
 

 

                                         الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                              

 - أم البواقي -جامعة العربي بن مهيدي                         

 كلية اآلداب واللغات

  قسم اللغة واألدب العربي 

 

 

 

 

 

 

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في ميدان اللغة واألدب العربي مسار: نقد أدبي حديث 
 ومناهجه

 :األستاذة  إشراف                                                  :الطالبة إعداد 

ثامن كوثر                     لطرش خديجة                                 

السنة الجامعية                                       

م4102 - 4102                                    

ه0241 -0242الموافق ل                           
   

ائرالجز السيميائى في نقذ الرواية العربية باالتجاه   

السردية لرشيد بن مالك كتاب السيميائيات  

 -اأنموذج -                                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                      

قضى ربك أن ال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا"" و                             

اهدي هذا العمل إلى الذي لن أوفي حقهما ما دمت على قيد الحياة             

إلى الذي لو أوتيت الماء ورقة والبحر مدادا ما استطعت أن أوفي             

الذي رسم لي معالم الحياة والنجاح ، إلىحقه من االمتنان والعرفان             

وساير كل مراحل حياتي إلى الذي رباني فأحسن تربيتي ووجهني             

حفظه هللا أطال عمره.بي العزيز فأحسن توجيهي أ                      

إلى التي غمرتني بحنانها إلى امرأة تقف دائما في وجه مهب الريح             

إلى التي وقفت دوما إلى جانبي وفرحت لفرحي وتألمت أللمي إلى              

من أنارت دربي وسيرت لي طريق االستمرار بدعائها الدائم، إلى رمز             

بة ونبع الحنان أمي الحبيبة حفظها هللا وأطال عمرها.المح                  

".واحمد إلى أختي "سهام" وزوجها وأبنائها "سلسبيل، موسى، محمد               

،طارق". محمد،فيصلإلى من اندفع بهم واستمر بثقة كأنهم ظلي إخوتي "           

".أية اسينات،أالء إلى أختي "نادية" وزوجها وأبنائها"عبد الوكيل، مريم            

" وزوجها وأبنائها" قصي، طه".أمالإلى أختي "                       

       إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد                        

                         العرب           كل أساتذة األدبإلى                            
اهدي هذا العمل المتواضع.                             



 

 

 

 

تحية لألستاذ المشرف                                                      

قرارا بالفضل ال يسعن                         يعرفانا بالجميل وا   

يقدم شكرنأ أن إال وقد نفضت اليد من كتابة البحث اآلن                 

" علىثامن كوثر المشرفة " يالكبير ألستاذت يالجزيل وتقدير                

تفضلها بقبول اإلشراف على هذا البحث حيث كان                       

فضل بالترحيب بمشروع البحث منذاللها                          

مية الموضوعية      بمالحظاتها القيمة وتوجيهاتها العل يكان فكرة ثم شملته برعايتها وأفادتن
حتى نما البحث يالبناءة ولطالما رفعت معنويات                  

وظهر على هذه الصورة المتواضعة المباركة.                       

ألف شكر على صبرك وتواضعك ورحابة صدرك                           

الفاضلة ابلغ آيات الشكر والتقدير واالحترام       ي أستاذتن يولك من              

 خير الجزاء وأمد في عمرك وأبقاك سندا وذخرا يوجزآك هللا عن          
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النقدي الجزائري ة طرحا جديدا في ساحة الخطاب يتعد السيميائ     

وقد بشر بها "فردينان  ،مثلت فتحا جديدا في الدرس النقديوالتي  ،المعاصر

واعتبرها علما عاما  محاضرات في اللسانية العامة، :دي سوسير" في كتابه

كما  ،  Sémiologieعليها اسم "السيميولوجيا" وأطلق واللسانيات فرعا منه ،

 وأطلقشرح هذا العلم  أكمل ""شارل ساندرس بيرس األمريكينجد الفيلسوف 

 Sémiologieواللفظة األولى   ، Sémiotique عليه اسم السيميوطيقا 

، بتتبعهم لتقاليد مدرسة جنيف التي يتزعمها دي سوسير األوروبيوننطقها ب

لتقاليد العالم  إتباعاواللفظة الثانية ينطقها المتحدثون باللغة االنجليزية ، 

 فروع إلىالمنهج  أو"شارل ساندرس بيرس" ، ثم تفرع هذا العلم  األمريكي

وقد  األدبيمياء وسمعرفية مختلفة من بينها سيمياء الفن ،سيمياء الثقافة 

رواد  أشهرسيميائية للشعر وسيميائية للسرد ومن  إلى األخيرةتفرعت خذه 

متزعما مدرسة باريس التي من  "جوليان غريماس السيميائية السردية "ألجرداس

وقد كان لهذه  ،جوزيغ كورتيس وجان كلود كوكي ....وغيرهم أعضائهابين 

النقاد العرب  أسهمفي المشهد النقدي الغربي الحديث، ومن هنا المدرسة رواجا 

طريق الترجمة ، وتحويلها غريماس ومحاولة تمثيلها عن  أطروحات ففي تلق

الوطن  إلىلمقاربة النصوص السردية فانتقلت السيميائية  إجرائية أدوات إلى

  متأخرالعربي في وقت 



  

 د

 م. 8991السيميائيين الجزائريين لها جمعيات تجمعية رابطة  وأسست نسبيا ،

وا هذا المنهج نجد حميد ومن بين النقاد العرب المعاصرين الذين تبن     

حسين  عبد الملك مرتاص، ،عبد الحميد بورايو ،محمد مفتاح ،لحميداني

 عبد القادر فيدوح، السعيد بوطاجين ورشيد بن مالك . ،خمري

 أسهمالسيميائي العربي ، واحد من الدرس  أقطابيعتبر احد  األخيروهذا      

في الترويج للنظرية السيميائية السردية ، امتداد للتوجه الغريماسي لمدرسة 

 باريس السيميائية في الخطاب النقدي الجزائري المعاصر.

هل التزم رشيد  :البحث على تساؤل يطرح نفسه إشكاليةومن هنا تبنى       

عواصف "  ورواية  األعرجلواسيني  "اللوز نوار" بن مالك في بحليالته لرواية 

 ال  أملجياللي خالص بتطبيقه لسيميائية غريماس السردية  "جزيرة الطيور

عند رشيد   ار هذا البحث لدراسة النقد السيميائيياخت إلىوهذا ما دفعني      

ب "االتجاه ا موسومفجاء بن مالك من خالل ما كتبه عن هذا الموضوع ، 

في نقد الرواية العربية في الجزائر كتاب السيميائيات السردية لرشيد  السيميائي

 . "أنموذجا بن مالك

مع استغالل اآلليات  ،ي هذا البحث تتبع منهج نقد النقدوقد استدعى من      

 الوصفية والتحليلية المقارنة .
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، وكان  لمصادر والمراجعكما اعتمدت في هذا البحث على جملة من ا     

 : أهمها

 رشيد بن مالك السيميائية السردية. -

 يوسف وغليسي اشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد. -

 فيصل االحمر معجم السيميائيات.  -

والحصول على إجابة عن التساؤل  ،المطروحة ولمعالجة اإلشكالية     

مقدمة وينتهي ما إلى فصلين ، يتصدر البحث سالبحث مق المطروح جاء

 الموسوم  األولالفصل  يخصففيما  بخاتمة متبعة بقائمة المصادر والمراجع ،

 إلىالمصطلح النقدي السيميائي فجاء فصال نظريا عمدت من خالله :ب

تعريفات العالمة السيميائية  إلىمع التطرق لغة واصطالحا  :تعريف السيميائية

االتجاهات و  ،الفلسفية للسيميائية واألصول، المؤشر،الرمز( اإليقونة)

 السيميائية.

الفصل الثاني فهو عبارة عن قراءة في كتاب السيميائيات السردية  أما     

 لرشيدين مالك.

مرتبة حسب  البحث،النتائج التي خرج بها هذا  أهموختمت بالحديث عن      

 الخطة التي كتب وفقها.



  

 د

قلة المراجع المتصلة اتصاال مباشرا  أبرزهالعل صعوبات،ويبقى للبحث      

 النقدي لرشيد بن مالك مما جعل الوقت اكبر عائق أمامه .بالمؤلف 

البد من كلمة شكر وعرفان وتقدير ،لكل من ساهم من  األخيروفي       

الفاضلة كوثر  األستاذةهذا البحث،واخص بالذكر  تأليفمن بعيد في  أوقريب 

 النهاية. إلىحث واعتنت به من البداية على هذا الب أشرفتثامن التي 
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: مفهوم السيميائية : أوال  

 لغة:  – 1

"سيميون"  اإلغريقيمصطلح مشتق من اللفظ " بأنهاعرفت السيمولوجيا       

semeion   أما،الدليل  أو العالمة أو اإلشارةوهي وحدة معجمية تعني 

 .يعني الخطاب   Semiologieمن الكلمة   logieالشطر الثاني 

به شيعني  semiotiqueمن الكلمة   Tique الشطر الثاني  أما      

 . ة )التعليمة("كيالديداكتي

م"  س فاشتق من مادة "و، وقد ورد لفظ "السيمياء" في المعاجم العربية        

والجمع ،اثر الكي،الوسم:"في مادة )وسم(التي تعني العالمة عند ابن منظور 

م الرجل أي جعل تسوا وقد وسمه وسما وسمه اثر في بسمة وكي.،وسوم 

الشيء الذي يوسم به الدواب  أوالمكواة ،لنفسه سمة يعرف بها.والميسم 

في  قلت فان شئت،الياء واو أصل :والجمع مياسم ومواسم قال الجوهري،

الميسم اسم :قال ابن بري  .األصللى جمعه مياسم على اللفظ وان شئت ع

                                                           

   84ص  5002، وهران، الجزائر، دط ،دار الغرب ،،سيميائية الصورةقدور عبد هللا.  
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  ."أيضاالوسم  ألثرواسم ،الداللة التي يوسم 

من  مآخذهوقد توسمت فيه الخير أي ،بالخير"فالن موسوم  : ويقال      

 .الوسم أي عرفت فيه سمته وعالمته 

"العالمة والبهجة والحسن :السيمياء في مقاييس اللغة البن فارس  أما      

 آلياتفي ذلك  إن":وقوله تعالى ، لكما يقاوسم مشهدوا ال:ووسم الناس ،

 . للمتوسمين" الناظرين في السمة الدالة

بمعنى العالمة ،وجاء في القران الكريم لفظ السيمياء في عدة موَاضع      

  سواء كانت متصلة بمالمح الوجه أو الهيئة أو األفعال أو األخالق.،

الفقراء أي  إلحافاون الناس اليس ال،"تعرفهم بسيماهم :قوله تعالى       

 ائة الحال.ثعليهم من عالمات الفقر ور  وما يبدبالناس  ميعرفه

 ،أي عالماتهم دالسجو  اثر "سيماهم في وجوههم من :وقوله تعالى     

  وهي نور يفشي هللا به وجوه المصلين يوم القيامة. 

                                                           

  512،ص ،لسان العرب ،المجلد الخامس عشر ،مادة وسمابن منظور . 
   518، المرجع نفسه. 
  ص ،دت ،دط ،لبنان ،دار الفكر ،تر عبد السالم هارون،معجم مقاييس اللغة  ،ابن فارس 
   572اآلية ،البقرة. 
  52اآلية  ،الفتح. 
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أي   ،"رجال يعرفون كل بسيماهم األعراف"وعلى :تعالى وقوله        

 عالماتهم.ب

 ." "ولو نشاء الريناكهم فلعرفتهم بسيماهم:وقوله تعالى        

 ." واألقدامخذ بالنواصي "يعرف المجرمين بسيماهم فيو :أيضا وقوله         

 المعلمة. أي الخيل الحسان" الخيل الموسومة "تعالى:وقوله         

   أي معلمين بعالمات.  من المالئكة مسومين" "تعالى:وقوله        

أي  " مسومة عند ربك للمسرفين* حجارة من طين ":وقوله تعالى        

  معلمة ببياض وحمرة.

