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 دعاء
 سورة الحمان« الرحمان خلق اإلنسان علَّمه البيان»ق ال تعالى: 

وذكرني دائما أن  اللهم ال تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت وال باليأس إذا فشلت  
 الفشل هو التجارب التي تسبق النجاح.

اللهم إذا أعطيتني النجاح ال تفقدني تواضعي وإذا أعطني تواضعا ال تفقدني اعتزازي  
لكرامتي واجعلني من اللذين أعطوا وشكروا وإذا أذنبوا استغفروا واذا أذوا فيك  

 صبروا واذا انق لبت بهم األيام اعتبروا.

 ب العالمين.اللهم أمين يا ر 



 

 

 
 اهداء

 أهدي ثمرة هذا البحث المتواضع إلى اعز ما لدي في هذا الوجود  
إلى التي اخرجتني إلى النور بأبهى صورة إلى من اوصى على طاعتها الرحمان إلى من  

 الحنون ." امي " واستني في األحزان ،إلى منبر الدعاء والحنان الغالية على ق لبي  
 الغالي    " أبي "إلى الرجل الذي احمل اسمه باعتزاز وفخر إلى ينبوع العطاء  

 رعاه اهلل وحفظه   " موسى "أخي العزيز    إلى أمير أمي وأبي سندي في الحياة
أدامها اهلل  " المية " إلى مصدر سعادتي وقوتي فرحة عمري شقيقتي الحبيبة أختي  

 شمعة تضيئ كياننا  
و ال ننسى من ق ام بتشريفنا  " حمبلي زين العابدين " إلى أستاذي الغالي المشرف  

ببعض من وقته إلتمام عملنا    الذي أكرمنا  " حمبلي ف اتح "بتوجهيه األستاذ البروفيسور
 المتواضع .

 

 

  



 

 

 

 شكر وعرف ان
الحمد هلل حمدا كثيرا طيبا مباركا الذي وفقني على إتمام هذا البحث المتواضع ف الحمد  

 هلل وحده  
 أتقدم بجزيل الشكر المرفوق بأسمى عبارات المحبة

وذلك كونه كان لي بمثابة سراجا   " حمبلي زين العابدين "والتقدير لألستاذ المشرف   
 وهاجا طيلة بحثي الذي لم يبخل علينا

بشيئ من جهد وتعب ومعرفة و إرشاد سائلة اهلل عز وجل المباركة في علمك وعملك  
 دمت منارة من منارات العلم التي تزخر بها جامعتنا ..

 
قراءة هذا الجهد  كما نشكر السادة أعضاء لجنة المناقشة الذين تكرموا علينا بمناقشة و 

 المتواضع  
كما ال يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى كل من قدم لنا يد العون  

 والمساعدة النجاز هذا البحث سواًءا من قريب أو من بعيد .
 

وفي األخير ما علينا سوى التوجه بجزيل الشكر والعرف ان لكل العائلة الجامعة عموما  
على منحنا الفرصة في تطوير تكويننا المعرفي و  وكلية األدب العربي خصوصا  

 األكاديمي
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 مقدمة

، وتوسعت اهتمامات االشتغال جديدة أمام الفكر االسيميائية آفاق فتح الباحثون في مجال     
اهرة الظب هتماماالتوسيع دائرة  كما عمدت إلى النقدي فيها، لتشمل حقوال معرفية متنوعة،

بما أتاحته من تصورات ورؤى أعادت من خاللها النظر في المسار ، األدبية أو االجتماعية
وكذا بانطالقها  ،اإلشارات والشفرات والرموز خلف المتوارينسق العن باحثة ، التاريخي للنقد

أمال في  ،نية النصية التي أعلنت عن تمردها بالخروج عنها لالهتمام أيضا بالسياقمن الب
، وقبل أن تكون الدراسة النصوص والخطاباتقراءة وتأويل  عن طريق الظفر بالمعنى،

السيميائية منهجا وأدوات إجرائية فهي رؤية فكرية وفلسفية للوجود وهذا يعني أن هذا المنهج 
نما كان له تصورات سابقة لهلم يأت من العدم أو   .الفراغ وا 

بشكل عام، هو ذلك الحضور البحث في مجال السيميائيات والسبب الذي دفعنا الختيار     
، كما أن شرف محاولة الكشف عن جهود النقد المعاصرة النقدية في الساحةالمعرفي الالفت 

 وإلبرازالسيميائي الجزائري من خالل المدونة المختارة، كان دافعا أقوى في هذه الدراسة، 
، ائية في المجالين العربي والغربيمرجعيات السيميب كونه ملماجهود الناقد جمال حضري 

طقه من قضايا نستناألسبقية بما س، فتكون لنا ن أن هذه المدونة لم تدرس من قبلوفضال ع
 .السيميائية تخص مجال

االتجاه السيميائي في سيميائية : "ه األسباب واألهداف جاءت دراستنا موسومةذوله    
لتجيب عن إشكالية محورية يمكن صياغتها " النصوص لجمال الحضري مقاربة في نقد النقد

 في اآلتي:

 نقد المن خالل كتاب سيميائية النصوص لمعالم مثل "جمال حضري" تكيف       
 السيميائي تنظيرا وتطبيقا؟
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 ثم تمخضت عن هذه اإلشكالية تساؤالت أهمها:

 ما هي األسس واآلليات التي تبنتها الدراسات السيميائية؟- 

 التي اعتمد عليها الناقد في دراسته؟المعرفية والفلسفية ما هي الخلفية -

 التي لجأ إليها الناقد في دراسته لهذا المنهج؟ما هي المنطلقات - 

عامة وفي الساحة النقدية الجزائرية  وما مدى تحقيقها على مستوى الساحة النقدية العربية- 
 ؟على وجه الخصوص

ضمن  لى خطة حيث قسمنا مادتنا العلميةع لدراسةكما اعتمدنا في هذه ا    
 فيه ناتناول ،السيميائية في النقدين الغربي والعربيالمعنون: فتناولنا في هذا الفصل  فصلين،

جع المفهوم والنشأة السيميائية، ثم تطرقنا إلى األصول الفلسفية والمصادر المعرفية والتي تر 
، وقد فتحت هذه التصورات الطريق أمام اجتهادات علمية إلى تزاوج عدة مدارس واتجاهات

عدة مدارس سيميائية وحافظت على  تشكل  أخرى مست عدة ميادين مختلفة أدت إلى
العنصر األساسي للسيمياء أال وهو العالمة، في ظل سيميوطيقا بيرس، ثم تناولنا تلقي النقد 
العربي للسيميائية والذي تعرضنا فيه على إشكالية المصطلح حيث يعتبر النقد العربي فن 

اقد وفكره للكشف عن تفسير األعمال األدبية، وهو محاولة منضبطة يشترك فيها ذوق الن
ولوال وجود األدب لما كان  ،عمال األدبية واألدب سابق للنقدمواطن الجمال أو القبح في األ

، ثم تعرضنا للسيميائية في النقد الجزائري فهي محاولة بناء منهج وتطرقنا فيه إلى جهود النقد
وغيرهم  حضري ، " السعيد بوطاجين"، وصوال إلى جمال"رشيد بن مالك" بينهم من أعالم

كما رفدوا بامتياز   مصطبغة بصبغة عربية، بوصفهم نقادا حملوا تصورات نقدية سيميائية
 .لواء المنهج السيميائي
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عرض وتطبيق  -أما الفصل التطبيقي فهو عبارة عن قراءة لكتاب سيميائية النصوص      
منهجي للباحث "جمال الحضري" ، وقد تطرقنا فيه إلى تلخيص القضايا النقدية التي يتناولها 

جراءات تليها ستة   وهي سبعة : درسنا في األول نظرية بعنوان النظرية السيميائية مفاهيم وا 
، ثم سيميائية القصة في نقد السرد العربي يليها ية وهي السيميائية االجتماعيةنقدقضايا 

النص التراثي امتاز بالبساطة والوضوح، ثم سيميائية الرواية بعنوان "سيدة المقام" لواسيني 
األعرج، ثم سيميائية اإلشهار وفي األخير القضية النقدية بعنوان سيميائية الخطاب السياسي 

الدراسة  تيجية التأطير والتصنيف لما وجد الخطاب السياسي، معتمدين في هذهولوال استرا
 وبعض اإلجراءات التطبيقية لنقد النقد.، الوصف التحليل إجراءات

أما عن المصادر والمراجع التي استفدنا منها في تعاملنا مع هذه المدونة ورافقتنا في        
ا وتطبيقاتها "لسعيد بنكراد" و"رشيد بن مالك" فضال نذكر منها : السيميائيات مفاهيمه دراستنا

 بلعلىآمنة دراسة ،عن كتابه السيميائية السردية وفيصل األحمر بكتاب السيميائية الشعرية 
ليتم التأكيد لنا على  ،)تشكالت المعنى في الخطابات التراثية (  المعنونة بسيمياء األنساق

ست مجرد عالمة مالحظة على الشيء أو ماهية مدى أهمية هذا الموضوع وأن السيمياء لي
كما استفاد البحث من مجموعة من  ،ظر إليه بعمق واهتمامما بل هي جوهر يتم الن

الدراسات التي أجيزت في مرحلة الماستر، غير أنها لم تتناول بالدراسة لكتاب جمال 
  حضري.

في الحقل  العلمية، في مقدمتها كثافة المادة العديد من الصعوبات هتناوقد واج      
 باإلمكانالسيميائي وتنوعها، وكذا عدم تناول الكتاب المقترح بالدراسة في بحوث سابقة كان 

صعوبة التوفيق بين العمل وكذا والشروع في دراستنا وما يقابله  االتكاء عليها، إضافة إلى
  .من ضيق في الفترة المحددة لتسليم المذكرة

، د زين العابدين وفي األخير ما علينا سوى التوجه بالشكر لكل من األستاذ المشرف    
 .كذا اللجنة الموقرة وكل من ساهم في اتمام هذا العمل المتواضعو  حمبلي،



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المفهوم (  إشكاليةأوال :السيميائية )

 ثانيا :السيميائية األصول الف لسفية والمصادر المعرفية

 ثالثا :تلقي النقد العربي للسيميائية

 رابعا :السيميائية في النقد الجزائري

 

 

 

السيميائية في  الفصل األول:  
 النقدين الغربي والعربي
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 :تمهيد

حفلت مسيرة النقد األدبي بعديد من المناهج النقدية التي سعى أصحابها من خاللها  
إلى مقاربة النصوص األدبية، والبحث عن مكامن الجمال الشكلي والمضموني فيها، ومن 

 02وبداية القرن  91لت ساحة النقد منذ أواخر القرن بين هذه المناهج النقدية التي شغ
 بإسهام فرديناند دي سوسير.

وقد كانت األسس اللسانية والبنيوية هي المنطلق الذي خرجت منه النظرية 
السيميولوجية، وقد انطلقت من النص في دراستها السيميائية للعالمة فكونت منهجا نقديا 

 بمبادئ وأسس واضحة يستحق أن يتبع في تحليل النصوص األدبية. 

نة مرموقة، فهي ذو نشاط حيث تحتل السيميائيات في المشهد الفكري المعاصر مكا 
فكري معرفي بالغ الخصوصية من حيث أصوله وامتداداته، ومن حيث مردوديته وأساليبه 
التحليلية، وكما يقال السيمياء هي أم العلوم حاليا، وهو توجه نقدي يعد البنيوية توجه يهتم 

قول بالشكل والمضمون معا وهي علم يستمد أصوله ومبادئه من مجموعة كبيرة من الح
المعرفية كاللسانيات والفلسفة والمنطق والتحليل النفسي واألنثروبولوجيا، ومن هنا استمدت 

 السيميائيات أغلب مفاهيمها وطرق تحليلها.

 فالسيميائية تهتم بالعالمة اللغوية وغير اللغوية، وتتنوع مصطلحاتها كما يلي: 

السيمياء، وعبد اهلل بوخلخالدعى مثال: عبد الرحمن حاج صالح يصطلح على السيميائية بعلم 
مصطلحا للسيميائية، فضل مصطلح  91إلى ضبط المفاهيم وتقييد إطالقها، حاول إحصاء 

 السيميائية على باقي المصطلحات من ناحية اللفظية صوتا وداللة.
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 المصطلحات القريبة للسيمياء:

 –األعراضية –علم اإلشارات  –علم الداللة اللفظية  –الدالئلية  –السيميائية: علم الدالالت 
 –سيموطيقا اإلشارية  –علم الرموز  –علم السيمياء  –سيمياء  –سيميولوجيا –سيولوجية
 الرموزية.

ومنه سنحاول الوقوف على مصطلح السيمياء بين المفهوم اللغوي واالصطالحي في  
 التراث العربي القديم.

 أوال: السيميائية )اشكالية المفهوم (:

 اللغوي:المفهوم  -2
لقد ورد مصطلح السيمياء في معجم لسان العرب البن منظور في مادة )س، و، م( 

السومةوالسيمة والسيماء وهي مشتقة من الفعل سام الذي هو مقلوب وسم، وهو أن 
والسيمياء: العالمة. وسوم الفرس: جعل عليه السيمة، وقيل الخيل السومة هي التي عليها 

 .(1)العالمة ويقول الجوهري "السُّومة بالضم العالمة ُتجعل على الشاة"السيماوالسومة، وهي 

وقد ورد في التنزيل العزيز عند قوله تعالى: 
داۡ  ُركَّعۡ  ﴿َتَرٰىُهم َنٱللَّه  ۡ  لۡ  َفضَتُغونَ ۡ  أَيبۡ  ُسجَّ نۡ  َور ضامِّ يَماُهمۡ  اۡ  وَٰ ٱلسُّ َأَثر  ۡ  ف يُوُجوه ه ممِّنۡ  س 
ُهمر ُفُهمۡ  ، وقوله: ﴿َتع(2)﴾ۡ  ُجود   يمَٰ َ   ۡ  اَلَيسۡ  ب س   .(3)﴾ۡ  اۡ  َحافۡ  ٱلنَّاس ِإلوُلن

إذ ورد مصطلح السيمياء في القرآن الكريم بمعنى العالمة، ويرد في لسان العرب  
 كلمة السيمياء كذلك في الشعر العربي القديم فو قول الراجز:

َياء   َلهُ             َياف ًعا ب الُحْسن   اهللُ  َرَماهُ  ُغالم   ْيم   الَبَصْر  على َتُشقُّ  ال س 

                                                           

 .310، ص9111، 9، دار صادر، بيروت، لبنان، ط3ابن منظور، لسان العرب، مادة )و، س، م(، مج (1)
 .01سورة الفتح ،اآلية  (2)
 .013سورة البقرة ،اآلية  (3)



 السيميائية في النقدين الغربي والعربياألول                                        الفصل
 

 
7 

ه   َوفي         َنْحر ه   َفْوقَ  ُعلَِّقتْ  الثَُّريَّا َكَأنَّ  ْيد   (1) الَقَمْر  َوْجه ه   َوفي الشِّْعَرى ج 

فالسيمياء في البيت الشعري بمعنى العالمة كما نجد تقاربا في المفاهيم والمصطلحات  
السيمياء أن ينتقل من اللغة اليونانية بين اللغة العربية واللغة الغربية حيث يمكن لمصطلح 

( Semiticويخضع لقوانين اللغة العربية، ويقد يكون العكس ذلك أن )سيمياء( العربية تشبه )
 .(2)الغربي إذ يشتركان في ثالثة حروف

إن كلمة السيمياء العربية التي تقابل السيميوطيقا أو السيميولوجيا عند الغربيين كلمة  
، وكثرة النصوص الفصيحة الرسمية التي وظفت ثنائية الدال والمدلول عربية أصال وفرعا

والعالقة بينهما اعتباطية، التي أشارت إلى مفهوم العالمة بشكل مباشر أو من خالل مقاربة 
المعنى من جانب آخر وذلك ضمن الدراسات واألبحاث المتعددة المنهج، ويشير عبد الجليل 

البنية الصوتية والفنولوجية لكلتا الكلمتين: العربية )سيمياء(،  مرتاض إلى المفارقة الغربية في
 واإلغريقية )سيمون(.

 إن الكلمة العربية مؤلفة من:

 .c+v+cc+v+cصامت )س( + صائت )ميم( + صائت )ألف( + صامت )همزة( أي: 

بينما الكلمة اإلغريقية مؤلفة من: صامت )سين( + صائت )واو( + في النهاية )نون( 
، ومثلما توجد هذه المفارقات الغربية في البنيتين: c+v+cc+v+c(3)ال يلفظ أي: صامت 

الصوتية والفونولوجية توجد مفارقة أخرى أشد عجبا. حيث الدال الصوتي المتشابه فيها يدل 
على مدلول متشابه أيضا هو العالمة؛ والعالمة هو علم يدرس أصناف العالمات والدالالت 

تعد اللسانيات جزءا من السيميائيات التي تدرس العالمات أو األدلة والرموز وغيرها كما 

                                                           

من يحمك بينهما بميزان العروض، موضع الفصيح،  ،الفصيح (1)
http://alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=69416   / 0200ماي/  91األحد. 

 .32، ص 0292، 9، بيروت، لبنان، طفيصل األحمر، معجم السيميائيات، الدار العربية للعلوم ناشرون (2)
 .32نفسه، ص(3)

http://alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=69416
http://alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=69416
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اللغوية وغير اللغوي، ومنه فالكلمة العربية واإلغريقية كلتاهما أخذتا من لغة قديمة واحدة 
مشتركة في عدة تخصصات ومجاالت، فيمكننا القول إن إحداهما تكمل األخرى، وهذا األمر 

ألن الكلمة اإلغريقية قديمة، ومثلها العربية، بل يتعلق أيضا  ال يتعلق باللغة العربية فقط،
بالسامية األم وهي لغة بدائية أي عبارة عن لغة افترض وجودها علماء اللغويات وذلك تطبيقا 
للتسلسل المنطقي الذي تقوم عليه اللغات بالعادة حيث يفترض أنها تبدأ من لغة أم تنقسم إلى 

، وهي لغة تنسب للساميين أي "السيمياء" أو حتى باللغة لهجات تأخذ شكل لغات منفصلة
التوحية البعيدة التي انتقلت منها السامية والعامية، ومن ثم فال توجد لغة سامية تدعي أو 

، ولعل هذا ما يوضح التداخل بين اللغات في عدة من (1)يمكن لها أن تدعي األصالة
كامل عنوانه علم أسرار الحروف أو  المفاهيم والمصطلحات. وفي مقدمة ابن خلدون بحث

 علم السيمياء كما فهمه القدماء.

يتضح مما أوردنا أن كلمة سيمياء مشتقة، وهي بمعنى العالمة أو اآلية أو بالفرنسية  
signe  وهي اليوم علم قائم بذاته اصطلح على تسميته السيمولوجيا في الفرنسية والسيموطيقا

 في اإلنجليزية.

 حي:المفهوم االصطال -0
يعني مصطلح السيمياء في أبسط تعريفاته وأكثرها استخداما نظام السمة أو الشبكة 

 من العالقات التعلمية المتسلسلة، وفق قواعد لغوية متفق عليها في بيئة معينة.

إن السيمياء هي عبارة عن لعبة التفكيك والتركيب، وتحديد البيانات العميقة وراء 
فونولوجيا ودالليا، وهي بأسلوب آخر دراسة شكالنية للمضمون،  البيانات السطحية المتمظهرة

 تمر عبر الشكل لمساءلة الدوال من أجل تحقيق معرفة دقيقة بالمعنى.

والسيمياء هي علم اإلشارة الدالة مهما كان نوعها وأصلها، لسانية )لفظية( كانت أم 
 غير لسانية )غير لفظية(.

                                                           

 .99، ص0222، 1عبد الجليل مرتاض، دراسة سيميائية في الرواية والتراث، منشورات تالة، الجزائر، ط (1)
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مصطلحات وهي: علم الدالئل، علم  أما في المجال العربي فقد ظهرت عدة
اإلشارات، علم الرموز وغيرها. مما ذكرناه سابقا، فالسيميوطيقا أو السيميولوجيا تحتل مكانة 

ضا كان البعض يعتبرها مجرد موضة من الموضات فإن هذا يهامة ضمن المناهج النقدية وا  
جرائي أدبي  وتحليل النصوص الوصف لم ينقص من قيمتها كمنهج علمي في الدراسات وا 

 بالدرجة األولى، كما ظهرت فيه عدة مصطلحات التي ذكرناها سابقا.

