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  ة:ــمقدم

الروس، الذين أحدثت بحوثهم تحوال  إلى الشكالنيين يةالسردتعود أصول الدراسات           
هاما في المفاهيم النقدية التقليدية في روسيا، و في العالم الغربي، حيث مهدت الطريق 

  لتفجير نظريات أسهمت في الولوج إلى أدق التفاصيل و البحث في ثنايا العمل السردي.

اإلعالن عن بداية و قد شِهدت بداية الستينيات أبرز هذه النظريات، حيث كان           
توجه جديد في السرديات بميالد السيميائية السردية لمدرسة باريس، حيث برزت السيميائية 

"، كنظرية مدت جسور الدراسات في تحليل Greimasالسردية بفضل مؤسسها "غريماس" "
وظائف الممثلين في العمل السردي، مهتمة بالنحو  السردي، فشهدت المدرسة غزارة اإلنتاج 

ي الحقل السردي، و يعود االهتمام بالسيميائية السردية لما لها من الدقة في استخالص ف
من أهم النظريات الغربية في رصد  المعنى من النص السردي، فكانت نظرية "غريماس" 

المشكلة لمفاهيم و التحويالت السردي، و سنتتبع سلسلة الحاالت    البرنامج  ضمن العامل
  قول معرفية مختلفة.تصوره من مشارب و ح

و على هذا األساس سنقف أمام الموضوع بطرح جوهري إلشكال يمثل قطب           
الرحى لهذه الدراسة، و هو إمكانية استنطاق  البنية السردية للرواية من خالل مفاهيم 

  "النموذج العاملي"؟.

العاملي؟ و إلى أي ـ فهل يمكننا استخالص المعنى من رحم البنية السردية بتطبيق التحليل 
  مدى يمكن اعتبار النموذج العاملي إجراًء سيميائيا؟

و لقد كان مرتكزنا في هذه الدراسة حول نص سردي، متمثال في الشكل الروائي، متخذين 
"، للكاتب واسيني األعرج كعينة للدراسة، محاولين قدر اإلمكان سيدة المقامرواية "

استخالص المعنى باستنطاق البنية السردية للرواية من خالل التصور الغريماسي المتمثل في 
و         النموذج العامليموسومة بـ: " المذكرةمفاهيم النموذج العاملي، و بذلك كانت 

  .واسيني األعرج لكاتبل، يدة المقاماستنطاق البنية السردية في رواية س

و يندرج البحث تحت خطة آثرنا تقسيمها إلى: مدخل و فصلين، مصدرة بمقدمة و          
  مقفاة بخاتمة، و ملحق، نعرضها كاآلتي:



 

 

ب

  .ـ مقدمــة 1

ـ مدخــل: تطرقنا فيه إلى جوانب مهمة حول السيميائية السردية و مستويات التحليل و  2
  المعرفية للنموذج العاملي باعتباره إجراًء سيميائيًا.الحقول 

الذي يتمحور حول التركيبة السردية و حركة العامل برصد البرامج ـ الفصل األول: و  3
         .الروايةمن  السردية

ـ الفصل الثاني: تناولنا فيه التركيبة الخطابية، و ذلك بالكشف عن المصوغات  الخطابية  4
تأسيس الممثلين و المسـارات التصويريـة و األدوار  التيماتيكية و التفضية و في الرواية، من 

  التزمين، و عالقة هذه المصوغات بالممثل في الرواية.          

  ـ الخاتمـة: و جاءت عرضا ألهم النتائج التي توصلنا إليها في هذه الرسالة. 5

و ال مجموعة قيمة من  المصادر    و و تجدر اإلشارة إلى أن هذه الرسالة ما كانت لتقوم ل 
  المراجع و نخص بالذكر :

  ـ عبد المجيد نوسي، التحليل السيميائي للخطاب الروائي.

  ـ جوزيف كورتيس، مدخل إلى السيميائية السردية و الخطابية.

  ـ رشيد بن مالك، السيميائية السردية.

 .A, J, Greimas, Sémantique structurale recherche de méthode ـ

 .A, J, Greimas, Du sens II, Essais sémiotiques ـ

                         A, J, Greimas, J, Courtés, Sémiotique dictionnaire raisonné de la ـ

    Théorie du longage. 

  و قد جابهتنـا صعوبـات فـي إنجازهـا و يمكننـا حصرهـا فـيما يأتي:           

  العثور على المصادر باللغة الفرنسية، و مشقة الحصول عليها.ـ صعوبة 



 

 

ج

ـ ندرة التطبيق في موضوع السيميائية السردية، خاصة في مفاهيم النموذج العاملي، حيث 
  نجد الجانب النظري مهيمنا في الكتب.

  ـ محاولة  جمع مفاهيم النموذج العاملي من الكتب ثم تطبيقها على المدونة.

  الترجمة و اضطراب المصطلح و تباينه من كاتب إلى آخـر.ـ إشكالية 

  ـ إشكالية دراسة التفضية و التزمين في النحو السردي عند غريماس. 

و إذا كانت الدراسة قد حققت جزًء من األهداف المسطرة لها، فالفضل يعود إلى           
ابع مراحل الدراسة توجيهات األستاذ المشرف الدكتور "بن غنيسة نصر الدين"، الذي ت

بعناية، على الرغم من سفره، فكان خير معين، حيث راعانا بعلمه حتى استوى عملنا على 
مسلكه فله خير الجزاء، و لن ننَس في ذلك أبدا توجيهات المشرف األول الدكتور زغينة علي 

نانه، كما الذي وافته المنية قبل تبلور الموضوع كمشروع للدراسة، رحمه اهللا و أسكنه فسيح ج
نتقدم بجزيل الشكر إلى السادة األفاضل أعضاء اللجنة العلمية على سهرهم في قراءة 
الرسالة، فلهم كل االحترام و التقدير، و ال ننسى أن نتوج العرفان لجميع األساتذة الذين قدموا 

جدوا فيها يد العون إلنجاز هذه الرسالة، التي تبقى ثمرة عمل نقدمها للقراء الكرام راجين أن ي
ما يعوض الجهد المبذول، و إن لم يكن فحسبنا ما بذلنا من جهد    و التعويض من اهللا 

  سبحانه و تعالى.
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  السيميائية السردية ومستويات التحليل:.1

فـي السـتينيات، مـع بدايـة ظهـور  )Narratalogy(لقد تطور البحث في علم السرد           
التـــي يتزعمهـــا غريمـــاس  )L'école de Paris(الســـيميائية، لمدرســـة بـــاريس  *اإلنجـــازات

)(Greimas**ر ـعناصـــ هـــذه المدرســـة بالحقـــل الســـردي للكشـــف عـــن نظـــام ، حيـــث اهتمـــت
مــن أهــم عناصــر البحــث فــي «الخطــاب، و البحــث فــي الشــبكة العالئقيــة لهــذا النظــام، و لعــل 

، حيـــث تتجـــاوز )Enonciation(الخطـــاب الســـردي تلـــك التـــي تتعلـــق بعمليـــة القـــول الســـردية 
 .)1(تحقيق الجملة بصفتها وحدة دنيا في الدرس اللساني إلى تحقيق الخطاب بصفته كال داال

... الخطاب عبارة «:الخطاب يشكل وحدة وهذا ما نجده عند "سارة ميلز" في قولهاف          
عن وحدة نص مطولة تحتوي على شكل من أشكال التنظيم الداخلي، كاالنسجام في 

  .)Cohésion(«)2(، و التماسك في القالب)Cohérence(المعنى 
ون حول كيفية التحليل في بالخطاب، اختلف السيميائيالكبير  لالهتمامنتيجة  و          

مكونات النص، إال أنهم تناولوا دراسة المعنى النصي من خالل زاويتين منهجيتين؛ الزاوية 
، و المكون الخطابي، و الزاوية )...(السطحية التي يتم فيها االعتماد على المكون السردي 

  .)3(سرديفي المكون ال العميقة التي ترصد شبكة العالقات التي تنظم قيم المعنى
 ؛الـــزاويتين المحلـــل الســـيميائي فـــي دراســـته للخطـــاب الســـردي علـــى هـــاتين ركـــزو ي           

العميقــــة:  ةالزاويــــة الســــطحية: للكشــــف عــــن المســــارات الســــردية، و حركــــة العــــاملين، و الزاويــــ
ل فــــي دراســــة الخطــــاب الســــردي يقــــف المحلــــو  ،لتفجيــــر البعــــد المنطقــــي و المفهــــومي للبنيــــة

ردي، و المســــتوى المنطقــــي المســــتوى الســــ (: )4(دراســــة ثالثــــة مســــتويات هــــي لــــىالســــيميائي ع
  :)و المستوى الخطابي الداللي،

، على دراسـة مجموعـة يقوم كما جاء في نظرية غريماس: و . المستوى السردي1           
ه و هـــذ    مـــن المفـــاهيم، و التـــي ســـنقف إزاءهـــا بالتحليـــل فـــي دراســـتنا لروايـــة "ســـيدة المقـــام"، 

                                                 

 	��� ا���� * � ����زات ا��������� ، 	�ر�� ��ر� .130، ص ! �: ا

��(ة 	) ا����ة ا�&���� �ـ: $���س �
 	��� ا����**  :� ! .127، ص 

 ا�-,�ب ا��وا�
 ـ  )1(� 
�0
، ا�/���. ا��������ا��!��ت ا�-,���� ـ ا�/�8�4 ـ ا����7)، 5��4 ا�!3� و ا�/0ز2، ا���ارس، ( ! �: ��1 ا����� 

 .44، ص 2002، 1ا��ار ا���>�ء، ا��:�ب، ط
)2(  ��A�0 �:0ل، 	!03رات 	-�� ا�/�?�� �
 ا<دب و ا���� :��?�B ،ا�-,�ب :C��	 ـ ��رة ،�!�,!�D !/0ري	&� 	7، ص�2004ت، ?�.  
)3(   :� !��I .��? Lاوي، ?0زA 04ر ،��B	�H. إ�J ا��������� ا���د� و ا�-,����، B�?��: ?��ل I>�ي، 	!03رات اG/H7ف، ـ �MB

 .12، ص 2007، 1ا��Cا��، ط
! �: ر (� ��5	��P، ا���� ا�������
 ا��&�O�، ا��������� و ا�!N ا<ـ   )4( 
?�� ،���!1 �&	�? ،�Qو آدا� ����ا��:� ا�& �Q&	 JM/�	 أ��1ل ،
د�

 .33، ص 1995	�ي  17ـ  15	-/�ر، 
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ردي، و األدوار العامليـة، و رصـد المسـار السـردي لفعـل التحـول ـالمفاهيم هي: ( البرنامج السـ
  الذي تحدده الخطاطة السردية).

: و للوصـول إلـى هـذا المسـتوى يجـب أن نعـرج علـى . المستوى المنطقي الداللي2          
ة بدراسـة أطـراف المربـع المستوى السردي، و يقوم هذا المستوى على الغوص في البنية العميقـ

  . *السيميائي
: و يتمظهر هذا المسـتوى فـي دراسـة البنيـة السـطحية، حيـث . المستوى الخطابـي3          

 Parcours(           ينمــو الخطــاب اعتمــادا علــى التــراكم بتكــوين مســارات تصــويرية «

figuratifs(تشــمل المحــور المركبـــي األفقــي للخطـــاب ،«)الحكايــة ينتقـــل فهــم معنــى ل و، )1
و المســتوى        المســتوى الســردي «المحلــل الســيميائي مــن مســتوى إلــى آخــر، حيــث يمثــل

و  رســــم لنــــا القــــوى الفاعلــــة و الحــــاالت        الخطــــابي البنيــــة الســــطحية للــــنص، إذ ي
  .)2(»التحوالت، و يمثل المستوى المنطقي البنية العميقة للنص

ــــنمســــتو و هنــــا نتســــاءل إذا كــــان كــــل           ــــة فــــي ال ص ى يخــــتص بدراســــة عناصــــر معين
  درج في التحليل؟تهل هناك عالقة تربط بين هذه المستويات؟ ـ أم أنها تردي، فـالس

   ة فــي تحليلهــا للنصــوص علــى وجــود عالقــة تمفصــلـلقــد اهتمــت الســيميائية السرديــ          
 بوجـــود مســـتويين بـــين المســـتوى الســـردي و المســـتوى الخطـــابي، فـــاالعتراف و تكامـــل قـــي آن

نقطـة التمـاس  يعـدّ الـذي ُ  خيـرهذا األ ،)3(متمفصلين يحل مسألة الخطوة الغامضة لفاعل السرد
فضــــاء لقـــاء و اتصــــال بــــين البنيـــات الســــردية و البنيــــات  «بـــين المســـتويين ، حيــــث يمثـــل

و بــذلك نقــف علــى وجــود عالقــة  ،)4(»الخطابيــة، و بــين المكــون النحــوي و المكــون الــداللي
الســـطحية و رصـــد  وراء البنيـــات ثاويـــةبـــين  المســـتويين فـــي تحديـــد البنيـــات الدالليـــة ال تكامـــل

  داال. المسارات  التحويلية للفاعل من خالل التداخل، وذلك باعتبار النص كال
تتميز العالقة بكونها تكامل وتمفصـل (...)، ويبـرز هـذا التـداخل  « على هذا وبناءً           

لســـردي، حيـــث يحقـــق هـــذا التـــداخل علـــى للمســـتوى ا بالنســـبة الخطـــابي المســـتوى أهميـــة
المســتوى اإلجرائــي وظيفــة أساســية وتتمثــل فــي االســتثمار الــداللي لعناصــر النحــو الســردي 

  داخل البنية السردية. )5(» موضوعات تركيبية... تعدّ التي ُ 
                                                 

 * 
� 

 	��رات و أط�اف ا����2 ا�������� .TU!� :� IG	 �T!1.��� ا��وا�� ا����
�0
، ا�/���. ا�������
 ��-,�ب ا��وا�
 ( ا��!��ت ا�-,���� ـ ا�/��4ـ   )1(� .8106 ـ ا����7) ، ص ��1 ا����� 
 .33ر (� ��5	��P، ا���� ا�������
 ا��&�O�، ص ـ   )2(
�0
، ا�/���. ا�������
 ��-,�ب ا��وا�
 ( ا��!��ت ا�-,���� ـ ا�/�8�4 ـ ا����7) ، ـ  )3(� .157 ص   ! �: ��1 ا����� 
)4(  ،X�U� .161ص  ـ ا���?2 
 .157ص  ا���?2 �X�U،ـ   )5(
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ألن  ؛يضـــاو تبـــرز العالقـــة بـــين المســـتوى الســـردي و المســـتوى المنطقـــي بالتكامـــل أ          
و عليــه فــإذا كــان  ،المحلــل الســيميائي ينطلــق مــن البنيــة الســطحية للوصــول إلــى البنيــة العميقــة

المســتوى الســردي يقــوم علــى وجــود آليــات تحليــل، فإننــا ســنحاول أن ننطلــق مــن هــذا المســتوى 
  للولوج إلى المستوى المنطقي الداللي.

التـــي تســـتمد أصـــولها «يمــاس، و ســيتوقف ذلــك علـــى مــدى تتبـــع خطــوات نظريـــة غر         
المعرفيــة مــن الدالليــة التــي تهــتم فــي المقــام األول باســتقراء الداللــة انطالقــا مــن الظــروف 
الحافــة بإنتاجهــا، و وســيلتها فــي ذلــك تفجيــر الخطــاب و تفكيــك الوحــدات المكونــة لــه، ثــم 

  )1(»... إعادة بنائها وفق جهاز نظري متسق التأليف
، و فــي تحديــد التركيبــة الســردية و حركــة تحــوللنظريــة علــى فعــل الو تركــز هــذه ا           

طبيعــة الــنص الســردي المتمثلــة فــي االنتقــال مــن حالــة ألخــرى مــرورا بفعــل «ألن  ؛العامــل
ــي للملفوظــات ــت غريمــاس مــن وضــع تصــنيف أول ــي مكن ــين، هــي الت ــل مع              الســردية تحوي

 )Les énoncés narratifsالوحــدات الخطابيــة المكونــة للــنص  )، باعتبارهــا أصــغر
ـــى تحديـــد ، )2(» الســــردي ... ـــا اإلشـــارة إل ـــة تجـــدر بن ـــاهيم هـــذه النظري ـــل الغـــوص فـــي مف و قب

و  ة مــن الملفوظـــات المتتابعــةتقــوم السرديـــة علــى مجموعــ « الســردية عنــد غريمــاس، بقولــه:
ــة  ــة مــن التصــرفات الهادف ــة  للمســتندات فيهــا لتشــكل ـ ألســنيا ـ جمل ــق الموظف ــى تحقي إل

و ما يشـير إليـه غريمـاس هـو اعتبـار الخطـاب السـردي مشـروعا يقـوم علـى تتـابع  ،)3(»مشروع
عـــن المســـار   الملفوظـــات المشـــكلة لألحـــداث المتسلســـلة، و هـــي بـــذلك تتـــابع لعمليـــات تكشـــف

متتاليــة مــن الحــاالت المســبوقة «علــى أنهــا أيضــا الســردية غريمــاس الســردي للفعــل، و يحــدد 
  )4(»بتحويالت

سلســلة مــن الحــاالت و التحــويالت للفعــل و التــي تتحــدد بوجــود إطـــار  إذنالســردية إن           
  اس وس غريمامة في ق، و نجد مصطلح السرديةالسردي للروايالبرنامج 

  
  

                                                 
��س "��1 ا�!ـ   )1(�$ �� �
 ا�-,�ب ا���دي � ،
 .29، ص 1993"، ا��ار ا�&���� ��]/�ب، د م، O�Greimas� ا�&���
�ـ   )2(� � . 108، ص 1999، 1، د	�3، ا����ط، دم، ط)، 	,�&� ا\	!����1 ا�&��
 �0ط�8، 	�/0�ت درا�� ا�!N ا��وا�
 ( 	�Mر�� 

 ا�-,�ب ا���ديـ   )3(� ،
��س " ��1 ا�!�O� ا�&����$ �� �Greimas 35"، ص. 
  22م، ص 2006ھـ/1427، 1! �: ر (� ��5	��P، ا���������ت ا���د�، دار 	��7وي ��!3� و ا�/0ز2، ��1ن، ا<ردن، طـ   )4(
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 Courtés"  (Sémiotique dictionnaire raisonné de la"و كــورتيس         

ngage)odu l théorie »  ِ هغريمـاس فـي كتابـ و يعرفهـا ،)1(»ة الخطـابنـنيَ بالسـردية ميـزة:             
)II nsDu se :ي اقتحــام فهـ، )2(» ...توضـح الســردية بمثابـة االقتحــام المتواصـل  «) بقولــه

ـــذلك  المنطـــق الـــذي يحكـــم تعاقـــب  « لتتـــابع سلســـلة مـــن الحـــاالت و البـــرامج الســـردية، وهـــي ب
  .)3(» الـاألفع

 و يحـــدد كـــورتيس  ن الفعـــل، و رصـــد شـــبكة التحـــويالت للعـــاملين،فمحورهـــا هـــو مضـــمو            
ــة أخــرى،  « الســردية مــن خــالل تتــابع الحــاالت بقولــه: ــى حال ــة إل ــك االنتقــال مــن حال      هــي ذل

و هذا مـن شـأنه إحـداث تحـول مـن وضـعية أو مـن حالـة إلـى وضـعيات جديـدة عـن طريـق 
  .)4(»التتابع

و مــا يمكــن قولــه فــي هــذه ويالت، حــن الحــاالت و التفالســردية هــي تلــك السلســلة مــ          
 ،)5(»أن حقـــل التحليــــل الســـردي للخطابـــات هــــو بـــدون منــــازع حقـــل ســــيميائي «المحطـــة 

فالسيميائية السردية قامـت بضـبط نظـام الخطابـات مـن خـالل تطبيـق النمـوذج العـاملي " الـذي 
  السردي.تبلور من مشارب مختلفة، ليصل إلى التحليل الدقيق العلمي للنص 

  النموذج العاملي إجراء سيميائي:  .2
ــــاهيم المت           افرة فيمــــا بينهــــا، تلخــــص ضــــيشــــكل النمــــوذج العــــاملي مجموعــــة مــــن المف

فـي ميـدان السـيميائية السـردية، حيـث ينطلـق المحلـل  أً سـيميائي إجـراءً باعتبـاره التصور العـاملي 
البعـــد المفهـــومي المنطقـــي للبنيـــة الســـيميائي فـــي دراســـته مـــن المســـتوى الســـردي للوصـــول إلـــى 

  السردية.
وط النظريـــــة "النمـــــوذج ســـــنحاول رصـــــد هـــــذه المحطـــــة التاريخيـــــة فـــــي تشـــــكيل خيـــــو           
  سنحاول بذلك اإلجابة على بعض األسئلة المثارة لدينا و هي: العاملي"، و 

آليـة إجرائيـة فـي بأنـه  تَ ثبِـنْ ِل◌ُ  أَ أهمية تطبيق آلية "النموذج العاملي" في النص السـردي؟ ـ ما 
عــاملي التحليــل ال خــاللتحليــل الــنص؟ أم للوقــوف علــى مــدى إمكانيــة اســتخالص المعنــى مــن 

                                                 
)1(  ,Voir : A, J, Greimas, J, Courtès, Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du longage, Paris, 1979 ـ 

p:247. 
)2( .Voir : A, J, Greimas, Du sens II, Essais Sémiotique, édition du seuil, Paris, 1983, p: 46ـ       

  ،��11 هللا إ��اھ�L، 	�10�0 ا���د ا�&��
، ا��`��� ا�&���� ���را��ت و ا�!3�، دار ��رس ��!3� و ا�/0ز2، ��1ن، ا<ردن، طـ   )3(
  .8، ص 2005 
)4(   !� ا�!N، 	) ا��2D0: : ��1 ا��Mدر 5��5ر، ا��������� ا���د� ـ ���B.�ـ  �<D و 
  ا�-,�ب ا<د�

http: //www.awu-dam,org/book/06/study 06/1-a-5/boo k 06-Sd 006,htm.                                                                   
  10:40، ا����1 2008- 11- 060م ا�-���:                                                                         

L: أ، ج، $���س، ?0زA 04ر ،��B	�H. إ�J ا��������� ا���د� و ا�-,����، ص ! �:   ـ  )5(�MB15. 
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 و     البنيــة الســردية للروايــة مــن خــالل مفاهيمــه؟ *ـ و كيــف يمكــن اســتنطاق ؟للمــتن الحكــائي
 عــن الكشــف، **مــن خــالل دراســتنا "للنمــوذج العــاملي" فــي روايــة "ســيدة المقــام" ســنحاول بــذلك

  ي:ـاآلتك افرة لتأصيل و تأسيس النموذج العاملي،ضالروافد المت
 الروافد اللسانية و المعرفية:   .1.2

  الروافد اللسانية: .1.1.2
الســـيميائي الوقـــوف علـــى تحديـــد الروافـــد اللســـانية "للنمـــوذج العـــاملي" علـــى المحلـــل ل          

قــوة إجرائيــة  «ره الــذي أصــبح المفــاهيم التــي اســتثمرها غريمــاس فــي تبلــور تصــو  جــذور بعــض
و      كبيرة، حيث تمثل في قدرته على استيعاب جميع أنواع الخطابات بمـا فيهـا السياسـية

و عليــه فــإن هــذه المفــاهيم تعــود إلــى النظريــات اللســانية التــي قــدمت الــدعم ، )1(» الفلســفية ...
  في الحقل السيميائي لتحليل النصوص السردية و هي كاآلتي:

  ايثـة.ـ المح 1
  ـ االختالف. 2
  ـ المربع السيميائي. 3
  ـ الملفوظ السردي. 4
  ـ الكفاءة و األداء. 5

ـــة: 1.1.1.2           تعــود جــذور هــذا المفهــوم إلــى الحقــل األلســني، و ذلــك بتحديــد . المحايثـ
انطالقا من مبدأ اعتبار اللغـة (كـال يكتفـي بذاتـه) و  «معنى المحتوى،  كما جاء عند سوسير

السوســيرية التــي تبــرز أن ( اللغــة شــكل ال ماهيــة) فــإن "يلمســليف" توصــل  يقــا للمقولــةتعم
إلى تحديد مستويين في اللغة: مسـتوى المحتـوى و مسـتوى الشـكل، و كالهمـا لـه شـكله و 

فالمحايثــة هــو مــا يعبــر عنــه فــي اللســانيات بــالمحتوى، و للتــدقيق أكثــر نجــد ، )2(»ه ...ـادتـــم
ل إلـــى الســـيميائية الســـردية و الخطابيـــة"، يحـــدد لنـــا هـــذا المصـــطلح كـــورتيس فـــي كتابـــه "مـــدخ

، فـالنص يشـير إلـى أن مسـتوى  )3(» ***مستوى عميقا فـي جـوهر المحتـوى «اللساني باعتبـاره 

                                                 
*  G[ا� J�1 X!1 لc�م �Dرة 	�]!�، ���:�� 	) ا�7/!,�ق �
 ا��� L	Gf ���7/!,�ق ھ0 ا�/��ؤل ��1 ھL��D 0 (...)، ���7/!,�ق �&. �Dرة 	� 


 ا��U��U  ا�/!,�ق ! � ھ0 ?&. ا<��5ء ا������ L�[/B، و� ��[U/ا�  Lظ�� (�I :��?�B ،��[�[U/و ا� �M0ط��!	�Qت، ��) ا���T�       ھ�0ج ��U�	�ن، 

 ا�&��
، ا��ار ا���>�ء، ا��:�ب/ ����Mfا� C4�ا�� ،h��O L4�I 
 .73، 56، ص 2002، 1، ��!�ن، ط�وتو �1

 .1997،  2وا��!
 ا<1�ج، "���ة ا���Mم"، ا��`��� ا�0ط!�� ��U!0ن ا��,�&��، ا��Cا��، ط* *
     .��168 ا�&��
 �0ط�8، 	�/0�ت درا�� ا�!N ا��وا�
، ص ـ    )1(

، 	��i�ات �
 ا�������ت ا�/�ر-�� و ا�&�	�، د0ان ا��,��10ت  ـ   )2(Dدرا �، دت، ص ز���ا�C&��، ا��	115ا��� . 

��/,�C���B 2ھ�� �
 ?0ھ� ا���/0ى: ا���/0ى ا����� (...) و ا���/0ى  *** (��ز ا��]0ن ا���7
 	) GHل و�Iات G4 ا���/0�) ا��(
! �: ?0زA 04ر ،��B	�H. إ�J ا��������� ا���د� و ا�-,����، ص  ،�Q �/72ا��. 

  .72ـ  ا���?2 �X�U، ص   )3(
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عليــه فالمحايثــة مبــدأ لســاني  و ى الــداللي،و المحايثــة هــو مبــدأ متضــمن ينــدرج فــي إبــراز المحتــ
 )Immanence(المحايثـة  عنـدما اعتبـرا اس و كـورتيس بالدرجة األولى و هذا مـا أكـده غريمـ

  أو جوهر المادة. )1(يحدد نوعية الموضوع الساني ءً مبد
بمفهــــــوم المنطـــــــق، " يــــــرتبط مصــــــطلح المحايثــــــة  فـــــــإنأمــــــا مــــــن منظــــــور فلســــــفي           

فالســيميائيات المحايثــة لغريمــاس تنظــر إلــى المنطــق مــن زاويــة دالليــة فــي معالجتهــا إلشــكالية 
يمكن تعريف المنطق في اصطالحنا بأنه شـكل المحتـوى  «:بأنـه نى، حيث يرى غريماسالمع

المســتعمل للتحقــق مــن الصــياغات اللســانية للشــكل العلمــي للكــون باعتبــاره تعبيــرا، يســمي 
  )2(»...علم الداللة المناطقة هذا الشكل العلمي، 

 انب اللساني، فالشكل مرتبط بالجاً و جوهر  نستشف من النص أن للمحتوى شكالً 
لمستوى السطحي المتمظهر، و الجوهر مرتبط بالداللة، المستوى العميق المحايث، و هذا ل

قد  في المحتوى، ف بحثفإذا كانت اللسانيات ترى بأن المحايثة ، ما استفادت منه السيميائية
و   ق،ـد العميـو البع ادة،ـفي حقلها للبحث عن محتوى المالسيميائية هذا المفهوم استقت 

الداللي، حيث "يحدد السيميائيون موضوع بحثهم بدقة، و يتمثل في "المحتوى"، انطالقا من 
) للعالمة اللسانية المشكلـة HJELMSLEV Louisالعالقة السردية وفق رؤية ( يلمسليف 

من دال (التعبير)، و مدلول (المحتوى)، و باختيارهم للمدلول (المحتوى) يلغون و بشكل آلي 
 و هذا ما نجده عند بعض المنظرين، حيث يؤكد شميث لتعبير) من دائرة اهتمامهم،الدال (ا

)Schmitt ):إن المهمة األساسية للسرديات هي تحليل المحتوى بصفة عامة) في قوله ،(
كما يؤكد غريماس  في مختلف دراساته الفكرة نفسها، موضحا الهدف الذي تنشده السيميائية 

الداللة، بغض النظر عن المظاهر األخرى التي يتخذها هذا و هو اإلمساك بالمعنى أو 
  .)3(رد ...ـالس

فالســيميائية تســعى إلــى دراســة التجليــات الدالليــة مــن الــداخل  «علــى هــذا  و بنــاءً           
الـذي تخضـع فيـه الداللـة لــقوانين داخليـة مسـتقلة عـن  مرتكزة في ذلك على مبـدأ المحايثـة

  .)4(» المعطيات الخارجية

                                                 
           Voir : A, J, Greimas, J, Courtès, Semiotique dictionnaire raisonné de la théorie, p : 181 ـ  )1(


 ا�&��
، ـ  )2(��Mfا� C4�/ا���ا�Cف، ا��G/H7!03رات ا	ون: �ت، ا�!�5�	G&ا� �و ?� 
A�0، ا���������ت ا�0ا�UO، ا��!,� ا������� ��Iأ
  .11،12م، ص 2005ھـ، 1426، 1���� ��&�0م، ���وت، ��!�ن، طا��:�ب، ا��ار ا�&

)3(   :2D0) ا��	ـ  N!ا� ��<D و 
  ـ ! �: ��1 ا��Mدر 5��5ر، ا��������� ا���د� ـ ���B. ا�-,�ب ا<د�
http: //www.awu-dam,org/book/06/study 06/1-a-s/boo k 06-Sd 006,htm.                                                                   

   10:40، ا����1: 11-2008- 060م ا�-���:                                                                          

 ا��������� ا���د�، دار ا���TM، ��!3�، ا��Cا��،  ـ   )4(� �	�M	 ،P��	 (� ��509، ص2000ر. 
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لولـــوج فـــي  أغـــوار الـــنص للكشـــف عـــن ا فالمحايثـــة تســـاعد المحلـــل الســـيميائي علـــى         
و انطالقـا  «بعيدا عـن المعطيـات الخارجيـة للـنص ،اللية الضمنية في البنية العميقةالبنيات الد

ي البحـوث السـيميائية وفـق إلـى صـياغة مبـدأ المحايثـة فـ من هذا التحديد عمـد "غريمـاس"
المتمفصــلة إلــى   )Véridiction(منظــور األول علــى مقولــة التصــديق يبنــى ال :منظــورين

ــع مقــوالت  ــى أرب ــة إل ـــة، و التجلي"الظاهـــر"، و تتفــرع هــذه الثنائي ــة الكينون محــوري المحايث
تظهر في المربع التصديقي، و يؤسس غريماس المنظـور الثـاني علـى المقابلـة، المحايثـة/ 

  .)1(»ز موقعي الفاعل والمرسلالسمو، أين تظهر في الرسم السردي إلبرا
ستثمـــاره لدراســـة باحايثــة فــي نظريــة غريمــاس و ذلــك مو بهــذا تتضــح االســتفادة مــن مســتوى ال 

  المستـوى الداللي و المنطقي المفهومي لتحليل الخطاب السردي.
مفهوم االختالف إلـى الحقـل األلسـني، خاصـة مـع  يعود تحديد االختـالف: 2.1.1.2      
 «، لتحديـد بعـض المفـاهيم الثنائيـة، و عليـه فقـد )2( يث يقـوم هـذا المبـدأ مقـام رابـط، ح""سوسير

أرســى قواعــده سوســير و اســتعمله للداللــة علــى أن المفــاهيم المتباينــة تكــون معرفــة لــيس 
بشـــكل إيجـــابي مـــن مضـــمونها، و إنمـــا بشـــكل ســـلبي مـــن عالقتهـــا مـــع العناصـــر األخـــرى 

    أن إدراك معنــى اللفــظ يــتم مــن خــالل وجــود الضــديد لــه، و يشــير هــذا الــنص إلــى ،)3(»للنظــام
   تــنظم األحكــام علــى التقابــل بــين اإلثبــاتالتــي و بهــذا تطــرح أمامنــا مســألة الثنائيــات الضــدية، 

  ي. ــو النف
السـتخراج مـا ليــس فــي األصــوات استند الفنولوجيون إلـى مـنهج السـلبية  وقد «

عيار المعارضات الوظيفية اعتقادا منهم أن نظام اللغة لتصنيفها فيما بعد، كما استعانوا بمو 
كـذا االختالفـات التـي ى أسـاس الوظـائف التـي تقـوم بهـا، و إال علـ ،ال يعير اهتماما للصـواتم

صـنيف صـفات األصـوات تي فـحيـث نجـد ، )4(»تظهرهـا بـالموازاة مـع االختالفـات الدالليـة ...
  االنفتاح.واالطباق و            الهمس،ر و ل الجهظهر كشكل ثنائيات مثاعتماد االختالف، فت

أنه من الثنائية ينبثق مبدأ التنـاقض،  «في هذه المسألة نجد "أحمد يوسف" يقـول:و           
 ن بـين الثنائيـة و مـن هـذا التقابـل البـيّ ، )1(»ين...إذ ال وجود لتناقض ما لم يكن هناك تطابق ب

  .ترتسم أطراف المربع السيميائي
                                                 

 .09، صا���?2 ا�����  )1(
��ظL و �1
 h��O L4�I، ص   )2( (�I :��?�B ،��[�[U/و ا� �M0ط��!	�Qت ��) ا���T� . 45ـ ! �: ھ�0ج ��U�	�ن، 

 ا��������� ا���د�، ص  )3(� �	�M	 ،P��	 (� ��510ـ ر.  

، 	��i�ات �
 ا�������ت ا�/�ر-�� و ا�&�	�، ص  )4(Dدرا �87ـ ز��. 
A�0، ا���������ت ا ـ  )1( ��Iت، ص أ�	G&ا� �و ?� 
  .0�21ا�UO، ا��!,� ا�������
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اسـتثمر غريمــاس هـذا المبـدأ لبلــورة تصـوره فــي البعـد المفهــومي ســاس وعلـى هـذا األ
تصـور جديـد يقتضـي فيـه االقتـراب مـن المسـألة  «لتحليل النص السردي، و بـذلك يصـل إلـى

ك درَ الداللية، الستيعاب االختالفات المنتجة للمعنى دون االكتراث لطبيعتها في إطـار بنيـة تُـ
فتتشــــكل ، )2(»... عالقــــة بطريقــــة أو بــــأخرى بحضــــور عنصــــرين (علــــى األقــــل) تربطهمــــا

و  «        يمـــثالن معنـــى الــــنصتبحـــث عــــن ســـيمين جـــوهريين  ،للـــنص الســـردي *الســـيمات
  .)3(»تتعلق هذه السيمات  باالنفصال و االتصال الذين يتضمنان داخل المقولة السيمية

يميائي الغريماسـي، فمن هذه السيمات و العالقات الضدية يتبلور تصور المربع السـ          
د الــداللي المنطقــي ـوص فــي البعـــحيــث نجــد أن هــذا التصــور يتأســس علــى وجــود المحايثــة للغــ

هنــــاك روافــــد أخــــرى  للــــنص، و االخــــتالف لتشــــكيل األطــــراف المتضــــادة و المســــارات، إال أنّ 
  .الحقا تساعد على بلورته و هذا ما سنلمسه

لمحلل السيميائي بدراسة "المربـع السـيميائي" فـي : يهتم االمربع السيميائي 3.1.1.2          
ـــة «المســـتوى المنطقـــي الـــداللي للكشـــف عـــن البنيـــة العميقـــة، و يقـــوم هـــذا المفهـــوم علـــى  البني

التضـاد،  (يظهر لنـا العالقـات التاليـة: ،مظهر عمودي تتميز بمظهرين:األولية للداللة التي 
البعـد الـدينامي للمربـع السـيميائي و هـو الـذي يجسـد  ،و مظهـر مركبـي )التناقض، التداخل

ــي  ـــر المركب ـــة للمظه ـــز بالنسب ــد الســند المرك ــي تع ــات الت ــين العالق ــوازي ب ــى الت اعتمــادا عل
  .)4(» الدينامي ...

