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  :إ ا ا ا رم ا وم ا
  ا  وأ أ..  

       أ إ..  

                  إ..  

                           ء اا  إ.. 
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                      ّط  أو     .  

و  ر درّم  .  

            ّراء وة ووأ   وا     ّ .  

  .  أدم  ر  اة

                                  .  ّم   اّت                  
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 ~ أ  ~
 

لقد استطاعت الّرواية يف اآلونة األخرية أن حتقق ثراء متمّيزا، مّكنها من احتالل الّصدارة يف 

متناول املناهج احلديثة على غرار الّسيميائّيات اليت أولت هذه األخرية أمهّية بالغة، من خالل ما 

بالّتحليل  وعناصره تناول هذا اجلنس األديب  منطرق وخطاطات مكنت �ا الباحثنيأوجدته من 

والّتأويل، ومن بني ما تناوله الباحثني والّنقاد هو عنصر الّشخصّية الذي يعّد العمود الفقري 

  .للّرواية

وأمناطها يف أي عمل روائي من املوضوعات املهّمة اليت يرتكز إذ يعّد بيان ماهية الّشخصّية 

ي مرتكز ومعماريّة الّرواية، فال ميكن أن الّشخصّية هوألّن  ا الباحث يف درس الفن الّروائي،إليه

ّن ما بفعلها يف دفع عجلة سري احلبكة،أل تقوم رواية ما دون وجود عنصر الّشخصّية اليت تسهم

  .يصدر عنها من حركة وأحداث هو الذي ميّد الّرواية تواجدها

ة الّتصاهلا وتأسيسا على أمهيتها كعنصر فّعال رافقتها تغّريات جذريّة يف الّدراسات األدبيّ 

بفلسفات وتوّجهات خمتلفة، جعلتها تتخّبط يف متاهة منطويّة فيها على أسرارها، إىل أن ظهرت 

الّدراسة الّشكالنّية الّروسّية كدراسة جّدية قلبت موازين الّنص الّسردي ككل من الّسياقية إىل 

ارجّية، وهذا الّتغيري مّس أيضا البنيوية احملايثة، اليت اعتمدت على مساءلة الّنص بعيدا عن عوامله اخل

  .لّشخصّية كو�ا مكّون سردي أساسيعنصر ا

جسر عبور " مورفولوجيا احلكاية"رائد املدرسة الّشكالنّية يف كتابه " بروب"كان ما قّدمه 

ملضامني الّنص الّسردي، ممهدا بذلك الطّريق أمام مدرسة باريس الّسيميائّية وروادها، الّختاذ نفس 

ذلك ثانويّة أو الّنهج يف الّتعامل مع الّنصوص الّسرديّة، ومبا أّن الّشخصّية البّد من حضورها يف 

ما تقوم الذي رّكز على " بروب"رئيسّية، فهي األخرى أخذت نفسا جديدا عند الّشكالين 

ه متخطيا يف ذلك املناهج الّتقليديّة اليت تربط الّنص بكاتبه، وتبحث أكثر ممّا هي عليالّشخصّية 

  .عن عالقة املضمون الّروائي بالظّروف اخلارجّية إلنتاجه
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 ~ ب  ~
 

الذي " غرمياس"ويف مقّدمتهم  ،مل جديد معها على يد رواد مدرسة باريسلتعابذلك فمهد  

نظر إليها كوحدة نصّية ال امتداد هلا خارج بنية الّنص، حاصرا إيّاها يف عوامل حمّددة تتشابك 

وتتعالق فيما بينها موّلدة نسيجا عميقا، وتشاكال صوريا خطابيا من خالل ما تقّدمه من حتوالت 

  .املكونة للمنت احلكائيف عليها إالّ بالّرجوع إىل الربامج الّسرديّة وحتويالت ال نق

 :جعل موضوع البحث موسوما بـ هو الذية هذا العنصر داخل املنت الّروائي ولعّل شائكيّ 

-هوامش الرحلة األخيرة-همس الرمادي(معاصرة سيميائّية الّشخصّية في الّرواية الجزائريّة ال

  مفالح نموذجالمحمد ) سفر الّسالكين

 طى البحث على حنو ما سيكون عليهت دفعت خبمجلة من اإلشكاال الذي طرح أمامناو  

  :متثّلت يف

وما هي أنواعها وأبعادها؟ ّمث كيف متظهرت  ما مفهوم الّشخصّية ؟ وكيف تناولتها الّسيميائّية؟

أمساء الّشخصّيات ؟ وما طبيعة العالقة اليت تربط  الّشخصّية داللّيا يف روايات حممد مفالح

وكيف تكون الّشخصّية داال ومدلوال؟ وهل  بسما�ا وسلوكا�ا ووظائفها داخل الّسياق الّسردي؟

  ؟هناك عالقة بني دال الّشخصّية ومدلوهلا

  :وقفت وراء اختيارنا هذا املوضوع، نذكر منها على سبيل املثال ال احلصرومن بني الّدوافع اليت 

الكاتب على منحه للّشخصّيات عرب أدوارها، جتعل املتتّبع للّرواية ذلك األفق الذي يعمل  - 

يتكّشف أغوارها بعد إ�ام يولد يف نفسه شغف متابعة وتقصي ما تتلّبس به هذه الّشخصّيات من 

عالمات، فيصبح حينئذ املضمر ظاهرا، والغامض مفهوما، وكأنّه دخل يف لعبة خيالّية أبطاهلا دال 

  .ومدلول الّشخصّية

ح ا�ال أمام الباحث لإلحبار يف دراسات شّىت، خيتار منها  يفسكون هذا املوضوع ثري وغين  -

  .ما يتناسب مع موضوعه ومنهجه

  .حممد مفالح، وقرب نصوصه من الواقع دتنوع اإلنتاج الّروائي عن -



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ~ ج  ~
 

املسامهة من خالل هذا البحث يف كشف الّنقاب عن عنصر الّشخصية من منظور سيميائي  -

  .روايات حممد مفالح يف

  .قلة الّدراسات اليت تناولت سيميائية الّشخصية يف الّرواية اجلزائريّة املعصرة -

ال ميكن االستغناء تصورا ونظريّة وعلما  الذي أصبح معتمدين يف ذلك على املنهج الّسيميائي

  . ّية عاّمة والّسرديّة خاصةاألدبعنه ملا يتمّيز به من جناعة حتليلّية وكفاءة يف مقاربة وحتليل الّنصوص 

إىل  - حسب ما اقتضت طبيعة اإلشكاليات املطروحة -وإلثراء البحث مت تقسيم البحث

  .مدخل وثالث فصول

  .الّسيميائّية إشكالّية األصول والمصطلح:  جاء معنونا بـ :المدخل

البّد منها للمرور إىل الفصول، حيث تناولنا فيه  جعل املدخل مبثابة خطوة إطاللّية حاولنا

، ّمث ارتأينا "دي سوسري وبورس"عند الغرب والعرب معّرجني بعدها إىل أبويها أصول الّسيميائّيات 

أن نتناول أهم املصطلحات اليت اعتمدت عليها سيميائّية غرمياس يف معاجلته الّنصوص الّسرديّة، 

  .فهم هلذه املصطلحات يف غري ما خيدم البحث رغبة يف جتّنب أي سوء تناول أو

  .الّسيميائية الّسردية ومفهوم الّشخصّية: جاء معنونا بـ :الفصل األّول

هو عبارة تقدمي نظري تناولنا فيه بعض املنطلقات املعرفّية للسيميائية الّسردية، ّمث تعّرضنا إىل 

  .مفهوم الّشخصية 

  ومدلول الّشخصية وأنواعهادال  :جاء معنونا بـ :الفصل الثّاني

  .وقفنا فيه على دال ومدلول وأنواع الّشخصّية اليت زخرت �ا روايات حمد مفالح

   .الّشخصّية من المستوى الّسطحي إلى المستوى العميق: جاء معنونا بـ :الفصل الثالث

هو فصل تطبيقي حيث حاولنا من خالله تطبيق الّنموذج العاملي على الّروايات املفالحّية، 

  . والوقوف على أهم الّتمظهرات الّداللية العميقة ملكون الّشخصية

  :اهأمه اليت أنارت لنا الطريق ويّسرت لنا السبل، وقد اعتمدنا يف حبثنا هذا بعض املراجع

  .لّشخصيات الّروائّية، ترمجة سعيد بنكرادفيليب هامون، سيميولوجية ا -
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 ~ د  ~
 

  ).رواية الشراع والعاصفة حلنّا مينة منوذجا(سيميولوجية الّشخصيات السردية  ،سعيد بنكراد -

  .رشيد بن مالك، مقدمة يف السميائية -

  .سعيد بنكراد، الّسيميائيّات مفاهيمها وتطبيقها -

  .سية قرمياحممد الّنصر العجيمي، يف اخلطاب الّسردي، نظر  -

  .مدخل إىل الّسيميائّية الّسردية واخلطابية ،جوزيف كورتيس -

الّصعوبات اليت واجهتنا أثناء إجنازنا البحث هي قلة املراجع اليت تتناول موضوع الّشخصّية  أّما

  .ا يتصل باجلانب الّتطبيقيمبيف اجلانب الّنظري، وندر�ا 

على صربه وتقدميه لنا يد " بلقاسم هواري"املشرف  ويف األخري ال يفوتين إّال أن أشكر األستاذ

  .العون وتشجيعه لنا على إجناز هذا البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

   م2016-06-10يف  رانــــــــــوه 

  هــ 1437رمضان  05:ملوافق لـــــا



 

 

إ ال وا: اء  
 
 



 ل واا ء إا   
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  :أصول الّسيمائيات -1

 :عند الغربالّسيميائّيات  -أ

واألكثر استقطابا ولفتا  تعّد الّسيميائّية يف الوقت الرّاهن من أهّم املناهج الّنقديّة املنتهجة،    

لنظر الباحثني والّنقاد، ألّ�ا تصلح أن تكون وسيلة فّعالة الستقصاء أمناط متنّوعة من عملّيات 

لعلوم اليت ّ�ا �تم بكّل االّتبليغ واالّتصال، وتأويل كّل املوجودات تأويال ذا بصمة خاصة، ونظرا أل

  .خاصة تلك اليت تكون قابلة للّتحليل كعلم االجتماع وعلم الّنفس وغريها على عالقة باإلنسان،

إّن رحابة وسعة توّجها�ا يف تناول املوضوعات هو الّدافع وراء استمرارها وتطّورها، لعّل هذا     

: يعرض من األبواب اليت تدخل حتت هذا ا�ال الّتفصيل اآليت« U.eco) (ما جعل مثال إيكو

عالمات احليوانات، عالمات الّشم، اإلّتصال بواسطة الّلمس، كودة املذاق، اإلّتصال البصري 

، الّتشخيص الّطيب، حركات وأوضاع اجلسد املوسيقى، intonqtionأمناط األصوات والّتنغيم 

وبة، األجبديات ا�هولة، قواعد األدب، اإليديولوجيات، املوضوعات الّلغات الّصورية، الّلغات املكت

  .وغريها كثري 1»اجلمالية والبالغّية

هو نتيجة حتمّية ملا يقّدمه هذا العلم  ،إّن تشّعب هذه املوضوعات وإقباهلا على الّسيمياء    

اقع الفّين، إضافة إىل من طرق وأدوات مرنة قادرة على الوصف والّتفسري بدقة ورفعة متّد بصلة للو 

رصد البنية الّداللّية لكّل خطاب، إذ جند بعض الّدارسني العرب املعاصرين يتعاملون مع الّسيمياء 

 عبد املالك مرتاض، رشيد بن(على أّ�ا منهج فّعال يف معاجلة الّنصوص واألنساق العالماتّية منهم 

  ...). ميد بورايوعبد احل ،، أمحد طالبمالك، سعيد بنكراد، حمّمد مفتاح

بالّرغم من أّ�ا من املناهج احلديثة إّال أّن هلا جذورا ضاربة يف تاريخ الثّقافة اإلنسانّية      

الغابرة، ذلك أّن الّتفكري العالمايت أو الّسيمائي، قد ارتبط ارتباطا وثيقا منذ القدم بالفلسفة، إذ أّن 

                                                           

.08ص، 1990 1للطّباعة والّنشر لبنان ط، دار الطّليعة عادل ، تّيارات يف الّسيمياء  فاخوري - 1  
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فلسفية يف نظرية املعرفة، حيث كّل كتاب وجهة  منأغلب الفالسفة اليونانيني قد تناولوا العالمة 

الّتاريخ الفلسفي  «العالمة، وذلك خري دليل على أّن يف الفلسفة ال خيلو من فصل كامل حول 

فقد ، أو أكثر من ذلك 1»بتداء من أفالطون وصوال إىل كانطزاخر يف تناول العالمات ا

  .وجود اإلنسانب )الّتفكري العالمايت(ارتبط

اإلنسان يدرك العامل احمليط به من خالل العالمات، بل إّن حياته اليومّية «مكن القول أّن فأ    

 فأضحت العالمات �ذا املفهوم جزء من حياة اإلنسان، �ا يرتجم ما 2»منظمة بواسطة العالمات

ل ، حّىت اإلنسان هو عبارة عن عالمة ال تدرك إّال داخ)عالمة(يدور حوله، فعّد كّل شيء رمزا 

، سواء يف تعامله مع ما حييط به، 3»اإلنسان مهد العالمات«ا�تمع الذي ينتمي إليه، فقيل أّن 

  .أو من خالل تناوله له

  فما كانت هذه اإلرهاصات األوىل اليت سامهت يف تشّكل الّسيميائّيات كمنهج أو علم خاص؟

تعود أصول الّسيميائيّات كما سبق القول، إىل عصور غابرة جّدا، إىل حوايل ألفي سنة    

وارتبطت ارتباطا " سيمون"مضت، أي إىل أيّام اليونانيني، فقد عرفت لفظة العالمة يف اليونانّية بـ

قنيا يف ، إضافة أّ�ا كانت تستعمل مصطلحا ت"عرض"اليت ترتجم عادة بـ" تيكمرييون"وثيقا بعبارة 

 **اقينيو رغم أّن فكرة العالمات مل تتبلور إّال مع الرّ  4*، ويف الّتفكري الربميندي"أبيقراط"مدرسة 

  .ةبصفة واضح

                                                           
،  2013 1حممد فليح ، االجتاه الّسيميائي يف نقد الّسرد العريب احلديث، منشورات االختالف اجلزائر، طاجلبوري  -1

   .53ص
   .17م، ص2005 1أمحد الّصمعي، مركز دراسات الوحدة العربّية، ط. السيميائية وفلسفة الّلغة، ترمجة دأمربتو إيكو  -2

. 30م ص2005 1بورس، الّدار البيضاء املغرب، ط.س.سعيد ، الّسيميائّية والّتأويل، مدخل الّسيميائّيات شكراد بن - 3  
  .43ص، أمحد الّصمعي: ترّ فلسفة الّلغة، الّسميائّية و  ،أمربتوإيكو : ينظر  – 4

   .يلسوف يوناين عاش بني القرنني الّسادس واخلامس قبل امليالدف) Parmenide(نسبة إىل برمنيدس -*

من اكتشاف  ابالعّمال األجانب يف أثينا، متّكنو  اصول كنعانّية فنيقّية، دخالء على اليونان، فعرفو الّرواقّيون هم من أ -**

  .م كانوا يتقنون ثالث لغاتاستنتاجا�م الّلغوية خاصة أ�ّ ل وجهي العالمة من خال
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الذين كانو الّسّباقني إىل استنتاج طريف ) Le storciens(فأصوهلا إذن تعود إىل أيّام الّرواقيني

متأثرين يف ذلك بثالثّية كل من ، )signifie- signifiant الّدال واملدلول(العالمة 

  .أي لغة الّتعبري) ملضمون، املرجعالعبارة، ا) (Aphlatun(وأفالطون) Aristot(أرسطو

بنظريّة العالمات، فكان هلم الّسبق للكشف عن وجهي  الّرواقيني لدىلذلك التحمت الّلغة  

 ،)signifie(دلولوامل) signifiant(العالمة، متوّصلني إىل االختالف احلاصل بني الّدال

انطالقا من جتار�م اليت اكتسبوها من االزدواج الّثقايف واحلضاري والّلغوي، األمر الذي جعل 

دراستهم للعالمة، ليست عالمة لغويّة فحسب، وإّمنا هي عالمة منتشرة يف شّىت مناحي احلياة 

هذه الّنظرة الثّنائّية للعالمة ورّدها إىل مرجعها االجتماعي، هي نفس ما تناوله الحقا  1االجتماعّية،

  .يف تفسريه للعالمة) Saussure(سوسري

 هم أّول من قالوا أنّ ) Le storciens(تأسيسا على ذلك فإّن الّرواقيني    

ختالف وأدركوا اال signifiant-signifie («2(وجهني دال ومدلول) signe(للعالمة«

  .بينهما، وضرورة التحامهما يف نفس الوقت

إّن « :اليت تقول عنه فريال غّزول" أوغسطني"وتلي مرحلة الّرواقيني مرحلة القّديس اجلزائري    

تكمن يف تأكيده على إطار االّتصال والّتواصل عند ) ه430-354(أمهّية القّديس أوغسطني

  .العبارة يف علوم تفسري وتأويل الّديّانات وهو إثبات لوجود 3»معاجلته ملوضوع العالمة

وتوالت هذه اإلشارات الّسيميائّية لركح من الّزمن، عرب حقب زمنّية متفاوتة، وقد ّمت فيها    

" Husserlهوسرل "مصطلح الّسيميائّيات بعينه، نذكر على سبيل املثال الفيلسوف  اإلشارة إىل

، إضافة إىل دراسات أخرى تلت،  )sémiotic(الذي أّلف دراسة كبرية بعنوان سيميائّيات

                                                           
آن إينو وآخرون، الّسيميائّية، األصول، القواعد، وينظر أيضا  .76أمربتو، الّسيميائّية و فلسلفة الّلغة،ص  إيكو :ينظر -1

.27/.26،  ص2008 1عز الدين مناصرة، دار جمدالوي للنشر والّتوزيع ط: ، تقدمي رشيد بن مالك :الّتاريخ ، تر   
.26ص  ،رشيد بن مالك: ، تر، الّسيميائّية، األصول، القواعد، التّاريخ آن إينو وآخرون -2   

.27ص املرجع نفسه،  - 3  
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وغريهم كثري الذين حتّدثوا عن ) wittgenstein(كدراسات برتر اندراسل وفنغشتايش

تعّد املرحلة احلقيقّية يف متييز « اليت ) جون لوك(ولعّل أهم هذه املراحل مرحلة  1.الّسيميائّيات

  .2»وختتلط معها يف أغلب األحيان الّسيمياء عن غريها من العلوم، اليت كانت حتتضنها 

إذا كانت اإلشارات الغربّية األوىل سارت على هذا املنوال، فكيف كانت هذه اإلشارات عند  

العرب؟ وهل هي ترمجة حرفّية مطابقة لبزوغ الّتفكري الّسيميائي الغريب؟ أم أّن العرب كان هلم 

 اجتهادهم اخلاص؟ 

  :العرب الّسيميائّيات عند -ب

عرفت لفظة الّسيمياء يف معاجم وكتب عربّية كثرية مبعاين خمتلفة، فاملتتّبع للحركة  لقد   

الّسيميائّية عند العرب يدرك أّن ظروف ظهورها ختتلف اختالفا يكاد يكون جذريا عن تلك اليت 

رافقت ظهورها يف البحوث الغربّية، ذلك أّ�ا كانت نتيجة خماض العديد من  العلوم على اختالف 

  .اال�اجم

إّن تتّبع مسار تراثنا العريب الّضخم بتنوّع علومه من حنو وبالغة وعلم الّتفسري، وعلم    

الكيمياء و الّطب، أسرار احلروف و خواص األحرف واألمساء اليت استعملت يف الّسحر و 

  .تكون املؤّسس األّول هلذا العلم الّشعبذة، فكّل منها تلميحات سيميائّية تكاد

البّد من تصفّيته من الّرتاب « لكن لظهور هذا العلم على حّد قول فيصل األمحر كان  

ال تنتظر إّال الّتصفّية والّرتتيب للحصول على (...)والّشوائب األخرى ألّ�ا كاملعادن الّنادرة

الذي ال  وهذا إذا دّل فإنّه يدّل على ثراء الّرتاث العريب 3»سيميائّيات بأصول وقواعد عربّية خالصة

                                                           

. 28ص،آن إينو وآخرون، الّسيميائّية، األصول، القواعد، الّتاريخ  - 1   
 ، 2002ط .طبع باهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية د االّجتاه الّسيميائي يف نقد الّشعر العريب، ،غريب اسكندر -  2

   .07ص

.29ص ، 2010 1الدار العربية للعلم ناشرون منشورات االختالف ط فيصل ، معجم الّسيميائيّات،األمحر  - 3  
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يستهان به يف كّل العلوم، واحلديث يف هذا أوسع، لكن سنحاول إضاءة بعض ما جاء عند العرب 

  .إشارات وتلميحات سيميائّية من

ابن "من بني علماء العرب الذين تناولوا علم الّسيمياء يف أعماهلم بصريح العبارة، جند و     

الذي وجد فيه فصل حتت )  أحوال الّتعليمكتاب الّدر الّنظيم يف(يف خمطوط له بعنوان " سينا

اّلذي خيّصص فصال يف مقّدمته لعلم أسرار " ابن خلدون"، وكذالك نذكر "علم الّسيمياء"عنوان 

ار احلروف على أنّه فرع من فقد عرف علم أسر  1.احلروف الذي هو كما يقول املسّمى بالّسيمياء

  .العرب ليفتآالّسيمياء فتوالت وتعّددت مسائله يف  فروع

، سري والّتأويل خاصة علم الّداللةالّسيمياء عند العرب ارتباطا وطيدا بعلوم الّتف تكما ارتبط   

تتناول الّلفظة وأثرها الّنفسي، أي ما يسّمى بالصورة «ورّمبا مرّد ذلك أّن الّداللة عند العرب 

عالمة الّلفظّية، ، كما أّن العرب حتّدثوا عن املرجع من ال)Image acoustique(الّذهنّية

إّن احلقيقة يف وضع األلفاظ، إّمنا : وهكذا جندهم اقرتبوا كثريا من موقف دي سوسري الذي يقول

فرّد العالمة الّلفظية للجانب الّنفسي  2»هو للّداللة على املعاين الّذهنّية دون املوجودات اخلارجّية

  .لّرواقّيةيف الّداللة العربّية هو يدّل على تأثر العرب بالفلسفة ا

الّداللة هي  «:كان تعريف اجلرجاين يبّني صّحة ارتباط الّداللة بالعالمة حيث يقول  كما    

والعالمة هي بدورها شيء ينوب عن شيء  3»كون الّشيء حبالة يلزم من العلم به شيء آخر

  .آخر

تأسيسا على ما سبق نستخلص أّن الّسيمياء عند العرب تلتصق أحيانا بعلوم الّسحر    

والطّلسمات اليت تعتمد أسرار احلروف والّرموز والّتخطيطات الّدالة، وقد ارتبطت خصوصا بعلم 

                                                           

.28/29صرشيد بن مالك  : آن إينو وآخرون، الّسيميائّية، األصول، القواعد، الّتاريخ ، تر :ينظر - 1  

13ص، 2015 1منشورات الدار اجلزائرية ط) مناذج وتطبيقات(مدخل إىل السيميائيات الّسردية  ،عبد القادر راشرش - 2  
، كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية، قسم الّلغة )للّطّالب املنتظمني واملنتسبني(سامل سليمان اخلّماش، املعجم وعلم الّداللة  -3

.3ط ص.جبّدة، دامللك عبد العزيز  العربّية جامعة   
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مفهوم الّداللة عند العرب مفهوما سيميائيّا عاما النعدام اختصاصه مبجال دون « الّداللة ألّن 

كاملنطق والّتفسري والّتأويل   1»...ع يف مفرتق الطّرق بني علوم عّدةال آخر، والسّيما أنّه يتموضجم

  .واملناظرة، وهي كّلها تلميحات متّثل أصل سيميائيّتهم وعموم معناها

على الّرغم من اجلهود اليت بذلت منذ عصور بعيدة، على أيدي كّل من الفالسفة اليونانيني   

، دافيد )John Locke(من جاء بعدهم سواء متأثّرا أو ناقدا أمثال جون لوكوالّرواقيني و 

ابن سينا وابن (أمثال ، وكذلك ما وجد عند علماء وفالسفة العرب )David Hume(هيوم

إّال أنّه مل يظهر وعي بعلم العالمات كامل إّال يف القرن العشرين، حتت رعاية «، )خلدون والفرايب

ا أي عالقة، أو أفكار ما هذا العلم يف نفس الوقت دون أن تربط بينهأوجدو  2»أبوين مؤسسني

 .متبادلة

  :(sémiotique)والّسيميوطيقا)sémiologie(بين الّسيميولوجيا  -2

  :سيميولوجيا دي سوسير -أ

- 1839(هو شارلز ساندريس بريس : األّول: طفل ألبوين« إّن علم العالمات احلديثة      

  3»)1913 -1857(سوسريدي واآلخر هو فرديناند ) 1914

مبيالد ) saussure(ففي بداية القرن املاضي بّشر الّلساين السويسري فردناند دي سوسري     

سيكون على ارتباط وثيق باحلياة االجتماعّية، الذي " الّسميولوجيا "علم جديد أطلق عليه اسم 

ميكننا أن نتصور «:جاعال بذلك مهمته دراسة العالمات داخل احلياة االجتماعية حيث يقول 

علما موضوعه دراسة حياة اإلشارات يف ا�تمع ، مثل هذا العلم يكون جزءا من علم الّنفس 

                                                           
بن مسعود حممد العرايب، ختوم الّداللة بني احملايثة والّتأويل عند املناطقة العرب، جمّلة سيميائّيات خمترب الّسيميائّيات وحتليل  -1

.68م ص 2015 )5(د اخلطاب العد   

.13م ص2005 1القاهرة، طمجال اجلزيري، املشروع القومي للّرتمجة، : بول كوبلي وليتسا جانز، علم العالمات، تر - 2  

.33ص، 2004 1منذر ، العالماتّية وعلم الّنص، املركز الثّقايف الّدار البيضاء، طعياشي  - 3  
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لق عليه علم اإلشارات االجتماعي وهو بدوره جزء من علم الّنفس العام وسأط

semiology...«1. 

كان ملما بالّلغة   أّن دي سوسري خاصةوجيا بعلم الّنفس واالجتماع، فهو إذن يربط الّسميول    

هي نسق «كانت انطالقته يف بناء هذا العلم لغويّة حمضة على اعتبار أّن الّلغة لذلك  وعلم الّلسان 

وال من خالل ذلك الّنظر إىل الّلغة وحتديدها من خالل حما 2»من العالمات اليت تعّرب عن األفكار

بّني أّن موضوع علم الّلغة هو نظام «العوامل البيولوجّية واالجتماعّية والّنفسّية، خاصة حني 

العالمات وآلية اشتغاهلا بناء على الّسلسلة الّصوتّية للّدال وانعكاسا�ا الّذهنّية و املفهومية اليت 

ىن الّلفظة ال يتحّدد بعالقتها مع املوضوع الذي حتيل إليه، بل بعالقتها مع بقية حتّدد املدلول، ومع

 . 3»ألفاظ الّلغة

العلم هو دراسة حياة العالمات بشكل عام، «لى أساس ذلك اعترب دي سوسري هذا ع    

هي « رغم أّن لفظة العالمة ليست غريبة الوجود إذ  4»وحميط هذا العلم هو احلياة االجتماعّية

  .5».اإلشارة=   sémionلفظة مشتقة من الكلمة اإلغريقية

يربط الّسيميائيّات بعلم الّنفس  (De Saussure)ولعّل األمر الذي جعل دي سوسري   

ولوعه و عايشه، واالجتماع هو إميانه التّام أّن العالمات على صلة وثيقة باإلنسان ولصيقة حبياته وت

، لذلك جنده يلحق )Durkheim(ودوركامي)Freud(مبا توّصل إليه كّل من فرويد 

                                                           

52م، منشورات اإلختالف ،ص 2013،  1حممد فليح ، اإلجتاه الّسيميائي يف نقد السرد العريب احلديث ، طاجلبوري   1  
الّدار العربية للعلوم ناشرون منشورات االختالف، ات العامة أسسها ومفاهيمها، عبد القادر فهيم ، الّسيميائيّ شيباين  -2

.17م ص2010الطّبعة األوىل    

.27ص) م2008( 2عمر ، يف مناهج حتليل اخلطاب الّسردي، منشورات احتاد الكّتاب العرب دمشق، طعيالن  -  3  

.53ص ،العريب احلديثيف نقد الّسرد حممد فليح ، االجتاه الّسيميائي اجلبوري  - 4  
، دار آفاق عربية، صيؤيل عزيز مراجعة الّنص العريب، مالك يوسف املطليب  :، تر،علم الّلغة العامفردينان دي سوسري  -5

.34ت، ص.ط ، د.د   
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الّسميولوجيا بعلم الّنفس االجتماعي، ويعتربه جزء منه وبالّتايل يلحق به أيضا الّلغة، ومبا أّن 

  الّسيميولوجيا هي علم يدرس العالمات فما مفهوم العالمة عند سوسري؟

  ):de Saussure(عند دي سوسيرمفهوم العالمة 

كانت انطالقته لغوية حمضة، فتمّيزت العالمة عنده باّتصاهلا ) Saussure(مبا أّن دي سوسري

بالّلغة، ألنّه أراد اخلروج �ا من مفهومها الّسطحي الذي جيعل منها جمّرد مسميات لألشياء إىل 

  .بناء مفهوم العالمة الّلفظية

مستوى ( إىل وضع مستويني للعالمة الّلفظية (de saussure)دوسوسري  دلذلك عم   

فيحصل يف املستوى األّول الّصورة الّسمعّية )  materielومستوى مادي  psychqueنفسي 

  1 :واملفهوم، أّما يف املستوى الثّاين فيوجد الّصوت او الّشيء اخلارجي أي

  الّصورة الّسمعّية           املفهوم: املستوى الّنفسي 

  )اخلارجي(الّصوت املادي            الّشيء : املستوى املادي

املالحظ من هذا أّن دي سوسري اعتمد الّنموذج الثّنائي يف فهم العالمة الّلغويّة، وبني هذين 

  .الثّنائيني تتحّقق العالمة مع استحالة حتّقق أحد احلّدين دون اآلخر

يف اعتماده الّنموذج الثّنائي يف فهم  )aussureS ed(لكن رغم ذلك فإّن دي سوسري    

وجان ) 1640(العالمة الّلغويّة، فقد سبقه إىل هذا الّتقسيم بعض الفالسفة من أمثال هوثر

  2.وغريهم)1990(لوك

  

                                                           

.30/31عادل ، تّيارات يف الّسيمياء، ص فاخوري - 1  
 2008 1طالل وهبة مراجعة، ميشال زكريا، املنظمة العربية للرتمجة، ط: تر أسس الّسيميائّية، ،دانيال تشاندلر: ينظر -  2

   .64ص
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إىل نزع الّلبس أو اإلشكال ) aussureS ed(انطالقا من هذه الثّنائية عمد دي سوسري   

) signifiant(الّصوتّية، فاعترب أّن العالمة تتكّون من دالالّناجم عن اعتبار العالمة هي الّصورة 

فاملقصود بالّدال هو الّصورة الّسمعّية «ي، ، وربط كال منهما باجلانب الّنفس)Signifie(ومدلول

 1.»سي الذي يرتكه الّصوت يف املستمعلكن ليس الّصوت املسموع املادي بل هو األثر الّنف

 :نتحّصل على

  .املدلول)         الّصورة الّسمعّية(الّدال : اجلانب الّنفسي

انطالقا من ذلك ال خيتلف اثنان أّن معنيي الّدال و املدلول مها على وجه من العموم يتيح    

تطبيقهما ليس على األلفاظ أي العالمات الّلغويّة فحسب، بل على سائر العالمات وعليه من 

عالمة على اإلطالق، بأّ�ا اقرتان بني الّدال وجهة نظر دي سوسري، يصبح تعريف العالمة أية 

  2:واملدلول على الّنحو الذي سبق ذكره، وجّسده يف الصورة الّتايلّ 

                                           

     

      

يف املخّطط سهمني متعاكسني يدّل على الّتفاعل  ) aussureS ed(جعل دي سوسريف

ضة هو ما اّختذ عليه احلاصل بني طريف العالمة، لكن نزع عنها العنصر الواقعي وجعلها مفهومّية حم

  .؛ فالفكرة هي املدلول والصورة الصوتية هي الدال؛ والعالقة بينهما اعتباطّيةمن الّنقاط

للّداللة على الفكرة " اإلشارة" signإلبقاء على لفظة اقرتح ا«انطالقا من هذا الّتصنيف     

على  sound-imageوالّصورة الّصوتّية  concept بأكملها، واستخدم بدال من الفكرة

                                                           

.33صأسس الّسيميائّية، ،دانيالتشاندلر :  ينظر - 1  

.85فردينان ، علم الّلغة العام، ص دي سوسري - 2  

 فكرة

صورة 

  تیةصو
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وميتاز الّتعبريان ) signfie(signifierوالّدال ) signified )signifieاملدلول : الّتوايل

  1.»الكّل الذي مها جزء منهاألخريان بأّ�ما يوحّيان بالفرق باختالفهما عن 

ولشرح طبيعة العالقة بني الّدال واملدلول ورّدمها بشكل عام للمستوى الّنفسي، نأخذ مثاال    

، إّ�ا إشارة تتأّلف )عندما جيدها شخص على باب الدّكان وحيّملها معىن" (ادفع"لسانيا الكلمة 

كما قد اعترب العالقة الرّابطة بينهما عالقة   2)الدّّكان مفتوح للبيع والّشراء(ومدلول ) ادفع(من دال 

 .، رغم أّ�ما ينطويّان حتت ماّدة واحدة*اعتباطّية

  ):Sharles sanders peirce(سيميوطيقا شارل سندرس بيرس -ب

و يف املقابل جند الفيلسوف األمريكي بريس الذي اعترب الّسّباق إىل الّتنّبأ �ذا العلم على 

إذ قضى «) peirce(حظي املنهج الّسيميائي باهتمام كبري من قبل بريساملستوى الّزمين، حيث 

  . 3»عها جامع واحدمجّل حياته يبحث يف أصول العالمات وماهيتها، وله فيها دراسات ال جي

خاصة أّن املنهج الّسيميائي هيمن  4»مؤسس الّسيميائّية األمريكّية«جيعل منه حبق األمر الذي 

مل أكن يف يوم ما قادرا على دراسة كّل ما درسته «: صرّح قائال أدوات حبثه، فقد على كلّ 

لذلك جند نظرته للعالمة  5»ما مل تكن دراسة سيميائّية(...) رياضيات، ذهن، ميتافيزيقيا، جتاذب

  .كانت أوسع ممّا هي عليه عند سوسري

                                                           

.86فردينان ، علم الّلغة العام، صدي سوسري  - 1  
.46أسس الّسييائية، ص ، دانيالتشاندلر  :ينظر -2  

.نقصد أّ�ا عالقة ال ترتبط بالّدافع ، أي أّن عالقة الّدال باملدلول ليست صلة طبيعّية: االعتباطّية - * 

.40االّجتاه السيميائي صحممد فليح ، اجلبوري   - 3  

  4 .133صرشيد بن مالك ، : آن إينو وآخرون، الّسيميائّية، األصول، القواعد، التّاريخ ، تر - 
حنو تصور سيميائي ، الّدار العربّية للعلوم ناشرون منشورات االختالف آليات إنتاج الّنص الّروائي،  حمفوظ عبد ا�يد، -  5

   .31ص، 2008 1اجلزائر ط
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قا�ا متأثرا يف على أساسه مفهوم العالمة وعال لّتقسيم الّثالثي للوجود الذي بىنانطلق من ا  

 ذلك بالفلسفة وخاصة اليونانّية منها وعلم املنطق والرّياضّيات، فأخذت العالمة على يده صبغة

  .منطقية فلسفية كما سنتبّني ذلك

استمد معظم مفاهيمه من املنطق والعلوم الفيزيائية ، وكذا الفلسفة  )peirce(إّن بريس     

الذي عّدل بدوره املقوالت اليت توصل إليها  )Kant(يظهر ذلك من خالل تأثره اجللي بكانط

أرسطو من خالل دراسته لبعض الكائنات احلّية اليت وضعها حتت جتارب استخلص منها مقوالته 

ّمث عمل كانط بعد استيعابه هلذه املقوالت على تعديلها متوصال إىل اثىن عشرة مقولة اليت تأثر �ا 

ملقوالت الكانطّية بل وهو يصطلح على مرحلة فكريّة من بريس، إذ يرى دولودال أّن بورس تأثّر با

إذ ارتبطت هذه املرحلة مبراجعته ) 1870-1851(حياة بورس باملرحلة الكانتّية وحيّددها ب

  .لذلك أعطى أفقا واسعا لعالمته 1.للمقوالت الكانتّية يف سيّاق املنطق األرسطي

فاألّول يؤمن (فلسفية لدى كانت وبريسر ا التأثر مثّة تعارض بني وجهيت ّنظلكن رغم هذ     

احلساسية والّذهن واملتوّلد عنها الّتصّور الذي : باملعرفة اليت تسبق الوعي الفكري املتمثّلة يف مرحليت

على الّتجربة، فهو من  )peirce(يذهب إىل العقل املنظم واملنسق، يف حني اعتمد بريس

، وكأنّه كان يبحث عّما يربط 2)تقول حبقيقة األشياء الّتجريبيني وصاحب الفلسفة الرباغماتية اليت

  .بني حقيقة الوجود وماهية اإلدراك

اإلمكان والوجود : انطالقا من فهمه لطبيعة الوجود، اعتمد بريس الّتقسيم الّثالثي للوجود   

الّتأثري والقانون، وما هذه األبعاد إّال تشريح لطبيعة إدراك األشياء والوعي �ا، وهو أوىل عالمات 

                                                           

.19صم 2004 1عبد الّرمحان بوعلي، دار احلوار للّنشر والّتوزيع سورية، ط: دولودال، الّسيميائّيات أو نظريّة، تر: ينظر - 1  

.43، صيف نقد الّسرد العريب احلديث االجتاه الّسيميائيحممد فليح ،  اجلبوري :ينظر - 2  
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وأكثرها وضوحا، إذ يعود هذا الّتقسيم إىل الّرواقيني ومن قبلهم إىل أفالطون وأرسطو ولكن بشكل 

  .    هوهو تقسيم يبّني مراحل إدراك اإلنسان ملا حول  1.أقل وضوحا

معىن ذلك أنّه يتناول الّسيميائية بوصفها علما يستند إىل املنطق والرّياضّيات وال حيصره يف 

احدة، فانطالقته إذن كانت فلسفية حمضة تتضّمن دراسات معّمقة ملاهّية العالمة أّدت نقطة و 

بالّسيميائية إىل االستناد إىل نظرية داللّية منعزلة عن البحث األلسين عكس ما تبّناه دي سوسري 

 الذي ربط العالمات بالعنصر الّلغوي والفعل الّلساين، متوسال إىل فهم الوجود وترمجته، الذي

  :قّسمه إىل ثالث مقوالت كلّية تعّد الرّكيزة األساسّية يف نظريّته وهي

هي حال وجود ما يوجد حبّد ذاته، إجيابيا ودون نسبة إىل أي شيء ): األوالنّية(مقولة األّول 

مثل األحاسيس  ) qualities feelings(آخر، وتنتمي إىل هذه املقولة الكيفّيات الّشعوريّة

  .ون مرتبطة دوما مبقولة أخرىكاألمل والفرح، وتك

هي حال وجود ما يوجد حبّد ذاته، نسبة إىل شيئ آخر ثان، لكن دون ):الثّانيانّية(مقولة الثّاين 

اعتبار شيء ثالث، وهي تشكل مقلة الواقع أو الوجود أي كل ما هو موجود يف عاملنا اخلارجي 

  .م األوالنّيةمتجّسدا أو متمّثال، فهو املالمح واملعامل املشكلة ملفهو 

هي حال وجود ما يوجد حبّد ذاته، من حيث أنّه يوقع نسبة بني ثان ): الثّالثانّية( مقولة الثّالث

   2.وثالث، تندرج حتت هذه املقولة كّل األشكال والعملّيات الّذهنّية الواعّية كالّتفكري واملعرفة

اليت تقوم بدورها على ثالث هذه املقوالت الّثالثّيات اليت أوجدها هي أساس بناء العالمة 

  ها عنده؟يأطراف منبثقة من هذه املقوالت، فكيف بىن بريس العالمة؟ وما تعرف

                                                           

.43/44ث، صيف نقد الّسرد العريب احلدي اجلبوري حممد فليح ، االجتاه الّسيميائي :ينظر - 1  

.48عادل ، تّيارات يف الّسيمياء، ص فاخوري :ينظر - 2  
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شيء سواء كان هذا الّشيء حمسوسا أو «مة ويسميها املصّورة، أي أّ�ا يعّرف بريس العال

هن شخص ختلق يف ذ) الّشيء(مدركا، مهمتها أن تكون هويّة تعريفّية لشيء آخر، وهذه العالمة 

خالصة ذلك أّن الّتعريف  1»ما تصوُّرا ذهنيا بإمكانه أن يكون عالمة دالة على ذلك الّشيء

  .هو شيء ما ينوب عن شيء آخر(peirce)اجلوهري للعالمة عند بريس

  :عموما ميكن استخالص كّل الّتعاريف اخلاصة بالعالمة يف شيئني   

عليها مبختلف الّرتمجات الرّكيزة واملمّثل واملاثول  إّن العالمة بوصفها رموزا صوتّية ماديّة يصطلح

واآلخر ميّثل الّصورة الّذهنّية اليت يرمسها الّذهن للموضوع  (saussure)وتقابل الّدال عند سوسري

، أّما الفهم املستقى ملا (saussure)وتسّمى املفّسرة أو املؤّول، وهي تقابل املدلول عند سوسري

ّص الّشيء املعّرب عن ذاته، بوصف موضوعه العالمة ويصطلح عليه تبّقى من الّتعريف فهو خي

   2.باملوضوع

معىن كّل ذلك أّن للعالمة ثالث أطراف منبثقة عن املقوالت الّتكوينية الثّالثاتّية، وهذه األطراف 

املمّثل، املوضوع، املؤّول، رغم أّن املوضوع يشّكل طرف غري ضروري يف الّتعريف العام : هي

  .ة، وذلك ألنّه يدخل فقط يف عملّية تفسري حدوث عملّية اإلدراك أو بناء املفهومللعالم

أي الّصورة الّسمعّية  (saussure)هو شبيه يف معناه بالّدال عند سوسري): املثول( املمثل -1

وهو جمّرد احتمال وإمكان غري جمّسد، جمّرد أصوات كلمات مبهمة لكّنه ينقسم بدوره إىل ثالث 

  3 ):الماتع( أقسام

  . qualising)كيفّية( عالمة نوعّية -أ

   sinsign .)تفّرديّة( عالمة متفّردة - ب

                                                           

.46، صيف نقد الّسرد العريب احلديث ّجتاه الّسيميائياال  ،حفليحممد اجلبوري  - 1  

.املرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر - 2  

.54فيصل ، معجم الّسيميائيّات، صاألمحر  - 3  
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  . legisign)قانونّية( عالمة عرفّية - ج

هو عبارة عن املوضوع املاثل أمام أعيننا فإحالتنا على وجوده مباشرة كإحالتنا : املوضوع -2 

  1:وينقسم بدوره إىل ثالث عالمات) شجرة( على

توجد انطالقا من عالقة العالمة مبرجعها، فإذا كانت العالقة بني ):  iconique(األيقونة -أ

كّل ما يقّدمه لنا الواقع قابل « ذلك ألّن " إيقونة"العالمة ومرجعها عالقة مشا�ة تكون حينئذ 

البنية البيت واحلدث و كاألمر بشيء واقعي أم بأمر جمّرد  ألن ينظر إليه بوصفه عالمة، سواء تعّلق 

واحلركة والّصرخة والّصمت وكّل شيء ميكن أن يكون عالمة أو أن يصبح عالمة، بشرط أن حييل 

إىل شيء آخر، ولكن هذا ليس ممكنا إّال إذا كان من ممكن عالقة ما أن تنشأ بني ما هو 

وتعّد هذه العالقة عالقة تشابه بشكل أساسي، وذلك  ،)مرجعها(وما هو غائب) العالمة(حاضر

هذا يبّني مفهوم العالقة وكيف تنشأ  2».ه جيب أن متتلك العالمة ومرجعها احملتمل شيئا مشرتكاألنّ 

فطبيعة العالمة األيقونّية « يف الواقع، وهو الذي جيعلها أساسية خاصة يف عملّية الّتواصل والّتأويل 

فهي  3»أويل غالبا القريب داهلا من مدلوهلا جتعل منها عالمة سيميائّية بسيطة الفهم سهلة التّ 

  .عادة ما تأخذ وظيفة لغويّة

وهي صيغة ليس الّدال فيها اعتباطيا ولكّنه يرتبط مباشرة وبطريقة ما ): indice(املؤّشر - ب

وهو ينتمي إىل املقولة  4).الّرعد الّصدى والّروائح(باملدلول ومثال املؤّشر اإلشارات الطّبيعّية 

                                                           

.55األمحر فيصل ، معجم الّسيميائيّات، ص - 1  

.43، صوعلم النص العالماتّية  ،منذر عياشي - 2  
وع الّسيميائّية األيقونّية الواصفة جمّلة سيميائّيات خمترب الّسيميائيّات وحتليل وضالبصريّة مقوتال فضيلة، أفاق الّسيميائيّات  -3

.61م، ص2015 5اخلطاب العدد    

.81أسس الّسيميائّية، ص ،دانيال تشاندلر :ينظر  - 4  
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ملوضوع الفردي من جهة، وبذاكرة الّشخص ومعاينته من جهة ويرتبط ديناميا مع ا(الثّانيانية، 

  1.)أخرى

 )signiant(وهي صيغة ال يشبه فيها الّدال): le symbole(الّرمز - ج

، ويف هذه احلالة تكون 2إّمنا هو اعتباطي يف أساسه أو حمض اصطالحي )signifie(املدلول

  .عالقة العالمة مبرجعها مؤسسة وتواضعّية

جمموع الّدالالت املسّننة من خالل سريورة سيميائّية سابقة ومثبتة داخل هذا  هو:املؤّول -3

الّنسق أو ذاك، وهو تكثيف ملمارسات يف أشكال سيميائّية يتّم حتيينها باملوضوع من خالل فعل 

وهو عنصر أساسي من عناصر  3.العالمة سواء كانت هذه العالمة لسانّية أو طبيعّية أو اجتماعّية

خالصة كّل ذلك أّن بريس انتهج التقسيم الّثالثي من املقوالت إىل أصغر طرف أحيل له  العالمة،

ن له أوالنّية وثانيانّية عنصر من العناصر الّثالثّية، اليت ختضع للّرتتيب الوجودي، فكّل مكوّ 

  .ّية، وكّلها تشّكل ترمجة ملوجوداتنوثالثا

  :إشكالية تناول المصطلح -3

إّن ما حيّدد استقاللّية علم ما، هو توّفره على أدوات ونظريّات خاّصة ضمن منهج خاص    

ّسيميائّية على غرار باقي مالئم، وهذا الّتحديد يكون ممّيزا جبملة من املفاتيح املصطلحاتّية، وال

وشاملة  غنّية مبصطلحات خاّصة �ا، لذلك جاءت 4توخت الّدقة والّصياغة املنطقّيةاليت  العلوم

ومرنة يف أدائها، إذ وقع الّنقد الّسيميولوجي العريب يف اضطرابات اصطالحّية ومفاهيمّية بسبب 

  .تنوّع الّرتمجات للمصطلحات الغربّية

                                                           

.55معجم الّسيميائيّات، صفيصل ،  األمحر :ينظر - 1  

.81، صاملرجع نفسه :ينظر - 2  

.102ص 2003 1لّنجاح اجلديدة الّدار البيضاء،طمطبعة ا سعيد ، الّسيميائيّات مفاهيمها وتطبيقها،بنكراد : ينظر - 3  
أمحد ، سيميائّية جوزيف كورتاس أسسها الّنظريّة وآفاقها الّتطبيقّية مذكرة خترج لنيل شهادة ماجستري مشروع  يوسف :ينظر -4

  .11، ص2003/ 2002السيميائيات وحتليل اخلطاب 
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إذ تتقّدم الّسيميائّية كمشروع نظريّة بنواة جديدة وشجاعة مستمّدة أكثر مصطلحا�ا    

، وعلى وجه اخلصوص من الّنموذج )أو منطقّية فلسفّيةلسانية بنيويّة ( ومفاهيمها من علوم خمتلفة

نقطة انطالق لتطوير منهجّيات بنيويّة (Saussure) ريالبنيوي، فلقد شكلت نظريات سوس

م املنطق و ، إضافة إىل أّ�ا استمّدت من عل1متنّوعة حتّلل الّنصوص واملمارسات االجتماعّية

  .الفلسفة بعض مفاهيمها

، وانتشاره الواسع وانشغال أكرب عدد من الّنقاد )الّسيميائّية(العلم  نظرا لتشعب منبع هذاو 