واآلخر  Sémiologieأما عند الغرب فاقتصرت على مصطلحين أحدهما أوروبي 
، "إذن يشيع استعمال هذين المصطلحين لتعيين علم العالمات في الغرب، Sémitieأمريكي 

واحدة هي التي يعود أصلها إلى الكلمة  Sémioهما كلمتان مركبتان تشتركان في سابقة 
وتعني السمة أو العالمة لكنهما تختلفان من حيث الشاسعة  Sémérionاليونانية 

Suffisice    ففي المصطلح األول نجدclogie  التي يعود أصلها إلى الكلمة اليونانية
 (1)وتعني الخطاب..."

يونانية األصل الذي يعني العالمة وكلمة سيميولوجيا تجلب االنتباه إذ أنها كلمة 
 ويعني الخطاب.

أما عن اختيار المصطلح األول فقد كان من قبل العالم اللغوي السويسري فيرديناند 
بعلم  02وبداية القرن  91( أواخر القرن 9521-9193))*( F.dessouireدي سوسير

 السيمياء عندما قال:

نما نستطيع إذن أن نتصور علما يدرس حياة ا لعالمات في قلب الحياة االجتماعية، "وا 
نه سيشكل جزءا في علم النفس العام، وسنعطي لهذا العلم اسم العالماتية )من اليونانية  وا 

Sémeion عالم( فالسيميولوجيا حسب دي سوسير تدرس العالمات كونها جزءا من ،
نيات فرعا من المجتمع وهي تستعمل بمدرسة العالمات اللغوية وغير اللغوية، ويعتبر اللسا

شارات  السيمياء ألن اللسانيات تختص بالعالمات اللغوية، كالتي تستعمل في الصم والبكم وا 
                                                           

 .91ص ، 0222، 9مكتبة المناهل،عمان ، االردن، ط ، السيمياء العامة وسيمياء األدب،المرابطعبد الواحد  (1)
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"فهو  )**(المرور وغيرها، بينما تم اعتماد المصطلح الثاني من قبل شارل ساندريس بيرس
 يؤسس في بدايات القرن العشرين للسيمولوجيا بتحليله للعالقات على جزء خاص من الداللة

 المختلفة من أبسط شيء إلى أعقد صورة للتوصيل أعلى مستوى.

ونستنتج من كل هذا أن المنهج السيميائي كنظرية نقدية يعني دراسة حياة العالمات 
اللغوية، فكان كل منهما مستقال ومنفصال عن اآلخر انفصاال إلى حد ما ليصدر عن 

 .(1) المنطق والفلسفة

 أهم المصطلحات السائدة في هذا المجال:اإلشارة  في هذا العنصر أخيراويمكن  

نظرا لالحتكاك المتواصل بين السيميائية والعلوم األخرى، جعل الدراسات اللغوية متكاملة 
في جميع الميادين، وهكذا حدث التأثير والتأثر، ما نتج عنه عدة مصطلحات تشكل الحجر 

 األساس التي تبنى عليه السيميائية.

نات عرفت هذه المصطلحات انتشارا واسعا، لتصبح بعد ذلك مفاهيم ففي بداية الستي
 مركزية ولعل أهمها:

هي مفهوم أساسي في السيميولوجيا، فالعالمة تمثل شيئا آخر تستدعيه  العالمة: .أ
بوصفها بديال له، والعالمة أو المثل شيء معين يحل محله شيء معين بالنسبة 

تكون العالمات طبيعية أو لشخص ما بخصوص ما وبدرجة ما ويمكن أن 
اصطالحية )عرفية(، اعتباطية أو معللة مشفرة أو غير مشفرة وتتألف العالمات من 
عنصرين أحدهما محسوس )التغيير/الدال( واآلخر غير محسوس )المضمون/ 

 (2)المدلول(.
                                                           

 .91، ص، السيمياء العامة وسيمياء األدبمرابطعبد الواحد ال(1)
 رديناند دي سوسير: عالم لغوي من أصل بروتستانتي، ولد بجنيف، من مؤلفاته مذكرة في النظام البدائي للصوائت... )*(في

 )**( شارل ساندرس بيرس: فيلسوف من أصل أمريكي.
 059، ص 0222، 9والمؤانسة،األردن ، طاإلمناعفيصل األحمر، السيميائية الشعرية، جمعية  (2)
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فقد احتلت العالمة حيزا ال بأس به في الدراسات السيميائية والنقدية فهي ال تستقر على 
داللة واحدة بل تتغير حسب موضعها في الجملة من النسق إلى السياق فهي تعطينا الكثير 
من المعاني، فتكسب الكثير والعديد من المعاني والفوائد ويمكن للعالمة أن تكون طبيعية أو 
اصطالحية )اعتباطية( متفق عليها، تتكون العالمة من عنصرين مهمين هما الدال والمدلول 

 معنى(.)الصوت وال
فالسميائية اعتبرت العالمة المصطلح الرئيسي والنقطة المركزية التي تتمحور حولها 

 البحوث السيميائية، تدرس العالمة في مستويين:
 المستوى األول له ثالث أبعاد:

 ويتم في هذا البعد دراسة الخصائص الداخلية )النسقية( في البعد النظمي السياقي :
 منظومة العالمات.

  وفيه تتم دراسة العالقة واهتمامها بين العالمات ومدلوالتها. الداللي:البعد 
 تدرس الصلة بين العالمة ومن يتداولها. : وفيهالبعد التداولي 

: نجد أن دي سوسير يعرف العالمة بأنها اتحاد ال ينقسم بين الدال أما المستوى الثاني 
 (1)والمدلول... ال يمكن فصل طرفيها )الدال والمدلول(.

إن األهمية الكبيرة لهذا المصطلح، جعلت الكثيرين يسمون هذا العلم بعلم العالمات،  
 يميز بين أنواع العالمات فقسمها إلى ثالثة:الذيومنهم يدرس 

 :العالمة األيقونةIconicSign :.التي بينها ما تدل على محاكاة كالخرائط 
  :العالمة اإلشاريةIndexicaldign تالزم مشهودبينها وبين مدلولها. 
 العالمة االصطالحية :Symbal (2).وهي الرمز من إشارات المرور 

                                                           

مناهج النقد األدبي المعاصر، دار قرطبة للنشر، الدار البيضاء، )د، ت(،رياض ، السعودية ، بشير تاوريرت، (1)
 . 931، ص 9،0229ط
 :منتديات الشرق أون الين، موقع إلكترونيوالسيمولوجيا عند بيرس ودي سوسير،  السيميائية(2)

https://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=48978  :م3/1/0200تاريخ االطالع 
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يعني أخذ المعنى على غير معنى الكلمات بتجاوز الظاهر إلى الخفي ففي : التأويل .ب
االصطالح: فهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن 

مصطلحين آخرين هما الشرح والتفسير،  به، وتتداخل حدوده في كثير من األحيان مع
غير أن جل العلماء اتفقوا على أن التفسير خاص بدراسة األلفاظ والجمل دراسة 
معجمية، أما الشرح يجمع بين الدراسة الداللية والتفسير والسرد، غير أن علماء 

 (1)خ.األصول جعلوا للتأويل شروط منها: موافقته للغة واستناده على الدليل القوي...إل
التأويل من المصطلحات المهمة في مجال السيميائية فهو يساعدنا في استجالء المعنى  

 الخفي أو بتعبير آخر المعنى الذي يميل إليه أكثر المصطلح.
: باإلضافة إلى مفهومي العالمة والتأويل يرد مصطلح المعنى ضمن التدني .ج

التي تبعث على التحرير  المصطلحات المهمة والبارزة كذلك، المعنى من المفاهيم
 والضبط وعلى الرغم من االستعمال العادي ال يميز إال نادرا بين المعنى والداللة.

هو ما أعطى بشكل سابق على الفعل اإلنساني تمفصالته فهي كما يشير  المحايثة: .د
الالند مرتبط بنشاطين، نشاط يحيل على كل ماهو موجود بشكل ثابت عند كائن ما 

 (2)ما يصدر عن كائن ما معبرا عن طبيعته األصلية.وآخر يحيل عا
 

  

                                                           

 40/40/2422تاريخ االطالع:  WWW.Etidiatz.comالسيمولوجيا دي سوسير، دراسة منشورة على الموقع (1)
الليسانس في سي فضيل فاطمة الزهراء،اإلتجاه السيميائي في النقد األدبي العربي المعاصر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة (2)

 .00-09، ص 0293اللغة واألدب العربي، قسم اللغة واألدب العربي، جامعة محمد أولحاج، البويرة، 
 

http://www.etidiatz.com/
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 ثانيا :السيميائية االصول الفلسفية والمصادر المعرفية:

يعود تاريخ السيميائية إلى ألفي سنة مضت، وأن الرواقيين هم أول من قال بأن للعالمة      
وحروفها على دال ومدلول، حيث أدركوا االختالفات الموجودة بين أصوات اللغة الموجودة 

فردينان -أن هؤالء قد سبقوا  -إيكو-"، ويرى Signifiantشكلها الخارجي الذي يسمى دال "
في اكتشاف الفرق بين الدال والمدلول ألنهم يمتلكون تجربة االزدواج الثقافي  -دي سوسير

 والحضاري واللغوي من خالل ثالث لغات: الكنغانيةالبونيقية، األمازيغية، واليونانية.

، أثرا أيضا حين حدد اإلشارة بأنها ما -أوغسطين–كما كانت لنظرات القديس الجزائري     
يحمل في نفسه معنى، ما يدل خارج نفسه على شيء ما مثلما حدد المعنى بكونه )عالقة 
اإلشارة والشيء المشار إليه، أي أن السيمياء دراسة العالمة في إطار االتصال والتواصل 

هي: الدال  (1)لتاريخية كما أن الرواقيين هم أول من قالوا بأن العالمةوتتبع مسيرتها ا
 والمدلول، أي يفيد الصوت )المدلول( والشكل )الدال(.

جون لوك –وبعدها وفي حوالي القرن السابع عشر بدأ بزوغ السيميائية عند كل من     
، الذي ألفه -لوك جون-، في عدة أعمال مثل كتاب "مقال حول الفهم البشري" لـ-واليبنز
، الذي يتطرق فيه إلى دراسة كيفية توصيل معارفنا إلى اآلخرين، كذلك الدالئل 9112سنة 

في هذه المقولة استخدم  -فجون لوك-(2)التي نستخدمها لفهمنا لألشياء وكيفية توصيلها،
لذي مصطلح السيميوطيقا في كتابه "مقال حول الفهم البشري"، ويعني بالسيميوطيقا العلم ا

يهتم بدراسة الطرق والوسائط التي يحصل من خاللها على معرفة نظام الفلسفة واألخالق 
وتوصيل معرفتها، وهنا نرى بأن التفكير السيميائي سبق له أن عبر عن نفسه من خالل 

                                                           

ميشال أريفيهجان كلود جيرولوي، السيميائسة أصولها وقواعدها، تر. رشيد بن مالك، مراجعة وتقديم: عز الدين  :ينظر(1)
 .02، ص 0223مناصرة، منشورات االختالف، الجزائر، 

 .02نفسه، ص  : المرجعينظر(2)
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تصورات ومفاهيم النظرية، منها ما جاء ضمن الخطاب الفلسفي اليوناني وفي ثنايا الفكر 
 كذا فلسفات القرون الوسطي األوربية وعصر النهضة واألنوار.العربي القديم، و 

غير أن السيمياء لم تتأسس بصفتها علما شامال ألنساق الداللة إال في نهاية القرن 
الذي كان يمهد لعلم  -دي سوسير-فكانت اللسانيات اللغوية مع  02وبداية القرن  91

رس حياة العالمات داخل المجتمع وهنا مستقل أرسى قواعده من اللسانيات ليدعو إلى علم يد
يمكننا القول بأن نشوء األبحاث السيميائية وحقولها المعرفية ترتبط بمدرستين هما المدرسة 

 .-بيرس-والمدرسة األمريكية وتبدأ مع  -دي سوسير-الفرنسية وتبدأ مع 

: هي مذهب العالمات، وتبحث في كيف يجب أن تكون فالسيمياء عند بيرس     
ئص العالمات التي يستعملها الذكاء البشري في خطواته العلمية، وليست العالمات خصا

داخل النسق في حد ذاته، أما المشروع السوسيري: فينطلق من دراسة اللغة، وهو مشروع 
لساني ينحو إلى التجريد، في حين يعتبر المشروع البيرسي "تطور منطقي ال تهمه اللغة بقدر 

 د ذاتها".ما تهمه العالمة في ح

 E-Cissirer-أرنست كاسيرر–: التي بلورها الفيلسوف األلماني فلسفة األشكال الرمزية    
الذي وضع قبيل أوساط القرن العشرين تصورات عميقة وغنية حول األنساق الرمزية التي 

 يستعملها اإلنسان ويعيش داخلها.

الفلسفية في التقاليد األكاديمية : سادت هذه األبحاث أبحاث الفلسفة اللغة والمنطق    
األمريكية منتصف القرن العشرين التي انطلقت من تصورات المنطق الرمزي لمدرسة "فيينا" 

 (1)لتقضي إلى مبحث للعالمات. -بيرس–التي سرعان ما تقاطعت مع مفاهيم 

                                                           

 5-1ص  ، 0222، 9ناشرون، طالدار العربية للعلوم السيمياء العامة وسيمياء األدب، ،المرابطعبد الواحد  :ينظر(1)
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ومن هنا فاألصول الفلسفية ترجع إلى تزاوج عدة مدارس واتجاهات، وقد فتحت هذه 
التصورات الطريق أمام اجتهادات علمية أخرى مست عدة ميادين مختلفة أدت إلى تشكل 

 عدة مدارس سيميائية وحافظت على العنصر األساسي للسيمياء أال وهو العالمة.

إضافة إلى كل هذا أخذت السيمياء العديد من مبادئها من الوضعيين الذين اعتبروا 
ية تميل إلى الشكل، وهذا باعتبار اللغة عالمة، اللغة كلها رموز، كون الفلسفة الوضع

، ورغم ما شهدته السيميائية (1)والعالمة ركن من أركان التواصل بين البشر والعالم الخارجي
فقد تأثرت بالمدارس التجريبية فأول من استخدم مصطلح "سيميوطيقا" في العصر الحديث 

، Sémiotic( باسم 9121-9130) -جون لوك –هو الفيلسوف االنجليزي التجريبي 
وبداللة جد متشابهة لتلك التي قدمتها الفلسفة اليونانية األفالطونية، فالدراسات السيميائية في 

  عصره ظلت ملتبسة ومتداخلة في نطاق ما كان يطلق عليه بالنظرية العامة للغة.

ألخالق وقد اهتم بدراسة الطرق والوسائل التي تؤدي إلى التعرف على نظام الفلسفة وا
 من خالل االهتمام بطبيعة دالئل العقل التي يستخدمها لفهم األشياء ونقل المعرفة لآلخرين.

 كما ارتبط المشروع السيميائي باتجاهين: 

حيث أكد في نظريته اللغوية على تجانس  -دي سوسير-: باسم العالم اللغوي االتجاه األول
اللغوي وارتباطهما بعلم واحد، أطلق عليه  وتآلف الوحدات المميزة لمختلف مستويات التنظيم

، فاالنطالقة األولى للسيمياء كانت من لسانيات دي سوسير، سماها (2)اسم "السيميولوجيا"
 باسم "السيميولوجيا".

هذا العلم الذي ستكون مهمته كما جاء في دروسه "العلم الذي يدرس حياة العالمات من  
الغاية المعلنة والضمنية للسميولوجيا هي تزويدنا  داخل الحياة االجتماعية"، ولقد كانت

                                                           

بشير تارويرت، مناهج النقد األدبي المعاصر دراسة في األصول والمالمح واإلشكاالت النظرية والتطبيقية، دار  :ينظر(1)
 .992، ص 0221، 9الفجر، الجزائر، ط

 .11، ص 0293عمان، علي شناوة آل وادري: النقد الفني دراسة المفاهيم والتطبيقات، الرضوان للنشر والتوزيع، (2)



 السيميائية في النقدين الغربي والعربياألول                                        الفصل
 

 
16 

بمعرفة جديدة ستساعدنا على فهم أفضل لمناطق هامة من اإلنساني واالجتماعي ضلت 
مهملة لوجودها خارج دائرة التصنيفات المعرفية التقليدية، فالسيميولوجيا من هذا المنظور 

المكونات التي تشكلها والخصائص تدرس العالمة اللغوية من حيث العالقات التي تحكمها و 
التي تتميز بها، والكيفية التي تظهر بها في التراكيب والسياقات )داخلية وخارجية(، إنها علم 

العالمات غير اللغوية جعل  -دي سوسير-منظومات العالمات، أو لغة العالمات، ويضم
لتواصل، فأعلى من اللسانيات فرعا من فروع السيميولجيا، فهو يقيس عمله على أساس ا

 عالمة من العالمات اللغوية يمكنها تحقيق التواصل فهي قابلة للدراسة.

فسوسير يسحب العالمة اللغوية على كاألشكال االتصال االجتماعي المختلفة، مثل      
الطقوس واالحتفاالت والمجاملة ومنظورات العلوم المختلفة، كما تشمل أيضا الفنون واآلداب، 

إن اللغة نسق من العالمات، يعبر " ها أشكال تواصل تعتمد على عالمات:انطالقا من أن
عن أفكار، ومنه فهي متشابهة للكتابة، وأبجدية الصم والبكم، والطقوس الرمزية واإليماءات 

 1"واإلشارات، وأشكال المجاملة...

من  ورغم هذا التوسع في العالمة لتشمل شقها غير اللغوي ستظل السيميولوجيا فرعا    
 فروع اللسانيات يحمل على عاتقه عبء وحدات اللغة الدالة، والكيان ينظم هذه العالمات.

فإن حقل الدراسة  -تشارلز ساندرس بيرس–أما االتجاه الثاني: فقد تناوله الفيلسوف األمريكي 
الذي يسميه "السيميائية" هو الدستور لإلشارات ويظهر ذلك من خالل قوله:>> أن المنطق 
بالمعنى الواسع للكلمة...كما توجد عدة تسميات أخرى للسيميائية أال وهي: الدستورية شبه 
الضروري والشكالني لإلشارات، وعندما أصف الدستور بأنه )شبه الضروري( أو شكالني 

 (2)"أعني أننا نطلع على سمات اإلشارات أثناء اكتساب المعرفة

                                                           

 :منتديات الشرق أون الين، موقع إلكترونيوالسيمولوجيا عند بيرس ودي سوسير،  السيميائية - 1 
https://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=48978  :م3/1/0200تاريخ االطالع 

 .32، ص 0225،  9للترجمة، بيروت، طدانيال شاندلز ،أسس السيميائية، تر: طالل وهبة، المنظمة العالمية (2)
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وم على المنطق والظاهرتية، فالمنطق بمعناه تق -شارل ساندرس بيرس–بمعنى أن سيميائية 
العام علم القوانين الضرورية الموصلة إلى الصدق، فالظاهرتية هي الدراسة التي تصف 

 خاصيات الظواهر الفلسفية.
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بأن بوادر علم السيمياء، كانت بطريقة  -سوسير وبيرس–نستنتج من خالل ما قدمه العالمين 
خالل نظرتهم للعالمة، فالتأمل في العالمة قديم عرفته معظم مباشرة من خالل ما قّدموه من 

الحضارات اليونانية والعربية ويمكن تلخيص األصول المعرفية للسيميائيات بصفة عامة 
 كاآلتي:

 الفكر اليوناني القديم عند أفالطون وأرسطو والرواقيون. .9
 دباء كالجاحظ(.التراث العربي اإلسالمي الوسيط )المتصوفة والنقاد البالغيون واأل .0
 الفكر الفلسفي والمنطقي التداولي )بيرس، وكارناب، وغيرهم...(. .3
 اللسانيات البنيوية والتداولية التحويلية بكل مدارسها واتجاهاتها. .1
 .-فالديمير بروب–الشكالنيين الروس وال سيما  .2
األسطورة، الفن، فلسفة األشكال الرمزية )دراسة األنظمة الرمزية التواصلية مثل الدين،  .1

 والتاريخ(.
 أما عن مبادئها:

يظهر لنا من أول وهلة أن السيميائيات تجاوزت هذا الفهم المتحجر، فقد أصبحت 
بنظرة أنها لعبة التفكيك والتركيب وتعني بدراسة العالمات اللغوية وغير اللغوية، وتحديد 

ونولوجيا ودالليا، وتنطلق من البنيات العميقة الثانوية وراء البنيات السطحية المتمظهرة ف
التركيز على العالقة بين الدال والمدلول، من أجل تحقيق معرفة دقيقة بالمعنى، >> كما 
تسعى السيميائية في الوقت نفسه إلى اكتشاف البنيات العميقة الثابتة، واألسس الجوهرية 

المنطقية وراء سبب  المنطقية وراء سبب اختالف البنيات العميقة الثابتة، واألسس الجوهرية
اختالف النصوص والجمل، من مجرد تأمالت وانطباعات إلى علم بالمعنى الدقيق للكلمة، 
ويتم لها ذلك عند التوصل إلى مستوى من التجرد يسهل معه تصنيف مادة الظاهرة، ووصفها 
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ت وتدقيقها من خالل أنساق من العالمات تكشف عن البنيات العميقة الثانوية وراء البنيا
 (1)السطحية المتمظهرة فونولوجيا ودالليا<<

فالسيميائيات هنا بالمعنى العام ال يهمها ما يقول النص، وال من قال، بل يهمها تكيف النص 
 مع من قاله، فهي ال يهمها المضمون وال حياة المبدع بقدر مايهمها شكل المضمون.

