ البعد الداللي ضمف نسؽ مغمؽ كمف لدف ذلؾ يستباف لدل
غريماس مقكلة التصديؽ »  « véridictionالتي نحمميا في المخطط اآلتي:

الكٌنونة

الكٌنونة

مقولة التصدٌق
الظاهر

الكٌنونة

كفي المقابؿ يمح عمى إبراز الفاعؿ أك المرسؿ.
كمف جية آخرل كشؼ غريماس عف مقكمات الدرس الداللي في مبدأيف ىما:
االستقراء :كيتغنى ضمف ىذا المبدأ نسيج الكاقع المكصكؼ أم ما يسمى المادة المدركسة
حيث تأتي القكاعد في إطار شمكلي يمكف قياسيا عمى الكاقع.
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 - 2التحميل (المثال أو النموذج) :كيقصد بذلؾ تحميال يستمزـ اإلخالص لممثاؿ المسقط
عمى مككنات المدكنة.

1

كتبعا لذلؾ تتجمى آفاؽ نظرية غريماس في محاكلة اإلحاطة بمختمؼ المتكف
السردية المكتكبة كق راءتو ،كاستقراء الداللة تبعا لمقتضيات النسؽ المغمؽ كتكمف آليتيا في
تفكيؾ الكحدات المككنة لو ثـ بنيتيا مرة أخرل كفؽ مخطط نظرم منسؽ

 ،2األمر الذم

نختصره في المخطط اآلتي:
النص  نسؽ مغمؼ  تفكيؾ إلى كحدات  إعادة بنية
كمف ثمة تظير حركة تشكؿ المعنى عبر خضكعيا لمنحى تحميمي منسؽ الخطكات معقد
التشكيؿ أيف يتعدل غريماس التمظير الشكمي إلى الغكص غي أعماؽ التمدلؿ النصي
بكصفو مستكل ثاني متركب طكعا عف مستكل أكؿ كىك المستكل السطحي في مجاؿ
محايث كمف ثمة يأتي تقسيـ النص إلى مستكييف:
 - 1المستوى السطحيNiveau de surface :
 - 2المستوى العميقNiveau de profond3 :
كفي المستكل األكؿ "يخضع فيو بكؿ تمظيراتو لمقتضيات المكاد المغكية الحاممة لو
بمعنى مجمكعة العناصر التي تدرؾ مف خالؿ ذاتو ا كيتعمؽ األمر في ىذا المستكل
بالنظر إلى النص السردم في تحميالتو الخطية المباشرة كما يقرأه قارئ عادم"

4

كيتمفصؿ ىذا المستكل إلى تركيبيف:
 - 1ينظر :العجيمي محمد الناصر  ،في الخطاب السردم نظرية غريماس ،الدار العربية لمكتاب ،تكنس ،ط
ص . 29

 - 2المرجع نفسو ،ص . 29

 - 3بوعيطة سعيد  ،المرجعية المعرفية لمسيميائيات السردية لغريماس نمكذجا ،ص . 51
4

 -المرجع نفسو ،ص . 51
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تركيبة سردية :تشتغؿ عمى ضبط

"التكالي كالترابط الخاص بالحاالت كالتحكالت،

بحيث يتـ االعتماد في ىذا المستكل عمى الممكف السردم الذم يقكـ بتنظيـ تتابع
حاالت الشخصيات كتحكالتيا ،كفي ىذا اإلطار كاف لزاما القياـ بعممية تشريح الب فيات
السردية لككنيا عبارة عف جممة مف الحاالت كالتحكيالت التي تطبع الشخكص مف
خالؿ األدكار التي تؤدييا في إجراء التحكيؿ"  .1كمف ثمة يسمؾ فعؿ التحكيؿ مسمؾ
التحكالت التي تتبناىا بنية النص الداخمية بحيث ينطمؽ مف الحالة األكلية (
 ) initialكصكال إلى الحالة النيائية

état

) (état finalكعبر جممة التحكيؿ ىذه  ،يتـ

استرداد مكضكع القيمة  Objet de valeurقصد اإلحاطة بجكىر الداللة .2
الداللة السردية:
تعمد إلى اإلبانة عف "معالـ التكالي كالتنميط كما ينتج المعنى داخؿ النص كأثر
ذلؾ لككف المككف الخطابي ىك المتسبب في ترابط الصكر ".

3

كضمف ما يترتب عف

ىذا المعطى ىك أف النص يحتكل عمى تراتبية منسقة مف األحداث كالحاالت
كالتحكالت.
كفي مقابؿ ذلؾ يظير أف " السيميائيات السردية تطرح دكما مشكمة المعنى مف
 Les énonces narratifsكالتي تعتبر

خالؿ كضع تصنيؼ الممفكظات السردية

أصغر الكحدات الخطابية المككنة لمنص السردم"

4

الذم يتعامؿ مع النص بكصفو

فضاء لغكيا.

- 1ينظر :بن كراد سعيد  ،السيميائيات السردية مدخؿ نظرم ،منشكرات الزمف ،المغرب ،ط  ، 2001 ، 1ص . 70
 - 2بن كراد سعيد  ،السيميائيات السردية مدخؿ نظرم ،منشكرات الزمف ،ص . 51

-Voir : Gremas ; Sementique structural, Ed Larousse, Paris 1976, p177.

 - 4بوعيطة سعيد ،المرجعية المعرفية لمسيميائيات السردية لغريماس نمكذجا  ،ص . 51
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كما تجدر اإلشارة إليو في سياؽ ىذا المعطى ىك أف التحكالت تتـ كفؽ نمطيف
متغايريف ىما:
 - 1تحويل وصمي :كفيما ينتقؿ الفاعؿ مف حالة االنفصاؿ عف مكضكع القيمة إلى
حالة الكصاؿ.
 - 2تحويل فصمي :كفيو ينفصؿ الفاعؿ عف مكضكع القيمة.
كتبعا لذلؾ تتجمى عمكدية األدكار المؤدا ة داخؿ النص السردم  ،كقد أباف غريماس في
ىذيف الممفكظيف ما أسماء بالنمكذج العاممي  Model actancielكتبعا لذلؾ نتساءؿ ما
المقصكد باألنمكذج العاممي كما آفاقو؟
نسقية األنموذج العاممي لدى غريماس:
بروب" ك" سوريو" كأنمكذج " تنيير" النحكم

ترتب األنمكذج العاممي عف طركح "

بكصفو مؤط ار لعكامؿ النص عمى اختالؼ تكزيعات األحداث داخؿ النص ،كمتشربا بذلؾ
كؿ العكامؿ التي تحدد الفعؿ اإلنساني ضمف البنى النصية إذ أف ىدؼ ؿلفعؿ ما يدفع إلى
الفعؿ المستفيد مف الفعؿ  ،الرغبة في الفعؿ  ،المساعد عمى الفعؿ ،كالمعيؽ ليذا الفعؿ"

1

األمر الذم كشؽ عنو غريماس بالمخطط اآلتي :2
مرسل  موضوع مرسل إليه
مساعد  فاعلمعارض

 - 1بن كراد سعيد ،السيميائيات السردية ،مدخؿ نظرم ،ص . 70

- Gremas ; Sementique structural, p180.
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الفصل لثاني

تظير الخطاطة السالؼ إرادىا نسؽ التمظير التقابمي عبر تمفصؿ ثنائي :مرسؿ مرسؿ
إليو/الفاعؿ المكضكع /المساعد المعارض محككـ بجممة مف العالقات تحدد عبر األسيـ
الثالثة  1نقرر فحكاىا حسب المشجر اآلتي:
األسهم
الرغبة

التواصل

الصراع

الفاعل

المرسل

+

+

الجامع

موضوع القيمة

مرسل إليه

 - 1ينظر :بن كراد سعيد  ،السيميائيات السردية ،مدخؿ نظرم ،ص . 77
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الفصل لثاني

تعكس ىذه األسيـ طبيعة العالقة القائمة بيف العكامؿ
السردية لمبطؿ  ،كىك األمر الذم كشؼ عنو

 ،طارحة في طييا الحركة

غريماس في محاكلة منو لكضع مخطط

يستكعب اؿلحظات القريبة داخؿ الحكاية عمى نحك ما سيأتي في الخطاطة اآلتية:

الموضوع

المرسل
المهمة التأهيلية

المهمة التمجيدية

المرسل إليه

المهمة األساسية
المساعد

الفاعل

المعارض

كتكافقا مع مقتضيات الدكرة السالفة تمثيميا في الخطاطة  ،فإف البطؿ يخضع "بعد قبكلو
العقد  contratلميمة أكلى تؤتمق مكنة االستحكاذ عمى المؤىالت الضركرية قصد تمرس
الفعؿ الحاسـ كاألساسي الذم يفضي في النياية بفعؿ ممجد يتماىى في فعؿ تقكيمي إلى
التمظير في تمظيريف مغايريف ىي
كفي مقابؿ ذلؾ أكرد

العقوبة  punitionك المكافأة Récompense1

غريماس برنامجا سرديا يضع تكصيفا لكؿ عامؿ مف العكامؿ

السالؼ إيرادىا فما ىك ىذا البرنامج السردم؟
البرنامج السردي:
ترتقف حركة مجمؿ العالقات كالتفاعالت كالتحكالت إلى األخذ بجممة مف القكاعد
قصد إحداث نظامية تراتبية في سير األحداث دكف خمؿ يعيؽ تدفقيا ضمف العمؿ
السردم أطمؽ عميو تسمية البرنامج السردم  ،بكصفو تسمسال منطقيا لألحداث  .كتبعا لذلؾ

 - 1ينظر :بن مالك رشيد ،السيميائية بيف النظرية كالتطبيؽ ،ص . 101
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الفصل لثاني

نمؽل البرنامج السردم يحكم جممة مف التحكالت المنظمة تنظيما منطقيا ،ال

مشكبو خمؿ

في تعاقب أحداثو  .كمف ثمة  ،فإف "التحقيؽ الخصكصي لممقطكعة السردية في حكاية ما،
تبرز فييا كضعية الممفكظات السردية كىي تشتغؿ المتالؾ أك فقداف المكاضيع"
يمكف الكقكؼ عميو مف خالؿ ىذا الطرح ىك أف البرنامج

1

كلعؿ ما

السردم يؤطر لصيغة تركيبية

منظمة لمفعؿ اإلنساني بداللة االرتباط أك إلى االنفصاؿ عف المكضكع .
الموضوع
اتصال
الفاعل

انفصال

كتمبية ال تساؽ كانسجاـ البرنامج السردم فإف ذلؾ يستدعي أربع مراحؿ يتجمى مف خالليا
البعد اإل جرائي:
المرحمة األولى/التحضير /والتحريك:
تعد ىذه المرحمة أكلية سابقة عمى الفعؿ الحديثي كتعمؿ عمى حصر المعنى
كتحدده في الكقت نفسو إذ عبرىا يأتي إقناع العامؿ الذات مف قبؿ المرسؿ بالبحث عف
مكضكع القسيمة كال يتـ ذلؾ إال بتأكيؿ العامؿ ليذا اإلقناع كعميو يككف التحفيز ذا بعد
ذىني ،كمف ثمة يمكف أف نخمص إلى أف ىذه مرحمة ابتدائية بالنسبة لتطكر البرنامج

 - 1بن مالك رشيد ،قامكس مصطمحات التحميؿ السيميائي لمنصكص ،دار الحكمة ،الجزائر ،ط  ، 2000ص. 148
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الفصل لثاني

السردم  .كمف جية أخرل  ،فبالنسبة لمفاعؿ اإلجرائي فإنيا تمثؿ مرحمة امتالؾ القيـ
االستعمالية االحتمالية

1

التحفيز
وجهة نظر المرسل

وجهة نظر الفاعل

(اإلقناع)

اإلجرائي الحصول على التيم
الصعبة

مخطط توضيحي لمرحلة التوزيع

المرحمة الثانية /القدرة أو الكفاءة:
كتشمؿ ىذه المرحمة تحقيؽ الرغبة ذلؾ ألف اإلقناع ال تتأتاه بصفة أحادية مكنة تحقيؽ
الرغبة .كتمبية لذلؾ  ،البد مف شركط كىي :إرادة الفعؿ كالقدرة عمى الفعؿ ،كجكدة الفعؿ،
معرفة الفعؿ كؾليا ذات أبعاد تداكلية تؤىؿ العمؿ لممركر إلى الفعؿ كاإلنجاز .2

 - 1ينظر :بوعطية سعيد  ،المرجعية المعرفية لمسيميائيات السردية  ،غريماس نمكذجا ،مجمة سيمات ) (sématالعدد
األكؿ مايك  ، 2013المجمد  ، Iالمغرب ،ص . 53
 - 2ينظر :المرجع نفسو  ،ص. 53
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الفصل لثاني

المرحمة الثالثة :االنجاز/اإلدارة/فعل الكينونة:
تتطمب ىذه العممية عامال  Agentلتماـ االنتقاؿ إلى المحقؽ بيدؼ التكصؿ إلى
مكضكع القيمة غير أف ىذا

التحقيؽ ؿلرغبة منصاع لنسؽ جدلي ليحكـ في األنمكذج

العامميف كفي مقابؿ ذلؾ نمقي برنامجا مضادا يعمد إليو فاعؿ إجرائي مضاد ،كمف ثمة
يتكلد الصراع أثر ما يحدث عف مراجعات تؤىؿ مف جية أخرل االنتقاؿ مف الكضع
المجرد إلى التمثيؿ السجالي لجمكع الخطاطة السردية .1
المرحمة الرابعة :الجزاء/التقويم
كتعتبر ىذه المرحمة السردية نيائية في المسار السردم التكليدم
يضمف الجزاء حكما عمى األفعاؿ التي تـ إنجازىا مف البداية إلى النياية

 ،كتبعا لذلؾ
2

كالجدكؿ اآلتي

يمخص ما سمؼ طرحو:
تحفيز

قراءة كفاءة

إنجاز

جزاء

فعؿ الفعؿ

كينكنة الفعؿ

فعؿ كينكنة

كينكنة الكينكنة

العالقة بيف المرسؿ

عالقة الفاعؿ

عالقة فاعؿ بمكضكع

عالقة المرسؿ بالفاعؿ

كالفاعؿ

باؿمكاضيع

القيمة

عالقة المرسؿ بفاعؿ الحالة

فعؿ إقناعي

امتالؾ مؤىالت فعؿ تحكيمي

فعؿ تقكيمي

أك الكفاءة

إجراء تفريعي

كفي مقابؿ ذلؾ نكرد خطاطة أخرل تستجمي المسار السردم لمجمؿ ما سمؼ طرحو.