ة و ـات الضديــفبالنسبة للمظهر العمودي تتشـكل الداللـة لوجـود عالقـات بـين التنائيـ
مــــة فــــي "  فــــي كتابــــه " مقدهــــي تمثــــل الخصــــائص الشــــكلية كمــــا وضــــحها " رشــــيد بــــن مالــــك

           :)1(ةـ، و يمكن أن نوردها في الخطاطة اآلتينحو ما أثبته غريماسالسيميائية السردية"، على 
  تضــاد                                                

  2د                                1عالقة تضاد                     د  
  قة تناقضعال  
  عالقة تضمن                  تضمـن  
  

                                                 

 ا��������� ا���د�، ص   )2(� �	�M	 ،P��	 (� ��510ـ ر. 

	U�دھ� "ا���L" ا�(ي 7 LQU إ7 �
 داH. ا��!��، و 	�fل 1) ����) 	/>�د) "�/J" 1]� "�/�ة"، />�!�ن داH. 	�/0ى ا����0M ا������  * 
�! �: ?0زA 04ر ،��B	�H. إ�J ا��������� ا���د� و ا�-,����، ص J�1 .�/3B ا�(04رة و ا< ،�l088. 

)3(   ،X�U� ..88ص ـ ا���?2 
�0
، ا�/���. ا�������
 ��-,�ب ا��وا�
، ( ا��!��ت ا�-,���� ـ ا�/�8�4 ـ ا����7)، ص  )4(� .149، 148ـ ! �: ��1 ا����� 

 ا������ )1(� �	�M	 ،P��	 (� ��5ر :� ! .���14 ا���د�، ص ـ 
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  1دَ                                 2دَ                                   
  تضاد تحتي                                                 

 ) للوصــول2) نحــو (دَ 1أن تتشــكل عالقــة التضــاد باالنتقــال مــن الطــرف (د و يمكــن
  مثل:   مسار من حالة إلى حالة ضديدة لها، ) فيحدث بذلك التحول في ال2إلى (د

  2د                                      1د                                                

  

  1دَ                                                       
ائي يتشكل بوجـود حركـة المسـارات يفإن المربع السيممودي، أما بالنسبة للمظهر الع          

  :)2(الداللية لستة عالقات فيتأطر كالتالي
  َ◌. َ 2َس  ≠َ◌  َ 1،  َس 2س ≠1اد: ســ التضـ

  َ◌. َ 2َس  ≠ 2، و س2س ≠َ◌  َ 1ـ التناقـض: َس 
  .1س ≠َ◌  َ 2، َس  2س ≠َ◌  َ 1ـ التضمـن: َس 

 ئي بتقـــديمها مثـــاال يبـــين أطـــرافينـــو" مســـارات المربـــع الســـيمياهو قـــد وضـــحت "آن 
  :)3(تيالمربع السيميائي كاآل
  أ = غني 

  َب  و تقرأ: ب = ضد أ = فقير ≠أ 
  أو            

  ب = ال أ = / ال غني/                
  :)1(و يمكن توضيحه في الشكل اآلتي

  ب                       أ غني          
  فقيـر      

  بَ                         
  / ال غني/                     
  )1الصورة (

  نتاج (أ) كنقطة بداية نختار (ب) أيضا:و إل
                                                 

  .16ـ ا���?2 �X�U ، ص   )2(
)3( ـ    Voir : Anne Hénault , les enjeux de la sémiotique Introduction à la sémiotique générale, presses 

universitaires de France, Paris, 1979, p: 125.                       
)1(  Ibid: Anne Hénault, les enjeux de la sémiotique Introduction à  la sémiotique générale, p: 131 ـ 
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  أ ، ألن ب = فقير، و منه: ≠ب 
  أ = غني  و َأ = /ال فقير/

  :)2(و يمكن توضيحه في الشكل اآلتي
  غني أ                      ب 

  فقير                           
  
  أَ 

  /ال فقير/
  )2الصورة (

) فـي الشـكل 3) نتحصـل علـى الصـورة (2)، و (1و من خـالل تقـاطع الصـورتين (
  :)3(اآلتــي

  
  فقير ب                        أ غني 
  
  

  ال فقير أَ ال غني َب                     
  )3الصورة (                   

و تحدد "آن إينـو" الوضعيــات و  ) يتأطر المربع السيميائي،3و من خالل الصورة (          
  :)1(المسارات كاآلتي

  .مسارات 6=  3×  2عيات، و ضو  4=  2×  2
  مسارات االتصال/ االنفصال أ و ب. 2
  أَ  ≠َب / ب  ≠اء أ تضمسار اق 2
  ب/ َأ            أ.           مسار اقتضاء َب    2

الثابـــت للداللـــة،  و هـــذه الصـــورة للوضـــعيات و المســـارات الملخصـــة هـــي النمـــوذج 
ــــاريس  ــــة" لغريماس(ب ــــل صــــور" الداللــــة البنيوي ــــي المعنــــى" 1966يمث )، و كقاعــــدة ســــردية " ف

                                                 
)2( ـ I dem 

)3(ـ I dem 
)1(   .Ibid: Anne Hénault, les enjeux de la sémiotique Introduction à la sémiotique générale, p: 132 ـ 
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بعـــدين متميـــزين همــــا الصـــــدق و  اراتـو يلحـــق غريمـــاس لهـــذه المســـ ،)2() ..."1970(بـــاريس 
  الكذب، و هكذا يتبلور المربع السيميائي لوجود الوضعيات و المسارات.

فقــد أراد «نية و الفلســفية، تصــل المربــع الســيميائي فــي جــذوره بالنظريــة اللســاو كمــا ي          
و      أن يزوده بنمـوذج تكـويني يريـد فـي نظامـه أن يكـون تابعـا للغـة الواصـفة (...) غريماس

و      ، يمكـن أن نصـل مـن خاللـه إلـى تحليــل الخطـاب)3(»بـذلك يتصـل ببنيـة غيـر زمنيـة ...
  ة. الكشف عن البنيات العميق

" و تعــود األصــول اللســانية للمربــع الســيميائي إلــى "برونــدال" ذي النزعــة المنطقيــة 
، حيــث تتشــكل هــذه األقطــاب كحقــول ضــمن )4(الــذي يقــر بوجــود بنيــات متعــددة األقطــاب ..."

ثنائيــة ســيمية، هــذا و كمــا نجــد فــي جــذور هــذا المربــع، مــا يعــود إلــى الفكــر األرســطي، حيــث 
ــث المرفــوعاأل «علــى  *يطبــق أرســطو ــاقض و قــانون الثال ــدئي التن و يســمي هــذه  ،حكــام مب

القضايا بـ:"مربع التقابل"، و هـي: الحكـم المثبـت الكلـي، و الحكـم المنفـي الكلـي، و النسـبة 
فــي حــين أن النســبة بــين الحكــم المثبــت الجزئــي هــي التقابــل  ،بينهمــا هــي التقابــل بالتضــاد

  .)5(»بالتناقض ...
و          و التضـاد،  المربـع، و إلـى وجـود عالقـات: (كالتقابـل،  فالنص يشير إلـى أطـراف 

  رسيمة المبدئية للمربع السيميائي.التناقـض)، و هي تمثل الت
ن الســيميائية تنبثــق مــن الفكــر الفلســفي و اللســاني، حيــث يبــين إو مــا يمكــن قولــه 

حديدا لمفهومه كمـا من هذه النظريات، فنجد ت ع السيميائي مدى استفادة غريماس مفهوم المرب
يقصــد بــالمربع الســيميائي التمثيــل ... «ورد فــي معجــم "المعقلــن" لـــ: "غريمــاس" و "كــورتيس"،

، فـالمربع السـيميائي يسـاعد )1(»يائية أليـة بنيـة...البصري لعالقات منطقية في المقولة السيم
شـكل عالقـات  المحلل على استخالص المعنى الضمني للمقولة السيميائية للبنية و تمثيلـه فـي

  و مسارات داللية.
أنــه  «،و يتـرجم "رشــيد بـن مالــك" فـي كتابــه" قـاموس مصــطلحات التحليـل الســيميائي

يفهم من المربع السيميائي التمثيـل المرئـي للتمفصــل المنطقـي أليـة مقولــة دالليـة (...) و 
                                                 

)2(  .I dem  ـ 

 ا�&��
، ا��ار ا���>�ء، ا��:�ب،  ـ ! �: ?�ن 	�ري ��3U�، ا�&G	���B، (ا�&G	���B و  )3(��Mfا� C4�ا�� ،
L�1 ا�!B ،(N�?��: 	!(ر 5��1
 .25، ص 2004، 1ط
A�0، ا���������ت ا�0ا�UO، ا��!,� و ?�� ا�&G	�ت، ص   )4( ��Iأ :� ! .21ـ 

 * 2i) و	�4ن أر�,0 أول  �[U/�� ��B�� 0,70ت أر�M	 �&B و nD�!/ا�/>�د و ا� 
/DG1 (�� �D�UB ��Iأ :� !  ،��$�� ا�������
 ��ى ا
22A�0، ا���������ت ا�0ا�UO، ص . 

  .22ـ  ا���?2 �X�U، ص   )5(
)1(  .Voir : A, J, Greimas, J, Courtès, Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du longage, p: 29 ـ  
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قصـد إنتـاج  يساعدنا المربع السيميائي على تمثيل العالقات التـي تقـوم بـين  هـذه الوحـدات
، فتتشـكل بــذلك الشــبكة العالئقيــة للــدالالت )2(»الــدالالت التــي يعرضــها الــنص علــى القــراء ...

  من خالل  تمثيلها للمربع السيميائي. ،في النص
كمــا نجــد فــي ترجمــة "ســعيد بنكــراد" للمربــع الســيميائي بمفهــوم "النمــوذج التكــويني"، 

و تتمظهـر انطالقـا  ،مفصـل داخلـه البنيـاتهو ذلـك المبـدأ التصـنيفي الـذي تت «حيث يقـول: 
مــن وجــود قــيم ضــمنية (...)، و يعــد قاعــدة أساســية لكــل ســيرورة ديناميــة مولــدة للتركيــب 

، فهــو بــذلك يرصــد لنــا البعــد الــداللي و المنطقــي و يمظهــر القــيم المتضــمنة فـــي )3(»الســردي
  النص السردي. 

ي الخطـاب السـردي، حيـث و تمثل أطراف المربع السيميائي حاالت فعـل التحـول فـ
 يرسـم لنــا تغيــر الوضــعية مــن حالــة إلــى حالــة ضــديدة لهــا، و مــن خــالل هــذا التغييــر يمكــن لنــا

ـــ: اســتخالص أطــوار  فعــل التحــول فــي المســار الســردي، و بــذلك تتشــ كل الترســيمة العامليــة ل
 أو فالغايــة مــن اســتعمال المربــع الســيميائي، لــيس وضــع مربــع للــنص، «، و عليــه غريمــاس

ن المحلـل السـيميائي مـن الوصـف و الولـوج فـي حيثيـات وضع نص في مربع، و لكنـه يمّكـ
الــنص و الكشــف عــن الشــبكة الدالليــة لــه، هــذا باعتبــاره عالمــا دالليــا مصــغرا، يشــكل كــال 

  .)4(»دالليا يمتلك في ذاته تجانسه و طابعه
نــــة فــــي ن المربــــع الســــيميائي هــــو اختصــــار للعالقــــات الكامإو عليــــه يمكــــن القــــول 

الــنص، و رصــدها بشــكل نمــوذجي مبســط، لكــي يتســنى للباحــث الســيميائي إدراك مــدى تجلــي 
  على معياري النفي و اإلثبات. بناءً  ةشكلمتلك العالقات التي تتداخل، 

  . الملفوظ السردي: 4.1.1.2        
ملفـــوظ الســـردية مـــن الحقـــل األلســـني فـــي تحديـــده لمفهـــوم ال لقـــد اســـتفادت الســـيميائية         

)Enoncé( ينطلــق جوزيــف كــورتيس" مــن ، حيــث تهــانالــذي ينطلــق مــن تحديــد الجملــة و بني "
    الـــذي الحـــظ أن " ،، حـــول ( بنيـــة الجملـــة البســـيطة))reéL.Tesni(اقتراحـــات لوســـيان تنييـــر 

الفعــل" يحتــل موقعــا مركزيــا فــي الجملــة الفعليــة باعتبــاره نــواة الجملــة الفعليــة البســيطة " «
   ، فالفعـل هــو نــواة تحــدد العالقـة بــين العوامــل فــي الجملــة،)1(»... قــة بــين العوامــلبوصــفه عال

                                                 
)2(  

)، دار ا��]��، ا��Cا��،  ـ ر (� ��5	���D ،P	0س 	T,���ت ا�/���. ا��������� .23، ص0T!��2000ص، (1��
 ـ ا����Cي ـ ��
 .36، ص 2003، �2&�� �!]�اد، 	�H. إ�J ا��������� ا���د�، 	!03رات اG/H7ف، ا��Cا��، طـ   )3(
 . 122، ص 2000ا��Cا��، 	��3ل آرX�U و آH�ون، ا��������� أ�Q�0O و 0Dا�1ھ�، B�?��: ر (� ��5	��P، 	!03رات اG/H7ف، ـ   )4(

 ا������� ا���د�، ص   )1(� �	�M	 ،P��	 (� ��5ر :� ! .17ـ 
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و إذا توالــت مجموعــة مــن الجمــل فإنهــا تحــدد لنــا الخطــاب باعتبــاره جملـــة كبـــرى، و فــي هــذه 
 يشـكل بـذلك، )2(» الخطـاب ملفـوظ طويـل أو متتاليـة مـن الجمـل ... «المسألة يقول "هـاريس":

  .)3(»ى الجملة و تصبح مرسلة كلية أو ملفوظاوحدة لسانية تتعد«
هــذا و كمــا تقــف النظريــة اللســانية بــالتمييز بــين التلفـــظ و الملفـــوظ،  إذ يمثــل الــتلفظ           

الخطــاب مــن فعــل الــتلفظ، الم أو ـج الكـــ، و بــذلك ينتــ)4(الفعــل الــذي عــن طريقــه يبــث الملفــوظ"
  .)5(»لسلة من الجملفمن التلفظ يولد الملفوظ، "كإنتاج لساني لس

و  )Enoncé(كل كـالم (...) ملفـوظ  «و كما نجد تزفيطان تودوروف يحـدده بقولــه:
نـه ملفــوظ، فهــو ينتســب إلــى ذات إفــي ذات الوقــت، و مــن حيــث  )Enonciation(تلفـظ، 

الملفوظ و من ثم يبقى موضوعيا، و ينتسب من حيث هـو تلفـظ، إلـى ذات الـتلفظ، فيحـتفظ 
إلـى أن الملفـوظ  ، فيشـير الـنص)6(»الـذات ه يمثل في كل حالـة فعـال تنجـزه بمظهر ذاتي، ألن

يتميـز بمظهـرين: مظهــر موضوعــي ينتســب إلـى ذات الملفـوظ كالقصـة، فعل تنجـزه الـذات، و 
ن الملفـوظ هـو إو مـا يمكـن قولـه ، الكـالمو مظهر ذاتي ينتسب إلى ذات التلفظ كالخطـاب أو 

المظهر الـذاتي أو الموضـوعي، فهـو الكلمـة و الجملـة و كــل الخطـاب، أو الكـالم سـواء تميـز بـ
  . لفظ، من الشفهي أو المكتوبما يُ 

   ال يمكننــا أن " ننفــي عــن الخطــاب صــفة النظــام، و إن ُعــد حصــيلة جمــل، و لــذلك          
و و أن هذا النظام هو بمثابة رسالة للغة أخرى، أعلى مـن لغـة اللسـانيين، فللخطـاب وحداتـه، 

لســانيات (...) و إذا كــان لنحــوه، و عليــه يجــب أن يكــون الخطــاب موضــوع بحــث و ، قواعــده
و        فرضـــية عمـــل، فـــاألقرب للمعقـــول أن نعقـــد عالقـــة تماثـــل بـــين الجملـــة ديمالبـــد مـــن تقـــ

أيــن يتجلـــى نفــس النظـــام الشــكلي الـــذي يحــدد كـــل األنســاق الســـيميائية مهمــا كانـــت  ،الخطــاب
يغــدو حينهــا " جملــة كبيــرة "، فنعثــر فــي الحكايــة، و بشــكل أكثــر مادتهــا أو أبعادهــا، فالخطــاب 

مالءمة لطبيعة الخطاب على أنها عناصر الجملة: المسند و المسند إليه و كـل لواحقهمـا مـن 

                                                 

 ا�&��
،  ���وت ��!�ن/ ا��ار ا���>�ء، ا��:�ب، ط  )2(��Mfا� C4�ا�� ،(�o��/د، ا��)، ا��	C(ا� 
، 1997، 3ـ �&�� ���B ،(�,M. ا�-,�ب ا��وا�

 17،19ص
,�ب و ا�!N"ا��0QUم ـ ا�&�DG ـ ا���,�"، 	�� ا��`��� ا���	&�� ���را��ت و ا�!3� و ا�/0ز2، ���وت، ��!�ن، ��1 ا�0ا�2 ا�����ي، ا�- ـ  )3(
 .92، ص 2008، 1ط
، 1995ـ د���� 	���
 و آH�ون، 	�H. إ�J ا�����0�0?�� (�N ـ 0Oرة)، B�?��: ��1 ا����� �0را0، د0ان ا��,��10ت ا���	&��، ا��Cا��،   )4(

  .34ص 
)5(  rـ Voir : Oswald Ducrot, Tzvetan Todorov, Dictionnaire encycolopidique des sciences du longage, édition du 

seuil, Paris, 1972, p: 405  
/�ب ـ CB��,�ن 0Bدوروف، 	70Mت ا���د ا<د�
، B�?��: ا����) ����ن و �`اد �UO، ط�ا�� ���B. ا���د ا<د�
، 	!03رات ا��Bد 4  )6(

 .63، ص 1992، 1ا��:�ب، ا����ط، ط
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إلـى تبنـي هـذا التصـور للتعامـل مـع تعـدد الشخصـيات  مكان و زمان، و هـو مـا دعـا غريمـاس
  .)1(وتشابك األحداث في الحكاية"

الخطاب أيضا يقوم على نظام آخـر، إن الجملة تقوم على وجود نظام، ف فإذا كانت
مبنــي علــى أســاس تــوالي جمــل تشــكل حكايــة لوجــود مقومــات الخطــاب، و هــذه األخيــرة تســعى 

  السيميائية للكشف عنها، بدراسة الممثل و التفضية و التزمين.
ملفــوظ الســردي و عليــه فقــد اســتفادت الســيميائية مــن هــذا التحديــد " كمــا اعتبــرت ال

، حيـث اسـتخلص )2(آلية هامـة مـن آليـات التحويـل  السـردي التـي تحكـم الـدورة الدالليـة للـنص"
ملفــوظ الفعــل و ملفــوظ الحالــة مــن الملفــوظ الســردي، مــن خــالل وجــود الفعــل كنــواة  غريمــاس

  تحدد العالقة من اتصال أو انفصال.
  . الكفاءة و األداء:5.1.1.2

ديد هذين المصطلحين إلى البـاحثين فـي اللسـانيات ، أمثـال تعود البداية األولى لتح
، و "يســمي تشومســكي القــدرة علــى )Chomskyenne( و تشومســكي )Saussure(سوسيـــر 

هـا المعرفـة الضـمنية للغـة نأ . أي إنتاج الجمل و تفهمها في عملية تكلم اللغة بالكفـاءة اللغويـة
  )3(التي يمتلكها المتكلم و السامع"

فـــي تحديـــده للكفـــاءة علـــى التمييـــز الـــذي طرحـــه سوســـير بـــين  ومســـكيتش ينطلـــقو 
الفــردي، حينمــا يمــارس  بــين الســلوك د وّعــقاللغــة و الكــالم، أو " الفــرق بــين النظــام اللغــوي الم

الفرد لغته، و جاء تشومسكي ليطلق مصطلح ( القدرة/ الكفاءة) على ما أسماه سوسـير باللغـة 
)Longue( و مصـــطلح األدائيـــة ،)Performance( ارس ـعلـــى الســـلوك الفـــردي، حينمـــا يمـــ

، اللغـــوي ية القـــول و الكــالم، إال أنــه يختلـــف عــن سوســير فـــي تفســيره للنظــامـص مــا عملـــشخــ
أنه مجموع سلوك أفـراد  «تشومسكي" حيث يرى سوسير أنه انعكاس للسلوك الفردي بينما يرى

  .)1(» اللغة الواحدة
و األداء"، حيــث أدرج  ذلــك   " للكفــاءةمفهــوم اللســانياســتفاد غريمــاس مــن الو لقــد           

الرســم الســردي، " تــأتي فعــل التحــول، فالكفــاءة و األداء عنــده همــا مــن أطــوار  *ضــمن أطــوار
يـــأتي فـــي فداء  األاا اأمـــ تهـــدف إلـــى إبـــراز كينونـــة الفعـــل، وا نهـــإالكفـــاءة بعـــد التحريـــك حيـــث 

                                                 
 .1ت ، ص ـ �T� ا��) �) $!���، ا��������� ا���د� ��) ا�! �� و ا�/,��� ـ 	��i�ات ـ ?�	&� ��]�ة، د  )1(

 ا��������� ا���د�، ص   )2(� �	�M	 ،P��	 (� ��5ر � ! .17ـ 
)3(  !�� 
 .0T39ص، ص ـ ر (� ��5	���D ،P	0س 	T,���ت ا�/���. ا�������

 ا�  )1(��Mfا� C4�ا، ا���O�&	 ��M� ���,T	 را و��B (�&�� (	 �f4> ءة�iإ ،

، و �&� ا���ز1
، د��. ا�!��D ا<د��
، ـ ! �: 	���ن ا��و��&

 .206، ص2002، 3ا��ار ا���>�ء، ا��:�ب/ ���وت، ��!�ن، ط
 * ��� �ز، ا��Cاء).أط0ار ا���L ا���دي ھ
 أر�&�:( ا�/��P، ا�]�Uءة، ا
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الكفـاءة و  و يعـرف غريمـاس ،)2("ةة فعــل الكينونــالمرتبة الثالثة بعد الكفاءة، ويعمـل على تجليـ
 ..) و حمــل أداء الفعــل...ن الكفــاءة هــي اإلنتــاج اللســاني (إ ...«فـي معجمــه بقولــه:  األداء

  فهي كما تحدد إنتاج و توالد الكالم، تحدد أيضا أداء الفعل نحو اإلنجاز. ،)3(»
ب المنهجي من الظـاهرة اللغويـة فـي جوهريا في االقترا«تعديال  و قد أجرى غريماس          

جانبهـــا التواصـــلي و اســـتيعاب اإلرث اللســـاني (سوســـير)، و تمثلـــه فـــي مشـــروع يرتكـــز علــــى 
و يصــــهره فــــي مفهــــوم جديــــد يــــولي األهميــــة تشومســــكي" الــــذي يتبنــــاه "غريمــــاس"، مصــــطلح "

ر فــي و هــذا مــا سنوضــحه أكثــ، )4(»للعناصــر التــي تتــدخل فــي تشــكيل الكفــاءة (...) و األداء
  دراستنا للرواية بتفكيك هذه األطوار و الغوص من خاللها إلى حيثيات البنية السردية.

ن "غريمـاس" اسـتفاد مـن المصـطلحات اللسـانية فـي بلـورة تصـوره إو ما يمكن قولـه 
يـــق لدراســــة التركيبــــة السرديــــة، و رصـــد حركـــة العوامـــل، و مـــن ثـــم الكشـــف عـــن المعنـــى العم

روافد اللسانية، فقد استفاد أيضا مـن روافـد معرفيـة أخـرى، هـي أسـاس ال للنص، و كما استثمر
  لديه. إجراًء للتحليلبلورة النموذج العاملي 

  الروافد المعرفية: .2.1.2
وم ـمــن دراســات ســابقة "حــددت لديــه مفهــ العــاملي نمــوذجاللقــد اســتخلص"غريماس"           
ردية باعتبـاره مفهومـا إجرائيـا علـى مسـتوى ٕادراجه ضـمن الهيكـل العـام للسـيميائية السـالعامل، و 

و فــي علــم   تحليــل التركيــب الســردي، و مرجعيتــه النظريــة فــي التركيــب، كمــا قدمتــه البنيويــة، 
و هـــذه المرجعيـــة تعـــد  ،)1(تحليـــل الحكايـــة الشـــعبية، و فـــي الدراســـات حـــول الخطـــاب الـــدرامي"

  ية كاآلتي:أساس بلورة التصور الغريماسي، و نورد هذه الروافد المعرف
 البروبي): ( التصور *النظرية الشكالنية 1.2.1.2

ـــــدها، )Formalisme(عـــــد الدراســـــات الشـــــكالنية تُ  ـــــوف عن ـــــد مـــــن الوق ـــــة ال ب        عتب
و ذلك لما تشمله من أبحاث بقيت كمصادر معتمدة إلى اليوم في البحث السردي، و فـي هـذا 

ألعمال الحكائيـة ابتـدأ بصـورة إن التحليل الداخلي المحايث ل «":الصدد يقول "حميد لحمداني

                                                 
115، 114! �: 	��3. آرX��U و آH�ون، ا��������� أ�Q�0O و 0Dا�1ھ�، B�?��: ر (� ��5	��P، ص ـ   )2(. 

 .Voir : A, J, Greimas, J, Courtés, Sémoitique dictionnaire raisonné de la théorie du longage , p:52, 271   )3(ـ 

 ا�  )4(� �	�M	 ،P��	 (� ��5ص ـ ر ،�  .��������19 ا���د
�0
، ا�/���. ا�������
 ��-,�ب ا��وا�
، ص ـ   )1(�208، 207! �: ��1 ا����� . 
*  �DوM�I �o� :(�/o� Jرواد ا���ر�� إ� L�M�
 	) ا�M�ن ا�&3�ـــــ)، و ازدھ�ت أl!�ء ا�&�M ا����f، و ا��fا� �M&ا� AT/!	 
�c3ت ��و��� � �

" �	�1C� ���
"، � " �]/0ر 5ــ" ��1C	�Apoїaz "ــ� ا�3&�ـ� ا��:ـ��oU درا�ا?���4ــــ0ن"، و  	�0]0 ا����[��0�  
0��، طB ،

 ا���د درا��ت ��M��,B، دار 	��� �1
 ا���	� ،��D���1 ا�0ھ�ب ا� :� !  .10، ص1998، 1و �0ر� إ-!��وم، 



�	اء ا������ و آ���ت ا������ �� ا����� ا�
	د��                                                                  �       ــــــ���   � ا

26 
 

 ــجديــة مــع الشــكالنيين، غيــر أو         البنــائيون، بهــا ع مــع الجهــود التــي قــامنــه توس
  .)2(»المهتمون بعلم الداللة في الوقت الحاضر

فالدراسات السردية ابتدأت مع الشكالنية، و من الباحثين البارزين الذين تعمقوا في 
، الذي تعمق في **)roppP Valadimir(الديمير بروب" الفلكلوري "ف ،دراسة الحكاية

بالكشف عن الثابت و المتحول في  )3(دراسة الحكاية تعمقا مكنه من استخراج بنيتها"
  النصوص الحكائية بالدقة العلمية.

، )Morphologie du conte("مرفولوجيا الحكاية"«عتبر كتابه الموسوم و يُ 
ليفي ستراوس إلى مع بعد ثالثين سنة  رجمتُ ، و الذي 1928الذي ألفه سنة 

طرح «، حيث مرجعا هاما في الدراسات السردية ،ثم إلى الفرنسية حديثا، )4(»ةــاألمريكي
في هذه المسألة تقول "نبيلة إبراهيم": أن تحليل و  ،)5(بروب أسس التحليل الوظيفي

روى شعبي الذي يُ أكبر قدر من القصص ال من"فالديمير بروب " كما يرى الباحثون ينطلق 
  .)6(و لذلك أصبح عنوان كتابه مورفولوجيا الحكايا الشعبية" م،ـاء العالـفي أنح

إال أننا نستطيع القول بأن  ،و يشير النص إلى تعميم تحليل بروب لكل الحكايات          
ل ر عن وجهة نظر "نبيلة إبراهيم" في تسمية الكتاب ألنه ال يمكن تعميم التحليبِ عَ النص يُ 

  عرض علينا، فالحكم نسبي.الوظيفي على كل حكاية تُ 
مة الدقيقة في و السيميائية، بهذه الدراسة القي كالبنيويـة، النظريـات  عود اهتماميو           

هو البحث في شبكة العالقات  ،تصور منهجي رصين« الحقل السردي، لما كان لها من
ية و التي حددها  في متن عام مرتكز على الشكلية، و التي تعد محايثة للحكايات الشعب

  .)1(»*عنصر األفعال باعتباره قطبا ثابتا في الحكايات، و قد حصرها في مفهوم الوظائف
س لـــبعض و يعـــد كتـــاب "بـــروب" مرجعـــا هامـــا فـــي تأصـــيل بعـــض النظريـــات و تأســـي         

الغريماســـية  موقعـــت المدرســـة الســـيميائية«الســـيميائي، فقـــد  المشـــاريع، كمشـــروع غـــر يمـــاس
                                                 


، �!�� ا�!N ا���دي 	) 	! 0ر ا�!�M ا��وا�
،  ـ  )2(�
 ا�&��
، ���وت، ��!�ن/ ا��ار ا���>�ء، ا��:�ب، ط���I ����ا��Mfا� C4�3ا��،  
 .20، ص 2000     

 ]: ��]�0ري رو�
، درّ 1970ـ  1895�Gد��� ��وب [   **� ��?0�0!l>&� �س ا	ا�&���� �!!?� ��ا�-�� ��-:�اد، 	) ��) 	`�XB�U: ا��(ور ا�/�ر

)1946) 

 0iء ا��U]�0ر، ! �: �Gد��� ��وب، 	0ر�0�0?�� ���1963 (	���د ا���IGU ا��و)، ا<1955�1)، ا�3&� ا�����
 ا��و�� 8)، أود
 .6ا�-�ا��، B�?��: إ��اھ�L ا�-,�8، �3� ا�3��4 ا��:���� ��!�5�) ا��/��)، د ت، ص 


 ا��������� ا���د�، ص  ـ  )3(� �	�M	 ،P��	 (� ��5ر :� !29.  
Jean, Michel, Adam, le récit , imprimé en paris 1987, p: 5.  Voir :  4(  ـ( 

  .42ـ ! �: د���� 	���
 و آH�ون، 	�H. إ�J ا�����0�0?�� (�0O ،Nرة)، ص   )5(
����� إ��اھ�TTD ،L!� ا�3&�
 	) ا��و	!��� إ�J ا�0اD&��، دار ��Dء ��,���1، د ت ، ص ـ   )6( :� !25. 
�ا�0ظ��A: ?�2 وظ��U، و LQU 	) ا�0 * �Q?د و�I �D ��T-3&. ا��وب، �� ���
 ���ورة ا���]�، ���ظ� �!1 �U�Gد� X/�7د � �/��fا� �O�!&  
  و ا���/��ة �
 ا�-�ا��  ھ
 وظ��A ا���T-3ت و ھ
 ا<?Cاء ا��]0�� ا<����� ��-�ا��، ! �: �Gد��� ��وب، 	0ر�0�0?�� ا�-�ا��،  

 .B35�?��: إ��اھ�L ا�-,�8، ص   
)1( !�0
، ا�/���. ا�������
 ��-,�ب ا��وا�
، ص ـ � .210 �: ��1 ا����� 
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تحاليلها األدبية (...) في إطار النموذج السيميائي العام الـذي يتصـف بالشـكالنية، طمحـت 
حيـث اسـتثمر  ،)2( »...لشرحي معـانظرية غريماس إلى تحديد توجهين: التوجه الوصفي و ا

وظيفـــة   )31(إحـــدى و ثالثـــوناســـتخلص «الـــذي   )بـــروب( " غريمـــاس" نموذجـــه مـــن تصـــور 
مفهــوم الوظــائف و مســألة التنظــيم «و قــد أخــذ غريمــاس  ،)3(»يفــة تعريفــا وجيــزامقــدما لكــل وظ

، و تتحـــدد هـــذه الشخصـــيات )اتـبالشخصيـــ (العـــاملي فـــي الحكايـــة، و تتمثـــل فـــي مـــا يســـميه 
و كـــل  ،)4(»التـــي تنجزهـــا، و كـــل دائـــرة أفعـــال مؤلفـــة مـــن مجموعـــة وظـــائف األفعـــال"، "بـــدائرة

رة فعــل ترســم لهــذه الشخصــية موقعهــا و لحظــة ظهورهــا انطالقــا مــن وجــود دائــ شخصــية تتحــدد
  وضـحها "جـان ميشـال"داخـل الحكايـة، عبـر تحـوالت الفعـل، و هـي دوائـر سـبع نوردهـا كمـا 

Jean Michel)(كاآلتي)5(:  
  
  

                                                 
� ا���د ا����f، 	��� ا���د�ت، ?�	&� 	!/0ري �D!,�!�، ا��Cا��، دار ا��Qى ��!3�، ا�&�د   ـ  )2(� �
  01	��� ��ري، U�، ص 2004?�

30.  
 .69، 39ا�-,�8، ص ! �: �Gد��� ��وب، 	0ر�0�0?�� ا�-�ا��، B�?��: إ��اھ�L ـ   )3(

 ا���0Qر� ا�&����  ـ   )4(� ���Mf!03رات وزارة ا�	ي �1!�"، �ا��!���د ا���" ،�Q/�7و د ��I�م ا�� �ا��0ر�، د	�3، ! �: �D ����1دري، 
 .358، ص 2006، 1ط

 .Voir : Jean, Michel, Adam, le récit , p: 28, 29 ـ  )5(



�	اء ا������ و آ���ت ا������ �� ا����� ا�
	د��                                                                  �       ــــــ���   � ا

28 
 

  
  

  الشخصيـات العاملـة  )لفعل( دوائر االوظـائف 
  و  = 13       إسـاءة                       

  و  = 16                  ع البطل   معركة م  
  و  = 21ـ مطاردة                   اضطهاد

  المعتـدي

  و  = 12 ة                         البطل بأدل
  و  =  14            ول بموضوع سحري  تح

  الواهـب

  و  = 15            انتقــال                
  =و   19                             إصالح  

  و  = 22                مساعد  –إنقاذ البطل 
  و  = 26                مهمة أو وظيفة صعبة

و  =                                  29                         تغيير البطل 

  األداة/ الوسيلة

و =                              17                       مالحظة البطل 
  و = 25                    ستحضار الواجب ا

  و = 27                         معرفـــة 
  = و 28                اكتشاف البطل المزيف

  و  = 30   ة                         عقوبــ
و  =                                        31                                زواج

  رةاألميـ

  المساعـد  و  = 09  لبطـل                     إرسال ا
و  =                       10              بداية الوظيفـة الرابعة 

  و  = 13                     مواجهة/ إصالح
و  =                                        31                               زواج 

  البطـل

  و  = 10 ظيفة الرابعة (إصالح)      بداية الو 
  و  = 13      ة بأدلة                   مواجه

  و  = 24   صفقة                      الخدع،

  البطل المزيف  



�	اء ا������ و آ���ت ا������ �� ا����� ا�
	د��                                                                  �       ــــــ���   � ا

29 
 

ف (و) ـة وظائـو كقراءة لهذا الجدول، نلحظ أن كل دائرة فعل متكونة من جمل
( المتعدي، الواهب، األداة، األميرة، و هذه المحاور هي:محـور عاملـي  تندرج ضمن

  المساعد، البطل، البطل المزيف) و بذلك نتحصل على سبع دوائر فعل.
أدخل تحويرات جوهرية مستفيدا «من مشروع بروب ، حيث  لقد استفاد غريماس

أن تمثالن في نظرية األدب المعاصر دعامتين ركنيتين: أولهما أساسيتين من مسألتين 
(      ـ )Schéma actantiel( مفهوم دوائر األفعال قد تطور لتصبح تلك الترسيمة الحديثة

و الخطي قد استحال، بعد  يـف الزمنـام الوظائـأن انتظ اـالرسم العاملي) ـ المشهورة و ثانيتهم
ا، و ضبط مفهوم التحول من وضع ـة داخليـإدراج الوظائف في شكل سالسل متجانس

  .)1( ».عرف اليوم بالمربع السيميائي..يُ  إلى وضع االختتام ما(االبتداء) 
 في مسألة التحول من وضعية إلى وضعية ضديدة لها، فقد أخذ  غريماس" أيضـاو 

ار ـبــاالخت،و )principale Epreuve(االختبار الرئيسي ـ هي:و مراحل في تحول البناء أهم ال«
و ، )Sanction(«)2(الجــــزاء و ، )ontratCد(ـو العقـــ ،)qualifiante Epreuve(ي ـالتأهيلـــ

طاطــــة الســــردية أو الرســــم العــــاملي هــــي مــــا يســــميها غريمــــاس بــــأطوار فعــــل التحــــول فــــي الخ
شـــكلنة النمـــوذج الوظـــائفي  «و بـــذلك حـــاول غريمـــــاس  ،التحريــك، الكفـــاءة، اإلنجـــاز، الجـــزاء)(

( العقــد، الوظــائف: فميــز ثالثــة أنــواع مــن ليصـبح قــابال للتطبيــق علــى كــل األنمــاط القصصــية،
  .)3(»و االنفصال)             االختبار، االتصال

، كما و ما يمكن  أن نستخلصه من هذا الرافد أن النموذج العاملي لـ: غريماس 
يتأسس أيضا على وجود الرافد الشكالني المتمثل في تصور بروب  ،تأسس على روافد لسانية

ي مشروعه، حيث اختزل دوائر الفعل إلى ستة استثماره لهذا التصور كان جليا ف ، و لعل
 الترسيمة العاملية الشهيرة لـ: غريماس. تلَ عوامل مث  

  
  
  
  

                                                 
)1(   ،��D���1 ا�0ھ�ب ا� :� !0��، طـ  B ،
 .151، ص 1998، 1�
 ا���د، درا��ت ��M��,B، دار 	��� �1
 ا���	
358! �: �D ����1دري، � �م ا����I و د�Q/�7، "ا��!���د ا����ي ـ �1!�"، ص ـ   )2(.  
)3(  0� ا�G���B �TM و �M��,B، ا��ار ا�/0���� ��!3�، د� � Jإ� .H�	 ،�4�5 .��? و ،
Dزو�ا�� ���� :� !ان ا��,��10ت ا���	&��، ـ 

  .69د ت، ص ا��Cا��، 
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 : )E, Souriau(نموذج سوريو"  2.2.1.2

مفهوم أيضا استخلص  ،تصور بروب في تحليله للوظيفة« من كما استفاد غريماس          
 من النصوص المسرحية قـانطل«ير الذي ، هذا األخ)E, Souriau(«)1الوظيفة الدرامية من(
التحوالت التي يزخر بها النص  و وراتـوع التطـم مجمـا يضـمبلورا نموذجا عاملي

لينظم النصوص السردية  ؛، و هي في شكل خانات ست حددها سوريو)2(»المسرحي
  :)3(و يتكون النموذج من ست خانات هي كاآلتي، المسرحية
  :  القوة التيميـة. Lion         ـ األسـد        
 :  ممثل الخيــر. Soleil   ـ الشمـس           

  :  المستفيد من هذا الخير. Terreـ األرض                
  :  المعيـــق. Marsـ المريـخ               
  :  الحكم، واهب الخير. Balanceـ الميـزان          
  الجديـد. :  الهجوم            Luneـ القمـر       

كان هذا تصور  سوريو لدراسة مختلف النصوص المسرحية، استثمره غريماس          
  في تشكيل نموذجه.