عالجة النصوص السردية، البد من ولتحديد منهجية السيميائيات في المجاالت التطبيقية في م
 مراعاة ثالثة مبادئ ضرورية، ورد ذكرها كثيرا في أكثر من مرجع أال وهي:

 التحليل المحايث: .9
يبحث عن العالقات الرابطة بين العناصر إلنتاج المعنى، ويبحث أيضا عن الشروط 

ابق على الفعل الداخلية المولدة للداللة، ومن ثم فالتحليل المحايث: هو ما يعطى بشكل س
 مرتبط بنشاطين: -الالند–اإلنساني فهو كما بشير 

  نشاط يحيل على كل ما هو موجود بشكل ثابت وقار عند كائن ما وآخر يحيل
 (2)على مايصدر عن كائن ما معبرا عن طبيعته األصلية.

 التحليل البنيوي: .0
تتضمن السيميائسة داخلها المنهج البنيوي القائم على النسقية والبنية وشبكة العالقات  

التي تربط بين عناصر النص والسانكرونية، فالسيميائية ال تفهم المعنى من خالل 
وكراسليف يقران بأن المعنى ال يستخلص إال عبر  -دي سوسير–االختالف، ذلك أن 

 نيوية واللسانية للتطور هو االختالف الذي يدور بينهما.االختالف، ويبدو أن مادفع الب

 

 
                                                           

سعدية موسى عمر البشير، السيميائية أصولها ومناهجها ومصطلحاتها ودقة علمية، جامعة السودان، كلية اللغات، (1)
 .90، ص  9،0220ط
 .921ص ، 0223،  9سعيد بنكراد، السيميائات مفاهيمها وتطبيقاتها، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، الالذقية، ط(2)
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 تحليل الخطاب: .3
يعد الخطاب أكثر اهتماما في مقدمة التحليل السيميائي، حيث يهتم بالقدرة الخطابية 

 (1)وهي القدرة على بناء نظام إلنتاج األقوال.

تركز على الجمل في فالسيميائية في الخطاب تفترق النصية من لسانية الجملة، ألن األخيرة 
تمظهرها البنيوي أو التوزيعي تريد كيفية توليد الجمل الالمتناهية العدد، وكيفية توزيع الجمل 
حسب مكوناتها التداولية، في حين تعتبر السيميائية أكثر شمولية واتساعا من ذلك، تحاول 

 البحث عن كيفية توليد النصوص واختالفها سطحيا واتفاقها عمقيا.

 : عرب في هذا المجالجهود ال

ال يخلو التراث الفكري ألي شعب متحضر من تصورات السيميائية، وهذا يتضح بشكل عام 
عندما يتعلق األمر بالتراث العربي، ال سيما وهو تراث قائم في األساس على تفكير لغوي 
بالغي، وهنا تجمعت العرب في فحص الظاهرة اللغوية من قبل اللغويين من حيث نشأتها 

 (2)تكوينها وخصائصها البنيوية والداللية والتداولية.و 

وقد تحدث الكثير من العلماء العرب القدامى عن هذا العلم في مؤلفاتهم ومارسوه قبل 
عن  -ابن سينا وابن خلدون–أن تقعد له القواعد وتوضع له األصول فقد تحدث كل من 

ابن -لمعنى بوصفه مدلوال، ولعن اللفظ بوصفه رمزا، وعن ا -ابن سينا–اللفظ، حيث قال 
سينا مخطوطة عنوانها "كتاب الدار التنظيمي في أحوال علوم التنظيم"، ورد فيها فصل تحت 
عنوان: "علم السيمياء" يقول فيه:>>علم السيمياء يقصد فيه كيفية تمزيج القوى التي هي 

ع ماهو مرتب جواهر العالم األرضي ليحدث لها قوة يصدر عنها فعل غريب وهو أيضا أنوا
على خفة اليد وسرعة الحركة، واألول من هذه األنواع هو السيمياء بالحقيقة والثاني من فروع 

 الهندسة...<<
                                                           

 .90سعدية موسى عمر البشير، السيميائية أصولها ومناهجها ومصطلحاتها ودقة علمية ، ص (1)
 .952، ص 9151، 9عبد السالم المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب، تونس، ط(2)
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فقد خصص فصال في مقدمته لعلم أسرار الحروف ويقول عنه:  -ابن خلدون–أما 
>>المسمى بالسيمياء نقل وضعه من الطلسمات إليه في اصطالح أهل التصرف من غالة 

تصوفة عند جنوحهم إلى كشف حجاب الحس، وظهور الخوارق على أيديهم والتصرفات الم
في عالم العناصر وتدوين الكتب واالصطالحات ومزاعمهم في تنزيل الوجود عن 

 الواحد...<<.

فحدث بذلك علم أسرار الحروف وهو من تفاريعالسيمياء ال يوقف على موضوعه وال 
ومن فروع السيمياء عندهم  -البوني وابن العربي–تآليف تحاط بالعدد مسائله، وتعددت فيه 

استخراج األجوبة من األسئلة بارتباطات بين الكلمات حرفية يوهمون أنها أصل في 
 المعرفة...

فقد اهتم الكثير من النقاد العرب بالسيميائية، فهنا تختلف العديد من المصنفات في 
من المدرستين الرواقية والميشاقية حيث طياتها التي تظم القراءات النقدية، خاصة كل 

تجسدت في كل من علوم التفسير والتأويل والنقد وغيرها، وهناك البعض اآلخر من الباحثين 
العرب في هذا المجال من استعان واستند على العديد من المصادر األجنبية، الذي أدى إلى 

 وجود الكثير من االختالف في طريقة تناولها كمصطلح.

ذه االضطرابات التي واجهتها السيميائية كمصطلح، إال أن هناك الكثير من األقالم ورغم ه
 سواء تمثلت في شكل:

أهل كتب مترجمة أو غيرها أمثال: محمد البازرغي، سامي سويدان، سعيد بن كراد، سعيد  
 يقطين، رشيد بن مالك.

لف المباحث الفلسفية >> فإذا كانت التصورات السيميائية القديمة متفرقة متشتتة في مخت
والمنطقية واللغوية والدينية وغيرها، فإن ما يميز السيمياء الحديثة هو ميلها إلى تركيز 
 االهتمام بالعالقات المختلفة في إطار مبحث شامل خاص بها، أصبح ممكنا مع السيمياء
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 الحديثة استجماع مختلف العالمات من مجاالت متنوعة ضمن مبحث واحد عام يركز على
 (1)الخصائص المشتركة بينما.<<

ورغم الظالم الذي ساد عند السيميائيين العرب القدامى وذلك لتعدد المباحث والعلوم، إال أنهم 
كانوا يمارسونها بدقة ويفصلونها كل حسب مشاربه اإليديولوجية، وهذا كله يكفينا أنه دليل 

ذا المجال، وتعتبر مساهمة مهمة ساطع المنبر على ريادة علماء العرب وثرائهم الثقافي في ه
 في الداللة، حيث توصل العرب إلى تعميم مجال العالمة في أبحاث الداللة.

في كتابه "المقدمة"  -ابن سينا–وكما نجد للسيميولوجيا أثارا غربية فلها أثار عربية، فيعرفها 
عالم األرضية قائال: >> علم السيمياء علم يقصد به كيفية تمزيج القوى التي في جواهر ال

 .(2)ليحدث عنها قوة يصدر عنها فعل غريب<<

رغم الجهود التي مارسها العرب المحدثون الذين عرفوا هذا العلم ومارسوه فنجد فيهم عدة 
 اتجاهات مثيرة لالختالف في:

 .Simiologieفيهم من فضل المصطلح الفرنسي .9
 واآلخر فيهم من آثر األنجلو أمريكيسيميوطيقا. .0
 فقد فضل العودة إلى المصطلح القديم وهو "السيمياء" أما األخير: .3

وبالرغم من كل هذه االختالفات التي واجهتها االتجاهات استطاع المنهج السيميولوجي أن 
يكون المنبر الساطع ألقالم إبداعية راقية، واستقبال رؤية نقدية جديدة دفعت بالنقد األدبي 

 للوصول لما يريد.

                                                           

 .39، السيمياء العامة وسيمياء األدب، ص  المرابطعبد الواحد (1)
 .915فيصل األحمر، الدليل السيميولوجي، ص (2)
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النقاد الجزائريين في مواكبة المنجز العربي على غرار الدول وبالرغم من تأخر جهود 
العربية األخرى، إال انه في ثمانينات القرن العشرين أبدى جنوحه وميوله لهذا النوع من 

 المعرفة.

 ومن أهم االتجاهات الرئيسية للسيمياء هي :

سس ( مؤ 9191-9531) -شارلز ساندرس بيرس–: ارتبطت بالعالم االتجاه األمريكي
السيميائية، ولد في والية كامبريدج األمركية ودرس في جامعة "هارفارد" ويقول عن نفسه: 
>> أنني وحسب علمي الزائد أو باألحرى أول من ارتاد هذا الموضوع المتمثل في تفسير 
وكشف ما سميته السيميوطيقا أي نظرية الطبيعة الجوهرية واألصناف األساسية ألي 

ذه السيميوطيقا الذي يطلق عليها في موضوع آخر المنطق تعرض سيموزيس محتمل، أي ه
أعطى الريادة  -بيرس–، وهذا يعني أن (1)نفسها كنظرية للدالئل وهذا ما يربطها<<

للسيميائية، وتعتبر هذه السيميائية عنده: األيقونة والمؤشر والرمز، وتعتبر األوضح واألكثر 
أصلية لمقارنة معمل األنساق المكونة للتجربة إقناعا، وقد جعل من السيميائية مادة 

اإلنسانية. >> فإذا كانت سيميولوجيا دي سوسير تقتضي الجانب الجانب الفردي فإن 
سيميوطيقا بيرس تلج على تقديم االستعمال الفردي للدليل الذي يعد من المهام األساسية 

 (2)للتحلياللسيميوطيقي<<

عالمة إال من خالل استيعاب الميكانيزمات اإلدراكية لهذا اليمكن فهم التصور البيرسي لل
للعالمة سوى الوجه  -بروس–كما تصنفها هذه السيرورة إذ ال يشكل التعريف الذي يقدمه 

المرئي اإلجرائي لرؤية فلسفية ترى التجربة اإلنسانية كلها كيانا منظما من خالل مقومات 
تصوره  -بروس–ربة التي سينبت فيها تشير إلى سروة إدراكية غير مرئية، تلك كانت الت

 الفينومولوجي، فالسيميائيات حقل شاسع وثري.
                                                           

، 9111، 9ولدال ، التحليل السيميوطيقي للنص الشعري، تر: عبد الرحمان بوعلي، مطبعة المعرف الجديدة، ط جيرارد (1)
 .99ص 

 .12المرجع نفسه، ص (2)
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يعني هذا أن السيميوطيقا للداللة والتواصل والتمثيل في آن واحد لهاتطلع في التصوير 
 البيرسي لالشتغال ووجود العالمة.

ليست مرتبطة بالستينيات  -بيرس–: ويعود إلى كون السيميائيات عند تداولي .أ
موضوع دراستها ال يختصر في اللسان ذلك أن التجربة خير دليل على ذلك ف

 ...واللسان جزء منها )هي موضوع السيميائياتالبيرسية( أي تنتج العمل األدبي.
يعود إلى نمط التصور الذي يحكم العالمة الرابعة بين اإلنسان ومحيطه، داللي: .ب

يه كاسيرير أشكال الرمزية(، هذا عالمة غير مباشرة يحكمها مبدأ التوسط )مايطلق عل
هو البناء العام للعالمة، وذلك هو موقعها داخل التجربة اإلنسانية وتلك هي وظيفتها 

نتاج الدالالت.  (1)في اإلبداع واإلدراك وا 
يعني به العالقات بين التعابير التي تؤسس مستويات الخطاب المعاصر  تركيبي: .ج

 . -بنفست–ذا الحقل أمثال الحر الذي حذا حذوه كثير ممن خاضوا ه
أيضا على أهمية العالمة في عالقاتها بعوالم ثالثة: عالم الممكنات  -بيرس–ويؤكد 

 (2)وعالم الموجودت والواجبات مستندا في ذلك إلى التراث الظاهراتي ومقوالته.

 إلى: -بيرس-تنقسم العالمة حسب 

 :لى مصطلحات من على المجموعة األو  -بيرس–يطلق  عالقة العالمة بالمرجع
قبيل الرمز، األمارة، األيقونة، أما الرمز فهو إشارة تقود إلى الشيء عبر تداعي 
األفكار وهو عالمة مجازية، واأليقونة تدخل في عالقة مشابهة مع الواقع وتظهر 
خصائص الشيء المشار إليه، واألمارة عالمة مشابهة مع الواقع وتظهر في 

 الواقع.

                                                           

 .992سعيد بنكراد، السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، ص (1)
، ص 0291،  9في القرآن، دراسة سيميائية للنص القرآني، عالم الكتب الحديث، عمان، ط هادية السالمي، التناص(2)

11. 
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 ويطلق على أقسام المجموعة الثانية هذه المصطلحات: وفقا لماهية العالمة :
العالمة المفردة، والعالمة العرفية، والعالمة النوعية، وال تشكل العالمة المفردة 
عالمة إال عندما تتجسد فعليا ألنها تتضمن عالمات عرفية كالنصب التذكاري 

 والصورة الشمسية.
  المصطلحات التالية: حجة ومقولة وفقا لتصويرالمؤول:نجد في المجموعة الثالثة

وخبر والنخبة عملية عقلية قد نثبت بها شيئا أوننقيهكأننستنتج من رؤية الدخان 
 (1)المتصاعد أن هناك نارا.

إذن إن المفهوم الذي بنى عليه "بيرس" تصوره حول العالمة فهو يعود إلى نظام 
السيميوطيقا ويرى أن العالمات المقوالت المأخوذة عن "كانط"، غير أن سميولوجيا بيرس هي 

اللغوية وغير اللغوية تتسم إلى دوال ومدلوالت وعالقات ترتبط بينهما فهو يبحث عن القانون 
المنتظم الذي يحكم العالقات بين الدال والمدلول أو المرجع حيث يقول أن العالمة أو 

سبة إلى شخص المتمثل هي >>شيء من شأنه أن يقوم مقام شيء آخر بطريقة محددة بالن
 <<.(2)معين

 العالمة المفسرة

 

 

 الموضوع )الركيزة(                         الصورة

إن تمثيل ثالثية بيرس للمثلث السيميائي وكأنه من هذا األخير سوى صيغة واحدة في 
 ق م(. 322ق.م( وأرسطو ) 122الواقع وقد استخدم هذا المثلث كل من أفالطون )

                                                           

 .11، ص هادية السالمي، التناص في القرآن(1)
 .911، ص 0220،  9سيجان الرويلي وسعد البازغي، دليل النقد األدبي، المغرب، ط(2)
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 اآلتي:وجاء على الشكل 

 (1)الرسم البياني: التأويالت المتتالية البيرسية.

 تأويل اإلشارة 

 

 متمثل )تأويل اإلشارة( موجودة

 

  متمثل موجودة 

اختلف تعريف دي سوسير للعالمة عن بيرس، فالعالمة عند دي سوسير تحتوي على 
موضوع ثان  عالقة لغوية الغير أما عند بيرس هي عالقة يحيل إلى موضوع أو يحيل إلى

 عن طريق مؤول ثالث.

تعني السيميائية إذن بالعالمة على مستويين، المستوى األول ينشغل بماهية العالمة، 
وجودها وطبيعتها وعالقتها بالموجودات األخرى، أما المستوى الثاني فهو تداولى يعني 

 بفاعلية العالمة وتوظيفها.

عالمات لغوية كانت أو غير لغوية، تصور بيرس يطمح بأن يكون علما لجميع أنساق ال
وتبدو السيميولوجيا من خالل هذه المحاولة مجرد مشروع مازال يبحث في الواقع عن أطره 
المرجعية وعالقاته ببقية العلوم وتندرج بحوث بيرس ضمن المقاربة التي تؤول العالمات فيها 

نما في حركية نفسها بنفسها، إذن  بيرس ال ينظر إلى العالمة في ثباتها وسكون يتها وا 
عناصرها وعالقتها المولدة للداللة باستمرار ومنه نفهم بأن موضوع سيمياء يدرس في واقع 

نما اشتغالها وحركتها الدائمة.  األمر ليس هو العالمة وا 

                                                           

 .935تشارلز بيرس ، مقال العالمات، ص (1)
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 مشروع غريماس في السيميائية:

شهدت سنوات الستينات ميالد مدرسة جديدة أال وهي مدرسة باريس بزعامة المعجمي، ج 
من كتابه الشهير  9111وذلك سنة  ، صاحب المادة السيميائية،A.J Greimesغريماس 

الذي يحمل عنوان "الداللية البنيوية" وترتكز نظرية غريماس على شبكة من المفاهيم لها 
تتصل في نهاية المطاف بنظريات أخرى فهي باختصار سلسلة صلة أساسية بأبعاد نظريته 

فروع معرفية ثالثة ترمي منذ مطلع القرن العشرين إلى تأسيس علمىلتحليل الداللة، وهي 
 (1)اللسانيات، األنثروبولوجيا الثقافية، وعلم المعرفة االبستمولوجيا.

ل سيميائية وسميت بمدرسة باريس عندما الحظ غريماس في الملتقى األول حو  
، أن السيميائية حديث الساعة ولم يكن عنها الحديث 9113الفضاء المنعقد بباريس في سنة 
 (2)في مدة ال تتجاوز ثالث سنوات.

يستند غريماس في أبحاثه السردية على األعمال النقدية البروبية باإلضافة إلى  
يماس في كتابه الشهير اعتماده على مدرسة جونيفا السويسرية ومدرسة كوينهاعن يقول غر 

عن المعنى: الداللة تختفي وراء األصوات ولكنها تختفي أيضا وراء الصور، الروائح،األذواق، 
 (3)دون أن تكون )أي الداللة( محتواه في األصوات أوالصور.

يعني أنالتبليغ ال يكفي بركنيه الكالسيكين وما حولها، بل هناك خلفيات نفسية  
شارات وراءها حيث يقول واجتماعية باإلضافة إل ى أن الكلمات لها رموز وا 

 (4)غريماس:>>إناللغة شكل غير مبال بما يحيط به<<.

