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شكـــــــــــر وعرفــــــــان

إن واجب الوفاء والعرفان باجلميل يدفعين أن أتقدم بشكري اجلزيل إىل 

الذي تفضل بقبول اإلشراف على هذا ،"ا معرفــــــــــــرضأستاذي الفاضل "

مع يهاته ومالحظاته العلمية القّيمة ، مل يبخل علي بنصائحه وتوجو ،البحث 

بداء الرأي، إميانا منه بلغة احلوار بني األستاذ منحي مساحة من حرية إ

فكان نعم العون بعد اهللا سبحانه وتعاىل.، والطالب

اآلداب واللغة العربية دون أن أنسى شكر أساتذيت الكرام يف قسم 

م ونصائحهم عظيم األثر يف نفسي وتشجيعي على  الذين كانوا مبالحظا

إمتام هذا البحث.

.فإليهم مين مجيعا أمسى معاين الشكر والتقدير



ةــــــــــــــــــدمــــــــــقـــم



مقدمة

أ

عرف النقد العريب احلديث واملعاصر جمموعة من املناهج النقدية، وهذا بفضل الرتمجة 
نهج البنيوي الذي جاء ليعلن ثورته على املناهج حتكاك بالغرب، ومن بني هذه املناهج جند: املواإل

تم باملتلقي با، السياقية التقليدية  عتباره باإلضافة إىل املنهج األسلويب الذي أسس لرؤية جديدة 
البعد الثالث يف عملية القراءة، وليجعل النص األديب مفتوحا واملعىن متعدد.

من خالل استفادته من املناهج ،فقد أصبح نظرية وعلما قائما بذاتهالسيميائيأما املنهج 
االت حىت طغت املؤلفات اليت تبحث يف العالمة وأصنافها  السابقة، حيث شهد رواجا يف كافة ا

ها من األحباث، وذلك بسبب مشولية هذا العلم، الذي بات من املمكن بواسطته التطرق على غري 
ألي جمال من زاوية سيميائية.

على يد عاملني كبريين كان ،مع مطلع القرن العشرين يف أوروبا وأمريكا العلموقد برز هذا
"شارل ريكي " والفيلسوف األمسوسيروفرديناند دهلما الفضل يف ظهور هذا العلم مها "

رس".و ساندرس ب
وذلك لتعدد ،هي قضية املصطلح السيميائيةلعل اإلشكالية األوىل اليت تواجه الباحث يف و 

حيث جند املتحدثني باللغة الفرنسية يطلقون على هذا ،من االسم العلمي ابدء، املصادر الثقافية
يف حني أن املتحدثني ،ر"سوسيود" اليت رائدها "جنيفاملصطلح "سيميولوجيا" تبعا ملدرسة "

شارل ساندرس باللغة اإلجنليزية أطلقوا على هذا املصطلح "سيموطيقا" تبعا للفيلسوف األمريكي "
ونفس اإلشكالية (تعدد املصطلح) جندها عند العرب. ،"رسو ب

اليت و وقد تفرع هذا العلم إىل عدة فروع منها: سيمياء اللغة، سيمياء الثقافة وسيمياء األدب 
ع بدورها إىل فرعني: سيميائية الشعر وسيميائية السرد، هذه األخرية اليت ظهرت على يد تتفر 

" الذي تزعم مدرسة باريس، حيث تعد هذه املدرسة نقطة تواصل داس غريماس"جوليان ألجير 
بني العرب والغرب.



مقدمة

ب

تلقي أطروحاتهمن خالل العربيةيف الدراسات، منوذجا حيتذى به "غريماس"وقد كان 
عبد الحميد " و"سعيد يقطين"، "سعيد بن كرادومن هؤالء النقاد العرب نذكر: "وحماولة ترمجته ،

"، هذا األخري كان من السباقني خلوض هذه التجربة النقدية املعاصرة يف رشيد بن مالك" و"بورايو
اهيم غرمياسفحيث يعد من أشهر النقاد اجلزائريني الذين سامهوا يف الرتويج مل،جمال السيميائيات

يف الدراسات العربية عن طريق التنظري والرتمجة.، 
ال ألن الدراسة  ختص ناقدا، جزائريا، وكذا الرغبة الكبرية يف دوقد ودَ  ُت البحث يف هذا ا

حماولته لضبط وترمجة ل" من خالرشيد بن مالكوبالتحديد جتربة "، التعريف بالنقد اجلزائري 
" يف جمال السيميائيات رشيد بن مالكلتايل وجب االعرتاف جبهود "املصطلحات السيميائية.وبا

خاصة ما تعلق فيها باملصطلح، وذلك عن طريق تلقني وتعليم الباحث (القارئ) األصول واملالمح 
وتاريخ وآليات هذا املنهج اجلديد.

طلق رأينا أن تكون هذه الدراسة موسومة بــ: نومن هذا امل
"رشيد بن مالك""المصطلح السيميائي في كتابات

رشيد بن : كيف تلقى "إشكالية نصوغها يف شكل التساؤل اآليتوقد حاولنا معاجلة 
؟" املصطلح السيميائي؟ وكيف وظفه من خالل كتاباتهمالك

بوقني مبقدمة ومدخل فصلني مس:وبعد مجع املادة وتصنيفها ترمجت صفحات البحث إىل
امتة وملحق.خبومشفوعني

فيما خيص املدخل فقد عاجلنا فيه إشكالية املصطلح يف النقد املعاصر من خالل إعطاء 
تعريف للمصطلح وشروط وضعه ووظائفه.

أما الفصل األول كان نظريا حبتا جاء بعنوان السيمياء: املفهوم واألصول، وعاجلنا فيه 
ا وأهم أعال مها.موضوع السيمياء: تعريفها وأصوهلا واجتاها



مقدمة

ج

يف حني أن الفصل الثاين جاء تطبيقيا: عاجلنا فيه كيفية توظيف املصطلح السيميائي عند 
قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص ": الثالثة "من خالل كتبهرشيد بن مالك"

مقدمة يف السيميائية :"، وكتابه"رديةالسالسيميائيات :"، وكتابه"فرنسي)-إجنليزي-(عريب
ية"السرد

شعار الذي حيمل ؛السيميائيأما املنهج املتبع يف هذه الدراسة فقد اخرتنا أن يكون املنهج 
واالنفتاح على دالالت القريبة والبعيدة ، السطحية والعميقة"ذاتهجلأدراسة النص يف ذاته ومن "

اضرات حم":كتاب:ادر واملراجع نذكر منهاصوقد اعتمدنا يف حبثنا هذا على جمموعة من امل
لــــ: "السيميولوجيا بني النظرية والتطبيق:"لـــ: بشري تاوريريت وكتاب"يف مناهج النقد األديب املعاصر

مجيل محداوي.
ألن جمال السيمياء واسع متشعب، وليس ،ولكن اخلوض يف هذا املوضوع ليس باألمر اهلني

جع املتصلة اضافة إىل قلة املر باإل،من السهل على الباحث املبتدئ اخلوض يف غمار هذا املوضوع
ا غر  ذا املوضوع، كما تلقينا صعوبة يف فهم املصطلحات أل صعوبة أوال،و ة بياتصاال مباشرا 

حاولنا ختطي الصعوبات وبالرغم من ذلك " بفعل الرتمجة.رشيد بن مالكأسلوب الكتابة عند "
ذا العمل. للمضي قدما 

،"اـــــــمعرف رضشكر وعرفان لألستاذ الفاضل "بد من كلمةويف األخري وليس آخرا، ال
ايته، كما ال ننسى أن نتوجه ،الذي تكلف برعاية هذا البحث واإلشراف عليه إىل أن بلغ 

الذي مل يبخل علينا بآرائه اليت كانت معينا لنا، كما ال يفوتنا أن ،" تومي لخضربشكرنا لألستاذ "
ملا بذلوه من جهد القراءة والتقومي البحث وتوجيهه.ألعضاء اللجنة املناقشة ،جنزل الثناء 



ل:ــــــــمدخ
ةالمعاصر الدراسات العربيةفي النقدي إشكالية المصطلح 

»املصطلح  .1 Terme »

.لغـــــــة-أ

.صطالًحاإ- ب
.املصطلح و الكلمة.2
»علم املصطلح .3 Terminologie »
.تقنيات و شروط وضع املصطلح.4
وظائف املصطلح..5



إشكالية المصطلح النقدي في الدراسات العربية المعاصرةمدخل:                                            

6

مشكلة املصطلح النقدي أسوة مبا يثار من مشكالت أدبية أو فكرية، ،تثار بني حني و آخر
ومن يتابع حركة التأليف يف هذا القرن ال جيد مشكلة باملعىن الدقيق، فهناك تراث عريب ضخم يتمثل 

ولو رجع من يرفع شعار (إشكالية ،يف أكثر من ألف ومخسمائة مصطلح أديب وبالغي ونقدي
1لوجد الطريق ممهدا.املصطلح) إىل ذلك الرتاث 

أدى إىل هذه املشكلة ،إّن انقطاع بعض املهتمني بقضايا األدب ونقده عن الرتاث العريب
و لعل السبب الرئيسي ملشكلة املصطلح النقدي تعود إىل الفوضى اليت يعيشها ،املتصورة أو املفتعلة

فاملصطلحات «وبالتايل ،2الباحثنيالتأليف والرتمجة ومما زاد خلًال واضطرابًا هو اختالف املؤلفني أو
أنظمة خاصة ملفاهيم علوم ونظريات هي إمناليست مطروحة يف الطرقات يعرفها العريب والعجمي 

3»واإلختصاص.خاصة ال يفهمها إالّ أهل التخصص 

"Terme":المصطلح.1

وكان من أبرز القضايا اليت ،لدى العديد من الدارسنياهتمامشكل املصطلح النقدي حمور 
ولكن كانت يف جمملها تصب يف ، الباحثني بني والتقاءعقد ألجلها الندوات، فكان نقطة اختالف 

مصب واحد وهو إجياد حل ألزمة املصطلح، وكل ما يتعلق به وهذا ما جعلنا نتساءل ما املقصود 
باملصطلح من حيث اللغة واالصطالح؟

:لغة .أ

؛الّصالحىح) الدال يف عموم معناه عل.ل.آت يف أصله من تركيب (صإّن املصطلح مفهوم 
الّصالُح ِضدُّ «:البن منظورورد يف لسان العرب .و نفعة للناس يف احلياةمأي على ما فيه 

وَأْصلََّح الشيء بعد ] ...[واالْصالُح ِضدُّ اِإلْفَساد وقد اْصطََلُحوا وَصاحلَُوا و َتَصاحلَُوا]...[الَفَساد
4»فساده أقامه والصِّْلُح: السَّْلم

9، ص2001، 1: أمحد مطلوب، معجم مصطلحات النقد العريب القدمي، مكتبة لبنان، بريوت، طينظر1
.9، صاملرجع نفسهينظر: 2
.12، ص2012، 1النقد األديب العريب احلديث، دار الصادق الثقافية، العراق، طأمحد رحيم كرمي اخلفاجي، املصطلح السردي يف 3
.517ص،12م ،1990، 1، بريوت، طالكتب العلميةابن منظور، لسان العرب، دار 4
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وهو )[صلح]و الصُّْلُح اسم منه (أي من الفعل «اللفظة وضوًحا بقوله: "الفيومي"ويزيد 
1.»بني القوم وفَّقت، وتصاحل القوم اصطلحواتالتوفيق، ومنه صلح احلديبية وأصلح

:اصطالًحا.ب

2»خمصوصة على وضع الشيءهو العرف اخلاص وهو اتفاق طائفة «االصطالح أواملصطلح 

: التعريفاتيف كتابه "الشريف الجرجاني"وال خيرج اللغويون و الباحثون عن هذا املعىن، قال 
اللفظ إخراجاالصطالح عبارة عن اتفاق قام على تسمية شيء باسم ما ينتقل عن موضعه األول و «

من معىن لغوي إىل آخر مناسبة بينهما، وقيل االصطالح: إخراج الشيء عن معىن لغوي إىل معىن 
3».آخر لبيان املراد

كلمة أو جمموعة كلمات من لغة متخصصة علمية أو «فيعرِّف املصطلح بأنَّه "الكوكبي"أّما 
املصطلح ال يرد كلمة فقط بل ميكن أن يكون كلمة أو جمموعة من الكلمات.أنأي ؛4»تقنية

إىل عالمة لغوية خاصة تقوم على ركنني، ال سبيل «املصطلح بأنَّه "يوسف وغليسي"ف و يعرَّ 
أو )Forme(فصل داهلا التعبريي عن مدلوهلا املضموين، أو حّدها عن مفهومها، أحدمها الشكل 

)Concept(التصورأو)Notion(املفهوم) أو Sens(املعىنواآلخر ،)Dénomination(التسمية
5»، أي الوصف اللفظي للمتصور الذهين)Définitionيوحدمها "التحديد" أو "التعريف" (،

هو عبارة عن عالمة لغوية تتكون من دال ومدلول حيث ال "وغليسييوسف"املصطلح عند ف؛
نستطيع الفصل بينهما أبدا. 

" حيث عرّفت "ماري كلود لوممن عّرف املصطلح على سبيل املثال أيضاهناك من الغربيني و 
ا: La terminologie"املصطلحات يف كتا :principes et techniques"ا معجميةوحدات «:بأ

.11، ص2012، 1سناين سناين، يف املعجمية و املصطلحية، عامل الكتب احلديث، األردن، ط1
.1لقدمي، صأمحد مطلوب، معجم مصطلحات النقد ا2
.27، ص2004، القاهرة، ط ، تح: حممد الصديق املنشاوي، دار الفضيلةتالشريف اجلرجاين، معجم التعريفا3
.29، ص2002طد/ب ،، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ح النقديعزت حممد جاد، نظرية املصطل4
.27، ص2008، 1النقدي العريب اجلديد، منشورات االختالف، دار العربية للعلوم، اجلزائر، طيف اخلطابيوسف وغليسي، اشكالية املصطلح5
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إىل معناها ضمن إطار جمال ختصيص، أي ضمن جمال حمدد من املعرفة اإلنسانية، وهو غالبا ما ينظر
هو عبارة عن كلمة أو ""ماري كلود لومعند وبالتايل فاملصطلح،1»يربط بنشاط اجتماعي مهين

ختصصها.هلا خارج جمالمعىن جمموعة من الكلمات ال 

إشارة  لغوية متخصصة (تقنية أو علمية) وهو «فيعّرف املصطلح على أنه "لويك دوبيكير"ا أمّ 
وهنا يطبق ؛2»يتألف من تسمية تعود إىل مفهوم. التسمية تنتمي إىل اللغة، املفهوم ينتمي إىل الفكر

اذاالنموذج السوسوري على علم املصطلح وهو منوذج يعترب اإلشارة اللغوية كيان"لويك دوبيكير"
وجهني، الدال و املدلول، فيعرَّف املصطلح على انه إشارة لغوية تنتمي إىل جمال ختصصها و تتألف 

من تسمية و مفهوم.

:لمةــــح و الكـالمصطل.2
ا تنتمي «، هناك اختالف بني املصطلح والكلمة فاملصطلحات حاملة ملعرفة متخصصة، أي أ
ال إىل جمال حمدد من جماالت املعرفة، أو بتعبري  آخر لغة متخصصة وترتبط ارتباطا عضويا مبكونات ا

ا تنتمي إىل اللغة العامة و املعريف الذي تنتمي إليه، أما الكلمات تستسقي قيمتها ليس من العامل فإ
، و إمنا من العالقة اليت تربطها فيما بينها مبعزل عن العامل اخلارجي الذي 3»اخلارجي الذي تدل عليه

من حيث الوظيفة: فيفرق اللغويون بني الكلمة يف اللغة العامة اليت عمادها السياق تدل عليه.أمَّا 
يف اللغة اخلاصة الذي عماده النظام التصوري ملصطلح او االجتماعي أو اللغوي الذي حيدد معناها، 

4أو املفهومي الذي هو عضو فيه. 

5ول التايل:وميكن أن نلخص الفروق املوجودة بني الكلمة و املصطلح يف اجلد

.18، ص2012، 1ماري كلود لوم، علم املصطلح مبادئ و تقنيات، تر:رميا بركة، مر: بسام بركة، املنظمة العربية للرتمجة، بريوت، ط1
.19املرجع نفسه، ص2
.18، صاملرجع نفسه3
.18-17املرجع السابق، صسناين سناين،4
.18-17، صنفسهاملرجع 5
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املصطلحالكلمة

يتصل باللغة اخلاصة-1تتصل باللغة العامة-1

له داللة خاصة-2هلا داللة معجمية عامة-2

له حقل علمي حمدد-3ليس هلا حقل معريف خاص-3

هي رمز لغوي له صيغة ومضمون بينهما -4
اتصال وثيق

هو رمز لغوي له الشكل اخلارجي و التصور -4
وحدة اتصال.و ليس بينهما

صطالح يف قبوهلا يف يشرتط االتفاق و االال-5
اللغة العامة

ال تستعمل الكلمات مصطلحات يف احلقول -5
العلمية دون االتفاق و االصطالح.

مثل هذه التغيريات إال نادرا و إىل ال يتعرض -6تتعرض إىل تغري يف املعىن وعن غري قصد.-6
.عن قصد

شواهد اليت توضح تعرف على أساس من ال-7
االستعمال الفعلي، فتكون داللتها مرتبطة 

حبصيلة القرائن و األدلة القياسية.

حتدد معاين املصطلحات من خالل نصائح -7
ماخلرباء و  اليت تستند إىل معطيات إرشادا
خاصة.

.ليس له دور يف حتديد معىن املصطلح-8.للسياق دور كبري يف حتديد معىن الكلمة-8

.املصطلح حمور املعجمية اخلاصة-9.الكلمة حمور املعجمية العامة-9

صغر وحدة لغوية يف اللغة أالكلمة هي -10
العامة.

يستعمل املصطلح العلمي رمزا أحيانا -10
فيحدد حبرف أو أكثر.

ة لواضحة يف محل الدالإمكانيةللكلمة -11
التأثريية.

غايته ليس للمصطلح أية داللة تأثريية ألن -11
علمية حمددة.
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"Terminologie"علم المصطلح.3

علم املصطلح ممارسة موجودة منذ األزل، تعود جذوره بعيدا يف الزمن، إىل الزمن الذي نظر فيه 
و بدأ بإطالق األمساء عليها وبتصنيفها، وفقا ألمهيتها يف حياته اليومية اإلنسان إىل األشياء احمليطة به،

علم تقسيم العامل و تسمية األشياء، وضع اإلنسان أسس ما يسمى اليوم بـ"وهكذا عرب «و العملية.
أي "حقل املعرفة الذي يعاجل تكوين التصورات، وتسميتها سواء ؛Terminologie(«1(المصطلح"

،يف موضوع حقل خاص، أو مجلة حقول املواضيع، وهو حقل من أحدث حقول اللسانيات التطبيقية
2يتناول األسس العلمية لوضع مصطلحات وتوحيدها".

وهو علم ليس كالعلوم األخرى املستقلة، ألنه يرتكز يف مبناه وحمتواه على علوم عدة أبرزها «
علوم اللغة، واملنطق، واإلعالم (علم احلاسبات اإللكرتونية)، وعلم الوجود، وعلم املعرفة، وحقول 

3»التخصص العلمي املختلفة.

تشري املراجع املختلفة إىل أن علم املصطلح قد تطور ابتداء من ثالثينيات القرن املاضي تطورا 
) Eugen wuster()1898-1977"(فوستيرأوغين"مذهال؛حيث يعد املهندس النمساوي 

انطالقا من رسالته اجلامعية ،"مؤسس علم املصطلح املعاصر واملمثل األساسي ملا يسمى مدرسة فيينا"
التوحيد الدويل للمصطلحات يف جمال حول ،1931الشهرية اليت ناقشها جبامعة فيينا و نشرها عام 

4اهلندسة الكهربائية.

(جممع دمشق منها:جمامع اللغة العربيةفقد تطور علم املصطلح عن طريقأمَّا يف الوطن العريب، 
مع (1976)، وجممع عمان (1947)، وجممع بغداد ) 1932(، وجممع القاهرة (1919) ، وا
امع العربية 1986(، وجممع اجلزائر (1983)السعودي  ، ومكتب تنسيق (1970)) و احتاد ا

للمجلة الرائدة (اللسان العريب) من دور ريادي يف هذا الشأن، ، وما(1969)التعريب بالرباط 
.16ماري كلود لوم، علم املصطلح مبادئ و تقنيات، ص1
.28ينظر: يوسف وغليسي، إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، ص2
28املرجع نفسه ، ص 3
29ينظر :املرجع نفسه ، ص 4



إشكالية المصطلح النقدي في الدراسات العربية المعاصرةمدخل:                                            

11

رشادمحمد"اليت يديرها الدكتور)1985(عجمية) واجلمعية املعجمية التونسية و جملتها (امل
صاحب النشاط "االصطالحي" املتميز تنظري أو ممارسة، دون أن نغمط حق شخصيتني "الحمزاوي

مع اجلزائري) صاحب "عبد الرحمان حاج صالح"علميتني جزائريتني يف هذا الشأن مها  (رئيس ا
امعة جبمشروع "الذخرية اللغوية" وصاحب الفضل املشهود على "معهد العلوم اللسانية و الصوتية 

لس األعلى للغة "عبد الملك مرتاض"و،) وجملة "الراحلة" (اللسانيات)1966اجلزائر" ( رئيس ا
1ية.) ومدير جملة اللغة العرب2001-1998العربية يف اجلزائر (

والواقع أن العلماء و التقنيني هم أول من أحسَّ بضرورة وضع مفردات تكون خاصة مبجال 
وتنظيمها من أجل تسهيل ،عملهم، باإلضافة إىل وضع منهجية حمددة خللق املصطلحات اجلديدة 

2املتخصصني وإلغاء أي التباس.عملية تبادل املعلومات و التواصل بني 

دف بشكل خاص إىل ختطي مشاكل التواصل املهين اليت تنشأ، كانت "فوستير"فأعمال 
ا، وفقا له، من عدم دقة اللغات الطبي فعلم املصطلح الفوستريي ال عية وتنوعها وتعدد معاين كلما

ا حول املفهوم الذي يعرب عنه. فوظيفته تكمن يف إعطاءأمساء إىل كل  يتمحور حول املصطلح، وإمنَّ
، أي 3.يكون لكل اسم سوى معىن واحدة والتقنية واملعرفية واملهنية، على أالَّ مفاهيم القطاعات الفني

مبعىن آخر أالَّ يدل سوى على مفهوم واحد.