التي وضعها  ،كما نلمس هذه الكلمة السيمياء الحديثة باألمس        

من خالل علمي  وتأمالتهمتحت مالحظاتهم  إليهاالمحدثون ولكن أشاروا 

 ،ابن جني،عبد القاهر الجرجاني ،سيبويه  ،ابن سيناء أمثالالنحو والبالغة 

                                                           

  84اآلية  ،األعراف. 
   40اآلية ،محمد. 
   81اآلية  ،الرحمن. 
   18، اآلية ال عمران. 
   152،االيةآل عمران. 
   28-22الذاريات اآلية . 
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  وغيرهم كثيرون . ،ربيعالحاتمي وابن  ،ابن خلدون،الغزالي 

المناطقة  أولىفقد ، ن مثل هذه المشاغلع" التراث العربي لم يكن بعيدا       

الداللية  األنساقوالبالغيون والمفسرون وغيرهم عناية كبرى بكافة  واألصوليون

 . ر"قوانين الفك نتصنيفا وكشفا ع

ومنذ ،للدرس السيميائي ههو الباعث والموج القرآنفعند العرب كان        

في  القرآنبغية اكتشاف  بنيتها الداللية .فقد دعا في العالمة  التأملنزوله كان 

" :وقوله، لقوم يعقلون" آلياتن في ذلك إ":يقول تعالى ،عدة مواضع لتدبرها

 . وعالمات وبالنجم هم يهتدون"

 واألثر واألمارة)تعريف( العالمة من مفهوم السمة  واقترب مفهوم       

يعرفها الجرجاني في قوله  أن إلى األخيرةوالدليل مفاهيم متعلقة كلها بالداللة 

 األولوالشيء  آخر"الداللة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به شيء :

 . هو الدال والثاني هو المدلول"

                                                           

  84، سيميائية الصورة، صقدور عبد هللا الثاني. 
   08اآلية ،الرعد. 
  14اآلية  ،النحل. 
  107، ص5002،دار الكتب العلمية، لبنان،  5، التعريفات،طعبد القاهرالجرجاني. 
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:"أصل يدل على إبانة الشيء بأمارة أما أحمد ابن فارس فقد عرفها بقوله      

 . " تتعلمها والدليل األمارة في الشيء أو هو بين الدالة والداللة 

"يمكن أن يستعمل بها القصد فاعلها انه:أما أبو هالل العسكري فيرى      

ذلك أم لم يقصد أو الشاهد أن أفعال البهائم تدل على حدتها وليس لها قصد 

 .ذلك "  إلى 

 صطالحا:إ -5

 ،العربمصطلح "سيمياء" كعلم عند الغرب و لقد تعددت استعماالت        

 تكون مع "فردينان دي سوسير"سهذا العلم الجديد  فولعل أهم محاولة لتعري

ن العالمات التي م قنس"إن اللغة :من بشر بهذا العلم الجديد الذي يقول فهو

نها ،رتعبر عن األفكا ومع ،الصم والبكم  أبجديةلتقارن بهذا من الكتابة ومع  وا 

ننا )... ومع العالمة العسكرية،ومع صيغ اللباقة  ،الشعائر الرمزية ( وا 

 ،يدرس حياة العالمات في قلب الحياة االجتماعية  انتصور علم أنلنستطيع 

                                                           

  معجم مقاييس اللغة، مادة)دل( ،تر عبد السالم هارون، دار الفكر، لبنان، ابن فارس ،
 .522دط،دت،ص

   قدور عبد هللا الثاني، سيميائية الصورة ص20.
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 القوانين تحكمها" وأينه العالماتية )...( وانه سيعلمنا مما تتكون العالمات ا  و 

. 

ومن هذا التعريف نستنتج مهمة السيميائية دراسة حياة العالمات داخل       

 الحياة االجتماعية.

عني بعلم السيمياء مذهب أ ":يقول ف "شارل سندارس بيرساألمريكي "أما       

   . "للداللة الممكنة األساسيةالطبيعة الجوهرية والتنوعات 

نظرية العالمات ذات  هناك ما يميز بين السيمولوجيا بوصفها        

والرموز للعالمات النظرية العامة  السيميائية بوصفها نالداللية وبيالمضامين 

يكون ترادفا.وكان  أنن االصطالحيتين تقاربا يكاد يميتتسلكن ثمة بين ال".

واستعان بالرياضيات والجبر ،جوهرية مشتركة  أصوالالعلوم  أناليبنيتس يرى 

كان الفيلسوف الفرنسي ،في المنهج العلمي الذين كشفا له عن دور العالمات 

 األعظمالجبر ولغته الرمزية بوصفه النموذج  إلىينظر  ايتيين ديك وندياك

                                                           

  17م، ص5010، بيروت،  ، مطابع الدار العربية للعلوم1، معجم السيميائيات، طفيصل األحمر. 
  نقال  112ص 1244السعودية ابريل  4عادل فاخوري السيمياء عند بيرس مجلة الدراسات اللغوية ع

 .20عن قدور عبد هللا الثاني سيميائية الصورة ص 
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نما، لكنه لم يخضع كل العلوم للغة واحدة كما فعل اليبنيتس،  أنكان يعتقد  وا 

 ."لكل علم لغته وان كان لجميعها منهج واحد في التحليل

مصطلح سيميائية يعني استعادة  إلى أن:"تشير جوليا كريستيفا و         

 ،قرينة ،اثر،عالمة مميزة خصوصية  semeionلمصطلح  اإلغريقيالمفهوم 

 ."رسم مجازي،سمة منقوشة أو مكتوبة بصمة  ،دليل ،مؤشرسمة 

هذا العلم الذي يمكن أن ،"استمدت السيمولوجيا:يقول فروالن بارت  أما        

 ."اإلجرائية من اللسانياتها مفاهيم،علم الدالئل العالمات  بأنهنحدده رسميا 

 السحر والطالسم التي تعتمدبعلوم أحيانا  قوالسيمياء عند العرب تلتص       

والتخطيطات الدالة وأحيانا تلتصق بالسيمياء وعلم  الحروف والرموز أسرار

لتأثرهم بالفكر اليوناني في المدرستين المشائية بالمنطق  وأحيانا ،الداللة

 .والتأويل وكل هذا ليس بعيدا عن حقولها المعاصرة روعلم التفسي،يةقوالروا

          

                                                           

  تر عبد السالم بن عالي،درس السيميولوجيا  ،روالن بارت،  
 .12ص ،1222 ،2ط ،بالمغر  ،الدار البيضاء ،دار توبقال

  المؤسسة الوطنية للفنون  ،النقد الجزائري المعاصر من الالنسونية الى األلسنية ،يوسف وغليسي
 121ص،،5005دط  ،الجزائر ،المطبعية وحدة الرغاية

   روالن بارت، درس السيمولوجيا،  ص50.
   قدور عبد هللا الثاني، سيميائية الصورة، ص84.



 الـــفصل األول : المصطلح الـــنقدي الســـــيميائي

- 9 - 
 

 أحوالفهذا ابن سينا في مخطوط له بعنوان "كتاب الدر النظيم في         

" علم السيمياء : وفي فصل تحت عنوان "علم السيمياء" يقول  العلوم التعليم"

عالم األرضي ليحدث عنها علم يقصد فيه كيفية تمزيج القوى التي في جواهر ال

ذكر ابن سينا تلك األنواع  .وهو أيضا أنواع"  ،عنها فعل غريب قوة يصدر 

أما البعض اآلخر ،وهي متعلقة بالحركات العجيبة التي يقوم بها اإلنسان  ،

 فمتعلق بالشعوذة. 

في مخطوط له فتاري " أما "محمد بن شاه المولى شمس الدين ال        

وهو ما يتعلق  ،: "إنما نذكر منه الحالليقول "كتاب أنموذج العلوم"بعنوان 

فاألصول هي تخطيطات غير  . بتصريف الحروف وفيه ثالثة أصول "

زالةوظيفتها طرد الوباء  ، واألرقامتحتوي بعض الحروف  ،مفهومة  الحمى  وا 

وهو  في الشريعة اإلسالميةوالحالل يقصد به حكم على السيمياء  والبرودة .

  ما يتعلق بالسحر والشعوذة.

وهو كما  ، "ابن خلدون" فيقدم في مقدمته لعلم أسرار الحروف أما       

 أهل اصطالحفي  إليه"المعروف بالسيمياء نقل وضعه من الطلسمات  :يقول

                                                           

  السيميائية جوزيف كورتيس ،جان كلود جيرو ،جان كلود كوكي ،لوي بانييه ،ميشال أريفيه ،آن اينو،
 .54ص ،5004 ،1ط ،األردن ،عمان ،دار مجدالوي ،تر رشيد بن مالك ،األصول القواعد والتاريخ

  52ص ،المرجع نفسه. 
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 يفقد تحدث ابن سينا عن الجانب السحر  التصرف من غالة المتصوفة..."

 .لعلم السيمياء

كما حدد الدكتور صالح فضل مفهوم السيميولوجيا "بأنها العلم الذي            

يشترط  يدرس األنظمة الرمزية في كل اإلشارات الدالة وكيفية هذه الداللة ".

صالح فضل بهذا التعريف أن تكون اإلشارات المدروسة ذات داللة، الن 

 ائيات تدرس داللة هذه اإلشارات .يالسيم

علوش إلى تعريفها بقوله :"هي دراسة في حين ذهب الدكتور سعيد        

. نجد سعيد علوش في  لكل مظاهر الثقافة  ، كأنظمة عالمات في الواقع "

 هذا التعريف يربط السيمياء بالثقافة ومظاهرها .

التعريف القائل بان  أوردأما الدكتور محمد السرغيني فقد           

ذلك العلم الذي يبحث في أنظمة  العالمات أيا كان  السيميولوجيا هي :

مضمون هذا التعريف فهو دراسة  أما.  مؤشريا " أومصدرها لغويا أو سننيا 

  الرمزية والعالماتية. األنظمة

 

                                                           

  52ص  ،المرجع السابق. 
  12ص ،5002 ،دار فرحة ،االتجاه السيميولوجي ونقذ الشعر ،عصام خلف كامل. 
  ص نفسها ،المرجع نفسه 
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 :السيميائية والسيمولوجيا :ثانيا

، لوضع والرد األخذ ال تزال اجتهادات الدارسين والنقاد بين         

مفهوم محدد للسيميائيات ،كما يحاولون تحديد الفرق بين مفهومين رئيسيين 

 .  semiologieوالسيميولوجيا semiotique السيميائيةوهما 

 و (Semio)" المصطلحان يتحددان في الشطر االول من الكلمة           

 في سريعا يتدخالن المصطلحين جعل ما هذا . " (Signe)العالمة يعني

 لمفهوم حدان بأنهما – األحوال أكثر في ووصفهما العربية و الغربية الكتابات

 حيث تلك، عن هذه تفصل التي اليسيرة الجوهرية الفروق يتجاهل و واحد،

 الموسوعي قاموسهما في المفهومين هذين D ديتكرو . وT تودوروف . يقدم

     " العالمات علم هي السيميولوجيا أو السيميائية التخيير، و العطف بصيغة

 القرن نهايات بين جديد علم نشأ اللغوية غير و اللغوية العالمات " هذه من و

حينا (Sémiotique)  السيميائية يسمى العشرين القرن بدايات و عشر التاسع

 ."آخر حينا السيميولوجياو

                                                           

    قدور عبد هللا الثاني، سيميائية الصورة، ص24.
  منشورات االختالف دار  ،1ط ،اشكالية المصطلح في الخطاب النقذي العربي الجديد ،يوسف وغليسي

 .557ص، 5004 ،لبنان ،الجزائر ،الناشرون ،العربية للعلوم
     يوسف وغليسي ،مناهج النقذ األدبي، دار الجسور، الجزائر،ط2، 5010، ص22.
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 شارلز الفيلسوف يد على أمريكي ثقافي معطى " فهي السيميائية أّما         

يقوم على مفاهيم فلسفية  C.S.Pierce (1422-1218)"    بيرس سندرس

 غير لغوية.وعالمات  شاملة 

 اللغوي العلم يد عبى أوروبي ثقافي معطى " فهي السيميولوجيا أّما      

هو  ،F. De Saussure  (1427-1222)"  دوسوسير فردينان السويسري

 .وما منه إلى أي مجال آخرمع األلسني المجال و اللغوية العالمات أدنى إلى

 بد فال ،الطبيعية اللغة غير أخرى تواصلية أنظمة توجد " دوسوسير يقول     

 يكون قد و االجتماعية، الحياة صلب في الدالئل حياة يدرس علم تصور من

 و ، العام النفس علم من قسما بالتالي و االجتماعي، النفس علم من قسما

 اليونانية من مشتقة كلمة هي و الدالئل علم أي Sémiologie  تسمية نقترح

Seméion  "...بمعنى دليل .    اللبنات وضع إلى سّباقا  "بيرس كان و 

 السمة علم لفلسفة بتأسيسه عشر، التاسع القرن نهاية في لها األولى

 (Indice) ،القرينة (Icon)األيقونة للعالمة، الشهير الثالثي بتقسيمه و)العالمة(

  . " (Symbole)الرمز و

                                                           

  .المرجع نقسه 
  28المرجع السلبق ص. 
  81ص ،5010 ،1ط ،بيروت ،، معجم السيميائيات الدار العربية للعلوم ناشرونفيصل األحمر. 
  125، صالنقد الجزائري المعاصر من الالنسونية الى األلسنية ،يوسف وغليسي. 
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 نبي بالفروق السيميائيون الدارسون و النقاد يعن لم " هذا مع        