                                                           

(1)C.L- sticum, Anthropologies Structurele; Ed- plom, 1973, p 158 
جان كلود كوكي وآخرون ، السميائية األصول، القواعد، التاريخ، تر، رشيد بن مالك، مراجعة وتقديم عز الدين (2)

 .012، ص 0293، 9المناصرة، دار مجالوي للنشر والتوزيع، ط
 .02فيصل األحمر، السيميائية الشعرية، ص (3)
 .02األحمر، السيميائية الشعرية، ص  فيصل(4)



 السيميائية في النقدين الغربي والعربياألول                                        الفصل
 

 
28 

كما جاء في كتاب الخطاب السردي )نظرية غريماس(لمحمد الناصر العجيمي طريقة  
 دراسة غريماس للنصوص، والتي تقوم على مستويين: مستوى سطحيومستوى عميق وهما:

هو المستوى الظاهر للسرد حيث تخضع تجلياته المختلفة و  المستوى السطحي: .9
 للضرورات الخاصة بالمواد اللسانية التي يظهر من خاللها.

 : وهو المستوى الكامن)البنية العميقة( الذي سبقت اإلشارة إليه.المستوى العميق .0
إذن فتحليل النص حسب غريماس، يعني تحليل مستوياته المختلفة وأبعاده الثالثية  
عميقة بصفة منظمة، ومفردات ذات معاني منظمة حسب عالقات منطقية،هذه المفردات ال

عندما تتحد مع مثيالتها تشكل المعنى الضمني فهو إذن يركز على البنى السطحية، لتفتح 
له الطرق للتوغل في البنى العميقة في تحليله لعناصر النص، فهو أي أن غريماس لم يدرس 

 ى المضمون فهو بالتالي ال يفصل بين الشكل والمضمون.الشكل وحده بل تعداه إل

>>يؤكد غريماس على القيمة الكشفية للنماذج التوليدية، ويحتفظ على وجه الخصوص  
 (1)بالتوزيع الموجود بين البنيات العميقة والبنيات السطحية<<

إال انطالقا من هذا التصور، نستنتج أنه ال يتم في نظر غريماس، استخراج المعنى 
بالكشف عن شبكة العالقات القائمة في صلب النص، وحصرها بربط الوحدات السردية وفق 

على اعتبار أن العالقة التي تربط جوهرالداللة  (2)الغايات القصوى والمقصود بلوغها،
بالخطاب األدبي هي عالقة توليدية، من حيث خضوع المعنى لديمومة النص،أي بنيته 

تالي االحتكامإلى عناصره الداخلية فقط دون االلتفات إلى العوامل المتكاملة المغلقة وبال

                                                           

،ص  0220، 9ميشا ألريفيه وآخرون ، السيميائية األصول القواعد والتاريخ، مكتبة بستان المعرفة للنشر والتوزيع ،ط(1)
323. 

وهران، دراسة في القصة القصيرة الجزائرية(، دار الغرب للنشر والتوزيع، أحمد طالب، الفاعل في المنظور السيميائي )(2)
 .03، ص 0220، 9الجزائر، ط
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الخارجية في تحركها وتوزعها ضمن محاور داللية بحكم امتالكها الطاقة الكافية على تغيير 
 (1)الدالالت األصلية المشحونة فيها.

المشروع البروجي ويعتبر جديدا فهو يتجاوز حدود  انطلق مشروع غريماس على أنقاذ
ظاهر البسيط ليستنطق الباطن الخفي المركب، وما يحتويه من دالالت وفقه ال

 تنظيمين)عميق وسطحي(، ومنه تتضح الرؤية المعرفية التي تتميز بالبساطة والشمولية.

>>... ورشح أنورالمرتجي:أن منظومة البنية البسيطة للمعنى، والتي توجد على مستوى 
ألن  cleearéSéméetiqueص اسم المرجع السيميائيالبنية العميقة تأخذعيد قراءتنا للن

ما يقول غريماس ال يكتفي بعملية المزاوجة بين المفاهيم والقيام ك السيميائي
بإيجادالتعارضاتاالستبدالية، بل يجب عليه كذلك أن يقدمه نموذجا يسعى إلى الكشف عن 

 (2)منظومة المعنى، وهذا هو دور المرجع السميائي<<.

السيميائي النموذج الذي جاء به غريماس في السيمياء، ذو طابعمنطقي  يمثل المرجع 
ال  -قصير، ال طويل -داللي يقوم على تعارضات أو تقابالت ثنائية ورباعية مثلك: طويل

قصير، بحيث يقوم المعنى على أساس هذا االختالف، كما يعد من أهم العناصر في دراسة 
 اس كذلك نتيجة بحوثه في التحليل السيميائي.المنهج والبنية العميقة واعتبره غريم

ويقسم غريماس هذه األضداد إلى مجموعات تتوزع عنها الشخصيات على شكل  
 ثنائيات كما يلي:)الفاعل المصوغ(،)المرسل المرسإلليه(،)المساعد المعارض(.

وقد وضح جيدا "ابن رشيد" هذه المسالة في كتابه تلخيص المقوالت عندما الحظ في 
معرض حديثه عن المتقابالت، أن: >> كل متضادين فإما أن يكونا في جنس واحد يعينه 

 مثال األبيض واألسود الذين جنسهما القريب اللون...<<
 

                                                           

 8 03نفسه، ص المرجع  (1)
 . 11ميشا ألريفيه وآخرون ، السيميائية األصول القواعد والتاريخ ، ص (2)
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 اللون                                    
 

 : أسود0: أبيض                      س9س                 

 CatégorieSémique( 0س، 9كل مقولة سيمية )سومن الواضح أن كل جنس أو 
 (:1، س3يمكن أن يدخل في إطار إدماج موسع كعنصر مشكل لمقولة جديدة )س

 1س    3س          

 

 س          

 (1)استنادا إلى الجدول أعاله نحصل على التعريفات السيمية اآلتية:

 /إمرأة/   /رجل/     

 

 /حيواني/     /إنساني/                

  

 /غير حساس/           /حساس/                          

  

إذا دققنا النظر في هذه المقوالت السيمية المبنية على الوظيفية التقابلية والخالفية 
 des) للسميائية، ندرك جيدا أنها تستمد وجودها من الوصف البنائي

                                                           

 .90،ص 0222، 9رشيد بن مالك: مقدمة في السيميائية السردية، دار القصبة للنشر، الجزائر، ط(1)
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criptionstructurelle)دف إلى تأطير عنصري العالقة، من جهة والمضمون من الذي يه
 جهة أخرى:

Al est en relation (s) avec /b 

                          (A)  ب)د( في عالقةB/ 

 فتاة         ع        )جنس( صبي                        

 

 فتاة   )أنوثة(  عكس    صبي )ذكورة(                    

 

 أنوثة       عكس      ذكورة                       

 

 0عكس      س        9س                      

 

إن السيم بوصفه وحدة داللية قاعدية ال يحقق جودة إال في عالقته  (1)لصعيد التعبير
بعنصر آخر، ولئن كانت وظيفته خالقية بالدرجة األولى، فإنه يستحيل أن يدرك خارج إطار 
( 9البنية، وتتمثل هذه الوظيفة مثال بخصوص الليكسمين "ولد" و"بنت" في /الذكورة/ )س

تنضوي داخل نظام تحكمه عالقات التقابل بين ( ومحور الجنس )س(، و 0و/األنوثة/ )س
 (، والتدرج.0و س 9)س

 س( 0س،   س 9)س

                                                           

 92السردية، ص رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائية (1)
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 كسيمات المثبتة في الجدول اآلتي:ويمكن أن تدرك بدقة مفهوم السيم من خالل اللي

   أنثى       عكس        ذكر

 إمرأة                 رجل

 بقرة                 ثور   

 إنسان طفل

 رجل                                                  

 عكس        إحساس                                                                

                                                               

   حيوان                                                                 

 ديك               دجاجة            فرخ الدجاجة    

 بط                بطة              فرخ البطة                    

 فحل الخيل              حجر              مهر

 كبش        ع         نعجة             وديع 

 صغير              كبير                    

في هذا الجدول، إذا كان بإمكاننا اإلقرار بوجود مقابلة بين االنسان والحيوان فألنهما 
 (1)يملكان محورا دالليا مشتركا )حساس(.

 

                                                           

 .92رشيد مالك، مقدمة في السيميائية السردية، ص (1)
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 حساس                                  

 

 إنسان              حيوان                         

، ينبغي أن نرتقي إلى صعيد أعلى من 0، و س9اإلتصالي بين سوحتى ندرك المظهر 
الناحية التدرجية، يعني الصعيد المطلوقللمقولةالسيمية المحتوية على الذكورة واألنوثة، 
ونحصل في األخير على )الجنس/ المعتبر كمقولة سيمية تتمفصل إلى سيمين متقابلين 

المنطق لعبة الخالفات التي تحكم الداللة  يحددان البنية المعنوية الصغرى، وتجسد من هذا
 نظاما من العالقات:

 :إنها عالقة قائمة بين السيمين.0عكس س9عالقة التقابل: س

 س     9س                                        

 عالقة التدرج                 

 س     0س                                   

، 9وس 9)الجنس(، باعتباره مقولة سيمية تمفصل س 0وس 9بين سوهي عالقة تقوم 
أن يمكن أن نمثل نظام العالقات )التقابل والتدرج( في مربع سيميائي يعكس الدورة الداللية 

 (1)العادية المتموضعة في المستوى العميق.

حاولنا إذا بعد كل الذي ذكرناه أن نقدم ولو بالشيء البسيط تصورا عاما عن بعض 
المنطلقات اللسانية للنظرية السيميائية، عملنا فيها على الكشف عن القضايا اللسانية 

 األساسية التي تشكل القواعد الخلفية للبحث السيميائي المعاصر.

                                                           

 93رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائية السردية، ص (1)
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فاغريماس قسم مشروعه وفق خطى المنهج البروجي غايته أن يكون عامال جديدا، يسمح 
شف عن بنيته العميقة، ومن بين النقاد بإعادة تشكب النص وهيكله وضبط عالقاته والك

العرب الذين ساروا على نهج غريماس في دراستهم للنصوص السردية من بينهم عبد الحميد 
برواية سعيد يقطين ورشيد بن مالك الذي يعد من الرواد األوائل في شرح نظرية غريماس 

 وتبسيطها وتطبيقها على النصوص السردية.

فقط بل يتعدى ذلك إلى الملتقى الذي تجذبه  -ناقد األدبيال–واألمر ال يخصه لوحده 
المصطلحات، وتغرقه كيفية استخدامها االستخدام الصحيح، خاصة إذا تجمعت الكتب 
وتراكمت، والعجب الذي أختير فيه الكثير من النقاد هو كيفية تحديد مفاهيم قطعية ودقيقة 

تعج وتتراكم فيها المفاهيم بتعدد للمصطلح النقدي خاصة إذا ما رأينا كتب المصطلحات 
مرجعيات المترجم وأفكاره، مما ينعكس على األجزاء الذي ما يلبث بتذبذب بين الموجب 

 والسالب.

فالساحة النقدية تعرضت لطرح العديد من القضايا النقدية واالهتمامات، من بين أكبرها 
نت أغلبية الطروحات ترى على اإلطالق محاولة التعامل مع ما تمت ترجمته واستعابه، فكا

ن كان الناقد المعاصر يتأرجح بمرارة  القضية نتاجا طبيعيا بسبب الوافد النقدي المستمر، وا 
بين إيجاد المصطلح المناسب في ترجمته والمفهوم المالئم لإلجراء ومرات أخرى متجانسة 

بين القارئ التنظير بالتطبيق الذي تكاد تختفي أمام لذلك >> تحقق تواصل علمي مستمر 
العربي وبين النظريات السيميائيةاليمكن أن يتسمر حتى ولو تمثلها النقاد العرب تمثال كامال 

 (1)وصحيحا، فاإلشكال يبقى قائما والقطيعة تبقى مستمرة بين طرفي المعادلة<<.

فبرغم من امتالء مكتباتنا النقدية بالترجمات إال أن العمل الزال يوصف بالسطحي خاصة 
 ا تم مسك األمور من وسطها.إذا م

                                                           

قادة عقاق، الخطاب السيميائي في النقد الجزائري المعاصر، نظرية غريماس أنموذجا، مجلة اآلداب والعلوم االنسانية، (1)
 .10، ص 0222، 21للطباعة والنشر والتوزيع، ط جامعة سيدي بلعباس، مكتبة الرشاد
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في زمن غير بعيد مع بداية دخول المصطلحات السيميائية إلى النقد العربي، عمل الناقد 
العربي على االكتفاء بترجمة ما توصل إليه آخر منجزاته، متجاوزا المراحل التي سبقت 

خر في نموه الوصول إليها ولكم هو عمل في غايته الجراءة أن يأخذ المرء بالنتائج ألن اآل
 >> ال يريد أن يقفز في فراغ أو مغامرة غير مضمونه النتائج<.

ففي هاته األخيرة ما لوحظ أن أغلب نقادنا وليس جميعهم كانت لهم الميزة الكافية للبدء 
ن تراجعوا فيما كتبوه أو ألحقوا به المالحق، بعدما صارت لديهم  من وسط المضمار، وا 

ن كانت ال تظهر القناعة الكافية أمام ما ال مسوه، فكان مشروعا يحوي مشاريع صغرى وا 
 فإنها تعبر عن آراء وخلفيات أصحابها.

أما فيما يخص المتلقي المعاصر فنجده في اضطراب دائم ماذا يستعمل؟ هل يستعمل 
هذا المصطلح أم ذاك، أم يوردها جميعا لكي ال يقع في اتهام نفسه بعملية التقصير 

مصطلحين اثنين كما ورد من الغرب أنجز عنه عددا ال بأس به من والالمباالة فترجمة 
المصطلحات مما صرح به، ناهيك عما خفي >> وسط هذا الركام ستكون تعبيرا ضمنيا 
أمينا عن إسهال مرضي فتاك بالفعل االصطالحي العربي وهذه الترجمات الست والثالثون 

ملية الترجمة تثمن، ألنها تضيف ، ولو أن الجهود المبذولة في ع(1)هي بعض أعراضه<<
إلى الرصيد النقدي العربي الكثير، إال أنها تعكس في بعض األحيان بالسلب على الناقد 
والنقد األدبي معا لعدم توفرها على عنصر التواضع الجماعي<< هذا الوضع الذي آل إليه 

جديدة جدارا سميكا القارئ من شأنه أن يولد لديه إحباط ويضع بين خلفياته وبين المعرفة ال
 (2)يصعب عليه اختراقه، لتحقيق الوصلة العلمية<<

                                                           

بارت وآخرون، نظريات القراءة من البنيوية إلى جمالية التلقي، تر: عبد الرحمان بوعلي، دار الحوار للنشر والتوزيغ،  (1)
 92، ص0223، 9الالذقية، سوريا، ط

 5جان كلود كوكي، السيميائية االصول، القواعد، التاريخ ، ص (2)
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ال يمكن تجاهل إغراءات المناهج النقدية المعاصرة باإلتباع لكن الشعور بوجوب   
المغايرة ال يتغير وال بد من حدوثه، وما حركته الترجمة والرفض ومحاولة المجاراة إال دليل 

 القارئ العربي واآلخر الغربي.على ثقل المسؤولية إزاء الناقد و 

فوجهة القارئ في الخطاب األدبي تتحول نحو الداخل والمخير هو ما فتح الدروب 
الكتشاف الناتج إذ أن اإلقبال على السيمياء هو نتيجة حاجة الفروع المذكورة ألدوات قادرة 

ناقد معا أن فعلى كل من القارئ وال (1)على وصف وتفسير يتمتعان بدرجة رفيعة من الدقة<<
يصور ويتخيل ما لم يتم التصريح به عبر السطور، باعتبار>> أن القارئ الحقيقي هو الذي 

الذي يضاعف من الخطاب ويكثفه بحسب تنوع  (2)يفهم أن سر النص يمكن في عدمه<<،
العالمات الموجودة فيه، ووقفها وحجزها يصير الخطاب األدبي كيان مفتوح على صراعيه 

 لة قراءات من الصعب إيقافها.تتحرك فيه عج

وهنا ال يجدر بنا االبتعاد كثيرا ونحن نتحدث عن ترجمة المصطلح واستيعابه، نحاول 
التركيز أكثر على أهم اإلجراءات السيميائية في قراءة الخطاب الشعري، وكيف ترجمته من 

 خالل بعض األعمال.

أن في بعض األحيان ترجمتها  فإذا اعتبرت كل هذه المفاهيم مقاربة ومشكلة تطابق، غير
 تختلف من ناقد آلخر ومن باحث إلى باحث، ومن مكان معلوم إلى مكان مجهول تماما.

فالمصطلح األصلي ينتج من قبل النقاد وأغلبيتهم أو معظمهم يعلن عن نشأة قراءة جديدة 
ل من نقدية معينة تتكاثف جهودهم وتلتقي في بعض األحيان أفكارهم، ويتناقش ويتعارض ك

النقاد لصياغة مصطلح مناسب للقراءة، أما بعضنا فتتكاثف جهودنا لصنع من المصطلح 
الواحد مصطلحات، وال يبقى األمر عند هذا الحد، إنما يستمر استمرار لقراءة إلى أن يعلن 

ن كانت بعمر الوليد.  عن موتها في منابتها فنعلن نحن أيضا عن دفنها في منابتها وا 
                                                           

 .5، ص9112،  9فاخور، تيارات في السيمياء دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، طعادل (1)
 .13، ص 0221، 3امبرتو إيكو ، التأويل بين السيميائياتوالتفكيكة،المركز الثقافي العربي ،بيروت ، لبنان ، ط(2)
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 نقد العربي للسيميائية :ثالثا : تلقي ال

التضارب الذي توسم به الحالة  :السيميائة والنقد العربي:السيميائية بين الترجمة واإلستعاب
الراهنة للنقد األدبي العربي الذي تنجاذبه نزعتان: متفائل لحركيته ومؤزم لوضعه الراهن، 

مستمر استمرار البحث وبين اإلستعاب والتطبيق والالأستعاب ينشأ خطاب ثالثي دوراني 
 -وجينات -وتودوروف -روالن بارث-الذي بدأ بظهور أعمال المنظرين الغربيين، أمثال 

فرغم اختالف جنسياتهم ومنطلقاتهم الفكرية وخلفياتهم الفلسفية،  -وجوليا كريستيفا -وغريماس
ميائي والحيز اختلفت وتعددت أفكارهم وتعاريفهم ومفاهيمهم كالتناص واأليقونة، والمرجع السي

ن كان هدف الناقد العربي من مالمسة الخطاب النقدي الغيري، هو محاولة  .والتشاكل وا 
امتالك أداة تمكنه من تحريك الخطاب األدبي تحريكا يضمن معه الوصول إلى نتيجة 
مرضية إلى حد ما، إذ ليس عيبا أن ال نملك أدوات معرفة ولكن العيب أن نبقى فاقدين 

 .(1))لها

الساحة العربية النقدية حدث أمر لم يحسب حسابه، إذ شوهدت حركة غير محدودة في ففي 
تلقي المصطلحات ال نهاية لتعددها ومفاهيم ال حصر لها، فقد اختلف النقاد أنفسهم أنذاك، 
فما بال القارئ للمصطلح والمفهوم معا، فهذا التىاكم الهائل يحدد ويرسم مالمح نقد عربي 

فقد تضافرت الدراسات المتماوجة بين ماهو  .بالمتسارع وأحيانا بالمحتشم جديد يوصف أحيانا
أصيل تراثي وماهو منجز غربي، إذ انبرى عن هذا اإللتقاء تجاذبا ونفورا وألن النظرية 

اإلستحضارية: التي تتابع الوافد الغربي منجزاته  :النقدية بشكل عام تبنى على ثالثة قراءات
رجع التراث بطريقة انتقائيةاإلستنتاجية: التي تعيد طرح القديم بلغة واإلستراتيجية التي تست

 (2)العصر.