إىل -اعتمادا على قاموس (ال روس الكبري)«–لنشري )Terminologieنعود اآلن إىل كلمة (
)، املشتقة من الالتينية Termino(أنَّ اللغة الفرنسية قد ركبت هذه الكلمة من كلمتني اثنتني مها:

)Terminus،( ة مبعىن عبار)(Expressionو)Logie ( اإلغريقيةاملشتقة من)Logos مبعىن ،(
)أو علم Discours)(خطاب Sience)لداللة حسبل)Larousse 1801مرة (عام ) دائما. أول

.31-30ص، املرجع السابقيوسف وغليسي، ينظر: 1
17ينظر:ماري كلود لوم، املرجع السابق، ص2
.17، صنفسه، املرجع ينظر3
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Abus des termesي) على نفس املصطلحات املدرسية (يلدى مرس scolastiques(، مث استعملت
Laالكلمات" (مبعىن "بنك 1971عام  banque des mots.(«1

:تقنيات و شروط وضع المصطلح4.
وعدم تأسيسه على ضوابط جينبه ،املصطلح اضطرابلتفادي خمتلف االحنرافات النامجة عن 

اممزيدا من  ا تكريس تقاليد علمية، ، مت االتفاق على جمموعة من القوانني املعيارية ااإل ليت من شأ
الضوابط التي تضبط هذا المصطلح؟ وما هي سبل توليد فما هيتسهم يف تقوية املعاجم اخلاصة.

وتحوير هذا المصطلح، كي يالئم العلم الذي هو بصدده؟

:كاآليتويراعى يف وضع املصطلح

اصطالًحا.مراعاة املماثلة أو املشاركة بني مدلويل اللفظة لغة و -1
االقتصار على مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد.-2
جتنب املصطلحات األجنبية.-3
2جتنب األلفاظ العامية.-4

كما يراعى كذلك:

أن يكون لفظا ال عبارة حىت يسهل تداوله.-1
االهتمام باملعىن قبل اللفظ.-2
ما لثقلها أو لفحشها.إجتنب األلفاظ اليت ينفر الطبع منها -3
3حقل مفهومي قابل للضبطاالنتماء إىل-4

.31، صاملرجع السابقيوسف وغليسي، 1
.4-3، صاملرجع السابقأمحد مطلوب، 2
.16-15، صاملرجع السابقسناين سناين، 3
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ويراعى كذلك:

منها:استخدام الوسائل اللغوية في توليد المصطلحات العلمية الجديدة، 

مع ضرورة حصول ،: استخراج لفظ من لفظ قاعدي (مصدر أو جذر) شتقاقاال-1
مطابقة كلية أو جماورة داللية بينه و بني اللفظ ومعناه.

از: أمثلة: و هو أحد الطرائق األساسية يف التعامل مع املفاهيم ومن ازــــــالمج-2 ا
هذه الكلمة بطرق أخرى قبل أن تستقر على ماهية تترمج،) Sous-marin(غواصة 
حتبحري.–حتت حبري عملية:

كهرباء + حرارة.←يكهر وحرار : يستعمل بغرض اإلجياز، ومن أمثلة ذلك:  تـــالنح-3
يف وضع مصطلحات جديدة قياسا على مصطلحات سواء كانت : يتمثل قياســـال-4

شفوية أو مدونة و يتم ذلك بالرجوع إىل أمهات الكتب.
: يعتمد التوليد على شحن ألفاظ قدمية بدالالت جديدة.يدــالتول-5
: يتعلق بكلمات أجنبية تستثمر ببنائها الصويت لصعوبة قياسها، لذلك يتم الدخيل-6

و بعض الكلمات اليت ال ميكن تطويعها وفقا اء األعالمأسماحلفاظ عليها، كحالة 
السيمياء.بدل سيمولوجيا، السيميوطيقاللمقاييس العربية مثل: 

وعادة ما تأيت من غري ،تداوهلا القدامىيت: يقصد به الكلمات الشائعة الالسماع-7
ا ألسباب كثرية، وأمهها عدم وجود دليل  ضوابط واضحة، ومع ذلك يتم احتضا

يكرس داللتها احلقيقية.
: و يقصد به جمموع املصطلحات اليت تنتقل إىل العربية و تتناغم مع طبيعتها عريبـالت-8

البنائية والصوتية.
1: اهلدف منها التمكني من التواصل.ةـــالترجم-9

.110-105، ص2009، 1الرتمجة و املصطلح، منشورات االختالف، اجلزائر، ط،جنياالسعيد بوطينظر :1
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:وظائف المصطلح 5.
ينهض الفعل االصطالحي جبملة من الوظائف املختلفة اليت ميكن تلخيصها فيما يلي:

: للكشف عن حجم عبقرية اللغة، ومدى اتساع جذورها املعجمية.الوظيفة اللسانية-1
فالعلم ال وجود له ،هو لغة العلم و املعرفةال شك أن املصطلح ة:ــالوظيفة المعرفي-2

دون املصطلح.
وهو نقطة ": إن املصطلح مفتاح العلم، فهو أيضا أجبدية التواصل،يةـالوظيفة التواصل-3

الضوء الوحيد اليت تضيء النص حينما تتشابك خيوط الظالم، وبدونه يغدو الفكر  
(كما يقول املثل اإلجنليزي)."كرجل أعمى، يف حجرة مظلمة

دودة، متكننا من ختزين كم معريف هائل يف وحدات مصطلحية حم:صاديةـالوظيفة االقت-4
والتعبري باحلدود اللغوية القليلة عن املفاهيم املعرفية الكثرية.

اللغات بعضها من بعض صفات صوتية تضل شاهدا على اقرتاض: ةـالوظيفة الحضاري-5
1حضور لغة ما.

.44-42يوسف وغليسي، املرجع السابق، ص ينظر : 1



الفصل األول:
السيمياء: المفهوم و األصول

:ماهية السيمياء -1

.السيمـــــــــياء.1.1
.لغة - أ

.صطالحاا-ب
.عالم السيمـــــــــــــــياءأ.2.1
.اجتاهات السيمياء.3.1

األصول المعرفية للسيمياء:2-

.اخللفيات الفلسفية للسيمياء.1.2
.املرجع األلسين للنقد السيميائي.2.2

يف النقد العريبالسيمياءمصطلحترمجة 
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:اءـــميــية السيـاهـــم1.
إىل تعدد أدىوهذا ،تناول الباحثون والدارسون مفهوم السيمياء حسب نظريات متعددة

قدمي وحمدث، وعريب وغريب، والباحث يف أصل املصطلح جيد أنّه املفاهيم ووجهات النظر بني
موضوع قدمي جديد، وهذا ما جيعلنا نتساءل: ما املقصود بالسيمياء؟ ومن هم أعالمها وأهم 

ا؟ اجتاها
:اءــميـالسي.1.1

ألنَّ أيَّة حماولة للتعريف، ثبت أننا ال نستطيع أن نستقرَّ على مفهوم شامل وُحمدد للسيمياء
البدَّ أن تصطدم بتعدد واختالف وجهات النظر.

ة:ـــــــلغ.أ

مأخوذة من البن منظورإىل املعاجم العربية جند مصطلح السيمياء يف لسان العرب دناعإذا 
الجوهريقال تعين العالمة. ياءمْ والسِّييَمةوالسِّيَماسلوالسُّومة وا«حيث قال: )س. و.ممادة (

.1»م): السُّومة بالضَّم، العالمة جتعل على الشَّاة و يف احلرب أيضا1005ه/383ت(

و سوََّم الَفَرُس َتْسوميٍا: جعل عليه «ورد فيه: "باديآفيروز "ـلكذلك جند قاموس احمليط 
َسوَّم اخليُل: و ِسيمة، وَسوََّم ُفالنٍا خالَّه، وسوَّمه ملا يُريُده، وَسوََّم على قوٍم: أغار فعاث فيهم، 

.2»أرسلها

ة: العالمة على والسَّْيم«ورد فيه: "إميل بديع يعقوب":ـأمَّا املعجم املفصل يف اجلموع ل
.3»ِسَيم وِسيَماتصوف الغنم، مجع 

.312، ص12م، 1990، 1ابن منظور، لسان العرب، دار الكتب العلمية بريوت، ط1
.90، ص4، ج1999، 1قاموس احمليط، دار الكتب العلمية، بريوت، طالفريوز آبادي، 2
.236، ص2004، 1اميل بديع يعقوب، املعجم املفصل يف اجلموع، دار الكتب العلمية، بريوت، ط3
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ومفهومه مع املعىن الغريب ، ويف هذا دليل أن العرب قد عرفوا لفظا يلتقي يف داللته
ضوابطوقوانينه اخلاصة ، حيث تعرض هيتطور هذا املفهوم إىل علم واضح لوإن مل،للسيميائية

ف .لتواصل ونقل املعار لالعلماء يف أحباثهم العرب للعالمة اللغوية باعتبارها أداة 

كذلك ورد مصطلح السيمياء يف القرآن الكرمي يف عدة مواضع نذكر منها:

1چھ  ھ   ھ  ے  ے  چ 

2چڤٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤچ 

3چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ    چ 

جندها ال خترج عن معىن –اآلياتيف هذه -املالحظة يف مشتقات لفضة "مسة" أمعناإذا
"عالمة" 

:الثقافة الغربيةأمَّا في

أو "Sémiologieللمصطلح "جتمع عدة معاجم لغوية وسيميائية أن األصل اللغوي 
"Sémiotique"»" مشتق من األصل اليوناينSémeion""الذي يعين عالمة وLogos الذي "

علم اإلجتماع، "Sociologie"يعين خطاب، حيث جند هذا األخري يف كلمات من مثل 
"Théologie" ،(الالهوت) علم األديان "Biologie"علم األحياء، وبامتداد أكرب كلمة
"Logos".وطيقا من الناحية يولوجيا أو السيميكلمة السيمفوبالتايل .4»تعين العلم أو املعرفة

اللغوية تعين "علم العالمات".

ا من خالل ما تقدَّم من تعاريف لغوية ملصطلح السيمياء سواء العربية أم الغربية َّ ، تبنيَّ لنا أ
ر واحد فهي العلم الذي يدرس العالمات واألنظمة اللغوية.تصب  يف 

]273سورة البقرة [اآلية، 1
]29سورة الفتح [اآلية، 2
]41سورة الرمحن [اآلية، 3
.9، ص2000، 2حممد نظيف، إفريقيا الشرق، بريوت، طبرنار توسان، ماهي السيمولوجيا؟، تر: 4
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بعد أن عرَّفنا مصطلح السيمياء لغويا ننتقل اآلن إىل تعريفه اصطالحا.

اصطالحا:.ب

سيمولوجيا، سيمياء، ، فهناك من يطلق عليه: تعددت واختلفت التسميات لعلم السيمياء
. اتية، نظرية اإلشارةعلم الرموز، علم العالمات، السيميائية، العالم

:المحدثينالسيمياء عند العرب

على «ظهر مصطلح السيمياء يف العامل العريب عن طريق الرتمجة واملثاقفة واالطالع
ولوجيا يف جامعات الغرب، وقد بدأت يبا، والتلمذة على أساتذة السيمو اإلنتاجات املنشورة يف أور 

عرب حماضرات ض األقطار العربية األخرى ثانيا،يف دول املغرب العريب أوال، وبعولوجيايالسيم
مبارك ولوجيا (ياألساتذة منذ الثمانينيات عن طريق نشر كتب ودراسات ومقاالت تعريفية بالسيم

حنون، حممد السرغيين، مسري املرزوقي، مجيل شاكر، عواد علي، صالح فضل، مجيل محداوي، 
حممد البكري، أنطوان أيب يزيد، أو عن طريق الرتمجة ().ل،  قدور عبد اهللا ثاينفريال جبوري غزو 

1»)بنكرادعلي، سعيدبو عبد الرمحن 

ا العلم الذي يدرس األنظمة الرمزية يف  «مفهوم السيمولوجيا"صالح فضلوقد حدد " بأ
يشرتط يف اإلشارات "صالح فضل"وهنا نالحظ أن .2»كل اإلشارات الدالة وكيفية هذه الداللة

أن تكون ذات داللة ألن السيميائيات تدرس داللة هذه اإلشارات.

ا العلم الذي يبحث يف أنظمة العالمات أيَّا مصدرها «"لويس بريتويف حني عرّفها " َّ بأ
3»يا أو مؤشرياسننلغويا أو 

.13، ص2009، 1عبيدة صبطي، جنيب خبوش، مدخل إىل السيميولوجيا، دار اخللدونية، اجلزائر، ط1
19، ص2003عصام خلف كامل، اإلجتاهالسيميولوجي ونقد الشعر، دار الفرحة، د/ب ، ط 2
19نفسه ،ص املرجع 3
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أم غري " هي علم يدرس العالمات سواء لغويةمحمد السرغينيبالتايل السيمياء عند "و 
لغوية.

هي دراسة لكل مظاهر الثقافة، كما لو  «" فهو يعرف السيمياء بقوله: سعيد علوشأمَّا "
وهنا .1»مظاهر الثقافة كأنظمة عالمات يف الواقعافرتاضكانت أنظمة للعالمة، اعتماًدا على 

" السيمياء بالثقافة ومظاهرها.سعيد علوشيربط "

ا اهللا الثانيقدور عبد أّما الناقد اجلزائري " ّ علم اإلشارة الدالة «" فقد عرَّف السيمياء بأ
هو نظام ذو مهما كان نوعها أو أصلها [...] وأنَّ النظام الكوين بكل ما فيه من إشارات ورموز

داللة، والسيمياء ختتص بدراسة بنية هذه اإلشارات وعالقتها يف هذا الكون، وكذا توزيع وظائفها 
" وّسع مصطلح السيمياء يف  قدور عبد اهللا الثانيوهنا جند الناقد اجلزائري "،2»الداخلية واخلارجية

كونه علم خيتص بدراسة اإلشارات املختلفة.

تفاق عند اجلميع، أمَّا إويبدو من التعاريف السابقة أنَّ السيمياء علم يهتم بالعالمة وهو 
" سعيد علوش" و"ح فضلصالمضمونه فهو دراسة األنظمة الرمزية والعالماتية عند كل من "

".محمد سرغينيو"

كانت هذه أهمَّ اآلراء اليت دارت حول مصطلح السيمياء عند العرب، فالسيمياء علم واسع 
ال ميكن اإلملام بكل جوانبه. 

:في الفكر الغربيالسيمياء-
أو ما يعرف بـ"علم العالمات" منذ منتصف القرن التاسع عشر شاع مصطلح السيمياء

وبداية القرن العشرين، وهو علم يدرس األنظمة الرمزية يف كل اإلشارات الدالة وكيفية هذه الداللة، 
) الذي أطلق عليه Ferdinand de Saussure" (سوسيرو فرديناند دوقد بّشر به العامل اللغوي "

.19بق، صعصام خلف كامل، املرجع السا1
.52، ص2005، 1قدور عبد اهللا الثاين، سيميائية الصورة، دار الغرب للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط2
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ونفهم من هذا ،1»اللغة نظام من العالمات تعرب عن أفكار«قال: ولوجيا" حيث ياسم "السيم
ت .معالقول أن اللغة عالمة وأداة للتواصل بني أفراد ا

ولوجيا تعىن بالعلم الذي يبحث عن أنظمة العالمات، يالسيم«ويف تعريفه هلذا العلم يقول:
أم حركية، وبالتايل إذا كانت اللسانيات تدرس األنظمة اللغوية فإنَّ لغوية كانت أم أيقونية

تمعالغري العالماتولوجيا تبحث يف يالسيم .2»لغوية اليت تنشأ يف حضن ا

وطيقا" يفأطلق على هذا العلم اسم "السيم) Charles Peirce"(رسو تشارلز بأمَّا "
)Sémiotique( :رياضيات، لا الكون، كاذأي شي يف هيس باستطاعيت أن أدرسل«، حيث يقول

، والديناميكية [...]، وعلم الفلك، وعلم النفس، وعلم بية األرضية، وامليتافيزيقا، واجلاذواألخالق
الصوتيات، وعلم االقتصاد[...]، وعلم القياس واملوازين إالَّ على أنّه نظام 

لعلوم اإلنسانية والطبيعية.فالسيمياء تبعا لرؤيته هي العلم الذي يضم مجيع ا،3»سيميولوجي

ختالف يف تسمية مصطلح السيمياء وما يلفت االنتباه من خالل التعريفني السابقني هو اإل
تشارلز بينما "،)Sémiologie(ولوجيا" ي) أطلق عليه اسم "السيمde Saussure" (سوسيرو د"فـ 
االختالف يف ولعلَّ ).Sémiotique(وطيقا" يأطلق عليه اسم "السيم)Charles Peirce"(رسو ب

.كل مصطلح من املصطلحني السابقني مبدرسة معينةاقرتانالتسمية يعود إىل 

وطيقا علم يالسيم«وطيقا بقوله: ييعرِّف السيم)Pierre Guiraud" (بيير جيروبينما "
وهذا التحديد جيعل اللغة جزء من ]،...[، لغات، أمناط، إشارات املروريدرس أنساق اإلشارات

) تبىن نفس الطرح السويسري Guiraud" (جيرو.تبنيَّ لنا من خالل هذا التعريف أن "4»العالمة
Rolon(""روالن بارثولوجيا، غري أن يالذي يعترب اللسانيات فرعا من السيم

، 2008، 1، تر: رشيد بن مالك، مر: عز الدين مناصرة، دار جمدالوي، عمان، ط-االصول . القواعد .و التلريخ –آن إينو وآخرون، السيميائية1
.33ص

. 72، ص1986، 1ات يف األلسنية العامة، تر: يوسف غازي، جميد النصر، املؤسسة اجلزائرية للطباعة، طفرديناند دي سوسري، حماضر 2
.69، ص2010، 1حممود أمحد درابسة، مفاهيم يف الشعرية (دراسات يف النقد العريب القدمي)، دار جرير، عمان، ط3
.23، ص1988، 1س للدراسات والرتمجة والنشر، الدار البيضاء، ط، تر: منذر عياشي،دار طال-السيميولوجيا–ري جريو، علم اإلشارةبب4



الفصل األول:                                           السيمياء: المفهوم واألصول

21

Barthes(»ال ميكن ولوجياي، بتأكيده على أن السيمهاتهذا الطرح ويقلب املعادلة على عقبدسيفن
ق الدرس فإذا كان العامل السويسري قد ضيَّ ،اللسانيةاملعرفةأن تكون إالَّ نسخة من

هتماماته للغة، وجعلها األصل حمل الصدارة، فإنَّ مفهوم االسيميولوجي، ووجه كل 
ال، حبيث اتسع حىت يللسيم"بارث" 1»دراسة األساطري.ستوعباولوجيا فسح ا

) أحد أنصار اجتاه سيمياء التواصل بفرنسا إىل George Mounin" (جورج مونانأّما "
فيعين )،Martinet" (مارتينيه) و"Buyssens(" بويسنسو")،Prieto" (برييطوجانب كل من "

وطيقا" ياألنظمة التواصلية وعوض يف الفرنسية "السيمأو تدراسة مجيع السلوكا«بالسيمولوجيا
)Sémiotique(«2

كلتعىن السيميائيات ب«السيمياء بقوله: )Umberto Eco(" إيكوأمبرتو "يف حني يعرف 
. 3»ما ميكن اعتباره عالمة

ة جند اختالفا يف تسمية مصطلح السيمياء، فاألوربيون يفضلون قالتعاريف السابل خالمن 
" "، أمَّا األمريكيون فيفضلون مصطلح "السيميوطيقاسوسيرو دولوجيا" نسبة إيل "يمصطلح "السيم

".رسو تشارلز ب"األمريكينسبة إىل الفيلسوف 

.51، ص2011، 1مجيل محداوي، السيمولوجيا بني النظرية و التطبيق، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، عمان، ط1
.51املرجع نفسه، ص2
.28، ص2008وت، ط، أسس السيميائية، تر : هالل وهبة ،ا ملنظمة العربية للرتمجة، بري رل تشاندلاداني3
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:اءـميــالم السيــــأع2.1
أعالم السيمياء، إال أننا سنتوقف عند أهم األعالم الذين تركوا بصمة يف تارخيها تتعدد

نقالت نوعية يف جوهرها، ومن بينهم نذكر:إحداثوكانوا سببا يف 
):Ferdinand de Saussure(سوسيرو فيرديناند د1.2.1

من عائلة فرنسية احندر، 1857نوفمرب17لساين سويسري، ولد جبنيف، يف ولغوي
األقدار أن يولد هذا الرجل بعد عام واحد من مولد وشاءت"بروستانتية"،

فس احلديث، وقبل عام واحد من مؤسس علم الن)Sigmund Freu"(يدو سيجموندفر "
Emile" دوركايملإميد"مول Durkheim)( وبعدما تلقى التعليم ،احلديثاالجتماعمؤسس علم

ملزاولة دراسته، ومكث هناك من "ليبزيغ"" إىل "برلني" و سوسيرو داألويل يف جنيف، انتقل "
حبلقة اللغويني األملان، أسهم والتحقم يدرس اللسانيات التارخيية واملقارنة، 1878م إىل 1876

بباريس، وتوىل أقامم  1891م و1880ويف ما بني سنة «،1بأفكاره يف جمال الدراسات املقارنة
ويف الوقت نفسه  ،خالل هذه املرحلة منصب مدير الدراسات مبدرسة تطبيقية للدراسات العليا

م رجع إىل 1891ة، ويف عام كان حياضر هناك جلموع الطلبة يف اللسانيات التارخيية واملقارن
م عن عمر يناهز 1913مسقط رأسه واستقر هناك يدرس جبامعة جنيف، إىل أن وافته املنية سنة 

2»الستة ومخسني عاما نتيجة سرطان أصابه يف حلقه

) مؤلفه األول الذي جلب له شهرة de Saussure(" سوسيرو دنشر "ومن أشهر مؤلفاته: 
اهلندية اللغاتيف ة حول النظام البدائي للصوائت أملانيا بعنوان "دراسعندما كان طالبا يف «،عاملية

Mémoire sur le système primitive des voyelles dans les languesروبية" (و األ

indo-européennes.(

.118، ص2008، 4أمحد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ديوان املطبوعات اجلامعية،  اجلزائر، ط1
.34عبيدة صبطي، املرجع السابق، ص2
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ويتمثل مؤلفه الثاين يف األطروحة اليت قدمها لنيل شهادة الدكتوراه حول: "حالة -
).Le genitive absolu en Sanskrit(السنسيكريتية" اجلر املطلق يف 

ن م بعنوا1916أما مؤلفه الشهري فقد صدر بعد موته بثالث سنوات، أي سنة -
Cour de linguistique("حماضرات يف اللسانيات العامة" général(«1

اللسانيات احلديثة، ومؤسس املنهج اآلين، وأوَّل منظِّر اهذا املفكر السويسري اليوم أبيعدُّ 
ولوجيا.ييف كل من البنيوية والسيم

):Charles Sanders Peirce(رسو بستشارلز ساندر 2.2.1

ولد يف والية "ماساشوستس" «مؤسس السيميائية ورائد الفكر الفلسفي الرباغمايت،
بنيامين "الكبريوهو ابن عامل الرياضيات ،2»األمريكية، ودرس يف جامعة "هارفرد"

عاملا يف الرياضيات وفيلسوفا وعامل منطق، وقبل بناالوجاء )(Binyamin Peirceرس"و ب
اشتغل عشر سنوات داخل معمل الكيمياء، وجيمع املختصون على أنه أعظم ،نشغاله بالفلسفةإ

الفالسفة األمريكيني، ويرى البعض أن دراسته تعد منجما غنيا ال ينفد من األفكار اخلاصة 
3باملنطق ونظرية املعرفة ومناهج البحث للعلوم وما يعرف اليوم باسم "السيميوطيقا".