وال يتقيدون بما باآلخر، أحدهما استبدال في يتساهلون وظّلوا المصطلحين

 شتروس ليفي وجاكبسون   و غريماس من كالّ  دعا ما هذا ،بينهما من فروق

قبيل  ، 1244"اصطالحي" سنة  اتفاق توقيع إلى بارت روالن و بنفنست و

 )السيميائية(  مصطلح اصطناع علىينص  ،انغقاد الجمعية الدولية السيميائة 

 جعل األوروبية الثقافة في )السيميولوجية( مصطلح تغلغل أنّ  إالّ  حسب، و 

 .  "مستبعدا   أمرا   نسيانه

 الخطاب في المفهومين بين حادة اصطالحية إشكالية تكونت بهذا و        

   .المعاصر النقدي

 هذا أخذ و الثمانينات أواخر في العربي الوطن إلى السيميائية انتقلت        

اليها  الدراسات فهرعت األدبية، النصوص لمعالجة نقدي كمنهج مكانه العلم

 السيميولوجيا، السيميائية،( المصطلحات من هائل كمّ  ظهور إلى أّدى مما

 مفهومين عن عوضا )غيرها و ...الدالئلية العالمات، علم السيميوطيقا،

 عمل حيثSémiologi  السيميولوجيا و  Sémiotique السيمياء غربيين؛

 إحياء و ترجمة تعريب، نحت، اشتقاق، من متعددة آليات وفق العربي الباحث

 في النقدي الخطاب تحت أو عديدة بمصطلحات اللغوي الرصيد إثراء بغية

                                                           

  .المرجع السابق 
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 من الحدّ  محاولة إلى الناقدين و بالمتخصصين دفع مّما فوضى و أزمة

 معاجم وضعوا كما أبحاثا، أّلفوا و ندواتو  ملتقيات فأقاموا المصطلح، فوضى

 رشيد ،الهاشمي الراجي التهامي فعل كما " السيمياء في اختصت قواميس و

 .بنكراد " سعيد و مالك بن

اثناء محاولة نقلهالى كما اشرنا في السابق عرف هذا المصطلح        

 في عربيا مصطلحا ثالثون و الستة يتجاوزالعربية فوضى كبيرة ما جعله" 

 لكنهما متداخلين مفهمومين عن يعّبران اثنيين أجنبيين مصطلحين مواجهة

 نعدم ال فإّننا " جهة من وغليسي يوسف الدكتور يقر كما ،" نسبيا واضحان

 اإلنجليزية اللغة في يذكر إذ )ديفيد كريستال( يشير و أخرى، دوالية تعددية

 ,Semeiology, Seminasiology, Semiology, Semiotics)وحدها

Significs)"   ّلهذا المتقاربة المصطلحات أهم إلى يشير غريماس  "أم 

 أبرزها المختصة، السيميائية المعاجم في تقبع رمتها في هي و المفهوم،

(Sémeiologie, Sémasiologie, Sémanalyse, Sémiotique, 

Sémiologie ( ". 

                                                           

    يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص522.
   ،عزت محمود جاد، نظرية المصطلح النقدي الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، دط، دت

 .12، نقال عن فيصل األحمر، معجم السيميائيات، ص252ص
   فيصل األحمر، معجم السيميائيات ص12.
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 علم( مصطلح اختار )المسدي السالم عبد(" نجد العربي الوطن في أّما       

 اعترض و سليم تعريب هو و ،)األسلوب و األسلوبية( كتابه في )العالمات

 هذا تسمية أثارته ما هذا ،" ...إليه النسبة في مشكلة وجدت أنني لوال عليه،

  . العلم

 مصطلح حول الغذامي هللا عبد و فضل صالح من كل اتفق وقد      

 الدكتور يجده ما نفس الكلمة هذه في أجد " :الغذامي يقول حيث ،)سيميائية(

 يتصل شيئا السيميائية من العربي القارئ يفهم أن خشية من فيها فضل صالح

 اقترن الذي العلم هي و بالسيميا، يربطها أو بالذات الوجوه توسم أو بالفراسة،

 ."الكيمياء و بالسحر العربية العربية المعارف مراتب في

المالك  عبد من كالا  السيميائية مصطلح تبنى الجزائري الخطاب في أّما       

 .(األدبي النص دالئلية( كتابه في فيدوح القادر عبد ،مالك بن رشيد ،مرتاض

كذلك نجد الباحث الجزائري "رشيد بن مالك " يستخدم مصطلح" سيميائية " من 

خالل مؤلفه " السيميائية أصولها وقواعدها " وكذلك كتابة مقدمة في السيميائية 

                                                           

  انساني معاصر، من البنيوية التشريحية قراءة نقدية لنموذج  -عبد هللا الغدامي، الخطيئة والتفكير
 .81، ص1242 ،1مقدمة نظرية ودراسة تطبيقية، النادي االدبي الثقافي، السعودية، ط

    فيصل األحمر، معجم السيميائيات ص 12.
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 السردية".

  :ـك العرب، استعملها للسيميائية مقابلة أخرى مصطلحات عدة   

 " 144 :اللسانيات معجم(بركة  بسام عند الرموز كعلم ). 

  71، 87، 11،88 :السرد شعرية و القصص داللة( في سويدان سامي ، 

48 ).  

 207 :األدب مصطلحات معجم(وهيبة  مجدي عند العالمات علم ). 

 51 :السردي الخطاب( في العجيمي الناصر محمد عند الداللة علم ). 

 22 ،  2 :الموسوعة ترجمة(كرم  سمير عند اإلشارة نظرية و)"  . 

 أثرى و العربية الترجمة من حظا أخذ فقد السيميولوجيا مصطلح أّما          

 :من كلّ  عند جديدة بمصطلحات النقدي الخطاب

 " 144 :اللسانية معجم( في سيامة مصطلح باستعماله بركة بسام.) 

 لمصطلحات الموحد المعجم(صالح  الحاج الرحمان عبد عند السيمياء علم 

 ( .152 :السانيات

 121 :المصطلح و المنهج(الشمعة  خلدون عند السيميائية.) 

 45 :الحديث اللغة علم مصطلحات معجم(القاسمي  علي عند الرموز علم.) 

 521 :األلسنية(زكريا  ميشال عند اإلشارات علم) " .  
                                                           

  525يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص. 
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 المفهومين؛ بين االصطالحية اإلشكالية تفسر :أخرى مصطلحات و         

 .سيميولوجيا و سيميائية

  :السيميائية العالمة تفريعات :ثالثا 

 ."العالمة" هو أساسي عنصر على السيميائية الدراسات تقوم       

 نفسية وحدة" بأّنها العالمة سوسير دي يعرف السيميولوجي التجاه ففي       

 هما الوجهان أمّ  .اآلخر أحدهما يتطلب و وثيقا، ارتباطا مرتبطين ذات وجهين

 بينهما التأليف ،  Image acoustiqueالسمعية  الصورة و Concept التصور

 بالجمع و المدلول، و الدال اثنين، مكونين على يتوفر الدليل الذي :يعطينا

 .المعنى" يتكون بينهما

 بيرس، يد على عدة تفريعات للعالمة جعل فقد السيميوطيقي االتجاه أّما      

 لشخص بالنسبة معينا شيئا يعوض ما شيء عن عبارة" بأّنه الدليل فهو يعرف

 تطورا أكثر دليال أو معادال دليال الشخص هذا ذهن في يخلق أي أّنه معين،

 يسميه هوما معينا، شيئا الدليل هذا يعوض و األول مؤول للدليل بيرس يسميه

 .الدليل " موضوع

                                                                                                                                                                                     

  552المرجع السابق ص. 
    قدور عبد هللا ثاني، سيميائية الصورة، ص41.

   المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
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 أنواع ثالث بين الحديثة السيميويطيقا مؤسس بيرس سندرس تشارل يميز     

 .Symbole الرمز و  Index المؤشر  ، Icôneاأليقونية  من الدالئل؛

  : Icon االيقونة  .1

عنها  تعبر التي الموضوعة إلى تشير التي بالعالمة" بيرس يعرفها        

وجدت  سواء الطبيعة هذه العالمة تمتلك و فقط، الذاتيةللعالمة الطبيعة

 . "توجد لم أو الموضوعة

من  إليه المشار الشيء صفة مع تشترك األيقونة" أنّ  بيرس يرى و      

يميز  و هذا .تشبهه إّنها أو ،)األيقونة( صورته مع الشيء تربط عالقة خالل

 االستعارة، و البياني الرسم الصورة، األيقونات؛ من أنواع ثالثة بين بيرس

 . إليه" المشار الشيء بين و بينها تتشابه جوانب على تنطوي وكلها

في  هامة مكانة األيقونة مفهوم احتل المعاصر، العربي النقد في و       

أثرى  ما هذا العالمات، لدراسة االختصاصية لطبيعة نظرا السيميائي، المجال

اعتمدوا  السيميائيين معظم أنّ  من بالرغم جديدة بمصطلحات النقدي الفضاء

 النقاد يمنع اجتهادات ال هذا لكن ،)أيقونة( المعربة بالصيغة (Icône)مصطلح

                                                           

  السيميائية جوزيف كورتيس ،جان كلود جيرو ،جان كلود كوكي ،لوي بانييه ،ميشال أريفيه ،آن اينو،
 .25ص ،5004 ،1ط ،األردن ،عمان ،دار مجدالوي ،تر رشيد بن مالك ،القواعد والتاريخ األصول

  21ص ،1244 ،دط ،القاهرة ،دار الياس ،مدخل الى السيميوطيقا ،سيزا قاسم. 
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 :نحو جديدة مصطلحات صناعة في

 الرمز(و المهندس كامل و وهبة مجدي لدى (الشعري التصوير("        

 دى( لالمثل( و الماكري، ممحمد لدى (األيقون( و مبارك، مبارك لدى (المعبر

المعجم  لدى  )األمثولة( و بركة، بسام لدى  )المثيلة( و الغذامي هللا عبد

 . اللسانيات" لمصطلحات الموحد

 المفهوم هذا عن حديثه اقسي في و مرتاض، المالك عبد أّما        

 ثم أصال، مسيحيا دينيا مصطلحا األيقونة" عد إلى ذهب السيميائي تنظيرا ،

 العالم مع التشبيهية العالقة يعني الذي السيميائي هذا المعنى إلى نقل

 . الخارجي "

 عن حديثه اقسي في أيقونة مصطلح أورد مفتاح محمد" جهته من       

 . " »المطابقة األيقونة « و » االعتباطية األيقونة« االيقونة بينهانماذج 

 الموضوعة إلى تشير عالمة" أّنه بيرس المؤشر يعرف  :Indexالمؤشر  .5

 إذن يتضمن فالمؤشر .الموضوعة بتلك الحقيقي تأثرها عنها عبر تعبر التي

 هي فقط الشبه أوجه فليست .خاص نوع من أيقون مع أّنه األيقون من نوعا

 التعديل إنما و المؤشر عالمة، من تجعل التي

                                                           

  584يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص . 
  المرجع نفسه الصفحة نفسها . 
  585المرجع نفسه ص . 
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 .ةعالم من المؤشر يجعل الذي هو الموضوعة عن الصادر الفعلي

 و (Indicateur)" المؤشر " :هما بمصطلحين "المؤشر" مصطلح ارتبط      

 (Indice) مادة  يقدم هو و عناني محمد ألفينا إّننا حّتى ، (Signal)اإلشارة    

 مثل ترمز له بما فعليا ترتبط التي العالمة :بأّنها يعرفها المعجمية، دراسته في

 جمهورالسيميائيين لدى شائع هو مما مناف وهذا الساعة، عقرب أو الريح دوارة

  . "ِعلّية سببية بعالقة عليه تدل ما و القرينة بين يربطون ما عادة الذين

 الشيء المشار و اإلشارة بين مجاورة عالقة... العالمة" بيرس لرؤية ووفقا

 الطبيعية يمكن الدالئل و النار، مؤشر الدخان للمطر، مؤشر الغيوم مثل إليه،

 الدال بالمدلول ارتباط فيها يكون التي و اإليمائية اإلشارات ضمن ندرجها أن

 .التجاوز الطبيعي خالل من إليه المشار الشيء إلى يحيل دليل كل أو سببا،

 أّما بالنسبة الخارج، في شخصوجود على يدل الباب على الطرق :فمثال

 ما يجب إلى المخاطب توجيه في وظيفتها تتلخص التي فهي اللغوية، لإلشارة

  . إليه" االلتفات

                                                           

  السيميائية جوزيف كورتيس ،جان كلود جيرو ،جان كلود كوكي ،لوي بانييه ،ميشال أريفيه ،آن اينو،
 25ص ،5004 ،1ط ،األردن ،عمان ،دار مجدالوي ،تر رشيد بن مالك ،االصول القواعد والتاريخ

    يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص584.
    سيزا قاسم، مدخل الى السيميوطيقا، ص42.
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الوسط  في عديدة اصطالحية صياغات (Indice) المؤشر  مفهوم عرف      