                                                           

 www.darelhilal.com  ،99/0/0200الهالل ،ربيع عبد العزيز، قراءة التراث ووعي اآلخر في الكتابة النقدية، دار (1)
 20، ص 0221، 9أسماء معيكل ، الحداثة النقدية والحداثة العربية، مؤسسة الوحدة للصحافة والنشر، الالذقية، ط(2)
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فإن الخطوات كانت بحركة المرادة العمالقة ال تهمها التفاصيل بالقدر الذي تهتم فيه 
وعليه فالتفكير في تقديم قراءة جديدة تلعن منذ البدء عن حملة اصطالحية، تظهر  .بالنتائج

 .المترجمين التي تقف بين حدي المصطلح المترجم واستيعابهبشكل كلي في أعمال 

تحتل القراءة السيميائية حيزا كبيرا من االهتمام، ففي بعض  :من أجل قراءة سيمسائية
األحيان يصفها النقاد بالموجة الحدة، لطالما سينتهي أمرها بظهور جديد آخر، ومن الطبيعي 

معاصر وجديد يغير من أجله مسافات  أن يبقى المرء في عملية البحث عن كل ماهو
ويطور ألجله المصطلحات والمفاهيم، فبفعل التطور الذي اتخذته الثقافة العربية المعاصرة 
مسارا لها حدث أكبر تحول نقدي عربي، ضمن مجموعة مقوالت تتبع خطى النقد الغربي في 

ل اإلنشغال على آخر تطوراته، وترقب النقد العربي في تحوالته المستمرة، المشغلة ك
مضاعفة الخطاب، في األدب المعاصر بعيون تلك الثقافة التي اغترف منها والتي ورثها عن 

 أعالم النقد العربي.

فقد بدا األمر محاولة إلعادة تشكيل األنا من خالل نتائج اآلخر، من 
ة تأملية سيميائيةمنهجيته إجراءات نقدية تجيد عملية إصغاء لمشاريع نقدية مختلفة، أو وضعي

ال نهائية، الغرض الظاهر منها هو بسط أرضيته فك شفرات الخطاب األدبي المراوغ، فالناقد 
األدبي صار يحمل طيات من الهموم، ومسؤولية المثقف العربي على عاتقه، بهدف إيجاد 
حل مثالي، للتفاعل مع المعرفة الغربية الوافدة إلينا، فصار من الممكن وصف التفاعل مع 

، على أنه نوع من االستقبال بالمعنى المزدوج لالستقبال، استقبل بمعنى التلقي والسعي الغرب
 (1)إلى التفاعل البناء واستقبال بمعنى اتخاذ المكان أو جهة قبلة.

 .في الحالتين الناقد العربي في حالته تحصيل مستمر لما هو واقد

                                                           

، 9سعد البازغي، استقبال اآلخر، الغرب في النقد العربي الحديث المركزي الحديث، الدار البيضاء، المغرب، ط (1)
 .22، ص 0221
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ن من أجل هاته وبعد مضي الوقت تظهر فكرة تقبل الوضع أو رفضه، من الزم
القراءة كغيرها من القراءات الوافدة عرف المجتمع العربي على الصعيدين الثقافي، واألدبي 
تحوالن كبرى بدءا من أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين مثلت حركة نشطة 
لمعرفة اآلخر، واكتشافه ومحاولة التفاعل معه، من خالل مالمسته منجزاته اإلبداعية 

 (1)لنقدية.ا

 الناقد العربي والمشروع السميائي :

النقاد في متاهة البحث عن الجيد والنادر والمساعد تستدعي األعمال األخرى الناقد 
فهو  Literarycriticالعربي باعتباره طرفا جوهريا في المنهج النقدي، يطلق عليه باإلنجليزية 

الشخص الذي يفهم الكتاب الذي يقرأ فهما عميقا ويقوم بتحليل وقائع وأحداث الكتاب ال 
يقتصر على الناقد األدبي فقط على تحليل األعمال األدبية ونقدها حيث يقوم الناقد 
بمشاركتنا رأيه وتحليالته استنادا على مبادئ ونظريات تحليلية تفسيرية تأويلية، معينة في 

المنهج النقدي بوصفه المتحكم في أسسه النظرية وفي إجراءاته التطبيقية وفي  األدب وفي
األهداف المتوخاة منه، فعن طريقه يتم نجاح المنهج النقدي أو فشله، بل يمكن القول بأن 
جزءا كبيرا من قيمة المنهج يمكن في الناقد نفسه، ولذلك أكثر الباحثون والنقاد الحديث عن 

شروط الثقافية التي يجب توفرها فيه إلكساب منهجه النجاعة ونتائجه شخصية الناقد، وال
 (2)القيمة.

بما أن لكل عمل أدبي هويته فله كذلك طبيعته أو طابعه، والمفروض أن يحدد الناقد 
منهج دراسة هذا العمل في ضوء تحديده هويته أو دائرة انتمائه النوعية وطبيعته أو طابعه 

لكل نص أدبي منهجا نقديا خاصا لكنه يعني أن الطابع والنوع الخاص، وهذا ال يعني أن 
الذين تندرج فيهما نصوص كثيرة يؤثران على المنهج المناسب انطالقا من مقومات النص 

                                                           

 .2سعد البازغي ، استقبال اآلخر، الغرب في النقد العربي الحديث، المركزية الحديث، ص (1)
محمد حسن عبد اهلل ، مداخل النقد األدبي الحديث، الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، (2)
 95، ص 0222، 9ط
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المائل للنقد ومقتضياته وحين تؤخذ هذه المسألة بعين االعتبار فإن المقارنات واألحكام 
 (1)ة.النقدية ستكون األقرب إلى الدقة والموضوعي

 طائفات الناقد العربي:

 .الناقد جراح يجري تجاربه العملية دون أن يقطع األنسجة الحية 
  الناقد رجل صبور يأخذ بيد صديقه ليطلعه على محتويات مكتبه ويدله على الكتب

 التي قد تروقه قراءتها.
 .الناقد صديق مستنير يوثق الصلة بين القارئ والعمل الفني 

لقارئ والناقد معا هو، إذا كان غريماس لوحده مشروع سيميائي، فكل ما يشغل كل من ا
وجوليا وجينات وبيرس، فأين نحن من كل هاته األعمال، أين هو العمالق العربي من هذا 
المشروع الضخم الذي يأبى المطاوعة واالستكانة على أمر واحد، فبعدما حققنا اتصالنا 

فهي دراسة منهجية لجوانب مختلفة من Translation criticismباآلخر ترجم باالنجليزية
أعمال الترجمة وتقييمها وتفسيرها، وهي متعددة المجاالت، وتقريا إن صح القول ال ندري أي 

 وجهة نريد، فمع تزايد المعلومات والمعارف تتزايد غربتنا فيها.

ومن رغم االختالفات والنزاعات والتناثر في الترجمة، والتطبيق معا، إال أن معظم أعمالنا 
تدعو للنظرة التفاؤلية وال تنفي الجهود المبذولة من أجل ذلك، فالناقد الغربي يحاول استثمار 
نجاع هذا المشروع السيميائي الذي يراد مناسبا لقراءة  مكاناته إلنجاح وا  كل طاقاته وا 

ابات مهما كان نوعها األدبي، هدفه كان تشكيل تواصل نقدي ينشأ من مالمسة ما الخط
أنتجه اآلخر بال محدودية وتخطيا لكل انتمائية، لكن البعض اآلخر ال يحاول التنصل من 
التراث بل يعود إليه مرة ليستشف منه، وأخذ ما يمكن إضافته إلى أعماله النقدية، ما بين 

                                                           

-11م، ص 9112بي، المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر، )د. ط(، عاطف محمد يونس ، مغالطات في النقد األد(1)
12. 
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كستين في اإلتجاه، تنشأ حركة أفقية محدثة أكبر تحول على مستوى هاتين الحركتين المتعا
 (1)الخطاب األدبي والنقدي معا.

ال يمكننا اإلنكار أن هناك ضغط وصراع هائل ملقى على عاتق الناقد األدبي الذي 
أكسبه الطموح، وصار من المحتم عليه استخراج تأويالت لم يسبقه إليها ناقد أدبي من قبل، 

ت في مستوى تلقي القارئ لها أم أقوى من تفكيره، بمصطلحات متداولة ومفهومة وسواء كان
أو يعترف عليها ألول مرة، فإن البحث عن سبل تخطي عتبات القراءات التقليدية أمر البد 
من حدوثه لمواكبة الحداثة  والتجديد في النقد األدبي >> أفلم يأن لنا أن نطمح إلى أن يكون 

ن لم يكن هذا النقد  (2)كما كان كذلك ألجدادنا األكرمين<<لنا نقد نحن أيضا  حتى وا 
 مستوحى من أعمال اآلخرين يلمسنا نحن.

الناقد العربي األدبي وهو ينظر إلى المشروع السيميائي النقدي، ينظر إلى زمن وقت 
جراءات وأهداف متوخات تختلط كلها لتولد لديه الرهبة والرغبة، في  ومكان وأفكار وا 
اإلمتالك>> ألن القراءة العربية وهي تطلب التحديث ال تواكب الحاضر الغربي وال تسايره بل 

 (3)تعيش في حاضرها على ماضيه<<.

وهذا >> السبب يعود إلى أن المنتج الغربي النقدي يعيش حالة من التطور واالستمرار 
تتعاقب بعضها وراء  واإلكمال، على مستوى التنظير واإلجراء، حتى عند القراءة الواحدة،

بعض<<، ولعل أخطر السهام التي توجه إلى هاته المناهج أنها قد وصلت إلينا في اآلونة 

                                                           

عبد الملك مرتاض ، في نظرية النقد )متابعة ألهم المدارس النقدية المعاصرة ورصد لنظرياتها(، دار هومة  للطباعة (1)
 .00، ص 0220، 9والنشر وتوزيعه، الجزائر، ط

 .00ألهم المدارس النقدية المعاصرة ورصد لنظرياتها(، ص  متابعةد الملك مرتاض، في نظرية النقد )عب(2)
الحبيب مونسي ، نقد النقد، المنجز الغربي في النقد العربي، دراسة في المناهج، منشورات دار األديب،وهران، الجزائر، (3)
 .1، ص 0221، 9ط
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األخيرة، بعد أن كانت في أوروبا حبرا على ورق أي كانت في االنحطاط ميتة حيث ظهرت 
 (1)ثم اختفت.

لنقد الغربي فهناك من يصف حالة الناقد وموقعه العربي من المشروع السيميائي، ومن ا
كل في سعي وتحقيق وتحفيز جاد لتحقيق التجاوز، ألن التبعية المشكلة عائقا للفكر الغربي 
في مجال النقد توشك أن تنحصر وتبدأ مرحلة تأسيس رؤية نقدية في سياقات فكرية، 

 وحضارية عالمية ال تخلو بنيتها من أصول عربية، وهي المرحلة البدائية لكل نهاية.

حلة الخمول والشتات واالبتعاد عن سياقات االنبهار ولو بشكل جزئي، ولتجاوز مر 
واالنطالق نحو األمام واألفضل البد من مرحلة انطالقية، ومحاولة تحقيق التكافؤ تأسيسا 
جراء لذلك ستكون محاولتنا فيما سيأتي ذكره، التعرف أكثر على أعمال الناقد األدبي  وا 

بع، بشيء من التفصيل والسياق والنسق، لنتعرف على العربي فيما يخص السيميائية بالط
ضافاته والمسالك التي سلكها لتحقيق الهدف المرجو تحقيقه والنجاح واإلبهار  مواقفه، وا 

 (2)األنجع.

 رابعا : السيميائية في النقد الجزائري:

نما واصل التيار السيميائي  لم تكن السميائية حجرا على نقاد المشرق العربي فقط وا 
يقه غلى المغرب العربي، حيث أسهم نقاد المغرب وتونس والجزائر في إرساء آليات طر 

الدرس السيميائي في المغرب العربي بصفة خاصة وفي الوطن العربي بصفة عامة، ويتجلى 
وكتابه "في سيمياء  -محمد مفتاح-ذلك من خالل كثرة انتاجاتهم النقدية، إذ نجد مثال: 

عبد السالم -في "السيميائية السردية" مدخل نظري،  -كرادسعيد بن –الشعر القديم"، 
"األسلوبية" وكتابه "قاموس اللسانيات"، إضافة إلى نقاد جزائريين آخرين مما بذلوه  -المسدي

                                                           

، ص 0222، 9التوزيع، بيروت، لبنان، طعبد العزيز المقالح ، ثالثينات نقدية، المؤسسة الجامعة، الدراسات والنشر و (1)
91. 
 91المرجع السابق، ص عبد العزيز المقالح ، (2)
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من مجهودات عظيمة نقدية، كأمثال: رشيد مالك، عبد القادر فيدوح، حسين خمري، السعيد 
 . إلخ.بوطاحين، أحمد يوسف، عبد المالك مرتاض..

الدكتور رشيد بن مالك دكتور وباحث علمي ناقد وأستاذ جامعي أوال: رشيد بن مالك:>>
بمدينة تلمسان، تحصل على شهادة  9121جزائري األصل، غني عن التعريف ولد سنة 

بشهادة ليسانس  9159، ثم التحق بجامعة تلمسان وتخرج منها سنة 9111البكالوريا سنة 
على  9150فر إلى فرنسا إلكمال دراسته حيث تحصل في جوان في األدب العربي، ثم سا

شهادة الدراسات المعمقة في المنهجية ثم دكتوراه الدرجة الثالثة تخصص األدب الجزائري في 
بجامعة  9112، ليعود إلى الجزائر أين ناقش دكتوراه في السميائية سنة 9151فيفري 

 (1)تلمسان<<.

 مؤلفاته:

 السيميائي للنصوص )عربي، فرنسي، إنجليزي(. قاموس مصطلحات التحليل 
  السيميائية األصول القواعد والتاريخ، ترجمة رشيد بن مالك للمؤلفين: ميشال أريفيه

 لوي بانيه وجان كلود جيرو وكذلك جوزيف كورتيس.
 مؤلفاته المنشورة:

 .مقدمة في السيميائيات السردية.  السيميائية = السردية 
 تصوره العلمي:

شارك رشيد بن مالك في عدة ملتقيات سواء في الجزائر أو خارجها، مما ساعد في نشر 
 آرائه النقدية بينه وبين أنداده في المجال، نذكر منها: 

                                                           

كمال جدي ، المصطلح السيميائي السردي في المدونة النقدية الجزائرية، مجلة األثر،جامعة سوق اهراس ،الجزائر، (1)
 .11، ص 0291،مارس 01ع
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  شارك بمحاضرة بعنوان 0299ملتقى دولي حول علم النص، بجامعة الجزائر، سنة ،
 الغمة.قراءة سيميائية للنص المقرر نوعه، إعانة األمة لكشف 

  ،مداخلة بعنوان التدليل السيميائي لكليلة ودمنة 0221ملتقى دولي حول السرديات ،
 البن المقنع.

  ،(1)، محاضرة بعنوان "تجريبي في الترجمة".0221ملتقى اللسانيات، الجزائر 
دي سوسير، –وفي مجال الترجمة نجده ترجم ألفكار سيميائيين غربيين من أمثال 

، وهذا ما نجده متضمنا في كتابه: "السيميائية أصولها -جيرار جينت بارت،بيرس،كريستيفا،
 وقواعدها" لمجموعة من المؤلفين الغربيين.

ففي كتابة "مقدمة في السيميائية السردية" جمع بين القراءة النظرية والتحليل النقدي، وقسم 
السيميائية  كتابه إلى قسمين: نظري وتطبيقي، إذ تناول من الجانب النظري كتاب تاريخ

السردية، محاوال استخراج األصول اللسانية التي قامت عليها النظرية السيميائية، ثم تطرق 
إلى قضية الداللة وموقعها من البحوث السيميائية مهدا في ذلك لدراسته القائمة على تناول 

نظرية المصطلحات اللسانية األساسية التي كان لها عميق األثر في بناء الصعيد السردي لل
السيميائية، وختم هذا الجانب باستعراض أهم األصول اللسانية والشكالنية التي تأسست 
عليها النظرية السيميائية كما أدرج قائمة باسم المصطلحات التي تناولها في عمله مع ذكر 

 (2)المصادر والمراجع التي استفاد منها مرتبا إياها ترتيبا رقميا.

بقراءة سيميائية في قصة العروس للروائي غسان كنغاني:  ففي الجانب التطبيقي استهل
>>جيث قسم القصة إلى رسالتين عمل على تحليلهما باالشتغال على المصطلح السيميائي 
السردي، مستفيدا في ذلك نظرية غريماس كما عالج أيضا قصة عائشة ألحمد رضا 

"ريح الجنوب"، البن  وفي نهاية هذا الجانب خصص جزءا تطرق فيه إلى رواية (3)حوحو،
                                                           

 11نفسه، ص المرجع  (1)
 .  21، ص  السيميائي السردي في المدونة النقدية الجزائريةالمصطلح كمال جدي، (2)
 21نفسه، ص المرجع (3)
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 391، وتقع في 9112هدوقة، وهي أول رواية جزائرية مكتوبة باللغة العربية كتبت عام 
صفحة، درس فيها بن هدوقةسيميائية الفضاء، إذ يعتبر أن التحليل السيميائي ينطلق من 
فرضية مفادها أن الفضاء نظام دال يمكن أن نحلله بإحداث التعالق بين شكلي التعبير 

 (1)المضمون<<.و 

 ثانيا: عبد القادر فيدوح:

تجلت جهود عبد القادر فيدوح النقدية السيميائية في كتابيه "دالئلية النص األدبي" 
والرؤيا والتأويل"، في مطلع التسعينات ولم يستقر في كتابه األول على مصطلح واحد 

 -دبي" عنوان جانبييعتمده، كمقابل لمصطلح السيميوطيقا إذ حمل كتاب دالئلية النص األ
في كتابه" النقد  -يوسف وغليسي–دراسة سيميائية في الشعر الجزائري، وحسي ما أورده 

الجزائري" من الالنسوية إلى األلسنة" فإن عبد القادر فيدوح يعاني من خلط مصطلحي، إذ 
ا يستعمل مصطلحين لمفهوم واحد: الدالئليةوالسيميائية، ويغيب عنه أن الدالئلية هي أيض

 (2)مقابل لكلمة السيميوطيقا".

هذا وقداستخدم عبد القادر فيدوح أثناء ممارسته في النقد مصطلحات أخرى للداللة على 
المفهوم نفسه كالسيميولوجياوالسيميوطيقا، والتأويليةـ لتصبح خمسة مصطلحات لمفهوم 

وبعيدا عن هذا كله وعن إشكالية المصطلح نجد أن الكتاب بمجمله قراءة سيميائية  (3)واحد،
 (4)نظرية وتطبيقية للشعر الجزائري )نص شعري قديم للبكر بن حماد، يهجو فيه ابن ملحم(.

 ثالثا: عبد الحميد بورايو:

                                                           

 931بشير تاوريرت، مناهج النقد األدبي المعاصر دراسة في األصول والمالمح واإلشكاالت النظرية والتطبيقية ، ص (1)
، ص  0220، 9البشائر، الجزائر، طيوسف وغليسي ، النقد الجزائري المعاصر من الالنسونية إلى األلسنية، دار (2)

931. 
 931نفسه، ص المرجع  (3)
 .932نفسه، ص المرجع  (4)
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رية، اهتم من بين النقاد الذين برزت بقوة في المجال النقدي السيميائي في الساحة الجزائ
باألدب الشعبي، فقد درس البينة القصصية أيضا، ومن خالل العنوان الذي اختاره الكاتب 
لهذه الدراسة يخيل للقارئ بأن الدراسة سوف تعتمد المنهج األنثروبولوجي، باعتبار القصص 
الشعبية تاريخية والمنهج االجتماعي باعتبار الدراسة تناول قضايا اجتماعية لها عالقة 

لمجتمع كالبطولة، األمور المتعلقة بالدين، قصص أولياء الصالحين، وعموما الواقع با
 االجتماعي المعاش.

