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 شكر وعرفان  

    

رب أ نت نور قليب ودريب، كشفت عن بطرييت غشاوة اجلهل وامضالل، فكل 

 .امحلد وامشكر

   أ يب، أ يم انرلان علامين أ ن احلياة فعل وفاعل، فأ رس ياين عىل ميناء امفضائل 

وعلامين أ ن احلياة قطيدة شعرية قواهما احلب ومدادها امتضحية، وضدرها امعفة 

. وجعزها الإنسانية

امقلب امنابظ مقسم الآداب " سعادة معىل"   امتقدير وامشكر لكه مل س تاذ 

وانلغة امعربية، ورئيسه اذلي جعل الاجهتاد وامنجاح مبتدأ  وخربا لزمين كخرب 

. كياهنا اكن لمسها، فبدوهنا ل يس تقمي

مؤمؤة امعقد امفريد مقسم الآداب وانلغة " شلواي عامر"    امشكر لكه ندلكتور

 .امعربية

آجقوا سامية، ال س تاذة شكورة ميىل، ال س تاذة ميىل     لك امشكر مل س تاذة أ

آمال منطور، ال س تاذ رضا معرف . جغام، ال س تاذة أ

ىل ال س تاذة سعيدان منطورة، بًرا بوادلينا جس تحقني امتقديـر .    اإ

لك امشكر والامتنان اخلامص ماكفة أ ساثذيت بقسم الآداب وانلغة امعربية جبامعة 

- . بسكرة – محمد خيرض 
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ما ىك متحرؾ عمى كؿ مؿ ت يشا كمنسجـاكمتماسؾال  شاـاتعتبر الحياة نظاـ
 مف عالمات كأدلة تتعمؽ بكؿ مناحي حتكمكؿ ما مب نظاـ سيميائي فيي بيذاكساكف، 

دراكنا لألشياء، أالحياة التي نحياىا كصكال إلى  ىكائنا كأحاسيسنا كمكاقفنا كتصكراتنا كا 
، كعميو فإف الحديث عف العالمة مقترف فنحف بيذا نعيش داخؿ عالـ معقد مف العالمات

بالسيمياء، ىذا العمـ الذم ما لبث بريقو يظير حتى تناقمت أضكاءه جميع الدراسات التي 
 .تخص نكاحي متعددة في عمـك شتى

التي قدية عصرنا الحديث طيرحت أىـ المشكالت في مجاؿ الدراسات الفكفي 
 تحميمية حاكلت تفسير النص، كتحميؿ الخطاب كفؽ مناىج سيميائية اطرؽ اعتمدت
كما سعت السيمياء إلى التعامؿ مع شتى الخطابات كبطرؽ آلية إجرائية، فتعددت ، متعددة

 جميع تشمؿحتى أصبح انفتاحا عمى المجتمع كالتاريخ كالعالقات،  كمجاالت الدراسة 
كؿ ما ىك مرئي  كبؿ، ...، الصكرة، اإلرىاباالشيارية االقتصادية، ككذا النكاحي األدبية،

 السيمياء مع ركالف  إلى غاية ظيكر عمـكييفكغير مرئي، كفؽ مناىج تطكرت مع البني
، كالجيرداس جكلياف (Julien Kréstiva)، كجكلياف كرستيفا (Roland Barthes)بارث 

، الذم أسيـ كبشكؿ جمي في كضع كبناء (Algirdas Julien Greimas)غريماس 
نظرية عامة في السيمياء السردية أك ما يعرؼ بسيمياء الحدث، التي تكلي اىتماما بالفعؿ 

 . بعيدا عف الذات النفسية

 كغريماس عمى إحداث Jaques Fontanilleكليذا عمد كؿ مف جاؾ فكنتنيي 
قفزة نكعية جديدة في عالـ السيمياء، كالخركج مف دائرة المفاىيـ السردية، كصكال إلى البعد 

االنفعالي العاطفي لمذات، أك ما يعرؼ بسيمياء األىكاء كخطاب األىكاء، ىذا الخطاب 
الذم تييمف فيو الذات كتنظر إلى العالـ كالمكاضيع مف خالؿ أىكائيا كانفعاالتيا 

 .كأحاسيسيا
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تحميؿ الخطاب الشعرم  كمف ىذه االنطالقة كرغبة في االستفادة كخكض غمار
" ابف زيدكف"لفيـ اإلجراءات المنيجية، كقع اختيارم عمى قصيدة تراثية لمشاعر األندلسي 

سيمياء األىكاء كالعكاطؼ في : ، كمنيا جاء عنكاف البحث"أضحى التنائي"كالمكسكمة بػ 
 .غزؿ ابف زيدكف

محاكلة التعمؽ في سيميائيات األىكاء كاستعابيا  كمف أسباب اختيارم لممكضكع
نظرا لصعكبتيا، كذا الرغبة في تطبيؽ المناىج السيميائية الحديثة عمى مدكنة تراثية 

كمحاكاة مابيف أسطرىا مف انفعاالت  ضمف سيميائيات األىكاء، إضافة إلى عدـ كجكد 
، كذا فتح الطريؽ أماـ "أضحى التنائي"دراسات عربية كافية في ىذا المجاؿ حكؿ قصيدة 

براز أىـ األبعاد االنفعالية فيو  .فيـ النص الشعرم أكثر كا 

 كبعد اختيار النص مجاؿ الدراسة برزت لي عدة تساؤالت، بدايتيا حكؿ سيمياء 
األىكاء كالعكاطؼ، كبالنظر لتداخميا مع السيمياء السردية أك سيمياء الحدث التي أغفمت 

البعد االنفعالي في تحميميا جاءت سيمياء األىكاء، ككعيا مني بأف إلحداىما دخؿ في 
لتتبادر إلى ذىني أسئمة تدكر حكؿ . األخرل حاكلت اإللماـ بجكانبيما معا كبشكؿ مبسط

الدراستيف لتككف االنطالقة مف ىذه التساؤالت التي خدمت المكضكع الخاص بالبحث 
فكيؼ يمكف اعتبار السيمياء السردية مكممة لسميائيات األىكاء؟ كماىي أىـ مبادئ 

لى أم مدل يمكف تطبيؽ إجراءات المناىج سيمياء األىكاء؟ كماىي عناصرىا ياترل؟  كا 
 .ؤدم كظائفيا؟مي كنفسيا حمؿ الدالالت الحديثة مكىؿ  الحديثة عمى التراث الشعرم القديـ؟

اتبعت المنيج السيميائي، الذم اعتمدت عميو في       كلإلجابة عف ىذه التساؤالت
 .استثمار مفاىيـ سيمياء األىكاء كالكشؼ عف مناطؽ اشتغاؿ العكاطؼ في القصيدة
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كقد اشتمؿ ىذا البحث عمى مقدمة، مدخؿ كفصميف كخاتمة، فالمدخؿ تطرقت فيو 
إلى عناصر خاصة باألىكاء كعالقة كالعقؿ بالعاطفة، كذا عالقة األىكاء بالفمسفة 

 .كاألخالؽ كالمنطؽ االجتماعي، كمف خالؿ المكركث العربي اإلسالمي كالكتب السماكية

أما الفصؿ األكؿ تطرقت فيو إلى أىـ النقاط المشتركة بيف السيمياء السردية، 
كسيمياء األىكاء كالعكاطؼ ككيؼ أف إحداىما جاءت مكممة لألخرل، كقد جاء بعنكاف 

السيمياء كسيمياء األىكاء كالعكاطؼ، كالذم بدكره انقسـ إلى عناصر بداية مف السيمياء 
السردية إلى سيمياء األىكاء كالعكاطؼ، لتمييا عناصر تحميؿ سيمياء األىكاء كالعكاطؼ  
فمبادئيا كىذا مف خالؿ تبسيط مفاىيميا، كاتخاذىا أداة إجرائية النجاز الشؽ التطبيقي 

 .لمبحث

، تحت "أضحى التنائي"ليأتي الفصؿ الثاني كىك الجزء التطبيقي لدراسة قصيدة 
البف زيدكف، كتناكلت فيو " أضحى التنائي"عنكاف اشتغاؿ األىكاء كالعكاطؼ في قصيدة 

أىـ التمثيالت الداللية كالمعجمية لألىكاء كالعكاطؼ مف خالؿ النص الشعرم، كذا البناء 
، أما الخاتمة "أضحى التنائي"النمكذجي كالتركيب السطحي، كأىـ المخططات العاطفية لػ

 .فقد كانت حكصمة ألىـ النتائج المتحصؿ عمييا مف ىذه الدراسة

سيميائيات األىكاء مف "    كالنجاز ىذا البحث استعنتي بمجمكعة مف الكتب أذكر منيا
لمؤلفيو الجيرداس جكلياف غريماس كجاؾ فكنتيني " إلى حاالت النفسحاالت األشياء 

" سيميائية السرد بحث في الكجكد السيميائي المتجانس"ترجمة سعيد بنكراد، كذا كتاب 
بنية "لسعيد بنكراد، كذا كتاب " مدخؿ إلى السيميائيات السردية"لمحمد الداىي، ككتاب 

اشتغاؿ العكاطؼ في "لحميد لحمداني، ككتاب " النص السردم مف منظكر النقد األدبي
ليندة عمي الذم : لػ" قصيدة أراؾ عصي الدمع شيمتؾ الصبر ألبي فراس الحمداني
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تأكيؿ البنية العاطفية في " اعتمدت عميو كميا في انجاز ىذا البحث، باإلضافة إلى مذكرة 
 . تسعديت بف أحمد: لػ" عبد اهلل العشي: ديكاف مقاـ البكح لػ

    كما أيلفت االنتباه إلى كجكد بعض الصعكبات التي كانت تسير كالبحث، كاعتبرتيا 
 : ىي ذاتيا الدافع لمكاجيتيا كمنيا

 .صعكبة فيـ سيمياء األىكاء كىي صعكبة في المادة بحد ذاتيا -
نقص المراجع الخاصة بالمغة العربية، ما يستدعي مترجما لضبطيا ضبطا  -

 .صحيحا
قمة المراجع التي تناكلت الجانب التطبيقي لذا كاف مف الصعب فيـ إجراءات  -

كآليات سيمياء األىكاء ككيفية تحميؿ القصيدة، كتـ االعتماد عمى مرجعيف فقط 
 .ىما لميندة عمي كتسعديت بف أحمد

غير أنني حاكلت جاىدة انجاز ىذا البحث كفيـ جكانب اشتغاؿ األىكاء كالعكاطؼ 
لصاحبيا ابف زيدكف، شاعر العكاطؼ " أضحى التنائي"كتكليد الداللة مف خالؿ قصيدة 

كاألحاسيس كممؾ االنفعاالت، كالتي تضمنت المضمكف النفسي الذم تدخؿ ضمنو 
 . العكاطؼ المختمفة

كرغـ ىذا أنجز البحث، كالفضؿ األكؿ كاف هلل سبحانو كتعالى، كدعـ أستاذم المشرؼ 
فأدعك اهلل أف يسدد . الذم دفع بي قدما إلى األماـ إلتمامو رغـ الصعاب" سعادة لعمى"

 .خطاه كيعينو

 

 

 



 

 
 

 مدخػػػػػػػػػػػػػػػؿ
    األىػػكاء كعالقتيا بالعمكـ األخرل

 الفمسفة كاألىكاء - أ
  العقؿ كالعاطفة - ب

 األىكاء كاألخالؽ كالمنطؽ االجتماعي- ج   

 العربي كالكتب     األىكاء في المكركث-  د  

       السماكية 
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اىتـ العديد مف الفالسفة كاألدباء كعمماء االجتماع كاألخالؽ باألىكاء، لما ليا مف 
دكر ميـ؛ ككنيا ترتبط ارتباطا كثيقا بحياة اإلنساف خاصة ما تعمؽ بحالتو النفسية المعقدة 

. كما تحممو مف مشاعر كأحاسيس

: كلقد تعددت مجاالت دراسة األىكاء كلعؿ البداية كانت مف

 :الفمسفة كاألىكاء/ أ

بمغ النضج الفكرم لمفرد اليكناني قمتو بدء بسقراط كأفالطكف كأرسطك الذيف أسسكا 
األسس الصحيحة لمتفكير الفمسفي كأقامكا فمسفتيـ اإلنسانية الخالدة كالقائمة عمى النفس 

عماؿ العقؿ في »بداية مف أرسطك صاحب الميثؿ الذم دعا إلى معرفة النفس كا 
، كصكال إلى أفالطكف الذم كجد في مذىبو أف النفس ىي التي تتكسط العالـ )1(«األخالؽ

العقؿ الذم يحكـ »األكؿ كىك عالـ الميثؿ، كالعالـ الثاني كىك العالـ الحسي، كرأل أف 
العالـ كيديره النفس العالمية، كالنفس العالمية ىي عمة الحركة في الككف الخارجي، كما أف 

 كأفالطكف ىنا يقسـ النفس إلى (2)«النفس اإلنسانية ىي عمة حركات الجسـ البشرم
نصؼ »العالمية كىي التي يستقر العقؿ اإلنساني بيا، كالقسـ الثاني في النفس فرعي كىك 

نبيؿ، كنصؼ خسيس، كيمت لمنصؼ النبيؿ الشجاعة كحب الشرؼ كالعكاطؼ النبيمة 
. (3 )«...بصفة عامة، كيمت لمجانب الخسيس الشيكات الحسية

: كمنو يمكننا القكؿ إف لمنفس ثالثة أجزاء كىي

. العقؿ مستقره الدماغ -1
                              

 .6، ص1988، (ط، د)مصطفى النشار، مدخؿ لقراءة الفكر الفمسفي عند اليكناف، دار قباء، القاىرة، ( 1)
  ، القاىرة، لمنشر كالتكزيع، تاريخ الفمسفة اليكنانية، ترجمة، مجاىد عبد المنعـ مجاىد، دار الثقافةسلتر ستيكك )2)

. 180، ص1984، (ط، د)    
 .180صالمرجع نفسو،  )3)
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. النصؼ النبيؿ مف النفس الدنيا كمستقره الصدر- 2

 (1).«كاإلنساف كحده يمتمؾ أجزاء النفس الثالثة»النصؼ الخسيس مستقره الجسـ، - 3

كرأل الفالسفة أف تماـ النفس كعدـ اتباعيا لميكل يككف باتحاد العقؿ مع النفس 
كىذا ما تكصؿ إليو أفالطكف؛ فاليكل لكي يثبت ذاتو ال بد لو مف عقؿ تنظمو فضائؿ 

النفس التي ىي مبدأ خالد ينظـ حركة الجسـ الذم يربطيا بالعقؿ، ككما قاؿ عنيا أرسطك 
إنيا كماؿ أكؿ لجسـ طبيعي آلي، كىي ما بو نحيا كنحس كننتقؿ في المكاف كنعقؿ، »

كليا صمة كثيقة بالجسـ كتشترؾ معو في االنفعاالت المختمفة، كالغضب، كالخكؼ، 
، فيي بيذا أساس الجسـ الطبيعي، كاألجزاء األخرل (2)«كالفرح، كالحزف، كالبغض كالمحبة

المقترنة بو تشترؾ معو في العديد مف األنشطة الصادرة عف اإلنساف، كىذا ما أكده ابف 
نما حادثة معو، تفيض عميو مف العقؿ »سينا حيف قاؿ  النفس ليست مكجكدة قبؿ البدف، كا 

 (3).«الفٌعاؿ عند استعداده ليا، كالدليؿ عمى ذلؾ أنيا متفقة في النكع كفي المعنى

كعميو يمكف اقتراف النفس بالبدف، ففساد أحدىما مقترف بفساد اآلخر، كىك بيذا 
يتفؽ مع أرسطك في تحقيؽ معنى الثكاب كالعقاب، كمف المنظكر الصكفي نجد الكندم 

النفس التي ىي مف نكر اهلل عز كجؿ، إذ ىي فارقت البدف، عممت كؿ »الذم يرل أف 
، أم أنيا إذا فارقت العالـ المظمـ كانتقمت إلى (4)«شيء في العالـ كلـ تخؼ عنيا خافية

                              
 .181 ككلتر ستيس، تاريخ الفمسفة اليكنانية، ص (1)
، في الحياة اإلسالمية (2)  ، ديكاف المطبكعات الجامعية، بف عكنكف، الجزائر، (حكؿ العقائد كالرساالت) عبد الرزاؽ قسـك

 .60، ص2006، (د، ط)، 1    ج
 .70 المرجع نفسو، ص(3)
 .23، ص1993، 1، ط(د، ب)عبد الحميد فتاح عرفاف، الفمسفة الصكفية كتطكرىا، دار الجيؿ، (4)
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نكر الشمس كىك عالـ الحؽ الذم فيو نكر اهلل سبحانو كتعالى، كبمفارقة النفس البدف 
 (1).«ينكشؼ ليا كؿ شيء، كتبدك بارزة هلل عز كجؿ»تصير ضمف عالـ العقؿ كىنا 

أما الغزالي فقد أكرد عدة معاف لمنفس، كمنيا ما يتعمؽ بغرضيف أحدىما يراد بو 
، كىذا المعنى ىك الغالب عند أىؿ (2)«المعنى الجامع لقكة الغضب كالشيكة في اإلنساف»

أما المعنى الثاني الذم . التصكؼ ألنيـ يقصدكف النفس التي تحمؿ الصفات المذمكمة
أكرده الغزالي فيك نفس اإلنساف التي ليا أكصاؼ مختمفة، كىذا االختالؼ يككف بحسب 

: حالتيا التي ذكرت في القرآف الكريـ كمنيا

كىي الطاىرة التي تشعر بالراحة كالطمأنينة عندما يدركيا المكت، : النفس المطمئنة/ أ
فإذا سكنت تحت األمر كزايميا االضطراب بسبب معارضة الشيكات سميت النفس »

 ، التي قاؿ اهلل تعالى عنيا(3)«المطمئنة             

        .(4  )

كىي الميالة إلى الرغبات كاألىكاء، كالشيكات  »:النفس األمارة بالسكء/ب

 :، لقكلو تعالى(5)«كالمحرمات                 

               .(1 )

                              
 .23عبد الحميد فتاح عرفاف، الفمسفة الصكفية كتطكرىا، ص(1)
 .247، ص1988، 1 أبك حامد الغزالي، إحياء عمـك الديف، مركز األىراـ، القاىرة، ط(2)
 .247 المرجع نفسو، ص(3)
 .28، 27 الفجر، اآليتاف (4)
، في الحياة اإلسالمية (5)  .76، ص(حكؿ العقائد كالرساالت) عبد الرزاؽ قسـك
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أم النفس المؤمنة التي تبقى دائما تمـك صاحبيا عمى ترؾ  : النفس المتعالية المكامة/ج

   الطاعات، كيمكف حصرىا في الضمير، كقد كرد ذكرىا في القرآف الكريـ

              .(2) 

فمف خالؿ ىذا كمو نجد أف األىكاء اقترنت بمفظة النفس عند جميكر الفالسفة كىي تتعمؽ 
بما ىك إيجابي كسمبي؛ فاإليجابي يكمف في العقؿ كبما ىك منطقي، أما السمبي منيا ما 
تعمؽ بالعكاطؼ ككنيا ال ترقى لعالـ الميثؿ الذم كضعو أرسطك كأفالطكف كغيرىـ مف 

فالسفة اليكناف كصكال إلى فالسفة العرب كأبي حامد الغزالي، الذم يرل أف عالج النفس 
، كدعا إلى (3)«بمحك الرذائؿ كاألخالؽ الرديئة، كجمب الفضائؿ، كاألخالؽ الجميمة» يككف

باب )مجاىدة النفس، كالعـز عمى ترؾ الشيكات، كىذا ما ذكره في كتابو إحياء عمـك الديف 
. (اليكل

: العقؿ كالعاطفة-ب

في كاقعنا الذم يتطمب التركيز كاتخاذ - يكميا–كثيرة ىي المكاقؼ التي تصادفنا 
القرار المناسب، فقد يككف ىذا القرار منطقيا مستندا إلى عاطفة مستمدة مف مشاعرنا 
ما  كأحاسيسنا، فنجد أنفسنا في حيرة إلصدار ىذا القرار الذم تغمب عميو العاطفة، كا 

نحتكـ فيو إلى عقكلنا، كاإلسالـ اىتـ بإيجاد الحياة المتكازنة لإلنساف سكاء عمى الصعيد 
العقمي أك العاطفي، كىذا التكازف سييؤمف االنطالقة الثابتة لكؿ فرد منا في حياتو كبعقؿ 

. متفتح
                                                                                         

 .53يكسؼ، اآلية (1)
 .2، 1 القيامة، اآليتاف (2)
 .255أبك حامد الغزالي، إحياء عمـك الديف، ص ( 3)
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العقؿ كالعاطفة ىما الضداف المتكامالف، كعمى اإلنساف أف يعرؼ كيؼ يكازف 
بينيما، فال يزيد مف دكر العاطفة كينقص مف دكر العقؿ، كال يزيد مف دكر العقؿ عمى 
حساب العاطفة، ككؿ منيما ال غنى لإلنساف عنو فصالبة العقؿ تمطفيا رقة العاطفة، 

كطيش العاطفة ييذبو تدبير العقؿ، كبابتعاد أحدىما عف اآلخر قد يصاب اإلنساف بخمؿ 
كاضطراب، كبانطكاء العقؿ عف العاطفة يصاب اإلنساف بغمظة القمب التي حذر منيا 

 :القرآف الكريـ كمنيا قكلو تعالى                

                       

                        .(1) 

العقؿ ىاتو البؤرة المتمركزة في دماغ اإلنساف، كالتي تستند إلى العمـ كالفمسفة كاالستدالؿ، 
كبيا يتميز اإلنساف عف غيره مف الكائنات األخرل، كىك نكعاف حسب محمد عابد 

عقؿ غريزم كمكتسب، عقؿ حقيقي كبو يقع التكميؼ عف الحيكاف، أما العقؿ »الجابرم 
( 2).«المكتسب فيك نتيجة العقؿ الغريزم

كبيذا يمكننا القكؿ إف العقؿ ىك الذم ينتج الفضائؿ، ك بو يظير قبيح األفعاؿ مف حسنيا 
أما العقؿ الغريزم فيك . كصكاب العمؿ مف خطئو، كىك ما يميز اإلنساف عف الحيكاف

 (3).«...العقؿ الذم ال يكبح جماح اليكل كالشيكة»

                              
 .159 آؿ عمراف، اآلية (1)
 ، مركز دراسات (دراسة تحميمية نقدية لنظـ القيـ في الثقافة العربية) محمد عابد الجابرم، العقؿ األخالقي العربي (2)

 .266، ص2001، 1   الكحدة العربية، بيركت، لبناف، ط
 .567 محمد عابد الجابرم، العقؿ األخالقي العربي، ص (3)



 مدخػػػػػػػؿ                األىكاء كعالقتيا بالعمـك األخرل

 

12 
 

صفحة بيضاء، متمقية لما ينطبع عمييا مف التصكرات كالمعاني »    فالعقؿ بمكجب ىذا، 
كىي الشعكر،  كقد قسمو عمماء النفس إلى ثالثة مناطؽ. )1(«...تاريخيا كاجتماعيا كدينيا

ما كراء الشعكر، كالالشعكر، أك العقؿ الباطني، فمنطقة الشعكر ىي مكطف األفكار 
، أما ... كالتجارب العقمية التي يشعر بيا اإلنساف، كشعكره بالحزف كالفرح، كبالحرارة

منطقة ما كراء الشعكر كىي بمثابة مستكدع لمتجارب العقمية التي ال يشعر بيا اإلنساف 
أك غيرىا، نرل أف ىاتو الكممة تكحي بعدة معاف تتكارد " سعادة"في كقت ما، مثال لفظة 

أما بالنسبة لالشعكر أك العقؿ الباطف، فيك . إلى الذىف كما يرتبط بيا مف كقائع مفرحة
كىذه التجارب رغبات لـ تتحقؽ، أك مخاكؼ ىزت »التجارب التي تنحدر إلى العقؿ  ادخار

كياف النفس أك آماؿ لـ يسمح ليا نظاـ المجتمع، كقيكد الحياة االجتماعية بالتحقيؽ، 
. (2)«فانحدرت إلى أعماؽ النفس

كفركيد يرل أف العقؿ الباطف ليس خادما كعاطال، بؿ ىك يقظ فٌعاؿ يؤثر في حياة 
- كما ذكره أرسطك في كتابو البرىاف– الفرد العقمية عمى غير شعكر منو، فالعقؿ إذا 

 (3).ييعني بو قكة النفس التي يتحصؿ لإلنساف اليقيف بالمقدمات الكمية الصادقة الضركرية

العقؿ كالنفس كالذىف كاحد، إال أنيا سميت عقال لككنيا مدركة، كسميت نفسا »كما أف
، كىي بيذا جكىر ركحاني خمقو (4)«لككنيا متصرفة، كسميت ذىنا لككنيا مستعدة لإلدراؾ

. اهلل تعالى لصيقا بالنفس

                              
 .453، ص1986، (د، ط)عبد الرحماف خطاب، الغزالي بيف الديف كالفمسفة، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، (1)
 .108، ص 1984، 1 شكرم عزيز الماضي، محاضرات في نظرية األدب، دار البعثة، قسنطينة، الجزائر، ط(2)
 .128، ص1978، 4 ينظر محمد عاطؼ العراقي، ثكرة العقؿ في الفمسفة العربية، دار المعرؼ، القاىرة، ط(3)
 .128، ص(د، س)، (د، ط) محمد السيد الشريؼ الجرجاني، معجـ التعريفات، دار الفضيمة، القاىرة، (4)
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كبمقابؿ مركز العقؿ نجد العاطفة التي ىي عبارة عف تجميات ركحية، بؿ ىي 
انفعاؿ ىادئ يدخؿ النفس ببطء كىدكء، ما يمبث أف يستحكذ عمى النفس كميا، كيصبح »

مكجيا لمسمكؾ، كقد كصفت العاطفة بالجدكؿ الذم يحفر مجراه كالحب كالحزف في 
العاطفة يككف دفينا غير بادو لمعياف، كلكنو ما يمبث أف يظير لمجرد حادث يحدث أك نبػػػػػػأ 

، فيي بيذا انفعاؿ قكم يرتبط بأشخاص كالحب كالكره كالصداقة، كقد تتصؿ (1)«يسمع بو
بالفرد كبمكاقفو المختمفة، فإما ترضي فيو دكافع تثير في نفسو مشاعر سارة، أك تحبط لديو 

بعض الدكافع التي تثير في نفسو مشاعر مؤلمة، كىي ترتبط بأمكر محسكسة فتكصؼ 
ما عاطفة معنكية كمحبة العدؿ  بالعكاطؼ الحسية كعاطفة األمكمة، الصداقة، الكطف، كا 

. كالكـر كاألمانة

كبانسجاـ كتكافؽ ىاتيف البؤرتيف أك المركزيف نخمص إلى أف العقؿ يقبؿ عمى 
األشياء فيدركيا عمى حقيقتيا، كالقمب كظيفتو أف يسير مف كراء ىدم العقؿ، فيحب الخير 
الذم أثبت أنو خير، كيكره الشر الذم أثبت أنو شر، كبيذا يككف لدينا نظاـ ككني متميز، 
فمكال العقؿ المتزجت نزكات النفس كأىكاءىا بخفقات القمب كعكاطفو، فبدكف القمب لما كجد 
الخير كاإلحساف، فالعقؿ ىػػػػك المخطط كالقمب ىك مصدر العكاطؼ كىك القػػػػكة المحركػػػػػػػػة،  

. كبانسجاـ ىذا بذاؾ يككف لدينا عمؿ منظـ، كليذا خاطب اإلسالـ العقؿ مف أجؿ اإلدراؾ

: اليكل كاألخالؽ كالمنطؽ االجتماعي- ج

تكتسي األىكاء طابعا اجتماعيا ككنيا تقترف باألخالؽ كالتي تعد ظاىرة اجتماعية 
مصدرىا المجتمع، فقد تككف أخالؽ فاضمة في مجتمع فاضؿ، كقد تككف أخالقا غير 

                              
 ، مجمة المخبر،  (دراسة في ركاية سيدة المقاـ لكاسيني األعرج) آسيا جريكم، البعد اليككم كدكره في حركية اإلنجاز (1)

، قسـ اآلداب كالمغة العربية، كمية اآلداب كالمغات، جامعة محمد خيضر، 8   أبحاث في المغة كاألدب الجزائرم، ع
 .39، ص2012بسكرة ، الجزائر، 
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عمـ عقمي يدرس ما ينبغي أف يككف فيي »فاضمة مف خالؿ ثقافة أخرل، كاألخالؽ 
 (1).«الدراسة المعيارية لمخير كالشر

كعميو فالغرض مف األخالؽ ىك االرتقاء إلى الكماؿ الخمقي الذم يختمؼ مف 
شخص إلى آخر، كالفالسفة يركف أف األفعاؿ ىي التي تعبر عف الغرائز كالمشاعر، 

كصنفكىا ضمف منطقتيف السفمى كىي مناطؽ التدرج العقمي عندما تسيطر الغرائز عمى 
حياة اإلنساف فتؤدم بو إلى اليالؾ أك النجاة، كالمرتبة السامية بيا تككف المرحمة التي 
تجعؿ اإلنساف يتصرؼ بشكؿ عقالني مما يدؿ عمى رشده ككعيو، بؿ كحكمتو، كىنا 
يظير الضمير األخالقي الذم يعد بمثابة الرقيب لكؿ سمككاتو، فتيدرج ضمف ما ىك 

. أخالقي كغير أخالقي

كاألخالؽ في المكركث اإلسالمي تساكم العقؿ ككنيا معيارا لمخير كالشر، الحؽ كالباطؿ، 

 :فالعقؿ كضع لمتمييز بينيما، لقكلو تعالى             

                       

                         

   (2)  .