القياس ( و فاخوري عادل عند )الشاهد( إلى نقل فقد" .الحديث العربي النقدي

 )المؤشر العالمة( و بورايو، الحميد عبد عند )األمارة( و علوش، سعيد ( عند

 لطيف عند )الدليل( و حمودة، العزيز عبد عند )اإلشارة( و بركة، عند بسام

 )المؤشر( و لحميداني، حميد و الغذامي هللا عبد عند )العالمة( زيتوني، و

  .  "عصفور جابر و عناني ومحمد شاكر، جميل المرزوقي و عند

 بمصطلح القرينة عند جميع الدارسين .  (Indice)لقد ارتبط المؤشر       

   Symbol: الرمز  .2

للسالم،  رمز الحمامة و للعدل، رمز الميزان أنّ  على العامة اتفاق سار       

 البسيط ". االجتماعي االتفاق على يؤسس الرمز" أنّ  يثبت ما هذا

عنها  تعبر التي الموضوعة إلى تشير عالمة" : ب بيرس يعرفه حيث       

الرمز  ربط إلى تدفع التي العامة باألفكار يقترن ما غالبا عرف، عبر

فهو  لهذا العرفية العالمة أّنه أي عرف، أو نمط إذن فالرمز .بموضوعته

نوع  من المؤشر من نوعا الرمز يتضمن و مطابقة، نسخة عبر يتصرف

 ."خاص

                                                           

   582المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، صيوسف وغليسي، إشكالية . 
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اعتباطي " فهو السويسري، اللغوي الدليل يطابق فالرمز المقام، هذا من       

 بين أيقونية أو قياسية عالمة هناك توجد ال حيث و معلل، غير عرفي أو

 الرمز ألنّ  محضة، عرفية تكون الحالة هذه في فالعالمة .و المدلول الدال

 أكثر عرفية يكون اإليحائي المدلول و اإليحائي المدلول و بين الدال يربط

 ."طبيعية منها

 وغير عرضية عالقة هي إليه المشار أو المدلول و الدال بين فالعالقة"      

 من الرموز وهذا الفرح، أو الحزن على داللته و السواد، و البياض مثل معللة،

 الرمز يثر مصطلح لم الحديث العربي النقد في و ".األنتروبولوجيا تدرسها التي

 .مطلق بتواضع حضي و المصطلحات، و الترجمة جدال

  : األصول الفلسفية للسيميائية  : رابعا 

المصطلح  أن فيبدوا الهين باألمر ليسالسيمياء  أصولالبحث في  إن        

 نجد مصطلح سيميوطيقا  أفالطون ، فنحن "  يامإلى أ ويعود قديم

semioitike   في اللغة األفالطونية إلى جانب مصطلحGrammatike  

أو في التفكير، ويبدو   ، ومندمج مع الفلسفةالذي يعني تعلم القراءة والكتابة 

اليونانية لم يكن هدفها إال تصنيف عالمات الفكر لتوجيهها  ان السيميوطيقا

في منطق فلسفي شامل السيمولوجيا القديمة تنتمي إلى جرد مدلوالت الفكر ، 

وانطالقا من هذا تنصهر السيمولوجيا حسب بعض المظاهر مع ما نسميه 
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في  إالراهنا بالمنطق الصوري ، ويختفي المصطلح لمدة طويلة وال نجده 

 ( تحت اسم 1425-1708)   john lokeة للفيلسوف االنجليزي دراس

semiotike   وبداللة جد مشابهة لتلك التي قدمتها الفلسفة اليونانية

 . االفالطونية"

السيمياء استمدت بعض مبادئها من " الفلسفة  إن إلىباالضافة         

، وفي اتصافها بالنزعة العلمية ، والفالسفة الشكل  إلىالوضعية في جنوحها 

 . هم الذين اعتبروا اللغة كلها رمزا "الوضعيون 

ضافة إلى تلك البدايات الغربية ، أولى المناطقة والفالسفة             وا 

اق الدالة عن كشف نسواألصوليون والبالغيون من العرب عناية كبرى لأل

في أطروحات الفالسفة اإلسالميين من أمثال  "قوانين الفكر ، وهو ما تجلى 

بوصفه  ىرمزا ، وعن المعن ينا الذين تحدثا عن اللفظ بوصفهالغزالي وابن س

ستار النسيان على العالقة االعتباطية بين الدال مدلوال ومن دون إسدال 

وظات ليها منطق التحليل السيميائي  لملفوالمدلول وهي الفكرة التي انبن ع

   ."  بيةاألدالنصوص 

                                                           

  12ص،5002 ،دار فرحة للنشر والتوزيع ،االتجاه السيميولوجي ونقد الشعر ،عصام خلف كامل. 
   محاضرات في مناهج النقد األدبي المعاصر،دراسة في األصول والمالمح بشير تاوريريت،

 .112ص، 5004،دار الفجر للطباعة والنشر، الجزائر، 1واإلشكاالت النظرية والتطبيقية،ط
  110ص المرجع نفسه. 
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وفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ارتبط ظهور "علم         

غم من عدم ، على الر لمين يرجع إليهما الفضل في ظهورهالعالمة " بوجود عا

-1427وهما العالم اللغوي فردينان دي سوسير ) ...معرفة كل منهما باالخر

، العلم ب)السيميولوجيا( في تسمية  لفضال لهالذي هو  ، و(1212

ونتج عن  (...1214-1424)  تشارلز ساندرز بيرس األمريكيوالفيلسوف 

ازدواجية في التعبير فقد أطلق العالم األمريكي بيرس على علم هذه المصادفة 

العالم  أطلق، وفي الوقت نفسه  semiotique العالمات اسم السيميوطيقا 

على العلم نفسه اسم السيميولوجيا  دي سوسير نالسويسري فردينا

semiologie   العامة ويرجع  "محاضرات في اللسانيات" وذلك في كتابة

مسمى  "دي سوسير في استخالص  نالعالم اللغوي فردينا إلىالفضل 

العالمة  ى علمليطلقه عل اإلغريقي"السيميولوجيا" من عالئقه الطبية في المهاد 

 . " االشارة أو

  :االتجاهات السيميائية الحديثة :خامسا

وهذه  ولها اشتقاقات ، ،سيميائيات لها فروع  فالسيميائية عبارة عن             

سيمياء الثقافة وسيمياء االدب  ،سيمياء التواصل  : االتجاهات السيميائيةهي 

                                                           

 12ص 5002، دار فرحة للنشر والتوزيع ،االتجاه السيميولوجي ونقد الشعر ،عصام خلف كامل. 
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 سيميائية للشعر وسيميائية للسرد. إلىوقد تعرفت هذه األخيرة 

 :سيمياء التواصل -1

   ،ينواندريه مارتي،وجورج مومان  ،يذهب أنصار سيمياء التواصل )بريتو        

 وال تختص هذه .هي التواصل  األساسيةوظيفة اللسان  أن لىإوبويصانص ( 

نما ، باأللسنةالوظيفة   األنواعفي البنيات السيميائية التي تشكلها  أيضاتوجد  وا 

 التأثيرالمتكلم في  ةرادوا  بالقصدية هذا التواصل مشروط  أنغير غير اللسانية.

ما لم تشترط  ،التواصلية القصدية  أداةيكون  أنال يمكن للدليل  إذ .في الغير

وبهذا نحصر موضوع السيميولوجيا في الدالئل القائمة على  .التواصلية الواعية

 :لسيمياء التواصل محوران اثنان هما و  ، العالمات أياالعتباطية 

  :محور التواصل -أ

فاألول يتمثل في  وتواصل غير لساني تواصل لساني إلىوينقسم بدوره       

وما يتعلق بذلك  النثر بواسطة الفعل الكالميبين  العملية التواصلية التي تتم 

ات غل" "سنايسو ب" فيسميه :غير لساني التواصل أما ال، من آليات مختلفة

 ،شهارية النسقية ار االيمع :ويقسمه إلى معايير ثالثة "معتادة اللغاتغير 

 ومعيار اإلشارية ،تتجلى حين تكون العالمات ثابتة كعالمات السيرو 
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وهو معيار "ثم المعيار الثالث  ،وتكون العالمات متغيرة  كالملصقات الدعائية 

  "االشارية التي لمعنى مؤشرها عالقة جوهرية بشكلها

 :محور العالمة -ب

 ،االشارة كحمرة االصيل واعراض المرضفيقسم الى اربعة اصناف هي    

اما االيقون فهو عالمة تدل على شيء  ،والمؤشر بمثابة اشارة اصطناعية 

)بريتو عند عالمة العالمة اما الرمز فهو  ،يجمعه بشيء اخر عالقة المماثلة 

 .   وموريس(

  :سيميائية الثقافة  -5

اللسانية باهتمامها الخاص بالسيميائية  تتميز جماعات االتحاد السوفياتي     

ايفا  ،يوري لوتمان ) :ومنهمالمتنوعة ،وخصوصا سيميائية الثقافة بفروعها 

من  أولوكانوا  ...وغيرهم ( ، توبوروف وبياتيجورسكي ، ينوف اوسبنسك

طالق منه وتفكيك وبالعودة الى النص واالن ،نادى بادبية االدب بشكل منظم 

 نظامه اللساني .         

     

                                                           

  عبد هللا إبراهيم وآخرون، معرفة اآلخر، مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة 
 .42-44، ص 

   22-48المرجع نفسه ص. 
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دة ثالثية المبنى الدال والمدلول من وح العالمة بتآلفمن قالوا  أيضاوهم  

 .المرجع

 المدلول                                              

 

 الدال   المرجع                                            

التي  الدراساتوتقوم  واألدبون بسيميائيات الثقافة بساهتم جاكو وقبل ذلك كله 

انه يمكن استخدام  :القائلة األساسيةضية أنظمة الثقافة والفن على الفر تتناول 

النماذج ما قدمه  أشهرومن  األنظمة.نماذج االتصال لتحليل مثل هذه 

 : يون على النحو التالبسجاكو 

 السياق الرسالة                                  

 المتلقي المرسل           

 الصلة الشفرة                           

                                                           

  يوري لوتمان وبوريس اوسبنسكي )حول اآللية السيميوطيقية للثقافة (.تر عبد المنعم تليمة ضمن كتاب
 أنظمة العالمات في اللغة واألدب والثقافة

   عمان ،دار مجدالوي للنشر والتوزيع  ،القواعد والتاريخ ،السيميائية األصول،رشيد بن مالك
 .82ص،م 5004 ،1ط،األردن،
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الكالمية  :لغة االشهارية وكان لهذا النموذج دور فعال في تحليل ال

 يقدم الخطوط الرئيسية للسيميائيات ايفا نوفكما نجد  ة. ييقونمنها واأل

 :الثقافات في مؤتمر موسكو على النحو التالي 

 إطارفي  اآلالت وأيضا ،كذلك الحيوان ، اإلنسان أن ايفا نوفيرى  

يستخدم عالمات تتميز  اإلنسان أنالعالمات غير  إلى رنيطيقا تلجأ)علم السب

يستخدم عالمات تتميز  اإلنسان أنغير العالمات . إليهماتفتقر ،نعنى وتعقيد 

اللغة  أنذلك  منشأوقد يكون  األخرىالعالمات  إليهماتفتقر  ،بغنى وتعقيد 

البشر يودعون اللغة نظرتهم  :أن أي"نسقا للعالم" الطبيعية تحمل في طياتها 

 شكل  تصنع عناصر العالم الخارجي في أنها أيجة نمذالم األنظمةللعالم وفق 

ضربا من  تبدىي أنيمكن  بأسرهفان العالم   نموذج. أوتصور ذهني هو نسق 

شتى من العالمات حيث المضمون محتوم وتكفي  أنواعمن  يتألف نص

معرفة العالقة بين عناصر التعبير وبين عناصر  يعني ،فحسب معرفة اللغة 

كما نجد ايفانوف يؤكد على الجانب التوصيلي )نقل  ،المضمون"

 المعلومات(. 