لقد كان لعبد الحميد طريقة في جمع المادة القصصية، توظيفها بحسب أجناسها، مستندا 
في ذلك على المنهج البنيوي تحليال واستقراء، وذلك للكشف عن أبعاد النص، باعتباره بنية 

 عقدة.م

فرغم االنتقادات التي واجهها "عبد الحميد بورايو"أن ما قدمه للنقد السيميائي النسقي 
 الجزائري والعربي يبقى ذا قيمة كبيرة.

حيث رأى أن الدراسة النسقية السيميائية للنصوص وخاصة السردية منها ال يمكن أن 
 (1)سهم في بنائها.تدرس داخليا وفقط دون مراعاة للسياق والظروف المحيطة التي ت

ووجد "عبد الحميد بورايو" العديد من المفاهيم النقدية التي ترجع "لغريماس" وفالديمير بروب، 
وجوليا، كريستيفا"، وتجلى استثماره لمفاهيم من خالل أعماله النقدية: ) السردية( والنظرية 

يماس السيميائية، منطق السرد(، وترجمته لكتاب النظرية السيميائية مسار التوليد الداللي لغر 
وكورتيس، واستطاع عبد الحميد بورايو أن يستمد االنجازات الخاصة به من منطلقات 
سيميائية حيث نجد له كتاب بعنوان التحليل السيميائي للخطاب السردي، دراسات لحكايات 
من ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة استفاد فيه من منجزات بروب، هذا الكتاب الذي اعتبره 

                                                           

عقيلة سرير، فاطمة الزهراء فايدي: النظرية السيميائية وتجلياتها في النقد العربي الحديث، تجربة عبد اهلل محمد الغدامي (1)
 .15، ص  0223، 9النقدية نموذجا، دار النشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط
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مالك حدثا نقديا في الجزائر، استطاع أن يستثمر االنجازات البروبية من الناقد رشيد بن 
 (1)منطلقات سيميائية.

 رابعا: حسين خمري: 

قدم حسين خمري إسهامات نقدية معتبرة، كما صدرت له عدة دراسات في مختلف الدوريات 
أعماله دراسته العربية والجزائرية، إذ استسقى معارفه السيميائية من المعين السوربوني ومن 

الرائدة ) ماتبقى لكم العنوان والدالالت( التي أسست لعلم العنوان في الخطاب النقدي 
الجزائري، وربما العربي أيضا مع العلم لسحبه لرواية غسان كنغاني، حيث تجلت أعمال 
غسان كنغاني في العديد من الروايات والقصص األدبية قصيرة متجذرة في عمق الثقافة 

م، ومن أهم 9131والفلسطينية، ولد في عكا شمال فلسطين، في التاسع من نيسان،  العربية
حينا، رواية رجال من الشمس، رواية أرض mars 26  0291رواياته، رواية عائد إلى 

البرتقال الحزين، رواية أم سعد، رواية عن الرجال والبنادق، عودة الدم المسروق، من باب 
لنص إلى خارجه أو محيطه، العنوان اإلهداء، التوطئة، الخط، نجاوز الدراسة السيميائية ل

وكذلك استغرق وقتا طويال لدراسته لسيميائية الخطاب الروائي التي  (2)عالمات الوقف،
تعرض لرواية عبد المالك مرتاض: صوت الكهف، العقد، الحقد، المرأة، الخنجر، في إطار 

 نظام األشياء.

والمكان والزمان واألحداث في اندراجها على سلم بروب إضافة إلى السرديات واألشخاص 
في إطار الوظائف الحكائية الشعبية، مع تتبع سيمات الرواية الجديدة، في صوت الكهف، 

لعبد المالك مرتاض هي استنطاق  (3)حيث يقول: >> وهذه القراءة في رواية صوت الكهف

                                                           

 .32رشيد بن مالك ، السيميائية السردية، ص (1)
 931ص رشيد بن مالك ، السيميائية السردية ،(2)
 923، ص النقد الجزائري المعاصر من الالنسونية إلى األلسنية يوسف وغليسي، (3)
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ء العالم الروائي الذي تعرضت له لهذه الرواية ومحاولة الكشف عن النظام الذي يحكم أجز 
 (1)الرواية ومحاولة إبراز دالالته.

لى جانب   نذكر توأم روحه النقدي، الناقد: -حسين خمري–وا 

 خامسا: رشيد بن مالك:

ن لم  -رشيد بن مالك–قدم  العديد من الدراسات السيميائية في الرواية الجزائرية، وا 
أحمد رضا –ليل سيميائي لقصة عائشة للكاتب ينتظمها كتاب مطبوع إلى حد اآلن منها: تح

فيعتبر العنوان هو النافذة (3)ورواية "نوار" اللواسي األعرج، سيميائية النص الروائي.(2)-حوحو
األولى التي يلقي منها القارئ اإلطاللة المباشرة على عوالم النص الخفية، وهو اإلشارة 

 األولى التي يرسلها الكاتب إلى قارئه.

دراسته عموما بالتطبيق الجبري اآللي لمقوالت السيميائية الفرنسية والغريماسية وتتميز 
في مجال التأريخ  -رشيد بن مالك-خصوصا مع تغيب المعطيات الذوقية، كما قدم 

بعنوان  -جان كلود ***-للسيميائية واإلحالة على مراجعها، وثيقة هامة، ترجمها عن 
 (4)".""وثيقة السيميائية مدرسة باريس

وفي المجال السيميائي السردي: تجدر االشارة إلى كتاب منطق السرد لألستاذ عبد 
الحميد بورايو، الذي يتراوح منهجيا بين السيميائية والبنيوية والواقعية، ويتجلى نصيب الدراسة 
السيميائية منه، على الخصوص في فصل المكان والزمان في الرواية الجزائرية المكتوبة 

وكتاب درايات في القصة الجزائريو المعاصرة لألستاذ حاج محبوب عرايبي، بالعربية، 

                                                           

 .921، ص 0220 ،9حسين خمري ،  فضاء المتخيل، مقاربات في الروائع، منشورات اإلختالق، الجزائر، ط(1)
 .11رشيد بن مالك ، مقدمة في السيميائية السردية، ص (2)

 .19نفسه، ص المرجع  (3)

 .931يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من الالنسونية إلى األلسنية ، ص (4)
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خصوصا في فصوله األخيرة، والسيما الفصل الثالث، الواقعية الثالثة وأطر الطرح في القصة 
 (1)المعاصرة قراءة سيميائية مفتوحة.

فضال عن العديد من الدراسات األخرى لكل من المرحوم بهتي بن عودة وأحمد 
ف وأحمد شريط وبشير إبرير تضمنت بعضها مجلة تجليات الحداثة، التي يصدرها معهد يوس

اللغة العربية وآدابها بجامعة وهران، وكذا مجلة المسائلة التي يصدرها اتحاد الكتاب 
 (2)الجزائرية.

يعتبر النقد السيميائي من بين أهم المناهج النقدية، التي أخذ االهتمام بها من لدن 
لجزائريين، ولعل أهم ملمح يبديه النقد السيميائي هو: طابعه اإلجرائي التطبيقي، وفي النقاد ا

ماقدمته  :هذا المبحث يندرج هذا العرض المتواضع لقراءة وعرض دراسات نقدية جامعية مثل
دراسة جادة حول شعرية السرد بعنوان "المتعاليات النصية  -وسيلة بوسيس-الباحثة والناقدة 
ولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي" التي تندرج ضمن النصوص الروائية في رواية ال

 (3)الحديثة، التي تنزع إلى كتابة غير مألوفة ومنزاحة عن التقاليد التشكيل الروائي.

فتيحة -قدمتها  -الطاهر وطار-ونجد أيضا التناص في رواية " الشمعة والدها ليز" لـ
لرواية الذي يتصدر النص ويتعلق بالمسارات الداللية وما يلفت االنتباه هو عنوان ا -حسيني

التي يحملها، فهو يحتويه ويعمل على تهيئة القارئ لتلقيه، وهذا العنوان يتكون من دالين، 
 (4)يتوسطها حرف عطف.

                                                           

 .931ص من الالنسونية إلى األلسنية ،  يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر(1)
 931ص  نفسه،المرجع  (2)
شريفة مختيش ، اتجاهات نقد السرد في الجامعات الجزائرية، قسنطينة وعنابة وباتنة نماذج، دار المعرفة الجامعية ، (3)

 .931،ص  0222،  9مصر ، ط

 931شريفة مختيش،اتجاهات نقد السرد في الجامعات الجزائرية،ص  (4)



 السيميائية في النقدين الغربي والعربياألول                                        الفصل
 

 
50 

بدراسة نقدية وكانت بعنوان "مريم في المتخيل الروائي"  -وسيلة سناسي-تلتها الباحثة 
األسطورة في الرواية، وتنوعت بأي شكل من األشكال ، فإنها  مهما اختلفت تقنيات ظهور

 (1)تبقى كلها مظاهر تناصية، إذ يعد التناص العامل األساسي لبروز األسطورة في األدب.

حيث يتجلى المتخيل في الرواية الجزائرية من المتماثل إلى المختلف، دار المال، 
كما  .غير موجودة أو إثارة نوع من هذاويتعالى عنها أحيانا ليكون وسيلة إثارة أشياء 

قراءها بالصالون الدولي للكتاب في جلسة بيع  -وسيلة سناسي-صافحت 
 .هكذا اختارت سناسي أن تعبر عن عالمها المتخيل<<الفرق بين العالمين>>..بالتوفيق

دراسة نقدية بعنوان التناص في رواية "الجازية  -وناسة صمادي-ما قدمت الياحثة 
والدراويش" حاولت تبيان التناص الموجود بين رواية "الجازية" مع روايتي "ريح الجنوب" و 

 (2)-عبد الحميد بن هدوقة-"أبان الصبح" ل

حيث بدأ دراسته هذه بمقدمة منهجية أعرب فيها عن القاعدة النظرية التي اعتمد عليها 
ي للرواية، وختم الباحث في دراسته لهذه الرواية، وهي تتمركز أساس حول الفضاء النص

كتابه بيبليوغرافيا المراجع التي اعتمد عليها في إخراج هذا المؤلف وفهرس باعتماد الترقيم 
 ..والعنونة

فالخطاب األدبي بئر تتوحد فيه األضداد المذكورة، بين الماضي والحاضر، نقد عربي 
نحو "تطوير" الفهم ونقد غربي الذات، والذوات اآلخر، وشيء طبيعي أن تتغير القراءة 

استجابة لمتغيرات العصر، ومتطلباته المستحدثة فيه طبقا لما نسعى إلى تحقيقه في لحظات 
 (3)الكشف والرؤيا.

                                                           

 .931شريفة مختيش،اتجاهات نقد السرد في الجامعات الجزائرية،ص (1)
 .935نفسه، ص المرجع  (2)
، 9عبد القادر فيدوح، دالئلية النص األدبي، دراسة سيميائية للشعر الجزائري، المطبعة الجهوية، وهران، الجزائر، ط (3)

 31، ص 9113



 السيميائية في النقدين الغربي والعربياألول                                        الفصل
 

 
51 

فما أثر وشعل الناقد العربي هو التأرجح بين الممكنات،ألداة المطاوعة لقراءة الخطاب 
الشمول واإلحاطة بمجمل  رغم .األدبي، والسبق في إضافة الجديد للساحة النقدية العربية

أطراف الخطاب األدبي، وتفحصه وعنايته ومحاولة إضاءة ما أغفل أمر ليس بالهين إذ 
فأدوات معرفتنا الجديدة بالتراث ليست من صنعنا تماما لكن >>نظرنا إلى أدواتنا المعرفية، 

 (1)يمكن أن نمتلكها تماما بالفحص والتحقيق.

ناصية القراءة والتحكم في اإلجراء، قراءة تستدعي  فالممارسة المستمرة تضمن امتالك
عادة إنتاجه ونهوضه من جديد، وهكذا يصبح الخطاب من  الستثمار إمكانيات النص، وا 

ولهذا فالمسير عند  .خالل هذا التمحور خطابات، وقراءته ماهي إال إعادة اكتشاف جديد
و فن تفسير األعمال األدبية، وهو فالنقد العربي ه :النقد الغربي في النقد العربي يتمثل في

محاولة منضبطة يشترك فيها ذوق الناقد وفكره، للكشف عن مواطن الجمال أو القبح في 
األعمال األدبية، واألدب سابق للنقد في الظهور، ولوال وجود األدب لما كان هناك نقد أدبي 

لنصوص األدبية شعرية ألن قواعده مستقاة ومستنتجة من دراسة األدب، إن الناقد ينظر في ا
يأخذ الكشف عن مواطن الجمال والقبح فيها معلال ما يقوله ومحاولة أن يثير *كانت أو نثرية

في نفوسنا شعور بأن ما يقوله صحيح وأقصى ما يطمح إليه الناقد األدبي، ألنه لن يستطيع 
نما أبدا أن يقدم لنا برهانا علميا يقينا، ولذا ال يوجد عندنا نقد أدبي صائب  وآخر خاطئ وا 

يوجد نقد أدبي أكثر قدرة على تأويل العمل الفني وتفسيره من غيره واختالف مناهج النقد 
معناه اختالف في وجهات النظر، والذوق هو المرجع األول في الحكم على األدب والفنون 
 ألنه أقرب الموازيين والمقاييس إلى طبيعتها، ولكن الذوق الجدير باالعتبار هو الذوق
المصقول لذوق الناقد الذي يستطيع أن يكبح جماح هواه الخاص الذي قد يجافي في 
الصواب، للخبير باألدب الذي راضه ومارسه وتخصص في فهمه ودرس أساليب األدباء 
دراك مشاعرهم وسبر عواطفهم، بفهمه  ومنع القدرة على فهم أسرارهم والنفوذ إلى دخائلهم وا 

                                                           

، 9210لنقدية، جريدة األسبوع األدبي البديل العراقي، العدد جابر عصفور، قراءة التراث ووعي اآلخر في الكتابة ا(1)
 21، ص 99/22/0221تاريخ: 
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جاربه األدبية لذلك البد أن يتمتع الناقد بعدة صفات منها: قدر العميق وحسه المرهف وكثرة ت
وافد من المعرفة والثقافة والبصر الثاقب الذي يكون خير معين له على إصدار الحكم 

 ..الصائب

أما النقد عند الغرب فهو ال يختلف عن النقد العربي فهما أمران ال يختلفان فيه بحيث: 
وبين النقاد الغرب تكمن في عالقة الوعي أو الالوعي، لكنها  >>إن العالقة بين النقاد العرب

موجودة في كلتا الحالتين، فليس ثمة ممارسة نقدية عربية جادة تستطيع أن تدعي وقوعها 
نما الفرق بين ناقد وآخر  خارج سياق التأثير الغربي أو التفاعل معه على نحو من األنحاء، وا 

 (1)ية التعامل<<.وبين تيار هو الموقف المتخذ أو كيف

                                                           

 .932، ص 0221،  9سعد البازغي، استقبال اآلخر الغرب في النقد العربي الحديث، المركز الثقافي العربي ،ط(1)
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 الوصف الخارجي للكتاب : -2

 لغة: عربي -
 91×09الحجم :  -
 م 0292ه _ 9131_  9طبعة :  -
 329عدد الصفحات : -
 9مجلدات :  -
 يحتوي على رسوم بيانية -
 1151911910951ردمك :  -
 –بيروت  -تم نشر هذا الكتاب في مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  -

 . 1399/993ب   –ص  –بناية سالم   -أميل أده شارع   -الحمرا 
 :الحضري الملمح السيري المميز لجمال -0

 .9111يناير  -كانون الثاني 03في  ولد بمدينة سطيف بالجمهورية الجزائرية
زاول الدراسة االبتدائية بمدرسة عبان رمضان والمتوسطة بمتوسطة بن محمود محمود  -

 .والثانوية بثانوية المعز لدين اهلل الفاطمي بسطيف
الليسانس في األدب العربي من جامعة سطيف عن دراسة موسومة ب "  ةنال شهاد -

 .9111القضايا القومية في شعر نزار القباني " عام 
نال شهادة الماجستير من جامعة الجزائر عن رسالة موسومة ب " ظاهرة االنزياح في  -

 .شعر صالح عبد الصبور دراسة أسلوبية "
الجزائر عن رسالة موسومة ب " المقاييس األسلوبية في نال شهادة الدكتوراه من جامعة  -

 .0222الدراسات القرآنية " في عام 
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 .يزاول اآلن مهمة التدريس بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة برتبة أستاذ مكلف بالدروس -
عضو وحدة بحث تشتغل على النقد الجامعي ضمن محور موسوم ب " المناهج النقدية  -

 ة الجزائرية ".في الدوريات الجامعي
 عضو مخبر بجامعة المسيلة يشتغل على مشروع موسم بالشعرية الجزائرية . -
 عضو اتحاد كتاب األنترنت العرب . -

 بتدريسها:أهم المقاييس التي قام
السيميائيات، تحليل الخطاب، األدب المقارن ، نظرية النظم ، لسانيات النص، المدارس 

 .النقدية ، التيارات الفكرية
 :ساهم في العديد من الملتقيات ذات الطابع الوطني والدولي من خالل المداخالت التالية -
 .0220اللسانيات وتوليد المنهج النقدي في ملتقى المدرسة العليا ببوزريعة  -
 .0220تعليمية المنهج النقدي األسلوبية نموذجا جامعة منتوري قسنطينة  -
 .0223اء، الملتقى الدولي للترجمة ، جامعة وهران ترجمة النص األدبي انفتاح أم انكف -
سؤال المثاقفة وتوليد المعيار النقدي ، الملتقى الدولي للمثاقفة واألدب الديني ، جامعة  -

 .0221مستغانم 
 .0221النص والمقاربة التداولية من البنية إلى السياق جامعة بومرداس  -
 .0221النقدي عند الحسن جامعة المسيلة المصادرة على الملتقى في توليد المعيار  -
 .0220التحليل السميائي للنص السردي التراثي بجامعة بسكرة  -
 .0223الملتقى الدولي للتراث الروحي بجامعة مستغانم   اإلعجاز والحوار الداخلي، -
 .0222مقومات األسلوب بين الجرجاني والقرطاجني جامعة قسنطينة  -
 .0222رية، الملتقى الدولي للغة والغيرية جامعة مستغانم اللغة والترجمة والغي -
 .0222الترجمة وتكوين الكفاءة السيميائية الملتقى الدولي للترجمة جامعة وهران  -
 .0221ترجمة النص األدبي في زمن العولمة جامعة تشرين، سوريا  -
 أشرف على ملتقيات إبداعية ضمن لجان التحكيم . -
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 .0220قراءات األدبية ببوسعادة الملتقى الوطني لل -
 .0221الملتقى الوطني للقراءات األدبية بقلعة بني حماد  -

وللباحث عدة بحوث منشورة بدوريات أكاديمية وطنية ودولية ومساهمة نقدية منشورة عبر 
 المواقع اإللكترونية األدبية والنقدية له ترجمة لكتاب .

et discursive de J. courtès introduction à la sémiotique narrative 
 بعنوان : " مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية "

 :وفصول من كتاب
La métaphore vive de Paul Ricoeur 

 بعنوان: في البالغة الجديدة .
 .بعنوان " تحليل الخطاب السردي"، Figures 3أنجز ترجمة مختصرة لكتاب جيرار جينات 

مع مقدمة نظرية تعليمية مبسطة للمنهج السينمائي في   منظور وأنجز دراسة تطبيقية 
 .(1).مدرسة باريس

  

                                                           

 جمال الحضري ، الدكتور جمال الحضري ، ديوان العرب .(1)
https://www.diwanalarab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8
%B1-%D8%AC%D9%80%D9%85%D8%A7%D9%84-
%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A 

 الساعة الخامسة مساًء . 0200ماي  00،  0221يناير ) كانون الثاني ( 93السبت 
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 القضايا النقدية في الكتاب : -3

يحتوي كتاب سيميائية النصوص لجمال حضري على سبعة فصول حيث أن هناك فصل 
جراءات( وستة تطبيقية وهي سيميائية اجتماعية  نظري وهو النظرية السيميائية  )مفاهيم وا 

وسيميائية القصة وسميائية النص التراثي وسميائية الرواية وسميائية اإلشهار وسميائية 
 .الخطاب السياسي

جراءات( إلى  :فتطرق جمال الحضري في الفصل النظري وهو النظرية السيميائية )مفاهيم وا 
حيث تستهدف هذه السيميائية إلى الكشف عن شروط التحليل والبحث جذور المعنى:  -2

 جذوره وأعماقه.في 
 :ثم جاء بمبادئ التحليل ومصادراته وتنقسم إلى

الذي بدوره يبحث في العالقة الرابطة بين العناصر إلنتاج المعنى  أ( التحليل المحايث:
 ويبحث أيضا في الشروط الداخلية للداللة بمنشآتها، ثم يليه 

فتتضمن السيميائية داخلها المنهج البنيوي، القائم على النسقية والبنية.  ب( التحليل البنيوي:
وشبكة العالقات التي تربط بين عناصر النص ، وما دفع بالبنيوية واللسانية للتطور هو 

 االختالف الذي يدور بينهما ، وبعدها 
يهتم بالقدرة الذي يعد أكثر اهتماما في مقدمة التحليل السيميائي، حيث ج(تحليل الخطاب: 

 .الخطابية وهي القدرة على بناء نظام إلنتاج األقوال
فالسيميائية في الخطاب تفترق عن النصية من لسانية الجملة ، ألن األخيرة تركز على 
الجمل في تمظهرها البنيوي أو التوزيع تريد كيفية توليد الجمل الالمتناهية العدد ، وكيفية 

اولية، في حين تعتبر السيميائية أكثر شمولية واتساعا من توزيع الجمل حسب مكوناتها التد
ذلك ، تحاول البحث عن كيفية توليد النصوص واختالفها سطحيا واتفاقها عمقيا. وبعد 
دراسته لمبادئ التحليل ، كشف لنا جمال حضري عن مستويات التحليل، كشف لنا جمال 

نتاج لجهاز منظم من القواعد الحضري عن مستويات التحليل والمتمثلة في : أي نص هو 
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والعالقات، فإن العمل سينصب على التعرف على الوحدات التي تتصرف وفق تلك القواعد 
وضمن ذلك الجهاز، حيث تجلت أهمية العالقات بين هذه المستويات التي ال تكشف فقط 

 :وتحلل وفق مستويين أال وهما  مسار توليد المعنى ولكن طريقة استخدام النصوص لها،
حيث يقوم هذا المستوى وفق مكونان أساسيان بتنظيم العناصر  المستوى السطحي: -

ويتأسس فيه المعنى على االختالف ، فكل تحليل  المكون السرديالمالئمة فيه وهي 
  .سيميائي يبحث عن االختالف في النصوص

عمل : فهو يساعد على كشف سلسلة الحاالت والتأويالت وحددت  المكون الخطابي أما
 التحليل السردي وال يتم إال بفحص األشكال الخطابية.