 - 1بوعيطة سعيد ،المرجعية المعرفية لمسيميائيات السردية لغريماس نمكذجا  ،ص  ،. 51ص. 53
 - 2المرجع نفسو  ،ص. 54
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العالقة= مرسل  /ذات
العالقة= مرسل  /موضوع
التحريك (التحفيز)
فعل إقناعي(مرسل)

األهلية (القدرة) الكفاءة

اإلجناز

احلصول على املوضوع االستعمايل

احلصول على موضوع القيمة

صيغ إرادة الفعل ،قدرة الفعل،وجود
فعل تأويلي للذات
الفعل ،معرفة الفعل
ذات ممكنة

موضوع ممكن
برنامج ممكن

الجزاء

ذات حمققة
موضوع متحقق

ذات معنية
برنامج متحقق
موضوع معني
برنامج معني
البعد التداولي
البعد الذهني

كلعؿ ما تجدر اإلشارة إليو عمى ىامش ما سمؼ طرحو أنو إذا ما تأتي داخؿ الحكي أكثر
يم ِكف في النياية
مف ذات فاعمة  ،فإف األمر سيتطمب طكعا ككرىا أكثر مف برنامج سردم َ
مف استرجاع المكضكع المرغكب فيو.
المكون الخطابيLa composante dixursive :
يتأتى ضمف ىذا المككف االنتقاؿ مف المسار السردم بكصفو نسقا نظاميا مغمقا
يؤطر لمسار البطؿ كتحكالتو كأفعالو كفؽ مقتضى ممنطؽ ،إلى المككف الخطابي بكصفو
"استثما ار دالليا ليذه البنية  ،كبعبارة أخرل  ،ننتقؿ مف الخطاطة السردية إلى ما يشكؿ
األبعاد الداللية لمنص السردم ،إف ىذا االنتقاؿ يتـ مف خالؿ طرح الممثؿ كنقطة لقاء
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بيف الدكريف ،دكر عاممي ،كدكر ثيمي ...كبصيغة أبسط  ،تنتقؿ مف مضمكف الفعؿ في
صيغتو التحريدية معتد إلى صيغتو المشخصة مف خالؿ كائف يعينو :عيني معتد" .1
كتبعا لذلؾ  ،تنزؿ األدكار مف أفؽ المجرد (الممثؿ) إلى أرض التجسيدم (التمثيؿ)
الحسي ،كذلؾ بيدؼ إخراج المفاىيـ مف طكؽ التنظير إلى رحابة التشخيص رفعا لمحجب
الناتجة عف اإلسياـ في تجريد المفاىيـ  .كمف ثمة  ،يتـ االنتقاؿ "مف البنيات السردية،
كييكؿ عاـ كمجرد ،إلى ما يشكؿ غطاء ليذه البنيات كيمنحيا خصكصياتيا كتمكينيا
الثقافي ،أم البنيات الخطابية  ،كذلؾ كفؽ المبدأ القائؿ بتبعية المككف الخطابي لممككف
السردم"  2كتبعا لذلؾ فإف " عدـ التالزـ المكقعي بيف العكامؿ السيميائية كممثمي الخطاب
( )...ككذا االعتراؼ بالمسافة الفاصمة بينيا ىك الضمانة عمى استقاللية التركيب السردم
كعنصر منظـ كضابط لمتمظير الخطابي"

3

األمر الذم يقتضي مف جيتو دعامتيف

أساسيتيف " لمتجمي الخطابي المككف األكؿ يتمثؿ أساسا في الداللة الخطابية كيشتمؿ ىك
اآلخر عمى مستكييف :مستكل التنمية كمستكل التشخيص

 ،كيتحدد المككف الثاني في

ب
التركيب الخطابي كيحتكم ىذا المستكل عمى إجراءات مختمفة :كضع الممثؿ عمى خش ة
الفعؿ ،التفظي  ،التزـ مف"  4األمر الذم نمثؿ لو بالخطاطة اآلتية:

 - 1بنكراد سعيد  ،السيميائيات السردية (مدخؿ نظرم) ،ص . 124
 - 2المرجع نفسو ،ص . 125
 - 3المرجع نفسو ،ص . 125
 - 4المرجع نفسو ،ص . 125
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الفصل لثاني

التجلي الخطابي  الداللة الخطابية

مستوى الثيمة
التشكيلي

وضع المثال
التفضيئ (الفضاء)
الزمن

الداللة الخطابية:
يستدعي النص السردم لتماـ خطاطتو السردية تحققات تؤديو

ا أشكاؿ خطابية
1

خاصة .كمف ثمة  ،يغدك المككف الخطابي عبارة عف إدماج لممككف الداللي

ضمف

" مكضكعات سردية ىي إفراز لمنحك السردم رغـ طبعتو التكزيعية كتبمكره كشكؿ لمضمكف
كليس كمادة لو"  2كتبعا لذلؾ تتراءل البنية األكلية (السطحية) كنسؽ لممحتكل كليس كمادة
تغذية كاقتضاء لذلؾ فإف عممية اإلدماج

تستدعي " مستكييف مختمفيف داخؿ المككف

الخطابي  .فمف جية ،ىناؾ الداللة الخطابية المحددة أساسا في البعد الثيمي (كؿ
العناصر المرتبطة بيذا البعد-المسار التصكيرم ،التشكالت الخطابية"...

3

كفي مقابؿ

ذلؾ ،يرد "التركيب الخطابي المتجمي في التزميف كبمكرة كياف خاص بالممثميف" .4
كمف جية أخرل يستدعي  ،ىذا البعد األخذ بما يمكف أف يتكارد مف احتماالت داللتو
لمكسميات كفي ضكء ذلؾ يتأتى النظر إلى المكسيـ "مف زاكيتيف /زاكية استبدالية كزاكية
تكزيعية" .5

 - 1بنكراد سعيد  ،السيميائيات السردية (مدخؿ نظرم) ،ص . 126- 125
 - 2المرجع نقسو ،ص . 126
 - 3المرجع نفسو ،ص . 126
 - 4المرجع نفسو ،ص . 127
 - 5المرجع نفسو ،ص . 127
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كالمخطط اآلتي يفصح عف ذلؾ :
توزيعي
تشكل خطابي

مسار تصويري

اللكسيم

وفق انتقال إرغامي

استبدالي
مجموعة ترابطات

خصوصية خطاب
تخصيص الخطاب (تحقيق نوعي)

صور خطابية

كتبعا لذلؾ ينتج محكر تكزيعي  +استبدالي = شكؿ الثيمة كمنو فإف:

اللكسيم في
ضوءالثيمة

المسار

التصويري

تشكل

خطابي
نص

سردي
كتمثيال لما كرد مف مخططات تعمد إلى مباشرة لكسيـ "جماؿ " فيذا المكسيـ يعد في ذاتو
خزانا لسمسمة مف الممكنات الداللية التي تتحقؽ كميا أك جزئيا كفؽ تنكع السياقات .فكؿ
سياؽ ىك في كاقع األمر [مسار تصكيرم] أم انتقاد لسياؽ قد يجعؿ مف الجماؿ يحيؿ
عمى الجماؿ الجسدم أك الجماؿ بمفيكمو الفمسفي أك الجماؿ الركحي إلخ ،ككؿ سياؽ ىك
تشكؿ خطابي يستدعي مسارات تصكيرية متنكعة

 ،فالجماؿ الجسدم يستدعي أحيانا

التركيز عمى مفاتف جنسية أك عمى تناسؽ في البناء الجسدم إلخ .كذلؾ األمر مع الجماؿ
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الفصل لثاني

الركحي"  1كتبعا لذلؾ ،يتنظـ طكعا تناسؽ كانسجاـ بيف الكحدتيف :الكحدة السردية بما فييا
مف تحكالت كأفعاؿ ككظائؼ ،كالكحدة الداللية كمف ثمة يغدك أم تغيير في الكحدة األكلى
حاصؿ تحصيؿ تغير في الكحدة الثانية" .2
التركيب الخطابي:
معد التركيب الخطابي آخر مرحمة في المسار بصفتو المؤسس لنسقية التجمي
النصي  .كعميو  " ،فيك المسؤكؿ في نياية المطاؼ عف إعطاء بعد صكرم كمحسكس لكجو
مغرؽ في التجريدية  ،كلعؿ ىذه الخاصية ىي ما يجعؿ مف نص ما نصا سرديا يتميز
بككنو يستعمؿ صك ار مف العالـ المحسكس مف أجؿ معالجة مقكالت مجردة" .3كمؤدل ذلؾ
مدل القدرة عمى إحداث مصالحة كتكفيؽ بيف الممثؿ بكصفو مدركا تجريديا في الذىف
كتمثيمو إلى لكسيمات كأدكار معينة تجسد المجرد بكؿ أبعاده اإليحائية

 ،كفي ىذا السياؽ

يتأتى التركيب الخطابي كفقا عمى إجرائيتيف الكصؿ كالفصؿ األمر الذم ينعكس "في
ثالث مستكيات :الممثؿ/الزمف/الفضاء (التفضي)"
المستويات

4

الممثل
الزمن
الفضاء

 - 1مستكل الممثؿ:
إلى الشخصنة يكصفو "نقطة جذب تمتؼ

كفيو يتـ إنزاؿ الفاعؿ مف فضاء التجريد

حكليا األحداث كتمنح الخطاب بعدا إنسانيا .

 - 1بنكراد سعيد  ،السيميائيات السردية (مدخؿ نظرم) ،ص . 128
 - 2الرجع نفسو ،ص . 129- 128
 - 3المرجع نفسو ،ص . 132
 - 4المرجع نفسو ،ص . 132
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تدل على االستبداد  مستبد زيد يمارس أفعال أو تمارين ضدهم تدل على االستبداد
مخطط توضيحي
كتبعا لذلؾ تنتج لدينا األدكار اآلتية:
دكر ثيمي المستبد
دكر عاممي زيد
مستوى الزمن:
كييدؼ إلى منح البنية الداللية بعدىا الزمني قصد "إلغاء بعدىا الككني"

1

كالتمثيؿ

بالمخطط اآلتي يكشؼ في ذلؾ:

عمليات

عالقات
البعد الزمني
من

حدود القيمة

من

األحداث

إلى

حدود نصية

خلق إبداعي
قصة ،رواية

 - 1بنكراد سعيد  ،السيميائيات السردية (مدخؿ نظرم) ،ص . 134
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الفصل لثاني

مستوى الفضاء:
ليس الفضاء سكل عممية " تخطيب لسمسمة مف األماكف التي أسندت إلييا
مجمكعة مف المكاصفات لكي تتحكؿ إلى فضاء  ،كبذلؾ فإف التفضيء يعد ىك اآلخر
برمجة مسبقة ألحداث كتجديدا لطبيعتيا (الفضاء يحدد نكعية الفعؿ) كليس مجرد
إطار فارغ تصب فيو التجارب"

1

كتبعا لذلؾ يككف الفضاء مرىكنا بما تمميو عميو

ممكنات النص كليس كليد دفع إرغامي  .في ىذا السياؽ يكرد غريماس الفضاء مرىكنا
بما تمميو "رحمة البطؿ مف محطات"

2

كىذه األخيرة تمكننا مف "تفكيؾ الحكاية"

.3

كعميو ،سيتكزع ىذا النمكذج عمى األنكاع الفضائية اآلتية:
 1الفضاء االستياللي
 2الفضاء الفعؿ اإلنجازم
كينقسـ الفضاء اإلنجازم إلى قسميف:
 1فضاء االستعداد
 2فضاء النصر" .4
كلعؿ مف ضمف ما يمكف أف نمخص إليو ىنا ،ىك أف الفضاء يعد مؤط ار ىاما لرحمة
البطؿ عبر أحداث القصة باعتباره آخر ما ينتج مف سياقات داخمية لرحمة البطؿ ،فكؿ
فضاء ييندس لحالة ما بدائية كسطحية أك فقائية كالجدكؿ يحيؿ عمى ذلؾ:

 - 1بنكراد سعيد  ،السيميائيات السردية (مدخؿ نظرم) ،ص . 137
 - 2المرجع نفسو ،ص . 138
 - 3المرجع نقسو ،ص . 138
 - 4المرجع نقسو ،ص . 139
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مخطط توضٌحً حول فضاء مسار رحلة البطل

أنكاع الفضاء

التجارب

فضاء استياللي

فضاء الفعؿ المجازم

فضاء النص

حالة بدئية

الغير

حالة
نيائية

االستعداد
االنجاز

تحريؾ

ككفؽ ىذا الطرح  ،نخمص إلى أف الفضاء النصي

الجزاء
ىك مؤطر ىاـ في تماـ التشكؿ

الخطابي  ،غير أنو عرؼ تطك ار فنيا آخر في ضكء اإلبداعات المعاصرة الحداثية

بكصفو

عنص ار محكريا في إنتاجية المعنى.
 -IIIنموذج كورتيس
يعارض "