 

                                                           

   نسكي )حول اآللية السيميوطيقية للثقافة (.تر عبد المنعم تليمة ضمن بس اوسيمان وبور تيوري لو
 .205كتاب أنظمة العالمات في اللغة واألدب والثقافة ص
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  : األدبسيمياء  -2

المختلفة من شعر ونثر  األدبية باألجناسارتباط السيمياء  إن       

التي  ،حي اللغوية والثقافية والتواصليةالمشترك والمنصب على المناهما امواهتم

ينبني عليها الخطاب األدبي أدى إلى ظهور فروع سيميائية منضوية تحت فرع 

 كسيمياء الشعر وسيمياء السرد. األدب

 :الشعر سيمياء -أ

خصوصا في كتابه الشهير   Michail .Riffaterrيعتبر ريفاتير 

                الشعر "يعبر الشعر دوما  أنفيقول   semiotics poetryسيميوطيقا الشعر 

الشعر يقول شيئا ويعنى  أن أو  ،غير مباشر واألشياءعن المفاهيم 

بين  نميزفال يمكننا ان   ،الشعر يرتبط بمفهوم النص أن دواويب "آخرشيئا 

  عندما نعتبر القصيدة كيانا محددا. إال واألدبالشعر 

قراءة ثانية  وهي حصيلة ،وتتم العملية السيميوطيقية في الواقع في عقل القارئ  
ى القارئ قبل بين مستويين في القراءة "فعل نميز أنوعلينا في سيميوطيقا الشعر 

القراءة حل شفرة القصيدة ب يبدأيتجاوز المحاكاة حيث  أن –الداللة  إلىالوصول 
 – أسفلها إلىالصفحة  اعليومن  ،نهايته  إلىمن بداية النص  التي تستمر األولى

ففي هده القراءة االستكشافية  ،في ذلك المسيرة السياقية متبعا  heuristic  األولى، 
ي القراءة هي رحلة الثانية فوفي هذه المرحلة يتم فهم المعنى والم أولي.يتم تفسير 

                                                           

 


 1رشيد بن مالك السيميائية االصول القواعد والتاريخ دار مجدالوي للنشر والتوزيع عمان االردن ط 

 .28م ص8002
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االسترجاعيةالقراءة  مرحلة retroactive  ما  فالقارئ يراجع ويعدل ويقارن باستمرار
لعبارات ا أدرك أن  ،فكلما استمر في قراءة النص ،وهو يقوم بقراءة بنيوية  ، قرأ

توزيع  أويع مولد بنيوي واحد فالنص تنو كصيغ متعددة  وكأنهاتبدو  ألنها ،متعادلة 
     لبنية واحدة.

     سيميائية السرد:  -8

في الالتينية  narrationالسرد و "الالتينية  إلىتعريف علم السرد  يعود      

في الخطاب الذي يعرض فيه المتكلم األحداث القابلة  األساسيهو الجزء 

 المثير للجدل".  أوللبرهنة 

التي يقوم عليها وما يتعلق  األسسواستنباط  ص"دراسة الق أيضاوهو      

 ،األدبيةخص فقط النصوص تيه "ومجاالته ال قوتل إنتاجهبذلك من نظم تحكم 

نما واالشهارات ومختلف الميادين التي تحتوي  والدعايات لإلعالناتتعدتها  وا 

 على قص وحبكة ".

" مع حكايته الشعبية كما ساهم الشكالني الروسي "فالديمير بروب     

علم السرد وطبق عليه نظام الوظائف منطلقا في دراسته الخرافية في تطوير 

 من بنائها الداخلي ". للحكاية 

 واألساليببعض المفاهيم  إضفاءكما ساهم العديد من النقاد بعد ذلك في      

يعلم هذا العلم  األخيروهذا  وجيرار جنيت وغريماس ....تودروف  أمثال

 بعالمات رمزية وداللية .
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تحديده بنيتين  إلىوقد خلص غريماس في نظرية "السيميائيات السردية"     

  هما البنية السردية والبنية الخطابية. للسرد

وقد أرسى غريماس دعائم البنية  :بنية عميقة  إلىوتنقسم البنية السردية     

للداللة التي تجلياتها في التركيب العميق الذي يتجسد في "المربع  األولية

  . مقولة داللية" يةألالسيميائي"بوصفه تمثيال بصريا للتمفصل المنطقي 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           

   72ص ،5002،دار سحر للنشر   ،في النقد المغاربي، تلقي السرديات سليمة لوكام. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

باقتحام عالم  ،قامت السيميائيات كغيرها من المناهج النقدية النصانية       

مستخرجة مختلف  ،وعالماتهمستخلصة رموزه  ،السرد واإلبداع القصصي

استطاعت بفضله  ،لكنها مرت قبل ذلك بتاريخ طويل ،الممكنة التأويالت

تحليلها وغزت  وأدواتاستوت مناهجها  أن إلى ،هفائسن أهمنفض التراب عن 

 مجال السرد. 

اصدر "الجيرداس جوليان غريماس" كتابه المعروف  6611وفي سنة         

يائية "مدرسة لهذه المدرسة السيم األساسيةالذي يعد اللبنة  – الداللة البنيوية -

 عنى" وفيم"في ال األعمالكما اصدر مجموعة من  ،باريس السيميائية "

الدعائم  أهمت في مجملها شكل ،السيميائيات "" وقاموسه الشهير "2عنم"ال

المعرفية لهذه المدرسة  واألسسفي مقاربة النصوص السردية  المعتمدة

ة ومستوياته تاالهتمام بمكونات الخطاب السردي وابني إلىوانصرفت السردية 

وتيار  ،اللسانية وتيار السردية الدالليةتيار السردية  :الداللية من خالل تيارين 

 السردي الداللية تجلى في جهود "بروب" و"غريماس" وهو تيار "يعنى بالبنى



 

تحديد قواعد وظائفية  إلىالعميقة التي تتحكم بمظاهر الخطاب وصوال 

 .للسرد"

 :التعريف بالناقد رشيد بن مالك 

م 6691من مواليد  ،بن مالك باحث وناقد جزائري معروف رشيد       

 ،بتلمسان يشغل حاليا مدير مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية 

بكر بلقايد  أبيالتعليم العالي كمدير للبحث العلمي بجامعة  أستاذيحمل درجة 

تدرج الباحث  ،م 6677شهادة البكالوريا سنة  بعد حصوله على. بتلمسان 

 األدبشهادة ليسانس في بم  6696تخرج منها سنة  أينبجامعة تلمسان 

دراسته العليا بمدرجات  إلكمالفرنسا  إلىثم سافر  ،العربي درجة متحسن

م على شهادة الدراسات 6692حيث تحصل في جوان  3جامعة باريس 

جيد جدا ثم دكتوراه الدرجة الثالثة تخصص  بدرجتهالمعمقة في المنهجية 

 إلىليعود  ،م بمالحظة جيد جدا كذلك6691يفري الجزائري في ف األدب

بدرجة  6699جانفي ناقش دكتوراه دولة في السيميائيات شهر  أينالجزائر 

 .مشرف جدا بجامعة تلمسان

                                                           

   م 6663، 1719ع،مجلة الفكر العربي المعاصر،من وهم الرؤية الى وهم المنهج ،عبد هللا ابراهيم
 .621ص،
  16-14ص  ،ماجبستر()مذكرة  ،المصطلحات السيميائية السردية في الخطلب النقدي ،كمال جدي. 



 

 :مؤلفات رشيد بن مالك 

  :توزعت مؤلفاته كما يلي      

 ،الجزائر،دار الحكمة  ،قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص -

2444 . 

 .2444،الجزائر،دار القصبة  ،مقدمة في السيميائية السردية -

 .2442 الجزائر،دار الحكمة  ،النية السردية في النظرية السيمسائية -

للمؤلفين ميشال  ،ترجمة رشيد بن مالك  ،وقواعدها  أصولهاالسيميائية  -

 ،جوزيف كورتيس  ،جان كلود كوكي ،جان كلود جيرو ،ارفييه لوي بانييه 

 . 2442،الجزائر ،دار االختالف

 ،للمؤلف جان كلود كوكي ،ترجمة رشيد بن مالك ،السيميائية مدرسة باريس -

 .  2443،الجزائر ،المغربدار 

 .2441،الجزائر ،األفاقدار  ،تاريخ السيميائيات -

  .2441، األردن ،عمان ،دار مجدالوي ،السيميائيات السردية -

شيد بن مالك للمؤلفين لوي القواعد والتاريخ ترجمة ر  ،األصولالسيميائيات  -

 ،األردن ،عمان،مجدالوي دار  ،جوزيف كورتيس ،جان كلود جيرو،بانييه

2449 . 



 

  ،عمان ،دار مجدالوي  ،قيد الطبع  ،من المعجميات إلى السيميائيات  -

 .األردن

 :قراءة وصفية للكتاب 

 ، 2441أطلق الناقد رشيد بن مالك كتابه السيميائيات السردية سنة      

ويتكون هذا  ،ألردن ا–عمان-وقامت بنشره دار مجدالوي للنشر والتوزيع 

 ،بيضاء اللون  وأوراق ،صفحة( ذو الحجم المتوسط 692الكتاب من )

 فهرس مرتب يتصدر محتوياته.على الكتاب ويحتوي 

  :المقدمة

مراحل الكتاب مركزا  إلى فيها أشاررشيد بن مالك كتابه بمقدمة  ابتدأ     

وذلك عن  ،الساحة النقدية العربية  فيعلى اثر البحوث البنيوية والسيميائية 

- اللوز )رواية نوار طريق تقديمه دراسات تحليلية لمجموعة من الروايات

لونيسي األعرج ورواية عواصف جزيرة  -الزوفري ريبة صالح بن عامرتغ

باستغالل القضايا النظرية السيميائية دون التقيد  الطيور لجيالني خالص(.

 .المقاربات المنهجية التي يتناولها في هذا المؤلف على االلي بها كاشفا 

 :القسم النظري 

                                                           

   13-12،ص المرجع السابق. 



 

رشيد بن مالك هذا القسم بحديثه عن مستقبل الدراسات السيميائية في ابتدأ    

في العالم  لسيميائيا الدرس في مقدمة منهجيته صعوبة فسرامالعالم العربي 

 . " العربي في ظل "غياب الفرق البحثية الرسمية والتواصل العلمي المنشود

 أوويبدو االلمام بهذه المسائل شبه مستحيل ال يتجاوز المستوى الفردي      

بعض اللقاءات التي تتيح لهم فرصة مناقشة القضايا العلمية ولهذا "يصعب 

 ."علينا استشراف المستقبل في هذا النوع من الدراسات

 الذي تناول فيه األوروبيفي الفكر  كما تحدث عن واقع وآفاق السيميائية     

بروب" التي "فالديمير بمشروع  تأثرهلغريماس( ومدى  نسبةالغريماسي ) اإلرث

 :من خالله صياغة جديدة لمجموعة من القضايا المرتبطة بتعريف أرسى

بوصفه بديال للتتابع   ،والرسم السردي ،الوظيفة ومستويات تنظيم السردية 

 أربعةينظم تسلسل الملفوظات تنظيما يبنى على األخير . وهذا الوظيفي "

 ،التقييم  ، األداء ،الكفاءة  ،التحريك :ما بينها ارتباطا منطقيامرتبطة في أطوار

بين العوامل المحققة للحاالت  األدوارعالقات بين  األطواروتقوم داخل هذه 

وضعيتها ضمن تالحق ة تبعا ليتشغل هذه العوامل ادوار عامل ،والتحويالت 

                                                           

   األردن ،عمان ، دار مجدالوي للنشر والتوزيع ، 6ط، السيميائيات السردية ، رشيد بن مالك  ، 
 .46ص ، 2441

  64ص ،نفسه صدرالم. 
  66ص ،المصدر نقسه. 



 

  نفسها.ويصدر تحديدها وتطويرها عن هذه الوضعية  األربعة األطوار

   :ويلخص الجدول التالي هذا النظام على النحو التالي     

كل من غريماس وكورتيس في حقل السيمياء باالضافة الى تطرق الناقد لجهود     

قلن لنظرية عويخص المصطلحية المعتمدة في كتاب السيميائية المعجم الم ،السردية 

 وستين أفكار ألة التلفظ التي صيغت تحت ( فضال عن حديثه عن مسأ6676كالم )ال

J.L.Austin   وبنفنيست E.Benveniste   من منظور انها "بؤرة للتصور السيميائي

 .وتحوال استميولوجيا بخصوص التعامل مع المواضيع السيميائية "

                                                           

   عمان، دار مجدالوي للنشر والتوزيع  ، 6ط ، السيميائية االصول القواعد والتاريخ، رشيد بن مالك ، 
 .237ص ، 2449 ، األردن

 

   62ص ، سابق  صدرم، السيميائيات السردية ، رشيد بن مالك. 

 التقويم األداة الكفاءة التحريك

 فعل الفاعل

 مرسل -

 فاعل -

 "اقناع" -

 كينونة الفعل

 فاعل  -

 شروط الفعل -

 "الكفاءة"امتالك -

 فعل الكينونة

 فاعل منقذ -

 تحويل -

  "فعل التحويل" -

 كينونة

 الكينونة -

 (ابستيميمرسل) -

 فاعل منفذ)تقويم( -



 

هذا العنصر التطورات الراهنة في النظرية في ن مالك بكما تناول رشيد       

والتي تضمنت  6662قبل  السيميائية من خالل وصفه للتوجهات السيميائية

 (.6666التلفظ ) إلىمن الملفوظ  :األولىالتوليفة 

                      

 الموضوع

 السيميائي

هذه الخطاطة التي رسمها كورتيس توضح جيدا كيف أن السيميائية لم      

التلفظي بل كانت تتموضع من جهة محصلته )الموضوع تكن تنزع إلى الفعل 

 . السيميائي(

والتي نضمنت التوليفة الثانية من التلفظ الى الملفوظ  6662ثم بعد     

( يعلن جوزيف كورتيس عن رغبته في قلب نص المسار من التلفظ 6669)

 .الشكل التالي   يأخذالملفوظ الذي  إلى

 

 

 
                                                           

  61ص ،السابق صدرالم. 