فالعقؿ كالقمب ىنا بمعنى كاحد، كعف جبريؿ عميو السالـ أتى آدـ عميو السالـ فقاؿ 
ماىي ياجبريؿ؟ قاؿ العقؿ كالحياء كالديف، قاؿ : إني أتيتؾ بثالث فاختر كاحدة، فقاؿ: لو

                              
ص  ،2002، (د، ط) الخمقي، المكتب العربي الحديث، إسكندرية، االجتماع حسيف عبد الرحيـ أحمد رشكاف، عمـ (1)
7 ،8. 
 .179 األعراؼ، اآلية (2)
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أيمرنا : اخترت العقؿ، فخرج جبريؿ إلى الحياء كالديف فقاؿ ارجعا فقد اختار العقؿ، فقاال
 (1).أف نككف مع العقؿ حيث كاف

كعمماء االجتماع يركف أف اإلنساف ممـز بما يسكد المجتمع مف عادات كتقاليد، 
كمعتقدات، كآداب كقكانيف، فاألخالؽ إذا مرتبطة بالشعكب فمنيـ مف يميؿ إلى الشر 

. كمنيـ مف يميؿ إلى أحسف خير، كخير دليؿ عمى ذلؾ قصة سيدنا يكسؼ كامرأة العزيز

كما أف لألخالؽ ارتباطا كثيقا باألدب الذم يزخر بالصيغ األخالقية التي ترد عمى 
لساف الشعراء كاألدباء، فاألعماؿ األدبية تقـك باستنباط المفردات التي تحمؿ بيف طياتيا 

معاف أخالقية، سكاء مف حيث تحديد أخالقيات األفراد أك مف حيث الكممات التي ينطقكف 
بيا كاأللفاظ التي يستخدمكنيا، سكاء في تصرفاتيـ أك سمككاتيـ، كالتي تقـك بإثبات كجكد 

قؿ تتحكـ فيو ضكابط دينية أدبية، كىذا ما يؤكد مدل ترابط كؿ مف اليكل كاألخالؽ 
 (2).كعالقتيا بالمنطؽ االجتماعي

ينتج مف األخالؽ قبائحيا، كيظير مف األفعاؿ »أما اليكل كما ذكره الجابرم 
فضائحيا، كيجعؿ ستر المركءة ميتككا كمدخؿ الشر مسمككا، كالعقؿ ىك الذم يكبح 

، فاألخالؽ القبيحة مقترنة باليكل المذمـك الذم يدخؿ تحت (3)«جماح اليكل كالشيكة
سمطة العقؿ مف أجؿ حده كحثو عمى الفضيمة كاألخالؽ الحميدة، كاألخالؽ الحقيقية عند 

عقد المقارنة أك المكازنة التي تجعؿ الفرد يرل صكرتو في أعيف »محمد الداىي تقـك عمى 

                              
تباع اليكل، ينظر الرابط(1)  : ينظر محمد المنجد، مفسدات القمكب كا 

    http://audio.islamweb.net/audio/index.php ?page=fullcontent&audioid=103237 تاريخ فتح  
 .17:12، الساعة 28/10/2015بط     الرا

 .19 ينظر حسيف عبد الحميد، أحمد رشكاف، عمـ االجتماع الخمقي، ص(2)
 .567 محمد عابد الجابرم، العقؿ األخالقي العربي، ص(3)
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، فالمرء يعرؼ حقيقة (1)«اآلخريف، فإما يرل صكرتو في كضع سيء أك في كضع كضيع
نفسو مف خالؿ أحكالو كسمككاتو كما يتعاقب عمييا مف شعكر، كالمجتمع مرآة عاكسة 

يمكف مف خالليا الحكـ عمى تصرفات الناس، كبالتالي تطبيقيا عمى الفرد ككنو جزء ال 
. يتجزأ مف ىذا المجتمع

فالعالقة إذا بيف اليكل كاألخالؽ كالمنطؽ االجتماعي تتحدد بحس أفعاؿ اإلنساف 
كتصرفاتو التي قد يفرضيا عميو الضغط االجتماعي أحيانا، كالحكـ عمى تصرفاتو بالسمب 

أك اإليجاب، كىذا مف خالؿ القكانيف التي يمتزميا مجتمع معيف، إضافة إلى العادات 
. المتبعة كالتقاليد المتكارثة في ىذا المجتمع

: األىكاء في المكركث العربي كالكتب السماكية- د

محبة اإلنساف الشيء كغمبتو عمى قمبو، »في لساف العرب " اليكل"كردت لفظة 
كاستنادا إلى القرآف . (2)«كىك يحرض عمى الشيكات كالخركج عف طاعة اهلل عز كجؿ

الكريـ الذم يعد مصدر الثقافة اإلسالمية، كجدت أف ىاتو المفظة في مجمميا تحمؿ 
: الصفات الذميمة التي تدؿ عمى ارتكاب الكبائر كقد جاء تفسيرىا كما يمي

 

 

 

                              
، 2009، 1، رؤية لمنشر كالتكزيع، القاىرة، ط(بحث في الكجكد السيميائي المتجانس) محمد الداىي، سيميائية السرد (1)

 .65ص
، لساف العرب، دار صادر، بيركت، لبناف، مجمد(2) ، مادة ىكاء، 6 ابف منظكر أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر
 .849، ص1988، 1ط
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تفسيرىا عند ابف كثير اآليػػػػػػػػػػػػػة القرآنية 

          

             

  
(1) 

ال يحممنكـ اليكل كالعصبية بعض الناس »
إليكـ عمى ترؾ العمؿ في أمكركـ كشؤكنكـ 

 (2).«عمى أم حاؿ كاف

           

          

        
(3) 

عمى المشركيف الذيف جعمكا هلل »كىي تدؿ 
 (4).«عديال

              

      (5) 

خاؼ القياـ بيف يدم اهلل عز كجؿ كخاؼ »
حكـ اهلل فيو كنيى نفسو عف ىكاىا كردىا 

 (6).«إلى طاعة مكالىا
فمف خالؿ تفسير ابف كثير نجد أف إتباع اليكل يدؿ عمى المشركيف الذيف جعمكا 
هلل عديال كىي تحمؿ معاف كرد النفس عف طاعة خالقيا، كىي بيذا كؿ ما يخرج عف 

. نطاؽ الخالؽ كعبكديتو، كىي صفة تدخؿ ضمف الميمكات

                              
 .135 النساء، اآلية (1)
 .146، ص 2005، (د، ط)، 1ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، المكتبة العصرية، صيدا، بيركت، المجمد( 2)
 .150 األنعاـ، اآلية (3)
 .232 ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، ص (4)
 .40النازعات، اآلية ( 5)
 .425 ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، ص (6)
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كالسنة النبكية الشريفة ألزمتنا إتباع القرآف الكريـ كاالمتثاؿ ألكامر اهلل تعالى 
 كمحبتو، كترؾ األىكاء ألنيا مف الفكاحش فكؿ ما يخرج عف نطاؽ القرآف كالسنة يؤدم 

شح : ثالث ميمكات: إلى الطريؽ المظمـ، كرسكلنا الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ
عجاب المرء بنفسو إف مما : كقاؿ أيضا عميو الصالة كالسالـ. مطاع، كىكل متبع، كا 

أخشى عميكـ شيكات الغي في بطكنكـ كفركجكـ كميضالت اليكل
(1) .

كما أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يذكرنا بخطكرة ىذا الداء، كما سيفعمو باألمة، 
نو سيخرج في أمتي أقكاـ تتجارل بيـ األىكاء، كما يتجارل الكمب بصاحبو ال يبقى منو  كا 
عرؽ كال مفصؿ إال دخمو، إف لفظة األىكاء تحمؿ معاف مذمكمة يمكف أف يدخؿ تحتيا 
الفجكر كعدـ اإلنصاؼ، كاليالؾ أيضا، لذا نيى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف 

. (2)العاجز مف اتبع نفسو ىكاىا كتمنى عمى اهلل األماني: إتباع اليكل كقاؿ

نالحظ أنو أكرد األىكاء "البف تيمية " أمراض القمكب كشفاؤىا"كبرجكعنا إلى كتاب 
عمى حساب نتائجيا، فما ىك مذمـك مكركه، كاليكل اعتبره عارضا، فالداء منو ىك 

فالنفس إذا أحبت شيئا سعت في حصكلو بما يمكف »المرض، كىك تألـ القمب كفساده، 
حتى تسعى في أمكر كثيرة تككف كميا مقامات لتمؾ الغاية، فمف أحب محبة مذمكمة أك 

، فالقمب عنده خمؽ مف أجؿ حب اهلل تعالى، (1)«بغض بغضا مذمكما كفعؿ ذلؾ كاف آثما
.          كما سكل ذلؾ إثـ

                              
تباع اليكل، ينظر الرابط( 1)  :ينظر محمد المنجد، مفسدات القمكب كا 

    http://audio.islamweb.net/audio/index.php ?page=fullcontent&audioid=103237 تاريخ فتح  
 .17:12، الساعة 28/10/2015بط     الرا

 . المكقع نفسو(2)
 .36، ص(د، س)، (د، ط)، (د، ب) أحمد بف تيمية، أمراض القمكب كشفاؤىا، دار القاسـ، (3)
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فمف خاللو يذـ المفرط مف اليكل، أما اعتدالو يرل " البف الجكزم"    أما كتاب ذـ اليكل 
أنو ميؿ طبيعي يقؼ عند ما يقتضيو المكلى تعالى، كفيـ المعنى المقصكد لميكل في 

 النفس كشيكة الطعاـ مثال، أما اليكل المطمؽ عنده فيك الذم يسبب المذة، 

ف كانت سببا لأللـ كاألذل في العاجؿ كمنع المذات  كيحث عمى نيؿ الشيكات عاجال، كا 
 (1).في اآلجؿ

فذـ اليكل عند ابف الجكزم يطمؽ عمى الغير منتفع منو، بؿ كما يضر كذلؾ، 
كتكجييو لما ينتفع بو أمر ضركرم، تبعا لمحديث النبكم الشريؼ ال يؤمف أحدكـ حتى 

يككف ىكاه تبعا لما جئت بو، كيقصد بو إتباع ما جاء بو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، 
تباع الشيكات فيو تقصير في طاعة اهلل عز كجؿ   (2).كا 

كما يمكننا قكلو إٌف اتباع األىكاء مفسدة لمقمب كمضرة لمعقؿ، كلمجاىدة النفس 
. كتزكيتيا يٍحسيف االلتزاـ بتعاليـ الديف، كفؽ ما يأمر بو الكتاب كالسنة

بتداخؿ الثقافات أصبحت األىكاء في المغة العربية تتعمؽ بالعكاطؼ كاألحاسيس، ؼ    
مذمكمة كانت أـ محمكدة، كتعتبر األىكاء المادة الفنية التي استمد منيا الشعراء 

، كأضحت محؿ اىتماـ  ...أحاسيسيـ كمشاعرىـ، كمف ذلؾ مشاعر الحب، الشرؼ، العزة

                              
 .69، ص(بحث في الكجكد السيميائي المتجانس) ينظر محمد الداىي، سيميائية السرد (1)
تباع اليكل، ينظر الرابط(2)  :ينظر محمد المنجد، مفسدات القمكب كا 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php ?page=fullcontent&audioid=103237 t تاريخ فتح 
 .17:12، الساعة 28/10/2015الرابط، 
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اىتماـ المبدعيف كالنقاد، لمخكض في غمار نفسية ىؤالء الشعراء كاألدباء، كمنو ابثؽ 
مكضكع دراسة األىكاء مف الناحية السيميائية أك مايعرؼ بسيميائيات األىكاء التي يشتغؿ 

. عمييا ىذا البحث كما سيأتي



 

 
 

 

   الفصػػػػػػػػػػػؿ األكؿ

  السيمياء كسيمياء األىكاء كالعكاطؼ     

 I-مف السيمياء السردية إلى سيمياء األىكاء                           

    كالعكاطؼ

  II-عناصر تحميؿ سيمياء األىكاء كالعكاطؼ 

  III-مبادئ سيمياء األىكاء كالعكاطؼ 
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لمسيميائيات آفاؽ كمجاالت عديدة أتاحت لمباحثيف تناكؿ المنتكج اإلنساني كالتفكير في 
، كصكال إلى عكاطفو كأىكائو، كفيما يمي سنتطرؽ إلى عالقة كؿ جانب مف جكانبو

 :السيمياء بسيمياء األىكاء كالعكاطؼ بداية مف السيمياء السردية 

I-مف السيمياء السردية إلى سيمياء األىكاء كالعكاطؼ: 

ييتـ بدراسة العالمة كحياتيا داخؿ المجتمع  مشركعا دم سكسيرياتعتبر السيمياء 
كالكشؼ عف القكانيف المادية كالنفسية التي تحكميا ىذه العالمة كالتي تعتبر بدكرىا كيانا 

 أف تقؼ عند ال يمكف» (Peurce)سيككلكجيا قكامو الداؿ كالمدلكؿ كىي في نظر بيرس
«را مستحيالـعؿ إيقافيا أيجإحالة كاحدة، فما يطمؽ العناف لمداللة ىك ما 

 كقد انتقد، (1)
جعمو العالمة أساسا لمعالـ »في ( Peurce) بيرس (I . Benveniste )ستمبنففإميؿ 

 .«بأسره فحتى اإلنساف كفكره كعكاطفو عالمة كىذه العالمات تحيؿ عمى عالمات
)2( 

أداة لقراءة كؿ مظاىر السمكؾ اإلنساني بدء مف االنفعاالت البسيطة »فيي بيذا 
« الكبرلاأليديكلكجيةمركرا بالطقكس االجتماعية كانتياء باألنساؽ 

فيي بيذا تيتـ ، )3(
بالتجارب اإلنسانية كالمكضكعات التي تعتبر جزء مف سيركرة الداللة كمنو اىتماميا 

بدراسة األنساؽ الداللية أم العالمات التي تنسج فيما بينيا شبكة مف العالقات التي تؤدم 
 دكرا كظيفيا دالليا بيف المرسؿ كالمتمقي كىي متعددة منيا األنساؽ الداللية غير المؤسسة

  بمؤسسيتيػػػػا اؽ داللية اجتماعية تمتازػػػاؾ أنسػػػػكىف»ات ػػػػػالـػػقد كظفيا اإلنساف داخؿ العك

                              
  الدار، تحديث الفكر العربي  مؤسسة، مدخؿ سيميائيات شارؿ ساندرس بيرسالتأكيؿ،السيميائيات ك،  سعيد بنكراد(1)

 .33 ص،2005 ،1 ط،المغرب، البيصاء    
  ، (د، س)، (، طد) الفنكف، الككيت،  المجمس األعمى لمثقافة،االتجاه السيميائي في نقد الشعر العربي، غريب اسكندر( 2)

 .30ص    
 .16، 15 ص،2005، 2ط،  سكريا، الالذقية، دار الحكار،السيميائيات مفاىيميا ك تطبيقاتيا، سعيد بنكراد( 3)
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«ؿ اإلنسافػػػػج عـػػػ كىي مف نتائاالجتماعيػػػةة ػاز بالمكاضعػػػػتمتك
كد إلى ػػػػا تؽػػػا أنو، كمػػ(1 )

مف خالؿ   سكاءىا إلى الكشؼ عفيدعكاالكشؼ عف المعاني، ككؿ ما يتعمؽ باإلنساف 
.  إلى الخطابات كالنصكص التي تشكؿ الداللة كتصرفاتو كصكالأفكاره كعكاطفو، بؿ

كيعتبر المنيج السيميائي المتسع األصكؿ كالفصكؿ كأىـ منيج اعتمده الدارسكف 
العالمية كتجريبيا في تشريح النصكص كالخطابات، كمف أىـ  لفيـ النصكص كاألنساؽ

: أدكاتو نجد

الذم يعتبر طريقة في التحميؿ ييؤتى بيا لمراعاة : (Immanence)ة ايثمبدأ المح/ أ
كىك مبدأ مستخمص مف الدراسات  ،(مبنى)كتعبير  (معنى)انقساـ النص إلى محتكل 

المسانية التي كضعيا ىممسيمؼ كتحدث عنو دم سكسير، كيقتصر ىذا المبدأ عمى 
كصؼ األشكاؿ الداخمية لداللة النص أك التمفصالت المشكمة لمعالـ الداللي »

،«المصغر
 كالتحميؿ المحايث ىك الذم يبحث في عناصر الداللة المصغرة التي تشكؿ (2)

المضمكف الذم يدرؾ بالدرجة األكلى بكاسطة القراءة، أم أنو يبحث عف الشركط الداخمية 
قصاء المحيؿ الخارجي كالمعنى ىنا ينظر إليو عمى أنو  المتحكمة في تككيف الداللة كا 

. األثر الناتج عف الشبكات التي تربط بيف عناصر النص كالخطاب

إلدراؾ المعنى ال بد مف كجكد نظاـ مف العالقات التي تربط بيف  :المبدأ البنيكم/ ب
 عناصر النص لذا فإف االىتماـ يكجو إلى ما كاف داخال في نظاـ االختالؼ

                              
 ، تاريخ فتح الرابط،   http/ :www.arrafid.netالرابط  ينظر،(المنيج السيميائي)منيج غريماس ، ناصر الشيحاف (1)
 .10:30، الساعة 16/02/2015  
  ، دار مجدالكم،مراجعة ك تقديـ عز الديف المناصرة،  التاريخ ، القكاعداألصكؿ، ، السيميائية، رشيد مالؾ(2)

 .230 ص،2008 ،1ط األردف، ،عماف   
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(Différence)  راز ػػػػػالتحميؿ البنيكم الذم يقـك عمى إب»كالذم يشكؿ المضمكف كىك
«لػػػػػػػػة المعفػػػػػػػؿ إلى نظرمػػػػػػػػػكف كيحيػػػػػػػؿ الداخمي لممضـػػػػػػػالتمفص

 م ػػػػ يكتسافالمعنى إذ، (1)

 نظاـ مبنيمف خالؿ النصكص ال بد مف كجكد  كجكده باالختالؼ، كإلدراؾ معنى القكؿ
 بدكره يعتمد عمى شكؿ المضمكف خاصة ما تعمؽ االختالؼعمى العالقات، كنظاـ 

ما بالخطاب الذم يعتمد عميو التحميؿ السيميائي لبناء نظاـ خاص بإنتاج األقكاؿ أك 
كلعبة » بالقدرة الخطابية التي تميزه عف المسانيات البنيكية التي تيتـ بالجممة يسمى

.«شكؿ المضمكف تساعد عمى تحديد عناصر الداللةتاالختالفات التي 
(2) 

انطالقا مف ىذا يمكننا اعتبار المنيج السيميائي أقرب المناىج إلى تحميؿ 
 بدكرىا كالسيمياءالنصكص، كذا فيـ كحؿ أىـ الشفرات التي تعتمد عمى القارئ في حميا، 

تعتمد عمى دراسة الداللة لذا اعتمدت عمى أىـ المبادئ المذككرة آنفا، كالتحميؿ السيميائي 
 بإنتاج الخطابات كالنصكص كىذا ما يسمى السيمياءبمثابة تحميؿ الخطاب، إذ اىتمت 

(. Compétence discursive)الخطابية بالكفاءة 

 األىكاء، لذا كاف لزاما أىة السردية المبنة األساسية لدراسة سٍميالسيمياءكما تعتبر 
السيميائيات الكالسيكية  بتعبير فكنتيني» السردية أك السيمياءنقدـ حكصمة حكؿ   أفعمينا

،«أم مما جاءت بو سيميائيات الفعؿ
كالسرد ظاىرة حكائية قد تككف ماثمة في أم  (3)

االتصاؿ »، كقد تككف ىذه الداللة أيضا نكعا مف (Synification) شيء، كما أنو داللة

                              
  ،لمقاص صالح السييمي مثاال" غنية ىاربةأ"سيميائيات األىكاء في الخطاب القصصي قصة ، عبد المجيد العابد( 1)
 ، تاريخ فتح الرابط،http://www.oudnad.net/51/amabed51.php#analysisينظر الرابط   

 .09.00 ، الساعة،02/02/2015
 .230 ص، التاريخ،القكاعداألصكؿ،  ،السيمياء، رشيد بف مالؾ( 2)
 ترجمة ك تقديـ ، حاالت النفسلؿإ األشياء سيميائيات األىكاء مف حاالت ،مم جاؾ فكنتف،ريماسغالجيرداس ج ( 3)
 .15 ص،2001 ،(1ط)،  لبناف، بيركت،دار الكتاب الجديدة المتحدة،  ك تعميؽ سعيد بنكراد  

http://www.oudnad.net/51/amabed51.php#analysis
http://www.oudnad.net/51/amabed51.php#analysis
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(Communication)  بيف المتخاطبيف، فالشخص الذم يحدث نفسو يككف مرًسال
.«كمرسىال إليو في ذات الكقت

(1) 

فيي مف أكثر فركع السيميائيات  (Sémiotique Narrative)أما السيميائيات السردية 
مت في ظؿ ىيمنة المنيج البنيكم عمى الدراسات األدبية كالدراسات األدبية فكقد »تطكرا 

.«اإلنسانية
(2)  

األشكاؿ السردية في النصؼ الثاني مف القرف الماضي بالكثير مف   كما حظيت
 ما جعميا تحتؿ الصدارة كتعتبر مف أغنى المياديف في دراسة العمـك كاالىتماـالعناية 

السباؽ في كضع  (V.Propp)اإلنسانية، كيعتبر الباحث الركسي فالديمير بركب 
ألكؿ مرة لدراسة ال تقؼ عند حدكد تعييف » (الحكايات العجيبة)الخطاب السردم 

مكاضيعو أك تصنيؼ كحداتو المضمكنية، بؿ تيدؼ إلى مساءلة النص في ذاتو كلذاتو 
 التي تميز  الشعبيةمف بنيتو الشكمية، ككانت محاكلتو تيدؼ إلى الكشؼ عف الخصائص

«الخطاب السردم
الذم أصدر عاـ "  الشعبيةمكرفكلكجيا الحكاية"كلكتاب بركب ، (3)

 األثر العجيب في التأثير عمى السيميائيات السردية التي طكرىا عمكما،  في ركسيا1928
كبيذا عمد إلى رصد أىـ العناصر األساسية المككنة لمحكاية، كىي ما أطمؽ عميو اسـ 

، ككاف (Fonction)، كأعطى اسما آخر لمفعؿ كىك الكظيفة (Action) الفعؿ القصصي
بحثو حكؿ الحكاية الشعبية الركسية العجيبة حكؿ البنية التي حاكؿ مف خالليا إيجاد 

 .العناصر المتكاترة، كما كاف تحميمو لمكظائؼ مقتصرا عمى تحديد دائرة الفعؿ

                              
 ممتقى معيد المغة  ، السيميائية ك النص األدبي،السيميائيات السردية بيف النمط السردم ك النكع األدبي، جماؿ الديؾ(1)

 .279 ص،1995 ، الجزائر، عنابة، جامعة باجي مختار،دابياآالعربية ك    
 .283 ص،السيميائيات السردية بيف النمط السردم ك النكع األدبي، جماؿ الديؾ(2)
 .17ص، 2001 ،(ط، د) ، الدار البيضاء، منشكرات الزمف،(مدخؿ نظرم)السيميائيات السردية ، سعيد بنكراد(3)
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" الداللة البنيكية"بكتابو الشيير  (A.J.Greimas) ريماسغ ليأتي بعده الجيرداس جكلياف 
السيميائية، كالتي بدكرىا  الذم يعتبر المبنة األساسية التي قامت عمييا مدرسة باريس

كضعت أساسيات السيميائيات السردية كالتي يعتبر مف أىـ مؤسسييا، كقد اعتمد فييا 
ريماس عمى الكصؼ كالتحميؿ، قامت بداياتو عمى تحميؿ الجممة كالتي استعارىا غ
كال بد لو مف مشاركيف في الفعؿ  (Action)ريماس فكجد أف السرد ال بد لو مف فعؿ غ

: كالذم بدكره يضـ ستة سكاند منيا

، المرسىؿ إليو (Destinateur) المرًسؿ ،(Objet) ، الغرض(Sujet): ؿالفاع
(Destinataire) المساعد ،(Adjuvant)المعارض ، (Opposant) كقد كضع ىذه ،

: السكاند ضمف نمكذج يعد بمثابة الصكرة الكاقعية لمسرد

( 1)           المرسىؿ إليو  (المكضكع)الغرض   المرًسؿ  

 المعارض     (الذات)الفاعؿ   المساعد 

مالحظة مفادىا أف »ريماس مف  غكما انطمؽ المؤسس الفعمي لمسيميائيات السردية
الذىف البشرم ينطمؽ مف عناصر بسيطة لكي يصؿ إلى خمؽ مكضكعات ثقافية، كيسمؾ 

أف يتجاكزىا، كيفرض عمييا اختيارات عميو  رغامات عميوإفي ىذا سبيال معقدا يكاجو فيو 
«أف يحدد مكقعو ضمنيا، إف ىذا المسار المعقد يقكد مف المحاثية إلى التجمي

كما ، (2)
كضع نماذج يككف فييا العامؿ قادرا عمى ضـ أىـ أشكاؿ النشاط اإلنساني باختالفيا بدء 
مف النصكص األدبية كصكال إلى أبسط أشكاؿ السمكؾ الخاص باإلنساف داخؿ الخطاب، 

                              
. 283ديؾ، السيميائيات السردية بيف النمط السردم كالنكع األدبي، صاؿجماؿ (  1)
 44ص، السيميائيات السردية،  سعيد بنكراد(2)

 النمكذج الساندم 

Modèle actntiel 
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ريماس في تحديده لمفيـك العامؿ في الحكي داخؿ دراساتو يشمؿ غككانت استفادة 
 :جانبيف