ول العالمات إىل ثالث مراحل:ح"رسو ب"ميكننا أن نقسم كتابات

) حيث ارتبطت نظرية العالمات مبراجعة 1870-1851: (المرحلة الكانطية-
أو الزوجي )Bivalente(للمقوالت الكانطية يف سياق املنطق األرسطي الثنائي 

)Dyadique.بشكل أدق (
"، لكي يعوض "بيرساقرتح) وخالهلا 1878-1870: (المرحلة المنطقية-

األرسطي، منطقا جديدا وهو منطق العالمات.املنطق 
.119أمحد مومن، املرجع السابق، ص1
.41آن إينو وآخرون، املرجع السابق، ص2
.72ينظر: عبيدة صبطي،  املرجع السابق، ص3
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" نظريته اجلديدة "بيرس) حيث طوَّر 1914-1887: (المرحلة السيميوطيقية-
1للعالمات.

):JulienGreimas(جوليان غريماس3.2.1

م 1949م، حصل سنة1917) سنة Lituanie(لساين وسيميائي فرنسي، ولد يف ليتوانيا 
ياي، توىلَّ تويف أنقرة وإسطنبول وبوااإلسكندريةدرَّس يف ، مثَّ ونبالسور على الدكتوراه من جامعة 

أن يقيم أوالإدارة الدراسات الداللية يف املدرسة التطبيقية للدراسات العليا بباريس، حاول 
ه صوب علم الدالالت، مثَّ تبنيَّ له  معجمية تعتمد الوحدات الكالمية، فلما تعّذر عليه ذلك اجتَّ

.2عّم من سياج اللغويات، فتطرق إىل العالمية العامةأتدرس إالَّ يف نطاق أن الدالالت ال

، دراسات يف 1970سيميائية م، يف املعنىتجارب1966السيميولوجيا البنيوية «ومن مؤلفاته:
م، السيميولوجيا والعلوم 1973م، سيميولوجيا السرد والنص 1972السيميولوجيا الشعرية 

3»م.1992تويف عام ،م1976االجتماعية 

):Rolan Barthes(روالن بارث4.2.1

النقد البنيوي وأحد أقطاب النقد السيميولوجي، ولد سنة أبناقد فرنسي معاصر، يعد 
م، واهتم بالنقد األديب فثار على مناهجه املتوارثة حىت شك يف قيمة ما تلقنه الدراسات 1915

قواعد نقد احلديث فكان كتابه إرساءيف ميدان األدب. وقد عمل على اجلامعية الكالسيكية 
فأرسى قواعد ،" بيانا احتوى على فلسفة اخلطاب األديب تعريفا ونقًدا الدَّرجة الصفر في الكتابة"

إىل علم العالمات، فألَّف فصوال يف ) Barthes("بارث"جتهت عناية امنهج نقدي نصاين، مث 
وضة حماوال يف ذلك كشف قوانني الداللة بعامة، مما جعل حبوثة األدبية علم العالمات ونظام امل

عرتاض على قدسية املؤلف وقدسية األثر، وقد سعى إىل النقدية تزداد ثراء وقوة يف درب اإل

.60، ص2004، 1جريار دلودال، السيميائيات أو نظرية العالمات، تر: عبد الرمحن بوعلي، دار احلوار، سوريا، طينظر: 1
.186، ص2006، 5ينظر: عبد السالم املسدي، األسلوبية واألسلوب، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت، ط2
.41، ص2011، 1ب احلديث، القاهرة، طأمينة فزاري، أسئلة وأجوبة يف السيميائية السردية، دار الكتا3
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تويف ،"لذة النصالكشف عن الروابط العميقة بني اإلنسان والعالمات عموما، ال سيما يف أثر "
1م.1980سنة

:مياءـاتالسيــاهـجـــتإ3.1
ولوجيا بتعدد املنطلقات اإلبستيمولوجية لعلمائها، ولكن على الرغم يجتاهاتالسيمإتعددت 

اجتاهات هي: سيمياء التواصل، سيمياء مخسمن هذه االجتاهات العديدة ميكن الرتكيز على 
.وسيمياء السردالداللة، سيمياء الثقافة، وسيمياء األهواء

التواصل:سيمياء 1.3.1
" بوينس)، و"Mounin(" مونان)، و"Prieto(" برييطوميثل هذا االجتاه كل من "

)Buyssens"كرايس)، و"(Grice)، ويرى هذا االجتاه يف الدليل على أنَّه أداة تواصلية، أي
أوتتكون من ثالثة عناصر: الدال واملدلول والوظيفة ويعين هذا أن العالمة؛مقصديةإبالغية

القصد. وهؤالء اللسانيون واملناطقة ال يهمهم من الدوال والعالمات السيميائية غري اإلبالغ 
، بل هناك وهذه الوظيفة ال تؤديها األنساق اللسانية فحسب،والوظيفة اإلتصالية أو التواصلية

2وطيقية تواصلية.يأنظمة سننية غري لغوية، ذات وظيفة سيم

ولسيمياء التواصل حموران:
: ويتكون من:محور التواصل/1
اين: الذي يعتمد على الفعل الكالمي.ـــــــتواصل لس«.أ

تواصل غري لساين: ويعتمد على معايري ثالثة لقياسه هي:.ب
معيار اإلشارة النسقية، املعروفة للجميع، كإشارة املربع مثال.-
-.( معيار اإلشارة الالنسقية، كالدعاية واإلعالن مثال(الدعاية تتغريَّ

.187-186عبد السالم املسدي، املرجع السابق، صينظر:1
.29يل محداوي، املرجع السابق، صمجينظر :2
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لعالمة التجارية يفرتض هلا اإلشارة ذات عالمة، التجارية مثال:يار امع-
1»الثبات

: ويتلخص يف أنَّ الدال واملدلول يشكالن عالمة، وتصّنف العالمة محور العالمة/2
هنا أربعة أصناف:

ا «اإلشارة:.أ كما يف العَّرافة والكهانة وأعراض األمراض والبصمات، وتتميَّز بأ
حاضرة مدركة دون أن حتتاج لشرح أو تعريف.

" يساوي العالمة اليت هي مبثابة إشارة اصطناعية، والذي بويتووهو عند "ر:ِـــ املؤشّ .ب
ال يؤدي مهمَّته إال بوجود املتلقي.

شيء آخر عالقة املماثلة.عالمة تدل على شيء جتمعه إىلاأليقون:.ج
" (عالمة العالمة)، والرمز دال على شيء ليس له وجه موريسويسمِّيه "ز:ــــــــالرَّم.د

2»أيقوين كاخلوف والفرح.

"، وهذا ما جعله أكثر دي سوسيراجتاه سيمياء التواصل هو اجتاه اختصَّ بأفكار "إذن:
اصلية وضرورة التأثري على الغري.الرتكيز على الوظيفة التو أهم ما مييِّز هذا االجتاه هو لعل شيوعا، و 

:سيمياء الداللة2.3.1

"، الذي قلب األطروحة السويسرية القائلة بعمومية علم روالن بارثميثلها بشكل خاص "
جيب منذ اآلن تقبل إمكانية قلب «": بارثالعالمة، وخصوصية علم اللغة، وذلك يف قول "

الً من علم العالمة العام، ولكن اجلزء هوليست اللسانيات جزء ولو مفصاالقرتاح السويسري، 

وقد ركَّز بصورة رئيسية يف هذا االجتاه على أربعة ،3»علم العالمة باعتباره فرعا من اللسانيات

.297، ص2009، 1عماد علي سليم اخلطيب، يف األدب احلديث ونقده، دار املسرية، عمان، ط1
.196، ص2006، 1الوفاء، االسكندرية، طبسام قطوس، املدخل إىل مناهج النقد املعاصر، دار 2
.96، ص1996، 2ينظر: عبد اهللا ابراهيم وآخرون، معرفة اآلخر: مدخل إىل املناهج النقدية احلديثة، املركز الثقايف العريب، دار البيضاء، ط3
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1»اللسان والكالم، الدال واملدلول، املركب والنظام، التقرير واإلحياء«عناصر 

أهم ولعلأيضا أن التواصل يتم  سواء مبقصديه أم بغري مقصديه،ويرى أصحاب هذا االجتاه 
ية القائلة أن اللسانيات ري ما مييِّز اإلجتاهالبارثي عن االجتاهات األخرى هو قلب األطروحة السوس

ولوجيا، حيث يرى أصحاب هذا االجتاه أن اللسانيات ليست فرعا من يفرع من السيم
هي اليت تشكل فرعا من اللسانيات.ولوجيايولوجيا بل السيميالسيم

سيمياء الثقافة:3.3.1

"، يوري لوتمانده "امن الفلسفة املاركسية، ومن أهم روَّ يانبثق هذا االجتاه بشكل رئيس
وتنطلق ، "امبرتوايكو"و" الندييروس"، ويف إيطاليا "تودروف"، و"أوسبانسكي"، و"إيفانوفو"

-موضوعات هذا االجتاه من عدَّ الظواهر الثقافية موضوعات تواصلية وأنساقا داللية، وما الثقافة 
وظيفة لألشياء الطبيعية وتسميتها، وهي بذلك تكون إسنادإالَّ -يف نظر أصحاب هذا االجتاه

تمع اإلنساين. أن العالمة تتكون وأصحاب هذا االجتاه يرون2جماال تواصليا تنظيميا لإلخبار يف ا
من وحدة ثالثية املبىن: الّدال واملدلول واملرجع.

.22، ص2007، 1حممد سامل سعد اهللا، مملكة النص، عامل الكتب احلديث، األردن، ط1
.22فسه، صينظر: املرجع ن2

املدلول

الّدال املرجع
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تارتو عملها املنهجي، -م حينما بدأت مجاعة موسكو1962وقد بلور هذا االجتاه عام «
1»واملنظم بعقد مؤمتر يف موسكو، دار حول الدِّراسة البنيوية ألنظمة العالمات.

املباشرة الثقافة تبحث عن القصدية والوظيفة سواء املباشرة أو غري وطيقيايوبالتايل فسيم
داخل الظواهر الثقافية.

واء:ـــسيمياء األه4.3.1

ووصف «األهواء لدراسة الذات واالنفعاالت اجلسدية واحلاالت النفسية سيمياءظهرت 
من خالل الرتكيز على مكوِّنني املعىن داخل النصوص واخلطابات املستهواةاشتغالآليات 

أساسيني: املكون التوتري (انعكاس العامل الطبيعي على الذات)، واملكون العاطفي أو االنفعايل 
فاخلطابالسيميوطيقي يدرس جممل اإلنزياحات املوجودة «مثومن ،2»(منبع األحاسيس والعواطف)

بالعامل املوضوع اجنذابا واتصاال بني العاطفي والتوتري، من خالل رصد عالقة الذات املستهواة
يتم هذا التفاعل االستهوائي اإلدراكي عن طريق فضاء احلس واجلسد، وال يعين هذا أن ومقصديّة، 

فإننا نلقى جمموعة من ،ليس هناك دراسات لألهواء واالنفعاالت، بل على العكس من ذلك
3».الدراسات الفلسفية واألخالقية اليت تناولت األهواء البشرية بالدرس والتحليل والتصنيف

" هيجلوانتهاء بـ")Platon(" "أفالطونبـ«اشغلت األهواء الفالسفة قرونا عديدة بدء
)Hegel،("طوماساالكوينيومرورا بـ) "T.d’Aquin( ،"ديكارتو ")Descartes (
يف أسطورة أفالطونبّني )،Kant" (كانطو") D.Hume(" دافيد هيومو"،)Locke(لوك""و

تلعب دورا هاما يف ء" أنَّ األهواأرسطو"العقل حمتاج للهوى إلثبات ذاته، وأبرز الكهف أنَّ 
4»الكشف عن االختالفات البشرية وتضعيف الوعي إىل كينونتني تنزعان إىل التوافق أو التعارض.

.107-106عبد اهللا ابراهيم وآخرون، املرجع السابق، ص1
.31، ص2011، 1مجيل محداوي، مستجدات النقد الروائي ،املغرب، ط2
.31املرجع نفسه، ص3
لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت، ع4 .214، ص2007مارس -، يناير35، م3حممد الداهي، سيمياء األهواء، جملة عامل الفكر،ا
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" ديكارتبتعذر اخلالص، ويفيد "«) S.August" (سانت أوغستاهلوى عند "ويقرتن 
والفالسفة املعاصرين تغري وضعية اإلنسان بسبب وحدانيته وفردانيته فما اهلوى إال ما تتحمله الروح 

" بنمط حتقيق الذاتية، ولذلك ال يتجّسد من كانطاجلسد الذي تتحدد به.ويرتبط اهلوى عند "نم
ا بوصفه قدرة على الرغبة.اإلحساسخالل  1»باألمل أو املتعة وإمنَّ

مبقاله الذي كان حتت «" غريماساألهواء مع "سيمياءوعلى وجه العموم، فقد بدأت 
La modalisation de(عنوان "جهات الذات أو الكون"  l’être(، ويعين هذا بداية الشروع يف

واالهتمام باملشاعر اجلسدية واألهواء الذاتية، بعد أن كان التعامل االنفعالوطيقيايالتعامل مع سيم
أو األشياء، ويعين هذا املقال من جهة أخرى دراسة تكييفات والعمل ألوطيقيااألفعايسيمسابقا مع 

2».بملعرفة، والوجو االذات املستهواة من خالل استحضار منطق اجلهات: القدرة، واإلرادة، و 

األهواء إذن: تقوم بدراسة املشاعر و االنفعاالت املتعلقة بالذات اإلنسانية داخل سيمياءف
...اخل.والغضب،واخلوفالغرية واحلب، واحلقد، :النصوص واخلطابات السردية، كدراسة

سيمياء السرد:5.3.1

عامل السرد واإلبداع قتحامإب،قامت السيميائيات كغريها من املناهج النقدية النصانية
ته، سابرة أغواره، مستخرجة خمتلف التأويالت املمكنة، ولكنها رموزه وعالماالقصصي، مستخلصة 

ستوت إعن أهم نفائسه، إىل أن بالرتابفضله نفض استطاعتريخ طويل، امّرت قبل ذلك بت
، وإذا عدنا إىل تعريف علم السرد 3مناهجها وأدوات حتليلها وغزت جمال السرد حىت يومنا هذا

هو اجلزء األساسي يف اخلطاب، الذي يعرض فيه املتكلم «جنده يعود إىل أصول التينية، فالسرد 

.60، ص2009، 1، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط-حبث يف الوجود السيميائي املتجانس–حممد الداهي، سيميائية السرد 1
.32مجيل محداوي، املرجع السابق، ص2
.207، ص1،2010ينظر :فيصل األمحر، معجم السيميائيات، منشورات االختالف، اجلزائر، ط3
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ستنباط األسس اليت يقوم إدراسة القص و «، وهو أيضا »األحداث القابلة للربهنة أو املثرية للجدل
1».وتلقيهإنتاجهعليها، وما يتعلق بذلك من نظم حتكم 

ازدواجية ىبنية مزدوجة عاملية وحلية معتمدا عل«" األسطورة ي شتراوسليف"واعترب
" مع حكاياته فالديمير بروباللغة/النظام، واللغة/اآلداء، إضافة إىل مسامهة الشكالين الروسي "

الوظائف منطلقا يف دراسته للحكاية من الشعبية اخلرافية يف تطوير علم السرد، وطبق عليه نظام 
ا التارخيية والثقافية واالجتماعية. 2»بنائها الداخلي، ال من ناحية سياقا

كما ساهم العديد من النقاد بعد ذلك يف إضفاء بعض املفاهيم واألساليبمنهم 
األول جتاهجتاهني، فاإلإلا"، هذا األخري الذي اختار ثاين جيرار جينيت" و"تزفيتانتودوروف"«

"، أما االجتاه الثاين غريماسجه "ىيعىن بالرتكيز على النص املسرود يف حد ذاته وهو ما سار عل
فركز فيه على عملية السرد نفسها، أي اخلطاب السردي ومّيز بني ثالثة مفاهيم: جينيت""

سردي احلكاية: اليت تطلق على املضمون السردي، أي (املدلول)، القصة: وتطلق على النص ال
ا وبالتايل على جمموعة وهو (الدال)، القص:  املواقف املتخيلة ويطلق على العملية املنتجة ذا
.3»املنتجة للنص السردي.

ا تأسست على يد "إلىاألصولعدنا وإذا الجرداس النظرية للسيميائية السردية جند أ
" غريماسوناته، وقد اعتمد "" وهي السيميائية اليت تويل عناية خاصة بالسرد ومكجوليان غريماس

:كاآليتيف بلورة مشروعه السردي على أصول متنوعة ميكن حتديدها  

.)م1913-1857" (سوسيرو فرديناند د"«مدرسة جنيف:/1
م).1965-1899("لويس هلمسليفمدرسة كوبنهاكن النسقية: "/2

207املرجع نفسه ، ص 1
.209-208ص،فيصل األمحر، املرجع السابق2
.209املرجع نفسه ص3
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" تروبسكوى" و)R.Jakoboson(جاكسون"رومان حلقة براغ: من تأسيس "/3
)Troubetzkoy(" ندريه مارتينيهأو")A.Marttinet.(

م).George Dumézil ()1898-1986(""جورج دوميزالأعمال /4
.Claude LéviStrausse (1908" (كلود ليفي ستراوسأعمال "/5
1»).مVladimir Propp()1895-1970(" فالديمير بروبأعمال "/6

ذا الطرح الغرمياسي واقتبسوا مصطلحاته يف ،ومن الباحثني والنقاد العرب الذين تأثروا 
" سعيد بوطاحينال""وسعيد بن كراد"العريب نذكر: مقاربة النصوص السردية ذات املنشأ

" هذا األخري الذي يعد من النقاد الذين تصدوا رشيد بن مالك" و""محمدالناصر العجميو
السردية وتطبيقها على النصوص همصطلحاتيف اخلطاب السردي وتبسيط "غريماس"لشرح نظرية 

.ةالعربي

:عرفية للسيمياءــول المــــاألص.2
وليد العصر احلديث، كما يزعم بعضهم بل هو قدمي النشأة، فقد مل يكن علم السيمياء

ذا اجلانب من علوم اللسانيات منذ أكثر من ألفي سنة وهذا ما  اهتم القدامى من عرب وعجم 
جيعلنا نطرح التساؤل التايل: ماهي اخللفية التارخيية والفلسفية لعلم السيمياء؟ 

:الخلفيات الفلسفية للسيمياء.1.2
علم موغل يف القدم، أيام الفكر اليوناين القدمي مع «ة أو السيميوطيقيا هي السيميائي

" لفظ "أفالطونوظف دفق،2»" اللذان أبديا اهتماما بنظرية املعىن"أرسطووأفالطون""
)Sémiotique للداللة على فن اإلقناع، و أكدَّ أن لألشياء جوهرا ثابتا وأنَّ الكلمة أداة (

" "أرسطوللتوصيل، وبذلك يكون بني الكلمة ومعناها تالؤم طبيعي بني الدال واملدلول، كما إهتمَّ 

.29-28، ص2003، 2سعيد بن كراد، مدخل إىل السيميائيات السردية، منشورات االختالف، اجلزائر، ط1
.110، ص2006، 1املعاصر، مكتبة إقرأ، اجلزائر، طاألديببشري تاوريريت، حماضرات يف املناهج النقد 2
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ال مرتبطا أشدَّ ما يكون باملنطق الصوري. مث 1هو اآلخر بنظرية املعىن وظل عملهما يف هذا ا
) Signe(بعلم السيمياء، الذين يعدُّون أوَّل من قال بأنَّ العالمة الرواقيين"لت اهتمامات "توا

وجهان: دالٌّ ومدلول.

وبالتايل "،أثينا"هم أصال من العّمال األجانب يف "الرواقيين") أنَّ Eco(إيكو"ويرى "
فهم دخال عليها، فأصلهم احلقيقي يعود إىل الكنعانيني الفينيقيني القادمني من أرض كنعان، 

اكتشفوا أنَّ االختالف يف أصوات اللغة وحروفها أي شكلها اخلارجىي "إيكو"وهؤالء حسب 
مرجعيَّات الذي يدعى الّدال ينبغي أالَّ خيدعنا، فوراء هذه االختالفات الشكلية الظاهرية توجد 

) إىل أنَّ هؤالء األمازيغ قد Umberto Eco(أمبرتو إيكو"ومدلوالت متماثلة تقريبا، ويصل "
2" يف اكتشافهم الفرق بني الّدال واملدلول"دي سوسيرسبقوا 

" أول من طرح سؤال: ما يعين "إيكو" فهو يعّد حسب "أوغسطينمث تأيت مرحلة القديس 
يشكل نظرية التأويل  النصي (تأويل النصوص املقدَّسة)، وترى أن نفسِّر ونؤوِّل؟ وهكذا راح 

تكمن يف تأكيده على إطار االتصال والتواصل "أوغسطين"" أن أمهية القديس "فريالعزوز
والتوصيل عند معاجلته ملوضوع العالمة.