كان حتديد مصطلحه والقبض عليه   ه وتطبيقه يف جماالت خمتلفة،والباحثني بتفسريه والّتمهيد لفهم

تتّبع بعض  لّية كبرية جّدا، ومن خالاتمستعصيا نوعا ما، ممّا أدى إىل حدوث فوضى مصطلح

استعماالت هذا املصطلح سنحاول أخذ زوايا نظر متعّددة، وسرد أهم املصطلحات شيوعا 

  .واستعماال

سوسري (de saussure)تبدأ إشكالية املصطلح من مؤسسي هذا العلم كّل من     

يف حني استعمل )" sémiologie(الّسيميولوجيا " حيث اصطلح األّول  (peirce)وبريس

تكون مفردة الّسيميولوجيا أكثر إقباال من  أنْ  ، فكان البدّ )" sémiotique(يميائّية السّ "الثّاين 

طرف األوروبيني ومتتبعي سوسري من تالميذ ونّقاد ومتأثرين، فحني استعمل األمركيون مفردة 

فيما خيص  أّما ،هذا فيما تعّلق بالوفاء لإلنتماء اجلغرايف ،سيميوطيقا التزاما منهم بالّتسمّية البريسّية

 .الّدراسات فهناك وجهة نظر أخرى

) Sémiotique(ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائيّ ـــــــــــــــــالّسيمي نـــــــــــــــــــــــاملصطلحي ل بنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالّتداخ إنّ    

قائما، حّىت وإن اختلفا يف املنطلقات اإلبستيمولوجية واملفاهيم ) Sémiologie(والّسيميولوجيا

حول فكرة تأسيس  -كما أشار إىل ذلك الدّكتور شرشار عبد القادر  -اإلجرائّية، لكّنهما يتفقان 

  .يمالبصريّة أو الّتصرّفات والق سيميائّيات ال ينحصر موضوعها يف العالمة الّلسانّية أو

                                                           

.31أسس الّسيميائّية، ص دانيال ، تشاندلر   :ينظر -  1  
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هذا يعين  1.كانت الغاية القصوى من وراء هذا العلم هي دراسة أي شيء حامل للّداللةإذ  

ّتفقان يف موضوع البحث يف ماهية العالمة، ومرتادفان أيضا على مستوى الّداللة املعجمّية مأّ�ما 

رغم  2،)فهما يدّالن يف األصل على الّطب موضوعه دراسة العالمات الّدالة على املرض(

  .اختالفهما يف املنطلق واملفاهيم

وهو نفس ما يؤّكده تودوروف وديكرو حيث يقّدمان هذين املفهومني يف قاموسهما      

إّن  3.الّسيميائّية أو الّسيميولوجّية هي علم العالمات: املوسوعي بصيغة العطف والّتمييز

  .حاجزا لتطّوره و اتّفاقهما مل يضعا هلذا العلم حدودا أو0اختالفهما أ

اتباع  «كان يميائّية ختمة مصطلحّية، إذ  لقد عرفت الّساحة الّنقديّة العربّية يف جمال السّ    

الباحثني جلميع األساليب العلمّية يف قراءة املصطلح الّسيميائي احلديث وحماولة مقاربته مع ما هو 

يف صور�ا القدمية أكثر رشاقة  شائع يف الفكر الّلغوي العريب القدمي، من ذلك تقدمي مصطلحات

مسة، سيمياء، سيمويّة سيميائية عند عبد امللك مرتاض، ويف املقابل أوجد : وليونة يف الّنطق مثل

    4»قون، قونة، ايزوطويب: الباحثان مصطلحات أخرى تقل شيوعا يف الّساحة الّنقديّة العربية مثل

بتعّدد الّدوال ملدلول «ة هذه اإلشكالّية، وتوضيح ماهيّ  وميكن تفسري تعدد هذا الّتناول    

، نظرا لرواج الّتعّدد األّول عند العرب، جعل عملّية توليد 5»واحد أو تعّدد املدلوالت لدال واحد

املصطلحات من قبل الّنقاد والكّتاب العرب عند الّتحليل أو الّتعريب، ومن املصطلحات األكثر 

رواجا عند العرب مصطلح الّسيميائّية ، رمبا بسب قربه من الّرتاث العريب ومحله للّداللة القرآنّية 

                                                           

.14/15ص) مناذج وتطبيقات(الّسرديّةعبد القادر ، مدخل إىل الّسيميائّيات ر شرشا. :ينظر  - 1  

.15ص املرجع نفسه، :ينظر - 2  
إشكالّية املصطلح يف اخلطاب الّنقد العريب اجلديد، منشورات االختالف، الّدار العربّية للعلوم   ،يوسفوغليسي : ينظر  -3

.227ص  2008 1ناشرون، ط   

وصفية نقدية إحصائية يف منوذجي عبد امللك مرتاض وحممد مفتاح  ، الّدرس السيميائي املغاريب دراسةموالي حامتبوخامت  -4 

  .240ص 2005ط .ديوان املطبوعات اجلامعية د

.149، صالّسيميائي يف نقد الّسرد العريب احلديث االجتاه ، حممد فليحاجلبوري  - 5  
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 أَثَرِ  مِّنْ  ُوُجوِهِهم ِىف  ِسيَماُهمْ ﴿: الّسور، نذكر على سبيل املثال قوله تعاىل على العالمة يف بعض

  ).29(سورة الفتح  ﴾ لسُُّجودِ ٱ

ومن بني الّنقاد والكّتاب الذين استعملوا هذا املصطلح للّداللة على اإلشارات أو     

أين  -تفكيكّية لنص دراسة سيميائّية " العالمات، الدّكتور عبد املالك مرتاض، حيث كتب 

  ". ألف ليلة وليلة دراسة سيميائّية"، كما وكتب - ليالي

نلمح ذلك من خالل أحد و " سيميائّية"جند الباحث رشيد بن مالك يستخدم مصطلح ما ك    

نظريّة (، فقد ارتبط اسعمال الّسيميائّية بالّسرديّة "مقّدمة يف الّسيميائّية الّسرديّة"مؤلفاته كتاب 

خاصة عند العرب، ومرّد ذلك أّن نظريّة غرمياس اعتمدت يف تطبيقا�ا على الّسرد، ) غرمياس

  .  س األخرىفتجاوزت الكتابة يف هذا ا�ال ما كتب جمموعا يف األجنا

حممد  :مثل " العالماتّية" أو مصطلح " الّدالئلّية"من يستعمل مصطلح  إضافة إىل أّن هناك

  ناصر العجيمي،

سعيد " و" فيصل األمحر"و" حممد مفتاح"واستعملت أيضا لفظة الّسيميائّيات من قبل كل من 

يف سيمياء –مد مفتاح يف كتابه حم(، الّسيمياء ...)حملمد البكري(، وجند أيضا علم الّداللة "بنكراد

  .  وغريها من االستعماالت) الّشعر القدمي

إّن إشكالّية تعّدد املصطلح يعّد أمرا حمتمال بالّنسبة لرواج أي نظريّة أو علم مهما كانت     

انتماءاته، وهذه االختالفات يف تناول املصطلح ليس عند العرب فحسب، ألّن إشكالّية املصطلح 

به جممع حقائقها املعرفّية وعنوان «عبد الّسالم املسدي هي بالّنسبة ألي نظريّة  على حّد قول

يتمّيز كّل منها عّما سواه، وليس من مسلك يتوّسل به اإلنسان إىل منطلق العلم غري ألفاظه 
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، اليت متّثل املفاتيح األساسّية املمّيزة له بني الّدراسات واالختصاصات، وهذا ليس 1»االصطالحّية

  .مرا جديدا فقد وجدت منذ القدم خاصة يف الّنحو والبالغة وغريهاأ

  :ومرّد ذلك الّتنوّع عّدة أسباب ميكن إمجاهلا يف ثالث  نقاط   

: يتمّثل يف ثقافة املرتجم الّلغوية والّرتاثية، فهي اخلزين الذي ينهل منه مصطلحاته، والثّاين: األّول

ي يرتجم منها كالفرنسّية أو اإلجنليزيّة، فمىت ما كان املرتجم يعود إىل متّكن املرتجم من الّلغة الذ

ملما مبفردات تلك الّلغة ومصطلحا�ا، كان أكثر دقة يف اختّيار املصطلح، أّما الّسبب الثّالث فهو 

ثقافة املرتجم يف امليدان أو اجلنس اإلبداعي الذي يعمل فيه، فالثّقافة الّشعريّة مثال هي غري الثّقافة 

  .إضافة إىل انعدام مدارس تعمل على ضبط اجلهاز املفاهيمي 2.رديّةالسّ 

كّل شيء يف الكون هو عالمة، والّسيميائّية هي العلم الذي يعىن «انطالقا من فرضّية أّن 

تفّرعت الّسيميائّيات إىل فروع  3»بالعالمات عاّمة، لذا تشمل الّسيمياء كّل مظاهر الكون واحلياة

مياء الّلغة، سيمياء الفن، سيمياء الثّقافة، سيمياء األدب، وإذا قلنا األدب قلنا سي: معرفّية متنّوعة

ضمن اّجتاه خاص أطلق  سعو مبساحة أ يالّسرداخلطاب الّشعر والّسرد وبالفعل تناولت الّسيميائّية 

  . الّسيميائّية الّسرديّة"عليه اسم 

  :الّسردي لّتحليل الّسيميائيفي امفاهيم اصطالحّية  -4

لقد أحبرت الّسيميائّيات إحبارا واسعا يف اخلطابات الّسرديّة، منتهجة أساليب وطرق خاّصة،    

مستنجدة من خالهلا الّدالالت وطرق انبثاق املعىن، وأكيد اعتمدت يف ذلك مصطلحات 

ومفاهيم ينبغي على الّدارس الوقوف عند معاينتها حّىت يتمّكن من فهم سرب الّتحليل الّسردي، 

  .مفهوم مصطلح الّسرد أّوال؟فما 

                                                           

.43م ص2010-1عبد الّسالم ، مباحث أساسّية يف الّلسانّيات، دار الكتاب اجلديد للّنشر والّتوزيع، ط املسدي - 1  

.153ص يف نقد الّشعر العريب االّجتاه الّسيميائي ،غريب اسكندر :ينظر - 2  

.159ص جع نفسه،ر امل - 3  
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اجلزء األساسي يف «وجدنا أنّه ) narrationالّسرد (فإذا أمعّنا الّنظر يف هذا املصطلح    

اخلطاب الذي يعرض فيه املتكلم األحداث القابلة للربهنة أو املثرية للجدل، وهو يعين الباحثني 

لألحداث إّمنا تتعّداه إىل توّفرها على  1.»أيضا باعتباره حكاية ال تقتصر وظيفتها على جمّرد تعداد

  .الّتمظهر الّلفظيسابقة عن  ينابمعالقات استداللّية تربط بني عناصر موّلدة معاين أو 

خبار وفق طريقة ، وألّن وظيفته اإلاكان أو كتابيّ   ويرتبط الّسرد باخلطاب ارتباطا وثيقا شفهيا   

اخلطاب الّشفهي أو املكتوب الذي «) Gérard Genette(معّينة، فقد اعتربه جريار جينيت

فالّسرد حسبه يرتبط بالّسارد أي كّل ما  2»...يتعهد باإلخبار عن واقعة أو سلسلة من الوقائع 

  . يصدر عنه باختالف أنواعه وطرقه

املسرود، الّسارد، املسرودله، الّسردانية، «وردت مصطلحات عديدة تتقابل مع الّسرد مثل    

ونعين باملسرود ما  3.»شبكة من املصطلحات واملفاهيم املتداخلة يف الوقت نفسهالّسرديات، وهي 

حكي، أي توايل مجلة من األحداث املشّكلة حلبكة القصة، فكانت البداية لدراسة هذا الرّكن على 

يد الّروسي فالدميري بروب دون أدىن شك، الذي تناول بالّدرس مجلة من احلكايات اخلرافّية 

  غية الّتعّرف على بنية تركيبها احلدثي، ففيما متّثل احلدث؟الّروسّية ب

لقد اعترب كل من أفالطون وأرسطو يف حماكا�م للقصة أّن احلدث ما هو إّال عنصر مكّون    

الذي تتعاصر فيه مستويات لعرض وسرد ) Diegese(الكون احلكائي«للمنت احلكائي ذلك أّن 

  4»وصيغ لتقدمي الّشخصّيات واألشياء) Narration(رداألحداث واألفعال، وهو ما يكّون السّ 

  . وهو املستوى الذي تتحدد من خالله جمموع األعمال املنجزة يف الّنص الّسردي

                                                           
  .353، ص 1996 ط.د –لوجنمان  –للنشر ، بالغة اخلطاب وعلم النص ، الشركة املصرية العاملية حصال فضل -  1

17، ص م  2014،  1السرد يف رواية الّسرية الّذاتية العربية ، الورّاق للّنشر والّتوزيع ، ط ،فايز صالحعثامنة  - 2  
  .247ص  2005، ط.دار الغرب ، وهران، د) قنيات السرد حبث يف ت(، يف نظرية الرواية عبد امللكمرتاض  -  3

.120يف مناهج حتليل اخلطاب الّسردي، ص، عمرعيالن  - 4  
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تضارب القوى املتعارضة أو املتالقّية داخل العمل، فعند «وقد عّرف سوريو احلدث على أنّه     

فاحلدث مرتبط بكّل العناصر  1»ذلك تؤّلف كّل حلظة يف احلدث موقفا للّنزاع بني الّشخصّيات

ملّية الّتحويل الّسرديّة، حيّدد بالّزمان واملكان إضافة إىل الفاعلني املمّثل من قبلهم، وهو مرتبط بع

تغيري يف احلالة يعّرب عنه يف اخلطاب بواسطة ملفوظ فعل يف «الّناجتة عن ملفوظات احلالة، فهو 

  .ميكن أن يكون فعال أو عمال إذ 2»صيغة يفعل أو حيدث

، )fonction(الوظيفة : دراسة األحداث نذكرأّما عن أهم اصطالحات بروب يف  

  )...les actions(األفعال

، )Propp(بروب(لح الوظيفة عرف حضورا ملفتا للّنظر يف الّدراسات الّسرديةمصط     

، وقد ))Souriau(، سوريو)Greimas(، غرمياس)parthe(، بارت)Breimon(برميون

عمل الفاعل معرّفا من حيث معناه «، ذلك أنّ )الفعل، الفاعل، املفعول(ارتبط مفهومها باحلدث 

ن سلسلة من األحداث الّسابقة اليت تربز، رب وظيفة مادام رهاحلدث يعتيف سري احلكاية، أي أّن 

لذلك أصبح احلدث وظيفة على وفق منهج  3»ومن األحداث الّالحقة اليت تنتج عنه

  .ت بذلك ركيزة أساسّية يف عملهغدّرفها على أّ�ا عمل الفاعل، فاليت ع ،)Propp(بو بر 

ما ميّد بصلة للمنت منها هناك عّدة أنواع عرفت يف أعمال العديد من الباحثني نذكر   

  4:السردي، على سبيل املثال

  .تعّرب عن األعمال اليت تقوم �ا شخصّيات القصة: الوظيفة األساسّية -1

                                                           
 1فيصل غازي ، العالمة والّرواية دراسة سيميائّية يف ثالثّية أرض الّسواد لعبد الّرمحان منيف، دار جمدالوي، طالّنعيمي   -1

.191م، ص2009   

.63ص،  2003الّسيد إمام، مرييت للّنشر واملعلومات، القاهرة، : ترقاموس الّسرديّات،  ، جريالدبرنس  - 2  

.20ص .1986ط .حتليال وتطبيقا، دار الّشؤون الثّقافّية بغداد، د مدخل إىل نظريّة القصةمجيل ،شاكر  مسري و املرزوقي - 3  

.78ص  2000ط .دار احلكمة، د قاموس الّتحليل الّسيميائي للّنصوص،  ،رشيد  ن مالكبا - 4  
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حسب روالن بارت هي تلك اليت تعّرب عن أوضاع هؤالء الّشخوص : الوظيفة الثّانويّة -2

  .وائهموأج

  .تتعّلق بالّتنظيم الّداخلي الذي يقوم به الرّاوي: الوظيفة التّنسيقّية -3

  .يقوم �ا الرّاوي للّتأكد من وجود اإلّتصال بينه وبني املرسل إليه: الوظيفة اإلنتباهّية -4

وعرضه،  ترتبط الوظيفة يف عملها بكل من الفعل واحلدث، خاصة أّن احلدث يف حركّيته    

كعوامل حنويّة   ،يبقى مرتبطا بالفضاء الّزمنكاين واملمثلني الذين يقع عليهم الفعل يف الّنص الّسردي

تحّدد وفقا عمل ي«تقوم بالفعل أو تتلّقاه، فارتباط الفعل بالوظيفة مل يكن اعتباطّيا، فالوظيفة 

لداللته يف جمرى احلبكة اليت يظهر فيها، عمل يتّم الّنظر إليه طبقا للّدور الذي يؤّديه على مستوى 

  .فالفعل هو متّثل الوظيفة عرب املمثلني أو الفاعلني 1»)الفعل(احلبكة

على يد ) 1966(منذ صدور كتاب الّداللة البنيويّة الّسردية الّسيميائيات نظرية تبلورت    

 الّنماذج توالت قواعدها، مثّ  الذي أرسى أوىل) A.J.Greimas(غرمياس نجوليا مؤسسها أجلريالد

 الّنظري منوذجها الّسيميائية أسست باريس مبدرسة يف اّجتاه معّني، عرف  ذلك بعد الّسيميائية

 Vladimir لفالدميري بروب اهلام العمل مستثمرة الّشعبية، واحلكاية اخلرافة على ابتداء

Propp كايةاحل مورفولوجية" يف")La morphologie du conte( ، استدراكات مث 

 على ذلك بعد املدرسة لتنفتح وغريمها، Claude Lévi-Strauss رتاوسس ليفيكلود 

  .أخرى معرفية حقول

لقد عمل غرمياس من خالل حماورته للخطابات الّسردية بكّل أشكاهلا على تكريس حنو    

سردي شامل، ونعين بالّنحو الّسردي سلسلة من املتغّريات أو الّصيغ اليت تصّنف يف مجلة من 

                                                           

.79جريالد ، قاموس الّسرديّات، ص برنس - 1  
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أي هو عبارة عن عناصر وقواعد توجد  1القواعد القادرة على تقدمي متثيل معّني يوصف سردا،

ينبغي على حنو الّسرد أن يكون عاّما يطّبق على كّل أنواع الّسرود فم يف إنتاج الّسرد، ضمنيا تسه

  .املمكنة

وللوصول إىل بناء الّنحو الّسردي، اشتملت السيميائّية الّسرديّة على مجلة من املصطلحات يف 

  :حتليلها نذكر منها

الوحدة األساسّية للّداللة هي «بقوله أّن  Courtés لقد أوضحه كورتيس: (seme)ميالسّ  -

معنويّة هلا اليت ال ميكن ظهورها إّال إذا ارتبطت بعنصر آخر مغاير بعالقة هو أصغر وحدة الّسيم، 

الّداللة البنيوية، يف اكتشاف  ايتكّون منها اخلطاب، وقد اعتمدت عليه وهذه هي اليت2»ما

ملمح داليل صغري يستنبط من «لى أنّه ع "جريالد برنس"ه عرّف قدالعالقات املوّلدة للمعاين، و 

ميائّية ، وقد اعتمدت عليه الّسي3»الّسياق الذي يتكّرر فيه، وهو أيضا أحد الوحدات الصغرى

  .الّسرديّة كنواة داللّية

جمموعة « الذي هو عبارة عن ) sememe(وإذا ذكرنا الّسيم فالبّد من احلديث عن الّسيمم 

قد  4»الّتعّرف عليها يف إحدى الكلمات أو أحد املورفيماتاليت ميكن ) semes(من الّسمات

الّسيمم تظهر نتيجة الّرتابط، إذ يكون كافيا حتديد قواعد البناء «أّن هذه  Courtés رأى كورتيس

  .املورفيمات هي عبارة عن وحدات صوتّية لسانّيةو  5»والّتوظيف مع القوانني اليت تّتسم �ا

                                                           
 ،2012 1باسم صاحل، دار الكتب العلمية بريوت، ط: تر ، علم الّسرد،الّشكل والوظيفة يف الّسرد،جريالدبرنس : ينظر -  1

   .110ص
2-j. Courtés, Introduction à la sémiotique narrative et discursive ,p45.   

.175/33جريالد ، قاموس الّسرديّات، ص برنس - 3  

.176 ، صاملرجع نفسه - 4  
5 - j. Courtés , Introduction à la sémiotique narrative et discursive , p52.      
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يعترب « امللفوظ هو جزء مكّون للخطاب، ألنّه): (enoncé narratifامللفوظ الّسردي -

حمّدد نشرة جّويّة، رواية، مقال يف  ،طاباخلمبثابة مقطوعة لغويّة تكّون كّال منتمّيا إىل جنس 

ألنّه  ومبا أنّه مقطوعة فهو حيوي حادثة ورموز من ضمائر وصفات وظروف، ذلك 1»...جريدة

وميكن القول " الّتمظهر الّسردي"ـالوسيط اخلاص ل عنمستّقال " خطابلل"أحد املكونات األولّية «

فامللفوظ هو وحدة  2»يقّدم قّصة من خالل جمموعة من امللفوظات الّسردية" اخلطاب"بأّن 

إذ يتوّىل امللفوظ نقل جمموعة من األحداث أو أساسّية مكّونة للخطاب قائمة على حدث، 

من ّمث خاصّية كونه حقيقيا أو زائفا، وبناء على طبيعة العالقة  احلاالت يف عوامل ما بعالمات، وله

  :الّتماثلّية القائمة بني العوامل خاصة بني الفاعل وموضوع البحث، ينقسم امللفوظ إىل شكلني

، أي بتأسيس وجود state هو ملفوظ يقّدم حالة):enoncé d’état( ةـــــــملفوظ حال

  ).وصلة، فصلة(وهو يتمظهر عرب عنصرين متناقضني  3.بوصفهاالكينونات إّما بتعيينها أو 

ملفوظ حكائي يف صيغة يفعل أو حيدث ملفوظا يقّدم : enoncé du faire ملفوظ الفعل

  .تتّم من خالله عملّية الّتحويل إّما باإلّتصال أو االنفصال act،4"عمل"حدثا وباألخصّ 

هذه  5.شيئا بالّنسبة لفاعل اجلملة أو امللفوظهو ما يؤّكد  ):predicte(املسند أو احملمول -

هذه املسندات هي عبارة عن أدوات نّتكل عليها يف االقناع أو إيراد القيام بالفعل، وختتلف 

كانت ماري "ساكنة قارّة (فهناك حمموالت استاتيكّية«جدها، اباختالف طبيعة حصوهلا وتو 

وعالوة على ذلك، هناك ") من القهوةشربت ماري فنجانا "حركّية (، وحمموالت دينامّية)حزينة

تكون ناجتة لتحويل (، وحمموالت حمّولة)كانت ماري تسري ثالثة أميال كّل يوم(والت قاعديّةمحم

                                                           
، معجم حتليل اخلطاب، عبد القادر املهريي، محّادي صمودن املركز الوطين للّرتمجة، ودومينيك منعن -باتريك شارودو -5

.216ص. م2008تونس    

.131 ص جريالد ، قاموس الّسرديّات،برنس  - 2  

.185صاملرجع نفسه،  : ينظر - 3  

.157ص  برنس جريالد ، قاموس الّسرديّات،: ينظر- 4  

.156 ص ،املرجع نفسه :ينظر - 5  
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تتحّدد هذه  1»")كانت حني تعتقد أّن ماري تسري ثالثة أميال كّل يوم"بسيط أو معّقد حملمول ما

  .احملموالت من خالل عناصر امللفوظ

لإلشارة إىل عملّية «يستعمل هذا املصطلح يف اخلطاب  ):inférence(لالاالستد -

االستنتاج املتمثّلة يف اعتبار قصّية صادقة بسبب عالقا�ا بقضايا أخرى قد اعتربت بعد صادقة، 

الغاية  ، وتكون2»فاألمر يتعّلق إذن بعملّية برهنة ميّثل فيها االستنتاج واالستقراء حالتني خاصيتني

  .فهو عملية ضرورية يف الّتحليل 3.»ترتيب أمور معلومة للّتوصل منها إىل جمهول«منه 

هو مستوى سردي يتّم من خالله حتديد ):parcours narratif(املسار الّسردي -

األعمال اليت اضطلعت �ا الفواعل داخل البناء الّنصي، واملسامهة بشكل جلي يف تغيري سريورة 

يستعمل للّداللة على سلسلة من الربامج الّسرديّة البسيطة أو املعّقدة، « با�ا، فهواألحداث أو ث

إذ حيّدد الفاعل انطالقا من الوضعّية اليت حيتّلها يف املسار وطبيعة مواضيع القيمة اليت تدخل يف 

  .أو فصلة فيما بعد 4»وصلة معه

أو  ابرناجمحيوي ّد أن كّل نص سردي الب):Programme narratif(الربنامج الّسردي -

  .فصلة مبوضوع ما أكثر،حيدّد عرب ما حيدثه عامل أو عاملني من حتّول أسهم يف وصلة أو

يطلق هذا املصطلح على الّتغيري الذي حيدثه عامل يف عامل آخر، وختتلف «لذا غالبا ما   

 5»)أو شخصّيتنيقد يتمّثل العامالن بشخصّية واحدة ( صورة هذا الربنامج تبعا لشكل الّتمثيل

وميكن للربنامج أن يتعّدد حسب جناح أم فشل العامل الذي اضطلع بالفعل، ويتّم حتديد ذلك 

  .عرب تقسيم املنت إىل مقاطع سرديّة

                                                           

.156برنس جريالد ، قاموس الّسرديّات، ص - 1  

.300محّادي صمود، ص –عبد القادر املهريي : دومنينيك منعنو، معجم حتليل اخلطاب تر –باتريك شارودو  - 2  

.17ص، 1979 1دار املاليني بريوت، طجبور عبد الّنور، املعجم األديب،  - 3  

.127، صللنصوص رشيد ، قاموس مصطلحات الّتحليل الّسيميائي بن مالكا - 4  
   .33م، ص2002 -1عريب، اجنليزي،فرنسي، مكتبة لبنان ناشرون، ط -، معجم مصطلحات نقد الّرواية لطيف زيتوين -5
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تدخل أصناف املقاطع املختلفة هذه يف تركيب : Ségment narrtifاملقطع الّسردي -

الّتسلسل، اإلضافّية اخلطّية، الّرتاكيب و  و االحتضان: الّنصوص حسب طرق تأليف ثالث

منط "لـ اممّا ينتج أثرا بسيط( والّتناوب، الّتداخل، وميكن للمقاطع املتآلفة أن تكون من نفس الّنوع

إّما مقاطع  فةتتأخذ أشكاال خمل 1»من أنواع خمتلفة) اوهو األكثر تواتر (وميكن أن تكون" الّنص

  .حجاجّية أو تفسرييّة، ووصفّية

يف تناوهلا  املصطلحات اليت أتينا على ذكرها جزء ضئيل مما احتوته الّسيميائّية الّسرديّةتعّد هذه 

دي احرتاسا كبريا يف الّتعامل مع الّنصوص، خاصة فيما خيّص الّتأويالت للّنصوص، إذ كانت تب

اوهلا اللّية، فكانت جمّرد متهيد للغوص يف مطبات الّسيميائية الّسردية والّنظر يف كيفية تنالدّ 

   .للّنصوص نسقيا وإجرائيا

 

                                                           
.513محّادي صمود، ص –عبد القادر املهريي : دومنتيك منعنو، معجم حتليل اخلطاب، تر – باتريك شارودو -1   
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  ) : sémiotique narrative( الّسرديّة موضوع الّسيميائّية -1

استطاعت أن ختلق لنفسها مناهج  ،الّسيميائّيات مرحلة الّتناقض والتّناثر تبعد أن اجتاز     

ال نعين (   مولّيةألّ�ا نظرية تطمح للشّ و  ت متنّوعة،نتها من اإلحبار يف جماالوأدوات حتليلية مكّ 

فهي ختتفي يف  « باّجتاه معّني وال تكتفي  )إقصاء الّزمن وال الّنظريّات الّسابقةبالّشمولّية هنا 

تنّوعات جماال�ا مبا تقّدمه من آليات حتليلّية تعمل على وصف األصناف الّسيميائّية بغية الّتنظري 

األدوات ما  ، مطّبقة منيف عامل الّسرد من أبوابه الواسعة ممّا مّكنها من الّتوجلّ  1»لبنية اشتغاهلا 

  .وكيفّية تبلوره وتشّكله ميّكنها من الوقوف على املعىن

رد هو اجلزء األساسي يف اخلطاب الذي يعرض فيه املتكلم أّن علم السّ  تأسيسا على

دراسة القص واستنباط األسس اليت يقوم أيضا ، وهو لقابلة للربهنة أو املثرية للجدلاألحداث ا

  .ميولوجيايمياء أو السّ اخل مع السّ حتكم إنتاجه وتلقيه، فهو يتدوما يتعلق بذلك من نظم  2عليها

كان من الّسهل على الّسيميائيّات الّتوغل يف   ،كان اخلطاب قد سبق أن حظي بدراسة  اّـ ملو 

ز بالغىن والتنوّع على ما توّصل إليه سابقيها، خاصة أنّه يتميّ يف ذلك اخلطاب الّسردي معتمدة 

  .)اخلطاب الّشعري(نظريه أكثر من الّالمتناهي وتوليد املعاين 

طة تبّني جمرى عمق اممّا جعل الّسيميائّية الّسرديّة تعمل على استنباط املعىن، من خالل إجياد خط

  ىــــــــــــــــــــــــــهذه األخرية اليت جيب عل، بكّل أشكال توافرها اللةلدّ الّنص، متّكنها من اكتشاف تشّكل ا

  

                                                           

قوتال فضيلة ، أفاق الّسيميائيّات البصريّة ورهانا�ا مشروع الّسيميائّية األيقونّية الواصفة، جمّلة سيميائّيات خمترب  -1 

.59م ص2005)5(الّسيميائّيات وحتليل اخلطاب ، العدد    
ط ، .، د 1996 –لوجنمان  –صالح فضل ، بالغة اخلطاب وعلم النص ، الشركة املصرية العاملية للنشر  :ينظر -  2

  .353ص
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معىن ذلك أّن  1»أن خيرتق الّدال ومعه الّذات والّدليل والتنظيم الّنحوي للخطاب«دارسها  

الّداللة ال توجد على مستوى اخلطاب وإّمنا تتعّداه إىل ما وراء اخلطاب، أي إىل الوحدات املعنويّة 

  .الّصغرى

ملعىن، ويف ولعّل هذا ما جعل الّسيميائّية الّسرديّة تتخذ لنفسها سبال تبحث من خالهلا يف ا

وهذا ما تؤّكده مساعي ، 2الّسريورة اليت تنتج وفقها الّدالالت ويف أمناط وجودها

رائد الّسيميائّية الّسرديّة الذي مل يكتفي بالبحث عن املعاين إّمنا جتاوزها إىل ) Geimas(غرمياس

  .الكشف عن كيفّية تشّكلها ونسجها

 يتم ليتها اإلجرائّية من غري التباس ماملمبا أنّه ال ميكن دراسة أي نظريّة، واختبار مدى فاع     

اليت متّد أي باحث القدرة على الّتوغل يف املوضوع املتناول الوقوف على أهم خلفيا�ا ومنطلقا�ا، 

  ؟فما هي أهّم هذه املنابع اليت تشّبعت �ا الّسيميائّيات الّسرديةدون تيه، 

  :المنطلقات المعرفّية لغريماس -2

  : اإلرث الّلساني - 1 

الّلغويّة احلديثة، خاصة منها تلك اليت على عالقة بالّنشاط   الذي يعّد لبنة كّل الّدراسات    

اإلنساين،  وال سيما األطروحات الّسوسرييّة اليت طغت على البحث األلسين فكانت مبثابة الّشرارة 

يف ماهّية العالمة الّلغويّة وجّرها من ميدان  ) Geimas( )غرمياس(األوىل اليت وّهجت تفكريه

  ).Hjelmslev(وليس سوسري فحسب، بل وما قال به هلمسليف 3دب،الّلغة إىل ميدان األ

                                                           
م، 1991 1فريد الزّاهي مراجعة عبد اجلليل ناظم، دار توبقال للّنشر املغرب، ط: كريستيفا جوليا ، علم الّنص، تر -  1

   .9ص

.8ص  2003 1بنكراد سعيد ، الّسيميائيّات مفاهيمها وتطبيقها، مطبعة الّنجاح اجلديدة الّدار البيضاء،ط :ينظر - 2  
، 2003 1ليح ، االّجتاه الّسيميائي يف نقد الّسرد العريب احلديث، منشورات االختالف، طاجلبوري حممد ف: ينظر -3

   .68ص
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كان يعتمد على مبدأ الثّنائّيات يف دراسته لّلغة متأثّرا يف ذلك (Saussure)إّن سوسري  

بالفلسفة اليونانّية، لذلك كان له الّدور األساسي يف سّن املفاهيم العملّية األوىل اليت اعتمد�ا 

املوّلدة للمعاين  الّداللّية لوقوف على البىنالّسيميائّية فيما بعد ل

(،الوحدة)signifié(املدلول)/signifiant(،الّدال)parole(الكالم)/langage(الّلغة:مثل

unité/(االختالف)différence(االستبدال،)paradigme/( 

  ). بناء املعىن(وهي كّلها مبادئ اعتمد�ا الّسيميائّية يف عملّية الّتدليل 1،)immanence(احملايثة

ا على غرار الّلسانيات، فكان من الّضروري أن مبا أّن هدف غرمياس كان إجياد حنوا سرديّ     

 ، أي االكتفاء*بقة الّتمظهر على بعض املبادئ كمبدأ احملايثةترتكز دراسته للّتجلّيات الّداللّية الساّ 

دون العوامل اخلارجّية، متأثّرة يف ذلك بالّدراسة البنيوية، وهو نفس املبدأ  كمنت  بالّتعامل مع الّنص

يف الّتعبري عن استقاللّية ) Hjelmslev(، ومهسليف)Saussure(الذي تبّناه كل من سوسري

  .أي خارج نطاق الّلسان. 2الّلسانّيات عّما هو غري لساين

واستعمله  ، الذي أرسى قواعده سوسري،(différence)الفوقد وّظف أيضا مبدأ االخت

يف دراسته الّداللّية، من أجل االقرتاب من تلك العناصر االختالفّية املوّلدة  )greimas(غرمياس

  . ثنائّيات ّية للبىن الّداللّية القائمة يف األصل علىالذي يتشّكل عرب العالقات الّداخل 3للمعىن،

ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطّرح الّسوسريي هو نقل قضيّ ) Greimas(تّبىن غرمياساهلدف وراء  لقد كان   

، )forme(إىل ميدان الّنص وقضّية الّشكل )signifié( ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواملدل) signifiant(الّدال

                                                           
  .10ت ص.ط ، د.بوشفرة نادية ،مباحث يف الّسيميائّية الّسرديّة، األمل للطباعة والّنشر والّتوزيع، د :ينظر -  1

.ّداخلّية بعيدا عن املؤثّرات والعوامل اخلارجّيةالّدراسة احملايثة هي الّنظر يف كّل العالقات ال -*  

.9ص 2000ط .بن مالك رشيد ، مقّدمة يف الّسيميائّية الّسرديّة، دار القصبة للّنشر اجلزائر دا: ينظر - 2  

.10املرجع نفسه ص: ينظر  - 3  
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اس تتعامل مع الّنص تعامال فنظريّة غرمي 1ودميومة لذلك الفكر،واحملتوى اليت كانت مبثابة جتديد 

  . خاصا

تناول املعىن الّنصي من «على ) Courtés(ينصّب على حّد قول كورتيس وهذا الّتعامل

الزّاويّة الّسطحّية اليت يتّم فيها االعتماد على املكّون الّسردي الذي ينظّم : خالل زاويتني منهجيتني

  2»خصّيات وحتّوال�ّا واملكّون اخلطايب الذي يتحّكم يف تسلسل صور آثار املعىنتتابع حاالت الشّ 

  : وهو من خالل هذا الّتعامل يظهر أّن للّنصوص مستويني

  .مستوى لساين يكون ظاهريّا -

ّلساين ينظر يف جتلّيات الّداللة، وهذا ما تدعو مستوى سيميائي يكون سابقا عن املستوى ال - 

هي كيان منظّم بشكل سابق على حتليلها يف مستوى غري «ّسرديّة يف حّد ذا�ا اليت إليه طبيعة ال

  3.»مرئي من خالل الّتجّلي الّنّصي

أّن الّسيميائّية يف استنادها إىل القواعد الّلسانّية، تسعى إىل بناء الّداللة من «مفاد ذلك      

العالقات والعمليات ندركها بكل وضوح داخل الّنص ومن مستويات حمّددة حتكمها مبجموعة من 

بعد حصر الّسيميائيني موضوع حبثهم يف الّسردية ودفاعهم عنه خاصة  4»يف الّصعيد العميق

عرف جمال البحث يف الّسرديات توسعا كبريا ممّا أّدى إىل حيث الّدالالت، انبثاق بإبرازهم ألمهية 

ولوجيني يف تركيزهم على احملتوى، يف حني يهتم يميظهور أراء خمالفة ملا ذكرناه حول اجتاهات السّ 

عبري باعتباره الّصورة اليت يتجلى أو يتحقق من خالهلا احملتوى، وبالتايل ميكن أن يقدم ون بالتّ رديّ السّ 

  .حمتوى من خالل خطابات متعددة لكل منها خصوصيته 

                                                           
.108ص ،1991ط .للكتاب، دس الّدار العربّية العجيمي حممد الّنصر ، يف اخلطاب الّسردي، نظرية قرميا:  ينظر-1  

، 2007 1مجال حضري منضورات االختالف  ط: مدخل إىل الّسيميائّية الّسردية واخلطابية ترمجة، جوزيفكورتيس   -  2

   .12ص

.38، ص2001ط .بنكراد سعيد ، الّسيميائّية الّسرديّة مدخل نظري، مطبعة الّنجاح اجلديدة الدار البيضاء، د - 3  

.16قدمة يف الّسيميائّية الّسرديّة، صبن مالك رشيد ، ما - 4  
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داخل الّنص، على كما سلف أن رأينا أّن غرمياس جعل نتائج الّلسانيات جسرا للعبور إىل  

العوامل يف  غرار ذلك، فقد استفاد غرمياس أساسا يف بناء تصوره للّنموذج العاملي من مفهوم

) Tesniére(تسنيري: ومن بني الذين اعتمدوا الّنموذج العاملي يف معاجلة الّنصوص ، اللسانيات

  )Saurion(وسوريو

  :Tesniéreنموذج تسينيير  -2

، اليت تكاد تكون الّلبنة األساسّية يف )Tesniére(تسنيريمن مالحظة غرمياس حيث انطلق 

باملشهد، ) l’énonce élémentaire(اليت شّبه فيها امللفوظ البسيط «بناء منوذجه 

ة مرتبطة بالّسلسلة وامللفوظ هو وحدة دالّ  1»عنده متمّثل يف اجلملة، énoncé)(وامللفوظ

قة الّناجتة بني الفاعل واملفعول نواته ويتحّدد عرب العال الكالمية، مشّكال من الوظيفة، يكون الفعل 

  عند غرمياس بتحديد املسار)" énoncé(امللفوظ "وقد ارتبطت لفظة  2.به

  .، الذي تتمظهر من خالله أفعال الفواعل واملمثّلني(parcours narratif)الّسردي

تعريفا شامال للملفوظ اسفاد كثريا منه غرمياس يف بنائه  )Tesniére(قّدم تسنري كما      

، )sujet(هناك فاعل: أّن امللفوظ فرجة دائمة«العاملّية، خالصة ذلك الّتعريف  وتوزيعه لألدوار

مّثل يف وهناك مفعول به، إّن هذه الفرجة تتمّيز بأّ�ا عنصر بالغ األمهّية، يت (faire)وهناك فعل

الّتوزيع الثّابت والّدائم لألدوار، فقد تتغّري احملافل اليت تقوم بالفعل، وقد يتنوّع الفعل، كما قد يتغّري 

حيث متّكن غرمياس انطالقا  3»املفعول به، لكن العنصر الّضامن الستمرار الفرجة هو هذا الّتوزيع

انا أو ل ميكن أن يكون إنسانا أو حيو أّن الفاع ةمن هذه األدوار وعالقة الفعل بفاعله، من معرف

  ).األيّام( معنويّا مجادا أو
                                                           

1 -Greimas  Algirads julien Sémantique structurale Ed larousse paris 1976  

p173 . 

.65/66، ص2000ط .بن مالك رشيد ، قاموس مصطلحات الّتحليل الّسيميائي للّنصوص، دار احلكمة، دا: ينظر - 2  
3 -Greimas Algirads julien Sémantique structurale p173. 
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وبتتّبع هذه األدوار ميكن حتديد العوامل اليت تساهم يف بناء املسارات داخل القّصة من خالل  

ما يسند هلا من أفعال اليت على أساسها تعامل كعامل، ومن العالقات اليت تربط العوامل داخل 

  .عاّمة املنت كّون خطاطة عاملّية

اخلطاب الطّبيعي ال ميكنه «ملي أّن ل تطبيقه للّنموذج العامن خال )Tesniére(ويرى تسنيري

اجلملة زيادة عدد العوامل، وال ميكنه توسيع دائرة االمساك الّرتكييب بالّداللة إىل ما هو أبعد من 

وهذا ينطبق على الكون الّداليل الّصغري، الذي ال ميكن حتديده ككون، أي ككّل داليل إّال يف 

لكّن غرمياس عمل على توسيع   1»ي بنية عاملّيةحدود قدرته يف املثول أمامنا كفرجة بسيطة أ

، األمر )ة كبريةبناء بنية دالليّ (دائرة البنية العاملية، متجاوزا حدود اجلملة إىل اخلطاب الّسردي 

  .ه متتاز بالّشمولّيةالذي جعل نظريّت

    )Saurion( :نموذج سوريو -3

يلّخص توايل جمموع الّتطورات والّتحّوالت تكمن أمهّية سوريو يف أنّه استطاع إجياد بناء عاملي 

املكّونة للّنص، وخصوصا الّنص املسرحي، وقد ظهرت نتائجه من خالل تطبيقه للّنموذج على 

خمتلف الّنصوص املسرحّية، بغية اختزال جمموع الوظائف وتكثيفها يف نظام عام، مسّاه بالّنظام 

الّداللة (كما ذكر ذلك غرمياس يف كتابه   العاملي، الذي يتكّون من سّت خانات على الّتوايل

 2:، حيّددها يف املواقع الّتالّية)البنيويّة

  .القّوة الثيمّية املوّجهة:األسد

  .ممّثل اخلري املنشود للقيمة: الّشمس

  .املستفيد احملتمل من هذا اخلري: األرض

                                                           

 1  Greimas Algirads julien Sémantique structurale p173..  
2-Ibid , p :176. 
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  .املعيق: املرّيخ

  .احلكم، الواهب: امليزان

  .اهلجوم املعاكس: القمر

نا أّن الفاعل عند غرمياس مطابق وجد" سوريو"رنّا بني عوامل غرمياس وما جاء به اق وإذا

عند سوريو واملوضوع يتطابق مع الّشمس عنده، إذ تعّد هذه العالقة أساسّية يف البنية ) ألسدل(

يو، العاملّية، يف حني عالقة املرسل واملرسل إليه تقابل القاضي أو املكافئ واحملسن الكبري عند سور 

  1.أّما املساعد واملعارض فقد ظهرا بصورة مضّخمة عند سوريو، فهناك الواهب واملعارض

لقد اعتمد سوريو فيما توّصل إليه على دراسة اهليكل ا�ّرد، لكن غرمياس جتاوز هذا ا�ّرد إىل   

يف الّتطبيق ما هو أكثر جتريدا وعمقا، مع احلرص على أن يكون هذا الّنموذج ا�ّرد أكثر مشولّية 

فخرج خبطاطة عاّمة مغربلة من أعمال سابقة، تتمّيز بالّتفاعل واالنفتاح  2على الّنصوص الّسرديّة،

واملرونة اليت اكتسبته من مّد جسور الّتحاور مع نظريّات عديدة، تتقاسم معها موضوعا واحدا 

رديّة باختالفها صوص السّ للّدراسة كما رأينا ذلك آنفا ولو بتلميح بسيط، فأصبحت تطّبق على النّ 

 .ةغري الّتصويريّ الّتصويريّة و 

  :اإلرث البروربي -4

ممّا ال شّك فيه أّن الّتحليل احملايث لألعمال الّسرديّة احلكائّية، عرف الّنور بشكل جّدي    

 فقد عّبد الّشكالنيني، ّمث توّسع فيما بعد مع جهود البنيويّة والّداللّية، يعلى يدوألّول مرّة 

الّتحليل الّشكالين الطّريق أمام منهج جديد، قائم على كشف العالقات الّرتكيبّية واملنطقّية 

  .للّنصوص استفاد منه الّنقد الّروائي كثريا

                                                           
   .121. 1984ط .حنا عبود، منشورات احتاد الكتاب العرب د: روبرت شولز ، البنيوية يف األدب،  تر: ينظر -1

.72السرد العريب احلديث،  ص اجلبوري حممد فليح ، االجتاه الّسيميائي يف نقد: ينظر - 2  
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الّسردية  أوىل األعمال الّتحليلّية اليت تناولت الّنصوص) Propp(بروبعمل إذ يعّد     

 Morphologie duمروفولوجيا احلكاية(من خال ل كتابه املشهوربشكل جّدي، يظهر هذا 

conte ( الذي يعّد إجنيل الّدراسات الّسرديّة احلديثة، فكان من غري املمكن الوصول إىل وضع ،

  .ص الّسرديّة، لوال جهودهخطاطات جتريديّة كربى للّنصو 

تقف عند ة ال ــــــــــألّول مرّة، لدراس) احلكايات العجيبة(اخلطاب الّسردي«خاّصة أنّه أخضع  

حدود تعيني مواضيعه أو تصنيف وحداته املضمونّية، بل �دف إىل مساءلة الّنص يف ذاته ولذاته 

  .بعيدا عن العناصر املكّونة للجملة اليت هي أصغر وحدة خطابّية 1.»من خالل بنيته الّشكلّية

، ة روسّيةدراسة منت يستغرق مائة حكاية خرافي يف بناء نظريّته من) propp(بروب انطلق    

، متحاشّيا صريور�ا الّتارخيّية، وعالقتها باملؤّلف حاول عربها تكّشف ميكانيزمات اشتغال احلكاية

أو وسط القارئ، مكتفيا بالّنظر يف نصّية الّنص، فاستطاع تقدمي الثّابت البنيوي الذي مسح للعديد 

ّتمظهر الّنصي، أي إىل من الّدراسات جتاوز عتبة الّتعّدد الّنصي اهلائل، إىل ما بعد ال

اليت شّكلت يف أعماله عنصرا ثابتا كما سنتبّني ) fonctions(والوظائف) Actions(األفعال

  .ذلك

لتغّري «ايف على مبدأ االختالف، ونظرا أثناء استقرائة للمنت اخلر  )propp(اعتمد بروب   

كان البّد عليه من حتليل عدد هائل   2»(récit)احلبكات واختالف العقد يف مضامني احلكي

سلسلة  «عرب رصد من احلكايات وتقسيم مضامينها إىل أجزاء بغية استئصال العناصر املشرتكة، 

الّنقطة اجلامعة متوّصال منها إىل  3»كبرية من األفعال امللموسة واملوصوفة داخل احلكاية الّشعبّية

                                                           

.17بنكراد سعيد ، الّسيميائّية الّسرديّة مدخل نظري، ص - 1  

.20بوشفرة نادية ، مباحث يف الّسيميائّية الّسرديّة، ص - 2  

.24الّسيميائّية الّسرديّة مدخل نظري، ص ،بنكراد سعيد - 3  
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 Les contes)اء احلكايات العجيبةعلى احص«أنواع احلكايات، فقد عمل بروب  بني كلّ 

mervrilleux) 1»يف إطارها الّنوعي، باختزاهلا يف نوع واحد مثايل. 

انطالقا من ذلك اإلحصاء توّصل إىل إجياد العناصر الثّابتة الّيت تعّد كمبدأ للحكي والعناصر  

تحّصل يف جممل األفعال امل) invariantes/constantes(املتغّرية، حيث متثّلت الّثوابت

، أو الطّريقة (personnages)كيفما كانت طبيعة هذه الّشخصّيات«عليها من الّشخوص، 

فتمثّلت يف ) Variantes(أّما املتغّريات 2»(fonctions)اليت ّمتت �ا هذه الوظيفة

ميكن اعتبار كّل احلكايات الّروسّية املشّكلة للمنت «ّيات اليت اعتربها عنصرا ثانويّا، هلذا الّشخص

تتشابه يف الوظائف وختتلف يف الّشخصّيات اليت اضطلعت  3»املدروس تنويعا حلكاية واحدة

  .بالفعل

على كّل الوحدات الّرتكيبّية اليت تبقى )" Fonction(الوظيفة"لقد أطلق بروب مصطلح    

والوصول إىل هذه الوحدات مرهون بوصف العالقة الرّابطة بني أجزاء  4ثابتة، رغم تنوّع احلكايات،

ال «قتها با�موع، فجعل حتديد الوظيفة قائما على شرط حمّدد إذ قال املادة بعضها ببعض، مثّ عال

جيوز أبدا للّتحديد أن يقيم أي اعتبار للّشخصّية املنفذة، ويف معظم احلاالت ستتم تسمية الوظيفة 

، ومن ّمث فإنّه ال ميكن للفعل أن يتحّدد )اخلطر واالستجواب واهلرب (عن الفعل كـ  باسم يعّرب 

فهو  5»خارج موقعه يف جمرى املقصوص، فالبّد من االهتمام مبا للوظيفة من داللة يف سري احلبكة

  .    �ذا ينفي أي أمهّية للّشخصّية اليت حصرها يف الفعل

                                                           
1 - Vladimir Propp Morphologie du conte éd lacob paris 6 1973, p33 . 
2 Vladimir Propp Morphologie du conte,p :31. 