 أما المستوى الثاني فيتجلى في:
: ويضم سطحين لتنظيم العناصر المالئمة، األولى شبكة العالقات المستوى العمق )العميق(

التي تقوم بترتيب القيم حسب العالقات التي تنظمها أما الثانية فهي منظومة العمليات التي 
 (1).االنتقال من قيمة إلى أخرىتنظم 
ثم تناول جمال حضري في هذا الشق دراسة البنية العميقة حيث تتكون من المعالم      

وتنقسم بدورها إلى معالم نووية ومعالم سياقية، فاألولى هي وحدات داللية جوهرية ثابتة والتي 
ي التي تكون مسؤولة عن تتكون فيها المعجمية، أما الثانية فهي سياق المعالم النووية وه

 .تغيبر المعنى داخل المعجمية
كما جاء بتطبيق المربع السيميائي أيضا وعرفه بأنه آلية أي مجموعة من العالقات تبرز    

تمفصالت الداللة، ويعمل أيضا على ضبط العالقات المنطقية القائمة بين الوحدات الداللية 
لنص والمتحكمة في البنية الكائنة في عمق النص واكتشاف البنية الداللية العميقة ل

 (2). السطحية

                                                           

 –المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع سيميائية النصوص ) عرض و تطبيق منهجي ( ، جمال حضري ، (1)
 . 93،ص 0292، 9بيروت ، ط

 . 52نفسه ، ص المصدر  (2)
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 وستة تطبيقية وهي :
 :السيميائية االجتماعية

تعتمد السيميائية االجتماعية على التحليل النوعي الدقيق للسجالت صنع المعنى، مثل    
النصوص وغيرها لفحص إنتاج ونشر الخطاب عبر مجموعة متنوعة من السياقات 

 .االجتماعية والثقافية التي يكون المعنى ضمنها مصنوع
 :فتناول جمال حضري في هذه السيميائية االجتماعية بوضع منهج أال وهو   
فالنص يبدأ بالملفوظ حيث يعتبر الملفوظ هو إنجاز فعال،  خطاب التكليف مرسلة: -2

ن واحد، كما يعتبر 9متماسك، واقعي، متعلق بالنشاط الذي ينتج عنه ويشهد عليه في ا
متتالية محملة بمعنى ومكتفية نحويا كقولنا: الملفوظ مظهرا من مظاهر الخطاب، فهو 

الطالب ناجح، آه ما أجمله ،حيث تطرق جمال حضري هنا إلى أن المفهوم للنشاط اللساني 
يكون المعنى مضمنا في الملفوظ، بحيث يكون الفهم مرتبط بمعرفة قواعد الصرف 

التي تمكن من رفع  بحيث يمنح المعطيات  ولكن السياق يلعب دورا أساسيا محيطا،  والنحو،
الغموض عن الملفوظات فورد عن هذا الخطاب تكريم ، باعتباره سلوكا إجتماعيا عاما، 
يتفرع عنه التكريم األكاديمي، الذي يعد أحد السمات المرموقة في العالقات العامة في هذه 

و ملم ويشعر المكرم بقيمته في نظر اآلخرين ، فه  األيام وهو بدوره يبعث النفس والسرور،
وشامل للقواعد اإليجابية مثل حب العمل و اإلخالص، حب العطاء ، فيشكل لنا هذا المسار 

 بعد سيميولوجي نسميه: الوجاهة العلمية والتكريس.
ثم تناول جانبا آخر للخطاب وهو خطاب التكليف: برنامج استعمالي يواكب برنامجا     

سرديا أساسيا يتمثل األول في تأليف كتاب علمي ويتمثل الثاني في وضع موقع يليق به ، 
وكان ذلك وفق برنامجين هما: البرنامج االستعمالي ويشمل إعداد دراسة مونوغرافية عن أحد 

نجاز درا  سة شاملة حول مشروعه العلمي....الخ .كتبه وا 
  :أما في البرنامج الرئيسي فقد حدد المرسل من خالل الملفوظات التالية  
 البحث العلمي حيث طوره بخدمات جليلة وفق جهود لتحقيقه وغيرها . -9
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 ...ثم أفادنا بالبنية الكاملة المتمثلة في البعد النزاعي للبرنامج السردي
 # )كل( كتاب علمي .وهي: )كل( مساهم 

 )كل( ال مساهم = )كل( ال كتاب علمي .      
وأرى حسب ما قدمه جمال حضري في السيميائية االجتماعية فقد ميز بين أنواع من 
الملفوظات، الملفوظ السردي البسيط، والملفوظ الصيغي والملفوظ الوضعي )ملفوظ الحالة( ، 

ظ اإلسنادي الذي يحدد عالقة الذات سواءا كان ذاتيا أم موضوعيا وأهمل الملفو 
 (1).بالموضوع

 :سيميائية القصة
هي سيميائية تدرس النص من خالل تقطيعه إذا تطلب حجمه ذلك ، والبد من أن يكون    

 .التحليل ملما بمكوناته وفق المستويين، المستوى السطحي والمستوى العميق
السيميائية البن سبيل. فمن الضرورة عند تناول جمال حضري في هذا الشق دراسة للقصة 

حيث تطرق جمال حضاري في   جمال حضري أن يتم تقطيع النص إذا تطلب حجمه ذلك،
قراءة هذه القصة إلى توضيح هيكل التقطيع وبنية النص وفق استراتيجيتين أال وهما: 

 .المستوى السطحي والمستوى العميق في النص
يشتغل بها جمال حضري في المستوى السطحي جاء بعدة وحتى تتوضح هذه اآللية التي    

 :مقاييس للتقطيع من بينها
تتيح وظيفة الطباعة طابع إمكانية طباعة نص أو صورة نقطية فوق  مقياس الطباعة : -2

 .بيانات ويتم عرض المقياس وفقا للوحدات التي تم تحديدها في الوحدات
فهو مقياس التغيرات الزمانية و المكانية وهي تطبيق مجموعة من  أما المقياس الثاني : -0

اإلختبارات والمتمثلة في اختبار القراءة فمثال التقطيع المكاني ونرصد من خالله جزء من بين 
 .. إلخ ..كل االجزاء وهو. ... في المنزل مثال، في الطريق إل الخليفة 

                                                           

 . 19جمال حضري ،سيميائية النصوص ) عرض و تطبيق منهجي ( ،ص(1)
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ية القصة مستوى متضمن لمكونين فالمستوى السطحي عند جمال حضري في سيميائ   
 (1)السردي والخطابي أو التصويري ولهما بنيتان تكونانه، البنية الداللية والتركيبية . 

ومن هنا وفي هذا العنصر لنص القصة انطلقنا من فرضية كون الداللة نتيجة لبناء      
فكانت   وقد اختبر جمال حضري هذه الفرضية من خالل مقاربة مكونات النص،  مقصود،

جدائل من المعاني المتضافرة التي تجاوزت الخصوصيات المعجمية لترسم شبكة 
ت التي جاء بها جمال حضري في هذه القصة الصغيرة مترابطة األطراف. فالدالال  داللية

البن سبيل يمكننا أن نطبقها على القصة القصيرة ألنها كلما اختزلت العالم وأحداثه و 
أشخاص كثفت من الحموالت الداللية على عاتق مكوناتها القليلة، فال يستغرب أن تتعرض 

ينمائي الشامل لكل المناهج النقدية التي ال كل إمكاناتها التدليلية، وهذا ما أوفره له المنهج الس
يمكنه أن يكتفي بقراءة مستوى واحد مهما كانت أهميته األدبية، بل يلجأ من اعتبار النص 

 بناء مكتمال ممثل من نواة لتستوي أخيرا كائًنا أدبًيا ناجًعا .
وهي ترسم مشاهد مسار سردي مختصر  " ابن سبيل "فكشف جمال حضري في قصته    
لى أبعد حد، لم تفوت رسم عالم من الصراع القيمي يتواجه فيه ممثلون من مستويات شتى إ

ليؤدوا أدوارا تكسو مشهدا تجريديا كامنا، ليكون أقرب إلى قلب المتلقي و إمكانته اإلدراكية، 
وقد حاولت الدراسة استعادة مكونات هذا البناء وكشف مدارجه وماذا تعالقها، فاتضح من 

القصة تتناول بنية قيمية متقابلة وتشكل تضاد وهي أمل مقابل خيبة وفرح مقابل  خاللها أن
تعرضت هذه الثنائية النووية إلى تنمية متشبعة بحيث تولدت عنها المسارات السردية   حزن،

التي كونت القصة بوصفه بناءا حدثيا، ثم تم تصوير هذه المسارات السردية لتتجسد في 
 ضمن زمان وفضاء محددين .أشخاص معينين يتحركون 

وفي كل مستوى من هذه المستويات صنفها جمال حضري إلى المستوى القيمي       
المستوى تصويري، ظلت الثنائية كامنة تراقب النص وتناسله، واخترقتها   والمستوى السردي،

                                                           

 . 921جمال حضري : سيميائية النصوص ) عرض و تطبيق منهجي ( ،ص (1)
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بعناية إبداعية ثنائيات سياقية فرضت خصوصية النص على عمومية القيم، فكانت تلك 
 (1)سارات الصورية المتقاطعة عبر التشاكالت التي أحصيت ضمن الجداول  . الم
فيرى جمال حضري من فرضية هاته القصة وجود منطق كامن في النص يتحكم في     

إنها روعة االندهاش المتحدد في كل مرة أمام فجوة   تالبيبه، ويفسر مذاق الروعة في تلقيه،
 .بينها، وما يسبقها أو ما يلحقها جديدة ال يتسع معها للقارئ بالربط

وفي األخير أرى أن جمال حضري لم يكن ملما لهذا الموضوع فقد أهمل المستوى العميق    
ولم يحط به كثيرا الذي يربط بمدى استيعاب االختالفات المبنية على أساس وجود عنصرين 
على األقل من عناصرها بينما غريماس في دراسته للمستوى العميق، لجأ إلى تقنيات التقطيع 

لية صغرى لدراسة وتحليل هذه البنية التحتية العميقة من خالل تفكيك الصور إلى وحدات دال
 .إلى مقوماتها السيمية الصغرى

 :سيميائية النص التراثي
يحاول جمال حضري في هذا البحث لسيميائية النص التراث الجزائري إعطائه قراءة    

كمن أهمية القصة جديدة من خالل دراسة نماذج من القصص الشعبي الجزائري ، حيث ت
 .الشعبية في الجوهر الذي تحمله بداخلها

كما تطرق جمال حضري إلى دراسة هذا التراث أو القصة وفق منهج حداثي يراعي 
خصوصيتها التي تفرض وجود شخص يحكي ) متلفظ ( وشخص يحكى له  ) متلفظ له ( 

القناة اآللية : الراوي       وقصته تعتبر بمثابة رسالة منقولة من الراوي الى المروى له عبر 
 القصة المروى له .

وينقسم   فبدأ جمال حضري النص من حيث اإلحالة على المتلفظ أي نص الملفوظ،    
النص الى قسمين اثنين باعتبار التسلسل الحكائي:  قسم يسرد قصة المنصور مع أبي مسلم 

 .الخرساني
و قسم يسرد قصة سابور مع وزيره، حيث تطرق حضري هنا إلى أن جوهر القصة إذا     

                                                           

 . 919و تطبيق منهجي ( ،ص جمال حضري :" سيميائية النصوص " ) عرض (1)
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كان ثابتا فيختلف سردها من راوي إلى آخر ألنها تخضع لمؤثرات بعضها متعلق بالراوي 
ففي القصة الواحدة مكونين سرديين هنا   والمروى له ،وبعضها اآلخر متعلق بالقصه نفسها،

إلى المتلقي والثاني مائل داخل النص من المرسل إلى المرسل إليه،  فاألول مرسل من الراوي
فالقصة إذا كانت شعبية تظهر الملفوظ لنا بهذا الشكل الجاهز وهذا بفضل هذين المكونين 
 .السرديين الذين يكملنا بعضهما البعض الملفوظ والتلفظ، وتتراوح القصة الشعبية بينهما

ملم لهذا النص التراثي حيث اعتبر التلفظ هو اإلطار وبناء على ما سبق فجمال حضري   
الذي يتيج بنية الملفوظ وتتحكم فيه في نفس الوقت بنيات القيمي المنقول من المتلفظ إلى 

هذان األخيران يمتلك كل واحد منهما كفاية معرفية تسمح له بدخول منافسة   المتلفظ له،
فالمتلفظ يسعى الثبات قدرته على األداء خفية تضمن انجازا ناجحا لفهم القصة الشعبية، 

وتغيير معتقدات المتلفظ به ، والمتلفظ له ال يتلقى خطاب القصة الشعبية بسلبية بل يستعمل 
ويوظف كل طاقاته الذهنية لمعرفة مقاصد المتلفظ ، بينما   كل خلفياتهالمعرفية وثغراته،

من الداللة واعتبرته مجرد شيء مدرسة باريس أهملت هذه العوامل ورفضت استبعاد التلفظ 
ثانوي، غير أنها أقرت بدال عن ذلك بأن التلفظ الزم للداللة حيث وجدت من خالل برنامجين 

 (1).سرديين
 :سيميائية الرواية

يتناول جمال حضري في هذا الشق سيميائية الرواية وتطرق إلى دراسة النص     
أي أن الجزء التطبيقي أخذ حصة لرواية من كتاب سيميائية النصوص ومن بين   وتحليله،

هذه الروايات سيدة المقام لواسيني األعرج ، كما أوضح جمال حضري بأن الرواية هي لعبة 
ا بينها بين الشخصيات، وتختلف طبيعة الحدث من اتجاه قوى متواجهة أو متحالفة فيم

آلخر، العتمادها على التسلسل الزمني لألحداث واتباع نظام الحبكة من تمهيد ثم العقدة، 
 .تأزم الوضع للحل والنهاية السعيدة في الختام
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فحسب ما جاء به جمال حضري حول هذه الدراسة أن البنية السردية في رؤيه سيدة     
 ام لواسيني األعرج، يمكن أن تتمثل في بعض النتائج المتمثلة في ما يلي: المق

فالسرد وفق منظور جمال حضري، هو تقنية متبعة من طرف الروائيين يقوم على دعائم 
 :من بينها  أساسية

باعتباره أهم مكونات الرؤية وأساس الحبكة في الخطاب الروائي، وينقسم إلى ( الحدث: 2
 :نوعان

 وهو األساسي ال يمكننا حذفه باعتباره النواة في الرواية، وتحدث رئيسي :حدث  -أ
فجوة في البناء السردي عكس األحداث الثانوية التي يؤدي حذفها إلى أي نقص أو خلل 

 (1).ومساعدة في بناء األحداث الكبرى  ألنها تثري بدورها توسيع الرؤية
ومن هذا التقسيم للحدث ينجم عنه أيضا أحداثا أخرى، مثال، الحدث االجتماعي، وهو    

حدث واقعي يتمثل في حياة الفرد وكيفية تعايشهم مع أحداث حقبة معينة لتصور لنا تفاصيل 
أحداث أخرى   أو  حياتية تصور لنا مختلف العادات والتقاليد حسب الحياة المعيشية لهم،

 ل أو عبادة....إلخمثال كأحداث عم
وهو عبارة عن وقائع مأساوية تصور لنا حياة شعب ومعاناته مع  الحدث السياسي: -ب

شخصيات بلورت المأساة التي مرت بها خالل فترة معينة وغالبا ما تروي لنا حكايات حديثة 
 مندرجة ضمن روايات المحنة واألزمة. 

يروي ويسرد لنا عن معيشة سوداوية عن  هكذا سماها بعض النقاد ألنها تجسد واقع أليم    
االرهاب مثال وما نتج عن ظهوره أو رعب ماخلفه في نفوس األمة ، و تشهده للشعب ... 