  61ص ،نفسه صدرالم. 

التلفظ الملفوظ              

الملفوظ          الملفوظ  

 



 

 

 الموضوع السيميائي                                           

 شكل التعبير        شكل المضمون                                   

 التلفظ والملفوظ                   ظ الملفوظو الملف 

 داللةلا     التركيب                         

  الكبرى الداللة     الصغرى الداللة السطحي          العميق          

ومن خالل هذه الخطاطة نالحظ أن شكل المضمون يتفرع الى الملفوظ 

                                                                                                         الملفوظ ثم التلفظ الملفوظ.

  :( فتتمثل في المخطط التالي6669التوليفة الثالثة ) أما  

 

 

 

 

                                                           

  61ص ،المصدر السابق. 



 

 مجال                          التلفظ                                    

                   المحين                 [إنتاج موضوع سيميائي محدد   

 الالفظ                  الموضوع السيميائي              الملفوظ له          

 شكل التعبير                     شكل المضمون         

 [مداليل مضمرة  -]                     [مدلوالت مضمرة  - ]      

 مدلوالت مضمرة           مدلوالت مضمرة      
                                                                     داللية                        تركيبية       

  مجال                                                                    
                                             مضمر                                                                   

مصطلحات المربع السيميائي والمسار  وعرض رشيد بن مالك إلى      

تحليل السيميائية في الدراسات  إلىومنه  ،التوليدي ثم السردية بالتحليل والدرس

النظرية ووضع العربية المعاصرة وهو يتحرى في كل ذلك شرح الخطوات 

حث تعرض لوصف الحركة  ،موضحة آللية التلقي عند الغربالخطاطات ال

"ستقتصر دراستنا للحركة الناشئة  ،السيميائية في الدراسات العربية المعاصرة 

 ،تونس ،من الجزائر المأخوذةفي النقد العربي المعاصر على بعض العينات 

 . المغرب " ،سوريا

                                                           

   21ص،المصدر السابق. 



 

هذا المبحث السيميائي في ترجمة المصطلح  إشكالية إلىمحيال        

            لكتابه كل من خليل احمد واوديت بيتيت الترجمة التي وصفها 

Les enjeux de la sémiotique   مراهنات دراسات الداللية اللغوية " ل"

 .66941ان اينو الذي ظهرت ترجمته سنة 

السيميائية من وهو موقع البحوث  أخرعنصر  إلىوينتقل بعد ذلك       

الدراسات النقدية العربية المعاصرة مستعرضا فيها قراءة لبعض البحوث 

السيمياسية التي قدمت للقارئ العربي رؤية واضحة حول السيميائية بعامة 

من خالل  ،محتذيا بنماذج لسيميائيين وجزائريين عرب ،وغريماس بخاصة

محمد  ،سعيد بن كراددراساتهم المطبقة على نصوص سردية عربية على غرار 

 إذ ،ومن خالل التصدي لهذه النصوص ،وعبد الحميد بورايو ،ناصر العجيمي

فنجد  أخر إلىيتبين لنا وجود اختالف في السبل والغايات المنهجية من باحث 

غاية  أنهانصوص عبد الحميد بورايو وسعيد بن كراد لم تتعامل مع السيميائية "

التي يطرحها  اإلشكالياتوسيلة مسخرة لفهم  ألنهافي حد ذاتها بل تبنتها 

 اللسانالدالة والمجسدة في  اإلنسانيةالتصدي للمعنى المتخفي في الممارسات 

  .  2 "وغير اللسان 

                                                           

 1  92ص،المصدر السابق. 

 2  31ص ،نفسهالمصدر. 



 

درجة كبيرة  إلىوصلت  فإنهامد الناصر العجيمي "حنصوص م أما        

 1 من الزخرفة المنهجية"

على  اآلليوالمتمعن في هذه الممارسات النقدية يجدها تتسم بالتطبيق       

 النصوص. 

وفي نهاية هذا القسم النظري وضع الناقد بيبليوغرافيا للبحث مرتبة حسب  -

  .ظهورها في النص

 

  

                                                           

 1 39ص ،المصدر السابق. 



 

لحكاية كليلة ودمنة  سيميائيةة قراءب القسم التطبيقي رشيد بن مالك ابتدأ      

يضع قيد الدرس والتحليل  أنل عبد هللا بن المقفع انه "فضل في هذا البحث 

الفيلسوف الهندي للملك  أسداهادا نص النصيحة التي كليلة ودمنة وتحدي

 أنن حكايات كليلة ودمنة ال يمكن أناعته بقشليم وهذا االختيار صادر عن بد

الذي  اإلطار /لنصيحة التي نعتبرها النص معمقة ا قراءةنا أقر  إذا إالتفهم 

داللي لهذا النص السردي  تأويل أين إفومن ثم  . "دالليا الحكايات يغذي

ومحاوره الداللية  اإلطار /يخرج عن النص ،المروي على لسان الحيوان

القواعد  إلى تفتقدمواقع مهزوزة  إلىوينقله  ،سيضلل القارئ ال شك  ،الكبرى

 المؤسسة التي ينهض عليها النص ".

 أثناءمل كما ستوضح ذلك في عسي اإلطارالنص  أنومن الواضح         

 :أساسيةثالث مقطوعات  إلىحيث قسم الناقد النص  ،التحليل

الزمنية والفضائية قبل ذهاب  اإلحداثيات إلىاستناد  األولىتتحدد المقطوعة  -6

 القصر. إلىبيدبا 

سداءالقصر  إلىيتصدر المقطوعة الثانية انتقال بيدبا  -2  النصيحة للملك. وا 

  وتبدأ المقطوعة  الثالثة بعد تبليغ بيدبا الرسالة للملك. -3

التي يشتغل بها الخطاب  اآللية"حتى نوضح :كما نجد الناقد يقول       

                                                           

  19ص ،المصدر السابق. 



 

السيميائية ن الموضوعات أنسلم في البداية ب أنالحجاجي في النص ينبغي 

الملفوظ له ترتهن في وجودها  إلى)كليلة ودمنة مثال( المتنقلة من هيئة الالفظ 

 . فعل تلفظي" إلى

 :بن مالك  رشيدوالخطاطة التالية توضح ما قاله 

  التلفظ                                 

  [إنتاج موضوع سيميائي محدد]                    

  ئي              الملفوظ لهالموضوع السيميا               الالفظ              

حيث صراع المرسل )بيدبا(  إلىنجد التحريك في هذا النص يحيل        

"رجل فيلسوف  :ه للمعرفة يعد معطى ثابت في النصمتالكإيحاول بيدبا بحكم 

 . قوله" إلى األموريعرف بفضله ويرجع  ،فاضل حكيم  ،).....(

 أسلوبالغاية منه تغيير  ،جمع تالمذته بهدف تحريكهم في فعل جماعي     

في متمثلة فكرة التحالف التي اقترحها على تالميذه  وتأتي السياسية. الممارسة 

 ،ومكان سري وموضع معرفتي أسرتي ألنكم :"وقد جمعتكم لهذا األمر:قوله 

 عتمد".أ وعليكم  دتضأعوبكم  

                                                           

   11ص،المصدر السابق. 
  91ص، نفسه المصدر. 



 

مقوم عرف كيف من موقعه يستغل  /كمرسل  موقعه  نجد بيدبا من    

 هبخطابه الذي يسعى من خالل ،المعرفة لقلب موازين القوى على هرم السلطة 

وهي تعبئة قائمة على المستوى  ،النخبة المثقفة الفاعلة في المجتمع  ،بوصفهم

ه ما ال يبلغ تقد يبلغ بحيل قلأن العا"على :بالحجة  اإلقناعرفي .على االمع

  . بالخيل والجنود"

لبيدبا يملك من القدرة العقلية ما يجعله يحول مجرى الفعل  " أنكما     

 إقناع إلىبيدبا  بهذا الخطاب الحجاجي يسعى ،السياسي للملك لصالح الرعية

 dimensionيرتكز على البعد المعارفي  تالميذه في االنخراط في برنامج

cognitive .في مواجهة الملك 

 جهةلموانخراط ه بتحريك تالميذه رغبة منه في اإلحقق بيدبا هدف أنوبعد     

قراءة البرنامج السياسي للملك لتقديم تحقيق حول  إلىذهب بيدبا  الملك.

وبعد قراءته يقدم لنا تقويما سلبيا لممارسات السلطة التي تجسدت  ، البرنامج

  األفعالوتنصهر هذه  تجبر وتكبر )....( ،طغى  :األفعالعبر مجموعة من 

نه عبث بالرعية أفي برنامج سياسي موجه ضد الرعية وحقها في الحياة حيث 

وهذا يعكس عالقة الملك بالرعية والمبنية على التسلط والظلم  أمرهمواستصغر 

 فيه. واإلسراف

                                                           

  19ص ،السابق  المصدر. 



 

هذا البرنامج تجلياته في مسارين  يلقى ،أما على المستوى الخطابي        

سوء  ،رداءة السيرة  :مجموعة من الصور وهي األولويتضمن  :صوريين

المسار الثاني الذي يتمثل في  أما .لمبادرة بالسوء  ا،قبح الطريقة  ،السيرة 

 الشر. ولزومالخروج عن العدل  ،والظلم للرعية  ،السطوة  :صور

يلقى  أنمؤقت بشليم استطاع وبشكل د أن إالوعلى الرغم من ذلك        

طريق شل أي محاولة وذلك عن . الرعب في قلوب الرعية العامة والخاصة 

مفعول تحريك بيدبا للعامل  إبطالثر في أوهذا له  ،قلب نظامه  إلىتهدف 

ومن هذه المنطلقات سعى بيدبا لتحريك الخاصة من الرعية  الجماعي .

قناعها مج المضمرة في ال بمشروعية خلع الملك وهنا تتضح معالم هذا البرنا وا 

 إلى التأويلهذا  أفضوقد  التأويلية السردية التي مارس فيها بيدبا فعله لحظال

 مضاد. ببرنامجتقييم سلبي حركه للقيام 

 إليهاالبنية الجدالية للحكاية التي ترتهن  إلى كما عرض الناقد         

وقد  ،الرسم السردي  فيالمعنية  ،(واألدوارالمواجهات )الخاصة بالوظائف 

استعمل في تحليله الرسوم التوضيحية لتبسيطها للقارئ والتي أنهاها 

 .بيبليوغرافيا

            

                                                           

   16ص ،المصدر السابق. 



 

لرواية "نوار اللوز" للروائي رشيد بن مالك دراسته التحليلية  ابتدأ       

النظام  إلىثم تطرق   األعرجبمقدمة لواسيني  األعرجالجزائري واسيني 

 ،بنيته  وأشكاللفاتحة الرواية من خالل البحث في مستويات النص  السيميائي

 :الرسم السردي أطوارعنصرين من  ستخدمإ ومن خالل قراءته لفاتحة الرواية

في هذا  األمريتعلق  ،للرسم السردي األول"ويعتبر التحريك الطور : التحريك

 ،آخر"فعل الفعل" يفعل العامل فعال محدبا لفعل عامل  بإبراز ،المساق

   يطلق المرسل على. فاعل" لتحقيق برنامج  تأسيس"في النص ويناسب هذا 

 اإلقناع :)ويتم ذلك من خالل آخر"فعل عامل  ئشنالدور العاملي الخاص بم

 أو اإلدارةويطلق الفاعل المنفذ على الذي يقوم بالفعل بدافع  ،التهديد  ،

 . الواجب("

ن كانت فاتحة الرواية كما يقول الناقد مستقلة عن النص الروائي ئول       

 به دالليا. ملحقة به زمنيا ومرتبطة فإنها ،وشخوصه وأحداثه

كل شروط نجد قد تضمنت  ،ومن خالل قراءتنا لتحليل فاتحة الرواية         

تواصل مباشر مع  إقامةرض غب بأسمائها األشياءالتحريك فنجد الكاتب يسمي 

                                                           

  جووان كلووود جيوورو ،جووان كلووود كوووكي ،لوووي بانييووه ،ميشووال أريفيووه ،آن اينووو، 

 .231ص  ،سابق مرجع،جوزيف كورتيس

 



 

هذه  إن ،القارئ بهدف تحريكه نحو القنوات التي سيمر بها نصه الروائي 

لذي يسعى المحرك(  /موقع )المرسل  يتبوأله جعلته  ةصالخاالمكانة 

 يراه حقيقة . بأمر إقناعهقواعد االتصال بالقارئ في سبيل  إلرساء

الكاتب لخطابه والحوافز  تأويلالفاتحة تقدم لنا  أنكما يفترض         

ورغباته انطالقا من المعطيات الحقيقية التي تختفي وراء تحركات شخوصه 

 النصية .