.21بنكراد سعيد ، الّسيميائّية الّسرديّة مدخل نظري، ص - 3  

.78بن مالك رشيد ، قاموس مصطلحات الّتحليل الّسيميائي للّنصوص، صا :ينظر - 4  

.38، ص1996 1دمشق ط بروب فالدميري ، مورفولوجيا القصة، شراع للدراسات والّنشر والّتوزيع - 5  
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  1: عدد من الفرضّياتأثناء حتليله هلذه األجزاء توّصل إىل

 les fonction des(إّن العناصر الثّابتة، الّدائمة، للحكاية هي وظائف الّشخصّيات -1

personnages ( كيفما كانت هذه الّشخصّيات، وكيفما كانت الطّريقة اليت ّمتت �ا هذه

  .الوظيفة

  .(Limité)عدد الوظائف املكّونة للحكاية العجيبة حمدود -2

  .ظائف داخل املنت يكون دائما وفق منط معني، أي متطابق يف مجيع احلكاياتتوايل الو  -3

  .كّل احلكايات العجيبة تنتمي إىل نفس الّنوع من حيث بنيتها  -4

هذه الفرضّيات هي أساس كّل العمل اجلّبار الذي قّدمه بروب، فقد طّور بروب عنصر  مثل   

الوظيفة من حيث املعىن الذي تؤّديه األفعال، فاستطاع اإلقرار بأّن عدد الوظائف اليت تتحّكم يف 

 وشّدد على أّن هذه الوظائف ال يستبعد أي منها 2احلكايات الّروسّية تبلغ إحدى وثالثني وظيفة،

األخرى، وأّ�ا مجيعها قد تظهر يف احلكاية الواحدة وبالّرتتيب نفسه، كما ميكن هلذه الوظائف أن 

  .تتشّكل يف املنت وتتمظهر يف تشكيالت خمتلفة ومتعّددة

لتوضيح ذلك يقّدم بروب مجلة من األمثلة، ميكن من خالهلا مالحظة العناصر الثّابتة واملتغّرية 

  3:وهي

  .للبطل، الّنسر حيمل البطل إىل مملكة أخرىيعطي نسرا  -

  .إىل مملكة أخرى" هذا"حيمل الفرس " سوتشينكو"يعطي اجلّد فرسا  -

 .القارب حيمل هذا إىل مملكة أخرى" إليفان"يعطي ساحرا قاربا  -

                                                           
1 - Vladimir Propp Morphologie du conte  p31/32. 

.29بن مالك رشيد ، مقّدمة يف الّسيميائّية الّسرديّة، صا :ينظر - 2  
3 - Vladimir Propp Morphologie du conte p28/29 . 
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ساحر، (من خالل هذه األمثلة أّن أمساء الّشخصّيات وأوصافها هي العناصر املتغّرية الواضح

أي ) Actions(، يف حني أّن العناصر الثّابتة متثّلت يف األفعال)، نسرجدّ 

كّل حكاية تتشّكل من نفس الوظائف لكن بشخصّيات «، أي أّن )Fonction(الوظيفة

وظيفة، فالّشخصّية إذن عنصر ثانوي ال أثر له يف تغّري املنت، إّال أّن بروب ربط فعلها بال 1»خمتلفة

مكثّفا بذلك  2»الّشخصّية احملّدد من حيث داللته يف تطّور احلبكةفعل «الّيت يعرّفها على أّ�ا 

  .أمهية دور الّشخصّية على حساب أمهّيتها

بعد معاينته وحتليله الوظائف، أّن هناك بعض الّتشابه بني هذه ) propp(لقد الحظ بروب 

خالل تقليص  من 3"،)دائرة الفعل:(حتديد ما يسّميه ب"الوظائف، فعمل على تقليصها وبالّتايل 

عدد من الوظائف يف دائرة واحدة تؤّدى من قبل شخصية واحدة، أي كّل دائرة فعل مرتبطة 

معىن ذالك  ( بشخصية معّينة، وعددها سبع دوائر تتناسب مع عدد الّشخصّيات القائمة بالفعل

األمر  ، أي أّن كل احلكايات هي يف حقيقة)كّله أّن الوظيفة هي اخلالقة للّشخصّية وليس العكس

   . صور حلكاية األم واحدة

للحكايات العجيبة، يف دفع عجلة حتليل ) Propp(رغم الّدور الذي لعبه حتليل بروب   

اخلطابات الّسرديّة بكّل أنواعها جاعال منها لعبة العصر، إّال أّن منهجه لقي بعض االعرتاضات 

، اّلذي رأى أّن بروب قد أضاع ) (Lévi-Straaussواملآخذ، خاصة مع ليفي سرتوس

املضمون يف رحلته من امللموس إىل ا�ّرد، أي أنّه مل ينجح يف بلورة أدوات إجرائّية منفصلة عن 

املنت وعاملة فيه يف نفس الوقت، فقد اكتفى بالّنظر يف املستوى الّسطحي دون اعتماد 

  .4)ة العميقةالبني(اإلسقاطات االستبدالّية اّليت ترصد ما وراء الّتجلي

                                                           

Vladimir Propp Morphologie du conte p29 . 1 

Ibid , p :31.  2 

.22سعيد ، السيميائّية الّسردية مدخل نظري ، صبنكراد  - 3  

.15/17، ص1994 1بنكراد سعيد ، مدخل إىل الّسيميائّية الّسرديّة، دار تينمل للطباعة والّنشر مراكش، ط :ينظر - 4  



 ولا اّا و دا ا  

~ 44 ~ 
 

مل يقّدم «، الذي عتب على بروب أنّه )Greimasغرمياس(كذلك جند رائد الّداللة البنيويّة   

تعريف نظري حمّدد للوظيفة، ذلك أّن ربطه للوظيفة بدائرة فعل الّشخصّيات، سيضع الّدارس يف 

  .، وعمل أيضا على تغيري بعض املفاهيم إّما بتقليصها أو بتغيري الّصيغة1»حرية

من بينها مثال عوض احلديث عن الوظيفة، جيب احلديث عن امللفوظ الّسردي، وبالّتايل تأخذ 

  :الصيغة الّتالّية

  )*3،ع2،ع1ع(و= مس

رغم  2استعمل العامل عوض دائرة الفعل، أّما الّتتابع الوظيفي جعله عبارة عن خطاطة سرديّة

درب الباحثني من بعده، كونه لعب  هذه املآخذ، إّال أّن جهود بروب شكلت شعاعا فكريا أنار

  ".الوظيفة"دورا كبريا متّثل يف رصد تلك العالقات املتبادلة بني أجزاء احلكاية اليت مسّاها 

  :ّية الّسيميائّيةغريماسالجهود ال -

انطلق من إذ  ،العلمياهتمامات غرمياس يف بداية مشواره اخلطاب الّسردي من كن ي مل    

ية أو ما قال به ري سو كما كان لألطروحات األلسنية سواء السّ ،ةواملعجميّ غوية راسات اللّ الدّ 

يعود هلا الفضل يف توجيه تفكريه يف إذ  راء رصيده الثقايف ونتاجه العلمي،هلمسليف نصيبها يف إث

  .غة إىل ميدان األدبها من ميدان اللّ غوية وجرّ ماهية العالمة اللّ 

من لسانيني وشكالنيني وبنيويني، خاصة منهم  جهود سابقيه باستيعامياس استطاع غر    

أن يرى الّنور لوال وجود العمل اجلّبار ] الغرمياسي[أنّه ما كان للمشروع «فالدمري بروب، حّىت قيل 

 « ه منأنّ  تيّقنا منه ،رديحو السّ النّ هو  هتكريس وأّول ما فّكر غرمياس يف 3»الذي قام به بروب

                                                           

  21: صدخل إىل الّسيميائّية الّسرديّة،بنكراد سعيد ، م :ينظر -1 

.املرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر .عامل: وظيفة ، ع: وظ سردي، وفس مل.م -*   

.22/24بنكراد سعيد ، مدخل إىل الّسيميائّية الّسرديّة ص: ينظر - 2  

.20املرجع نفسه، ص - 3  
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وذلك لكي متر بعد ذلك إىل أحباث ذات  ،حوبإقامة النّ ) ...( ةتيّ راسة العالمااجليد أن تبدأ الدّ 

لكن رغم اّتساع اّطالعه واستيعابه، إّال أنّه كان ينشد الّدقة والّتفّرد فيما  »نظام دايل وتداويل

  .يقّدمه

لقد انطلق غرمياس يف تعامله مع اخلطاب من تقسيم هذا األخري إىل مستويني يوّلد ويتمظر 

يف اخلطاب : "ا عرب اآلخر، فقد أورد حمّمد ناصر العجيمي يف كتابه املوسوم بـالواحد منهم

  :الّنظام عند غرمياس ينتظم يف مستويني «أّن )" نظرية غرمياس(الّسردي 

  :يتشّعب بدوره إىل مكونيني: مستوى سطحي -1

  .واعدويقوم أساسا على تتّبع سلسلة الّتغّريات الطّارئة على حالة الق:  مكّون سردي -

وجماله استخراج األنظمة الّصوريّة املبثوثة على نسيج الّنص ) أو بياين(مكّون تصويري -

  .ومساحته

وخيتص بدراسة البنية العميقة استنادا إىل نظام الوحدات املعنويّة : مستوى عميق -2

ووضع لكّل مستوى خمّطط عمل خاص رغم أّ�ما مرتبطان، إذ ال جند مستوى دون  1»الّصغرى

  .آلخرا

  : يميائي المربع السّ  -1

الذي  طحياملستوى السّ  :قيقة للّنص تتم عرب مستوينية الدّ حليليّ سة التّ لّدرايرى غرمياس أّن ا    

ردي اهري املستقى من امللفوظ السّ أي املعىن الظّ  ،سانية اخلاصةصوص إىل املواد اللّ ختضع فيه النّ 

، ويكون سابقا على الذي خيتفي وراء امللفوظ) حملايثا(واملستوى العميق  ،صالذي يغطي النّ 

الّنظر عن الّلغة اليت يقال ص ومضمرا فيه ويصلح أن يكون فّعاال على كّل الّنصوص بغض النّ 

                                                           

.31، ص1991العجيمي حممد الّناصر ، يف اخلطاب السردي، نظرية غرمياس الدار العربية للكتاب تونس  - 1  
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، فإنّه ال يبعد أن يكون مثل هذا الفكر متوافرا يف غة، فإذا كان هذا الفكر القبلي متوافرا يف اللّ فيها

  .هذه العناصر البسيطة الّسابقة عن املستوى الظّاهرلذلك وجب معرفة  ،1الّسرد

جذور الّداللة « أنّ  فكرة انطالقا منالّسيميائي يقيم املربّع غرمياس ذهب على أساس ذلك    

ال متّر بإنتاج امللفوظات وعالقا�ا باخلطاب بل هي موصولة يف خطا�ا بالبنيات الّسرديّة املنتجة 

املكون (فالبنية العميقة هي الّناجتة ملستويات البنية الّسطحّية  2»للخطاب املمفصل إىل ملفوظات

  .، أي هناك بنية داللّية عميقة منّظمة، تتمظهر عربها العملّيات)السردي واملكون الّصوري اخلطايب

منطقية بريس، (إّن فكرة بناء مربّع عام لرصد البىن الّداللّية، استلهمها غرمياس من جهود سابقة

إّن الّتمييز الذي قام به ليفي سرتاوس منذ «، حيث صرّح غرمياس قائال )شرتاوس أسطورة ليفي

دراسته األوىل حول األسطورة بني الّداللة الظّاهرة لألسطورة املكشوفة يف الّنص القصصي، ومعناها 

مبنية  3»قّررنا بالّتايل إعطاء البنية اليت طورها سرتاوس مرتبة البنية القصصّية العميقة(...) العميق

فتحديده ال (...) يقوم على أساس اختاليف«على الّتناقض والّتضاد ذلك أّن املعىن عند غرمياس 

  .فاستئصال املعىن يتّم إذن عرب عملّية االستبدال 4»يتّم إالّ مبقابلته بضّده وفق عالقة ثنائّية متقابلة

يف البنية العميقة على يف األصل يعمل ) Le carré sémiotique(ّمث إّن املربّع الّسيميائي

 Les unités(توجيه العالقات وضبطها بشكل منطقي بني تلك الوحدات املعنويّة الّصغرى

minimales de la significations ( يظهر وكأنّه شكل عام لتنظيم املضامني «حيث

    5.»على حمور القيم الّنقيضة

                                                           
شلوميت رميون كنعان الّتخييل القصصي الّشعرية املعاصرة، ترمجة حلسن أمحامة دار الثّقافة للّنشر والّتوزيع الّدار : ينظر -  1

  .18/19، ص1995 1البيضاء ط
2 -Greimas Algirads julien Sémantique structurale p159. 

.24شلوميت رميون كنعان الّتخييل القصصي، الّشعريّة املعاصرة، ص - 3  

.229ص 2010 1األمحر فيصل ، معجم الّسيميائيّات، الدار العربية للعلم ناشرون منشورات االختالف ط - 4  
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التّتابع  «فرأى أّن  املعىن، وما كان يصبو إليه غرمياس من خالل هذا املربّع هو رصد     

البسيط للملفوظات الّسردية، ال يعّد معيارا كافيا لألخذ بنظام احملكي، مامل يتم كشف 

 يتمّ  فرأى أّن ذلك ال 1»اإلسقاطات االستبدالّية اليت تسمح باحلديث عن وجود البنيات الّسردية

مبنّية على مبدأ منطقي )   sémesاملعامن(صغرى ردي إىل وحداتص السّ ّال عن طريق تقطيع النّ إ

  .استخلصها يف خطاطة

إّن منظومة البنية البسيطة للمعىن واّليت توجد على  «:وقد وّضح ذلك أنور املرجتي بقوله 

 Le carré -ئياملربّع الّسيميا -: مستوى البنية العميقة، تأخذ عند قراءتنا للّنص اسم

sémiotique «2  الذي ميّثل بنية عميقة ثابتة، ومنطقّية ألي منظومة داللّية مهما  «هذا األخري

فهو يصلح أن يطّبق على كّل األشكال الّتعبريية الّسرديّة وغري  3»كانت أدوات الّتعبري خمتلفة

  .الّسرديّة، وهو أداة فّعالة ومرنة

ال يقيم عالقاته إّال على وحدات ) Le carré sémiotique(إّن املربّع الّسيميائي    

الّذرّات املعنمّية أو املعاين الّذرّية، إّال أّن هذه املعامن غري مستقّلة الّداللة  «صغرى، فهو حمصور يف 

يف حّد ذا�ا بل تكسبها عن طريق العالقة اليت جتمع بني أكثر من معنم واحد، ويذهب غرمياس 

األمر : يفضي إىل وحدتني متضادتني مثال مفكّل معن 4».عامن خالفّية أساساإىل أّن وظيفة هذه امل

                                                           
1- Joseph courtes introduction à la sémiotique narrative et discursive Ed 

Hachette paris 1976  p8.  
عز الدين مناصرة، دار جمدالوي : رشيد بن مالك، تقدمي: ن إينو وآخرون، الّسيميائّية، األصول، القواعد، التّاريخ ، ترآ -2

   .48، ص2008 1للنشر والّتوزيع ط
  1991 1نص الّسردي من منظور الّنقد األديب املركز الثّقايف العريب للطباعة والّنشر والّتوزيع طيد ، بنية المح حلميداين -  3

   .116ص
   .88ص 2008 1طالل وهبة مراجعة، ميشال زكريا، املنظمة العربية للرتمجة، ط: أسس الّسيميائّية، تر ،تشاندلر دانيال   -4
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، سنكون حينئذ أمام منوذج تكويين باعتباره تأليفا تقابليّا �موعة من القيم )�ي/ طلب (

  1:املضمونّية

  موت  حياة                                        

                                                                     

  

  تضمني  تضمني  

ال حياة                                                                      الموت        

 - حتويل - وضع أويل(املربّع الّسيميائي مبين على عملّيات الّنفي والّتثبيت يتّم ذلك عرب مراحل 

مسّري بشكل قبلي لسري األحداث وامللفوظات الّسرديّة اليت تتّم عرب عملّيات الوصل ) وضع �ائي

  2:والفصل، واملرّبع مؤسس على مسارين كما سنرى عرب املخّطط املصاغ يف الّشكل اآليت

  )Contrariété(عالقة تضاد------- 

  )Contradiction(ـــــــ عالقة الّتناقضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )Implication(عالقة الّتضمني...........

إّما بالّنفي أو ) املعامن(إّن هذه العالقات اليت تقوم على عملّية االستبدال بني العناصر البسيطة

الّتناقض االثبات، يتّم من خالهلا استكمال الوجه العام للمربّع واشتغال الّداللة، فمثال يف عالقة 

تنفي إحدى الوحدتني األخرى وتنقضها، فال جمال للجمع بينهما أو إجياد لفظ وسيط بينهما، يف 

حني تكون العالقة الّضديّة عبارة عن تقابل أو تعاكس بني الوحدتني، ويفرتض وجود أحدمها 

                                                           

.54نظري، ص بنكراد سعيد ، الّسيميائّيات الّسرديّة مدخل - 1  

.14بن مالك رشيد ، مقّدمة يف الّسيميائّية الّسردية، ص ا - 2  

        تناقض          
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وجود اآلخر، أّما عالقة الّتضمني فتسمح بوجود معامن وسيطة تأخذ بطرف من حاالت 

   1.تقابلنيامل

هي عالقات توجد ) الّتنناقض والّتضاد واالستتباع(لتوضيح أكثر نظيف القول أّن هذه العالقات

بشبكات صوريّة  - البنية الّسطحّية -ممثّلة على الّصعيد الفوقي - العميق- على الّصعيد الّتحيت«

قائمة أساسا على االنزياح حمّددة املعامل، يف جتلّيات لألدوار املوضوعاتّية وللمسارات الّصوريّة، ال

معىن ذلك أّن اجلانب املنطقي للّنص يعكس لنا منطني للّنص ممثلني يف حالة  2»واالختالف

  ).فعل(وحتّول

إّن عملّية الّنفي هي األساس يف هذا املربّع، فمن خالهلا يتّم االنتقال من طرف إىل آخر مثال   

1إىل د 1من د
) باعتباره داال يف كليته أو نظاما سيميائيا ما الكون] (د[الّتدليل  «، فإذا كان -

املأخوذ كغياب مطلق للمعىن ] -د[يبدو يف مستوى التقاطه األّول كمحور داليل، فإنّه يقابل

يتمفصل يف مستوى ) جوهر احملتوى] (د[، وإذا اعتربنا أّن احملور الّداليل]د[وكنقيض للعنصر 

   :شكل احملتوى إىل سيمني متضادين

  2د                             1د          

  :مأخوذان على حدة، يشريان إىل وجود عناصر متناقضة) sémes(فإّن هذين الّسيمني

1د
2د                   -

 -3  

ما من  إّن هذه العالقات تعترب عمليات قائمة على االنفصال واالّتصال، إذ تتصارع ذاتني  

عملّية اإلثبات والّنفي اخلاّصة «أجل احتواء موضوع القيمة، إّما بالّنفي أو اإلثبات، ذلك أّن 

باملضامني تشري إىل أوىل العالقات الّتحويلية املمكن إجنازها وطرحها على شكل ملفوظ سردي 

                                                           

.96العجيمي حممد الناصر ، يف اخلطاب الّسردي، ص: ينظر - 1  

.106، مباحث يف الّسيميائّية الّسرديّة، صنادية وشفرةب - 2  

.91كورتيس جوزيف ، مدخل إىل الّسيميائّية الّسردية واخلطابية ص - 3  



 ولا اّا و دا ا  

~ 50 ~ 
 

واالّتصال الّتحّول  واملقصود باالنفصال هنا الّتحّول اخلاص بالّنفي 1»بوجهيه االنفصايل واالّتصايل

  .الّدال على اإلثبات

لتجسيد املعىن الكامن ) Greimas(خّصصه غرمياس خالصة كّل ذلك أّن املربّع الّسيميائي  

وراء الّتمظهرات الّسطحية، لكن هذا مل يكن من العدم وإّمنا كان ذلك نتيجة مجلة من 

  :املالحظات

تّنظيم الّداليل، من خالل مجلة من الّتقابالت كان جيب على الّسيميائي اخلروج بنظام يربز ال-

  .والثّنائّيات

  .اعتماد الّنفي واإلثبات، خاصة يف وصف تسلسل هذه العملّيات املمفصلة للمعىن-

  .الّتطور املعاريف الذي يسمح لنا بالعبور من الّنقيض إىل بلوغ الّضد -

لقائمة على الّتضاد واملوّلدة لعالقة االفرتاض ا 2اعتماد املنطق الّداليل يف بلورة املقابلة الثّنائّية -

املتبادلة بني سري املسارين املشكلني للمربّع الّسيميائي، فاستطاع توضيح أّن االنتقال من العملّيات 

  ).أدوار(إىل الّرتكيب الّسردي يتّم عرب الفعل الّرتكييب، أي االنفجار يف شكل متثيلي

هي مستوى قائم على عالقات االختالف والّتقابل بني خالصة ما تقّدم أّن البنية العميقة 

الوحدات املعنمّية، اليت تشّكل فيها عملّية الّنفي واإلثبات لب الّتحّول، هذا الّتحّول الذي أطلق 

أي أّن  3»قراءة املستوى األّول من خالل املستوى الثّاين«عليه غرمياس مصطلح القلب، يعين 

االنتقال من العالقات إىل العملّيات وهذا (ه يّتم عرب عملّية القلبالّنفاذ من عمق الّنص إىل ظاهر 

  .ال حيدث إالّ حبضور فعل وذوات، أطلق عليهم غرمياس مصطلح العوامل

                                                           

58بنكراد سعيد ، الّسيميائّيات الّسردية مدخل نظري، ص - 1  
ت .ط د.رشيد بن مالك،  دا ر الغرب للّنشر والّتوزيع، د: كوكي جان كلود ، الّسيميائّية مدرسة با ريس، تر: ينظر -2

  . 99/100ص

.61، الّسيميائّية الّسرديّة مدخل نظري، صسعيد بنكراد - 3  
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  :)le modèle actantielles(الّنموذج العاملي -2

  :(sysstéme)كنسق  -أ

احلسي يف اجلانب  ىجلّ تتو  العناصر الّداللّية تتمظهر أنّ مفادها فرضية  ننطلق من   

تالزم «ألّن اجلانب املنطقي هلذه الوحدات الّداللّية يف العمق يعكس لنا ، "الفعل"عرب للملفوظات

فقد  1»على سطح الّنص الّسردي"فعل"و" حالة"ضربني ضروريني لكّل حمكي، مشار إليهما بـ

سانيات، حيث انطلق اللّ موذج من مفهوم العوامل يف استفاد غرمياس أساسا يف بناء تصوره هلذا النّ 

 ،) l’enoncé élémentaire( مللفوظ البسيط حول ا"  tesniéreتسنري "من مالحظة 

وفهم منوذج سوريو يف املسرح، بناء على مجلة من املالحظات استنتجها من سابقيه، شّكل منوذجا 

األنواع الّسرديّة، عاملّيا مكّونا من سّت عوامل تنتظم يف ثالث ثنائيّات، يصلح أن يطّبق على كّل 

  .الّتصويرية وغري الّتصويرية 

فيها، كّل العملّيات الّناجتة  صخطاطة عاملّية جمّردة استخل (Greimas)لقد رسم غرمياس   

  .فهي متظهر ملا هو باطن) الّنموذج الّتكويين(عن مجلة من العالقات الّداللّية 

ط بني العوامل، أّي كّل زوج من أطراف فجعل هذه العوامل تتعالق يف ثالث حماور أساسّية ترب

الّنموذج العاملي تربط بينهما عالقة معّينة تفضي مباشرة إىل عالقة أخرى، وانطالقا من تالحم 

  2:هذه العالقات يكتمل الوجه الّنهائي للّنموذج العاملي، الذي وّضحه غرمياس يف املخّطط الّتايل

  

  

                                                           

.107ّسيميائّية الّسرديّة، صبوشفرة نادية ، مباحث يف ال - 1  
2 - Greimas Algirads julien Sémantique structurale p 180. 



 ولا اّا و دا ا  

~ 52 ~ 
 

)                     Destinataire(املرسل إليه                                )Destinataire(املرسل 

   

  

  )Adjuvant(املساعد)                                           Opposant(املعارض

  :relation de désir عالقة الرغبة -1 

املتمثل يف يف املوضوع ، بني من يرغب عاملني أساسني يف الّنصالقة بني وجتمع هذه الع 

املوضوع /ميّثل مستوى الفاعل«إذ ، )objetاملوضوع(هو مرغوب فيه  ، وما)sujet( الّذات 

ن اذومها ميثالن العاملني األساسني اللّ ، 1»حّيزا يشمل مسارات هويّة الفاعل وتنّقل مواضيع القيمة

تعّد هذه «:ّل هذا ما جعل غرمياس يوليها أمهّية، فقالة ولعوجوديّ ص بصفة ينهض عليهما النّ 

العالقة بؤرة الّنموذج العاملي، بل متّثل العنصر احليوي فيه، ألّن هذه العالقة تستقّر يف وضع 

فالعالقة الرّابطة بينهما عالقة  2»موافق لعمل القدرة على فعل الفاعل) Téléologique(غائي

فكّل  العكس صحيحال فاعل بدون موضوع و أي ) Relation d’implication(استتباعّية

  .طرف يستدعي حضور اآلخر

 Les(توجد يف أساس امللفوظات الّسرديّة البسيطة لرّابطة بني الّذات واملوضوعالعالقة اف   

énoncés narratifs élémentaires(وهكذا يكون من بني ملفوظات احلالة ،)Les 

énoncés d’état (ّميها هنا ذات احلالةذات يس)Sujet d’état( وهذه الّذات إّما أن ،

 état de(صالتّ االفي حالة ف 03عن املوضوع ˅، أو يف حالة انفصال˄تكون يف حالة اتصال

conjonction (أو ميكن القول أّن الّذات هنا تسري على نفصاليف اال ترغب تكون الّذات ،

                                                           

  1   78/ 77كوكي جان كلود ، الّسيميائّية مدرسة با ريس ص  -
2 - Greimas Algirads julien Sémantique structurale p181 . 

.34حلميداين محيد ، بنية الّنص الّسردي من منظور الّنقد األديب، ص :ينظر - 3  

(Objet) الموضوع    

(Sujet) الفاعل  
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يف حالة و  ث ال يتأثر الفاعل بأداء املعارض،حبينفس الوترية مع الّنمط الّداليل للموضوع 

عل الّذات ترغب ع بني الفاعل واملوضوع جيحيدث انقطا ) état de disjonction(نفصالاال

  .يف االّتصال باملوضوع

  :حالة اإلتصال 

  املوضوع          )                 الّذات(الفاعل 

  :حالة اإلنفصال 

  املوضوع               ) الّذات(الفاعل 

  : relation de communicationعالقة الّتواصل 

حقق ت، فالّذات ل)Distinataire(واملرسل إليه )Distinateure(بني املرسل العالقة تتمّ   

يوكلها باملهّمة، ) Destinateur(دافعا أمساه غرمياس املرسل  ا، ال بّد أن يكون من ورائهةغبرّ ال

، وبطبيعة 1»املوكل باحملافظة على منظومة القيم وصيانتها وضمان استمرارها  «وقد عرّفه بأنّه 

أطلق عليه مستقبل ومقّيم، احلال فإّن حتقيق الّرغبة والوصول إىل املبتغى البّد له من عامل آخر 

  : وجعل له داللتني) Destinataire(غرمياس اسم املرسل إليه 

، واألخرى املستفيد باألمر مهما كانت الب احلاجةرتبط حبكم العقد أي طاألوىل الفاعل امل

  . سواء كان املرسل أم الفاعل ، هويته

الّذات (قة الّرغبة متر بالّضرورة عرب عال ،رسل إليهواصل بني املرسل واملوهكذا فإّن عالقة التّ      

كونتني لنموذج املرسل واملرسل إليه إىل حّد اآلن، م: هاتني املقولتني«، إذ جعل غرمياس )واملوضوع

                                                           

75كوكي جان كلود ، الّسيميائّية مدرسة با ريس ، ص   - 1   
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بسيط، يتمحور يف جممله على املوضوع الذي هو موضوع الّرغبة وموضوع االّتصال يف الوقت 

  .فاملوضوع هو فاتح قناة الّتواصل بني املرسل واملرسل إليه 1»ذاته

  :متثيل عالقة التواصل 

                                                                                                                                            املرسل                                

  )املرسل إليه ليس القارئ(املرسل إليه             املوضوع             الّذات                    

   relation de luttre :عالقة الّصراع 

، وقد اعتربمها )adjuvant(واملساعد ) l`opposant(حتدث هذه العالقة بني املعارض   

إسقاطات لعمل اإلرادة، وملقّومات خيالّية للفاعل نفسه، تعود على رغبته إّما  « غرمياس جمّرد

، ألّن فحوى هذه العالقة إّما منع تباط وثيق بالفاعل واملوضوعهي على ار ف 2 »ع وإّما بالّضربالّنف

، ففي هذه العالقة العمل على حتقيقها أو، )تعطيل عمل الّذات( حصول العالقتني الّسابقتني

 والثّاين يتعارض مع األول فيعمل على) املساعد(يتعارض عامالن أحدمها يقف إىل جانب الّذات 

 . يف الوصول إىل املوضوع ساعدوامل عرقلة عمل كّل من الّذات

  :(Procés)كإجراء  -ب 

لقد ارتكز تناولنا الّسابق على تناول املكّونات العاملّية كعناصر حنويّة، والعالقات الرّابطة بينهم 

الّلذان من خالهلما يتّم الّتحليل الّسردي ) الّذات والفعل(ومبا أّن هذه العالقات قائمة على عاملني

لة للّداللة على أساسه الّتمييز بني احلاالت والّتحويالت، مبعىن بني احلا«الذي يكون 

                                                           
1- Greimas Algirads julien Sémantique structurale p178.  

Greimas Algirads julien Sémantique structurale p180.  -2   
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واليت تتجّسد من خالل  1».املنجز) Faire(وبني الفعل) Avoir(أو امللك) Etre(الكينونة

  ).احلالة والفعل(امللفوظ البسيط بنوعيه

القائم على احلركة والّالثبات الّناتج عن جمرى ملفوظ ) transformation(إّن هذا الّتحويل

على ) Greimas(الربنامج الّسردي الذي أطلقه غرمياسالفعل حنو تغيري ملفوظ احلالة، ليتشّكل 

فهو مشروع عملي يعّني الّصلة بني ذات الفعل  2»مجلة اإلجنازات اهلادفة إىل حتقيق حتويل رئيسي«

وموضوع القيمة، وهذا أكيد له شروط ومراحل يتقّيد �ا، وحيكم �ا الّذات، فما هي هذه 

  املراحل؟

ا اكتمال اخلطاطة الّسرديّة واليت ميّر �ا الربنامج السردي توجد أربع مراحل يتّم من خالهل

)programme narrative (هي:  

  ):Manipulation(الّتحريك أو المناورة

هي عملّية ضرويّة يف االنتقال من احلالة األوىل إىل احلالة الثّانّية، وجيب الّتعامل معه على أنّه 

يكون فعل إقناعي يقوم  3».فيما بينها وفق منطق خاصجمموعة من الّلحظات الّسرديّة املرتبطة «

به املرسل حنو الّذات اليت تضطلع بالفعل، فيكون املرسل هو الّدافع واحملّرك والّذات هي العنصر 

  .املدفوع

يتمّيز بكونه نشاطا «والّتحريك هو عنصر ضروري يف حتديد اخلطاطة الّسرديّة، خاصة أنّه 

�ذا تتّضح الّرؤية ونستخلص أّن  4»�دف الّدفع به إىل القّيام باجناز ما ميارسه اإلنسان اّجتاه آخر،

  .الّتحريك يرتبط بفعل الفعل أي أّن املرسل يعّني الفاعل ويدفعه للقّيام به

                                                           

.52ث يف الّسيميائّية الّسرديّة،صبوشفرة نادية ، مباح - 1  

.54املرجع نفسه، ص -  2  

.55بنكراد سعييد ، مدخل إىل الّسيميائّيات الّسرديّة، ص - 3  

.57، ص املرجع نفسه - 4  
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 ):La compétence(الكفاءة

هي عنصر البّد من توّفره يف الّذات الفاعلة، ومن خالهلا حيكم املرسل على الفاعل إذا  كان 

وال  1»تلك الّشروط الّضروريّة لتحقيق اإلجناز املتعّلقة بالّذات الفاعلة«أهال للقّيام بالفعل، فهي 

  .يتحّقق اإلجناز إالّ بتوّفرها

اليت ) les modalités de faire(عل الف وهذه األهلّية تتطّلب وتنبين على موّجهات 

  2:وضعيّات هي املعتزم القّيام به، وهي أربعتساهم يف متييز العالقة بني الفاعل والفعل و 

 .Savoir-faireمعرفة الفعل  -

  .Pouvoir-faireقدرة الفعل -

  .Vouloir-faireإرادة الفعل -

  .Devoir-faireوجوب افعل -

 les(نادية بوشفرة مجلة من األمثلة للملفوظات الّسرديّةولتوضيح هذه املوّجهات تورد 

énonces narratifs:(3  

  .أريد أن أذهب إىل املكتبة القتناء املراجع -أ

  .جيب أن أذهب إىل املكتبة القناء املراجع - ب

  .أستطيع أن أذهب إىل املكتبة القتناء املراجع - ج

  .أعلم أّين سأذهب إىل املكتبة القتناء املراجع -د

                                                           

.45، ص2011 1بن غنيسة نصر الدين ، فصول يف الّسيميائّيات، عامل الكتب احلديث للّنشر والّتوزيع، ط - 1  

.20مقّدمة يف الّسيميائّية الّسرديّة، صبن مالك رشيد ، ا - 2  

.61بوشفرة نادية ، مباحث يف الّسيميائّية الّسرديّة، ص - 3  
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حتتوي هذه امللفوظات على فاعل، أداء، املشرتكني، تشرتك يف ضمري املتكّلم، وختتلف يف 

، 1الّداللة من ملفوظ إىل آخر، اختالفا واردا من طبيعة العالقة بني أطراف تلك الوحدات العاملّية

  .أي تلك اليت تربط الفاعل بفعله

  ):Performance(اإلنجاز

الّتحريك حييل «هو مرحلة تلي مرحلة الكفاءة أو األهلّية، وتتطلبهما يف نفس الوقت، فإذا كان 

، فإّن )étre du faire(وحتيل األهلّية على كينونة الفعل) Faire faire(على كّل فعل الفعل

فيّتم من خالله حتويل فاعل احلالة حنو موضوع  2،»(Faire étre)اإلجناز حيّدد فعل الكيونة

  .القيمة

يعترب اإلجناز وحدة سرديّة تتكّون من سلسلة من امللفوظات، وهو مرحلة حامسة يتحّقق 

واليت تتّم عرب تتابع امللفوظات على  3»من خالل أداء أساسي حمّول للحاالت«فيها فعل الفاعل 

  4:الّشكل الّتايل

  ).2ذ             1ذ: (مواجهة= مس

  ).2ذ             1ذ:  (هيمنة= مس

  ).2ذ             1ذ:  (منح= مس

                                                           

.20بن مالك رشيد ، مقّدمة يف الّسيميائّية الّسرديّة، صا: ينظر - 1  

.64مدخل إىل الّسيميائّيات السردية ص ،بنكراد سعيد - 2  

.63ص  مباحث يف الّسيميائّية الّسرديّة، بوشفرة نادية ، - 3  

.63، مدخل إىل الّسيميائّيات الّسرديّة، صسعيدبنكراد  -  

.الذات= ذ/امللفوظ السردي=مس  4  
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ملرحلة األوىل تتواجه الّذات الفاعلة مع الّذات املضادة حول موضوع القيمة، كوحدتني يف 

نقطة العمل حيث تنطلق الّذات يف حتقيق اإلجناز ) هيمنة(متناقضتني، يف حني متّثل املرحلة الثّانّية

 .إّما بالّسلب إو اإلجياب، أّما املرحلة الثّانّية فيتحّقق فيها اإلجناز حبصول الّذات على املوضوع

يف هذه املرحلة من املار الّسردي تدخل الّذات املنجزة يف عالقة مع موضوع القيمة، تصبو من 

  ).م˄1ف(أو)م˅1ف(خالهلا إىل حتويل حالة الفصلة أو الوصلة إىل ما يعكسها

  1:احلاالت والّتحّوالت جتري يف خضم ملفوظني يتضحان من خالل املخّطط الّتايلهذه 

  ملفوظ احلالة                                         ملفوظ الفعل 

  )فعل الفاعل املنّفذ)                       (موضوع القيمة -فاعل احلالة(

  حتويل اّتصايل              فصلة        وصلة                        

  )]2ف˅م˄1ف)      (2ف˄م˅1ف)       [(1ف(ت.ف)  م˄1ف)  (م˅1ف(

نالحظ من خالل هذا املخّطط يف القطب الذي ميّثل ملفوظ احلالة، يكون الفاعل يف عالقة 

 باملوضوع إّما يف وضعّية وصلّية أو فصلّية، وهذه الوضعّية  تتطّلب ذات فاعلة تدخل بالفعل مع

  2.»االنتقال من شكل حالة إىل آخر«املوضوع فيحدث التحّول الذي هو 

، الذي يقّدم لنا الفاعل املنّفذ الذي ) enoncé du faire(ومن ّمث يتحّقق ملفوظ الفعل 

ينتج حتويال انفصالّيا أو اّتصالّيا، لكن إذا ضّم امللفوظ ذاتني ترغبان يف االّتصال أو االنفصال 

  .نامج سردي مكّثف أو مضاعفنكون حينا أمام بر 

  :إّن هذا الّتحويل على مستوى املسار الّسردي ميكن الّتمثيل له بصيغتني مها

                                                           

.24، مقّدمة يف الّسيميائّيات الّسرديّة، صرشيد بن مالك ا- 1  

.42، فصول يف الّسيميائّيات، صنصر الدين بن غنيسة - 2  
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  الّتحويل االّتصايل                      الّتحويل االنفصايل        

   1الوصل              االكتساب             الّتنازل            االنتزاع 

يكون الّتحويل يف حالة وصل إذا مل تكن الّذات يف اّتصال باملوضوع من قبل، بينما حتقق 

الّذات االكتساب فيما كانت يف تقابل مع ذات أخرى على صلة باملوضوع، يف حني يّتخذ 

الّتحويل وضعّية الّتنازل ما إذا كانت الّذات ترغب يف االّتصال باملوضوع لكّنها مل تظفر بذلك، 

  . يف وضعّية االنتزاع فتكون الّذات يف حالة وصلة باملوضوع، مثّ تنفصل عنهأّما 

هو ذروة اخلطاطة الّسرديّة، ألنّه يوجد يف مرحلة �ائّية من الّسرد،  ):Sanction(الجزاء 

فبعد حدوث حتّول للحاالت بفعل الّذات الفاعلة، جيب تقييم احلالة الّنهائّية هلذه العملّية «

بإعطائها تقومي �ائي لإلجناز الذي 2»بأّن الّتحّول حدث فعال، ومكافأة الّذات الفاعلةواإلقرار 

  . قامت به وهي مهّمة تقوميّية يتوّالها املرسل إليه

رغم أّن اإلحاطة �ذه الّنظريّة الّشاملة ليس باألمر اهلّني سواء من حيث مرجعّيتها العلمّية أو    

ّية، فإّن جّل ما استخلصناه أّن البنية العميقة تستدعي البنية الّسطحّية، مفاهيمها الّنظريّة أو اإلجرائ

الّنحو "يوافقهما الفصل والوصل يف " الّنحو العميق"فالّنفي والّتوكيد مثال املستخدمان يف «

حتليل امللفوظ الّسردي «إذ يستحيل البحث يف أحد املستويني دون اآلخر، كما أّن  3»"الّسطحي

فالبنية  4»نية العميقةالفاعلّية واملسار الغرضي ّمث البال إىل الكشف عن البنيات يسمح باالنتق

  ).  Les idices(وإشارا�ا) Codes(الّسطحّية تستدعي البنية العميقة لفك شفرا�ا

  

                                                           

.51، الّسيميائّية الّسرديّة مدخل نظري، صسعيدبنكراد : ينظر - 1  

.47/48، فصول يف الّسيميائّيات، صنصر الدين بن غنيسة - 2  

.137، مدخل إىل الّسيميائية السردية واخلطابية، صجوزيف كورتيس - 3  
دار الغرب النشر  )ألف ليلة وليلة"دراسة حلكايات من (، الّتحليل الّسيميائي للخطاب الّسرديعبد احلميد بورايو -3

.9ت ص. ط،  د. والتوزيع، د  
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  :مفهوم الّشخصّية/2

والتصاقا با�تمع، فهي مصباح سحري يظهر  الفنون األدبية ارتباطا من أكثر الّرواية تعدّ      

بصبغة خيالّية حمضة تارة، وتارة نقل ما هو واقعي بوجه الواقعي من خالله الوجه املخالف للواقع، 

  .قصد الّتأثري يف القارئ وتوعّيته

تل نصيب األسد من هذا اجلنس الّتعبريي، أضحت الّرواية اليوم حتاليت يكتسحها مهية ألونظرا ل

اهتمامات الّنقاد والباحثني، وال سّيما الّسيميائيني منهم الذين تناولوا خمتلف أركان هذا امللفوظ 

الّشخصية عنصر ، لالّسردي بالبحث والّتحليل، ومن بني أهم العناصر املتناولة بالبحث والّتحلي

الذي تستند إليه بعض  1»ةهذه األخرية اليت تشكل إحدى دعائم العمل الّروائي األساسي«

  .أركا�ا

يبتدعها القاص لتشكيل عمله، كما يبتدع املكان والّزمان واحلوار والّلغة والّرمز  «فهي اليت 

والّصورة وباقي الّتقنّيات املسهمة يف تشكيل العمل القصصي واملتظافرة لتصنع منه نسيجا فّنيا 

فمثال الّزمن ال ميكن أن نتصوره جمّردا من جمموعة من األفراد الذين يسومونه بعالمات  2»مرتاصا

والشيء نفسه بالّنسبة للمكان فداللته مرتبطة بالّشخصيات اليت  ،جتعله متباينا عن غريه من األزمنة

نصر إضافة إىل أّن هذه الّشخصّيات يعمد الرّاوي إىل توظيفها كع تشغله من خالل ما تقّدمه،

 .يف الواقع عليه ذاته بعيدا عّما هيبه يثبت خيايل 

  ؟يف الدراسات الّسرديّة املعاصرةفما مفهوم الّشخصية ؟ وما هي أشكاهلا    

                                                           
، منشورات دار األديب اجلزء الثّاين طبعة )1986-1970(، بنية الّزمن يف اخلطاب الّروائي اجلزائريبشري حممد بوجيرة -  1

  .م2008
، دار الغرب للّنشر )دراسة يف قراءة القراءة(مالح بناجي، آليات اخلطاب الّنقدي املعاصر يف مقاربة القصة اجلزائريّة  -2

.70، ص2002ط .والّتوزيع د   
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يف احلديث عن مفهوم الّشخصية، واإلشارة إىل أبعادها ودالال�ا جيب أن نتبّني  البدءقبل    

  .هذين املفهومني الفرق بني الّشخص والّشخصية، ونوضح الّرؤية حول

  :الفرق بين الّشخصية والّشخص -

حبّد ذاته، حىت يف العرف االجتماعي جند الّنظرة إىل لفظ  إّن الّشخصية ال تعين الّشخص     

الّشخص ختتلف نوعا ما عن لفظ الّشخصية فالّشخص ميثل كيان له وجود وكينونة متّيزه، يف حني 

ذي تكون له ميزة جتعل منه شخصية هلا مكانة وميزة متّيزها أّن الّشخصية تطلق عند العاّمة على ال

وهذه الرؤية هي واقعية متداولة، لكن  ، أي هي صيغة تفهم من مدلوهلا،وجتعل هلا وزن يف بيئتها

، وإن كان من غري يف الفعل الّسردي أيضا جنذ بطبيعة احلال فرقا واضحا بني الّشخص والّشخصية

   .املمكن فصل أحدمها عن اآلخر

كائن حركي حّي «يوّضحه عبد امللك مرتاض حني ينظر إىل الّشخصية على أّ�ا  ماوذلك     

ينهض يف العمل الّسردي بوظيفة الّشخص دون أن يكونه وحينئذ جتمع الّشخصية مجعا قياسا 

من النّاحّية الصرفّية ال  هأي أنّ . 1»على الّشخصيات ال على الّشخوص الذي هو مجع الّشخص

  .يصح أن نقول أّن الّشخص مجعه الّشخصيات ، وال الّشخصية مجعها أشخاص أو شخوص

يعترب الشخصية يف مفهومها «لكّن حممد عزّام يرى الفرق بينهما من زاوية أخرى فنجده 

معينة ، له العام هلا قوانينها اليت تقننها، أّما الّشخص فال يعين سوى شخصا معينا يف رواية 

خصائصه اجلسمانية والّنفسية، وصفاته احملددة، وحيمل اسم يثبت كينونته، ومع ذلك فهما 

   2.»يتالمسان تالمس اخلاص ضمن العام

                                                           
زقاق "معاجلة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية : ، حتليل اخلطاب الّسردي،معاجلة تفكيكية سيمائيةعبد املالك مرتاض -  1

  .126، ديوان املطبوعات اجلامعية بن عكنون اجلزائر، ص1995ط .د" املدن

.215، ص2010 1الدار العربية للعلوم ناشرون، اجلزائر ط، معجم الّسيميائيّات فيصل األمحر - 2  
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فالّشخصية حىت حنكم عليها بالّنبل وغريها من الّصفات اليتم ذلك ظاهريّا، وإّمنا من 

تلّفظ �ا الّضمنية والظّاهرية، أي أّن خالل دالال�ا اليت نقف عليها من مستويات اللغة امل

  .1الّشخصية عالمة تقبل الوصف مثلما تقبل الّتحليل

خص فليس له قوانني حتكمه وحتّدده ألنّه أساسا هو خاص بامللفوظ الّسردي أّما الشّ     

 املذكور فال تتقامسه امللفوظات باختالفها أي أّن الّشخص خاص بالّرواية الواحدة ال ميتلك صفات

عامة حيكم عليه من خالهلا ضمن ثقافة اجتماعية حمّددة فهو خيتلف عن الّشخصية اّليت حيكم 

  .عليها بالّنبل أو اخلبث بالّنظر إىل ما وراء ظاهرها

وهذا احلكم يأيت بناء على مواصفات تظهر من خالل جمموع الّسلوكات اليت يقف عليها      

يف دراسته  ) Hamon(هامون ، وهذا ما أشار إليهاأللفاظالقارئ من خالل معاينته لدالالت 

لكن رغم هذا وذاك تبقى الّشخصية تتجاوز الّشخص وحتويه يف  ،للّنظام الّسيميولوجي للّشخصية

  .نفس الوقت

الّشخص حيمل الّسمات املميزة لإلنسان كمخلوق له صفات عضوية خالصة ذلك أّن    

ينونة مسؤولة أخالقيا وقانونيا، واجتماعيا يف حني أّن وك ،بيولوجّية متّيزه عن غريه من املخلوقات

فالّشخصية حسب قول فيصل األمحر أقرب «، )هيئتها وسلوكها(الّشخصية متثل اجلانب املعنوي 

ما تكون الّتمّثل املعنوي للّشخص على عكس الّشخص الذي هو الّتمثل احلقيقي للفرد أو 

ها إّال من خالل ما يصدر عنها أو ما توصف به إذن فالشخصّية ال ميكن أن منّيز . 2»اإلنسان

  .     ونقف على ذلك عرب خبايا امللفوظ الّسردي

إّن األمهية القصوى اليت يستوجبها هذا املكون الّروائي جعلت العديد من البحوث       

 والّدراسات اليت عنيت بتحليل األعمال الّسردية تركز على تناول الشخصية الّروائية وبنيتها يف

                                                           

.101ص 2015 1ئص الكتابة الّروائية، دار احلوار للّنشر والّتوزيع، طاأمحد النّاوي بدري، خص -  1  

.215، معجم الّسيميائيات، صيصلاألمحر ف - 2  
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مستوييها يف مقاربة الّنص الّسردي املمثلني يف البنيتني عرب اخلطاب الّسردي العريب، بالّتحديد 

