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 شكر وعرفان

ْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم ََلَِزيَدنَُّكْم..."  قال تعالى "َوإِ 

أفضل ما نبدئ بو الحمد هلل وخير شكر وحمد أتوجو بو قبل العباد يكون لرب العباد سبحانو وتعالى 

 الذي بفضمو وعونو تتم صالحات األعمال

 معروفا فميذكره فمن ذكره شكره ومن كتمو فقد نكره""من أوتي  ولقولو عميو إلصالة وإلسالم

 أدلي بجزيل الشكر والعرفان إلى الذي ساعد في اخراج ىذا العمل وكان أذنا صاغية لكل تساؤالتي.

الذي منحتني شرف أن تكون مشرفة عميو وتتحمل عناء القراءة  - سميرة بارودي –أستاذتي الفاضمة 

 والتوجيو

لى من وقف عمى المنابر وأعطى  وأخص بجزيل الشكر والعرفان كل من أنار ظممة في دروب عممنا وا 

 إلى أستاذة إلمغة إلعربية وآدإبها إلكرإممن حصيمة فكره 

ودون أن أنسى الشكر الكثير إلى كل عمال المكتبة  -فاضل دالل–كما أتقدم بالشكر لألستاذة الفاضمة 

 وعمال المكتبة بجامعة خنشمة –بن مييدي جامعة العربي  –المركزية 

 بالشكر الجزيل إلى إدارة كمية اآلداب والمغات. موأتقد

 فمكم مني جميعا

   ألف شكر
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تيجة المثاقفة النقدية في القرن العشرين تحوالت معرفية عميقة كانت نشيدت الساحة 

المناىج النقدية الغربية الحديثة بكل ما تخفيو من حمولة  ستيراداوتيافت العرب عمى 

     .وأبعاده الداللية مكوناتو ،جرائية تدرس النصوص وتكشف عن جماليتوإوأدوات  ايديولوجية

نقادنا أن المناىج التقميدية لم تعد قادرة عمى استنطاق ولعل ذلك راجع العتقاد بعض 

عة النصوص اإلبداعية المعاصرة، مما يستدعي تبني مفاىيم وآليات جديدة تتناسب وطبي

 .الخطاب األدبي العربي المعاصر

النقاد العرب بالمناىج النسقية وعمى رأسيا المنيج السيميائي في  ىتماماومن ىنا جاء 

، ومن بين النقاد العرب المعاصرين الذين تبنوا ىذا المنيج نجد تحميل النصوص والروايات

سعيد يقطين، سعيد بنكراد، حميد لحميداني وعبد المطيف محفوظ، ىذا األخير الذي ذاع 

اىموا في انتشار السيميائيات السردية في حقل صيتو في المغرب ألنو يعد من الذين س

الدراسات النقدية تنظيرا وممارسة، وىذا ما دافعا الختيار ىذا الناقد كونو ساىم في خدمة 

 النقد في المقام األول، واالعتراف ألولي الفضل بفضميم في المقام الثاني.

عبد المطيف  درس "تجربةنفي أن  "اهلل عز وجل"د التوكل عمى بعنا جاءت رغبتف

محفوظ" من خالل كتابو "البناء والداللة في الرواية" بدراسة موسومة بـ "البناء والداللة في 

ل اشكالية ىذه الدراسة وتتمث ،دراسة في نقد النقد"" "الرواية مقاربة من منظور سيميائية السرد

وذلك  ،تتبع "عبد المطيف محفوظ" من خالل مصطمحاتو ومعرفة منيجو في محاولة
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ب  
 

      باالطالع عمى مؤلفو والكشف عن ميولو وأفكاره، 

التوصل إلى تقريب المقاربة السيميائية لمقارئ وتيسير وتكييف آليات التحميل   

ومن خالل ىذه االشكالية نستنتج منيا ، السيميائي عمى مستوى دراسة النص الروائي

 :مجموعة من التساؤالت وىي

 .لتي اتبعيا "عبد المطيف محفوظ"ماىي المرجعيات المنيجية ا -

 .ماذا يقصد "عبد المطيف محفوظ" "بالبناء والداللة" -

ىل التزم عبد المطيف محفوظ في تحميمو لمرواية "البحث" بتطبيقو لسميائية السرد  -

 .تعداه لغريماس أم

 ستندوا ،في ذلك ببعض خطوات نقد النقد مستعينينالمنيج الوصفي  ناوقد اتبع  

جممة من الدراسات والمراجع أىميا مدونة البحث "البناء والداللة في الرواية" إلى  البحث

 دراستين: باإلضافة إلى 

 ."السيميائيات مفاىيميا وتطبيقاتيا"و الخطاب السردي "نظرية غريماس" "في

 مدخل وفصمين وخاتمة.عن  االشكاليات وضعنا الخطة التالية: ولإلجابة 

وتعرضت فيو لمبدايات األولى  "النقد لمسيميائية تمقي"جاء المدخل تحت عنوان 

 المدخل بالحديث عن رائد السيميائيات السردية "غريماس". ناوختم ،لمسميائيات
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ج  
 

 بالعتبات النصية في كتاب "البناء والداللة في الرواية" عتبة موسوماوالفصل األول 

 الخطاب، الشخصية، العامل، السردية البنية، السرد، الداللة، مفيوم البناء  :المصطمح وتضم

 عتبة الكتاب.وأخيرا ثم عتبة المنيج المتبع من طرف الناقد، ، النص

قت فيو لمربط أما الفصل الثاني فقد كان عمميا وجاء تحت عنوان "مقارنة نقدية" تطر 

وختمنا الفصل بخالصة التفكير  ،مروايةخالل ممارستو لالناقد بيا  لتزاماومدى  ،بين المفاىيم

 ."عبد المطيف محفوظ"السيميائي عند 

 .خاتمة: جمعنا فييا مختمف النتائج المتوصل إليياثم 

الموضوع  فتقارا اوتكمن أىم الصعوبات التي واجيتن في الختام لكل بحث صعوبات

، إضافة إلى عدم توفر كتب الناقد داخل مكتبة وكذلك ،وقمة المراجع النقدية فيو ،لمدراسات

  .الفمسفية المعقدة "عبد المطيف محفوظ"لغة 

ة عمى توجيياتيا وسع -ي سميرةدبارو -األستاذة المشرفة  شكرنإال أن أخيرا  اال يسعن

فاضل -كل الشكر واالحترام والتقدير إضافة لألستاذة  اصدرىا واىتماميا الكبير، لك من

 .سئمة والحاجة شكرا لكما وألف شكرلتي كانت الحاضرة وقت األ -دالل

 



 

 

 لـــــــــمدخ
 لسيميائيةلتلقي النقد 
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العربي بات من الطبيعي أن يتأثر بالمناىج الغريبة، نتيجة المثاقفة  النقديإن الواقع 

الحداثة المتفتحة عمى آفاق العولمة  وىدعبواالندماج الحضاري والتقميد لما ىو غربي 

والنيضة الفكرية، وعند البحث وسط المناىج النقدية المعاصرة خاصة السيمياء التي عرفيا 

       .1بعضيم بأنيا عمم أنظمة العالمات

البد من الحديث أوال عن بداياتو األولى التي ساىم  ،وقبل الولوج في ماىية ىذا العمم 

فقد أطمق اسم الشكالنيين الروس عمى ائتالف " ،وس مرورا بحمقة براغالر  الشكالنيونفييا 

ومن أبرزىا زعمائيا  ،(9191-9191عمميين روسيين شييرين ىما " حمقة موسكو " )

 "غروغوري فينوكور"و  "P.Bogatyrev"يف" تر و " بيوتر بوغان ""رومان جاكبسون

"G.Vinokur" أوسيب بيرك" و" O.Birk" ، الحمقة بالشعرية والمسانيات وقد اىتمت ىذه

 اسمأما بالنسبة لمجماعة الثانية يطمق عمييا  ،()الشكل ةوتبحث في الشؤون )األدبية( وماىي

بوريس " و" V.Chklovsky" "فيكتور شكموفسكي"( ومن أعضائيا 9191األوبوياز )"جماعة 

الشعرية( وىي في ، وتعني ىذه التسمية لمجماعة )جمعية المغة "B.Eichenbaum" "إيغنباوم

وباحثين في نظرية  األصل مشكمة من جماعتين منفصمتين: دارسي المغة المحترفين

 .2"األدب

                                                           

 9199 ،9ط ،دار الكتاب الحديث القاىرة ، وأجوبة في السيميائيات السردية أسئمة فزاري: أمينة :ينظر1 
 .11:ص

، الجزائر االختالفيوسف وغميسي: إشكالية المصطمح في الخطاب النقدي العربي الجديد، منشورات  2
 .991-991 :، ص9111 ،9الجزائر، ط-العاصمة
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  :تابعت إنجازات الشكالنية ىيأخرى ثم ظيرت حمقة 

نتيجة إلنجازات  اعتبرىا بعض النقاد النظرية المستقبمية الروسية"حمقة براغ التي 

ة التي فتحت آفاقا جديدة تماما في عمم العالمات والدالالت والمعاني والتي يالشكمية الروس

 "ىافرانيك"و "جيمس جويس"و "ماالرميو"استفادت من الزيادة المغوية عند الشاعر الفرنسي 

فقد بذل الشكميون جيدىم الكتشاف القوانين الباطنية التي تتحكم ...  "جاكبسون"و "تروكا"و

وي من خالل دراسات متعمقة لمعالمة نيواعد لمتحميل البعوا لوضع قفي العمل األدبي، وس

  .1"نظام آخر ىو المغةبين األدب والمغة، ذلك أن األدب باعتباره نظاما لمعالمات يستند إلى 

راغ قد رفعت أساسا بروسية، في ارتباطيا بأبحاث حمقة وعمى العموم فإن الشكالنية ال

وأنيا أخذت عمى عاتقيا ميمة عممنة  ،النص األدبي ضمن مقاربة بنيوية مبدأ محايثة

  .2الدراسة األدبية

نقطة  اعتبارىاب البنيويةمن الشكمية إلى  انتقائيةوعموما تعتبر حمقة براغ مرحمة 

             .تحول

 "البنيويةومن خالل ىذا يمكن عد بدايات السبعينيات من القرن الماضي فاتحة عيد  

العمل األدبي نصا مغمقا عمى نفسو، لو نظامو الداخمي  نأ يرى ،3"التي تعد منيجا وصفيا

                                                           
 .911 :ص ،9111 ،9ط ،لمطباعة، القاىرة نبيل راغب: موسوعة النظريات األدبية، دار نوبار  1
 .991 :: اشكالية المصطمح في الخطاب النقدي العربي الجديد، صوغميسييوسف  ينظر:  2
 ،9األردن ط - عماد عمي سميم الخطيب: في األدب الحديث ونقده، دار المسيرة لمنشر، عمان 3 

 .981: ، ص9111
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الذي يكسبو وحدتو وىو ذلك النظام الذي ينشأ من خالل العالقات التي تبنى بين كمماتو 

م الذي درس F.Saussuse" 9191" "دي سوسير فردينالدر"وتنتظم بنيتو ومؤسسيا ىو 

 ىوتطبيقيا عمالنظام الخطابي األدبي كنسق بدال من البنية من خالل دراسة نظام العالقات 

        .1"كل مالو عالقة بو: االنسان، والكون

من تناول المغة كموضوع مستقل " ىو أول F.Saussuses" "دي سويسر" أنأي  

ودراسة البنية في حد ذاتيا كنسق لمبحث العممي وفصميا عن كل ما يحيط بيا  يخضع

 مستقل عن أي مؤثرات خارجية.