 ،يحمل شحنة داللية خاصة  وظفي هذا الملف فنجد الفعل "تنازلوا"              

واالقتناع مقرون  ،ره على فعل شيء غير مقنع به بحيث نج إلنساننقولها 

الة تبدو الرس ،بقيمة النص وفي عمقه يخفي حقيقة النظام تفاديا لخطورته 

محرك( وباستعماله  /فنجد الكاتب من موقع )مرسل  .الموجهة للقارئ واضحة

 ،بة أمر ضروري لفهم النصريغيقدم بأن الت  )تنازلوا واقرءوا( األمرصيغة 

شكل ريبة وصلة بينية وبين تغ أحداثوالقارئ فاعال منفذا تكون الغاية منه 

   مرجعية نصية للرواية.

 أنينبغي  ،يتحقق التواصل بين القارئ والنص وتزول الحواجز وحتى              

                                                           

   72ص ،السيميائيات السردية ، رشيد بن مالك. 
 



 

 إلىيحدث تحول في كفاءة القارئ يؤهله لالنتقال من وضعية الالمعرفة 

 المعرفة.

ه كذ بامتالفكفاءة الفاعل المنتتشكل . الفعل" كينونة"إبراز"هي والكفاءة:              

الفاعل المنفذ يجد  إن ، المقيد في بداية التحريكلشروط بدونها يتجمد النشاط 

يعني ممتلكا للوسائل  ،الفعل ومعرفة الفعلنفسه هنا في عالقة مع القدرة على 

 . التي تمكنه من القيام بالفعل"

 إالال يتحقق  أساسياهنا برنامجا  التأويلن "بأ:ن مالك بيقول رشيد                  

 إلىنه يفتقر المرسل يقدم القارئ أ . إن  "المناسبةامتلك القارئ الكفاءة  إذا

ن لغة الرواية قد تكون أ هاحتمال يقر ب أمامالقارئ  ه يضع وعليه فإنالمعرفة. 

من الدعوة  واألشكال ،ن دعوته للتنازل عن قراءتها ستخله في راحة أمتعبة و 

  جوع القارئ وبؤسه. تأويللغة الرواية بل  تأويلهو بهدف من التنازل 

 ،وللألوفي النهاية يستدرك المرسل الموقف ويورد نصا ثانيا امتداد               

طارا ،من حيث حمولته الداللية  له من حيث الحدود السياسية التي تشكل  وا 

                                                           

   231ص مرجع سابق، ، ميشال أريفيه ،آن اينو. 

    مصدر سابق ،ص ،السيميائيات السردية ، رشيد بن مالك 
 



 

ن هذا الملفوظ والذي يقر بأاالجتماعية. وقراءة الظاهرة  تأويلمرتكزا في 

ولفهم هذا الملفوظ ينبغي التسليم بوجود  من مقدمة المقريزي .  مأخوذ

فيدرك من خالل زاوية  :الثاني ،الالقط المنتج لهذا الملفوظ  :األول :منظورين

 نص المقريزي ويصفه في السياق الداللي لفاتحة الرواية.لتي يقدم منها  النظر

يلمس حضوره في توقيع المقريزي بوصفه فاعال في  :األولالمنظور              

في ة أجوبولفهم الالفظ يصوغ  حادثا . تأملفضاء مرجعي يالحظ بعد عميق 

 : اآلتيفي التقطيع  تبدو واضحة أساسيةملفوظ يقوم على ثالث مرتكزات 

          [غايته إلى أولهعرفه من ]و ، [نهاية  إلىهذا الحادث في بداية  تأملمن 

سوى سوء تدبير الزعماء والحكام وغفلتهم عن النظر  لناسبا ماأن  علم ] ،

 . [في مصالح العباد

سنرصد الوحدات  ،وحتى نفهم التجليات الداللية لهذا الملفوظ                

 إذا :والمعرفة والعلم من منطلق تراثي التأملالمعنوية التي تدخل قي تشكيل 

 : أنلسان العرب نجد  إلىاستندنا 

 ،بتئبت وتأن من ناحية األمريستعمل للداللة على النظر في  :التأمل -

 والمشاورة من ناحية ثانية.

 الجزئي والبسيط. إلدراكتقال  فإنها :المعرفة أما -



 

نه يحيل على الشيء بحقيقته في والمعرفة بما أ للتأملكمحصلة العلم:  ويأتي -

 والمركب.بعديه الكلي 

 /و /المعرفة  /و / التأمل /يقوم الملفوظ على ثالثة برامج  ،على هذا  تأسيسا

 : والجدول التالي يوضح ذلك /العلم 

                     الحادثنهاية                        بداية الحادث  

 الجماعةبعد                                    بلق

                            إلى المجاعةاألسباب المؤدية 

 ةالتأمل و المعرف                

 

 

 الحقيقة امتالك    

 العلم

     

دراسة سيميائية فنجد العنوان عكس . ثم انتقل لدراسة العنوان"نوار اللوز"      

 يبدأنجده  إذمع نهاية الرواية  إال إجابةيثير تساؤالت ال نلقى لها  ،الفاتحة

 إلىللقراءة باالستناد  كمحفز( اإلعالميةتحليله من الجانب التجاري )الوظيفة 

  العنوان والنص. المفترض بين التعاليق

المدركة هي سعي الكاتب إلثارة [عنوان النص] األولىتعتبر العالقة       

 إلىالعالقة الثانية الممتدة من النص  أماالنص. وتحريض القارئ على قراءة 

وبناء  العنوانلقراءة  آلةي النص على انه فالنظر  إلىتعود  فإنهاالعنوان 

                                                           

    77المصدر السابق ص. 



 

 الداللة.

 عنوان الرواية يتقدم في البداية بوصفه أنومن هذه المنطلقات نالحظ       

 سنادا مستقال ال يملك من مضمون داللي سوى ما يحدده له القاموس.

يستمد العنوان  إذويبقى ذلك العنوان خاضع الحتماالت داللية مختلفة      

التي بقيمها مع   relation structurele  قيمته الداللية من العالقة البنائية 

 عناصر هذا النظام.

البنية السردية  إلىيتطرق ونهاية دراسته التحليلية لرواية "نوار اللوز"      

الذي  األساسيين المبدأينه بمدخل نظري يعرض فيه أ يبتدوتجلياتها الداللية 

تنظيم الوحدات البنائية في النص السردي ثم البناء الداخلي  ألحدهمايخضع 

المكون السردي  نضبط أنيمكن  ،مفهومي الحركة والقوة  إلىللنص واستنادا 

 : تصوغ ذلك اآلتيةوالخطاطة 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  96المصدر السابق ص. 



 

  البنية السردية                                 
       

  العالم المتوازن                العالم المضطرب                            
 

    حل العقدة        وساط                   فرق           االفتقار     الوضعية
 اختفاءه من القرية أ                             لمهنةمزاولة        صالح        ألولى

 ب ظهوره في القرية                              التهريب       إلىويفتقر وضعه      
 عودة االمل و                                           العيش أسباب           

 ج توقيفه                                                                    
              صراع         بحثه عن الشغل                             

 األساسيةالبنية السردية في بعض جوانبها  أننالحظ  أنيمكن  إذ        

متضادين الفاعل )صالح( والفاعل المضاد)  طرفين مواجهة بينتبرز 

  الجمركي(.

وضع جدول يتضمن  إلى" :رشيد بن مالك أ توضح هذا الصراع لجول      

ونحاول بعد ذلك فحص  ،العناصر المرتبة حسب ظهورها التسلسلي في النص

 . العالقات التي تربطها في سبيل الكشف على التجليات الداللية"

العالقة التي تربط الصعيد ،ة ءالكفا ،تناول كذلك كل من التحريك إذ      

يه دورته لذي يصوغ فا السردي بالصعيد الخطابي خاتمة بالمربع السيميائي

                                                           

   66ص السابقالمصدر. 



 

 :الداللية 

 حياة                       موت                   

  ال موت                      الحياة                  

طير أويختم الناقد دراسته التحليلية بتصنيف شخصيات الرواية وت        

 ،أوالالنحوي  :مكوناتها الشكلية والداللية من خالل مستويات تحليلها

التي  األفعالعلى امتداد النص لتحتل موقعها من خالل فالشخصيات تنتشر 

 تستند لها.

م في القصة المروية سهتألن الشخصية بوصفها وحدة سردية  :السردي ثانيا -

histoire marrée  

يعتمد هذا المستوى اعتمادا كليا على ما يقيمه النص من  ،األخير األدبي -

االعتقاد السائد بالعالقة الوثيقة عالقة بالعالم الخارجي وذلك انطالقا من 

  الموجودة بين النص والشخصيات الحقيقية.

المرجعية هي  أنقام بتعريف )مصطلح الشخصية المرجعية( بقوله  إذ     

 ،التي يحيل بها الدليل اللساني على موضوع العالم غير اللساني الوظيفة"

تحيل الشخصية المرجعية   ،األساسعلى هذا  "خياليا أوسواء كان واقعيا 

                                                           

  634ص ،السابق المصدر. 



 

personnage référentiel  على الواقع غير النصيextratextuel  الذي

 التاريخي . أويفرزه السياق االجتماعي 

فئة  ،فئتين متمايزتين إلىفي نص الرواية  المرجعية  الشخصيةتتفرع         

مستوحاة من التاريخ الجزائري بشكل مباشر نطلق عليها مصطلح الشخصية 

وفئة تحيل على شخصيات أدبية  ،  personnage historiqueالتاريخية 

أجنبية عن النص الروائي تنضوي تحت مصطلح الشخصية التناصية 

personnage intertextuel   وظيفة تناصية تتجسد في مختلف التي تؤدي

  مستويات بنية النص.

هذا "الكائن  أنة الذاتية موضحا عيجر الشخصية الم إلى كما تعرض          

 أوما يسند له من دور  أوذكريات الراوي من خالل  إالالورقي"يتحقق وجوده 

وال  ، فهي ال تشتغل سوى بالمرجعية الذاتية ،برنامج سردي في متن القصة 

"شخصية الرواية تولد فقط من وحدات المعن  :على نفسها إالتحيل في تناميها 

 . تلفظ لحسابها" أووال تتشكل سوى من الجمل التي تلفظها 

 

 

                                                           

  639ص ،المصدر السابق. 



 

مقياس  إلىتصنيف الشخصيات استنادا  إلىكما قام رشيد بن مالك          

 [الغائبة]ميز فيه بين الشخصيات "الخارجة عن القصة" ،الزمن السردي

extradiégétique    [الحاضرة]الشخصيات الداخلية في القصة 

intradiégétique  . 

بخصوص الزمن  كما عرض الشخصيات الغائبة التي قدمها جيرارجينيت     

الزمن الحاضر للقصة  إطاروتشتغل هذه الشخصيات الخارجة عن  ،السردي

 وتتميز بحضورها القليل وبغياب برنامجها السردي . ، analepseبالسابقة 

تتموضع زمنيا في حاضر القصة والتي تعرف  :الشخصيات الحاضرة ماأ

 األخرىالشخصيات  أما ،أخرى إلى)الالحقة(وتختلف وظائفها من شخصية 

 فدرسها في نظام التسمية في الرواية.

وفي نهاية هذا التحليل وضع الناقد بيبليوغرافيا للبحث مرتبة حسب      

 .هورها في النصظ

الص خرواية "عواصف جزيرة الطيور"للروائي لقراءة سيميائية كما تناول       

فحص المضامين الداللية  الدراسة علىاقتصر رشيد بن مالك هذه  جيال لي

 األساسيةلرواية "عواصف جزيرة الطيور" من خالل تحليل البرامج السردية 

الموجودة  بين الفاعلين المنفذين ومواضيع القيمة المستهدفة للقصة والرهانات 

                                                           

  696ص ،المصدر السابق.  



 

وتمس  األولىسياسية بالدرجة  أيدينابين وتعد هذه الرهانات في القصة التي  .

ن السلطة والشعب في حقبة تاريخية طويلة تبدآ بالغزو بشكل مباشر العالقة بي

التي هزت الجزائر المستقلة  األليمة أكتوبر بأحداثالفرنسي للجزائر وتنتهي 

 .6699في 

كما عرض التجليات الداللية للخطاب التاريخي في النص الروائي        

 التاريخية التي عرفتها البالد" األحداثحيث انه وضع النص في رحم 

 األمواجهذه الرواية بوضع مضطرب تقف وراءه كما يقول الناقد " تبدأ       

الفاعل موقع  األمواجتحتل هذه  إذ"البرج  أقدامالهائجة التي تحاول زعزعة 

 programme narratifبرنامج سردي في sujet     operateurالمنفذ 

 والشعب.نظام الحكم والصراع الحقيقي يمكن بين السلطة  إلى قلب يرمي

على المرات  نتأسف ويتمثل هذا الصراع في الهوة العميقة الموجودة بينهما "

  .66ص الرواية " األزمةالعديدة التي وقع فيها الشرخ ففرقتنا 

من السلطة بفشلها  إقرارفي ذات الوقت  ،عالمة الحزن والندم التأسف      

الصراع خروج السلطة عن الكفاءة  أسبابومن  الدولة أمورفي تسيير 

دعائم العدالة االجتماعية والدفاع عن الحقوق  إرساءالسياسية المعطى بهدف 

                                                           

  699ص ،المصدر السابق. 
  674ص ،المصدر نفسه. 
  691ص ،المصدر نفسه. 