 .الجانب الكظيفي  يشمؿ األفعاؿ

       ...الجانب الكصفي  يشمؿ األلقاب، األسماء، الصفات

 الممفكظ »ا ػػػق فيوػػػػػم إذ ييشبٌ ػػػػر النمكذج العاممي المسافػػػػػق لتصكمػػػػ أيضا في بنائداػػػكما استؼ

.«، بالمشيد، كالممفكظ عنده ىك الجممة(l’énoncé élémentaire)البسيط 
(1) 

ككجد أف الكممات داخؿ الجممة تككف فييا الذات فاعال، كالمكضكع مفعكال، كمنو استنتج 
ريماس عامميف ميميف يقـك عمييما الممفكظ، كقد درجيما ضمف الشكؿ المتعارض غ

: التالي

 المكضكع ≠الذات 

 المرسىؿ إليو ≠المرًسؿ 

ريماس في تحديد غ التي اعتمد عمييا (V. Propp) باإلضافة إلى أبحاث بركب
 بكضع عمـ داللة بنائي لمحكاية كالذم قسمو إلى ثالث عالقات 1966العامؿ قاـ سنة 

: تتمثؿ في

كىي المحكر الذم يجمع بيف الذات (: Relation de désir)عالقة الرغبة / أ
كالمكضكع أك بيف مف يرغب، كما ىك مرغكب فيو، كيقكد ىذا المحكر المتكاجد داخؿ 

بيف ممفكظات  (Elémentaire Enoncé Narratifs)الممفكظات السردية البسيطة 
                              

  الدار ، المركز الثقافي العربي لمطباعة ك النشر،(مف منظكر النقد األدبي )  بنية النص السردم، لحمدانيحميد(1)
 .32 ص،2000 ،2 ط،البيضاء   
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كأكجد أف الذات ليا  (Sujet d’état)أك ذات الحالة  (Les énoncés d’état)الحالة 
، كفي ىذه الحالة ترغب الذات في  ∪، أك حالة انفصاؿ ∩ حالتاف إما حالة اتصاؿ

 ريماسغكممفكظات الحالة يترتب عنيا تطكر ضركرم كىك ما أسماه  »االتصاؿ، 
 ؿكٌ المح اإلنجاز از يصفو بأنوػػ، كىذا اإلنج(Enoncé de faire)ز ممفكظات اإلنجا

(Faire transformation) ».
(1) 

 Sujet)كعميو فاإلنجاز لو مسار االتصاؿ أك االنفصاؿ بحسب رغبة ذات الحالة 
d’état) ذات ثانية تسمى ذات اإلنجاز إيجاد، كيفضي اإلنجاز المحٌكؿ إلى (Sujet de 
faire) كىي بمثابة الشخصية الميمٌثمة لذات الحالة، كالتطكر الحاصؿ بسبب تداخؿ ذات ،
الذم يعتمد عمى  (Programme narratif)عميو اسـ البرنامج السردم  أطمؽ اإلنجاز

        : الحالة كمنياظمستكييف لممفك

 

            
 

 

  

 

 

                              
 .34 ص،(مف منظكر النقد األدبي )  بنية النص السردم، لحمدانيحميد(1)

      ممفكظ الحالة

         االتصاؿ

 (المكضكع∩ ذات الحالة )

 مكضكع لو قيمة ذات الحالة

       االنفصاؿ

 (المكضكع∪ ذات الحالة )
ذات )ممفكظات اإلنجاز 

 (اإلنجاز

 تحكؿ انفصالي تحكؿ اتصالي

ذات )اإلنجاز المحكؿ =البرنامج السردم 
 (اإلنجاز

 

ذات )اإلنجاز المحكؿ =البرنامج السردم 
 (اإلنجاز
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 (1)مستكيات ممفكظ الحالة

عمى  كيعمؿ ىذا المحكر (:Relation de communication) التكاصؿ عالقة/ب
 التي تعمؿ عمى مبدأ أفَّ لكؿ ،فيـ عالقة التكاصؿ داخؿ البنية الحكائية ككظائؼ العامؿ

، (Destinateur)ريماس مرًسالغال بد مف كجكد محرؾ أسماه  (ذات الحالة)رغبة 
كعالقة »( Destinataire)كتحقيؽ الرغبة يككف ضمف عامؿ آخر أسماه مرسىال إليو 

التكاصؿ بيف المرًسؿ كالمرسىؿ إليو تمر بالضركرة عبر عالقة الرغبة أم عالقة الذات 
«بالمكضكع

:   كمنو(1)

المرًسؿ                                                المرسىؿ إليو 

                    الذات  المكضكع 

ترغيب الذات، كالمرسىؿ إليو ال يعني بو التمقي لرسالة أك خطاب »فدكر المرسؿ ىنا ىك 
إنما عامؿ يدخؿ في تشكيؿ بنية الحكي الحديثة، كيحدد كظيفة مف الكظائؼ داخؿ ىذه 

.«ةالبني
(2)                                                                                                                 

كىي عالقة تعمؿ عمى تحقيؽ التصارع  :(Relation de lutte)عالقة الصراع / ج
( Adjuvant)كالتعارض بيف عالقة الرغبة كعالقة التكاصؿ يسمى أحدىما المساعد 

                              
 .36ص، (مف منظكر النقد األدبي  )حميد لحمداني، بنية النص السردم (1)
 .36 المرجع نفسو، ص(2)
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، كميمة األكؿ الحصكؿ عمى المكضكع كىذا مخطط (L’opposant)المعارض  كالثاني
: ريماسغالنمكذج العاممي كامال عند 

 المرًسؿ      المرسىؿ إليو 

   الذات  المكضكع 

المساعد      المعارض  

: متعددة كفؽ الشكؿ األتي أف يككف ممثال بأدكار عاممية (الذات)كما يمكف لمعامؿ 

 3   عامؿ2   عامؿ1عامؿ 

الممثؿ       

 1أك   عامؿ

  3ممثؿ        2ممثؿ       1ممثؿ 

ما تـ تقديمو مف طرؼ ـكبتعدد البرامج السردية كالتي كانت سببا في تعدد ذكات الحالة، ك
 Schéma) عمى مستكييف يعمالف ضمف الخطاطة السردية س، تـ اإلعتمادريماغ

Narratif) التي تعتمد عمى :

الذم يخضع فيو السرد بكؿ  (:Niveau de surface)المستكل السطحي /أ 
تمظيراتو لمقتضيات المكاد الفردية الحاصمة لو، أم مجمكع العناصر التي تدرؾ مف »

خالؿ التشخيص ذاتو، كبعبارة أخرل يتعمؽ األمر بالنص في تجمياتو الخطية المباشرة، 
«كما يقرأه أم قارئ عادم

المككف » :كيعتمد ىذا المستكل عمى مككنيف أساسييف ىما، (1)

                              
 .50ص، السيميائيات السردية، سعيد بنكراد( 1)
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السردم الذم ينحصر في دراسة الحاالت كالتحكالت كالبرامج السردية، كىذا في إطارىا 
، كالمككف الخطابي الذم ينظـ المسارات التصكيرية كالمعجمية التي (النحكم)التركيبي 

بالتحميؿ نة تحقؽ في النصكص كالخطابات عبر تمظيرات داللية، لذا البد مف االستعا
«المعجمي، كتحديدا أدكار الفاعؿ

 ع حاالت ػػػػػػػػػػػػػػينظـ تتاب»كف السردم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكما أف المؾ، (1)

.«الشخصيات كتحكالتيا كالمككف الخطابي الذم يتحكـ في تسمسؿ الصكر آثار المعنى
(2) 

جذرا مشتركا تككف السردية  كيشكؿ»: (Structure profonde )المستكل العميؽ/ ب
«منظمة بشكؿ سابؽ عف تجمييا مف خالؿ المادة التعبيرية أك تمؾ  داخمو

كمنو يعتمد ، (3)
ميائي الذم يعمؿ م مف المربع السسماتياعمى الصكر المعجمية مف خالؿ استخالص 

ضمف عالقات كعمميات تستمر ضمف المستكل السطحي، كيعتبر المربع السيميائي مف 
ريماس لتكليد الداللة كالمعنى سطحا كعمقا خاصة داخؿ غأىـ اآلليات التي اعتمدىا 

اليعمؿ عمى »م المربع السيميائي عمى أنو مالنصكص كالخطابات، كقد اعتبر جاؾ فكنتف
.«خذ المقكلة شكالأإبراز الطريقة التي ت

: فيك يعمؿ ضمف عالقات حسب الشكؿ اآلتي( 4)

 أسكد 2   سى 1أبيض س

 

ال أسكد   ى1س    2س  ال أبيض   

                              
ينظر الرابط ، الخطابات ك ئية لتكليد الداللة في النصكصاالسيمي  اآلليات،جميؿ حمداكم(2)

http://www.droob.com ،13:22، الساعة، 28/01/2015، تاريخ فتح الرابط. 
   منشكرات ،تقديـ جميؿ حمداكم،  ترجمة جماؿ حضرم،لى السيمياء السردية ك الخطابيةإمدخؿ ،  جكزيؼ ككرتيس(2)

 .96 ص،2007 ،1 ط، الجزائر  االختالؼ،
 .50 ص،السيميائيات السردية،  سعيد بنكراد(3)
 .19 ص،2006 ،1 ط،األردف،  عماف، دار مجدالكم، السرديةاتئياالسيمي،  رشيد بف مالؾ(4)

http://www.droob.com/
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  عالقة اقتضاء 

  عالقة بيف متضاديف 

  عالقة بيف متناقضيف 

كما يعمؿ أيضا ىذا النمكذج ضمف مفيكمي الكصؿ كالفصؿ، فنمط الفصؿ ىك فصؿ 
ريماس في تحميمو لمخطاب مف البسيط إلى غالمتضادات كفصؿ المتناقضات، كبيذا عمد 

فعؿ )كاألداء  (كينكنة العمؿ)يعتبر الكفاءة »المعقد فاحصا بذلؾ الممفكظات فيك 
: كبنيات بسيطة تساعد عمى تنسيؽ الجيات األربع التي تـ إحصاؤىا كىي (الكينكنة

.«اإلرادة، الكجكب، القدرة، المعرفة كفؽ الكينكنة كالفعؿ
(1) 

يمثؿ الصيغ الداخمية »كمنو نجد أف المربع يعمؿ ضمف محكريف أساسييف األكؿ منيا 
المنشأ كىي المعرفة كالرغبة، كالمحكر الثاني يعمؿ عمى إيضاح الصيغ الخارجية التابعة 

.«لألكلى كىي الكجكب كالقدرة
:  كتعمؿ الكفاءات ضمف المخطط التالي(2)

رغبة الفعؿ      رغبة الكينكنة 

معرفة الفعؿ      معرفة الكينكنة 

كجكب الفعؿ      كجكب الكينكنة 

قدرة  الفعؿ      قدرة الكينكنة 

                              
   ،(، سد) ،(طد،  )،(ب، د) ، دار الغرب، ترجمة رشيد بف مالؾ، السيميائية مدرسة باريس،جاف كمكد كككي( 1)

 .18ص     

 مقدمة لنيؿ شيادة  رة مذؾ،عبد اهلل العشي: ػ ؿ"مقاـ البكح"كيؿ البنية العاطفية في ديكاف أت، حمدأت بف متسعد( 2)
 جامعة مكلكد  ل،منة بمعؿالدكتكرة آشراؼ تحميؿ الخطاب، إ ، تخصصالماجستير في المغة العربية ك األدب العربي    
 .49 ص،2009، 2008،  تيزم كزك،معمرم    

     الذات
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 (1)الكفاءات الصيغية      

 اعتبار المربع السيميائي كمنتج لمداللة، كليس تمثيال لمتجانس فحسب،يمكف  عميوك
كىذا ما صرحت بو مدرسة باريس، أما بالنسبة لمخطاطة السردية فيي تعمؿ ضمف 

كىك تحريؾ لعامؿ الذات الساردة مف ( Manipulation )عناصر ممثمة في التحريؾ
كيتميز  خالؿ عممية التمفظ بالممفكظ، كىك بمثابة ىمزة كصؿ بيف الحاضر كالماضي،

  اإلنساف نحك اآلخر بيدؼ الدفع بو إلى القياـ بإنجاز ماقالتحريؾ بككنو نشاطا يمارس
 كىي مرحمة (La Performance)ز اإلنجا ؼ،(Compétence )الكفاءةباإلضافة إلى 

كىك  (Sanction )الجزاء أما تطكر الذات كحيازتيا عمى شركط كافية إلنجاز الفعؿ،
 مع االذم يبرز كينكنة الكينكنة خاصة في ترابطوكالجزء األخير مف الخطاطة السردية 

ىذه كميا عناصر تعمؿ ضمف النص السردم الذم البد لو مف حالة ينتقؿ بيا ، التحريؾ
. (2)ضمف برنامج يتحدد ضمف العمميات كالفعؿ (م)كصكال لمنقطة  (أ)مف النقطة 

ريماس  غانطالقا مف الحكصمة المكجزة حكؿ السيمياء السردية التي حاكؿ فييا 
تطبيؽ األدكات المسانية كالصيغ السيميائية التي كظفيا في المربع السيميائي الذم يعمؿ 

 Vouloir) المعرفة رادةضمف إ»في إطار الكفاءة كالتي تعمؿ بدكرىا كفؽ جيات محددة 
faire) كجكب الفعؿ ،(Devoir faire) ، كالقدرة عمى الفعؿ(Pouvoir faire ) كمعرفة
«(Savoir faire)الفعؿ 

 سيميائية الفعؿ أك الحدث عمى ق باعتماد أيضارس تفكيره، ما(3)

                              
 .51 ص،لمرجع نفسوا( 1)
  ،(راسة في ركاية سيدة المقاـ لكاسيني األعرجد) ز البعد اليككم كدكره في حركية االنجا، ريكم جياينظر آس( 2)

 .42ص   
     ، منشكرات مخبر تحميؿ الخطاب، فراس الحمدانيألبي"  عصي الدمعأراؾ" اشتغاؿ العكاطؼ في قصيدة ،ليندة عمي( 2)

 .18، ص2012 ، تيزم كزك،جامعة مكلكد معمرم   
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«مقاما شكميا لمفيكمي العامؿ كالتحكؿ»مبدأ الفعؿ 
كتكلد ما سمي بسيميائيات األىكاء ( 1)

(Sémiotique des Passions) التي أصبحت عنكاف كتاب يعتبر ثمرة ، ك1991 سنة
ة األىكاء حقؿ المسانيات ػػػػدراس» االلوػػػػػػ دخمت مف خ ىامػػػػةمسائؿ كؿػػػػح تبمكرت اتػػػػػنقاش

«الثمانينيات كالبنيكية أكاخر
بفاعمية معية  (A.J.Greimas )ريماس غكعمؿ فييا ( 2)

عمى انفتاح المنيج السيميائي، كيعتبر كتابيما  (Jaques Fontanille)م نيجاؾ فكنت
 الدقيؽ  االنتقاؿ مف البناء النحكم ىاخالؿتـ مف  قفزة نكعية  بمثابة األىكاءئياتسيميا

، كىذه السيميائية لعكاطؼ كاألحاسيسلمفيـك العامؿ إلى بناء جديد يأخذ بعيف االعتبار ا
 المتعمقة بالذات اإلنسانية داخؿ نصكص كاالنفعاالتتدرس مجمكعة مف المشاعر »

كخطابات سردية كدراسة الكره، الحقد، الكراىية، اإليثار، الطمكح، الحسد كالحب، كغيرىا 
«مف الصفات البشرية التي تنتاب اإلنساف نفسيا كأخالقيا

كيمكف اعتبار سيميائية ، (3)
 .األىكاء كالعكاطؼ كبعد جديد في تحميؿ العالمة

سيميائية األىكاء كتحميؿ مالمح األىكاء يتـ غالبا تحت ضغط ىكل معيف »فالحديث عف 
كالذم يتغير بتغير عالقة الذات الباحثة بالمكضكع كالذات السيميائية التي يتعامؿ معيا أك 
حتى القيـ كالمعارؼ كأشكاؿ التكاصؿ كعمى ىذا يجب التفريؽ بيف الخطاب الذم تحركو 
األىكاء أك تسكنو كالخطاب الذم يتناكؿ بالتحميؿ مظاىر األىكاء، األكؿ خطاب متكتر 

كانفعالي، كالثاني خطاب أقرب إلى المكضكعية في تعاممو مع الكممات كالعالقات 

                              
 ترجمة ك تقديـ ، حاالت النفسلؿإ األشياء سيميائيات األىكاء مف حاالت ،مني جاؾ فكنت،ريماسغالجيرداس ج (1)
 .59 ص، ك تعميؽ سعيد بنكراد  
 محاضرات الممتقى الدكلي السادس السيمياء  ، (ىكل الخطاب )التمشيد ك بالغة الذات  سيميائية، حسيف خمرم( 2)

 .143ص، 2011 ، الجزائر،بسكرة ، جامعة محمد خيضر،  ك المغة العربيةاآلداب قسـ األدبي،كالنص    
 http://laghtiri1965.jeeran.comينظر الرابط، ىكاء ألسيميائية ا،  العامؿ ك الفاعؿ ك الممثؿ،جميؿ حمداكم( 3)

 .11.33، الساعة، 08/02/2015   تاريخ فتح الرابط 
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«باعتبارىا حامال لمدالالت
(1)

كعميو فسيمياء األىكاء تتعامؿ مع الخطابات بالتحميؿ ، 
 لتكشؼ لنا عف أىـ التكترات كاالنفعاالت التي تعتبر بمثابة دالالت كعالمات سيميائية

 .تتجمى ضمف الخطابات

،«الخطاب حاممة آلثار معنكية بالغة الخصكصية»أم أف األىكاء تتجمى في 
 كدراستيا (2)

 باآلثار المعنكية التي تتحقؽ في الخطاب، كىذا ما كرد كاالىتماـتقتضي ما ىك أساسي 
فإف ما ىك أساسي في دراسة اليكل ليس التعرؼ عمى »في كتاب سيميائيات األىكاء 

«العالمات الدالة عمى األىكاء، بؿ االىتماـ بآثارىا المعنكية كما تتحقؽ في الخطاب
(3) ،
كما أنيا تعتمد في بنائيا النظرم عمى ما قدمتو سيمياء الفعؿ، إذ أٌف اليكل ييعد سمسمة 

، فاإلنساف ال يفعؿ فقط بؿ ىك مف يحدد كثافة كدرجة ر التي تتطكاالنفعاليةمف الحاالت 
م البعد مريماس كفكنتفغىذا الفعؿ الذم بدكره يحمؿ شحنات انفعالية أطمؽ عمييا 

.  الذم يحدد درجة تحقيؽ األفعاؿاالنفعالي

 الجسدية كالحاالت النفسية االنفعاليةفسيميائيات األىكاء جاءت لدراسة الذات 
، كما أنيا أكلت أىمية كبرل لممعجـ الداللي (Ephorie)الداخمية كتحكالتيا المزاجية 

تعمؿ ضمف آليات اشتغاؿ المعنى داخؿ النصكص كالخطابات  فيي بيذا لأللفاظ،
:  التي تركز عمى مككنيف ىمااالستيكائية

 انعكاس العالـ الطبيعي عمى الذات:المككف التكترم . 
 كىك منبع األحاسيس كالعكاطؼ:المككف العاطفي االنفعالي . 

                              
 .145 ص،(ىكل الخطاب) التمشيد ك بالغة الذات سيميائية، حسيف خمرم( 1)
 ترجمة ك تقديـ ، حاالت النفسلؿإ األشياء سيميائيات األىكاء مف حاالت ،مني جاؾ فكنت،ريماسغالجيرداس ج (2)
 .67 ص، ك تعميؽ سعيد بنكراد  
 .10 ص ، المرجع نفسو(3)
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كبإدماج ىذيف المككنيف يتكلد ما يسمى بكينكنة المعنى كخمؽ ما يسمى باإلدراؾ 
اكز  ػػػذم يتجػػبالبحث في اليكل اإلنساني اؿ» األىكاءائيات ة كمنو اىتمت سيميػػػػكالعاطؼ

«ق الفعؿ المقبكؿػػػػفي
كما أنيا أضافت أبعادا جديدة لمخطابات كالنصكص منيا البعديف ، (1)

المكجكديف في  (المعجمي)البعد العاممي كالتيماتيكي »االنفعالي كاالستيكائي إضافة إلى 
سيميائية الفعؿ، كالتحدث عف أدكار العامؿ كأدكار الفاعؿ التيماتيكي كالفاعؿ االستيكائي 

«االنفعاليأك 
 .كىذا تبعا لتحكالت اإلنساف مف حالة إلى أخرل( 2)

 يمكف أف تتطكر خارج البعديف االنفعاالتفدراسة اليكل تقتضي كجكد سمسمة مف 
المعرفي كالتداكلي المذاف يمكف اعتبارىما مككناف أساسياف في النص السردم، كىذا 

اليكل ليس عارضا أك مضافا أك طارئا يمكف االستغناء عنو أك »ريماس يرل أف غ
التخمص منو، كما يمكف أف نتكىـ كنحف نحتفي بعقؿ ال يأتيو الباطؿ مف كؿ الجيات، 

«إنو جزء مف كينكنة اإلنساف كجزء مف أحكامو كميكالتو كتصنيفاتو
 فثقافة الفرد تحكـ (3)

 .عمى األىكاء، ألنيا جزء اليتجزأ مف ىكيتو، كباختالؼ الثقافات تختمؼ األحكاـ

 نجد الفرؽ بيف سيميائية الفعؿ التي أكلت االىتماـ بالعامؿ ،استنادا إلى ىذا كمو
 بالحالة النفسية التي تككف محركا لمفعؿ، كبذلؾ تتجسد االىتماـكالتحكؿ، كلـ تكؿ 

المقاصد كتتحقؽ الرغبات كاألحاسيس، فكؿ ما ىك مرتبط باإلطار الجسدم لإلنساف 
يعتبر عالمات دالة تعمؿ عمى كشؼ المكبكتات التي قد تظير مالمحيا مف خالؿ 

                              
 قسـ اآلداب كالمغة العربية،        كالمغات، مجمة كمية اآلداب ، النص الصكفي مف منظكر سيمياء األىكاءيتر، رحيمة ش(1)

 .82 ص،2013ر، الجزائ،بسكرة، جامعة محمد خيضر   
لعبد اهلل ثابت   (20ركاية االرىابي ) اإلرىابي في الركاية العربية السعكديةاالستيكاءسيميائيات ، جميؿ حمداكم( 2)

 .10:00 ، الساعة،08/02/2015، ، تاريخ فتح الرابطhttp//www.droob.com ينظر الرابط ا،نمكذج   
 ترجمة ك تقديـ ، حاالت النفسلؿإ األشياء سيميائيات األىكاء مف حاالت ،مني جاؾ فكنت،ريماسغالجيرداس ج (3)
 .09ص،  ك تعميؽ سعيد بنكراد  
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ريماس اشتؽ لنا قيمة غ، كبناء عمى تصكرات ...الكجو تصرفات معينة كالصراخ، احمرار
العامؿ أكؿ األشكاؿ التي مف خالليا يتخمص الكجكد القيمي مف صيغتو »مجردة كصنؼ 

.«المجردة ليبحث عف غطاء يكحي بنكع مف الدؼء الحياتي الذم يأتي بو التشخيص
(1) 

 محمكال كعامال كحالة قابمة ،مثالن  (ًعمـٍ )ككضع لنا مثاال بحيث اشتؽ مف القيمة المجردة 
عالـ، قصة تركم حياة شخص يبحث عف العمـ أك يدعك إليو،  ،عمَّـ: لتشخيص مثؿا

كمثاؿ العمـ يستدعي عالما كالجيؿ الذم يفترض جاىال كالصدؽ الذم يفترض إنسانا 
. (2)صادقا، كميا صفات تشير إلى صيغ فعمية تسمى دكائر الفعؿ

 م مع اليكل بحيث يمكف دراستو كفؽ المخزكفنيريماس كفكنتغمؿ اعت كما 
إيجابية أك  كانت  سكاءاالجتماعية المكدع في النفس دكف االكتراث لتصنيفاتو االنفعالي

( االستيكاء)حسب تشكيمتو التي تخضع لمكتمة االنفعالية ب كقدـ المؤلفاف اليكل ،سمبية
 ال يمكف الحديث عف االستيكاءالمادة التي تتشكؿ منيا األىكاء، فبدكف »الذم يعتبر 

أىكاء، فاالستيكاء ىك القدرة االنفعالية الكامنة التي يستند إلييا خطاب األىكاء لرسـ 
.«عكالمو

(3) 

( H.Parret ) اضطمع ىرماف باريت،منيكفكنت ريماسغدراسة كؿ مف  إلى إضافة
بحث " سيمياء السرد "محمد الداىي في كتابومف طرؼ   بحسب ما تـ ذكره األىكاءأىةبسٍمي

األىكاء مف خالؿ منظكر فمسفة  عالجفي الكجكد السيميائي المتجانس، ذكر أف باريت قد 
 ليحدد العالقة بيف االنفعاليالمغة كركز عمى البعد التمفظي في الخطاب، لينتقؿ إلى البعد 

                              
 .25صمرجع نفسو، اؿ(1)
 ترجمة ك ، حاالت النفسلؿإ األشياء سيميائيات األىكاء مف حاالت ،مني جاؾ فكنت،ريماسغلجيرداس ج ينظر ا(2)

 .20 ، ص ك تعميؽ سعيد بنكراد  تقديـ
 .31صالمرجع نفسو  ،(3)
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 (1 ).الذات المستيكية كالمكضكع المنشكد، كبياف خصكصيتيا كقياميا عمى المقصدية
فاألىكاء كالعكاطؼ يمكف اعتبارىا محفزات عمى اإلنتاج التمفظي مف جية، كمف جية 

،«ألراؾكقد قيؿ تكمـ »أخرل ىي فضاء لمكشؼ عنيا، فالتمفظ يفضح ككامف النفس، 
(2 )

 ىناؾ إرادة دالة عمى الرغبة ميتاكيفية، كىناؾ إرادة دالة عمى »كفي دراسة باريت رأل أٌف 

«كىناؾ فاصؿ بيف الرغبة كاإلرادة (كيفية)القصدية 
، كىذا ما يدؿ عمى كجكد (3)

فاصؿ بيف الرغبة كاإلرادة في دراسة باريت حكؿ اليكل داخؿ الخطاب، كىذا مف خالؿ 
منظكر تمفظي تداكلي إذ قسـ األىكاء استنادا إلى منطؽ الجيات كالمسار التكليدم اليككم 

: إلى ثالث مستكيات

 رفكلكجي لألىكاء، كاعتمد فيو عمى الكحدات المعجميةكالمستكل الـ .
 المستكل التركيبي. 
 منيامستكل التخطيب، كتكصؿ أيضا إلى أصناؼ مف األىكاء : 

كترتكز عمى جيتي الرغبة  :(Chiasmiques)، (متقاطعةاؿ)األىكاء العالئقية / أ
الفضكؿ، الجيؿ، : كالمعرفة كيأتي ىكل الفضكؿ في مقدمتيا، كجية ىذه األىكاء ىي

 .الكرب، التردد

                              
 .77 ص،(بحث في الكجكد السيميائي المتجانس ) السرد ئية سيميا،محمد الداىيينظر  (1)
 .82، ص النص الصكفي مف منظكر سيمياء األىكاء،ريت رحيمة ش(2)
 ترجمة ك تقديـ ، حاالت النفسلؿإ األشياء سيميائيات األىكاء مف حاالت ،مني جاؾ فكنت،ريماسغالجيرداس ج (3)
 .33ص،  ك تعميؽ سعيد بنكراد  
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 كتقـك عمى جيتي الكاجب كالقدرة :(Orgasmiques)، (المثيرة)األىكاء االنتعاظية / ب
كمنيا ىكل االىتماـ، كىناؾ أىكاء متعمقة في زمنيتيا بالمستقبؿ كيكل الحذر كالكراىية، 