  1.الّسطحية والعميقة مبختلف مكونا�ا

  فما مفهوم هذا العنصر احليوي وما مدى تأثريه وتأثره يف الّرواية؟

  :مفهوم الّشخصية   

تعّد الّشخصّية من املواضيع اليت استأثرت جهود عدد كبري من علماء الّنفس وعلماء     

االجتماع بصفة عامة، واألدب بصفة خاصة سواء فيما خيص الّرواية أو املسرحّية وكّل أنواع الفعل 

ر يولد  الّسردي، رغم أّن الّشخصّية الّروائية ختتلف كلّيا عن الّشخصية يف الواقع، ذلك أّ�ا عنص

  .كمعىن ضمن عالقة تركيبية تنظيمية لألنساق الّلغويّة الّسردية

  :ةلغ -أ 

وتعين أصال القناع   )personna(من الالّتينية ) personnalité(اشتقت كلمة     

  2.األصلي

عادة بعّدة معاين ففيها أّوال العنصر اإلنساين، ) الّشخصّية( personnaوتستعمل كلمة 

إجيابّيا فمثال يقال فالن ذو شخصية أو عدمي الّشخصية، كما استعملت لإلشارة وفيها أيضا معنا 

   3.إىل الّنواة املركزية والعميقة للكائن احليّ 

  

                                                           

.10،  ص2014، 1األملعّية للّنشر والّتوزيع ط عقاق قادة اخلطاب الّسيميائي الّسردي يف الّنقد املغاريب دراسة، دار -  1  
 -دط-اجلزائر -وين فريدرهوبر، مدخل إىل سيكولوجية الّشخصية، ترمجة مصطفى عشري، ديوان املطبوعات اجلامعية -  2

  .12ص-1995
م، 2،1993طسيمون كالبيه فالدوم، نظريات الّشخصية، ترمجة علي املصري، املؤسسة اجلامعية للدراسات، لبنان،  -  3

  .05ص
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أي ما يدّل على ...اشتقت كلمة الّشخصية من شّخص شخوصا"أّما يف الّلغة العربّية فقد     

  1."اإلنسان من خصائص فردية وذاتية ممّيزة

  :جاء كتاب العنيأيضا يف خمتلف القواميس العربية، ففي   وقد عرّفت    

سواُد اإلنسان إذا رأيته من بعيد، وكّل شيء رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه،  :الشّخص

ومجعه الّشخوص واألشخاص، والّشخوص الّسري من بلد إىل بلد، وقد شخص يشخص شخوصا 

  .َورِمَ : وأشخصته أنا، وشخص اجلرح

إذا مل يقدر على خفض صوته : ارتفع، وشخصت الكلمة يف الفم: ماءوشخص ببصره إىل السّ 

   2العظيم الّشخِص، بنيِّ الّشخاصة: �ا والّشخيص

  :معناها" فريوز آبادي"والّشخصية عند 

  3."ارتفع عن اهلدف شخص بصوته ال يقدر على خفضه وشخص به أتاه أمرا أقلقه"

على أّ�ا عنصر منفصل متاما عن الفرد هذا معناه أّن الّشخصية ال ينظر إليها       

هي مقولة من مقوالت القيمة، وهي حتقيق لغاية «، ذلك أّن الّشخصّية قبل كّل شيء )الّشخص(

وجودية، أّما الفرد فال يفرتض بالّضرورة مثل هذه الغاية، وهي أيضا رمز على الّتكامل اإلنساين 

فالّشخصية والّشخص  4.»الّنفس واجلسم مجيعاوالقيم الّدائمة، وهي شاملة، إذ تستوعب الّروح و 

  .عنصران حييل أحدمها على اآلخر

                                                           
م، 2006ط، .حسن عبد احلميد أمحد رشوان، دراسة يف علم اإلجتماع الّنفسي، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر، د -  1

  .25ص
، كتاب العني مرتبا على حروف املعجم ، ترتيب وحتقيق عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمّية اخلليل أمحددي يالفراه -2

. 314، ص2003 1، ط2لبنان، ج  

.243،ص 1الفريوز أبادي، القاموس احمليط، دار الكتب العلمية األردن، ط - 3  
 -املغرب -ثّقايف العريب، الّدار البيضاءفضل صالح ، سرد اآلخر، األنا واآلخر عرب الّلغة الّسردية، املركز ال -  4

  .99م، ص1،2003ط



 ولا اّا و دا ا  

~ 65 ~ 
 

  :اصطالحا -ب 

إّن املفهوم الّشائع عن الّشخصية بعيدا عن ارتباطها بالّرواية، هو أّ�ا ذلك الّنظام املّتحد        

واملتكامل واملتفاعل من عوامل جسمية ونفسية واجتماعية وهو مفهوم شائع عند الّناس وعند مجيع 

يكولوجّية تتخذ ففي الّنظريّات السّ «املختصني والّدارسني والعلماء كعلم االجتماع والّنفس 

ويف املنظور االجتماعي " كائنا إنسانيّا"الّشخصّية جوهرا سيكولوجيا، وتصري فردا أي ببساطة 

لكن هل  1»تتحّول الّشخصّية إىل منط اجتماعي يعّرب عن واقع طبقي، ويعكس وعيا إيديولوجّيا

  .خاصة؟ي كخطاب سردعامة والّرواية   األدبهذا املفهوم ينطبق على الّشخصية يف عامل 

أحد األفراد اخلياليني أو الواقعيني الذين تدور حوهلم «إّن الّشخصّية يف الّلغة واألدب هي 

 . وتعّد من أهم العوامل املسامهة يف تشكيل الّرواية 2»أحداث القصة واملسرحّية 

يف نظرية "إّن الّرواية هذه العجائبية كما وصفها عبد امللك مرتاض يف مقدمة كتابه       

أي ذلك العامل العجيب الذي يفوق هذه الكلمة بعناصره الّسحرية من لغة وشخصية " الّرواية

وزمن ومكان والذي حيمل بني طياته عامل ملّغز ثري يسحر القارئ ويدفعه إىل فك هذه الّشفرات 

 . والّرموز للمرور إىل ما وراء امللفوظ الّسردي

 ر الفعل الّسردي عاّمة والعمل الّروائي خاصةومبا أّن الّشخصية تعّد من أهم عناص       

فهي كوحدة  3»ومركز استقطاب جممل أبعاده الفّنية(...) تعّد أهم ركائز العمل الّروائي«باعتبارها 

سردية أو كعالمة، تستحق أن يتناوهلا الباحثون بالّدرس والّتحليل، شأ�ا يف ذلك شأن باقي 

  . عامل الّسرد؟عناصر الّسرد، فكيف هي الّشخصية إذن يف

                                                           

.39، ص2010 1، الّدار العربية للعلوم ناشرون، ط)تقنّيات ومفاهيم(، حتليل الّنص الّسردي حممد بوعزّة - 1  

.7ص 1991ط  .داوود حنا الّشخصّية بني الّسواد واملرض، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة ، د - 2  
كلية الّرتبية جامعة كركوم، دار "أمحد، الّتحليل الّسيميائي للفن الّروائي دراسة تطبيقّية لرواية الزّيين بركات،   نفلة حسن -3

.37، ص2012ط .الكتب والوثائق القومّية د   
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شائع يف الّلغة العربية وبني عامة الّناس، ويف  )personnage(مبا أّن مصطلح الّشخصية     

عّما هي عليه يف علم  فهمهاوإن كان خيتلف  ،خمتلف العلوم خاّصة علم الّنفس و علم االجتماع

  ).Narration( الّسرد

الفلسفي وعلم الّنفس يف دراسة الّشخصية الفّنية فإنّه من الّناحية الفنية جيب استبعاد اجلانب 

وهو نفس ما نادت به البنيوية  ،ذلك أّن نزع الفردية عن الّشخصية جيعل منها عنصرا فّنيا مشّوقا

يف تعاملها مع مفهوم الّشخصية يف العامل الّسردي، فالفّن عادة ال يستوجب ربطه بالواقع ألنّه 

أّن الّرواية نص خاصة ب أن تعلن ذا�ا إعالنا واضحا وصرحيا ممزوج باخليال، هلذا فالّشخصية جي

  1.خال من اإلحالة على الواقع

الّتخيلي للّشخصية الّسردية يف العمل األديب ينفي وجودها الواقعي نسبيا وذلك فالوجود       

 فهي كائن له مسات إنسانية ومنخرط يف أفعال إنسانية وله«بفعل امللفوظات الّدالة عليها 

وإن كان هذا الكنه ال يفيها حّقها، كونه أضيق ممّا تّتخذه هي من معىن يفوق أوصاف  2»صفات

 .الفرديّة

العنصر األديب الذي يظهر ضمن عطاءات «األمر الذي جعلها يف الّسرديات تدّل على      

 3»ّسردية العجيبةالّلغة اليت يغذوها اخليال للّنهوض باحلدث، وللّتكّفل بدور الّصراع داخل الّلعبة ال

فالرّاوي أثناء بنائه شخصيات روايته مينحها نوعا من الّتمّيز عرب ما يصطنعه من خيال جيعل من 

  .كيانا مبهما ال يفهم إالّ مما مينحه له الّسياق من معاينهذه الّشخصية  

 4»شخصّياتال ميكن تصّور رواية بدون «حّىت قيل فالّشخصية هلا دورها الفعال يف الّرواية    

فهي اليت تثري العمل الّسردي وتبعث فيه احليوية والّنشاط عرب حركّيتها وتفاعلها مع غريها من 

                                                           

.129، ص2005 1أمحد النّاوي بدري ، خصائص الكتابة الّروائية، دار احلوار للّنشر والّتوزيع، ط: ينظر - 1  
  .30م،ص2003، 1الّسيد إمام، مرييت للّنشر واملعلومات، القاهرة، ط: الد برانس، قاموس الّسرديات، ترجري  -  2
  .110ص .1995ط .ر الغرب للّنشر والّتوزيع ديف نظرية الّرواية حبث يف تقنيات الّسرد دا ،مرتاض عبد امللك -  3

9، ص)تقنيات ومفاهيم(، حتليل الّنص الّسردي حممد بوعزّة - 4  
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الّشخصيات، أو مع عنصري الّزمان واملكان دون أن متّثل الواقع بذاته ألّن طابعها الفّين هو الذي 

  .يكسبها هذا التمّيز

ملكة الّرواية، فكان يعمد إىل وصف  اهتماما جليال جعل منها وليهاحيث كان الرّاوي ي

فقد كانت الّرواية الّتقليدية تعّول على الّتنوع «مالحمها وتصرفا�ا وكّل ما جيوب يف خاطرها، 

والكثرة يف الّشخصيات، فتقرتب بذلك من امللحمة دون أن تكو�ا بالفعل ذلك أّن الّشخصيات 

تستميز بالّتعامل الّلطيف مع الّزمان واحليز يف امللحمة أبطال ويف الّرواية كائنات عادية، وهي 

الكائن احلي فهوم معىن ذلك أّن مفهوم الّشخصية يف الّرواية الّتقليدية مقرتن مب 1»...واحلدث

  .الذي له وجود ومكانة يف الّرواية اليت تنهض عليه وبه

ن رمسوا يف مم ،الّشخصية مدة طويلة خاصة مع عصر بالزاك وزوال حولوقد استمر هذا الرّأي  

وهذا الّرسم للشخصية والّتفاين يف معاملتها ومساير�ا يف  2روايا�م شخصيات تلفت إليها األنظار

املستوى الّسردي هو حالة « رّمبا ألنّ  ،الّرواية هو الذي جعل منها ترتبّع على العرش دون منافس

لتشخيصية يتطلب أدوات توّسط بني احلد املفهومي واحلد املشخص ، فانتقال النص إىل احلالة ا

اليت متنح الّنص بعدا إنسانيا " الشخصية"متثل الفعل الّسردي املفهومي ا�رد ، ومن هذه األدوات 

حمسوسا يلتف حوهلا عدد من القيم الّداللية اليت تشكلها بصورة كيان مستقل ومتنحها بعدا 

  .3»إيديولوجيا

 للّنص) الّسطحي(صّية باجلانب الشكليأّما عن طبيعة وجودها الّنصّية فقد ارتبطت الّشخ

وهذا  4»..الّشكل هو الّشخصية يف اعتبارا�ا وأبعادها الفنية«جورج لوكا تش أّن  الّروائي إذ يرى

يعين أّن للّشخصية صفة العمومية، فهي متثل وجه الّرواية، أي أنّنا من خالهلا نقف على شكل 

                                                           
  .51يف نظرية الّرواية، حبث يف تقنيات الّسرد ص ،مرتاض عبد امللك -  1
  .216، معجم الّسيميائيات، صفيصل األمحر: ينظر -  2

.177، االجتاه السيميائي يف نقد الّسرد العريب، صحاجلبوري حممد فلي - 3  
  .51يف نظرية الّرواية، حبث يف تقنيات السرد ص ،مرتاض عبد امللك -  4
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، وإن كان هذا ال ينفي عنها مدلوهلا العميق رداءتهالّرواية وحنكم من خالهلا على جودته أو 

   ).ماوراء الظّاهر(

إّن الّشخصية يف الّرواية الّتقليدية كانت متثل مرآة تعكس لإلنسان وجوده وتفاعالته داخل 

جمتمعه وضمن حدود ثقافته، كأّن الرّاوي كما قال مرتاض كان يريد منافسة املؤرخني يف نقل وقائع 

  .الّسياسي واالجتماعي وغريها من ا�االت اليت �تم بالوجود اإلنساين الّناس وواقعهم

عرب تطور الّرواية، فتعامل الّرواية الّتقليدية معها غري وتغّريا فهوم عرف تدبدبا هذا املإّال أّن      

لّتكثيف تعامل الّرواية احلديثة، فالّشخصية يف الّرواية الّتقليدية احتلت الّصدارة وامتازت بأسلوب ا

أصبح وجود الّشخصية يف الّرواية وجودا ثانويا مثله مثل العناصر الّسردية  لكن ما فتئ أن واملبالغة،

الّشخصية ال «األخرى، ميكن االستدالل عليها عرب امللفوظ الّسردي، فالّنقاد اجلدد يزعمون أّن 

أصبحت وحدة مكملة أي أّ�ا  1».تعدو كو�ا عنصرا من مكونات الّسرد يف العمل الّروائي

  ...            إضافة إىل بقية عناصر الّرواية من لغة وزمن ومكان

فتقاس الّرواية مبقياسها،  2»...كانت تعامل يف الّرواية على أّ�ا كائن حي له وجود فيزيقي« إذ

ال يأخذ معنا إّال بدخوله يف الّسّياق  3»كائنا ورقّيا«يف حني أخذت مفهوما آخر جعل منها 

يكسبها « بالورقّية نعتاكما نعتها عبد املالك مرتاض  أ�ا يف ذلك شأن باقي العناصر الّلغويّة،ش

وبناء فإّن  4»أبعادا جديدة يعسر معها االطمئنان كّليا إىل إدخاهلا يف حكم ما كان موجودا

  .الّشخصية عرفت وجها جديدا مع تطور الّدراسات احلديثة اليت أثرت عامل اخلطاب الّسردي

  

                                                           
  126، ص) حبث يف تقنيات الّسرد(مرتاض عبد امللك ، يف نظرية الّرواية  -  1
  .111املرجع نفسه ص -  2

.131ص. 1988 1أنطوان أبو زيد منشورات عويدات بريوت ط:قد البنيوي للحكاية، ترمجةالن ،بارت روالن - 3  

.113أمحد النّاوي بدري، خصائص الكتابة الّروائية ص -  4  
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  :الّسرديّةمفهوم الّشخصّية في الّسيميائّيات 

لقد حلق مفهوم الّشخصّية يف احلكي ما حلق الّنصوص الّسرديّة من تطّور ابتداء من عمل 

وصوال إىل ما تاله من دراسات  Vladimir Propp "فالدميري بروب"الباحث الّشكالين 

  .أنعشت روح الّتحليل الّسردي عاّمة والّشخصّية خاّصة

ختتلف أشكال تقدمي الّشخصّية من ناقد إىل آخر، كّل حسب ثقافته وطبيعة الّنصوص 

املتناولة، إذ لكّل نص شخصّياته يتفّرد �ا عن غريه، ذلك ما يدفع بنا إىل إدارة العجلة يف 

  .اجتاهات خمتلفة باختالف الّنقاد والباحثني حماولني يف خضم ذلك رصد ما يوّحد نظرهم

  :  Vladimir Propp ند فالديمير بروبعالّشخصّية  -1

مبا أن مسعى بروب كان يدور حول إجياد العناصر الثّابتة واملتغّرية يف الّنصوص العجيبة، فكان   

الّشخصّية كيان متحّول وال يشّكل مسة ممّيزة ميكن االستناد إليها من «ما توّصل إليه بروب هو أّن 

احلكاية، فهي متغّرية من حيث األمساء واهليئات وأشكال الّتجلي، أجل القّيام بدراسة حمايثة لنص 

فقد تكون الّشخصّية كائنا إنسانّيا، كما قد تكون شجرة أو حيوانا أو جّنا، أو ما شئت من 

فكان الّتغيري إذن من نصيب الّشخصّية، أّما الثّبات والّدميومة  1»املوضوعات اليت يوّفرها العامل

يف احلكي، وقد حّدد الوظائف  2»العنصر الّدائم والثّابت«يفة باعتبارها فكانت من نصيب الوظّ 

  .يف واحد وثالثني وظيفة

لقد تعامل بروب مع عنصر الّشخصّية بإجحاف، نافيّا عنها أي أمهّية إّال دورها يف القّيام 

يف  –األفعال اليت تقوم �ا الّشخصّيات يف وسط القّصة تكون مدفوعة «بالفعل، معتربا أّن 

                                                           
م، 200  1، دار جمدالوي ط)حلنّا مينه منوذجا" رواية الّشراع والعاصفة("ميولوجيا الّشخصّيات الّسرديّة ، سيسعيد بنكراد -1

  . 22ص

.11، مدخل إىل الّسيميائّيات الّسرديّة، صسعيد بنكراد - 2  
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جاعال كّل ما تؤديه الّشخصّيات من أفعال وأدوار  1»بسري احلبكة نفسه -معظمها بشكل طبيعي

  .هي العناصر الّدائمة واملشرتكة بني خمتلف الّنصوص العجيبة

اعترب الّشخصّيات عناصر غري ثابتة يف اخلرافة، لذلك ) Propp(لقد أشرنا سابقا أّن بروب 

 Les دوائر الفعل"ّنه قام بتجميع الوظائف يف دوائر حمدود مسّاها مل يوليها أمهّية كبرية، ولك

sphère d’action " جاعال كّل شخصّية موكول إليها القّيام بفعل معّني، وعدد هذه الّدائر ،

  2:سبعة هي

   La sphère d’action de l’agresseur دائرة الفعل املتعّدي -1

   La sphère  d’action du Donateurدائرة الفعل الواهب -2

   La sphère d’action de l’auxiliaireدائرة الفعل املساعد -3

 La sphère d’ction de la)أو الّشخصّية موضوع البحث(دائرة فعل األمرية  -4

princesse  

   La sphère d’action du mandateurدائرة فعل املوكل -5

   La sphère d’action du hérosدائرة فعل البطل -6

   La sphère d’action du faux hérosدائرة فعل البطل املزّيف -7

جعل بروب خيضعها " دوائر الفعل"إّن هذا الّتوزيع الوظائفي ملفهوم الّشخصّية، وحصرها يف  

  3:ألحد االحتماالت الّتالّية

                                                           

.93م، ص1996 1عبد الكرمي حسن، ومسرية بن عمو، دار ط: ، مورفولوجيا القّصة، ترمجةفالدميري بروب - 1  
2 - Vladimir Propp ; Morphologie du conte p 96/97. 

.65ص. 1998، 1صالح فضل، نظريّة البنائّية يف الّنقد األديب، دار الّشروق ط - 3  
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  .أن ينطبق جمال العمل بدقة على شخصية واحدة -1

  .ةأن تشغل شخصّية واحدة جماالت عمل متعّدد -2

  .أن تقوم عّدة شخصيّات باالشرتاك يف جمال عمل واحد -3

من أثر  Propp األمر الذي منح هلا شكال مل يكن جاريا من قبل، لكن رغم ما لفكر بروب

جلي على نظرة الباحثني حول الّشخصّية إّال أنّه لقي جرّاء ما أغفله عن الّشخصّية يف احلكاية 

   1:معّلم وردة يف نقاط أّمههاجمموعة من االنتقادات أمجلتها 

  .إقصاء مضمون الفعل -

اعتباره الوظيفة عنصر أساس يف السرد أي اعتبار ما تفعله الّشخصّية أهم من هويّتها  -

  .وصفا�ا

  ...اعتبار أّن األفعال أهم من األمساء -

إذ  من نقاط يبقى لبنة البحث، وركيزة الباحثني الذين Propp لكن رغم ما اّختذ عن بروب

  .  الزال ملهمهم ونقطة انطالقهم

من بني الذي سار على خطاه يف تقدمي مفهمة للّشخصّية كعنصر روائي يبث احلركة يف و      

من يقوم بالفعل : ثالثة فواعل حّدد «الذي تانيار  صرح الّنص انطالقا ممّا يضطلع به من أفعال،

وأخريا من يستفيد من الفعل أو  ،وضوعمن يتحمل الفعل أو امل ،أي الفاعل يف النحو التقليدي

   2.»أما الفضلة فتشري إىل الزمان واملكان واحلال ،وهو من عنه بالفاعل الثالث ،من يضّر به الفعل

 .فالّشخصّية تتضافر مع كّل العناصر لرتصيص البناء اهليكلي للّنص

                                                           

.313/314الّسيمياء والّنص األديب ص"معّلم وردة، الّشخصية يف الّسيميائيات الّسردية امللتقى الوطين الرّابع  - 1  

. 69 ص،2015 1، منشورات الّدار اجلزائريّة طليل اخلطاب األديب وقضايا الّنصحت ،عبد القادرر شرشا - 2  
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  :)Cloude Bremond(عند كلود بريمونالّشخصّية  -2

اعل الّسردي، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصطلح يف منطق الّسرد، على الّشخصّية مصطلح الفأّما برميون فقد   

أّن املبدأ األساسي الذي «مستخلصا ذلك من إعادة قراءته للّتوزيع الوظائفي لربوب، الذي وجد 

ن احلكاية جمّرد قالب جاعال م 1»يتحّكم يف الوظائف هو مبدأ الّسببّية ونظام التّتابع الكرونولوجي

 .للمأل، فارضا بذالك منطّية حتّد من إمكانّية التّنوّع الّسردي اجاهز 

انطالقا من توايل األحداث ومدى حتّقق الفعل أو انعدامه، وضع صيغتني ميكن للّشخصّية    

  2:أن تتمظهر من خالهلما

مهما كان نوعه وقيمته وهو الذي يتلقى فعل الّتحويل، ): Le patient(املريض املنفعل  -

  .إجيابيا أو سلبيا

  .القائم واملبادر باملسار الّتحويلي): Agent(الفاعل  -

ّية تتخذ حسبه أدوارا سردية تتضح عرب الفعل الذي تقوم به بعد أن تأثرت بعوامل ففالّشخص   

ملنفعل تتضح ا للقيام بالفعل إّما بتغيري الوضعّية أو إثبا�ا، ومن خالل عالقة الفاعل باهدفعت

أّما الفاعلون يف صلتهم « :Bremond األدوار الّسرديّة، هذا ما نستسيغه من خالل قول برميون

 :باملنفعل فتتحّدد مبايلي

 Le(، املهّدم)L’améliorateur(، احملسن)L’influenceur(املؤثّر

dégradateur(احملامي ،)Le protecteur(احلامي ،)Le protecteur(احملبط ،)Le 

frustrateur(وعرب هذه الّصلة تتحّدد  األدوار الّسرديّة من خالل ،:  

                                                           

.151، ص2008 2عمر عيالن، يف مناهج حتليل اخلطاب الّسردي، منشورات احتاد الكتاب العرب دمشق ط - 1  
2 - Claud Bremond Logique de récit editions du seuil ; paris , 1973 p134 . 
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 ، احملسن)L’influenceur(، املؤثر أو احملّرض)Agent(، الفاعل)Patient(املنفعل

 Le dégradateur(، املهدم واحملرض)L’améliorateur et le proteceur(واحلامي

et le frustrateur.(1  تتوزّع هذه األدوار عرب خمتلف املقاطع الّسردية للّنص وفق قاعدة

 2»هذه املصطلحات مهجورة وغري مستعملة على مستوى الّتطبيق«، وإن كانت الّتحول والّتحويل

  .خاصة يف نقدنا املعاصر

  :)Saurion(عند سوريو الّشخصّية

، إذ ترجع فكرة اإن مل يكن منعدم انادر وجوده وهو كسابقه يف الّدراسات الّتحليلّية الّتطبيقّية 

إىل أنّه طّبق الّنموذج الوظائفي على األعمال املسرحّية، كما جند لديه إحصاء لألدوار أو " سوريو"

  .ليت تقوم �ا الّشخصّيات، ال يتعّدى سبع أدوار كما سبق ذكر ذلكاالوظائف 

حتديد «خاصة يف  Propp" بروب"كثريا من مصطلحات   )Saurion(يقرتب سوريو

وإن  (...) الذين يقومون بأدوار تشكل العامل املصّغر الّداليل للعمل األديب) الّشخصيات(املمثلني 

كان يؤخذ عليهما معا الطّابع الّشكلي البحث الذي يغفل العالقات املمكنة بني هذه 

ر حمّددة، فكان يقوم بالفعل، إذ حصر عملها يف أدوا فقد اعترب الّشخصّية فاعال 3»الّشخصّيات

  4:على الّتوايل عرضه ألشكال الّشخصّية ذات طابع شكلي حمض، عرضها حسن البحراوي

وهو زعيم الّلعبة الّسرديّة، وهو أيضا الّشخصّية اليت تعطي للحدث حركّيته واليت : البطل -1

  .أي الفاعلة) القوة التّيماطيقّية(بـ )Saurion(يسميها سوريو

                                                           
1- Claud BremondM Logique de récit ,p :139. 

، 2012  1اخلفاجي أمحد رحيم كرمي ، املصطلح الّسردي يف الّنقد األديب العريب احلديث، دار صفاء للّنشر والّتوزيع، ط -2

  . 386ص

.111م ، ص1998 1نظرية البنائّية يف الّنقد األديب، دار الّشروق، ط ،فضل صالح - 3  

.219،ص1990 1لّشكل الّروائي الفضاء الّزمن الّشخصّية، املركز الثّقايف العريب، طالبحراوي حسن ، بنية ا - 4  
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ويسميها ) الّتيماطيقّية(شخصّية ضد اجتاه البطل، وتعرقل قوته الفاعلةوهي : البطل املضاد -2

  ).القوة املعاكسة(سوريو بـ

  ).قوة جاذبّية(وهو غاية البطل املنشودة، وميّثل شخصّية عند سوريو بصفته : املوضوع -3

  ).املوضوع(وهي تلك الّشخصّية اليت تكون موجودة يف وضع يؤثر على اّجتاه: املرسل -4

وهي تلك الّشخصّية املستفيدة من جمريات األحداث، إذ سيؤول إليها : املرسل إليه -5

  .املوضوع

  . وهي الّشخصّية اليت متّثل القوة اليت تساعد احملاور والقوى الّسابقة: املساعد -6

نقل سوريو الّتوزيع الوظائفي عن بروب، ّمث قام بتطبيقه على املسرحّيات فجعله ذات طابع 

الّرتكيز على الّدور الثّيمي للّشخصّية من «هو )Saurion(" سوريو"درامي، وما ميّيز ترسيمة 

 1»كثرأ أو خالل عالقا�ا املختلفة مع بقّية الّشخصّيات، فالّشخصّية الواحدة ميكنها القّيام بدور

  .ههذه الفكرة استلهمها غرمياس منه وطّورها يف منوذج

 :)Greimas(عند غريماس الّشخصّية

 Propp أن يعيد حماورة حماوالت كل من بروب )Greimas(استطاع غرمياس

ميكن متريرها عرب   ليبين من خالل حبثيهما قواعد أكثر نضجا ومشوليتا )Saurion(وسوريو

مستوي الّنص الّسطحي والعميق، إذ أضحت دراسته للّشخصّية األكثر تداوال وتناوال يف الّنقد 

 .السردي املعاصر

                                                           

.315الّسيمياء والّنص األديب، ص"معلم وردة، الّشخصية يف الّسيميائيات الّسردية امللتقى الوطين الرّابع  - 1  
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،  Propp فقد حاول أن يعطى الّشخصّية مفهوما أبعد وأوسع ممّا هي عليه عند بروب

  1:مستويني وعلى أساس ذلك قّسمها على) Les actants(فأطلق عليها اسم العوامل

مستوى عام ال يهتم بذات الّشخصّية املنجزة، بل يهتم بدورها الذي تقوم به كفعل : أحدمها

  .إخل...املوت أو الّدهر

  . تتخذ فيه الّشخصّية دور عاملي أو عّدت أدوار عاملّية) خاص(مستوى متثيلي: ثانّيهما

حماور معّينة، نتكّشف املعىن  هذه األدوار العاملّية تتوزّع عرب الّنص يف عالقات على مستوى

جاعال  2»باملعىن إىل جانب الّشكل والّصياغة )Greimas(اهتمام غرمياس«عربها، بذلك يكون 

 .إمكانّية االنتقال من البنية الّسطحّية إىل البنية العميقة

العوامل يصل عددها /بناء على أّن القصة هي جمموعة أفعال تقوم �ا جمموعة من األشخاص

  3:إىل سّتة عوامل هي )Greimas(غرمياسعند 

  .العامل الّذات -1

  .العامل املوضوع -2

  .العامل املرسل -3

  .العامل املرسل إليه -4

  .العامل املساعد -5

  .العامل املعاكس -6

                                                           

. 52حلمداين محيد ، بنية الّنص الّسردي، ص - 1  
ط، .كاية يف خبالء اجلاحظ دراسة يف ضوء منهجي بروب وغرمياس، دار نيبور العراق، دعدي عدنان حممد، بنية احل -2

   .25م ص2011

.17، ص2005، شعرية اخلطاب السردي دراسة، من منشورات احتاد الكتاب العرب دمشق حممد عزّام - 3  
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أي احملفل الذي يقوم «إّن هذا الّنموذج العاملي هو ما يسمح لنا باحلديث عن فعل الّتحويل 

كما سبق أّن رأينا أّن البنية العميقة تستدعي إسقاطات   1»مضمون إىل مضمونبإجناز الّتحّول من 

  .على شكل عالقات

: نتاج إسقاط العملّيات على شكل فعل وفاعل«فكذالك الّنموذج العاملي يستدعي أيضا  

د من العامل إىل املمّثل، هذا اإلسقاط هو عبارة عن عملّية قلب أو حتويل تقو  2»وظيفة وعامل

املرور من الّنموذج العاملي كصيغة تنظيمّية للفعل اإلنساين احملتمل، للوصول إىل «ا إىل بنتفضي 

اليت تظهر فيها اخلطاب  3»بنية املمثلني كوحدة تنتمي إىل الّرتكيب اخلطايب كمعطى ظاهري

  .لتحدث عملية الّنفي أو االثبات حسب ما يستدعي الّنص

، حيث قّدم فهما جمّردا )املمثل(و) العامل(بني  )Greimas( )غرمياس(انطالق من ذلك مّيز 

قريبة من مدلول الّشخصّية املعنويّة يف عامل القانون، إذ ليس  هي ، اليت)الّشخصّية ا�ّردة(أمساه 

فقد يكون كفكرة الّتاريخ أو الّدهر وقد يكون مجادا ) ممثال(من الّضروري أن يكون العامل شخصا 

ذا الّتقدمي جديدا بالّنسبة للّشخصّية يف احلكي، جعل منها عنصرا زئبقيا ويعترب ه 4إخل...أو حيوانا

يصعب القبض عنه بعيدا عن اجلهاز العالئقي للوحدات الّداللّية، وهو ما تتبّناه األحباث احلديثة 

  .يف تعاملها مع الّشخصّية وحتليلها

 :)Hamon.PH(فيليبهامون  دعن الّشخصّية

فيما خيص الّشخصّية تكمن يف أّ�ا خمالفة  )Hamon(هامون جاء �اّية املقاربة اليت إّن أمه

، حيث )Greimas(ملا كانت عليه يف املقاربات الّتقليديّة، منطلقا يف ذلك مما انتهى إليه غرمياس

ال حتيل إىل بناء، بناء تقوم بإجنازه الّذات املستهلكة  اداللي ا، أي بياضافارغ امورفيم«جعل منها 

                                                           

. 75، ص)حلنّا مينة منوذجا" الّشراع والعاصفة"رواية (، سيمولوجية الّشخصّيات الّسرديّة سعيد بنكراد - 1  
.  76، ص)حلّنا مينة منوذجا" الّشراع والعاصفة"رواية (، سيمولوجية الّشخصيّات الّسرديّة سعيد بنكراد -2  

.83املرجع نفسه ص - 3  

.17، شعرية اخلطاب الّسردي دراسة،  صحممد عزّام - 4  
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للّنص ومن القراءة، ويظهر هذا املورفيم الفارغ من خالل دال ال متواصل وحييل على مدلول ال 

  .هذا إن دّل فإنّه يدّل على أّ�ا عالمة جيري عليها ما جيري على العالمة الّلسانّية 1»متواصل

لسانيّة (مون فكرته عن الّشخصّية من أعمال سابقة، ها )Hamon(فقد استلهم هامون

  2:، لذلك جنده حيّدد الّشخصّية من خالل مستويني متباينني من الّتحليل)بنيويّة وداللّية

  .بنية املمثلني -1

  .بنية العوامل -2

املستوى يتّم عرض أشكال مؤنسسة هلا اسم وصفات متّيزها، أّما يف املستوى الثّاين  هذا ففي

  .، أين تتوّسط البنية العميقة والبنية الّسطحّية)املاوراء الظّاهر(يكون أعمق  الذي

رئ اإّن الق «:مفهوم الّشخصّية بوقوع فعل القراءة حيث قال )Hamon(هامون وقد ربط

الّشخصّية رّمبا ال يشّكل إّال أحد مظاهر / إّن األثر( يعيد بناءها، كما يقوم الّنص بدوره ببنائها 

أي أّن الّشخصّية إضافة إىل كو�ا وليدة مستوى عميق، فإنّه رغم ذلك ال ميكن  3»)القراءةنشاط 

  .ميكن اإلمساك مبدلوال�ا، إالّ مبا مينحه هلا الّنص من عناصر تسهم يف ملء بطاقتها

  

  

  

                                                           
عبد الفّتاح كيليطو دار كرم الّله للّنشر : سعيد بنكراد تقدمي: سيميولوجيا الّشخصّيات الّروائّية ترمجة ، هامون فيليب -1

   .8ت، ص. ط د.والّتوزيع د

.11سيميولوجيا الّشخصيّات الّروائّية، ص ، هامون فيليب - 2  

.22صاملرجع نفسه،  - 3  
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  1:ميكن اختزال كّل األشكال الّسابقة للّشخصّية جمدولة كالّتايل

  تصنيف غرمياس  يوتصنيف سور   تصنيف بروب   تصنيف هامون

  العامل الّذات  البطل  البطل  شخصّيات مرجعّية

  العامل املعاكس  البطل املضاد  البطل املزّيف  شخصّيات واصلة

  العامل املوضوع  املوضوع  اآلمر  شخصّيات متكّررة

  املساعد  املساعد  املساعد  

  املرسل  املرسل   املانح  

  املرسل إليه  املرسل إليه  املغتصب  

  

نالحظ من خالل اجلدول أّن هناك نوعا من الّتشابه الذي يفضي إىل عالقة تأثر وتأثري، 

  .الّالحق بالّسابقو 

ال ميكن تصّور عمل سردي بدون شخصّيات ، اليت تعّد عمود الّرواية الفقري الذي تتشابك 

أكثر ممّا الّشخصّية يف احلكي هي تركيب جديد يقوم به القارئ  «معه باقي العناصر، ذلك أّن 

فهي حتىي وتنضج عرب سري احلبكة وتوايل املسارات الّسرديّة مبا حتمله  2»هي تركيب يقوم به الّنص

رّكة والّتغري، وتكتسب مفهوما ومدلوال خاصا ساعة ا احلمن أفعال وأحداث جتعل منها، باعث

 . حدوث فعل القراءة، دون أن يكون هلا وجودا جاهزا بشكل قبلي

 

                                                           

.17دراسة، صعزام حممد شعرية اخلطاب الّسردي  - 1  

.13املرجع نفسه، ص- 2  
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تتحّقق كوحدة داللّية من جمموع « مبىن الّرواية، خاصة أّ�ا  يف بناء فّعاالا إّن للّشخصّية دور 

على أّ�ا )Hamon( هامونوذلك كما وصفها  1»احملموالت الّسرديّة املسايرة للمسار القصصي

  .تشّكل حّيزا فارغا داللّيا

الّسياق الذي مينحه معىن، مل ميتلكه مسّبقا وهو ال يتحّقق وجوده إّال يف ) احلّيز( وهذا املورفيم 

استنادا إىل مفهوم العالمة الّلسانّية ميكن حتديد « يف قوله ) Hamon(ما يوّضحه هامون

فارغ، أي بياض داليل ال حتيل إّال على نفسها، إّ�ا ليست معطى قبلّيا ] مورفيم[الّشخصّية بأّ�ا 

م بإجنازه الّذات املستهلكة للّنص زمن القراءة، ويظهر هذا وكلّيا، فهي حتتاج إىل بناء، بناء تقو 

املورفيم الفارغ من خالل دال ال متواصل وحييل على مدلول ال متواصل، فكما أّن املعىن ليس 

  2.»معطى ال يف بداية الّنص وال يف �ايته، وإّمنا يتّم اإلمساك به من خالل الّنص كّله 

جتميع ملختلف احملموالت الّسرديّة اليت تتخّلل حركّية وصريورة معىن ذلك أّن الّشخصّية هي 

احلدث، الذي يقوم ببنائه القارئ ساعة حصول فعل القراءة وخيتلف من قارئ آلخر، يعطيها داللة 

 L’aspectالطّابع العالمايت للّشخصّية «ومدلوال غري منتهي القطيع أي غري ثابت فهذا 

sémiotique du pérsonnage فهي ...منّوها الّشكلي قرين ثرائها الّداليل جيعل

نستدّل عليه من خالل تعطي مدلوال  3»تركيب لعامل وصورة ملكّونات ذلك الّرتكيب) الّشخصّية(

  .ما مينحه هلا الّسياق من دالالت مفتوحة أمام القارئ

عنصر روائي يبقى رهن املعاين والوحدات تكون الّشخصّية عبارة عن تأسيسا على ذلك 

قالب متثيلي، اليت تبدأ ببداية يف الّداللّية الّصغرى املوّلدة جلملة من العالقات الّداخلية واملتمظهرة 

                                                           
لعبد احلميد بن هّدوقة، جملة " غدا يوم جديد" احملسوس إىل املستوى ا�ّرد يف رواية، الّشخصّية من املستوى نبيلة بونشادة -1

   .111اجلزائر ص -بسكرة - م، أحباث يف الّلغة واألدب اجلزائري جامعة حممد خيضر2011املخرب العدد الّسابع 
الفتاح كيليطو، دار كرم الّله للّنشر والّتوزيع  سعيد بنكراد، حتقيق عبد: هامون فيليب، مسيولوجّية الّشخصّيات الّروائّية، تر -  2

   .8ت ص.ط، د.د
، )دراسة نظريّة تطبيقّية يف سيمانطيقا الّسرد(حممد سامل حممد األمني الطّلبة، مستويات الّلغة يف الّسرد العريب املعاصر  -3

.124م ص 2008 1مؤّسسة االنتشار العريب، ط   
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صور�ا ال تكتمل إّال عندما يكون «احلكاية، وتنتهي بنهايتها فقد قال حممد عزّام يف هذا أّن 

ز بدميومة املدلول، فهي إذن ال تتميّ  1»الّنص احلكائي قد بلغ �ايته ومل يعّد هناك شيء يقال

  .وأيضا عدم ثبا�ا طول املنت، ملا يطرأ عليها من تغّريات تكسبها معاين جديدة

حمكومة بالّسياق الّنصي العام «وهناك من الّشخصّيات الّروائّية خاصة تلك املشكلة عالمة 

تعّلق األمر  الذي يتمظهر عرب مستوى قرائي منتج وهو يتباين والّسّياق املسبق احملّدد سلفا، إذا

الّنص  اليت تكتسب معىن بعيدا عن صنع 2»)األسطوريّة/ الّتارخيّية (بعالمة الّشخصّيات املرجعّية 

وفاة الّزعيم «(يتعّرف عليها القارئ بسهولة ألّ�ا تنتمي إىل عرفه االجتماعي أو تارخيه 

الفّنان بّالوي كان مولعا بتقليد «ونذكر كذلك " هواري بومدين"الذي يقصد به  3»"مسطاش"

فكلتا الّشخصّيتني حتمل مدلوال مسّبقا، هواري بومدين الّزعيم الّسياسي وبالوي هواري  4»هواري

  .املغّين الّشعيب الوهراين

مسرحية أو  الّشخصية عنصرا فّنيا مهما يف كّل عمل أديب إبداعي سواء كانت قصة أو دّ تع

أعطى هلا صفة العالمة الّلسانية رغم اختالفهما  )Hamon(هامون رواية فمثال جند

واآلخر مدلول  signifiantله وجهان أحدمها دال  signeفالّشخصية احلكاية مبثابة دليل «

signifié  دال من حيث أّ�ا تتخذ عّدة أمساء أو صفات تلخص هويتها، أّما الّشخصية ،

الّنص أو بواسطة تصرحيا�ا وأقواهلا  كمدلول فهي جمموع ما يقال عنها بواسطة مجل متفرّقة يف

  5».وسلوكها

                                                           

.12/ 11، ص 2005، الّسردي دراسة، من منشورات احتاد الكتاب العرب دمشق ، شعريّة اخلطابحممد عزّام - 1  
لعبد ااحلميد بن هدوقة، " غدا يوم جديد"، الّشخصّية من املستوى احملسوس إىل املستوى ا�ّرد يف رواية نبيلة بونشادة -2

   .111ص

.40ص ،2014 ،1دار الكوثر للنشر والتوزيع، ط رواية سفر الّسالكني،حممد مفالح،  - 3  

.12ص ،املرجع نفسه - 4  

.173م ص2008دار املعرفة، اجلزائر،  -دراسات يف روايات –الّدين، سلطان الّنص  جالوجي عزّ  - 5  
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أي أّن الّشخصية هي دال مبا يقدمه هلا الرّاوي من معطيات ال جندها عند غريها ومدلول من 

الوظيفة املنوطة هلا يف الّرواية الواحدة، رغم أّن مدلوهلا متغّري  خالل ما حتاول هي أن تظهره لنا عرب

، فكّل قارئ يبين صورة لتلك الّشخصية ختتلف أو متاثل الّصورة اليت عند كل املتلّقني اليس ثابت

  .بناها غريه

دال من خالل كنيتها أي ما : معىن ذلك أّن الّشخصية عالمة، فهي إذن ذات وجهني     

تنعت به ومدلول من خالل الّصفات اليت تنسب إليها عرب ما يقال عنها عرب امللفوظ الّسردي أو 

  .، وعرب ما تظهره من سلوكات)املتلقي(خارجه 

  :دال الشخصية -1

لقد تعاملت البنيوية الّسردية احلديثة مع الّشخصية على أّ�ا عالمة، حيث نزعت عنها    

عنصر اهليمنة وجعلتها يف نفس املرتبة مع باقي عناصر الّرواية كالّلغة مثال، فهي حسب روالن 

جعلتها مفهوما اليتم إّال أثناء عملية الّتلقي، وهذه الورقية هي اليت  1»كائنات من ورق«بارت 

  .فمتى تكون هذه الّشخصية داال؟فهي إذن عبارة عن عالمة هلا وجهان دال ومدلول، 

دال ميثّلها ويعينها على امتداد الّنص، «تظهر الّشخصّية داخل الّنص الّسردي من خالل    

نطلق عليها اسم البطاقة، حتّدد  دال متقطع عبارة عن جمموعة مبعثرة من الّسمات ميكن أن

وتظهر هذه االختّيارات على املستوى  2»املمّيزات العامة هلذه البطاقة االختيارات اجلمالية للكاتب

  .الّسطحي يف بناء متثيلي جمّسد من خالل ذوات وأفعال

ه لذلك جند الكاتب خيتار تقنيات عديدة تكون خاضعة ملبدأ الّسببية واملنطق، فيّتخذ هلذ  

الّشخصية داال خاّصا يعّرب من خالل مدلوله عن رسالته وعن القيم اليت يسعى إىل بّثها يف بنائه 

                                                           

. 131م، ص1988 1أنطوان أبو زيد، منشورات عويدات بريوت، ط: ، الّنقد البنيوي للحكاية، ترمجةروالن بارت - 1  

.133، ص2000مصطلحات الّتحليل الّسيميائيات للّنصوص، دار احلكمة ، قاموس رشيد بن مالكا - 2  
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، فهو أثناء بناء الوضعية االبتدائية للّرواية يضع خطاطة مناسبة حيكمها )موضوع القيمة( للّرواية

  .املنطق يف سري األحداث وترابطها

ن خمتارة بدّقة مناسبة، وهذه الّدوال ميكن أن ومن بني ما يقّدمه هو من دوال بشرط أن تكو 

فالّشخصيات حسب تعبري محيد ) صاحب القبعة الّسوداء( تكون عبارة عن أمساء علم أو إشارات

، أو تّتخذ  1»تكون مبثابة دال من حيث أّ�ا تّتخذ أمساء أو صفات تلّخص هويتها«حلمداين 

  .من الّدوالكنيات كأيب فراس أو نعوت خاصة كاجلالّد وغريها 

ينفتح نص الّرواية على تنوّع يف املادة الّصوتّية املشّكلة لشخصّيات الّرواية، واليت ختضع 

للّسمات الّداللّية واجلمالّية اليت خيتارها الكاتب، وهذه املادة الّصوتّية تتخذ لنفسها داللة من 

املتلقي عالمة أخرى معادلة العالمة معّدة لتخلق يف ذهن «خالل ما يهبه هلا الّسياق، ومبا أّن 

وردت يف جّلها " سفر الّسالكني"فإّن األمساء يف رواية  2»للموضوع أو أكثر اّتساعا أو ضيقا منه

عالمات تعكس اجلانب االجتماعي والّنفسي والوظيفي للّشخصّية داخل املنت احلكائي، كما 

  ...).يرابح الّلمة، هواري البين، بصايف املايد(جاءت أغلبها ثنائّية 

إثراء وتنويع داللة الّتسمّية والّتعيني ضمن «إّن هذا الّرتكيب الثّنائي، يشري يف حّد ذاته إىل 

ووردت بعض األمساء الّنسائّية بصفة اإلفراد والّتثنّية، دون مغاالة يف وجودها  3»املسار الّسردي

ينة، ورحيانة الّرشيقة وغريها من لقلة تواترها يف الّرواية مثل جوهر، نورة، فّلة اخلمريّة، سارة البد

  .)...(األمساء

  

                                                           

.51، بنية الّنص الّسردي من منظور الّنقد احلديث، صمحيد حلميداين - 1  

 1، الّسرديّة العربّية احلديثة، تفكيك اخلطاب االستعماري وإعادة تفسري الّنشأة،املركز الثّقايف العريب طعبد الّله ابراهيم -3

.59، ص2003   
لعبد ااحلميد بن هدوقة " غدا يوم جديد"، الّشخصّية من املستوى احملسوس إىل املستوى ا�ّرد يف رواية نبيلة بونشادة -  3

   .114ص
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  :االسم وداللته على الّشخصّية -أ 

توّظف الّشخصّية يف الّرواية على أ�ا عالمات لسانّية على حد قول تدوروف، حتمل داال 

بصفة اعتباطّية، تكون داال من األمساء اّليت تطلق عليها، الذي يشكل أحد  وحتيل على مدلول

األساسّية اليت تنقل الّشخصّية عرب حركّية القص من مستوى البياض الّداليل، إىل احملوالت «

وهذه األمساء هي عبارة عن ماّدة صوتّية  1»مستوى الّتعيني والّتمييز عن باقي الّشخصّيات األخرى

مينحها الكاتب للمثلني قصد إعطائهم بعدا حمسوسا، لكن هذا ليس نابع من اهلباء ) مورفيمات(

منتقاة غري معطاة مسّبقا يستدل عليها ) عالمة(ا قصد خص هذه الّشخصّيات بوحدة دالليةوإمنّ 

  .  القارئ

على خشبة الّنص يستوجب وضع  )Hamon(تقدمي الّشخصّية حسب هامون«ذلك أّن 

الذي يعرّفه بأنّه عبارة عن جمموعة متناثرة من اإلشارات اليت ميكن تسميتها مسته،  منفصال داال

إذن إّن انتقاء الكاتب  2»بشرط أن تكون اخلصائص العاّمة هلذه الّسمة تتحّدد يف جزء هام منها

فهو الذي « هلذا الّدال جيب أن يكون بشكل دقيق مناسبا للّرسالة اليت هو بصدد عرضها، 

ومنسجما حبيث يسهم يف حتقيق مقروئّية 3»لّشخصّية وجيعلها معروفة وخيتزل صفا�ايعحّدد ا