ويرى فيصل األحمر أن تعدد الدراسات واتساع المدارس والروافد التي تفرعت عن 

البنيوية، أصبح ىناك اختالف في وجيات النظر مما أدى إلى سقوطيا وظيور من جعبتيا 

ومن بينيا  ،البنيوية دما بع ىما يسمالتي شكمت فييا بينيا ، مجموعة من النظريات

ويتضافر معيا في مسعى استكشاف  البنيويةالسيميائيات التي أصبحت نيج نقدي يعضد 

 البنيويةتسير مع بمعنى أن السيميائيات  ،2النص ودراستو عمى منطمقات األلسنية ومبادئيا

ىما بي وتستمدان مصطمحاتيا من نفس المصدر ومرددعمى نيج واحد في دراسة النص األ

 إلى أصل واحد ىو األلسنية ومبادئيا.

                                                           
 .998 ص: ،النقدي العربي الجديدشكالية  المصطمح في الخطاب إ يوسف وغميسي: 1
ص:  ،9،9191ط ، ، منشورات االختالف، الجزائر العاصمةفيصل األحمر: معجم السيميائيات  :ينظر 2

191-191. 
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تعتبر السيميائيات عمم حديث النشأة كان متناثرا منذ األزل في التراث الغربي والعربي 

تشارل "واألمريكي "  F.de Saussure" " فردناند دوسير "وقد أسيم في بزوغو السويسري 

ولوجيا" وقال بأن ي، فقد أطمق عمييا األول اسم "السم"Ch.S.Peirce" "سندرس بورس

"دي سوسير" ىو وكان  ،1" دراسة حياة العالمات داخل الحيات االجتماعية"ميمتيا ىي 

 الذي أرسى قواعد محكمة في النموذج المساني البنيوي.

يتبنونو ويسيرون عمى خطاه فقد أدرك منذ البداية أن العممية  سيميائيونفأضحى ال

التواصمية تتم عبر مجموعة من اإلشارات المغوية وغير المغوية، فالعالمة المغوية ىي الفكرة 

"  D.Saussure"  "دي سوسير"األساسية التي ساىمت في تشكيل السيميولوجيا وعبر عنيا 

 .2"وحدة أساسية في عممية التواصلأنيا مستودع من العالمات والعالمة "

 أي أن العالمة المغوية تضم العديد من اإلشارات التي تساعد في استمرار عممية التواصل.

مصطمح "السيميوطيقا"  افأطمق عميي" Ch.S.Peirceرس" "ي"تشارل سندرس بأما 

"sémiotique" الخاص العمم عمييا اصطمح الذي ي استمده ممن سبقو أمثال "جون لوك" ذال

 -األيقونات -رس" ىو التقسيم الثالثي لمعالمات يبالعالمات، فقد كان أكبر انجازا قام بو "ب

فالعالمة تعتبر عنده ىي مفتاح لكي يدرك اإلنسان معنى الوجود،  -الرموز -المؤشرات 

 .ادراك العالم ونقطة االنطالق التي يقيم عمييا تعريف كل عنصر عمى حدة

                                                           

 .91-91-91 :ص ،فيصل األحمر: معجم السيميائياتينظر:   1 
 .11 :ص :المرجع نفسو 2   
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أو ممموسة كما يعتبر  ةدر جموالمبدأ الذي يفرض نفسو عمى مجموعات العناصر، 

  .1اإلنسان ىو نفسو العالمة

رس" و ييادة كانت بين "بر إلى أن ال "نبيل راغب"كما ربط السيميوطيقا بالمنطق وأشار 

حين فقد كان "دي سوسير" متألقا في عمم المغويات في  ،"دي سوسير" دون أن يتفقا أو يمتقيا

 اتحدامعا إلى أن  االسمانوظل  ،س" في نفس الوقت يقيم دراساتو حول ىذا العممير كان "ب

، وبيذا استطاع ىذا العمم "الجمعية العالمية لمسيميوطيقا"بقرار من  "السيميوطيقية"تحت اسم 

أن يتغمغل في مختمف مجاالت األدب والفن والثقافة، بحكم أنيا مجاالت تتخذ من عالمات 

داع المسرحي والسينمائي ىيكال يمكن أن يشمل ثقافة متميزة، وتصمح باألدبي واال النص

 .2كمادة متعددة األبعاد لمدراسة والتحميل

، السردية اتسميائيالإلى تقسيمات عديدة نخص الذكر ب اتوعميو انقسمت السيميائي

ألجرداس جوليان "التي يرجع الفضل في ظيورىا إلى مدرسة باريس التي تأسست عمى يد 

وتالميذ غريماس: "ميشيل  ،"J.Curtis" "جوزيف كورتيس"وأيضا  ،"J.Greimas" "غريماس

ويرجع تسميتيا بمدرسة باريس اشارة  ،"كوكي" وآخرينو رول" و "جان كمود" بأريفي" و "شا

 .3إلى تصوراتيا النظرية والمنيجية والتطبيقية التي تصدر عن مرجعية تكاد تكون متطابقة

                                                           

 .111-111 :موسوعة النظريات األدبية، ص :نبيل راغب :ينظر  1  
 .111 :ص المرجع نفسو:  2 

 .11ي: أسئمة وأجوبة السيميائية السردية، ص: ر فزاأمينة  :ينظر  3 
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صعب من المسانيات وىو جانب الداللة فقد كرس ىؤالء جيودىم في دراسة منحى 

وقد كان رائد السيميائيات  لقواعد التي تتحكم في توليد النص،واستكشاف جميع القوانين وا

عمى الرغم من وجود مجموعة  ،السردية "غريماس" يشكل قطب الرحى بالنسبة ليذه المدرسة

الداللة  –إال أنو عمل بشكل بارز عمى تطوير ىذا االتجاه فقد شكل كتابو  ،من الباحثين

"  Greimas" "غريماس"الذي اعتبر المبنة األساسية ليذه المدرسة، فقد اىتم  -ويةبنيال

بالشروط الداخمية لممعنى في النص، ألن التحميل بالنسبة لو يجب أن يكون محايثا بحيث 

المعنى دون اعتبار لمعالقة التي قد يقيميا النص مع أي  يقتصر االشتغال النصي لعناصر

لبنية السردية والبنية وخمص في نظريتو ىذه إلى تحديد بنيتين لمسرد ىما: ا ،عنصر خارجي

اإلحدى وثالثين إلى ستة "  V.Propp" "فالديمير بروب "كما اختزل وظائف الخطابية، 

عمى االنسان فقط بل يتجاوزه  قويستبدل الوظيفة إلى العامل كون العامل ال ينطب ،عوامل

الذي أراد من خاللو أن  األنموذج العامميوجوىر العمل أنو توصل إلى وضع  ،إلى الحيوان

 .1يشمل جميع أشكال النشاط االنساني

                                                           
، 9، ط األصول القواعد والتاريخ، دار مجدالوي لمنشر، عمان السيميائية  :آن اينو وآخرون :ينظر  1

 .919-919ص: 



 ل األولـــــــــــــــــــــــــــــالفص
 ات النصيةــــــــالعتب

 
I. عتبة المصطمح 

 مفهوم البناء )البنية( (1
 الداللة (2
 السرد  (3
 البنية السردية (4
 العامل  (5
 الشخصية (6
 الخطاب (7
 النص (8

II. عتبة المنهج 
III. عتبة الكتاب 
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 عتبة المصطمح2

صبغة جديدة من المغة العممية، فعمد النقاد إلى االستضاءة من  91"شيد القرن 

العموم الغربية فطبقوا مناىجيم عمى النقد وفق نظريات لسانية جديدة، وتجمى ذلك من خالل 

الرموز، اعتبارىم أن النقد فنا ال يزري وييجن النص األدبي، ويعدون النص نسيجا قارا من 

ومما ال شك فيو أن يحمل الكثير من الدالئل واألسرار ومشحونة بالمعاني واألصداء الداللية، 

ىذه االستفاضة في المصطمحات والتعدد في القراءات عمى مستوى النص الواحد ترك 

الباحث يقع في مطب الفوضى والضبابية الستيعاب وفيم المصطمح السردي الذي يكون 

"كالسيميائيات السردية"  1ي جاءت متأخرة.ناىج النقدية وخاصة تمك التضمن منيج من الم

"La Semiologie Narrative"، ت مجال السرد ز التي استوت مناىجيا وأدوات تحميميا فغ

 .2"حتى يومنا ىذا

قف عمى عتبة المصطمح عند "عبد المطيف محفوظ" وقبل ىذا نومن ىنا ارتئينا أن 

 نعمد إلى ماىية المصطمح2

                                                           
موالي عمى بوخاتم2 مصطمحات النقد العربي السيماءوي، االشكالية واالصول واالمتداد،  2ينظر  1

 .91 2ص 5002، طدمنشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
 .502 2فيصل األحمر2 معجم السيميائيات، ص  2



........................................العتبات النصية...................2 الفصل األول  
 

14 
 

 صمحتترادف كممة اصطمح ومصطمح في المغة وىما مشتقتان من "اصطمح" وجذره  "

 1."مخصص ولكل عمم اصطالحاتو  شيءبمعنى )اتفق( واالصطالح ىو اتفاق طائفة عمى 

عمم من العموم وعمى حد تعبير  ما داخلونخمص إلى أن المصطمح ىو لفظ يعبر عن مفيوم 

 "الخوارزمي" المصطمحات ىي مفاتيح العموم.

يوظف عبد المطيف محفوظ جممة من المصطمحات التي تبدوا غامضة وتحتاج إلى 

التحميل ألنيا صعبة الفيم لدى القارئ وىذه طبيعة المسار الذي سمكو الناقد في كتابو 

البناء، الداللة، "ونالحظ أن ىذه المصطمحات قد أخذت منابيا في الحقل السيميائي، ومنيا2 

 .2"، النصلعامل، الخطابالسرد، البنية السردية، ا

جعميما عنوانا لمدراسة  يينوانطالقا من ىذا فالناقد يتناول بداية مصطمحين مركز 

وقبل أن نعمد في تعريفيما بالنسبة لمناقد نقف إلى تقديم  "البناء والداللة  "وجوىرىا أال وىما 

 مفيوم معجمي2

 

 

                                                           
ابراىيم مصطفى وآخرون2 المعجم الوسيط، المكتبة اإلسالمية لمطباعة والنشر والتوزيع، تركيا، دط،   1
 .250)مادة َصَمَح(، ص2  9ج

منشورات االختالف، -السرد عبد المطيف محفوظ2 البناء والداللة في الرواية مقارنة من منظور سيميائية  2
 .00-21 2ص ،5090، 9ط العاصمة، 
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  مفهوم البناء: -9

  لغة:

ناَء بنيًا وبَناًء وبَنى، مقصور، يض اليدم. بنى البًناُء البِ نقالبني  "ورد في لسان العرب 

  .1"والجمع أْبنيةٌ  اه والبناء المبني  وُبنيانًا وبْنَيًة وبنايَة وابتَناه وَبنّ 

 بمعنى أن2 البناء يقوم عمى المقابمة بين البناء واليدم.