فقد كانت فرتة مهمة من فرتات الرتكيز على العالمات واللغة وميكن :العصور الوسطىأما 
، وباإلضافة إىل تلك البدايات الغربية أوىل املناطقة 3"روجيه بيكون"، واسم "أبيالر"اسمذكر 

الة تصنيفا وكشفا عن  والفالسفة واألصوليون والبالغيون من العرب عناية كربى، بكل األنساق الدَّ
" الغزاليالفكر، وهو ما جتلى يف أطروحات الفالسفة اإلسالميني من أمثال "قوانينها وقوانني

" الذين حتدثا عن اللفظ بوصفه رمزا، وعن املعىن بوصفه مدلوال، ومن دون إسدال ابن سيناو"

.48محداوي، املرجع السابق، صينظر: مجيل 1
.27، 26ينظر: آن إينو وآخرون، املرجع السابق، ص2
.10ينظر : عبيدة صبطي، املرجع السابق، ص3
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ستار النسيان على العالقة االعتباطية بني الدال واملدلول، وهي الفكرة اليت إنبىن عليها منطق 
.1ميائي مللفوظات النصوص األدبيةالتحليل السي

" عن العرب والسيمياء حديثا مطوَّال حيث أشار إىل مناصرةال"عز الدين وقد حتدث 
" وورد يف كتاب الدر النظيم في أحوال علوم التعليمحتت عنوان "ابن سينا"خمطوطة تنسب لــ"

السيمياء يقصد فيه كيفية علم «" يقول فيه: "علم السيمياءهذه املخطوطة فصل حتت عنوان 
متزيج القوى اليت هي جواهر العامل األرضي ليحدث عنها قوة يصدر عنها فعل غريب، وهو أيضا 
أنواع فمنه ما هو مرتب على احليل الروحانية [...]، ومنه ما هو مرتب على خفة اليد وسرعة 

وع اهلندسة وسنذكره، والثالث احلركة، واألول من هذه األنواع هو السيمياء باحلقيقة والثاين من فر 
.2»هو الشعبدة...

" دعا فيه إىل توسيع جمال السيمياء ليشتمل على ابن سيناويبدو من خالل هذا القول أنَّ "
علم الطب واهلندسة والفلك وبالتايل مل جيعله خمصصا لألدب بل ربطه بعلوم أخرى.

فــ :علم أسرار لحروفلعلم أسرار ا" خيصص فصال من مقدمته ابن خلدونكذلك جند "
أهل إصالحاملسمى بالسيميا نقل وضعه من الطلسمات إليه يف «احلروف هو كما يقول: 

ستعمل استعمال العام يف اخلاص، فحدث لذلك علم أسرار أالتصرف من غالة املتصوفة، ف
3»احلروف، وهو من تفاريعالسيمياء، ال يوقف على موضوعه

ربط بني علم السيمياء وعلم أسرار احلروف، ابن خلدون"ويتبني من خالل هذا القول أن "
بل جعل علم السيمياء مرادفا لعلم أسرار احلروف، والالفت أنَّ علم السيمياء يف الرتاث العريب 
ُغريِّ مفهومه يف العصر احلديث، حيث اكتسب هذا العلم مصطلحات جديدة فلم يتعامل معه 

.111، ص2010، 1ينظر: بشري تاوريريت، احلقيقة الشعرية على ضوء املناهج النقدية، عامل الفكر احلديث، األردن، ط1
112، صالسايقبشري تاوريريت ، املرجع 2
.111بشري تاوريريت، حماضرات يف مناهج النقد األديب املعاصر، ص3
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عن املألوف، أّما مفهومه الذي يعرف به اليوم، فإننا ال عربنا القدامى إال يف إطار ما هو خارج
.جنده إال عرب إشارات من بالغتنا وفلسفتنا ضمن أحباثهم املختلفة

الداللة باللفظ، فأما «الذي أشار إىل العالمات غري اللغوية الجاحظ"ومن هؤالء نذكر "
الشخصان بالثوب وبالسيف، وقد اإلشارة باليد وبالرأس وبالعني واحلاجب، واملنكب ، وإذا تباعد

، واإلشارة واللفظ ايتهدد رافع السيف والسوط فيكون ذلك زاجرا ومانعا، ويكون وعيدا وحتذير 
شريكان، ونعم العون هي له ونعم الرتمجان هي عنه، وما أكثر ما تنوب عن اللفظ وما تغين عن 

غوية وغري اللغوية، حيث يقول: كان على دراية جبميع أصناف العالمات الل"الجاحظ"، فـ1»اخلط
ومجيع أصناف الدالالت على املعاين، من لفظ وغري لفظ مخسة أشياء ال تنقص وال تزيد: أّوهلا «

، 2»اللفظ، مث اإلشارة، مث العقد، مث اخلط، مث احلال اليت تسمى نصبة، والنصبة هي احلال الدالة
أضرب وهي احلال واإلشارة والعقد " حصر الدالالت السيميائية يف مخسة الجاحظوهنا جند :

واخلط واللفظ.

ومىت دلَّ الشيء على معىن فقد أخرب عنه وإن كان صامتا، وأشار «ويقول يف موقع آخر: 
3».إليه وإن كان ساكتا، وهذا القول شائع يف مجيع اللغات، ومتفق عليه مع إفراط االختالفات

ا تؤدي إىل املعىن وهذا باعتبار أنَّ ؛أي أن الداللة تتم سواء باللفظ أم بغري اللفظ َّ أل
السيميائيات تدرس العالمات اللغوية (املنطوقة واملكتوبة) أو غري اللغوية (اإلشارات والرموز).

إىل نظرية اإلرسال والتلقي ، وذلك حني فرَّق بني اإلرسال والتلقي، الجاحظوقد أشار
ر وأشرك الناظر والالمس يف معرفة العقد إال مبا اللفظ للسامع، وجعل اإلشارة للناظ«فرأى أنَّ 

فّضل اهللا به نصيب الناظر يف ذلك على قدر اللمس، وجعل اخلط دليال على ما غاب من 

.76ص،1ج، 1998، ، 7اجلاحظ، البيان و التبني، تح: عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، مصر، ط1
.73حممود امحد درابسة، املرجع السابق، ص2
.167، ص2007طعبد املالك مرتاض ،نظرية النص األديب، دار هومة، اجلزائر، 3
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عن أنواع التبليغ السيميائي فاللفظ أداة اتصال خاصة "الجاحظوهنا يتحدث ".1»حوائجه عنه
باملتكلم والسامع، أّما اإلشارة خاصة بالناظر فقط.

تحدث عن اعتباطية العالمة ف" فقد اهتم باجلانب الداليل، عبد القاهر الجرجانيأما "
فألفاظ اللغة عنده ليست إال جمّرد عالمات ومسات دالة على املعاين [...] «اللغوية، حيث يقول: 

" هنا عبد القاهر الجرجانيفـ"،2»فيمكننا أن تستبدل عالمة بعالمة للداللة على نفس املعىن
جعل اللفظ مراد للسِّمة. 

ضرب أنت تصل إىل الغرض بداللة اللفظ وحده، «ضربني: الجرجاني"والكالم عند "
وذلك إذا قصدت أن خترب عن زيد مثال باخلروج قلت: خرج زيٌد [...] وضرب آخر أنت ال تصل 

وضوعه يف اللغة منه إىل الغرض، بداللة اللفظ وحده ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقضيه م
صنفان: عبد القاهر الجرجانيفالكالم عند إذا،3»[...] عن طريق الكناية، االستعارة والتمثيل

صنف يفهم من خالله اللفظ وحده، وصنف آخر يفهم من خالل معناه الذي يأيت عن طريق 
الصور البيانية.  

ملسألة الدال واملدلول والداللة، " قد تطرق أيضا "أبو حامد الغزاليكما ينبغي اإلشارة إىل أن 
اإلشارة تتكون من: (دال) وهو الصورة الصوتية، و(مدلول) هو املتصور «حيث يرى أن :

إنَّ لألشياء وجودا يف األعيان بوجود اللسان، «: "الغزاليويف حديثه عن املعرفة يقول "4»للدَّال.
ألصلي احلقيقي والوجود يف األدمغة هو ووجودا يف األذهان، أما الوجود يف األعيان فهو الوجود ا

.5»الوجود العلمي الصوري، والوجود يف اللسان هو الوجود اللفظي الدليلي

.167املرجع نفسه ، ص1
.33فيصل األمحر، معجم السيميائيات، ص2
.33املرجع نفسه ، ص3
46عبد املالك مرتاض، املرجع السابق، ص 4
.46، ص1998، 4عبد اهللا الغذامي، اخلطيئة والتكفري من البنيوية إىل التشرحيية، اهليئة املصرية للكتاب، مصر، ط5
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" و(املوضوع ) عند سوسيرو "د" يقابل (املرجع) عند الوجود يف األعيانونفهم من قوله أنَّ "
و (املؤّول) عندسوسير"و "د" ، أما "الوجود يف األذهان" فهو يقابل (املدلول) عند رسو "ب
رس".و "ب" و (املمثل) عند سوسيرو "دو "املوجود يف اللسان " فهو (الّدال) عند ،رس"و "ب

وهذه أهم اآلراء حول جذور علم السيمياء عند العرب، حيث جندها تلتصق أحيانا بعلوم 
أحيانا السحر والطلسمات اليت تعتمد أحيانا على أسرار احلروف والرموز والتخطيطات الّدالة. و 

تلتصق بالسيمياء وعلم الداللة، وأحيانا باملنطق وعلم التفسري والتأويل.

:المرجع األلسني للنقد السيميائي.2.2
رس"و تشارلز بظهر علم السيمياء على يد اثنني من العلماء أحدمها الفيلسوف األمريكي "

)Charles Peirce ("سوسيرو "فرديناند د) واآلخر اللساين السويسريFerdinand de

Saussureا مل يلتقيا ومل يتعرفا إىل جتربة كل منهما، وعاش كل منهما يف قارة م) وبالرغم من أ
ما يعدان أهم علمني يف تأسيس السيميائية. غري أنَّ بعض النقاد ال يسلمون بدور غري أ

هو الذي أسس التوصيف وكأن سوسري«: ه " بقولجاكبسون"هنتقدإ" الرئيسي، حيث "سوسير
األلسين التزامين، وكأن هذا التوصيف ضرب من الفكرة الفلسفية لديه، احلقيقة أن هذا التوصيف  

.1»كان على الدوام قوام التعليم الغريب، آخذا شكل القواعد
" يف سوسير" إال أننا ال ننكر دور "سوسيرو "دوعلى الرغم هذا اإلنتقاد الذي وّجه إىل 

ميكننا إذن تصوُّر «يمياء، فقد كان أول من أشار إىل هذا العلم حيث جنده يقول: ظهور علم الس
علم يدرس عالمات يف صدر احلياة االجتماعية، وهو يشكل جزء من علم النفس 

، وقال يف موضوع 2االجتماعي وبالتايل من علم النفس العامل، وسندعو هذا العلم بالسيميولوجيا
ا إن اللغة نظام من الدالئل يعرب «مث قال: »اللغة مؤسسة اجتماعية«:آخر حول تعريف اللغة

عنأفكاره، وهي شبيهة بالكتابة، وبألفبائية الصم والبكم، وبالطقوس الرمزية، وصور آداب إلنسان ا
3»السلوك، وباإلشارات احلربية وغريها، إال أن اللغة أهم هذه األنظمة مجيعا

.30آراء عابد اجلرماين، املرجع السابق ، ص1
.27فرديناند دي سوسري، املرجع السابق، ص2
ا: السيميائية والنص األديب3 ، منشورات عبد اهللا بوخلخال، مصطلح السيمياء يف البحث اللساين العريب احلديث، أعمال امللتقى اللغة العربية وآدا

.76، ص1995ماي 12/17جامعة عنابة، 



الفصل األول:                                           السيمياء: المفهوم واألصول

37

" جنده تطرق إىل العالمة وعناصرها، فالعالمة سوسيرو د"فبالعودة إىل تعريف اللغة عند 
فاألول صورة مسعية وهي نتيجة تقطيع خاص يتم داخل «اللغوية عنده تتكون من دال ومدلول، 

متواصل صويت عدمي الشكل ، وهذا التقطيع ليس سوى حماولة لتحديد شكل رمزي سيحل حمل 
ا، وهو بذلك كيان صويت، نفسي ليس شيء آخر وفق أعراف خاصة تتم ضمن منظومة لغوية م

أما الثاين فهو تصوُّر أو هو صورة ذهنية عن العامل اخلارجي بأبعاده الواقعية أو املخيالية، إنه ماديا. 
1»بذلك كيان نفسي، إنه صياغة جمردة لوقائع موضوعية.

2وميكن أن منثل هذا يف الشكل التايل:

" ال توجد بني االسم والشيء بل توجد بني املفهوم سوسيرو دو العالمة اللغوية عند "«
4، والشكل التايل يوضح ذلك:3»والصورة السمعية

" ميكن اعتبار الشجرة عالمة لغوية تتألف من سوسيرو "دوللتوضيح أكثر العالمة عند 
جانبني مها:

جانب مادي حسي يتألف بدوره من شقني:«أ.
املوجود اخلارجي أو الشيء..1
من أصوات لغوية.اللفظ املنطوق الفعل الذي يتألف.2

هين معنوي يتألف بدوره من شقني:ذجانب .ب
لد 3د بنكراد، السيميائيات : النشأة واملوضوع، جملة عامل الفكر، الكويت، العددسعي1 .21، ص2007مارس -، يناير35، ا
.42عبيدة صبطي، جنيب خبوش ،مدخل إىل السيميولوجيا، ص2
41املرجع نفسه ، ص 3
.42املرجع نفسه ، ص4

الدال
(الصورة السمعية)

المدلول
(الصورة الذهنية)

العالمة
=

اعتباطيةعالقة

مدلول
_______

دال

شجرة

= العالمة 
اللغوية

L’arbitraireواجهة معنويةحسيةواجهة

التصور الذهني
_____________

الصورة السمعية
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مفهوم أو صورة ذهنية للموجود الذي يشار بلفظ شجرة..1
صورة مسعية أي صورة اللفظ نفسه اليت ميكن أن نتمثلها لو نظرنا إىل كلمة .2

ا. 1»(شجرة) مكتوبة دون أن ننطق 

إذن : فالعالمة هي ما ينهض بني الدال واملدلول من عالقة، وتأخذ العالمة عند 
والصورة السمعية )Concept(شكل بنية "نفسية" يرتبط فيها التصور «" سوسيرو "د

)Imageacoustique( تقوم على إقصاء الواقع اخلارجي، وبنية إجتماعية تداولية حتصر الوظيفة
كآلية توصيل قائمة على منوذج لغوي يكتسب أمهية من عالقته السيميائية لدراسة العالمة  

، بشَّر 2»بالعالمات األخرى داخل النظام، وبذلك تكون السيميائية قسما من اللغة العام
وهو العلم «" مبيالده يف ستينيات القرن العشرين حتت اسم السيميولوجيا أو "األعراضية" سوسير"

معربا عن القوانني العامة اليت ، الذي يقوم بدراسة  حياة الرموز يف رحاب احلياة االجتماعية 
تتحكم  يف هذه الرموز، ومشريا يف نفس الوقت إىل أنَّ موضوع اللسانيات الوحيد هو دراسة اللغة 

ا، هذه اإلشارة السويسرية حتولت إىل مواقف تبناها  ا ومن أجل ذا النقاد السيميائيني، يف ذا
3»ويتضح ذلك يف دراستهم لألحداث اللغوية للنص.

" قد كان له الفضل يف ظهور علم السيمياء الذي يقوم سوسيرو دو ميكننا القول أنَّ "
ا االجتماعية، لكنه اقتصر على تصور عام هلذا العلم اجلديد فلم  بدراسة حياة العالمات، ودالال

يتوسع فيه كما ينبغي.
واقع أن السيمياء مل تصبح علما قائما بذاته إال بالعمل الذي قام به الفيلسوف األمريكي وال
الذي يعترب من النقاد الغربيني األوائل يف التأسيس لعلم السيميوطيقا أو علم رس"و "تشارلزب

يف قد عمل على الرّبط بني املنطق والسيميوطيقا ، وذلكبيرسالعالمات، ، والالفت لألنتباه أنَّ 
فليس املنطق مبفهومه العام إال امسا آخر للسيميوطيقا و السيميوطيقا نظرية شبه ضرورية أو «قوله: 

" قد حنى منحى فلسفيا منطقيا رياضيا يف دراسته رسو "ب.وهنا جند أنَّ 4»نظرية شكلية للعالمات
تبعا لرؤيته هي علم اإلشارة الذي يضم هلذا العلم الذي أطلق عليه اسم السيميوطيقا، فالسيمياء

.42املرجع نفسه ، ص1
.118قد األديب املعاصر ، صبشري تاوريريت، حماضرات يف مناهج الن2
.119بشري تاوريريت، احلقيقة الشعرية على ضوء املناهج النقدية، ص3
120-119صاملرجع نفسه ،4
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عيت أن أدرس أي شيء يف هذا الكون  ليس باستطا«مجيع العلوم اإلنسانية والطبيعية، حيث يقول: 
كالرياضياتواألخالق [...] وعلم النفس وعلم الصوتيات، وعلم االقتصاد [...]إالَّ على أنَّه نظام 

ال السيميولوجي عند 1»سيميولوجي " يشمل مجيع العلوم اإلنسانية والطبيعية رسو "ب. فا
األخرى.

" فهي تتكون من كيان ثالثي املبىن:رسو "بأما العالمة عند 
(املاثول): هو صورة صوتية أو مرئية لكلمة ما.الممثل.1
: وقد يكون واقعيا أو قابال للتخيل أو غري قابل للتخيل أي املوضوع الموضوع.2

الديناميكي.
ذا فهي تنبين على : وهو صورة المؤول.3 ذهنية مرتابطة مع كلمة أو غري مرتابطة و

2نظام رياضي منطقي قائم على نظام ثالثي كما يف الشكل املوايل:

اخلط املتقطع يشري إىل أن العالقة بني املاثول واملوضوع ليست مباشرة بل مترُّ عرب املؤول.

يقابله املدلول رس"و ب"، واملؤول عند "سوسيرو "د" يقابل الدال عند رسو بفاملاثول عند "
.سوسير"و "د، واملوضوع ال يوجد له مقابل عند سوسير"و دعند" 

، 2000نوفمرب 8-7بلقاسم دفة، علم السيمياء والعنوان يف النص األديب، امللتقى الوطين األول: السيمياء والنص األديب، جامعة حممد خيضر، 1
.35ص

.80يدة صبطي، املرجع السابق، صينظر: عب2

المؤول

الموضوع الماثول
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1" إىل تفريعات ثالثية حسب الشكل اآليت:رسو "بوقد خضعت تلك العناصر عند 

ا ""رسو بباإلستناد إىل مثلث" " وهي يف ممثل، موضوع، مؤوَّلميكننا أن نطلق على العالمة بأ
:اآلتيةالوقت نفسه تستعري لنفسها املصطلحات 

هي نوعية شكل العالمة. وال ميكنها أن تتصرف كعالمة حىت «العالمة النوعية:.أ
ا عالمة.  تتجسد، ولكن التجسد ال يرتبط إطالقا بطبيعتها من حيث كو

شكل : هي الشيء املوجود أو الواقعة الفعلية اليت تsinsignالعالمة المنفردة:.ب
العالمة، وال ميكنها أن تكون عالمة إّال عرب نوعّيتها، وهلذا فهي تتضمن عالمات 

عرفية متعددة.
) يشكل عالمة، وكل عالمة عرفية Law: وهي عرف (Legsignالعالمة العرفية:.ج

للعالمة العرفية موضوعا واحدا، بل منطا عاما قد تواضع (وليس العكس). وليس
1.»الناس على اعتباره داالٍّ 

.121بشري تاوريريت، املرجع السابق، ص1

ممثل

مؤّول موضوع

عالمة نوعية
Quali-sign

عالمة منفردة
Sin-sign

عالمة عرفية
Legi-sign

املفسرة
Iconأيقونة 

Indexمؤشر 

Symbolرمز 

chemaتصوير 

Directتصديق 

Argumentحجة 
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املصطلحات التالية:رس"و "بوهناك تقسيم آخر للعالمات يطلق عليها 

: هي العالمة اليت تشري إىل املوضوعة اليت تعرب عنها عرب الطبيعة Iconاأليقونة:.أ
مل ذه الطبيعة سواء وجدت املوضوعة أو ومتلك العالمة ه،الذاتية للعالمة فقط

توجد.
: هو عالمة تشري إىل املوضوعة اليت تعرب عنها عرب تأثرها احلقيقي Index:المؤشر.ب

بتلك املوضوعة. واملؤشر يقوم بالداللة بصفة متأثرا باملوضوعة، فاملؤشر يتضمن إذن 
فليست أوجه الشبه فقط هي اليت نوعا من األيقون مع أنه أيقون من نوع خاص. 

ا التعديل الفعلي الصادر عن املوضوعة هو الذي جيعل  جتعل من املؤشر عالمة، وإمنَّ
من املؤشر عالمة.

: وهو عالمة تشري إىل املوضوعة اليت تعرب عنها عرف، غالبا ما Symbolالرمز:.ج
إذن منط أو عرف، فالرمز يقرتن باألفكار العامة اليت تدفع إىل ربط الرمز مبوضوعته

2أي أنَّه العالمة العرفية

من خالل تعرضنا للمرجع األلسين لعلم السيمياء جند أنه ظهر على يد اثنني من العلماء مها 
Ferdinand(" سوسيرو فرديناند د") وCharles Peirce(" رسو "تشارلز بالفيلسوف األمريكي 

de Saussure( ،كان لكل منهما مسحة جديدة من غرابة األطوار «اللذين كانا مبتكرين المعني
يف سنواته األخرية يعدُّ رسائل خفية يف النصوص "سوسير"يف تكوينه العقلي، إذ أخذ 

األفيون واملصطلحات منتجا رس"و "باساتتصفيحية) ال ميكن ألحد سواه أن يتصوَّرها، وأدمن ن(ج
3»ذين الرجلني ذهنان خصبان حبق.أنظمة فكرية خارج متناول بقية الناس، ومع هذا كان هل

.32آن إينو وآخرون ، املرجع السابق، ص1
.36عصام خلف كامل، املرجع السابق، صينظر:2
.14، ص1994، 1روبرت شولز، السيمياء والتأويل، تر: سعيد الغامني، املؤسسة العربية للدراسات، بريوت، ط3
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" حول دراستهم هلذا العلم يف اجلدول سوسيرو "د" ورسو بوميكن أن نبني الفروق بني "
التايل:

"بريس""دي سوسري"علم السيمياء
أمريكافرنسامكان ظهوره

منطقية فلسفيةلغوية لسانيةاملرجع
سيميوطيقياسيميولوجياالتسمية

العالمة
ثنائية املبىن: دال ومدلول

ثالثية املبىن: دال ومدلول 
وموضوع

ا اعتباطية لغوية وغري لغويةلغوية متتاز بكو

:ترجمة مصطلح السيمياء في النقد العربي.3.2
ال ريب أن كثرة الرتمجات ملصطلح السيمياء تضلل القارئ وتبعده عن روح هذا العلم 

ا،ففي اجلزائر جند وجوهر احلقيقة السيميائية ، فيصعب عليه التمييز بني األعمال املرتمجة واملعرفة ذا
نقل بصورة خمتلفة: السيميائيات، )Sémiotics) أو (Sémiotique(مصطلح األجنيب 

السيميائية، علم العالمات،: 

وإذا إنتقلنا إىل املصطلحات األخرى داخل العلم نفسه صادفنا املشكل نفسه، فكلمة 
)code(،ويرى املرتمجون أنَّ "سنن" ال تدل على ترتجم بــ: كودة، دستور، سنن)code ا ) أل

ا مقصورة على احلقوق، ومن مثَّة وجد بعضهم "دستور"ختتص بالشرع، وأنَّ  ال تدل عليها أل
."كودة"): code(احلل يف النقل احلريف للكلمة االجنبية 
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) هو Signal("إشارة" و"عالمة" وهنا نصطدم أنَّ رتجم بــ) تSignal(أيضا كلمة 
)Signe عندا نستعمل لكل منهما لفظة عالمة، ولذا فّضل البعض كلمة "إشارة" ألّن()Signal (

) بـــ: "تسومي، Semiosis(كما ترتجم كلمة )،Dixiesهو من صنف اإلشاريات "املبهمات" (
سيأمة، سيميوزس، ومسطقة".