  .الّنص

ألّن دميومة هذا الّدال وتواليه على مستوى اخلطاب «كأنه عقد يتم إبرامه بني الّنص والقارئ   

 هذا ما يدفع غالبا الكاتب إىل التّنويع4»هو شرط أساسي ومهم لضمان انسجام الّنص ومقروئّيته

  .يف اختيار أمساء الّشخصّيات، ألّ�ا مبثابة اهلوية اليت يعطيها لعمله الّسردي

                                                           
،  هدوقة لعبد ااحلميد بن" غدا يوم جديد"، الّشخصّية من املستوى احملسوس إىل املستوى ا�ّرد يف رواية نبيلة بونشادة-  1

   .112ص 

.71، سيميولوجّية الّشخصيات الّروائّية، صفيليب هامون - 2  

.18، ص2005عزّام حممد، شعرية اخلطاب الّسردي دراسة من منشورات احتاد الكتاب العرب دمشق  - 3  

.71هامون فيليب ، سيميولوجية الّشخصيات الّروائّية ص - 4  
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مع شرط أن تكون هلا عالقة باملرجعية الّداخلّية، ذلك أّن هذا املظهر الّصويت املمّيز واملتمّيز   

ومبا أّن  1.ةالذي يبدو لنا شيئا هّينا يساهم بشكل كبري يف حتديد الّسمة الّداللّية للّشخصيّ ) الّدال(

 ةلى بعض األمساء األكثر فعاليّ عستدّل هذه األمساء حتمل داللة مينحها هلا الّنص، فإنّنا ارتأينا أن ن

  :وحضورا يف الّرواية منها مايلي

  : الهاشمي المشلحشخصّية  -1

بقوله شيخ بسيط قضى كّل حياته بني مسؤولّية العمل وتلبّية متطّلبات العائلة حيث يرتجم         

كنت أمحل القفة اململوءة وكأّنين أجنز مهّمة بطولّية يف ساحة معارك هذه احلياة «معرتك احلياة 

ذ طفولته، نعت احلياة باملقرفة لكثرة شقائه الّنفسي أكثر منه املادي الذي رافقه من 2.»املتعبة املقرفة

  .وراء تربيّته وتلبّية حاجاتهاليت غرست يف ذاكرته شقاء أّمه، وهلثها  من األببداية من حرمانه 

، أراد الكاتب من وراء هذا الّرتكيب إظهار تراكيب حياة هذا الّرجل )ثنائي(حيمل امسا مركبا 

فهو حيمل قيمة أخالقّية سامّية،  3الذي مل يثبت على حال، واهلامشي اسم مشّتق من أكرم وعّظم

ان كرمي املعشر مع أبنائه وزوجته، وقد والمسه عالقة مبا ورد عن اهلامشي من داللة نصّية، فقد ك

  .عمل على تعظيم إميانه حّىت زهد يف احلياة، فكان عظيما وكرميا مع الّله والعائلة والزمالء

ويقال أيضا اهلشم هو الكسر ولعّل ما كسر اهلامشي هو ختلي والده عنه أّوال، مثّ تعرضه لذلك  

احلادث املؤمل الذي ترك آثارا وخيمة أثّرت على نفسّيته وحياته ككل، وهو كاسر ألنّه كان يسعى 

  .إىل كسر كّل العادات اليت كانت تتعبه وشقيه وتضغط على أعصابه

                                                           

.219، ص 2010 1وم ناشرون منشورات االختالف ط، معجم الّسيميائيات الّدار العربية للعلفيصل األمحر: ينظر - 1  

.6رواية سفر الّسالكني، صحممد مفالح،  - 2  

.4229ا�ّلد األّول اجلزء التّاسع ص  ،"هشم"مادة ابن منظور، لسان العرب، - 3  
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فهو يف العامّية يقصد به تشققات تصيب اجللد يف الربد القارص،  :املّشلح أّما بالّنسبة للقب 

وقد شّق يف حياته طريقا خاصا، طريق الّتصوف فانتقل من بقعة إىل أخرى لزيارة األولياء 

  .الّصاحلني

فشخصّية اهلامشي املشّلح شخصّية حتمل تناقضات خمتلفة، كأ�ا رمز أراد الكاتب من    

، تكاد تندثر يف وقتنا )احلضرة الّصوفّية(القارئ إىل معامل تارخيّية تراثّية حمضة خالله الّدخول ب

الّرجوع إىل أصالتنا هو اخلالص من نوبات "احلاضر، وكأنّه يقول من خالل هذه الّشخصّية أّن 

  ".هذا العصر

  : بصافي المايديشخصّية  -2

فهي كلمة شعبّية " املايدي"ورضا، أّما عن  داللة الّصفاء والّنقاء، والعيش �ناء) بصايف(حيمل امسه

يقصد �ا املائدة، وكأّن الكاتب أراد من وراء هذه الّشخصّية إبراز مدى حمافظة ا�تمع على 

الّلحمة العائلّية والّلقاءات الوديّة والّتجّمعات الّشعبّية بني اجلريان واألحباب حول مائدة واحدة 

  .اليت هي عادة من عادات هذا احليرغم اختالف اآلراء والّتوّجهات، و 

أ�رتين معرفته «بصايف املايدي يف الّرواية عالمة على وجود الّروح الّشعبية العريقة من طرب وشعر  

رغم �و�ا إّال أنّه الزال يتمّسك �ا ، لكن رغم تعّلقة باملغىن  1»بالّشعر الّشعيب واألغنّية البدويّة

رجل يعيش (شق الّتطور الّتكنولوجي ومتابعة كّل ما هو جديد الّشعيب إّال أنّه كان شخصية تع

  ).وحيّار مبستجّداته شكال، ويعيش األصالة العصر 

  

  

   

                                                           

.16رواية سفر الّسالكني صحممد مفالح،  - 1  
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   :عاشور الزكريشخصّية  -3

، أّما العشري فهو الّزوج والّصديق 1»اليوم العاشر من شهر حمّرم«عاشور اسم يدّل على 

نسان املعاشر الطّيب الذي يؤمن بعراقة الّتاريخ واملعاشر، وفعال يف الّرواية كانت له صفات اإل

وأمهّيته، حيث عمل جاهدا على كتابة تاريخ عائلته إّال أّن الظّروف آلت دون ذلك فاستسلم 

وحرق حمفظته اّليت كانت عالمة على ثقل ما جبعبته من آمال وطموحات، أّما شخصّية عاشور 

وجود يف الّتاريخ اإلسالمي، فإّن وظيفة عاشور يف  فهو رمز املثابرة والّطموح، ومبا أّن عاشور له

  .الّرواية ارتبطت مبهمة تارخيّية كان يرغب يف حتقيقها رغم أنّه استسلم وفشل يف ذلك

  : هواري البنيشخصّية  -4

رجل مازال يؤمن بعودة تّيار كان يؤمن به، وهو عالمة على تفكك ا�تمع من جرّاء ما 

فهو بناء  2»أفسدتك الفتاوى املستوردة«غربّية شتت أفكاره وعاداته دخلت عليه من ثقافات 

على ذلك داللة على أفكار دخيلة على ا�تمع تسبب االحنالل، هذا ما نلمحه يف شخصّية 

هواري الذي مل يستطع تكوين عائلة بسب أفكاره وسلوكه وإدمانه على الكحول، وابتعاده عن 

، وكأّن وظيفته يف الّرواية هي الّتمّرد على كّل ما هو )يتبع اجلنائز ال يزور املقابر وال(عادات بالده

  .تقليدي شعيب

  

  

  

  

                                                           

.51، ص2003، 3 معانيها، دار الكتب العلمية بريوت، طحنا نصر احليت، قاموس األمساء العربّية واملعربة وتفسري - 1  

.41ني، صرواية سفر الّسالك حممد مفالح، - 2  
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  :الّشيخ العربي الّشيليشخصّية  - 5 

هو اسم مرّكب ثالثي، الّشيخ حيمل داللة الوقار واالحرتام وتطلق عادة على العلم الكبري، أّما  

وهو االنتساب إىل أّمة سامّية، رمز يدّل على العروبة واألصالة، وهذا  1»نسبة إىل العرب«العريب 

االنتساب إذا دّل فهو يدّل على انتسابه إىل احلضرة الّصوفّية اخلضرويّة، أّما العرب فقد عرفوا 

بالّرتحال والّتجّول حبثا عن متطّلبا�م نفس ما تعكسه شخصّيته احملّبة للّتجّول من حضرة إىل 

  .عن متعة جسديّة روحانّية أخرى حبثا

وهو �دوئه يف الّرواية وانتمائه إىل املتصوفة يعكس الّسعادة والّطمأنينة املوجودة يف القرب من 

اخلالق، وقد كانت عالقته باهلامشي كالّنور الذي أخرجه من متاهة الظّلم والّتعاسة إىل الّرضا 

  . والّطمأنينة

   :رابح الّلمةشخصّية  -6

حمب للحياة، امسه ثنائي مركب من رابح الذي هو اسم فاعل مشتق من  هو شيخ هادئ

أّما الّلمة فاملقصود �ا اجلمعة أو القعدة، فتمّيز يف  2»كاسب: رابح«ربح مبعىن ظفر ونقول أيضا 

جلساته باصطحابه ملقعده اخلشيب الّصغري الذي يدّل على ضعفه أمام األمر الذي كان يشغله 

  . )زواجه من املطّلقة(

   :تهامي الفارسشخصّية  -7

، فارس مغوار كان يعتين باخليول ويهوى امتطائها 3اسم منسوب إىل �امة وهي مّكة

واملشاركة يف االحتفاالت الّشعبّية، لكن سقوطه من على احلصان غّري حياته وحرمه من لّذة الّلعب 

ّية واالستمتاع بالفلكلور الّشعبيأّما يف امليدان، وما هذه الّشخصّية إّال رمزا على احلنني إّال الفروس

                                                           

.51حنا نصر احليت، قاموس األمساء العربّية واملعربة وتفسري معانيها ص - 1  

.46املرجع نفسه ص - 2  

10/05/2016: تاريخ االطالع  www.almaany.com/ar/dict/ar/ar  -  املوقعينظر: 3  
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عن عالقة داللة االسم فإّن شخصية �امي متّثل وظيفة ركوب اخليل اليت هي من شيم العرب الّيت 

  ).عّلموا أبناءكم ركوب اخليل(أوصانا �ا الّرسول صلى الّله عليه وسلم 

  :جعفر الّنوريشخصّية 

شخصّية الّنوري، أّما عن معىن جعفر فهو يعين اسم مركب حيمل داللة مكثّفة حتيل على 

وإذا ما أمعنا الّنظر يف هذه املعاين  �1ر أو ناقة غزيرة الّلنب، أّما فهي مشتقة من الّنور الذي ضياء،

وجدناها تتناقض مع ما حتمله شخصّية الّنوري من دالالت، ذلك أّن شخصّية الّنوري مل تكن 

ا كانت شخصّية مظلمة مثقلة مبشاعر الكره واحلسد يظهر تدخل الفرح على قلوب الّناس، وإمنّ 

اليت كان يكنها ملن ال يوافق الرّأي، أو يفوقه  2»سيأيت يومك يا رجل«ذلك من خالل كالمه 

  عكس الّظالم، احلقد والكراهّية            .علما وماال

  الّنوري

  االنتشار يف الوجود                        

فر والّنوري يف االنتشار والّلون األبيض، مما يعكس نقاء وصفاء حياته اليت تشرتك داللة جع

رغم كابده من معاناة منذ سن مبكرة، إّال أنّه تكن من جتازها والّصمود، دون أن يدخل نفسه يف  

  .املشبوهات

  

  

  

                                                           

، 2003احليت حنا نصر ، قاموس األمساء العربّية واملعربة وتفسري معانيها،  :ينظر - 1  

.15صم، 2013ي، دار الكتب، اجلزائر، مهس الّرماد حممد مفالح، رواية - 2  
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  :معمر الجبليشخصّية 

  :لشخصّية معمر عالقة بداللة، اسم معمر  اليت نقف هلا على معننني

لقد كانت وظيفته يف  1».من عاش طويال: منزل أهل وكثري املاء والعشب، وُمَعَمرْ : َمْعَمر«

الرواية نقل الغذاء للعمال، ومبا معمر هلا عالقة باملاوالعشب فاملدلول هنا متقاطع بني االسم 

ّصامدة اليت واملضمون، أّما لفظة اجلبلي اليت تعين اجلبل، وقد لقب �ذه الّلفظة لطبيعته اخلشنة ال

تركين «: متّيز �ا، إضافة أّن هذه الّلفظة أطلقت عليه عندما التحق اجلبل األخضر حيث قال

وقد أخذ  2»ضحية لليتم واجلوع واإلهانة ولكنين متردت والتحقت باجلبل وهناك عرفت باجلبلي

  .بعض الطّباع منه كاهلدوء ، والّشجاعة

فإّن ما نلحظه على  3»األهم يف اإلبداع القصصيالّنموذج البشري هو العنصر «ومبا أّن    

أمساء شخصّيات هذه الّرواية هو اشرتاكها يف داللة واحدة هي اإلسالم، العروبة والّرتاث الّشعيب 

  :ميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول الّتايل

                                                           

.62، ص2003، 3حنا نصر احليت، قاموس األمساء العربّية واملعربة وتفسري معانيها، دار الكتب العلمية بريوت، ط -1   
.                                                                18م، ص2012دار الكتب، اجلزائر،  ،ةهوامش الّرحلة األخري  حممد مفالح، رواية -2

.31ت ص.ط، د.دار العرب للّنشر والّتوزيع د" من الّنظريّة إىل الّتطبيق"املنهج الّسيميائي ،طالب أمحد - 3  

  الّداللة  املعىن  االسم 

  اإلسالم  نسبة إىل بين هاشم  اهلامشي

  اإلسالم والعروبة  الّصفاء والّنقاء  بصايف

الظّفر برضا الّله سبحانه   الرّبح الظّفر الّنجاح  رابح

  وتعاىل

نسبة إىل قبيلة هوارة الرببريّة   هواري

  "اسم عريب"

  األصول العربّية

  اإلسالم والعروبة  "مكة"نسبة إىل �امة   �امي 
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، فإّن هلذا الرّقم له خصوصّية )سبع شخصّيات(عدد الّشخصيات يف هذه الّرواية عن داللة أّما    

يف الّشريعة اإلسالمّية والّرتاث الّشعيب، وهو ما يتناسب مع مضمون الّرواية، فالكاتب تعّمد اختيار 

ت طباقا، وكذالك هذا الرّقم ملا له من دالالت ترتبط بالّدين والّتصّوف، فقد خلق الّله سبع مسوا

الّطواف سبعة، ورمي احلجرات سبعة، وكأّن الكاتب أراد من خالل اختّياره هلذا الرّقم هو جعل 

الّسالكني الّسبعة وطوافهم حول أمور تشغلهم يف الّدنيا لن جيدوها إّال يف حتليقهم بعيدا عنها 

  . حتليق الطّائر يف الّسماء، فيتحّررون من أهوائم وحمموال�م

ذلك كّله أّن مفهوم دال الّشخصّية ليس منقطعا عن املنجز الّلساين، رغم أّ�ا ال ختضع  مفاد

حملّددات مثل اجلملة والكلمة، فالّسمة على مستوى اخلطاب، تتحّدد من خالل اسم العلم 

 وعالماته، فالرّاوي حينا يستعمل اسم العلم كرموز فتكون خارج الّنص متناثرة فارغة من املعىن ثابتة

ولكن مبجّرد دخوهلا يف اخلطاب تتكون من العناصر املمّيزة للّشخصيات، سواء متثلت يف صورة 

  ).القرانيط(فرد أو شيء كاسم مدينة أو مكان ما

وممّا جيب توفره أيضا يف بناء دال شخصية متكاملة املالمح يف املرحلة الّنهائية للرواية هو  

ّىت يكون من الّسهل الّتعّرف على مدلوهلا وإن تنّوعت االنسجام بني املراحل املكّونة للمنت، ح

القراءات، فإذا تغّريت هذه اإلشارات داخل الّنص الّسردي الواحد، فسوف حيصل نوعا من 

االنفصام الذي يتسّبب يف تشتت معىن ومفهوم الّشخصية وعدم استساغته للقراءة، فيكون مبثابة 

  .العالمات املتناثرة املشتّتة

القيام مبجهود كبري من أجل ختصيص ) مقروء(ن أن نتوقع من أي روائي واقعيلذلك ميك  

وتنويع الّسمات الّدالة لشخصياته املختلفة متحاشيا مثال أمساء العلم اليت تتشابه من الّناحية 

  العروبة  نسبة إىل العربّية  العريب

  اإلسالم  من عاشوراء  عاشور 
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أي أّن الكاتب عند اختياره الّسمة جيب أن جيعل داخل اخلطاب مرجعية وهذه املرجعية  1الّصوتية

  .ة خاصة بالّنصتكون داخلي

أّما فيما خيّص الّتفرّع العائلي، يكون يف هذه احلالة الّلقب هو اجلامع �موعة من   

غابة هذه احلالة ألّن مضمون الرواية " سفر الّسالكني"الّشخصيات حتمل أمساء خمتلفة، ويف رواية 

 بناء فكرة خلفّية عن ال يستدعي توظيف الّتفرّع العائلي بل بعض اإلشارات إىل العائلّية اليت يف

الّشخصّية دون ختصيص وتفصيل، لكن البّد للّشخصية أن حتمل امسا مييزها ويعّني هويتها ويكون 

  .مبثابة عنوانا للّشخصية داخل الّرواية

  :بعاد الّشخصية في الّروايةأ -ب

تعترب الّشخصية عنصرا فّعاال يف الّرواية من خالل تفاعلها مع بقية العناصر األخرى كالّزمن    

واملكان، ومبا أّن الّشخصية يف العمل الفين ميكن هلا أن تكون متثيال للكائن احلي فالبّد أن يكون 

ات الّسرديّة من هلذا الكائن جوانب وأعماق وأبعاد اليت نتعّرف عليها من خالل ما توفره املسار 

وأفعال و مفاعالت الّشخصّية اليت تعكس مستويا�ا ) مظهرها اجلسدي وذهنيتها (صفات 

  .األخالقية ضمن الّنص الّروائي

حيث حيتوي الّنص يف حواراته وبني طّيات لغته ما يصف الّشخصية من نواحي أو أبعاد     

ماعّية والّنفسّية وكذا خمتلفة حنّدد على أساسها بعد الّشخصّية من الّناحّية الفيزيولوجّية و االجت

  .الفكرية

  

  

  

                                                           

.74، سيميولوجية الّشخصيات الّروائّية صفيليب هامون :ينظر - 1  
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  ):الجسمي( مورفولوجيالبعد ال - 1

جودها سواء كانت مشّخصة يف صورة الفرد أو عبارة عن مبا أّن الّشخصية يف الّرواية هلا و    

  .عالمة، يستدّل عليها من خالل وجهان مها الّدال واملدلول

من خالل تتّبع املسارات الّسردية عرب الّرواية الواحدة ميكن حتديد البعد املادي    

 منختلفة ، ويف صفات اجلسم امل)ذكر أو أنثى( يتمثل يف اجلنس(، الذي )الّشكل(للّشخصية

،أي أّن الّشخصية يف  1)طول وقصر وحنافة وعيوب الّشذوذ وقد ترجع إىل وراثة أو إىل أحداث

يظهر يف مواصفات جسمية خمتلفة كالّطول والقامة ولون العينني  ،الّرواية متتلك بعدا جسميا ميّيزها

والشعر وغريها من الصفات املمّيزة، اليت ميكن حتديدها عرب كّل ما هو مادي، وميكن رؤيته ووصفه  

  .كنوع اجلنس إضافة إىل الّسن

  :البعد االجتماعي -2

تواها الثّقايف والّتعليمي، وهذا يتمّثل يف االنتماء الطّبقي للّشخصية ووظيفتها إضافة إىل مس  

البعد حيّدد انطالقا من الشخصّية ذا�ا حيث يتم حتديد انتمائها االجتماعي من خالل صفا�ا 

  .وعالما�ا كمالبسها ووظيفتها وطبقتها ومستواها العلمي والثّقايف

 "بارت"فالّشخصية وإن وجدت يف اإلطار الّسردي ككائن ورقي حسب قول       

هلا الرّاوي، ذلك أّن الشخصّية يكون  همتلك مرجعّية جتعلها متّد بصلة للواقع اليت مينح فإّ�ا

وجودها يف الّنص مشا�ا للوجود اإلنساين احلقيقي يظهر لنا من خالل الّشخصّية املتفاعلة مع 

ارجّية واخل) الّذاتية(على أّن القوتني الّداخلية 2مناخها االجتماعي عرب فعلها فيه وانفعاهلا به،

                                                           

.573م ص2007 - 7ط -، الّنقد األديب، دار الّنهضة، مصرحممد غنيمي هالل - 1  

.189ص 2008 1منشورات دار األديب ط 2بوجيرة بشري حممد، بنية الّزمن ج - 2  
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يتّم تقدميها من خالل وقائع تتداخل يف عرضها أمناط خطابّية خمتلفة تساعد على ) االجتماعّية(

   1.اقرتاب صور�ا من الواقع االجتماعي وروابطه اإلنسانية

فالّشخصية �ذا املعىن هي أداة يف يد الكاتب يستعملها كنافذة يعكس من خالهلا حقيقة    

ي بشكل فّين خمتلف عّما هي عليه يف الواقع وأسلوب غري مباشر يستدعي متثل صلب العامل الواقع

  .نوعا من الّتمعن الكتشاف املعىن الكامن وراء األنساق الّلغويّة

يظهر العامل االجتماعي يف األعمال الفنّية الّسردية طبقات فهناك الطّبقة الّسياسية والطّبقة    

وغريها حسب ما توّفر عليه الّنص الّسردي، فالّرواية مبا حتتويه  الربجوازية واملثقفة والطّبقة الّشعبية

من شخصيات تتوافق خمتلف جوانبها مع الطّبقات االجتماعية اليت تنتمي إليها، واليت حتيل إىل 

الواقع بشكل مباشر يف معظم األحيان، على الّرغم من اّتصافها بالبعد الّتخييلي يف أحيان 

  .جعها املستمد من الثّقافة والعرف االجتماعيإذن للّشخصية مر   2.أخرى

  :البعد الّنفسي -3

فالبعد الّنفسي مثرة للبعدين " ينعكس البعدان األوليان على البعد الّنفسي للّشخصية وحيّددانه 

الّسابقني يف االستعداد والّسلوك والّرغبات واآلمال والعزمية والفكر وكفاية الّشخصية، بالّنسبة 

 3"ذلك املزاج من انفعال وهدوء، ومن انطواء وانبساط وما وراءمها من عقد نفسيةهلدفها ويتبع 

وهو بعد داخلي غري مرئي، وهو جمموعة من الّصفات يعمد الرّاوي إىل تبيانه بطريقة غري مباشرة 

يف غالب األحيان ممّا يزيد من عنصر الّتشويق لدى القارئ فمثال ملعرفة مرتكب اجلرمية يتتّبع 

  .احللة الّنفسية للّشخصيات فيخرج باحتماالت ميكن أن تكون صحيحة القارق

                                                           
طبيقّية لرواية الزّيين بركات كلية الّرتبية جامعة كركور دار الكتب الّتحليل السيميائي للفن الّروائي دراسة ت ،نفلة حسن أمحد -1

.39ص 2012والوثائق القومّية    

.45املرجع نفسه، ص - 2  

.573م ص2007 - 7ط -حممد غنيمي هالل، الّنقد األديب، دار الّنهضة، مصر - 3  
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لكن هذا البعد ميكن الوقوف عليه من خالل اإلجابة على جمموعة من األسئلة تكون قصد 

  .حتديد وتصنيف هذه الّشخصية من الّناحية الّنفسية، أي ما يسمى باختبارات الّشخصية

  هل الّشخصية متوازنة أم خمتّلة نسبيا؟

  هل هي ذكية أم ساذجة الّتفكري؟

  :البعد الفكري -4

يقصد بالبعد الفكري للّشخصّية انتماؤها الفكري وعقيد�ا الّدينية وهويتها وتكوينها الثّقايف، 

وما هلا من تأثري يف سلوكها ورؤيتها وحتديد مواقفها ووعيها من القضايا العديدة، كّل هذا مينحه هلا 

  . الكاتب

أو ما تقوله من أفكار وبني  ،وهو يؤكد االلتحام الذي تعيشه الّشخصية بني ما تؤمن به   

  .ممارسا�ا

وهو غاية يف األمهّية نظرا للّدور الذي يلعبه يف متكني القارئ من الوقوف على الّرسالة   

  .املضمونّية

  : أبعاد الّشخصّيات في روايات محمد مفالح

  :الهاشمي المشّلحشخصّية  -

  :البعد الجسمي

اهلامشي رجل ذو قامة عاديّة، يناهز الّسبعة والّثالثني من عمره، له عينني بنّيتني، خّده مشوه 

  .وجزء من أذنه اليسرى مبتور بسبب حادث تعّرض له، غّري له حياته وأثّر على نفسيته
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  :البعد االجتماعي

واج والوسطى جتتاز امتحان اهلامشي رجل متزّوج، له ثالث بنات، الكربى مقبلة على الزّ 

البكالوريا، أّما الصغرى فتدرس يف االبتدائي، كان يشتغل يف مصلحة الّشؤون االجتماعّية، ليس 

ينفر من خمالطة «اجتماعي ألنّه كان ينفر كثريا من خمالطة الّناس بسبب خّده املشوه وأذنه املبتورة 

  .1»رواد املقهى

وقت ختّلى عن مالبسه العصريّة، وأصبح يرتدي عباءة مبرور ال«كان رجال أنيقا عصري، لكن 

وذلك بعد انتمائه إىل املتصوفة حيث  2»فوقّية ناصعة البياض ويعتمر قّبعة ال تفارق رأسه الّصغري

  .أصبح زاهدا يف الّدنيا

  :البعد الّنفسي

تعّرض له  مبا أّن اجلانب اجلسمي واالجتماعي هلما دور يف الّتكوين الّنفسي، فإّن احلادث الذي

اهلامشي املشّلح كان له بالغ األثر على حالته الّنفسّية خصوصا أنّه تسّبب يف تشويه خّده، فأصبح 

يتضايق من نظرات اآلخرين ممّا زاده تقوقعا على نفسه وانطوائه والّشعور بالّنقص، نقف على ذلك 

عزلة غريبة تقتات من صربي وتدفعين للّتفكري يف أمور غريبة خشيت أن أقرتفها  «: من خالل قوله

   3»!يف وضح الّنهار وأمام

هذه العزلة اليت تسببت له يف اضطراب نفسي أدى به إىل القّيام ببعض الّسلوكات الغريبة اليت 

مىن، متظاهرا كنت يف أغلب األحيان أضع اهلاتف احملمول على أذين اليّ   «:تظهر من خالل قوله

تظاهره هذا يعكس ضعف شخصّيته وعدم الثّقة بنفسه مما دفعه إىل  4»مبواصلة مكاملة هاتفية

                                                           

.35رواية سفر الّسالكني، ص حممد مفالح،- 1  

.37نفسه، صاملصدر  - 2  

.8نفسه، ص املصدر - 3  

.8نفسه، ص املصدر - 4  
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كنت «: االبتعاد عن الّناس والّتفّرد بنفسه، ولعّل ما يعانيه تسّبب فيه بعض زمالئه حيث قال

 العداء بعدما محلوين أزداد غّما كّلما تذكرت عبد احلليم الّزغيب وغريه من األصدقاء الذين ناصبوين

  . نتيجة ذلك فقد الثّقة يف الّناس 1»مسؤولية بطالة أوالدهم

وكذالك سامهت مطالب العائلة وضغط املسؤولية يف تدين حالته الّنفسّية ورغبته يف الّتمّرد على  

 ما هو فيه، من اضطرابات نفسّية،  لكنه استطاع الّتغلب على نفسه الّضعيفة املضطربة فيما بعد

منذ لقائه باحلاج العريب الّشيلي، الذي ساعده على االنضمام إىل املتصّوفة، حيث أصبح من 

الّسالكني فيها زاهدا عن األمور الّدنياويّة، انعكس ذلك على نفسّيته اليت أحست باهلدوء 

  .والّطمأنينة وعلى زوجته اليت مل متانع على انضمامه إىل املتصّوفة

  :البعد الفكري

أهم األبعاد حضورا يف الّرواية خاصة أّن الكاتب ميّرر لنا من خالله الرّسالة اليت أراد  الذي يعدّ 

وأنا أطالع اجلريدة اليت ختّصص جزءا كبري «بثها، واهلامشي املشّلح رجل مثقف حيّب قراءة اجلرائد 

مشاكل  كان جيد متنفسا حلياته املضطربة عرب اّطالعه على  2»...من صفحا�ا إلعالنات اإلشهار

  .اآلخرين

لقد انتهت أمهيّته مبجّرد إحالة نفسه على الّتقاعد، ألنه أصبح ال يستطيع قضاء حوائجهم،  

كان متمّردا على الواقع ال يهتم بآراء اآلخرين، رغم أّن والده كان فّنانا إالّ أنّه مل يكن يستمع إىل 

ستمع إىل األغاين الّشعبّية أمثال املوسيقى، لكن بعد لقائه ببصايف املايدي اهتم بذلك حيث بدأ ي

  . بالوي اهلواري والّشيخ عبد القادر بوراس فتزّود ببعض املعلومات عن الغناء الّشعيب الّرتاثي

رغم هذا الّتغيري الطّفيف يف حياته إّال أنّه مل جيد راحة البال اليت كان يف طريق البحث عنها، 

قه ذات مرّة إىل احلضرة الّصوفّية، منذ تلك الّلحظة تغّريت إالّ بلقائه باحلاج العريب الّشيلي الذي راف
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حياته وأصبح يهوى الّسفر واالنتقال من ضريح إىل آخر، كان حيس بالّطمأنينة واهلدوء كلما زار 

  .زاوية ما، كما انكب على قراءة ومطالعة الكتب اليت هلا عالقة باملتّصوفة واألضرحة

  :بصافي المايديشخصّية  -

  :الجسميالبعد 

كان بصايف رجل طيب القلب، مديد القامة ضعيف البنية، وجهه مثلث حنيف، حيّب ارتداء 

  .املالبس األنيقة، يتكّلم �دوء عجيب واالبتسامة العريضة ال تفارقه

كان مديد القامة ضعيف البنية حيب ارتداء املالبس، إذ كان «: فقد قال يف وصفه اهلامشي  

وأربطة العنق امللونة من وهران، وكانت طريقة حديثه مجيلة فهو يتكّلم يشرتي بدالته وقمصانه 

�دوء عجيب واالبتسامة ال تفارق شفتيه املنتفختني قليال، يف عينيه الّصغريتني الّسوداويني سحر 

فقد خّصه الكاتب �ذه الّصفات ألنّه كان  1»أخاذ، أحببته منذ الّلحظة اليت تعرّفت فيها إليه

  . لّرجل اهلادئ الذي يطمح إىل الّتجدد، احملب للحياة واملتابع للّتطورات الّتكنولوجّيةعالمة على ا

  :البعد االجتماعي

كان بصايف يشتغل معلما يف مدرسة املسجد العتيق، قبل إحالته على الّتقاعد وال زال يتذّكر 

ر الّتكنولوجيا، كان تلك األيّام وحيكي عنها لزمالئه، حيب االستماع إىل املوسيقى ومتابعة تطوّ 

حيب أّن يعيش العصر، فكان يهتم مبظهره وأناقته، وحيافظ دائما على روحه املرحة وبشاشته، 

أحّب فتاة عصريّة كانت ترتدي سروال اجلينز، كان مهووسا �ا، لكن هذه الفتاة وجدت فيالّرواية  

، رغم معرفهم حّق املعرفة كعالمة على الثّقافات الغربّية اليت أصبحت تسيطر على عقول الّشباب

  .أّن هذه الثّقافة ال تناسب عقيد�م
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بصايف شيخ متشّبث بالثّقافة الّشعبية حيفظ العديد من القصائد واألغاين الّشعبّية، حيث قال 

  .1»أ�رتين معرفته بالّشعر الّشعيب واألغنّية البدويّة«عنه اهلامشي 

ّل ما يتعّلق بالّرتاث الّشعيب ومن جهة وهو شخصية تشكل مفارقة ألّ�ا �م من جهة بك 

يا ولد املشلح أشعر بأنين يف «: أخرى �تم بالعصرنة، كان جد متعّلق باحلياة حيث أفصح قائال

مما يعكس رغبته يف جتديد حياته والتمتع �ا، ويعكس أيضا الّرضا عن نفسه الذي   2»سن العشرين

  .كان ميّيزه عن شخصّية اهلامشي

  :البعد الّنفسي 

كان بصايف رجل طموح مرح يتمّيز �دوئه، وطيبة قلبه وحّبه اخلري جلميع الّناس، كان مهووسا 

بفتاة أصغر منه سّنا، و حيّب االستماع إىل املوسيقى الّشعبّية، اليت كان جيد فيها متعة للّروح 

لن أكف عن الّتدخني « وتفريغا للهموم، ومما يعكس حالته املضطربة هو إدمانه على الّتدخني

  .ألنّه كان ينسيه اهلموم، إن صح الّتعبري كان مسّكن آالمه 3»حىت أزور املقربة

  :البعد الفكري

كان رجال مثقفا، يتمّيز بذاكرته القويّة، يهوى االستماع إىل األغاين البدويّة األصيلة وحيفظها 

فن الّتواصل مع اآلخرين، مما جعله  وكأنّه كان يشّكل حلقة وصل بني احلاضر واملاضي، كان يتقن 

حمبوبا عند اجلميع، كان كثري يرتّدد على مقهى الّسعادة ومقعد القرانيط الذي ميّثل منرب للّصداقة 

  .والّلقاء وتبادل األراء

أراد الكاتب من وراء هذه الّشخصّية تبيان نقاء وصفاء تراثنا العريق الذي البّد من الّتشّبث  

  . به

                                                           

.16رواية سفر الّسالكني،ص حممد مفالح،  - 1  

.17نفسه، ص املصدر - 2  

.18نفسه، ص املصدر - 3  



 ما ال ادال و  اوأم  

~ 100 ~ 
 

  :هواري البنيشخصّية 

  :البعد الجسمي

كان ربعة «: هواري البين رجل أصلع ذو عينني جاحظتني خضراوين، قال  اهلامشي يف وصفه

سوداء وينتعل " بريي"وصدارا حبريا يعتمر قبعة " ابلو مرساي"القامة قوي البنية، يرتدي حّلة 

يب سرتته أشعلها �دوء مثّ من ج" أفراز"صنداال جلديّا بنّيا، وعند شجرة الفيكوس أخرج سيجارة 

تدّل هذه الّصفات على أنّه رجل مشاغب جشع، متمّرد على  1»ثّبت نظارته الطّبية على عينيه 

  .احلياة يرغب دائما يف فرض آرائه

كما يعكس لباسه تأثره الّشديد بالثّقافات الغربّية، وهي شخصّية ترمز إىل الـأثر السليب 

يضا هو متّرده على الواقع، إذ يعكس لنا ذلك أفكاره وطريقة كالمه بثقافات الغري، وما نقف عليه أ

مل خيف سخطه على العهد اجلديد الذي كان يسميه بعهد العوملة «: حيث قال عنه اهلامشي

  .فكان ما مّيزه بني زمالئه هو تسّلط لسانه 2»املتوحشة

  :البعد االجتماعي

مل يكن هواري البين ينعم حبياة هادئة، ألنّه مل يتمكن من بناء عائلة األمر الذي جعله يعيش 

ساخطا على الّزمن، حيث تّزوج مرتني األوىل كانت تدعى كوزيت، تشتغل معّلمة مبدرسة املسجد 

خرى مع والثّانّية هي ممّرضة من والية وهران فّرت هي األ" أنيس"العتيق لكنها هربت منه مع ابنها 

كان كثري احلديث عن   3»نزعة االستهالك«ابنتها فلم يعرف هلما طريقا، كان ميقت الّزمن  ويكره 

  .مدينته، معّربا عن حّبه هلا بوصف مالحمها بدّقة
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أنا احلامل العنيد فلم أختّل عن حيب ألغاين الّشيخ «كان يعشق االستماع إىل األغاين حيث قال 

ويرى املتعة يف احلياة هي احلريّة ونسيان اهلموم كان   1»!د فؤاد الّنجمإمام، كم تسعدين أشعار حمم

  .يلجأ إىل تناول الكحول حىت ينسى واقعه املر اليائس

  :البعد الّنفسي

كان البين يتمّيز جبرأته واندفاعه، وكرهه لزيارة املقابر واحلديث عن األموات، ولعّل سبب ذلك 

  .عنهماحزنه على والديه الّلذين عاش بعيد 

كما  كان منطويا على نفسه، ال يبوح عن مشاعره بسهولة، يفّضل نسيا�ا بالّسكر واالستماع 

  .إىل األغاين

  :البعد الفكري

كان رجال بسيطا يف تفكريه يكره مجاعة املتصوفة ويرى كالمهم عن األضرحة هراء ال أساس له 

اجلرائد بالّلغة الفرنسّية، فقد قال عنه  من الّصحة، حيّب االطالع على الثّقافات الغربّية  وقراءة

كان شديد الّتشبث بأفكاره صحيحة   2»أخرج من جيب سرتته جريدة بالّلغة  الفرنسّية«: اهلامشي

أم خاطئة، كما كان ينظر إىل حبث عاشور أنّه مضيعة للوقت، يف رأيه من سيهتم يف زمن كهذا 

  .�ذه احلكايات العتيقة

  :الّشيليالحاج العربي شخصّية 

  ):المادي(البعد الفيزيولوجي

شيخ ذو بشرة مسراء غامقة، يرتدي جالبة ملف خضراء، ويلف رأسه الّصغري بعمامة صفراء 

  . توتّية وينتعل بلغة جلديّة بيضاء
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  :البعد االجتماعي

العريب الّشيلي شيخ متزّوج من امرأة امسها بدرة، رافقته طوال حياته مبّرها وحلوها، كان كثري 

آه لو كانت يل القدرة على تغيري «: لّتذمر من الّزواج ألنّه يف رأيه حيّد من حرّيته حيث قالا

حيايت، الخرتت حياة العزوبّية، العائلة الّصاخبة حولتين إىل سجني، ولو حضرات الزّاويّة الفاحتويّة 

ل كاهله يعكس لنا هذا جانبا من شخصّية العريب الّشيلي متمثل يف ثق 1»ملت بسكتة قلبية

  . بتحمل املسؤولّية، خاصة أّن أوالده مل يساندوه يف حتمل مشقة احلياة

شيخ متدّين حمافظ يعيش حياته بعيدا عن مفاتن الّدنيا، زاهد فيها يرغب يف رضوان الّله 

  .استطاع أن يتجاوز متاعب الّدنيا، حيب الّسفر والتّنقل من مكان إىل آخر

  :البعد الّنفسي

تأسيسا على أوصافه املاديّة واالجتماعّية، يظهر لنا أّن حالته الّنفسّية مضطربة ملا يعيشه من 

إّنين أشعر برغبة يف الّتحليق بعيدا عن «: ضغوطات يف حياته العائلّية يظهر ذلك من خالل قوله

مبا قّدره له  راض 2»هذا الواقع املر، والّذوبان يف عمق الفضاء الفسيح الذي مل يعد حيّده أي أفق

  .   الّله، يعيش يف طمأنينة وهدوء، ناتج عن إميانه الكبري

  :البعد الفكري 

رجل متدّين ميلك ثقافة دينّية واسعة، حيّب الّسفر وزيارة الّزوايا واألضرحة الّدينّية، ال جيتمع 

ات وهناك من يقول بزمالئه كثريا، ألّ�م ال حيّبون اهتمامه بزيّارة األضرحة، ويعتربو�ا من املكروه

  . عنها أّ�ا شرك بالّله
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  :ةرابح الّلمشخصّية 

  ):المادي(البعد الفيزيزلوجي 

الشيخ رابح الّلمة ذو رأس غليظ وحلية كثة بيضاء ويضع نظّارات طبّية، يرتدي عباءة بيضاء من 

يبدو من هذه األوصاف أنّه شيخ  1الّسعوديّة، ويعتمر قبعة بيضاء من صنع صيين،" الّدفة"نوع 

 .حمافظ، شخصّيته هادئة رغم ما يعانيه من اضطراب يف عائلته بسبب رغبته يف الّزواج من املطّلقة

  :ومما ورد أيضا يف الّرواية يف وصفه ما يلي

  ...ظهر شيخ حنيف ذو قامة قصرية وهو حيمل حتت إبطه اليمىن مقعدا خشبيا صغريا«

الّسعوديّة، ويعتمر قبعة " الّدفة" طى وئيدة، يرتدي عباءة بيضاء من نوع كان الّشيخ القادم خب

  .تدّل هذه األوصاف على أنّه هادئ كثري الّتفكري 2»بيضاء من صنع صيين يغطيها شاش خليجي

  :البعد االجتماعي

متزّوج من امرأة هادئة طيبة أجنب منها أوالد وبنات، رغم أنّه فقد أحد أبنائه الذي قتل يف 

بال الونشريس، زوجته نوارة مازالت تتأمل على فراق ابنها ومل تنسى قصته، هذه األخرية اليت ج

ثارت عند معرفة أّن زوجها خيو�ا مع نبيلة الّروخة املطّلقة اليت تصغره سّنا، غضبا على زوجها 

  .الذي مل يبايل حبالة زوجته ومشاعرها، لكن رغم ذلك مل حيّقق مراده

  :البعد الّنفسي

عاين الّشيخ من اضطرابات دفعت به إىل الّرغبة يف جتديد حياته مع امرأة أخرى، هذه اليت ترمز ي

إىل مفاتن الّدنيا وأهوائها، وما رغبة الّشيخ إّال عالمة على اخلطر الذي يهّدد ا�تمع اجلزائري 

  .ويرتّبص عقائده وعاداته
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  :البعد الفكري

حيب االحتكاك بزمالئه وأصحابه ويتبادل معهم  شيخ مثقف متدّين متمّسك بدينه وأصالته،

  .األراء حول املستجّدات الّسّياسّية واألمور الدينية والّدنياويّة

  :  عاشور الزّكريشخصّية 

  :البعد الفيزيولوجي

شيخ بدين يرتدي حّلة رماديّة وقميصا أزرق وربطة عنق «رجل مثّقف ينتمي إىل عائلة عريقة، 

  .، يبدو من شكله رجال مرتبا أنيقا عصري1»وينتعل حذاء أسودمحراء ويعتمر طربوشا 

  :البعد االجتماعي

عاشور رجل عقيم ال ينجب األوالد تزّوج بغزالن البنت الوحيدة للّشاوش عصمان، امرأة طّيبة 

صربت على العيش معه رغم عقمه، فتعلقت برتبّية القطط واالهتمام �ا اليت كانت تعّوضها عن 

  .بالّنقص والوحدةإحساسها 

  :البعد الّنفسي

كان عاشور رجال عقيما الينجب األوالد، األمر الذي أثّر على حياته ودفعه إىل االهتمام 

بالبحث عن تاريخ عائلته العريق الّضائع واملتعّرض للّنسيان واالندثار، فكان هذا األمر يأخذ 

ممّا حّطم معنويّاته وجعله ييأس نصيب األسد من تفكريه وحياته، وجعله عرضة لسخرية الّناس 

  . ويتخّلى عن هذا احللم الذي أدخله يف عزلة
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  :البعد الفكري

: رجل مثّقف مهووس بالتّاريخ، والبحث عن تاريخ عائلته العريقة وهذا ما نفهمه من قوله

لكّنه  1»أنتمي إىل عائلة علمّية عريقة، أسهمت يف إثراء تاريخ اجلزائر وحضارة األّمة اإلسالمّية«

  .سرعان ما فشل وتراجع عن حلمه الذي أرهقه وجعله سخريّة اآلخرين

  :شخصية ساجّية

  ):المادي(البعد الفيزيزلوجي 

العشرين من عمرها، متلك مجاال هادئا، عيناها مكحّلتان وواسعتان، ساجّية هي فتاة أنيقة، يف 

داللتها بشخصيتها، إذ تعكس شعرها لونه أسود، مسراء، وأسنا�ا صفراء، كّلها أوصاف ترتبط 

اجلانب األنثوي اإلغرائي، أّما عن لون أسنا�ا فيدّل على إدما�ا على الّتدخني، فتاة لعوب متمّردة 

ما : لوت رقبتها الّطويلة ّمث سألتين. اتسعت عيناها«:حيث قال معمر يصف حركا�ا اإلغوئّية

  .ا وعادا�اوهو ما يدّل على حترر هذه الفتاة من تقاليده 2»امسك؟

  :البعد االجتماعي

ساجية من عائلة بسيطة، تعيش مع أّمها مبفردمها بعد مقتل أبيها، حيث جاء يف نص الّرواية 

كان مهاجرا وأعتقد . امسه عصمان الرّاقد. أصيبت بصدمة منذ مقتل والدها يف مدينة مرسيليا«

مل تلتحق باملدرسة، �تم مبظهرها اخلارجي، متمّردة على عادات  3».أنّه من قرية قريبة من منطقتك

  .ا�تمع متحّررة يف لباسها، حتّب الّتظاهر بالثّراء
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  : البعد الّنفسي

ساجّية فتاة متهورة تعيش نقصا يف حيا�ا حتاول سّده بالّسفر والّرتحال مع سائقي الّشاحنات 

  .األبوةوكأّ�ا تنتقم من احلياة اليت حرمتها نعمة 

  :البعد الفكري

بسيطة يف تفكريها ثقافتها حمدودة ال تتعّدى الوسط الذي تعيش فيه، تعرف القراءة والكتابة،  

  1»تعلمتها يف اجلامع على يد إمام مهاجر مغريب األصل، كان ال يتقن الفرنسّية«: حيث قالت

   .فرنسية يف حوارها مع معمرات الرغم أّ�ا مل تتعّلم الفرنسّية إالّ أّ�ا كانت تتلّفظ ببعض الكلم

  :سعاد القمحّيةشخصّية 

  ):المادي(البعد الفيزيزلوجي 

ة متفّتحة فنانة حتّب الطّبيعة اليت تتفّنن يف جتسيدها باحلفر والّنقش، متحّجبة حيث سعاد امرأ

غطت شعرها الفاحم مبنديل أبيض، وانتعلت احلذاء اجللدي األسود ذا الكعب «: ورد يف وصفها

ابتسمت لنفسها حني الحظت يف مرآة الّرواق العريضة أّن وجهها الّدائري ازداد إشراقا، . العايل

تعكس لنا هذه األوصاف فرح سعاد اليت الزالت حتافظ  2»تغّريت حيا�ا تفتحت كوردة الرّبيع

  .ريةعلى مجاهلا حبيا�ا املتجّددة، وكأّن احلياة منحت هلا فرصة لتغيري نفسها بكّل حيوية وح

  :البعد االجتماعي

سعاد تنتمي إىل عائلة بسيطة، طّلقها زوجها بعد أن علم أّ�ا عقيمة الميكنها إجناب األطفال، 

شعرت سعاد «:لكن طالقها مل يؤثّر عليها ألّ�ا مل تكن راضية على حيا�ا معه حيث قال الّسارد
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ا رضيت بالعيش مع محدان اخلّضار 
ّ
وما يعكس عدم  1»يف قرية نائّيةالقمحّية بأّ�ا تسّرعت مل

تأثرها بالّطالق هو اهتمامها مباشرة بعد طالقها، بتطوير هوايتها املتمثّلة يف احلفر على اخلشب 

  .والّنقش على الّزجاج

بدأت «: إّن ما غّري حيا�ا وبّث فيها الّسعادة هو عالقتها مع يونس الورّاق حيث قال الرّاوي

 2»ونس الورّاق يف عامل جديد كّله حب وفن ورغبة يف احلياة املتحّررةسعاد القمحّية مشوارها مع ي

والعقاقريي ) احلاجة صفّية(هذا احلب الذي تعيشه متحّدية كّل من يعارض ذلك مثل والد�ا 

  . الذي مل تسلم من لسانه الّسليط

  :البعد الّنفسي

فنية للحياة والطّبيعة اليت سعاد فتاة متزنة، مرتاحة نفسيا، حتب احلياة متفائلة متتلك نظرة 

  . جتّسدها من خالل فّنها

  :البعد الفكري

رغبتها يف «حتسن سعاد القراءة والكتابة، كانت �تم بفن احلفر والّنقش، األمر الذي يفّسر 

تعميق معارفها حول احلفر والّنقش، أهدى إليها جمّالت وكتب عن الفن الّتشكيلي والّنحت 

على حفر حيوانات تعيش يف غابات اجلبل األخضر والونشريس والّتجسيد واحلفر وشجعها 

وحتّب أيضا االستماع إىل املوسيقى اليت أخذت بعض املعلومات عنها من يونس  3»والّظهرة

  .الورّاق، إضافة إىل اجنذا�ا أيضا إىل مطالعة الكتب وا�ّالت خاصة تلك اليت على صلة بفّنها
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  :شخصية جعفر النوري

  ):المادي(زلوجي البعد الفيزي

لقب جعفر النوري بالرجل الصامد، ألنه متكن من جمارات متاعب احلياة، ميلك متجر العقاقري 

تنهد جعفر النوري وهو يضع يديه اخلشنتني شاشية محراء، أصبح يعتمرها «له عينني جاحطتني 