 (1 )...كمنيا ما ىك مجرد أم بعد مستقبمي كالالمباالة كاالحتقار

 كترتكز عمى جية الرغبة الصادرة :(Enthousiasmiques)األىكاء الحماسية / ج
عف مقصديو كجية الكاجب الصادر عف ضركرة القدرة، كىي تتميز عف الفئتيف السابقتيف 

ككنيا تشتغؿ في مرحمة ما قبؿ تكفر الشركط التي تسعؼ عمى تككف العالـ االنفعالي 
، كىي أىكاء قادرة عمى التشبيؾ كمماثمة ىكل بآخر (Atemporelle)كىي مجردة الزمنية 

 (2)..،كاالعتراؼ، االحتراـ، اإلعجاب، الحماس

م فقد كضع شركطا لدراسة سيميائية األىكاء كرأل أنيا ضركرية مأما جاؾ فكنتف
إلى جانب العامؿ يعمؿ فيك »كمنيا، مراعاة الجانب الشعكرم في المسار العاممي، 

«يحسف كيشعر
( Actant كىك يشترط كجكد عامؿ حكائي مرفقا بعامؿ حاس، (3)

(Perceptible الذم بإمكانو فيـ القيـ كتحقيؽ األثر الشعكرم، كما أضاؼ الردكد 
تجسد ما ينتاب الذات »التي رأل أف تؤخذ مأخذ الجد لككنيا ( Somatique)الجسدية 

مف أحاسيس كمشاعر كاحمرار الكجو، كارتعاد الفرائص، إضافة إلى الخطاطة االستيكائية 
 كذا االنكشاؼ المقننة التي تبيف تدرج اليكل مف المستكل العميؽ إلى المستكل السطحي

الشعكرم الذم يحدد مؿ ينتاب الذات داخميا ك ىذه المرحمة تبرز الذات االستيكائية في 
 (4).الخطاب إذ تصبح في حالة الشعكر بيكل معيف

                              
 .33 ص،(بحث في الكجكد السيميائي المتجانس)ينظر محمد الداىي، سيميائية السرد ( 1)
 .87 ص،(بحث في الكجكد السيميائي المتجانس)ينظر محمد الداىي، سيميائية السرد (2)
 . 104ص،  المرجع نفسو(3)
 .104 صالمرجع نفسو،(  4)
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كسيمياء األىكاء تعمؿ مف الناحية المنيجية عمى مقاربة األىكاء الذاتية كالنكازع 
 مقاربة سيميائية تنصب عمى دراسة اليكل ضمف االنفعاليةالجسدية كالميكالت العاطفية 

 كذا المستكل التركيبي كالداللي، مع استبعاد الجانب المغكم، كىذا ما ،المستكل السردم
 كالمشاعر مف الناحية الفمسفية كاالنفعاالتيدؿ عمى أف دراسة األىكاء مف الناحية النفسية 

كاألخالقية ال يكفي، بؿ ال بد مف دراسة األىكاء داخؿ الخطابات كالنصكص اعتمادا عمى 
 إلى الخطاطة السيميائية االنفعاليضافة إلى البعد ، باإلالمقاربة السيميائية سطحا كعمقا

كنات ـفيكل السيميائيات ىكل تركيبي داللي ال يمتفت إال لمـ»ريماس، غالتي كضعيا 
الكامنة التي يمكف أف تتجسد مف خالؿ كجكده األدنى كما يتحقؽ في القكاميس، فيي ال 

 (1).«تكترث لما تقكلو األخالؽ

كما يعتبر المآؿ مبدأ مف مبادئ سيمياء األىكاء ك الذم تـ تعريفو حسب سعيد 
«انتقاؿ مف حالة إلى أخرل أك ىك سمسمة مف تغيرات الحالة »بنكراد بأنو 

، فيك دائما (2)
مدرج في كؿ مظاىر الكجكد فكجكد الظكاىر اإلنسانية  »في حالة ىكل مستمرة ككنو مبدأ 

أك الطبيعية ال يمكف أف يستقيـ إال ضمنو، فكما أف الكليد ليس كذلؾ إال مف خالؿ إسقاط 
.«حاالت مستقبمية تضـ الصبا ك الشباب ك الكيكلة ك الشيخكخة المتقدمة ك ما يمييا

(3 )

فمف خالؿ ىذا المبدأ يمكف لنا تحديد الكجية الزمنية التي تتعيف في االستمرار ك النياية 
الذم يتضمف كجية محددة في غير منجز استقبالي، أما »ك كمثاؿ عمى ذلؾ نجد األمؿ
.«الحنيف  فمشدكد إلى الماضي

(4) 

                              
 ترجمة ك تقديـ ، حاالت النفسلؿإ األشياء سيميائيات األىكاء مف حاالت ،مني جاؾ فكنت،ريماسغالجيرداس ج (1)
 .104ص،  ك تعميؽ سعيد بنكراد  
 .35 ص، المرجع نفسو(2)
 .35 ص،المرجع نفسو( 3)
 .36صالمرجع نفسو، (4)
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، (االنتشار)كما يمكف اعتبار المآؿ عمى أنو المحدد األساس لمكثافة ك االمتداد 
المكجية دائما »الفضاء، الزماف، كالمعرفة، فيك مصير الذاكرة، كىك قابؿ لمقياس كاإلرادة 

«لألماـ ألف االنتكاس ىك فقداف اإلرادة 
حسب ماكرد في كتاب - ، ك يخضع المآؿ (1)

لثنائيتي الصالح ك الطالح، إضافة إلى التكترات التي تحدد جحـ - سيميائيات األىكاء
االنفعاؿ ك قكتو، كمثاؿ الغيكر الذم يحب ك بشكؿ مبالغ فيو، ك ىذا ما يدفعو إلى الغيرة 
مثال، كما نجد البيخؿ الذم يعتمد فيو صاحبو عمى جمع الماؿ، ىك عبارة عف غاية تكلد 

 ينظر إلى اليكل في عالقتو بالفعؿ باعتباره تنظيما »التيكر ك االندفاع ك العند ك بيذا 
 (2).«مركبا لسمسمة مف الحاالت النفسية، كىي حاالت تشكؿ الغطاء الخطابي في الكينكنة

 األىكاء ال ءسيميانتيجة ممخصيا أف فمف خالؿ ىذا كمو يمكننا الكصكؿ إلى 
يمكف استيعابيا إال إذا استكعبنا سيميائيات األفعاؿ كاألشياء، كفيمنا لمتدالؿ السردم 
بمككنو التركيبي كالداللي كمساره التحكيمي ككيفية تشكيؿ المعنى كتبيف المستكييف 

 اإليجابية منيا كالسمبية، كىذا عبر عمميات  االنفعاليةالسطحي كالعميؽ، كذا التمظيرات
التحكيؿ أم أف البناء النظرم الخاص باألىكاء يستمد مبادئو مما جاءت بو سيميائية 
الفعؿ أك السيميائيات السردية، كفيما يمي نتطرؽ إلى أىـ عناصر التحميؿ السيميائي 

 .ؼلسيمياء األىكاء كالعكاط

ii  -عناصر تحميؿ سيمياء األىكاء كالعكاطؼ :

التي  بالنظر إلى تحديد الكفاءات: (Modalisation des états)ت تصييغ الحاال/ أ
لذات ك المكضكع، ترل سيمياء األىكاء كالعكاطؼ أف شركط الداللة تتعمؽ بشكؿ ؿكضعت 

                              
 .36 صالمرجع نفسو،( 1)
 ترجمة ك تقديـ ، حاالت النفسلؿإ األشياء سيميائيات األىكاء مف حاالت ،مم جاؾ فكنتف،ريماسغالجيرداس ج (2)
 .39 ص، ك تعميؽ سعيد بنكراد    
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 Phorie الشدة االنفعالية التي تعمؿ عمى تحكيؿ المزاج»أك بآخر بالذات التكترية ك
،«كتكليد تنكعات تكترية

تككف الذات فييا مييأة الستدعاء كفاءتيا الصيغية المكجية ( 1)
كتتمكقع »في كضع جدير بيا أثناء التحكيؿ، فكفاءة الذات إذا مقترنة بالرغبة كاإلرادة، 

العاطفة كراء الرغبة، فالحب كالشكؽ كالكلع بالمحبكب إضافة إلى األحاسيس المختمفة 
التي تنتج عف العاطفة مف تأثير كاضطراب كقمؽ كدمكع كفرح تعتبر فائضا كزيادة مقابمة 

«مع البنيػػػة الصيغية التي تمثؿ الكفاءات
فتصييغ الفعؿ يحدد كفاءة الذات كىي بمثابة ، (2)

كىذا الجانب ( Paradigmatique) أك استبدالي (Syntagmatique )تنظيـ تركيبي
تككف فيو الشحنة الصيغية لمذات معقدة، فالكفاءة ىنا متناقضة كمتعاكسة، عكس الجانب 

 مثال تسير (Vouloir)التركيبي الذم تككف فيو الشحنة الصيغية مرتبة كمتطكرة، كالرغبة 
.عمى طكؿ مسار المعرفة كالقدرة عمى الفعؿ

(3) 

أما بالنسبة لسيمياء الفعؿ أك الحدث فإف التنظيـ التركيبي لمكفاءات فييا يعمؿ عمى فيـ 
البنى الصيغية لمذات عمى طكؿ مسارىا، ككيؼ تتغير عمى طكؿ الخطاب كىذا ما 

 أم أنيا تيتـ (Énoncés de faire)يجعميا ىنا معقدة كىي ترتكز عمى ممفكظات الفعؿ 
. بمسارات الفعؿ، كتيمؿ الذات فتصبح شيئا جامدا ال يتفاعؿ مع الحدث

 كتعمؿ ضمف قيمة المكضكع مع :(Les Modalités de l’être)كفاءات الذات / ب
بؿ بالعالقات الكجكدية  المتكاجدة بينيما، تيتـ بالعالقات القصدية ال الذات، كىي

(Existentielles ) كتخضع الذات ىنا لحالة نفسية تككف الكفاءة فييا ضمف الفضاء

                              
 .114ص المرجع نفسو، (1)
 .23 ص، فراس الحمدانيألبي"  عصي الدمعأراؾ" اشتغاؿ العكاطؼ في قصيدة ، ليندة عمي(2)
 .23 ص ، فراس الحمدانيألبي"  عصي الدمعأراؾ" اشتغاؿ العكاطؼ في قصيدة ،يندة عميينظر (3)
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، كىي تعتمد عمى مستكل يتمثؿ في المرحمة (Horizon Axiologique )الًخالقي
  (1).المكالية

 Petitك يعنى بيا في القامكس الفرنسي :(Masse thymique )الكتمة التيمية/ ج
robet النقؿ الشعكرم لذات الفرد، كتمثؿ حالة محايدة غير مستقطبة تنحدر  ىكالمزاج ك

 ينقسـ إلى ، كما أنو (Dysphorie)أك الحزف  (Ephorie)منيا شعكريتاف الفرحة 
 االنفعاليةمصطمحيف متضاديف النشكة ضد اإلحباط، ك ترل سيمياء العكاطؼ أف الشدة 

. (2)ىي التي تعمؿ عمى تحكيؿ المزاج ك تكلد تنكعات تكترية

أما فيما يخص البنى الصيغية فيي ال تكفي لتحقيؽ المسار الخطابي لذا البد مف اشتراؾ 
 الذم طكرتو (Modulation) ك التعديؿ (Aspectualisation)كال مف المظيرية 

 في إطار صيغ الكفاءة، فالحالة (Modalisation)السيميائيات إلى النمط الصيغي 
  تعمؿ ضمف تمكجات  تخضع الىتزازات ك شدة في فضاء (État modèle)الصيغة  

ة الداخمية لمتكتر ك ينقسـ التعديؿ إلى مالمزاج أما التعديؿ فيك تعديؿ السيركرة الشعكر
.الفاتحة الممتدة، ك الخاتمة

(3) 

III -مبادئ سيمياء األىكاء ك العكاطؼ: 

:  عنصريف إلنتاج الخطاب ك ىماتحديد م نيفكنتلمعرفة مبادئ ىاتو السيمياء، اقترح 

. تحديد البنى الصيغية ك تتمثؿ في الكفاءات ك العكامؿ: أكال

.  تحديد التكترات التي تخضع ليا الذات عند مكاجيتيا لمحدث:ثانيا

                              
 .24 صالمرجع  نفسو، (1)
 .07عبد اهلل العشي، ص: لػ" مقاـ البكح"ينظر تسعديت بف أحمد، تأكيؿ البنية العاطفية في ديكاف ( 2)
 .46 صالمرجع نفسو، (3)
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 يمكننا اعتبار أف كال مف العاطفة ك الحدث نقاط مشتركة تتقاسـ فييا نفس كعميو
:  المككنات ك الكفاءات ك ىي

 الشدة Intensité: كيمكف حصرىا في أشياء سمبية أك إيجابية بقدر األىمية التي  

نكلييا ليذا الحدث المفرح أك المحزف، كتعتبر الشدة العاطفية خاصية مف خصائص 
 (.Ephorie)المزاج 

  الكميةQuantité: تككف تابعة لمذات ك المكضكع، ك ىي الطاقة التي ال يمكف  

التحكـ فييا، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمذات المغرمة فيقاؿ الحب أعمى، عندما تركز الذات 
.اىتماميا عمى بعض المظاىر ك الصفات ك تخفي أخرل

(1) 

 فالعاطفة قد تككف خاضعة لمبدأ التكافؽ أك عدـ التكافؽ الداخمي لمذات، ك بعمميا عمى 
مزاجا  أك (Caractère)سمي طبعا تكال ثابتا ك »نا بمثابة قربط التكافؽ يككف الكؿ 

(Tempérament) ».(2) 

  ك تتالئـ الشدة ك الكمية عندما يتكلد ما يسمى عاطفة، انفعاؿ، :الشدة+ الكمية  

إحساس، تكتر، اضطراب، كميا تؤدم إلى زيادة االمتداد أك انتظامو ك نقص في الشدة، 
 (3 ).ك مف ثمة يقدر قياس الشدة العاطفية بالكمية، ك تقاس الكمية بتقدير الشدة

: المخطط النظامي العاطفي- 1

                              
 .27 ص،ألبي فراس الحمداني"  عصي الدمعأراؾ" اشتغاؿ العكاطؼ في قصيدة ،ليندة عميينظر  (1)
 .27صالمرجع نفسو،  (2)
 .27صالمرجع نفسو،  (3)
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سعت سيمياء العكاطؼ في نظريتيا التحكيمية أف تضع أىـ الكسائؿ اإلجرائية »
لتحميؿ العاطفة في الخطاب، ك المخطط العاطفي جاء بديال عف المخطط السردم 

«، ك المعركفة بسيمياء الحدث(Schéma Narrative Canonique)األساسي 
(1) ،

 مف تطرؽ إليوتـ اؿكما تعتبر العاطفة في الخطاب تابعة لما ىك معاش ك ىذا ما
ني، ألف األشكاؿ الثقافية ليا دكر خاص في تككيف سمسمة نظامية م فكنتطرؼ 

خاضعة لمخططات التكتر التي تعدؿ التفاعؿ بيف اإلحساس ك العالـ الخارجي مف 
 :حيث االمتداد ك الشدة، ك يتككف المخطط النظامي العاطفي مف

 

                                     نفعاؿ اال             المحكر العاطفي         االستعداد   اليقظة العاطفية      

           (2). التيذيب      

Eveil Passionnel                Disposition            Pivot Passionnel  

         Emotion              Moralisation . 

ك ىي المرحمة التي تككف فييا الذات  »: (Eveil Passionnel)اليقظة العاطفية -أ
يككف في حالة تييئ لتمقي تأثير  (Actant)العاطفية حاممة لعاطفة معينة ك العامؿ 

«الحضكر كما تككف حساسيتو في حالة يقظة
ك ما ميز ىذه المرحمة ىي الشدة ، (3)

، ك تعتبر اليقظة العاطفية مف المراحؿ األساسية في كانتشار كبير في الزمفالضعيفة 

                              
 .103 ص،عبد اهلل العشي: ػؿ" مقاـ البكح"كيؿ البنية العاطفية في ديكاف أت، حمدأت بف متسعد( 1)
 .27ص ، عبد اهلل العشي: ػؿ" مقاـ البكح"كيؿ البنية العاطفية في ديكاف أت، حمدأت بف مسعدينظر ت( 2)
 .103 صالمرجع نفسو،( 3)
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المخطط النظامي العاطفي فبتغيرىا ال يمكف لمعاطفة  أف تظير داخؿ الخطاب ك حالة 
النفس في اليقظة العاطفية تعتبر عف حالة الذات ك أحاسيسيا، بؿ تبرز أىـ العكاطؼ، 

 (4)...كالشكؽ، الحب، الخكؼ، الكآبة، الكجع

 إيقاظ كتعمؿ عمى العاطفة تتحدد فييا نكع كىي مرحمة  :(Disposition )الستعدادا-ب
الشعكر، ك تعمؿ الذات عمى الخالص مف الشعكر المتكارم بداخميا، ك تعمؿ عمى تخيؿ 
 ىامكقؼ يتكافؽ مع الشعكر الذم تكد تحقيقو كالشعكر بالفرحة ك الخركج مف الحزف، ك مف

فالعامؿ في ىذه الحالة يممؾ قدرة عمى تخيؿ مختمؼ السيناريكىات »، يتحدد نكع العاطفة
 كالمشيد مثال الرغبة، الحب، ك االستعداد  ىك المحظة التي تتشكؿ فييا الصكرة العاطفية

.«أك السيناريك المتخيؿ ىك الذم سيحدث المذة أك العذاب
(1) 

عمى أنو تمؾ المحظة التي  منيعرفو فكنت: (Pivot Passionnel)المحكر العاطفي -ج
، كاليقصد بالتحكؿ التغيير السردم بالمعنى الدقيؽ، كالذم التحكؿ العاطفي يتـ فييا

ىذه ، ك تعد ، كلكف يتعمؽ األمر بالحضكر(كصؿ كفصؿ)تترجمو مصطمحات الصمة 
 المسار العاطفي، فحالة الخكؼ مثال تيحدث في النفس مكاقؼ ك ة لمتابع بالميمةمرحمةاؿ

، أك الشجاعة، كىذه ك عدـ المكاجيةمثال ف جيبمشاىد تجعؿ مف الذات في حالة مف اؿ
 (2 ).المرحمة ىي مرحمة االضطراب في المكاجية أك عدميا

 في ىذه المرحمة يمكف لمذات أف يككف ليا اتصاؿ مباشر :(Emotion)االنفعاؿ -د
بالجسد، ك ىذا مف خالؿ التكتر، إذ يتفاعؿ الجسـ العامؿ مع التكتر الذم يتمقاه فيحدث 

 فالذات ،...سمككات تعبر عما يخمج ذاتو فتظير عالمات احمرار الكجو، البكاء، الفرح
                              

 .29 ص ،ألبي فراس الحمداني" راؾ عصي الدمعأ"اشتغاؿ العكاطؼ في قصيدة ،  ليندة عمي(1)
. 30 ص  ،ألبي فراس الحمداني" راؾ عصي الدمعأ"اشتغاؿ العكاطؼ في قصيدة ، ليندة عمي ينظر (2)
 .112عبد اهلل العشي، ص:لػ" مقاـ البكح"ينظر تسعديت بف أحمد تأكيؿ البنية العاطفية في ديكاف ( 3)
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 ك الحاالت االنفعاليما يكلد انفعاال يسمى التحكؿ ـىنا تجمع بيف اإلدراؾ الخارجي 
 (2). تعتبر ردكد أفعاؿ الجسد ك تفاعؿ قائـ مع الذاتاالنفعالية

 كىك بمثابة خاتمة المسار العاطفي، ك دكره ىك :(La Moralisation)التيذيب -ق
كـ بالنسبة لألخالؽ ك مقيما ليا، ك تشمؿ  كتقييميا كاالىتماـ بالذات العاطفة، ىك الحى

الفردم ك الثقافي لمعاطفة، ألف الذات ( Aspect tensif )عممية التيذيب المظير التكترم
 .(3) كذلؾتحكـ عمى نفسيا باإليجاب أك السمب ك مف خالؿ تقييـ المجتمع

 

 

 

        : (Les schemas de Tension)المخطط العاطفي ك مخططات التكتر -2

تعمؿ ىذه المخططات عمى تفاعؿ الشدة ك االمتداد، فارتفاع العاطفة مثال يعطينا 
انقباضا ك تكترا ك ضغطا، ك ارتفاع االمتداد يعطينا االسترخاء ك الشعكر بالراحة، ك 

المخططات مجمكعة مف التحركات المكجية إما إلى تكتر أكبر أك امتداد »تعتبر ىذه 
«أكبر ك ىذه التحركات تنتج انخفاضات ك ارتفاعات في الشدة

ك ىي أربع ، (1)
 : ممثمة فيما يمياؿمخططات قاعدية 

 

 

                              
 .32عبد اهلل العشي ، :لػ" مقاـ البكح" ينظر تسعديت بف أحمد تأكيؿ البنية العاطفية في ديكاف (1)
 .37المرجع نفسو، ص ( 2)
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       الشدة                                          الشدة
      

االمتداد                                         االمتداد       

       

 الشدة                    الشدة  

 

 

                  االمتداداالمتداد     
   

 

 

ك يشير إلى ارتفاع في : (Le Schéma de décadence)المخطط التنازلي - أ
الشدة التي قد تككف نتيجة صدمة معينة بكاسطة انفعاؿ الحالة مع الزمف تؤدم إلى 

 .استرخاء، ك نجد ىذا النكع عند المقاء األكؿ مثال

 ك يشير ىذا المخطط :(Le Schéma d’ascendance)المخطط التصاعدم -ب
إلى ارتفاع في الشدة ك تقمص في االمتداد، ك ىك مرحمة معاكسة لممرحمة األكلى،  

 (3)المخططات القاعدية األربعة 

 مخطط التضخـ مخطط الخمكد

 مخطط تنازلي مخطط تصاعدم
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فاسترخاء الحالة يؤدم مع كجكد حالة أخرل كالخكؼ مثال إلى ارتفاع في الشدة كسماع 
 . (1)حكايات الرعب أك رؤية حادث أك مكقؼ مخيؼ

 تعتمد ىذه المرحمة عمى :(Le Schéma d’ amplification) التضخـ خططـ-ج
مبدأ االنحطاط ك لكؿ مف الشدة ك التكتر، فالذات ىنا تنطمؽ مف شدة ضعيفة، ك امتداد 

 .(2)ضعيؼ إلى ارتفاع كمي عبر االمتداد الزمني

 ك ىي مرحمة الخمكد الكامؿ :(Le Schéma d’atténuation)مخطط الخمكد -د
لممشاعر ك األحاسيس ك يكضح ىذا المخطط تناقض الشدة ك اعتداؿ االمتداد، فيك ال 

 .(3)يكضح ىيجاف المشاعر أك قمقيا

ك في ختاـ ىذا الفصؿ يمكننا القكؿ أف سيمياء األىكاء ك العكاطؼ تيتـ بكؿ ما لو عالقة 
بالعاطفة كذا التأثيرات النفسية التي تخضع ليا الذكات، غير أف ىذا االىتماـ ينحصر في 

ما لو عالقة بإنتاج الخطابات

                              
 .37ص، عبد اهلل العشي: ينظر تسعديت بف أحمد، تأكيؿ البنية العاطفية في ديكاف مقاـ البكح لػ (1)
 .38ص، المرجع نفسو (2)
. 34ألبي فراس الحمداني، ص " أراؾ عصي الدمع"يندة عمي، اشتغاؿ العكاطؼ في قصيدة ينظر ؿ (3)
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تقـك التجربة الشعرية في أساسيا عمى تجربة المغة، إذ تعطي الشاعر مؤشرات 
ألف « داللية تكافؽ مكاقفو كأفكاره، بؿ كترسـ لو طريقا يقتفي مف خاللو مناطؽ الشعكر

الشعر تدفؽ تمقائي لممشاعر القكية، كنابع مف االنفعاؿ الذم يستعيده بيدكء، كعممية 
كليذا عٌد ، (1)»االسترجاع ىذه تطمؽ بدكرىا عممية جديدة أخرل ىي الخمؽ كاإلبداع

 كبما أف سيمياء األىكاء كالعكاطؼ تكلي .الشعر القكة الثانية لمغة بؿ كطاقتيا الساحرة
اىتماما بالغا لمتمثيؿ الداللي المعجمي، تـ ضبط المدكنة العاطفية انطالقا مف المعجـ 

البف زيدكف كالتي تحمؿ العديد مف العكاطؼ عٌبر " أضحى التنائي" الشعرم لقصيدة
الشاعر فييا عف أحاسيسو كمشاعره، فيي ال تزاؿ مغردة أبد الدىر؛ ألنيا تعكس حالة 

 الكشؼ عف تكمف خالؿ القصيدة حاكؿ. الشاعر كصدقو كتعبر عف ىكاه المفقكد
 :الدالالت التي تحمميا ىذه األىكاء كالعكاطؼ كمنيا

I - المعجمية لألىكاء كالعكاطؼالداللية التمثيالت: 

: الخصائص التركيبية لمحب/ أ

ما يتكلد بيف الحبيبيف عند السماع كالنظر ثـ تقكل المكدة لتصير »الحب ىك
اليكل، العشؽ، الصبابة،  كلمحب مترادفات عدة منيا، (2)»محبة، ثـ ىكل، ثـ عشقا

  تكحي عاطفيةسمات ف الحب كاليكل لكؿ ـ، فمف خالؿ ىذا التعريؼ نجد أف ...المكعة
بالتمسؾ بالشخص كالرغبة الشديدة بؿ كالممحة عميو، فيك بيذا حجر األساس لمبناء 

العاطفي الذم تترد فيو الذات الشاعرة الراغبة في الكصاؿ، كمف ىنا يمكف تقدير األثر 
تتكلد بذلؾ رغبة الكينكنة مع رغبة الفعؿ، كيعد تدخؿ العقؿ ؿالنفسي الذم يحدثو الحب، 

                              
 .16، ص2003، (د، ط) إبراىيـ محمكد، النقد األدبي الحديث مف المحاكاة إلى التفكيؾ، دار المسيرة، األردف، (1)
 .23، ص1976، 2محمد غنيمي ىالؿ، الحياة العاطفية بيف العذرية كالصكفية، دار النيضة، القاىرة، ط (2)
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كـ الذم يرافؽ شدة اإلحساس عند الذات فتخضع بذلؾ لسمـ  بالنسبة لمحب كاليكل بالحى
.  القبكؿ أك الرفض

نجد أف البعد " أضحى التنائي" كمف خالؿ تصفح عبارات الكممات الندية لقصيدة 
االنفعالي في النص الشعرم يحضر مف خالؿ خاصية الحب الذم يعتبر ىكل غير 

متحكـ فيو، كقد صدرت عنو انفعاالت تعد نتيجة مف نتائجو كالحزف، البكاء، الحنيف، 
... .  المكعة، كالعتاب

 مف خالؿ ترجمة شكؽ الذات الشاعرة كانتظار مكعد قصيدةكتمثَّؿ الحب في اؿ
إشارة إلى مضمكف القصيدة، القائـ عمى المكعة كالحزف كاألسى، " أضحى" المقاء، فالفعؿ

فالتنائي حؿ محؿ التالقي، كالتجافي حؿ محؿ التداني، كميا أبعاد نفسية تدؿ عمى أسى 
:  كما في قكلو (1)كشكؽ الشاعر