) بــ: "إنشائي، إجنازي، إبدائي" ونالحظ أن كلمة Performatif(ترتجم كذلك لفظة 
"إنشائي" املستعملة هنا هي اللفظة املتداولة عند البالغيني واألصوليني يف األحباث اليت تدور حول 

1نظرية األفعال.

وإذا عدنا للسيمياء من ناحية التسمية جند هناك تداخال كبريا بني مصطلحي
"بني هاذين جورج مونانوقد ميز ".Sémiotique) والسيميائية(Sémiologie(السيميولوجيا

للسيميولوجيا ، ينتمي إيل الواليات - باملصادقة-السيميائية هي معادل«املصطلحني إذ يرى أن
–بدقة أكرب –مثال و يستعمل أحيانا "شارل موريساملتحدة االمريكية ، بصفة خاصة عند "

يفهم من ذلك أن « وبتايل2»للداللة على نظام من العالمات غري اللغوية ، كاإلشارات املرور 
السيميائية معطى ثقايف أمريكي أساسا حييل املفاهيم فلسفية شاملة وعالمات لغوية بينما 

ال األلسين عموما منه إ ىل السيميولوجيا معطى ثقايف أورويب هو أدين إىل العالمات اللغوية وا
3»جمال آخر . 

وهذا ما نالحظه يف ، قد كان العرب يف هليب املواجهة االصطالحية هلذين املفهومني و 
4هذين اجلدولني، حيث تنوعت ترمجات هذين املصطلحني:

)Sémiologieترجمة مصطلح السيميولوجيا(أ .

48بوحوش ،  املرجع السابق ،صينظر :رابح 1
228،ص إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديديوسف وغليسي ، 2
228املرجع نفسه ،ص 3
232-228يوسف وغليسي، املرجع السابق، ص4
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المرجعالمقابل الغربياسم المترجم
182:األسلوب و االسلوبيةعلم العالماتعبد السالم املسدي

17دروس يف السيميائيات:السيميائياتمبارك حنون
507معجم مصطلحات األدب:الرموزيةجمدي وهبة
.114األسلوبية منهجا نقديا:سيمولوجياحممد عزام

82معجم مصطلحات علم اللغة احلديث:علم الرموزعلي القاسم وآخرون
.71معجم املصطلحات األدبية املعاصرة: السيميولوجيةعبد املالك مرتاض

)Sémiotiqueترجمة مصطلح السيميائية (ب .

المرجعالمقابل العربياسم المترجم

عبد املالك مرتاض

سيميائية
سيمائية

سيميوتيكا
سيمائيات

186قاموس اللسانيات:
08حتليل السيميائي للخطاب الشعري:-333قراءة النص:

.17-15جتليات احلداثة: 
23جتليات احلداثة: 

حممد مفتاح
سيميائيات

سيمياء
السيميوطيقا

.17-15ترمجة علم (النص) لكريستيفيا:
يف سيمياء الشعر القدمي.
10حتليل اخلطاب الشعري:

عبد السالم املسدي
سيميائية
العالمية

.186قاموس اللسانيات:
.181األسلوبية واألسلوب:

المرجعالمقابل العربياسم المترجم
نصر حامد أبو زيد

سيزا قاسم
مدخل إىل السيميوطيقا.السيميوطيقا
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.90قاموس مصطلحات النقد األديب املعاصر:السيماطيقامسري حجازي
.22بالغة اخلطاب وعلم النص: صعلم السيميولوجياصالح فضل

السرديةالسيميائية أصوهلا وقواعدها، السيميائياتالسيميائيةرشيد بن مالك

فكل هذه املصطلحات العربية يف مواجهة مصطلحني اثنني يعربان عن مفهومني خمتلفني، 
إنتقلت إىل الوطن العريب بشكل ال ميكن إال أن يكون مشوَّها ، ، حيث لكنهما واضحان نسبيا

مصطلحا.36حيث ترجم هذان املصطلحان إىل العربية مبا يقارب 

من الواضح جدا أن الدارسني العرب خمتلفون يف شأن ترمجة هذين املصطلحني 
)sémiotique -sémiologieفبالعودة إىل اجلدول األول جند هناك اختالفا يف ترمجة ؛ ) إىل العربية

) إىل األسلوب واألسلوبية" ترمجه يف كتابه (عبد السالم المسدي) فــ"sémiologie(مصطلح 
(دروس في " أطلق عليه مصطلح "السيميائيات" يف كتابه مبارك حنونينما "" بعلم العالمات"

." ترمجه إىل مصطلح "الرموزية" مجدي وهبه)، أّما "السيميائيات

"  اختار له مصطلح عبد المالك مرتاضوإذا عدنا إىل اجلدول الثاين جند أن "
السيميائيات" يف مؤلفاته، وقد تردد وتيكا" باإلضافة إىل استعمال مصطلح"السيميائية و ي"السيم

) السيميائية أصولها وقواعدها" يف مؤلفه (رشيد بن مالكمصطلح "السيميائية" عند الباحث "
" يفضالن "نصر حامد أبو زيد" و سيزا قاسم)، وجند "لسيميائيات السرديةوكذا يف كتابه (ا

ما  فقد استعمل "محمد مفتاحا ")، أمَّ (مدخل إلى السيميوطيقامصطلح "السيميوطيقا" يف كتا
) حيث أطلق عليه مرة"السيميائيات" ومرة sémiotiqueمصطلحات متعددة يف ترمجته ملصطلح(

"السيمياء" ومرة أخرى "السيميوطيقا".وما نالحظه من خالل هذه الرتمجات أن املصطلح واحد 
رئ باخلروج بتسمية والتسميات تعددت وتباينت من باحث إىل آخر إىل درجة عدم استطاعة القا

واحدة مقنعة. 



:ثاينالفصل ال
ئي في كتابات "رشيد بن مالك"السيمياتوظيف المصطلح 

المصطلح السيميائي في كتاب "قاموس  مصطلحات التحليل 1-
."فرنسي)-انجليزي-السيميائي للنصوص (عربي

.المصطلح السيميائي في كتاب "السيميائيات السردية"2-

.السيميائية السردية"المصطلح السيميائي في كتاب" مقدمة في -3



توظيف المصطلح السيميائي في كتابات "رشيد بن مالك"الفصل الثاني:                          

48

تزخر بكثري من املصطلحات ،ال شك يف أنَّ السيميائية بوصفها فرعا من اللسانيات العامة 
وغريها من املصطلحات األخرى ،مثل: مسة، سيميائية، تناص، ، اللغة الواصفة، كفاءة، فضاء، دليل

إىل النقد العريب املعاصر سواء عن طريق الرتمجة أو التعريب، حيث أصبحت عبارة وهي مناذج أتت 
1عن مفاتيح تساعدنا على حتليل النصوص األدبية وفك رموزها.

وأثبتوا أنفسهم من خالل ، ومن الباحثني العرب الذين برعوا يف جمال السيميائية السردية 
هذا األخري الذي .""رشيد بن مالكو"، كرادسعيد بن  "عبد المالك مرتاض"،أعماهلم نذكر: "

ومن اشهر الذين سامهوا لرتويج ملفاهيم غرمياس .،عربيا لتطبيق املنهج السيميائيمنوذجاغدا
" جلَّ األفكار النظرية للسيميائيني الغربيني رشيد بن مالكفي جمال الرتمجة فقد ترجم "ف

: "السيميائية: أصوهلا وقواعدها" ، "السيميائية مدرسة باريس" اآلتية واأللسنيني وجتسدها مؤلفاته
.القواعد والتاريخ."األصول"السيميائية : 
قاموس "جمال التنظري اتسمت جهوده النقدية بإنتاج مجلة من املؤلفات نذكر منها:أما يف

يف البنية السردية "، "مقدمة يف السيميائية السردية"، "مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص
."السيميائيات السردية"،"النظرية السيميائية

في كتاب "قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص السيميائيالمصطلح 1/
)":-فرنسي- انجليزي -(عربي

" يف طليعة النقاد اجلزائريني الذين عنوا بالنقد السيميائي، رشيد بن مالكميكننا أن نعد "
قاموس بسيميائية السرد من خالل دراسته للمصطلح السيميائي السردي يف كتابه"وجاءت عنايته 

، وهو كتاب 2000سنة فرنسي-اجنليزي –عريب –"مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص
.فكان هذا القاموس السرديةيتناول املصطلحات السيميائية السردية اليت تعتمد يف حتليل النصوص 

جلهود الناقد يف ساحة املصطلح السيميائي العريب.خطوة جادة ومضافة 

121، ص2005ط موالي علي بوخامت، الدرس السيميائي املغاريب، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ينظر : 1
 اية الثمانينات ومل يقدر له النشر إال يف عام قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص ، ينظر: رشيد بن مالك، 2000انتهى من تأليفه 

.2000، دار احلكمة، اجلزائر، )-فرنسي-اجنليزي - (عريب
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ا "قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص" فإننا  ونظرا للقيمة العلمية اليت متيَّز 
خنصص له القراءة اآلتية:
- عربيقراءة لــ" قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص  (1-1 /
:)"-فرنسي-انجليزي 

" مالكرشيد بنللباحث ""مصطلحات التحليل السيميائي للنصوصقاموسيعد قاموس " 
عمال معجميا متخصصا يف السيميائية السردية، وهو عمل نادر قل نظريه يف الساحة النقدية اجلزائرية 

والعربية بصفة عامة.
عريف:ـالتو الوصف/1

على " "رشيد بن مالك" للباحث قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص"حيتوي 
) صفحة مرقمة 272أكثر من مثان مائة مصطلح يف جمال التحليل السيميائي للنصوص السردية عرب (

سم) من احلجم الصغري.2516على قياس (
وبالرغم من صغر حجمه إال أنه اشتمل على مادة خصبة من املصطلحات العلمية الشائعة «

الشرح والتفسري والتحليل استطاعيسر املؤلف ما فقد،يف جمال التحليل السيميائي للنصوص السردية 
عن احلوشي والغريب وقدمها بلغة سهلة وواضحة حيث ابتعد ،يف هذا املعجم وضبط التعريفات 

ا يف املعجمات، و ،والرموز واأللغاز  ستعان باألشكال إومل يتوسع يف النصوص والشواهد اليت جتد ماد
ا مهما يف القاموس، أضاف إىل حتليل املصطلحات وضبط والرتسيميات، وقد شكل هذا العمل جانب

املفاهيم بعدا آخر ما كان ليدرك لوال األشكال اهلندسية اليت أخذت حّيزا معتربا من حجم القاموس 
ا أسلوب الباحث " ،1»ترسيمة)27( ملا هلا دور "رشيد بن مالكوتوظيف الرتسيمات ميزة يتميز 

فعال يف التواصل بني املؤلف واملتلقي.
لأللفبائية وفقا الباحث يف ترتيب مصطلحات قاموسه على الرتتيب األلف بائي اعتمد

مما دفع الباحث إيل تذييل كل شرح ،أكثرتوضيح إيلغري بعض املصطلحات كانت حباجة الفرنسية،
وقد  ،واإلحاطة بالدالالت املختلفة ا صحيحليتسىن للقارئ فهمها فهما ،بإحالة أو أكثر«للمصطلح

كما يالحظ القارئ أن اإلحالة نوعان: إحالة داخلية مستمدة )←كانت اإلشارة إىل ذلك بسهم (

.104، ص2006رب ، دمشق ،طعبد القادر شرشار ، حتليل اخلطاب األديب وقضايا النص،منشورات احتاد الكتاب الع1
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"حوار" حنو : 1»ما من مواد القاموس كأن ُيَشار عقب االنتهاء من حتليل وتفسري مادة 
)Dialogue  (

2راوي، كفاءة، برنامج سردي←

هاجلأ إلياخلارجية ،وقدباإلحالةنطلق عليها نأميكن «،أمَّا النوع الثاين من اإلحالة، 
من 3»بداللة املصطلح املتصل متكن القارئ من العودة إىل املصدر أو املرجع حيث ،الباحث كثريا 

والباحث يف تسهيالت للقارئوهذه الطريقة تقدم4».32) يف ص1970(غرمياس «ذلك مثال:
قراءة النص الذي حييل باستمرار إىل مرجع. 

والمتن المترجم:اللغويةالصياغة 
أسلوب معتمد «) وهو traduction dans le contexte(الرتمجة السياقية ىاعتمد الباحث عل

مل الرتمجة القائمة على االشتقاق اللغوي أو  لدى خمتلف املرتمجني واملتعاملني مع املصطلح وفيه 
اليت تكون فيها الداللة حمور البحث ال حرفية أي ترمجة؛le mot à mot.(«5(ترمجة كلمة بكلمة 

اللفظ.
ا األجنبية نظرا استخدمصاحبه قد أنومما يالحظ يف هذا القاموس  بعض املصطلحات بصور

عن مفهومها ، ومثال ذلك:تعبريا دقيقا لعدم توفر مصطلح مقابل يعربِّ 

Sémantèmeيمنتيمسِ 

Sèmeسيم

6سيميم Séméme

7إيزوتوبيا Isotopie

.105عبد القادر شرشار ، حتليل اخلطاب األديب وقضايا النص ، ص 1
.57رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، ص2
.105عبد القادر شرشار ، املرجع السابق ، ص3
.23رشيد بن مالك  ، املرجع السابق ، ص4
.106السابق ، ص عبد القادر شرشار ، املرجع 5
.167-164رشيد بن مالك ، املرجع السابق ، ص 6
.93املرجع نفسه ، ص7
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Théme1تيم

2Utopiqueإيطوبيقي

االفتتاحيات والملحقات:2/
احتوى القاموس على:

 :يف افتتاحية قاموسه أن هذا القاموس "رشيد بن مالك"أقر الباحثافتتاحية الباحث
املرجعية ىلكما أشار إ،موجه للطلبة واألساتذة والباحثني واملنشغلني يف احلقل السيميائي

3.لذا القاموساملتوخاة من تأليفه املعرفية املعتمدة واألهداف 

:"ضمنها احلديث عن احلقل املعريف كلمة التقديم للباحث "عبد الحميد بورايو
نتقاء املصطلح والقيمة العلمية إالذي كان جماال للدراسة، واملنهج الذي قام عليه 

.4للقاموس يف املرحلة الراهنة لوضعية البحث العلمي يف اجلزائر والوطن العريب
:كما هذا القاموس ،تأليفىلإاليت دفعتهاألسباب حتدث فيها عنمقدمة للباحث

كانم وتاريخ االنتهاء منه1983سنة كانتبداية الشروع يف البحث  أنأشار إيلأنَّه 
م. 1989سنة يف شهر جوان 

 62(هم مرتبة ترتيبا ألفبائيا يرتاوح عدد املعربة، األعالممساء ألبقائمة ختم قاموسه (
علما .
 الحظ نعتمد عليها الباحث يف اجناز هذا القاموس و إثبت باملصادر واملراجع اليت أ

السيميائي.اللساينمصادر ومراجع متخصصة يف احلقل
إضافة إىل "،سكورتي" و""غريماس) لــ: القاموس السيميائي المعقلن(«ويف مقدمتها:

الفلسفي) (المعجمو"بركةبسام ") لــ:اللسانيةمعجم إفادته من بعض املعاجم العربية: (
5»:"جميل صليبا".لــ

.238، ص رشيد بن مالك ،، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص 1
.247، ص املرجع نفسه 2
.6-5ص، نفسهاملرجع 3
.106، ص السابقعبد القادر شرشار ، املرجع 4
.263جع السابق ، صرشيد بن مالك، املر 5
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األهميَّة:/3
،تكمن أمهية هذا القاموس يف كونه يقدِّم مادة علمية سيميائية خصبة للقارئ العريب

فاملصطلحات السيميائية اليت يتضمنها هذا املعجم هي مبثابة الضوابط العلمية اليت ال ميكن أن 
أيضا هو القاموسهذا كما يعترب ؛يستغين عنها الباحث السيميائي يف حتليالته للنصوص السردية

مبثابة أداة تفيد الباحث وتعينه على جتاوز مشاكل الرتمجة وتقيه فوضى االستعماالت املصطلحية.
مصطلحات التحليل السيميائي قاموس"لمصطلحات السيميائية فيل/ نماذج 2- 1

:"رشيد بن مالك"للنصوص" لـــ: 
، بآليات ومفاهيم خمتلفة وذلك عرف املصطلح السيميائي رواجا كبريا يف احلقول النقدية العربية

ألنه الق اهتماما كبريا من طرف الدارسني والعلماء يف جماالت عديدة سواء يف اللسانيات أم األدب 
ا الثقافية الواحدة نذكر منها :1أم النقد ومن بني هذه املصطلحات اليت اختلفت يف بيئا

):Sémiotiqueمصطلح "سيميائية" ()1
ذات األصل (Sémiotique)مصطلح سيميائية مقابال ل: رشيد بن مالك"استعمل "

انطلق يف تأصيل مصطلحه رشيد بن مالك"" ؛ ومن هنا يتبني لنا أن)(Sêmeiotikeاإلغريقي 
إىل سيميائية على املعجم املعقلن (Sémiotique)من الغرب،حيث اعتمد يف ترمجة وشرح مصطلح 

)تستخدم كلمة«قوله:)يفJ. Courtès("ج. كورتيس""وغريماسلـ: " Sémiotique للداللة (
على معان خمتلفة فقد تستعمل لإلشارة إىل: 

مقدار بني من املعرفة نبدي رغبتنا ملعرفته.-1
موضوع معرفة كما يظهر أثناء وبعد وصفه.-2
2»جمموعة الوسائل اليت ترد معرفته ممكنة-3

حسب االستعمال الذي أي أن مصطلح السيمياء يفضي إىل عدة دالالت خمتلفة ختتلف
ختضع إليه.

" وذلك يف قوله:Sémiotiqueكما اعتمد على معجم روبري يف شرح كلمة "
نعتربها نظرية عامة لألدلة وسريها داخل الفكر.«-
تمع.- نعتربها نظرية لألدلة واملعىن وسريها يف ا

126علي بوحامت ، املرجع السابق ، صموالي ينظر : 1
.175فرنسي)، ص -إجنليزي-لنصوص (عريبرشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي ينظر :2
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1»وز ويف علم النفس تظهر الوظيفة السيميائية يف القدرة على األدلة والرم-

نالحظ أن هذا التعريف املعجمي يقرتب كثريا من التعريف االصطالحي للسيميائيات، إن مل 
عن موازنات عربية هلذا املصطلح فوقع على "سيميائية" اليت رشيد بن مالك"نقل يطابقه، كما حبث "

-دوجة (أجنليزييقابلها عربيا يف املعاجم املز «ُحتيل على نفس معىن نظرية العالمات وهذا يف قوله: 
يف املعاجم املزدوجة ها لبويقا.أعراضي، متعلق باألعراضالميت متعلق بالعالمات[...] وطبيا عريب) ع
أو (Sémeilogie)عريب) نظرية الرموز والعالمات يف علم الرياضيات[...]أو ما يعادل - (فرنسي

(Sémiologie) مبعىن علم األعراض[...] والّصفة(Sémiologique) أعرضي متعلق بأعراض
2».األمراض

، 3»سّوم فرسه: أعلمه بسوَّمه وهي العالمة«: " لـــ: الزمخشريأساس البالغة"وقد ورد يف 
عبد الملك هناك ناقد يعّد من النقاد اجلزائريني األوائل أال وهو "رشيد بن مالك"إىل جانب "و 

بعد ما أدرك فشل املناهج التقليدية " من حيث استخدامه هلذه املناهج النقدية احلداثية مرتاض
ا مجاليات النصوص األدبية. حملاور

" يف جمال السيمياء جنده رجع إىل األصول العربية عبد المالك مرتاضوإذا تصفحنا مؤلفات "
إن أصل مسة يف اللغة العربية «يف التأصيل اللغوي هلذا املصطلح، حيث انطلق من كلمة "مسة" قائال: 

4»(َوَسَم) وليس من الّسومي (س.و.م)آت من الوسم 

" هلذا املصطلح جند أنه يوجز يف تعريفه إذ هو: عبد المالك مرتاضأما عن تعريف وفهم" 
5»نظام السِّمة أو شبكة من العالقات املنتظمة بتسلسل«

السيميائية ليست لسانيات متطورة حتاول أن تكون كلية النظرة، «أن مرتاض"كما يرى "
عة، حبيث تتسلط على كل ما هو لغة وخطاب، ومسة ونص، وداللة، وتركيب وتأويل، ودال مشولية النز 

ا قبل ظهور هذا العلم 6»ومدلول، وما إىل كل هذه املصطلحات اليت كان معجم اللسانيات يعج 

.175، ص قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص يد بن مالك ،شر :ينظر 1
.175، ص املرجع نفسه2
.423، 422، ص2003، 1الزخمشري، أساس البالغة، تق: حممد أمحد قاسم، املكتبة العصرية، بريوت، ط3
.167عبد املالك مرتاض، نظرية النص األديب، ص4
.21، ص 1992، 1عبد امللك مرتاض، أ.ي، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين "لياليل" حملد العيد آل خليفة، ديوان املطبوعات ، اجلزائر، ط5
.21عبد امللك مرتاض، املرجع نفسه، ص 6
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ذا الكالم أن يفرق بني السيميائية واللسانيات فاالهتمامات خمتلفة "مرتاض"أن جندو « أراد 
عبد المالك وعلى هذا األساس قّدم "،مما يضمن استقالل السيميائية مبوضوعها عن اللسانيات

مصطلحات مثل: سيموِيّة، سيميائية، سيمولوجيا، سيموتيكا، فتعددت املصطلحات من مرتاض"
1»السيمياء.خالل مؤلفاته يف جمال 

عبد المالك مرتاض:–موازنة بين الناقدين: رشيد بن مالك -
بعد دراسة مصطلح "سيميائية" عند الناقدين يتضح لنا:

"كان توفيقي من خالل رجوعه باملصطلح إىل األصول الغربية رشيد بن مالكأن "-
(األوروبية، الفرنسية، مدرسة غرمياس) ومقاربته مبا هو موجود يف الرتاث العريب.