  :)Tesnier(نموذج تينيير  3.2.1.2
لتأسيس نموذجه العاملي، فكان  )Tesnier(لقد استفاد غريماس من أفكار تينيير         

البنيوي، و و ذلك لما تضمنه من النحو  «ية رافد الثالث من الروافد المعرفهذا النموذج ال
، نقطة هامة في دراسة النصوص )4(»*من مفهوم الملفوظ تتمثل استفادة غريماس

  .انطالقا من الجانب التركيبي
        من األبحاث اللغوية،  )Actant(و كما استمد أيضا مفهوم العامل «هذا 

الجانب التركيبي الستنباط مفهوم  فقد ركز غريماس في ،)5(»تحديدا من مجال النحوو 
فإذا كانت الجملة من الناحية التركيبية تتسع  «الملفوظ، و العامل من النحو البنيوي، 

و ألكثر من مفعول به، فإن نقل هذا النموذج إلى  ،ألكثر من فاعـل، و ألكثر من فعل
                                                 

)1(  .Voir : A, J, Greimas, Sémantique structurale, recherche de méthode, imprièire larousse, Paris, 1996, p: 175   ـ 
 .  ،45	�H. إ�J ا��������� ا���د�، ص �ادـ  �&�� �!] ) 2(

I bid: A, J, Greimas, Sémantique structurale, p:176.    3(ـ(  
  .45و ! �: �&�� �!]�اد،  	�H. إ�J ا��������� ا���د�، ص 

 *  ���!�B �!1 0ظUا���Tesnier" ص ،�! �: �&�� �!]�اد، 	�H. إ�J ا��������� ا���د ،X� 0ل&U	 &. و�1. و �� (	 �� .45" ��?� دا��� 	]0
  .  45ـ ا���?2 �X�U، ص   )4(
)5 ( ����1 :� ! .�D358دري، � �م ا����I و د�Q/�7، "ا��!���د ا����ي، �1!�"، ص  ـ  
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ة طبيعة الفرجة، و طبيع اللسانيات يتطلب إلحاق تعديل يمسميدان آخر غير 
 فمن «؛تعديال على هذا التصور من زاويتين و عليه فقد اقترح غريماس ،)1(»األدوار

و      يجب تقليص العوامل التركيبية و ردها إلى وضعهـا الداللـي، « :الزاوية األولى
من الزاوية الثانية: يجب تجميع كل الوظائف المنطوية داخل متن ما، و إسنادها إلى 

ذا تصبح الجملة باعتبارها مسرحا للفرجة منطلقا لتوليد بنية عامل واحد (...)، و به
  .)2(»تركيبية كبيرة هي: بنية الخطاب السردي

افر هذه ضبت "النموذج العاملي" و بذلك نخلص إلى أن غريماس استخلص
في تصوره للوظيفة و دوائر الفعل للشخصية في  ة، و كما استفاد من بروبثالروافد الثال

، الذي نموذج سوريو من النصوص المسرحية من خالل أيضا ، استفادالحكاية الشعبية
المائتي ألف  انطالقا من دراسته لـة ـة الدراميـوم الوظيفـحدده في ست خانات، و مفه

و استفاد أيضا من اللسانيات من خالل دراسة ، )3(درامية في الميادين المختلفة" ةوضعي
 *الروافدعد هذه خطاب السردي، و بذلك تُ الجملة في تحديد الملفوظ و العامل في ال

  جوهر التشكيلة العاملية لدى غريماس.
نموذجه العاملي الذي يتوزع على ست خانات تتحدد  و مما سبق يقدم لنا غريماس          

بثالث عالقات، " فالموضوع بعالقة رغبة من طرف الذات، و الموضوع بعالقة اتصال بين 
و     بة من الذات، و يتم بعالقة صراع بين المساعدالمرسل و المرسل إليه برغ

فتظهر التشكيلة للنموذج  ،الذات و الموضوع يو لعل نواة النموذج ه، )4(المعارض"
  :**كاآلتي

  
  

   
  

  

                                                 
  .46ـ �&�� �!]�اد، 	�H. إ�J ا��������� ا���د�، ص   )1(
��Q�U ـ  )2( ��UTا� ،X�U� 2?����46 ،47. 
� ا���د ا����f، 	��� ا���د�ت، ص   )3(� � .22ـ 	��� ��ري، 


 درا�� ا<��ط�� 	IG �: ھ(ه أھL ا��وا�� �
 3B]��� ا* � N/-ا�� L��&ى، �4را�� ا��H) درا��ت أ	د �U/ا� �D س���!�0ذج ا�&�	�
 إ7 أن $�
..C�	0رج دو?  

-  I bid: A, J, Greimas Sémantique structurale p: 180,  )4(  
 **   ،(�   	IG �: ر�L ا�!�0ذج ��4 ورد �
 4/�ب $���س، (ا����7 ا��!�0

 المرسل الموضوع المرسل إليه

 المساعد ذاتـال المعارض
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و للتوغل أكثر في " النموذج العاملي" سنحاول رصد هذه الترسيمة من خالل محاورها 
  : )1(الثالثة

  بين الذات و الموضوع.ـ محور الرغبة: و هو الرابط 
  ـ محور اإلبالغ: و هو ما يوصل بين المرسل و المرسل إليه.

  ـ محور الصراع: و هو ما يربط بين المعارض و المساعد.
  و للتفصيل أكثر في هذه المحاور سنقف إزاءها بتحديد العوامل كاآلتي:

  : "Sujet et objet". الذات و الموضوع: 1         
ـــاملي،  «ن نعتبـــريمكـــن أ           ـــواة النمـــوذج الع ـــذات و الموضـــوع) ن ـــة (ال ـــة العاملي الفئ

و تجمـع بـين الحـد األول لهـذه الفئـة (الـذات)، و الحـد  ،)2(»تعـد مصـدر الفعـل و نهايتــهحيـث ُ 
ذات)، و ( الموضـــوع) مـــن يرغـــب ( الـــ« الرغبـــة، بمعنـــى بـــينالثـــاني لهـــا ( الموضـــوع) عالقـــة 

ـــه ... ـــذات/ إن  «:فـــي هـــذا الصـــدد "وزيـــف كـــورتيسج"، و يقـــول )3(»المرغـــوب في ـــة ( ال عالق
الموضــوع) هــي عالقــة ربــط تســمح باعتبــار هــذه الــذات و هــذا الموضــوع كتواجــد ســيميائي 

 السـيميائي مـا يوجـد مـن عالقـات، حيـث يقـول:واجد ت، و يقصد بال)4(»ألحدهما من أجل اآلخر
ــار هــذه العالقــة مقولــة ســيمية يمكــن أن تتمفصــل إلــى  « مصــطلحين متناقضــين: و باعتب

بمعنى عالقة الذات بالموضوع هل هي في حالة اتصال و الذي يرمـز  .)5(»اتصال و انفصال
)، و بــذلك نكـون أمــام تحــول للملفــوظ u(:فــي حالـة انفصــال و الــذي يرمــز لـه بـــأو )، n( :لـه بـــ

  .*م) u(ذ  :م)، أو ملفوظ انفصالي nاتصالي: (ذ 
و تتحـدد الفئـة  )Destinateur et destinataire(: يه. المرسل و المرسل إل2          

العامليــة الثانيــة داخــل النمــوذج العــاملي مــن خــالل محــور اإلبــالغ، أي عالقــة التواصــل بــين 
، كمــا أن تحقيــق الرغبــة )Destinateur(ســال المحــرك أو الــدافع، يســميه غريمــاس مرِ «

 *، و عالقــة التواصــل)ireDestinata(هــو المرسـل إليــه ،يكـون موجهــا إلــى العامـل اآلخــر
  .)1(»تمر عبر عالقة الرغبة بين الذات و الموضوع ،بين المرسل و المر سل إليه

                                                 
 .48د، 	�H. إ�J ا��������� ا���د�، صـ �&�� �!]�ا ) 1(
 .48ص  ا���?2 �X�U،ـ  ) 2(
34
، �!�� ا�!N ا���دي 	) 	! 0ر ا�!�M ا<د�
، ص �ـ ���I ����ا ) 3(. 
 .105ـ  ! �: ?0زA 04ر ،��B	�H. إ�J ا��������� ا���د� و ا�-,����، B�?��: ?��ل I>�ي، ص  ) 4(
  .106 ـ ا���?2 �X�U، ص) 5(

 * IG	.0عi0(ذ): ا�ــ(ات، و (م): ا�� :�  
*  .
�Oا�/0ا X?0ذ�� 
 �DG1 ا�/0اO.  أ �Q��1 �4 رو	�ن ?�0��4ن �

، �!�� ا�!N ا���دي 	) 	! 0ر ا�!�M ا<د�
، ص   )1(� 36ـ ���I ����ا
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و يهــتم غريمــاس بهــذه الثنائيــة باعتبارهــا تمثــل مركــز القــوة فــي نموذجــه، فنجــده يؤكــد          
        د،ر ـو المــر ســل إليــه همــا عــامالن دائمــان فــي الســ ،إن المرســل «علــى هــذه القضــية بقولــه:

ــة ــة التبليغي ــا اســتقاللية عــن األدوار العاملي     بفعــل اإلقنــاع  نيقومــا أي أنهمــا ، )2(»... و لهم
  ك.ـو التحري

 :"Adjuvant et apposantالمساعد و المعارض: ".4          

و لكـــي تكتمـــل التشـــكيلة تتحـــدد الفئـــة الثالثـــة داخـــل النمـــوذج العـــاملي ضـــمن عالقـــة           
        يقــوم بتقــديم المســاعدة«فالحــد األول مــن هــذه الثنائيــة  .)3(و المعــارض ،ن المســاعدصــراع بــي

 ،على العكس من ذلكفو العمل باتجاه تحقيق الرغبة، أو بتسهيل التواصل، أما الحد الثاني 
و بهـذه الفئـة  ، )4(»يعمل على خلـق العراقيـل علـى تحقيـق الرغبـة أو التواصـل مـع الموضـوع

  .الترسيمة الشهيرة لـ: غريماس المتتحدد مع
تقــديم نــوع مــن التعــديل، ال  ),Ubersfeld A(و لقــد حاولــت الباحثــة آن أوبرســفيلد           

يمس النمـوذج فـي شـكل بنائـه النهـائي، و ال فـي طريقـة صـياغة حـدوده، و لكنـه ينصـب علـى 
 Lire leكتابهـا ( حيث أعادت الباحثة النظر فـي الترسـيمة فـي ،)5( نمط اشتغال الخانات ...

théatre مغيـــرة األســـهم و موقـــع الـــذات و الموضـــوع، " فهـــي تـــرى بـــأن المرســـل يطلـــب مـــن (
الــــذات  تحقيــــق موضــــوع للمســــتفيد ( مرســــل إليــــه)، و كمــــا تفتــــرض أن الصــــراع يكــــون حــــول 

  .)6("الموضوع، و ليس الذات
  :)7(يل الترسيمة البديل بعد تعديل الباحثة آن أوبرسفالد كاآلتكو بذلك تتش

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
 .�D ����1389دري، � �م ا����I و د�Q/�7 "ا��!���د ا����ي ـ �1!�"، ص  ـ  )2(
 .�53!]�اد، 	�H. إ�J ا��������� ا���د�، ص ! �: �&�� ـ   )3(
 .�D ����1392دري، � �م ا����I و د�Q/�7 "ا��!���د ا����ي ـ �1!�"، ص ـ   )4(
52! �: �&�� �!]�اد، 	�H. إ�J ا��������� ا���د�، ص ـ   )5(. 
�7) ھ�و�D، �1!�، 	!03رات اG/H7ف، ا�,�&� ا<و�J، أ�0/4�  ! �: ا��&�� �0ط�?�)، ا7�3:�ل ا�&�	�
، درا�� �������� "$�ا 0م ?��"، ـ  )6(

 .16، ص 2000
 .17ا���?2 �X�U، ص ـ   )7(

 المرسل

 الموضوع

 إليه المرسل

 ساعدالم

 ذاتـال

 عارضالم
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 م  الرغبــــة غيــــر مجــــراه و أصــــبح يوصــــل المرســــل بالــــذات لتحقيــــقهحظ أن ســــفــــنل           
قد طرح مشـكل المقروئيـة مـرة أخـرى و يتجلـى ذلـك فـي السـهم المتجـه  «نـه إال أ الموضوع،

من الذات إلى المرسل إليه، و الذي يجب أن يصـل الموضـوع بالمسـتفيد منـه، ألن المرسـل 
و فـــي كيفيـــة  تغييـــر ، )1(»عنـــي بالـــذات كـــذات، إنمـــا بغايتهـــا لموضـــوع المســـعى ... غيـــر م
ل و ـن العوامــات بيــن العالقــم أو الموقـع بيـن الـذات و الموضوع، ال يؤثر في الكشف عـاألسه

ـــه  ـــة الســـردية، و من ـــة فـــي البني ـــةأدوارهـــا العاملي ـــاز بالحركي ـــالنموذج العـــاملي يمت و الســـيرورة  ف
ــة«ي البنيــة الســردية، المســتمرة فــ ــة واحــدة نهائي ــال توجــد خطاطــة عاملي كمــا يمكــن أن ، )2(»ف

  تتغير الخانات في النموذج بتغير األدوار العاملية.
ن النموذج العاملي، كما نهل من مشـارب مختلفـة باالسـتفادة منهـا إو ما يمكن قوله           

 و بصــورته الحاليــةيمــا بعــد ليكــون ل ففــي أمــور و اختــزال بعــض منهــا أو تعــديلها، فإنــه ُعــد ،
، فـي اسـتخالص استثمره "غريمـاس"على العموم فإن هذه المحطة كانت توضيحا لإلرث الذي 

نموذجه الشهير الذي سنحاول تحديـد أهـم المفـاهيم التـي يقـوم عليهـا، و ذلـك باعتبـاره آليـة مـن 
  النصوص. السيميائي لمختلف آليات التحليل

  غريماسية:. مفاهيم النظرية ال2.2
ة فيمــــا بينهــــا، تلخــــص املي مجموعــــة مــــن المفــــاهيم المتعاضــــديشــــكل النمــــوذج العــــ          

التصـــور الغريماســـي كـــإجراء ســـيميائي، فـــي ميـــدان الســـيميائيات، و ذلـــك للكشـــف عـــن الشـــبكة 
ـــوذج  «:فـــي هـــذا الصـــدد تقـــول عليمـــة قـــادريالعالئقيـــة فـــي نســـيج البنيـــة الســـردية، و  إن النم

و   هومه هو عملية تنظيم للخطاب البشري، و تحديد للعالقـات بـين األفعـال العاملي في مف
الصـفات (...) و مـن خاللـه نصـل إلـى البحـث فـي آليـات اشـتغال البنيـة السـردية و طرائــق 

فهــو يســاعد علــى تنظــيم الخطــاب و رصــد العالقــات ، )1(»تعالـــق األحــداث و تفاعــل الممثلــين
أو جماعيـا، كمـا  فرديـا«باعتبار العامل كما  يـرى غريمـاس  بين العاملين في  البنية السردية،

 ،)2(»يئا أو مؤنسنا، بحسب تموضعه فـي المسـار المنطقـي للسـرديمكن أن يكون مجردا مشّ 
  حظ ذلك من خالل دراستنا للرواية.و سنل

                                                 
 .18ا���?2 ا�����، ص  ـ  )1(
 .�52&�� �!]�اد، 	�H. إ�J ا��������� ا���د�، ص  ـ  )2(
! �: �D ����1دري، � �م ا����I و د�Q/�7، "ا��!���د ا����ي"، �1!�،  ص ـ  )1( 357.. 
16! �: ا��&�� �0ط�?�)، ا7�3:�ل ا�&�	�
، درا�� �������� "$�ا 0م ?��"، �7) ھ�و�D، �1!�، ص  ـ  )2( 
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ـــا «و بالنســـبة لتحديـــد النمـــوذج العـــاملي، نجـــد ســـعيد بنكـــراد يقـــول:            ـــان بإمكانن إذا ك
يد النموذج العاملي كاستعادة استبدالية للسـير التـوزيعي لألحـداث المرويـة داخـل قصـة تحد

و بـذلك يـرتبط  ،)3(»ما، فإنه يتحدد من زاوية الداللـة كإنتـاج للسـير التـوزيعي لهـذه األحـداث
النموذج العاملي في سير األحداث، و بتغير األدوار العاملية، و بتغير البـرامج السـردية داخـل 

لزامـــا علينـــا  تحديـــد  كـــانظ الســـردي، و لتوضـــيح النمـــوذج العـــاملي كـــإجراء ســـيميائي، الملفـــو 
و شــرح    النظريـة الغريماسـية، و ذلـك مـن خـالل الوقـوف علـى تعريـف  تضـبطالمفاهيم التـي 

ــــــــــــة  ـــــــــــد البرنـــــــــــامج  )Schema narrative(للخطاطــــــــــــة السردي و أطوارهـــــــــــا و تحدي
  .)Programme narrative(رديـالس

  :)Schema narrative(السردية  *لخطاطة. ا1.2.2
و هـذه  طـوار تتوالـى لرسم فعـل التحـول،من أربعـة أ السردية تتشكـل الخطاطـة          

  األطـوار هـي: 
 و ون لـ:غريماس        ـم المعقلـ: ورد في معج)Manipulation(. التحريك1          

و قد جاء في  ،)4(ل نحو األداءـبتغيير الفع كورتيس، أن التحريك هو عملية تختلف و تتنوع
حالة إلى  باللحظة األولى للفعل نحو التحول من بأن التحريك يتعلق «كتاب سعيد بنكراد 

  .)5(»حالة مغايرة، و لهذا أطلق عليها التحريك للداللة على ذلك
لفعـــل بـــات لزامـــا ل ازنجـــإل: و لكـــي تتحقـــق ذات ا)Competence(. الكفــــاءة 2

ن تمتلــك الخبــرة المؤهلــة لهــذا اإلنجــاز، فالكفــاءة هــي تلــك الشــروط التــي تمتلكهــا الــذات عليهــا أ
  .)1(لتحقيق اإلنجاز

ــــــ: و اإلنجـــــ)Performanceاإلنجــــــاز( .3          و  اس"ـم "غريمــــــي معجــــــاز كمـــــا ورد ف
الم و الكـالثنـائي اللغــة  عالذي أتى بهما من التفر  ،"يعود في أصوله إلى تشومسكي :"كورتيس"

هـو يقـوم علـى إبـراز و      فمرجعية هذا المصطلح تعود إلى الحقـل األلسـني،، )2(عند"سوسير
  لتحقيق البرنامج السردي للذات العاملة. .)3(و يعمل على تجلية فعل الكينونة ،الفعل

                                                 
 .43ـ �&�� �!]�اد، 	�H. إ�J ا��������� ا���د�، ص  )3(

��س" * �$ XMأط� h�,T	Greimas! �: 	��3ل آرX��U و آH�ون، "، و ���X 4. 	) ?�ن 0�4د ?��و، و �0ي ��������" ،X��L ا���دي"، 
  .144ا��������� أ�Q�0O و 0Dا�1ھ�، B�?��: ر (� ��5	��P، ص 

la   du longage, p: 220.   théorie Voir : A, J, Greimas, J, Courtès, Sémantique dictionnaire raisonné de     4(ـ(  
 

56! �: �&�� �!]�اد، 	�H. إ�J ا��������� ا���د�، ص ـ   )5(.  
  . 59 ا���?2 ا�����، ص ـ  )1(

)2( ـ      I bid: A, J, Greimas, J, Courtès, Sémiantique dictionnaire raisonné de la théorie du longage , p: 270.   
115! �: 	��3ل آرX��U و آH�ون، ا��������� أ�Q�0O و 0Dا�1ھ�، B�?��: ر (� ��5	��P، ص ـ   )3(.  
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، طوار الخطاطة السـردية عنـد غريمـاس: و الجزاء هو آخر أ)Sanction(الجـزاء.4           
 ،)4( فـي سـبيل تقـويم مـا تـم تحويلـه ...يقدم معالجة للبرنامج المحقـق  ة التقويم، حيثبمثابفهو 

  في الفعل باالنتقال من وضعية إلى وضعية ضديدة لها.
ســـبق أن وقفنـــا علـــى   :)Programme narrative(. البرنـــامج الســـردي 2.2.2        

ل هـذه األطـوار ال بـد مـن تشـتغ "و لكـي ،تعريف وجيز لكل طور من أطوار الخطاطة السـردية
وجـود إطـار يحــد للفعـل منطقـا و غايــة، و إن هـذا اإلطـار يصــطلح عليـه غريمـاس  بمصــطلح 

ـــامج الســــردي( ، و البرنـــامج الســـردي صـــيغة منظمـــة للفعـــل اإلنســـاني بشـــكل صـــريح أو )البرن
ة ـهـو تتـابع الحـاالت، والتحـوالت المتسلسلـ «و نجد رشـيد بـن مالـك يحـدده بقولـه: .)5("ضمني

  .)6(»وع، وتحولها ـاس العالقة بين  الفاعل، والموضـعلى أس
م ـي معجـــــد ورد فـــــسلســــلة مــــن التحــــوالت داخــــل الملفــــوظ الســــردي، و قــــ ،فهــــو إذن          

أن البرنامج السردي يتكون من ملفوظ فعل و ملفوظ حالة، و يظهر ذلـك  و كورتيس اسـغريم
     :)7(في الصيغتين كاآلتي

  
                           *م ق)] n 2(ذ           1ب س = و [ ذ

  م ق ) u 2(ذ           1و [ ذ ب س =
حـــظ أن البرنـــامج الســـردي للملفـــوظ الفعـــل يـــتم بتحـــول الـــذات ففـــي الصـــيغة األولـــى نل         

 الفاعلـــة إلـــى ذات حالـــة، و ذلـــك نحـــو االتصـــال بالموضـــوع القيمـــة، أمـــا فـــي الصـــيغة الثانيـــة،
شــكلين لملفــوظ الحالــة فــي البرنــامج الســردي ( ب س) فالصــيغة األولــى توضــح  حظ وجــودفــنل

) و الموضـوع القيمـة (م ق) تربطهمـا عالقـة اتصـال 2وجود ملفوظ الحالة الوصلية، فالذات (ذ

                                                 
  .115، ص  ?2 �X�Uا��� ! �:ـ  )4(
68! �: �&�� �!]�اد، 	�H. إ�J ا��������� ا���د�، ص ـ  )5(. 
  .148ر (� ��5	���D ،P	0س 	T,���ت ا�/���. ا�������
 ��!0Tص، ص ـ   )6(

)7(   .I bid: A, J, Greimas, J, Courtès, Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du longage , p: 297  ـ  
  ب س : ����	z ��دي * 
  �Uو: وظ�  
���ز ا�(ي 1XMM�Bذ�
 �Q/DG1 	2 ا� .&Uذات ا� :  
  : ذات ا����� �
 �DG1 و��O أو ���T 	2 ا��0i0ع2ذ  

    .0�B :  
  م: 	0i0ع  
 ���D :ق  

.&U0ظ ا�U�	 :[ ]  
 (  ) : 	�0Uظ ا�����

n ل�TBا : 
uل�TU�  : ا
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)n(ذ) و 2، أمـــا فـــي الصــــيغة الثانيـــة فهـــي توضــــح وجـــود ملفـــوظ الحالــــة الفصـــلية: فالــــذات (
  .)uالقة انفصال (الموضوع القيمة (م ق) تربطهما ع

فـإن التحـول هـو «و مادام البرنامج السردي  يقوم على وجـود سلسـلة مـن التحـوالت           
  االنتقال من شكل حالة إلى آخر، و هناك شكالن للتحول:

  مو).n 1(ذ  مو)   u 1ـ تحول اتصالي: االنتقال من حالة الفصلة إلى حالة الوصلة (ذ
   )1(»مو) 1u(ذ مو)   1n(ذالة الفصلة حن حالة الوصلة إلى ـ تحول انفصالي: االنتقال م

ن البرنــــامج الســــردي هــــو اإلطــــار العــــام الــــذي يلــــم علــــى جملــــة مــــن إو عليــــه يمكــــن  القــــول 
  الخطاطات السردية، تمثل التحوالت الموجودة في الملفوظ السردي.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ة:ــخالص        
                                                 

 14ا���د� ��) ا�! �� و ا�/,���، صـ �T� ا��) �) $!���، ا���������   )1(
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النمـوذج العـاملي''، ارتسـمت معالمـه مـن الدراسـات السـابقة إلـى أن ''مما سـبق نخلص           
ـــة مـــن المفـــاهيم، و بلورهـــا كأســـاس لنموذجـــه، حيـــث  اللســـانية ، و قـــد اســـتثمر غريمـــاس، جمل

أن نقـــف علـــى هـــذه المفـــاهيم  للتحليـــل فـــي النصـــوص، و ســـنحاول فيمـــا يـــأتي اتخـــذها كآليـــات
الكشـف للولـوج إلـى رصـد القـيم الضـمنية و  الستنطاق البنية السردية فـي روايـة '' سـيدة المقـام''،

  عن البعد المفهومي و الداللي و استخالص المعنى بالتحليل العاملي.
  

  
  

  
            

  
  
  
  
  
  

 



  ل األولـــالفص
 التركيبة السردية و حركة العامل في الرواية

  

  تمهيـد:  

  ": Schéma narratifالخطاطـة السرديـة " .1

 ":Manipulationالتحريك"1.1

 عامل الذات السارد و موضوع االنتحار     1.1.1

  . عامل الذات مرمي و موضوع باليه شهرزاد2.1.1     

  داث و اإلصابة بالرصاصة. قبل األح1.2.1.1          

  . بعد األحداث و اإلصابة بالرصاصة2.2.1.1          

  ":Compétence. الكفـاءة "2.1

  عامل الذات السارد و املوضوع 1.2.1         

  عامل الذات مرمي و املوضوع 2.2.1         

  ":Performance. اإلنجـاز"3.1

  التحول رصد. إجياز عامل الذات و 1.3.1        

  . الذات السارد و الربنامج الرديف1.1.3.1        

  . الذات مرمي و الربنامج الرديف2.1.3.1        

  . الذات املنجزة و الربنامج السردي الرئيس2.3.1        

  ":Sonction. الجـزاء "4.1

  . اجلزاء يف البعد التداويل1.4.1       

  يف. اجلزاء يف البعد املعار 2.4.1       

  " Rôles actantiels. األدوار العاملية "2

  خالصـة
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  تمهيـد: 
لقـــد اهتمـــت الســـيميائية الســـردية بمســـتويات تحليـــل البنيـــة الســـردية للروايـــة، و ذلـــك           

للكشف عن الشبكة العالئقيـة فـي نسـيج الـنص الروائـي، و البحـث فـي حيثيـات البنيـة العميقـة، 
مـن خـالل التحليـل العـاملي الـذي يرصـد لنـا عناصـر الســرد، و يسـتنطق البعـد المنطقـي     و 

ن رحــم البنيــة الســردية للروايــة، و هــذا مــا ســنحاول أن نقــف عنـــده فــي روايــة "سيـــدة الــداللي مــ
  المقـام".

و للوصــول إلــى البعــد المنطقــي، و الــداللي علــى المحلــل الســيميائي أن ينطلــق مــن           
المســتوى الســردي الــذي يقــوم علــى مفــاهيم" النمــوذج العــاملي"، الــذي يســاعد علــى اســتخالص 

ق بدراسة علمية دقيقة، و بـذلك  تحولـت قواعـد الروايـة إلـى قواعـد سـيميائية،   و المعنى العمي
، كمــا يقــف المحلــل الســيميائي علــى دراســة )1(البنــى الســردية تحولــت إلــى بنــى ســيميائية ســردية

فعــل التحــوالت و الحــاالت و عليــه ســنتتبع سلســلة الحــاالت و التحــويالت المبنيــة علــى أســـاس 
  )2(وضـوع ...عالقــة الـذات بالم

و تتشكل الرواية "سيدة المقـام"  من برامج سردية متداخلة،  و متوالـدة، لهـذا سـنركز           
فــي دراســتنا لهــا علــى البــرامج الســردية األســاس، التــي  تتمحــور فــي مســارين للتركيبــة الســردية 

  لهذه الرواية:
  لجماعي "حراس النوايا".ـ المسار األول: يتمظهر في القطب المهيمن، و يمثله العامل ا

ـ المسار الثـاني: و يتجلـى فـي القطـب المهـيَمن عليـه، و يمثلـه عـامال الـذات "السـارد        و 
  مريــم".

و يبقـــى الملفـــوظ الســـردي للروايـــة قائمـــا فـــي شـــكله العـــام علـــى التحـــول مـــن وضـــعية          
يمـر هـذا التحـول عبـر  (الحياة) إلى وضعية ضديدة لها هي (الموت)، في قالب درامي؛ حيـث

أطوار متضافرة تشكل الخطاطة السردية، و تكشف لنا القـيم السوسـيوثقافية فـي الجزائـر خـالل 
، كمــــا تســــاعد علــــى اإللمــــام بتنظــــيم الروايــــة علــــى مســــتوى العوامــــل و 1988أحــــداث أكتــــوبر 

  ، و يتم كل ذلك ضمن تحديد البرامج السردية.)3(األفعال التي تنجزها
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ســنتتبع خطــوات هــذه األطــوار لرصــد التحــول انطالقــا مــن عامــل الــذات "الســارد"، و           
ـــذات "مـــريم"، و موضـــوع "باليـــه شـــهرزاد"، و عامـــل جمـــاعي  موضـــوع "االنتحـــار"، و عامـــل ال
ضــديد "حــراس النوايــا"، و موضــوع "المدينــة"، و العالقــة التــي تــربط عناصــر الســرد، و سلســلة 

عـــد" األحـــداث، الســـتخالص القـــيم السوســـيوثقافية، و الداللـــة الحـــاالت و التحـــوالت، "قبـــل" و "ب
  األولية المتمثلة في ثنائية "الحرية و االستبداد" للرواية.