تعكس هذه  1»منذ عودته من البقاع املقدسة، وحركها على اجلهة اليمىن من  رأسه الضخم

  .املواصفات مدلول الشخصية اخلشنة والعصبية، وتفكريه املثقل باحلقد والكراهية واحلسد

  :البعد االجتماعي

نفيسة (وبنتني ) عالل(وابن ) خنلة(جعفر نوري شيخ بسيط، رب عائلة تتكون من زوجة 

يراقب حركات  جيين قوت يومه متجر العقاقري الذي كان مسكنه الثاين، ميكث فيه كثريا) ومسية

  . جريانه حبيث ال خيفى عليه شيء

  :البعد الّنفسي

ذو شخصية عصبية، متسرعة خشنة وعدوانية، غيور من كل ناجح يف حياته،  جعفر النوري

وهذا الصباح «يهتم كثريا بشؤون غريه، يراقب يتنصت، رغم ذلك ميلك قلبا حنونا، اجتاه أبنائه 

ابنه الذي  2»متاسك، ومل يسمح للّدموع أن تبلل عينيه تذكر ابنه عالل فانقبض قلبه، ولكّنه

  .اختفى خمّلفا وراءه إشاعة، فراره مع سعيدة ابنة عمر الّرمسي إىل إسبانيا

  : البعد الفكري

جعفر الّنوري من مواليد حي املنحدر، تعّلم مبدرسة حي القلعة  «ممّا ورد يف الّرواية عن تعليمه 

بائع متجّول، اسكايف، : دائي مثّ ختّلى عن الّدراسة ليشتغل يف مهن عديدةإىل غاية الّسنة الثّالثة ابت
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 1»حالق، دهان مث فتح مبسكنه متجرا للعقاقري وكان ذلك بنصيحة من عّمه بوعبد اهللا العقاقريي

وألنه مل يتمكن من متابعة دراسته، شكل ذلك له عقد نفسّية يعكسها من خالل هجومه على 

  .ة وكّل من خيالفه يف الرّأي، ألنّه كان يرى يف ذلك إنقاصا من شأنهأصحاب املناصب العاليّ 

يعمل املؤّلف على االهتمام بأبعاد الّشخصية حيث تظهر للمتلقي وكأّ�ا كائن حّي رغم 

ورقّيتها، ألّن هذه األبعاد هلا أمهية كبري يف جذب املتلقي ودفعه إىل اكتشاف الشخصية وحتديد 

عليها وعلى القيمة اليت تدّل عليها سواء كانت ممثلة يف كائن حي أو يف العالمات اليت حتيل 

  .مكان أو شيء ما له دور البّد من الوقوف عليه

 :مدلول الّشخصية -2

إّن حتديد مدلول الّشخصية يتوقف على جمموعة من العناصر املتعّلقة بعملية وصف بنية 

، حبيث ميكن هلذا املدلول أن يكون عبارة 2»كمورفيم متقّطع«الّشخصّيات داخل العمل الّسردي 

عن مجل تتلفظ �ا الّشخصية تكشف لنا فهواها، فتعكس لنا صور�ا أو يتلفظ �ا عنها من طرف 

الرّاوي أو من الّشخصيات األخرى املساعدة أو املعارضة هلا أو هو جمموعة من األوصاف 

  .ووظائف الّشخصية وعالقا�ا بغريها من الّشخصيات األخرى

مفهوم مدلول الّشخصية انطالقا من وظائف الّشخصية  )Hamon(لقد حّدد هامون  

  3 :وعالقا�ا فوضع لذلك ترسيمة خاصة بوظائف الّشخصية وهي مكونة من ست حماور 

  .احلصول على مساعدة -

  .توكيل -
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  .قبول الّتعاقد -

  .احلصول على معلومات -

  .احلصول على متاع -

  . مواجهة ناجحة -

ال حيتفظ «بناء على هذه الوظائف ميكن معرفة ما تّدل عليه هذه الّشخصيات فربوب مثال     

 .1»من مدلول الّشخصية سوى بوظيفتها

فشخصّية اهلامشي عندما ثارت على منطّية حيا�ا، مل يكن إّال بدوافع شكلت يف طريقها دفعا 

ن الّنظر إىل خمّلفات املاضي، ومن بني ما إىل بلوغ مبتغاها وهو الّتحليق يف مساء فسيحة حبريّة دو 

  :كان مرسال لرغبته هو ما سنقف عليه من مدلوالت هلذه امللفوظات

كنت أفّضل الّسري احلثيث «شعوره بالوحدة واالنطواء الذي قّيد حياته بسبب احلادث األليم  -

  2»هم يف الّشوارع واألزقة الّضّيقة حّىت ال ألقى أصدقاء وزمالء سابقني ال أحبّ 

ختليت عن الوظيفة اليت اعتقدت أّ�ا كانت عاملي الوحيد، «رغبته يف الّتحّرر من الوظيفة  -

  .اليت أثقلت كاهله 3»وهي يف احلقيقة كانت سجنا خطريا دفنت فيه كّل أحالمي

كم يشقيين شعوري بالعجز عن جتسيد مثل هذه «الّرغبة يف الّتحّرر من الّشعور بالعجز  -

  .الذي أصبح يسيطر عليه 4»نيفةالّرغبات الع
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مبجّرد حصول هذه الّشخّصّية على نقاط مساعدة كلقائها ببصايف املايدي الذي بث فيها نوعا 

من الّتحفيز واحليويّة، وقدرة على القّيام أمكنتها من أن تدخل يف املواجهة رغم ما ستتلّقاه من 

  .ظروف معارضة

ساعد على حتديد املدلول سواء بشكل ظاهر أو أّما فيما خيص العالقات فهي األخرى ت    

حمايث مبين على مبدأ الّتقابل واالستبدال ضمن بناء ثنائي يضّم وظيفتني أو عاملني، وهو نفس 

املبدأ الذي اتّبعه غرمياس يف بناء برناجمه لتحليل الّنص الّسردي على املستويني الّسطحي والعميق، 

أو عامل هلا دور تسهم به يف إحداث الّتحوالت داخل  مبّينا أّن الّشخصية سواء كانت ممثل

الربنامج الّسردي أو اخلطاطة الّسردية، وحّىت يف عالقتها بباقي العناصر، ذلك أّن عالقة شخصية 

ما بشخصيات امللفوظ األخرى من شأ�ا توضيح املدلول وإبراز مساته وفق روابط الّتشابه 

   1.واالختالف

ي املشّلح يف عالقتها ببصايف املايدي تربز لنا نوعا من الّتأثر والّتأثري، فمثال جند شخصّية اهلامش

فاهلامشي الذي كان يعيش نوعا من االضطراب واالنغالق جيد يف بصايف الذي ينعم بصفاء الّذهن 

كانت بداية تغّريي هذا، منذ الّلحظة اليت «نوعا من بذور األمل اليت دفعت به إىل الّتغّري والّتفاؤل 

وحّىت  2»الذي صرت أقضي فيه بعض الوقت" الّسعادة"تقيت فيها بصايف املايدي وأنا يف مقهى ال

مقهى الّسعادة وشهر " (اهلامشي"الّزمان واملكان يفضي بنوع الّداللة اليت تشحن �ا شخصّية 

) مارس(تدّل على سعادة اهلامشي �ذا الّلقاء الذي غّري جمرى حياته أّما الّشهر" فالّسعادة) "مارس

  .الرّبيعي فيدّل على اإلزهار والّتفّتح والّتغّري، وهو ما حدث مع اهلامشي

ويليك (إّن الّشخصية ليست عبارة عن شكل فارغ أصم ال حياة فيه وإّمنا هي حسب     

عالمة  3»تتوّلد من وحدات املعىن فقط وليست إّال نتيجة للجمل امللفوظة منها وعليها«) ورين
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له، ذلك أّن الّروائي أثناء رسم شخصياته حياول أن حيشد عربها أكرب كمية من حتيل على ما حتم

القيم والعناصر واملالمح الّنفسية والّسلوكية اليت يراها منحدرة إىل الفرد من ا�تمع لتصبح 

  1.الّشخصية بالّتايل نافذة ميكن الّتطّلع منها إىل مساحات واسعة من الواقع احليايت

ّشخصية حنّدده من خالل ما ميّيز الّشخصية من صفات وأوصاف تتفرد �ا عن وهذا املنح لل  

غريها، نقف عليها عرب معاينة للملفوظ وما حيمله من دالالت حتيل على مدلوالت، ويف هذا قّدم 

  :لنا هامون ترسيمة خاصة بصفات الّشخصية تتضّمن أربعة حماور بسيطة موضوعا�ا 

   2.ديولوجيا، الّثروة اجلنس، األصل اجلغرايف، اإلي

وهذه الصفات هي صفات خاصة بالّشخصّيات ميكنها أن تتطابق مع صفات ممّيزة   

لشخصيات أخرى من نفس احلكاية، فمثال اجلنس ميكن أن جند تشابه أو اختالف فيه بني 

  .الشخصيات أي شخصيات من نفس اجلنس أو شخصيات خمتلفة يف اجلنس

شرب الّشيخ قهوته وهو يدّخن «" بصايف املايدي"شخصّية  فمثال نأخذ من بني ما سرد عن

لبيع العطور وراح " الوردة"أخرجها من جيب سرتته ّمث التفت حنو جهة حمّل " مالبورو"بسيجارة 

من خالل هذا امللفوظ نتعّرف على شخصّية بصايف الذي يتمّيز  3»يرتّمن بأغنّية من الطّرب البدوي

وتات، هذا اهلدوء الذي يستمّده من سيجارته اليت يفرغ فيها كّل �دوئه رغم ما يعانيه من مكب

مفرزاته الّسلبية، أّما عن التفاته إىل حمل وردة فهو يظهر رغبته يف جتديد حياته وتغيريها، وربط 

  . تعّلقه بالفتاة بالغناء البدوي يدّل على شّدة شغفه �ذا الّلون املوسيقي الّشعيب العريق

ضا دورها يف استحضار مدلول الّشخصية الذي يبدو وكأنّه غائب اليتم وجند للقراءة أي  

فالّشخصية هي نتاج القراءة وهي عالمة ممتلئة يتوقف حتيينها على خمتلف «استحضاره إّال �ا، 

                                                           

.100م الّدار البيضاء املغرب ص2003 1الّلغة الّسردية ، طفضل صالح ، سرد اآلخر األنا واآلخر عرب  :ينظر - 1  

.321الّشخصية يف الّسيميائيات الّسردية،  ص ،معّلم وردة: ينظر - 2  

.15رواية سفر الّسالكني، صحممد مفالح،  - 3  
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الّسياقات احمليطة �ا من جهة وعلى دور القارئ من جهة أخرى، ألّن هذا األخري يعمل على 

يا ولد املشّلح أشعر «فعندما نقرأ مثال هذه العبارة  1».للّدال احلاضراستحضار املدلول الغائب 

  :نعطي مدلوالت هلذه الّشخصّية من بينها 2»بأّنين يف سّن العشرين

  .حّب املغامرة -

  .الّرغبة يف عودة الّشباب، وبالتايل جتديد احلياة -

  .حّبه وتعّلقه باحلياة -

  .جيايبهدوء حياته، وصفاء ذهنه والّتفكري اإل -

لكن هذه القراءات ليست قياسّية وإّمنا هي متواترة من قارئ آلخر، فالقارئ حني يبدأ يف    

القراءة يبدأ يف فّك الّشفرات اليت حتملها الّلغة، هذه الّشفرات اليت يعمل الكاتب على بثها يف 

أويل، وهي اليت نّصه بلغة بسيطة مفهومة لكّنها يف الوقت نفسه مرّكزة وحتتاج الّتمعن والّتحليل والتّ 

حتيل على مدلوهلا، فحسب فيصل األمحر حني نعترب الّشخصّية مبثابة مدلول، فإنّنا سنكون إزاء 

عملية داللّية ينتجها الّنص ويقوم بتفسريها القارئ فاملدلول إذن يولد حني حصول عملّية 

  .ويتنوّع بتنوّع القراءات3التّلقي

ة الفهم والّتأويل ممّا يسمح للقارئ ببناء تصور خالصة ذلك أّن الكاتب يرتك للقارئ حرّي

خاص به عن الّشخصية، وهذا الّتصور خيتلف من قارئ آلخر، وبناء على كّل ذلك نستنتج أّن 

  4 :الّتعامل مع مدلول الّشخصية سيّتم من خالل ثالث مصادر إخباريّة

  .ما خيرب الرّاوي -

                                                           

.320معّلم وردة، الّشخصية يف الّسيميائيات الّسردية،   ص - 1  

.17ص رواية سفر الّسالكني،حممد مفالح،  - 2  

.218األمحر فيصل ، معم السيميائيات ص :ينظر - 3  

.51ص1991،  1حلميداين محيد ، بنية الّنص الّسردي من منظور الّنقد األديب، املركز الثّقايف العريب، ط: ينظر - 4  
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  .ما خترب به الّشخصيات  -

  .من أخبار عن طريق سلوك الّشخصياتما يستنتجه القارئ  -

، بل فيه هذا يعين أّن الوقوف على مدلول الّشخصية ليس معطى جاهزا ظاهرا ال لبس  

الّشخصية حتىي داخل املتلّفظ به اّلذي ال ميكن التماسها إّال بالغوص يف األنساق احلاملة هلا، هلذا 

الّشخصيات ذاته أو القارئ، لذلك  هي عنصر مرن داخل العمل الّسردي يتشّكل من الرّاوي أو

وهي أداة لتنشيط وحتيني ذاكرة  1»الشخصية هي دائما وليدة مسامهة األثر الّسياقي«تبقى 

  .القارئ

إّن الّسيميائيات تعاملت مع الّشخصّية على أّ�ا مبثابة الّدليل الّلساين الذي له وجهان دال   

ظر الّسيميائي خيتلف عن املدلول الّلساين كو�ا ومدلول، رغم أّن مدلول الّشخصّية من وجهة النّ 

ليست معطى ثابت ميكن أن نتعّرف عليه بسرعة، بل إّ�ا تتكّون بفعل العالقات اليت حتكم بىن 

الّدالالت املفردة يف الّنص ال «وهذه العالقات هي بؤرة حتليل الّنصوص، ذالك أّن  2.الّنص

أي أّن املعىن  3»مستوى املدلوالت وليس على الّداالتفالّنص متكامال على : تشّكل داال مشوليا

  .يتّم من خالل تتّبع املدلوالت وفق خطاطة معّينة

  :مدلول نسق العنوان والّشخصّية

هو ما «إّن الغالف والعنوان مها الوجه الثّاين الذي يقرأ من خالهلما مضمون الّنص، فالعنوان 

من خالهلا القارئ إىل عامل الّنص ليتعّرف على خباياه يعلو الّنص، إنّه البوابة األوىل اليت يلج 

                                                           

.36هامون فيليب ،سيميولوجية الّشخصية الّروائية، ص - 1  

.219األمحر فيصل ، معمجم السيميائيات، ص: ينظر - 2  

.73حسنب مجعة اآلداب األجنبية ص.د: عند روالن بارت، تر) علم األدب(تودوروف خريستو ، نقد مفهوم  - 3  
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فهو عنصر مرّكز ومكّثف حياول الكاتب من خالل اختّياره مّد جسر العبور إىل عمق  1»وأسراره

  .الّنص، لذلك غالبا ما يضع القارئ عالقة بني العنوان وما يفهمه من قراءته

  :رواية سفر الّسالكين

حياة سبع شيوخ جيتمعون حول مقعد قدمي، حيمل ذكريات عن تروي هذه الّرواية يف جمملها 

ماضيهم، وكأنّه شاهد عيان عن تغّري أحواهلم، وهؤالء الّشيوخ رغم اجتماعهم إّال أّ�م خيتلفون يف 

املسالك والّتوّجهات، فكّل شيخ كان يبحث عن حرّيته، إّما يف جتديد حياته مع امرأة صغرية أو 

عن كّل مرتذالت احلياة، وصف لنا الكاتب صراع كل واحد منهم الّتحليق يف عامل يسموا 

لالّتصال مبا يرغب فيه، لكّنهم يف الّنهاية حّلقوا من دار الّدنيا �مومها إىل دار اآلخرة ساحبني يف 

  .فضاء اهلدوء واالستقرار

ملسالك واملضمون، جند أّن العنوان ما هو إّال وصف " سفر الّسالكني"إذا قارنّا بني العنوان

املشايخ املختلفة اليت انتهت باستقرارهم يف دار احلّق، رغم أّن لفظة الّسالكني ترتبط بشكل خاص 

اليت عشقت الّتجّول بني املعامل واألضرحة " اهلامشي املشّلح"بالّصوفّية أي بالّشخصّية احملوريّة 

ه بعيدا عن مهوم الّدنيا اليت الّصوفّية حبثا عن لّذة ومتعة الّتعّبد اليت وجد فيها نشوة محلت جسد

  .أثقلته، ووردت يف صيغة اجلمع للّداللة على الّسالكني الذين دأب على الّتنقل بينهم

أّما عن صفحة الغالف فهي حتوي صورة لرجل يقف على أرض مشّققة، يضع يده على خّده 

يحة، تأويل ذلك أّن فوقه محامات لو�ا أبيض يف مساء فس حتوموأذنه اليسرى ال تظهر يف الّصورة، 

  .الّرجل هو اهلامشي املشّلح الذي تنقل من ضريح إىل آخر حىت حفظ كّل معامل مدينته

                                                           
سليم بركان، النسق اإليديولوجي وبناء الّداللة يف الّنص الّسردي رواية ذاكرة اجلسد ألحالم مستغامني منوذجا، دراسات  -4

.198األديب يف اجلزائر جامعة وهران، صخمترب اخلطاب  2008 6جزائرية، العدد    
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أّما عن تشققات األرض ماهي إّال داللة على معرفته بكّل منطقة من مناطق وطنه واحلمامات  

ات البيضاء ملا وجدته هي الّشخصّيات اليت انتقلت يف �اية الّرواية إىل رمحة الّله، رمز هلا باحلمام

  .وقوفه يف وسط يدّل على بلوغه اهلدف الذي كان ينشده. من سالم وراحة يف الّسماء

  

  

  :هوامش الّرحلة األخيرة

  لعّل ما يستوقفنا يف هذا العنوان هو كلمة هوامش وعالقتها بالّرحلة وملاذا األخرية؟

عنها بإشارات اّتصلت بشكل مباشر إّن هذه األمساء تنفتح على دالالت متعّددة ّمت الّتعبري 

بالّشخصّية احملوريّة، هوامش هي احلواشي أو األطراف املتدخلة يف الّرحلة، وقد ارتبطت كلمة رحلة 

كتاب يصف فيه الرحلة ما شاهده من مآثر يف أثناء سفره، كما : باألدب مثال رحلة ابن بطوطة

تتناول انطباعات املؤلفة عن رحالته يف  جمموعة اآلثار األدبية اليت) آداب:(جند أدب الرحالت

   1.بالد خمتلفة وقد يتعرض فيها لوصف ما يراه من عادات وسلوك وأخالق

فالرحلة تعين كما هو معروف عند اجلميع االنتقال احملّمل من مكان إىل آخر، أّما األخرية هي 

  . الّرحلة اليت يأيت بعدها ثبات أي ال انتقال

البرتول بعني أمناس الصحراوية، متكفل بنقل املؤن من الغرب إىل معمر هو عامل بورشات 

الصحراء، ارتبط اسم معمر بالتعمري أي محل السلع والّرتحال �ا من مكان إىل مكان، لذلك  

  .كانت لداللة العنوان عالقة مباشرة مبدلول شخصية معمر وحيثيا�ا يف منت الرواية

  :ة للعنوان فنأيت على شرح اهلوامش التايلأما إذا عدنا إىل دوال الكلمات املكون

                                                           

.10/05/2016: تاريخ االطالع.  www. Almaany. Com ar dicta r/ar : ينظر املوقع  -   1 
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  :هوامش مجع هامش مشتقة من الفعل مهش حيث جاء معىن مهش املعجم الوسيط

مجعه :حترك ليثور والشيء مهشا:أكثر الكالم يف غري صواب والقوم حتركوا، واجلرد: مهشا: الرجل

  1.علق على هامشه ما يعن به: الكتاب) مهش(

أثارا نفسية وخيمة جعلته يثور على وضعه، ويتحرك بإكثار انتهت رحلة معمر خمتلفة 

الكالم يف غري حمله، خاصة مع مسؤوله عبد السالم حسين، الذي رغم صرامته وقدرته، اليت ختوله 

على اختاذ قرار يعاقب فيه معمر إال أنه أىب ذلك من باب اإلنسانية، وشفقة على معمر اجلبلي 

يف رحلته هذه . مله من ضغطات شكلت هوامش ما آل إليهالذي ساءت حالته نتيجة ما كان حي

  .ختم �ا مشوار عملهاليت سجلت كآخر رحلة 

 :الشخصية ماطأن

إّن الّشخصية يف الّرواية بطبيعة احلال ليست واحدة وإّمنا هي تتنوع، حسب الّدور الذي     

والوظيفة املنوطة إليها أي من خالل الفعل املسند إليها ضمن الّسياق الّسردي، فإذا كان  يلبسها

 بالّنقد يصف الّشخصيات حبسب أطوارها عرب العمل الّروائي، ذلك ألّن الّشخصية تتغري حس

نصادف فإذا هناك ضروب من الّشخصيات، حبيث «عملية انتقاء الكاتب لشخصياته، 

اليت تصاديها الّشخصية الثّانوية اليت تصاديها الّشخصية اخلالية من ) ةالرّئيس(الّشخصية املركزية

، كما نصادف الّشخصية املدّورة والّشخصية )personnage de comparse(االعتبار 

  .2»املسّطحة

إىل الّشخصية املرجعية واإلشارية واالستذكارية حسب تصنيف فيليب هامون، كما  إضافة

  :سوف نلقي الّضوء عليها فيما يلي

                                                           

.10/05/2016: تاريخ االطالع  www. Maajim. Com /dictionary : ينظر املوقع -   1  
 .129ت ص.ط د.دار الغرب للّنشر والّتوزيع، دمرتاض عبد امللك ، يف نظرية الّرواية حبث يف الّتقنيات السرد،  -  2
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  :ةالّشخصّية الّرئيس -1

أكثر من الّشخصيات األخرى، وهي تتمّيز أيضا دالليا  هي الّشخصية اليت يكون هلا حضورا 

وغالبا ما ) القيم(أّ�ا متلك أكرب عدد من األفكار يف كو�ا األكثر فاعلية يف الّرواية إضافة إىل 

متتلك أساليب مميزة «اعد واملضاد يف الوقت ذاته، فهي تدافع عن هذه القيم مع حضور املس

للّتعبري عن نفسها، إّ�ا متتلك امسا، بينما أي شخص آخر ليس كذلك، إّ�ا الّشخصية الوحيدة 

متلك بعض األساليب اليت متّكنها من إحداث  هاجتعل 1».اليت تكون متصلة مبواقف أخالقية معينة

  . الّتحوالت، وتوجيه املسارات إّما حنو حالة اتصال أو حالة انفصال

ة بارزة من خالل أفعاهلا ومواصفا�ا وغالبا ما تكون الّرواية تكون الّشخصية الرّئيس يف   

على القيم اليت تنادي �ا عرب فكه مشخصة هلا كينونة معينة، فيسهل على القارئ الّتعّرف عليها و 

لشفرات امللفوظ الّسردي، فهي شخصية الفتة لالنتباه، ذلك أّن األحداث يف الّرواية قد ترتكز 

حول شخصية واحدة، تفرض وجودها ونفوذها على باقي الّشخصيات و على األحداث، وتكون 

  .لّروايةأكثر بروزا من خالل بعض الصفات واالمتيازات اليت متنحها هلا ا

الذي اعترب الّشخصّية  :اهلامشي املشّلحيف " سفر الّسالكني"ة يف رواية رّئيسالّشخصّية المتثلت 

احملوريّة يف الّرواية الذي تدور حوله أحداثها ويشّكل وحدة أساسّية تتدخل حبضورها يف مجيع 

  .األحداث

من نصيب معمر اجلبلي، الذي  فكانت اهليمنة على األحداث " هوامش الّرحلة األخرية"أّما يف  

  .كان الشخصّية احملوريّة مبا اضطلع من أفعال وحتريك للمسار الّسردي

                                                           
م 1،2012باسم صاحل، دار الكتب العلمية بريوت،ط. د. جريالد برنس، علم الّسرد الّشكل والوظيفة يف الّسرد، تر -  1

  .100ص
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شيخ متقاعد يعيش يف : فكانت عيسى اجليب" مهس الّرمادي"ة يف رواية أّما الّشخصّية الرّئيس

شكل دائم عزلة أثارت جريانه عليه، ورغم فقدانه مكانته وختلي احلزب عنه إّال أنّه كان حيافظ ب

  .على أناقته

تظهر يف امللفوظ الّسردي كنظام داليل متمّيز مبا ما  ة غالباخالصة ذلك أّن الّشخصية الرّئيس

جتعل منها ذات متتلك قدرة وكفاءة على أو ما متنحه لنفسها الّسارد من مقّومات  هلا نحهمي

اإلشارية، ( ز بعالمة خاصة اإلجناز، وميكن هلا أن تتخذ بعض أنواع أو صفات الّشخصية اليت تتميّ 

  ).مرجعية، نامية أو ثابتة

  :الّشخصّيات الثّانوية -2

هي شخصيات تصّد ثغرات الّرواية وتروي عطشها، حيث تكون منتشرة يف الّرواية بدوال    

ومساعدة هلا، تتخذها صديقتها  ة أحيانامالزمة للّشخصية الرّئيس) و صفاتإشارات أ(خمتلفة

 هوغالبا ما  تنبثق أمامنا تارة ّمث ختتفي تارة أخرى، ميكن أن يكون هلا تأثري يف توجيوحافظة سّرها، 

األحداث أو ثابتة ال حتّرك ساكنا، ألّن الكاتب ال يقصدها لذا�ا وإّمنا إلضاءة جانب من جوانب 

  1.شخصية البطل أو لتحقيق صفة من صفاته

الّشخصية املضادة يف (ة للّشخصية الرّئيسات معادية ويف أحيان أخرى تكون هذه الّشخصي   

وتعمل على إبطال عملها من خالل احليل واملؤامرات اليت تدبّرها أو استخدام ) منوذج غرمياس

بعض األساليب الّسرية كالّتصنت ومجع األدلة إلثبات نفسها وحتقيق مرادها وجماراة الّشخصية 

  .ادية ما يعرف بالّشخصية املساعدة الرّئيسية، وتقابل هذا الّنوع من الّشخصيات املع

                                                           
ري للّنشر والّتوزيع عودة اهللا منيع القيسي، دار اليازو .جنيب حمفوظ، مناذج الّشخصيات املكّررة وداللتها يف رواياته، د: ينظر -1

12م، ص2004ط،األردن  
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الل وظيفة واحدة أو الّشخصيات الثّانوية ال حتّدد إالّ من خ«املالحظ من خالل كّل ذالك أّن 

، يف حني أّن الوظيفة الواردة ميكن أن متثل من طرف أكثر من شخص أو ممثل 1.»مواصفة واحدة

حدة أربع مساعدين مقابل مضادين فالّشخصية ليست مشخصة دائما، ميكن أن جند يف رواية وا

  .على سبيل املثال 

ة، فهي اليت متنح للرواية حيويتها أّ�ا ال تقل أمهية عن الرّئيس لكن رغم ثانوية هذه الّشخصية إالّ 

وتبعث فيها احلركة واحلياة وتنّمي فيها عنصر اإلثارة واملفاجأة، ذالك أّ�ا كّلما يهّمش دورها يف 

  .حبرف ورقم أو جبزء من أجزاء جسمها الّرواية يشار إليها

ة وتصنيفها كن حتديد مالمح الّشخصية الرّئيسومن خالل الّشخصية الثّانوية عادة مي     

  .حسب ما تقدمه وتعكسه عنها، إّما عن طريق ما تقوله عنها أو بعض الّنعوت اليت تنعتها �ا

اعد فإّ�ا متلك وجودا خاصا �ا ة سواء بشكل مضاد أو مسرغم تبعيّتها للّشخصية الرّئيس   

يف الّرواية، وكذا ميكنها أن تتمّيز بالثّبات أو الّنماء، حيث غالبا ما جند يف بعض الّروايات،هذه 

 .ة لتكاد تكون مثلها أو تفوقهالّسردي، فتجاري الّشخصية الرّئيسالّشخصيات تتطور عرب املسار ا

تها يف الّرواية، رغم أّن الّروائي غالبا ال يهتم بتفاصيل إّن الّشخصية الثّانوية هلا وز�ا وأمهي    

حيا�ا وال يتابع تطور أفكارها إّال يف حدود ما خيدم أحداث الّرواية وميكن أن تتصف بكل 

  .ة�ا يف ذلك شأن الّشخصية الرّئيسأوصاف الّشخصية، شأ

  :الّشخصّيات الثّانويّة يف رواية سفر الّسالكني

  وظيفتها  نوعها  الّشخصية  الّرواية

متقاعد حيب الغناء   ثانوية مسطحة   بصايف املايدي  سفر السالكني

  الّشعيب والعصرنة

                                                           
سعيد بنكراد، تقدمي عبد الفتاح كيليطو دار كرم اهللا للّنشر : هامون فيليب سيميولوجية الّشخصيّات الّروائّية، ترمجة -  1

   .47والّتوزيع،ص
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متقاعد يرغب يف   ثانوية نامية  رابح الّلمة

  إعادة الّزواج

متمّرد على العادات   ثانوية مسطحة  هواري البين

  والّتقاليد

االهتمام حبث يف   ثانوية نامية  عاشور الزكري

  الّتاريخ

االنتماء إىل احلضرة   ثانوية مسطحة  احلاج العريب الشيلي

  الفاحتاويّة

  ركوب اخليل  ثانوية مسطحة  �امي الفارس

  الّتطفل على اآلخرين  ثانوية مسطحة  جعفر الّنوري  مهس الّرمادي

  الّتحرر من قيد ا�تمع  ثانوية سطحية  سعاد القمحّية

  

  املفتشة مسيشة

  

  ثانوية مسطحة

  

  الّزوجة املتحررة

  املغامرة اإلراء والّتمرد  ثانوية نامية  ساجّية  هوامش الّرحلة األخرية

  توزيع املهام  ثانوية مسطحة  عبد الّسالم احلي

  

  : personnage rondأو الّنامية ّدائريّةالّشخصية ال - 3

هي شخصية نصادفها عرب تتبع امللفوظات واملسارات الّسردية داخل الّرواية، وأول من     

، وقد ترجم هذا املصطلح )E.M.foster( اصطنع هذا املصطلح هو الّروائي والّناقد اإلجنليزي

ألّ�ا  دائريّةيشال زرافا وهو الّشخصية المن قبل العديد من الّنقاد، ومنيل حنن إىل مصطلح م

وهي رسالة عجيبة  ،الشهرية "رسالة الّرتبيع والّتدوير"قرب إىل تراثنا العريب، فاجلاحظ مثال كتب األ

    1.وصف فيها شخصية نصفها حقيقي ونصفها اآلخر خيايل

                                                           
  .130-129مرتاض عبد امللك ، يف نظرية الّرواية، حبث يف تقنيات السرد ص: ينظر -  1
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وهي تسمية تدّل  هناك من يطلق على هذا الّنوع من الّشخصية اسم الّشخصية املكثفة،و 

اليت ال تستقر على حال، وال تصطلي هلا نار وال يستطيع املتلقي املركبة املعقدة «عليها، فهي تلك 

   1.»فهي يف كّل موقف على شأن...حوالأن يعرف مسبقا ماذا سيؤول إليه أمرها، ألّ�ا متغّرية األ

إذا فهي شخصية هلا دور مكّثف يف الّرواية، ذلك أّن الرّاوي يرسم هذه الّشخصية، معتمدا     

اخليال والواقع، وكأنّه يف حلقة دائرية، جتعل منها تبدو شخصية متمردة مرحة  على عنصر املفاجأة و 

إذ تعتمد على عنصر . كثرية احلركة، ومتميزة عن غريها فهي متتلك القدرة على التأثري يف اآلخرين

املفاجأة مما جيعلها وحدة مركبة متجددة كأّ�ا هستريية، وهذا الّنوع من الّشخصيات ال قاعدة له، 

و يتوقف على القارئ الذي يتعامل معها ومن مث حيكم عليها بأّ�ا متجددة ومتطورة عرب فه

  . امللفوظ الّسردي

  :personnage platالّشخصية المسطحة أو الثّابتة  -4

إذ «از باهلدوء طول املسار الّسردي، فهي بسيطة متت دائريةهي على عكس الشخصية ال     

والقارئ ال  2»وال تتبّدل يف عواطفها ومواقفها وأطوار حيا�ا بعامةمتضي على حال ال تكاد تتغّري 

ّ�ا ثابتة وخالية من عنصر املفاجأة طول أليواجه أي مشكلة أثناء تتبعه للملفوظ الّسردي، ذلك 

  .املسار الّسردي، أي أّ�ا ال تؤثر وال تتأثر

ألنّه عمد إىل الّتكثيف من «قويا،  لقد كان لوجود الّشخصّية يف روايات حممد مفالح حضوراً 

إظار  كما الغرض منها  3»احلدث والّتكثيف من األماكن اليت كانت جتري فيها تلك األحداث

  .ة والّشخصّيات الّنامّية مساعدة كانت أو معارضةمدلوالت الّشخصّية الرّئيس

                                                           
  .131ص، نفسه،  املرجع -  1
  132ة، حبث يف تقنيات السرد صمرتاض عبد امللك ، يف نظرية الّرواي: ينظر -  2

. 245ص 2015/ 2014زاوي أمحد، بنية احلوارية يف روايات حممد مفالح أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدّكتوراه،  - 3  
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وهناك من الّشخصيات اليت وظّفت لغرض لفت انتباه الّشخصّية أو خنفيف آالمها، أو 

عندما حتدث عيسى اجليب عن ناصر " مهس الّرمادي"سرتجاع الذّكريات، مثل ما جاء يف رواية ا

الرّبعي يف حواره مع نفسه مسرتجعا ما لقيه من هذا الّرجل الّناكر للجميل، وكذلك شخصية منور 

  .الكردي

ات وما يالحظ على روايات حممد مفالح أّن أكثر الّشخصّيات سطحّية هّن زوجات الّشخصيّ 

ة أو الّنامّية، اليت كان اهلدف منها إظهار جانب من جوانب الّشخصّية، مثل زوجة عيسى الرّئيس

  .بة ابنة سرحان املرسي وابنته سهامياجليب حس

" هوامش الّرحلة األخرية"وهناك من الّشخصّيات اليت أسهمت منو احلوار وما أكثرها يف رواية 

بعد ثوان قليلة عاد «: بني هواري الّنادل ومعمر اجلبلي نأخذ على سبيل املثال احلوار الذي دار

  : هواري وردد مبودة

  ماذا تشرب ياعمي معمر؟ -

  :مثّ أردف قائال بصوت خافت

  .أصبحت عصبيا..ساحمين

  :أجبته

  1».قهوة موزة

وهناك شخصيات أثرت بوجودها اجلانب احلواري يف الّرواية الذي أعطى للّشخصّية احملورية 

عبد الّسالم احلسي، محيد الّروخو، عواد احلارس، شريف امليكانيكي، : ح �مومها، جندمتنفسا للبو 

  .قدور الفجي وغريها من الّشخصّيات

                                                           

.9/  8رواية هوامش الّرحلة األخرية، ص حممد مفالح،  - 1  
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  ....رابح الّلمة، احلاج العريب الّشيلي، هواري البين: أّما يف رواية سفر الّسالكني فنجد

ردي وتعّد الرّابط مع باقي تأيت يف امللفوظ مللء الفراغ السّ خالصة ذلك أّ�ا شخصّيات    

الّشخصيات األخرى، حيث أّن التسطيح كان يف بعض هذه الّروايات نتيجة نصل إليها الّشخصية 

، أو ميكن أن يكون العكس فتخرج الشخصية يف األخري 1خامتة ملسار فرض عليها أو اختارته هي

  .احتمايل من الّسطحية إىل فرض نفسها، وهذا احلكم ليس قياسي ثابت وإّمنا هو

الّشخصيتني املدورة واملسطحة ليس هلما قاعدة يستدل من خالهلا عليهما، وإّمنا مها  تاإّن كل   

متوقفان على القارئ، فإذا كانت الّشخصية تتمّيز بالثّبات فهي مسطحة وإن كانت متتلك عنصر 

  .مكثّفةاملفاجأة وكثرية احلركة، متنامية طول املسار الّسردي، فهي شخصية مدورة أو 

  

   

  ):personnage référentiel(الّشخصية المّرجعية  - 1

اليت « ماتالشخصية إىل ثالث أصناف انطالقا من العال )Hamon(هامون لقد صّنف   

حتيل على مرجع، العالمات اليت حتيل على حمفل امللفوظية والعالمات اليت حتيل على عالمة 

  . 2»الرّابطةمنفصلة عن نفس امللفوظ، أي العالمات 

فهوم الّلساين للمرجعية إّن الوقوف على الّشخصية املرجعية يستوجب مّنا الوقوف على امل     

فمثال فيصل األمحر يرى أّن الّشخصّيات املرجعّية وهي كل  هي مرتبطة بسياق خارج الّنص،و 

اهّية واالجتماعّية  الّشخصّيات الّتارخيّية كنابليون أو األسطورة كفينوس وا�ازيّة كاحلب والكر 

                                                           

. 153، ص 2015 1أمحد النّاوي بدري، خصائص الكتابة الّروائية، دار احلوار للّنشر والّتوزيع، ط: ينظر-  1  
  .8هامون فيليب ، سيميولوجية الّشخصّيات الّروائّية، ص -  2
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بعيدا عن نصّية نص الّرواية يضبطه سياق  ا، مبا أّ�ا شخصية هلا معىن جمّسد1كالفارس واحملتال

تارخيي أو اجتماعي قبلي، فإّن الّشخصية املرجعية ميكن أن تتمثل من خالل فرعني نقف عليهما 

  :يف معاينة شخصيات الّنص

اة من الّتاريخ سواء كانت دينية أو اجتماعية هي شخصية مستوح :الّشخصية الّتاريخية -أ

هذه «، ذلك أّن الّشخصّيات احلقائقيةعربّية أو غربية، الشخصّيات الّتارخيية هي أكثر 

  .2»صفة عامة من املدّونة الّتارخييةالشخصّيات مستدعاة ب

وهي على حّد تعبري رشيد بن مالك جتّسد وصلة تارخيية بني املاضي واحلاضر، والبّد      

للقارئ أن ميلك ثقافة تارخيية ليتمّكن من الوقوف على معناها، فهي حتمل داللة مثبتة مسبقا، 

  .ربألحيان يوظّفها الكاتب بشكل عاخارج نص الّرواية ولو أّ�ا يف بعض ا

  "هواري بومدين" : ايات حممد مفالحرخيّية اليت سجلت حضورا يف رو ّشخصيات الّتاومن ال

، وتكون هلا داللة ثابتة ها ال تتحّدثوهذه الشخصيات تذكر لالستمالة أو حيّدث عنها لكنّ    

هلا مرجع تارخيي ال يتصّرف فيه الرّاوي، فهي شخصية ترهق الكاتب وتأسره ضمن قانو�ا الّتارخيي 

  3.ته بوصفها شخصية جاهزة ومعروفةاخلاص وتقّلل من حريّ 

ومبا أّن الّرواية هي جتاوز ما هو واقعي ولو بشكل نسيب، فإّن الرّاوي حياول دائما خرق     

العادة يف بناء شخصياته ذلك أنّه وجد يف املسافة بني الّشخصية ومرجعها هامشا كبريا مكنه من 

                                                           

.218ص، 2010، 1األمحر فيصل ، معجم الّسيميائيات الّدار العربية للعلوم ناشرون منشورات االختالف، ط: ينظر - 1  

.111أمحد النّاوي بدري، خصائص الكتابة الّروائية ص  -  2  
للّروائي جنيب الكالين " عمر يظهر يف القدس"عبد الّرحيم محدان محدان، بناء الّشخصية الرّئيسية يف رواية : ينظر -3

   .131ص
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رغم أّن الّشخصية الّتارخيية تكون عبارة عن معطى .1أن ينزع عنها الطّابع احلقائقي الّتارخيي الّصارم

  .جاهر غري قابل للّتوظيف، يتعّرف عليه القارئ عرب ما ميتلكه من ثقافة متّكنه من الّتعرف عليها

وهي شخصية ميكن أن نقول عنها أدبية أجنبية لغرابتها عن الّنص  :الّشخصية الّتناصية -ب

الّشخصية اليت « ، أو كما عرّفها رشيد بن مالك هيالّروائي رغم الّتحفظ عن هذا احلكم نوعا ما

يستعملها الرّاوي كوسيلة  2.»جسد يف خمتلف مستويات بنية الّنصتت) معناها(تؤدي وظيفة تناصية

  .تباء ورائها الّرواية إّما للمقارنة أو االختلجأ إليها شخصية ما يف

إّن الّشخصية املرجعية بوظيفتيها الّتارخيية والتناصية، يوظّفها الرّاوي من خارج الّنص قصد     

استفزاز داللة نصه وتنويه عقل القارئ، كأّ�ا تعمل على تفريغ املعاين بربط املاضي باحلاضر، لكن 

  .ائما موظّفة من خارج الّنص؟هل الّشخصية املرجعية تكون د

مبا أّن لكّل مظهر مضمون، ومبا أنّه ّمت تسليط الضوء على الّشخصية املوظّفة من اخلارج     

، فإنّه ال بّد من الّنظر يف الّشخصية اليت توّظف من داخل الّنص أي اجلانب )اجتماعي أو تارخيي(

  .الذايت الذي له صلة مباشرة بالرّاوي نفسه

  :المرجعية الّذاتية الّشخصية 

هي شخصيات يقّدمها الرّاوي يف نص روايته، وتكون إّما متثل ماضيه أو تعكس شخصيته     

ال يتحقق وجوده إّال من خالل الرّاوي أو ما يسند له من دور « أثره، أي أّن هذا الكائن الورقيوت

ّال باملرجعية الّذاتية، وال فهي ال تشتغل إ) مضمون الّنص الّسردي(أو برنامج سردي يف منت القصة 

  . 3»حتيل يف تناسبها إالّ على نفسها

                                                           

.113ص .أمحد النّاوي بدري ، خصائص الكتابة الّروائية: ينظر - 1  

.130،  ص2012/ 2011 1، الّسيميائيات الّسردية، دار جمدالوي للّنشر والّتوزيع، عمان طبن مالك رشيد ا - 2  

.135ص بن مالك رشيد ، الّسيميائيات الّسردية،ا - 3  



 ما ال ادال و  اوأم  

~ 127 ~ 
 

أي أّ�ا مرتبطة باملعىن الذي يولد من الّسياق، فال يستدّل عليها إّال من خالل عالقا�ا أو     

  .من خالل ما يقال عنها، وهي شخصيات تكون غالبا سائدة يف نص الّرواية

  :الّشخصية اإلشارية أو الواصلة -2

اعتمد يف تصنيفه للّشخصية على الّتقسيم الّثالثي  )Hamon(هامونلقد سبق وقلنا أّن      

للعالمة، ومبا أّن العالمة حتيل على بؤرة ملفوظية، إّ�ا ذات مضمون عائم وال يتحدد معناها إال 

من خالل فعل تارخيي لكالم اليتحدد إّال بتزامن ) هنا واآلن(من خالل مقام خطايب ملموس

   1).أنا، أنت، هنا، اآلن(مكوناته

فالعالمة هي انسجام الّدال مع املدلول، أي املظهر اخلارجي مع الصورة الّذهنية، على حّد      

قول العامل اللساين دي سوسري، فهناك عالمات حتمل إشارات ال تفهم إال ضمن امللفوظ الّسردي 

ا ال نستطيع حتديد سبب ورودها دون أن يتضمنها ملفوظ ما، فانطالق" اآلن"نفسه، فمثل لفظة

الشخصية اإلشارية اليت تكتسي صور�ا ضمن " )Hamon(هامون"هذه العالمة وضع  من

  .امللفوظ الذي حيدد لنا هويتها وكذا من خالل عالقا�ا مع باقي الشخصيات

  

 :الّشخصية االستذكارية

إذا عدنا إىل طبيعة كلمة استذكر يف اللغة فهي تعين إعادة الّنظر يف ما مضى أو لفت    

 أمور مضت، و�ذا ميكن القول أّن الّشخصية االستذكارية تدل على نفسها، فهي االنتباه إىل

عالمات «المات اليت تكون مبثابة منبه أو شخصية حيددها امللفوظ الّسردي من خالل بعض الع

  .2»تنشط ذاكرة القارئ

                                                           
  .27، سيميولوجية الّشخصيات الّروائّية صفيليب هامون: ينظر -  1
  .31ص ،ولوجية الّشخصيات الّروائّية، سيميفيليب هامون -  2
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فهي شخصية تكون هلا وظيفة معينة يف الّرواية حبيث يلجأ الرّاوي إىل هذه اآللية من آليات    

  1.االستذكار الكتشاف ذاته والبوح مبا يعانيه إىل املتلقي

فتكون الّشخصية �ذه الّصفة املمنوحة هلا وسيلة إلظهار خلجات الّنفس أو للّتذكري بأمر ما  

ق العمل، أو للّتبشري و الّتأويل والّتنبيه ولفت االنتباه وغريها من ميتلك مرجعية معينة داخل نس

  .2الّصفات االستذكارية، مع وجود خيط زمين تطوري واضح حيكم الّشخصية يف عالقتها مبرجعها

أي أّن هذه احلالة االستذكارية للّشخصية جيب أن تكون حمكومة بالتسلسل احلدثي وليس   

  .بشكل متعّمد

تشكل عالمات تذكر مبلفوظات قد تكون أحيانا « )Hamon(وهي كما عرّفها هامون  

استذكارية، ( طويلة، وسيكون لشخصية ملفوظ ما، بشكل دائم، هذه الوظيفة االستذكارية

، وذلك من خالل تكرارها وإحالتها الّدائمة على معلومة )استبدالية، تناسقية، وتنشيط للذاكرة

  .3»قابالت والّتشا�ات اليت تربط بينهاسبق ذكرها، ومن التّ 

أي أّ�ا شخصيات متكّررة عرب مالبسات الّنص، ذات وظيفة تنظيمّية اليت تبشر باخلري أو    

تنذر يف احللم، فتأثر يف عالقة الّنص بالّشخصيات األخرى، فهي ذات طبيعة تنظيمية وترابطية 

قة تأثري وتأثّر فيما بني الّشخصّيات، وينتج وهذا إذا دّل فهو يدّل على أّن هناك عال 4.باألساس

  .عن هذا تغيري نوعي يف الّنظام الّرتابطي ملسار بعض الّشخصيات

، ال يتعلق كل صنف من )Hamon(لكن هذه الّشخصّيات الّثالث كما صّنفها هامون   

إىل هذه األصناف بالّشخصية الواحدة طول املسار الّسردي، فيمكن لشخصية واحدة أن تنتمي 

                                                           

.60قراءة يف عالمية الّزمن املاضي، املوقف األديب ص –عالء جرب حممد، داللة الذاكرة يف الّنص الّروائي : ينظر - 1  

.138أمحد النّاوي بدري ، خصائص الكتابة الّروائية، ص: ينظر - 2  
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األنواع الّثالثة يف نفس املسار، ذلك ألّن كل واحدة تتمّيز باألبعاد الوظيفّية املتفاوتة واملتعّددة 

  .داخل املسار الّسردي

إّن هذا الّرتكيز اعتمده حممد مفالح يف عرض شخصّياته الّيت غّذاها بالّرتاث العريق مبحموالت 

  :اع القائم بني رؤيتني لنوعني من الّشخصّياتداللّية، يهدف من خالهلا إىل إبراز عنصر الّصر 

هو شخصّيات وطنّية متشّبثة بديننا احلنيف تسعى إىل إعادة مّد جسور املاضي : الّنوع األّول

  .باحلاضر عرب إحيائها لبعض العادات اليت تناساها الّناس حّىت تكاد تصبح غريبة عنهم
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  :الّشخصيّة بين الّتجريد والفعل الحدثي-1

ل الّداخلّية لداللة الّنص، ذلك إّن كّل نص مبىن على قّيم تكون جمّردة ألّ�ا متّثل األشكا     

في ، أي أّن للّنص قوام خم1»الّتحّية العميقة هي املتحّكمة يف البنية الّسطحّية واملوّلدة هلا نيةأّن الب«

  .وهذا القوام هو الّلبنة األساسّية اليت تشغل بال كّل باحث أو قارئ غري عاديوراء الوجه اجللي، 

الّسيميائيات يف استنادها إىل القواعد الّلسانّية، تسعى إىل بناء الّداللة من «لذلك جند    

داخل الّنص، ومن مستويات حمّددة حتكمها مبجموعة من العالقات والعملّيات ندركها بوضوح يف 

يتّم حتليلها والوقوف على مستويا�ا من خالل مبدأ الّتقابل  ، وهذه البنية2»العميقالّصعيد 

  .واإلختالف

إذ للّنفاذ إىل أبسط الوحدات املكّونة للبنية الّداللية اليت حتّدد لنا ماهيتها، البّد من اعتماد   