،كان تراثيا من خالل عودته باملصطلح إىل الثقافة العربية القدمية«عبد المالك مرتاض"أما "-
2»اإلغريقي القدمي.فضال عن استفادته من بعض مصطلحات الرتاث

قاموس إىل سيميائية يف مؤلفاته:"(Sémiotique)مصطلح رشيد بن مالك"ترجم "-
مقدمة يف السيميائية "و"فرنسي)-إجنليزي-مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص (عريب

"السردية.
)" ترجم مصطلح عبد المالك مرتاضأما "- Sémiotique) إىل سيميائية يف مؤلفه: أ.ي

.حملمد العيد آل خليفة»أين ليالي«دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة 

مبصطلح السيميائية "نظرية العالمات"رشيد بن مالك"يقصد"-
ا: "نظام الّسمة".عبد المالك مرتاض"أما "- يقصد 

(Intertextualité)/ تناص 2 :

يعّد التناص مصطلحا من املصطلحات السيميائية، الذي استقطب الكثري من الباحثني ورواد 
"عبد " و "رشيد بن مالكالدرس السيميائي يف أوروبا ويف البلدان العربية، ففي اجلزائر يعد كل من 

3." من الباحثني الذين تعاطوا هذا املصطلح السيميائيالمالك مرتاض

.21عبد املالك مرتاض، املرجع السابق ، ص1
157موالي علي بوحامت ،   الدرس السيميائي املغاريب ، ص2
134ينظر : املرجع نفسه ، ص3
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مقابل لـ: التناص حيث مل يعطي (Intertextualité)مصطلح "رشيد بن مالكاستعمل" 
" كما استعملته باختينتعريفا شامال هلذا املصطلح ، بل أشار إىل بدايات ظهوره على يد الباحث "

1.ملصطلح التناص اهتمام كبري يف األوساط الغربيةاثار" يف عدة أحباث هلا، وقد جوليا كريستيفيا" 

تراوحت بني اكتشاف التناص يف النص ،ولعدم دقة هذا املصطلح أدى ذلك إىل تعميمات خمتلفة «
وبني التأثريات القدمية اليت ظهرت يف أشكال ،الواحد (نظرا للتحوالت اليت حتدث يف املضمون) 

2»جديدة (وذلك يف دراسة الشواهد مثال)

ية الفنان ولكنه حمصلة النصوص األخرى، على أن اإلنتاج الفين ليس وليد رؤ «" مالروويؤكد "
هاعلى توضح ظاهرة التناص اليت تستدعي بالفعل سيميائيات (أو خطابات) مستقلة تتواصل داخل

بالتايل ميكننا القول أن التناص هو أخذ نص الحق ،3»سياقات البناء، إعادة اإلنتاج وحتويل النماذج
و اإلنتاج أو التحويل أو التحوير.عناصر نص سابق ،سواء من خالل إعادة البناء أ

ذا املصطلح د المالك مرتاضبعوإذا عدنا إىل " " فنجده من الباحثني الذين اشتغلوا 
-يف بدابة املشوار-بدا أن –كرب األمارات الدالة على ذلك وأ«السيميائي يف حتليل اخلطاب األديب،

وهذا ما ،4»أمهيته يف الكتابات النقدية العربيةأكثر إحتكاما إىل املفهوم السيميائي املعاصر، مبينا 
إن هذا التناص للنص اإلبداعي كاألكسجني الذي ال يشتم وال يرى ومع ذلك ال «نلمسه يف قوله: 

5»أحد من العقالء ينكر بأن كل األمكنة حتتويه، وإن إنعدامه يعين االختناق

لنا أمهية التناص حيث جعله " من خالل هذا القول يبني عبد المالك مرتاضوهنا الباحث "
مبثابة األكسجني الذي نستنشقه، حيث يؤدي توظيفه إىل زيادة النص مجاال والفنان إبداعا.

إن التناص تبادل التأثري، تأثري مبدع «:أما الوجه اآلخر يف تعريفه ملصطلح التناص يقول
ن كان هذا التأثري من ناحية أي أن التناص يقوم على التأثر والتأثري بني املبدعني سواء إ؛ 6»بآخر

األفكار أو األسلوب أو اللغة.

.93-92، ص لنصوص قاموس مصطلحات التحليل السيميائي ينظر: رشيد بن مالك، 1
.93املرجع نفسه، ص2
.93رشيد بن مالك ،  املرجع السابق، ص 3
.134، ص الدرس السيميائي املغاريبموالي علي بوخامت، 4
.134املرجع نفسه ، ص 5
.134املرجع نفسه، ص 6
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" بإطالق مصطلح واحد بل تعددت املصطلحات وتنوعت عبد المالك مرتاضومل يكتفي" 
1»التكاتب، التناص ،التفاعل ،االقتباس ،السرقات«نذكر منها:

ه من " استخدم مصطلح التناص الذي استمدرشيد بن مالكومن هنا ميكننا القول أن "
" استخدم مصطلحات عدة ملصطلح التناص منها: عبد المالك مرتاضاألصول الغربية، بينما "

التكاتب واالقتباس والسرقات استمدها من الرتاث العريب.
وبالتايل فإن التناص أصبح اليوم نظرية هلا حظورها القائم بذاته، ضمن الدراسات اللغوية 

" دون أن ننسى "كريستيفيا" و "باختينربيني أمثال: ولعل ذلك نابع من جهود الغ،والنقدية
إرهاصاته املبثوثة يف تراثنا العريب.

(Métalangage)لغة واصفة /3

إىل لغة واصفة يف قاموسه ، ويقصد Métalangage)(مصطلحرشيد بن مالك" ترجم" 
الكالم على الكالم، يعين الكالم املبين لوصف الكالم الطبيعي، إذا كان الكالم «باللغة الواصفة : 

الطبيعي أو "الكالم املوضوع" ُحييل على املراجع اخلارجية ،ويتكلم على األشياء ُحتيل اللغة الواصفة 
وتتكلم على أدلة الكالم املوضوع مثال ،اليت هي عبارة عن "كالم أداة" على املراجع األلسنية 

2»الكلمات التقنية (املصدر، االشتقاق، النظم...إخل)

تقوم بوصف الكالم الطبيعي أو هي أداة لوصف وشرح اليت لغة الالغة الواصفة هي ونقصد ب
لغة أخرى (طبيعية) أي لغة شارحة ، وتوضيحية للغة الطبيعية (اللغة اليت يستعملها الناس للتعبري عن 

)أغراضهم.
" اللغة الواصفة بنفيستجعل "،3»اللغة الواصفة هي لغة النحو«": بنفيستيف حني يرى "

فهو املتحكم يف  ،ولغة النحو شيء واحد ذلك ألن "النحو" له دور كبري يف تشكيل اللغة الواصفة 
.كيفية بناء الداللة والوسيلة اليت يلجأ إليها الكاتب من أجل أن ينشيء نصا متماسكا

أن اللغة الواصفة ال ميكن أن تكون إال خارجة عن إطار اللغة «"غريماس"يف حني يرى
ا: لغة اصطناعية حتتوي يف مضامينها على قواعد بنائها اخلاصة أما 4»/املوضوع، وبالتايل فإ

.135، ص السابقاملرجع موالي علي بوحامت ، 1
.107رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، ص 2
.107نفسه، ص املرجع 3
.107املرجع نفسه ، ص 4
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السيميائية يعين التدرج، ال تدرج الكلمات واجلمل، بل «يرى أن اللغة الواصفة هي :فهو" يمسلف"
1»على أخذ شكل النظام، شكل العملية السيميائيةتدرج التعاريف القادرة

" أطلق مصطلح "لغة اللغة"، ونالحظ أنه قد عرض هذا املصطلح عبد المالك مرتاضأما "
-Metوعّممه يف بعض كتاباته السيميائية ووظف مصطلح "ما وراء اللغة" ترمجة للفظ (

Métalangage معادل لنقد النص وتأويله إذا «) ومصطلح "نّص النص" معتقدا أن هذا املصطلح
يطلق مصطلح "قول على قول"  - يف موضع آخر–انصرف الفهم إىل أثر مقدسي، ولكنه سرعان ما 

2»كـــ : اسم مناسب هلذا اللفظ السيميائي اللغوي "ميتالونقاج"

استخدم مصطلح "لغة اللغة" وأعطى بشأنه " تحليل الخطاب السردي"أما  يف مؤلفه «
3»ائرا على بعض الرتمجات، مثل: "ما وراء اللغة"حججا دامغة ث

اللغة الواصفة " مل يقف عند ترمجة واحدة ملصطلح عبد المالك مرتاضوبالتايل نلحظ أن "
"لغة اللغة".لغة"،"نص النص"،"قول على قول""ما وراء البل تعددت وتنوعت منها

)(Signeدليل: / 4
لــ: دليل، ذات األصل الالتيين مقابال(Signe)مصطلحرشيد بن مالك"ترجم "

"Signum"الدليل للداللة «حيث استعمل سويسر""، واستند يف شرحه ملصطلح دليل على اللغوي
فالدال هو اإلدراك النفساين للصورة الصوتية واملدلول على الوحدة اللغوية املتكونة من دال ومدلول،

هو الفكرة أو جمموعة األفكار اليت تقرتن بالّدال،واملدلول أيضا ال يطابق الشيء الذي  تشري إليه 
ا بل هي تستمد معناها من ؛ الكلمة إذ أن كلمة شيء ال تعين من الناحية اللغوية  أي معىن بذا

أي عرب اقرتان الّدال ؛ يضفيه عليها اإلنسان عرب شكل األدلة بالذات خالل التمثيل الثقايف الذي
4»باملدلول

)(" ترجم مصطلحعبد المالك مرتاضأما"  Signe إىل "ِمسة"، ويأيت مصطلح "مسة" يف
ا "لط " وحّددها عرب حمورين مها: عبد المالك مرتاضيعة املصطلحات السيميائية النقدية اليت ُعين 

ال ، وذلك انطالقا من أن حمور الرتا ث وحمور احلداثة، ضمن بعض املقاالت اليت أوردها يف هذا ا
السِّمة هي املكون األساسي والوحدة الرّئيسية يف أي سيميائية يعنيها، وألن املفهوم يف اعتقاده 

.107، ص السابقاملرجع رشيد بن مالك ،1
.94ينظر: عبد املالك مرتاض، أ.ي دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة "أين لياليل"، ص 2
.15، ص 1991، 1اجلزائر، ط، ديوان املطبوعات اجلامعية، - أشجان ميانية-عبد املالك مرتاض، بنية اخلطاب الشعري، دراسة تشرحيية لقصيدة 3
.191رشيد بن مالك، املرجع السابق، ص ينظر :4
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م تعاملوا منذ القدم بأسلوب إشاري وباأللوان أثناء األفراح واأل 1تراح. مرجعية إىل العرب حيث أ

بني جمموعة من املصطلحات: (ِمسة، قرينة) ،حينما سلَّم بأن عبد المالك مرتاض"سّوى "
مفهوم الّسمة معادل يف كثري من الوجوه للقرينة ، وذلك أن الّسمة ظاهرة طبيعية تدرك بصفة مباشرة، 

لعاصفة وشيكة احلدوث، وعليه فالعنصر "قرينة"أو"مسة"فاللون الّداكن الذي َيِسُم وجه الّسماء هو
(أ) هنا هو السحاب الّداكن الذي يغطي السماء وهو عنصر حاضر، أّما العنصر (ب) فهو املطر 

وعند تناوله "مسة": وهو عنصر غائب، فيتحول بذلك الّسحاب الداكن إىل نالاهلطالوشيك 
ني اثنني مها:  املؤشر والعلمية ، " أضاف مصطلح"بيرس) يف الثقافة لدى Indiceملصطلح القرينة (

" أورد "دي سوسيرفضال على عدم اصطناعه مصطلح "دليل"، يف سياق حديثه عن الثنائية لدى 
معادلة: مسة = دال + مدلول.والعلم الذي خيتص بذلك هو نظام للسمات وليس نظام للعالمات أو 

2نظام للدالئل.

"ترجم رشيد بن مالكاختلفت حيث أن "وما نالحظه هو أن املصطلح واحد لكن الرتمجة 
ا التحام دي سوسيرأي عالمة لغوية استمدها من "؛" إىل "دليل" Signeمصطلح " " ويقصد 

مسة، قرينة، ه عّدة تسميات منها:"أطلق عليعبد المالك مرتاض""، بينماالطرفني: الّدال واملدلول
".دليل"فضال على عدم اصطناعه مصطلح "مؤشر، علمية

المصطلح السيميائي في كتاب "السيميائية السردية":/2
" قراءة لرواية العربية وفقا "السيميائات السردية" يف كتابه "رشيد بن مالكقدم الباحث 

إلجراءات التحليل السيميائي، وكان هدفه من هذه الدراسة إلقاء الضوء على السيميائية العربية ، 
.سيميائية الغربيةللمطابقةوتطويرها حىت ال تكون نسخة 

/ إضاءات حول كتاب "السيميائيات السردية":2-1
صفحة)، 182" حيمل على دفتيه ("رشيد بن مالككتاب السيميائيات السردية للمؤلف 

ويعترب من احلجم املتوسط، صدرت طبعته األوىل عن دار جمدالوي للنشر والتوزيع بــــــ :عمان سنة   
م.2006

ؤلفه مبقدمة بني فيها اهلدف من هذه الدراسة، (أي وضع الكتاب) "م"رشيد بن مالكبدأ 
وكما بني يف هذه املقدمة العناصر املكونة هلذا الكتاب، وميكننا تقسيم الكتاب إىل قسمني:

125موالي علي بوحامت، املرجع السابق ، ص 1
.125ص نفسه ، املرجعينظر :2
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على يب البحث السيميائي الغريب والعر تناول فيه املؤلف موضوعات مهمة ختصاألول نظري: 
حّد سواء، وما يهمنا يف هذا اجلانب السيميائية السردية العربية، غري أن الناقد انشغل يف هذا اجلزء 

" كورتيسجوزيف"، وال سيما ""غريماسبتناول التطورات اليت أحدثها النقاد الغربيون بعد وفاة 
ؤلف على بعض كتفى املا فضال عن قراءته ملستقبل املنهج السيميائي يف النقد العريب، حيث 

، محمد الناصر العجيمي، عبد الحميد بورايواملؤلفات، فوقف الباحث على جهود كل من "
"، ألن هذه املؤلفات اعتمدت بعض حكايات كليلة ودمنة "سعيد بن كرادومحمد القاضي""

1ارسة النقدية.مموضوعا للم

من النصوص " قد وقف فيه على جمموعة رشيد بن مالكفنجد "أما الجانب التطبيقي: 
نوار واختيار روايتني: األوىل "" ابن المقفعـــ: "ل"كليلة ودمنة"السردية بالدرس والتحليل منها: 

".خالص الجيالليللروائي "عواصف جزيرة الطيور"" والثانية "واسيني األعرجللروائي "اللوز"
تضمنت مقدمة  بقلم " دراسة حتليلية هلذه الروايةرشيد بن مالكففي رواية نوار اللوز قدم "

حثابعرض الالغمة "،إغاثة األمة في كشف" من كتاب"لمقريزيالراوي، وباإلضافة إىل كلمة "ا
هلذا التحليل بتحديد النظام السيميائي لفاحتة الرواية ،كمفتاح للبحث يف مستويات النص وأشكال 

كما درس الناقد البنية ،الروايةبنيته مث رصد سيميائية العنوان وفصل فيها القول من خالل قراءته لنص
" من خالل البناء الداخلي للنص، واستند يف كل ذلك على نوار اللوزالسردية يف الرواية  "

" برسم وظيفي للرواية.نوار اللوزوانتهى هذا االتحليل لرواية "، الرتسيمات واجلداول التوضيحية
عواصف جزيرة ية يف رواية "" هذا الفصل التحليلي بقراءة سيميائرشيد بن مالكختم "

حيث بدأ حتليله مبقدمة وضح فيها اهلدف والقيم املستهدفة خالص الجياللي"،" للروائي "الطيور
من هذه الرواية ،مث تطرق إىل رهانات الصراع ،وختم كتابه مبجموعة من املراجع املعتمدة يف البحث 

حسب ظهورها يف النص.
دي الرتكيز على ، تناولت روايتني "رشيد بن مالك"مبا أن الدراسة السيميائية لـــ - فمن ا

" اليت سنتتبع فيها بعض املصطلحات السيميائية واسيني األعرج" لــ: "نوار اللوزإحدامها، ولتكن "
ا قراءة سيميائية.بن مالكاليت وظفها " " يف حتليلها وقراء

191، ص2013، 1ينظر : حممد فليح اجلبوري ، االجتاه السيميائي يف نقد السرد العريب احلديث ، دار االمان ، الرباط ، ط1
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السردسة "رواية " نور / نماذج للمصطلحات السيميائية في كتاب "السيميائيات 2-2
اللوز" لــــ: "واسيني األعرج" أنموذجا:
من بني هذه املصطلحات نذكر:

:(Confrontation):المواجهة -1
على لفظة مواجهة، حيث يرى أن املواجهة هي (Confrontation)مصطلح رشيد بن مالك"أطلق" 

برناجمه السردي مضادا أو تناسب وضعية الفاعل امللفوظ الفعلي، عندما يكون اهلدف من وراء«
ة تطابق أو التقاء مسارين سرديني خاصني بالفاعلني  ا متناقضا مع برنامج الفاعل املضاد، متثل ا

،وهي تشكل قطبا من أقطاب الرتسيمة السردية، وقد تكون املواجهة جدلية أو تعاقدية 2َوف1ف
بسيطرة فاعل على فاعل آخر) ، وتارة ومتمظهرة داخل احلكايات تارة بواسطة املعركة (اليت تنتهي

وبالتايل فاملواجهة تكون بني طرفني متضادين ،1»أخرى بواسطة التبادل وعموما بواسطة العقد
(الفاعل والفاعل املضاد) من أجل شيء قّيم أو مثني. هذا بالنسبة للجانب النظري.

عامة للرواية ،حيث وجد أن " قد ضبط احملاور الرشيد بن مالكأما اجلانب التطبيقي فنجد أن "
البنية السردية يف بعض جوانبها األساسية، تربز منذ البداية مواجهة بني طرفني متضادين:

الفاعل: صاحل (املهرب)-
الفاعل املضاد: اجلمركي (مراقبة البضائع عرب احلدود)-

ذا الشكل إىل التساؤل عن طبيعة الشيء  الذي يتصارعان عليه حيث تقودنا صياغة البنية 
وال نستطيع اإلجابة عن هذا التساؤل إال من خالل اللجوء إىل املنظور الذي الجمركي "، وصالح "

2يف هذا الصراع.الجمركي"وصالح يتبناه كل طرف"

ألنه يؤدي دوره "فاعال مضادا"" (الفاعل املضاد) ال يظهر "الجمركياملنظور الذي يتبناه -
مهنة شريفة      مراقبة البضائع عرب احلدود ، ومنع التهريب ، وتطبيق القانون املنصوص 

عليه على كل شخص يتعدى عليه.
" غري صائبة لجمركي(الفاعل) فهو يعترب تصرفات "اصالح"أما املنظور الذي يتبناه "-

" ألن الصالح) بالنسبة لــ: "" بأنه (فاعال مضادالجمركيوجمحفة يف حقه ، وهنا يظهر "ا

.90، ص 2006، 1رشيد بن مالك، السيميائيات السردية، دار جمدالوي للنشر، عمان، طينظر1
.90ينظر : املرجع نفسه ، ص 2
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ريب البضائع تؤدي إىل جتريده من أسباب العيش وتدمري حياته ؛ 1منعه من ممارسة مهنة 
إمنا يريد من هذا الفعل ،" ال ميارس هذه املهنة  رغبة منه يف الربح واالغتناء:" صالحفـــــــ

وضح ذلك:(فعل التهريب) إال (اخلرب) (موضوع الرغبة ) وهذه املقطوعة ت
وبالتايل اجلوع أدى بــ: ،2»واهللا يا محاده نريد اخلرب فقط، حاجة خفيفة، شوية كتان...«

"إىل ممارسة مهنة التهريب وليس اختيارا منه فاجلوع      املوت، التهريب       احلياة وإثبات صالح"
الوجود.

أجل موضوع قيمي «أدت إىل صراع من الجمركي" " و""صالحوهنا جند أن املواجهة بني 
وهذا ما جنده يف ،3»واحد هو (اخلرب ) ، حبيث يتحول اجلوع إىل السبب الرئيسي يف هذا الصراع

4»ال شيء يف هذا احلي غري الربد واجلوع«املقطوعة التالية 

ملواجهة بني الطرفني :واملخطط التايل  يوضح ا
الجمركي ≠صالح 

مواجهة

صراع

اخلبز   

.90، ص رشيد بن مالك ، السيميائيات السرديةينظر: 1
.19، ص 1983، 1، دار احلداثة، بريوت، ط-تغريبة صاحل بن عامر الزوقري-واسيين األعرج، نوار اللوز 2
.90ن مالك، املرجع السابق، ص رشيد ب3
.35الرواية، ، ص 4

(الفاعل املضاد)(الفاعل)
منع التهريباملهرب
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: :(Manque)افتقار-2
حيث عرف "إفتقار"مقابال لــــ: لفظة (Manque)مصطلح رشيد بن مالك"استخدم "

التعبري الصوري عن الفصلة األولية بني الفاعل وموضوع التماسه، يلعب التحويل «اإلفتقار بأنه: 
الذي يساعد على وصلة الفاعل مبوضوعه دور القطب السردي (الذي يتيح املرور من حالة االفتقار 

إذن: اإلفتقار هو حالة تصدر عن فصلة الفاعل ،1»إىل حالة التعويض)، ويناسب االختيار احلاسم 
.عن موضوعه

يعطي فالديمير بروب"حيث حيتل اإلفتقار مكانة بارزة يف التطور السردي فهو على حد تعبري "«
للحكاية حركيتها: ذهاب البطل، التماسه ملوضوعه، انتصاره، متكنه هذه املعطيات من تعويض 

الذي ه احملرك " لإلفتقار ميكن اعتبار فالديمير بروبومن خالل مفهوم "،2»اإلفتقار واصالح الضرر
هذا من اجلانب النظري.تقوم عليه احلكاية .