 مفهوم الداللة: -2

ليو  دل  "وردت في معجم الوسيط لغة:  ونحوه2  بداللة2 أرشد ويقال دل و عمى الطريقعميو، وا 

، أي 2"وجمعيا دالئل ودالالت  المفظ عند اطالقو يقتضيووما  اإلرشاد سد ده إليو، والّداللة2

 الداللة مرتبطة بالتوضيح.

 لممفيوم االصطالحي فقد تعدد تعاريفو لممصطمحين )البناء، الداللة(أما بالنسبة 

إلى الداللة البناء باختالف النقاد وخمفياتيم ونستيل بالناقد "عبد المطيف محفوظ" الذي أسند 

من النص باعتبارىا مكونان داخميان يتوقف فيم النص الروائي من  يتجزأوجعميا جزء ال 

 خالل فيميما داخمو.

                                                           
 .960 2)مادة بني( ص 5،مج9بيروت، طر،دبن منظور2 لسان العرب، دار صاإ  1

 .512 2)مادة دّل( ص 9ج ابراىيم مصطفى وآخرون2 المعجم الوسيط،  2
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، "البحث"إن فيمنا لمبناء والداللة في الرواية ىو الذي سيحدد فيمنا لمرواية "قائال2 

فالبناء والداللة متغيرات ال يعرفان التحديد نفسو اذا نقال من حقل إلى آخر وىما عنصران 

داخميان في النص الروائي ويتحوالن وىما يرتبطان بالرواية، في اآلن نفسو إلى خطاب حول 

خارجين  نإلى خطاب نقدي، غير أن الحديث عنيما يحوليا إلى عنصريالرواية ومن ثمة 

 .1"أي إلى نظام لوصفيما

متمركزا بشكل كبير داخل محتوى الكتاب وفي نجدُه  "البنية"ذا عدنا إلى مصطمح ا  و 

بنية سردية، بنية مضمونة، البنية الضامة، بنية  "كال الفصمين يتكرر، في قول الناقد 

ما جاء بو في البداية من توضيح لمفيومو وادراج العنوان بو، وعمى  عمى خالف  "المجتمع

فمنيم من اعتمد ىذا االختالف تعددت صيغ التعبير عن البناء وتنوعت آراء النقاد حول 

 مصطمح "بنية" ومنيم من اعتمد مصطمح "بناء" ولكل واحد رؤيتو وتعريفو الخاص بو.

البنية "" عمى مصطمح البنية وزاوجيا بالداللة A.J.Greimas" "غريماس "فقد اعتمد 

عن  "J.Greimasفتحدث "غريماس "، مثمما ذىب إليو "عبد المطيف محفوظ"، "الداللية

السيمة والمحتوى أما بالنسبة لمداللة فيو يرى أنيا ال  البنية باعتبارىا توليفا بين المقوالت

 . 2"تستنبط إال من خالل االختالف والتقابل

                                                           
 .00 2عبد المطيف محفوظ2 البناء والداللة في الرواية ص  1

 .09 2ص 9161مارس  البنية الداللية، مجمة العالمات، 2أحمد الفوجي  2
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المعنى فإن البنية مجموعة من العناصر المتآلفة فيما بينيا تتميز بالنظام  ومن ىذا

 والتواصل.

" الذي استعمل أيضا مصطمح Roland Barther" "روالن بارت"ثم ننتقل إلى 

الداخمية وفق شروط ثابتة تتحكم فييا   "البنية" ويقصد بيا، كيان مستقل محكوم بعالقاتو

 "كمود ليفي شتراوس"وليس بعيدا عن ىذا المفيوم نجد  ،1"مكوناتو األساسية

"C.L.Strauss فالترابط  ،باعتبارىا تمتمك طبيعة منسقة "نيةبال"" وىو أول من تناول مفيوم

بين العناصر المكونة ليا يكون لدرجة يؤدي تغيير أي عنصر من ىذه العناصر إلى تغيير 

  .2"في جميع العناصر األخرى

أن البنية وحدة منسقة تتشكل من منظومة من العالقات وىكذا يخمص شتراوس إلى 

 المنظمة.

فسر مصطمح البنية بأنو يعني التركيز عمى  "Terry.Eagleton"."تيري إيجمتون"أما 

في مجموعيا الكتشاف رؤية المبدع ومن ىنا يتبين لنا أن ما ذىب إليو العناصر الداخمية 

 أن البنية كتمة من األلفاظ المتعالقة فيما بينيا."ايجمتون" في تفسيره 

                                                           
دمشق، دط،  ،العرب الكتاب في مناىج تحميل الخطاب السردي، منشورات اتحاد 2ينظر عمر عيالن  1

 .22 2ص
 2ص ،األردن، دط-، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع عماندبيمداخل في النقد األ 2طراد الكبيسي  2
69-65. 
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" الذي وقف عمى الداللة الشاممة لكممة Jean.Piager" "جان بياجيو"وكذلك نجد 

أن البنية تبدو بتقدير أولي مجموعة تحويالت تحتوي عمى قوانين كمجموعة "فقال2  "بنية"

دون أن تتعدى حدودىا أو  تقابل خصائص العناصر تبقى أو تغتني بمعبة التحوالت نفسيا،

 .1"جيةأن تستعين بعناصر خار 

ويتضح لنا من خالل ىذا المفيوم أن "البنية" عند "بياجيو" ىي وحدة العناصر  

 الداخمية التي تخضع لنظام وقوانين مميزة.

وليس بعيدا  "البنية"" مصطمح Albir.Soobre" "ألبيرسوبول"في حين يستخدم أيضا 

ان مفيوم البنية ىو مفيوم العالقات الباطنة، الثابتة، المتعمقة "يقول  عن التعريفات السابقة

وفقا لمبدأ األولوية المطمقة لمكل عمى األجزاء، بحيث يكون من الممكن فيم أي عنصر من 

عن الوضع الذي يشغمو داخل تمك البنية، أعنى داخل المنظومة الكمية  عناصر البنية خارجا

  .2"الشاممة

إلى العالقات التي تنشأ بين العناصر  "البنية"رد مفيوم  "ولبسو "ونخمص إلى أن 

 سماه بالمنظومة. الداخمية في ظل ما

 ، فالبنية عند النقاد الذين"البناء"يرادف مصطمح  "البنية"وخالصة القول مصطمح 

سبق ذكرىم ىي مجموعة من العناصر المتماسكة فيما بينيا بحيث يتوقف كل عنصر عمى 
                                                           

، 9>=5، 8، منشورات عويدات، باريس طوبشير أوبري  عارف منمين: تر ، بياجيه: البنيويةجان   1

 .>: ص
 . 73 :ص :;=5زكرياء ابراهيم: مشكلة البنية دار مصر للطباعة، مصر، دط   2
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 "البناء"ر ويتحدد من خالل عالقتو بمجموعة العناصر األخرى، أما مصطمح باقي العناص

"  وأورد مثاال لتوضيحو وىو André.CLERAMBARD" "أندري كميرا مبار"فقد استخدمو 

يعني تفتيتيا إلى قطع صغيرة، بل يعني تمييز عناصر  فتحميل السيارة ال"السيارة  مثال

بقية العناصر في جسم السيارة حتى يتسنى لنا المحرك، بعضيا عن بعض، وكذلك تمييز 

يساىم بو كل عنصر في تحقيق اليدف الذي  معرفة استخدام كل عنصر أو عمى األصح ما

صممت من أجمو السيارة، وىذا اليدف ىو الذي يضمن ترابط جميع العناصر المكونة لمكل 

 .1"أي البناء

التي يحكميا نظام وقانون  ونخمص إلى أن البناء ىو وحدة من األجزاء المتماسكة

 فتغدو في عالم النص.

ينشأ بعيدا عن البناء والنص ال " الذي Signification" "الداللة"أما بالنسبة لمصطمح 

البناء والداللة عنصران "بحيث لم يفصميما عبد المطيف محفوظ في تعريفو ليما بقولو 

 .2"داخميان في النص الروائي

مرتبطة بالبناء داخل الرواية أو النص محفوظ" عبد المطيف "وبذلك تكون الداللة عند 

يمكن أن نعرف الداللة "" T.Todorov" "ترفيتان تودوروف"الروائي وفي نفس السياق نجد 

                                                           
 .5 2ص ،9101البنيوية بين العمم والفمسفة عند ميشيل فوكوه، دار المعارف، دط، 2عبد الوىاب جعفر  1
 .00 2ص ،البناء والداللة في الرواية 2عبد المطيف محفوظ  2
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لمجموع مستعمميو إلى أمر كيان، يمكن أن يصير محسوسا وُيشير بذاتو بالنسبة  عمى أنيا

 .1"غائب

من خالل ىذا المعنى ىي الجزء الغائب أما الجزء الحاضر فيو يمثل األلفاظ  فالداللة

 الداللة.بينيما فيي ي "الدال" أما العالقة أ

" بمفيوم السيميوز Peirce" "رسيب"ومن جية أخرى ارتبط مفيوم الداللة عند 

"Sémiosis ى روابط إل" وىو مفيوم يشير من جية إلى القدرة عمى انتاج داللة ما استناّدا

صريحة ىي ما يشكل جوىر العالمة وشرط وجودىا ويشير من جية ثانية إلى سيرورة 

 .2"التأويل التي تعد إوالية ضمنية داخل سيرورة إلنتاج الداللة

جاىزة في ذاتيا دون تأويل وارتكاًزا عمى وحدة  ال تكونإلى أن الداللة  "بورس"يشير 

 العناصر والبنى داخل النص.

وذلك من خالل تحويمو من طابعو  "سيرورة إلنتاج المعنى"تعني  "الداللة"وبما أن 

المادي إلى أشكال مضمونية فإنيا بذلك تكون غير مفصولة عن حقل داللي غني بمفاىيم 

" الذي يصطمح L.Hjelmslev" "يالمسميف"متنوعة تشير إلى مفيوم واحد، فنجد من قبيل 

                                                           
أفريقيا الشرق، عبد القادر القنيني،  2تودورف وآخرون2 المرجع والداللة في الفكر المساني الحديث، تر  1

 .52 2ص 5000، 5طالمغرب، 

 5000، مفاىيميا وتطبيقاتيا، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، دط، سعيد بنكراد2 السيميائيات  2
 .925-929 2ص
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" مصطمح "االندالل" وكميا R.Barther" "روالت بارث"السميائية و بالوظيفةعمى الداللة 

 .1مفاىيم تشير عمى سيرورة والشروط التي تنتج ضمنيا اآلثار المعنوية

" فنجده بُصور مختمفة في متن Narrationالسرد ""أما اذا انتقمنا إلى مصطمح 

عبد "رف ، وقد ع"ومشاريع سردية، بنيات السردية، الشكل السرديكالمشروع سردي، "الكتاب 

بأنو ينتج الحكي والخطاب مًعا وىو معادل لمتمظير المغوي الذي  "السرد" "المطيف محفوظ

  .2"يضم في نفسو اآلن الحكاية وشكل حكييا وىو تمظير يخضع لفعل واقعي أو خيالي

 وبذلك يكون السرد عنده الكيفية التي تروى بيا الحكاية سواًءا أكانت واقعية أو خيالية.

ذا عدنا إلى تعاريف  " المختمفة نجد أيسر تعريف وأشممو عند Narration" "السرد"وا 

السرد تحممو المغة المنطوقة أم شفوية ويمكن أن يكون في "بقولو  "R.Barther"روالن بارت 

  .3"السينمااألسطورة والحكاية الخرافية وفي 

 المعرفة التي يممكيا عنن فيترجم ومن ىنا فالسرد ىو أداة لتشخيص رغبات االنسا

 طريق السرد.