كـورتيس" في مشركعو السيميائي اختزاؿ السيميائية "في كصؼ التكاصؿ

كحده ( الذم يتحدد كإيصاؿ رسالة مف باث إلى مستقبؿ) إضافة إلى تمضنيا لذلؾ ،يجب
عمييا إبراز إجراء أعـ ،كىك التدليؿ

" ،1كضمف ىذا الطرح يتأتى االعتراؼ بالمشركع

السيميائي ضمف أفؽ كاسع ،يتعدل االرتياف إلى " مشكؿ التكاصؿ [ ]...كلكنو ليس إال
شكال خاصا منيا"  .2كفي مقابؿ ذلؾ يذىب "كـورتيس" إلى أف التكاصؿ "في حقؿ تدليؿ
معطى يفرض مسا ار إجباريا ،كانتقائيا لمغاية ،ممغيا إلى حد أقصى كؿ التباس أك تعددية
- 1جوزيف كورتيس  ،مدخؿ إلى السيميائية السردية كالخطابية ،ترجمة جماؿ حضرم ،الدار العربية لمعمكـ ناشركف،
منشكرات االختالؼ ،الجزائر ،ط ، 2007 ، 01ص. 55

- 2المرجع نفسو ،ص. 56

61

الفصل لثاني

الطرح األنثروبولوجي وأوليات مصروع السينيائية السردية

لمقراءات الممكنة"  ،1إذا ما تـ التعامؿ مع السيميائيات بكصفيا لغة كاصفة ،أم لغة ثانية
« بالنسبة إلى عالـ المعنى" ."2
كمف ىنا ،فإف إجرائية مباشرة التدليؿ بيدؼ البحث عف المعنى ترتيف إلى مقاربات
متنكعة منصاعة طكعا إلى مستكيات مختمفة"  ."3كتبعا لذلؾ يؤكد "كـورتيس" أف" مبدأ
المالءمة يظير بالضركرة كاختزاؿ بالنسبة إلى المادة الخاضعة لمتحميؿ ،فممارسة الفعؿ
السيميائي عمى مجمكعة مف األشياء المعطاة (مثؿ نصكص كحكايات شفيية ،أشرطة
مرسكمة ،أشكاؿ ىندسية ،أعماؿ مكسيقية )...ال تتـ إال مف زاكية محددة :إف تحميمو ال
يطمح إلى إعادتيا كما ىي ،كلكنو يبرز المكضكع الذم استيدفو ،كالذم يبنيو داخؿ ىذه
األشياء أك مف خالليا" .4
كمف ثـ ،يتراءل انصباب السيميائية عمى التحميؿ مع المحافظة عمى مكنة
"مقاربات أخرل لألشياء ذاتيا ،كالتي ترتبط معيا بعالقة تكاممية في الحالة الحاضرة ،احد
المكضكعات الخالصة التي تستيدفيا مف خالؿ المدكنات التي تختبرىا ،كىك السردية"
تبعا لما تمميو األشكاؿ الخطابية عمى اختالؼ أفالكيا مع محاكلة التركيز عمى فعؿ
الحكي ،كبفضؿ ذلؾ يتأتى تأسيس « مستكل متجانس لمتحميؿ"  ،6عبر اآلتي:
- 1التركيز عمى المالئـ مف المكضكع.
- 2إخراج الباقي مف حقؿ الدراسة.

 - 1جوزيف كورتيس  ،مدخؿ إلى السيميائية السردية كالخطابية ،ص . 56
- 2المرجع نفسو ،ص. 57

- 3ينظر :المرجع نفسو ،ص. 58
 - 4المرجع نفسو ،ص. 58

- 5المرجع السابؽ ،ص. 58
- 6المرجع نفسو ،ص. 59
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كسعيا في إنجاح عممية التحميؿ اقترح "كـورتيس" بعد اختبار مستكل التحميؿ عبر
مرحمتيف:
- 1المرحمة األولى :التمفصل :كيسمح ىذا التمفصؿ بإنجاز الكحدات التي تككنيا شبكة
تعالقية تقيميا المككنات فيما بينيا.
- 2المرحمة الثانية  :كىي ذات طبيعة تراتبية تجتيد في رصد المستكيات المختمفة في
مجمكعة منسجمة " ."1
كلعؿ مف ضمف ما تجدر اإلشارة إليو في معرض ىذا الطرح ،استمياـ "

كـورتيس"

لمفاىيـ أستاذه " غري مـاس " بما فييا مف استثمار لممشركع السكسكرم كيالمسمفي ،كاعطاء
ىذيف األخيريف بعدا تداكليا .كفي ىذا السياؽ ،يطرح " كـورتيس" إشكاؿ اىتماـ الدراسات
المسانية بالداؿ في مقابؿ إىماؿ المدلكؿ نسبيا ،معتب ار ذلؾ الثغرة التي حاكؿ سدىا
"غري مـاس" في عممو عمى مستكل المحتكل " ."2
كتمبية ليذا المقتضى ،يرل

"كـورتيس" أف " فيـ البنية الداللية يكمف اآلف في

التصكر السكسيرم لمستكل المغة -مستكل العبارة كمستكل المحتكل-باعتبار العبارة شرطا
لكجكد المعنى»"  ،"3كلذلؾ يقترح قانكف التكازم القاضي بأف كؿ « تغيير في العبارة يقابمو
تغيير في المعنى"  ."4كمف ثـ يتراءل لنا تكريس
سبؽ اإلشارة إليو شكؿ-التعبير /شكؿ

"غري مـاس " لمشركع " ياممسمـف" الذم

–المحتكل ،مشي ار إلى أنيما متماثالف مكرفيميا

- 1ينظر :جوزيف كورتيس  ،مدخؿ إلى السيميائية السردية كالخطابية  ،ص . 59
 - 2ينظر:المرجع نفسو ،ص . 66- 65
 - 3المرجع نفسو ،ص. 66
 - 4المرجع نفسو ،ص. 66
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ألنيما فرعاف لنفس الشكؿ المساني ،كلكنيما ليسا متشاكميف باعتبار مستكل التعبير
كالمحتكل متماثميف بطريقتيف مختمفتيف " ."1
كفي مقابؿ ذلؾ يكرد

حكاية
مروية
شفويا

"كـورتيس" خطاطة بيانية تجمي نظريتو حسب اآلتي " :"2

تعبير

محتوى

 جوهر = سمسمة صوتية شكل= نظام لساني جوهر = داللة -شكل= نحو :صرف -تركيب

األمر الذم ينتج عنو تقابؿ بيف الشكؿ كالجكىر في رحابة تحميؿ المحتكل ،غير
أنيا " ليست مقابمة بيف داؿ (شكؿ) كالمدلكؿ(محتكل)  ،كما دأب تقميد طكيؿ منذ ؽ

19

عمى ترسيخو فنيا ،الشكؿ أيضا ذاتو مثؿ الجكىر ،كانو مف العجيب أف ىذه الصياغة لـ
تجد القبكؿ الذم تستحقو حتى اآلف" .3
كبمقتضى ذلؾ ،يسرد التحميؿ معطى نحكيا ذا تمظير شكمي كاآلخر داللي يختزف
المعمكمات .كعميو يؤدم اجتماعيما إلى إنتاج المعنى .كمف جية أخرل ينبو

"كـورتيس "

إلى أف " النحك السردم ،كمف أجؿ تشكمو مجبر عمى استغالؿ المككف الداللي جزئيا،

 - 1ينظر :جوزيف كورتيس  ،مدخؿ إلى السيميائية السردية كالخطابية  ،ص . 66
 - 2ينظر:المرجع نفسو ،ص. 68
 - 3المرجع نفسو ،ص. 68
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كعمى العكس مف ذلؾ ال يمكف التقاط ىذا األخير بمعزؿ عف الشكؿ ،كىذا يعني أننا مف
أجؿ القدرة عمى إجراء عمميات تطبيقية ممزمكف باإلبقاء عمى خط فاصؿ بيف مفردات
كعالقات ،حتى كاف كانت ىاتاف المجمكعتاف ال تتحدداف إال الكاحدة مف خالؿ األخرل،
لف النحك يبقى نظريا متمي از عف المعجـ ،حتى كاف لـ يعبر إال مف خاللو ".1
ليتـ تحميؿ المككف الصرفي كالتركيز عبر استكشاؼ المحتكل ،يعمد "

كـورتيس"

إلى الخطاطة اآلتية بكصفيا ترسيمة لممستكيات السيميائية:
المستوى النصي

تمظهر نصي

المحتوى

التعبير

وحدات في مسطح

عالقات في مسطح

تمظهر المحتوى

تمظهر المحتوى

السيمات Sèmes
المستوى

العميق

(كون محايث)
صرف
Morphologie

 - 1جوزيف كورتيس  ،مدخؿ إلى السيميائية السردية كالخطابية  ،ص . 70
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ترتكف دراسة جكىر المحتكل إلى شكؿ معيف .كمف ثـ فإف مباشرة المككف الداللي في
جكىر المحتكل يقتضي األخذ بالمستكل المحايث

"أيف تتمفصؿ السيمات كمستكل

التمظير (في المحتكل) الذم ينقطع إلى سيميمات كميتاسيميمات"

 .1كصكب ىذا الطرح

نتساءؿ عف ماىية السيـ؟
- 1السيم:
يذىب "كـورتيس " إلى اف السيم ىك "كحدة الداللة القاعدية [ ]...أك عنصر التدليؿ
األدنى كالذم ال يظير بيذه الصكرة إال في عالقة مع عنصر آخر :إنو ليس لو إال
كظيفة تمايزية"  .2مرتينا في ذلؾ إلى الطرح الفكنكلكجي البنكم المحض في تصنيفو لمدكر
التمييزم لمفكنيمات ،كتبعا ليذه الخصيصة فإف مكنة الكقكؼ عميو ال تتأتى إال في إطار
نسؽ مف الميكسيمات ،كفي ىذا المنحى يستدؿ "كـورتيس" بميكسيمي (ابف كبينت) ،ألنيما
يمتمكاف سيما مشتركا فكؽ محكر /التجايؿ( /في عالقة البنكة إلى احد الكاليدف أك إلى
كمييما)  ،كسيما مختمفا عمى محكر الجنكسة :الذككرة /في حالة ك/األنكثة /في أخرل (مع
اعتبار/الذككرة/ك /األنكثة /عنصريف بسيطيف) ".3

 - 1جكزيؼ ككرتيس ،مدخؿ إلى السيميائية السردية كالخطابية  ،ص . 72
 - 2المرجع نفسو ،ص. 73
 - 3المرجع نفسو ،ص. 74
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- 2النواة السيمية:
" ."1

تعتبر النكاة السيمية انتظاما اتباعيا لمسيمات

- 3السيم السياقي أو الكالسيمي:

يشترط السيـ السياقي أك الكالسيمي في تمظيره المحايث الدخكؿ في عالقة مع
كالسيـ ليتأتى الفمؾ السياقي لمسيـ" ."2
- 4التشاكل:
يعرؼ "كـورتيس " التشاكؿ بأنو ناتج مف تحديد السمات السياقية أك الكالسيمات،
« فيقاؿ بأف مقطعا خطابيا ما متشاكؿ ،إذا كاف لو كالسيـ أك عدة كالسيمات متكررة،
فالمركب الذم يجمع عمى األقؿ صكرتيف سيميتيف [ ]....يمكف أف يعتبر سياقا أدنى
يسمح بإقامة تشاكؿ »"  ، 3كمف جية أخرل قد يتعدد التشاكؿ حسب ما تقتضيو السمات
النككية مف تعدد.
- 5السيممات وميتا سيمميمات:
كيمكف تمخيصيا في اآلتي :النكاة السيمية ،السيمات السياقية= آثار المعنى في
مستكل الخطاب ،نسميو السيمات ،كفي مقابؿ ذلؾ إذا كانت السيمات النككرية تنتفي
الظيكر عمى مستكل تمظير المضمكف ،غير معضكضة بالكالسيمات ،فإف « السيمات
السياقية يمكف لبعضيا االندماج مع البعض اآلخر لتشكؿ مدكنة مف الميتاسيميمات" .4

 - 1ينظر:المرجع نفسو ،ص. 78

 - 2ينظر :جكزيؼ ككرتيس ،مدخؿ إلى السيميائية السردية كالخطابية ،ص . 79- 78
 - 3المرجع نفسو ،ص. 81
 - 4المرجع نفسو ،ص. 84
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- 5المكون التركيبي :كيمثؿ أحد مفردات الدرس العالئقي المتمكقع في مستكييف :تنظيـ
أساسي كآخر سطحي ،عمما أنو تـ اإلشارة ليما عند " غري مـاس " تحت تكصيؼ المستكل
العميؽ كالمستكل السطحي " ."1
أ -تنظيم أساسي:
كتندرج تحتو البنية األكلية ،كتنضكم تحتيا العالقة الضدية بيف السمات المتعمقة
أساسا في االنفصاؿ الذم يتراءل أكثر كضكحا عبر تمؾ المسافة العكسية الفاصمة بيف
سيميف ،أما االتصاؿ فال يظير عيانيا ،كانما عمى

« مستكل المقكلة السيمية" 2؛ أم

المقكلة الجامعة لمسيميف المتغايريف .كمف ثـ تأخذ طابعا ثنائيا متجشما عف الدرس
المساني.
ب-التنظيم السطحي من السيميمات إلى العوامل:
كفي ىذا اإلطار ال يخرج

"كـورتيس" عما قدمو " غري مـاس" " ،ألف الككف في

مجممو يشكؿ قسما محددا بمقكلة كمية"  .3كىذه األخيرة ينتج عنيا كتمفصؿ انعزالي في
مقابؿ اندماج ،كمف ثـ تنتج كحدات معزكلة كأخرل مندمجة ،األمر الذم يحصؿ عمى
نمطيف مف السيميمات:
- 1تمؾ التي باعتبارىا آثا ار لممعنى تدرؾ كعكامؿ مكحية بفكرة الجكىر أك الكيانات.
- 2تمؾ التي عمى العكس تبدك قابمة؛ أم يجب أف تسند ليذه العكامؿ التي ىي
الكحدات المعزكلة "."4

 - 1ينظر :المرجع نفسو ،ص. 86

 - 2جكزيؼ ككرتيس ،مدخؿ إلى السيميائية السردية كالخطابية ،ص . 88
 - 3المرجع نفسو  ،ص. 98

 - 4ينظر :المرجع نفسو ،ص. 99
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الفصل لثاني

كتبعا لذلؾ يقترح "كـورتيس" لالحتفاظ بالعامؿ:
العامؿ سيميمات كحدات معزكلة.
المسند سيميمات كحدات مدمجة
نظام تركيبي تمظهر المحتوى)

(

كالمخطط اآلتي يعمد إلى استبانة كصؼ النمكذج العاممي األسطكرم في المستكييف " :"1
مرسـل

موضـوع

متمقـي

مضاد

ذات

مساعد

النموذج العاممي كنظام:
يستمزـ ىذا النسؽ النظامي ثالثة أزكاج مف العكامؿ:
- 1ذات/مكضكع.
- 2مرسؿ /مرسؿ إليو.
- 3مساعد /مضاد.
النمودج العاممي كإجراء:
كفيو يتأتى االنتقاؿ مف النظاـ إلى الحقؿ اإلجرائي بيدؼ استثمار العالئؽ السالفة
ميدانيا.