و يبقــى البرنـــامج الســـردي، اإلطـــار العـــام للوحـــة الدراميـــة لبرنـــامج الســـارد، و مـــريم،           
الهتــزاز لألوضــاع فــي بلــد علــى خشــبة الفـــن، و الثقافـــة، و الموســيقى، و الحركــة أمــام مســرح ا

يسير نحو الهاويـة، و السـقوط بانتشـار العامـل الجمـاعي"حراس النوايـا"، و مـن األهميـة يمكننـا 
الوقوف على التساؤل التالي:هل باإلمكـان اسـتخالص المعنـى العميـق و البعـد الـداللي للروايـة 

  من خالل تحليل النموذج العاملـي؟
  ": Schéma narratif. الخطاطـة السرديـة "1          
تقــــوم الخطاطــــة الســــردية فــــي هندســــتها علــــى سلســــلة الحــــاالت و التحــــوالت لــــدى            

العـــاملين، و تتشـــكل هـــذه التحـــوالت مـــن قواعـــد تمثـــل أطـــوارا محركـــة للفعـــل نحـــو التحـــول مـــن 
تشـــكل  «وضـــعية إلـــى وضـــعية ضـــديدة لهـــا، و يحـــدد لنـــا ســـعيد بنكـــراد هـــذه الخطاطـــة بقولـــه: 

لكــل التحــوالت الواقعــة بشــكل تجريــدي فــي مســتوى يتســم بالمفاهيميــة (...)، و أن نموذجــا 
االنتقال من الحالة األولـى إلـى الحالـة الثانيـة، ال يمكـن أن يـتم عـن طريـق الصـدفة (...)، 
بــــل يجــــب التعامــــل مــــع هــــذا االنتقــــال كعنصــــر مبــــرمج بشــــكل ســــابق داخــــل الخطاطــــة 

  .)1(»..السردية
ى االنتقـال مـن حالـة إلـى حالـة ضـديدة لهـا، و هـذا االنتقـال يـتم بفعــل يشـير الـنص إلـ         

 )2(: التحـــــــول الـــــــذي يتشـــــــكل بتضـــــــافر أطـــــــوار الخطاطـــــــة الســـــــردية، و هـــــــذه األطـــــــوار هـــــــي
"،     و Performance"، اإلنجـــــاز"Compétence"، الكفــــاءة "Manipulation(التحريـــك"

  ").Sanctionالجـزاء "
فالخطاطـــة الســـردية هـــي تشـــكيلة تجســـد لنـــا فعـــل التحـــول الـــذي يـــتم باالنتقـــال مـــن            

وضـعية (الحيــاة) إلــى وضــعية (المـوت)، و هــذا التحــول يــتم بمراحـل، أو عبــر لحظــات كوجــود    
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اإلقناع للذات العاملة نحو التحريك، و عليه فالتعامل مع هذا االنتقال ال يـتم بالصـدفة،     و 
  وجود شروط، لذا سنقف على أطوار هذه الخطاطة كاآلتي:إنما ب

 ":Manipulationالتحريك " .1.1

ســـنحاول توضــــيح طـــور التحريــــك بتتبــــع المســـارين الــــذين ســــبق ذكرهمـــا عبــــر تتبــــع           
سلســــلة الحــــاالت و التحــــوالت للبــــرامج الســــردية، محــــاولين رصــــد حركــــة العامــــل فــــي التركيبــــة 

  السردية.
 و موضوع "االنتحار": عامل الذات" السارد" .1.1.1

يتجلى طور التحريك لعامل الذات "السارد" مـن خـالل الـتلفظ بـالملفوظ، أو مـا يسـمى          
شــــكل التعبيـــــر، و الـــــذي يوصـــــل الحاضـــــر بالماضـــــي مـــــن خـــــالل انفتـــــاح الـــــذاكرة، و مـــــا دام 

ام يتميــز بكونــه نشــاًطا يمارســه اإلنســان اتجــاه اآلخــر، بهــدف الــدفع بــه إلــى القيــ التحريــك«
، و علــى هــذا فإنــه يتحــدد بوجــود عامــل المرســل الــذي يقــوم بإقنــاع الــذات نحــو )1(»بإنجــاز مــا

  اإلنجاز، لتحقيق موضوع االنتحار، فمن هو عامل المرسل في برنامج السارد يا ترى؟
ينطلــق عامــل الــذات لتحقيــق موضــوع االنتحــار الــذي ذيلــت بــه الراويــة، مــن الخيــوط           

تحريـــك نحـــو التحـــول، و هـــذه الحركـــة تســـير  وفـــق بعـــدين أساســـيين للتركيبـــة األولـــى للحظـــة ال
، و يـرتبط هـذان البعـدان بعامـل المرسـل لتحريـك )2(السردية: البعـد الـذهني*، و البعـد التداولــي

عامل الذات، من خـالل اإلقنـاع، و الـذي يـتم بتـدرج، حيـث تبـدأ لحظـة التحريـك بتواجـد الـذات 
ألـو  «اتصاال هاتفيا بضرورة القدوم، و ذلك من خالل الملفـوظ اآلتـي:في المستشفى بعد تلقيه 

  .)3(»!! ضروري تأتي إلى المستشفى، مريم مريضة جدا ...
إن وجـــود الـــذات فـــي المستشـــفى كـــان بمثابـــة البدايـــة، لظهـــور الخيـــوط األولـــى لفعـــل           

و الحـزن، كمـا ورد فـي  التحول، حيث يدخل في هالة من التوتر، و القلق النفسي، و الخـوف،
ــيض (...)،      «الملفــوظ اآلتــي: ــي كالظــل األب ــي داخل ــد ف ــا صــغير يمت المستشــفى واســع، و أن

و أنــا (...) الرجــل الصــغير المفــرغ مــن داخلــه مازلــت أتمــرس وســط هــذه الســاحة المقلقــة 
  .)4(»ينتابني حزن عميق، حزن الذي ال يملك أي جواب لدهشته
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ولى المرتبطة بتصاعد الجانب النفسي لعامل الـذات، و التـي تتصـاعد فهي اللحظة األ          
أكثر بعد موت صديقته "مريم"، حيث يجد أنه كـان يقـرأ روايتـه المخطوطـة علـى مسـمع "مـريم" 

ماتت، قالهـا الطبيـب العجـوز، ماتـت منـذ خمـس دقـائق، و هـلُ يعقـل؟ كانـت  «و هي ميتة: 
إلى جـزئين متسـاويين، مـاذا حـدث؟ كنـت أقـرأ المقطوعة في نهايتها شعرت بشيء يفصلني 

  .)1(»على مسمع مريم و هي ميتة ؟
و هنــا يــدخل عامــل الــذات فــي لحظــة عــدم االقتنـــاع، و عــدم تقبــل الحــادث، فنجــده           

أشـواقها فـي حلقهـا؟ مـريم ال تمـوت هكـذا وسـط هـذا  و هل ماتـت كلماتهـا«يقول في الملفـوظ
مريم تموت على الخشـبة، ال بـد و أن يكـون شـيء يشـبه الفضاء ذي البياض المخجل ... 

  )2(» الكابوس...

ـــاع بمـــوت مـــريم، و يـــرفض انهزامهـــا، و يحبـــب المقاومـــة            ـــذات يـــرفض االقتن فعامـــل ال
(مريم تموت على الخشبة)، يريدها أن تقـاوم ألـم الرصاصـة، فهـي المعـادل الموضـوعي للحيـاة 

الــذات تتــدرج نحــو االقتنــاع  و نجــد، مــوت مــريم موتــه أيضــامعنــى  ،)3(»حياتــك حيــاتي«لديــه: 
لـــم أقتنـــع  بحالـــة المـــوت، إال عنـــدما بـــدأت مجموعـــة مـــن األطبـــاء     و  «شـــيئا فشـــيئا : 

المســاعدين مــن الممرضــين و الممرضــات ينزعــون مــن أنفهــا األنابيــب، و الخيــوط الكثيــرة، 
ابتالعهـا (...) بـدأت أقتنـع أن شـيئا تكّور لساني في فمي مثل الكرة الُمّرة التي صعب علّي 

يشبه الموت قد احتّل جسد مريم، حتى تلك اللحظة كنـت مـا أزال أحـاول أن أقنـع نفسـي أن 
و تسـتيقظ مـن ، ما حدث ال يعدو أن يكون كابوسا، سأحكيه لمريم عنـدما تعـود إلـى وعيهـا

  .)4(»إغفاءتها

ناع إلى االقتنـاع، تمـر وفـق البعـد الـذهني فهذه اللحظة التي تبدأ من مرحلة عدم  االقت          
المجـــــرد للـــــذات بتـــــدخل العامـــــل المرســـــل القـــــوي مـــــوت مـــــريم علـــــى العامـــــل النفســـــي للـــــذات، 

أقنعــت نفســي بــأن األطبــاء ليســوا مجــانين، مــاذا يعنــي أن تعشــق امــرأة تعــرف أنهــا «:حيــث
عامــل الــذات فالعامــل النفسـي يتضــخم بإقنــاع  .)5(»مصــرة علــى حقهــا فــي المــوت منــذ البدايــة
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) بـدفع الـذات Faireـ   Faireبموت مريم، فيكـون  مـيالد التحريـك بخلـق صـيغة فعـل الفعـل (
  ، بفعل موت مريم.)1(إلى القيام بفعل ما باالقتناع

    )2(فتتحــول الــذات فــي البعــد الــذهني مــن حالــة رفــض و عــدم االقتنــاع  إلــى حالــة قبــول         
  كاآلتي: و اقتناع

  

  رفض                                                  قبول (اقتناع)     
  (ال اقتناع)                                             
  

  ال رفض                                                                        

،     )3(لــديها العامــل األساســي إلنجــاز الفعــل فعامــل الــذات تقتنــع بمــوت مــريم، و يتّكــون          
و هذه اللحظـة تكـون البدايـة لـدخول الـذات فـي مرحلـة اإلنجـاز، و ذلـك لتـوفر شـروط الكفـاءة،   
و يتجلــى هــذا مــن خــالل التصــميم علــى فعــل مــا، يتمظهــر لنــا هــذا الفعــل بعــد تــذكر صــديقته 

بصـعوبة كبيـرة،  يدا  نزلت األدراجشيء ما كان يدفعني إلى البقاء وح«الشاعرة "صافية كتو":
تدحرجت قليال داخل الساحة بصعوبة، (...) لم أكن أعرف أين سأذهب، و لكن المؤكـد هـو 
أنني كنت مصمما على مغادرة المكان بأقصى سرعة ممكنة، و أحاول أن أنسى مـا رأيتـه و 

"صــافية أبحــث عــن إغفــاءة مــا خــارج المستشــفى ... عنــد البــاب الواســع، تــذكرت صــديقتي 
كتو" التي قتلتهـا  المدينـة، فرمـت بنفسـها مـن أعلـى قمـة "جسـر تيلملـي" لـم أعلـق كثيـرا و 

     .)4(»لكني تركت جسدي ينزلق عبر الشوارع ...
ـــذات نحـــو            و لعـــل المتأمـــل فـــي الملفـــوظ يلمـــس إشـــارات تبـــين لنـــا مـــدى دفـــع عامـــل ال

فعـال اآلتيـة: ( يـدفعني، تـدحرجت، لـم أكـن موضوع (االنتحار)، و هذه اإلشارات تتمثل في األ
ـــق ...)، و هـــي أفعـــال تخـــدم زمـــن االنـــدفاع فـــي لحظـــة  أعـــرف، كنـــت مصـــمما، تركـــت، ينزل
التحريــك بالتــدرج مــن الــدفع ثــم التــدحرج، و دخــول الــذات مــن حالــة عــدم معرفــة الموضــوع إلــى 

ل المســــاعد حالــــة المعرفــــة، و ذلــــك بتمظهــــر هــــذا األخيــــر موضــــوع (االنتحــــار) بوجــــود العامــــ
التــــذكر، حيــــث يستحضــــر حــــادث انتحــــار صــــديقته "صــــافية كتــــو"، فكــــان هــــذا إعالنــــا لنقطــــة 
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االنطالق في مساره نحو الجسر" تليملي"، و يترك جسده ينزلق بين الشـوارع بعـد أن بـدأ مـوت 
  مريم يرتسم في مخيلته.

، و المتمثـل فـي فإن العامل المرسـل نحـو التحريـك هـو العامـل النفسـي لعامـل الـذات          
الحـــزن الشـــديد لمـــوت مـــريم بالدرجـــة األولـــى مـــن جهـــة، و مـــن جهـــة ثانيـــة هـــو ذلـــك الشـــعور 
الضــمني فــي ذات الســارد، حيــث يشعـــر بالفردانيــة و التهمــيش، و االســتبداد، فتحــيط بــه هالــة 

أشـعر  «، فنجده يقـول فـي الملفـوظ: )1(،  و الشعور بالتالشي، و عدم  االنتماء*من االغتراب
يــدفعني إلــى  أني لســت مواطنــا علــى اإلطــالق، ال أنتمــي إلــى هــذا البلــد، كــل مــا يحــيط بــهبــ

، (...)         )2(»االنتحــار أو العــودة إلــى البيـــت، و أغلــق علــى نفســي حتـــى أنــدثر مثــل الـــريح
تصــوري يــا مــريم ... يــا محنــة الغريــب األوحــد المتوحــد، بظلــه الــذي ال يمتلــك إال جســده  «

د ال يســعفه دائمــا، مثلــه مثــل الظــل الــذي يتخبــأ دائمــا خوفــا مــن ضــوء المكســور، و الجســ
الشمس ... تصوري ... ما معنى أن تقطع عالقتك بـالريح و النباتـات و الصـرخات      و 

  )3(»العمـل و الوجـوه األليفــة  و غيـر األليفــة ؟؟

فالــذات الســارد تعــاني مــن االنحســار النفســي، إذ يــدخل فــي حالــة  مــن االنفصــال عــن           
المدينة (األنا الجماعية)، و انفصال عـن الـذات الجانـب الروحـي، فيتظـاهر الجانبـان، الجانـب 
ـــك  ـــل فـــي  ذل ـــل فـــي مـــوت مـــريم، و الجانـــب الموضوعــــي، و المتمث ـــذاتي الروحـــي، و المتمث ال

اب فـي المدينـة، و هنـا يمكـن اإلشـارة إلـى أن العامـل المسـاعد فــي الشـعور بـالتهميش و االغتـر 
تضـــخم هـــذا الشـــعور هـــو انتشـــار حـــراس النوايـــا، فـــي المدينـــة  و فـــرض ســـيطرتهم و محاربـــة 

  )4(»البالد تعيش حالة طوارئ ثقافية ...«المثقف و المثقفين 

الـدنيا «و االهتـزاز:  و نجد الفضاء السوسيو ثقـافي فـي الـبالد فـي حالـة مـن التـوتر،          
ــابس ... ــدلت و غزاهــا الجــراد األعمــى يأكــل األخضــر و الي فــالجراد فــي هــذا الملفــوظ  .)5(»تب

مؤشـــر ســـييميائي لســـرعة االنتشـــار و بســـط السيطــــرة علــــى المدينــــة و التغييـــر لألوضـــاع مـــن 
  وضعية الحياة إلى وضعية الموت. 
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اعد فـي تصـاعد شـعور االغتـراب فـي هـذه إن تغير األوضاع في المدينـة عامـل مسـ          
، )1(»إنناُ ندفع إلى الموت ببطٍء شديد تحت الرقابة الصارمة لحـراس النوايـا«المدينة المفرغة: 

ــة، و «(...)  ــة بالرواي ــة، و الكتاب ــم بالصــفرة، و الشــعر بالحكاي ــاب و العل ــة غيــرت الكت مدين
م، كـل شـيء تصـدع بقـوة، بقـوة الحروف المنسوخة على جلد الماعز بالنار و الموت و الـد

  .)3(»فالموت يبدو سهال في هذه البالد الكئيبة «، )2(»فظيعة

و بمجيء القادمين الجـدد "حـراس النوايـا"، تغيـرت أوضـاع الـبالد، و مـن المؤشـرات (            
غيــرت الكتــاب و العلــم بالصــفرة )، و ( الحــروف المنســوخة ... بالنــار و المــوت و الــدم) دالــة 

القــيم الثقافيــة للــبالد التــي بــدأت تنــدثر، فهــم يحــاربون المثقــف و الثقافــة راســمين فضــاًء علــى 
  مظلما من السيطرة يمهد للموت.

مــن هنــا تتولــد اإلرادة لعامــل الــذات؛ مــن أجــل تحقيــق موضــوع (االنتحــار)، فتتمظهــر          
ـــــذات و الموضـــــوع (االنتحـــــار)، و هـــــي عالقـــــة رابطـــــة بينهمـــــا تســـــمح        عالقـــــة الرغبـــــة بـــــين ال

. )4(باعتبـار الــذات الســارد، و الموضـوع (االنتحــار)، مؤشــرا ســيميائيا ألحـدهما مــن أجــل اآلخــر

البرنـــامج «وثيقـــة، لـــذلك ُتعـــد الـــذات و الموضـــوع نـــواة النمـــوذج العـــاملي، و يبـــدأ فهنـــاك صـــلة 
الســـردي للـــذات الســـارد فـــي تحولـــه مـــن الحالـــة األوليـــة التـــي يتميـــز فيهـــا العامـــل الـــذات 

(االنتحـار)، فتتشـكل الصـيغة  )5(»باالنفصال إلى الحالة النهائية التـي يتصـل فيهـا بالموضـوع
م) فيتحقــق للملفــوظ تحــوًال اتصــاليًا بالموضــوع القيمــة، للـــذات  2n(ذ  م)      1uاآلتيــة:   (ذ

  السارد، و ذلك المتالك شروط الكفاءة التي سنوردها فيما بعد.
أريــد أن أدخــل فــي إغفــاءة المــوت «و تتمظهــر عالقــة الرغبــة مــن خــالل إرادة الفعــل:           

حــو االنــدفاع إلــى األمــام فــي رحلتــه و بهــذه العالقــة يتكــون عامــل آخــر مســاعد ن، )6(»المفاجـــئ
نحــــو الجســــر"تليملي"، مقاومــــا ســــقوط األنــــواء، و هبــــوب الريــــاح، و الشــــوارع الضــــيقة، فيكــــون 

  اإلنجاز لتحقيق موضوع (االنتحار).
إذن تتحقــق إرادة ذات الســارد لحصــول الرغبــة و التصــميم نحــو الموضــوع، فتتكــون           

  صالي: الصيغة اآلتية لملفوظ التحول االت
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) 1م االنتحار)، فتتحـول الـذات مـن ذات فعـل (ذ n 2م االنتحار)      تحول       (ذ u 1(ذ
) بتحقيــق الموضــوع،  و االنتقــال مــن االنفصــال إلــى االتصــال، يحــدد لنــا 2إلــى ذات حالــة (ذ

االنتقــال مــن وضــعية (الحيــاة) بوجــود "مــريم"، إلـــى وضــعية  ضــديدة لهــا هــي (المــوت)" بفقـــد 
فمــوت "مـــريم" هــو المحـــرك الــرئيس للـــذات ، )1( »... حياتــك حيـــاتي «مــريم"، كمــا ورد الملفـــوظ

الســـارد نحـــو تحقيـــق البرنـــامج الســـردي، حيـــث أن حيـــاة الســـارد مرتبطــــة بحيــــاة مـــريم،      و 
  كاآلتي: موتهـا هـو موتـه

  
  حياة                              موت   
  

  ال حياة                                  
  

و فــي مســار عامــل الــذات "الســارد" يرتســم المســار فــي برنــامج ذات "مــريم"، فتتقـــاطع           
  البرامج لتحديد دال المقاومة في البنية السردية، فكيف يتمظهر برنامج مريم يا ترى؟

  رزاد":. عامل الذات "مريم" و موضوع "باليه شه2.1.1         
، )2(يتجلى التحريك لعامـل الـذات "مـريم" مـن خـالل الملفـوظ الملفـوظ و هـو شـكل المضـمون   

و هــذا باعتبــار برنــامج "مــريم" متضــمن أو رديــف لبرنــامج "الســارد" الــرئيس، و يتشــكل برنــامج 
"مـــريم" عنـــد تحديـــدنا للمضـــمون فـــي البنيـــة الســـردية، فعامـــل الـــذات مـــريم يعـــد الممثـــل الثـــاني 

، و ذلك باعتبار موتها بداية لتأسيس مشـروع )3(ئيس الذي قاسم الذات السارد بؤرة األحداثالر 
  االنتحار، فهي المحرك لتحقيق موضوع السارد.

إذ نجــد أن العامــل الــذات (مــريم) تســعى لتحقيــق موضــوع "باليــه شــهرزاد"،        و           
،     و 1988"بعــد" أحــداث أكتــوبر لمعرفــة برنــامج مــريم نقــف علــى التمفصــل الزمنــي "قبل"/

  اإلصابة بالرصاصة في الملفوظ الملفوظ، فكيف يتجلى طور التحريك لهذا البرنامج؟ 
   
  

                                      
 .197)  ـ ا��وا!�، ص 1(
�، ���� أ�8د!��� �H$L اZدب ا�����، '����� ا��Vا.��، ا��� د  ـ !��A: ر"�  �� ���T، ا�$����.�� و ا�
 او���، ا���U و اZدب، )2(���17
H�4 �L ا� ،   

  .209، 208، ص �2�'2006
)3(  1
 ا��GL ا�����Nة، دار ]�3ء ����4�3 و ا���D و ا�< �! L2 ء أ2, ا�1'1د، ]�اءات��\ :�A� .73، ص 2000ز!?، 34 ه %�!7، ا��Lھ�ة، ـ !
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  . قبل األحداث و اإلصابة بالرصاصة:1.2.1.1         
سنتتبع طور التحريـك لعامـل الـذات مـريم، و نلحـظ االنتقـال و التحـول للبرنـامج قبـل           
لرصاصــة، و المتمثـل فـي موضـوع "الـزواج"، بحيـث نجـد الـذات تنتقـل مـن وضــعية اإلصابــة با

ـــرفض إلـــى وضـــعية القبـــول، فترتســـم لنـــا سلســـلة مـــن الحـــاالت و التحـــويالت  فـــي الملفـــوظ  ال
  السردي.

إذ يتطور التحريك شيئا فشيئا لعامـل الـذات "مـريم"؛ ليتحقـق االقتنـاع بالموضـوع فـي           
الـذات مـن خـالل عامـل المرسـل المحـرك للفعـل، و يتجلـى موقـف الـرفض  البعد الذهني لعامـل

يبـدو لـي أّن الـزواج فـي هـذه المدينـة، هـو إعـالن «للموضوع فـي البدايـة مـن خـالل الملفـوظ 
مسبق عن حالة إفالس باطنّية، و مأساة جديدةُ تضاف إلى عمق الهزيمة التي تكبـر معنـا 

ألــيس الــزواج فــي هــذا الــوطن الســعيد شــكال مــن أشــكال  مثلمــا تكبــر فضــاءات عيوننــا ...
  .)1(»إفالس الذات؟ .. 

  إذا كانت مريم ترفض، فما الدافع للقبول؟ و كيف يتحول الفعل؟. 
يتجلى موقف الرفض من الموضـوع باعتبـاره شـكال مـن أشـكال إفـالس الـذات،    و           

رأة (...) تتمنى لحظـة تكـون فيهـا هل يعرف هؤالء أن تلك الم«معادل موضوعي لالسـتبداد: 
حرة، لكي ال تقول كلمة واحدة، و لكنها تحمل حقيبتها و تصفق الباب وراءها مـن غيـر أن 

  .)2(»تتذكر أبدا أنها عرفت رجال كان زوجها، و تعرف بيتا استعبدت فيه زمنا طويــال
حديـد موضـوع الـزواج للـذات، تتجلى القطبية الثنائية ( االستبداد و الحرية)، فـي تو هنا           

حيـــث يصـــبح االســـتبداد معـــادال موضـــوعيا"للزواج"، و تصـــبح الحريـــة معـــادال موضـــوعيا فـــي 
لحظــة واحــدة تختارهــا «"الــالزواج" عنــد الــذات، و مــن مؤشــرات الثنائيــة، مــا ورد فــي الملفــوظ 

فــــي قطــــب  ، فمــــن الوحــــدات المعجميــــة (تختارهــــا، إرادتهــــا)، تتــــوفر اإلرادة للــــذات)3(»بإرادتهــــا
. فهـــو )4(»يســـحبها مجبـــرة «(الحريـــة) و تفقـــدها فـــي قطـــب (االســـتبداد)، كمـــا ورد فـــي الملفـــوظ

إرادة مؤشـــر علـــى القـــوة و فـــرض الســـيطرة و العنـــف، و بـــذلك نكـــون أمـــام ثنائيـــة اإلرادة و الـــال
  تي: اآلالقطبية ك ضمن قطبية (الحرية و االستبداد)

  احلرية                           االستبداد           

                                      
 .102، 101ـ ا��وا!�، ص   )1(
 .27ص ا��وا!�،  ـ   )2(
 .26ـ ا��و!�،  ص   )3(
 . 27ص  ا��وا!�،ـ   )4(
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  الالحرية                                              

  

و نستخلص أن موقف الرفض لعامـل الـذات لموضـوع الـزواج الرتباطـه باالسـتبداد و          
  الضديدة؟. الالإرادة و العنف، و عليه نتساءل، كيف يتم تحريك الذات إلى الوضعية

تتشـــكل خطـــوة التحريـــك ضـــمن انتظـــار اللحظـــة الموصـــلة بـــين إرســـال الفعـــل، مـــن           
، و هــذه الخطــوة تتضــح مــن خــالل الفعـــل )1(المرســل المحــرك لوضــعية المرســل إليــه المحـــَرك

الــذي يقــوم بــه المرســل إلقنــاع الــذات بالموضــوع " الــزواج"، فمــن هــو المرســل و كيــف يســتطيع 
ــــاع الــــذات ــــول إن المرســــلُ يعــــد طرفــــا مســــاعدا لتحقيــــق  إقن بالموضــــوع؟، و هــــل نســــتطيع الق

  الموضوع أم ال؟  
فتتشـــكل اللحظـــة الموصـــلة بـــين المرســـل و الـــذات بإقنـــاع هـــذا األخيـــر بالموضـــوع،           

حمـودة ولـد الجيـران ولـد خـالي  « فتتكون الخيوط األولى نحو اإلقناع بوجود الممثل "حمـودة":
عجبتنـــي لغتـــه البســـيطة، كـــان يتحــــدث كثيـــرا عـــن الظلـــم االجتمـــاعي، عــــن البســـكري، أ

. و تتضـافر هـذه الخيـوط مـن )2(»االضطرابات، عن ضرورة إيقاف المهزلة عند هذا الحـد ...
"أدخل التليفون إلى بيتنـا ، و نجدها تقول في الملفوظ » أعجبتني لغته ... «خالل اإلعجاب،

ساعدني على التسـجيل للحصـول علـى رخصـة السـياقة، خيـره بالّرغـم مـن أننا لم نطلبه، و 
، و هـي وسـائل لـدى الـذات حمـودة فـي برنامجـه إلغـراء )3(سابق ... كثرت زياراته إلى البيت"
  مريم، فالموضوع لديه هو "الزواج".

و علـــــى هـــــذا األســـــاس يكـــــون اإلعجـــــاب عـــــامًال مســـــاعدًا للـــــذات نحـــــو االقتنـــــاع،                    
ممثــل آخــر لــه الــدور الكبيــر فــي التحريــك، و هــو عامــل المرســل "األم"؛ حيــث نجــد و يتــدخل 

  واش رأيك لوكان يخطبك حمودة؟ ـ «الملفوظ اآلتي:
  هل يقبل براقصة يا أمي؟ بالدنا صعبة. ـ                 

  و التخلف أعمى.                     
  ـ قلِت لي يفّكـر مليح.                 

                                      
)1(   .Voir : A, J, Greimas, J, Courtès, Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du longage , p: 220  ـ 

 
 .99، ص ـ ا��وا!�  )2(
 .99، 98ص  ا��وا!�،ـ   )3(
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  ـ كثير من الرجال يفكروا مليح من بعيد.                 
  .)1(»و عندما يتزوجون يعودون إلى الحقيقة األولى                    

يشــــير الملفــــوظ إلــــى وجــــود عامــــل المرســــل (األم) فــــي عمليــــة اإلبــــالغ بالموضــــوع           
ح التحريــك بالفعــل (الــزواج) للــذات المنجــزة، و بدايــة تحريــك الــذات فــي البعــد الــذهني. و يتضــ

ـــه المرســـل فـــي الـــذات  و هـــو فعـــل إقنـــاعي بالدرجـــة األولـــى، حيـــث يحـــاول عامـــل  الـــذي يفعل
  . فهل يقتنع عامل الذات بموضوع "الزواج"؟)2(المرسل، أن يحمل الذات على تبني الموضوع

فـــي «و تبـــدأ خيـــوط التحريـــك فـــي االشـــتغال، حيـــث نجـــد الـــذات فـــي الملفـــوظ اآلتـــي           
. فعامـل الـذات يطلـب التفكيـر، )3(»قة لم أكن أملك جوابا قطعيا، قلـت، لــَم ال ؟؟ سـأفكرالحقي

لــيس حــول الممثــل (حمــودة)، بــل حــول موضــوع "الــزواج"، لتتخــذه منفــذا للهــروب مــن البــؤس و 
أجـــواء البيـــت و أهـــوال عمهـــا، لهـــذا حصـــل االقتنـــاع بالموضـــوع، لتـــوفر (إرادة الفعـــل) لعامـــل 

هرب من هذا البؤس الذي يالحقني، تصّور معي هذه الحالـة، رجـل يـدخل أريد أن أ«الذات: 
إلى البيت، ثم ينزوي في حجرة نصف مضاءة، يضع نظارتيه على وجهه ثم يبـدأ فـي تـالوة 
القرآن بشكل جنائزي (...)، أهـوال القيامـة، أخبـار الملـوك و السـالطين، عـالم الشـياطين و 

الفعــــل) لعامــــل الــــذات و (معرفــــة الفعــــل) علــــى الصــــعيد ، فــــإذا تــــوفرت (إرادة )4(»الجــــن ... 
الذهني، فـإن لعامـل المرسـل دورًا آخـَر فـي التحريـك لحصـول اإلقنـاع للـذات،       و المتمثـل 

البــؤس،  "كنــت أتمنــّى أن أخــرج مــن هــذافــي احتــرام رغبــة الوالــدة، و هــو خــيط آخــر للتحريــك:
المرسـل يتحقـق بـدفع الـذات نحـو تحقيـق . فبرنـامج )5(بدون أن أفقد أمّي، أمّي هي كل شـيء"

، و لــذلك يتضــح )6(موضــوع "الــزواج" و منــه فالتحريــك ورد فــي شــكل ترغيــب الــذات بالموضــوع
  (فعل الفعل) و يرتسم كاآلتي: 

   
  

  املرسل                           املوضوع (الزواج)          
  ـ حمور الرغبة يف تنفيذ الفعل    (األم)                                           

                                      
 .99، ص ا��وا!�ـ   )1(
 .27ـ !��A: ر"�  �� ���T، ا�3��� ا�$�د!� > ا���A!� ا�$����.��، ص   )2(
 .99، ص ـ ا��وا!�  )3(
 .101ص  ا��وا!�،ـ   )4(
 .99، ص ـ ا��وا!�  )5(
 .28ـ ر"�  �� ���T، ا�3��� ا�$�د!� > ا���A!� ا�$����.��، ص   )6(
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  ـ فعل املرسل الرتغيب                  الذات

  (مرمي)                                           
  

إذن فعامـــل المرســـل (األم)، لـــه الـــدور الكبيـــر فـــي التحريـــك نحـــو القبـــول و االنتقـــال               
، حيـث نجـد عامـل )1(و التحول فـي البرنـامج فيتحـدد شـكل جديـد للتحـوالت المتراسـلة للموضـوع

الـذات يعــُدل عــن موقــف الــرفض، و يقتنــع بالموضــوع، و هــذه التحــوالت باالنتقــال مــن وضــعية 
إلى وضعية ضديدة لها (هي القبول)، تأخذ صيغة جديدة للتحول فـي الملفـوظ و ينـتج الرفض 

، االتصـالي باالنتقـال مـن حالـة االنفصـال إلـى حالـة االتصـال كمـا )2(عن الملفوظ فعل التحول
  في الصيغة اآلتية: 

  م "الزواج") nم "الزواج")          حتول          (ذ  u(ذ 

ذا الملفوظ السردي االتصالي بوجود عامل المرسل المحرك للذات نحـو و يتحقق ه           
الموضــوع (الــزواج)، فتتكــون عالقــة تواصــل بــين المرســل و المرســل إليــه تمــر بضــرورة وجــود 
عالقـــة الرغبـــة بـــين الـــذات (مـــريم) و الموضـــوع (الـــزواج)، فتتشـــكل الترســـيمة العامليـــة لعوامـــل 

  كاآلتي:  
  رسل                                                                             املرسل إليهامل               

  (مرمي)                                                                                                            
                                                             عامل   ـ األم                                    

  مجاعي  ـ محودة و فعل اإلغراء          
  ـ مريـم                           الـذات                   املوضوع          
  ـ تصرفات العم                    (مرمي)                   (الزواج)         

  

و هنا يتشكل العامل الجماعي المرسل لدفع الذات نحو تحقيق الموضـوع (الـزواج)،           
و مما سبق يمكن القول إن طور التحريك هو اللحظة األولى نحو توجيه الذات للفعـل، لوجـود 
أفعال جيهية و المتمثلة في (المعرفة) و (اإلرادة)، و التـي سـنقف عنـدها فـي طـور الكفـاءة  و 

ا التحريــــك لــــدى عامــــل الــــذات مــــريم قبــــل اإلصــــابة بالرصاصــــة نحــــو الموضــــوع كمــــا الحظنــــ

                                      
)1(  .Voir : A, J, Greimas, J, Courtès, Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du  longage, p: 399 ـ 
)2(    .Voir : Jean, Michel Adam, le récit, p: 60 ـ  
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(الزواج)، لوجود فعل اإلقناع من المرسل العامـل الجمـاعي، وبخطـوات التحريـك لعامـل الـذات 
  نفسها سنتتبع تمظهر ما بعد اإلصابة بالرصاصة.

  
  . بعد األحداث و اإلصابة بالرصاصة: 2.2.1.1          
إن خطــــوات التحريــــك لعامــــل الــــذات مـــــريم تأخــــذ مجراهــــا عبــــر سلســــلة الحـــــاالت                   

ـــذات مـــن وضـــعية (الفشـــل) إلـــى وضـــعية (النجـــاح) يـــتم   و التحـــوالت فـــي البرنـــامج، فانتقـــال ال
الباليـــه، الـــذي  )1(المرغــوب فيـــه موضـــوع الـــذات مـريــــم و بوجــود عالقـــة الرغبـــة بـــين مــن يرغـــب

، كمــا ورد فــي برنــامج األول للـــذات "مــريم"، حيــث إن فشـــل  شخصـــيةاللــذات بيتحــدد بعالقــة ا
خيبـة " زواج الفيغـارو" التـي دفعـت «الشخصـية مـن الـذات:  تجربة "زواج الفيغارو" لعدم قرب

بأناطوليا إلى إعادة النظر في كل شيء، حتى فـي ذاتهـا و موهبتهـا  حتـى مـريم نفسـها لـم 
ج الفيغارو"، قالت: جسـدي ثقيـل، و الشخصـية لـم تكـن تكن راضية في ذلك الزمن عن "زوا

قريبـة مـن قلبـي ... البربريـة!! ال !! ال !! شـيء آخـر، فيهـا شـيء مـن الـوطن، مـن لغتـه، 
  .)2(»من همومه، و أشواقه، يجب أن نغير نظرتنا لألشياء 

يمسـى  يشير الملفوظ إلى ابتعاد شخصـية "الفيغـارو" عـن عامـل الـذات، الفتقارهـا لمـا         
الـــوطن مـــن لغتــــه و همومــــه و أشـــواقه، فـــي حـــين نجـــد قـــرب شخصـــية "البربريـــة" مـــن الـــذات، 

  الرتباطها بالوطن و المقاومة. 
ولــذلك، كــان هــذا االبتعــاد عــامال مســاعدا علــى الفشــل فــي اإلنجــاز، ممــا أنــتج تحــوال           

أة لملمت كل مـا عنـدها و فج «بالبحث عن برنامج آخر يقف الطرف المساعد فيه "أناطوليـا":
من وثائـق و كتابـات و أوهام و رحلت إلى بالد القبائل ... تصور!! أناطوليا قطعـت الجبـال 

، و مـــن الملفـــوظ )3(» و المداشـــر مـــن أجـــل تتبـــع خطـــوات حيـــاة فاطمـــة آيـــت عمـــروش ...
تتمظهـــر لنـــا شخصـــية (فاطمـــة آيـــت عمـــروش) ، التـــي رســـمت باليـــه البربريـــة، و هـــي مؤشـــر 
ســيميائي إلــى (فاطمــة نســومر) القبائليــة التــي تــرتبط بالمقاومــة و الــبالد، و عليــه نجــد الـــذات 

البربرية ... فيهـا شـيء «متمسك بها، فقرب الشخصية من الذات ساعد على نجاح اإلنجاز، 
ــ ــالد « ، و كمــا ورد فــي الملفــوظ)1(»... وطنمــن ال مســكينة فاطمــة! تقــول مــريم ... جابــت ب

                                      
 .34، ص ـ ا��وا!�  )1(
 .62، ص ا��وا!�ـ   )2(
 .62ـ ا��او!�.ص   )3(
 .62ا��او!�.ص ـ   )1(
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القبائل عارية، حافية، في زواجها حرافية و في والدتها دهشـة، أشـعر بقرابـة كبيـرة تجاههـا 
، وهـذا القرب يولـد الرغبـة فـي الـذات نحـو الموضـوع، كمـا يسـهم باعتبـاره عـامال مرسـال )2(»...