                                                           
 .929 2ص سعيد بنكراد2 السيميائيات، مفاىيميا وتطبيقاتيا،ينظر2   1

 .20-520-20-20 2عبد المطيف محفوظ2 البناء والداللة في الرواية، ص  2
النقد األدبي العربي الحديث، دار الصفاء لمنشر ي2 المصطمح السردي في جأحمد رحيم كريم الخفا  3

 .01-00 2ص 5095، 9والتوزيع عمان ط



........................................العتبات النصية...................2 الفصل األول  
 

22 
 

عندما رأى أن القضية الجوىرية في السرد تكمن في  "ىايدن وايت"وقد نّبو الناقد 

 ما نريدهكيفية ترجمة المعرفة إلى أخبار، فاإلجراء المسمى بالسرد يعمل عمى صياغة 

 .1بصورة تتجاور حدود المغة

يتضمن عروضا ألفعال وأحداث "بأنو  "السرد" "J.Genette" "جيرار جينت"ويرى 

ىي التي  تشكل السرد بمعناه الخالص فيو ينظر ليذه األحداث بأنيا مجرد اجراءات مرتبطة 

، كما استخدم مصطمح السرد 2"ي وتعرض بواسطة المغة المكتوبةمبالمظير الزمني والدرا

  .3المغوي لمتوالية من األحداث داخل النص السرديإلى العرض  لإلشارة

عبارة عن تصرف السارد في عرض المادة  "جينيت"يكون السرد عند ومن ىنا 

 الحكائية وتحكمو في تقديميا.

ويعتبر مصطمح )السرد( أحد فروع البنيوية الشكالنية، قد تنامى عمى يد دارسين 

الذي يعده البعض أول مستعمل مصطمح "ناراتولوجي"  "Todorov" "تودوروف"منيم بنيويين 

 السرد( ونتيجة لمتأثر بالتيارات الفكرية ونقديو حدث تطور عمى مستوى الدراسات)عمم 

                                                           
 .292 صأحمد رحيم كريم الخفاجي2 المصطمح السردي في النقد األدبي العربي الحديث 2 ينظر  1

محمد معتصم وآخرون، الييئة العامة  2تر –بحث في المنيج  –جيرار جينيت2 خطاب الحكاية   2
 .60-21 2ص ،9112، 5لممطابع األميرية، ط

 2ص ،9110 ،الييئة المصرية المعاصرة لمكتاب، دط ،أيمن بكر2 السرد في مقامات اليمداني ينظر2  3
06. 
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 " Actaur" وكان من منطقاتو مفيوم الفاعل "Greimas" "غريماس"ية عمى يد دالسر 

 .1بوصفو وحدة بنيوية صغرى يقوم عمييا السرد

السرد بقولو الخطاب السردي ذو طبيعة مجازية  "Greimas" "غريماس"كما يعرف 

  .2تنيض الشخصيات بميمة انجاز االفعال فيو

تمارسو الشخصيات من  بمعنى أن السرد عند غريماس ارتبط بالخطاب وجوىره قائم عمى ما

 أفعال فيو يعتمد عمى فعل المرسل أي السارد والمرسل إليو.

بقولو "الوظيفة السردية تعني أن فعل  " عرف السرد P Ricoeurبول ريكو "أما 

 .السرد ىو فعل كالمي يشير إلى مايقع خارج ذاتو

 .3فالفعل السردي فعل كالمي تمارسو الذات لتترجم ما حوليا"

جيرار "ومن خالل ىذه التعاريف نستنتج أن "عبد المطيف محفوظ" قد سار في نيج 

وذلك من خالل اعتبار السرد الطريقة التي تنقل لنا الحكاية عن طريق شخص معين  "نيتيج

وقد تكون ىذه الحكاية حقيقة أو خيالية كما ربطيا أيضا بشكل كبير بالحكاية وذلك متمثال 

                                                           
 .92 2ص ،عبد الرحيم الكردي2 البنية السردية لمقصة القصيرة 2ينظر  1
، الدار العربية لمكتاب، تونس، "نظرية غريماس"محمد الناصر العجمي2 في الخطاب السردي  2ينظر  2
 .29-02 2، ص9110 ،9ط
 5ط ،فالح رحيم، دار الكتاب الجديد :بول ريكو: الزمان والسرد، التصوير في السرد القصصي تر  3

 .53 :ص ،:633
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بأنو ينتج الحكي والخطاب مًعا وىو معادل لمتمظير المغوي الذي يضم  السرد ىو"في قولو 

 .1ية وشكل حكييا وىو تمظير يخضع لفعل واقعي أو خيالي"في نفسو اآلن الحكا

فنجدىا عند عبد المطيف محفوظ قد نالت  "البنية السردية"أما اذا انتقمنا إلى مصطمح 

وتتبع ىذه االزدواجية المنسجمة من "حظوتيا بين صفحات الكتاب وقد رد ماىيتيا بقولو 

  .2"تواجد وترابط حكايتين أو بنيتين سرديتين

ع بين لنا أن الحكاية ىي البنية السردية فمن الممكن أن نقول حكاية ىذا الموض وفي

 .أو بنية سردية وتعرض مفيوم ىذه األخيرة إلى مفاىيم متنوعة

بخالف روالت بارت  الحبكة" البنية السردية ىي مرادفة Forsterفعند فورستر "

"R.Barthes مان والمنطق في ز والسبية أو ال" الذي تعني عنده التعاقب والمنطق أو التتابع

" فتعني عند البنية السردية الخروج عن Audin Muir" "أوديت موير"النص السردي، أما 

 .3"التسجيمة إلى تغميب العناصر الزمانية أو المكانية عمى اآلخر

والخالصة أن مفيوم البنية السردية يتباين من ناقد إلى آخر وذلك يرجع إلى نوع 

السياق الذي وضع فيو المصطمح "فعبد المطيف محفوظ" استعمل مصطمح "الحكاية" لتدل 

عمى "البنية السردية" وذلك لغرض تحميل الحكاية ووضع المتمقي في الصورة وليس بعيدا عن 

                                                           
 .20-520 -20-20 2عبد المطيف محفوظ2 البناء والداللة في الرواية، ص  1
 .20 2صالمرجع نفسو ،  2

 .290 م، ص5002، 0البنية السردية لمقصة القصيرة، مكتبة اآلداب، القاىرة ط 2عبد الرحيم الكردي  3
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يف محفوظ" قد وظف مصطمح "العامل" ويرى أنو يختمف عن الحكاية نجد أن "عبد المط

فالعامل يتحدد في "وسيأتي تعريفو ليا بعد ىذا المصطمح، الشخصية في معناىا التقميدي، 

تتطمب  المستوى الماوراء لغوي باالستناد إلى بنية التواصل التي تفرض وجود رسالة ما

لتتنوع ىذه العوامل األساسية بالنسبة  يتطمب ذاتا وموضوًعا، مرسال ومرسل اليو، بقدر ما

لمرسالة ... من ىنا نفيم الطابع المنطقي لمعامل وقدرتو عمى صنع مجمل الشخصيات التي 

ليست في حقيقتيا سوى صنف من الممثمين الذين تتمظير عبرىم العوامل ذلك أن العامل 

 .1"يرتبط بالتوزيع الوظيفي الكمي لمنص

مطيف محفوظ يوضع في خانة الماوراء لغوي بمعنى فالعامل حسب الناقد عبد ال

تستدعيو الرسالة من عوامل كالمرسل،  داللي ويرتبط بالتوزيع الوظيفي لمنص من خالل ما

 المرسل إليو الذات ... إلخ.

" في توظيفة لمصطمح Greimas" " وبيذا يكون الناقد ساَر عمى نيج "غريماس

شكمي بغض النظر عن أي استغالل وحدة تركيبية ذات طابع  "العامل الذي حدده عمى أنو 

  .2"إيديولوجي داللي أو

                                                           
 .62-66 2عبد المطيف محفوظ2 البناء والداللة في الرواية، ص  1
لمطباعة والنشر، بيروت،  محمد مفتاح2 تحميل الخطاب الشعري، استراتيجية التناص، دار التنوير  2

 .925 2، ص9102، 9لبنان، ط
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العامل قد يكون فرديا أو جماعيا كما يمكن أن يكون مجردا مشيئا أو "كما يرى أن 

 .1"تموضعو في المسار المنطقي لمسرد مؤنسا، بحسب

قد تجاوز مفيوم الشخصية إلى مفاىيم  "Greimas" "غريماس"ومن ىنا نرى أن 

ل الشخصية بالعوامل أو الفواعل أو اعل والممثل والعامل وعدل واستبدلسانية جديدة كالف

 الحوافز. 

 "R.Barthت" ""روالند بار  و " VProp " ""فالديمير بروب ما عرفووىذا عمى غرار 

في تعاريفيم لمصطمح  Todorov"2" "" و"تودوروفPH.Hamon" "و"فيميب ىامون

عمى أنيا تتمظير مباشرة في الخطاب " محفوظ"شخصية"، فقد عرفيا الناقد عبد المطيف 

  .3"كما أنيا صنف من الممثمينتقوم بيا لموظائف التي  ونحددىا وفقا

عمى فقد جاء مصطمح الشخصية ضمن تعريفو لعامل، وقد غمب استخدام العامل 

في2 يتمظير العامل المساعد، العامل المعارض، العامل  الشخصية في متن الكتاب متمثال

 .4الذات، عامال مراسال

                                                           
رابطة كتاب  ،إلبن ىدوقو - غدا يوم جديدالشتغال العالمي دراسة سيميائية السعيد بوطاجين2 ا  1

 .296 ص ،5000 دط، االختالف، الجزائر،
 .12 2ص ،9100دط، ابراىيم حمادة، مكتبة األنجمو مصرية، قاىرة، 2تر ينظر ارسطو2 فن الشعر،  2
 .262عبد المطيف محفوظ2 البناء والداللة في الرواية، ص  3
 .992-902-952-60 2ص ،المرجع نفسو ينظر2  4
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بروب  أما مصطمح الشخصية فيعني كل مشارك في أحداث الرواية أما فالديمير

V.PROP  التي تساند إلييا بصفتيا واستنتج من  بالوظيفةأن الشخصية تحدد "فيو يقول

غيرة ىي أسماء تدراستو لمجموعة من القصص أن ثوابت في السرد ىي الوظائف الم

 .ومنو فالشخصية عنده تبرز من خالل وظيفتيا "وأوصاف الشخصيات

 1"نتاج العمل التأليفي"" إلى اعتبار الشخصية R.Barthes" ث"بار ونالد ر "ويذىب 

" يرى الشخصية مع صنع وتجسيد خيالي تدل عمييا التعبيرات والوظائف بمعنى أن "بارث

قضية لسانية "" إلى أن الشخصية Todorv" "تودورف"المستخدمة في الرواية ويذىب أيضا 

  2"فالشخصيات ال وجود ليا خارج الكممات ألنيا ليست سوى كائنات من ورق شيءقبل كل 

كان تعريفو لمشخصية مطيف محفوظ ونستنتج من خالل ىذه التعريف أن عبد ال

 " متمثال في أن الشخصية تبرز من خالل وظائفيا.prop" "مماثل لتعريف "بروب

ان البناء والداللة "" فقال discoursتطرق عبد المطيف محفوظ إلى مفيوم الخطاب "

عنصرين بنيويين يشكالن الخطاب كما أن الخطاب يرتبط بالسطح ألنو موجود في مستوى 

                                                           
، 9حميد لحميداني2 بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط  1

 .252 ، ص9119

 .019 2، ص5001 5دار شروق الجزائر، طصالح مفقودة2 المرأة في الرواية الجزائرية،   2
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التمظير المغوي نفسو الذي ُيعطي مباشرة خالل القراءة فيو ُيجسد المواد الداللية وكذلك 

 .1"ينطمق من البنية العميقة ويحددىا

المغوي الدال. وعند التتبع  األداءوبذلك يكون الخطاب عند "عبد المطيف محفوظ" ىو 

 ""غريماس محفوظ يماثل إلى حد ما ذىب إليو نجد أن مفيوم الخطاب عند عبد المطيف

"Greimas 2"نص قوليأن الخطاب ىو "" في قولو.  