 - 1ينظر :جكزيؼ ككرتيس ،مدخؿ إلى السيميائية السردية كالخطابية  ،ص . 102
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تصدير
ال يختمؼ اثناف في أف البدايات تشكؿ مالمح التحميؿ البنكم الجاد لمبنية السردم ،كانت
مع الكثبة التي حققيا فالدمير بروب مف خالؿ تحديده لمكحدات الثابتة لمبنية السردية
ممثمة في الكظائؼ كاألفعاؿ ،كمف بعده البنيكية االنثركبكلكجية لكمود ليفي ستراوش  ،مف
خالؿ تكشؼ سنف الييكؿ العاـ ليا حيث اكجد ليا عددا مف المتغيرات المتمثمة في
غريماس اعماؿ بروب ركز عمى مبدأيف

الشخكص كعددا مف الثكابت ،كحينما راجع

أساسيف تتتسـ بيما الحكاية عمكما ىما :البساطة كالشمكلية مف ىنا جاءت فكرة البحث
عف ما كراء تمؾ البساطة كاستجالء تمؾ الشمكلية"

 ، 1كمف ثـ كلج إلى تصميـ العكامؿ

المختصرة التي تقكـ عمييا تمؾ البنى.
كمف ىنا ،فإف تتحميمنا التطبيقي سيرتيف إلى تطبيؽ األنمكذجيف بشكؿ تقابمي (أنمكذج
ليفي شتروس  /كأنمكذج غريماس ) ،كذلؾ باالرتكاز عمى اآللية اإلجرائية التي قدميا كؿ
منيما ،سعيا مف إلى الكشؼ عف األبعاد األنثركبكلكجية التي حممت بيا ركاية
المادية لمركائي مفالح  ،بكصفيا نسقا سرديا محمال بالعالمات ذات البعد األناسي
كاألنثركبكلكجي لإلنساف الجزائرم.

 1ينظر :مفتاح محمد ،حكؿ مبادئ سيميائية مجمة عالمات العدد  16سنة  2001مكناس المغرب  ،ص . 72
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أنموذج ليفي شتروس البنوي
- 1
إف اىتمامنا بتحميؿ البنية السردية لشعمة المايدة كفؽ أنمكذج شتراوس جاء ليتغيا
مسمكا متفردا نؿتمس مف خاللو مطاكلة األبعاد األنثركبكلكجية التي ُحممت بيا الركاية مف
خالؿ استنطاؽ جممة مف القرائف المغكية

ممثمة في قرائف العرؼ الجمعي ،ك التي كظفيا

مفالح عف قصد أك بدكنو في بناء نسيجو المحكي .كىينا  ،فنحف نعمف سمفا إننا ال نرتيف
بشكؿ مطمؽ إلى اؿقيد إجرائي الذم أفضتو البنائية السردية أك السيميائية السردية،

كندنك

العمَ ِمية كالعرفية في
أكثر مف مبادئ التحميؿ السكسيكلساني  ،مف خالؿ تقفي اثر التيمات َ
بعدىا األناسي داخؿ البنية السردية لمحكي شعمة المايدة.
األنثركبكلكجي يرجع إلى االىتماـ الذم أكاله ليفي
ا
كغاية ىذا اإلجراء عند عمماء
شتراوس إلى المقاربة البنكية المسانية انطالقا مف الطرح الذم قدمو
ّفرؽ بيف مادية الداؿ كاعتباطية المدلكؿ ،كمف بعده

دي سوسير الذم

رومان جاكبسون الذم أكد أف

الظاىرة المغكية ال يحكميا العرؼ كاالعتباط كىك االعتقاد الذم كاف سائدا ردحا مف
الزمف ،كانما ىك نظاـ تحكمو جممة الكحدات الصغرل التي تجمييا منظكمة الفكنيمات
بييئتيا التقابمية كالتمييزية ،التي ترتقي بدكرىا إلى تأدية المعاني كالدالالت .
كضمف القناعة ذاتيا ،فقد انسحبت جؿ الدراسات

األنثركبكلكجية الباحثة في

ظكاىر الكينكنة الجمعية ،إلى التخمص مف قيد الكصؼ كالتقصي الميداني الذم يرتيف
بدكره إلى قيكد الزمف كالمكاف ،كانتقمت إلى دراسة الظاىرة بمعزؿ عف السياقات المالزمة
ليا مف خالؿ بنيتيا ،كذلؾ بتقؼم أثر اإلف ارزات كالرمكز الكاعية كغير الكاعية التي يؤدييا
الفرد داخؿ أك خارج الجماعة ،كقد ندلؿ لذلؾ بالكتابة األدبية التي تعد في حد ذاتيا
"تفكير حكؿ مسألة التمثل" ،" la représentationكمنيا عمى األخص التمثؿ الرمزم ؛ أم ذلؾ
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اإلطار األنثركبكلكجي الكاسع الذم يدعك لكضع النصكص األدبية في مجمكع اإلنتاجات
التي يحاكؿ اإلنساف بكاسطتيا معرفة العالـ ،كاآلخريف ،ك بالتالي معرفة ذاتو أيضا" .1
الكتابة ىنا  ،قم فعؿ فردم يقدمو الكاتب أك األديب في زمف كمكاف
ؼ

أكلي

مخالؼ لزمف كمكاف السرد الثاني ،حيث يرتمي إلى ُمكنة مخيمتو اإلبداعية ،إال أف ىذه
المخيمة ليس ليا أف تتخمى عف قيدىا الجمعي كالعرفي الذم تشكمو جممة مف المعارؼ
محممة بالرمكز
كالمراجع السالفة التككف .كمف ىنا  ،يتمثؿ النص األدبي بكصفو بنية َّ
كالجينات تبرز في ىيئة مفردات أك أسماء أك جمؿ،

كالتي يمكف لألنثركبكلكجي أف

يخضعيا لمنيجو التحميمي مستنطقا العالقات القائمة بيف تمؾ

البنيات بكصفيا مككنا

أساسا لكجكد كنشكء كتككف الظاىرة االجتماعية.
كلئف كاف أنمكذج ليفي شتروس -مثمما كضحنا في الفصؿ األكؿ مف البحث-
ينيض عمى عممية جمع لجمة الكحدات البنكية بحسب تشكاليا المكضكعي (التيمي)،
كمف ثـ ،تقحـ ىذه الكحدات ضمف صنافات أك بطاقات في شكؿ باقات مكضكعية ،كمف
خالؿ قراءة عمكدية لتمؾ الباقات يمكف لنا أف نتكشؼ العالقات التزامنية القامئة بينيا،
كيرتيف ليفي في ذلؾ إلى العكامؿ التي ينبني عمييا المتف الحكائي بكصفيا كظائؼ ثابتة
(المكان ،الزمان ،الشخصية) .فإف مقاربتنا اإلجرائية سكؼ تصب اىتماميا عمى تيمة
الشخصية مف خالؿ تقفي أثر القرائف األنثركبكلكجية المالزمة ليا ،كذلؾ حتى يتسنى ليا
الكقكؼ عمى بعد مقارف مكضكعي ،مع اإلجراء السيميائي الذم قدمو

غريماس الذم

ألحؽ عكاممو التحميمية بعنصر الشخصية.
1

األدبي REICHLER, Claude.- La littérature comme
،
داود محمد  ،مقاؿ بعنكاف البعد األنثركبكلكجي لمنص

interprétation symbolique (in) l’interprétation des textes (collectif).- Paris, Ed. De Minuit, 1989.p.109.
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كانطالقا مف ىذا الطرح ،بإمكاننا تصكر القرائف األنثركبكلجية التي يمكف ليا أف تالزـ
عنصر الشخصية ضمف البنية السردية لممتف الحكائي ،حيث يجمييا اسـ العمـ الذم يمحقو
السارد بالشخصيات ،ككذا جممة الكظائؼ التي تؤدييا (
البطل ،البطل الزائف).

ككفؽ المعطى نفسو،

المعتدي ،الشرير ،المساعد،

يأتي االسـ العمـ الذم يمحقو السارد بعنصر الشخصية

بكصفو قرينة اجتماعية ،تشترؾ في حدكثيا كؿ السياقات ذات الطابع الجمعي ،قبؿ
تتمبسيا الذات البشرية لتتحكؿ بعد ذلؾ إلى مكتسب فردم يدلؿ

أف

لمكينكنة البشرية كعالمة

فارقة لكجكد اإلنساف ،فاالسـ العمـ بيذا المعنى ،ق ك كسيط ذك عالقة تفاعمية في ثنائية
(مجتمع/فرد)  ،كما مف شؾ أف ىذا التفاعؿ تؤديو جممة مف الترابطات

كالدعائـ  ،ذات

البعد المغكم كالعقدم كالتراثم كالثقافي.
كمف ىنا  ،فإف التحميؿ األنثركبكلكجي لف ينتيي عند حدكد النتيجة المستقاة كصفا
لمدلكؿ كقصدية االسـ العمـ ضمف بنية الخطاب  ،كانما ينتقؿ حتما إلى البحث في مجمكع
العالقات التي تحدثيا اؿعناصر المنضدة لو ،بكصفيا نتاج لكعي جمعي قبمي،
ترتيف إليو الذكات المختمفة باختالؼ الزمف كالمكاف

كمتحكؿ

احتكاما إلى منطؽ االنتماء كالعرؼ.

ليبرز في الكاجية تساؤال ميما تجميو ماىية ىذه العناصر البنكية ذات البعد األنثركبكلكجي
التي تصنع ىذا التكاشج ؟.
كركحا عمى ىذا التكجو ،سنسعى ضمف تحميمنا لركاية

(شعمة المايدة ) -لمركائي

محمد مفالح  ،إلى الكشؼ جممة األبعاد األنثركبكلكجية التي يؤدييا عنصر الشخصية مف
خالؿ استنطاؽ القرائف المالزمة ليا في متف الركاية ،كذلؾ بانتياج منيج

ليفي شتروس

التي ينيض عمى القراءة العمكدية لمجمكع الباقات أك البطاقات الجامعة لنعصر
الشخصية.
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قراءة في المتن الخطابي لرواية شعمة المايدةأحداث ككقائعا تارمخية في ظؿ تكاجد االحتالؿ
ا
جاءت ركاية شعمة المايدة تاريخية  ،ؿتسرد
التركي بالجزائر كاالحتالؿ االسباني لمدينة وهران .
جمول شيخ زاكية مينا ،حيث كقع االتفاؽ

ينطمؽ النص مف مشيد الرؤيا لمشيخ

عمى أف تفسيرىا يؤكؿ إلى أنيا نداء كدعكة مف كالي جبؿ

المايدة إلى التحرير كالتخمص

مف براثف االحتالؿ اإلسباني .كظؼ الراكم شخصية راشد ابن الحاج الطاهر كحفيد الشيخ
الهاشمي بكصفيا شخصية بطمة ،كألحؽ بيا مكاصفات الفرد الجزائرم البسيط ،مف
خالؿ تصكيره لمكاف عيشو بمنطقة جبمية عاكسا مف خاللو النمط العيشي لمجزائرييف في
تمؾ الحقبة مف لباس كعادات كتقاليد كسمكؾ الحياة في حقبة تاريخية محددة اباف التكاجد
التركي.
فعمد مفالح إلى تقديـ مشاىد تصكيرية لحاؿ الجزائرييف،

ككضعيـ االجتماعي

كمعتقدىـ الذم غمب عميو الطابع الصكفي  ،كجعؿ منو حاف از قكيا لشحذ ىميـ ،مف خالؿ
تحريؾ كازع العصبية الدينية بكصفيا مسمكا ركحيا،

ينادم بالجياد كتخميص مدينتيـ

كىراف  -التي تقبع تحت االحتالؿ االسباني  ،فالكاجب الكطني كالديني يحتـ عمييـ تحريرىا
دكف االتكاؿ عمى األتراؾ ،إذ أنو طاؿ الزمف كلـ يتحرؾ ليـ ساكف

كنق أر ذلؾ في

قكلو(...كقاؿ بميجة آسؼ إف األياـ تمر بسرعة كال شيئ يمكح في األفؽ)....