افينىا ى التىناًئي بىديالن ًمٍف تىداًنينىا  كنىابى عٍف طيًب لهقيانىا تىجى  (2)أٍضحى

الشاعر يكاصؿ حكاره الداخمي مف خالؿ دعكتو لمف أراد البكاء عميو، فيذه الصكرة البميغة 
: كرد في قكلو ترسـ انفعالو كحزنو، كتعكس حاالتو الشعكرية كمنيا ما

بَّحنىا  بحي البىيًف صى افى صي ـى ًبنػىػػػػػا لٍمحيػًف نىاًعيفى  أالى كقىٍد حى ا ػػًحيفه فىقا

ـي   ـى الدٍَّىًر الىيىٍبؿً  مػػػػٍف ميٍبًمغي الميٍمبسينىػػػا ًباٍنتزاًحًي ػػ ٍزننا مى ييٍبًميلحي ػىا ف كى

ـي قىٍد عػىادى ييٍبًكينىػػػأيٍنسن  أفَّ الزَّمافى الذِّم مىازىاؿى ييٍضًحكينىػػا                        (3)اػػػػػا ًبقيرًبيػ

                              
  . 67، ص(د، س)، 1صالح جرار، قراءات في الشعر األندلسي، دار المسيرة، عماف، األردف، ط (1)
 . 9، ص(د، س)، (د، ط)ابف زيدكف، الديكاف ، دار صادر، بيركت،  (2)
 .9المصدر نفسو، ص (3)
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     فالبكاء ىنا داللة عمى حالة االنفصاؿ كالذم يعني اإلخفاؽ في تحقيؽ مكضكع 
المتمثؿ في الكصاؿ بيف الذات الشاعرة كالذات الثانية كىي كالدة، كيمكننا تمثيؿ  القيمة

: الحالة بالرمكز اآلتية ممفكظات

  [ ( ـ ∪ 2ذ)           1 ذ ]      أك [ ( ـ  ∩ 2ذ)           1 ذ ]ؼ ت 

 .المكضكع أك القيمة: المستفيد، ـ: 2العامؿ، ذ: 1فعؿ التحكيؿ، ذ: ؼ ت

تشير الممفكظات ىنا سعي الفاعؿ إلى تحقيؽ مكضكع القيمة الذم ينتقؿ مف حاؿ إلى      

تبعا لتحكالت الفاعؿ مف حاؿ  (∩)أكاالنفصاؿ (∪)أخرل، فتظير عالقة االتصاؿ
االنفصاؿ إلى حاؿ االتصاؿ عند النجاح ، كحاؿ االنفصاؿ عند اإلخفاؽ في تحقيؽ 

. مكضكع القيمة

 : كمف أىـ العكامؿ البارزة في القصيدة نجد

 األنا    الشاعر           1اتذ 

 (1)االتصاؿ = مكضكع القيمة            

 ًىيى المرأة     اؿٍ        2 ذات

 

.         أسباب الفصؿ كاليجر، األعداء كالدىرالكاشكف        

 تحمؿ شحنات انفعالية منفعمة كمتفاعمة 1فمف خالؿ ىذه العكامؿ نجد أف الذات
تتأثر كتيؤثر، فيي تعبر عف قمقيا أحيانا، كتعبر عف أمميا أحيانا أخرل فيي تعاني 

                              
 . 12عبد اهلل العشي، ص : لػ" مقاـ البكح"تسعديت بف أحمد، تأكيؿ البنية العاطفية في ديكاف  (1)
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االنفصاؿ، كتعيش مرارة الفراؽ، كمف المالحظ تكتر مزاج الشاعر الذم يتراكح بيف شد 
فرط الحب كقيؿ ىك عجب المحب بالمحبكب » كمد، فاليكل عٌبر عنو بالعشؽ الذم ىك

 (1).«كالعاشؽ يذبؿ مف اليكل

 : الخصائص التركيبية لمشكؽ/ ب

 كؽ ػػػش » :ككؽ لغة قػػػرب، إذ الشػػػػػاف العػػا في لسػػف كرد ذكرىـػػػكؽ أك الحنيػػالش  

ق شكقا، كتشكؽ ػػاؽ إليػػػػػػػكاؽ، شػػػػػػػػػػػػ، نزاع النفس إلى الشيء، كالجمع أشؽكاالشتيا كؽي ػػػالش
 (2).«اشتياقا، كالشكؽ حركة اليكل كالشكؽ العشؽ اؽػػكاشت

حنف، الحنيف، الشكؽ كشدة البكاء، » كالحنيف جاء ذكره في القامكس المحيط كىك
 (3).«حف، يحف، حنينا، استطرب فيك حاف كاستحف كتحاف

 كباندماج ىاتيف المفظتيف نجد أف معناىما ىك تكقاف النفس إلى شيء محبكب، كىذا ما
:   يميفيمايمكف تمثيمو 

 .(مكضكع القيمة= ـ)،  ـ ∪2 ـ، ك الذات∩1 الذات :كمنو،  2الذات  ∪ 1 الذات 

 عدـ تحقؽ ؛ كىذا ما أدل إلىالشاعر في القصيدة كاف في حالة انفصاؿ عف الحبيب
يمكف ؼ مع المكضكع، كذا المزاج المتكتر لبعاد الحبيب كمكضكع القيمة 1اتصاؿ الذات

 :ق كما يمي ػػػػػػػػتمثيؿ

 

                              
 .179، 178، ص1991، 1، ط2ابف منظكر، لساف العرب، دار صادر، بيركت، مجمد (1)
 .192المرجع نفسو، ص (2)
 .630ق، ص1406، 1الفيركزبادم، القامكس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، ط (3)
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. الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ    يرجع إلى المدكنة العاطفية

. (انفصاؿ) البعد كاليجر    صيغة الصمة

. كىي مكضكع القيمة التي ترغب فييا الذات الشاعرة     الكصػػػػػػػاؿ   

 كىذا ،كالقصيدة تعرض الحالة النفسية المتكترة التي تعاني االنفصاؿ كترغب في االتصاؿ
ما يبدك مف خالؿ الشحنات االنفعالية العاطفية التي تتأرجح بيف األسى كالحزف ، السعادة 

. كالسركر، إنيا تعيش مع عذكبة الذكريات

كمف بيف العكاطؼ التي تداخالت في تركيب عاطفة الشكؽ عند الذات الشاعرة 
، كما (...الحزف ، البكاء، المكعة، األسى، اليأس، العذاب، الفراؽ، الصبر، الكفاء،)نجد 

نجد في نكنية الشاعر األلفاظ الدالة عمى حالة التأثر كاالنفعاؿ الداخمي الشديد الذم ميزتو 
: حالة البعد بيف الذاتيف كالعيش عمى أمؿ المقاء كمنيا ما كرد في قكلو

اًنينىاك ـي أىمى ٍنك رفىٍت عى ٍنًؾ ييٍثًنينىاكى / الى اٍنصى ًبيبنا عى اًد اٍلقصرى / الى اٍستىفٍدنىا حى يىا سىارم اٍلبرًؽ غى
آًقينىا/ بٍيضى األىياًدم الٌتي مىازىالٍت تيكًلينىا/ كىاسًؽ ًبو فىٍت مى كاًب مىتىاعه / شىٍكقنا كىالى جى ًفي اٍلجى كى

  (1)/إٍف شىفٍعًت ًبو

كميا أحاسيس كزعت كفؽ جرس مكسيقي منسجـ يكضح انفعاؿ الذات كتجاكبيا مع 
مكضكع القيمة، فالعكاطؼ يتـ التعرؼ عمييا في الخطابات عند تحديد التكترات العاطفية 
التي تخضع ليا الذات عند مكاجية حدث معيف، فتظير حينيا الشدة كالكمية مف خالؿ 
الفرحة تارة كمف خالؿ حالة اليأس التي تنتاب الذات الشاعرة تارة أخرل، كىذا ما يؤكد 

: حالة عدـ التكازف عند الشاعر كقكلو كىك في حالة يأس
                              

. 13 -9ابف زيدكف، الديكاف، ص (1)
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ا ًلٍميٍأًس ييٍغًرينىا قىٍد يًئٍسنىا فىمى وي  كى  (1)كينَّا نىرىل اليىٍأسى تيسًمينىا عىكاًرضى

 صكر متكاترة تكاتر النفس التي كفعشؽ الشاعر ال يستقر عند حاؿ كاحدة، بؿ ق
 داخمية ترد ضمف البناء الدرامي الذم نستشفو ضمف اتناجييا، بؿ كترسـ ليا صكر

 (1).الشخكص كالحكار الداخمي الذم ييممس مف خاللو عاطفتو لمسا مباشرا

، كتنقؿ المشاعر التي ترقى إلى سعادة أبدية ر الطاقة الفٌعالة التي تحرؾ الشعكافالحب إذ
عندما يككف االتصاؿ، كعندما يحدث االنفصاؿ يحدث العكس، كما أف الشكؽ يعتبر مف 

 يؤدم 1األحاسيس الناتجة عف فقداف الحبيب أك االبتعاد عنو، فزيادة شكؽ الذات
كمف العبارات الدالة عمى ضعؼ الشاعر  بالضركرة إلى القدرة عمى التحمؿ أك العكس،

: نجد

ا ـي أىيىامينىا فىغدىتٍ / طىمبىٍت أٍىكاانىا بىدالن  كاهلل مى الٍت ًلفٍقدكي ا ،سيكدان / حى ـٍ ًبيضن كىانٍت ًبك  /ياًلينىاؿى  كى
آًقينىا ٍفت مى مىى ٍالبيعًد حينا كىافى ييٍحيينىالكمىٍف / شىكقنا إليكيـ كىالى جى فىاءن / عى ـٍ تىبذيًلي إ كى ،اٍبًكي كى ٍف ل

 (2)/فىالٌطيؼي ييٍقًنعينىا، كىالذٍِّكري يىٍكًفينىا/ ًصمةن 

كما نالحظ أف ذات الشاعر تحمؿ المفارقة بيف الضعؼ كالقكة، فيي متأرجحة بيف     
 كميا اعتراؼ ،...عدـ الصبر كالبكاء الشديد مف شدة الشكؽ، فالبكاء، العذاب، المكعة

فيما بالضعؼ كعدـ التحمؿ، كبالمقابؿ نجد الذات القكية كىنا يمكف الفصؿ بيف الذاتيف 
: يأتي

 
                              

  . 12ابف زيدكف، الديكاف، ص(1)
 ،       1991، 1خميؿ مرسي، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، مطبعة الجميكرية، دمشؽ، ط ينظر(2)

  .49   ص
 .13- 10ابف زيدكف، الديكاف، ص (2)
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 الذات الفردية  :
كتيمثؿ في أعماقيا الذات الشاعرة الضعيفة بسبب الحب كاليكل، كالعيش مع ألـ الفراؽ 

العذب  كالبعاد، فيي تحاكؿ بعبارات الحب أف ترحؿ مف أبيى الجنات، بؿ كترؾ الككثر
، فتأثير الشاعر باؿ  جعؿ مف ذاتو ذاتا ضعيفة تبكي حينا حبكالرحمة إلى عذاب الزقـك

جكىر اإلبداع ىك االنفعاؿ كاالنفعاؿ » كتأمؿ حينا آخر، كىنا يظير إبداع الشاعر ألف
فالبعد اإلنساني لمنفس يفضح مشاعرىا فيخمؽ العكاطؼ ، (1)«ىزة عنيفة في النفس

. المختمفة التي تعكس الحزف أك الفرح، السعادة أـ الشقاء

  االجتماعيةالذات  :
 بؿ كتفاعال صامتا،اعتمد الشاعر في نكنيتو المميئة باألنيف الداخمي الذم يحمؿ بكاء 

في رسـ اآلىات ئ حممتو كؿ شحنة عاطفية مع كؿ حرؼ جعؿ منو الناطؽ الذم ال ييخط
كاألنيف الدائـ، فالصمت الذم  يعاني منو أدمى قمبو الذم كىنو الحب كاليكل، إال أف 
 االعتراؼ بالضعؼ كاف صعبا بسبب الحكـ االجتماعي كاألخالقي الذم سيحكـ عميو 

بقدر ما فعؿ الكاشكف كالحساد، فبكاء الرجؿ عيب في عرؼ المجتمع العربي، لذا كاف 
بكاء داخميا صامتا عبرت مف خاللو الذات الشاعرة عف مجمؿ أحاسيسيا كعكاطفيا 

. بصدؽ

ميؾً  ا اهللً  سالـي  مٌنا عى بىابىةه  بىقيٍت   مى  (2)فىتىٍخًفينىا نيٍخفييىا، بؾً  صى

                              
 ، (د، س)، 1مصطفى سكيؼ، األسس النفسية لإلبداع الفني في الشعر خاصة، دار المعارؼ، القاىرة، ط (1)

  .209   ص
 .13، صابف زيدكف، الديكاف (2)



 البف زيدكف" أضحى التنائي" الفصؿ الثاني        اشتغاؿ األىكاء كالعكاطؼ في قصيدة

 

58 
 

كبالعكدة إلى الذاتيف نجد عدـ التكافؤ بسبب العاطفة الكىمية التي تتمثؿ في القدرة عمى 
التحمؿ كالصبر، عكس ما تظيره الحالة النفسية لمذات الشاعرة التي نرل أنيا في حالة 
ضعؼ كيأس ككىف، كىنا تظير التبعية الذاتية لمبعد األخالقي، ألنيا تأبى االعتراؼ 

: كالخضكع لعاطفة اليكل بسبب عزة النفس كمنيا في قكلو

ـي / كاهلل مىا طىمبىٍت أىٍىكاانىا بىدالن / تىٍحًسبيكا نىأيكيـ عنَّا ييغيرنىا الى  رفٍت عٍنك ًمنكيـ كىالى اٍنصى
انًينىا ، كىالى / ٍكايسي الرٌاًح تيبدم ًمٍف شىماًئًمنىا أالى /أمى  قىرٍأنىا إٌنا/  تيمًيينىاره كتا األى ًسيمىا ارتياحو
ران  النَّكل يىٍكـى  األىسىى ٍكتكبةن، / سيكى  (1)/تىٍمًقينا الٌصبرى  كأخذنا مى

:  الخصائص التركيبية لمعتاب/ ج

ٍعتبةن كميعتبة، كعتب، كعاتبىوي معاتبةن »نقكؿ عتبى عميو كيعتبي عتبنا كعيتبانا كمى
جاء العتاب في القصيدة كردة فعؿ عف الشكؽ كالحنيف المذاف ، (2)«المو: كًعتابا، كؿ ذلؾ

كلد حالة مف اإلحباط النفسي الداخمي لمذات الشاعرة ، فيي »ا الحبيبة، ما ـتسببت فيو
الذم تمتو عبارات الكفاء التي قابمتيا كالدة (3)«تصكير لسعادة الحب كعذاب اليجر

بالجفاء، فيك يعاتبيا محاكال الكلكج إلى أعماقيا عٌميا تحف يكما، كيسعى إلى إرجاع الكد 
. المفقكد، كيعطي لحبيبتو األعذار التي تمثمت في سماع كالـ الحساد كالكاشيف

 عف مكضكع القيمة الذم يطمح إليو، 1كلمعتاب أثر محزف نتج عنو بعد الذات
: كالعتاب يرد ضمف شيء انقضى كفات ، كبقاء الحسرة يؤدم إلى العتاب كىك يضـ 

                              
 .13 -11المصدر نفسو، ص (1)
  عمي بف اسماعيؿ بف سيده، المحكـ كالمحيط األعمى في المغة، تحقيؽ، عبد الستار أحمد فراج، معيد المخطكطات (2)

 .40، ص 1958، 1، ط2   بجامعة الدكؿ العربية، ج
 .26، ص1980، (د، ط)الطيب العشاش، جعفر ماجد، ابف زيدكف، الشركة التكنسية لمتكزيع، تكنس،  (3)
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يمـك الشاعر حبيبتو عمى األثر بؿ الفجكة النفسية العميقة التي تركتيا بسبب : المكـ-
 ضرر معنكم يزيد مف المعاناة كالحزف، كمف ذلؾ قكؿ ذاجفائيا لو، كىي تقابمو بالًكبر، كه

: ابف زيدكف معاتبا كالدة

اًدينىا  ظنا ًمف ٍالعيتبىى أىعى ـٍ نىٍعًتٍب أىعىاديكىـ ىىٍؿ نىاؿى حى ل يىالٍيتى ًشٍعًرم، كى

ـٍ نىـ ـٍ  تى لى فىاءى لكيػػػػ ـٍ ًإاٌل الكى ٍيرهي ًدينىػػػػػػػػػػػػػػا  رىٍأينا،ًقٍد بعىدكي ـٍ نىتىقٌمػػػػػػػٍد غى لى  كى

سىد  ًبنىا كا عىٍيفى ًذم حى ٌقنىا أىٍف تيًقري  (1)ػػػافى ك كىاًشحػنػا ًفيػر كىالى أىٍف تىسي ،مىاحى

 ،إنو يحاكر حبيبتو التي تمنى لك أنيا تناؿ حظا مف العتاب كيصؼ حالو ليا بعد الفراؽ
يستمذ ىذا العتاب الرقيؽ،  الشاعر لعؿ كرقيؽ، عتاب نبيمة، كأحاسيس سامية إنيا مشاعر

مف خالؿ التكرار في  ىي أحاسيس ألبستيا المعاني ثكب الرقة كالنعكمة كىذا ما يتضح
، إضافة إلى المـك كالعتاب نجد الحزف (كاشحا)ك ،(عيف ذم حسد)، (تيسرك) ،(تيقركا)

: بسبب الفراؽ كمف ذلؾ قكلو 1الذم خيـ عمى الذات

قىٍد نىكيكفي  مىا ييٍخشىى تىفىٌرقفى ،كى ى تىالًقينىا،ا فىٍاليكـى نىٍحفي ػػ كى مىا ييٍرجى ( 2) كى

كانا في »، إذ  كالدةىك تعبير عف حالة العشؽ التي آلت إلى جفاء دائـ مف طرؼ
فعاطفة الحزف ، (3)«الماضي ال ييخشى تفرقيما كأصبحا في الحاضر ال يرجى تالقييما

. المتعبةك المعذبة ة الشاعرطغت عمى القصيدة كىي تعكس في كؿ األحكاؿ نفسي

ألـ الفراؽ،  كما استعمؿ الشاعر مجمكعة مف المتضادات لمتعبير عف حزنو،
: كيمكف تصنيؼ ىذه الثنائيات عمى النحك التالي... البعاد، كمحاكلة الكصؿ،

                              
 .10، 9، صابف زيدكف، الديكاف (1)
 .9المصدر نفسو، ص (2)
 .74صالح جرار، قراءات في الشعر األندلسي، ص  (3)
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، (الحياة، المكت)، (الفصؿ، الكصؿ)، (الجفاء، المقاء)، (البعد، القرب)، (البياض، السكاد)
 كاعتماد الشاعر عمى المقابمة كالتضاد لقدرتو ...،(الحزف، السركر)، (الضحؾ، البكاء)

. الفنية الرائعة ، فيجئ بالمعاني كضدىا، كالكممة كضدىا

II -اء النمكذجيالبف: 

استنادا إلى التحميؿ الداللي المعجمي كالذم حاكلنا مف خاللو اإللماـ بأىـ الدالالت التي 
كممة، بؿ ليس مجرد إضافة كممة إلى  مثمت حالة الشاعر االنفعالية، كبما أف الشعر

القكة التركيبية التي تشيع نغما كركحا يمزج كيصير الممكات إحداىا »جكىره يتجسد في 
 كمنو كجدنا أف الحالة االنفعالية لمذات الشاعرة أضافت بعدا آخر لمنص (1) «باألخرل

الشعرم خاصة ما تعمؽ بالمكجات الشعكرية المتكررة كالحزف، األسى، العتاب، اليكل، 
 االشتياؽ كميا دالالت حسية جمالية حاكلت فييا اإلحاطة بمختمؼ الدالالت التي شكمت

ما زمانية كقد  خدمت القصيدة الحس المرىؼ لممشاعر، كفؽ أنظمة كانت إما مكانية كا 
: عاطفيا كيمكف تمثيميا كما يمي 

 

 

 

 

 

                              
 ، دار الشؤكف الثقافية (تالـز التراث كالمعاصرة)محمد رضا مبارؾ، المغة الشعرية في الخطاب النقدم العربي   (1)

 .165، ص1992، 1    العامة، بغداد، ط
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زمف األسى      

 زمف البكاء     

زمف عدـ البكاء 

زمف الميؿ         

 

 

تبدؿ الزمف       

 
 

 

زماف مكاني      

 

 

 

 

 أزمنة الشاعر

اًطر الٌظممىاًء يىكتيمنىا  سرًاًف ًفي خى

ٍبًح ييفشينىا  (1)حٌتى يىكادي ًلسافي الصُّ

 (بسبب السركر)ليالي بيض  

 (بسبب الحزف)ليالي سكد   

 أضحى التنائي بديال عف تدانينا 

، أم (ليا عالقة بالمكاف)
 .أصبحنا في مكانيف بعيديف

 أٌف اٌلزمىافى الٌذم مىازاؿى ييٍضًحكينىا،

 (2)أيٍنسنا ًبقيربييـ قىٍد عىاىد ييبكينىا

 االرتباط الزمكاني

 كالدة بنت المستكفي_ 

 ابف زيدكف _ 

زمف حاضػػػر، 
 ماض كمستقبؿ

أمؿ المقاء 
 في اآلخرة

ٌز ًفي الٌدٍنيىا اٌلمقاء ًبكيـ، ًفي  إٍف كىافى قىٍد عى
تىمقيكنىا مىكًقؼ اٍلحشًر نىمقىاكيـ كى
(3 )
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1 

 كما تزخر نكنية ابف زيدكف بالثنائيات الضدية كالمقابالت، عممت أساسا عمى رصد  
، كآثار ىذا التحكؿ عمى كؿ منيما، كيمكف 2 مع الذات1التحكؿ الحاصؿ في عالقة الذات
 :حصر أىميا كما في ىذا البيت 

اًفينىا نىابى عىٍف ًطيًب ليٍقيانىا تىجى ى التَّنىاًئي بىًديالن ًمٍف تىداًنينىا كى  (2)أىٍضحى

 .، كىي دالالت الضعؼ(بكاء، حزف  ) أم نزكع النفس كحركة اليكل:الشكؽ كالحنيف

 . كىك داللة القكة:الصبر

نالحظ مف خالؿ عالقة التناقض بيف الشكؽ كالصبر، كبيف القكة كالضعؼ، كالتي يمكف 
 :تمثيميا حسب المربع السيميائي اآلتي

  (قكة)صبر       (ضعؼ)شكؽ 

 

 

 

 (البكاء)الشكؽ          (بكاء)الصبر 

 (شكؽ، صبر)عالقة التضاد 
                              

 .12 ابف زيدكف، الديكاف، ص(1)
 .9المصدر نفسو، ص( 2)
 .12 ابف زيدكف، الديكاف، ص(3)
 .9المرجع نفسو، ص (2)
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 (شكؽ، الصبر)عالقة التناقض 

 (الصبر، الشكؽ)   عالقة التضميف 

 نالحظ أف عالقة التناقض بيف كؿ مف القكة كالضعؼ التي تـ تمثيميما، يمكف مف 

خالليما تحديد تصرفات الذات إزاء مكضكع القيمة المراد كىك تحقيؽ المقاء، فالصبر الذم 
عٌبر عنو الشاعر بقكة التحمؿ، تـ فيو االعتراؼ بالضعؼ الذم عبر عنو باالشتياؽ 

 :فاالعتراؼ الحقيقي بالبكاء في المدكنة. كالمكعة كذلؾ

 (1)أٌف الٌزمافى الٌذم مىازىاؿ ييٍضًحكينىا  أيٍنسنا ًبقيٍرًبييـ، قىٍد عىادى ييٍبًكينىا

 غاب القػػػػػرب المكانػػػػي فمػػػػف »فأنس الذات كبيجتيػػػػا ال تتحقؽ إال بالقػػرب كالكصاؿ فإذا 

 :أم أف ( 2) «الطبيعي أف يحؿ البكاء محؿ األنس كالضحؾ كاألنس

 تحمؿ آالـ البعد  السعي نحك تحقيؽ= الصبر

  األمؿ في المقاء   مكضكع القيمة    = الشكؽ

فيذا النظاـ المصغر يحتكم عمى ثالثة مراحؿ كىي تمثؿ طبقات التقابالت تخص الذات 
 :كىي

 تمثؿ الشكؽ:ذات ضعيفة . 
 يمثميا الصبر:ذات قكية . 
 فالشكؽ كالصبر سببيما البعد كاليجرت تجمع بيف المتضادا:ذات مطمقة . 