 أن الخطاب ىو متوالية من الجمل المشكمة لرسالة يقوم التبميغ عنيا.بمعنى 

" الذي يرادف الخطاب F.D.Saussure" "كما نجد أيضا "فردينالند دي سوسير

المغة كما ُيسمونيا تعد شيئا "لمكالم ويعارض المغة وفرق بين المغة والخطاب في قولو 

اجتماعيا يمتمكو المجتمع بأسره أما الخطاب فيعني بالنسبة إليو منجز فردي فالمغة وسيمة 

 .3"ممكنة بينما الخطاب يؤخذ عمى أنو أنشطة وممارسات فعمية اتصالية

                                                           
 .22.  00 2عبد المطيف محفوظ2 البناء والداللة في الرواية، ص  1
السمطة، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات عبد الواسع الحميري2 الخطاب والنص. المفيوم  العالقة   2

 .950 2ص ،5000. 9ط ،والنشر والتوزيع، بيروت لبنان

صالح القرماوي وآخرين، الدار العربية لمكتاب  22 دروس في األلسنية العامة ترفردينالد دي سوسير  3
 .251 ص ،9102 ،ليبيا
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" فقد عرف الخطاب من منظور مختمف لو E.Benveniste" "يل بنفستأما "إيم 

الممفوظ "أبمغ األثر في الدراسات األدبية التي تقوم عمى دعائم لسانية، فالخطاب عنده ىو 

  .1"منظور إليو من وجية آليات وعمميات اشتغالو في التواصل

" فيجد أن الخطاب عبارة عن H.Pari" "أما "ىارمان باري أي الخطاب عنده قائم عمى التمفظ

 .2رىين الموقع الذي يحدده السياق ونتيجة الخطاب شيءنص موجو بسياق فيو يرى أن كل 

ونستنتج مما سبق أن الخطاب ىو الكالم الممفوظ الدال الذي يتجاوز الجممة الواحدة  

واألفكار التي كما تشير التعاريف السابقة أنو مجموعة دالة من األداء المفظي، إلى النص، 

ومن الالفت في ىذا السياق أن النص يضميا النص وتعبر عن رؤية ليا غايتيا الخاصة، 

الخطاب "يميزون بين مصطمحي  كان المنطمق فنصادف كثيرا من النقاد والباحثين ال

بنية "2 "عبد المطيف محفوظ"ومنو فالنص عند  ،3"تودوروف"،  "جينيت"ومنيم  "والنص

تحققو المادي المتميز الذي  ال يعرفمجردة تجد أساسيا في الواقع المادي الذي انتجيا فيو 

  .4"فضل شكل تمظير المغويبيجعمنا نصفو إال 

 أي أن النص ذلك الشكل الذي يتفاعل مع الواقع ويبث فيو فيو يتأثر ويؤثر.
                                                           

 9112 ،0ط ،تحميل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروتعن إميل بينفست،  2سعيد يقطين 1
 .91 2ص

  .950 2الخطاب والنص صعن ىارمان باري، عبد الواسع الحميري،  2ينظر 2

ري، مؤسسة المختار بحسعيد حسن  2مدخل إلى عمم النص مشكالت بناء النص، تر 2الفيستأز ينظر2 3
 .01 2ص 5000، 9ط،لمنشر والتوزيع، قاىرة 

 .02 2عبد المطيف محفوظ، البناء والداللة في الرواية، ص 4
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الداللي في  لعبد المطيف محفوظ مع أصحاب االتجاه االتفاقفيكذا تظير لنا أوجو 

من عمماء لغة النص الذين وجيوا انتباىيم إلى دائرة مشكمة "السمات  فكثير، مفيوم لمنص

يعرف النص عمى أنو بنية سطحية "" الذي F.Dyck" "الداللية وبنية النص" ومنيم "فان دايك

ويرى أن النص يجب أن يكون في آن واحد نتاجا لفعل ولعممية  ،توجييا بنية عميقة داللية

  .1"انتاج من جية

 ص منطمقو الواقع ومرده إليو.يضا عند عبد المطيف محفوظ أن النوىذا ما نجده أ

 ."Isotopie" *مصطمح التناظر أما "غريماس" فقد استعمل

عناصر التماسك وحدد النص من خالل عالقات التناظر الداللي التي تشمل عمى 

حالة )النصية، المقامية( باإلضافة إلى والتكرار )المفظي، المعنوي( واإل داللي(-)نحوي

  .2السياق، وتكمن أىمية التناظر الداللي في تحقيق العالقات النصية في النص

                                                           
 .01 2سيالف، مدخل إلى عمم النص، صزتأ  1

بمعنى سيمات سياقية في النصوص وبذلك ينشأ دور أساسي لمتناظر الداللي في التقسيم  2*التناظر
السيمي األحادي لوحدات المعجم المحتمل تعدد سيماتيا تتكون من خالل الظيور المتكرر لسمات داللية 

يرات )أي ليس سمات سياقية فقط( في النصوص تنقسم فييا السمات المتعددة والتكافؤات المتعددة كتعب
 .غير تنصيصيو )الوحدات المعجمية( إلى سمات مطردة متداخمة في عممية التنصيص وفي حركة الفيم

جامعة محمد خيضر بسكرة .  -تحريات في داللة النص وتداولو –فييمة لحموحي2 عمم النص  ينظر2  2
 .555 2ص ،الجزائر، العدد العاشر
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تنظر إلى النص عمى أنو جياز "" J.Kristiva" "ومن جية أخرى نجد "جوليا كريستيفا

إلى يعيد توزيع نظام المسان عن طريق ربطو بالكالم التواصمي راميا بذلك ر لساني عب

  .1"اإلخبار المباشر مع مختمف أنماط الممفوظات السابقة والمعاصرة

وجا فحسب بل دليال منفتحا، متعدد الدالالت كما ُينظر إلى بمعنى أن النص ليس منت

قراءاتو  تقال عنو أنو توج الذي النص من حيث انتاجو كنص يتشابك مع باقي النصوص

التي  9106بتصور سميائي، وأن انحصاره في الرواية يعود لدراستو األكاديمية األولى سنة 

البحث عن وليد مسعود" ودرسيا وفق  را "بابراىيم ج ار روايات جباعتمد فييا عمى احدى 

 .2"قريماسلمنيج 

تجمى بقوة ضمن مؤلفو "البناء والداللة في الرواية" مقاربة  ومن المالمح األخرى ما

يج السيميائي الدراسة يتضح لنا أنو اتخذ المن من منظور سيميائية السرد وانطالقا من عنوان

انتقمنا إلى متن المؤلف نجد أن الفيرس مسمسل عمى العناوين التالية2  لتحميل روايتو واذا ما

ة، النموذج العاممي، المرسل والمرسل إليو، المساعد البنية العميق"مفيوم مستويات 

 .3"والمعارض، الممثمون واألدوار، الذات والموضوع ... إلخ

                                                           
 .91 2ص 9119 ،5ط  ،المغرب –فريد الزاىي، دار توبقال لمنشر  2عمم النص، تر 2جوليا كريستيفا  1
 9االتجاه السيميائي في نقد السرد العربي الحديث منشورات صفاف االردن،ط 2محمد فميح الجبوري  2

 .910 2ص ،5090

 .1-0 2ص ،في الرواية البناء والداللة 2عبد المطيف محفوظ  3
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ومن ىنا يتبين لنا أن الباحث قد اتبع المنيج السيميائي في تحميمو ألن كل ىذه 

المطيف المفاىيم تتضمن في التحميل السيميائي إذا رجعنا إلى النموذج العاممي نجد أن "عبد 

محفوظ" قد استند إلى النموذج الذي وضعو غريماس لمتحميل يقوم عمى ستة عوامل تأتمف 

 .في ثالثة عالقات

 المرسل   الموضوع    المرسل

  المعارض   ذات      المساعد

 .1"جين )الموجو والمضاد( معززة بالممثميننقدم الخطاطة العاممية لمبرنام"سوف فيقول 
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 المنهج: عتبة

يعد المنيج من المسائل الجوىرية التي تأدي في صدارة الطرح النقدي باعتبارىا 

مسألة جوىرية مرىونة بما حققو العصر من انجازات نقدية واسعة وبيذا يحدد المنيج النقدي 

طريقة التعامل مع الظواىر األدبية وىو أساسا يعتمد عمييا لموصول إلى ُمبتغاه وقد تكون 

 الركائز أصمية أو غربية.ىذه 

ومنو يعرض الناقد "عبد المطيف محفوظ" منذ البداية إلى المنيج الذي يستمد ويستند 

بقولو "قبل شروعنا في تحميل الرواية  إلى فرضيات التحميل السيميائي حيث يوضح منطمقاتو

إلى تقديم بعض المالحظات األولوية التي حاولنا من خالليا أن نطرح الصعوبات التي 

  .1السيميائي" تكتنف التحميل

سيميائيات السرد االنحياز في تحميمنا ليذه الرواية إلى  وأيضا في نص قولو "فقد أثرنا

  .2"اء الداللة في ىذه الرواية المركبةعمى اعتبار أنيا مالئمة أكثر بشل بن

وبذلك يتضح أن المنطمق األساسي الذي اتبعو "عبد المطيف محفوظ" في تحميل 

الرواية البحث عن وليد مسعود ىو التحميل السيميائي السردي ويظير ذلك جميا في مقدمة 

                                                           
 .>8 :ص، في الرواية البناء والداللة 2المطيف محفوظعبد   1
 .87ص  :المرجع نفسه  2
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د كان تقريب الكتاب حيث صرح عبد الرحيم جيران عن أىمية الكتاب الذي جاء بو قائال "فق

 .1المقاربة السيميائية من القارئ وضبط مفاىيميا وآليات اشتغاليا ىو ىدف الكتاب"

ة بقد انحاز في آخر المطاف إلى اختيار المقار "محفوظ كما ذكر أن عبد المطيف 

 .2"الزللالسيميائية ألنو رأى فييا أنيا عاصمة من 

في كتابو فصال كامال يتحدث  وفي نفس السياق نجد "محمد فميح الجبوري" قد تناول

واحد ىو  شيءنقاد ومن بينيم عبد المطيف محفوظ، وىذا إن دل يدل عمى عن مجيودات ال

سيميائي سردي باإلضافة إلى اعتماده المربع السيميائي في كتابو متخذا مبدأ أن منيجو 

في قول عبد المطيف محفوظ "ولكي نوضح جّيدا  نا بو "غريماس"جاء التناقض وىذا ما

 .3ِسْريان البرنامجين المتضادين نستعيد تمك المربعات"