حيث كانكا

يكاسكف أنفسيـ بالحركب السابقة كيتذكركف األبطاؿ أمثاؿ

الشيخ الهاشمي (الجد)

كبطكلتو في الحرب األكلى عمى اإلسباف مف أجؿ تحرير

وهران حيث بترت رجمو،

مستأنسيف برؤية الشيخ جمول التي عدت مصد ار كثكقيا تستميـ منو الركح النضالية،
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كتؤمف ليـ مسارىـ الدنيكم في التحرر مف المستعمر ،كما تؤمف ليـ مآليـ الركحي في
تبكء مقعدا مف الجنة.

بنية الشخصية في الرواية:
يذىب فميب هامون الذم استيؿ تحديده لمفيكـ الشخصية ،حيث انتيي

بروب

كغريماس بكصفيا "عالمة فارغة أم بياض داللي ال قي ـ ة لو إلى مف خالؿ انتظاميا
داخؿ نسق محدد "  .1حيث قدـ طرحا سيميائيا يعتبر فيو أف الشخصية بناء يقكـ النص
باستحضاره كتشكيمو  ،فالشخصية عنده عنصر يرتيف إلى النسؽ النصم ،مرتبط أساسا
بالكظيفة النحكية التي يؤديو ضمف النص الركائي ،باعتباره عالمة مككنة مف داؿ كمدلكؿ
فيي مكرفيـ ثابت مف خالؿ داؿ منفصؿ لجممة مف اإلشارات يحيؿ عمى مدلكؿ منفصؿ
أسماء العمم التي تميز الشخصيات عف

(معنى أك قيمة شخصية) فالداؿ يتمثؿ في

بعضيا البعض أما المدلكؿ فيك يتمظير فييا فيما يقاؿ عف الشخصيات.
كذىب فيميب هامون إلى التمييز بيف أنكاع الشخصيات حيث يقسميا إلى ثالث :

- 1الشخصيات المرجعية : Personnages Référentiels
تمثميا عنص ار مشتركا بيف الراكم كالقارئ ،تحيمنا عادة إلى ثقافة محددة عمى نحك
الشخصيات التاريخية كاألسطكرية ،كىذه الشخصيات في مجمميا تشير

إلى مرجع سياقي

جامع يحيؿ إلى عالمة ثابتة في المخيمة الجمعية ،التي تتعانؽ مع المككف األنثركبكلكجي
الذم ينتمي إليو السارد ككذا القارئ.
 - 1فميب ىامكف ،سيميكلكجية الشخصيات الركائية ،ترجمة سعيد بف كراد ،تقديـ عبد الفتاح كيميمكط ،دار الكالـ،

الرباط ،ص . 80
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الشخصية المتكررة : Personnages anaphorique
التك اررية تحيؿ

التكاتر إلى كالتناكب

 ،فالشخصيات

الممفكظ ،كىنا تتمثؿ الشخصية التك اررية بكصفيا عنص ار

تؤدم تركيبا عالمتيا

داخؿ

-مؤشرا" - Indice-تتميز

بتعدد كظائفيا في سياؽ كاحد"  , 1تقكـ بكظيفة تنظيمية كتذكيرية لمقارئ.
الشخصية الواصمة : Personnages embrayeur
تككف عالمات حضكر القارئ أك السارد كىي شخصيات ناطقة باسـ المؤلؼ .كمف ىنا،
فإف استنطاؽ مدلكالت ىذه العناصر ضمف تمفصالتيا النصية مف شأنو أف يحيؿ إلى
قراءات انثركبكلكجية متعددة.
كيمكف تكزيع الشخكص ركاية شعمة المايدة حسب تصنيؼ هيمون إلى:
الشخصية

الوظائف

الشيخ جمول

صاحب الرؤية ،ىذه الشخصية التي فرضت سمطتيا

(شخصية متكررة)

عمى الركاية حيث يرتبط مكضكعيا بالرؤية كىي
المكضكع العاـ لمركاية الذم بدأ بحمـ كتحقؽ في
النياية .

راشد
(شخصية متكررة)

الشخصية البطمة الذم انتقمت إلى مدرسة
مازكنة،حيث التقت شخصية محمد الشمفي كاستيمت
معو مشركع التحفيز عمى الثكرة ضد اإلسباف

1

ٌنظر  :بحراوي حسن ،بنٌة الشكل الروائً ،ص . 271
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الباي محمد بن عثمان الكبير

الباي -ممثمة في السمطة الساسية لمدكلة العثمانية

الخميفة

تتميز ىذه الشخصية في الركاية بتحمؿ اؿمسؤكليات

شخصية مرجعية

كالحكـ الراشد كالحكمة .

محمد الشمفي

شخصية ( مساعدة) ثائرة عمى الحاؿ السائد في

شخصية واصمة

المنطقة بما في ذلؾ حكـ العثمانييف ،كعمى أىبة
االستعداد الجياد كدحر المستعمر.

الشيخ الطاهربن هطال

الشخصية الكاعية المثقفة الدارية بحقيقة الكضع

شخصية واصمة

كخمفياتو التاريخية ،كىي شخصية كاصمة مثمت
مرجعا ثقافيا كرم از لالنتماء لراشد يقول"
"يا الحاج ستتحرر كىراف قمبي ال يكذب" ...

أبي طالب

شخصية تحيؿ إلى السمطة الدينية الكاعية.

توظيف الشخصية في الرواية حسب أنموذج ليفي شتروس :
باقات الشخصية:
ذكرنا سمفا أف صنافة الباقات عند

شتروس تعمد إلى رصد الكحدات السردية بشكؿ

تعاقبي ،مف عتبة االستيالؿ في النص إلى نيايتو ،كقد ركزنا كحدة الشخصية بكصفيا
بنية مشتركة مع األنمكذج العاممي

لغمريماس  ،كمف جانب آخر فيي الكحدة السردية

األكثر حمكلة بالقرائف األنثركبكلكجية التي يمكف تحميميا ،كما عمدنا إلى تقفي أثر كحدة
الحدث بكصفيا كحدة نسقية تنضد لمعالقات التي تؤدييا الشخصية في البنية السردية.
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باقات أسماء العمم :
- 1
أسماء أعالم (رؤية شيخ جمول)

الصفحة

راشد البطؿ

9

جمكؿ صاحب الرؤية

9

الحاج يحي عـ راشد

11

الشيخ طاىر

11

الجد الياشمي

14

البام مصطفى بكشالغـ

15

الككيؿ حمداف

16

الخميفة األكحؿ

18

سكيتنة

20

يمينة

21

أسماء أعالم زيار (خميفة األكحل)

الصفحة

القائد بمكابكس

25

البام محمد عثماف

32

الشيخ الطيب

32

أسماء أعالم (هواجس طالب)

الصفحة

سكينة

39

يمينة

39

الشيخ عباس

45
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محمد الشمفي

51

البام سكاؽ

54

شيرة

54

محمد بف شارؼ البكلداكم

54

أسماء أعالم (حممة أوريمي=

الصفحة

الشيخ أبك طالب

58

إبراىيـ الممياف

64

الشيخ تكاتي

65

السمطاف حمك مكسى

70

الشاعر الشعبي بف حمادم العكرمي

72

القائد عركج

74

محمكد الصافي

87

البعد األنثروبولوجي ألسماء العمم شخصيات شعمة المايدة:
إذا سممنا أف اسـ العمـ يتكاشج في بنيتو المفظية مع مدلكؿ جمعي كاع

أك غير

األنثركبكلكجي مبدأ مسالؾ التخريج في تحديد

األبعاد

كاع فاف ذلؾ يمثؿ لمباحث

االجتماعية مف أعراؼ كمعتقدات تحرؾ ضمنيا السارد ليمبي بيا غرضو الفني كاإلبداعي
بينما ما يركمو األنثركبكلكجي ال يقؼ عند حدكد استنباط داللة االسـ ضمف بنية عميقة
أك سطحية ليصؿ بيا إلى حكـ نقدم ما كانما يبحث في عالقة الكحدات الداللية لمؤديات
اسـ العمـ ضمف الخطاب السردم مع جممة الخمفيات التي حركت مخيمة السارد بكصفو
فردا مف ذات المجتمع ،ال يخرج عف إطار السمكؾ الجمعي

 ،ؼالكتابة األدبية كفؽ ىذه

الرؤية " ليست في حقيقتيا إال امتدادا لممجتمع الذم تكتب عنو ،كتكتب فيو معا ،كما إنيا
ليست نتيجة لذلؾ إال عكسا أمينا لكؿ اآلماؿ كاآلالـ التي تصطرع لدل الناس في ذلؾ
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المجتمع"  ، 1ليبرر الباحث مف خالؿ تمؾ الكحدات لجممة الظكاىر االجتماعية كالسياقية
التي تقاطعت فييا مخيمة السارد مع تمثالت العناصر الفنية لخطاب السرد ،حيث ُيمكنو
ىذا التحميؿ مف تفسير كتكشؼ ظكاىر سمككية كعرفية لذات المجتمع.
كىنا ،عمد ستراوش عمى إسقاط ىذا الطرح المستميـ مف النظرية النسقية لدم
سكسير عمى كؿ بنى النصكص المحكية باختالؼ أنكاعيا ،ألف الغاية مف التحميؿ ال
تقؼ عند الكشؼ عف تجميات المعاني كالدالالت لمكحدات السردية ،كانما االرتقاء بيا إلى
تفسير الكحدة ضمف إطارىا الجمعي بكصفيا ظاىرة تمت بصمتيا إلى تطكر الفكر
اإلنساني ،كيعمؿ ستراوش مأخذه قائال " :يكفي أف نصؿ إلى البنية الالكاعية المتضمنة
في كؿ مؤسسة مف المؤسسات أك في كؿ تقميد ـ

ف التقاليد حتى نحصؿ عمى مبدأ

اجتيادم يصح تطبيقيو عمى مؤسسات أك تقاليد أخرل شرط أف نحرص بالطبع عمى دفع
التحميؿ أشكاطا بعيدة  ، 2 ".كمؤدل القكؿ ،أف التحميؿ البنكم لعناصر السرد عمى نحك
أسماء العمم ضمف خطيتيا الكظيفية كتعاقبيا العمكدم كفؽ الحدث ،سيضفي حتما إلى
فيـ كتفسير نسؽ اجتماعي أك ثقافي يتعاضد مع العرؼ الجمعي .كانطالقا مف ىذه الرؤية
يمكف لنا أف نخمص إلى استنطاؽ أبعاد انثركبكلكجية تؤدييا دالالت أسماء العمـ التي
كظفيا مفالح في نص الركاية.
جمول :اإلسـ جمكؿ يحيمنا إلى جزائريتو كالى ترابطو الكثيؽ مع الشخصية الصكفية (عبد
القادر الجياللي) في المخيمة الجمعية غير الكاعية ،كمف ىنا فقد ُحممت بجممة مف القرائف
ذات الصمة بالمعتقدات الدينية كالعرفية ،تجسدىا بخاصة الرؤيا.

 - 1مرتاض عبد

المالك  ،في نظرية النقد  ،دار ىكمة  ،الجزائر اؿطبعة األكلى ، 2002 ،ص 132

 - 2مرتاض عبد المالك  ،في نظرية النقد  ،ص 32
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اسم الباي :اسـ يتعانؽ مع بعد تاريخي سمطكم،

االسـ يحيمنا إلى مرتبة عسكرية

عثمانية ،تحيؿ إلى تصكير حقبة تاريخية ميمة مف تاريخ الجزائر
اسم راشد :كفؽ األفعاؿ التي الزمت اإلسـ ،ككذا المعتقدات التي شكمت معالـ الشخصية
في تعاقبية حدث الركاية ،فإف أسـ عبد المجيد تشاكؿ مع عالقتو المعجمية "الرشد"
فحمؿ بقرينة الحكمة كالكعي  ،كما أنيا تعانقت مع بعد عرفي إسالمي (سيدم راشد).
ُ
محمد الشمفي :مثؿ االسـ مرجعا كركحيا كدينيا في ثقافة الفرد الجزائرم

ممثال في

شخص سيد األمة ،ككذا قرينة المكاف منطقة كادم الشمؼ في الكسط الغربي مف
الجزائر.
اسم أبي طالب  :اسـ يضرب بجذكره في التراث العربي كاإلسالمي  ،ككظفو السارد
لمترميز لمفكر اإلصالحي النيضكم.
اسم الطاهر :الطير نقيض الدنس  ،التناقض ذاتو تعاضد مع باقة حكـ عرفي مؤداه
الجياد( كاجب مقدس) مقابؿ التدليس الذم مارسو بعض األتراؾ ككذا بعض األىالي.
بنية الحدث في الرواية:
- 2
الحدث

المؤشر الزمني

الصفحة

زيارة الخميفة األكحؿ لممنطقة الشرقية لبايمؾ لمغرب

االثنيف مف شير جكاف

25

"ساحة زمكرة"

 1772ـ

حديث محمد الشمفي عف تاريخ مازكنة كحكاـ األتراؾ،

استرجاع ذاكرة

50

كقد حدثو مرة عف جؿ البايات الذيف حكمكا بايمؾ
الغرب مف المازكنة فقاؿ لو إف أكؿ بام استقر
بالمدينة ىك حسف بف خير الديف"...
يكـ الحراش الذم عاشو راشد ،كجنكد الجزائر لحظة
82