  نجـاز.للتحريك نحو اإل
لقـــد نـــتج البرنـــامج الثـــاني مـــن رغبـــة الـــذات فـــي التحـــول مـــن وضـــعية إلـــى وضـــعية            

ضــديدة لهــا، و التحريــك كطــور أولــي يوضــحه دفــع الــذات باالنتقــال مــن وضــعية (الفشــل) إلــى 
  وضعية (النجاح)، و ذلك بوجود عامل المرسل المحرك كما في الخطاطة اآلتية:

  
  التحريك                                                    

  
وضعية الذات العاملة                                                      وضعية املرسل                                                  
  (شخصية الباليه) قرب/ بعد                               (مـريـم)                                         

  

فالتحريــك يصــل المرســل و الــذات و يحــدد العالقــة، فــإذا كانــت بالبعــد عــن الــذات،           
فإنها تولد الفشل، و إن كان  القرب مـن الـذات، فإنهـا تولـد النجـاح، و قـرب شخصـية البربريـة 

  إلنجاز.من الذات هو الذي حدد النجاح وحقق ا
ــق،  «و قــد ضــمن الملفــوظ           ــالوجع المقل ــة، أشــعر ب ــه البربري ــى بالي ــدربت عل كلمــا ت

البربرية في دمي، أعرف ما معنى أن ال تعرف أباك! أجد نفسي فيهـا، فـي حاضـرها،     و 
، وحدات معجمية تمثلـت فـي: (أجـد نفسـي فيهـا، البربريـة فـي دمـي)، )3(»ماضيها، في منفاها 

  ات النحالل  الذات في البربرية، والرتباطها بالمقاومة.تعد كمؤشر 
و نجد الذات ينزلق في خانة المرسل إليه، فيتمظهر الطور الرابع في الخطاطة          

السردية، أال و هو الجزاء الذي يرتبط بالتحريك، في البعد الذهني و المعارفي، إذ تحكم 
الذات على مشروع باليه"زواج الفيغارو"، بالفشل البتعاد الشخصية عن الذات، فاالنتقال من 

، إلى وضعية )4(ل للبرنامج األول الذي يتمظهر فيه المرسل في الحالة النهائيةوضعية الفش
النجاح في البرنامج الثاني"باليه البربرية" بتوليد التحريك نحو اإلنجاز، و يرتسم هذا االنتقال 

  للبرنامج كاآلتي: 

                                      
 .63ا��او!�.صـ   )2(
 .64ص  ا��وا!�،ـ   )3(

)4(         .Voir : A, J, Greimas, J, Courtés, Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du  longage, p: 320 ـ   
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  )PN2الربنامج الثاين ()                                           PN1الربنامج األول (          
  موضوع "زواج الفيغارو"                                          موضوعه "باليه الرببرية"           

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                         ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  
  التحريك                                اجلزاء                                                

  ـ فعل الناتج عن احلالة النهائية                                    ـ فعل ناتج للحالة األولية        
  يف الربنامج (الفشل)                                                 يف الربنامج (النجاح)           

  

تنتقــــل الــــذات مــــن الحالــــة النهائيــــة مــــن البرنــــامج األول نحــــو الحالــــة األوليــــة فــــي إذن           
البرنــامج الثــاني، حيــث يتحقــق عامــل الــذات النجــاح لوجــود عالقــة الرغبــة فــي الموضــوع الــذي 
ينمــو بوجــود شــروط تنــدرج ضــمن مفهــوم الكفــاءة، فتنمــو األفعــال الجيهيــة للــذات مــن (معرفــة 

لتأهيل، فتتأهل الذات نحو التأسيس لوجـود (إرادة الفعـل)        و الفعل) و (قدرة الفعل) في ا
(واجـــب الفعـــل)، فيكـــون التأهيـــل و التأســـيس قـــوام الكفـــاءة التـــي أثمـــرت بالنجـــاح  و الـــدخول 

  لمشروع آخر "باليه شهرزاد".
 «لقد كان التحضير لهذا المشروع حـين كانـت البربريـة فـي لحظتهـا األخيـرة:                  

عندما كانت البربرية في لحظتها األخيرة، كـان التحضـير لشـهرزاد قـد دخـل لحظتـه المعقــدة 
ـــــرامج المتتابعـــــة لسلســـــلة مـــــن الحـــــاالت         و )1(»...  ـــــاك سلســـــلة مـــــن الب ، فنجـــــد أن هن

التحـــويالت، حيـــث تـــدخل الـــذات فـــي برنـــامج ثالـــث موضـــوعه "باليـــه شـــهرزاد"، فتتولـــد عالقـــة 
الــذات، و موضــوع "باليــه شــهرزاد"، لقــرب الشخصــية، فشــهرزاد هــي مؤشــر الرغبــة بــين عامــل 

  لسلطة العقل و تمسك الذات بها لماُ تعرف به من تصميم و مقاومة.
و علــى هــذا األســاس يرســم لنــا الســارد التــداخل و التعــالق بــين الــذات و الموضــوع فــي           

بالرصاصـة، هـل سـتنجح الـذات مـريم مسار تصويري، لتدريبات "باليه شـهرزاد"، بعـد اإلصـابة 
في هذا المشروع أم ستقف الرصاصة كعامل معارض نحو تأسـيس "باليـه شـهرزاد"؟ و هـذا مـا 

  سنكتشفه في طور الكفاءة و اإلنجاز.
و بهــذا نخلــص إلــى أن طــور التحريــك أخــذ دوره فــي المســارين، و ذلــك بــدفع عامــل           

و عامــل الــذات مــريم إلنجــاز باليــه شــهرزاد، فنشــهد  الــذات الســارد إلنجــاز موضــوع االنتحــار،

                                      
 .63، ص ـ ا��وا!�  )1(
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بذلك سلسلة من الحاالت و التحوالت للبرامج الرديفة للبرنـامج الـرئيس، و يبقـى برنـامج السـارد 
  و برنامج مريم في تداخل، كما يبقى التحريك لحظة اإلعالن للملفوظ نحو الكفاءة.

  ": Compétence. الكفـاءة:"2.1              
و من طور التحريك الذيُ يعتبر لحظة إعالن عن التحـول ننتقـل فـي هـذه المحطـة            

لرصد طور الكفـاءة مـن البنيـة السـردية، فالكفـاءة هـي طـور هـام فـي الخطاطـة السـردية، حيـث 
تؤهلـــه  )1(تهــدف إلــى إبـــراز "كينونــة  الفعـــل"، و لتحقيقــه يتطلــب مـــن الــذات أن يمتلـــك شــروطا

كمــا تــرتبط الكفــاءة بطــور التحريــك، تــرتبط  بطــور اإلنجــاز الــذيُ يعــد فعــال للقيــام باإلنجــاز، و 
  .)2(منتجا لملفوظات تشكل معرفة للفعل، و عليه فالكفاءة هي ما يدفع الفعل نحو التحقيق

و يشــير الــنص إلــى وجــود عالقــة تــربط بــين الكفــاءة و اإلنجــاز، فهــي شــروط التــي           
عل نحـو التحقيـق فـي طـور اإلنجـاز الـذي يرسـم الحالـة النهائيـة يجب أن تتوفر للذات، لدفع الف

  للفعل المحقق، و منه نتساءل كيف تمتلك الذوات الكفاءة لتحقيق اإلنجاز؟.
تتشــكل الكفــاءة فــي فعــل التحــول ضــمن التركيبــة الســردية، ألنهــا مكــون مــن مكونــات           

عــل و اإلنجــاز، يكــون مطالبــا بــالتوفر البرنــامج الســردي قبــل اإلنجــاز، فالعامــل الــذات قبــل الف
، و هـــذه القـــيم الجهيـــة ضـــرورية فـــي )3(علـــى الكفـــاءة التـــي تتحـــدد بمجموعـــة مـــن القـــيم الجهيـــة

الكفاءة، و على الذات أن تمر بمراحلها لتحقيـق الموضـوع، و فـي هـذه المسـألة يـورد غريمـاس 
و هــي أربــع جهــات:  )، هــذه القــيم  لجهــات الفعــل،II)(Du sens IIفــي كتابــه (فــي المعنــى 

، )Savoir( )4)، و المعرفـة (Pouvoir)، و القدرة (Devoir) و الواجب (Vouloirاإلرادة (
و يمكــن أن نســتثمر جهــات الفعــل لسلســلة الحــاالت و التحــوالت للبرنــامج الســردي فــي مســار 

  السارد و مريم كاآلتي:
  
  

  .عامل الذات السارد و الموضوع:1.2.1          
مظهر جهات الفعل لموضوع االنتحار من خالل الجهات المضـمرة و هـي:      ( تت         

إرادة الفعل، و واجب الفعل) المحـددة "للتأسـيس"، و الجهـات المحينـة، و هـي: (معرفـة الفعـل، 

                                      
 .115، 114ـ !��D�� :�Aل آر!���@ و آ:�ون، ا�$����.�� أ�1N^� و ]1ا4 ھ�، )�'��: ر"�  �� ���T، ص   )1(
���اد، � :( إ�� ا�$����.�� ا�$�د!�، ص   )2(�  ��0 :�A� .60ـ !
 . 241ـ !��A: 34  ا����  012، ا�
*��( ا�$����. �����ب ا��وا.، ص   )3(

       .Voir : Greimas, Du sens II, p: 76, 77 ـ    )4(
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و قدرة الفعل) المحددة "للتأهيل"، و بذلك ترتسم معالم الكفـاءة الجهاتيـة علـى وجـود "التأسـيس" 
  التحقيق في طور اإلنجاز. و "التأهيل"، نحو

فحـين يمتلـك عامـل الـذات السـارد (إرادة الفعــل) ينـدفع إلـى األمـام بـأمر مـن المرســل           
العامــل النفســي (مـــوت مـــريم)، و يمثــل هــذا الحــادث األلــيم اإلعــالن المســبق لموتــه؛ حيــث بــدأ 

الذي يقتـل النـاس فـي صرت بعيَدا عن المستشفى «بفعل المشي، و االبتعاد عن المستشفى: 
المدينة، كـأني كنـت هاربـا، خطـواتي سـرعتها تـزداد و مسـافاتها تتسـع، مستشـفى مصـطفى 

، فيتأسـس الفعـل مـن خـالل جهـة الواجـب، لتميـز )1(» باشا غاب وسط هذا الفـراغ المقلـق ...
ظ الذات عن الممثلين بهذا الفعل و هـو الشـعور بـالتردد فـي الكيفيـة،  و نلمـس ذلـك فـي الملفـو 

شـــعرت بـــاآلالم الحـــادة تنتقـــل مـــن رأســـي و جســـدي، و تتمركـــز فـــي صـــدري عنـــد حـــدود «
االنحناءة على مقبض الجسر الحديـدي، كانـت هـوة الفـراغ تـزداد عمقـا كلمـا تأملتهـا أكثـر، 

  )2(»كم هي مؤلمة درجة االرتطامة على األرض! أوف، و ينتهي كل شـــيء...
ــــذ          ــــى التســــاؤل ال ــــذات نحــــو موضــــوع يشــــير الملفــــوظ إل ي يعبــــر عــــن شــــعور تــــردد ال

االنتحار، و بعد امتالك التأسيس يتدرج عامل الذات نحو التأهيل، و ذلـك مـن خـالل الجهـات 
تأملـت  اتكـأت علـى متكـأ جسـر "تليملـي" الحديـدي،المحينة. إذ تتمثل معرفـة الفعـل للـذات: " 

لبيـاض (...)، لـيكن لقـد آن الفراغ، كانت الهوة عميقة! ليكن! لقد صـممت أن أتعـرى أمـام ا
  .)3(األوان لتصفية حسابي مع نفسي ..."

فبتصــــعيد العامــــل النفســــي للــــذات تتكــــون حالــــة شــــعورية تدفعــــه لالنتقــــال نحــــو إنجــــاز         
، حيث تتولد القدرة على الفعل بالتصميم على موضوع االنتحـار، و بهـذا ترتسـم معـالم )4(الفعل

ال مـن التأسـيس إلــى التأهيـل، فيتضـح بــذلك فعـل التحـول ليحــدد الكفـاءة الجهاتيـة للفعـل باالنتقــ
  جهة التحقيق نحو  إنجاز الموضوع.

و على هذا األساس نلحظ أن كفاءة الذات، ترتبط باإلنجاز، و تتمفصـل إلـى ثـالث           
ـــة، محققـــة)،  مراحـــل فـــي تكـــوين الـــذات للموضـــوع، و لجهـــات الفعـــل و هـــي: (مضـــمرة، محين

علـى حصـول الكفـاءة، و الثانيـة مـا ينـتج عـن هـذا الحصـول،        و الثالثــة  فـاألولى: سـابقة

                                      
 .24، ص ـ ا��وا!�  )1(
 .281، ص ـ ا��وا!� )2(
 .281، 280) ـ ا��وا!�،  ص 3(
 .215)  ـ !��A: ر"�  �� ���T، ا�$����.�� و ا�
 او���، ص 4(
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و  ،)1(تعين الذات لحظة قيامها بالفعـل الـذي ينقلهـا إلـى حالـة االتصـال مـع موضـوع القيمـــة.."
  يـمكــن تلـخـيــص مـا سبــق في الجــدول اآلتي:

  
 اإلنجــــاز الكفـــاءة

 حمققـة جهات جهات حمينـة جهات مضمـرة

  ـ إرادة فعل االنتحار. 
  ـ واجب الفعل أمام الشعور بالرتدد.

  
  
 

  ـ معرفة فعل االنتحار. 
  ـ قدرة فعل االنتحار.

  
 

  ـ االنتحـار.
  
  

 

   

        
 

  

وكقراءة للجدول، نجد أن الكفاءة تتأسس على وجـود عناصـر جوهريـة تشـكل جهـات           
الفعــل و المــتالك الكفــاءة لعامــل الــذات الســارد يتــدرج فــي امــتالك الشــروط مــن التأســيس إلــى 
التأهيل، ليصل إلـى تحقيـق فعـل التحـول، و عليـه فالكفـاءة تتعلـق بـالتحول و مـا تمتلكـه الـذات 

  .)2(إلنجازمن شروط نحو ا
و كمــا نلحــظ أن الســهم يتجــه مــن اليســار إلــى اليمــين، حيــث تحقــق الــذات فعــل التحــول بــات  

لزاما عليها أن تمتلك التأهيل، و لكـي تمتلـك التأهيـل عليهـا العـودة إلـى أصـول الفعـل بـامتالك 
  التأسيس، فهي شروط ضرورية في الكفاءة لعامل الذات نحو اإلنجاز.

و منــه يمكــن القــول إن الكفــاءة قاعــدة هــرم اإلنجــاز، و كمــا لعبــت الــدور الهــام فــي           
فعــل التحــول لــذات الســارد، فــإن سلســلة الحــاالت و التحــوالت لعامــل الــذات "مــريم"، تقــوم علــى 
وجــود الكفــاءة، حيــث نجــد فعــل التحــول واردا فــي الملفــوظ الســردي، فيتحــدد ملفــوظ الفعــل    و 

  الة بانتقال عامل الذات من وضعية (الحياة) إلى وضعية (الموت) كاآلتي:  ملفوظ الح
                                      

  . 196) ـ أ، ج، %�!��س، ا�$����.�� ا�$�د!� (ا����70 و ا���Dر!?)، )�'��: ��0  ����اد، ط�ا.a )*��( ا�$�د اZد�، ص 1(
 26و !��A: ر"�  �� ���T، ا�3��� ا�$�د!� > ا���A!� ا�$����.��، ص 

)2(  .Voir : Group d'Entrevemes, Analyse sémiotique, p: 17  ـ  

  امتالك الكفاءة                            امتالك الكفاءة                       فعل التحول         
  

  تأهيـل                                     حتقيق                     تأسيس                 
  

 عامل الذات السارد
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  . عامل الذات "مريم" و الموضوع:2.2.1           
تسعى عامل الذات "مريم" لتحقيق موضوع "باليه شـهرزاد"، و ذلـك لتـوفر الرغبـة بـين          

، بالتسلســــل علــــى مســــتوى الــــذات و الموضــــوع، فتتــــدرج الــــذات المــــتالك الكفــــاءة شــــيئا فشــــيئا
التركيــب، فالعامــل ـ الــذات ـ ملــزم بالحصــول علــى الموضــوع الجيهــي و القــيم الجيهيــة ضــمن 

، وبـــذلك )1(البرنـــامج  (...) و ذلـــك للقيـــام بفعـــل أولـــي هـــو اإلنجـــاز الـــذي يوصـــله بالموضــــوع
  تتمظهر الجهات المضمرة لتأسيس الذات من خالل امتالك إرادة الفعل.

... البيــت ضــيق مثــل الحــبس و أنـــا  «الفــن:ملــيء بــالرقص و مــريم لعامــل الــذات فا          
مجنونـة، قلبـي و ذاكرتي و جسدي مليئة بالرقص؛ يمألني مـن رأسـي حتـى أخمـص القـدم، 

  .)2(» بل حتى التربة التي أطأ عليها ...
مــتالء يشــير الملفــوظ إلــى امــتالء الــذات بــالرقص و ذلــك مــن الفعــل (يمألنــي) و هــو مؤشــر ال 

الــذات، و عامــل الــرقص هــو الــدافع نحــو الحيــاة أو بــاألحرى معــادل موضــوعي للحيــاة بالنســبة 
، فــالملفوظ )3(»علــى النــاس أن يعرفــوا أن فــي هــذا الــوطن الميــت شــيء مــن الحيــاة«للــذات:

يحمــل مؤشــرا لثنائيــة (الحيــاة  و المــوت)، وبــه يمكــن أن نعــد صــالة الــرقص بمثابــة رئــة الحيـــاة 
ــــذات،  أي مصـــير ينتظـــر الـــرقص، بـــل الحيـــاة فـــي هـــذا «:و المدينـــة هـــي فضـــاء للمـــوتلل
، )5(»مدينتنا فقـدت رغبتهـا فـي االحتفـال تسـتأنس مـع الشـقاوة المزمنـة «(...) ، )4(»الوطن؟

فنلمس جدلية الموت و الحياة في الملفوظ السردي، و على مسـتوى عامـل الـذات نجـد صـراعا 
  لتحقيق "باليه شهـرزاد". بين (الموت  و الحياة) في الذات 

و كمــا ســبق ذكــره فــي طــور التحريــك، فالعامــل الــذات متصــل بشخصــية "شــهرزاد"،           
ــــة  «فالــــذات ترغــــب فــــي إنجازهــــا علــــى الــــرغم مــــن اإلصــــابة بالرصاصــــة: ــــد صــــرت ممتلئ لق

قـــدمها النـــاس و نحـــن نســـتحي منهـــا، "شـــهرزاد" مـــن دمنـــا الميـــت،  «(...)  ،)1(»بشـــهرزاد
لو قطـع رأسـي، سأرقصـها فـي هـذه األرض المحروقـة بتصـحرها المـزمن (...)  سأرقصها و

  .)2(»شهرزاد أوال و صحتي بعدها ...

                                      
 .243  ا����  012، ا�
*��( ا�$����. �����ب ا��وا2، ص !��A 34  ـ )1(
 160، 159، ص ا��وا!�ـ  )2(
 .74ا��او!�، ص ـ   )3(
   162ـ  ا��او!�، ص  )4(
 .14ص  ا��وا!�،ـ  )5(
 .72ص ا��وا!�،   ـ )1(
 .158ـ ا�� وا!�، ص   )2(
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ــــذات بشخصــــية            ــــدينا؛ لمــــاذا هــــذا التمســــك لل ــــار ل ــــا يمكــــن طــــرح التســــاؤل المث و هن
 "شهرزاد"؟، و هل تتفاعل حقا مريم بهذه الشخصية، و تـنجح فـي إنجازهـا كمـا حـدث فـي باليـه

  البربرية؟ 
نلحظ أن شـهرزاد فـي "ألـف ليلـة و ليلـة" تقـاوم المـوت المتمثـل فـي شـهريار، لتحقيـق           

حتما فإن شهرزاد ترضى بـالموت، إذا لـم تجـد  «الحياة، فالباحثة "ماري الهي هوليبيك" تقول:
 مفرا منـه، و لكنهـا تريـد قبـل ذلـك أن تناضـل و أن تتخلـى عـن حياتهـا بـثمن بـاهض،    و

  )3(»هي تضع خطتها مصممة على أن ال تستسلم بطريقة عشوائية للظـروف..
يشير النص إلى مقاومة الموت، و هو التداخل بـين برنـامج شـهرزاد و برنـامج مـريم،          

، فــإذا كانــت ذات شــهرزاد حققــت برنامجهــا )4(»حيــث تغتــرف تيمــة المــوت رغبــة فــي الحيـــاة«
  مريم يسعى إلى تحقيق البرنامج باإلنجاز "باليه شهرزاد".بفعل الحكي، فإن عامل الذات 

و يتأســس عامــل الــذات علــى وجــوب الفعــل بــاالنطالق لتحضــير كيفيــة عــرض "باليــه         
شــهرزاد"، حيــث تنطلــق التحضــيرات، فمنــذ دخــول برنــامج باليــه البربريــة وضــعيته النهائيــة، بــدأ 

ورشــة الباليــه قويــة تشــتغل « د، نجــد الملفــوظاالنتقــال لتحضــير الوضــعية األوليــة لبرنــامج جديــ
دائما على عملين في الوقت نفسه، عندما كانت البربرية في لحظتها األخيرة كان التحضـير 

  .)5(»لشهرزاد، قد دخل مرحلته المعقدة على األقل على الصعيد النظري
ك جهـات الفعــل فتمتلـك الـذات الكفــاءة باالنتقـال مــن التأسـيس إلـى التأهيــل، حيـث تمتلــ        

، الـذات تريـد الـرقص، )6(»أريد أن أرقص لك هذه الليلـة «المضمرة، فتتوفر إرادة فعل الرقص:
قلبـي و ذاكرتـي     و جسـدي «و بذل تريد الحياة، فيصبح الرقص معادل موضوعي للحيـاة، 

 يجــب أن ال تنــام شــهرزاد فــالنوم أخــو المــوت،      دوري ... يــا«(...)،  )1(»مليئــة بــالرقص
  . )2(»مريم، دوري ...

توجب على الذات الرقص، الرتباطه بالحياة فيتوفر الواجب لتميـز الـذات بهـذا الفعـل          
عــن الممثلــين، ( يجــب أن ال تنــام شــهرزاد) فــالنوم توقــف عــن الحركــة، و بــذلك يصــبح معامــل 

                                      
)3( �A�����، )�'��: �4�  2V: ار، ا���
7 ا���Gي ا�* !e �����4�3 و ا����D، ا���Lھ�ة، : ��ري 6ھ ھT�3��1، أ1Q2!� "^�زاد رؤ!� أ�Y ���� و ـ !

 .47، ص �G�1 ،1966، ط
���( در'��  ـ V2!^� زا%V، ����ر!� ا�3��ء ا�$�دي ���� أ��Y ����� و ����� و ا�e�*3 �4� ا���V� ا���f.?، درا��0 أ1��0����L� ،ر��2 )4(� ��� L� ��Jأط�و

 .303، ص 2008، 2007إ"�اف 1L�� R��Nدة، '���� �*�  :��f �$��ة، ]$H اZدب ا����، ، د8
1راه ا���1م > اZدب ا����
 .63، ص ـ ا��وا!�  )5(
 .163ـ ا��وا!�، ص   )6(
 .159ـ ا��وا!�، ص   )1(
 .182ـ ا��وا!�، ص   )2(
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(        للمـــوت، و هنـــا نستشـــف ( المـــوت و الحيــــاة ) مـــن ثنائيـــة (الحركـــة و الســــكون)،    
دوري ... يـــا مــــريم، دوري ...)، فالــــدوران و الحركــــة عامــــل مســــاعد للــــذات للشــــعور بالحيــــاة، 
حيــث تتجلــى لنــا المقاومــة تمامــا مثــل شــهرزاد فــي الليــالي، إذ التوقــف عــن الحكــي يــؤدي إلــى 
المــوت، لــذلك فالــذات مــريم تقــاوم المــوت لتحقيــق الحيــاة، فوجــوب فعــل الــرقص ينبــع مــن تــوفر 

تريد أن تكون  شهرزاد ال كما قرأتها في الكتـب،  «للفعل و رغبة الذات في الموضـوع  اإلرادة
  )3(»و لكن كما تشعر بها وكما تحياها؛ لحما و دما و عنفوانا

و هــذا مــا يزيــد مــن تصــميم الــذات لتحقيــق اإلنجــاز، فالــذات تصــل بالموضــوع لوجــود الرغبــة،    
  يل. و عليه تمتلك الكفاءة، و تتدرج نحو التأه

ولـــذلك تتـــوفر الـــذات علـــى الجهـــات المحينـــة للموضـــوع (الـــرقص)، حيـــث تتمظهـــر لنـــا         
لقد حكت لي أناطوليا قليال عن المشـروع هـي اآلن تعـد اللوحـات   و  «المعرفة عند الـذات: 

تقوم بعملية قـص للمنـاظر المهمـة، تعتمـد دائمـا علـى الفـرق الموسـيقية النمسـاوية، تقـول 
  .   )4( »متقن ... توزيعها جيد و

يشــير الملفــوظ إلــى امــتالك الــذات معرفــة الفعــل (لقــد حكــت لــي أناطوليــا قلــيال عــن          
ـــدخل  ـــذهني و القـــدرة علـــى الفعـــل بت ـــذات المعرفـــة عـــن المســـتوى ال المشـــروع)، حيـــث تتـــوفر لل

المسـاعد  العامل المساعد "أناطوليا" لتحقيق البرنـامج السـردي الـرئيس "باليـه شـهرزاد"، فالعامـل
أناطوليـــــا تريـــــد تحقيـــــق حلـــــم الـــــذات بإنجـــــاز الموضـــــوع للباليـــــه الـــــوطني، و تتمظهـــــر المقــــــدرة 

  بالتحضير و اإلعـداد.
) إلـى حالـة االتصـال  uإن الذات يتأسس بـامتالك الكفـاءة، حيـث ينتقـل مـن حالـة االنفصـال ( 
)nبالموضوع و يأخذ بذلك الملفوظ التحول االتصالي في الصيغة اآلتية ( :  

  م "باليه شهرزاد") nم "باليه شهرزاد")        تحريك          (ذ  u(ذ 
و يحدث هذا التحريك للفعل بامتالك الذات شروط الكفـاءة نحـو اإلنجـاز، و يمكـن أن نلخـص 

  ما سبق في الجدول اآلتي:
  

 اإلنجــــاز الكفـــاءة

 جهات حمققـة جهات حمينـة جهات مضمـرة

                                      
 .167، ص ا��وا!�ـ  )3(
 .158ا��وا!�، ص   ـ  )4(
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  ـ إرادة فعل الرقص. 
  ـ وجوب فعل الرقص "باليه شهرزاد"

  
  
 

  ـ معرفة الذات لفعل الرقص. 
ـــ قـــدرة الـــذات لفعـــل الـــرقص مبواصـــلة  ـ

  التدريبات.
  

 

  
  ـ الرقص.

  ـ التدريب على باليه "شهرزاد"
  

 
   

        
 

  

إن امتالك الذات للكفاءة يعـد بمثابـة برنـامج رديـف نحـو تحقيـق البرنـامج الـرئيس "باليـه        
شـهرزاد"، و لتحقيــق الــذات هـذا البرنــامج عليهــا العـودة مــع الســهم إلـى الــوراء بــامتالك الجهــات 

التأهيــل، بــات لزامــا عليهــا أن تــنهض بعناصــر  المحينــة المســاعدة علــى التــدريب و لكــي تمتلــك
أسيس فتمتلك اإلرادة حول الموضوع الذي سينجز بوجوب اإلنجاز، و كل هذا يتوقـف علـى الت

  مدى عالقة الذات بالموضوع باعتبار هذه العالقة جوهر النجاح في البرنامج.
و مــن طــور الكفــاءة ســنحاول الولــوج إلــى طــور اإلنجــاز فــي الخطاطــة الســردية، ألنــه          

طـراف و عوامـل السـرد فـي التركيبـة السـردية، و يحـدد لنـا مـدى يرسم لنا معالم الصراع بين األ
  تحقيق الموضوع المرغوب فيه من طرف الذات.         

  
  
  
  

  ":La performance. اإلنجـــاز" 3.1
لقد استثمر غريماس مصطلح اإلنجاز (...) لمـا يسـميه بـروب  باالختبـار المصـيري          

)l'épreuve d'écisive( )1( و اإلنجــاز هــو طــور التنفيــذ، الــذي يــرتبط بالكفــاءة التــي تــوفر ،
  المقدرة للذات على التنفيـذ. 

                                      
� ا��وا.، ص   )1(� .114ـ !��A: 34  ا���� �1ط�7، �$
1!�ت درا�0 ا�

  امتالك الكفاءة                     امتالك الكفاءة                         فعل التحول    
  

  تأسيس                                   تأهيـل                                     حتقيق
  

 عامل الذات "مرمي"
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ــام بإنجــاز الفعــل، إال إذا  «فالــذات تمتلــك الشــروط الكافيــة إلنجــاز الفعل،حيــث ــا القي ال يمكنه
امتلكـــت مســـبقا الكفـــاءة الضـــرورية (...)، و إذا كـــان اإلنجـــاز (...) يوافـــق العمـــل كــــفعل 

ة"، فــإن الكفــاءة يمكــن أن تصــاغ فــي نفــس الســجل الحدســي كشــرط ضــروري للعمــل كينونــ
، و لهـذا كانـت الكفـاءة سـابقة  لطـور اإلنجـاز فـي الخطاطـة )2(»باعتبارها مـن "يوجـد الكينونـة

  السردية.
و لدراســة اإلنجــاز ال بــد مــن  الوقــوف علــى دراســة التحويــل، باالنتقــال مــن وضــعية          

عمليـة كة لها، كانتقـال الـذات مـن االتصـال إلـى االنفصـال، فاإلنجـاز يعتبـر إلى وضعية ضديد
ـــة االنفصـــال ـــة االتصـــال إلـــى حال ـــذات مـــن حال ـــتم هـــذا )3(والعكـــس صـــحيح  مـــرور ال ، و ال ي

التحويـــل فـــي الوضـــعية إال بوجـــود عالقـــة تـــربط الـــذات بالموضـــوع، و بـــذلك تنتقـــل الـــذات فـــي 
، باستنباط العالقة، و يتم ذلك فـي إطـار )4( الحالة ...اإلنجاز (...) من ذات الفعل إلى ذات 

  الملفوظ السردي،  و الذي ينقسم داخل المقولة السيميائية إلى ملفوظ فعل و ملفوظ حالة.
و اإلنجـــاز فـــي الملفـــوظ يرســـم لنـــا معـــالم الصـــراع و مواجهـــة الـــذات؛ إذ نجـــد تـــدخل          

المســار المهــيمن علــى الـــذوات، و هــو العامــل الجمــاعي "حــراس النوايــا"، الــذي يقــف ببرنامجــه 
الضـديد المتمثـل فـي بسـط السـيطرة علـى المدينــة، حيـث يسـعى لتحقيـق برنامجـه بإنجـاز بــرامج 

  الرئيس، و التي تدور حول محاربة المثقف و الثقافة في المدينة. رديفة للبرنامج
و على هذا األسـاس سـيقف العامـل الضـديد و المهـيمن "حـراس النوايـا"، أمـام الـذوات،         

ذات السارد و ذات مـريم، و ذات أناطوليا، فتصطدم البـرامج، و تكـون المواجهـة بـين الـذوات، 
  و هنا نتساءل، هل ستحقق الذوات برامجها؟ أم ستفشل أمام هيمنة البرنامج الضديد؟

عتبــار البرنــامج سلســلة مــن الحــاالت و التحــويالت للــذات نحــو الموضــوع، يقــوم إن با        
الذي يتشكل بوجود ملفوظات فعـل كتحـويالت تحكـم ملفوظـات  الفعلعلى مدى امتالك الذات 

، و التي ستتمظهر في الملفوظ السـردي بـالوقوف علـى سلسـلة التحـويالت للـذوات، و )1(الحالة
  اآلتي: كيف يتم طور اإلنجاز للذوات في تحقيق برامجها؟.من هذا المنطلق نطرح اإلشكال 

  . إنجاز عامل الذات و رصد التحول:1.3.1
  . الذات السارد و البرنامج الرديف: 1.1.3.1

                                      
 .33ـ �� )H! L %�!��س، !��A: '1ز!Y 18ر)�,، � :( إ�� ا�$����.�� ا�$�د!� و ا�������، ص )2(
)3(   :�A��1Gص 4�  '���4 اأ�J  ـ  !�� ، ص 1998!���!�  5ا����Uب، ا��� د ، ����: >�� و L2 ، ا����ط، 2
�و>�ن�����ي، ا�
*��( ا�1�1���$'

130. 
  Voir :, A, J, Greimas, J, Courtès, Sémiotique dictionnaire raisonné de la longage, p: 270, 271. 4(  ـ( 
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يتجلــى اإلنجــاز للــذات فــي البرنــامج الرديــف للبرنــامج الســردي الــرئيس و المتمثــل فــي          
قالــه مــن النقطــة (أ): المستشــفى، إلــى النقطــة (ب): االنتحــار، و يتمظهــر البرنــامج الرديــف بانت

جســر"تليملي"، و بــين هــاتين النقطتــين يبــرز عامــل الــذات الفعــل، فالســارد الممثــل يقــوم بــدور 
 )2(عامــل الفعــل إلنجــاز التحــول، و يصــبح عامــل حالــة مــن خــالل اتصــاله بالموضــوع القيمــة

ك الـذات المقـدرة علـى المقاومـة، و هنـا المتمثل في االنتحار، و يتحدد البرنامج الرديـف بـامتال
  نطرح التساؤل، ماذا يقاوم السارد؟

يتحدد فعل التحول للذات باالنتقال من وضعية إلـى وضـعية ضـديدة لهـا، انطالقـا مـن         
وجود المحرك الرئيس و هو العامل المرسل (موت مريم)، فعالقة انفصال المرسـل عـن الـذات 

عــن الحيــاة، و بــذلك ينتقــل الــذات مــن حالــة اتصــال إلــى حالــة  حــددت لهــذا األخيــر االنفصــال
  انفصال.
و يأخـــذ التحـــول شـــكال أكثـــر عمقـــا و دقـــة مـــن خـــالل دراســـة الملفـــوظ الســـردي فـــي          

البرنامج الرديف للذات الذي يتحدد بفعل المشي و التحرر من ثقل الذاكرة، و هـذا مـا ورد فـي 
 ة التــي قطعتهـــا و الشــوارع التــي        عبرتهــا ...لســت أدري كــم كانــت المسافـــ «الملفــوظ

ـــاوين شـــوارع  «(...)، )3(» ـــدأ يرهـــق مفاصـــلي، ضـــيعت عن ـــذي ب ... أشـــعر اآلن بالتعـــب ال
المدينة، أعرف أني انتقلت من مستشـفى مصـطفى باشـا مـرورا بشـارع حسـيبة بـن بـوعلي، 

  .)4( »ا ...ثم صعدت باتجاه ديدوش مراد، و ال أعلم بعدها األزقة التي قطعته
يشـــير الملفـــوظ إلـــى فعـــل المشـــي، و تنقـــل الـــذات بـــين الشـــوارع للوصـــول إلـــى النقطـــة         

(ب): جسر "تليملي"، و فعل الذات يتجلى في امتالك المقدرة  علـى المقاومـة و الـتخلص مـن 
الشـارع أريد أن أتحرر من هذه الذاكرة المثقلة بالحنين و األوجاع، يجبرني «الذاكرة المثقلة: 

  .)1(» و األنواء على التآلف مع الموت و مع وجه اهللا ...
فالبرنامج الرديـف هـو عامـل مسـاعد نحـو تحقيـق البرنـامج الـرئيس، لـذلك علـى الـذات إنجـاز   

  البرنامج الرديف و مقاومة العامل المعارض.