" يفتقر ألسباب العيش صالح" أن "نوار اللوزأما بالنسبة للجانب التطبيقي جند يف رواية "
[اخلرب](موضوع الرغبة) وهذا ما جنده يف املقطوعات التالية:

3»ال شيء يف هذا احلي غري اجلوع والربد...«

4»نأكل حرفة اجلوع...«

5»جمربون أن نسرق أو منوت«

اجر إىل احلدود البعيدة« 6»سنظطر حتت ضغط اجلوع أن (...) 

ألسباب العيش أدى به إىل التفكري يف املهاجرة إىل احلدود، وممارسة مهنة صالح"إن إفتقار "
ا تضمن وجوده . جند أن مصطلح "إفتقار" جسد شخصية ريب البضائع)، أل "صالح"التهريب (

اضح  ودقيق يف هذه الرواية.بشكل و 

.105رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، ص 1
.105املرجع نفسه، ص 2
.19الرواية ، ص 3
.24املصدر نفسه ، ص 4
.26املصدر نفسه ، ص 5
.28املصدر نفسه ، ص 6
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:(Manipulation)التحريك 3-
إىل عدة ترمجات منها: (Manipulation)على ترمجة مصطلح رشيد بن مالك"عمل "

حتريك، إيعاز، استعمال، تفعيل، إذ أدرك بعد معاينته للوضع املصطلحي يف الدراسات اللسانية 
)، Usage"استعمال" يوضع يف األعم الغالب كمقابل: لـــ (والسيميائية العربية الراهنة، أن مصطلح 

بعد أن تبني له أن حييل فقط على عبد الحميد بورايو"،وتبىن بعديا مصطلح "إيعاز": تأسيا بــ: "
جانب مفهومي واحد يف املصطلح (األمر)، مث قام برتمجته بـ: "حتريك"، وأثناء تدقيقه هلذا املصطلح 

ذه الحظ أن "التحريك" حيق ق الفاعلية من جانب واحد [ احملرك]، ووفقا هلذه االعتبارات، إحتفظ 
1الرتمجة واقرتح مصطلح "التفعيل" املشتق من [فعل] الذي يغطي املسارات الداللية "لفعل الفعل".

) والرتمجة تعددت بالرغم من أن معناها واحد.Manipulation(املصطلح واحد:إذن 
)Manipulationإيعاز + تفعيل        (استعمال + حتريك + 

فعل «بوصفه طورا أساسيا يدل سيميائيا على "التحريك"" رشيد بن مالكومشلت دراسة "
يسرب املرسل من خالل ، 2»اإلنسان املمارس على االنسان، والذي يرمي من خالله تنفيذ برنامج ما

باملعيقات وحلوهلا املتوقعة، وطبيعة الصراع الفعل اإلقناعي، إىل الفاعل جمموعة من املعلومات املقرتنة
الذي سيواجهه، واملساعدات اليت ميكن أن يلقاها، وتشكل هذه العناصر التحفيزية الفعل الذي 
ميارسه املرسل على الفاعل،واملولد لفعله على مستوى حمور الرغبة، يعترب" التحريك" من هذا املنظور 

3فعل الفعل:

الفاعل

.107ص ينظر: رشيد بن مالك ، السيميائيات السردية،1
.102رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، ص 2
.27-28، ص2001، 1، البنية السردية يف النظرية السيميائية، دار احلكمة، اجلزائر، طرشيد بن مالك3

املوضوعاملرسل

فعل املرسل
حمور الرغبة يف تنفيذ وحتقيق 

الوصلة باملوضوع
1

2
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ومن خالل الرسم السابق يتضح لنا موقع املرسل وعالقته بالفاعل، وتبعا لطبيعة هذه العالقة 
1كاآليت: تولد أربعة إشكاالت جيسدها الرسم السردييأخذ" التحريك" أشكاال متنوعة

هذا من اجلانب النظري ، أما من اجلانب التطبيقي فيظهر لنا "التحريك" من خالل الفعل 
ريب األغنام": صالح"" على ""السبايبيالذي ميارسه  ولتحقيق «من أجل قبوله لعرضه املتمثل يف "

على حنو ما 2»" برنامج التهريب"صالح" على "السبايبيالوصلة بينه وبني موضوع رغبته يعرض 
تؤكده الوحدات السردية اآلتية:

ا احلدود...تأيت بالدراهم... حصتك مضمونة« ا... تقطع  ر 3»تأخذ الغنم... 

ذه "صالحفهذه الوحدات ميكن اعتبارها املراحل اليت ال بد لــــ:  " تتبعها وتنفيذها أثناء قيامه 
ريب األغنام). املهنة (

" نعتربه املرسل.ي"السبايبوبالتايل: فـــ 
نعتربه الفاعل." "صالح

مل يربم صالح "ويتبدى برنامج التهريب يف اللحظة من السرد يف شكله املضمر، ما دام "«
،فاعال ديناميا""صالحط املوضوعية مل تتوفر بعد ليتأسس" ، وما دامت الشرو السبايبيالعقد مع "

.102رشيد بن مالك، قاموس املصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، ص 1
.106لسردية، ص رشيد بن مالك، السيميائيات ا2
.102الرواية ، ص 3

فعل الفعل الالفعلفعل الفعل
خل)                       (تد

ال فعل الفعلال فعل الالفعل
(ال تدخل)(مساح)
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" (املرسل) هو عبارة عن السبايبيوبالتايل نعترب "،1»قبول الصفقةيتمتع بإرادته اخلالصة يف رفض أو 
ريب األغنام "صالححمرك على  يف حكمه "التحريك"ويتجلى، " يهدف إىل إقناعه بتنفيذ برنامج 

اإلجيايب وعلى قدرته:
2»أعرف أنك قادر«

على إقناعه بأن مهنة التهريب ميكنها السبايبي"" هلذا العرض يعمل "صالحومن أجل قبول"
وأن احلكومة متقاعسة «،أن حتد من وضعه املتأزم واملرتدي (قساوة العيش يف القرية بسبب البطالة)

3»وال متلك القدرة [على]، وال الرغبة يف توفري مناصب شغل لرعيتها

ا " " "صالحر حمفزة لقيام " هي عبارة عن عناصالسبايبيوميكن اعتبار هذه املربرات اليت أتى 
ريب األغنام": ذه املهنة اخلطرة "

4»احلكومة، أخدم يا التعس للناعس، مازلنا حنلم باألرض وبالسد، جمرد حلم«

وميكن أن نلخص فعل "التحريك" يف هذا الرسم اآليت:

.106رشيد بن مالك، السيميائيات السردية ، ص 1
102الرواية ، ص 2
.107رشيد بن مالك ، املرجع السابق ، ص 3
.102الرواية، ص 4

[خرب]السباييب

صاحل

عرض برنامج
التهريب

ريب األغنام
12
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ائي التعامل مع صالحأن "غري  ألنه «" يف مشروع التهريب ذلك "السبايبي"رفض بشكل 
وهذا ما جنده يف ،1»حالة توقيفه" ال ميلك من القدرة ما يؤهله حلمايته يف"السبايبييدرك أن 

2»وإذا ألقي علي القبض«امللفوظ اآليت: 

ائيا مشروع صالح"يف هذه احلالة تتخذ بنية التحريك طابعا صراعيا تقضي إىل رفض "
ريب األغنام) على حنو ما تأكده امللفوظات اآلتية:"السبايبي ) "

3»روا يف يديكأنا صحيح، فقري وجائع لكن بكل تأكيد لن أحتول ج«

4»ال يا السباييب«

وبالتايل يرفض الفئة اليت "السبايبي؛للتعامل مع صالح"وهنا تعرب أداتا [لن] و[ال] عن رفض "
وأن "التحريك" صالح"استغلت الفئة الفقرية عرب التاريخ من منظور "«ينتمي إليها (الفئة الغنية) اليت 

" له السبايبيأن "صالح"؛ إذ يرى "5»ذا املعىن يبلغ غايته القصوى يف استغالل وتشيء اإلنسان
" إىل أداة مسخرة ملصاحل صالحوهنا يتحول "؛ رغبة حادة يف إذالل واستغالل الفقراء فحسب

حاقدا على أولئك الذين غري أن صاحل منذ البداية كان متمردا على الوضع االجتماعي، «،""السبايبي
م بطريقة غري شرعية ، واستغلوه وأخذوا منه حقه ، ومنعوه من الدفاع عن حقه يف العمل 6»منوا ثروا

6»العمل

" السبايبي" يف حالة تناقض فهو من جهة يرفض العرض الذي قدمه له ""صالحوهنا جند 
يرفض الوضع االجتماعي (مهنة التهريب)، باعتبارها مهنة غري شرعية وفيها خماطر، ومن جهة فهو

الذي يعيشه، وبسبب هذه الظروف يقرر ممارسة هذه املهنة ، ويعطي مربرا لفعل التهريب املؤسس 
على اجلوع فهو ال يريد من هذا الفعل إال حتقيق حياة بسيطة ،ويضمن وجوده يف هذه احلياة.

التهريب     احلياة [اخلرب]
البطالة      املوت

.108رشيد بن مالك، السيميائيات السردية ، ص 1
.108الرواية ، ص 2
.102املصدر نفسه، ص 3
.102املصدر نفسه، ص 4
108، ص السيميائيات السردية رشيد بن مالك، 5
.108املرجع نفسه، ص 6
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": يميائي في كتاب "مقدمة في السيميائية السردية/ المصطلح الس3
أحد أهم مراجع" "رشيد بن مالك" للباحث مقدمة في السيميائية السرديةميثل كتاب "

.السيميائي السردي يف النقد العريبريالتنظ
إضاءات حول كتاب "مقدمة في السيميائية السردية":3/1

112" يف ما يربو ("رشيد بن مالكيقع كتاب "مقدمة يف السيميائية السردية" ملؤلفه: 

، ويعد هذا 2000صفحة)، من احلجم الصغري، صدرت طبعته األوىل عن دار القصبة للنشر سنة 
حنو التنظري واملمارسة التحليلية "رشيد بن مالك"الكتاب اخلطوة األوىل اليت أرست مالمح منهج 

، وقسم الباحث كتابه إىل قسمني: نظري وتطبيقي.سيميائيللدرس ال
القسم النظري:-1

األصول اللسانية والشكالنية للنظرية السيميائية بغية ــــــ : باموسومللكتابالنظريجاء القسم
مهد الباحث هلذا القسم النظري بقراءة يف ،حيث الكشف عن جل التجليات النظرية للسيميائية

" مستعرضا آراءها حول التصورات التارخيية املصاحبة آن إينوميائية للباحثة "مؤلف تاريخ السي
للممارسة السيميائية.

: األصول ـــــــ لقسم النظري املوسوم بمن ا" اجلزء األول"رشيد بن مالكخصص الباحث 
السيميائية اللسانية األساسية يف النظرية السيميائية لبعض املصطلحات اللسانية األساسية يف النظرية

حمددا منحدرها املفهومي اللساين مع مراعاة شروط نقله.
التوجه الشكالين الروسي العام يف الباحث حترى فيه فقدأما اجلزء الثاين هلذا القسم النظري 

، كنموذج هلذا التيار، " "فالديمير بروبلـــ: "مورفولوجيا الحكاية"املمارسة النقدية، مقتصرا على 
1ء التحليل منوذجه على أنه اجلهاز النظري الضروري لفهم تنظيم اخلطابات السردية.ومتتبعا أثنا

.5، ص 2001، 1ينظر: رشيد بن مالك، مقدمة يف السيميائية السردية، دار القصبة للنشر، اجلزائر، ط1
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القسم التطبيقي:
" القسم التطبيقي ملقاربة ثالثة نصوص سردية دراسة وحتليال "رشيد بن مالكخصص الباحث 

وهي:
قصة العروس للروائي "غسان كنفاني":.1

أعرب فيها الباحث عن أسباب اختياره هلذه القصة، كما ،لها الباحث مبقدمة منهجيةهاست
ت احلديثة لعلم النص األديب، مث قام بتقسيم القصة إىل رسالتني عمل على ياحتدث عن اإلشكال

الرتتيب املنطقي والتسلسلي االعتماد على دونحتليلهما باالشتغال على املصطلح السيميائي السردي
للقصة.
:"د رضا حوحوأحمـــ : " قصة عائشة ل.2

لها الباحث مبقدمة منهجية تناول فيها مكانة البحوث السيميائية يف الدراسات النقدية هاست
العربية املعاصرة، وبني فيها أيضا احللول اليت يقرتحها لتجاوز فوضى املصطلحية.

" إىل مقطوعتني يكشفها التنظيم السردي للنص: أطلق على "عائشةقسم الباحث قصة 
، أما املقطوعة الثانية أطلق عليها اسم اخلطاب السردي،سم اخلطاب املوضوعياألوىل املقطوعة ا

تساعد القارئ على الفهم وهذه امليزة تكاد ،واستعان يف مقاربته هذه على رسوم إيضاحية وترسيمات
توجد يف جل أعماله.

:"عبد الحميد بن هدوقة"للروائي: "ريح الجنوب"رواية .3
قسمه التطبيقي بتخصيص جزء لقراءة سيميائية الفضاء يف "بن مالكرشيد ختم الباحث "

"، حيث بدأ دراسته هذه مبقدمة منهجية عبد الحميد بن هدوقةللروائي: "ريح الجنوب"رواية "
حولأعرب فيها عن القاعدة النظرية اليت اعتمد عليها يف دراسته هلذه الرواية، وهي تتمركز أساس 

اعتمد عليها يف إخراج هذا املراجع اليت افيا ليوغر بختم الباحث كتابه ببيو الفضاء النصي للرواية.
وفهرس رتبه باعتماد الرتقيم والعنونة.،املؤلف

فإننا ،يف كتابه هذا ركزت على قصتني وروايةرشيد بن مالك"ومبا أن الدراسة السيميائية عند "
سنعاجل " اليت عبد الحميد بن هدوقةئي: "للروا" ريح الجنوب "ارتأينا أن تقتصر دراستنا على رواية

مصطلح "الفضاء" الذي وظفه يف حتليله وقراءته هلذه الرواية.من خالهلا
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"عبد الحميد بن هدوقة"::لـــ" ريح الجنوب"في رواية )(Espaceمصطلح الفضاء 3/2
حيث يرى أن مصطلح "الفضاء مقابال لــ: "(Espace)" مصطلح رشيد بن مالكاستخدم "

الله خعترب الفضاء من ي،أستعمل مبفاهيم خمتلفة تتمحور حول قاسم مشرتك«الفضاء يف السيميائية 
ا الفاعل كمنتج ومستهلك للفضاء، فإن ف،موضوعا مبنيا  إذا كانت السيميائية تدرج يف اهتماما

ويضطرنا إىل إعطاء أمهية بالغة لألوصاف احملسوسة ،تعريف الفضاء يستدعي مشاركة كل احلواس
1»(مرئية، ملسية، حرارية، صوتية).

بفضل تدخل ،وتتميز مسيائية الفضاء ببحثها عن التحوالت اليت تلحق بالسيميائية الطبيعية«
لها حمأحل اإلنسان الذي بواسطة إنتاجه لعالقات جديدة بني الفواعل واملواضيع املصنوعة

ذا الشكل حتدد ؛ وال حيدد الفضاء يف معناه الضيق ، اصطناعيةسيميائيات ألن اخلصائص املرئية 
بالنظر إىل األشكال واألحجام والعالقات املتبادلة، إال أنه من ،سيميائية اهلندسة املعمارية موضوع 

ويف ،ربجمة ذلك أنه ينبغي أن ننظر يف سلوكاته امل،الضروري أن نويل أمهية لإلنسان املستعمل للفضاء
2».عالقتها بطبيعة استعماله للفضاء

ومعىن ذلك أن الفضاء ليس جمرد تشكيالت هندسية فحسب، إمنا هو وسيلة للكشف عن 
قق فيه كل مطالبه حياحمليط احليوي الذي هوجتماعية ونفسية لإلنسان أو بعبارة أخرىإسلوكات 

ورغباته.هذا بالنسبة للجانب النظري.
" التحليل السيميائي ينطلق من فرضية "رشيد بن مالكاعترب : انب التطبيقيأما بالنسبة للج

نظام دال ميكن أن حنلله بإحداث التعاليق بني شكلي التعبري واملضمون، وننظر «:ضاء فمفادها أن ال
إليه على أنه مركب كالكالم أي ما يدل عليه (املضمون) هو من غري طبيعة ما يدل به (التعبري)، 

ن  ومعىن ذلك أن ؛ 3»والقيم احملققة من استعماله، يف وجوده الداليل إىل الفعل املمارس فيهوير
الرواية ال حتتوي على فضاء واحد على خالف السينما واملسرح.

.71رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي لنصوص، ص 1
.71املرجع نفسه، ص 2
.142حماضرات يف مناهج النقد األديب املعاصر، ص بشري تاوريريت، 3
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" حمورين فضائيني ريح الجنوب" يف رواية ""رشيد بن مالكوتطبيقا هلذا الكالم اختار 
(بطلة الرواية) فهو واقع مأساوي: نفيسة"لقرية بالنسبة لـــ: "فواقع ا؛ أساسيني مها: القرية واملدينة

1واقع حييل إىل االنعدام واملوت وميكن أن متثل ذلك يف اخلطاطة التالية:

يتحرك بوصفه فاعال مضادا ،ته وافتقاده إىل عناصر احلياة اإن فضاء القرية يف سكونته وثب«
االسرتاحة، فمسألة حتقيقي برناجمها السردي بقضاء عطلتها الصيفية بات يف"نفسية"لرغبة 

فهو واقع مأساوي ؛مل تستطع التأقلم واالنسجام مع الواقع اجلديد (القرية)"نفيسة"فـــ: 2»مستحيال
وذلك لتحوله من فضاء العطلة (احلياة) إىل ،فيه كل أسباب احلزن والضياع وفقدان األمل تجتمع

:فضاء املوت
3».بًا من هذه القريةال الذرية اليت يتحدثون عنها تستطيع أن جتعل مكانا أشد خر بانالق«

وقلقها إزاء الوضع الذي ،هذا امللفوظ يعرب عن عبوس القرية الذي يعكس حزن الشخصية
تعيشه.ويزداد الضغط حدق بضيق فضائها العائلي (الغرفة):

طوهلا ثالثة أمتار وعرضها  سقف من خشب وصمت[...] احلجرة ضيقة ، جدران أربعة و «
ا كوة خارجية مطلة على جزء من البستان 4»كذلك، 

10-8، ص1970، 5عبد احلميد بن هدوقة، ريح اجلنوب، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائئر، ط1
.97رشيد بن مالك، مقدمة يف السيميائية السردية، ص 2
.08الرواية، ص 3
.08ااملصدر نفسه ص 4

ااملنفىاخلرابالصمتالغربةالقبور الصحراء

القرية

املوت
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" ألن األماكن "نفيسةحركة ؛أي ة ضيق جماهلا وحتديد حرية احلركبوهنا الغرفة تتميز باالنغالق و 
املنغلقة أماكن ترمز للنفي والعزلة.

أو بعبارة ؛""نفيسةفالغرفة تبني لنا صورة واضحة وجلية للحالة النفسية املضطربة اليت تعانيها 
ا  وليست جمرد شكل هندسي، إمنا عنصر «؛ عن ما خيتلج بداخلها "نفيسة"أخرى هي وسيلة تعرب 

1.»يف االسرتاحة من تعب الدراسة" نفسية"القة تضاد مع رغبةفاعل يدخل يف ع

وهنا ركز السارد على وصف الغرفة مهمال عناصر البيت األخرى راصدا كل املمارسات اليت 
فاحنصار "البيت" يف ساحة ؛ "نفيسة"احتضنتها الغرفة والتصرفات الصادرة عن الشخصية البطلة 

ضيقة (الغرفة) وحمدودة أضفى عليها طابع اخلصوصية، فهي مرآة عاكسة للوضع الذي تعيشه 
."نفيسة"الشخصية البطلة 

وميكن أن منثل ذلك خبطاطة اآلتية:

ويتمثل يف عزل الفتاة ، مسخرة للكالم عن شيء آخر غري الفضاء «هكذا نالحظ أن الغرفة 
بسبب "نفيسة"وهذا السلوك أدى إىل نشوء صراع يف داخل ،2»عن العامل اخلارجي واستالب حريتها

ا على التأقلم واالنسجام مع ظاهر القرية  وهذا ماتربره امللفوظات اآلتية:عدم مقدر
3»يف هذه الصحراء ... أكاد أتفجر...أكاد أختنق... أكاد أنفجر!«

ا تغريت بأكملها حيث عادت إىل احلياة الصعبة اليت ال تطيقها بني أحضان والدها  ألن حيا
وجمتمعها الريفي.