الجمعة  30جكاف 1775
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بمحظة ،انيزاف العدك اإلسباني مخمفا  8000قتيؿ

السبت الجينمي

82

كصكؿ األسطكؿ اإلسباني إلى المرسى
نزكؿ اإلسباف عمى شاطئ الجزائر
بعد سنكات الجفاؼ

تعييف األكحؿ عمى رأس البايمؾ

109

"رفع الحاج يحيى يده نحك صدره كضحؾ عاليا ثـ
قاؿ لقد عيف األكحؿ خميفة عمى رأس البايمؾ"
"الدنكش الكبير" أصبح حدثا عظيما يقكد البام نفسو

كؿ ثالث سنكات

129

لتقديـ العكائد كاليدايا إلى الدام
قمؽ أىؿ المنطقة ،كتضايقيـ مف الضرائب التي

شير مام

147

أصبحت تزكرىـ كؿ ستة أشير
التقى كبار دكاكير األعراش كاتفقكا عمى مكاجية

أفريؿ

148

الحامية كرجاؿ المخزف
يكـ تتكحد الجيكد

انتقاؿ األكحؿ إلى المنطقة

151

"األكحؿ رجؿ ذكي...لـ ينتقؿ إلى منطقتنا إال لتسكية
الكضع
جاب المنادم قنكش أزقة مدينة معسكر كأبمغ سكانيا

خريؼ  1790ـ

169

بخبر زلزاؿ كىراف "كفجأة كاف زلزاؿ كىراف في "....
حانت ساعة تحرير المدينة
أخرج رسكؿ بام رسالة مف جيب حقيبتو الجمدية
كمدىا لمشيخ أبي طالب ،لقد حياه البام عمى جيكده
العممية كما نكه بنشاط المدرسة عمى المشاركة برباط
83
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أفرم
(زمف الباركد) ضيؽ الطمبة عمى اإلسباف كحرمكىـ

غركب الشمس

198

مف مغادرة أسكار كىراف لقضاء حكائجيـ
استشياد الشيخ الطاىر برصاصة
206

(المعارؼ األخيرة)
انتقؿ البام إلى كاد تميالت

في اليكـ الثالث مف شير

أمر البام بكضع المدافع كاآلالت الحربية عمى جبؿ

رمضاف

المايدة

ساعات قميمة

االتفاؽ الذم نص عمى انسحاب إسبانيا مف كىراف
كالمرسى الكبير

211
شير ديسمبر  1791ـ

بداية انسحاب اإلسباف
 1792ـ
بعد صالة الظير

العكدة

215

استدعى البام محمد الكبير الديكاف كالعمماء كأعياف
القبائؿ ثـ قاؿ ليـ بفرح عظيـ نحمد اهلل عمى ىذا
النصر
إف القراءة التأممية األفقية لباقات مصفكفة ليفي شتراوس المطبقة عمى ركاية شعمة
المايدة  ،حيث نبتعد فييا عف أية محاكلة لفيـ الركاية (قراءة أفقية عمكدية لممصفكفة)
كاالكتفاء بتحميؿ أسماء العمـ بكصفيا كحدات تككينية (تيمات) (القراءة العمكدية)،
كفؽ باقات العالقات التي تؤدييا أسماء عمـ الشخكص ككذا تعاقبية كحدة الحدث ىي:
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 عالقة القرابة عالقة الثقافة (العرؼ ،الديف ،التقاليد)فإننا نصؿ إلى جممة المقاربات التالية:
عالقات القرابة:
صمة القرابة

مثاؿ

الصفحة

العـ

عـ راشد البطؿ (...اقترب مف عمو)

10

األبكة

كالد راشد (...كجمس إلى جانب كالده)

11

األخكة

شقيؽ كالده (حرؾ الحاج يحي حاجبيو الكثيفتيف

11

كقاؿ لشقيقو)
الجد

(ذكر كالدىما) جد راشد يدعى الياشمي

13

األمكمة كابنة خالتو

(تفطنت كالدتو الىتمامو بابنة أختيا)...

20

بطاقة العادات:
العادات

التمثيؿ مف الركاية

الصفحة

الزربية القديمة

(عمى زربية قديمة مبسكطة في الجية)

11

حفؿ الزفاؼ

كاف سكاف الدكار يجدكف في األعراس فرصة االستمتاع

102

بالحياة
التصديؽ بالشعكدة

حيث كاف ىناؾ رجاؿ تعكدك عمى التصديؽ بما يقرأكنو
في األكراؽ الصفراء أك البحث عف الكنكز مثؿ (...
85
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تغيب عف الحفؿ قدكر العزاـ الذم سافر إلى القصر)...
االفتخار كتقديس

( ...رغبة راشد في زيارة ضريح سيدم عبد الرحمف

األكلياء الصالحيف

الثعالبي)

81

كالتبرؾ بأضرحتيـ
المباس

ارتداء أىؿ منطقة مازكنة لباس تقميدم ( ...يرتدم

49

سركاؿ عربيا فضفاضا كعباءة فكقية بيضاء كيضع عمى 57
جمجمتو الكبيرة عمامة بيضاء ذات ذؤابة طكيمة يمفيا
حكؿ عنقو الغميظ )...ارتداء الجنكد األتراؾ (جنكد أتراؾ
يرتدكف القمصاف الحمراء كالسراكيؿ القصيرة كيعتمدكف
القمنسكاة التركية كعمى أكتافيـ بنادؽ طكيمة)
مف عادة األتراؾ
اعتمادىـ عمى األىالي

( إف حكمؾ ال يجرم عمينا كعمى نسمنا كال عمى ما

75

تعمؽ بنا كال عمى نسميـ)...

في حركبيـ مع الفرنجة
اؿزكاج

رغبة راشد بالزكاج مف ابنة خالتو كعدـ رضا كالده

اإلقامة

الخيمة ( دخؿ راشد جناح الخيمة)...

20

ارتداء العمامة

سكل راشد عمامتو

26

ارتداء البرنك س

غطى الشيخ طاىر برنكسو القديـ

109

مظاىر االحتفاؿ

كفجأة دقة الطبكؿ كامتزجت ضرباتو القكية بأنغاـ

129

المزامير كاألبكاؽ كلعمع لرصاص الخيالة كزغاريد النسكة

130

أكؿ الكسكس كعادة

ثـ تناكلكا الكسكس بمحـ الخركؼ الذم ذبحو الشيخ

92

النحر في المناسبات

الطاىر احتفاال بعكدة ابنو راشد
86
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طقكس األعراس

حممت ميدية العركس المتأنقة عمى ظير حصاف أحمر

102

كدكت زغاريد النساء في فضاء الدكار كىف يمكحف

103

بالمناديؿ الممكنة التي عمقت في شكؿ رايات عمى
رؤكس العصى كأعكاد اؿؽصب
استمتع رجاؿ المنطقة بأحمى قصائد الشعر الشعبي
استحداـ األنعاـ في

سار شاكش بكعالـ أماـ البغمة كىك يحمؿ راية النصر

216

التنقؿ

بطاقة الدين والطقس:

الدين والطقس

التمثيل من الرواية

الصفحة

تالكة القرآف الكريـ

 ...كتال بصكت جيكرم سكرة الفاتحة

10

حفظ القرآف

لقد حفظ القرآف عمى يد كالده كما حفظ منظكمة شرح ابف

10

عاشركرسالة أبي زيد القيركاني عمى مدرس زاكية مينة
الصكفية

حبو لمفقياء كاألدباء كاألكلياء الصالحيف

25

الجياد في سبيؿ اهلل

كتال بعض اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية التي تحث

28

عمى الجياد
الصالة

كبعد كقت قصير أدل الطمبة صالة المغرب...

129

كصمى صرة الفجر ثـ حث الخطى

64

87

الفصل الثالث

األبعاد األنثروبولوجية للبنية السردية يف رواية شعلة املايدة

تالكة الشمخ تكاتي آية

كتدخؿ الشيخ تكاتي قائال بعد البسممة يقكؿ اهلل تعالى:

81

قرآنية

"كـ مف فئة قميمة غمبة فئة كثيرة بإذف اهلل كاهلل مع

81

بقراءة

الصابريف" ثـ ذكرىـ بغزكات النبي صمى اهلل عميـ كسمـ

عمكد

زيارة راشد المسجد

كقصد المسجد األعظـ الذم انتيت أشغاؿ منذ شير كاحد

ية

األعظـ معسكر

كركز انتباىو في اآليات المنقكشة بخط ككفي

لجممة
الباقات كفؽ تحميؿ شتروس  ،نستشؼ إلى أف السارد محمد مفالح  ،قدـ أنمكذجا سرديا
كظؼ فيو قرائف أنثركبكلجية تعانقت مع عنصر الشخصية ،استطاع مف خالليا أف
يصكر لنا مشاىدا تاريخية ميمة مف تاريخ الجزائر ،كما استطاع أف يعرض الخمفية
السيككلكجية كالحضارية كالثقافية التي يتحرؾ ضمنيا الفرد الجزائرم (البعد الديني ،البعد
العرفي[لباس-الطعاـ -الزكاج]  ،عالقات القرابة).
كبقراءة تحميمية لبطاقات كحدة الحدث ،حيت تتكاشج فييا العالقة مع كحدة
الشخصية ،يمكف لنا الكقكؼ عمى الكثير مف القرائف التي أدرجيا محمد مفالح مرتينا في
ذلؾ إلى مخيمتو انطالقا مف مدركو التاريخي لمحدث ،كمف خمفية غير كاعية في
التكصيؼ استند فييا إلى عامؿ االنتماء مازونة -غميزان بكصفيا منطقة مغاربية تحمؿ
في جيناتيا الجمعية ما عرؼ عف العرب عامة كعف أىالي المغرب العربي بخاصة ،مف
كالء إلى السمطة الدينية ،كندلؿ لذلؾ بما ذىب إلى

ابن خمدون في مقدمته مف تكصيؼ

قائال" :ئى العشب ال ٗحصل لِن الولك ئال تص٘غة دٌٗ٘ة أّ ّالٗة أّ أثش عظ٘ن هي الذٗي
تسثة خلق التْحش الوتأصل فِ٘ن ُّ ..ن أصعة األهن اًق٘ادا تعضِن لثعض للغلظة

88
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ّاألًفة ّتعذ الِوة ّالوٌافسة فٖ الشئاسة فقلوا تجتوع أُْائِن

" ّ ،1تع٘ذا عي السشد

التاسٗخٖ ،اًثشٓ الساسد محمد مفالح ئلٔ تجس٘ذ سؤٗة الشيخ جلول فٖ نسك سشدٕ
تإدَٗ تٌ٘ة الحدث الهس تَ الحق٘قة التاسٗخ٘ة كوا تصْسُا.

ّقذ تشس لِزٍ الحق٘قة تجولة هي القشائي التْص٘ف٘ة التٖ ألحق تِا شخص٘ات
الوٌطقة اًطالقا هي األنساق السشدٗة التٖ ّثق هي خاللِا للتشاتط العشقٖ ت٘ي شعْب
الثشتش ّالعشب الوسلوْى فٖ هٌطقة هاصًّة تتعوذٍ ئقحام قشائي تعٌِ٘ا علٔ ًحْ (

ثم

تناولوا الكسكس بمحم الخروف الذي ذبحه الشيخ الطاهر احتفاال بعودة ابنه راشد

)،2

ّقشٌٗة الكسكس التٖ ٗزُة أغلة علواء الجغشاف٘ا ّالتاسٗخ علٔ غشاس

الحسن بن محمد

الوزان الفاسي  . علٔ أًِا أكلة تشتشٗة األصلّٗ ،زُة الساسد فٖ ًسق آخش هش٘شا ئلٔ
رات التشاتط فٖ تْص٘فَ لخاص٘ة اللثاس قائال (

غطى الشيخ طاهر برنوسه القديم )،3

كالبرنوس نسيج بربرم األصؿ اشتير بو سكاف الشماؿ اإلفريقي ،كقد قفز مفالح إلى
تحريؾ البعد اإلفريقي لممنطقة مف خالؿ قرينة العادة قائال

(حممت مهدية العروس

المتأنقة عمى ظهر حصان أحمر ودوت زغاريد النساء ) 4عمما أف الزغردة ىي سمكؾ
يمتمد بأصكلو إلى أساليب إفريقية تعبر عف الفرح كالبيجة ،كعمد السارد إلى سبؾ كؿ
 - 1ابن خمدون  ،كلي الديف عبد الرحمف بف محمد -المقدمة ،ج

يعرب دمشؽ سكريا  ،ص289

 ، 1تح :عبد اهلل محمد دركيش ،ط  ، 2004 ، 1دار

 - 2مفالح محمد  ،رواٌة شعلة الماٌدة وقصص أخرى ،أٌدكوم للنشر والتوزٌع ،قسنطٌنة ،الجزائر. 2013 ،ص . 92
 الحسف بف محمد الكزاف الفاسي الغرناطي ،المعركؼ بميكف األفريقي ،صاحب المصنؼ الجغرافي التاريخي العظيـ

«كصؼ افريقيا » .كلد في مدينة غرناطة سنة

 839ىػ (  1488ـ) ،قبؿ سقكطيا النيائي بيد األسباف بأربع سنكات.

كعمى اثر السقكط غادرت أسرتو غرناطة كىاجرت إلى المغرب ،كاستقرت بمدينة فاس كفييا درس النحك كالشعر كاألدب

كالتاريخ كالفمسفة كالشريعة .