                                      
252 �����ب ا��وا.، ص ـ !��A: 34  ا����  012، ا�
*��( ا�$����.  )2(. 
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اوزهــا، و و يقف العامل المعارض أمام إنجاز الذات باعتبارها مرحلة صعبة يجـب تج        
كانـت الريـاح قـد تفاقمـت و حبـات المطـر أصـبحت غليظـة  و بـاردة، «هو العامـل الطبيعـي: 

      )2(» أشعر بها و هي تنـزل بانتظـام و تتابـع على رأسـي ...
فالـــذات عليهـــا أن تمتلـــك القـــدرة لتجـــاوز العامـــل الطبيعـــي، أو بـــاألحرى مقاومتـــه؛ ألن         

و العامل الطبيعـي من العوامل المعارضـة للـذات، حيـث نجـد صـعوبة  األمطـار ستزداد غــزارة،
كــان الصــعود باتجــاه المرتفعــات مرهقــا،       و جســر «فــي تســلق الــذات تلــك المرتفعــات: 

،  فالمرتفعــات تزيــد مــن )3(» "تليملــي" لــم يعــد بعيــدا و ال مســتحيال، األمطــار كانــت قويــة ...
  تحقيق اإلنجاز.مشقة الفعل و على الذات أن يقاومها ل

و يبقـــى العامـــل المعـــارض الـــرئيس للـــذات هـــو تـــدخل "حـــراس النوايـــا"، و هـــو العامـــل            
المهــيمن؛ حيــث يقــف الــذات فــي مواجهــة العامــل الجمــاعي المعــارض "حــراس النوايــا"، و عليــه 

،ُ يحـــِدُث الصـــراع بـــين عامـــل الـــذات )4(فالحصـــول علـــى المقـــدرة الســـتكمال البرنـــامج الرديـــف
لسارد، و العامل الجماعي، و يتجلى ذلك في مسار تصـويري؛ إذ تصـطدم الـذات فـي رحلتهـا ا

حاولــت أن أواصــل صــعودي (...) لكنــه ســحبني باتجاهــه بقــوة (...)  «بالعامــل الجمــاعي:
التفت اتجاهه بنوع من العنف (...) من عينيه عرفته أنه  عضو من أعضاء حراس النوايـا 

إلـى وجـوههم، كانـت يابسـة مثـل الصـخرة، محفـرة بثقـوب الجـدري، ... نظرت «(...) )5( »...
منظرهم لم يشجعني على المقاومـة، كـانوا خمسـة، أساسـا لـم أكـن مهيـًأ للـدخول معهـم فـي 

  .)6(»أي جدل
يشــير الملفــوظ إلــى فقــدان الــذات المقــدرة علــى المقاومــة (منظــرهم لــم يشــجعني علــى          

لعامــل الجمــاعي مــن عنــف و قــوة، أدى بفقــد الــذات الكفــاءة المقاومــة)، و ذلــك لمــا يتميــز بــه ا
  الستكمال البرنامج الرديف.

وجـــدت  «و ينتهـــي ذات الفعـــل بفقـــد المقاومـــة، و القـــدرة و التحـــول إلـــى ذات حالـــة:          
ــروائح  ــة، بــين أكيــاس الفضــالت و ال نفســي فجــأة فــي شــاحنة كبيــرة مخصصــة لنقــل الزبال

  )1(» مامة و العفونة ...الكريهة، كنت غارقا في الق
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 .220، ص ا��وا!�ـ   )5(
 .221ص  ا��وا!�،ـ   )6(
 .226ص  ا��وا!�،ـ   )1(
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يفشـــل الـــذات أمـــام قـــوة العامـــل الجمـــاعي، و لكـــن بابتعـــاد العامـــل المعـــارض "حـــراس          
ـــامج الرديـــف، فموضـــوع "االنتحـــار" مـــازال فـــي  ـــذات المقـــدرة لمواصـــلة البرن ـــا"، يســـتعيد ال النواي
اإلنجاز اإلدراكي لديه، لذلك سيحاول امـتالك الكفـاءة مـن جديـد لتحقيـق اإلنجـاز، و يمكــن أن 

  سار ذات الفعل للبرنامج الرديف في الخطاطة اآلتية:يرتسـم م
  

  املينــاء                                                   
 املستشفى                                                                         اجلسر(ب)   )أ(

  
تغيري املسـار                                                                                                                                        

  السقوط                   (أً)          صعود املرتفعــات                                                     
  

و تبــدو الخطاطــة أكثــر وضــوحا فــي تحديــد االنتقــال مــن خــالل تحديــد أطــراف المربــع        
  السيميائي كاآلتي: 

  انفصال                       اتصال             
  

  ال انفصال                                 

نفصال إلـى وضـعية االتصـال فيتشـكل بـذلك التحـول حيث تنتقل الذات المنجزة من وضعية اال
  م االنتحار). nم  االنتحار)        (ذ  u، بالصيغة اآلتيـة: (ذ  )2(االتصالي للفعل

و منــه نخلــص إلــى أن البرنــامج الرديــف للــذات الســارد، يســهم فــي تحقيــق البرنــامج           
فوظــات الفعــل بانتقــال الــذات مــن الســردي الــرئيس، فبــامتالك عامــل الــذات الكفــاءة، تتشــكل مل

) فـــي 2) إلـــى ذات الحالـــة (ذ1ملفـــوظ الفعـــل إلـــى ملفـــوظ الحالـــة، و يـــتم انتقـــال ذات الفعـــل (ذ
  التحويل االتصالي في ملفوظ الحالة، كما في الصيغة اآلتية:

  م الموت). n  2م  الموت)          (ذ u  2(ذ         
  

  و يمكن أن نستعين بترسيمة غريماس، الستخالص العوامل كاآلتي: 
  

  املرسل                                     الـذات                               املرسل إليه

                                      
Voir :Groupe d'Entrevernes, analyse sémiotique, p: 15.  2(ـ( 



 ا�روا
� �� ا����ل �ر�� و ا��رد
� ا�ر�
	�                                                   ا�ول ا���ل 

 

66 

 

  ـ موت مرمي                             ـ السارد                              ـ املدينة
  قافة                                                                  ـ الساردـ ميش الث

  ـ العامل النفسي
  املساعد                                   املوضوع                                املعـارض

  امل مجاعي طبيعي(األمطار/ الرياح).العامل النفسي                           االنتحار                    ـ ع
  ـ عامل مجاعي بشري (حراس النوايا).                                                                      
  ـ عامل ذايت: مشقة املشي و ثقل الذاكرة.                                                                      

سيمة تتضح عوامل السرد المتضافرة في البرنامج السردي للذات السارد نحو تحقيق و من التر 
  الموضوع.
  . الذات مريم و البرنامج الرديف:2.1.3.1          
يتحدد طور اإلنجاز في برنامج الذات بامتالك المقـدرة علـى الفعـل، لتحقيـق البرنـامج          

نجــاز البرنــامج الرديــف الــذي يحــدد سلســلة مــن الســردي الــرئيس، و عليــه يتطلــب مــن الــذات إ
الحـــاالت و التحـــوالت للـــذات، حيـــث تنتقـــل الـــذات مـــن حالـــة اتصـــال إلـــى حالـــة انفصـــال عـــن 
الموضــوع، و كمــا ورد  فــي طــور الكفــاءة فالعامــل المســاعد لتحقيــق الموضــوع هــي "أناطوليــا"، 

وحياتـك، أشـعر «قـة وديـة: التي تسعى لتحقيق حلم الذات، فعالقة الذات بالعامل المساعد عال
أحيانـا أن أناطوليــا أعطتنـي مــن الحـب أكثــر ممـا أعطتنــي أمـي، أشــياء كثيـرة فتحــت عينــي 

، لهذا أحدث رحيل أناطوليا عن البالد ـ فيما بعد ـ وقعـا نفسـيا  )1(»فيها معها و بحضورها ...
  كبيرا للذات. 

و إلــى جانــب العامــل المســاعد للــذات، يقــف العامــل الجمــاعي المعــارض و المتمثــل          
في الرصاصة و حراس النوايا، أمام تحقيق "باليه شهرزاد"، مما يجعل الذات يدخل في مرحلـة 

  التردد في كيفية العرض و التدريب.
ول: متعلــق بوجــود و منــه فالعامــل المعــارض يتمفصــل إلــى ذاتــي و موضــوعي، فــاأل         

الرصاصة في دماغ مريم التي تمزق األنسجة شيئا فشيئا مـع كـل حركـة ، فتحـدث األلـم الحـاد 
لـو أنتهـي فقـط مـن تجسـيد "شـهرزاد"، إنهـا «للذات، إذ تِعق حركتها فـي الـرقص و التـدريب: 

، )1(» في دمي، أتمنى أن أؤديها  لصالح الباليه الوطني، و بعـدها أهـال بـالموت العظـيم ...

                                      
 .93ص  ا��وا!�،ـ   )1(
 .144 ـ ا��وا!�، ص  )1(
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فالــذات ليســت واثقــة مــن إنجــاز باليــه شـــهرزاد لصــالح الباليــه الــوطني، لــذلك تحــاول االكتفـــاء 
  بالبرنامج الرديف، فهل سينجح هذا البرنامج؟ 

نجد عامًال مساعدًا للذات في هذه الحالة يحـاول تسـكين األلـم و هـو تنـاول األقـراص،         
يــث اســتطاعت مــريم إنجــاز باليــه شــهرزاد فــي و الــذي لــه دور عــاملي فــي البرنــامج الرديــف، ح
  بيت السارد، و في صالة الرقص أثناء تدريباتها.

و نجـــد العامـــل المعـــارض الثـــاني: الـــذي يتمثـــل فـــي العامـــل الجمـــاعي حـــراس النوايـــا،         
الــذين يبســطون ســيطرتهم علــى المدينــة، معلنــين حربــا ضــد الثقافــة و الفــن، و يتجلــى ذلــك فــي  

ب معلنة ضـد الفـن، حالـة طـوارئ نعيشـها بخـوف (...) و حياتـك هـذا الوضـع حر «:الملفـوظ 
، و يقـف العامـل الجمـاعي مـدير المدرسـة و البلديـة، )2(»خطير، و قد يقود البالد إلى الهاويـة

عامال مساعدا في برنامج "حراس النوايـا"، حـول غلـق دور الثقافـة و صـاالت الـرقص،      و 
ال أعلـم مـا إذا كـان عـرض «لبالد، و هذا ما يزيد من توتر الذات:تهديد ثم طرد أناطوليا من ا

 )3(»شهرزاد سيقدم أم ستلغيه البلدية، كما تعلم دائما منذ أن خرج حراس النوايـا مـن التــراب
.  

لــذا نجــد الــذات تفقــد المقاومــة مــرتين أمــام العامــل المعــارض الموضــوعي و الــذاتي،           
ــــى  ــــي الحصــــول عل ــــذات ف ــــدرة، فأمــــام العامــــل الموضــــوعي تفشــــل ال ــــاءة و المق الفتقارهــــا للكف

ــا  «الموضــوع صــالة الــرقص، حيــث تســتولي عليــه البلديــة:  و فــي الطريــق إلــى الصــالة أوقفن
ئـيس البلديـة، لـم يتركنـا نمـر، قـال: ممنـوع! ألن البلديـة بصـدد تجـيء  رجل ملتٍح، قال إنه ر 

   )1(» المنكوبين من زلزال العاصمة ...
فتنتقـــل الـــذات مــــن حالـــة اتصــــال بالموضـــوع (صــــالة الـــرقص) إلــــى حالـــة انفصــــال،               

ي و ذلـــك الســـتيالء الـــذات الثـــاني (البلديـــة) علـــى الموضـــوع (صـــالة الـــرقص)، و عليـــه نجـــد فـــ
الملفوظ صـراعا بـين ذات مـريم و الـذات الجمـاعي (البلديـة) علـى الموضـوع (صـالة الـرقص)، 

  :)2(فنجد تقاطعا في البرامج السردية بين الذوات، و بذلك تتشكل الصيغة اآلتية
  )]2ذ nم  u 1)           حتويل         (ذ2ذuم  n 1[ (ذ

                                      
 . 162ص  ا��وا!�،ـ   )2(
 .164ص  ا��وا!�،ـ   )3(
 .165)  ـ ا��وا!�، ص 1(
 ا�$����.�� ا�$�د!�، ص   )2(< �� L� ،T��� ��  �"ر :�A� .24ـ !
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ا يحـدث وهل م«) بحجة إلجاء المنكـوبين:1الموضوع من (ذ )3() عملية سلب2حيث يمارس (ذ
 Le Recasementأمام عينيك اآلن من اغتصاب علني شيء قانوني؟ صـالة تٌــحتل بحجـة 

ن حالــة ) مــ1، إذ يتجلــى التحويــل فــي البرنــامج الســردي بانتقــال (الــذات)4(»صــامت؟ ... والكــل
لــة اتصــال مــن حالــة انفصــال إلــى حا) 2بالمقابــل ينتقــل (الــذاتاتصــال إلــى حالــة انفصــال، و 
منــه يفشــل الــذات أمــام قــوة العامــل المعــارض بفقــد المقــدرة علــى بالموضــوع صــالة الــرقص، و 
ن يحدث، لقد كـان المشـهد بـدائيا ... ال تريد أن تصدق ما كا«المواجهة السترجاع الصالة: 

بـذلك تنتقـل ، و )5(»...شعرت بهـا مهزومـة فـي      داخلهـا عندما التفتت نحوي،ومؤذيا(...)
  فيتشكل كاآلتي:ية المقاومة إلى وضعية االنهزام،الذات من وضع

  
  مقاومة                         ازام

  
  ال مقاومة                                 

و على هذا األساس تنهزم الذات أمام العامل المعارض الموضوعي، و أما بالنسبة          
للعامل الذاتي فهي تتدرج في االنهزام و السقوط أثناء التدريب على باليه شهرزاد، فعامل 
الذات يريد تحقيق الموضوع بمواصلة التدريب في صالة الرقص قبل االستيالء عليها، و في 

ريب سنحاول رصد البرنامج السردي الرديف من خالل حركة الفعل، و سلسلة أثناء التد
الحاالت و التحوالت لعامل الذات، حيث ترتسم لنا لوحة فنان في مقاومته للموت و سنجد 

وجودك ضروري(...)، عليك أن «حضور السارد لكونه عامال مساعدا للذات أثناء التدريب:
  .)1(»موتتمأل هذه اللحظة التي يجب أن ال ت

و على هذا األساس يتم تحول الفعل للذات باالنتقال من وضعية (الرقص) إلى          
وضعية ضديدة لهـا (الالرقص)، و يشكل هذا االنتقال في مضمونه التحول من وضعية 

تدور في مكانها، ... تدور «(الحياة) إلى وضعية (الموت)، حيث تفشل في مقاومة األلم: 
تقف ليال، ثم تنسحب إلى الوراء بذعر كبير (...) تكرر الحركات نفسها مرة أخرى بعنف، 

  .)2(»التي كانت تزداد سرعتها كلما صارت الموسيقى أكثرِ حدة ...

                                      
 .25ص  ا���'? �2$@، ـ   )3(
 .209ص ا��وا!�،  ـ  )4(
 . 207ص ا��وا!�،  ـ  )5(
 .165ـ  ا��وا!�،  ص   )1(
 .160ـ ا��وا!�، ص   )2(
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يشير الملفوظ إلى صعوبة التدريب و دقته و الذي يرتبط بسرعة الموسيقى و كثرة         
ور ... تدور مرة أخرى بعنف ... تكرر الدوران و الحركة في مقاومة األلم، نجد المؤشر ( تد

ترتشق الدمعات المتأخرة على خدي مريم، هي ال «الحركات) فهو مشهد للرقصة األخيرة:
، و بذلك يصبح الرقص المعادل الموضوعي )3(»ترقص، هي تبكي ... هي تموت ...

لمسار للحياة، و بالمقابل يكون الالرقص معادًال موضوعًيا للموت، فيظهر لنا السارد ا
فالفنان ال يمل من الحياة، هو ممتلئ        بها « التصويري لمقاومة الفنان للموت :

... الموت عظيم، عندما نختاره بعظمة، ال أن يختارنا لحظة االنهيار  و «(...) ، )4(»...
  .)5(»االنهزام و المقاومة، وسط كل هذا أعظم

، كما )6(و من هذا المنطلق تأخذ الملفوظات في صياغة هذه الحالة من قبل ملفوظات الفعل 
  في الوحدات المعجمية (ال ترقص، تبكي، تموت ...).

فباالنتقال الذات من وضعية االتصال إلى وضعية االنفصال، يشكل لنا ملفوظ التحول 
  االنفصالي، كما في الصيغة اآلتيـة:

  م "الحياة")] u 2م "الحياة")        تحويل       (ذ n 1[(ذ 
  

) باالنفصال عن الحياة، و يرد هذا 2) بالتحول إلى ذات الحالة (ذ1فتأخذ ذات الفعل (ذ
(...)، "و تتمدد مريم مثل )1(تدور حول نفسها بنوع من الفوضى ..."« التحول من خالل:

اّلنوارة، بيأس على األرض الستقبال السكين، تتحرك كالمصروع، هي شهرزاد تموت في 
دمها، تئن في ذاكرتها و تتأوه، يتحول خيط الكمان إلى موس حادة  إلى خيط كبير 

  )2(»للمذبحة العظمى (...)، هل يموت اإلنسان باستسالم! 
خالل الوحدات المعجمية (تتحرك، تئن، تتأوه ...) إلى فقدان و يشير الملفوظ من           

  كاآلتي: عية المقاومة إلى وضعية االنهزامالذات المقدرة على الفعل، فيحدث التحول من وض
  

  مقاومة                           ازام      

                                      
 .178ـ ا��وا!�،  ص   )3(
 .177ـ ا��وا!�، ص   )4(
 177ـ ا��وا!�، ص   )5(
 .35ـ !�H! L( :�A %�!��س، '1ز!Y 18ر)�,، � :( إ�� ا�$����.�� ا�$�د!� و ا�������، ص   )6(

 .168، ص ا��وا!�ـ  )1(
 .176ص  ا��وا!�،ـ  )2(
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  ال مقاومة                             

  

التحول من وضعية الحياة إلى وضعية الموت، و بذلك يفشل  فتنتقل الذات بهذا         
البرنامج السردي الرئيس بتقديم العرض للباليه الوطني، و تكتفي الذات بالبرنامج الرديف 
الذي ينجح في عرض باليه شهرزاد للسارد و أناطوليا، و بذلك تتوزع العوامل السردية حول 

  :ماس كاآلتيقطب الذات و الموضوع، كما في ترسيمة غري
  املوضوع (باليه شهرزاد)                                       

                              
  حمور الرغبة                               

  املعارض:                           حمور         الصراع                     املساعد:
  أناطوليا.                                                             الرصاصة.        

  حراس النوايا.                                                                 تناول األقراص.
  البلدية.                           عامـل الذات "مريـم"                   السارد.

  ة.مدير املدرس

فيتوزع على المستوى األفقي من كل من العامل الجماعي المعارض و العامل          
الجماعي المساعد، لتحديد العالقة في محور الصراع، و أما على المستوى العمودي فتتحدد 

  عالقة الذات "مريم" بالموضوع القيمة "باليه شهرزاد" على محور الرغبـة.
  البرنامج السردي الرئيس:. الذات المنجزة و 2.1.3.1

"الكفاءة" الجهاتية تبرز تركيبيا المسار الذي ينتقل عبره العامل الذات «باعتبار          
لتحقيق اإلنجاز هذا يدل على أن الكفاءة الجهاتية تسهم في إبراز نمو البرنامج السردي 

  )1(»باعتباره وحدة أساسية في التركيبة السردية ...

نص إلى ضرورة امتالك الذات الكفاءة لتحقيق اإلنجاز، فيتطور البرنامج يشير ال         
السردي لسلسلة من الحــاالت و التحوالت للذات نحو الموضوع، فكما تطور البرنامج الرديف 

حيث تنتقل الذات من البعد المعرفي و «لعامل الذات السارد ينمو البرنامج السردي الرئيس 
  .)2(»وع إلى امتالك الكفاءة إلنجاز فعل االنتحاراإلدراكي حول إنجاز الموض
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... أطل «فينتقل موضوع االنتحار من كينونة الفعل إلى فعل الكينونة في اإلنجاز:         
من أعلى الجسر، أصعد على المقابض الحديدية، الهوة تزداد أكثر فأكثر ... و أنا  

بقوة أكز على أسناني، أرفض جسدي يتدحرج في الهواء، أقبض على المقابض الحديدية 
  .)3(»أن أرى الهوة مرة أخرى، أغمض عيني، ليكن ثم أفتح كفي على سعتهما ...

يشير الملفوظ إلى تجسيد إنجاز الفعل في البرنامج السردي الرئيس، فمن خالل          
المؤشرات (أصعد على المقابض الحديدية ... أقبض على المقابض ... أرفض أن أرى الهوة 
... أغمض عيني، ... أفتح كفي على سعتهما ...) ُتعد عوامل ترسم حركة الفعل لموضوع 

ن أعلى الجسر، (جسدي يتدحرج في الهواء)، و هنا نطرح التساؤل: االنتحار و السقوط م
هل أنجز الذات السارد موضوع االنتحار حقا، أم أنه إنجاز في البعد الذهني؟   و هل هو 

  انتحار للجسد أم للفكر باعتبار رميه للرواية المخطوطة و كل الوثائق؟ أم مــاذا؟.
ى مستوى البعد الذهني، منذ انطالقه من إن عامل الذات يتصل بالموضوع عل        

المستشفى و تحقيقه للبرنامج الرديف، هذا األخير هو أساس نمو الفعل في البرنامج السردي 
الرئيس في اإلنجاز لموضوع االنتحار الذي ينتهي بتحقيق موضوع القيمة "الموت" على 

  ل االتصالي كاآلتي: المستوى العملي، فتنتقل ذات الفعل إلى الذات الحالة في التحوي
  م "املوت") n 2م "املوت")         حتويل          (ذ u 1(ذ

و كما تحقق البرنامج السردي الرئيس للسارد، يتحقق أيضا البرنامج السردي الرئيس         
لمريم من خالل تحقيق البرنامج الرديف، فاستمرار التدريب يجسد بالنسبة لعامل الذات القيمة 

، فتنجز "باليه شهرزاد" للسارد، و )1(ة المتمثلة في القدرة التي تظهر بتحقيق المقاومةالجيهي
دعني ـ على األقل ـ  «عليه ينقلب البرنامج الرديف إلى البرنامج الرئيس للذات، فيتجلى الحلم:

. فبرنامج مريم هو برنامج )2(»أموت اآلن مرتاحة، أديت شهرزاد لك، كان هذا حلمي
 ، فالذات تجمع بين هؤالء النساء في)3(»فيها من كارمن، البربرية، شهرزاد «المقاومة، 

مقاومة السقوط، و في مقاومة االستبداد، و في مقاومة الموت،       و عليه يتحقق البرنامج 
  الرئيس لمريم بتحقيق حلمها بإنجاز العرض للسارد، مقاِوَمة أللم الرصاصـة.
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امج السردية و يظهر الصراع في مواجهة العوامل السردية، و يمكن أن تتقاطع البر          
فالعامل "حراس النوايا" يقف ببرنامجه الضديد أمام الذوات لتحقيق الهيمنة على المدينة، 
حيث تنتقل المدينة مع مجيء "حراس النوايا" من وضعية إلى وضعية ضديدة لها تكشف لنا 

هي المدينة اآلن تتسرب «وضاع في البالد:عن القيم السوسيو ثقافية في مرحلة تذبذب األ
... العجيب أن التخلف هو «، )4(»بين أصابعنا، كحبات رمل تستبيحها أقدام القتلة ...

الوجه اآلخر للعبقرية دافعها القوي، لكن العبقرية عندنا، يسطحها التخلف، إننا ندفع إلى 
  .)5(»الموت ببطء شديد تحت الرقابة الصارمة لحراس النوايا ...

يشير النص إلى ضياع المدينة مع مجيء "حراس النوايا"، الذين يكنون العدوانية            
للمثقـف و الثقافة، فالبعد السوسيو ثقافي يحدد العامل الجماعي "حراس النوايا" بدوره 
التيماتيكي (أقدام القتلة)، باعتبارهم الطرف المهيمن فيظهر االستبداد من خالل /الشر/ لدى 

، على بقية الممثلين في رواية "سيدة المقام"، و بذلك يتحقق برنامج "حراس )1(الممثل المهيمن
ها ط و ملفوف داخل  مشنقة متنقلة اسمن حعالم م«النوايا" بفرض السيطرة على المدينة 

  .)2(»ه الحضارةبتجربطة العنق أسوأ و أبلد ما أن
ُتشير العبارة إلى البعد السوسيو ثقافي في البالد لسيطرة السلطة، فالوحدة المعجمية          

(ربطة العنق)، مؤشر للهيمنة على الرعية في المدينة، فيكون التقابل بين المهيمن المستبد و 
المهيمن عليه، طالب الحرية، و تتحدد العالقة بالصراع بين األطراف لتقاطع البرامج 

  ردية. الس
  (Sanction). الجـــزاء: 4.1
يبرز "كينونة الكينونة"      «يعد الجـزاء الطور النهائي في الخطاطة السردية، حيث         

و في ترابطه مع التحريك المؤسس للبرنامج المستهدف، يقدم معالجة للبرنامج المحقق 
  .)3(»في سبيل تقويم ما تم تحويله ...

و باعتبار الجزاء مرتبطا بإبراز "كينونة الكينونة"، فهو يتحدد كطور في البعد الذهني  
فإنجاز البرنامج السردي المتعاقد عليه بين المرسل و الفاعل اإلجرائي  «للمرسل إليه.

يقضي بالضرورة أن يكون متبوعا بمقطع سردي تتلخص مهمته في تقويم نتائج الفعل 
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، فهو الحكم الذي يصدره المرسل إليه تجاه عامل الذات )4(»َسل إليهاإلنجازي منِ قبل المر 
يكون هذا الطور داَالَ◌ على « في البرنامج السردي أو العبرة من البرنامج السردي، و بذلك

، التي تتحرك فيها العوامل السردية داخل التركيبة السردية، )5(»القيم و العالقات و المُثل ...
ينتهي إلى الفشل و هناك ما ينتهي إلى النجاح،  و يبقى الحكم للمرسل فهناك من البرامج ما 

  إليه لفعل الـذات، و منه كيف يتمظهر الجزاء في البرامج السردية؟
لدراسة الجزاء في البنية السردية سنحاول الوقوف على تحليل الجزاء من البعدين: البعد 

  التداولي، و البعد المعارفي كاآلتي:
  
  
  

  جزاء في البعد التداولي:.  ال1.4.1
يندرج الجزاء في البعد التداولي باعتباره صورة مشابهة للتحريك في الخطاطة          
، إذ يتشكل التحريك المرتبط بفعل اإلقناع، و الجزاء المرتبط بفعل التأويل للعمل )1(السردية

فإن الجزاء هو فإذا كان التحريك هو نقطة انطالق للفعل السردي،  « اإلنجازي،و عليه 
، فيكون الجزاء بالنسبة لمراحل الخطاطة السردية، المرحلة )2(»نقطة استقرار هذا الفعل

النهائية التي يتم فيها تأويل الفعل المنجز، للوصول إلى حكم على البرنامج المحقق و على 
جـزة الحالة النهائية للذات، و على هذا األساس، من سيقيم البرامج السردية للذوات المن

  (السـارد، و مريـم، و حراس النوايـا)؟.
بتتبع سلسلة الحاالت و التحوالت للبرامج السردية ترتسم لنا العالقة بين الذوات في           

تشكيل التركيبة السردية، و يبرز لنا المحتوى من خالل تكرار الملفوظ في االستهالل النصي 
  .)3(»المدينة بعد أن سقط من علِو شاهق شيء ما تكسر في هذه «و في الخاتمة النصية 

إنه عامل التكسر الذي يولد التجزؤ و عامل السقوط الذي يولد الحركة إلى المحتوى 
السردي، سقوط الثقافة و أحالم جيل الثورة في الهاوية في ظل التعددية و التجزئة الحزبية و 

  انتشار األصوليين.
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ر المقاومة عامل للذوات المنجزة (السارد،       و و يبقى مشروع االنهزام و انهيا         
الواحد يكتب لكي يقاوم هذا « مريم)، فيرد في برنامج السارد أنه يكتب لكي يقاوم التخلف:

، و هنا نلحظ أن برنامج المقاومة  يفشل )4(»السرطان البطيء، هؤالء الناس يكرهون الثقافة
النتحار، فوضعية السارد النهائية مؤشر لحالة أمام نجاح البرنامج السردي الرئيس لموضوع ا

  المثقف في البعد السوسيو ثقافي للمدينة.
والذي يقف مقوما للبرنامج السردي الرئيس للسارد الممثل هو عامل الذات المنجزة و ذلك 

أنا جسدي يتدحرج في «بإصدار الحكم قبل فعل اإلنجاز، من خالل ضمير المتكلم "أنا":
، فالذات السارد تقوم  )6(»... إني أموت، أو سأموت في وقت قريب ...)«5( »الهواء ...

بفعل تأويل لإلنجاز قبل وقوعه، فهو جزاء تداولي، الذات المنجزة هي الذات المؤولة للفعل، 
  و عليه من سيقوم بتأويل برنامج مريم؟.

لقد أنجزت مريم البرنامج الرديف و حققت العرض "لباليه شهرزاد" أمام السارد                   
دعني على األقل أموت اآلن مرتاحة، أديت  «و أناطوليا، و عليه ينتهي البرنامج بنجاح:

. و نجد أيضا أن الذات المنجزة تدرك الفعل بتأويله، فينتهي )1(»شهرزاد لك كان هذا حلمي
رنامج السردي بالنجاح لتحقيق الـذات الحلـَم، و لكن يفشل البرنامج لعامل المقاومة أمام الب

 «البرنامج الضديد "حراس النوايا"، البرنامج المهيمن على المدينة و الذي ينتهي بالنجاح 
، حيث ينجح المسار "المهيِمن"        )2(»مطر من الدم يسقط، البالد تذبح نفسها بنصٍل صدئ

أيها القتلة! اخرجوا  «فشل المسار "المهيَمن عليه"، و يقوم السارد بفعل التأويل للبرنامج:و ي
من قيامتنا اخرجوا من أحزاننا و أفراحنا، اتركونا نموت و نحيا كما نشاء (...)، مطر 

فالسارد يرفض بقوة البرنامج ، )3(»يسقط (...) كانت البالد تذبح نفسها بقوة و بعناد كبير
  نجد ذلك في الوحدات المعجمية (اخرجوا من قيامتنا ... اتركونا نموت ...) الضديد

يوزع العوامل  *و منه يمكن القول إن الذوات المنجزة تقيم الفعل و يؤول ، و أن السارد
  السردية، و عليه فهو من  يحكم و يؤول برنامج المسار المهيمن، (مطر من الدم يسقط).
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« اولي إلى أن هناك برامج تنتهي بالنجاح و أخرى تبوء بالفشلو بذلك نخلص في الجزاء التد

، من خالل تحديد )4(»و يمكن تصوير العالقات التي عبرت عنها هذه التحويالت في البرامج
الفعل و فعل الفعل، فإذا كان لبرنامج حراس النوايا السيطرة على المدينة من خالل فعل 

  ك في المربع اآلتي:محاربة الثقافة، فإننا نستطيع تمثيل ذل
  
  
  

     
                   فعل الفعل                                           فعل الفعل          

  تقومي "باليه شهرزاد" للباليه الوطين.               - حماربة الثقافة و املثقف.                                   - 
بقاء أناطوليا يف البـالد.                                                 -ديـد أناطوليــا.                                    - 
  املقاومـــة. - االستيالء على الصالة.                                    - 
                  االستبـــــداد.                                    - 

                                         عـدم فعـل الفعـل. - .                                 عـدم فعـل الفعـل - 
  عـدم الرضوخ لالستبداد. - عدم تقدمي العرض للباليه الوطين.                        - 
  مغادرة أناطوليا البالد.     - 

  البعد المعارفي:. الجزاء في 2.4.1
و من تحديد الجزاء في البعد التداولي الذي يربط بين طور التحريك و الجزاء بمعنى         

بين اللحظة البدئية و اللحظة النهائية، و تأويل فعل الذات، فإن الجزاء المعارفي مرتبط 
يتعلق األمر أعطى المجال لبعض التمفصالت األولية،  «بالكيفية التصديقية، فهذا الجزاء 

، )1(»بالمعرفة عن الكائن سواء ظهر الكائن من خالل أوصاف أو ظهر من خالل وظائف
إنه الكشف عن الجانب الحقيقي و الباطني للكائن الذي يعكس الجانب الظاهر المزيف سواء 

  من خالل الصفة أو الوظيفة التي يؤديها.
"الكينونة" و "الظهور" بتعيين الحاالت    و على هذا األساس يسمح الوصل أو الفصل بين 

و العالقات، و عليه يمكن إدخال المقوالت األربعة: (صادق، خاطئ، سـر، كذب)،      و 
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، و يشير النص إلى إمكانية االنتقال من وضعية )2(يتحدد الفعل المعارفي كفعل تحويلي بينها
عية كاذبة         أو إلى وضعية ضديدة لها، كاالنتقال من وضعية صادقة إلى وض

  العكس، و يتم التحول من خالل الفعل المعرفي للذات.
و يحدد برنامج العامل الجماعي "حراس النوايا" تحويل من الالظاهر (االستبداد       

و العنف) إلى ظاهر (إخوة اإليمان و شرطة إسالمية تسعى لحماية السكان)، وهذا ما 
، )3(»وايا الذين يخافون على سكان المدينة من القيامةالقادمون الجدد حراس الن «يوضحه:

أيها  «، و نجد الملفوظ:)4(»االستقامة الوهمية...«فهم ينشرون الوهم لتحقيق أغراضهم
، )1(» الضبابيون ... أيها المندهشون من الكلمات التي تجرحكم في الكبرياء الوهمي ...

على الدين و الدولة، فينخدع الكثير، من  إنها االستقامة الوهمية، يوهمون السكان بالغيرة
بينهم الشرطة، و الحارس، و مدير المدرسة، فيأخذ فعل االعتقاد بالمطابقة مع الكينونة  و 

   :تكون الوضعية صادقة كما في الخطاطة اآلتية
  

  ـ السيطرة على املدينة.                                                                         
  ـ حماربة املثقف و الثقافة.                                                                         

  
  الكينونـة                    الظهـور                                                    
  (اخلري)                                         (الشر)                                   

  

  

  

  غيورين على املدينة             
  و الدين        

  )شر ال( الالكينونة                              

يتم التحويل بانتقال الفعل المعارفي للمدينة من الوضعية الكاذبة إلى الوضعية          
الصادقة، فبمغادرة أناطوليا البالد بعد تهديدها، و بعد االستيالء على الصالة عنوة بحجة 

                                      
 .127ص ا���'? �2$@،  ـ  )2(
 .36، ص ا��وا!�ـ   )3(
 .21ص  ا��وا!�، ـ   )4(
 .27ص ا��وا!�، ـ   )1(

 وضعية صادقة

 وضعية كاذبة

1 

2 



 ا�روا
� �� ا����ل �ر�� و ا��رد
� ا�ر�
	�                                                   ا�ول ا���ل 

 

77 

 

إلجاء المنكوبين من الزلزال، و بعد غلق دور الثقافة و صاالت الرقص و المسرح، يظهر 
،       )2(»مطر من الدم يسقط ... «دور العاملي الذي يقوم به "حراس النوايا": للمدينة ال

  .)3(»... كانت البالد تذبح نفسها بقوة و بعناء كبير«
يشير الملفوظ من خالل الوحدات المعجمية (مطر يسقط ... البالد تذبح نفسها ...) إلى 

ة، و بذلك يتمظهر                فعل غزارة الدماء، و كثرة القتل في البالد في زمن التعددي
الكينونـة أمام سكان المدينة، فيرتسم الفعل المعارفي للتحويـل من      الوضعيــة الصادقــة 

  :)4(إلى  الوضعية الكاذبـة  في الشكــل اآلتــي

  

  

  

                                    

  

  الظهور           الكينونة    الكينونة                                             
  (اخلري)                                          (الشر)                                          

  
    

  
  
  
  

  الالكينونة                                                                                            
  (ال شر)                                           

  

                                      
 .282، ص ا��وا!�ـ   )2(
 .283ص  ا��وا!�،ـ   )3(
 ا�$����.�� ا�$�د!�، ص   )4(< �� L� ،T��� ��  �"84ـ ر. 
 