" Greimasثم قام بوضع المربع وبين عميو المضادات وىذا ما كان عند "غريماس" "

-ومن المالحظ أن عبد المطيف في كتابو قد استعان بمصطمحات سيميائية منيا "العامل

 .4البنية العميقة"-البنية السطحية-الذات-المرسل

 

                                                           
 .96 2ص ،البناء والداللة 2المطيف محفوظ عبد  1
 2 الصفحة نفسيا.المرجع نفسو  2
 .12 2ص 2المرجع نفسو  3
 .905-909 2ص 2مرجع نفسوال  4
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وىذه مصطمحات التحميل السيميائي كما أن عبد المطيف محفوظ قد استند أيضا إلى 

"وقد صرح في لقاء لو أن ىذا اإلنجاز أي " G.Genette"جيرار جنيت" " مفاىيم ترجع إلى

المحدد من قبل "جيرار  االتجاه البويطيقيقد تزامن مع "البناء والداللة في الرواية"  الدراسة

 .Figures3"1كتابو الذي نال شيرة في تمك الفترة " " بخاصة فيG.Genetteجنيت" "

 أيضا من جيرار جنيت. استفادوىذا يدل عمى أن عبد المطيف قد 

أما إذا عدنا إلى قائمة المصادر والمراجع نجد الناقد قد اعتمد إلى حد كبير في 

دراستو عمى المصادر الفرنسية دون العربية ومنيم "في المعنى لغريماس" و"خطاب الحكاية" 

 2جنيت" باإلضافة إلى اعالم بارزين "تودوروف وباختين وبروب""لجيرار 

كما نجده في كل مرة يكرر كتاب في المعنى لغريماس الذي ُيمثل القاعدة في مجال  

السيميائيات السردية وىذه اإلشارة العامة لممنطمقات المنيجية في كتاب "البناء والداللة في 

تدل عمى أنيا مضبوطة بقواعد المنيج السيميائي السردي الذي تسند في جميا  الرواية"

 لغريماس.

 

 
                                                           

 .22 ص،مارس 5صحيفة الراكوبة،األربعاء نقاد العرب يعانون من فصام فكري،ال2محفوظعبد المطيف   1
 .001 2ص البناء والداللة في الرواية، 2عبد المطيف محفوظ  2
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 الكتاب: عتبة

صدر كتاب "البناء والداللة في الرواية" عبد المطيف محفوظ عن الدار العربية لمعموم 

ويحتوي الكتاب عمى ثالث مئة واحدى عشر صفحة تتصدرىا مقدمة  –بيروت  -ناشرون 

وفصمين تناول الكاتب من خالليا مجال نظري وىو "البناء والداللة" ومجال تطبيقي وىو 

 في رواية "البحث عن وليد مسعود".البناء والداللة 

حيث قام الناقد بوضع القارئ في الصورة بقولو "ارتأينا لكي نمكن القارئ من رؤية 

دقيقة إلى بناء الرواية وتكون دالالتيا وتنامييا عمى نحو منسجم وتقريب المقاربة السيميائية 

 .1منو"

ويندرج كتاب البناء والداللة في الرواية ضمن الدراسات النصية التطبيقية التي تسعى 

إلى تقريب المقاربة السيميائية وتمكينو من ضبط مفاىيميا وآليات اشتغاليا بشكل جيد من 

 خالل مواجيتو المباشرة لمنصوص.

 

                                                           
 .52 2، صفي الرواية البناء والداللة 2المطيف محفوظعبد   1



 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
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 تمهيد:

يعتبر فعل القراءة نشاط ذو طبيعة حرة، ذلك أنيا ترتبط أساسا بفعل التحميل والتأويل 

الذي يفتح آفاق كبرى لمداللة فقد تغيرت المفاىيم واألطر، وتبدلت النظرات وتعددت القراءات 

الفمسفية وأصبحت النظرة المعاصرة النتشار الثقافات وتعدد الوسائل والطرق والنظريات 

ت العوالم الظاىرة والقراءات السطحية فأخذت ز مغايرة تماًما لما ىو سائد في الماضي فتجاو 

 تبحث في أعماق النصوص انطالقا من السطح ووصوال إلى الداللة.

ذا رجعنا إلى متن الكتاب متتبعين خطى   لفحوى وفي تطبيق "عبد المطيف محفوظ"وا 

ل تحميمو لمرواية بعنوان "البنيات المحايثة يلذي سبق ذكره ىو "البنية" نصادفو استالمصطمح ا

أول خالل في رواية البحث" عن وليد مسعود، متضمنا فيو المالحظات األولوية التي تدرج 

  .1جممة بدأ بيا "عبد المطيف محفوظ" ىي "ارتباط البنية العميقة بالبنية الداللية"

بران من المنطمقات الجوىرية في التحميل السيميائي لمنصوص وكمتا المصطمحين يعت

نجد الناقد بدأ بحثو عمى المستوى السطحي وقد نص قولو "أنيينا ىذا  وفي ىذا الصدد

  .2المدخل العام بتقديم الشكل العام لمنحو السردي السطحي"

حيث تكون ثم ينتقل إلى المستوى العميق الذي يشكل جذًرا مشتركا والمستوى األول 

  السردية داخل المستوى العميق منظمة.
                                                           

 .15 :ص البناء والداللة في الرواية، :عبد اللطيف محفوظ  1
 .47 :ص :المرجع نفسه  2
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وربطيا  "محفوظ"عبد المطيف وبناًءا عمى ما سبق في مفيوم البنية التي تناوليا 

بالداللة واعتبرىا عنصر داخمي مرتبط بالرواية، فالناقد خالل تحميمو لمرواية يحاور مصطمح 

يستجيب لطبيعة الرواية، ونجد  بشكلالبنية داخل الرواية من خالل تطبيق مفيوم المقاطع 

الناقد قد جعل مصطمح "البنية" داخل الرواية من خالل تحميمو القائم عمى "البنية السطحية 

 .1"لمنص الروائي والبنية العميقة المشكمة لمبنية الدالة

ذا رجعنا إلى مفيوم المقاطع نجد أن الناقد قام "بتقطيع البناء الداللي لمنص الروائي ا  و 

 .2تقضيو طبيعة الرواية" الوصول أو لمكشف عن الداللة الكمية بشكل مناسب وىذا مابيدف 

شكل البنية تفالمقطع ىو "وحدة لغوية عمى حد تعبير "غريماس" وبتعالق المقاطع ت

 .3وتتالحم باعتبارىا وحدة من العناصر الدالة"

"السردية ومستويات ويعزز ىذا المعنى الدكتور "عقاق قادة" في رسالة تحت عنوان 

يمو الشروط ييصرح "أن غريماس خالل تعاممو مع النصوص  التحميل السيميائي لمنصوص"

 .4الداخمية التي يستخرج منيا المعنى من خالل شبكة العالقات القائمة في صمب النص"

سبق نجد أن مفيوم البنية كمصطمح وتطبيق قد تحكم فيو الناقد  وانطالقا من كل ما

نوان البحث عمى "البناء والداللة" وعند الولوج إلى متن البحث نجده استعمل ع إذ يشير
                                                           

 .41:، صالبناء والداللة في الرواية :عبد اللطيف محفوظ  1
 .الصفحة نفسها :المرجع نفسه  2
 .الصفحة نفسها :المرجع نفسه  3
)سيمياء السرد الغريماسية نموذجا(،  عقاق قادة: السردية ومستويات التحليل السيميائي للنصوص  4

 .222 جامعة سيدي بالعباس، الجزائر، ص:
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مصطمح البنية وذلك يوحي إلى االختالف وعدم االلتزام بمصطمح واحد أو العتبار الناقد 

مصطمح البنية مرادف لمبناء مثمما انحازت إليو الناقدة "نجوى القسنطيني" واعتبارىا البناء 

 .1تصير عناصر النص"يتميز بالكمية التي 

وبذلك يكون الناقد عبد المطيف محفوظ في اعتماده مصطمح البناء في العنوان يبحث 

الداللة عن البناء، ألن الرواية تبوح بداللتيا أثناء تشكيل عن سمة الشمول دون أن يفصل 

 الخطاب ومن ثمة يصبح البناء داال.

ذكره بأنيا أما إذا انتقمنا إلى "الداللة" التي عرفيا "عبد المطيف محفوظ" فيما سبق 

 .2متصمة مع البناء وتعتبر عنصر داخمي"

 وبما أن الداللة ال تتشكل إال أوان اشتغال العناصر والبنى التركيبية المغوية داخل النص.

استنطاق البنية بحثا عن فنجد الناقد "عبد المطيف محفوظ" وىو يحمل الرواية يقوم ب

الداللة المناسبة في نص قولو "إن عدد من البنيات الجزئية المشكمة ألكوان داللية صغرى، 

 .3تساىم بشكل فعال في إعطاء الداللة الكمية تميزىا ومعناىا العميق"

                                                           
"، الجميورية التونسية، إبراىيم درغوثيالبناء الفني وداللته في "رواية القيامة ... اآلن : نزيهة الخليفي  1

 8002-8002العربية، جامعة تونس، والحضارةكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، قسم المغة واآلداب، 
 .41 :ص

 .03 :البناء والداللة، ص :عبد اللطيف محفوظ  2
 .41 :ص :المرجع نفسه  3
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ال إلييا وليد قائ اي َيْصُبو التوأثناء تحميل الناقد لممقطع األول "التنسك" يستخرج الداللة 

ر العالم بواسطة التنسك( تكمن في النبوءة، أي في قدرة االتصال ي"إن حقيقة المشروع )تغي

 .1يا"قاضنبمشيئة اهلل ونقميا إلى البشرية من أجل ا

ثم يحمل الناقد الداللة التي تتعمق بالنبوءة لموصول إلى توضيح الداللة المناسبة 

يدرج مخطط يوضح فيو المراحل التي  لممقطع وىي رغبة وليد في الوصول إلى السمو كما

  .ينطمق منيا لموصول إلى اليدف

 2األب سييروون  الصالحون  األنبياء  "اإللو

وبعد تقديمنا لمفيومي البناء ننتقل إلى مصطمح الخطاب الذي عرفو "عبد المطيف 

وعند رجوعنا  3محفوظ" في نص قولو "أن البناء والداللة عنصريين بنيويين يشكالن الخطاب"

إلى تعريف البناء والداللة نجد أن الناقد ربط بينيما وجعميما عنصران داخميان في النص 

 وبذلك تكون عنصرا الخطاب مشكالن ويعطينا خطابا داال.

وبيذا يكون "الناقد عبد المطيف محفوظ" قد استطاع التحكم في مرونة المصطمح 

لة المناسبة لمبنية الخطابية بالتغمغل في عمق وتطبيقو داخل النص الروائي واستخراج الدال

 الرواية.