فإّن الّتقطيع يف «القبض عليها عملّية الّتقطيع، ومبا أّن هذه البنية ا�ّردة ال تشّكل ذاتا من الّسهل 

كم غموض الّداللة واستعصاء هذا املستوى سيكون أكثر إشكاال وأذهب يف الّتعقيد، حب

  .3»حصرها

فالّنص الّسردي ككتلة داللّية مضاعفة متمظهرة من خالل تلك العالقات الرّابطة بني البنيات 

تبىن على عملييت الّنفي واإلثبات على الّصعيد  اليت) عوامل(ا�ّردة امللتهبة عرب حتّوهلا إىل عملّيات 

العميق، الّلتان تتّمان عرب حاليت االنفصال واالّتصال، وهنا يكون البّد من ظهور ذات فاعلة تقوم 

بعملّية الّتحويل، أي أّن البنيات الّداللية ا�ّردة تتحّول من بناء عاملي إىل ملفوظ سردي جلّي من 

  .كانذي يستدعي ذات فاعلة وعنصر الّزمخالل الفعل الّرتكييب ال

                                                           

.87ص 1991العربية للكتاب تونس العجيمي حممد النّاصر ، يف اخلطاب السردي، نظرية غرمياس الدار   - 1  

.16ت ، ص.ط د.بن مالك رشيد ، مقدمة يف الّسيميائيات الّسردية، دار الصبة للّنشر والّتوزيع دا - 2  

.87العجيمي حمّمد الّناصر ، يف اخلطاب الّسردي،ص - 3  
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رصد القوانني املنّظمة للمسرود يتّم عرب بناء على تتّبعنا للملفوظات الّسرديّة استخلصنا أّن 

هامتني يف عملّية الّتدليل واالنتقال من وضعّية إىل أخرى أي من حالة إىل ذات ضبط وضعّيتني 

االبتدائّية، وكّل وضعّية من هذه الوضعّيات ميكن أن تنقسم إىل الوضعّية الّنهائّية و مها الوضعّية 

   1:اليت قمنا بتخليصها يف ثالث املراحل مراحل، فمثال املقطوعة االبتدائّية يف الّرواية

  .أي عنصر الّرغبة املراد جتسيده: الفرضّية -1

  .ويتمّثل يف طريقة جتسيده: الّتعيني -2

  .تؤول إليها الفرضّية وهي الّنتيجة اليت: الغائّية -3

  :ميكن جتسيد هذه املراحل الّثالث حلياة اهلامشي املشّلح يف الّرتسيمة الّتالّية

  الفرضّية                        الّتعيني                                الغائّية

  اخلالص من حالة االكتئاب    إحالة نفسه على الّتقاعد              سلبّية

  واستهزاء الّزمالء 

إّن الفرضّية متثّلت يف رغبة اهلامشي يف اخلالص من نظرات واستهزاءات زمالئه من خّده 

داخلّية لتعّلقها  نوازع وقع له، وهي عبارة عن  مشؤوم بسبب حادث املخدوش وأذنه املبتورة

  ).ءوالّزمال األذن املبتورة، واخلّد املشّوه(بصاحبها تسّببت فيها عوامل خارجّية

ة املضطربة اليت لذلك فّكر يف الّتقاعد ضّنا منه أنّه الّسبيل الوحيد للخالص من هذه احلال 

إّمنا أداة ضروريّة لتحقيق الّرغبة، و ، فكان الّتقاعد ليس قيمة أو جزاء، املضطربة أثّرت على نفسّيته

، )الّتقاعد(باملوضوع  وبالفعل متكنت الذات من حتقيق فعل االنفصال، وبالّتايل حصل االّتصال 

تدهور قوي  ، ألّن الّتقاعد بدوره دفع إىل)الغائّية(حسب املرحلة الثّالثةالغائّية ّقق لكن ذلك مل حي

                                                           
 1هدوقة عيّنة، منشورات االختالف، طالبن " غدا يوم جديد"بوطاجني الّسعيد ، االشتغال العاملي، دراسة سيميائّية  -1
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يف حالته الّنفسّية، فأصبح يعاين من الفراغ واالنطواء والوحدة، خاّصة أنّه أصبح بال وظيفة، وال 

   .ة مطالبهمعدم قدرته على تلبيّ أحد اليوم يتقّرب منه، بسبب 

، سامهت يف عدم )عدم رضا الّزوجة وابتعاد الّناس عنه(إّن هذه الغائّية هي نتيجة عوامل ضدية 

مل يعد قائما بفضل تدخل هذا الالّتوازن  لكن وضعهحتقيق الوصلة مع عامل املوضوع، 

الّتحويل  الذي ساعد الّذات على حتقيق فعل" بصايف املايدي" ةاملساعد، املتمّثل يف شخصيّ /عامل

  1»حتويل احلالة البدئّية إىل حالة نقيضة«من حالة إىل أخرى 

  احلالة الّنقيضة .......................................... احلالة البدئّية

                               سهم هذا الّشيخ األنيق يفلقد أ«(أصبحت بعد إحاليت إىل الّتقاعد املسبق               «(-

حيايت فلم تعد كاحلة كما  تغيري                             )2»شخصا متوحدا مهموما

  )3»كانت

  .الّرغبة يف االنتقام -

كانت رغبة اهلامشي من وراء إحالة نفسه على الّتقاعد املسبق، احلصول على بعض اهلدوء      

ب العائلة اليت ال تنتهي، الطبإنقاذ نفسه من رتابة األيّام ومس يف حياته الذي يسمح له نفّ توامل

هو تدّخل عوامل معارضة آلة دون الذي كان يصبو إليه لكن ما عارض اتّصاله وموضوع القيمة 

أن  إىل ، كل هذا زاد من تأّزم حالته وتدهورها)تذمر الّزوجة، الفراغ، األفكار الّسلبّية(ذلك 

كثر جزء دخلت الّشخصّية الفاعلة اليت أحدثت تغيريا يف حياته، هذه الّشخصّية اليت مل �تم بأت

  .حساس يثري أعصاب اهلامشي

  

                                                           

.27بوطاجني الّسعيد ، االشتغال العاملي، ص - 1  
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الّشيخ الذي ظّل يبتسم يل ...«والذي قال عنهافنّية يف معاملة اآلخرين  فهي شخصّية متتلك 

  الذي أثّر فيه بسلوكه، فأصبح  1».بلطفهدون أن ينظر إىل اجلهة اليسرى من وجهي املثّلث، حّريين 

  2.»أحببت أن أكون حرّا مثل بصايف املايدي«يوّد أن يكون مثله 

من واستهزاء  مل، جرّاء ما كان يتلّقاه من استهتارإّن نفور اهلامشي املشّلح من زمالئه يف الع

مازال حمفورا يف ذاكرته  ا بسبب حادث مشؤومخّده املثّلث، وأذنه املبتورة، هذه احلالة اليت آل إليه

ن ، إضافة إىل القيود اليت فرضتها عليه الوظيفة، كّل ذلك دفعه إىل البحث عاملرهقة واملضطربة

، دفع بالّذات الفاعلة إىل البحث عن )مرسل(عامل  شكل ّثل يفمي االالّثبات واحلريّة، وهو م

  .موضوع القيمة واالّتصال �ا

  :مة الّتالّيةميكن الّتمثيل لذلك وفق الّرتسي

  )                    ، الّتخلص من القيوداحلرّية(املوضوع              املرسل               

  اإلحساس بالوحدة

  والّضياع ،والفراغ

  )اهلامشي(الّذات                                

  

رغبة الّذات الفاعلة هي جمموعة نقرأ هذه الّرتسيمة بناء على حمموالت الّرواية، أّن الّدافع وراء 

ح تصرّ  إّما عرب ما ،من االضطرابات الّنفسّية املتمظهرة كقيمة ثيمّية متناثرة يف الّنص نستدّل عليها

  .يقال عنها، أو ما يستدّل عليه من تصرّفا�ا أو حركاتأو من خالل ما  ،به الّشخصّية نفسها

من قبل ذات فاعلة ، البّد أن يقع فعل الّتحويل )م˄ف(ليحّقق الفاعل الوصلة باملوضوع و 

حمفوفة بسلسلة من الّتحوالت اليت ) برامج سرديّة(وإّمنا عرب مراحل  ،الذي ال يتم دفعة واحدة

                                                           

.14ص،سفر الّسالكني رواية حممد مفالح،  - 1  
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تسهم فيها ذوات فاعلة مساندة، مقابل ذوات معارضة، وهذا ال نستخلصه إّال من خالل تتّبع 

  :منها مايلي عرب فك حمموال�ا، ،مجلة من امللفوظات الواردة يف الّرواية

 يظهر من هذا أنّ  1»كم يشقيين شعوري بالعجز عن جتسيد مثل هذه الّرغبات العنيفة«

لّشاعة واملواجهة، لتغيري على الّتغّلب على نفسه الّضعيفة أمام مستجّدات تتطّلب ايعمل اهلامشي 

حّدين منّثل  يصل اهلامشي إىل ما يصبو إليه، فهو شعور كان يراوده يضعه أمام ما أمكن تغيريه حّىت 

  :له بالّشكل الّتايل

   اهلامشي                          

  

  )اضطراب(الّتغّري )               حتّدي(الّشعور بالّرضا)             ختلي( كسر العادات

  

اهلامشي يف كسر العادات اليت كانت تسيطر برتابتها  من خالل مالحظة األسهم نفهم أّن رغبة

سيوّلد  يتحّصل عليه، ذلك أّن هذا الّتغّري الّنسيب على حياته، كانت نسبتها أكثر من الّرضا الذي

عه يف مواجهة حتّديات من نوع آخر، وكأّن من اجلانب اآلخر اضطرابا يعّكر ما أحرزه، يض

   .ت أخرى، وهو ما يدعى مبضاعفة الربنامج الّسرديالربنامج هنا يتكّرر بدوافع وموضوعا

  :ينعكس فعل الّتحّول الذي ظهر على شخصّيته من خالل قوله إذ

لكن هذا بفعل عامل  2»ال شيء أصبح اليوم يثري اهتمامي، مل أعد أستمع إىل املوسيقى«

اشرتيت ثالث أقراص مضغوطة وضعتها «مساند وقع فعل الّتحويل، الذي يظهر من خالل تصرّفه 

" هذي الّدنيا"و" ما أقواين"يف جيب سرتيت الّصيفّية، ويب رغبة جاحمة لالستماع إىل أغاين

والّسلوكيات  ويظهر متّرده على قيود حياته ونفسه من خالل تغيري بعض العادات 3»"ياعودي"و
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امتنعت عن شراء أي شيء شعرت برغبة يف حتّدي «: صرّح به يف قولهما اليت التصقت حبياته منها 

  1.»زوجيت وبنايت

معارضة لكن هذه الّتحّوالت اليت أجنز�ا الذات وتوجت �ا مسارا�ا، لقيت عوامل مساعد و 

 الذي حققته من حتّول يف واجهت "اهلامشي"يقها ذلك، وشخصّية سعت إىل الوقوف دون حتق

ساعدته مقابل عوامل ) لقائه بصديق والده، شراءه أشرطة، كالم صديق والده(عوامال

عملت على إبطال عملّية اإلجناز، نلّخص كّل ذلك يف ) الّزوجة، املتطّلبات، بناته، ختّوفاته(أخرى

  :املخطط اآليت

  

  المرسل إليه                       الموضوع                                 المرسل

  اهلامشي املشلح -الّتحّرر                            -                 القيود املفروضة عليه -

  اإلنطواء على نفسه -

  المساعد                              الذات                           المعارض

  الزوجة  - اهلامشي املشلح                  -                       العريب الّشيلي-

  املسؤولية -                                                      الّرغبة يف الّتغري -

  هواري البين -                                                      بصايف املايدي -

  بصايف املايدي -                                                                       

  

فاملرسل الذي كان عبارة عن دوافع وأهواء نفسّية، يكمن دوره يف ممارسة فعل الّتحفيز لدفع 

الذي كان عبارة عن  حنو امتالك موضوع القيمة" اهلامشي"الّذات اليت متثّلت يف ممثل واحد هو 

، وميّثل هذا العامل "اهلامشي"قيمة جمّردة وهي الّتحرر من قيود ورتابة احلياة اليت فرضت نفسها على 
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املتلقي الّنهائي ملوضوع الّرغبة ذلك ، أّما املرسل إليه فهو بؤرة الّتحوالت اليت قامت عليها الّرواية

 .املنجزة ة املتحّصل عليها من قبل الّذاتواملقّوم لفعل املمارسة، أو الّتأويلي للّنتيج

، إذ يعود )الّتغّري /الثّبات(مع ما يناقضه   آخر أين يتضاد فيه موضوع القيمةلنأخذ مثاال

له يف أرجاء احلي منكسر اجلناحني مطأطأ الرّأس، ساخطا على حياته راغبا يف امن جتو " اهلامشي"

ع يف نفسه اضطرابات احندرت به إىل الّتفكري يف الّتغيري والّتمّرد على ما هو عليه من ثبات زر 

للوقوف على هذا الّتضاد البّد االنتقام ومألت روحه باحلقد والكراهّية والّسخط على من حوله، و 

  .حويالت اليت رافقت مرحلة اإلجنازمن استحضار مجلة من التّ 

نقف عليها من خالل رغبة بناء على املعطيات الّسابقة، وانطالقا من املقابلة األساسّية، اليت 

، واالنتقال من الثّابت إىل الالثابت، نأخذ هاهلامشي املشّلح يف الّتخلص من القّيود احملاصرة حليات

املتحّول اليت / الثّابت : الّسيمني الكامننني وراء جتلي الّشخصّية وقيامها باألفعال املنوطة هلا مها

 رتابة جعلته يتقوقع على نفسه غري راض على سخرها الكاتب لتبيان خلفيات رجل كان يعيش يف

  .الّتحول من ما هو عليه إىل حال أفضلحياته، فقّرر الّتحّرر و 

إذ ميكن أن منّثل خمتلف القيم الّداللية اليت يقوم عليها كبنية عميقة، أثناء الّتحليل يف املرّبع 

  1:الّسيميائي اآليت

  

  املتحّول.... ..............الثّابت                

      

  

  الالثابت............... الالمتحول               
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إّن اهلامشي بوصفه فاعال يتبىن برناجما يسعى من خالله إىل االتصال باملوضوع املرغوب فيه، 

خول ينفي من خالله الثّابت بتغيريه لبعض العادات اليت أثقلت كاهله كاالنضباط يف توقيت الدّ 

إىل املنزل، البقاء يف املنزل يتصارع مع وحدته املوحشة، إضافة كسر بعض العادات كتناول الغداء 

) معرفة الفعل(خارج البيت  دون الّتفكري يف ميزانّية الشهر، فهو ميلك على صعيد اجلهات الثابتة 

مثل بصايف   لدهقاء وامتمثلة يف هذه القدرة على إجياد من خالل دخوله يف عالقات مع أصد

  . املايدي، بدأت بذور الّتغّري تظهر يف حياته

منوعات املفروضة من قبل املسؤولية ات من الّضوابط واملعومن هنا كان الثّابت عبارة عن جممو 

على اهلامشي  طرأ ، إذ تظهر جتليا�ا من رد فعل العائلة العنيف اجتاه الّتغيري الذياجتاه العائلة

  .املشلح

  

  1:وميكن متثيل مساره على الّنحو اآليت 

  

  املتحّول...............الثّابت  

  

  

  الالمتحّول

إّن اهلامشي كان مدركا أن رغبته يف الّتحول ينجم عنها، اضطراب يف الثّابت الذي هو العائلة، 

إليه، وهذا املتحول الذي يفرض الدخول يف صراع مع من حوله ومع ذاته اليت ترتاجع عما تطمح 

نتيجة ذلك نقول أّن املتحول هو العادات الثّابتة اليت اكتسحت حياته واالبتعاد عن الّناس، يف 

  .حني يكون الالمتحول هو العائلة ومبادئه الثابتة
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  املتحول................الثّابت   

  

  

  الالثابت                          

حياته، جاعال منه ال ثابت، وهذا الثّابت نتج عنه املتحول عمل اهلامشي على تغيري الثّابت يف 

  .الذي متّثل يف حياته اجلديدة

     :برنامج السرديلا -2

توقعها دائما إىل «لعدم االستقرار والالثبات، أي انطالقا من تسليم مفاده أّن الّرواية خاضعة 

هو ما مينح الّشخصّية القدرة على تغيري جمرى األحداث من خالل  1»عنصري احلركة والثّبات

 وجودها ليس إّال دليال واضحا قّيامها باإلجناز الذي يكون مر�نا مبلفوظات الفعل، اليت يكون

بالربامج ( )Geimas(على عملّية حتويل وتغيري جمرى ملفوظات احلالة، وهو ما يسميه غرمياس

  2.)الّسرديّة

يستند على متفصالت حدثّية، وأخرى تتعّلق باألطراف   الّرواية تقطيعابل منتحيث يق 

الواجهة، وأخرى هلا عالقة باملكان والّزمان الذي جتري فيه األحداث، فمعمر اجلبلي مثال كان 

ينقل املؤن إىل الّصحراء، فأخذت رحلته من الغرب إىل اجلنوب مستجّدات غّريت مساره املعتاد، 

ا بشاحنته الّرماديّة اليت اعتادت على أن تتقاسم معه محل حيث تعّود على الّسفر وحيدا مستأنس

الّشاحنة بكّل جرأة مل محولته الّنفسّية، لكن ما غّري هذا املسار واقتحم وحدته، هو ركوب ساجية 

بدت ل يف . ّمث ركبت إىل جانيب، لقد وجدت الّدفء يف غرفة الّشاحنة« : يعهدها اليت قال عنها

     3.»العشرين أو أقل 
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حكاية هذه الفتاة،  معرفةه دون حتديد وجهتها رغبة قد شّكل إصرار ساجية على مرافقتو 

  1:خاصة أّ�ا مل ترغب يف اإلفصاح عن حقيقتها يظهر هذا من احلوار الذي دار بينهما

  :سألتها

  هل أنت وهرانية؟

  : هّزت كتفيها ومل جتبين، مثّ أشارت إىل مقود الّشاحنة وقالت يل 

  .حتّرك ماذا تنتظر؟ -

  :مثّ أضافت بال أدىن تردد

  .سيكون الّسفر معك ممتعا -

يظهر من خالل هذا احلوار أّ�ا فتاة متعودة على الّسفر مع الغرباء، دون أن تكرتث ملخاطر 

رغبة معمر معرفة الّسر وراء ساجية، هذه الّرغبة اليت عّرب عنها مبجموعة  نفسه ذلك وهو ما زاد يف

ملاذا أنت معي اآلن؟ ماذا تريدين مّين؟ «: بنوعيها الّداخلّية مثل من األسئلة احلواريّة

ملاذا أنت حزينة وتدخنني بعصبّية وكأّنك سجينة؟ أمل تقرتيف جرما . مزقت أعصايب..انطقي.انطقي

، وأسئلة حواريّة 2»أردت أن أقول هلا كل هذا الكالم وأكثر...ما يف املدينة مثّ جلأت إىل شاحنيت؟

كنت هذه الغريبة مفت 3»إىل أين أنت ذاهبة؟...  إىل أين أنت ذاهبة يا سيديت ؟«: هخارجّية كقول

  .املغريّة بإدخاله يف دوامة مع نفسه اليت ترغب يف معرفة حقيقتها

  :وإذا نظرنا إىل هذا املقطع وحاولنا أن نقف على بنيته العاملّية فإنّه يتخذ الّشكل اآليت

  )معمر(املرسل إليه)                     حقيقة ساجية(املوضوع   )              ساجية(املرسل 

     

  )معّمر(الّذات                     

  :إذ ما ميكن مالحظته من خالل هذا املخّطط أّن هناك ممثل قام بأكثر من عامل
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  )ساجّية(عامل )                       معمر(عامل             

  

  ذات         مرسل إليه                  مرسل          موضوع    

  

فإّن أي «ومبا أّن الّنص كما سبق اإلشارة إىل ذلك يف حركة دائمة من الّتحوالت والّتطورات، 

قد يتحّول من ذات إىل : على مواقع تركيبية بالغة التّنوع اعامل قد جيد نفسه يف أية حلظة موزع

حيث جند معّمر اجلبلي نتيجة ملا كان يتخّبط فيه  1»موضوع، وقد يتحول من ذات إىل مرسل 

فقد الّسيطرة على أعصابه، فأراد الّتخّلص من محل هذه الفتاة اليت أثقلت تفكريه حيث قال 

  : أوقفت الّشاحنة مثّ صرخت فيها حبنق. ينيهاعذبين الّصمت الّرهيب الذي يشع يف ع«

حينها أصبحنا أمام برنامج سردي آخر مكّثف حيث تغريت مواقع  2»..أخرجي..أخرجي

  :بعض العوامل كما يلي

  

  )معمر(املرسل إليه)                        ساجية(املوضوع)               ندم معمر(املرسل 

  

   )معمر(الّذات              

كان املرسل هو ندم معمر اجلبلي على طرده لساجية يف الّظالم الكاحل، مما دفع به إىل البحث 

الّذات واملرسل إليه هو معمر  تكان  حني عنها وبذلك أصبحت ساجّية هي موضوع القيمة، يف

نسيت الّشاحنة . وواصلت اجلري. محدت اهللا الذي خلقين سليم القدمني« اجلبلي، الذي قال

أصبحت ضائعا، يف ظرف جّد قصري . ونسيت نفسي.. نسيت عمال الورشات. ديّة ومحولتهاالّرما

لكن مل جيدها يف تلك الّلحظة إالّ  3»ارجتفت خائفا عليها. جرت عروقي دماء جديدة. تغريت
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أّ�ا مل تفارق خميلته إّال بعد عودته من الّصحراء، وتعّرف على حقيقة الفتاة الغامضة من الّنادل 

  ".هواري"

انطالقا مما سبق يكون الربنامج الّسردي يف هذا املقطع مستندا على ملفوظي احلالة، ملفوظ 

جتسده �اية املقطع، إذ يظهر امللفوظ األول يف دخول  فصلي تقدمه بداية املقطع، وملفوظ وصلي

تطرح أمامه مجلة من األسئلة حتّريه وتدفعه إىل معرفة لغز هذه معمر اجلبلي يف دوامة مع نفسه 

الفتاة اجلريئة اليت مثّلت اجلانب املظلم من ا�تمع، حيث زرعت فيه خماوفا كانت غريبة عنه، وكأّن 

ا لفت معمر اجلبلي الجتماعّية، أراد الكاتب من خالهلهور بعض القيم اتد على هذه الفتاة عالمة

  .وأمثاله إىل ثقل مسؤوليتهم اجتاه أبنائهم اليت ال تفيها األموال

كأّن هذه الفتاة جعلت معمر يف وصلة مع عامل كان بعيدا عنه بانتمائه إىل عامل ذكوري حمض 

  :حمققة بذلك حالة وصل جنسدها كاآليت

  .على أن تكون الّذات هي معمر واملوضوع هو ا�تمع) م  ˄ذ (

" هواري"أّما امللفوظ الوصلي فتجّسد يف �اية املقطع عند معرفته حقيقة هذه الفتاة من الّنادل 

: حيث قالالذي أخربه عن هوامش حياة هذه الفتاة، اليت عرف معمر يف األخري أّ�ا ابنة صديقه 

إّ�ا ابنة . مل تعد ساجية لغزا حمريا. ستعدا لتصديقهااكتشفت حقيقة مل أكن م....دهشت «

وبالّتايل ختّلص معمر من محل أثقل كاهله   1»..مهاجر لقي حتفه هناك، بعيدا عن روائح بالده

  .طول مّدة اختفاء هذه الفتاة

حقيقة معرفة ( يف عالقة مع موضوع ) معمر(ابقة كانت لدينا ذاتـــــــــــــــيف أمثلتنا السّ       

 ، لكن سراعان ما توسعت بإدخال موضوع آخر مرتبط باألول ويقتضيه، هو البحث عن)ساجية

وع القيمة إىل ـــــــــــــــــاعف موضــــــــــــــــ، وبذلك تضها معمر من شاحنتهساجية اليت اختفت بعد طرد

  ا إىل البحث ـــــــــــــــــــــــــــــهسرّ  عن موضوعني يدوران حول ساجية اليت انتقلت الّذات من وضعّية البحث
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  :ا، فنحصل عندئذ علىــــــــــعنه

  .*)م˅2ف(و ) م˅1ف( 

  )م˅2ف(و) م˄1ف( 

، )ملفوظ حالة(ميكن للذات أن تكون شخصّية واحدة، فمعمر كان يف فصلة مع لغز ساجية 

، لكّنه مل يتمّكن )الّلغز(، دخل يف وصلة مع املوضوع)ملفوظ الفعل(ّمث بعد حدوث فعل الّتحويل 

رفضت كان يرغب يف عود�ا إليها، لكن تفاجأ أّ�ا من حتقيق الوصلة مع موضوع ساجّية اليت  

وكيف أركب شاحنة ال أعرف . أنا ال أعرفك«تعرفه، حيث قالت م معه وادعت أّ�ا ال الكال

فانته إجنازه هنا بالفشل رغم أّن معمر متكن من إجيادها إّال أنّه مل يتمكن من حتقيق  1»صاحبها؟

  .رغبته يف احلديث معها

ط على الّنحو هذا الربنامج الّسردي املضاعف الذي أثرناه، ميكن جتسيده يف شكله البسي

  2:اآليت

  )م˄1ف(     ) م˅1ف(     

  

  )م˅2ف)       (م˄2ف(    

فإذا كانت الّذات يف وصلة مع موضوع القيمة فإّ�ا تسعى إىل حتقيق الفصلة، وإذا كانت يف 

  .فصلة عن موضوع القيمة فإّ�ا تسعى إىل حتقيق الوصلة

أخرى ختدم املقطع الرّئيسي، وتكون  ومبا أّن كل مقطع سردي يفضي بدوره إىل مقاطع سردية

ناجتة عن احلاالت والّتويالت اليت تنجزها الّذات الفاعلة أو املنجزة، موّلدة بذلك رغبة جديدة يف 

 االّتصال مبوضوع آخر، رّمبا مل يكن مرغوبا لوال تدخل هذه الّذات كعامل مرسل للقّيام باملوضوع

                                                           

.94االخرية، ص ةهوامش الّرحلحممد مفالح، رواية  - 1  

 1مجال حضري، الّدارالعربية للعلوم ناشرون ط: كورتيس جوزيف ، مدخل إىل الّسيميائّية الّسرديّة واخلطابية، تر  -2

.115ص.2007  

انفصال: ˅اتصال، : ˄موضوع القيمة، : فاعل، م: ف -*   



ا ا ى اا إ ى اا  ا   

~ 144 ~ 
 

مرسل إليه مبفعوال�ا يف حمور الّرغبة /العالقة مرسل تتبدى «، إذ الذي يتطّلب بدوره مرسل إليه

  :على حمور الّتواصل) موضوع/فاعل(

   1»مرسل             موضوع                مرسل إليه

الذي كان راضيا بوحدته متعودا عليها " معمر اجلبلي"ما متّثل لنا عرب الّرواية من خالل وهو 

  .بركو�ا الّشاحنة وإصرارها على مرافقتهصابرا، إىل كسرت ساجية هذه الوحدة 

جنم عن جرأ�ا ووقاحتها يعكس يف داخله، أثارت يف نفسه االستغراب وولدت اضطرابا  إذ

، فأحّس بعزلته عن ا�تمع، على عائلته وعلى ابنته فشعر خبوف شديدصورة ا�تمع اليت آل إليها، 

أي داء أصابك يا معمر «مع نفسه وأصبح ساخطا على حياته جيسد ذلك قوله وهو يتحاور 

زدادت حالته تأزما إىل أن اف 2»اجلبلي؟ كنت هادئا مطمئنا فأصبحت تائها يطاردك القلق واخلوف

  .قرر العودة إىل بيته والعيش بني أفراد عائلته، بعد أن متكن من إيصال املؤن للعّمال

أخرى حمرّكة  ةاندرجت حتته بىن عامليّ وإذا أردنا اختزال مسارات الّرواية يف منوذج عاملي عام 

  :ا خنرج برتسيمة عامة على الّشكل الّتايلنلسري احلبكة، فإنّ 

  املوضوع                        املرسل إليه        املرسل                   

  العمال -جلب املؤن من الغرب        -                       عبد الّسالم  -

  يسعبد الّسالم احل -                                                      ياحلس

  العمل -

  الّذات                          املعارض     املساعد                

  تأخر مسؤول خمزن املؤن - معمر                        - روح املسؤولّية            -

  ساجية  -                                        الّشاحنة الّرماديّة  -

        الّتعب والّنوم -      حبه لعمال الورشات                               -

                                                           

.32الّسرديّة، صبن مالك رشيد ، مقدمة يف الّسيميائّية ا - 1  

.46هوامش الّرحلة األخرية صرواية  حممد مفالح،- 2  
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مما هو مألوف أّن الّتجربة الفنّية متتزج بالواقع قصد إثراء املوضوع املطروح وتعميق داللته، ألّن 

) position  syntaxique(الكشف عن الوضعّية الّرتكيبّية �دف إىل «حتليل البنية العاملية 

والّرواية مبحموال�ا تطرح أمامنا نظاما عمليا  1»لكل واحد من العوامل املوزعة على املساحة الّنصّية

حيث ميارس املرسل فعل الّتحريك على موّزعا على مساحتها، كما أشرنا له سابقا يف املخّطط، 

يكتسب الفاعل، خالل املهمة الّتأهيليّة، «ساب كفاءة وطاقة لإلجناز، إذ الّذات اليت تستدعي اكت

لكفاءة وطاقة اإلجناز اليت متكنه يف املهمة األساسّية من تطويق دائرة الّصراع، حتقيق املوضوع ا

وتعويض االفتقار، ويقوده نشاطه الّسردي يف الّنهاية إىل املهمة الّتمجيديّة اليت يقع فيها الّتعّرف 

  2».مساره طبقا لاللتزام الذي أخذه على نفسه) sanction(لى البطل وتقومي ع

املؤن من الغرب إىل اجلنوب، كان تكليفه �ذه يكّلف عبد الّسالم احلسي معمر اجلبلي جبلب 

املهمة صادر عن ثقته فيه، وتأكده من كفاءته على القيام باإلجناز، ذهب معمر بشاحنته الّرماديّة 

لكن لسوء حظه تأخر عنه مسؤول خمزن املؤن، الذي كان من العوامل املعارضة اليت  لشحن املّؤن،

عملت على اعرتاض سبيله، ّمث بعد شحنه للمؤن وأثناء رجوعه اقتحمت شاحنته فتاة غريبة 

ا اليت دفعت به إىل التأخر خاصة أ�ّ من املعوقات اليت كانت هي األخرى ) ساجّية(ر األطوا

  .صلة الّسري، وأداء واجبهاته يف مو بات نفسّية انعكست على قدر تسببت له يف اضطرا

وهذه  3»تركيب نسقي وسلسلة العالقات املنتظمة«بناء على أّن الّنموذج العاملي عبارة عن 

العالقات تنتظم كما سبق الّتطرق لذلك يف ثالث حماور رئيسّية، وهو ما سنحاول الكشف عن 

وذلك عرب حتقق الّشخصّيات كأدوار من خالل األدوار " األخريةهوامش الّرحلة "أغواره يف رواية 

  .املنوطة هلا

  

                                                           

.31ابن مالك رشيد ، مقدمة يف الّسيميائّية الّسردية، ص - 1  

.33املرجع نفسه، ص - 2  

) 2(العدد ) 5(لعّزت العزّاوي، جملة جامعة اخلليل للبحوث ا�ّلد " احلواف"شعث أمحد ، بناء الّشخصّية يف رواية  -3 

   .13جامعة األقصى غزّة فلسطني، ص 2010
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  :فمثال يتمّثل احملور األول يف الّدور اآليت

  موضوع/ حمور الّرغبةــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ذات 

  جلب املؤن/  معمر  )           مسؤولّية(  

  :اآلتّيةأّما احملور الثّاين ينظر إليه يف وجود العالقة 

  مرسل إليه/ حمور االبالغ أو الّتواصل ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ مرسل 

  العمل/ عبد الّسالم احلسي)                واجب / مهمة (   

  :واحملور الثّالث يتجّسد من خالل العالقات الّتالّية

  مساعد/ حمور الّصراع ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ معيق 

  روح املسؤولية -/ ساجية   -                        

  الّشاحنة الّرماديّة -) / الّنوم(الّتعب واإلرهاق  -                        

  الّتفكري يف زمالئه) / األمطار(الظّروف الطبيعّية  -                        

  .تأخر مسؤول خمزن املؤن -                        

  :مراحل البرنامج الّسردي -3

باعتبار أّن الّرواية هي حسب ما توصلنا إليه عبارة عن متتالّية من املقاطع الّسردية، اليت    

امللفوظ الّسردي "تكون فيما بينها عالقة ترابطية متعّلقة بالبنية الّداللّية العاّمة للّرواية، ذلك أّن 

الّتحّول يستدعي بدوره سلسلة من  هذا األساسي يقوم على حتّول بسيط من حال إىل حال، لكنّ 

، وهذا الّتحّول يتجّسد من خالل ذات 1"الّتحّوالت املوصولة بعضها ببعض بأسباب منطقّية

فاعلة، قد تكون كائن حّي، أي شخصّية تقوم بالفعل، والفعل يتطّلب عنصر الّزمنكاين احملّني 

جّرد حدوث الفعل حيصل الّتحّول، ومبا أّن واملؤطّر حلركة الّشخصية وبالّتايل للعملّية الّسردية، فبم

العملي للمشروع  املقطع الّسردي يطلق على وحدة سرديّة كاملة مكّونة من املناورة واإلجناز"

                                                           

.72العجيمي حمّمد ، يف اخلطاب الّسردي، ص - 1  
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أّن املقطع الّسردي يشّكل جزء من الّسريورة الكاملة للّرواية أو ميكن يشّكل  يعين هذا 1"واجلزاء

كن أّن تكفي وحدها لتكون رواية وهذه املراحل ميكن مراحل مي على رواية بأكملها، ألنّه مبين

 :تلخيصها فيما يلي

  الّتحريك -1

  الكفاءة -2

  اإلنجاز -3

  الجزاء -4

لقد ارتكز حتليلنا يف حتديد الربنامج الّسردي على العالقة الرّابطة بني الّذات واملوضوع كحلقة 

، مراحلالبّد من الربنامج الّسردي أساسّية يف احلكي، لكن الذي جيب اإلشارة إليه أّن لتحقيق 

   :إذ توجد أربع مراحل وهي 2»الوحدة اجلوهريّة والّنقطة املركزيّة لكّل حتليل سردي«اليت تعدّ 

  :Manipulationالّتحريك  -1

إقناع مبا أّن الّتحريك هو عبارة عن عملّية دفع إىل الّتغيري، بناء على ذلك فإّن املرسل إليه يقوم ب

 عملّية اإلقناع يبادر املرسل باختبار ذات تقوم باإلجناز، وهذه يعدّ املرسل باحتضان املوضوع 

الّرغبة يف الفعل والّشعور بوجوب فعله مع اكتساب القدرة « الّذات ختضع الختبار الكفاءة أي

على العمل لّذات، تقبل الّذات وبعد تأّكد املرسل من توّفر مؤهالت الكفاءة يف ا 3»على ذلك

من أجل حتقيق اهلدف الذي  4»الّسعي إىل حتقيق املوضوع ونقل الكيان من حال إىل حال«أي

يكون باإلّتصال مبوضوع القيمة أو االنفصال على حسب خصوصية الّرواية، وبعد عملّية اإلجناز 

                                                           

.72العجيمي حمّمد ، يف اخلطاب الّسردي ،ص - 1  

.58بوشفرة نادية ، مباحث يف السيميائية الّسردية، ص - 2  

72العجيمي حممد ، يف اخلطاب الّسردي،ص - 3  

.72املرجع نفسه، ص   4  
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م عليه إّما يأيت دور اجلزاء وهو مرحلة �ائية يف املقطع، حيث فيه يتّم تقييم عمل الّذات واحلك

  . بالّنجاح أو الفشل 

، القيمة االّتصال مبوضوعالعمل على تظهر يف الّرواية عناصر حمرّكة للفعل، ساعدت معمر على 

تستلزم ) إيصال املؤن(واملوضوع ) معمر(، ذلك أّن عالقة االنفصال بني الّذات وللقيام باإلجناز

 العمل على االّتصال باملوضوع بعد توكيلها خلق عملّية الّتحريك اليت تدفع بالّذات الفاعلة إىل

  .املهمة من طرف املرسل إليه

، ونظرا يف أداء واجبه على أكمل وجهومن العوامل احملرّكة وراء معمر هو العمل، ورغبته 

الكتسابه القدرة على القيام بتلك املهمة املوكلة إليه، إذ متثّلت كفاءته يف قدرته على حتمل مشقة 

امتالكه مهارة القّيادة وحتمل  ، إضافة إىلوشجاعته وروحه املناضلة يف سبيل الوطن وخدمتهالّسفر، 

 مشقة الطّريق، نتيجة لذلك كله يدخل الفاعل يف دوامة صراع بني تنفيذه ملشروعه الذي حيقق له

  :ة أخرى، نستخلص كل ذلك يف رسم توضيحيراحته من جهة وعدم الرّاحة من جه

  املوضوع                                 املرسل         

  ي                           إيصال املؤن إىل ورشات العملسعبد الّسالم احل -

  العمل -

  

  الفاعل                                           

  

الوظيفة كان اهلامشي يعيش يف دوامة من القيود اليت فرضتها عليه متطلبات العائلة، وكذا بينما  

حياته إّال أنّه مل حياول تغيري حياته، لكن تعرضه حلادث عن  رغم عدم رضاه.....اليت قال عنها 

مشؤوم تسبب يف تشويه خّده األيسر وبرت أذنه اليسرى، فجعله سخرية للجميع ممّا وّلد يف نفسه 

  .عقدا نفسّية، وحقدا على زمالئه الذين مل يزوروه أثناء مرضه
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ذا القرار، لكن األسباب كافية جلعله حييل نفسه على الّتقاعد رغم رفض عائلته هلفكانت هذه 

هذا مل يكن كافيا للشعور بالّرضا، خاصة أّن جريانه ابتعدوا عنه بسبب عدم قدرته على تلبية 

مشي ينفرد بنفسه ويبتعد عن خمالطة اانتهت مبجّرد إحالته على الّتقاعد، فبدأ اهلمطالبهم اليت 

" بصايف املايدي"، لكن هذه احلالة بدأت تندثر تدرجييا مبجّرد دخول ذات حمرّكة متثلت يف الّناس

مست عائلته كعدم رضا الّزوجة  فكسر على إثرها بعض العادات اليت جنم عنها مشاكل أخرى

  :ميكن اختزال كّل ذلك يف املخّطط الّتايل. بتغريه وكذا بناته

  املوضوع     املرسل                         

  احلرية     االنطواء والوحدة                

  الّتقّيد مباطلب العائلة        

  

  )اهلامشي(الفاعل                                    

     

ة يعقبها خسارة الرّاحة من أّن حتقيق الّرغباهلامشي، / معمر وما نالحظه على كلتا الّشخصيتني 

أخرى، فمعمر تعّرض إىل أزمة نفسّية حاّدة أحيل على إثرها إىل الّتقاعد، وختّلص من العامل  جهة

  .الذّكوري الذي خّيم على حياته، لوال دخول ساجية

أّما اهلامشي فإنّه واجه اضطرابات كثرية يف حياته منها سخط زوجته على الّتغيري املفاجئ الذي 

  .القدمية اليت تعودت عليها عائلتهكّل العادات   كسر  اضطلع به من خالل

بناء على سبق ميكن تصوير العالقات اليت عربت عنها هذه الّتحوالت من خالل الّشكل 

  :اآليت
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  )امعمر اجلبلي(فعل الفعل )                     طرد ساجية من الّشاحنة(فعل الفعل

  )اخلروج من الّشاحنة حبثا عن ساجية(                                                         

  

  

  عدم فعل الفعل)              يعجز عن إجياد ساجية(عدم فعل الفعل 

  )ترفض ساجية العودة إىل الّشاحنة(                                                         

م على م بطرد ساجية من الّشاحنة واإللقاء �ا خارجا رغم الّظالم الذي كان خييّ بعد أن قا

فبقيت شعر باخلوف عليها والّندم على فعلته ، فهّم باحثا عنها لكّنه مل جيدها،  املنطقة، ّمث فجأة

  .ساجية ومصريها يف ذلك الّظالم حيّريه ويضغط على أعصابه

بت معه يف الّشاحنة، أخربه النّادل عن حقيقة ساجيّىة، لكّنه عندما عاد إىل املكان الذي رك

، )etre(فتعّجب من كذ�ا عليه، فاخندع بكالمها الذي كان ظاهرا ظنا منه أنّه مطابق للكينونة

  1:لذلك وضعها مباشرة يف وضعّية صادقة

  وضعية صادقة                

    

  كينونةالظاهر                 ال                 

  وضعية كاذبة

  

  الالكينونة                

  .لكن بعد أن اتضحت له الّرؤية وعلم بكذ�ا  جعلها يف وضعية كاذبة

  :وهذه الوضعية تأخذ الّشكل اآليت

  

                                                           

.84رشيد ، مقدمة يف الّسيميائية الّسردية صبن مالك ا - 1  
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  وضعية صادقة                

    

  الظاهر                 الكينونة                 

  وضعية كاذبة

  

  الالكينونة                

ائمة على ءات اليت قامت �ا الّذوات، وهي قاألدا جتسدت هذه الّلحظات الّسردية من   

اح حيث متكن معمر من جالقول، إمكانية تصديقه، لكن رغم ذلك فقد انتهى اإلجناز بالنّ 

                   .االّتصال حبقيقة ساجية

 compétence: الكفاءة -2

قادرة على القّيام باملهمة املنوطة إليها  ءاية على أّ�ا ذات كفشخصّية معمر يف الّرو قدمت 

فلكي حتقق الّذات إجنازها، عليها أن متتلك بشكل سابق األهلّية الّضروريّة لذلك، و�ذا ميكن «

  .1»موضوع ماالّنظر إىل األهلّية باعتبارها الّشروط الّضروريّة الّسابقة عن العمل املؤدي إىل امتالك 

أعشق « ذات كفاءة هو قوة شخصّيتها وحبه للمغامر ) معمر اجلبلي(وما جعله شخصّية 

هذا يدّل على أنّه ذو قلب صلب يقوى على حتمل املتاعب، هلذه  2»الّسفر يف الطّرقات املقفرة

  .األسباب أوكله رئيس القطاع باملهّمة

معمر (أمرا إىل املرسل إليه ) عبد الّسالم احلسي(إذ بعد االختبار التأهيلي، يوجه املرسل  

هذه املهمة اليت مّرت مبقاطع، تبدأ  3»كنت منشغال باملهمة اليت كلفت �ا«بإجنازه مهمة ) اجلبلي

اليت تركب فيها بركوب ساجية الّشاحنة فتاة متهورة حتب الّسفر يف الّشاحنات، مل تكن املرّة األوىل 

                                                           

.60/  59بنكراد سعيد مدخل إىل الّسيميائّيات الّسردية ، ص - 1  
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: شاحنة نلمس ذلك عرب هدوءها والمباال�ا يظهر ذلك من احلوار الذي دار بينها وبني معمر

  إىل أين أنت ذاهبة؟«

  : مهست ساجية وهي جتذب طرف الفراش الّصويف

كّل هذا يربز مدى �ّور هذه الفتاة وعم اهتمامها مبا قد يصيبها   1».إىل حيث أنت مسافر -

نة مع رجل غريب، األمر الذي جعل معمر اجلبلي يفكر يف عائلته وابنته اليت جيهل يف هذه الّشاح

طبيعة حيا�ا، فكانت ساجّية عالمة على جمتمع مثقل مبشاكل ومغريات تشكل خطرا على 

  .العائلة، فأيضت فيه روح املسؤولّية اجتاه زوجته وابنته

نت هلا هوامش أخرى تسببت يف إّن دخول ساجية مل يتوقف عند حدود الّسفر فحسب بل كا

تأخره عن إنتمام املهمة، إضافة إىل تدهور حالته الّنفسّية حيث أصبح رجال مضطربا، نتيجة ما 

  .تسببت فيه له من حرية وقلق

لقد فرضت علي . قد أكون خمطئا يف حقها ولكّنها غريبة.. ساجية فتاة خطرة«إذ قال عنها  

لقت نوعا من الّتناقض يف مشاعره اليت تراوحت بني فقد وخ 2»شعرت باحلرية. نفسها فرضا

الّرغبة «الّشفقة واألبوة وبني الّرغبة يف امتالكها ألّ�ا شكلت لديه عنصر إغراء وإن مل ظاهرا 

يظهر من سؤاله أنّه اكتسب  3»من رماها يف دريب الوعر؟. املبحوحة يف داخلي حترتق، حترتق

يها حّىت من نفسه لكن، شّدة الّضغط الّنفسي الذي مشاعر اجتاهها، إذ يظهر أنّه خائف عل

  . أصبحت تسببه له، انعل وطردها، لكّنه سرعان ما ندم، وبدأ بالبحث عنها

وجند شخصّية اهلامشي املشّلح اليت وقف وراء دفعها عامل مرسل متّثل يف انطوائه على نفسه،  

ونظرات زوجته اململوءة بالّلوم والعتاب، ومبا أنّه كان قادرا على تغيري هذه احلالة مبا ميلكه من بعد 

لبحث عن الّذات الّنظر وإصرار على ختطي ما هو فيه، واالّتصال مبوضوع القيمة الذي متّثل يف ا

  . أي إجياد الّطمأنينة والرّاحة

                                                           

.25رواية هوامش الّرحلة األخرية ص حممد مفالح،  - 1  
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" لّرغبةيف اكفاءة البطل  ا إىل حتقيق غايتها، ومتثلتـــــ� تطمحإّن ذات اهلامشي تتمتع بقدرات   

والقدرة على حتّمل ما ينتج عن تغّريه من اضطرابات، فالكفاءة هنا هي إحساس داخلي عميق 

د على الواقع، كل هذا شّكل عامال مرسال دفع باهلامشي إىل الّرغبة مملوء بالّتحدي والّرغبة يف الّتمرّ 

يف اكتساب موضوع القيمة الذي كان ممثال يف الّتخلص من الوحدة اليت أصبحت �دد نفسه 

ه الذين ختلو عنه وقت احلاجة ئفيها كرهه للّناس مبا فيهم زمال املضطربة، هذه الوحدة تسّبب

  ).عندما تعّرض للحادث املشؤوم(

إّن كفاءة اهلامشي ال تتحقق إال من خالل ما يضطلع به من عوامل موازيّة اليت يضعها لنفسه، 

الذي " بصايف املايدي"منذ اقتحام وحدته " الّسعادة"واليت بدأت تتجّسد منذ تواجده يف مقهى 

مام األمور، وقلب موازين عاداته والّتمرد ز عة على خوض بعث يف نفسه نوعا من احلماسة والّشجا

على عاداته رغم ما سيتلقاه من سهام املواجهة من طرف زوجته وبناته، اليت تشكل يف املقابل 

عوامل معارضة تعمل على إبطال مساره، إّال أنّه مل يتخّل كذات فاعلة عن رغبته يف االّتصال 

  . مبوضوع القيمة

  :اإلنجاز

تّم مبوجبها تغيري ذات احلالة من ملفوظ وصلي إىل ملفوظ فصلي عن هو عبارة عن عملّية ي

املوضوع، وميكن القول عنه أنّه حتّول يشرتط عامال منجزا للّتحّول حيقق الوصل أو الفصل، يسمى 

  ).sujet opérateur(ذات فاعلة 

موجه حنوها  كفاءة ختول الّذات الفاعلة على اإلجناز، وحتريكوهذا اإلجناز يتطّلب بدوره قدرة   

يكمن دوره يف ممارسة فعل الّتحفيز لدفع الّذات حنو حتقيق موضوع «الذي ) املرسل(من عامل 

قناع أو األمر أو الطّلب حسب ما الّذات للقيام بالفعل إّما باإل يعمل على �يئة الذي 1»الّرغبة

  .تطلبه خصوصّية احلكيت

                                                           

مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف اآلداب واللغة " مذنبون لون دمهم يف كفي "أونيس كمال الّنموذج العاملي يف رواية  -1

.45،ص. 2013/ 2012عربية نقد أديب    
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وما يتطلبه من أدوات ) اإلجناز( برميون مثاال توضيحيا يتضّمن مراحل القيام باملهمة  أعطى لقد

  1:تمثل يف املخطط الّتايلتوإجراءات 

  مهمة لإلجناز                             

  أداة لإلستخدام                              

  املهمة      استخدام األداة إجراءات اإلجناز                              

  جناح األداة=  إجناز املهمة                              

  .يستخلص يف هذا املخطط كّل املراحل اليت تضطلع �ا الذات للقّيام باإلجناز

يتطّلب إعداد يكون من خالل لكن هذا اإلجناز ال يكون هكذا بشكل أفقي مباشر، وإّمنا 

ديدة تسهم يف عرقلة هلا من عوامل ع تضطلع �ا الّذات الفاعلة أو توجه جمموعة من العملّيات

  .جناز الّتحول املركزيالت للوصول إىل إمسارها وخلق مستويات جديدة تتم عرب مجلة من الّتحوي