 وضعية صادقة

 وضعية كاذبة

2 

1 
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و بـــذلك تتحـــدد " البنيـــة العميقـــة المتمثلـــة فـــي العالقـــات المبينـــة مـــن خـــالل المربـــع الســـيميائي 
  كاآلتي:  )1(للصدق

  كينونة                                  صادق                              ظهور
  (الشر)                                                                     (اخلري)

  
  

  سـر                                                                       كـذب
  
  

  ال ظهور                               خاطـئ                           ال كينونة 
  (ال خري)                                                                    (الشر)               

و فــي مقابــل المســار المهــيمن، نجــد المســار المهــيَمن عليــه، للبــرامج التــي تتمحــور           
حــول فعــل المقاومــة مــن أجــل الحيــاة، إذ يتضــح الفعــل المعــارفي للــذات "مــريم" بأنهــا ســتموت، 
لكنها مصرة على الحياة و تنجز "باليه شـهرزاد" مقاومـة ألـم الرصاصـة، لكنهـا تشـعر بـالموت، 

وهم السارد و أناطوليـا بمقـدرتها، و اسـتمرارها فـي الحيـاة مـن أجـل مواصـلة التـدريب، تريد أن ت
  )1(»؟.إني أشم رائحة الموت، مصرة على الحياة لكن بأي ســالح «و إنجاز "باليه شهرزاد":

فالذات تحاول أن تقنع نفسها و غيرها بوهم ال وجود لـه، تريـد أن تـرقص؛ ألن الـرقص معـادل 
هل سأموت أنـا «و هي تعلم أنها ستموت و هذا من خالل تكرارها للسـؤال:  موضوعي للحياة،

  .)2(»األولى أم أنت؟
و بذلك ترتسم البنيـة العميقـة بتمفصـل الكينونـة و الظهـور فـي البعـد المعـارفي لوجـود المقـوالت 

  في المربع التصديقي اآلتي:
  

  صادق                                
  (حياة)      (موت)

  
  

                                      
 .99ـ !��A: 34  ا�*��  �1را!1، ا�
*��( ا�$����. �����ب ا�$�دي، ص   )1(
 .248ص  ا��او!�،ـ   )1(
 .8ص ا��او!�، ـ   )2(

 ظهـور كينونـة

 ال كينونة ال ظهور
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  سـر                                                       كذب
  
  

  خاطئ                               
  (الرقص)                                               (ال رقص)

كــة العامــل مــن وضــعية إلــى وضــعية ضــديدة لهــا، و انطالقــا مــن فعــل التحــول و حر          
يشــتغل طــور الجــزاء بعالقتــه مــع األطــوار الســابقة، و بــذلك يتحــدد البعــد المعــارفي و التــداولي 

   للبرامج السردية، كما في الجدول اآلتي:
  

  

 التحـريـك الكفـــاءة اإلنجـــاز الجـــزاء

 الفعلفعل  كينونة الفعل فعل الكينونة كينونة الكينونة

عالقة الذات  السارد  عالقة الذات السارد  عالقة املرسل بالـذات 
 باملوضوع 

 عالقة املرسل (موت مرمي) 

و عالقة املرسل إليه 
 الذات بذات احلالة

 بالذات السارد االنتحار مبوضوع: القيمة املوت

  عالقة املرسل السارد
  و أناطوليا بالذات. 

و عالقة املرسل إليه 
 بالذات احلالة.الذات 

عالقة الذات مرمي مبوضوع 
 القيمة احليـاة

عالقة الذات مرمي مبوضوع 
 باليه شهرزاد.

عالقة املرسل السارد 
 بالذات مريـم.

عالقة املرسل إليه الذوات 
 باخلضوع للذات.

عالقة الذات حراس النوايا 
 باالستبداد.

عالقة حراس النوايا 
  باملوضوع:

  ـ املدينة 
 ـ الثقافة

عالقة املرسل بين كلبون 
 بالذات حراس النوايا.

  

و مـــن الجـــدول نســـتطيع القـــول إن تحديـــد العالقـــة و الفعـــل داخـــل األطـــوار يـــتم بوجـــود 
العالقات األخرى في البرامج السردية،  فهي تشكيلة للبرامج مرتبطة بالشـبكة العالئقيـة للـذوات 
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ركـة فـي التركيبـة السـردية للروايـة حـول في نمـو الفعـل التحـويلي، ركزنـا فيهـا علـى الـذوات المح
  المسار المهيمن و المسار المهيَمن عليه.

و يتحـدد البعـد التـداولي للـذوات فـي طـور التحريـك و الجـزاء مـن إقنـاع المرسـل للـذات         
بالموضوع إلى تأويل المرسل إليه للفعل المنجز، كما لمسنا ذلك في الجزاء عند الذات السـارد 

البعــــد المعــــارفي فهــــو مــــرتبط بالكيفيــــات التصــــديقية و اإلنجــــاز      و التحــــول  و مــــريم، أمــــا
  المعرفي للذات من وضعية صادقة إلى وضعية كاذبة أو العكس.

و ممــا ســبق مــن تحديــد التحويــل للبــرامج الســردية داخــل الخطاطــة الســردية، ســنحاول تلخــيص 
  الجداول اآلتية:العالقة بين البرامج في التركيبة السردية كما في 

  
  
  

  الجدول األول: "البرنامج السردي للعامل الذات مريم":ـ 

 الوضعية الموضوع العامل البرنامج السردي

  ـ الربنامج السردي الرئيس.
  ـ الربنامج السردي الرديف.
 ـ الربنامج السردي الضديد.

  مرمي  -
  

  ـ مرمي
  

ـ العامل اجلماعي (حراس 
النوايا، البلدية، مدير 

 املدرسة).

  ـ عرض "باليه شهرزاد"
  

  مواصلة التدريب
  

ــــــ حماولـــــة االســـــتيالء علـــــى 
 الصالة.

  "احلياة"
  

 ـ مقاومة

 التحـول   

  
ــــــامج الســــــردي  ــــــ جنــــــاح الربن ـ

  الضديد.
  

ــــــامج الســــــردي  ــــــ جنــــــاح الربن ـ
  الرديف.

  

  
ـ العامل اجلماعي (حراس 

النوايا، البلدية، مدير 
  املدرسة).

  ـ مرمي.
  
  

  
  ـ  االستيالء على الصالة.

  
ــــــ عـــــرض "باليـــــه شـــــهرزاد" 

  للسارد و أناطوليا.
  

ــــــه" شــــــهرزاد  ــــــ عــــــرض بالي ـ

  
  ـ ازام. 
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ـــــــ فشــــــل الربنــــــامج الســــــردي 
 الرئيس.

  للباليه الوطين". ـ مرمي.
  
 

 " املوت".

  ـ الجدول الثاني: "البرنامج السردي للعامل الذات السارد":
 الوضعية الموضوع العامل البرنامج السردي

  ـ الربنامج السردي  الرئيس.
  ـ الربنامج السردي الرديف.
 ـ الربنامج السردي الضديد.

  ـ السارد.
  

  ـ السارد.
  

 ـ حراس النوايا.

  ـ االنتحار.
  

  ـ املشي حنو اجلسر.
  

ــ املدينــة مــن خــالل حماربــة  ـ
 املثقف و الثقافة.

  "احليـاة".
  

 ـ مقاومة.

 التحول   

  
ــــــامج  ــــــ جنــــــاح الربن الســــــردي ـ

  الضديد.
ــــــامج الســــــردي  ــــــ جنــــــاح الربن ـ

  الرديف.
ــــــامج الســــــردي  ــــــ جنــــــاح الربن ـ

 الرئيس.

  
  ـ حراس النوايا.

  
  ـ السارد.

  
 ـ السارد.

  
  ـ اهليمنة على املدينة.

  
  ـ الوصول إىل اجلسر.

  
 ـ االنتحار.

  
  ـ ازام.

  
  
  

 "املوت".

  ـ الجدول الثالث: "البرنامج السردي للعامل الذات أناطوليا":
 الوضعية الموضوع العامل البرنامج السردي

  ـ الربنامج السردي  الرئيس.
  ـ الربنامج السردي الرديف.
 ـ الربنامج السردي الضديد.

  ـ أناطوليا.
  

  ـ أناطوليا.
  

ـ العامل اجلماعي (حراس 
النوايا، البلدية، مدير 

  املدرسة).
 

  ـ إجناز األعمال يف البالد.
  ـ مرمي و جناح العرض.

  
  التهديــد.ـ 
 

 مقاومة.
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 التحول   

  
ـ فشل الربنامج السردي  

  الرئيس.
ـ جناح الربنامج السردي 

  الرديف.
ـ جناح الربنامج السردي 

 الضديد.

  
  ـ أناطوليا.

  
  ـ أناطوليا.

  
ـ العامل اجلماعي (حراس 

النوايا، البلدية، مدير 
  املدرسة).

 

  
  ـ مغادرة البالد.

  
  ـ جناح العرض.

  
 على الصالـة.ـ االستيالء 

  
  
  
  
  

 اـزام.

  
  ـ الجدول الربع: البرنامج السردي للعامل الجماعي "حراس النوايا":  

 الوضعية الموضوع العامل البرنامج السردي

  ـ الربنامج السردي  الرئيس.
  ـ الربنامج السردي الرديف.

 

  ـ حراس النوايا.
  

 ـ حراس النوايا.

  ـ املدينة.
  

و  ـ حماربة املثقف        
الثقافة، املساعد: ـ  مدير 

  املدرسة.
 ـ البلديـة.           

  ـ "اهليمنـة"
  

 ال مقاومة.

 حتول   

ـ جناح الربنامج السردي  
  الرديف.

ـ جناح الربنامج السردي 
  الرئيس.

 

  ـ حراس النوايا.
  

 ـ حراس النوايا.

  ـ غلـق دور الثقافـة 
  و صاالت الرقص. 

 ـ السيطرة على املدينة.

  استبداد " اهليمنـة."ـ 
 

و من الجداول األربعة يمكن القول، إن البرامج السردية تتداخل فيما بينها في شبكة          
عالئقية لترسـم لنا سلسلة  الحـاالت و التحوالت و رصد حركة العامل من وضعية إلى 
وضعية ضديدة لها، و صراع بين الخير و الشر، تشكله برامج الذوات ضمن المسار 

  نامج العامل الجماعي "حراس النوايا" ضمن (المسار المهيمن).(المهيَمن عليه) و بر 
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  " :Rôles actantiels. األدوار العاملية " 2        
لقد اهتمت السيميائية السردية بتحديد العالقة بين المستوى السردي و المستوى          

المستويين  ، و لعل ما يوضح العالقة بين*الخطابي من خالل عالقة التمفصل و التكامل
)، باعتباره "وحدة إجرائية"، بين النحو السردي و الخطاب Acteurهو تحديد الممثل (

، فهو الوصلة بين المستوى السردي و الخطابي، و بذلك  يقوم على ازدواجية )1(الداللي
اإلنجاز، حيث يمكن أن يتموقع بين األدوار العاملية بصفتها، التمثيل التركيبي السطحي 

  .)2(التركيب العميق، و بين األدوار التيماتيكية التي تتأطر على مستوى أعمقلتحوالت 
وبذلك فإن تحليلنا لبنية الممثل يتمفصل بين المنظور السطحي للمستوى السردي،        

الذي نحن بصدد دراسته لضبط األدوار العاملية، و المنظور العميق الذي، يرتبط بضبط 
ما سنحاول رصده في الفصل الثاني من البحث، و عليه يمكن أن األدوار التيماتيكية، و هو 

  :)1(نحدد تموقع الممثل بين المستويين كما في الشكل اآلتي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  املستوى السردي                                                                  ـ العوامـل 
  

  ـ األدوار العاملية                                                                                   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                   
  ـ بنيـة املمثليــن                           ـ املمثـل                                 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  

  ـ املستوى اخلطايب            ـ الصور/ املسارات التصويرية                األدوار التيماتيكية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد الشكل تموقع الممثل بين المستوى السردي، و المستوى الخطابي، في إنجــاز           
و  األدوار العامليـة، و األدوار التيماتيكية. هذه األخيرة تتجلى من خالل تحديد الصور

المسارات التصويرية في الخطاب السردي، أما  األدوار العاملية فهي مرتبطة بالبرامج 

                                      
��A: � :( ا�e*3، ص !  *14... 

)1(  Voir: A, J, Greimas, J, Courtés, sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie de longage , p: 7. 
 .162)  ـ !��A: 34  ا����  012، ا�
*��( ا�$����. �����ب ا��وا.، ص 2(
 .163ص ا����'?  ا�$��a ،  ـ   )1(
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السردية التي تحدد موضع العامل في سلسلة الحاالت و التحوالت للهيكل العام للتركيبة 
  السردية.

و علـــى هـــذا األســـاس ســـنحاول ضـــبط األدوار العامليـــة مـــن خـــالل " البرنـــامج الســـردي 
، فـــي المســـار الســـردي للروايـــة، و فـــي هـــذه المســـألة يشـــير غريمـــاس  بـــأن )2(االمحـــدد لتوزيعهـــ

  العالقة بين الممثل و العامل " باعتبارها قانونا، تتمثل في حالتين:
  
  

  1ع                           1ع   2ع   3ع          
  
  

  1م    2م     3م                            1م                 
  

)، و العكـس ممكـن 3، م2، م1) يتمظهر فـي الخطـاب عبـر الممثلـين (م1إن العامل(ع
  .)1( )3، ع2، ع1) يتفرع إلى عوامل كثيرة (ع1في حالة (م

) يمثــل نــواة لتوزيــع 1) يشــكل نــواة الســتقطاب الممثلــين، فــإن الممثــل (م1و إذا كــان العامــل (ع
  البرنامج السردي.العوامل، و الحالتان تتمظهران بتحديد 

و يمكن للتمظهر الممثلي أن يحصل على توسع أقصى، و يتميز بحضور مسـتقل  «
، فالرصاصــة كممثــل تأخــذ دورا عامليــا معارضــا، نحــو تحقيــق )2(»لكــل عامــل أو دور عــاملي

الــذات مــريم موضــوع باليــه شــهرزاد، و فــي هــذه الحالــة، البنيــة الممثليــة مموضــعة، و قــد تكــون 
ي حالــة يكــون للتوزيــع الممثلــي توســًعا أدنــى و يقتصــر علــى ممثــل واحــد يتحمــل كــل ُمـــَذّوَتة فــ

  ،  كوجود العامل الجماعي المهيمن "حراس النوايا".)3(العوامل و األدوار العاملية الضرورية
و مــن هـــذا المنطلـــق ســنحاول ضـــبط األدوار العامليـــة لــبعض الممثلـــين الـــذين يشـــكلون 

  كما في الجدول اآلتي: أساس المسار السردي للرواية،
  

                                      
� اZد��، أ���4ل ��
��L ��^�  ا����U ـ !��A: أ، ج، %�!��س، ا���1�4ن ا��L.�1ن �����( ا�1Gر، )�'��: 34  ا�*���  �1را!�1، ا  )2(��$�����.��  و ا��


�ر، ا��Vا.�،   ا������ �� '�� ���� .326، ص 1995و آدا�^�، '���� 4
 

)1(   .Voir: Algirdas  Julien, Greimas, Du sens II, p: 49  ـ 
 .154'1ز!Y 18ر)�,، � :( إ�� ا�$����.�� ا�$�د!� و ا�������، ص ـ  )2(
 .154ا���'? �2$@، ص ـ  )3(
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 األدوار الــعامليــــــة 

  العامل(ع)               
 )  1املمثل (م

 4ع 3ع 2ع 1ع

 املساعد مرسل مؤول  ذات  مرسل حمرك السارد 

 معارض مرسل مؤول  ذات  مرسل حمرك مرمي 

 Ø معارض ذات مرسل حمرك  حراس النوايا 

 Ø Ø مرسل حمرك مساعد والدة مرمي 

 Ø معارض مساعد  مرسل حمرك أناطوليا

 Ø مرسل إليه  موضوع مرسل حمرك املدينة

 Ø Ø Ø معارض الرصاصة 

 Ø Ø Ø معارض األمطار و الرياح 

 Ø Ø Ø معارض الذاكرة املثقلة 

 Ø Ø Ø مساعد األقراص 

 Ø Ø Ø موضوع صالة الرقص 

 Ø Ø معارض ذات البلدية

ـــل البشـــري المتمثـــل فـــي "الســـارد"، و "مـــريم"،      و مـــن الجـــدول يتمظهـــر لنـــا وجـــود  الممث
و "حراس النوايا"، و "والدة مريم"، و "أناطوليا"، و البلديـة و هنـاك مـا هـو مشـيأ مثـل: المدينـة، 
  الرياح و األمطار، صالة الرقص، األقراص، الرصاصـة، و ما هو مجرد مثل الذاكرة المثقلة.

أدوار عاملية مثل الممثل: السـارد و مـريم،      و و هناك من الممثلين من له أربعة   
هنــاك مــن لــه ثالثــة أدوار عامليــة مثــل الممثــل: حــراس النوايــا، أناطوليــا، المدينــة، و نجــد مــن 
لديه دورين عـاملين  مثـل الممثـل: والـدة مـريم، و البلديـــة، و  مـن لـه دور عـاملي واحـد ضـمن 

و الـذاكرة المثقلـــة، و األقـراص،  طار و الريـاح،البرنامج السردي مثل الممثل: الرصاصة، األم
  و صالة الرقص.

و كمــا تكلــم غريمــاس عــن إمكانيــة تموضــع الممثــل دورا عامليــا أو عــدة أدوار عامليــة، 
فإنــه يوجــد أيضــا إمكانيــة أن يأخــذ فــي إنجــاز الــدور العــاملي الواحــد عــدة ممثلــين، و مــن ذلــك 

  نأحذ  األمثلة كما في الجدول اآلتي:
  



 ا�روا
� �� ا����ل �ر�� و ا��رد
� ا�ر�
	�                                                   ا�ول ا���ل 

 

86 

 

 الممثليـن )1العامـل (ع البرنامج السردي

 )3(م )2(م )1(م

 والدة مرمي أناطوليا السارد املرسل ـ يف الربنامج السردي لـ:مرمي 

 حراس النوايا البلدية الرصاصة املعارض

 السارد أناطوليا األقراص املساعد

 السارد أناطوليا الذات مرمي املرسل إليه

 Ø الذات السارد مرمي املرسل  ـ يف الربنامج السردي لـ: السارد

 األمطار و الرياح الذاكرة املثقلة حراس النوايا املعارض

 املدينة مرمي الذات السارد املرسل إليه

  ـ يف الربنامج السردي لـ: 

 حراس النوايا    

 مدير املدرسة البلدية بين كلبون املساعد

 أناطوليا السارد مرمي املعارض

 مدير املدرسة البلدية حراس النوايا الذات

 Ø مرمي السارد املرسل إليه املؤول

  و مــن الجــدول نـستـشــف مــا يـأتـــي: 
  ـ تموضع العوامل ضمن البرامج السردية. 1
  ـ تحدد فئة الممثلين المشاركين في الدور العاملي المنجز. 2
  أو حسيا أو مجردا مثل: (البلدية، األقراص، الذاكرة المثقلة) ـ قد يكون الممثل بشريا 3
ـ قد يكون الممثل أيضا مفردا مثـل: (السـارد، أناطوليـا، مـريم) أو جماعيـا مثـل:     (حـراس  4

  النوايا، بني كلبون، البلدية، الرياح و األمطار).
نــامج الســردي الــذي يمكــن و منــه فالعامــل يحــدد لنــا الممثلــين القــائمين بالفعــل فــي البر          

ــع بـــــرامج ســـــردية أخـــــرى، و عليـــــه تتـــــداخل األدوار العامليـــــة، و ســـــنحاول هنـــــا   أن يتـــــداخل مـــ
  االستعانة بالمثلثات العاملية التي اقترحتها "آن أوبرسفالد" كاآلتـي:

  الذات السارد
  
  املوضوع االنتحار                 املرسل احملرك مرمي 

                                     

1 

2 
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  الذات مرمي                                    
                                                     

  املرسل إليه: ـ  السارد.                                                                    
  ـ أناطوليا.                                                                                 

  املوضوع باليه "شهرزاد"                        ـ مريـم.                               

هنــا نلحــظ أن المرســل المحــرك "مــريم" ينزلــق نحــو دور عــاملي للــذات المنجــز فــي             
تم االنــزالق مــن خانــة المرســل فــي برنــامج "الســارد" إلــى خانــة الــذات برنــامج "باليــه شــهرزاد"، فيــ

                                 في برنامج "مريم"، و نتحصل على دورين عامليين للممثل "مريم" كاآلتـي: 
  املمثل مرمي                                 

                                          
                                                                    

  عامل مرسل                      عامل ذات                      

م كــــل مــــن             و كمــــا نجــــد فــــي برنــــامج "مــــريم" أنــــه  يضــــم العامــــل الرســــل إليــــه المقــــو
  الممثلين (السارد، أناطوليا، مريم) لموضوع باليه شهرزاد، و يمكن أن نوضح ذلك كاآلتي:

  عامل املرسل إليه                                
  
  

  ) مرمي3) أناطوليا              (م2) السارد           (م1(م              

و علــى هــذا األســاس، فإنــه يمكــن القــول إننــا نســتطيع مــن خــالل تواجــد العامــل تحديــد 
الممثلـــين، و مـــن الممثـــل يمكـــن اســـتخالص األدوار العامليـــة، و المثلثـــات العامليـــة المتداخلـــة 

  للبرامج الذوات، و يمكن توضيح األدوار العاملية كاآلتي:
  الذات "حراس النوايا"

  
  املوضوع                        املساعد: ـ مدير املدرسة.
  ـ املدينة.                                ـ رئيس البلديـة.

  ـ حماربة الثقافة.
  ذات البلدية        املعارض: مرمي                                 

     
  املوضوع:                      ذات مرمي          املساعد:                                 
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  االستيالء على صالة الرقص                                      ـ السارد.                        
  ا.ـ أناطولي                                                                                           

  املوضوع باليه "شهرزاد"                                      

تتشــكل هــذه  الترســيمة مــن ثالثــة بــرامج ســردية، يتمثــل البرنــامج الســردي األول منهــا 
فــــي الــــذات حــــراس النوايــــا، لموضــــوع المدينـــــة و محاربــــة الثقافــــة، و يقــــف العامــــل الجمــــاعي 

لبلديــة، الــذي ينزلــق إلــى خانــة الــذات لتحقيــق المســاعد لــه كــل مــن مــدير  المدرســة و رئــيس ا
موضوع االستيالء على صالة الرقص و الذي يقف في خانة المعارض "مريم" ببرنامج سـردي 

  ضديد، و التي تسعى لتحقيق موضوع باليه "شهرزاد".
و في خضم هذا التداخل نجد تداخل األدوار العامليـة، فمـن خانـة المسـاعد إلـى خانـة 

الممثل ( رئـيس البلديـة و مـدير المدرسـة)، و مـن خانـة المعـارض إلـى الـذات، الذات، كما في 
ـــة  ـــين المنجـــزة للفعـــل مثـــل: خان ـــة مـــن الممثل ـــل (مـــريم)، و كمـــا نجـــد للعامـــل فئ كمـــا فـــي الممث

  المساعد للذات حراس النوايا، و المساعد للذات مريم.
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  خالصـة: 
يتضح مما سبق أننا حاولنا اإللمام بأهم البرامج السردية في رواية "سـيدة المقـام"، و           

  األقطاب المحركة من الممثلين بتمفصلهم بين المسار المهيمن و المسار المهيَمن عليه.
كما حاولنا رصد حركة العامل في الخطاطة السردية، و كيفية االنتقال من وضعية إلى 

دة لها، محاولين استخالص المعنى من خالل التحليل العاملي للرواية، و ذلك وضعية ضدي
باالنتقال من المستوى السردي إلى البعد المفهومي و ذلك بالكشف عن تضافر األطوار 
السردية، لتحقيق فعل التحول في التركيبة السردية، ثم خلصنا إلى ضبط األدوار العامليـة و 

ل في المستوى السردي انطالقا من البرامج السردية المحددة هو عنصر يوضح تحديد الممث
  لألدوار العاملية.

  
  
            
  



  ل الثانيـــالفص
 تشكيل البرنامج السرديية و خطابالتركيبة ال

  

  تمهيـد:  

  ": Actorialisation" تأسيس الممثلين . 1

  املسار التصويري .1.1

  .السارد املمثل و املسار التصويري.1.1.1

  . املمثل مرمي و املسار التصويري.2.1.1

  . املمثل حراس النوايا و املسار التصويري.3.1.1

  ر التيماتيكي.. الدو 2.1

  . الدور التيماتيكي للممثل السارد.1.2.1

  . الدور التيماتيكي للممثل مرمي.2.2.1

  . الدور التيماتيكي للمثل حراس النوايا.3.2.1

  . الدور التيماتيكي و املمثل أناطوليا.4.2.1

  . داللة األدوار التيماتيكية.3.1

  ":Temporalisation et spatialisationالتفضية و التزمين ". 2

  . حدود الثنائية.1.2

  .طابو اخل عملية القول السرديةبني  .1.1.2

  عامل التواصل و عامل السرد. .1.1.1.2

       . الالاندماج الزمين.2.1.2

  خالصـة
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  تمهيـد: 
"، باعتباره مستوى من Discoursلقد اهتمت السيميائية السردية بالخطاب "          

و        وى السردي*،ـيتحدد بوجود عالقة التمفصل، و التكامل مع المست ؛مستويات التحليل
  ينطلق المحلل السيميائي من المستوى الخطابي إلى المستوى السردي أو العكس، من 

  المستوى السردي المجرد إلى المستوى الخطابي الداللي. 
و كما تتبعنا استنطاق البنية السردية للرواية في التركيبة السردية، سنحاول الولوج في         

لتجريد إلى الخطاب الداللي، أي ننتقل من التركيب و االتركيبة الخطابية للروايـة، و بهذا س
  من المستوى السطحي المتعلق بالبعد السردي للخطاب إلى المستوى التصويري للخطاب.

ل الخطابي من منظور السيميائية السردية انطالقا يو على هذا األساس يتحدد التمث         
ت السيميائية السردية إلى بنيات من وجود " عملية الصوغ الخطابي الذي يحول البنيا

  .)1(خطابية، و لعل آليات الصوغ الخطابي هي: تأسيس الممثليـن، و التفضية و التزمين
لعامة للبنية الخطابية التي تظم ، المسارات ا**كورتيسو في هذه المسألة يوضح لنا         

محتوى في الخطاب خطوات التحليل كما في الخطاطة التي توضح العالقة بين الشكل و ال
  :)2(السردي كاآلتي

  خطاب سردي
  (حكاية عجيبة مروية شفاهة على سبيل المثال)

  
  عبارة: التمظهر اللغوي                                      محتــوى

  
  األصوات         قواعد تصنيفية ـ تركيبية          شكل: نحو سردي    جوهر: داللة

  
  تصنيف                تركيب                                                      

                                      

	 ا����، ص �� :����  *11 . 

���� �����ب ا��وا��، ص )  ـ 1(����� "! �، ا�����	 ا�#� .����27: $�� ا�
 **.&�����������، و ھ! �- أ$+�ء ��ر & (�ر�' ا����4 ��3��س،  �ر 1�$ 
��ه /� ا�����	 ا��� ھ! �5

�& ا���د�& (�- ا�����& و ا�����8، ����7ات، ص )  ـ 2(�������&، ا�� .4":� ا���- (- �3
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و إذا أردنا استخالص داللة الحكاية من الخطاب وفق هذا المنظور، فإننا سنقف أمام ثالثة 
  مستويات للتحليل تساعد المحلل على رصد هذه الداللة و هي: 

  ـ المستوي األول(مفهومي)       تصنيفي             [ نحو عميق]. 1  
  
  ـ المستوى الثاني(عاملـي)       تركيبي             [ نحو سطحي]. 2  
  
  ـ المستوى الثالث(تصويري)      تمظهري           [ خطــاب]. 3  
  

ل رصد آليات الصوغ الخطابي، و بما أننا  بصدد دراسة التركيبة الخطابية، سنحاو           
و ذلك للكشف عن المضمون الذي يدور حول المسارين، المسار المهيمن المتمثل في 
العامل الجماعي "حراس النوايا"، و المسار المهيَمن عليه و المتمثل في كل من الممثلين 

  (السارد، مريم، و أناطوليا).
و كما اكتشفنا العالقة بين البرامج السردية للذوات في التركيبة السردية سنحاول           

الوقوف على الشبكة العالئقية للبرامج ضمن إطار التفضية و التزمين الذي يضبط حركة 
ضمن تحديد الممثل  مظهر لنا السيـاق السوسيو ثقافـي العامل نحو تحقيق اإلنجاز، حيث يت

       .في الرواية
 ":Actorialisationتأسيس الممثلين " .1

يتحدد الممثل في السيميائية السردية من خالل عناصر تركيبية متمثلة في الدور           
.ومن خالل العناصر وهذا ما حاولنا استخالصه فيما سبق ،ضمن التركيبة السردية، العاملي

  الداللية التي تتمثل في األدوار التيماتيكية*.
الدور العاملي في البرنامج السردي كما وضحنا في الممثل يتمفصل بين إن          

التركيبة السردية، و بين الدور التيماتيكي على المستوى التصويري في التركيبة الخطابية، 
و في مسألة  ؛ة و البنيات الخطابيةـات السرديـالحلقة الواصلة بين البني ُيعتبر الممثل  وبذلك

ة، ـلممثل عند غريماس ، نجد تحديده  ال يختلف عن مفهوم الشخصية الحكائيتحديد مفهوم ا
                                      

" "&<<���>>&" $�>>1 أ"J>>� ا��G>>!ن اA � >>� اAول "، و ھ>>� $�>>� أر >>�! ا�=G>>�ة، أي �!D<<7 اCھ��>>�م اAو�>>1 (...)، و Theme<<>5*  �=�د"ا����ف "ا��
�M>& ا��:>��& ا�<��>& ��G�>�ب، د ط، Jي، ا��<Nا�� O��<:��& ا��Qن أو ا�=�ح، ���>�: $>Qت ���>� P>�د، "���>& ا��5 :	S� Tأو ا�� &��، ص #��2002

490. 
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فمفهوم الممثل يماثل مفهوم  ،)1(دا و شمولية منهـاـى مفهوم العامل أكثر تجريـن يبقـفي حي
، و البعد مجردا، ألنه مرتبط بالنحـو السرديالشخصية الحكائية، إال أن مفهوم العامل يبقى 

(مورفيم في المعنى  بمثابة صيغة لممثل يعتبر أيضا عند غريماس المنطقي، و عليه فا
  تحديد وحدات التوصيف. ه يتم من خالل ،)2(األمريكي)
و بناء على تمفصل دور الممثل سنقف على الدور التيماتيكي الذي يندرج ضمن           

التيماتيكي  يتمظهر الدور  دد في إطار المسار التصويري، حيثالتركيبة الخطابية، و يتح
ثل، و من جهة أخرى، هذا التوصيف ليس من منظور داللي غير مكتوصيف و كنعت للم

      حي فالسيم الذي ال يتضمنه الدور هو كيان تصويري ،تسمية تشمل حقال من الوظائف
دا جامعا ومتحمال لدور أو و لكنه مجهول و اجتماعي و في النهاية يبقى الممثل فر 

  .)3(أكثر...
      بمعنى آخر يتحدد الممثل في الكشف عن صفاته في المسار التصويري،و 

نجازي بين أداء الدور مثلين، و يبقى الممثل في دوره اإلر لنا عالقته بالميظهِ و الذي ُ 
، )4(تيماتيكي (الغرضي)، اللذيـن يدققـان كفاءتـه و حدود فعله أو كينونتهو الدور ال العاملي،

  ا من الوظيفة إلى المواصفة أو العكس.فالممثل هو من ينقلن
تحديد الممثل في التركيبة الخطابية، من خالل مفهوم  و على هذا األساس يمكننا          

كما حدده غريماس الذي يحيل إلى عنصرين إجرائيين،  «ائية السردية، الصورة*  في السيمي
  ذين العنصرين كاآلتي:، و عليه سنحاول تتبع ه)5(»و همـا: التصويـري و التيماتيكي

  المسار التصويري: 1.1
حقل يضم مجموعة من الوحدات المعجمية التي تندرج في يتمثل المسار التصويري 

ضمن وحدة دالة تشكل صورة الممثل في حركته، و يتسع الحقل التصويري في رواية "سيدة 
و ـارد و مريم، "الس نـن عليه الممثليمهيمن "حراس النوايا"، و المهيمَ المقام"، بين الممثل ال

                                      
�� ـ ����:   )1(�U د(�، صAا �Nدي �- ���!ر ا������98��ا"�، (��& ا��T ا�. 

 Voir: Philipp Hamon, " pour un statuit sémiologique du personnage", I bid: poétique de récit Edition du ـ>   )2(
seuil, Paris, 1997, p: 125.   

)3(  !V Wز�!P :���� صـ  ،&��& ا���د�& و ا����(������
	 إ�1 ا��� ،'� .150، 149ر5
�Z، صـ   )4(=" DP�� . 150، 149ا�

J=� ب ا��وا��، ص *  �<!د����� ��������� "! �، ا�����	 ا�#��W، ����: $�� ا��� .170!م "ا�:!رة" إ�1 ���
�Z، ـ   )5(=" DP�� .169ص  ا�
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أناطوليا"، فتتداخل البرامج السردية للمثلين، و عليه نستنتج تحديد المسار التصويري لكل 
  ممثل كاآلتي:

 السارد الممثل و المسار التصويري: .1.1.1

لتحقيق مشروعه،  ،يتشكل المسار التصويري للممثل في مقاومته للعوامل المعارضة
و كما يتحدد المسار التصويري تدريجيا إلى أن يصل إلى لحظة اإلنجاز في البرنامج 

  اآلتي: السردي الرئيس، كما في الجدول
  

 االنتحـــار المسار التصويري

 من أعلى جسر تيلملي الوسيلــة

     الوحدات التصويرية 
  
  
  
  
  
 
 

  
مثل مالتصويرية، فإنها تشكل لنا صورة االنتحار لفعل اإلنجاز للافر الوحدات ضو حين تت

  في البرنامج السردي الرئيــس.
  :. الممثل مريم و المسار التصويري2.1.1

للممثل مريم بتحديد الوحدات  "باليه شهرزاد"و يتحدد المسار التصويري لمشروع 
  ول اآلتي:التصويرية للبرنامج السردي الرئيس، كما في الجد

  
  
  

  يطل من أعلى اجلسر.           

  على املقابض احلديدية. يصعد           

  يقبض على املقابض احلديدية.           

  على أسنانه. زّ كي           

  يرفض أن يرى اهلوة.           

  يغمض عينيه.           

  يفتح كفيه على سعتهما.           
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ل الرقص، و إنجاز باليه شهرزاد،  عتحدد الوحدات التصويرية الصورة الكاملة لف

، هي ال ترقص«: المقاومة، حيث تقاوم مريم الموت )1(فالصورة ترتسم بمثابة مسار لفضاء"
  تنتقل من وضعية الحياة إلى وضعية الموت. فالذات، )2( » ... هي تموت...  هي تبكي

  
  

  . الممثل حراس النوايا و المسار التصويري:3.1.1

                                      
Voir: Group d'Entrevernes, Analyse sémiotique des textes, p:94.    ) 1ـ( 

 .178)  ـ ا��وا�&، ص 2(

 باليـه شهرزاد المسار التصويري

 المقاومة بتناول األقراص الوسيلة

   الوحدات التصويرية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  حتين رأسهـا.            

  يداها منسدلتان عرب استقامة جسدها.           
  تنكسر إىل الـوراء.           

  استقامت للمرة األخرية.           

  تدور حول نفسهـا.           

  ترتد إىل عمق الصالة.           

  ترتاجع مرة أخرى إىل الوراء.           

  تتـأوه بقـوة.           

  تتكـور على األرض.           

  تفتح كفيها على سعتهما.           

  تقوم بصعوبـة.           

  تصعد على رؤوس أصابعها.           