                              
 .9 ابف زيدكف، الديكاف، ص(1)
 .75 صالح جرار، قراءات في الشعر األندلسي، ص(2)

 الذم لـ يتحقؽ
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، ألف الشاعر يمـك (المـك كالعذر)كمف المالحظ عمى المدكنة أيضا عالقة التناقض بيف
حبيبتو تبعا لمتغيير الحاصؿ في عالقتيما، كىذا مكضكع القيمة الذم سبب الحزف 

كاألسى، كبالمقاؿ إعطاء األعذار المتمثمة في الحساد كالدىر الذم استجاب ليـ فأضحى 
 :ىكل مفقكدا، كعميو يمكف تمثيؿ الممفكظات كاآلتي

 (الحب،الكفاء)يعذر بسبب           (القطيعة كاليجر)يمـك 

 

 

 

 

 (المباالة)ال يمـك      (2إدانة الذات) ال يعذر

 (كالدة) 2، إزاء الذات(الشاعر)1مف خالؿ ىذا التمثيؿ يمكف تحديد تصرفات الذات
كمكضكع القيمة المتمثؿ في المقاء، ألف العتاب يعتبر كردة فعؿ عمى حنيف الشاعر 

كاشتياقو بؿ كيأسو كاضطرابو، فيك يعذر حبيبتو كفاء ليا، كيعذرىا ألف الدىر فعؿ فعمتو 
 . كالزماف كاألعداء كذلؾ

 :كعميو يمكف تكضيح مراحؿ الذات مف خالؿ النظاـ المصغر لمتقابالت كما يمي 

 تمثؿ العذر، بسبب انقياد الشاعر كراء مشاعره فيقدـ األعذار:ذات ضعيفة . 
 إذ يتغمب عمى مشاعره التي تدفعو :ذات قكية ،  ثمثؿ انقالب الكضع في حالة المـك

 .لالستسالـ لميكل
 بسبب الكفاء كالحب:ذات مطمقة ،  . بيف نظامي العذر كالمـك
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 المفارقات المكانية بيف الشاعر كمحبكبتو »كذلؾ األمر بالنسبة لمثنائيات التي تخص
إحدل القضايا الرئيسية التي تؤرقو فقد أكثر مف الكممات التي تتصؿ بيا كالبيف كالفراؽ 

 كالجفاء كالدنك كاالنتزاح كالقرب كالفقد كاأللفة، حتى بمغت ثالثا أمكالبعد كالمقاء كالف
«كعشريف مرة في القصيدة

 :، كمف ىاتو الثنائيات نجد(1)

   لقاء                 فراؽ 

 

 

    

     ال لقاء       ال فراؽ

مف خالؿ ىذه المكاقع األربعة تتحدد تصرفات الذات الراغبة في الكصؿ ، فمكضكع القيمة 
ىك المقاء مع المحبكبة، لذا سعى الشاعر مف خالؿ ىذا إلى ذكر مفارقة أخرل كثنائيتاف 

 .(المكت كالحياة  ): متضادتاف كىما

 (األمؿ)مكت            (المقاء)  حياة

 

 

 

 (ال لقاء)ال حياة           (ال أمؿ)ال مكت 
                              

 .76 صالح جرار، قراءات في الشعر األندلسي، ص(1)
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مكضكع القيمة ىنا ىك تحقيؽ المقاء كعميو حددت تصرفات الذات، إذ نجد ؼ
إذ فتح لنفسو نافذتيف األكلى أمؿ لقائيا في اآلخرة، »الشاعر يحافظ عمى كفائو لكالدة، 

«كالثانية استحضار لحظات الماضي، إذ البد مف مقاكمة الراىف
 : كقكلو(1 )

 

تىٍمقيكنىا ـٍ كى ٍشًر نىٍمقىاكي ٍكًقًؼ اٍلحى ـٍ   ًفي مى ٌز ًفي الدٍُّنيىا الٌمقىاءي ًبكي  (2)ًإٍف كىافى قىٍد عى

فالشكؽ الذم يحاكؿ إخفاءه التي يرل فييا المقاء األبدم الشاعر يؤمف بحتمية المكت 
يأمؿ في تحقيقو في مكاقؼ الحشر كىك بيذا يرسؿ رسالة إلى كالدة تتضمف عظمة الكفاء 

 :كمنو يمكف تمثيؿ الحالة بحسب المراحؿ التالية 

 مستسممة ألحزانيا كيأسيا:ذات ضعيفة . 
 تعيش األمؿ كالمقاء األخركم، قكة عمى متاع الدنيا كىكاىا: ذات قكية. 
 تعمؿ ضمف النظاـ التحتي كىك نظاـ المكت كنظاـ الحياة ككالىما : ذات مطمقة

 .يكحي بالكفاء كعدـ النسياف
III-التركيب السطحي: 

قد لعبت " أضحى" مف خالؿ المدكنة نجد أف الفاتحة الشعرية لمفعؿ :البنى العاممية/ أ
دكرا ميما في تكجيو النص الشعرم االنفعالي، فيذا داللة عمى الحزف، اليأس، 

كنجد مف أخكاتيا، أصبح ، أمسى، صار، بات، كىي تؤدم المعنى نفسو، ...الحنيف،
كالفعؿ يؤدم كظيفتة مختصرا بذلؾ مآلت إليو عالقة الشاعر بكالدة، فيك يخاطبيا بضمير 

                              
 .70 صالح جرار، قراءات في الشعر األندلسي، ص(1)
 .12 ابف زيدكف، الديكاف، ص(2)
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، ألنو (...أعاديكـ، بعدكـ، تقركا، بنتـ، عيدكـ، كنتـ، )، مثؿ(أنتـ)المخاطب الجمعي 
 .يتحدث عف البعد كالفراؽ، كما تعظـ في نظره كمما شعر ببعدىا فأحس بالشكؽ كالحنيف

كما أف القصيدة صاغت ذاتا معبرة منيا الشخصية القكية كالشحضية الضعيفة ، كمف 
كالعكامؿ التي تعتبر بمثابة الكائنات »خالؿ سيميائية السرد التي تعتمد عمى الفعؿ 

«كاألشياء التي تساىـ في الحدث 
 :، تـ تحديد العكامؿ مف خالؿ القصيدة كما يمي(1)

 (الشاعر)معينة ،األنا الباث  ميمة تحقيؽ إلى الذات يدفع الذم ك العامؿقالمرسؿ 
 أك  نفسيا الذات تككف كقد الذات، ميمة مف يستفيد الذم  العامؿإليو لمرسؿا

 .(القارئ)التحييف كمنيا المتمقي  مسار في تشارؾ لـ أخرل عكامؿ
 (األنتً ) 2كىي الفاعؿ، الذات  (األنا)1 الذات. 
 ؿ بو، كىك المقاءلالتصا الذات تسعى الذم الشيء ىك لمكضكعا. 
 كىك الصبربمكضكعيا االتصاؿ لمذات يسيؿ الذم العامؿ ىك المساعد ، . 
 الكاشكف، الحساد، الذات مشركع عرقمة إلى يسعى الذم العامؿ ىك المعارض ،

 .الدىر، الزمف
 :كيمكف تمييز أنكاع العكامؿ مف خالؿ نكعيف ىما 

 (المتمقي، األنتً )، المركم لو (الشاعر) الراكم:عكامؿ التبميغ. 
 المكضكع كىك الشكؽ، اليأس، الحنيف،2ذات/1ذات:  الفاعؿ:عكامؿ السرد ،     

 .، المرًسؿ، المرسؿ إليو(...المقاء،
 :كينحصر مكقع الذات مف خالؿ

 2، كالذات1 كعالقتيا بمكضكع القيمة، كيمثميا كؿ مف الذات:مكقـ الذات. 

                              
 .17، ص 2000، (د، ط) رشيد بف مالؾ، مقدمة في السيميائية  السردية، دار القصبة، الجزائر، (1)
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 كعالقتو بالمرسؿ إليو: مكقـ المرسؿ. 
 كىك الكسيط بيف المرسؿ كالذات:مكقـ المكضكع . 

 بما أف الذات تخضع لتأثيرات خارجية تساىـ في تعديؿ أك تكافؤ :البنى الصيغية/ ب
فعؿ إبالغي لو مرجعية كاقعية أك شبو كاقعية، كمكضكع  »شدتيا أك تكاترىا، كبما أنيا 

ألنيا ال تغدك في مجمميا غاية أك ىدفا، كالتعبير عف ىذه الذات التي ال تقتصر عمى ما 
نما يتعداىا إلى الخارج «يعتمؿ داخؿ النفس اإلنسانية كا 

، التزمنا إخضاع المزاج لميزاف (1)
الشدة كالكمية مف أجؿ معرفة تحكالت الحالة مف حاالت األشياء إلى حاالت النفس كما 

، فكشفت لنا القصيدة عف "سيميائيات األىكاء"جاء في تعبير سعيد بنكراد في كتاب 
التي كظفيا  (Actors) كالفكاعؿ (Actants)العالقات المتعاضدة بيف مجمكعة العكامؿ 

الشاعر في بناء كينكنة النص الذم بدا فيو الحب كيكل تجكد بو بنية النص السطحية 
كالعميقة كمآؿ ىكائي ناضج ما كاف ليككف لكال أف الفكاعؿ كالعكامؿ ساعدت عمى إخراجو 

 .مف استيكاء إلى ىكل معبر عنو 

كما شكمت عاطفة الحب في حمقات القصيدة أدكرا تراكحت بيف الحسي كالمعنكم، 
ألف الذات تعيش األلـ بسبب اليجر كالفراؽ ككانت الرغبة ممحة في المقاء، فانقسمت 

 (التكاصؿ)الرغبة في الكينكنة :    الرغبة إلى

 الرغبة 

 (المقاء)     رغبة في الفعؿ 

فذات الرغبة ىي ذات الشاعر التي ييعد فييا عامال سرديا، يعمؿ ضمف قطبيف 
ميميف ىما الشكؽ كالحزف، كما حممت عتبات النص الشعرم تجاكز ما ىك فردم 

                              
 .82، ص1988، 1عمي أحمد أدكنيس، الثابت كالمتحكؿ، دار العكدة، بيركت، ط (1)
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(Individuel) إلى ما ىك جماعي(Collectif)  بحسب حالة اليأس في تحقيؽ مكضكع
القيمة، إلى تدخؿ الحساد كاألعداء، كسبب لمعدكؿ عف التحقيؽ، إلى الفاعؿ المخاطب 

الذم يتحدث باسـ الجمع      (المرسؿ )أما الفاعؿ. المرسؿ إليو في القصيدة كىي الحبيبة
أنفسنا، تفرقنا، أعاديكـ، ضمائرنا، لفقدكـ، نأيكـ، تحيتنا، لكاحظنا، بكـ، شمائمنا، )

تنطمؽ مف ذات الشاعر الجمعية إلى الذات  (Message)ما جعؿ الرسالة  (...يحسبنا،
، ىاتو (...أنًت، دكمي، منًؾ، عنًؾ، حاشاًؾ، تبذلي، شفعًت، بقيًت،)المخاطبة الفردية 

الذات التي رأل مف خالليا أمال في ربيع مزىر بالنسريف األبيض، ألف الذات الميحبة 
«تبحث عف ذات أخرل تحتمي بيا»

، ليبقى الدفؽ االستيكائي متكاصال في نسيج (1)
النص كذلؾ عبر مساءلة الذات التي تيظير عالمات أىكائية مضمرة ضمف البنية العميقة 

 .قؿ

كالمالحظ عمى الذات العاشقة أنيا تنفتح عمى كينكنتيا كعمى ما فييا مف ىكل، 
كمثاؿ الحب الذم يعتبر ىكل استنطؽ كممات النص الشعرم؛ ألف الحب أك العشؽ يعتبر 
دفقا مستمرا كامنا في الذات البشرية التي عمدت عمى إخراجو مف العدـ إلى الكجكد، كمف 

القكة إلى الفعؿ، كمف الكمكف إلى الظيكر تمفظا أصدرت بو الذات إبداعا تـ فيو نقؿ 
 .االستيكاء مف كينكنتو القبمية إلى كينكنتو األىكائية كالمتمثمة في قصيدة الشاعر

، كقد برزت مف خالؿ مجمكع القدرة عمى الفعؿكعميو فإف الذات تمتمؾ صيغ منيا 
األفعاؿ المثيرة لمتكتر الشعكرم الممفت، كالتي تضمنت ثنائيات ضدية كتضاد الدفؽ 
( 2)اليككم لدل الشاعر ألف الدكر العاممي الذم يقـك بو يؤدم جميع األدكار في المدكنة

                              
 ، 1، ط3عبد اهلل راجع، القصيدة المغربية المعاصرة، بنية الشيادة كاالستشياد، دار قرطبة، الدار البيضاء، ج (1)

 .126، ص1988    
 .47عبد اهلل العشي، ص: لػ"مقاـ البكح " تسعديت بف أحمد، تأكيؿ البنية العاطفية في ديكاف  ينظر(  2)
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أضحى، ناب، قاـ، حؿ، يرجى، عتب، عقد، قمد، )كقد تـ ذكرىا آنفا، كمف األفعاؿ نجد 
 .(...نرل، جفت، غدت، جنا، تحسب، طمب، ييجر، دكمي، بكى، 

 التي تمتمكيا الذات، إذ أطمقت العناف معرفة الفعؿباإلضافة إلى صيغة 
ألحاسيسيا مف أجؿ استيكاء الطرؼ اآلخر، كاألمؿ في تحقيؽ كينكنة الذات، فنرل 

الشاعر يتمتع بالقدرة عمى الفعؿ، كمعرفة الفعؿ، إال أف الذات في تضارب بسبب الصراع 
القائـ بيف االستسالـ لمحب أك المقاكمة كالصبر، ألف ميزاف الصبر يخضع لمتقييـ 

االجتماعي كاألخالقي لمفرد الذم يميؿ كينساؽ كراء عكاطفو كأىكائو، فمف خالؿ ىذا  
: يمكف تمخيص التمثيؿ اآلتي

 

 (الفرح)الكصؿ       (األلـ)     الفصؿ 

 

 

 

 (السعادة)ال فصؿ        (الحزف)    ال كصؿ 

المعنى »كما عمد الشاعر إلى إضفاء عنصر الكصؼ لتفريغ الشحنات االنفعالية، ألف 
«الحقيقي يبقى مستترا تستعيف بو الذات الشاعرة لتحقؽ امتالء عاطفيا كركحيا

(1) 

                              
 .49عبد اهلل العشي، ص: لػ" مقاـ البكح"تسعديت بف أحمد، تأكيؿ البنية العاطفية في ديكاف  (1)
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 ىي كاجب الشاعر أف يحقؽ الكجكب كالقدرةأما الصيغ الخارجية التي تستدعي 
القدرة عمى الصبر، كدكاـ الحب كالكفاء دكنما لقاء، كما ركز عمى الكصؼ الخالب 

تخصيص كالدة بمحاسف ليست في غيرىا مف البشر، »المعتمد عمى التصكير، كعمى 
ككأنيا مخمكقة مف المسؾ كأما غيرىا مف البشر فمخمكقكف مف طيف، كبشرتيا كأنيا مف 
الفضة الخالصة لبياضيا ، كشعرىا كأنو الذىب لشقرتو، كجسميا ناعـ جدا إلى درجة أف 
العقكد المزدكجة التي تمبسيا تيميميا ذات اليميف كذات الشماؿ كالخالخيؿ تيدمييا لنعكمتيا، 

،«كىي ركضة كجنة كككثر ال مثيؿ ليا في صفاتيا
 الرغبة في الفعؿ كمف ىنا تتكلد (1)

: كقكلو

 

 

ا ػػػػػػًطيفى  الكرل إنشاءى  كقىٌدر ،ًمسكا   أهي ػػػػػأنشى  اهلل أفػػػػػػػػػػؾ ،و ميمؾ بي ػػػػرىًبي

ًرقان  قي ػػػػػػصاغى  أك وي  ان ػػػػمىٍحض كى تىٌكجى ـً  ًمفٍ     كى تىٍحًسيفى  ًإٍبدىاعنا التًٌٍبر نىاًص ا ػػػكى

ا ػػػًليفى  البيٌرل قي ػػػكأدمىتٍ  كًد،ػػػػالعيؽي  تيكـي     ةن،ػػػػػػػػػػػػرىفاًىي قي،ػػػػػػػػػػ دىتٍ  أكدى ػػػػػػتى  إذا

اًييفى  إال اػػػػػلو تىجٌمى اػػػػـ بىؿٍ    قً ػػػٌلتؾً أ في اػػئرظً  الٌشمسي   لىوي كىانتٍ  ا ػػػػػػػػأحى

حفً  ًفي أيثبتىٍت، كأٌنما  (2)كتىٍزًيينىا ذناػػػػػػتىٍعكم الكىكاًكب ري ػػػػػػزيهٍ   قً ػػػػػػػكٍجنىتً  صى

ىذه السمسمة مف الخياالت كالكصؼ أدت أدكارا تمثمت في  المكضكعات المكبكتة المتعمقة 
مع ذات الشاعر التي تبحث  (الذكات، المكضكعات)بالنفس، لتصطدـ باألدكار العاممية 

                              
 .70صالح جرار، قراءات في الشعر األندلسي، ص (1)
 .11ابف زيدكف، الديكاف، ص (2)
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عف مكضكع القيمة، لتخمؽ جكا مف التكتر كارتفاع في المزاج كشدة اندمجت ذاتيا مع 
بعضيا بسبب الضركرة العاطفية؛ كما أنيا كانت سببا في انفعاؿ الشاعر، كبذكاء أنشأ 

 . ابف زيدكف عالقة تكافقية بينو كبيف المكعة كالصبابة

ف نصا شعريا مفعما بالحركة كالشدة كالتحكؿ، لتبرز الذات  كمف جية أخرل لتيككِّ
حركة انتقاليا مف حالة االتصاؿ مضيا إلى حركة االنفصاؿ في الحاضر، فعنصر الخياؿ 
يعمد إلى تحقيؽ المكبكتات كتحقيؽ الرغبة في اليقظة؛ ألف الذات تحمـ كتتمنى أف تحقؽ 
، (1)ىذه األحالـ، فكجكد االستعارات كالكنايات مثال تدعكاف إلى تجاكز المعٌبر عنو مباشرة

فقد استعار الشراب لميكل بعد أف شبيو بمشركب  (تساقينا اليكل)كاالستعارة في قكلو 
. يتبادلو الحبيباف، كحذؼ المشبو بو كجاء بشيء مف لكازمو عمى سبيؿ االستعارة المكنية

كفيما يمي نبيف اليـر العاطفي الذم يبعث عمى عاطفة األمؿ في القصيدة كالتي أدت 
 :(2)بدكرىا تفاعال كتكترا في المشاعر

 

 

 

 

 مكـ

 

 

                              
 .49عبد اهلل العشي، ص: لػ" مقاـ البكح" تسعديت بف أحمد، تأكيؿ البنية العاطفية في ديكاف (1)
 .74المرجع نفسو، ص (2)

                 مدارج التفاؤؿ  عالمات التفاؤؿ

            مىكًقًؼ 

تمقكنىا   اإليماف ..            اٍلحٍشرً   كى

                 فىالٌطيػٍػػػػؼي ييقنعىػػػػا      الصبر

تىٍزيينىا    الكصؼ                       زىٍىرى اٍلكىكاًكًب تىٍعكيذان كى

مىينىا األىٌسى لىكالى تىأًسينىا        األسى                      يىٍقًضي عى

يػِّػػػا كىافى ييٍحيينىػػػػػا     الحنيف مىى اٍلبيٍعًد حى         مػػىػػػٍف لىك عى

فىاءى  ـٍ ًإالَّ ٍالكى ـٍ نىٍعتىًقٍد بىٍعدىكي ـٍ نىتىقٌمٍد غىٍيرىهي ًدينىا      الكفاء...        لى لى  كى

وي  ا لٍميىأًس ييٍغرينىا      اليأس ...      كيٌنا نىرىل ٍاليىٍأسى تيسًمينىا عىكىاًرضي  فىمى

ـٍ نيعًتٍب  لى اًدينىا     العتاب.... يىالىيتى ًشٍعًرم كى ظنا ًمفى العيتبىى أىعى  نىاؿى حى

ى التٌنىائي بىًديالن ًمٍف تىدىاًنينىا اًفينىا...     أىٍضحى نىابى عىٍف ًطيًب ليٍقيىانىا تىجى كى
       أياـ الكصؿ( 1)
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 ج التفااؿ كعالماتو ار                   مخطط مد

يكضح لنا ىذا اليـر دكر اإليقاع الصكتي في الكشؼ عف الحاالت النامية بنفسية 
الشاعر ك في خيالو المفعـ بالشكؽ، كأف العاطفة في تضخـ بسبب شدة المعاناة كنمك 

، (...تجافينا، أعادينا، يغرينا، يسمينا، يحييناػ تأسينا، تزيينا، يقنعنا، يكفينا)عاطفة الحب 
كميا دالالت عمى االتصاؿ الركحي الذم سببو االنفصاؿ، كما أف المخطط يكضح التدرج 

 .المتصاعد لعاطفة التفاؤؿ كاألمؿ
 .9 ابف زيدكف، الديكاف، ص( 1)

VI-خطط النظامي العاطفيالـ :

أخذت سيمياء األىكاء عمى عاتقيا إجراءات جديدة لتحميؿ الخطاب، فيي بمثابة بديؿ 
 الذم حؿ محمو (Schéma Narrative Canonique)لممخطط السردم األساسي 
اليمكف أف ييدرؾ إال مف خالؿ إسقاط المقاطع السردية التي »المخطط االنفعالي الذم 
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،«تستكعبو كدائرة انفعالية
بناء »  كما يمكف اعتبار المخطط االنفعالي عمى أنو(1)

ٌمـ بيا في المستكل السيمي «سردمكأيديكلكجي كشبكة لقراءة ثقافة ميسى
 .، ألنو مرآة عاكسة(2)

كيمكف اعتبار العاطفة في الخطاب الشعرم عمى أساس أنيا اختبار ألحاسيس تخضع 
 ىذا ما تبحث عنو سيمياء األىكاء .لشدة تؤثر بشكؿ كبآخر في الجسد، فتؤدم إلى انفعالو

في مخططيا العاطفي الذم  يعتمد بالدرجة األكلى عمى  النفس، كمف خالؿ مسار الذات 
المميئة باألحاسيس الكاصفة لحاؿ الشاعر كالمرافقة  "أضحى التنائي" الشاعرة في قصيدة

رادة كجيد كصنعة»لو نجده قد أصاب في ذلؾ ألف  «الشعر طبع كدكافع كا 
كىذا ما  (3)

 .يقاؿ عمى شعر ابف زيدكف

كما حاكؿ الشاعر مف خالؿ قصيدتو التي ضمنيا حكايتو مع كالدة، التعبير عف عاطفتو 
 رثاء اليكل المفقكد، إنيا المترجـ تالنبيمة التي ترقى إلى السمك لعفتيا كنقاكتيا، فتضمف

، عدةمرات ؿاليأس كالبكاء ر،  التي تراكحت بيف اإلحساس بالقكة، الصبتوالحقيقي لنفسي
، بؿ كذكقو الرفيع، لتككف رعبرت عف ثقافة كرقي الشاعىذه القصيدة فكؿ ديرة حكتيا 

:  بناء مخطط عاطفي مميء بالمشاعر كأكليافي المحرؾ األساسي 

 : اليقظة العاطفية/ أ

ىي إحساسو بالحزف كالمكعة كاألسى، دليال عمى " أضحى"استيؿ الشاعر قصيدتو بالفعؿ 
سيا البإ أسى الذات ك عف تعبر أحاسيس تبعث في نفسيتو اليقظة، فيك في حيرة نفسية

                              
 الجيرداس ج غريماس، جاؾ فكنتنيي، سيميائيات األىكاء مف حاالت األشياء إلى حاالت النفس، ترجمة ك تقديـ(1)

 .39ص   ك تعميؽ سعيد بنكراد، 
 .103عبد اهلل العشي، ص: لػ" مقاـ البكح"تسعديت بف أحمد، تأكيؿ البنية العاطفية في ( 2)
 نكر الديف السد، االسمكبية كتحميؿ الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث، تحميؿ الخطاب الشعرم كالسردم،                       ( 3)

  .123، ص(د، س)، (د، ط)، 2   دار ىكمة ، الجزائر، ج
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، إنو الشكؽ كالحنيف ألياـ الماضي السعيدة، الحزف الذم حؿ محؿ الضحؾ كالسركرثكب 
الشكؽ، الحنيف، األسى، البكاء، ) ىي الدالالت العاطفية الكاردة في مخيمة الشاعرلتككف 
كميا دالالت أثارت شعكره، لتكقظ فيو رغبة داخمية كىي البحث عف الطرؼ اآلخر،  ...(

 الدالالت   ىذه كمف مجمكع(1) «كالمطالبة بو تنحك إلى اإلنسانية»ألف الحب حالة نفسية 
: نجد

ى التىناًئي بىديالن أى  زننا/ ليقيانىا تىجاًفينىا/ ٍضحى ؿ مىاكىاف / مىازاؿى ييٍضًحكينىا/ قىد عىادى ييبًكينىا/ حي اٍنحى
قىٍد نىكيكفي / مىٍعقكدنا نىا/ فىالٍيكـى نىٍحفي / كى كاًنحي مينىا اأٍلسىى/ اٍبتمٍت جى الٍت ًلفٍقًدكيـ / يىقًضي عى حى
ياًحينىا/أيىامينىا آًقينا/ طىمبٍت أىٍىكىاانىا بىدالن  مىا/ كينتـي أًلىٍركاًحنىا رى فٍت مى الى تىحًسبيكا / شىٍكقنا كىالى جى

مىى البيعًد ييٍحيينىا لىٍك مىفٍ / نىأيكيـ عىنَّا ييغيرنىا ٍبرى تىٍمقينىا/ عى ٍذنىا الصَّ نىا فىمىا /كىأخى كاًنحي / اٍبتمٍت جى
مىٍينىا األسىى ماؿو أٍنًت كىٍككىبيوي / إٌنا قىرٍأنا األىسىى/ يٍقًضي عى مى العىٍيًد / لىـ نجؼي أيٍفؽ جى ديكًمي عى

 (2)/مىاديٍمنىا

بدت اليقظة العاطفية لمذات الشاعرة منفتحة حتى أنيا صبغت بصيغ تكترية كانت 
كاضحة مف خالؿ مزاج الشاعر الحامؿ ليذه اليقظة، فيك يتغير مف حاؿ إلى حاؿ أخرل  

 متأثر إنو،  بسبب اليجر كالفراؽإلى الكلع كالحزفكالرغبة في الكصاؿ فبفرحة أمؿ المقاء، 
بالعالـ الداخمي كالخارجي لذاتو، فكانت اآلثار الجسدية كاضحة مف خالؿ حسو الذم 

 كبالغة الصمت سيمياء العارفيف الذيف يتطمعكف إلى جسد ال» يكحي ببالغة صمتو

                              
 .13 -9ابف زيدكف، الديكاف، ص( 1)
 ، 2011 أحمد مداس، دراسة إجرائية في آليات التأكيؿ كحدكده كمستكياتو، عالـ الكتب الحديث، إربد، األردف ،(2)

 .59ص
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    مخطط تصاعدم

يمتيف الركح، بؿ يسعى إلى ركحنة الجسد في حالة التكحد كالحمكؿ كيصبح الجسد شيقة 
«لمعيف كالذكريات

(1) .