- 3مفالح محمد  ،رواٌة شعلة الماٌدة . 109 ،
 - 4المصدر نفسه ،ص 102
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ىذه الكحدات السردية( التيمات) األنثركبكلكجية بالبعد العربي في قكلو (

استمتع رجال

المنطقة بأحمى قصائد الشعر الشعبي  )1كفي ذلؾ إحالة إلى عادة كسمكؾ عرؼ بيا
العرب.

كمف ىنا  ،فإف مفالح بتكظيفو ليذه األنساؽ السردية المضمنة بتيمات ذات أبعاد
انثركبكلكجية كفؽ إلى حد بعيد في تصكير مشاىده الركائية متحر ار مف الشاىد التاريخي،
الذم يفقد النص السردم فنيتو .كبحنكة سردية تمكف مف أف يكثؽ لطبيعة مجتمعو كأف
يجعؿ مف نصو الركائي شاىدا ماديا لممككف الجمعي الجزائرم في حقبة ميمة مف
تاريخيو.

-IIتحميل البنية السردية وفق النموذج العاممي لغريماس:
استميـ غريماس منيج فالديمير بوب في تحميؿ الحكاية الشعبية كقاـ بصياغة مختزلة
معيدا النظر في المفاىيـ الكظيفية كفؽ المنيج البنيكم كقد عمؿ عمى تحديد األدكات
النظرية كاستعماؿ مناىج

الشكالنيين الركس حيث تحكؿ النسق إلى

مجمكعة مف

العالقات تنتظـ في النص السردم كيتكخى فييا الكصكؿ إلى الداللة مف خالؿ استنتاج
كؿ تمؾ العالقات التي تتحكـ في النص .
كيقترح غريماس لتحميؿ القصة مستكياتيا ككؿ مظاىر الخطاب بمستكياتو الداللية العميقة
نمكذج البنية العاممية مستكل لمتخميؿ السيميائي لمنصكص السردية .

النص إلى مستكيػ ػػيف رئيسيػ ػػيف يتفػػػػرع كػػؿ كاحػػػد منيمػػػا
كقد عم ػػد "غريماس" إلى تقسيػ ػػـ ّ
بدكره إلػػػى قسميػػػف (مككنيػػػف) فرعي ػيػػف متكامميػف .ك ىك ما يمكف اإلشارة إليو فيما يأتي:
 - 1المصدر نفسه ،ص . 103
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مستويات ال ّنص السردي:

أ -المستكل السطحي niveau de surface/
ب -المستكل العميؽniveau de profond /

الن ػػص السػػردم في تجمياتو الخطية
يتعمؽ األمر في المستػ ػػكل األكؿ بالنػ ػػظر إلى ّ
المباشرة كما يقرأه قارئ عادم .ك يشتمؿ ىذا المستكل عمى تركيبتيف:
 - 1تركيبة سرديػػ ػػة :ك فيػػيا يتـ ضبط التكالػػي ك الت ارب ػػط الخ ػػاص بالحاالت ك التحكالت،
بمعنى مراعاة سمسمة التغيرات الطارئة عمى حالة الفكاعؿ -الشخصيات-
 - 2داللػ ػػة سرديػ ػػة :تقػكـ عمى تحديػػد الت ػرابط الخػػاص بالكجػكه ك مكلػػػدات المعػػػنى
النص  .1ىػ ػػذا عف المست ػػكل األكؿ أما المستكل الثّاني العميؽ ،فيناؾ أيضا
داخ ػػػؿ ّ
تصميماف اثناف يستخرجاف لضبط العناصر المعركفة بانتمائيا إلى ىذا المستكل ك ىما:
أ-

شبكة عالقات تنجز تصنيفا لقيـ المعنى حسب العالقات التي تقيميا.

ب -نسؽ عمميات ينظـ االنتقاؿ مف قيمة إلى أخرل يتـ ىذا كمو باالستناد إلى نظاـ
الكحدات المعنكية الصغرل ( .2) les sèmes

أف بنية النص السردم تتشكؿ مف مستكييف مترابطيف ىما التتابع
يستخمص مما سبؽ ّ
الخطي لمبنيػ ػػات ك ما يكفره المحػ ػ ػػكر االستبػػدالي مف اختيػػػارات لمكحػػدات المسانيػػػػػة .ك منو
فحسب "غريماس" ال يمكف تفسير البنى السردية إال بالتحاـ ىذيف المستكييف.
الشخصية (العامل) – والنموذج العامميحدد غريماس مفيكـ ق لعنصر الشخصية أك الشخكص (العكامؿ ) فاعال في العمؿ
الركائي  ،فيتككف بذلؾ النمكذج العاممي مف ست قكل "فكؿ خ

ا صة تتككف عمى نحك

 - 1ينظر ،بوعيطة سعيد  ،المرجعية المعرفية لمسيميائيات السردية – جريماس نمكذجا -مجمة سمات ،مجمة عممية
محكمة العدد  ، 01 ،المجمد  ، 01جامعة البحريف ،مركز النشر العممي مام2013 ،

2
يماسية نمكذجا)،
السيميائي ّ
السرد الغر ّ
الس ّ
لمن صكص (سيمياء ّ
ردية ك مستكيات التّحميؿ ّ
 ينظر ،عقاق قادةّ ،ص. 225
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مخصكص حسب ست قكل أك ست فكاعؿ كزعيا عمى ثالث مستكيات

 .1تمثمت ىذه

القكل في ذات كمكضكع كمرسؿ كمرسؿ إليو كمساعد كمعارض .كيرل

أف
"غريماس" ّ

النظ ػػػاـ العامم ػػػي ،
السػ ػػرد في مستكاه السطحػ ػػي يتخذ نظ ػػاما رياضي ػػا ك أطمؽ عميػو اسػ ػػػـ ّ
حيػػث تتراكب العكام ػػؿ في ى ػػذا المستػ ػػكل في ثالثػ ػػػة أزكاج ى ػػػي( :المؤتى ك المؤتى إليو)
(الفاعؿ ك المكضكع) (المساعد ك المعارض).

2

النموذج العاممي
أخذت البنية العاممية بعدىا اإلجرائي مف خالؿ تطبيؽ النمكذج العاممي الذم يفترض
نظاما بديال لعالـ األفعاؿ كيككف أساسو البحث عف العالقة الثابتة بيف العكامؿ فيك
خطاطة لبنية العكامؿ في أم نص سردم حسب األدكار التي تؤدييا .
كحاكؿ غريماس تبسيط التصنيؼ الذم اقترحو فالديمير بروب ليخمص إلى ككف النموذج
العاممي يتمحكر حكؿ مكضكع الرغبة التي يريد الفاعؿ تحقيقيا بيف المرسؿ كالمرسؿ إليو
كبيف مساعدة المساعد كاسقاطات المعارض .

التحميل السيميائي لرواية شعمة المايدةالبرنامج السردم ىك تتابع الحاالت كتحكالتيا المتسمسمة عمى

أساس العالقة بيف الفاعؿ

كالمكضكع .
راشد

تحقيق الذات

 طالب عمـ ذك مكانة مرمكقة -مجاىد

ـ ثؿ جده ضد

االستعمار
 - 1حماش حماش ،بناء الشخصية في حكايات عبدك كالجماجـ كالجبؿ –لمصطفى فاسي – مقاربات سيميائية،
منشكرات األكراس( ،د.ط) ،ص . 81

2

األدبية ،دار المعرفة ،الجزائر ج ، 2008 ، 02 .ص . 289 ، 288
 األحمر فيصل  ،دادكة ،المكسكعةّ
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كاف في البداية
مساعد راشد

محمد الشمفي
تحكؿ إلى

تحرير المنطقة مف براثف المستعمر

الذات الفاعمة
رؤية الشيخ جمول صاحب زاكية

التحرر

الذات الفاعمة (الشعب الجزائرم )

التمرد

اؿجكر كالظمـ

الترسيمة األولى:
يبدأ راشد في تحقيؽ مكضكع رغبتو كىك الحصكؿ عمى إجازة مف شيخو لتحقيؽ ذاتو
كيساعده محمد الشمفي عمى ذلؾ بمؤازرتو كشغمو عف ىمكمو األكلى (حبه ليمينة)

الترسيمة الثانية :
محاكلة راشد تحقيؽ ما يصبك إليو مف خالؿ مشاركتو مع الباي في حربو ضد اإلسباف

الترسيمة الثالثة:
شخصية محمد الشمفي تتبمكر بعد تتابع االحداث كخاصة بعد ظيكر الظمـ كالتسمط عمى
الجزائرييف (األىالي البسطاء )
الترسيمة الرابعة:
سعي الشعب الجزائرم بخاصة الطمبة لمحصكؿ عمى الحرية كتحرير كىراف كتكجييـ في
ذلؾ إلى فكرة الجياد ضد الصميبييف الذم احتمكا مدنيـ كحكلكا مساجدىـ إلى كنائس ككاف
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بعض عماؿ األتراؾ اآلغا الجمودي معارضيف ليذا التكجو الجيادم التحررم،

كلتحقيؽ

الغاية رابطكا عمى جبل المايدة كحاصركا المدينة حتى جالء االسباف .

الذات :راشد

- 1المرسل:

تحقيق الذات :التعمـ

الطاىر

المرسل إليه :
شيخ الزاكية

المساعد :محمد الشمفي
المعارض :حبو ليمينة

- 2المرسل:
ذكرل جده األعرج

المرسل إليه:

الذات :راشد
تحقيق الذات :المشاركة في الحرب

األتراؾ

ضد اإلسبانب بمعية البام
المساعد :محمد الشمفي
المعارض :األكضاع السياسية

- 3المرسل :
فكرة الجياد ضد الصميبييف

المرسل إليه:

الذات :
راشد ممثال عف الطمبة
الموضوع  :تحرير كىراف
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المساعد :األتراؾ
المعارض :بعض قيادات العثمانييف (األغا الجمكدم)

 4المرسل
محمد الشمفي

المرسل إليه

الذات:

راشد

الشعب

الموضوع  :الثكرة عمى الظمـ كاالستعباد
المساعد :الكضع المتردم الذم يعيشو الشعب
المعارض  :األتراؾ العثمانيكف
التحميل الداللي:
تقكـ ركاية شعمة المايدة عمى ثنائية اإلباء كالخنكع كاالستعمار كالحرية

 .فشعكر

الشعب الجزائرم بالظمـ كاالستعمار جعمو يتمرد عمى كؿ أشكاؿ الذؿ سكاء كاف مف
االستعمار االسباني لبعض مدنو أك الحماية العثمانية التي أصبح بعض قادتيا يمارسكف
أنكاعا مف الظمـ كالجكر عمى األىالي  .كمف ىنا ،فقد تساكل عندىـ الشعب مع العدك
الخارجي الصميبي فقاـ بالتمرد عمى بعض حامياتو .
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كيمكف صياغة ىذه المعطيات ضمف المر بع السيميائي اآلت:

اإلباء

الثورة على الظلم

الحرٌة

الالخنوع

الخنوع

االستعمار

الخضوع لكل أشكال الظلم واالستبداد

الالإباء

خصص غريماس المربع السيميائي ،لتجسيد المع ػػنى الذم ينبني عمى ثالثػػػػػة
عالقػ ػػػات منطقية  :التضاد ،التناقض ،التضمف  ،كفي البنية السردية لشعمة المايدة يشكؿ
التضاد بيف اإلباء كالخنكع أصؿ التناقض بيف الثكرة عمى الظمـ بإعالف الحرب عمى
االسباف كالتصدم لمحامية كالخضكع لتجاكزات حاميات األتراؾ كجكرىـ عمى األ
كمف جية أخرل تناقض بيف محكرم الحرية

قالي .

كاالستعباد كيضـ ىذا التكزيع دالالت

ايجابية(اإلباء -الخنكع  -الحرية ) كغايتو االستقرار كاألمف كالطمأنينة

 ،كأخرل سمبية

كتشمؿ (الخنكع –اإلباء -االستعباد ) كيتسـ بعدـ االستقرار كانتشار الظمـ كتردم
األكضاع ما ينجـ عنو الثكرة عمى الظمـ .

96

خامتـــة

خامتة

خاتمة
ُعد األنمكذج الشكالني الذم قدمو فالديمير بروب تحكال مفصميا في مسار الدراسات
السيميائية ككذا األنثركبكلكجية التي عنيت باألنساؽ السردية ،فالنقمة التي أحدثيا طرح

بروب

مف خالؿ تمحصو ؿمكرفكلكجيا القصة العجيبة كاب ارزه ألىـ األشكاؿ المككنة ليا ك كذا عالقة
ىذه البنى ببعضيا  ،حيث انبرت جؿ البحكث المنتصرة كالنازعة لمطرح المحايث التي عقبتو
إلى ترصد أنجع اآليات التي تحكـ مستكيات المككف السردم ،مف خالؿ الترابطات التي
تحدثيا تمؾ الكحدات التككينية ضمف نسؽ السرد.

كضمف ىذا المعطى ،فإف نزكحنا إلى أنمكذج التحميؿ البنكم عند

ليفي ستراوش

لنص األسطكرة ،ال نعده ابتعادا عف خصكصية الجنس المحكي لمركاية ،ألف ستراوش تعامؿ
مع النبى السردية باختالؼ أنكاعيا بكصفيا جيا از فكريا عاما تتحرؾ ضمنو جممة األنساؽ
االجتماعية الكاعية كالالكاعية التي يكظفيا كيقدىما الكاتب ،حسب مرجعو ،كما يحدث في
بنية األداء الكالمي ،كالذم أثبتت فيو الدراسة المسانية البنكية ،أنو سمكؾ فردم ال يمكف
القبض عميو خارج إطار القاعدة النحكية كالتركيبية عكس المساف .