                                                           
 .21 :صالبناء والداللة في الرواية،  :عبد اللطيف محفوظ  1
 .28 :ص :المرجع نفسه  2
 .03المرجع نفسه: ص:   3
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فو الناقد مختمفة داخل متن الكتاب، فقد عر   ةبرز بصور أما اذا انتقمنا إلى السرد الذي 

عبد المطيف محفوظ "ىو تمظير يخضع لفعل واقعي أو خيالي، أي لمفعل المسبق الذي 

كي، ويتم ذلك إما عن طريق اختيار يرتبط بو الكاتب مع حكايتو من أجل تحويميا إلى ح

المحاكاة أو السرد الخالص، وىو معادل لمتمظير المغوي الذي يضم في نفس اآلن الحكاية 

 .1وشكل حكييا"

وعميو فالمتتبع لوضع المصطمح خالل تفكيك الرواية يجد الناقد يسرد مقاطع من 

في  ،يعيشيا الممثمين: سميمان، وليد، مراد  الرواية يفسر من خالليا الوضعية العائمية التي

قولو "لم يعرف عن أبيو إال ما أخبرتو أمو عنو، وال يذكره إال وىو مسجى عمى األرض 

  .2والنسوة قاعدات حولو مع أمو ينتجن"

ن كان غير يتيم فعميا، فقد زامن تنفيذه ليذا  وكذلك األمر بالنسبة إلى مراد وليد فإنو وا 

يو عن أسرتو وىجرتو إلى كولومبيا "ولكنو سافر إلى كولومبيا ليصبح غنيا البرنامج غياب أب

 .3وتركنا"

وبيذا نمتمس توافق ماجاء بو عبد المطيف محفوظ ضمن مفيوم السرد وتطبيقو لو في 

تحميل الرواية ويعزز ىذا المعنى لطيف زيتوني في معجم مصطمحات نقد الرواية حيث يقول 

                                                           
 .73 :صالبناء والداللة في الرواية،  :عبد اللطيف محفوظ  1
 .535 :ص :نفسهالمرجع   2
 .532 :ص :المرجع نفسه  3



....................................................مقاربة نقدية...........:الفصل الثاني  
 

43 
 

راوي، وىو فعل حقيقي أو خيالي ثمرتو الخطاب، فالسرد عممية "السرد ىو فعل يقوم بو ال

انتاج يمثل فييا الر اوي دور المنتج والمروى لو دور المستيمك"
1. 

 :السرد "يقوم الحكي عمى دعامتين أساسيتين أن رىباإلضافة إلى حميد لحميداني فيو ي

  .أوليما: أن يحتوي عمى قصة ما، تضم أحداث معينة

يعين الطريقة التي تحكي بيا تمك القصة وتسمى ىذه الطريقة سرًدا، وأن السرد وثانييما: أن 

 .2ىو الكيفية التي تروى بيا القصة"

أما اذا رجعنا "لعبد المطيف محفوظ" نجده في مفيومو لمسرد قد رده إلى الحكاية 

 ميداني يرجعو إلى القصة.لحوالحكي، بينما في تعريف حميد 

في حين يرجع "سعيد يقطين" في كتابو "السرد العربي" السرد إلى نقل الفعل القابل 

لمحكي من الغياب إلى الحضور، وجعمو قابال لمتداول، سواًءا أكان ىذا الفعل واقعيا أو 

 .3تخييميا، وسواء تم التداول شفاىا أو كتابة"

ة تجد أساسيا في أما مصطمح النص الذي عرفو "عبد المطيف محفوظ"  "بنية مجرد

الواقع المادي الذي أنتجيا فيو ال يعرف تحققو المادي المتميز الذي يجعمنا نصفو إال بفضل 

شكل تمظير المغوي ". وبذلك يكون النص عند "عبد المطيف محفوظ" ىو التمظير المغوي 

                                                           
 .531 :، ص2332، 5نقد الرواية، دار النشر، لبنان، طمعجم مصطلحات : لطيف زيتوني  1
 .71 :حميد لحميداني: بنية النص السردي، ص  2
 .42 :ص 2332ت، رؤية للنشر قاهرة، دط، جلياسعيد يقطين: السرد العربي، مفاهيم وت  3
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ود"  أما الذي يتجسد في المغة التي يسرد بيا الراوي بعد اختياره لرواية "البحث عن وليد مسع

عن الواقع المادي الحي الذي يحقق النص فيو القضية الفمسطينية المعاشة وذلك يتجمى في 

نص قولو "ولكنو يصبح راىبا، ممتازا ،ويعود بعد ذلك إلى الدير في القدس وتعتزين بو 

 .1عندما يعظ في الناس"

 وكل ىذا يمثل النص من منظور الناقد.

ي سبق أن عرفناه مع "عبد المطيف محفوظ" فقد أما مصطمح "البنية السردية" الذ

اختمفت مفاىيميم وتعددت بتعدد الد ارسين، فقد عرفيا بأنيا "ترابط حكايتين أو بنيتين 

 .2سرديتين"

ويكون تطبيق مفيوم المصطمح واضحا من خالل اختيار الناقد لنص روائي" يضم 

 .3"ازدواجية معقدة تطال الداللة والفضاء والزمن

ويظير ذلك من خالل قراءة العنوان "البحث عن وليد مسعود" فتقدم لنا الرواية 

برنامجين سرديين، يتمثل األول في "غياب "وليد مسعود" ويرتبط بالبحث عن مكان غيابو، 

 .4ويتمثل الثاني في حضوره ويرتبط بحياتو التي يربطيا النص بالبحث عن التوازن"

                                                           
 .552عبد اللطيف محفوظ: البناء والداللة في الرواية، ص:   1
 .42 :ص المرجع نفسه:  2
 .الصفحة نفسها :المرجع نفسه  3
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اقد "عبد المطيف محفوظ" من خالل الرسالة التي تتمحور البنية السردية عند الن

 "وليد مسعود الفمسطيني"تحمميا الرواية من عالم متخيل من الحوادث والصراعات كمو حول 

المتمرد الذي يترك خمفو تاريخا من النضال ضد المحتل الصييوني في فمسطين والغارق في 

ياتو في نص قولو "قررت ىجر مع مراحل ح شبكة من عالقات االجتماعية المعقدة تتزامن

 .1الدير نيائيا، ميما جابيتني مصاعب العيش ومرارتو في بمد غريب"

وأيضا "لقد استطاع وليد أن يظفر في اعمال في سنوات قالئل إلى مركز لم يكن 

صديقو كاظم بكل ما أوتي من نظر ومنطق يتوقعيما، لقد أصبح أحد المدراء في البنك الذي 

 .2يعمل فيو"

وبذلك تكون البنية السردية في النص الروائي محفوفة باألحداث الشائكة واألماكن 

المختمفة التي ييجر إلييا وليد في كل مرة في قولو "فمما أرسمت إلى ايطاليا ألدرس الالىوت 

 .3طق الذي سيبرر حممي"في سانتاماريا دولوروزا حسبت أنني سأجد ىناك المن

"عبد المطيف محفوظ" بأنو يتحدد في المستوى  أما مصطمح العامل الذي عرفو

الماوراء لغوي باالستناد إلى بنية التواصل التي تفرض وجود رسالة ما تتطمب مرسال ومرسل 

 .4إليو"
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التحميل نجد الناقد قد مثل العامل الذات بالعديد من الممثمين وعند عودتنا إلى ساحة 

 خططا يوضح من خاللو عدد الممثمين.التنسك قد أعطى لو مفي كل مقطع فنجد في مقطع 

 العامل                                   

  3ممثل        8ممثل    ممثل               

      مراد          وليد      سميمان               

ونجد أيضا أن العامل المساعد يتمظير في ممثمين أوليما في "الدير اإليطالي أما 

  .1الثاني في الالىوت"الممثل 

الذات وتخميصيا من وكل منيما ُيمثل دوره سواء أكان باإليجاب مثل "اخضاع 

 .2جوىرىا المادي ليشحنيا بمعمومات دينية تؤىميا لكي تصبح راىبة"

جاء بو "غريماس" في  ومن خالل ىذا نجد الناقد عبد المطيف محفوظ قد طبق ما

" لمصطمح الشخصية الذي عرفو "بروب" و "تودورف" وأمثالولمفيوم العامل وتجاوزه  تحديده

وذلك بإعطاء مصطمح "العامل" التنوع في األفراد واألدوار واستبدال الشخصية بالممثل مثمما 

 .فعل "غريماس"
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محاتو التي عجت بيا وقد بَدا في الكتاب غالبا أن الناقد متمكن من دالالت مصط         

وتشير باالتجاه السيميائي الذي اشتغل في ضوئو، ولذلك يحتاج المتمقي عند  ،لغتو النقدية

وذلك باالطالع عمى نظرية "غريماس"  ،القراءة معجم مرادف لمصطمحات السيميائية

عمى ذلك فإن المتمقي غير المتخصص يجد صعوبة في  ،اوالمصطمحات المتواترة فييا وبناءً 

ن الناقد عند غوصو في االتجاه النقدي أحال لغتو في الفيم والتواصل مع الكتاب والسيما أ

 مواطن عديدة إلى لغة فمسفية تستدعي جيدا كبيرا.
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 :عند الناقد ة التفكير النقديــــــــــــــــــــــــــخالص

وري" في "كتابو االتجاه جبعد الناقد عبد المطيف محفوظ وفقا لتصريح محمد "فميح الي 

أول تصور سيميائي سردي عربي، يصرح بو  –في نقد السرد العربي الحديث  -السيميائي" 

 .1ألفت ليذا الغرض"جمع بين التنظير والتطبيق في دورة تأليفية يذ و قنا

فقد سعى الناقد من خالل قراءاتو ىذه الكشف عن جوانب ثرية جدا في الرواية من  

وعيو بالمنيج وطابعو العممي حيث كشف "أحمد الصادقي" عن الطابع العممي  ،خالل

ولوجيا، لكي تصير أطروحة مألطروحتو وىو طابع مستفاد من المنطق والرياضيات والفي

 .2مركزىا ىو التمثل من جية والمتبدي من جية ثانية

ولت تتبع مسار وتعتبر ىذه المقاربة من بين أىم المقاربات في النقد التي حا       

ونظريتو العاممية وقد تميزت ىذه  ،السرديات وتطورىا وخاصة مع رجل اسمو غريماس

 :المقاربة بجممة من المالحظات ىي كاآلتي

 واالكتفاءغمبة الجانب التطبيقي عمى الجانب النظري عمى عكس كتبو األخرى  

ثم مقدمة قصيرة ال تتجاوز صفحة يحدد فييا تصوره لموضوع االشتغال ثم مستويات الرواية ب
                                                           

 تجارب القصر الكبير: تجربة األكاديمي والناقد عبد اللطيف محفوظ.  1

http://www.bayanealyaoume.press.ma 
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الخطوات المنيجية التي اتبعيا خالل دراستو ومن الممفت أنو استفتح في تصوره باالنحياز 

تصوره الخاص نتيجة اختالفو مع باقي التصورات أما المدخل في مؤلفاتو ىذا إلى في كتابو 

 خصصيا في األغمب لمحديث عن الخمفيات المحددة إلشكالية الكتاب.األخرى فقد 

االىتمام الكبير من طرف الناقد لعالقة العمق بالواقع االجتماعي العتباره مرتبطا 

 وبشكل االستعمال وليس بالبنية حيث أن المرجعية االجتماعية تمثل األساس الذي تتولد عن

ا ما دعت إليو السيميائية، وىو ماجعميا تتغمغل مختمف الدالالت الممكنة لدى الباحث وىذ

أكثر داخل الظاىرة األدبية كما ىي في طبيعتيا، خاصة عندما "يتعمق األمر بنصوص 

 .1المرتبطة بالبنيات السوسيوثقافية الخاصة لطبيعة السيرورة التاريخية"