 

 الشرعية للمواطن.

 :الداللية لتسيير الفعل السياسي لألبعاد كما تعرض رشيد بن مالك      

ذلك من خالل استقراءه للملفوظات السردية  وأوضحالمثقف الشعب  /السلطة 

 . théorie des modalités  في القصة انطالقا من نظرية الجهات 

المنحنى على النظر بعمق في طبيعة العالقة الموجودة بين  سيساعدنا هذا

 السياسي. هالحاكم وفعل

في تنمية  إرادتهيسخر الفاعل الجماعي  ، األولفي المقطع السردي       

 يعبر علىوالتهديد  ، هو بمثابة التهديد للشعب إنذاروذلك بتوجيهه  ، ةرو الث

األخر  إقناعومن ناحية ثانية للداللة على فعل كالمي يريده  ،حالة غضبه 

لتهديد بعده الدال بقوته الردعية التي تجسدها حمل ايبه  ،المحدق بالخطر

حق الشعب احتمال وارد وذلك في  لمبدأوبالتالي فرق الفاعل قدرته العسكرية 

 سبيل تنمية ثروته .

بكل أبعادها  /شع جال / أما المقطع السردي الثاني فتتحقق صورة       

 فنجد األولى تحيل على عالم الطبيعة بينما الثانية على عالم الثقافة  ،الدالة

يبدي الراوي رغبة حادة في رفض عالم الوحوش  ،على الصعيد السردي     

العميق تبقي القيم التي تفرزها هذا العالم المقزز ويتحدد مساره على المستوى 



 

ذ دققنا النظر في مسار  . القيم المتبقية من عالم الثقافةوالدعوة إلى تبني  وا 

 . نجده يتحرك في برنامج سردي يهدف الى نسق القيم ،الوحوش

  :والمربع السردي االتي يثبت تجليات هاتين العينتين     

 الطبيعة                     الثقافة                 

    ال طبيعة                    ال ثقافة                

 / الخيانة /على تشكل خطابي يحيل على األولكما ينفتح الملفوظ     

وتظهر تجلياته في مسارين صورين  ،بوصفها مخالفة خطيرة لواجبات السلطة 

 :األتيعلى المحو 

 الخيانة                           

 وضع الوطن في الجيب }ب  دور المبادئ                   }أ     

 إلى"التي توزع الصور في ترتيبها  :لمسار الصوريكما تطرق الناقد ل       

النص  أنر غي .الصورالقارئ اشتغال قاموس مسارات صورية تشغل ذاكرة 

الذي نحلله نستعمل الصورة استعماال خاصا نضبطه باختفاء المسار الذي 

                                                           

  699ص ،المصدر السابق. 
   966ص ،نفسهالمصدر. 



 

  "ينشأ في الصورة وتينا من في النص

 وصف قيمتها. إلىالصورية كفيلة بقيادتها مالحظة المسارات  إن      

السلطة تعمل على قطع قنوات التواصل بينها  أننستنتج ومن ذلك        

 وبين الشعب وتثبت نظام قائم على قمع الحريات الفردية والجماعية.

 أيةامن السلطة . المثقف معرض للخطر في مكالراوي بفضح  إذ يقوم      

 اإلفرازات المدمرة التي يخلفها .خطورة هذا البرنامج تتمثل في  نإ .لحظة

ن نفهم هذا الوضع المتردي المتسم بالتوتر والقلق للراوي من أويمكن      

 :خالل المربع السيميائي اآلتي

 الحياة                       الموت                

 ال موت                    ال حياة                

  :اآلتيويمكن ان نوضع هذه التخريجات للداللية في الرسم  

 الموت             الحياة                             

 الالحياة                                               

                                                           

  123ص مرجع سابق، ، ميشال أريفيه ،آن اينو. 

  613رشيد بن مالك، السيميائيات السردية ، ص. 



 

كما تناول في تحلية العالقة القائمة بين الشيخ والسلطة ونفهم حقيقة هذه      

  carre de veridictionالمربع التصديقي  إلىاللعبة من خالل اللجوء 

 

 :  والخاص بالظاهر والكينونة

 الصدق                                    

 لكينونة                              الظاهر         

 الوهمي                            السر                                  

            ال كينونة  ر                           ال ظاه             

 مسار الشيخ                             الباطل                                    

  ألكبرا                                                                         

الداللية للخطاب التاريخي في النص  التجلياتتطرق الناقد إلى كما         

 .  الروائي

وفي األخير ينهي الناقد قراءته السيميائية لرواية "عواصف جزيرة        

بيبليوغرافيا للبحث تتضمن ملحق خاص بحياة الروائي خالص  الطيور"

                                                           

   716ص ،السابقالمصدر. 
   616ص ،المصدر نفسه. 

 



 

نتاجهجياللي  ثم المراجع  ، األطفالقصص  ، الروايات ، المنشورة أعماله ،وا 

 . [مرتبة حسب ظهورها في النص]المعتمدة في البحث 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

   696،ص المصدر السابق. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 :توصلت إلى جملة من النتائج منها ،بعد هذه الدراسة 

حقال مصطلحيا ضمن افرز المصطلح النقدي السيميائي بوصفه  -

لعل أبرزها تسمية  ،جملة من اإلشكاليات ،الحقول المصطلحية للنقد المعاصر 

 هذا العلم في حد ذاته التي تفوق عشرات المصطلحات . 

العالمة اللغوية وغير اللغوية شكل هذا العلم موضوعا لدراسة  -

لم يتفق النقاد والدارسون في إيجاد التسمية السليمة  ،هام أوروبي مشترك بإس

له فاختلفوا بين السيميائية والسيميولوجيا لينتج عن هذا إشكالية مصطلحية 

 عويصة منذ ذاك .

حتى إذا  ،إلى عدة تفريعات في لغة المنشئ  تتفرع السيميائية  -

كما أن للسيميائية اتجاهات  ،النقد العربي انتقلت بتسميات شتىانتقلت إلى 

سيمياء الثقافة وسيمياء األدب وقد تفرعت هذه   ،سيمياء التواصل :وهي

 األخيرة إلى سيمياء للشعر وسيمياء للسرد.

 بأعمال متأثريناليعد رشيد بن مالك من النقاد الجزائريين  -

كما انه طبق منهجه في تحليل  ،غريماس في حقل السيميائيات السردية 

 الروايات.
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في حكمه المصطلحات الغريماسية الوافدة وت تفاعل الناقد مع -

 الدراسة السيميائية الجزائرية. ير تطبيقها بما يث

والجداول والمخططات  واألشكالاعتماد الناقد على الرسومات  -

 .التحليليةلفهم دراساته  اإليضاحية

ترسيخ الدرس اللساني  إلىيهدف الناقد من خالل هذه الدراسة  -

السيميائي في التجربة النقدية الجزائرية مع محافظته على خصوصية النص 

  الجزائري.
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 ورش.  القران الكريم عن رواية

 المصادر:

مجدالوي للنشر والتوزيع  دار،السردية السيميائيات ، رشيد بن مالك   -

 م.0226 1ط، األردن ،عمان،

 : المراجع

دراسة في  محاضرات في مناهج النقد األدبي المعاصر، ،بشير تاوريريت  -

دار الفجر للطباعة  ،1والتطبيقية،طاألصول والمالمح واإلشكاالت النظرية 

 .0226والنشر، الجزائر، 

دار مجدالوي للنشر  ،القواعد والتاريخ األصولالسيميائية ،رشيد بن مالك  -

 م.،0222 1ط، األردن ،عمان،والتوزيع 

 ،دار توبقال ،تر عبد السالم بن عالي ،درس السيميولوجيا  ،روالن بارت -

 .1993 ،3ط ،المغرب ،الدار البيضاء
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 .0229،دار سحر للنشر   ، تلقي السرديات في النقد المغاربي،سليمة لوكام  ـ

 .1926 ،دط ،القاهرة ،دار الياس ،مدخل الى السيميوطيقا ،سيزا قاسم  -

السعودية  ،6ع،السيمياء عند بيرس مجلة الدراسات اللغوية ،عادل فاخوري  -

 . سيميائية الصورة ،الثانينقال عن قدور عبد هللا   1926ابريل ،

  .0223،دار الكتب العلمية، لبنان،  0، التعريفات،طعبد القاهرالجرجاني -

من البنيوية التشريحية قراءة نقدية  -عبد هللا الغدامي، الخطيئة والتفكير -

الثقافي،  لنموذج انساني معاصر، مقدمة نظرية ودراسة تطبيقية، النادي االدبي

 .1921 ،1السعودية، ط

عزت محمود جاد، نظرية المصطلح النقدي الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -

 .مصر، دط، دت،  نقال عن فيصل األحمر، معجم السيميائيات

دار فرحة للنشر  ،االتجاه السيميولوجي ونقد الشعر ،عصام خلف كامل  -

 .0223، والتوزيع
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 ،بيروت ،، معجم السيميائيات الدار العربية للعلوم ناشرونفيصل األحمر  -

 .0212 ،1ط

، وهران، الجزائر، دط دار الغرب ،،سيميائية الصورةقدور عبد هللا   -

،0221. 

 .يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد -

المؤسسة  ،األلسنية النقد الجزائري المعاصر من الالنسونية الى ،وغليسي  - 

 .0220دط  ،الجزائر ،الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرغاية

 .0212 3دبي دار الجسور الجزائر طيوسف وغليسي مناهج النقذ األ - 

 المراجع المترجمة :

 ،جان كلود جيرو ،جان كلود كوكي ،لوي بانييه ،ميشال أريفيه ،آن اينو -

دار  ،تر رشيد بن مالك ،األصول القواعد والتاريخ ،السيميائيةجوزيف كورتيس

 .0222 ،1ط ،األردن ،عمان ،مجدالوي
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يوري لوتمان وبوريس اوسبنسكي )حول اآللية السيميوطيقية للثقافة (.تر  -

 عبد المنعم تليمة ضمن كتاب أنظمة العالمات في اللغة واألدب والثقافة.

 :المعاجم

، معجم مقاييس اللغة، مادة)دل( ،تر عبد السالم هارون، دار ابن فارس -

 الفكر، لبنان، دط،دت.

 .،لسان العرب ،المجلد الخامس عشر ،مادة وسمابن منظور  -
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 الفهرس         

 االهداء.

 شكر وعرفان.

 .مقدمه

 الـــفصل األول : المصطلح الـــنقدي الســـــيميائي
                       .......................................................  أوال: مفهوم السيميائية

 ............................ ...............ثانيا : السيميائية و السيميولوجيا.

 ..........................................ثالثا : تفريعات العالمة السيميائية.

 ........................................رابعا : األصول الفلسفية للسيميائية 

 .....................................خامسا : اإلتجاهات السيميائية الحديثة.

 .الـــــفصل الــــثاني : قراءة في كــتاب الـــسيمـــيائيات الــسردية

 ............................................................ـ التعريف بالناقد

  .........................................................ـ أهم مؤلفات الناقد.

 ...................................................ـ قراءة وصفية للكتاب.  

 ..................................................ملخص :القسم النظري 

 

 



 

 

  

  القسم الثاني : قسم تطبيقي

  .............................................تحليل رواية كليلة ودمنة. 

 ................................................تحليل رواية نوار اللوز.

  ...............................ليل رواية عواصف جزيرة الطيور.تح

  ..................................................................خاتمة 

  ..............................................المصادر والمراجعقائمة 

  الفهرس.................................................................

 



:ملخص  

ة السميائية في المدونسعيت من خالل هاذ البحث إلي الكشف عن مدي حضور           

، الذي يعد الجزائرية، من خالل التلقي و التحليل في أعمال الناقد الجزائري رشيد بن مالك

ظرية احد أقطاب الدرس السميائي في الوطن العربي، وواحد ممن أسهموا في الترويج للن

خطاب النقدي السردية، امتدادا للتوجه الغريماسي لمدرسة باريس السميائية في ال السميائية

 الجزائري المعاصر.

جزائر فجاء البحث موسوما ب: "االتجاه السميائي في نقد الرواية العربية في ال          

ع المادة وقد قسمت البحث بعد جم    "كتاب السميائيات السردية لرشيد بن مالك أنموذجا

ع و اعتمدت وتصنيفها كمايلي: مقدمة و فصليين ثم خاتمة متبعة بقائمة المصادر و المراج

ول فجاء قسما منهج نقد النقد مع استغالل اآلليات الوصفية التحليلية المقارنة، أما الفصل األ

 نظريا و الفصل الثاني فهو عبارة عن قراءة في كتاب السميائيات السردية.

السميائية، السردية، الخطاب النقدي، الرواية الكلمات المفتاحية:   
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