كىنا ،عمد ستراوش إلى إسقاط ىذا الطرح المستميـ مف النظرية النسقية لدم سوسير
عمى كؿ بنى النصكص المحكية باختالؼ أنكاعيا ،ألف الغاية مف التحميؿ ال تقؼ عند
الكشؼ عف تجميات المعاني كالدالالت لمكحدات السردية ،كانما االرتقاء بيا إلى تفسير
الكحدة ضمف إطارىا الجمعي بكصفيا ظاىرة تمت بصمتيا إلى تطكر الفكر اإلنساني ،كيعمؿ
ستراوش ما ذىب إليو بأنو يكفي أف نصؿ إلى البنية الالكاعية المتضمنة في كؿ مؤسسة
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مف المؤسسات أك في كؿ تقميد ـ ف التقاليد حتى نحصؿ عمى مبدأ اجتيادم يصح تطبيقيو
عمى مؤسسات أك تقاليد أخرل شرط أف نحرص بالطبع عمى دفع التحميؿ أشكاطا بعيدة

،

كمؤدل القكؿ ،أف التحميؿ البنكم لعناصر السرد ضمف خطيتيا النسقية الكظيفية كتعاقبيا
العمكدم كفؽ الحدث ،سيضفي حتما إلى فيـ كتفسير نسؽ اجتماعي أك ثقافي يتعاضد مع
العرؼ الجمعي.

كمف ىنا ،فقد سعينا مف خالؿ ارتياننا ألنمكذج ستراوش ،أم تطبيؽ آلية الكشافات
كالبطاقات لموحدات السردية إلى تقصي األبعاد االنثركبكلكجية التي تؤدييا تمؾ الكحدات
البنكية ( األسطوريات ) ضمف كمية الركاية

(شعمة المايدة)  .كذلؾ بترتيبيا في مصفكفة

األعمدة كالصفكؼ ،بحيث :يككف لدينا أعمدة يشتمؿ كؿ منيا عمى عدة عالقات تنتمي إلى
نفس الباقة ،فإذا كاف لنا أف نركم األسطكرة ،فإننا ال نأخذ بكضعية األعمدة ىذه بعيف
االعتبار ،بؿ نق أر األسطر مف اليميف إلى اليسار ،كمف أعمى إلى أسفؿ ،كلكف إذا تكخينا فيـ
األسطكرة فإف نصؼ النسؽ التعاقبي (مف أعمى إلى أسفؿ) يفقد قيمتو الكظيفية عندئذ كتتـ
القراءة بالتالي مف اليميف إلى اليسار ،عمكدا تمك اآلخر".

المكنة الفكرية كاإلبداعية لمحمد مفالح كالتي تجمت في أعمالو
كال غرك أف ما أفرزتو ُ
السردية ش ّكمت المدكنة األنمكذج لؿممارسات اؿنقدية التي تصبك إلى تكشؼ مضمرات البعد
الكينكني لمفرد الجزائرم ،كذلؾ استناد ا إلى المصدرية الفكرية لمكاتب التي ترتيف في مجمميا
إلى سياقات الرصد التاريخي ك الكصؼ المرحمي لمتغيرات المجتمع الجزائرم
كاالجتماعية ككذا السياسية.
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كضمف متابعتنا اإلجرائية لثنايا المتف الحكائي لنص ركاية "شعمة المايدة" خمصنا إلى
أف البنية الحكائية عند مفالح تفردت بجممة مف الخصائص نذكر منيا:
 .1استبعاد األنساؽ السردية ؿ ظاىرة الكصؼ التي ال تقمص مف الكاقعة حكائية  ،التي
تنفتح عمى القراءات التأكيمية لبعض األبعاد االنثركبكلكجية غير الكاعية عند السارد.
 .2انكفاء السارد بعامؿ البطؿ النمكذجي الذم يمثؿ كحدة بنكية محكرية تتمفصؿ منيا
جؿ العالقات النسقية ،بخاصة األنثركبكلكجية.
كمف خالؿ التحميؿ األنثركبكلكجي لمكحدات التككينية لجممة األنساؽ االنثركبكلكجية التي
كظفيا محمد مفالح في ركايتو شعمة المايدة نقؼ عمى جممة التشاكالت الثنائية بيف جؿ
الكحدات حيث تُقابؿ:
 كحدة التاريخ = الحاضر
 كحدة الطقس الديني = كحدة سبب الكجكد
 كحدة الزكاج = كحدة الديمكمة
 كحدة الجياد = كحدة الحياة
 كحدة المكاف

= كحدة االنتماء

المضمنة في المتف الحكائي لشعمة المايدة صنافة
كقد شكمت ىذه الكحدات البنكية المتجانسة
َّ
مف التقابالت المتشاكمة ،التي تتعانؽ مع األبعاد األنثركبكلكجية لمفرد كالمجتمع الجزائرم،
ارتيف إلييا محمد مفالح مف مخيالو الكاعي كالالكاعي محاكيا بذلؾ عتبات تاريخية حقيقية.
كاذا ما كلجنا إلى البحث عف نتائج عامة مستقاة مف تحميمنا لممتف الحكائي عند

مفالح

بكصفو أنمكذجا سرديا ثابتا ترتيف إلى ضكابطو باقي المتكف السردية ،فإننا ننتيي إلى أف:
 -البنية السردية بنية داللية متكاممة ال يمكف الفصؿ بيف عناصره ا السطحية كالعميقة .
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تكمف في الكشؼ عف خصائصيا كالعكامؿ

 -دراسة الكحدات البنكية لمنسؽ السردم

المؤدية إلى تشكميا ضمف المككف الجمعي كاألناسي.
 -تتشكؿ الكحدات البنكية مف العكامؿ انطالقا مف تكزيع المكضكعات

( التيمات) عند

انتقاليا مف متمقي إلى أخر مما يكسب النصكص القصصية دينامية كفاعمية التكليد
كالتجديد .
 -يشكؿ المككف السردم

عبر أنساقو جيا از نظريا قائما بذاتو يساعد عمى فض

اإلشكاالت التي يطرحيا النص السردم .
 فيما خص الترسيمات ،كاف باإلمكاف اعتماد أكثر مف أربع ترسيمات في ركاية شعمةالمايدة ،الستخراج دالالت البنية العميقة لمبنية السردية ،إال أف الترسيمات التي كقؼ
عمييا البحث كانت األكثر دكنا مف المؤدل التاريخي لمركاية.
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المصادر والمراجع

المصادر والمراجع بالمغة العربية
ابن خمدون ،كلي الديف عبد الرحمف بف محمد -المقدمة ،ج  ، 1تح :عبد اهلل محمد
دركيش ،ط ، 2004 ، 1دار يعرب دمشؽ سكريا.
األدبية ،دار المعرفة ،الجزائر ج. 2008 ، 02 .
- 1األحمر فيصل  ،دادكة ،المكسكعة
ّ
- 2اسكندر يوسف  ،اتجاىات الشعرية الحديثة ،األصكؿ كالمقكالت ،دار الكتب العممية،
بيركت ،لبناف ،ط. 2008 ، 02
 - 3بحراوي حسن ،بنية الشكؿ الركائي ،المركز الثقافي العربي ،ط  ، 1بيركت. 1990 ،
- 4بن بوعزيز وحيد  ،حدكد التأكيؿ ( قراءة في مشركع أمبرتك إيكك النقدم) ،الدار
العربية لمعمكـ ناشركف ،بيركت ،لبناف ،منشكرات االختالؼ ،الجزائر ،الطبعة األكلى،
. 2008
- 5بن كراد سعيد،

سيركات التأكيؿ مف اليرمكسية إلى السيميائيات ،دار األماف،

الرباط ،منشكرات االختالؼ ،الجزائر ،الدار العربية لمعمكـ ناشركف ،لبناف ،الطبعة
األكلى. 2012 ،

- 6بنكراد سعيد  ،السيميائيات السردية ،مدخؿ نظرم ،منشكرات الزمف ،مطبعة النجاح
الجديدة ،الدارس البيضاء. 2001 ،
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- 7بن مالك رشيد ،قامكس مصطمحات التحميؿ السيميائي لمنصكص ،دار الحكمة،
الجزائر ،ط . 2000 1
- 8بوطيب عبد العالي  ،مستكيات دراسة النص الركائي ،مطبعة األمنية ،الرباط،
المغرب. 1999 ،
- 9تمام حسان  ،المغة العربية معناىا كمبناه ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،المغرب،
1994
 - 10حماش حماش  ،بناء الشخصية في حكايات عبدك كالجماجـ كالجبؿ –لمصطفى
فاسي – مقاربات سيميائية ،منشكرات األكراس( ،د.ط).
 - 11دايري مسكين  ،سيميائيات جكزيؼ ككرتاس ،رسالة ماجستير  ،إشراؼ أحمد
يكسؼ ،جامعة كىراف  ،السنة الجامعية . 2008/ 2007
- 12عبد السالم المسدي  ،التفكير المساني في الحضارة العربية ،الدار العربية لمكتاب،
ط. 1986 ، 02
 - 13عبيد محمد صابر  ،تجمي الخطاب النقدم مف النظرية إلى الممارسة ،دار
األماف ،الرباط ،المغرب ،ط . 2013 ، 01
- 14العجيمي محمد الناصر  ،في الخطاب السردم نظرية غريماس ،الدار العربية
لمكتاب ،تكنس. 1993 ،
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 - 15الغدامي عبد اهلل  ،الخطيئة كالتكفير ،مف البنيكية إلى التشريحية ،قراءة نقدية
لنمكذج إنساني معاصر ،مقدمة نظرية كدراسة تطبيقية ،المركز الثقافي العربي ،الدار
البيضاء ،المغرب ،ط . 2006 ، 06
 - 16فاضل ثامر ،المغة الثانية في إشكالية المنيج كالنظرية كالمصطمح في الخطاب
النقدم العربي الحديث .المركز الثقافي العربي ،ط . 1994 ، 1
- 17فاضل ثامر  ،الصكت اآلخر ،الجكىر الحكارم لمخطاب األدبي ،دار الشؤكف
الثقافية العامة ،بغداد ،العراؽ. 1992 ،
- 18كنوني محمد العياشي  ،شعرية القصيدة العربية المعاصرة ،دراسة أسمكبية ،عالـ
الكتب الحديث ،إربد ،األردف ،ط . 2010 ، 01
 - 19لحميداني حميد  ،بنية النص السردم ،مف منظكر النقد األدبي ،المركز الثقافي
العربي لمطباعة كالنشر ،الطبعة . 1991 ، 1

- 20مفالح محمد  ،شعمة المايدة كقصص أخرل ،أيد ككـ لمنشر كالتكزيع ،قسنطينية،
الجزائر2013 ،
 - 21المرابط عبد الواحد  ،السيمياء العامة كسيمياء األدب – مف أجؿ تصكر شامؿ،-
دار األماف ،الرباط ،منشكرات االختالؼ ،الجزائر ،الدار العربية لمعمكـ ناشركف،
لبناف ،الطبعة األكلى. 2010 ،
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- 22مرتاض عبد المالك  ،في نظرية النقد ،دار ىكمة ،الجزائر الطبعة األكلى،
. 2002
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
اﻟﺒﻌﺪ اﻷﻧﺘ ﺮرﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﻤﺤﻜﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﺄوﯾﻞ اﻟﺴﯿﻤﯿﺎﺋﻲ -رواﯾﺔ ﺷﻌﻠﺔ اﻟﻤﺎﯾﺪة.
واﻋﺘﻤﺎدﻧﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺠﺰ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﮭﺠﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺮواﯾﺔ اﻟﺤﺰاﺋﺮﯾﺔ ،ﻣﻨﮭﺞ
اﻧﺘ ﺮوﺑﻮﺑﻮﺟﻲ وﻣﻨﮭﺞ اﻟﺴﻤﯿﺎﺋﻲ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺬي وﺳﻤﻨﺎه آﻟﯿﺎت اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
اﻻﻧﺘﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ﻋﺒﺮ اﻷﻃﺮوﺣﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻌﻨﻰ ﺑﺂﻟﯿﺎت ﺗﻜﺸﻒ ﻛﻨﮫ اﻟﻮاﺣﺪات اﻟﺒﻨﻮﯾﺔ
ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ھﻲ ﻗﺮاﺋﻦ ذات أﺑﻌﺎد ﺳﻮﺳﯿﻮ ﻟﺴﺎﻧﯿﺔ وأﻧﺘﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻔﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮﺳﻮم ﺑـ:
اﻟﻄﺮح اﻷﻧﺘ ﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ وأوﻟﯿﺎت ﻣﺸﺮوع اﻟﺴﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺎت اﻟﺴﺮدﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﺻﺒﺖ اھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺘﻲ أﺳﺲ ﻟﮭﺎ اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺸﻜﻼﻧﻲ ،أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻓﻘﺪ وﻟﺠﻨﺎ إﻟﻰ
ﺗﻄﺒﯿﻖ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﻨﯿﻮي ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻘﺘﺮح ،ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﻠﻔﻈﯿﺔ
اﻷﻧﺘ ﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد اﻷﻧﺘﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ .

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ:
اﻟﺴﻤﯿﺎﺋﯿﺎت؛ اﻟﺴﺮد؛ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ؛ اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت؛ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﺤﻜﻲ؛ اﻟﺘﺄوﯾﻞ؛ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ؛
اﻟﺮواﯾﺔ؛ اﻷﺳﻄﻮرة؛ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﻼح .
ﻧﻮﻗﺸﺖ ﯾﻮم  10ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2016