 .كفرنسا الحتاللها للجزائر
وهو عبارة عن حدث كالسيكي مرتبط بالمظهر الطبيعي والبيولوجي  الحدث الجنسي : -ج

 ذا الحدث بعدا روحيا.عكس ما يصوره في الرؤية الحديثة، فاتخذا ه
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كما قسم جمال حضري أيضا في هذه الرواية الشخصيات حسب تعدد أنواعها من      
 :خاللها نستطيع الوصول إلى المرجعيات التي انطلق منها الروائي وهي

الشخصية البطلة الرئيسية المحورية وهي " مريم " سيدة المقام حيث وردت بوردة المدينه  -9
المسروقة وهي الشخصية الغالية في النص فهي تجسد القصة بمجملها تفاحة األنبياء 

فاضفى الكاتب عليها بأنها صبغة  معبرة عن مكان المدينة والتاريخ فجعل منها آلهة ظاهرة 
ال تحيا إال بحياة مريم وصفها بتفاحة األنبياء المسروقة ووردة المدينة، فهي شابة في 

 االجتماعي.          واقعها العشرينات ال تشيب رغم معاناتها و
فجعلها الكاتب سيدة المقام بهذا الوطن فهي ملمة بكل تفاصيل السيادة من بساطة     

وعفوية، وجمال سموها عيناها الخضراوتان، ووجهها القمري ورشاقتها وحلمها في تجسيد 
حياتها التي  دورها في مسرحية شهرزاد وأداء رقصتها األخيرة في أوبرا العاصمة قبل أن تفقد

م ، فعاشت " مريم " يومياتها 9115أكتوبر  1رصاصة طائشة يوم الجمعة الجهن   سرقتها
 .بين أم ساذجة ال أمل لديها سوى ابنتها مريم وزوج أمها الذي في نفس الوقت هو عمها

ومعلمتها أناطوليا وأستاذها في فن الرقص فوقع في عشقها، ولطالما رأت بأن الزواج     
مسبق فالس لكنها تعرضت لضغوطات تحت ظروف . تعرضت لها من طرف أمها  إعالن

فعاشت مع زوج موظف يحمل شهادة ليسانس في الحقوق، فتفهم لكونها راقصة باليه وسد   ،
أذنه عما سمعه من تعليقات واعتراضات، فسرق وانتهك حياتها بالكامل، لم تشعر يوما بأنها 

عوى من الشرطة بشكوى من زوجها يتهمها بالسرقة وخلع زوجة له إلى أن طلقها وجاءتها د
الباب فربحت القضية ألنها كانت مجرد ادعاءات كاذبة، وعادت لحياتها السابقة وأيامها 

 . العاشقة مع أستاذها وحبها معه
 :كما وضع جمال حضري مخطط لدراسة الشخصيات أوال

تملك عينان خضراوتان  شابة عشرينية يتيمة ، ذوخصائص جميلة،شخصية مريم :  -2
ومن ماديتها، متوسطة الحال ، عزباء ثم مطلقة راقصة باليه ومن بين غايتها، تسعى لتحقيق 
حلمها المتمثل في تجسيد دور شهرزاد في مسرحية رومسكي على مسرح الوطني بالعاصمة 
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 (1).فعالقتها صادقة مسالمة هدفها سامي ومرموق جعلها مثال للبالد
 .جارتها الروسية ومعلمتها بالمعهد البالي للفنون الجميلة، مطلقة أناطوليا :شخصية  -0
مثقف ، أستاذ الرقص والنقد الكالسيكي معا ، عازب ومتحصل على  شخصية األستاذ : -3

 .الدكتوراه في فن علم الجمال بإيطاليا
 :وثم تليها الشخصيات الثانوية

 :ومن بين هذه الشخصيات
المتمثلة في والدة مريم وجدت نفسها ارملة للشهيد وبنته مريم وفي نفس الوقت  أ( األم :

 (2).زوجة أخيه األصغر والمعروفة بالساذجة والشريرة
بعد وفاة أخيه تزوج بطلب من والدته بزوجة أخيه بعد وفاته وكان أبا  ب( شخصية العم :

 (3).لمريم
كان الزوج الشرير لمريم ولم يسعدها واتهامه لها بالسرقة بعد  ج( شخصية الزوج :

 (4).طالقها
 (5).والمتمثل في شباب الحركة األصولية والوفاء للعمل د( حراس النوايا :

وهنا يمكننا القول أن واسيني األعرج استطاع أن ياتي بنمط جديد في الرؤية الجزائرية     
حيث استخدم شخصية لتجسيد عملية االستحضار واالسترجاع، التي أعطت للرؤية حركة 

 .متميزة
غير أن وجهة نظري لجمال حضري أهمل البعض من التحليل في دراسة النص والمتمثلة    

بينما الباحث رشيد بن مالك في دراسته لروائع  " نوار اللوز " للروائي   شكل،في البنية وال
واسيني األعرج تطرق لدراسة النص دراسة تحليلية معتمدة في بنيته وأشكاله ، حيث جاء 
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بعنوان رئيسي " نوار " اللوز والعنوان الفرعي تغريب صالح الزوفري، بينما جمال حضري 
 .يدة المقام "  ولم يكشف عن التجليات الداللية للمقاطع السرديةجاء بعنوان رئيسي فقط " س

 :سيميائية اإلشهار
وقد تغلغل في تفاصيل   يعد اإلشهار من أقوى وسائل التواصل الفاعل داخل المجتمع،   

اإلنسان كافة، حتى صار المحرك األول لردود فعله إزاء ما يقابله في الحياة، كما أصبح 
يحدد تفكيره وقناعته، لذلك اهتمت هذه الدراسة لجمال حضري بسيميائية اإلشهار حيث 

 .   les niveaux deوحددت ما يعرف بمستويات الوصف اعتبرته نسقا وبنية 
description 

التي تتوزع عليها هذه العناصر ، مما ييسر وصفها وضبط قواعدها المنظمة فقسم جمال 
)مكونين(   الحضري النص إلى مستويين رئيسيين يتفرع كل واحد منهما بدوره إلى قسمين

 :فيما يأتيفرعيين متكاملين وهو ما يمكن اإلشارة إليه 
 :مستويات النص السردي تتجلى في

   le niveau de surfaceالمستوى السطحي 
  le niveau de profondوالمستوى العميق 

ففي المستوى األول سيكون على المحلل رصد مكونين اثنين يقعدان لنظام العناصر    
  :المعروفة بانتمائها إلى هذا المستوى وهما

 أ( مكون سردي 
 ب( مكون خطابي 

فالشخصيات مثال تتتابع لحاالت   فالسردي يبحث عن االختالف في النصوص،     
 .مختلفة ترتبط بأحداث بها تحوالت تحدد طبيعة هذا االختالف الذي كان بينهما

أما المكون الخطابي فيكشف لنا التأويالت ويحدد لنا طبيعة العمل السردي. فالمكونان       
 .بي هما وجهين لعملة واحدة وهي الخطابالسردي والخطا
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كما أضاف جمال حضري بأن البنية العميقة تستدعي البنية السطحية     
، بل هي نتاج الملفوظات وعالقتها بالخطابألن جذور الداللة ال تمر بإ  وتستحضرها،

 .موصولة في خطابها بالبنيات السردية المنتجة للخطاب المفصل إلى ملفوظات
لسطحية هي بذاتها ال يمكنها االستغناء عن البنية العميقة، لكونها حاملة لشفرات والبنية ا

شارات يستلزم حلها  .وا 
وكما ورد عن غريماس بأن التتابع البسيط للملفوظات السردية ال يعد معيارا كافيا ألخذ    

ن وجود بنظام الحكاية، ما لم يتم الكشف عن اإلسقاطات االستبدالية التي تسمح بالحديث ع
 .البنيات السردية لسيميائية اإلشهار

ويعني هذا كله أن الدراسة السردية ال يمكنها ضبط نظام الحكاية والتعرف إلى بنياتها     
السردية بمجرد االكتفاء بتتبع عالقات السلسلة النظامية بل يجب أخذ بعين االعتبار كل 

ا ذاك النظام التعارضي الذي تبرزه تلك التقابالت واالختالفات الصغيرة والكبيرة التي يسنده
 .اإلسقاطات

وفي النهاية حسب ما أرى أن جمال حضري ملم للموضوع حيث درس سيميائية اإلشهار     
وفق مستويين وهما السطحي والعميق ، فالسطحي يجسد الشخصيات وطبيعة الحوار بينها، 

أنهما سطحان مكمالن لبعضهما أما الخطاب يلجأ للتأويل ويكشف لنا طبيعة العمل السردي و 
 (1)البعض وهما وجهان لعملة واحدة )الخطاب(. 

 :سيميائية الخطاب السياسي
فالخطاب السياسي تركيب يجمع بين خاصية تلفظية واختصاص فني، أو بين تشكيل     

الكالم كتعبير عن نظم فكري وتعيين حقل معني بالتفكير أال وهو شؤون العامة وما يتعلق 
 .بالحكم والدولة ومن هنا فالخطاب السياسي مرتبط بممارسة الحكم والسلطة

حيث أشار جمال حضري في هذا الخطاب السياسي بأنه بني فرضية للخطاب يتم    
اختبارها من خالل فحص مدى مالءمتها لتفاصيله ومعطياته، حيث صنفه حضري ضمن 
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الخطابات التي تستعصي على التناول الموضوعي وذلك لشحنتها التأثيرية ومنطلقها الذاتي 
لسياسة فنا للخداع وكان هذا تحت تأثير كون حتى اقترن السياسي بالمتالعب وعدت ا

الخطاب السياسي فضاء لتلقي المعرفة أو مطالبا بتحقيق التكافؤ مع الواقع، أما إذا خضع 
الخطاب السياسي وأدرج هذا الخطاب ضمن كونه اللغوي الصرف وهذا ما جاء به جمال 

ثيرية دون محاكمة بمعايير حضري فقد تنكشف قيمته التفاعلية ووسائله التواصلية وقواه التأ
خارجية قد تقضي إلى إهمال كل هذه المكونات، لعل هذا المنظور يعكس الحراك المعرفي 
 .الحالي الذي يريد تجاوز المنظورات المعيارية لصالح منظورات أكثر نسبية أقرب إلى الذاتية

حضري تم وبعد اختبار الفرضية أو النموذج التواصلي السردي الذي جاء به جمال    
 :استيعاب الخطاب وهو

)النص( ضمن العناصر المكونة للنموذج بحيث بدا رغم تفصيالته  تقسيم الخطاب: -9
انتقاال بين تلك المكونات استعراضا أو توسيعا مستغال في كل مرة تنويع الوسائل المغيرة في 

 ."ة والتلفظيةهذا التأطير وصنفها وفق مقوالت تصادر على مركزية المرسل وسلطته "السياس
فالمرسل يستحوذ على وظيفة التقسيم و يؤطر بها عوامل التواصل وفق مقوالت متنوعة ك    

 .""الوطنية" و"البعض" و "الخطاب المباشر
وهي عقد الصلة بين المرسل والمرسل إليه وتندرج وفق مقولة الخارج مفاصل التقسيم:  -0

كل خارجي سلبيا ويؤطر أي عالقة للداخلي والداخل وتقييمها بالسلب اإليجاب حيث يعتبر 
 .بالخارجي بمقولة التغريب

كما أثبت جمال حضري في هذا الخطاب السياسي حيث جاء باستراتيجية التأطير     
والمفصلة واعتبارهما وسيلتا الخطاب عموما والسياسي خصوصا في استفراغ خطاب اآلخر 

المضاد إلى تلقي البرنامج الذاتي عبر  المضاد لتخدم برنامجه الذاتي، وتحويل المتلقي
البرنامج المضاد بمقوالت التخريب و اإلرهاب و التخلف ، و التأطير والتصنيف . حيث 
اعتبرهما حضري أنهما الممارسة الخفية للسلطة فقط في بعدها الفكري واإليديولوجي 
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يستدعي المتلقين )الصراع( ، فالمرسل مثال يخاطب ذاته ، فهو ال يعرض شيئا للتقييم بل 
 .الشتغال وفق رؤيته حسب خطته

وفي النهاية يبدو أن جمال حضري في دراسته لسميائية الخطاب السياسي بأن خلص      
ان السياسي اقترن بالمتالعب ووعود السياسة على اعتبار أن السياسة فن للخداع وهذا قبل 

تيجية التأطير والمفصلة وهما أن تعتمد الخطابة مكوناتها الخطابية، وقبل أن تتم استرا
الوسيلتان الرئيسيتان في الخطاب السياسي غير أن سعيد بن كراد وفي سياق من بعض 

يزعم أن الخطاب السياسي في النقد العربي يرى بأن العرب   الحوار الذي أجرته مع الجرائد،
له داللة عظيمة وهذا   متقدمون جدا في هذا المجال على نظرائهم في الدول العربية جميعها،

في نظر بن كراد على أن هذا الحقل المعرفي كان رائجا في المغرب قبل هذا التاريخ بكثير 
 (1)قبل أن يبدأ تداوله في الكتابات العربية . 

  :نلخص من خالل قراءتنا لهذه المدونة )البحث( إلى النتائج التالية
 تركيب نقدي:  -4

تجاربه ، حديث في اصطالحاته، واحتلت  السيميائية علم قديم حديث، قديم في-
السيميائيات في المشهد : الفكري المعاصر مكانة مرموقة، فهي ذو نشاط فكري معرفي 
بالغ الخصوصية من حيث أصوله وامتداداته، ومن حيث مردوديته وأساليبه التحليلية، 

 .والسيمياء كما يقال هي أم العلوم حاليا
 :ديدة وهيسمي مصطلح السيمياء بأسماء ع -

علم الدالئل، علم اإلشارات، علم الرموز وغيرها... هذا في المجال العربي . أما في 
واآلخر Sèmiologieالمجال الغربي، اقتصرت تسميتها على مصطلحين أحدهما أوروبي

 .وتعني السمة أو العالمةSemitieأمريكي
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تويين أال وهما : يرى غريماس أن التحليل السيميائي ينبغي أن يراعي في كل نص مس-
المستوى السطحي ويقوم على المقوم السردي والمقوم الخطابي، أما المستوى العميق، 
يقوم على ثالث عناصر، الوحدات الصغرى للداللة، التشكالت، البنية األولية للداللة، 
وهذا ما سماه غريماس بالمربع السيميائي . ويعتبره البنية األولية للداللة ، وبنموذجه 

  .تركيبي يضبط تنظيم العمليات وتناسب العالقات فيما بينهاال
تتبع جمال حضري مسار لتحليل النصوص، في الساحة النقدية وفق مستويين -

السطحي والعميق مثال في سيميائية القصة ل "ابن سبيل"، مبرزا قاعدة معرفية ومنهجية 
 .في التحليل السيميائي

العربية بصفة عامه والمكتبة الجزائرية بصفة أسهم جمال حضري في إثراء المكتبة -
خاصة بمجموعة من األعمال النادرة في الوسط النقدي الجزائري كقاموس مصطلحات 

، الذي لقي وشهد قبوال فرنسي -انجليزي  -العربية، عربي التحليل السيميائي للنصوص 
 .واسعا ألساتذة وباحثين

ي للمحتوى، يعني حسب وطيقشار جمال حضري لالهتمام بالشكل السيمي-
تحليل مستوياتها )القصة( ،بما فيها جميع مظاهر الخطاب، وأبعاده الداللية غريماس،
 .العميقة

كشفت لنا دراسة هذا المؤلف في مساره التعليمي وهو يبسط دراسات متنوعة لنصوص -
 مختلفة، تمكن فيها المنهج السيميائي من طرح نماذجه التحليلية مستنبطا في كل مرة

 .أبنية العالقة وهندستها الكامنة
أفصح الناقد على أن نقل الدراسات السيميائية السردية ترتكز على النص الروائي، وقد -

 .اتضح ذلك من خالل كثرة الدراسات السيميائية التي رصدها الناقد بالدراسة والتحليل
بيبه، يرى جمال حضري من فرضية القصة وجود منطق كامن في النص يتحكم في تال-

و يفسر مذاق الروعة في تلقيه، إنها روعة االندهاش المتحدد في كل مره أمام فجوة 
 .جديدة ال يتسع معها للقارئ الربط بينها ، وما يسبقها أو ما يلحقها
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لمام بعدد كبير من مصادر الدرس  امتاز الناقد بثقافة سيميائية عالية مكنته من استقراء وا 
م فهم عميق ودراية واسعة لمباحث السيميائية، كما يدلنا أيضا أنه قد السيميائي ورواده بدقة تن

 .......كان أكثر تمكنا من المنهج وآلياته

باإلضافة إلى كتاب سيميائية النصوص لجمال حضري هو المصدر الذي يلجأ إليه  
 . العديد من الطالب لفهم السيمياء الذي يكشف عن مدى تحكمه في الممارسة النقدية
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 ة: خاتم

وحديث ،قديم من تجاربه وحديث في اصطالحاته واحتلت  السميائية علم قديم
السيمائيات في المشهد الفكري المعاصر ،مكانة مرموقة كونها ذو نشاط فكري معرفي بالغ 

يته وأساليبه التحليلية والسمياء أو أصوله وامتداداته ومن حيث مردود الخصوصية من حيث
 كما تعرف بأم العلوم حاليا.

بأسماءعديدة وهي علم الدالئل علم االشراط علم الرموز  سمي مصطلح السمياء-
وغيرها هذا في المجال العربي ،اما في المجال الغربي اقتصرت تسميتها على مصطلحين 

 ،وتعني السمة أو العالمة .sémiteواألخر أمريكي  sémiologieروبيأإحداهما 

جهود الناقد اعتمد جمال حضري على جهود المدرسة السيميئية الفرنية خاصة  -
  .غريماس

تتبع جمال حضري المسار لتحليل النصوص في الساحة النقدية وفق مستوايين  -
السطحي والعميق مثال: في سميائية القصة ألبن سبيل مبرزا قاعدة معرفته ،ومنهجية في 
التحليل السيميائي ، كما كان لجمال حضري دورا فعاال في إثراء المكتبة العربية بصفة عامة 

لجزائرية بصفة خاصة ،بمجموعة من األعمار النادرة في الوسط النقدي الجزائري كقاموس وا
مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص العربية )عربي انجليزي ،فرنسي الذي لقي وشهد 

 .قبوال واسعا لألساتذة والباحثين(

عمل جمال الحضري على االهتمام بالشكل السميوطيقي للمحتوى بما فيها جميع -
بعاده الداللية العميقة باإلضافة إلى كتابه في سميائية النصوص ،فهو  مظاهر الخطاب وا 
بمثابة المصدر الذي يلجأ إليه العديد من الطالب لفهم السمياء الذي يكشف عن مدى 

 .تحكمه في الممارسة النقدية 
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شفت لنا دراسة هذا المؤلف في مساره التعليمي وهو يبسط دراسات متنوعة ك -
لنصوص مختلفة تمكن فيها المنهج السميائي من طرح نماذجه التحليلية مستنبطا في كل مرة 
ابنية الداللة وهندستها الكامنة حيث افصح الناقد على ان نقل الدراسات في السميائية 

وقد اتضح ذلك من خالل كثرة الدراسات السميائية التي  السردية تركز على النص الروائي
 رصدها الناقد بالدراسة والتحليل .  

جمال حضري من خالل فرضية القصة وجود منطق كامل في النص يتحكم  رأى -
روعة االندهاش المتحدد في كل روعة ام هي  أنها ،بيبه ويفسر مذاق الروعة في تلقيهفي تال

 .يلحقها وأيسبقها  بما أوالقارئ للربط بينها  فجوة جديدة اليتسع معها

عدد كبير من مصادر لهام ستبثقافة سيميائية عالية مكنته من استقراء وا الناقد امتاز -
الدرس السيميائي ورواده بدقة تنم عن فهم عميق ودراية واسعة لمباحث السميائية مع تمكنه 

 لياته االجرائية.آالجيد من المنهج و 
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 ملخص

 

 :ملخص

السيميائي في سيميائية النصوص لجمال الحضري"  االتجاههدفت الدراسة الموسومة بـ"      
ربية غإلى التعرف على كل من المفاهيم ذات الصلة بالسيميائية وكذا أهم المنظورات ال

، وقد على وجه الخصوصجمال خضري الناقد الجزائري  ومن منظور عامة،  ربيةعوال
توصلت الدراسة إلى أن السيميائية قد حظيت بمفاهيم عديدة كما اختلفت االتجاهات سواء 

اال انها اتفقت على  ،غربية في تناول السيميائية كل حسب مشارب روادها وأكانت عربية 
انها كمنهج وتطبيق تحتاج إلى جهود كبيرة ليتم التعرف عليها سواء من طرف القارئ العادي 

 اداة ضرورية تستخدم لفهم المنهج. العتبارهاو من الناقد نتيجة أ
 الكلمات المفتاحية: 

 السيميائية، السردية، جمال حضري، النقد.
Sommaire: 

       L'étude, intitulée "La tendance sémiotique dans la sémiotique des textes de Jamal Al-

Hadari", visait à identifier chacun des concepts liés à la sémiotique, ainsi que les perspectives 

occidentales et arabes les plus importantes en général, et du point de vue de le critique 

algérien Jamal Khadri notamment.Les tendances, qu'elles soient arabes ou occidentales, 

diffèrent dans le traitement de la sémiotique, chacune selon les tendances de ses pionniers, 

mais il a été convenu que, comme méthode et application, elle nécessite de grands efforts pour 

être reconnue. , que ce soit par le lecteur ordinaire ou par le critique parce qu'il le considère 

comme un outil nécessaire à la compréhension du curriculum. 

Les Mots Clés: 

Sémiotique, narration, beauté urbaine, critique. 