نجده غريماس، ف وقد مزج الناقد في مقاربتو بين منيج بروب وجيرار جينيت ومنيج

كل من )بروب وغريماس وتودوروف( في مقاربتو لرواية البحث عن  يستثمر مقوالت عن

وليد مسعود حيث يكشف رشيد االدريسي عن ذلك بقولو "أن المنيجية التي اعتمدىا "عبد 

المطيف محفوظ" في أكثر من كتاب لم تتوقف عن التفاعل مع المتجر النقدي الحديث مما 

لى انعكس ايجابا عمى  منيجيتو التي تتميز بالتعدد الذي يرجع إلى تعدد مستويات التحميل وا 

 .ادراك أن لكل منيج حدود يقف عندىا ليفسح المجال لمنيج آخر أكثر كفاءة منو

في التحميل السردي الذي عالجو الناقد من خالل رواية "البحث عن وليد  المالحظ

الروائي بل نجده مرنا في التعامل مع مسعود" أنو لم يفرض النموذج العاممي عمى النص 
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أدوات التحميل حيث لجأ إلى االستقراء في وضع الترسيمات العاممية معتمًدا في ذلك عمى 

 .كمنطمقىندسة النص 

ن مع النص من خالل البعد يتعاممو ة السيميائية بأنيم بلمقار لدارسي ايتضح 

يج السيميائي ات في ممارسة المنمي" وربما يكون ىذا ىو السبب في ظيور االختالفم"الذاتع

 .1عمى النصوص األدبية

كما يمكن ردىا أيضا إلى االلتزام بطريقة واحدة في تفكيك الموضوع ذلك أن النص      

تعرف السكون وال ينطبق عميو ما ينطبق عمى غيره، فعمى الدارس التمييز بين  ظاىرة ال

 .يالئم النص ويتماشى معو المناىج ووضع ما
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وفي ختام هذا البحث أستخمص مجموعة من النتائج، وذلك انطالقا من الوقوف عند أهم 

 المحطات والنقاط التي ميزت الدرس السيميائي السردي عند عبد المطيف محفوظ:

حاول عبد المطيف محفوظ الوصول إلى أهم اآلليات واالجراءات في تحميل  -1

 النصوص.

السردية عند الناقد بالتركيز عمى أكثر من مصدر سيميائي  تميزت الدراسة السيميائية -2

غربي وربما يعود هذا التنوع إلى رغبة الباحث في البحث عن أسهل األدوات لممقارنة 

  .أو لتفادي اشكاليات الترجمة

أما عمى مستوى المصطمح فقد سعى الناقد عبد المطيف محفوظ إلى تقديم جهاز 

 وداللة المصطمحات في بيئات التي ولدت فيها مصطمحي سيميائي سردي يتناسب 

اعتماد الناقد عمى الرسومات واألشكال وهي تقنية تضفي البساطة عمى مشروعه 

 .النقدي

 .تطبيق الناقد لمنهج غريماس في "تحميمه لمرواية" "البحث"

تركيز عبد المطيف محفوظ في طريقة مقاربته لمرواية عمى التدقيق في تحميل  -

 ديم نماذج وظيفية تعكس جرأته عمى محاورة المصطمح الغريماسي. المقاطع، وتق

 محاولة عبد المطيف محفوظ كناقد شرح نظرية غريماس وتبسيطها. -
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اسهام عبد المطيف محفوظ في اثراء مخزون المكتبة بمجموعة من المؤلفات  -

 المتخصصة في السيميائيات.

 



53 
 

 

 برواية ورش القرآن الكريم. 

 قائمة المصادر والمراجع                   

 النقد األدبي العربي الحديث، دارأحمد رحيم كريم الخفاقي: المصطمح السردي في  -1

 .2112، 1الصفاء لمنشر والتوزيع عمان ط

، دار الكتاب الحديث، 1السردية، ط أسئمة وأجوبة في السيميائيات :اريز أمينة ف -2

 .2111، 1القاىرة، ط

 .1998السرد في مقامات اليمداني، الييئة المسرية المعاصرة لمكتاب، دط  :أيمن بكرا -3

بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي لمطباعة والنشر والتوزيع،  :حميد لحميداني -4

 .1991، 1بيروت، ط

 .1976مشكمة البنية، دار مصر لمطباعة، مصر، دط  :زكرياء ابراىيم -5

السيميائيات، مفاىيميا وتطبيقاتيا، مطبعة النجاح الجديدة الدار  :سعيد بنكراد -6

 .2113البيضاء، دط، 

 .1997، 1سعيد يقطين: تحميل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت ط -7

 .2118ية لمنشر قاىرة، دط، سعيد يقطين: السرد العربي، مفاىيم وتجميات، رؤ  -8

 .2119 2صالح مفقودة: المرأة في الرواية الجزائرية، دار الشروق الجزائر، ط-9



54 
 

مداخل في النقد األدبي، دار البازوري العممية لمنشر والتوزيع، عمان  :طراد الكبيسي-11

 .األردن، دط

، 3البنية السردية لمقصة القصيرة، مكتبة اآلداب، القاىرة، ط :عبد الرحيم الكردي-11

 .م2115

عبد المطيف محفوظ: البناء والداللة في الرواية مقاربة من منظور سيميائية السرد، -12

 .2111، 1منشورات االختالف، العاصمة، ط

الخطاب والنص المفيوم لعالقة السمطة مجد المؤسسة : عبد الواسع الحميري-13

 .2118الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط 

البنيوية بين العمم والفمسفة عند ميشيل فوكوه، دار المعارف، دط  :عبد الوىاب جعفر-14   

1989. 

في األدب الحديث ونقده، دار المسيرة لمنشر، عمان،  :عماد عمي سميم الخطيب-15

 .2119، 1األردن، ط

عمر عيالن: في مناىج تحميل الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  -16

 .دمشق، دط

االتجاه السيميائي في نقد السرد العربي الحديث، منشورات صفاف  :محمد فميح الجبوري-17

 .2113، 1األردن، ط



55 
 

والنشر، دار التنوير لمطباعة التناص تحميل الخطاب الشعري، استراتيجية  :محمد مفتاح-18

 .1985، 1بيروت، لبنان، ط

في الخطاب السردي "نظرية غريماس" الدار العربية لمكتاب  :محمد الناصر العجمي-19

 .1993، 1تونس، ط

مصطمحات النقد العربي السيميائي االشكالية واألصول واالمتداد،  :موالي بوخاتم-21

 .2115منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق دط، 

اشكالية المصطمح في الخطاب النقدي العربي الجديد، منشورات  :سيغمييوسف و -21

 .2119 1االختالف، الجزائر العاصمة، الجزائر، ط

 الكتب المترجمة:

 .1983ابراىيم حمادة مكتبة األنجمومصرية قاىرة، دط،  ، ترجمةفن الشعر :أرسطو-22

ترجمة سعيد حسن بحري،  ،مدخل إلى عمم النص مشكالت بناء النص :أزسيالف-23

 .2113 1مؤسسة المختار لمنشر والتوزيع قاىرة، ط

السيميائية األصول والقواعد والتاريخ، تر رشيد بن مالك، دار  :آن اينو وآخرون-24

 .مجدالوي لمنشر والتوزيع عمان، األردن

 1الكتاب الجديد طبول ريكو: الزمان والسرد، التصوير في السرد القصصي تر فالح رحيم، دار  -25

 .10ص  2002



56 
 

تودورف وآخرون: المرجع والداللة في الفكر المساني الحديث، ترجمة عبد القادر -26

 .2111، أفريقيا الشرق، المغرب، 2القبيني، ط

 

 .1985، 4منشورات عويدات باريس، طمينمين ترجمة جان بياجيو: البنيوية -27

، 1عمم النص، ترجمة فريد الزاىي، دار توبقال لمنشر، المغرب، ط :جوليا كريستيفا-28

1991. 

جيرار جينيت: خطاب الحكاية، ترجمة محمد معتصم وآخرون الييئة العامة لممطابع -29

 .1997، 2األميرية، ط

وآخرون، الدار  ترجمة صالح القرماوي ،دروس في األلسنية العامة :فردينالد دي سوسير-31

 .1985العربية لمكتاب ليبيا، 

جون كمودج، لوي بانييو وجوزيف كورتيس، السيميائية أصوليا وقواعدىا،  :ميشال أرفي-31

 .2112ترجمة رشيد بن مالك، منشورات االختالف، الجزائر، 

 معاجم:

والتوزيع، ابراىيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط، المكتبة اإلسالمية لمطباعة والنشر -32

 .4تركيا، ط

 .2، مج 1لسان العرب، دار صادر بيروت، ط :ابن منظور-33



57 
 

، منشورات االختالف، الجزائر العاصمة، 1السيميائيات، ط معجم :فيصل األحمر-34

 الجزائر.

 .2112، 1لطيف زيتوني: نقد الرواية، دار النشر،، ط -35

 المجالت والموسوعات:

 .1969البنية الداللية، مجمة العالمات مارس  :أحمد الفوجي-36

 .2114حسان راشدي: تمقي السيميائية بالجزائر، النقد العربي المعاصر، الجزائر، -37

فييمة لحمولي: تحريات في داللة النص، مجمة عمم النص، وتداولو، جامعة محمد -38

 .خيضر بسكرة، الجزائر، العدد العاشر

 موسوعة:

 .2113، 1موسوعة النظريات األدبية، دار نوباز لمطباعة، القاىرة، ط :نبيل راغب-39

 دراسات:  

سعيد بوطاجين: االشتغال العاممي دراسة سيميائية غدا يوم جديد البن ىدوقة، رابطة -41

 .2111كتاب االختالف، الجزائر، دط، 

 عقاق قادة: السردية ومستويات التحميل السيميائي لمنصوص، الجزائر. -41



58 
 

"، الجميورية إبراىيم درغوثينزيهة الخليفي: البناء الفني وداللته في "رواية القيامة ... اآلن  -42
 .14ص  2119-2118التونسية، 

 

 مواقع األنترنت:

 مارس 2األربعاء  عبد المطيف محفوظ، النقاد العرب يعانون من فصام فكري، صحيفة الراكوبة،

http://www.bayanealyaoume.press.ma/index.php?view=article&tm

pl=component&id=36888 

 

http://www.bayanealyaoume.press.ma/index.php?view=article&tmpl=component&id=36888
http://www.bayanealyaoume.press.ma/index.php?view=article&tmpl=component&id=36888


 الفهرس

 

59 
 

 الفهرس

 

 ج(-........................................................................................)أ مقدمة

 (11-4......................................................)..... : تلقي النقد للسيميائياتمدخل

 

 الفصل األول

 العتبات النصية

 (13-11...)......................................................................عتبة المصطلح 

 (17-14.............................................................................) مفهوم البناء

 (31-17)................................................................................... الداللة

 (31-31...................................................................................) السرد

 (32...............................................................................) البنية السردية

 (34-33....................................................)............................... العامل

 (35-34...............................................................................) الشخصية

 (36-35.................................................................................) الخطاب

 (11-36........................................................................ ..........) النص

 (35-33........................................................................ ....) عتبة المنهج

 (36................ ........)........................................................ عتبة الكتاب

 

 



 الفهرس

 

60 
 

 الفصل الثاني

 

 (25-15......................................................).......................مقاربة نقدية

 (35 -26).....................................................خالصة التفكير النقدي عند الناقد 

 (31-35...................................................................................) خاتمة

 (31-24..............................................................) قائمة المصادر والمراجع

 (31-33.................)................................................................ الفهرس

 

 