لقد تضمنت الّرواية عّدة أداءات سرديّة من خالل الربامج الّسرديّة املستخرجة، ومن الربامج 

 2»أنتظره ملساعديت يف العودة إىل بييت كنت«: نأخذ مثال

للّداللة على رغبته يف احلصول على موضوع القيمة من عامل مساعد متّثل يف ممثل  هااستعمل

يف شكل ) Enoncé d’état(على ملفوظ حالةقائما  ، فكان الربنامج)عبد الّسالم احلسي(

 Enoncé(تدعي ملفوظ فعلفصلي، ألّن اهلامشي كان يرغب يف االّتصال باملوضوع، الذي يس

de faire (حّىت يتّم اإلجناز، ومنّثل ذلك يف الّشكل الّتايل:  

 ملفوظ حالة                        ملفوظ فعل

 

  العائلة ˄العائلة            معمر اجلبلي  ˅معمر اجلبلي 

                                                           

الّشعرية املعاصرة، ترمجة حلسن أمحامة دار الثّقافة للّنشر والّتوزيع الّدار  يف الّتخييل القصصي ،كنعان شلوميت رميون -1

  .42، ص1995 1البيضاء ط
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كان الّدافع من وراء ،  عّرب معّمر اجلبلي عن رغبته الّشديدة يف االّتصال بالعائلة كموضوع قيمة

ه من متاعب يف رحلته أثقلت كاهله، فرغب يف احلصول على الدفء العائلي ذلك ما لقي

  .اهلدوءواإلحساس ب

فعمل على أيضا ما زرعته يف نفسه ساجية من خماوف على ابنته وزوجته يف زمن ثائر جريء، و  

مقابل عوامل أخرى ساندته  )عبد الّسالم احلسي(حتقيق رغبته رغم ما واجهه من عوامل ضديدة 

، وميكن ...رزقي الّسائق، ناصر الّنقايب، شريف امليكانيكي، املرض: على االتصال باملوضوع ممثل

  :اختزال كّل ذلك يف املخطط اآليت

  

  )معمر(املرسل إليه)               الّذهاب إىل البيت( املوضوع     احلنني، ساجية       املرسل

  

  

  عبد الّسالم                     (املعارض)                    معمر اجلبلي(الّذات                    املساعد

  )  أصدقاؤه يف العمل                                                         احلسي -

     

من حتقيق رغبته يف االتصال مبوضوع القيمة، يظر ذلك من  وبعد صراع ومواجهة متكن معمر

                                                                             : خالل احلوار اآليت

  :قلت له«

  .أحلت إىل الّتقاعد -

  :فقال يل سيد احلاج
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وبالّتايل استطاع العودة إىل عائلته، ويف أثناء سفره  1».هذه سّنة الّله يف خلقه..لكل شيء �اية

هذه الّرحلة هي األخرية، كما تشري إىل قطع  فقد حقيبته اليت رافقت يف سفراته، يدل ذلك أنّ 

 .الّصلة بينه وبني املاضي املتعب

 قلّ تتع 2»الّرجل الذي فاته القطار«: نأخذ جمموعة من اإلجنازات متت بناء على العبارة الّتالية

  ".عيسى اجليب"هذه العبارة باملتقاعد 

فيها ثالثني سنة يف العاصمة، وبعد  ساميا يف مؤسسات ووزارات، حيث قضىكان موظفا 

ته حسيبة وختلي ابنته وجإحالته على الّتقاعد، قّرر العودة إىل املدينة، خاصة أّن انفصاله عن ز 

نتيجة حتّطم حلمه يف احلصول على وظيفة الوزير اليت اقرتب منها لوال حسد زمالئه سهام عنه، 

الذين كتبوا ضّده الّتقارير املخجلة، وا�موه بتلقي الّرشاوي، واختالس  «: ومكائدهم إذ روي عنه

  3»أموال صندوق اإلعالنات

بعد تقاعده، «: عنه لكن عندما عاد إىل احلي تفاجأ بتصرّفات اجلريان وعدوانيتهم، إذ يقال

انقلبت عليه احلياة وأخرجت له أنيا�ا الّصدئة و�شته بال شفقة، مزقت الوساوس قلبه الذي كان 

  .فيما بدر من زوجته وابنته ته تأزما هو الّتفكريوما زاد حال 4»حقال لألحالم الصبيانّية

ه، هذا الّسلوك كان سكان احلي يسخرون من تألقه الّدائم وطريقة مشيته، وحىت من كالم

الذي حّريه ومل يعرف سبب ذلك، حيث أّن سكان احلي طلبوا منه تغيري بعض األشياء كرغبتهم 

  .ثانّية ةواج مرّ يف الّتخلي عن األناقة، والزّ 

كانت تسيطر الغرية  إضافة أّ�م كانوا يرفضون إقامته أي مشروع حيقق من خالله طموحه، ألّن  

 ه الذي كان يتتبع كّل جديد، وكانالّنوري العقاقريي العدواين بطبععلى تفكريهم، خاصة جعفر 

  .يوجه له الكالم القاسي كّلما مسحت له الفرصة، وكانت حيتقره وال يعرتف بنجاحاته

                                                           

.99، صرواية هوامش الّرحلة األخرية حممد مفالح،  - 1  
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  :ونلخص مواضيع القيمة اليت كانت أمام اجليب كونه ذات ترغب فيما يلي 

  .يالّرحيل من احل                                   

  .الّتخلي عن أناقته                                   

  .الّزواج                   :مواضيع القيمة

  .حتقيق مشروع جديد                                     

  .الّتخلي عن بدالته األنيقة                                     

  

ميثّلون عامل املرسل  اقيمة، فكانو السكان احلي خاصة منهم العقاقريي، عّدة مواضيع  مثَّللقد 

عملت معاكس الّجتاه املوضوع، ليس ) اجليب(الذي يدفع الّذات إىل الّتغيري، لكن الّذات الفاعلة 

  .موضوع القيمة املتمّثل يف حتقيق مشروع جديد كان يرغب يف حتقيقه: مع كل املواضيع مثال

وامل الّضديدة اليت كانت مل يتمّكن من االتصال باملوضوع نتيجة العأنّه لكن رغم حماوالته إّال 

  . يف وجهه تؤول دون حتقيق حلمه

  

  .جعفر الّنوري -                                   

  .ثابت الّلحام -                                   

  .منور الكردي -      :           عوامل الّضديدةال

  .ناصر الرّبعي -                                   

  .أمحد مشاي  -                                   

وجيّسد أفكاره،  هكثريا ما رغب عيسى اجليب يف فتح حزب جديد يعّرب من خالله عن ميوالت

ليت  ا" الّرجل الذي فاته القطار"ة ويتخّلص من احتقار سكان احلي وافتزازا�م، وخاصة من عبار 

حّىت حي  «لقي بعض املساندة من حي الفرسان تكانت تشعره باالضطراب والغضب، رغم 
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فظهر أنّه ليس الوحيد الذي كان يرى تدين 1»الفرسان مل يعد قادرا على حتّمل تفاها�م املخجلة

  . مستواهم، وحيكم عليهم بالّنفاهة

  وهل فاته القطار حقا؟ «: ومن بني املساندين له الّسارد الذي قال

  2»املساكني ال يعلمون شيئا... األغبياء..األغبياء 

  :وامل املساعدة فيما يليعنلخص ال

  .حي الفرسان -                              

  .الّسارد - :           العوامل املساعدة

  .متسكه باحلي وقوة شخصّيته -                              

  :فيما يلي اأّما العوامل اليت شكلت مرسال فنحّدده

  .جعفر الّنوري -                              

  .ثابت الّلحام -                              

  ).عيسى اجليب(إثبات الّذات  -:               عامل املرسل

  .أحد مشاي -                            

  ).عيسى اجليب(عدم ثقته يف النساء  -                            

  .منور الكردي -                           

كان سكان احلي يعربون بصريح العبارة عن رغبتهم يف رحيله من احلارة لكّنه متّسك باحلي 

يرغب يف  كان  تعّرض إليه من سوء معاملة إّال أّن مل يستسلم، فقدورفض حتقيق رغبتهم، رغم ما 

أنّه إّال  ةفرغم ما واجهه من عوامل ضديدجتديد حياته العملّية ألنّه كان حيّس بالرّكود والّتهميش، 

يا  «: حّري به سكان احلي الذين صّرحوا قائلني األمر الذي استطاع إجياد عمل لنفسه،

                                                           

.8ي، صمهس الّرمادحممد مفالح، رواية  - 1  

.8ص  املصدر نفسه - 2  
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 ّسكانوكأنّه يرغب يف إظهار ل 1»امي حتّول إىل سائق يف خدمة الّصينينياإلطار السّ ...لفظيحةل

  .على بذل اجلهد والعمل أنّه مل يفته القطار، وأنّه قادر احلي

، إّال أنّه يف 2»رفض أن يربط مصريه بأي امرأة«أّما عن زواجه فرغم أّن كان يرفض بشّدة 

  .دئة اليت �تم بهاألخري ارتبط مبيمونة اليت رأى فيها الّزوجة اهلا

بالّنسبة إىل الّرحيل من احلي، ونظرا للكارثة اليت نزلت على احلي، قّرر أخذ زوجته والعودة  اأمّ 

  .  إىل العاصمة

  :خنتزل كل العوامل الّسابقة يف خمطط عام جيمعهم

  

  املرسل                         املوضوع                          املرسل إليه

  سكان احلي -حتقيق مشروع جديد                     -احلي          سكان-

  عيسى اجليب –الّرحيل من احلي                          -رغبة عيسى         -

  .يف إثبات نفسه

  املساعد                      الّذات                              املعارض

  حرية رأيه  -عيسى اجليب                     -الّسارد وحي الفرسان       -

  قوة شخصيته -                                                                 

  سكان احلي -                                                                 

ابق متناقضة، فهناك مواضيع كان لقد كانت هذه الربامج اليت يعّرب عنها الّنموذج العاملي السّ 

عرب �ا عن املواقف،  ، أخرى كان يرغب عنها، وقد أسهمت الّلغة امليرغب فيها عيسى اجليب

  .، يف حتريك األحداث واستجالء الكوامن لكّل شخصّيةكقيمة مبادرة

  :وميكن تصوير العالقات اليت عربت عنها هذه الّتحوالت من خالل الّشكل اآليت

                                                           

.90ي ، ص مهس الّرمادحممد مفالح، رواية  - 1  

.9نفسه ص  املصدر - 2  
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  )الّنجاحالعمل من أجل (فعل الفعل )                   الّتدخل بغرض الّتهديد(فعل الفعل

  يهدد جعفر الّنوري                          يتخذ اجليب بعض األساليب للحفاظ على صموده

  

  

  

  )االتدخل(عدم فعل الفعل )                  عدم فعل الفعل(عدم فعل الفعل

  البقاء يف احلي وعدم الّزواج         يرفض االستسالم لتهديد النوري يعجز اجليب عن

  : الّتقويم

عبد الّسالم "تقومي اإلجنازات يف الّرواية كان صرحيا جمّسدا من خالل عدم رضا املسؤول 

  :عن تأخر معّمر يف جلب املؤن، ويظهر ذلك من خالل انفعاله احلوار الذي دار بينهما" يساحل

  : تقلصت قسمات وجه عبد الّسالم احلسي األمرد مثّ سألين بصوت خافت«

  أين كنت؟ -

  :أجبته بربودة

  .كنت منشغال باملهّمة اليت كّلفت �ا  -

  :جلس عبد الّسالم احلسي على حافة سريره وقال يل

  .تأخرت عن املوعد احملّدد يف األمر باملهّمة

  .أعلم ذلك -

يدّل هذا احلوار على العملّية الّتقييمّية لإلجناز الذي قام به  1».ستمتثل أمام جلنة االنضباط

  .معمر اجلبلي

  2»جنوت من الّصحراء املخيفة«: إلجنازاته من خالل قوله) املمثل/ العامل(يف حني تقومي معّمر 

                                                           

.66هوامش الّرحلة األخرية، صحممد مفالح، رواية  - 1  

.102نفسه، ص املصدر- 2  
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  .فهو راض على إجنازه الذي مكنه من الّتخلص مشقة الّصحراء وغربتها

  :يميتإلى الّدور المن الّدور العاملي الّشخصّية  -

يتشّكل من جمموعة من الوحدات «ة البّد من الّتذكري أّن الّنص للولوج يف تفسري هذه الوجه

  1»احملّددة والّدالة اليت جتعلها مبثابة عالمة

تدخل يف عالقات مع «تمظهر من خالل مستويني فهي تانطالقا من فكرة أّن الّشخصّية 

ما ، ففي2») بنية العوامل(أو وحدات من مستوى أعلى ) املمثلنيبنية (مستوى أدىن  وحدات من

خيص مستوى املمثلني فإّن الّتحليل يقف عند حدود املعطيات الّنصّية، أي على ما متنحه لنا البنية 

الّسطحّية للّنص الّسردي، عرب ماحيّققه هذا األخري يف امللفوظات الّسرديّة املتتالّية ضمن الربامج 

لّناجتة عن حاالت الّتحّول والّتحويالت اليت تسهم فيها الّذوات مبا جتريه من أفعال حتّرك الّسرديّة ا

  .عجلة الّسرد

ورواية " سفر الّسالكني"ويف ضوء ذلك سنحاول استقراء صور توزّع العاملني واملمثلني يف رواية 

عتماد على خمتلف قصد ملء اهلويّة الّسيميائّية لشخصّيا�م، باال" هوامش الّرحلة األخرية"

إسرتاتيجية توزيع هذه «احملموالت الّسرديّة احملايثة اليت متنحنا إيّاها صريورة الّنص، خاّصة أّن 

  3»أمهّية عن دورها وفاعلّيتها يف إنتاجّية املستوى الّداليل] تقلّ [احملموالت ال 

تتجلى «، إذ تأخذ الّشخصّية شكل ممثل يف املستوى اخلطايب، وهي تتمظهر نتيجة إجراءات

هذه اإلجراءات من خالل ثالث مستويات، هناك أوال املستوى اخلاص خبلق املمثل، أي االنتقال 

من العامل كمقولة جمّردة إىل املمثل كوحدة مشخصة، وهناك ثانيا املستوى اخلاص بالّتزمني، وهو 

                                                           

. 27ص .2008 1عيالن عمر ، يف مناهج حتليل اخلطاب الّسردي، منشورات احتاد الكتاب العرب دمشق ط - 1  

لعبد ااحلميد بن هدوقة، ص " غدا يوم جديد"بونشادة نبيلة ، الّشخصّية من املستوى احملسوس إىل املستوى ا�ّرد يف رواية  -

111.  2  

.112املرجع نفسه ص - 3  
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نعين  1»اص بالّتفضيءاملستوى الذي مينح اخلطاب خاصيته الّزمنّية، وهناك يف األخري املستوى اخل

  .شخيص الذي يتمذ عرب عملّية القلب�ذا االنتقال من العمليات إىل التّ 

حتّول إىل عناصر ممثلة، إذ إّن العالقة الذي  ر العامليهبالّتمظ تتمّيز أّما عن الّروايات فقد كانت

ممثلني متعددين مثال قد يظهر عرب ) ع(الرّابطة بني العامل واملمثل عالقة مزدوجة فالعامل الواحد 

  :ذلك

  

  )مساعد(عامل                                        

  

   عواد احلارس) 3م(رزقي الّسائق                     ) 2م(شريف امليكانيكي       )1م(    

                                       

  عامل معارض                                   

  

  أمحد مشاي) 3م(جعفر الّنوري           ) 2م(ثابت الّلحام                 ) 1م(

  .وهؤالء املمثلون ميكن أن يكونوا يف أكثر من شكل عاملي

ويف نفس الوقت، قد يقوم ممثل واحد بسلسلة من األدوار العاملّية، ويشتغل على إثر ذلك  

  :سفر الّسالكنيكحامل �موعة من العوامل مثل ما وجد يف رواية 

  

                                                           

.84/  83، ص1994 1خل إىل الّسيميائّيات الّسرديّة، دار تينمل للطباعة والّنشر مراكش، طبنكراد سعيد ، مد - 1  
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  )بصايف املايدي(ممثل                            

  

  عامل مرسل               عامل مضاد                  عامل مساعد 

لقد كان بصايف املايدي عامال مرسال عندما دفع اهلامشي إىل االتصال بالفن الّشعيب، وكان 

الّصوفّية، أّما عن املساعد فقد كان مشجا لرابح  عامال مضادا عندما عارض انتمائة إىل احلضرة

  .الّلمة من أجل الّزواج باملطلقة

  :وجند أيضا يف رواية مهس الّرمادي بعض الّشخصيات اضطلعت بأكثر من دور عاملي

  ممثل سكان احلي                               

  

   عامل مرسل إليه عامل مرسل               عامل مضاد                     

لقد شّن سكان حي الفرسان هجوما مضادا على عيسى اجليب دافعني به إىل الّرحيل من احلي، 

     .، يف وقوا كعامل ضديد أمام حتقيق حلمه بفتح كتب للحزب باحلي)املرسل إليه(لصاحلهم 

ن، الذي ال ميكن مبا أّن البنية الداللية تكون سابقة عن الّتجلي الّنصي يف أي عمل أديب كا    

املرور إليه إّال من خالهلا، وذلك عرب عمليات القلب اليت تسمح للعناصر احملايثة من االنتقال من 

، ّمث إعطاء هذه العملّيات بعدا سطحّيا حركّيا يتجّلى )كنظام عاملي عام(العالقات إىل العمليات

وهذا األمر يقتضي بدوره ذوات  من خالل الفعل الّرتكييب الذي مينح هذه القيم ا�ّردة حركة،

ممثلني للقّيام بالفعل، وقد تكون مؤنسنة أو غري مؤنسنة، فالبنية �ذا املعىن ليست الّتمّثل االمربيقي 

للعالقات االجتماعية بل تتمّثل يف الّنموذج الذي يتجّسد من خالل املمارسة االجتماعية، وهذا 
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نسجمة، حبيث يؤدي تغيري أي عنصر إىل تغيري يف طبيعة الّنموذج حمكوم برتابط عناصره املكّونة وامل

     1.العناصر األخرى

حيث يرى غرمياس أّن اخلطاب الّسردي يقّدم يف سطحه عدد من الكائنات احلّية والكائنات   

يف حني تسّمى ) العوامل(الغري احلّية، حيث تتصف الكائنات احلّية بأّ�ا وحدات ممّيزة تسمى

  :، وهذه املسندات تقوم على قسمني)باملسندات(الكائنات الغري احلّية 

بالوظائف وأخرى ثابتة حتّدد باألوصاف، وتعمل املسندات على مسندات متحرّكة وحتّدد 

امتداد اخلطاب على اكساء العوامل معناها فضال عّما يقّدمه احملور الّتوزيعي هلذه الوحدات من 

  .2بعد �ائي لداللة تلك العوامل على مستوى الّنص

ّية مبا توصف �ا الشخص أي أّن هذه املسندات على عالقة وثيقة بالعوامل سواء فيما يتعّلق   

فالعوامل إذن تكتسب معناها بواسطة املسندات اليت تتساوق على «أو بالوظائف اليت تقوم �ا، 

فهي متنحها مدلوهلا  3»امتداد اخلطاب تساوقا رأسّيا معّينة الوحدات األوىل حمّددة مداها الّداليل

  .داخل الّنص

  

                                                           

.25، يف مناهج حتليل اخلطاب الّسردي، صعيالن عمر: ينظر - 1  

.37العجيمي حمّمد ، يف اخلطاب الّسردي، ص: ينظر- 2  

.37، صاملرجع نفسه - 3  
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وخنلص يف هذه الدراسة واليت تناولت سيميائية الشخصية يف روايات حممد مفالح إىل  

  :النتائج التالية

 .السيميائية من أكثر املناهج النقدية استقطابا ولفتاً لالنتباه لدى النقاد والباحثني -

أيضاً  هلا أصوهلا املتجذرة يف التاريخ واليت ارتبطت بالعالمة؛ من زمن اليونانيني، و السيميائية -

، وبعدهم مرحلة )الدال واملدلول(الرواقيني؛ والذين كانوا الّسباقني إىل استنتاج طريف العالمة 

القديس أوغسنت، أما العرب فأيضًا تناولوا هذا املوضوع من خالل مؤلفا�م وخاصة يف 

ل والتفسري والشعوذة، وبرزت عند ابن سينا، وابن خلدون، وعبد القاهر اجلرجاين التأوي

 .وغريهم

السيميولوجيا، (يف مصطلحي  أكثرها احنصرو  املصطلحات حول السيميائيةتضارب    -

 ).والسيميوطيقا

 .يف الّنقد العريب خصية من أبرز عناصر السيميائية السرديةالشّ  تعدّ  -

اإلرث اللساين، منوذج : السردية هلا أصوهلا الفكرية واليت تعود إىلالشخصية يف السيميائية  -

 .تسنيري، منوذج سوريو، اإلرث الربويب، جهود غرمياس

 .كانت جهود بروب و غرمياس السيميائية منطلقاً أساسيا يف جمال الشخصية السردية -

ل ما يصدر عنها وال ميكن أن منّيزها إّال من خالالشخصية متّثل حقيقي للفرد واإلنسان،    -

 .من صفات أو ما توصف وذلك عرب امللفوظ السردي

 .للشخصية دور فعال يف الرواية، وال ميكن تصّور رواية بدون شخصيات -

الشخصية عبارة عن عالمة هلا وجهان خمتلفان؛ األول هو الدال؛ وذلك من خالل ما تنعت  -

ب إليها و ما يقال عنها عرب به، والثاين هو املدلول؛ وذلك من خالل الصفات اليت تُنتسَ 

 .امللفوظ الّسردي، أو ما تظهره من سلوكات

مبثابة دال  الرتباطها بأمساء وصفات حتمل هويتها؛ كرابح اللمة، هواري  الشخصياتتكون  -

 .البين، بصايف املايدي يف رواية سفر السالكني
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اهلامشي املشلح، بصايف : ومن أكثر األمساء الدالة على الشخصيات يف رواية سفر السالكني -

 ..املايدي، عاشور الزكري، هواري البين، العريب الشيلي

البعد  والبعد االجتماعي، للشخصية الروائية أبعاد خمتلفة؛ كالبعد الفيزيولوجي اجلسمي، -

مثل شخصية اهلامشي املشلح؛ والذي كان رجال قويّاً، ذو العينني  الّنفسي، البعد الفكري؛

 .املشّوه، واألذن اليسرى املبتورة من البعد اجلسميالبنيتني، واخلّد 

يسية، وثانوية،وشخصيات مدّورة وتتنوّع الشخصية السردية وتتعّدد؛ فهناك شخصيات رئ -

فمثالً . ونامية، وشخصيات مسّطحة أو ثابتة، وأخرى مرجعية، و إشارية واستذكارية

، )سعاد القمحّية، املفّتشة مسيشةجعفر الّنوري، ( الشخصيات الثانوية يف رواية مهس الرمادي 

 ).ساجية، عبد السالم احلي(ورواية هوامش الرحلة األخرية 

شخصّيات الّرواية املفالحّية تنهض بأدوار متقاربة، فتكون يف جمملها شخصيات نامّية، أّما  -

الّشخصّيات املسطحة فقد كانت الّروايات املدروسة تعّج �ا، حيث أسهم يف دفع حركة 

 .األحداث

رسم حممد مفالح شخصيات رواياته رمسا واقعيا ميّد بصلة ملدينة غليزان، كانت بعض  -

الّشخصيات تتكّلم بالعامّية واألغلبّية بالّلغة الفصحى، إضافة إىل أنّه وّظف الّرتاث الّشعيب 

  .بكثرة

خصيات ويف األخري نرجو أن نكون قد وفقنا يف إعطاء نظرة بسيطة عن الّتمظهرات الّداللّية للشّ 

، أّما النّتائج اليت خرجنا �ا ماهي إّال تلميحات يف جمال رحب يستدعي العديد يف الّرواية املفالحّية

 .من البحوث
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  :محمد مفالح الّسيرة الحياتّية

  :مولده ونشأته

بوالية  م1953ديسمرب 28، من مواليد يف الّتاريخ باحثو حممد مفالح روائي وقاص 

  .، نشأ يف عائة متواضعة، تلقى تعليمه يف مسقط رأسهغليزان

 عامل بداييت يف«: حيث قال ،بدأ اهتمامه بالكتابة يف سّن املراهقة يف شكل حماوالت قصصّية

وبعد احتكاكه بالّصحافة  1»الكتابة كانت مع القّصة القصرية اليت مارستها وعمري أربع عشر سنة

األدبّية، وتعرّفه على صحف وجمّالت ثقافّية، استطاع الولوج يف عامل الكتابة بشكل جّدي حيث 

  .ت كثرية، من إظهار بعض إنتاجاتهمتّكن بعد مراسال

: الت ظهر إنتاجي يف بعض ا�ّالت واجلرائد منهاوبعد عّدة مراس«: يقول يف هذا إذ

اليت كانت من أهم ) آمال(جلريدة اجلمهوريّة، وجمّلة ) الّنادي األديب(، وملحق )اجلزائريّة(، و)الوحدة(

اليت نلت عنها " االنفجار"الفضاءات الثّقافّية اليت احتضنت قصصي القصرية، كما نشرت يل رواية 

الذّكرى العشرين لالستقالل، باإلضافة إىل نشر فصل واحد من رواييت  م جائزة مبناسبة1982سنة 

لكن أعماله مل تقتصر يف بدية مشواره على كتابة  2») عّمار الّسرجان(حتت عنوان ) الّنفس األخري(

  .واملقاالت مثيلّيات اإلذاعّية واملسرحيّاتكتابة التّ قصة فحسب وإّمنا كان له أيضا مشاركة يف  ال

 ةخاص ،ص بعد تأثره وإعجابه بأدباء عاملينياهتمامه بعد ذلك حنو الّرواية بشكل خا مثّ توّجه

للّروائي طاهر وطّار، ) الّالز(للّروائي عبد احلميد بن هدوقة، و" ريح اجلنوب"بعد اّطالعه على رواية

ة، حيث ترعرعت يف نفسه رغبة جاحمة يف إجناز عمل إبداعي تدور أحداثه حول مدينته بروح واقعيّ 

   3).االنفجار(وبعد عصارة فكر وجهد استطاع الكاتب نشر أّول رواية له باسم 

                                                           

.13ص 2015،  1دار الكوثر للنشر والتوزيع، ط ج ، يف جتربة الكتابة،حممد مفال 1  

.13صاملرجع نفسه،   2  

.15، صاملرجع نفسه: ينظر 3
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 1984نلت عنها سنة اليت ) مهوم الّزمن الفالقي( :مثّ صدرت له بعدها ثالث روايات ممّيزة، وهي

لّصادرة ا) زمن العشق واألخطار(اجلائزة األوىل مبناسبة الذّكرى الّثالثني الندالع الّثورة الّتحريريّة، و

 كما كان له مشاركة يف الّنشاطات الّسياسّية  1988.1املنشورة سنة) خرية واجلبال(، مثّ 1986سنة 

  .الّتسعيناتمن خالل انتمائه الّنقايب يف فرتة 

  :أعمال محمد مفالح 

، )والّسياسة الّتاريخ واألدب(لقد تنوعت إصدارات حممد مفالح بتنوّع مشاربه وثرائها 

الّرواية والقصة القصرية، وقصص األطفال والفتيان، وأحباث يف الّتاريخ والّرتاجم نعّددها فرتاوحت بني 

  :كاآليت

  :في الّرواية -1

  .رواية االنفجار -

  .بيت احلمراء -

  .زمن العشق واألخطار -

  .مهوم الّزمن الفالقي -

  .اال�ّيار -

  .خرية واجلبال -

  .الكافية والوّشام -

  .الوساوس الغربّية -

                                                           

.15ص حممد مفالح، يف جتربة الكتابة، :ينظر - 1  
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  .عائلة من فخار -

  .شعلة املايدة -

  .انكسار -

  .هوامش الّرحلة األخرية -

  ).الّدروب املتقاطعة(ُسفاية املوسم  -

  .مهس الّرمادي -

  .سفر الّسالكني -

  .الكوليدور -

  :يف القصة القصرية -2

  .الّسائق -

  .أسرار املدينة -

  .الكراسي الّشرسة -

  :في قصص لألطفال والفتيان -3

  .قط مينوشمعطف ال -

  .مغامرات الّنملة كحلّية -

  .وصّية الّشيخ مسعود -

  .الّلؤلؤة -
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  .قصص احليوانات -

  :اريخ والّتراجمفي أبحاث التّ  -4

  .شهادة نقايب -

  .املندلعة يف منطقة غليزان 1864يدي األزرق بلحاج رائد ثورة س -

  .أعالم من منطقة غليزان -

  ).ونصوص تراجم(شعراء امللحون مبنطقة غليزان  -

  .1914إىل  1500مقاومات وثورات من غليزان  -

  .مراكز الّتعليم العريب احلر يف مدينة غليزان -

  .مجعّية العلماء املسلمني اجلزائريني يف مدينة غليزان -

  .من تاريخ الطّريقة الّرمحانّية يف منطقة غليزان وضواحيها -

  ):تحت الطّبع(أعمال محمد مفالح 

  ).قصة للفتيان(قسنطينة  صاحل باي بايات -

  ).قصة للفتيان(الّالعب املاهر  -

  ).لألطفال(األرنب املعتوه وقصص أخرى  -

  .1990احلركة الّنقابّية من البدايات إىل غاية  -
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  :الجوائز التي تحّصل عليها محمد مفالح

العشرين لالستقالل اجلائزة الوطنّية الثّانّية للمسابقة اخلاصة بالّرواية مبناسبة الذّكرى  -

  .، عن رواية االنفجار1982جويلية3

عن  1984اجلائزة األوىل للمسابقة اخلاّصة بالّرواية مبناسبة الذّكرى الّثالثني للّثورة الّتحريريّة، سنة  -

  ).مهوم الّزمن الفالقي(رواية 

  . 1984والية اجلزائر سن  اجلائزة الّدولّية الكربى لألدب، يف الّلغة العربّية، ملتقى ثقافات العامل، -

لقد حظي الّروائي الباحث حممد مفالح اهتماما كبريا من قبل كبار الّنقاد والباحثني، أمثال 

الذي نشر كتابا عن جتربته الّروائّية، درس فيه جّل أعماله الّناقد واألديب عبد احلفيظ بن جلويل 

، وهو )سلطة الواقعّية يف أدب حممد مفالح(أمساه  الّروائّية، كما أعّد الّروائي عّز الّدين جالوجي كتابا

  ).عبد احلميد بن هّدوقة(بتكرمي يف امللتقى الّدويل للّرواية  2009حتت الطّبع، وحظي يف 
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 ثبت المصطلحات

  

  المصطلح باألجنبية  العربيةبالمصطلح 

  Inférence  االستدالل

  Les actions  األفعال

  Performance  االجناز

  Iconique  االيقونة

  Programme narratif  الربناج السردي

  Manipulation  التحريك

  Transformation  التحويل

  Invariantes/constantes الثوابت

  Sanction  اجلزاء

  Conte  احلكاية

  Récit  احلكي

  Signifiant  الدال

  Signe  دليل

  Sujet  الذات

  Le symbole  الرمز

  Narration  السرد

  Seme  السيم

  Sémiotic  سيميائيات

  Sémiotique  السيميائية

  Sémes  السيمني

  semiology Sémiologie  سيميولوجيا



~ 176 ~ 
 

  Personnages  الشخصيات

  Forme  الشكل

  Image acoustique  الصورة الذهنية

  Signe  العالمة

  Sujet  الفاعل

  Faire  فعل

  La compétence  الكفاءة

  Immanence  احملايثة

  Signifie  املدلول

  Le carré sémiotique  املربع السيميائي

  parcours narratif  املسار السردي

  Enoncé  امللفوظ

  Morphologie  مورفولوجيا

  Sysstéme  النسق

  Le modèle actantielles  النموذج العاملي

  Fonction  الوظيفة

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا  
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  حفصالقرآن الكرمي برواية 

:قائمة المصادر والمراجع  

 :المصادر -1

  .2013دار الكتب، اجلزائر،  ،مهس الرمادي: حممد مفالح -

 .2012هوامش الرحلة األخرية، منشورات دار الكتب، اجلزائر،                 -

 .2014اجلزائر،  ،1طدار الكوثر للنشر والتوزيع، ،سفر السالكني                -

 :المراجع العربية -2

براهيم عبد الّله ، الّسرديّة العربّية احلديثة، تفكيك اخلطاب االستعماري وإعادة تفسري إ -

 .2003 1الّنشأة،املركز الثّقايف العريب ط

 1بن غنيسة نصر الدين ، فصول يف الّسيميائّيات، عامل الكتب احلديث للّنشر والّتوزيع، طا -

2011. 

 2011 1الّسيميائيات الّسردية، دار جمدالوي للّنشر والّتوزيع، عمان طبن مالك رشيد ، ا -

/2012. 

اسكندر غريب ،  االّجتاه الّسيميائي يف نقد الّشعر العريب، طبع باهليئة العامة لشؤون املطابع  -

 .2002ط .األمريية د

 1يف العريب، طالبحراوي حسن ، بنية الّشكل الّروائي الفضاء الّزمن الّشخصّية، املركز الثّقا -

1990. 

 .2015 1بدري أمحد الّناوي ، خصائص الكتابة الّروائية، دار احلوار للّنشر والّتوزيع، ط -

دراسة يف قراءة (بناجي مالح ، آليات اخلطاب الّنقدي املعاصر يف مقاربة القصة اجلزائريّة  -

 .2002ط .، دار الغرب للّنشر والّتوزيع د)القراءة

بورس، الّدار البيضاء املغرب، .س.الّسيميائّية والّتأويل، مدخل الّسيميائيّات ش، سعيد  كرادبن -

 .م2005 1ط
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 1الّسيميائيّات مفاهيمها وتطبيقها، مطبعة الّنجاح اجلديدة الّدار البيضاء،ط بنكراد سعيد،  -

2003. 

، )مينه منوذجاحلّنا " رواية الّشراع والعاصفة("سيميولوجيا الّشخصّيات الّسرديّة بنكراد سعيد،  -

 .م2000 1دار جمدالوي ط

ط .الّسيميائّية الّسرديّة مدخل نظري، مطبعة الّنجاح اجلديدة الدار البيضاء، دبنكراد سعيد،  -

2001. 

 1مدخل إىل الّسيميائّية الّسرديّة، دار تينمل للطباعة والّنشر مراكش، طبنكراد سعيد،  -

1994. 

، منشورات دار )1986-1970(اب الّروائي اجلزائريبنية الّزمن يف اخلط بوجيرة بشري حممد،  -

  .م2008األديب اجلزء الثّاين طبعة 

بوخامت موالي حامت ، الّدرس السيميائي املغاريب دراسة وصفية نقدية إحصائية يف منوذجي  -

 .2005ط .عبد امللك مرتاض وحممد مفتاح ديوان املطبوعات اجلامعية د

ألف ليلة "دراسة حلكايات من (الّسيميائي للخطاب الّسرديبورايو عبد احلميد ، الّتحليل  -

 .ت. ط،  د. دار الغرب للنشر والتوزيع، د) وليلة

 .2008مباحث يف الّسيميائّية الّسرديّة، األمل للطباعة والّنشر والّتوزيع،  بوشفرة نادية ، -

دوقة ، غدا يوم جديد الن ه(بوطاجني السعيد ، االستعمال العاملي، دراسة سيميائية  -

 .2010، 1، منشورات االختالف، ط)عينة

 .2010 1، الّدار العربية للعلوم ناشرون، ط)تقنّيات ومفاهيم(بوعزّة، حتليل الّنص الّسردي  -

اجلبوري حممد فليح ، االجتاه الّسيميائي يف نقد الّسرد العريب احلديث، منشورات االختالف  -

 .2013 1اجلزائر، ط

مساء العربّية واملعربة وتفسري معانيها، دار الكتب العلمية بريوت، احليت حنا نصر ، قاموس األ -

 .2003، 3ط
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كلية "حسن أمحد نفلة ، الّتحليل الّسيميائي للفن الّروائي دراسة تطبيقّية لرواية الزّيين بركات،   -

 .2012ط .الّرتبية جامعة كركوم، دار الكتب والوثائق القومّية د

 .1991ط  .الّشخصّية بني الّسواد واملرض، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة ، د ،حنا داوود -

اخلفاجي أمحد رحيم كرمي ، املصطلح الّسردي يف الّنقد األديب العريب احلديث، دار صفاء  -

 2012  1للّنشر والّتوزيع، ط

ركز الثّقايف العريب، سرد اآلخر، األنا واآلخر عرب الّلغة الّسردية، امل، اخلفاجي أمحد رحيم كرمي -

 .2003، 1ط -املغرب - الّدار البيضاء

 1شرشار عبد القادر ، حتليل اخلطاب األديب وقضايا الّنص ص، منشورات الّدار اجلزائريّة ط -

2015 

منشورات الدار ) مناذج وتطبيقات(شرشار عبد القادر مدخل إىل السيميائيات الّسردية  -

 .2015، 1اجلزائرية، ط

القادر فهيم ، الّسيميائّيات العامة أسسها ومفاهيمها، الّدار العربية للعلوم شيباين عبد  -

 .2010ناشرون منشورات االختالف، الطّبعة األوىل 

ط، .دار العرب للّنشر والّتوزيع د" من الّنظريّة إىل الّتطبيق"املنهج الّسيميائي ،طالب أمحد -

 .ت.د

،  1لّذاتية العربية ، الورّاق للّنشر والّتوزيع ، طعثامنة فايز صالح ، السرد يف رواية الّسرية ا -

2014. 

عزّام حممد ، شعرية اخلطاب السردي دراسة، من منشورات احتاد الكتاب العرب دمشق  -

2005. 

اخلطاب الّسيميائي الّسردي يف الّنقد املغاريب دراسة، دار األملعّية للّنشر والّتوزيع  ،عقاق قادة  -

 .2014، 1ط

 .2004 1لعالماتّية وعلم الّنص، املركز الثّقايف الّدار البيضاء، طعياشي منذر ، ا -
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عيالن عمر ، يف مناهج حتليل اخلطاب الّسردي، منشورات احتاد الكّتاب العرب دمشق،  -

 ).م2008(، 2ط

 1990 1فاخوري عادل ، تّيارات يف الّسيمياء ، دار الطّليعة للطّباعة والّنشر لبنان ط -

 –لوجنمان  –اب وعلم النص ، الشركة املصرية العاملية للنشر فضل صالح ، بالغة اخلط -

 .1996ط .د

ط، .دار الغرب ، وهران، د) حبث يف تقنيات السرد (يف نظرية الرواية فضل صالح،  -

2005. 

نص الّسردي من منظور الّنقد األديب املركز الثّقايف العريب للطباعة يد ، بنية المح حلميداين  -

 .  1991 1والّنشر والّتوزيع ط

آليات إنتاج الّنص الّروائي، حنو تصور سيميائي ، الّدار العربّية للعلوم حمفوظ عبد ا�يد ،  -

 .2008، 1ناشرون منشورات االختالف اجلزائر ط

عودة اهللا منيع القيسي، دار .حمفوظ جنيب ، مناذج الّشخصيات املكّررة وداللتها يف رواياته، د -

 .2004ط،ردناليازوري للّنشر والّتوزيع األ

ط .س الّدار العربّية للكتاب، دحممد الّنصر العجيمي، يف اخلطاب الّسردي، نظرية قرميا -

1991. 

دراسة نظريّة (حممد سامل حممد األمني الطّلبة، مستويات الّلغة يف الّسرد العريب املعاصر  -

 .2008 1، مؤّسسة االنتشار العريب، ط)تطبيقّية يف سيمانطيقا الّسرد

عدنان ، بنية احلكاية يف خبالء اجلاحظ دراسة يف ضوء منهجي بروب وغرمياس،  حممد عدي -

 .م2011ط، .دار نيبور العراق، د

معاجلة تفكيكية : مرتاض عبد املالك ، حتليل اخلطاب الّسردي،معاجلة تفكيكية سيمائية -

ط .ئر، د، ديوان املطبوعات اجلامعية بن عكنون اجلزا" زقاق املدن"سيميائية مركبة لرواية 

1995. 
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املرزوقي مسري شاكر ومجيل ،مدخل إىل نظريّة القصة حتليال وتطبيقا، دار الّشؤون الثّقافّية  -

 .1986ط .بغداد، د

املسدي عبد الّسالم ، مباحث أساسّية يف الّلسانّيات، دار الكتاب اجلديد للّنشر والّتوزيع،  -

 .2010-1ط

 .1998 1قد األديب، دار الّشروق، طنظرية البنائّية يف النّ  املسدي عبد السالم، -

الّنعيمي فيصل غازي ، العالمة والّرواية دراسة سيميائّية يف ثالثّية أرض الّسواد لعبد الّرمحان   -

 .2009 1منيف، دار جمدالوي، ط

 .2007 -7ط -هالل حممد غنيمي ، الّنقد األديب، دار الّنهضة، مصر -

الّنقد العريب اجلديد، منشورات االختالف، وغليسي يوسف ، إشكالّية املصطلح يف اخلطاب  -

 .2008 1الّدار العربّية للعلوم ناشرون، ط

 :المراجع المترجمة -3

عز : رشيد بن مالك، تقدمي: آن إينو وآخرون، الّسيميائّية، األصول، القواعد، الّتاريخ ، تر -

 .2008 1الدين مناصرة، دار جمدالوي للنشر والّتوزيع ط

أمحد الّصمعي، مركز دراسات الوحدة العربّية، . ية وفلسفة الّلغة، ترمجة دالسيميائ :إيكو أمربتو -

 .م2005 1ط

أنطوان أبو زيد، منشورات عويدات بريوت، : بارت روالن ، الّنقد البنيوي للحكاية، ترمجة -

 .1988 1ط

 1أنطوان أبو زيد منشورات عويدات بريوت ط:بارت روالن النذقد البنيوي للحكاية، ترمجة -

1988. 

باسم صاحل، دار الكتب العلمية : برنس جريالد ، علم الّسرد،الّشكل والوظيفة يف الّسرد، تر -

 .2012 1بريوت، ط
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  مقدمة

  6ص........................................ الّسيمياء إشكالية األصول والمصطلح:  مدخل

  أصول السيميائيات -1

 6ص..............................................................عند الغرب   - أ

 9ص   ..........................................................    عند العرب   -  ب

  (sémiotique)والّسيميوطيقا)sémiologie(بين الّسيميولوجيا   -2

 11ص.................................................... سيميولوجيا دي سوسري  - أ

 15ص............ )Sharles sanders peirce(سيميوطيقا شارل سندرس بريس  -  ب

 20ص.............................................  إشكالية تناول المصطلح -3

  24ص............................... الّسردي لّتحليل الّسيميائييف امفاهيم اصطالحّية  -

I/33ص............................:وم الّشخصيةهالّسيميائية الّسردية ومف: الفصل األول  

 33ص..........) sémiotique narrative( الّسرديّة موضوع الّسيميائّية  -1

  34ص................................................  املنطلقات املعرفّية لغرمياس   -2

 34ص.........................................................اإلرث الّلساين   -1

  37ص............................................. Tesniéreوذج تسينيري من -2

  38ص..........................................................منوذج سوريو  -3

 39ص.......................................................اإلرث الربوريب  -4
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  44ص......................................................ّية الّسيميائّية غرمياساجلهود ال - 

  45ص..........................................................يميائي المربع السّ  -1

  50ص........................... )le modèle actantielles(الّنموذج العاملي-2

  50ص....................................................... (sysstéme)كنسق  -أ

  54ص....................................................... (Procés)كإجراء  -ب 

  54ص.............................................................التحريك أو المناورة 

  55ص.............................................. ):La compétence(الكفاءة

  56ص) ..................................................Performance(اإلنجاز

  58ص) .........................................................Sanction(الجزاء

  59ص...............................................................الّشخصّية مفهوم -2

  59ص..........................................................................تمهيد 

  60ص............................................... الفرق بين الّشخصية والّشخص -

  62ص............................................................ مفهوم الّشخصية   

  62ص..........................................................................لغة  -أ
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  64ص..................................................................اصطالحا  -ب

  68ص........................................ الّسرديّةيائّيات مفهوم الّشخصّية في الّسيم

  68ص........................................................عند فالديمير بروب  -1

  71ص........................... )Cloude Bremond(عند كلود بريمون -2  

  72ص......................................................................سوريوعند 

 74ص...................................................................عند غريماس 

 76ص..............................................................فيليب هامون  دعن

II/ 80ص............................... :دال ومدلول الّشخصّية وأنواعها: الثّانيالفصل  

  82ص..........................................................دال ومدلول الّشخصّية 

  82ص.............................................................دال الّشخصّية  -1

  83ص................................................ على الّشخصّية االسم وداللته -أ

  91ص...............................................................   أبعاد الّشخصّية 

  94ص......................................أبعاد الشخصيات في روايات محمد مفالح 

  108ص..............................................................مدلول الشخصية 
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  113ص................................................مدلول نسق العنوان والشخصية 

  114ص...........................................................رواية سفر السالكين 

               115ض.........................................................هوامش الرحلة األخيرة 

  .117ص..............................................................أنواع الّشخصية 

  117ص............................................................ الّشخصية الّرئيسية

  118ص.......................................................... الثانويّةالّشخصّيات 

  121ص.....................  personnage rondأو الّنامية  الّشخصية المدورة -

  122ص..................... personnage platالّشخصية المسطحة أو الثّابتة  -

  124ص................. )personnage référentiel(الّشخصية المّرجعية  - 1

  124ص........................................................ الّشخصية الّتاريخية -أ

  125ص......................................................  ة الّتناصيةالّشخصي -ب

  126ص....................................................  الّشخصية المرجعية الّذاتية

  126ص............................................. الّشخصية اإلشارية أو الواصلة -2

 127ص......................................................... الّشخصية االستذكارية

III/131ص.....:ستوى الّسطحي إلى المستوى العميقملالّشخصّية من ا: الفصل الثالث  
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  131ص.................................... الّشخصيّة بين الّتجريد والفعل الحدثي-  1

  139ص.......................................................... برنامج السرديلا -2

  146ص................................................... مراحل البرنامج الّسردي -3

  147ص........................................... Manipulationالّتحريك  -1

 151ص.............                         .......... compétence: الكفاءة -2

  152ص.................................................................. :اإلنجاز -3

  160ص...................................................................الّتقويم  -4

  161ص................................ لّدور العاملي إلى الّدور الثيميالّشخصّية من ا -

  166ص........................................................................خاتمة 

  169ص........................................................................ملحق 

  175ص.............................................................ثبت المصطلحات 

  178ص.................................................................مكتبة البحث 

  188ص............................................................فهرس الموضوعات 



ملّخص 
لقد َخَطت الّسیمیائیات َشوطًا واسعًا في الخطاب السَّردي عامة، والخطاب الروائي 

لسانیة، وشكالنیة، (خاصة، ُمنتھجة لَنفسھا قواعد وقوانین استمّدتھا من أصول ُمختلفة 
، ُمتناولة كّل العناصر المكّونة للمتن الروائي؛ من َزمن، ولغة، ومكان، )وغیرھا

ھذه األخیرة التي تعّد ِعَماد الروایة؛ بھا یكتسب المكان َحركیتھ، وشخصیة؛ خاصة 
والزمن داللتھ، واللغة وظیفتھ؛ وقد عملت معاملة مختلفة عن المفھوم التقلیدي عند 
السیمیائیین معتمدین منطلقین؛ من نظرة بروب الذي اعتبرھا ُعنصرا ثانویًا، یتمثَّل دوره 

ك اعتبرھا غریماس عنصرًا مجرَّدًا؛ یمكن أن یكون في القیام بالوظیفة؛ وعلى إثر ذل
وتمحور ملّخص البحث في ما حوتھ فصولھ .حیوانًا أو إنسانًا أو شیئًا، أو قیمة مجّردة

ھمس (النماذج المختارة ،من مفاھیم وإجراءات ومقاربات لروایات محمد مفالح
:جاء معنونا ب:الفصل األّول):سفر السالكین-ھوامش الرحلة األخیرة-الرمادي

ھو عبارة تقدیم نظري تناولنا فیھ بعض المنطلقات .الّسیمیائیة الّسردیة ومفھوم الّشخصّیة
جاء معنونا :الفصل الّثاني.المعرفّیة للسیمیائیة الّسردیة، ثّم تعّرضنا إلى مفھوم الّشخصیة

ّشخصّیة التي وقفنا فیھ على دال ومدلول وأنواع ال.دال ومدلول الّشخصیة وأنواعھا:بـ
الّشخصّیة من المستوى :جاء معنونا بـ:الفصل الثالث.زخرت بھا روایات محمد مفالح

ھو فصل تطبیقي حیث حاولنا من خاللھ تطبیق الّنموذج .الّسطحي إلى المستوى العمیق
العاملي على الّروایات المفالحّیة، والوقوف على أھم الّتمظھرات الّداللیة العمیقة لمكّون 

.لّشخصیةا

:الكلمات المفتاحیة
؛المربع السیمیائيالروایة؛؛الشخصیة؛السرد؛سیمیوطیقا؛سیمیولوجیا؛سیمیائیة

.محمد مفالح؛ الّنموذج العاملي؛السیمیائیة السردیة

2016نوفمبر 14نوقشت یوم 