اليقظة العاطفية مرحمة أساسية في المخطط العاطفي، فبدكنيا ال يمكف كعميو ؼ
لمعاطفة أف تتجمى في الخطاب فالذات الشاعرة مف خالؿ القصيدة لـ تعرؼ االستقرار بؿ 

ء ىذه الزميا التكتر، فاإلحساس األكلي المتكاجد بأغكار نفسو يكحي بمحاكلة إخفا
بىابىةه »  كقكلواألحاسيس العتبارات ثقافية عربية ،«فىتىٍخًفينا نيٍخفييىا، بؾً  صى

يممؾ  كال( 2)
خفائو، ستره يحاكؿ الذم حباؿ ىذا دكاـ  لمحبكبتو كيدعكا اهللايدعك أف الشاعر إال ألنو  كا 

ىزلو، كما تظير الذات المنفعمة المتأثرة بيكل  لشده ليير يكاد ال حتى كيضعفو ينحمو
 الذم لـ يمكنيا مف قدرة الكينكنة، كعدـ معرفة الكينكنة، لكف اليقظة مءالذات الش

. االنفعالية تغمبت عمى الحالة فاستدعت كجكب الكينكنة كرغبة الكينكنة

، كالدكافع النفسية شرط 1إف التأثير النفسي كاف لو األثر البارز في انفعاؿ الذات
 تسارع في الشدة، كامتداد مف شركط تكلد الشعر، كماميز مرحمة ىي تسارعيا كتزايدىا،

 : في الزمف، ما كٌلد التالي

 (زيادة في االنفعاؿ)  شدة التأثر

  (الشكؽ) عاطفي        تكتر

 

          االمتداد الزمني  

                              
 .197، ص2002، 1 أحمد يكسؼ، يتـ النص، الجينيالكجيا الضائعة، منشكرات االختالؼ، الجزائر، ط(1)
 .13ابف زيدكف، الديكاف، ص( 2)
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: االستعداد/ ب

كىي المرحمة التي تطمح فييا الذات إلى الخالص مف الشعكر المحتجب بداخميا، 
كالشعكر بالفرحة كالخركج مف الحزف، كيمكف اقترانيا بالمذة كاأللـ، إذ نجد في نكنية ابف 
زيدكف قدرتو الفائقة عمى استغالؿ المغة فيما يخدـ شعكره كانفعاالتو فجعؿ بعضيا يعانؽ 
بيف بعضا كتعانؽ األحبة، فالفضاء التكترم الذم أضفاه عمى نفسية القارئ كاؼ لمغكص 

القصيدة الخفية كالكلكج إلى النفس الحزينة لذات الشاعر فجاءت المغة الرمزية سطر أ
 :معبرة عف انفعاؿ ىادئ كمنيا

اػػػبى   كىانىٍت لىوي الٌشمسي ًضئرنا ًفي أىًكٌمًتو اييفػػػػقى ػػػػػلىى ؿى ػػػتج ٍؿ مى ا  ػػػػػػى ا إاٌل أىحى

جنتً أيثًبتكىأٌنمىا  ٍحًف كى تٍزييفى ػػػػػب تىٍعكمػػػػػٍالكىكاؾً  رػػػػػػػي زيهٍ  ق  ػػػػػػٍت ًفي صى ا  ػػػذنا كى

ةن طىالمىا أىٍجنٍت لىكىاًحظىف ردنا ا  ػىػػػػيىاىرٍكضى الهي الٌصبىا غ،كى نسريفٌضػن  جى ا ػػػى ا كى

مىاؿو أىنتى كىٍككبي  ـٍ نىجؼي أيٍفؽى جى ـٍ نىٍيجيرهي قىاليفى ػػػػػػقي   سىاًليفى عفٍ ػػلى ل  (1)اػػػػػق، كى

 لو تتدؿ ىذه اإلشارات النفسية العاطفية التي ترل في المحبكب الحياة فرمز
عالقة كىذا ما يكشؼ اؿ كرياض الجنة، نسريف،بالشمس كالزىر كالككاكب، النسيـ، اؿ

حالة اليأس التي اعترت  كبالمقابؿ نجد  الفرح أحيانا كالحزف أحيانا أخرل،لييبدمطبيعة اؿ
: البعاد كاليجر كالفراؽ كتتجمى فيالشاعر بسبب 

 

                              
 .12، 11 ابف زيدكف، الديكاف، ص(1)
 .11المصدر نفسو، ص( 2)
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     مخطط تنازلي

ـى  اػػػػػيىًئٍسفى  قىدٍ   كقػعىكىاًرضي  تيٍسًمينىا اليىأسى  لنيػػػػرى  كيٌنا ا ػػييٍغًريفى  ٍلميأسً  اػػػػػفى

ًبف ًبٍنتيـٍ  ا ا،ػػػػٌ كى نىا  تٍ ػػػػػػاٍبتىؿٌ  فمى كىاًنحي ،ػػػػػإليؾي  كقىان شى        جى ؼٌ  كىالى  ـٍ ا ػػػمآًقيفى  تٍ ػػػجى

فى  ـٍ ػػػػتينىاًجيؾي  ًحيفى  ادي،ػػػػنىؾى  اًئري مى مينىا   يىٍقًضيػػػػاضى  اػػتأٌسيفى  لىٍكالى  اأٍلىسىى عى

اؿ ـي  تٍ ػى حى كىانىتٍ ،   سيكدان  دىتٍ ػػػػػػػػػفىغى  ا،ػػػػػأىيىاميف ًلفىٍقًدكي ـٍ  كى  (1)ينىاؿً لىيا ًبيضان  ًبكي

مف خالؿ ىذه المرحمة يمكف مالحظة الحالة النفسية التي تدؿ عمى االسترخاء بسبب 
 ،خمكد الحب ليأس الذات الشاعرة رغـ تشبثيا بالماضي الذم ال تكاريو سحب الحاضر

: كيمكف تمثيؿ ىذا التحكؿ مف خالؿ المخطط اآلتي

 (اليأس، الحزف)شدة التأثر

 (البعد)                                  تكتر عاطفي

 

 

االمتداد الزمني   

        

 

 

                              
 .12، 11 ابف زيدكف، الديكاف، ص(1)
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: العاطفي  المحكر/ ج

كىك يشمؿ المرحمتيف السابقتيف، كفيو يتـ التحكؿ العاطفي، كتعد ىذه المرحمة 
ذم يعرؼ معنى اليقظة، كما أف مرحمة المحكر اؿضركرية لمذات ألنيا تمثؿ العامؿ 

 كالنفس الممثمة لمعالـ التكاصمي، فدكر الشاعر ىك دكر المشتاؽ ر، الشعكىامثؿمالعاطفي 
 الذم يزكده إحساسو بالقدرة عمى تخيؿ مشيد المكت دكف الكصكؿ إلى الرغبة المتمثمة في

 فالحب بمثابة محرؾ زكد الشاعر بأحسف المشاعر كاالنفعاالت، إنيا (1).لقاء الحبيب
أجمؿ المحظات، ىك امتالء عاطفي  يقابمو في الحاضر فراغ عاطفي، ىي متضادات 

ناقضات رسمتيا آىات الشكؽ كالحزف، إنو اليأس كاألمؿ، إنو الجكل كالقرب، ىك تـك
، لقد أدت ذات ابف زيدكف دكرىا العاطفي مف ...الصبر كالشكؽ، ىك الضحؾ كالبكاء

رادة صكب المكضكع المرغكب فيو، فيي بيذا تتمتع  اإلااستمزمتوخالؿ الكفاءات التي 
بكظيفة تركيبية ساعدتيا عمى بناء مكضكع جمالي يتناسؽ مع العالـ المتكاصؿ الذم 

 القصيدة الجيدة ىي بدكرىا صكرة جيدة كأصؿ جكدتيا » ألف؛ككنتو المغة الجمالية لأللفاظ
فدكر المحكر العاطفي تجمى في األعذار التي قدميا ابف زيدكف لكالدة، (2)،«شكميا الظاىر

فيك يعاتبيا كيمكميا تارة، كيعطييا األعذار تارة أخرل، ىك تكافؤ ذاتي لتحقيؽ الرغبة 
. المتمثمة في الكصاؿ كالمقاء

فى  اػػػػعىفٌ  ـٍ ػػػػػنىأيىؾي  كاػػػػتىٍحسىبي  ال ـى  فٍ إ  اػػػػػييغىٌيري ا ػػالميًحٌبيفى  النأمي  رى ػػٌ غىي اػػػػطىالى

ـٍ  دالن ػػػػبى  كىاانىاػػػػػػأهٍ  بتٍ ػػػػػػطىؿ اػػػـى  كاهلل رىفتٍ  كال،   ًمٍنكي ـٍ  اٍنصى ا ػأىمىانيفى  عٍنكي

                              
 .89ألبي فراس الحمداني، ص" أراؾ عصي الدمع"  ينظر ليندة عمي، اشتغاؿ العكاطؼ في قصيدة (1 )
 .59 أحمد مداس، دراسة إجرائية في آليات التأكيؿ كحدكده كمستكياتو، ص(2)
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ميالن فىمىا اٍستىعىٍضنىا  ٍنًؾ يىٍثًنينىػػػػػػاا كىالى  يىٍحًبسينػىا      ٍنؾً ـً خى بيبنػا عى (  1)ٍستفىدنىا حى

: االنفعاؿ/د

كىي مرحمة لصيقة بالذات كالجسد، كلمتعرؼ عمييا البد مف معرفة خصكصياتيا التكترية، 
فيك يجمع بيف اإلدراؾ الداخمي كاإلدراؾ الخارجي  » الذات مففالجسد بمثابة جزء 

كحضكره يككف قكيا في اإلحساس لما يالحظ عميو مف تغيرات جسدية أحست بيذا الذات 
.«بعد التحكالت التي جرت في المرحمة السابقة 

(2) 

 :فيأف مفرداتيا تعكس ذات الشاعر، كما " أضحى التنائي" كالمالحظ في قصيدة

ـٍ  ًحيفى  نىكىادي، اًئرينىا تينىاًجيكي مى مينىا يىٍقًضي     ،ضى  (3)اػػػػػتأٌسيف لىٍكالى  األىسىى عى

مات أخرل تحيؿ إلى ذات ثانية كىي الحبيبة، التي عبر الشاعر عف شعكره سيىناؾ 
نحكىا مف خالؿ كصفيا، كىذا الكصؼ كسيمة لتغيير الحالة النفسية كاالنتقاؿ مف مرحمة 
الشدة االنفعالية إلى نكع آخر مف االسترخاء العاطفي الذم يظير مف خالؿ ربط الجسد 

باإلحساس، كاختالؼ ىذه الشدة االنفعالية يختمؼ مف شاعر إلى آخر عمى حسب 
د عمى كصؼ الحبيبة كصفا حسيا تـالغرض، كالغزؿ العفيؼ الذم تنتمي إليو القصيدة يع

يطغى عميو كصؼ الحب الركحي، ألنو يتحدث عف الشكؽ، الفراؽ، األلـ، الصبر، 
الذات  بدكف العبارات »المقاء مع الحبيبة كىذا لشدة التعمؽ كما أٌف أمؿ الحنيف، المكعة، ك

                              
 .10 ابف زيدكف، الديكاف، ص(1)
 .112عبد اهلل العشي، ص: لػ" مقاـ البكح" تسعديت بف أحمد، تأكيؿ البينة العاطفية في (2)
 .10 ابف زيدكف، الديكاف، ص(3)
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يمكف ليا أف تعبر عف العاطفة التي تحركيا فيي تعمـ أنيا تحب كفي حالة  الجسدية ال
 (1) .«تككف في غضب كال خكؼ تيظير حبيا كال غضب أك خكؼ لكف ال

إف شدة اإلحساس تأخذ الجسد إلى تغيرات قد تككف في المالمح كاحمرار الكجو، 
  ....الضحؾ، البكاء،

،ػػػػًبقيٍرًبوً  أيٍنسان   اػػػىػػػػػػفػييٍضًحؾي  ؿى ازاـ الذم افى ػػػالـز أفَّ  ا ػػػػػػييٍبًكيفى  ادى ػػػػػػػػعى  قىدٍ  ـي

ا كىاٍنبىتٌ   اػػػبأٍنفيًسفى  كدان ػػػػػػػػػػمىٍعؽي  كىافى  ما ؿٌ ػػفىانحى   ا ػىػػػػػػػػًبأٍيًديف كالػػػمىٍكصي  كىاف مى

ًبف ـٍ ػػػػػي ًبٍنت ا ا،ػػٌ كى كىاًنحيفى  لتٍ ػػػػابتى  فمى ، شىكقىان   اػػػػػػجى ـٍ ا ػػػػػػػػػػػػى مآًقيف تٍ ػػػجؼٌ  كال إليكي

ا كاهلل ـٍ ػىػػػػػػػػػػب اػػػػػػػأٍىكااف بتٍ ػػػػػػطىؿ مى رىفتٍ  كال دالن  ًمٍنكي اًنيفى  ػػػـٍ عنؾ انصى ا ػػػػػأىمى

مىى لىكٍ  مىفٍ    اػىػػػػػػػػػتىًحٌيتف غٍ ػػػبىؿٌ  اػػػػالصَّبى  ـى ػػػػػنىًسي كيىا ا ػييحييفى  كىافى  حٌيا البيعدً  عى

ًرقان  قي ػػػػػصاغى  أك ـً  ًمفٍ   قي ػػػػػػػان كتكَّجى ػػػمىٍحض كى ا ػػػػفى ػكتىحسي إٍبداعيا الٌتبر نىاًص

ا ػػػػػػػػًليفى  البيرىل قي ػػػكأدمىتٍ  العيقيكًد، تيكـي   ةن،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىفاًىي قي،ػػػػػػ دىتٍ  أكدى ػػػػػػػػتى  ذاإ

اًييفى  إالٌ  اػىػػلىو ٌلىػػتىج ما ؿٍ ػػػػى ب   قػػػػأىًكٌمت في ًظئرنا الشمسي  لىوي  تٍ ػػػػػكىاف ا ػػػػػػػػػأحى

ا ػػػػػػػػػػػػػكتىٍزًييفى  ذناػػػػتىٍعكم الكىكاًكب زيٍىري   ق،ػػػػػكٍجنتً  ػػػػػفً صىح ًفي أيثبتىٍت، كأٌنما

ٍكضى  يا ٍردان، ا ػػػػى لكىاًحظىف تػى أجف طالىما ةن ػػػػػػرى الهي  كى ا ػػػكنىٍسريفى  غىٌضان  الصبىا جى

ا ػػػػػػػرىتىٍمًقيفػػػػػالٌصب اػػػػػػػكأخذف مىكتكبةن    سيكارن  كلنػٌ اؿ ٍكـى ػمى  األىسىى، اػػػقىرٍأفى  إٌنا

ٍنيىؿً  دؿٍ ػػػػػػػػػػنىـ فمـ كاًؾ،ػػػػقى  أٌما فٍ  شيٍربان   قػػػػًبمى  (1)اػػػػػػفييظًميف اػػػى ييٍركيف كىافى  كىإا
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: 2 بالمتمقي الذات1 يمثؿ عالقة الذاتدكؿ اآلتيكالج

 (كالدة)ذات المتمقيذات الشاعر 
- ناعينا- يبكينا- أضحى التنائي

- أنفسنا- انحؿ- نغص- تساقينا-يضحكنا
– يئسنا – نتقمد – نككف – انبت  أيدينا 

-ايامنا- جفت مآقينا- يغرينا- تسمينا
- فمـ نعدؿ– بمغ - قرأنا-طمبت- جنينا

 .يكفينا- تميينا- نخفييا- تركنا الصبر

- يرجى تالقينا- يخشى تفرقنا- أنسا بقربيـ
- نأيكـ عنا يغيرنا- شكقا إليكـ- تقركا

- ياحياة تممينا بزىرىا- انصرفت أمانينا
- دكمي عمى العيد- أنت كككبة- ياركضة
- تبذلي صمة- بدر الدجى- أكلي كفاء
 .نمقاكـ - بدر الدجى- صبابة بؾ

األفعاؿ التي تدؿ عمى شدة انفعاؿ الشاعر، فيك يصؼ مجمكع يبيف الجدكؿ 
أنيارىا، كمسؾ مف حبيبتو معتمدا عمى حسو المرىؼ الممتزج بجماؿ الطبيعة األندلسية 

 تعمؽ كصؼ الشاعر كىك معتمد عمى االنفعاؿ ، كما جنة اهلل فكؽ األرضفييتربتيا، 
«قضية شخصية ذاتية»الذم يعد

فراؽ تسبب فيو إلى مشاطرة كالدة حبو آلت ألف ، (2)
ستقبال ـاسترجاع عبؽ األياـ الماضية أصبح حاضرا ك الدىر كالزمف ؼكف كالحساد، شالكا

، لكف ىذا الييثني مف عزيمتو، بؿ كؿ فعؿ استثمر في المدكنة داللة عمى في حياة الشاعر
 :    التشبث كالتمسؾ ، كعميو جاء المخطط االنفعالي لمذات دائما في تضاعؼ كمنو

                                                                                         
 .11- 9 ابف زيدكف، الديكاف، ص(1)
 .115عبد اهلل العشي، ص: لػ" مقاـ البكح"  تسعديت بف أحمد، تأكيؿ البنية العاطفية في ديكاف(2)



 البف زيدكف" أضحى التنائي" الفصؿ الثاني        اشتغاؿ األىكاء كالعكاطؼ في قصيدة

 

83 
 

 مخطط التضخـ

 (قكة العاطفة)تضخـ     (مستمرة) الشدة

 

         االمتداد

 

      

:  التيذيب/ق 

كىي مرحمة تعتبر بمثابة خاتمة المسار العاطفي كىي جانب ميـ في تككيف الذات 
كـ األخالقي، إذ يشمؿ المظير التكترم الفردم كالثقافي  العاطفية، كالتيذيب ىك الحى

مف المسار العاطفي لمذات، كمدل ابتداء لمعاطفة، فالبعد األخالقي في الخطاب يتطكر 
 العكاطؼ، كتقييـ الذات الشاعرة ىك تقييـ تجاهة المباشرة أك غير المباشرة القابممارسة الر

 لشخصية الشاعر الذم يتمتع بكفاءة كبيرة سمحت لو بتحقيؽ التفاعؿ العاطفي الداخمي،
عرؼ كيؼ يتـ التنقؿ مف مرحمة اليقظة العاطفية إلى التيذيب المتمثؿ في تطيير ألنو 

. النفس، كتجاكز مطالبيا الجسدية 

لجأ الشاعر إلى التحدث عف مشاعره  كرغبتو في استرجاع أياـ الكصؿ، كما 
، كىنا تغمب الثقافة  لمطرؼ اآلخركالرغبة الممحة في المقاء مع الحبيبة بكؿ تكدد كاحتراـ

االجتماعية التي حكلت نفسو إلى نفس ضعيفة أحيانا، كقكية لصبرىا أحيانا أخرل، 
: بمعاناة الشاعر الداخمية كاألبيات التالية تكحي

ـٍ تىٍبذًلػػػػي ًصمىةن فىالٌطٍيػػػؼي ييٍقًنعنىػػػػػػا، كىالٌذٍكػػػػػير يىٍكًفينػا ٍف لىػػػػػ فىػاءن، كىإا   أىٍبًكػػي كى

في         كابً  كى ا ػػتيكليفى  ًزلتً  ما التي األيادم، ًبيضى        قػػػػبً  عتً ػػشىؼى  إف مىتىاعه، الجى
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 مخطط الخمكد

ميٍ         ـي ػػػػػسى  اػػػػمفٌ  ؾً ػػػػعى بىابى       ٍت ػػػػمػػػػبىؽ ما اهللً  ال    اػػػػػػػػػفىتىٍخًفيف ا،ػػػػػػنيٍخفيوى  بؾً  ةه ػػػػػػػصى

ـٍ  اٌلمقاءي  امى الٌدفٍ  ًفي عىزٌ  قد كافى  إفٍ         ٍشرً  ؼً ػمىٍكؽً  في       ًبكي  (1)تىٍمقيكنىػػػػػػا كى  نىمقىاكيـ الحى

 نجد أف ينتيي، كبيذا لتكتمؿ رحمة الذات مع أمؿ المقاء األخركم، ألنو لقاء دائـ ال
ضعفو الذم يأبى مف خاللو تجسيد بو  يعطي لنفسو أمال في لقاء أبدم، يكسر الشاعر

رغبات النفس الطاىرة، فيك يحاكؿ عدـ الخركج مف دائرة القيـ المفركضة مف قبؿ 
 ، كالمخطط التالػػي يكضػػػػح سككف اءػػػػكرة دائما تكحي بالنقاكة كالصؼػػػػع، لتبقى الصػػػػالمجتـ

 .العاطفة كمنو سككف الذات رغـ الشكؽ المتضاعؼ

 الشدة            

 (فقداف األمؿ)        قيمة سمبية 

 

              االمتداد الزمني

 

 مع األنا، فيي مصدر ًىيح فاعمية اؿٍ ضيكالذم مخطط كفيما يأتي نكرد ىذا اؿ
، الصبابة، األمؿ، المكدة، ىي النسيـ، الظمأالنشكة كالضحؾ، الشكؽ ، كالبكاء، الصبر، 

الصباح، كميا صكر شعرية تشير إلى الحالة النفسية لمشاعر التي تممؤىا النشكة الركحية 
التي تعمؿ عمى تجسيد االنفعاؿ ككسر  (كالدة) مرأةق اؿرالنابعة مف إحساس صادؽ مصد

حضكر ذات كاحدة، لذا لجأ الشاعر إلى لغة شعرية ذات عمى رتابة الكينكنة، فيي تعمؿ 

                              
 .12، 11 ابف زيدكف، الديكاف، ص(1 )
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ف تىحقؽ مف خالؿ رمكز كدالالت تعمؿ عمى تغير مزاج الذات التي تسعى إلى تكاز
 .المخطط الشعكرم، كبالتالي تنظيـ التركيب العاطفي لمخطاب

 

 

كما أف العالمات الدالة عمى العكاطؼ في القصيدة كثيرة، عممت عمى انسجاـ 
ثرائو بشكؿ كاؼ ليصنؼ ضمف المدكنات التراثية التي تحمؿ دالالت حديثة  النص، بؿ كا 
تبقييا حية تستنشؽ بيا عبؽ التالحـ بيف الماضي كالحاضر بمناىجو كآلياتو التي تتحدث 

ماسعت إليو سيمياء العكاطؼ كالتي »مع الخطاب الستنطاؽ المغة كمحاكرتيا، كىذا 
«حاكلت إيجاد طريقة تتعامؿ بيا مع الركح كتتعرؼ عمييا في الخطابات 

ألنيا دائمة (1)
 .البحث عف اآلثار المعنكية كالجسدية
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    تفاعؿ األنا مع األنت 

 

 

 

 

حالت لفقدكـ 
 أيامنا

تفاعؿ األنا                      
 مع اٍلًيي

 يرجى تالقينا

إنا قرأنا 
 اليأس

ياحياة تممينا 
 بزىرتيا

يئسنا فما 
 لميأس يغرينا

ما طمبت 
 أىكاانا بدال

شكقا إليكـ 
 كالجفت مآقينا

صبابة بؾ 
 نخفييا

أبكي كفاء 
ف لـ تبذؿ  كإا

بكـ بيضا 
 ليالينا

أخذنا الصبر  
 تمقينا

 قد عاد يبكينا
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 (1 )(كالدة  )ًىي مـ اؿٍ  (ابف زيدكف) مخطط تكضيحي لتفاعؿ األنا

مف خالؿ ىذا المخطط نالحظ تفاعؿ ابف زيدكف مع كالدة التي يرل فييا اآلتي، ألنيا 
.ذكرل الماضي كأمؿ المستقبؿ
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 الخاتمػػػػػػػػػػػػػػػػػة
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     أفضت ىذه الدراسة التي حاكلت فييا اإللماـ بجكانب خاصة بالسيمياء السردية  

 :األىكاء كالعكاطؼ،  إلى استخالص النتائج التالية كسيمياء

يمكف اعتبار العكاطؼ كأىـ عنصر منتج لمداللة، ألنيا بمثابة الجسر الذم تٍعبير  -
منو األحاسيس كالمشاعر، فيي ىـر األساس، قمتو ىي الدراسة السيميائية لتحميؿ 

العكاطؼ كقاعدتو ىي الخطاب؛ ألف سيمياء األىكاء كالعكاطؼ تيتـ بدراسة 
الظكاىر التي ليا عالقة بالعاطفة كالتأثيرات النفسية التي تخضع ليا الذكات 

 .خاصة فيما لو عالقة بإنتاج الخطابات
أف سيمياء األىكاء، كانت بعيدة عف الفمسفة مف حيث آلياتيا، فيي تيتـ  -

بالدالالت، كتعطي مفاىيـ جديدة لمصطمحات مقترنة بسميائية األىكاء منيا، 
 .... المزاج، التكتر، الصالح، الطالح، االنفعاالت، المخطط العاطفي، المآؿ

سيمياء األىكاء كالعكاطؼ مف خالؿ مخططيا العاطفي أك اليككم تمر بمراحؿ يتـ  -
مف خالليا الكشؼ عف عاطفة معينة مف خالؿ مخططات تعتبر مف أىـ 

 .إجراءاتيا خاصة المخططات التكترية لمنص
نالحظ مف خالؿ الخطاطة اليككية لمنظاـ العاطفي كجكد مرحمة التيذيب التي  -

تعتبر ممخصا لمسار الذات، ألنيا تخضع لميزاف التقييـ سكاء بالسمب أك اإليجاب 
كـ، كىك حكـ اجتماعي كثقافي بحسب ثقافة  كىنا يتجاكز الفعؿ مستكاه ليخضع لمحى

 .ذاؾ المجتمع

" أضحى التنائي"كمف خالؿ تطبيؽ ىذا المنيج في دراسة أىكاء كعاطفة قصيدة 
 تكصمت إلى نتائج  البف زيدكف كبالرغـ مف تباعد المسافة بيننا كبيف العصر األندلسي،

 : مف أىميا
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الشعر القديـ يمكف إخضاعو إلجراءات حديثة الدراسة، كىذا مف خالؿ فيـ أىـ  -
 .قيمو الفنية كالجمالية التي ال تزكؿ

النص الشعرم التراثي يمكف مجاراتو مع التفكير الغربي، كلكف بأسس معرفية تفيد  -
 .أدبنا كتراثنا العربي كالقصيدة قيَّمت نفسيا بنفسيا

ذات الشاعر بمثابة خزاف لمعكاطؼ ألنيا اعتمدت عمى المغة العاطفية التي تعتبر  -
 بمثابة حمقة كصؿ بينيا كبيف االنفعاالت التي مثمتيا الحالة الشعكرية المتجمية في 

 .الخطاب الشعرم -
استخداـ الشاعر المغة الشعرية التي كظفيا تكظيفا ىاما، أضاء الجانب الخفي  -

لشعكر الذات، كمنيا ما تجمى في المستكل السطحي كالعميؽ، كخاصة الخياؿ 
المرتبط بالطبيعة التي لعبت دركا ميما في تجسيد األحاسيس كالتفاعؿ الذم يكحي 

 .برقة المشاعر
رافؽ الذات الشاعرة مخططات تكترية، كداللة عمى تنكع االنفعاالت اليادئة التي  -

تخفي كراءىا الصبابة كالمكعة كالرغبة في المقاء، كىذا ما تـ تجسيده مف خالؿ 
أما المخطط التنازلي فقد كضع العاطفة . المخطط التصاعدم، كمخطط التضخـ

في ميزاف السككف بسبب اليأس، كفقداف األمؿ الذم جسده مخطط الخمكد، كىنا 
 .تظير ثقافة الشاعر الذم عاش في بيئة عربية إسالمية

كجدت أف القائـ بالفعؿ في القصيدة ىك الذات العاممية التي كانت تتحدث بصفة  -
المخاطب الجمعي، لعكامؿ منيا البيئة الراقية التي عاش فييا الشاعر، إضافة إلى 

 .المكانة التي حيظيت بيا كالدة في قمب شاعرنا
كيمكف تقييـ عكاطؼ الشاعر مف خالؿ قصيدتو التي قيمت نفسيا، فيي تحمؿ  -

انفعاالت ىادئة، أحاسيس راقية، تكترات متذبذبة بسبب البعاد، لكنيا سعيدة بأمميا 
 .الجمع بيف الذاتيف في المقاء األخركم
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السيمياء السردية تيتـ بالفعؿ كتيمؿ الذات كالكينكنة، كعميو يمكف اعتبارىا المبنة األساس 
إلرساء دعائـ سيميائيات جديدة كما فعمت مع سيميائيات األىكاء فيؿ ليا أف تيتـ بذكات 

كأفعاؿ الصـ البكـ؟ 



  

 
 

 

 

 المالحػػػػػػػػػػػػػػؽ      
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ى الٌتناًئي"قصيدة   "أٍضحى

ى اٌلتنىائًػػػػػػػي بىديػػػػػػػالن ًمٍف تىدىاًنينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  أىٍضحى

نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٌبحى ٍبػػػػػػحي الٌبيًف صى ػػػػػافى صي قىػػػػػػػػػػػػػٍد حى  االَّ كى

ـي   ٍبًمػػػػػػػػػػػػػػػػغي اٍلميٍمًبسينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًباٍنًتزاًحًيػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػٍف مي  مى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى الٌذم مػػػػػػػػػػػػازاؿ ييٍضًحكينىػػػػػػػػػػػػا  أىٌف الٌزمى

ٍيػػػػػػػظى اٍلعػًػػػػػػػػػػػدىا ًمٍف تىسىاًقينىػػػػػػػػػػػا اٍليىكل فىػػػدىعكا  غى

ٍعقيػػػػػػػػػػػػػكدنا ًبأٍنفيسنػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػافى مى اكى ػػػػػػػػػػػػػػػؿى مى  فىاٍنحى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تىفيٌرقينىػػػػػػػػػػػا  ا ييخشى مى قىػػػػػػػػػػػػػػػػٍد نىكيػػػػػػػػػػػػكفي كى  كى

اًديكيػػػػػػػػػػػػػػػـ لىـ نيعًتٍب أىعى  يىالىيػػػػػػػػػػػػػػػػتى ًشٍعػػػػػػػػػػًرم، كى

ـٍ  فىػػػػػػاءى لىكيػػػػػػػػػػػػ ـٍ إاٌل الكى ـٍ نىٍعتىًقػػػػػٍد بىٍعدىكيػػػػػػ لػػىػػ
سػػػػػػػػدو  ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى ًذم حى ٌقنػىػػػػا أىٍف تيقٌػػػػػػػيركا عى  مىاحى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (مف ديكاف ابف زيدكف)