.98دية ، ص رشيد بن مالك، مقدمة يف السيميائية السر 1
.98املرجع نفسه ، ص 2
.10- 8الرواية، ، ص 3

القرية

فضاء منغلق

الغرفة

مكان حمدود ضيق 
األفق

مرآة عاكسة ملا 
الشخصيةتعيشه 

احلزن واليأس والضياع
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" يف نفيسةفأننا جنده جاء نتيجة لعدم مقدرة "،"نفيسة"وإذا متعنا يف الوضع الذي آلت إليه«
املتمثل يف منع األم ،1»ن بقيمة /املنع/و هذه اللحظة من السرد على جتاوز املعيق الفضائي املشح

من اخلروج من البيت:"نفيسة" ابنتها 
بينما يف اجلزائر حيث كل خطوة !يف هذه القرية اخلالية]...[إن أمي متنعي من اخلروج هنا«

2»أخرج دون أن ينكر علي أحد ذلك فلماذا اخلروج هنا عيب وهناك ال؟رجل

التمييز القائم بني الرجل واملرأة الذي ينتج عنه توزيعا فضائيا خاضعا «هذا املقطع يظهر لنا 
لنظام القيم الذي حيكم عالقات الفاعلني، فكل تغيري يف الفضاء يرافقه بطبيعة احلال تغيري يف القيم، 

بأنه انتقال من نظام إىل نظام القرية،" من املدينة (اجلزائر) إىل يسةف"نوينبغي أن نفهم انتقال 
تمع الريفي"فيسةنـ :"ف؛3»ايرمغ فهي ،ترفض رفضا تاما هلذا التمييز القائم بني الرجل واملرأة يف ا

رأة فعلى امل،ليس هلا حق حىت يف اختاذ القرار لوحدهاو،ةأترى بأن الرجل له منزلة أعلى من منزلة املر 
تمع الريفي  جتماعي الذي تعيش فيه.أن ال تتمرد أو تتجاوز حدود احمليط االاليت تعيش يف ا

فاملرأة يف:"البيت"وأبسط الفروقات بني الرجل واملرأة قضية اخلروج من
القرية: ال خترج.-
املدينة: خترج (هلا احلرية).-

مستحيلة ويبقى حنينها إىل املدينة (الفضاء " "نفيسةوهنا تبدو احلياة يف القرية بالنسبة لـــ: 
:الثاين املختار) جبمال مظاهرها 

اجلزائر الشوارع الطويلة، بالليل تبدو مساؤها صافية بنجومها املتأللئة، اقرتبت من األرض ألف «
ا تتحدى قمم اجلبال علوا، اليامسني عاطر ال تعرفه البادية]...[مرة البحر مرآة السماء ]...[عمارا

4»ترى الشمس فيه وجهها

حلركة، حركة املقدمني، كما يعد املكان األساسي متثل املدينة (اجلزائر) فضاء يتميز باالنفتاح وا
فهو احمليط احليوي الذي تتحقق فيه كل مطالبها ،نفيسة"الذي استطاع التأثري يف جمرى حياة "

ا، فــ:  ا ال جتد صعوبة يف ؛مل تتكلم عن فضاء املدينة وقيمته اجلمالية سوى «،""نفيسةورغبا أل
غبتها يف التمتع جبماله وعناصر ديكوره اليت تدخل يف تشكيله ممارسة حضورها فيه ممارسة تستجيب لر 

.98رشيد بن مالك، مقدمة يف السيميائية السردية ، ص 1
.38الرواية ، ص 2
.99رشيد بن مالك، املرجع السابق، ص 3
.216الرواية، ص 4
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بعكس (القرية) فيسة"ن"وبالتايل تعترب املدينة (اجلزائر) فضاء إجيابيا بالنسبة لـــ: ،1»وتفتقده البادية
فهي فضاء سليب:

وحتقيق األحالم.املدينة = رمز للحياة واألمل-
القرية = رمز للموت واليأس والضياع.-

القائم «ومن خالل ما سبق يتضح لنا جليا االختالف املوجود بني الفضائني "القرية واملدينة" 
على فروقات جوهرية متجانسة على صعيد املدلول، مع طبيعة العالقة االجتماعية بني الرجل واملرأة، 

ويتمظهر هذا جيسده الفعل الذي ميارس يف الفضاء ،ولبلورة هذه العالقة جيدر تتبعها يف مستوى آخر
" من "نفيسة(والد نفيسة) الذي يريد تنفيذ برنامج تزويج ابنته "اضيقعابد بن ال"ضاءفالفعل يف 

2»(شيخ البلدية)مالك""

وبالتايل ؛" (تنفيذ األب برنامج تزوجيها) "نفيسةولعل هذا األمر الذي زاد من تأزم وضع وحالة 
ينة.ولفهم اآللية اليت حتكم هذا الربنامج ال بد من توقيفها من الدراسة ومنعها من الذهاب إىل املد

فحص العالقة املوجودة بني الفاعل املنفذ وفعله، وتظهر هذه العالقة بشكل واضح وبارز يف 
امللفوظات اآلتية:

3»أبوك يعتزم تزوجيك«

" موقع فاعل منفذ ميارس فعال خاضغا لرغبته "عابد بن القاضيحيتل «يف هذا امللفوظ 
تعترب واسطة إذ ؛ نفيسة"البنتها "خيرة"، هذا امللفوظ نقلته األم "4»الفعل) يف تزويح ابنته-(اإلرادة

تصال بني االبنة واألب.إ
املسائل يف وخاصة ،: منوذج للزوجة الريفية اليت ال تتجرأ على خمالفة رأي زوجها"خيرة"-

األسرية.
ابنته بدون جمادلة متخذا القرار تبعا بعزم زواج "عابد بن القاضي"ففي هذا امللفوظ: يقرر 

وليس تبعا لرغبة ابنته.،لرغبته

.99، ص مقدمة يف السيميائية السرديةرشيد بن مالك، 1
.100املرجع نفسه، ص 2
.87الرواية ، ص 3
.100رشيد بن مالك، مقدمة يف السيميائية السردية ، ص 4
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أما امللفوظ الثاين:
1»أنا قررت أن تتزوج وقراري قضاء«

" يف قراره النهائي الذي يقصي من اختاذه "عابد بن القاضيتتماهى رغبة «يف هذا امللفوظ 
2»الطرفني احلقيقيني املعنيني مبسألة الزواج

تمع الريفيهيمنة سلطةففي هذا امللفوظ يتبني لنا  حتكم يف مسارات احلياة  اليت و ،الرجل يف ا
ه يف األمور كلها اليت يفرتض أن تتخذ فيها تناقشموال ،ع مواجهة أبيها يال تستطنفيسة"كلها فــ: "

ا  ا.حىت ،قرارا وإن كانت متس صميم حيا
يف حني امللفوظ الثالث:

3»تقنعها باحلسىن هي صغرية ال تفرق بني ما يصلح وال يصلحجيب أن «

هذا امللفوظ عبارة عن رسالة أرسلها األب إىل ابنته بواسطة أمها (خرية) من أجل قبوهلا فكرة 
أي واجبا والقبول حقيقة ؛(باحلسىن)ديدجاء مشحونا برسالة إلقناعياالفعل أنغري«،الزواج 

ا فتاة صغرية  ا مل ترق بعد إىل درجة امتالك الفعل التأويلي املتموضع على الصعيد ،وباعتبار أ فإ
وبالتايل وجب عليها أن تقبل وتنقطع عن الدراسة ،الذي ميكنها من تكييفه حبسب منفعتها ،التداويل 

دون جمادلة.""مالكبالوضع وتتزوج من " أن ترضى"نفيسةلـــ:أي ال بد ؛4»وتستقر بالبادية
يهدف ،ضمن برنامج سردي ملحق (مصاهرة شيخ البلدية) «" عابد بن القاضييندرج فعل "

من خالله إىل تنفيذ برنامج أساسي تكون الغاية منه محاية أراضيه من قانون اإلصالح الزراعي الذي 
5».تعتزم السلطة السياسية تطبيقه

" ووالدها، ولكن ليست مواجهة مباشرة باعتبار نفيسةوالصراع بني "وهنا تبدأ املواجهة 
وإزاء هذا الوضع رفضت يف عالقتها مع والدها،تنتمي إىل الريف، فهي تظل حمافظة "نفيسة"

فكرة الزواج رفضا تاما على حنو ما تبديه امللفوظات اآلتية:نفيسة""
6»إنين جمنونة أفكر يف الزواج«

.90الرواية ، ص 1
.100رشيد بن مالك، املرجع السابق، ص 2
.91الرواية ، ص 3
.100رشيد بن مالك، مقدمة يف السيميائية السردية ، ص 4
.101املرجع نفسه، ص 5
.09الرواية، ، ص 6
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)1(»ولن أنقطع عن دراسيت، سأعود إىل اجلزائر مهما كان احلالقويل له لن أتزوج،«

2»ال أرغب يف الزواج«

فكل هذه امللفوظات تدل على الرفض التام للزواج واالنقطاع عن الدراسة.
عكس /الزواج/ منذ بداية / عزوبة /على ثنائية ضدية تتمفصل إىل«تركز هذه امللفوظات 

عن جمال ا" اليت ترفض فكرة الزواج وتبعدهنفيسة"واضي"عابد بن القالقصة، الصراع بني 
وقناعتها بضرورة تقرير مصريها (عدم الزواج). ، 3»تفكريها

ما كانت عليه، فحنينها للمدينة سيطر ويف ظل هذا الصراع أصبح هدفها الوحيد الرجوع إىل
تمع الريفي، على مشاعرها، فاختذت حل التمرد على قانو  أن وضعت خطة بعدقررت اهلروبو ن ا

ألن الرجال يتوجهون إىل السوق بينما النساء يتوجهن إىل مة تقرر تنفيذها يوم اجلمعة ،وذلكحمك
املقربة، وهذا ما توضحه امللفوظات اآلتية:

انطلقت نفيسة «، »مث إحكام برنامج التهريب]اجلمعة مقررة للهروب [ ...«،»الفرار هو احلل«
4.»باجتاه احملطة

ا "فيسةن"اختذت  فمشروع الفرار ليس «هذا القرار متردا على الوضع الذي تعيشه وحبثا عن ذا
" بوصفها فاعال منفذة، من حتقيق برنامج أساسي تسعى "نفيسةيف الواقع سوى برنامج ملحق ميكن 

ا " على أنفيسةمغامرة هروب "إىلالنظرهنا ينبغي ير املرأة يف البادية اجلزائرية.و من خالله إىل حتر 
ضاء القرية بالنسبة هلا يرمز للحزن واليأس ـــــ :فف5»تشكل أزمة ثقة يف القيم اليت يفرزها فضاء القرية

والضياع.
إال أن عملية اكتشافها للتصدع «" فرارها من القرية إىل املدينة نفيسةورغم حتقيق رغبة "

ا إىل فضاء االجتماعي الناتج عن عملية التحضر اليت مست مدينة (اجلزائر)  املستقلة انتهى بعود
مل تستطع تغيري هذا الواقع نفيسة"ومن خالل هذه الرواية نستنتج بأن "،6»القرية على أنه األنسب

اية الرواية توحي باخلضوع واالستسالم للواقع املفروض من طرف السلطة األبوية  .املتحكمةفجاءت 

.88الرواية ، ص 1
.202نفسه، ص املصدر2
.101رشيد بن مالك ،مقدمة يف السيميائية السردية ، ص 3
.240، 218، 237الرواية ، ص  4
.102رشيد بن مالك، ، مقدمة يف السيميائية السردية ، ص 5
.103، 102ينظر :املرجع نفسه، ص 6
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توصلنا إىل جمموعة من املالحظات والنتائج اليت ميكن ،بعد االنتهاء من إجناز هذا البحث
أن جنملها يف النقاط التالية:

قضية املصطلح قضية مرتسخة يف الثقافة العربية والغربية منذ القدم.-
علم املصطلح هو العلم الذي يبحث يف العالقة بني املفاهيم العلمية واملصطلحات -

ة اليت تعرب عنها.اللغوي
علم املصطلح ليس كالعلوم األخرى املستقلة ألنه يركز على علوم عدة أبرزها (علم اللغة، -

علم املنطق، علم الوجود) وبالتايل ميكننا أن نطلق على علم املصطلح : علم العلوم.
للمصطلح شروط وضوابط نذكر منها:-

.أن يكون املصطلح واحدا للمفهوم العلمي الواحد
هتمام باملعىن قبل اللفظ.اال

ويف الرتاث ،ضاربة يف الفكر اليوناينله أصول وجذور،السيمياء علم موجود منذ القدم-
اإلسالمي (البالغيني والفالسفة).

عن العرب."العالمة"السيميائية مصطلح غريب يوافق معناه إىل حد كبري مفهوم -
إذ كانت يف العصور ؛صر احلديث السيميائية مل تصبح علما قائما بذاته إال يف الع-

السالفة مرتبطة بعلوم أخرى: كالكيمياء والطب وشيء من السحر.
سيطر على السيميائية اجتاهان رئيسيان:-

 ند دي سوسيرينادفر "اجتاه أورويب نسبة إىل إسهامات".
 شارل ساندرس "اجتاه أمريكي نسبة إىل إسهامات العامل والفيلسوف األمريكي

."بيرس
فقد أطلق عليها الغربييون ،ال السيميائية تشهد اختالفا كبريا على مستوى التسميةال تز -

مصطلحي:
)Sémiotique.الذي ارتبط باملنطق والفلسفة (
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)Sémiologie.الذي ارتبط باللسانيات (
هذا االختالف يف التسمية موجود أيضا يف الدرس العريب من خالل املصطلحات -

التالية: العالمية، السيميائية، السيموطيقا، سيمياء.
" من أهم الذين كتبوا وسامهوا يف تأصيل التجربة النقدية رشيد بن مالكيعترب "-

السيميائية.
ئية املنجزة من قبل على ترمجة األحباث السيميا"رشيد بن مالكعمل الباحث "-

" "غريماسخاصة مدرسة باريس ومؤسسها ،الفرنسيني 
" إىل ثالثة أقسام:رشيد بن مالكميكن تقسيم مؤلفات "-

قاموس مصطلحات :مرحلة التأصيل للمصطلح النقدي السيميائي من خالل مؤلفه"
التحليل السيميائي للنصوص".

""رشيد بن مالكلــــــــــــــصوص " يصنف "قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للن-
ضمن املعاجم املتخصصة يف جمال السيميائية السردية.

السيميائية: "، "السيميائية: أصوهلا وقواعدها"ومتثلها املؤلفات التالية: :مرحلة الرتمجة
."القواعد)والسيميائية: (األصول، التاريخ"، "تاريخ السيميائية"، "مدرسة باريس

البنية السردية "، "مقدمة يف السيميائية السردية"ة التنظري: ومتثلها مؤلفاته التالية: مرحل
."السيميائيات السردية"، "ةئييف النظرية السيميا

ألجل تسهيل ،" الرسومات واألشكال واجلداول اإليضاحية رشيد بن مالكاعتمد "-
وتبسيط الدرس السيميائي على القارئ.

يف مناء املكتبة اجلزائرية خاصة والعربية عامة ؛ مبجموعة من " " رشيد بن مالكأسهم -
املؤلفات املتخصصة يف جمال السيمياء.



حـــقلــــــمـ
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السيرة الذاتية والعلمية
لـــ "رشيد بن مالك"

.1956: أستاذ، باحث وناقد جزائري من مواليد رشيد بن مالك
:تـــــهالــــؤهـم

: حتصل على شهادة ليسانس يف األدب العريب من جامعة تلمسان (أبو 1981جوان -
".حسن جدا"بكر بلقايد) بتقدير

طبيقية يف املنهجية من جامعة باريس : حتصل على شهادة الدراسات الت1982جوان-
IIIجيد جداربون) بتقدير"و (الس".

: حتصل على شهادة دكتوراه احللقة يف األدب اجلزائري واملنهجية من 1984فيفري -
ربون) بتقدير "جيد جدا".و (السIIIجامعة باريس

: حتصل على شهادة دكتوراه دولة يف السيميائيات من جامعة (أبو بكر 1995جانفي -
."مشرف جدا"بلقايد) تلمسان (اجلزائر) بتقدير 

ه:ــاتــفــؤلـــم
" عدد من الكتب املؤلفة واملرتمجة منها:رشيد بن مالكللباحث "
عريب.-إجنليزي-: قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص: فرنسي2000-
: مقدمة يف السيميائية السردية.2001-
سيميائية.: البنية السردية يف النظرية ال2001-
: السيميائية: أصوهلا وقواعدها.2002-
: السيميائية: مدرسة باريس.2003-
: تاريخ السيميائية.2004-
: السيميائيات السردية.2006-
: السيميائية: األصول، القواعد والتاريخ.2008-
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ثبت المصطلحات

(أ)
Performanceأداء

Isotopieيابإيزوتو 

Manqueفتقارإ

(ت)
Interextualitéتناص

Conceptتصور

Dicisigneتصديق

Manipulationحتريك

(د)
Sinifiantدال

Signeدليل

(س)
Sémiotiqueسيميوطيقا

Sémiologieسيميولوجيا

Sêmeسيم

Narrativitéسردية

(ش)
Personnageشخصية
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(ص)
Image acoustiqueصورة مسعية

(ع)
Signeعالمة

Narratologieعلم السرد

(ك)
Compétenceكفاءة

Paroleكالم

(ل)
Langageلغة

Métalangageلغة واصفة

(م)
Signifieمدلول

Référentمرجع

Confrontationمواجهة

Réprésetatamenممثل (املاثول)

Expéditeurمرسل

Déstinataireمرسل إليه

(و)
Fonctionوظيفة
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اية ورش بن نافع.و القرآن الكرمي بر 
المصادر والمراجع::أوال

.12، م1990، 1بريوت، ط،ابن منظور، لسان العرب، دار الكتب العلمية -1
أمحد رحيم كرمي اخلفاجي، املصطلح السردي يف النقد األديب العريب احلديث، دار -2

.2012، 1الصادق الثقافية، العراق، ط
، 1ت النقد العريب القدمي، مكتبة لبنان، بريوت، طأمحد مطلوب، معجم مصطلحا-3

2001.
، 4أمحد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ديوان املطبوعات اجلامعية،  اجلزائر، ط-4

2008.
، 1إميل بديع يعقوب، املعجم املفصل يف اجلموع، دار الكتب العلمية، بريوت، ط-5

2004.
، 1لسردية، دار الكتاب احلديث، القاهرة، طأمينة فزاري، أسئلة وأجوبة يف السيميائية ا-6

2011.
األصول، :السيميائية ميشال إريفيه، جوزيف كورتيس، ، جان كلود كوكي،آن إينو-7

، تر: رشيد بن مالك، مر: عز الدين مناصرة، دار جمدالوي، عمان، القواعدالتاريخ،
.2008، 1ط

، 2قيا الشرق، بريوت، طبرنار توسان، ماهي السيمولوجيا؟، تر: حممد نظيف، افري-8
2000.

، 1قطوس، املدخل إىل مناهج النقد املعاصر، دار الوفاء، االسكندرية، طبسام-9
2006.

بشري تاوريريت، احلقيقة الشعرية على ضوء املناهج النقدية، عامل الفكر احلديث، األردن، -10
.2010، 1ط

، 1تبة إقرأ، اجلزائر،طيب املعاصر، مكبشري تاوريريت، حماضرات يف املناهج النقد العر -11
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2006.
عياشي،دار طالس للدراسات ، تر: منذر-السيمولوجيا-جريو، علم اإلشارةريبي-12

.1988، 1والرتمجة والنشر، الدار البيضاء، ط
، 1هارون، مكتبة اخلاجني، مصر، طاجلاحظ، البيان و التبني، تح: عبد السالم حممد-13

.1ج،1998
النظرية و التطبيق، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، مجيل محداوي، السيمولوجيا بني -14

.2011، 1عمان، ط
.2011، 1،املغرب، طداوي، مستجدات النقد الروائييل محمج-15
: عبد الرمحن بوعلي، دار ودال، السيميائيات أو نظرية العالمات، ترلدجريارد -16

.2004، 1طاحلوار،
نظمة العربية للرتمجة، بريوت، املتر: هالل وهبة، أسس السيمياء، دانيال تشاندلر ،-17

.2008، 1ط
، 1رشيد بن مالك، البنية السردية يف النظريية السيميائية، دار احلكمة، اجلزائر، ط-18

2001.
، 1، عمان، طو التوزيعشيد بن مالك، السيميائيات السردية، دار جمدالوي للنشرر -19

2006.
-إجنليزي-ص (عريبرشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي لنصو -20

.2000، 1، دار احلكمة، اجلزائر، طفرنسي)
، اجلزائر، والتوزيعرشيد بن مالك، مقدمة يف السيميائية السردية، دار القصبة للنشر-21

.2001، 1ط
روبرت شولز، السيمياء والتأويل، تر: سعيد الغامني، املؤسسة العربية للدراسات، -22

.1994، 1بريوت، ط
، 1الغة، تق: حممد أمحد قاسم، املكتبة العصرية، بريوت، طالزخمشري، أساس الب-23
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2003.
، 2سعيد بن كراد، مدخل إىل السيميائيات السردية، منشورات االختالف، اجلزائر، ط-24

2003.
.2009، 1ني:  الرتمجة و املصطلح، منشورات االختالف، اجلزائر، طاجالسعيد بوط-25
، 1الكتب احلديث، األردن، طسناين سناين، يف املعجمية و املصطلحية، عامل-26

2012.
عبد السالم املسدي، األسلوبية واألسلوب، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت، -27

.2006، 5ط
، معرفة اآلخر: مدخل إىل املناهج النقدية ،سعيد الغامني وعواد علي براهيم إعبد اهللا -28

.1996، 2احلديثة، املركز الثقايف العريب، دار البيضاء، ط
امي، اخلطيئة والتكفري من البنيوية إىل التشرحيية، اهليئة املصرية للكتاب، عبد اهللا الغذ-29

.1998، 4مصر، ط
عبد املالك مرتاض، بنية اخلطاب الشعري، دراسة تشرحيية لقصيدة أشجان ميانية، -30

.1991، 1ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط
د العيد ملياليل" حملأين "تفكيكية لقصيدة سة سيميائية أ.ي، دراعبد املالك مرتاض، -31

1992، 1، اجلزائر، طاجلامعيةآل خليفة، ديوان املطبوعات 
.2007ائر، طنظرية النص األديب، دار هومة، اجلز عبد املالك مرتاض ،-32
، 5عبد احلميد بن هدوقة، ريح اجلنوب، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ط-33

1970.
، 1مدخل إىل السيمولوجيا، دار اخللدونية، اجلزائر، طعبيدة صبطي، جنيب خبوش،-34

2009.
.2002، اهليئة املصرية العامة للكتاب، طالنقديزت حممد جاد، نظرية املصطلحع-35
ط،ب)د(ولوجي ونقد الشعر، دار الفرحة، عصام خلف كامل، اإلجتاه السيم-36
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2003.
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.2004يلة، القاهرة، ط ضالف
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2009.
فرديناند دي سوسري، حماضرات يف األلسنية العامة، تر: يوسف غازي، جميد النصر، -39

. 1986، 1املؤسسة اجلزائرية للطباعة، ط
.2010، 1ائيات، منشورات االختالف، اجلزائر، طفيصل األمحر، معجم السيمي-40
، 1قدور عبد اهللا الثاين، سيميائية صورة، دار الغرب للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط-41

2005.
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، رؤية للنشر -حبث يف الوجود السيميائي املتجانس–حممد الداهي، سيميائية السرد -44

.2009، 1والتوزيع، القاهرة، ط
.2007، 1حممد سامل سعد اهللا، مملكة النص، عامل الكتب احلديث، األردن، ط-45
رابسة، مفاهيم يف الشعرية (دراسات يف النقد العريب القدمي)، دار جرير، مود أمحد دحم-46
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88
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ملخص :

حتاول هذه الدراسة أن تسلط الضوء على جانب مهم يف التجربة النقدية السيميائية 
فيما للباحث "رشيد بن مالك" ، وهو حماولة مقاربة اجلانب التنظريي  هلذا اخلطاب، السيما

بالتأسيس والتأصيل للنظرية السيميائية .كما حتاول هذه الدراسة  أيضا إبراز مدى حضور يتعلق 
املصطلح السيميائي عند "رشيد بن مالك " من خالل ممارساته التحليلية ترمجة وتنظريا وتطبيقا .

abstract:

This study attemps to examine an important aspect in the
semiotic crtical experience of the algerianresearche"Rachid Ben

Malek ," It is attempt approach of the theoretical side for this discours
especially what concerns the establishment and the foundation of the
semiotic theory.This study attempts also to show the total presence
of the semiotic to term for "Rachid Ben Malek"through his
analytic practice translatin theory and practic
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