ػػػػػٍف ًطيػػػػػًب ليؽٍ  نىػػػػابى عى  اًفينػىػػػػػػػايانػىػػػػػػػػا تىجى كى

ـى ًبنىا ًلٍمحيػػػػػًف نىاًعينىػػػػػػػػػػػػا ًحيػػػػػػػػػػػػػػفه فىقىػػػػػػا
1 

يىٍبمنىػػػػػػػػا  ٍزنػػػػنا مىعى الٌدٍىػػػػػػًر الى يىٍبًمػػػػػػػػػػػػػػػػى كى  حي

اىد ييٍبًكينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ـٍ قىػػػػػػػٍد عى ػػػػػػا ًبقرًبيي  أيٍنسن

 بػًػػػػػػػػػػػأىٍف نىغػػػػػػػػػػػػٌص فىقىاؿى الٌدٍىػػػػػػػػػػير آًمينىػػػػػػا

ػػػػػػكالن ًبأيًديىنػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػافى مىكصي اكى كىاٍنبىػػػتى مى
2 

ًقينىػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػى تىالى ا ييرجى مى  فىاليىػػػػػػػػػػػػػػٍػكـى نىٍحػػػػػفي كى

ظنا ًمػػػػػفى العيٍتبى  اًدينىػػػػػػال ىىٍؿ نػىػػػػػػاؿى حى  3أىعى

يػػػػػىرهي ًدينىػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ـٍ نىتىقمٌػػػػػٍد غى لىػػػػػػػػػػػػػػػ رىٍأيػػػنػا كى
كا كىاًشحػػػػنػا ًفينىػػػػػػػػػػػا ًبنىػػػػػػػا، كىالى تىسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري

4 
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ػػػػػػػػػػػػػػػػوي   كيٌنػػػػػػا نػىػػػػػػػػػرىل اليىػػػػأسى تيسًمينىػػػػػػػػػػػػػػا عىكاًرضى

نىػػػػػػػػػػػػػػا كاًنحي ػػػػػػا اٍبتىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت جى ًبنىػػػػػػا فىمى  ًبٍنتيػػػػػػػـ كى

نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اًئري مى ـٍ ضى ػػػػػػػػػػادي ًحيػػػػػػػػػػػػفى تينىاًجيكيػػػػػػػػػ  نىكى

الىػػػػػػػػػػػػٍت ًلفيقدكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍـ أىٌيامينىػػػػػػػػػػػػػػػػػا فىغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتٍ   حى

ػػػػانًػػػػػػػػػػبي الًعيػػػػػػػػػػػػػػػػًش طىمػػػػػػؽه ًمػػػٍف تىألُّفنىػػػػػػػػػا  إٍذ جى

ػػػٍػرنىػػا فينيػػػػػػػكفى الكٍصػػؿ ًدانىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  ذا ىىصى  كىا 

ػػػػػػػػػػػا ٍيػػػػػػدى الٌسػػػػػػػػػػركًر فىمى  ًلييسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽى عىٍيدكػيػػػػـ عى

نىػػػػػػػػػػػػػػػػػاكتٍحًسبػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الى  ـٍ عٌنػػػػػػػػػػا ييغٌيري  ا نٍأيكيػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كىاهلل مىا طىمبىػػػػػػػػػػٍت أىٍىكاؤنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدالن 

ػػػػػاًرم البىػػػرًؽ غػىػاًد القىصػػػػػػػػػػرى كىاسًؽ بػًػوً    يىا سى

 

 

 

 

 

 

 

ا لميىػػػػػػأًس ييغًرينػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قىػػػػٍد يًئٍسنىػػػػػػػػػػػػػػا فىمى كى
1 

آًقينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٍفػػػػػػػػػػػٍت مى  شىٍكقػػػػػػػنا ًإليكيػػػػػػػػػػػـ كىال جى

ػػػى لىكالى تأسيػػػػػػػنػػػػػػػػا مينىػػػػا األىسى  2يىٍقًضػػػػػي عى

كىانىت ًبكػيػػػػػـ ًبيضػػنػػػػا لىياًلينػىػػػػػػػػػػػػػا سيػػػػػػػكدنا كى
3 

اًفينىػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػاؼو ًمف تىصى مٍربػػىػػعي اٌلميك صى  كى

اًشينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نينىػػػػػػػا ًمنػػٍػػوي مى ًقطىافييػػػػػا، فىجى
4 

ياًحينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كينتيػػػػػػػػػػػػػـ أًلٍركاًحنىػػػػػػػػػػػػػػا إاٌل رى

ػػػػػػا غٌيػػػػػػػػىر الٌنػػػأمي الميًحبينىػػػػػػػػػػػػػػػا  !أٍف طىالمى

اًنينىػػػػػػػػػػػػا   ًمنيكػػػـ، كالى اٍنصرفػىػػػػػت عٍنكيػػػػػػـ أىمى

دَّ يٍسًقينىػػا ػػػٍرؼى اليىػػػػكل كىالكي مىٍف كىافى صى
5 
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 كىاسػػػػػػػػػأٍؿ ىينػىػػػػػػػػػػػػػػػاًلؾ، ىىٍؿ عٌنػػػػػػػػى تذكُّرنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

بىػػػػػػػا بمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍغ تىحيتنىػػػػػػػػػػػػا  ـى الصِّ يىػػػػػػػػا نىسيػػػػػػػػػػػػػػػ  كى

فػػػػػػػػػػػةن   فىيىػػػػػػٍؿ أىرىل الٌدٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىر يىقًضينىػػػػػػا ميسىاعى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأهي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌف اهلل أٍنشى ، كى ًبيػػػػػػػػػػػبى ميمؾو  رى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  ًرقنا مٍحضػػػػػػػػان، كتىكَّجى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كى اغى  أىٍك صى

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن، فاىو  إذىا تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌكدى آدتٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي، رى

 كىانٍت لىػػػوي الٌشمػػػػسي ًظئػػػػػػرنا ًفي أىًكٌمتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو،

ٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًف كٍجنتًػػػػػػػػػػػوً   كىأٌنمػػػػػػػػػػػا أيٍثًبتػىػػػػػػٍت، في صى

فػػػػػػػػػػػػنا، ـٍ نكػيػػػػػػػػػػف أكفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءهي شىرى  مىاضٌر أٍف ل

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أٍجنػػػػٍت لىكاًحظىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػةن طىالمى يىارٍكضى
ٌمٍينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًبزٍىرًتيػػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا،  كياحيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةن تمى

 

 

 

 

 

 

ًإلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا، تػىػػػػػذُّكريه أىٍمسػػػػػػػى ييعًنينىػػػػػػػػا؟
1 

مىى  البُّعػػػػًد حيػػٌػػػػا كىافى ييحيينىػػػػػػا  مىٍف لىك عى

ٍف لىػػػػػػػـ يكيف ًغٌبػػػػػػػػػػػػػػػػان تىقىاًضينىا ًمنػػػػػػػػوي، كىا 
2 

ػػػػػػػػاءى الكرىل ًطينىػػػػػػػا قػػػػػػػػٌدر ًإنشى  ًمسكػػػػػػػنػػا، كى

تىٍحًسينىا  3ًمػػػػػػػػػػٍف نىاًصًع التٌبػػػػػًر إٍبداعػػػػػػػػان كى

تٍػػػػػػػػػػػػػػوي البيػػرل ًلينىا تػػػيػػػػػػكـي العيقػػػػػػػػػػكًد، كأٍدمى
4 

ايينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اتىجػػػػػػػػػػػػٌمى لىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًإاٌل أىحى بىٍؿ مى
5  

تٍزيينػىػػػػػػػػػػا  زيىػػػػػػػري الكىكاكػػًػػػػػػػػًب تٍعكيػػػػػػػػػػػػػػػػػذنا كى

ػػػػػػػػػاؼو ًمػػػػػػٍف تكىاًفينىػػػػػػػػػػػػا؟ ػػػػػػكٌدًة  كى ًفي المى  كى

بػا غٌضػػنا كنىٍسًرينىا  كٍردنا جػىالهي الصِّ
كبػػػػػنا، كلىػػػػػػٌذاتو أفىاًنينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ميننػػػػػػى ضيري
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تًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو،  ارى طٍرنىػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػٍف غىضى يىانىًعيمػػػػػػػػػػػػنا خى  كى

ػػػػػػػػػػػػػػةن، تىٍكًريمى  لىٍسنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نيسًميػػػػػػػػػػػػًؾ إٍجػػػػالىالن كى

ا شيػػػػػكًرًكًت ًفي ًصفىػػػػػػػػػػػػػةو،  إذا انفىػػػػػػػػػػػػػػػىردًت كمى

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد أيبًد لنىػػػػػػػػػػػا، ًبسٍدرًتيىػػػػػػػػػػػػػػا ٌنػػػػػػػػػػػػػػةى الخي  يىاجى

ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي ثىاًلثينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ـٍ نىبًػػػٍت، كىالكى  كىأىٌننىػػػػػػػػا لىػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػافى قىػػػػٍد عٌز ًفي الدُّنيىا اٌلمقاءي ًبكيػػػػػػػػػػػػـٍ   إٍف كى

ػػػاًء يٍكتيمنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اًطػػػر الٌظممى  سػًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌراف ًفي خى

 الىغىٍركى ًفي أٍف ذكٍرنػىػػػػا الحيزفى حيػػػػفى نىيػػػػػػػػػتٍ 

ػػػػػػػى، يػػػػػػػػٍكـى الٌنػػػػػػكىل سيػػػػػػػػػػػػكرنا  إنػَّػػػػا قىرٍأنىػػػػػػا األىسى

ـٍ نىعػػػػًدٍؿ ًبمٍنيىًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػىػػػػػػػػػػػػػػػػكىاًؾ، فىمى  أمَّ

 

 

 

 

 

 

 

بنىػػػا ذىيمىو حينىا ػػى، سحى ٍشػػػػػػػػػػي نيٍعمى ًفي كى
1 

ػػػػػٍف ذىاؾى ييغًنيػػػػػػػػػنػىا قىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدريؾى الميٍعتمي عى  كى

تٍبييًػػػنىػػػػػػػػػػا احػػػنا كى  فىحٍسبينىػػػػػػػػا الكٍصػػػؼي إيضى

كًغٍسمينػىػػػػػػػػػا قيكمػػػػػػػػػػػػػػنا ى كىالكىٍكثىػػػير العىػػػػػٍذبي زى
2 

كىالٌسٍعػػػػيد قىػػػػٍد غىضَّ ًمف أىٍجفػػىاًف كىاًشينىػػػػػػػػا
 

تىٍمقيكنىػػػػػػػػػا شًر نىٍمقىاكيػػػػػػػػػػػػػـ كى ٍكًقػػػػػؼ الحى  ًفي مى

 حتَّػػػػى يىكادى لٌسػػػػػػػػػػػػػػافي الٌصبػػػػػػًح ييفًشينىػػػػػػػػا

ترٍكنىػػػػػا الٌصٍبػىر نىاًسينا عٍنػػػػػو النػُّػػػػيى، كى
3 

ٍبػػػػػىر تىٍمًقينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٍذنىػػػا الصَّ ٍكتيكبىػػػػػػػػػػػةن، كىأخى  مى

كينػىػػػػػػا فىييٍظًمينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٍف كىػػافى يرى  شيػػػربػػػػػػػنا كىا 
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ػػػػػػاؿو أٍنػػػػًت كىٍككىبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  مى ـٍ نىػػٍجؼي أيٍفػػػػػػػؽى جى  لى

ػػػػػػػػػػػػٍف كىثىػػػػػػبو   كالى اٍختىيػىػػػػػػػػػػػارنا تىجنىٍبنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي عى

ثػػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ميشىٍعًشعىػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  ميػػًؾ إذا حي ػػػػى عى  نىٍأسى

اًئمىنىػػػػػػػػػػػػػػا  الى أكػػػػػػؤيسي الػػػٌراًح تيٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدم ًمٍف ًشمى

ا ديٍمنػػىػػػػػػػػػا، ميحاًفظػػػػػػػةن، مىى العىيػػػػًد، مى  ديكًمي عى

ًميػػػػػػػالن مٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ يحًبسيػػػنا ػػػػػا اٍستعىٍضنىػػػػػػػػا خى  فىمى

ػػػمًك مٍطمىعػًػػػػػػػػًو، بىػػػا نىٍحػػػكنىػػػػػػػػػػػػػػػػػا، ًمػػف عي  كلىٍك صى

ـٍ تىٍبػػػػػػػذيًلػػي ًصمىػػػػػػػػػػػػةن، ٍف لىػػػػػػػػػػػػػ فىػػػػاءن، كا   أٍبكػػػػػي كى

ٍف شىفٍعػػػػػًت بػػػًػو ػػػػػػػػكاًب متػىػػػػػػػػػػػػػػػػػاعه، كا   كًفي الجى

ػػػػػػػػػػػالـي اهلل مابًقيػىػػػػػػػػػػػػػػتٍ  ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ مٌنػػػػػا سى  عى

 

 

 

 

سىاًليػػػػػػػػػػفى عنػػػٍػػوي، كلػػـى نٍيجػػػػػػػػػػٍرهي قىاًلينىػػػػػػػػػػا
1 

مى كػػيػػػٍػرهو، عىكىاًدينىػػػػػػػػػػػػػػػا ػػدىٍتنػػػػػا، عى لكػػًػٍف عى
2 

ػػػػكؿي، كغٌنػػػػػانػىػػا ميغًنينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فينػػىػػػا الشَّمي
3 

، كالى األىكتىػػاير تيمًيينػػػػػػػػػػػػػػا ػػا، ارٍتيػػػػػػػاحو  ًسيمى

ا ًدينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػافنا كىمى ػػف دىافى إٍنصى ػػػير مى  فىالحي

ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ ييٍثًنينػػىػػػػػػػػػػا  كىالى اٍستفدنػػىػػػا حبىيبػػػػػػنا عى

ػػػػاًؾ ييصبىينىا  بػػىدري الػػػدُّجى لػىػـ يكػػٍف حاشى

 فىالٌطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼي ييقًنعينىػػػػا، كىالٌذٍكػػػػر يىٍكًفينىػػػػػػػػػا

اًزلػػًت تيكًلينىػػػا  بيضي األيػػػػػػػىػػػػػػاًدم، التػٌػي مى

بىابىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه بًػػًؾ نيٍخًفييىػػػػػػػػػا، فىتىخًفينىػػػػػػػػػػػػا صى
4  
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 تثبيت المصطمحات

 Immanence المحايثة
 Différenceاالختالؼ 

 Compétence discursiveالكفاءة الخطابية 
 Sémiotique Narrativeالسيميائيات السردية 

 Actionالفعؿ  
 Fonctionالكظيفة 
 Sujetالفاعؿ 
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 Destinateurالمرسؿ  
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 L’action sujetالعامؿ  
 Acteursالممثميف 

 Programme narratifالبرنامج السردم  
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 Manipulationالتحريؾ 
 Compétenceالكفاءة 
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 Syntagmatiqueنظاـ تركيبي 
 Paradigmatiqueنظاـ استبدالي 
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 Les schemas de Tensionمخططات التكتر 
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 Message رسالة

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

قائمة المصادر كالمراجـ 



  

103 

 

 .القر ف الكريـ بركاية حفص عف اإلماـ عاصـ بف أبي الكجكد -
 المصادر/ 1

 .(د، س)،(د، ط)ابف زيدكف، الديكاف، دار صادر، بيركت، -1
د، )ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، المكتبة العصرية، صيدا، بيركت، المجمد األكؿ، -2

 .2005، (ط
 المراجـ العربية/2

إبراىيـ محمكد، النقد األدبي الحديث مف المحاكاة إلى التفكيؾ، دار المسيرة، األردف، -3
 .2003، (د، ط)
 .247، ص1988، 1أبك حامد الغزالي، إحياء عمـك الديف، مركز األىراـ، القاىرة، ط-4
 .36، ص(س. د)، (ط.د)أحمد بف تيمية، أمراض القمكب كشفاؤىا، دار القاسـ، -5
أحمد مداس، دراسة إجرائية في آليات التأكيؿ كحدكده كمستكياتو، عالـ الكتب -6

 .2011الحديث، إربد، األردف ،
، 1أحمد يكسؼ، يتـ النص، الجينيالكجيا الضائعة، منشكرات االختالؼ، الجزائر، ط-7

2002. 
حسيف عبد الرحيـ أحمد رشكاف، عمـ االجتماع الخمقي، المكتب العربي الحديث، -8

 .2002، (د، ط)إسكندرية، 
، المركز الثقافي العربي (مف منظكر النقد األدبي ) لحمداني بنية النص السردمحميد-9

 .2000، 2البيضاء، ط ، الداررلمطباعة ك النش
خميؿ مرسي، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، مطبعة الجميكرية،  -10

 .1991، 1دمشؽ، ط
، 1رشيد بف مالؾ، السيميائيات السردية، دار مجدالكم، عماف، األردف، ط  -11

2006. 
، (د، ط)رشيد بف مالؾ، مقدمة في السيميائية  السردية، دار القصبة، الجزائر،  -12

2000. 
، منشكرات الزمف، الدار (مدخؿ نظرم)سعيد بنكراد، السيميائيات السردية  -13

 .2001، (د، ط)البيضاء، 



  

104 

 

سعيد بنكراد، السيميائيات مفاىيميا ك تطبيقاتيا، دار الحكار، الالذقية، سكريا،  -14
 .2005، 2ط
سعيد بنكراد، السيميائيات كالتأكيؿ، مدخؿ سيميائيات شارؿ ساندرس بيرس،  -15

 .2005، 1البيصاء، المغرب، ط تحديث الفكر العربي، الدار مؤسسة
شكرم عزيز الماضي، محاضرات في نظرية األدب، دار البعثة، قسنطينة،  -16

 .1984، 1الجزائر، ط
، 1صالح جرار، قراءات في الشعر األندلسي، دار المسيرة، عماف، األردف، ط  -17
 .(د، س)
 الطيب العشاش، جعفر ماجد، ابف زيدكف، الشركة التكنسية لمتكزيع، تكنس،  -18

1980. 
 .1993، 1عبد الحميد فتاح عرفاف، الفمسفة الصكفية كتطكرىا، دار الجيؿ، ط -19
عبد الرحماف خطاب، الغزالي بيف الديف كالفمسفة، المؤسسة الكطنية لمكتاب،  -20

 .1986، (ط، د)الجزائر، 
، في الحياة اإلسالمية  -21 ، ديكاف (حكؿ العقائد كالرساالت)عبد الرزاؽ قسـك

 .2006، (د، ط)، 1، جالمطبكعات الجامعية، بف عكنكف، الجزائر
عبد اهلل راجع، القصيدة المغربية المعاصرة، بنية الشيادة كاالستشياد، دار قرطبة،  -22

 .1988، 1، ط3الدار البيضاء، ج
 .1988، 1عمي أحمد أدكنيس، الثابت كالمتحكؿ، دار العكدة، بيركت، ط -23
غريب اسكندر، االتجاه السيميائي في نقد الشعر العربي، المجمس األعمى لمثقافة  -24

 .(د، س)، (د، ط)الفنكف، الككيت، 
ألبي فراس " أراؾ عصي الدمع"ليندة عمي، اشتغاؿ العكاطؼ في قصيدة  -25

الحمداني، منشكرات مخبر تحميؿ الخطاب، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 
2012. 

السيمياء ك النص ) الممتقى الدكلي السادس محاضراتمجمكعة مف المؤلفيف،  -26
كمية اآلداب كالمغة  ك المغة العربية، اآلدابقسـ  أفريؿ، 20، 19، 18، (األدبي

 .2011الجزائر،  جامعة محمد خيضر، بسكرة،العربية، 



  

105 

 

 السيميائية ك النص األدبي، معيد المغة  محاضرات ممتقى،مجمكعة مف المؤلفيف -27
 .1995العربية ك آدابيا، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، 

، رؤية (بحث في الكجكد السيميائي المتجانس)محمد الداىي، سيميائية السرد  -28
 .2009، 1لمنشر كالتكزيع، القاىرة، ط

، (د، ط)محمد السيد الشريؼ الجرجاني، معجـ التعريفات، دار الفضيمة، القاىرة،  -29
 .(سد، )
تالـز التراث )محمد رضا مبارؾ، المغة الشعرية في الخطاب النقدم العربي  -30

 .1992، 1، دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد، ط(كالمعاصرة
دراسة تحميمية نقدية لنظـ القيـ في )محمد عابد الجابرم، العقؿ األخالقي العربي  -31

 .2001، 1، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، لبناف، ط(الثقافة العربية
، 4محمد عاطؼ العراقي، ثكرة العقؿ في الفمسفة العربية، دار المعرؼ، القاىرة، ط -32

1978. 
محمد غنيمي ىالؿ، الحياة العاطفية بيف العذرية كالصكفية، دار النيضة، القاىرة،  -33

 .1976، 2ط
مصطفى النشار، مدخؿ لقراءة الفكر الفمسفي عند اليكناف، دار قباء، القاىرة،  -34

1988. 
مصطفى سكيؼ، األسس النفسية لإلبداع الفني في الشعر خاصة، دار المعارؼ،  -35

 .(سد، )، 1القاىرة، ط
نكر الديف السد، االسمكبية كتحميؿ الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث،  -36

 .(د، س)، (د، ط)، 2تحميؿ الخطاب الشعرم كالسردم، دار ىكمة ، الجزائر، ج
 :المراجـ المترجمة/ 3

    ترجمة رشيد بف مالؾ، دار الغرب، ،جاف كمكد كككي، السيميائية مدرسة باريس -37
 .(د، س)، (د، ط)، (د، ب)
جكزيؼ ككرتيس، مدخؿ الى السيمياء السردية ك الخطابية، تقديـ جميؿ حمداكم،  -38

 .2007، 1ترجمة جماؿ حضرم، منشكرات االختالؼ، الجزائر، ط



  

106 

 

الجيرداس ج غريماس، جاؾ فكنتيني، سيميائيات األىكاء مف حاالت األشياء إلى  -39
 ترجمة ك تقديـ ك تعميؽ سعيد بنكراد، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ،حاالت النفس

 .2001، (1ط)بيركت، لبناف، 
رشيد مالؾ، مراجعة ك تقديـ عز الديف المناصرة، السيميائية، األصكؿ، القكاعد،  -40

 .2008، 1عماف، األردف، ط التاريخ، دار مجدالكم،
ككلتر ستيس، تاريخ الفمسفة اليكنانية، ترجمة، مجاىد عبد المنعـ مجاىد، دار  -41

 .1984، (د، ط)الثقافة، القاىرة، 
 المعاجـ كالقكاميس/ 4

، (1ط)، مادة ىكاء، 6ابف منظكر، لساف العرب، دار صادر، بيركت، لبناف، مجمد -42
1988. 

عمي بف اسماعيؿ بف سيده، المحكـ كالمحيط األعمى في المغة، تحقيؽ، عبد  -43
 .1958، 1، ط2الستار أحمد فراج، معيد المخطكطات بجامعة الدكؿ العربية، ج

 .ق1406، 1ط، الفيركزبادم، القامكس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف  -44
 الرسائؿ/ 5

عبد اهلل العشي، : لػ" مقاـ البكح"تسعديت بف أحمد، تأكيؿ البنية العاطفية في ديكاف  -45
مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في المغة العربية ك األدب العربي، تخصص 
تحميؿ الخطاب، إشراؼ الدكتكرة آمنة بمعمى، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 

2008 ،2009. 
 المجالت/ 6

دراسة في ركاية سيدة المقاـ )آسيا جريكم، البعد اليككم كدكره في حركية اإلنجاز  -46
، قسـ اآلداب 8أبحاث في المغة كاألدب الجزائرم، ع ، مجمة المخبر،(لكاسيني األعرج

 .2012 بسكرة، الجزائر، كالمغة العربية، كمية اآلداب كالمغات، جامعة محمد خيضر،
، النص الصكفي مف منظكر سيمياء األىكاء، مجمة كمية اآلداب شيتررحيمة  -47

 .2013كالمغات، قسـ اآلداب كالمغة العربية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،
 

 



  

107 

 

 المكاقـ اإللكتركنية / 7
- http://www.droob.com. 
- http://laghtiri1965.jeeran.com/archi...9/1262275.html 
- http://www.oudnad.net/51/amabed51.php#analysis 

- http://audio.islamweb.net/audio/index.php ?page=fullcontent&
audioid=103237 

- http/ :www.arrafid.net .  
 
 
 
 

 

 

 
 

http://www.droob.com/
http://laghtiri1965.jeeran.com/archive/2010/9/1262275.html
http://www.oudnad.net/51/amabed51.php#analysis


  

 
 

 

 

 المكضكعات  فيرس   

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 
 

 
 ..............................................................مقدمػػػػػة 

 
 ق- أ 

 6 .................................................................مدخؿ
 7 ...................................................الفمسفة ك األىكاء _أ
 10 ..................................................العقؿ ك العاطفة _ب
 14 ............................اليكل ك األخالؽ ك المنطؽ اإلجتماعي _ج
 16 .......................األىكاء في المكركث العربي ك الكتب السماكية _د

 20 ..................السيمياء ك سيمياء األىكاء ك العكاطؼ: الفصؿ األكؿ
I_ 21 .................مف السيمياء السردية إلى سيمياء األىكاء ك العكاطؼ 
 22 .......................................................مبدأ المحايثة _أ
 22 .....................................................المبدأ البنيكم _ب
 26 .....................................................عالقة الرغبة  _1
 28 ....................................................عالقة التكاصؿ _2
 28 .....................................................عالقة الصراع _3
 29 ..................................................المستكل السطحي _أ
 30 ..................................................المستكل العميؽ  _ب
 30 .........................................األىكاء العالئقية المتقاطعة _1
 37 ..........................................األىكاء اإلنتعاضية المثيرة _2
 38 ..................................................األىكاء الحماسية _3
II_ 41 ..........................عناصر تحميؿ سيمياء األىكاء ك العكاطؼ 
 41 ....................................................تصييغ الحاالت _أ
 42 .....................................................كفاءات الذات _ب
 42 ......................................................الكتمة التيمية _ج

Iii_ 42 .................................مبادئ سيمياء األىكاء ك العكاطؼ 
 43 .........................................المخطط النظامي العاطفي _1
 44 ..................................................... اليقظة العاطفية _أ



  

 
 

 45 ....................................................... االستعداد _ب
 45 ...................................................المحكر العاطفي_ ج
 45 ............................................................ االنفعاؿ_ د
 45 ...........................................................التيذيب_ ق
 46 ..................................................المخطط العاطفي_ 2
 47 ....................................................المخطط التنازلي_ أ
 47 ..............................................المخطط التصاعدم _ ب
 47 ...................................................مخطط التضخـ_ ج
 47 .....................................................مخطط الخمكد_ د

اشتغاؿ األىكاء ك العكاطؼ في قصيدة أضحى التنائي : الفصؿ الثاني
 ............................................................البف زيدكف

48 

I _49 ....................التمثيالت الداللية المعجمية لألىكاء ك  العكاطؼ 
 49 ..........................................الخصائص التركيبية لمحب_ أ
 51 ........................................الخصائص التركيبية لمشكؽ_ ب
 55 ........................................الخصائص التركيبية لمعتاب_ ج
ii _57 ...................................................البناء النمكذجي 

Iii _63 .................................................التركيب السطحي 
 63 .......................................................البنى العاممية_ أ
 64 ....................................................البنى الصيغية_ ب
VI _70 ........................................المخطط النظامي العاطفي 
 71 .....................................................اليقظة العاطفية_ أ
 73 .........................................................االستعداد_ ب
 74 ...................................................المحكر العاطفي_ ج
 75 ............................................................االنفعاؿ_ د
 78 ...........................................................التيذيب_ ق

 88 ................................................................الخاتمة



  

 
 

 93 ...............................................................المالحؽ
 103 ..............................................قائمة المصادر ك المراجع

 109-107الفيرس 
 