  ترتشق الدمعات.           
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ي عالقته و بالمقابل نجد المسار التصويري للممثل المهيمن "حراس النوايا" ف
 داده على المدينة:استبمن خالل مؤشرات تبرز هيمنة الممثل و بالممثلين و الذي يتجلى 

قبل أيام أحرقوا منزل أرملة تعيـش مع ابنين (بنت و ولد)، و قبل أن تصل الشرطة كان «
كان حراس النوايا كل يوم يغلقون أبواب الصاالت الفنية و  «(...) )1(»الطفل قد تفحم

شيء  ،اب في المساجدتّ يوقفون بالقوة السهرات و يطاردون رجاالت المسرح و ينددون بالكُ 
  .  )2(»خفي كان يعمل بالقوة على تصحير المدينة

فحراس النوايا يستخدمون العنف و القوة لبسط الهيمنة على المدينة، يرفضون     
سيعبر هواؤهم الساخن كل  «مثقف، لذا نجد تهديدهم ألناطوليا:و الفن و يحاربون ال ،الثقافة

      مكتئبة جدا، بأي حق يفعلون هذا؟أزقة المدينة و شوارعها، أناطوليا كانت حزينة و 
، حيث نجحوا في طرد أناطوليا )3(»و صلتها أكثر من رسالة تهديد من أجل مغادرة البالد

  من البالد و االستيالء على صالة الرقص بعد رحيلها.
  الجدول اآلتي:أكثر ب النوايا"، المسار التصويري "لحراس ويمكننا توضيح

 نة على المدينـةالهيم المســار التصويري 

 االستبداد  الوسيلة 

  الوحدات التصويرية
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

فالوحدات التصويرية تعبر عن تيمة الهيمنة التي تميز حراس النوايا عن بقية         
تنتهي العالقة بين الممثلين بسيطرة حراس النوايا، مما يؤدي إلى وجود  بذلكو ، الممثلين

                                      
 .178، ص ا��او�& ـ  )1(
 36ص  ا��او�&،ـ   )2(
 .37ص ا��او�&، ـ   )3(
 

  أحرقوا منزل أرملة.           

  يغلقون أبواب الصاالت الفنية.           

  يوقفون بالقوة السهرات.           

  يطاردون رجاالت املسرح.           

  ينددون بالكتاب يف املساجد.           

  ديد أناطوليا مبغادرة البالد.           

  غلق صالة الرقص.           
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عليه و المهيمن  ،متمثلة في الصراع بين المهيمن حراس النوايا، )1(مقولة داللية اثنانية
ور تبرز أوال داخل ن الوحدات التصويرية تنظم حقال من الصالمدينة. و منه يمكن القول إ

في  )2(لتؤسس شبكة تصويرية تمثل المسار التصويري ،ذا اإلطارأنها تخترق ه الملفوظ، إال
            تأسيس الممثلين.

  . الدور التيماتيكي*:2.1
و ذلك بارتباطه بالبنية األولية  ،يتحدد الدور التيماتيكي للممثل في التركيبة الخطابية

ذا كان الدور العاملي ، فإ)3( ..ثقافية من موضع الممثل .يرسم المقولة السوسيو للداللة، حيث 
يتحدد كوظيفة في البرنامج السردي، فإن الدور التيماتيكي يتحدد في التركيبة الخطابية 

و عليه فالوظيفة و المواصفة مرتبطان ارتباطا وثيقا، حيث يتم االنتقال من ، كمواصفة
كاالنتقال محتمل، و من المواصفة إلى الوظيفة متحقق إلى المواصفة كفعل كفعل  ، الوظيفة

فة، الممثل سيكون عنصر ربط بين الوظيفة و المواص ق، و لذا فإنمن االحتمال إلى التحق
  .)4(بين الدور العاملي و الدور التيماتيكي

وضعية  يمكن تحديداالنتقال يتم  من الوظيفة إلى المواصفة أو العكس، ففإذا كان 
تقود إلى المواصفة، (راقصة) فكما  نجد وظيفة (ترقص) للممثل مريم الممثل، و تمثيال لذلك

و  ،)5(»استطاعت الشخصيـة أن تتبنى مسارا صوريا و تحققه،ُ عدت قائمة بدور غرضي«
  حظ تكامل الدور لتحديد الممثل.هنا نل

 ) ليضم القائم بفعـل التعيين(و في هذه المسألة نجد غريماس قد أوجد مصطلح 
يبدو أنه ـ أي القائم  «في هذا الصدد يقولالدور الغرضي و الدور العاملي مجتمعين، و 

بالفعل ـ موطن لقاء و تقاطع بين البنى السردية و البنى التصويرية، ألنه محمل في اآلن 
و   ذاته بما ال يقل عن دور غرضي و دور عاملي، و هذا و ذاك يحددان منه كفاءته

  ، فيتأسس الممثل بوجودهما. )1(»حدود فعله و كيانه

                                      
���� /� ا����ب ا��وا��، ص   )1(����� "! �، ا�����	 ا�#� .140ـ ����: $�� ا�
�Z، ـ   )2(=" DP�� .172ص ا�

�185، ��5�	 ا����ب اAد(�، ص & �\�ض أدى �<�1 ��، ����: إ(�اھ�^ [��اوي*  ����د ا��ور ا�\��7، أي ا�:=& ا��� �5���J ا�]�: . 
)3(  Voir: Yves Reuter introduction à l'analyse du Roman, édition Nathan/ Her, Paris, 2000, p: 52. 

)4(  �<�$ D<!ز��وي، ���]>� و ا�C�#� دار ،"�Pذ!�" &���& ا�]�:��ت ا���د�&، ��وا�& ا�]�اع و ا�<�[=& ���� �P!�!���ن، ـ ����:  <�� (��Gاد،  
 . 79، ص 2003، 1اAردن، ط 

��، /� ا����ب ا���دي، "���& ��3��س "  )5(� .81"، ص Greimasـ $�� ا���[� ا�<#
 .83ص  ا���DP ا���(8،ـ   )1(




                                                 	���ا� ا���ل ��  ا��ردي ا��ر���� ���ل و �
�ط��ا� ا��ر
 

 

99 

 

   على هذا التحديد الذي يجعله فضاء لتمفصل التركيبة السردية فالممثل بناءً و عليه 
البرنامج السردي  يحدد  لنا معرفة حول التركيبتين و ذلك انطالقا من، )2(و التركيبة الخطابية

  ، لوضعية الدور التيماتيكي.)3(لوضعية األدوار العاملية، و في الخطاب التصويري
بالبنية السوسيو ثقافية، حيث يحيل إلى األدوار و اإلنجازات  «يرتبط  الممثل إن

مهنة الممثل إن ، فإذا كانت مهنة السارد الممثل في التعليم، ف)4(»المهنية أو العائلية ...
دور ـل بين الـاء الممثـمريم في الفن في مدرسة للفنون الجميلة، (الباليه) و بذلك يتحدد فض

  . العاملي و الدور التيماتيكي
  سنحاول تحديد األدوار التيماتيكية لدى الممثلين كاآلتي: و من هذا المنطق 

  . الدور التيماتيكي"للممثل السارد":  1.2.1
فمن تحديد المسار التصويري للممثل السارد يمكن استخالص الدور التيماتيكي 

لتصويرية ، و لعل من الوحدات ا، و هو دور المثقفالذي ينجزه الممثل من فعل االنتحار
قتها بصعوبة، ورّ  حملت الرواية بين يدي،«:التي ترسم لنا فعل رمي مخطوطته الرواية

فصولها تكاد تنتهي، أحد عشرة فصال، لم يعد للكتابة معنى في غيابك، بدأت أبعثرها 
فصال، فصال (...)، الفصول األولى سقطت مثقلة بمياه األمطار، سمعت وقعها الجاف في 

  )5( »، رميت بقية الفصول التي تبعثرت في الفضاءات المظلمة ...أسفل الجسر(...)
   و المتمثل في سقوط المثقفالسارد يحيل هذا الملفوظ إلى الدور التيماتيكي للممثل 

أستاذ جامعي في «د يلعب دور المثقف و المتعلم: و الثقافة باالنتحار الفكري، فالممثل السار 
ثقافي لمهنة  ، فالملفوظ يحدد الدور السوسيو)6(»هذا البلدتاريخ الفن الكالسيكي، إطار في 
يتحدد هذا الدور التيماتيكي، من خالل الوحدات التصويرية الممثل السارد في المدينة، حيث 

  و الكاتب المثقف.    لم يعد للكتابة معنى، أستاذ جامعـي) و هو دور األستاذ  اآلتية: (

                                      
���� �����ب ا��وا��، ص  )2(����� "! �، ا�����	 ا�#� .162ـ ���� $�� ا�

)3(   .Voir: Du sens II, p:61ـ  
���� �����ب ا��وا��ـ   )4(����� "! �، ا�����	 ا�#� .162، ص $�� ا�
 .278)  ا��وا�&، ص 5(
 .223، ص ـ ا��وا�&  )6(
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متضمنة، تشكل صورة  مسارات تصوريةتيكي لوجود و قد يتحدد الدور التيما
، الحزين يرسم أزمة المثقف في المدينة وذلك من خالل )1(المثقف الـذي ينجـزه الممثل السارد 

  :المسارات التصويرية اآلتية
 الهـــــدوء: .1

يسترجع الماضي في حزن، ثم يصمت أمام ثقل الذاكرة التي  ايبرز دور الممثل هادئ
  حداث أكتوبر و مجيء حراس النوايا.      و مريم قبل و بعد أ تنفتح لتصويـر المدينـة،

 االنغالق و الوحدة:.2 

هل أقول لها أين كنِت مختبئة؟، كنت  «منعزال يعيش في دائرة ضيقة:كان السارد 
هادئا في زاوية داخل بيت، معزوال عن الدنيا، يائسا حتى من نفسي، أقرأ الصحف اليومية 

رض و أعجب بمدرستنا  الوطنية في الرسم، أتتبع ضر المعاأحو األسبوعية و الشهرية 
  )2( »المسرح و الموسيقى و أعود هادئا إلى البيت، متدحرجا عبر شوارع المدينـة

 الضعــــف:. 3

ه إلى الشرطة ثم نو يرد هذا الدور أمام حراس النوايا حين يسحبونه، و يأخذو 
رمونه في مزبلة الميناء، ويتبدى الدور التيماتيكي من خالل المسار التصويري كما ورد ي

نظرت إلى وجوههم، كانت يابسة مثل الصخرة، محفرة بثقوب الجدري، منظرهم  «الملفوظ: 
و يتضح ها المسار من خالل الصور الخطابية (  )3(» ني على المقاومة ...لم يشجعْ 

  ).لم يشجْعني على المقاومةلصخرة ... منظرهم وجوههم كانت يابسة مثل ا
أستاذ جامعي في «فهو مثقف و أستاذ في مادة الفن الكالسيكي المتعـلـــم: .4
البلد في  تالكالسيكي إطار في هذا البلد اآلمن من عين كل حسود بغيض مثل تاريخ الفن

  وسيو ثقافيـة.و هذا الدور يحدد وضعية السارد الس، )4(»كثير من الندوات العالمية
 القلـــــق: .4

    فـــي مواقـــف كثيـــرة منهـــا: عنـــد إصـــابة مـــريم بالرصاصـــة، الســـارد حيـــث يتصـــاعد تـــوتر و قلـــق 
ـــد تلقيـــه اتصـــاال ـــد مـــن صـــديقه الفلســـط و عنـــد ســـقوطها فـــي صـــالة الـــرقص، و عن يني، و عن

                                      
���� �����ب ا��وا��، ص 1(����� "! �، ا�����	 ا�#� .185)  ـ ����: $�� ا�
 .196)  ـ ا��وا�&، ص 2(
 .221)  ـ ا��وا�&، ص 3(
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ـــــة:  احتضـــــارها فـــــي المستشـــــفى، وهـــــذا المســـــار التصـــــويري يقـــــوم علـــــى وجـــــود صـــــور خطابي
يمألني عـن آخـري. كمجنـون يسـتعيد الصـورة األخيـرة التـي ُعلقـت بذاكرتـه، إنـه ...وجهك «

الموت السعيد. موت الذي يلفظ أنفاسه األخيـرة و هـو يسـتمع إلـى قلبـه و هـو يتالشـى فـي 
الليـــالي  «(...) )1(»داخـــل هـــدوء جنـــائزي و وســـط بيـــاض يقلـــق بعـــض الشـــيء ... ســـكينة

  )2(» . لم أنم جيدا ...الماضية كانت رديئة، أكثر الليالي بؤسا

 اإلحبــــاط:  .5

حيث نلحظ  ذه المدينة الكئيبة،بعد وفاة مريم يفقد األمل في استمرارية حياته في ه
  في البرنامج السردي الرئيس.تبدو الرواية خطوات االنتحار في 

 المقـاومـــة: .6

ضح هذا المسار ل المعارضـة نحـو تحقيـق مشروعـه، ويتيقـاوم السـارد كل العوامـ         
  .)3(»...أتدحرج بتثاقلعبر الزقاق الضيق«التصويري من الصور الخطابية:

 ـة:ـالكآبـــ.8

و لما أصيب  ،األوضاع في ما أصاب المدينة من تغيرا لو كئيب احزين دنجد السار 
هل أقول لها بأني كئيب، «مريم في المستشفى، فبات ممتلئا بالكآبة، نجده يقول  بافتقادهبه 

الفراغ الذي يضيق كل يوم كئيب جدا مثل هذه النسمات البحرية المعزولة في هذا 
، فالسارد بتساؤله يطرح لنا فكرة فقدانه لمريم؛ سبب الحياة لديه مما يجعله كئيبا في )4(»؟أكثــر

  فراغ المدينة الذي يضيق في كل مرة. 
ـة،        و ي الروايـل فـلوضعية السارد الممثالجزئية  هذه إذن، بعض من المسارات

الذي يتميز ، و وضعية الدور التيماتيكي تحدد صورة الممثل السارد بتضافر هذه المسارات
به عن بقية الممثلين باعتباره مثقفا و الرواية ترسم لنا وضعية المثقف في هذه الفترة االنتقالية 

  للبالد.
  "مريم":   . الدور التيماتيكي للممثل2.2.1

                                      
 .��23وا�&، ص ا ـ  )1(
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مسارات  ترتسم صورة الممثل لوجود الدور التيماتيكي العام الذي يتأسس بوجود
  :تصويرية وهذه المسارات كاآلتي

 الجريئـة: .1

نلتمس صفة الجرأة في شخصية مريم من خالل بعض المواقف، كمواجهة البلدية 
 « حيث نجدها في مواجهة رئيـس البلديــة:  حين حاولت االستيالء على صالة الرقص، 

  شكون أنتم، يرحم والديك؟ من أعطاكم هذا الحق؟ من سلم لكم مفاتيح الصالة؟ 
  ة اهللا !! نحن نسير وفق القانون، المفتاح أخذناه من اإلدارة، لم نكسر األبواب. مَ ـ يا أَ 

جع الملتحي إلى الوراء تراأي حق؟  طلبة، و اإلدارة ما عندهاش حقـ هذه الصالة ملك لل
  و هو مسار تصويري ميز مريم في الرواية.، )1( » تحت صــراخ مريم ...

لنا في تناو  ور من خالل تنفيذ مشروعها، فهي كماو يظهر هذا الد حازمـة: .2
على المتمثل في إنجاز باليه شهرزاد،  وتحقيق البرنامج الرئيس  التركيبة السردية تسعى إلى

بالرصاصة و لعل ما يؤكد تصميمها هو مقاومة األلم و مواصلة إصابتها من رغم ال
كان إصراري يتنامى بقوة.  « ، و يمكن توضيح ذلك من خالل الصور الخطابية:التدريبات

إصرار ال ُيقهر. كنا قد قدمنا العرض األول و نستعد للعرض الثاني عندما جاء حديث 
  )2(»الرصاصة الطائشة ...

 الصديقـة: .3

يظهر هذا الدور لوجود الروابط المتينة بين مريم و السارد من جهة، و بين مريم و           
 أناطوليا من جهة أخرى، و تقوم هذه الصداقة على رابطة المحبة و الوفاء، فالسارد وفيّ 

لمريم، و مريم وفية ألناطوليا، و نلمس هذه الرابطة في لحظة وداع مريم ألناطوليا في 
 أجل أناطوليا، لقد أعطتني كل شيء... أنا فقط حزينة من «قول:المطار، حيث نجدها ت

ربتني، كبرتني، أِحُن إليها أكثر من أمي افتقدتها، و حياتك افتقدتها في هذا الفراغ المقلــق 
...«)1(.  

 القلقة الثائرة: .4

                                      
 .206، ص ـ  ا��او�& )1(
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لدور التيماتيكي لمريم في لحظة ممثل في لحظة ثورة، و يظهر هذا اهناك مواقف تجعل ال
كان الناس يدفنون موتاهم، كنا في  «لذي دخل إلى المطعم:مواجهتها ألحد حراس النوايا، ا

و يحوقـل و يمسد على لحيته، و ينا رجل ملتٍح (...) بـدأ يبسمـل المطعم عندما دخل عل
يا أمرا!!  «(...) .)2(» رب ليصير من حراس النوايا، كان هذا قبل أن ينتشروا في المدينةديت

للمكان الفاسق هذا ... اخرجي اهللا يهديك للطريق الصحيح (...) لم يكن هناك  واش جابك
شيء يمنعني من الصراخ، أنت رجل باش ؟؟ ما معنى أن يكون الرجل رجال في بالد فقدت 

ثى، عليه أن يدفع المرء أن رجولتها؟؟ ما معنى أن تكون المرأة امرأة في بالد يكون فيها
  .و دور تيماتيكي تميزت به الشخصية إلبراز موقفهاو ه، )3(»...!!الثمن غاليا
 الرقيقة و المرحة: .5

فهي رقيقة سريعة التأثر و عطوفة، حيث تأثرت برؤية الشاب المصاب في 
  ا تكون برفقة السارد.مالمرح عندت تقديم المساعدة له، و تتسم بفحاول ،األحداث

 المقاومـــة:.6

الموت في إنجاز باليه شهرزاد، حيث تبدي و يبرز دور المقاومة بتجسيدها لمقاومة 
تتحرك على  «صورة الفنان المقاوم على الخشبة، و من الصور الخطابية لهذا المسار:

رؤوس أصابعها بسرعة، ثم تخفف ثم تزداد السرعة...هي ال ترقص، هي تبكي، هي 
  .)4( » تموت...

 المطيعـــة: .7

نها قبلت الزواج بحمودة فقط لكي ال تفقـد الدتها و تحترمها كثيرا، حيث إب و تح
  والدتهـا.

  االنفتــاح:.8
و       رح ـة في دور المسـفالشخصية تنتقل من مكان آلخر، تتجول في المدين 

  الرقص، تحب الحرية الفوضويـة. ـة و صاالتالثقاف
ر الجزئية  تتشكل صورة الفنان المقاوم في الفترة االنتقالية و بتعاضد هذه الصو 

فالسارد ألم الرصاصة إلنجاز باليه شهرزاد، للبالد و هذه الصورة جسدتها مريم و هي تقاوم 
                                      

 .25ص ا��او�&،ـ   )2(
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ثقافية التي  و مريم يؤديان صورة المقاومة التي تتمظهر في الرواية من خالل القيم السوسيو
لتذبذب السياسي و ا        ناء سقوط البالد في الهاويةتوضح وضعية المثقف و الفنان أث

  الذي غير األوضاع.
ي للممثل : يبرز الدور التيماتيك". الدور التيماتيكي للممثل "حراس النوايا3.2.1

  يـة و هـي:بالكشف عن المسارات التصوير 
ما وضحه المسار فهو الطرف القوي و المهيمن في الرواية، و هذا  القــوي: .1

منذ أن جاء حراس النوايا  «التصويري للممثـل، من خالل الوحدات التصويرية الموضحة:
   )1(»بدأت المدينة تلوح مشانقها وتسن السكاكين والسيوف وتحشو أسلحتها بالبارود...

عد من ب: إظهاره للمدينة في البداية عكس ما ستظهره الحقيقة فيما المخـادع .2
أيها القتلة اخرجوا من قيامتنا. اخرجوا من أحزاننا    و  «:نشر الفوضى و قتـل األبريـاء

  )2(»أفرحنا. اتركونا نموت و نحيا كما نشاء ... 
المدينة، و ذلك بفرض  و السيطرة على ،: يسعى إلى السلطة.السياسي3          
و    نحن في مرحلة انتقالية الدولة اإلسالمية، إما أن ترجع للطريق المستقيم  «مشروعه: 

  .)3(» إما يطير رأسك، و يطير رأسـك أفضـل لنـا و لك و للمجتمـع
في محاربة المثقف و المثقفين و غلق صاالت  : و يتمثل هذا المساراألصـولي.4          

موقف الو دور الثقافـة و المسرح و المدارس و المعاهد، و يتمظهر هذا الدور في  ،الرقص
معاهد الفسق و الزنا يجي  « ة المعهد الذي ينتمي إليه:طاقمع السارد الممثل حين قدم لهم ب

وقت، سنمحو هذه الفضالت و نحولها إلى بيوت، لوكان ماجاتش عندك حصانة أستاذ 
  .)1(»جامعي، كنت مسحت بك األرض مثل الجرو

ر في المحافظة على الدين، حيث نجد بعضا من الوحدات و يتجلى هذا المسا          
على الحائط صورة أحد الزعماء الدينيين  «:الرواية التي تشير إلى هذه التيمةالتصويرية في 

  .)2(»و بعض اآليات القرآنية المكتوبة بخط أنيق
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حين كانت تحكي لها عن الجو  ،و يتضح مشروعهم الحقيقي من خالل تذكر مريم لصديقتها
لصديقة الفخورة بلباس قالت لي تلك ا «:الذي يتميز به حراس النوايا في الحفاظ على الدين

الجنة: لقد أنشأنا محكمةُ تعقد إلعدام اللذين ارتدوا أو خرجوا من تعاليم الدين، إما بالقتل 
المباشر أو بنسف داره، أو اختطاف أبنائه و أهله حتى يسلم نفسه... نختار لهذه المهام 

تل و يخرجون و في عزمهم شيء واحد الق «)(... )3(»سنة 20أو  18شبانا في سن 
النسف، قلت لها، لصديقتي تقول مريم، تقتلون من؟ قالت: الشيوعيون، حزب فرنسا، 
البربر، البعثيون، الملحدون، العقالنيون، الالئكيـون و أصحاب دعوات تحرير المرأة، 

و الحكام و الرعية و مسؤولوا أجهزة اإلعالم  «(...))4(» نساء الجمعيات النسوية ...
  .)5(»و المرئية ... و كل من يحذو حذوهم ... المقروءة و المسموعة

يتضح لنا مشروع حراس النوايا المتصل بالسياسة، و هو البرنامج السردي الرئيس و هنا 
  لبسط الهيمنة على المدينة.

التصويرية الجزئية يرتسم للممثل الدور التيماتيكي  اتر و من خالل هذه المسا          
    القوي، السياسي، المخادع، األصولي..) (ي الممثلين فهوذي تميز به عن باقال هيمنمال

  االستبـداد و الهيمنـة. ات تؤسـس دورر و هي مسا
  . الدور التيماتيكي و الممثل "أناطوليا":4.2.1

جزئية نخص بالذكر يماتيكي العام للممثل بوجود مسارات تصويرية يتحدد الدور الت
  منها:

تقف في الرواية  نجدها التي ،الصديقة المقربة لمريم : ترتسم لها صورةالصديقة .1
 كطرف مساعد في تحقيق برنامج مريم.

 هي مدربة مريم في الرقص، تحب الفن و المسرح و الرقص مثل مريم.: المتعلمة .2

 

باس إلى العاصمة، كما : حيث ساعدت مريم على االنتقال من سيدي بلعالمتعاونة .3
العثور على مسكن، و كما وقفت بجانبها سواء في فشلها في باليه "زواج  ساعدتها في

                                      
 .129ـ ا��او�&، ص   )3(
 .130ـ ا��او�&، ص   )4(
 .131ـ ا��او�&، ص  )5(
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الفيغارو" أو في نجاحها في  باليه "البربرية"، و حتى في تحضيرها و تدريباتها "لباليه 
 شهرزاد".

بمغادرة : و هي الصفة التي نجدها في تهديد حراس النوايا لها، .الشيوعية4
(       و تحت باب بيتها الخارجـي، رسائـل تقـول: وجدت في صندوق البناية،«البالد:

  .)1(» عودي إلى بالدك أيتها الشيوعية القذرة)
و   ةـا على المدينـ: و تظهر في قلقها على مريم و خوفها عليها، و خوفه.القلقـة5        

 قالت أناطوليا بعد أن ابتلعت ريقها بصعوبة كبيرة: «الفن و الرقص:

  مصير ينتظر الرقص، بل الحياة في هذا الوطن؟ـ هذا إرهاب، أي 
فالملفوظ يشير إلى خوف أناطوليا  )2(ـ حرب معلنة ضد الفن، حالة طوارئ نعيشها بخوف."

  على الرقص في البالد التي تسير نحو الهاوية.
في  لتي تندرج ضمن تيمات للممثلينيمكن أن نجمل األدوار التيماتيكية ا و مما سبق

  الجدول اآلتي:
  
  
  
  
  

 الدور التيماتيكي الممثل

  السارد
  مريم 

  حراس النوايا    
 أناطوليا

 

  

                                      
 45)  ـ ا��او�&، ص 1(
 .162)  ـ ا��او�&، ص 2(

  أستــاذ •

 راقصة باليه •

  األصوليني •

  مدربة مرمي •
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فباختالف أدوار الممثلين في الرواية حاولنا استخالص األدوار التيماتيكية للممثلين 
بناء على المسارات التصويرية، حيث يقابل كل دور تيماتيكي الممثل في الجدول  ،األساس
  اله.ـأعالذي 

و بناء على تداخل الدور التيماتيكي المستخلص من المسار التصويري نخلص 
  اآلتي: إلى الجدول

 الدور التيماتيكي المسار التصويري الصــور الممثـل 

  ـ معزول عن الدنيا السـارد
  كئيـبـ يائس 

  و حزين. 
  ـ منغلـق

  ـ ضعيف
 ـ متعلـم

ـ الحالة النفسيـة و الجسدية 
  محبطة.

ـ الوقوف على الجسر إلنجـاز 
 مشروع االنتحار.

  ـ المثقـف
 ـ األستـاذ

  ـ الجريئة  مريـم
  ـ الحازمة
  ـ المقاومة
  ـ الرقيقة 
 و المرحة

  ـ الحالة النفسية و الجسديـة.
ـ مقاومة الموت إلنجاز باليه 

 شهرزاد.

  ـ الفنانة 
 ـ راقصة باليه

حراس 
 النوايا

  ـ القـوي
  ـ المخادع
  ـ السياسي
 ـ األصولي

  ـ الهيمنة و فرض مشروعـه 
  في المدينة.

 ـ محاربة المثقف و الثقافة.

  ـ المستبـد
  ـ األصوليين

 ـ السلطة

  ـ الصديقة أناطوليا
  ـ المتعاونة
  ـ المتعلمة
 ـ الشيوعية

  ـ الحالة النفسيـة 
الجسديـة حزينـة و خائفة على   و

 مريم و المدينة و الرقص.

  ـ مدربـة مريم
ـ تريد إنجاز عمل 
جبار في المدينة 

 من خالل الفن.
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  داللة األدوار التيماتيكية: .3.1
يتأسس الممثل في التركيبة الخطابية من خالل وجود العالقة بين اإلجراء    

، التي تمثل بنية )1(مجموعة من التيمات المنسجمةالتصويري و التيماتيكي، حيث يتم تحديد 
  ما هي داللة الدور التيماتيكي للممثل في التركيبة الخطابية؟نا نتساءل: ه الرواية، ومن

يشكل الممثل السارد تيمة المثقف التي ترتسم في الخطاب من خالل األدوار          
  .غلق، حزين، كئيب ...)التيماتيكيـة الجزئيـة، فالسـارد ( متعلم ، هادئ، من

هذه الوحدات تشكل وضعية المثقف في الفضاء السوسيوثقافي للمدينة، مما يشير إلى  إن 
  تهميش المثقف و الثقافة في البالد.

دد ـتح القته مع الممثلين متميزا بتيماتو بنفس الكيفية نجد الممثل مريم في ع         
ة، ـمة، الصديقة، الرقيقة، المرحة، القلقة، المطيعهي: ( الجريئة، المقاومة، الحاز  ، وصورته
مقومات تندرج ضمن تيمة تمثل  ـن و الموسيقى و الرقص)، و هذه التيماتة للفـالمحب

و ترسم وضعية الفن و الثقافة في  ،الراقصة، فهي متعلقة بالفن، تجسد صورة الفنان المقاوم
  الفترة االنتقالية للبالد.

اطوليا للدفاع عن الفن، و الباليه في المدينة المفرغة التي تسير نحو و تساندها أن          
و      الرغم من التهديدات التي وصلت أناطوليا لمغادرة البالد،، و على التخلف، و الموت

غلق صالة، إال أنها ظلت تقاوم هذا التهديد، و أناطوليا كما في األدوار التيماتيكية هي: ( 
  ، و هي قيم تمثل عظمة هذه السيدة.متعاونة، القلقة)الصديقة، المتعلمة، ال

، و الذي برز دواره التيماتيكي بأنه ( حراس النوايا و بالمقابل نجد الممثل المهيمن          
  قوي، مخادع، أصولي، سياسي)، و الذي يمثل تيمة المستبد.

ا كان ن الممثلين، فإذو تتحدد األدوار التيماتيكية من خالل الشبكة العالئقية بي          
و             المهيمن عليه (السارد، و مريم،و "حراس النوايا"، الصراع بين المسار المهيمن

فإن داللة هذين المسارين تحدد وجود المسار السياسي المتذبذب ( المهيمن)، و  أناطوليا)،
  المسار الثقافي المتدهور (المهيَمن عليه).

                                      
���� �����ب ا��وا��، ص   )1(����� "! �، ا�����	 ا�#� .194ـ ����: $�� ا�
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و        وضعية المثقف  ن من خالل أدوارهم التيماتيكية علىثلو بر الممعّ  بذلكو           
الفنان تحت التغير السياسي و التعددية الحزبية، فالمدينة (العاصمة) رسمت لنا وضعية 

   يات و أحداث أكتوبر.  المثقف و محاربة الثقافة مع نهايـة الثمانين
و            ف ـلمثقل ارـانتح، فهي رـالفك علىر ـمؤشتدل ك "ارـاالنتح"تيمة  إن

 "ةـراقص"ة ـتيم كما تدلدع، و الكاتب، و المتعلم و األستاذ في ظل سقوط الثقافة، ـالمب
ة ـاء المرحلـة و الرقصة السياسية، و التعددية الحزبية في الجزائر أثنـر إلى الحركـكمؤش

  م.1988صاصة أحداث أكتوبر ة و مقاومة آالم ر ـاالنتقالي
  ":Temporalisation et spatialisationية و التزمين ". التفض2      

فضية" و "التزمين" عنصرين متداخلين في المكون الخطابي،  الت"يعتبر كل من           
يهدفان إلى تحقيق تنظيم مكاني و زماني يكون  «يؤطران حركة الممثل في الرواية، فهما 

لى مستوى البنيات السيميائية قادرا على استقبال البرامج السردية التي تتحدد ع
  .)1(»السردية

و في هذه المسألة ُأثيرت لدينا جملة من األسئلة، إذا كانت "التفضية"،               
و التزمين" عنصرين يمثالن إجراءين في الصوغ الخطابي، فهل لهما عالقة في تشكيل 

البرنامج السردي؟ و هل يمكن أن يشتغل كل من "التفضية"، و التزمين" في حركة الممثل؟   
عوامل ة في تحقيق الموضوع لدى الذات العاملة؟ و هل هناك عالقة بين و ما عالقة الثنائي

  التواصل و عوامل السرد في ضبط الثنائية؟
و عليه سنحاول دراسة ثنائية "التفضية"، و "التزمين" ضمن العالقة الزمنية بين 
الخطاب و الحكاية، و بين عملية القول السردية و الخطاب، و قبل ذلك سنقف عند تحديد 

  مفهوم الثنائية في المكون الخطابي.
  :د الثنائيةحـدو  .1.2

ال يمكن الحديث عن التفضية دون وجود التزمين، كما ال يمكن الحديث عن 
التزمين دون وجود التفضية، و عليه فإن "التفضية" و "التزمين" يشتغالن في التركيب 

                                      
 .27، ص ا���DP ا���(8ـ   )1(
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ا يجعل من البرمجـة الخطابي كنقطة إرساء موجهة لفعل القراءة و لفعـل اإلبـداع، و ممـ
  .)1(الزمانية و الفضائية أمرا ممكنا هو وجود الممثل

فهما إطاران يحددان حركة الممثل في إنجاز البرنامج السردي فإذا كان التزمين "عنصرا  
أساسيا في الحديث عن توزيع يسمح الحقا بإمكانية تفكيك البنية السردية إلى وحدات، فإن 

و عليه فكل من الممثل،  )2( سم حدود األحداث داخل الزمن ...الفضاء هو اإلطار الذي ير 
و التفضية و التزمين تمثل إجراءات فـي الصـوغ الخطابي، و عناصر أساسية في التركيبة 

  الخطابية.
توأم ال  «و على هذا األساس ال يمكن الفصل بين "التفضية" و "التزمين" فهما 

تشخص جدلية  «بينهما هي عالقة أساسية كونها . و العالقة )3(»ينفصل أحدهما عن اآلخر
الواقع في الحياة و تشخص جدلية الواقع الروائي في حد ذاته، فإذا كان الزمن يمثل الخط 
الذي تسير عليه األحداث، فإن المكان يظهر على هذا الخط (...) فالمكان هو اإلطار 

ان، حيث إن الزمن مرتبط الذي تقع فيه األحداث، و هناك اختالف في طريقة إدراك المك
، و هذا راجع إلى وضعية الممثل )4(»باإلدراك النفسي، أما المكان فمرتبط باإلدراك الحسي

  في الرواية و عالقته بالمكان و الزمان.
و تتحدد ثنائية "التفضية" و "التزمين" بالتداخل فال يمكن ألحدهما أن يقوم بدون 

الروائي، فالرواية نسيج متكامل ( السدو يمثل أركانه  قيام األركان و العناصر المكونة للعمل
و العناصر لحمته)، و الرواية تأخذ صفتها من العنصر الذي يغلب عليها، و تكثر صفته 

  .)1( عن غيره من العناصر األخرى ...
و قد اهتمت السيميائية السردية بثنائية "التفضية" و "التزمين"، حيث قدم غريماس  

كلة الزمن داخل النص السردي، و هي جزء من تصوره لعملية إنتاج صياغة نظرية لمش
المعنى، و بهذا المعنى فإن قضية الزمن تتلخص في إعطاء بعد زمني لبنية تتميز بطابع ال 

                                      
�& ا�]�:��ت ا���د�&، ص   )1(P!�!��� .79ـ ����:  <�� (��Gاد،  
�Z، ص   )2(=" DP�� .79، 78ـ ا�
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زمني، و بعبارة أخرى ترتبط هذه القضية بكيفية تحول بنية ال زمنية إلى مجموعة من 
                                                                                                                             .     )2( األحداثُ تدرك داخل الزمن ...

و كما اهتمت السيميائية السردية بالزمن اهتمت أيضا بالمكان،  فالتحديدات الفضائية      
بقواعد من صلب النص، و محددة وفق المرجعية الداخلية التي و الزمانية (...) محكومة 

تحدد النص كحامل لكون قيمي، ذلك أن أي توزيع للفضاء ال ينفصل عن مجمل التجارب 
  .)3(المشكلة للخطاطة السردية

ولتحديد الثنائية ننطلق من صلب النص للكشف عن القيم السوسيو ثقافية للرواية،             
التغير للزمن، و الفضاء المكاني للمدينة، و ذلك من منظور السيميائية  و االختالف و

السردية، حيث سنحـدد ثنائيـة التفضية و التزميـن و عالقتهما بالممثل في عملية القول، فهما 
  إجراءان يسهمان في تحديد العالقـة بين الخطاب   و الحكايـة.

ة للسيميائية السردية التحول فإن عملية القول تحقق بالنسب«و من هذا المنطق 
من البنيات السيميائية السردية (المورفولوجيا ـ التركيب) التي تتخذ طابع البنيات الممكنة 

، و هذه البنيات الخطابية تظهر )4(»إلى البنيات الخطابية، بتأسيس القائل و الهنا و اآلن
ت، و بذلك سنعمل على حكاية الرواية و تغير األوضاع في المدينة من الحياة إلى المو 

دراسة الثنائية في الخطاب من خالل جملة من المفاهيم النظرية التي اقترحتها السيميائية 
السردية (...) و التيُ تعد كفيلة بتحليل العالقة الزمنية بين الخطاب و الحكاية، و ذلك وفق 

و        العالقة بين عملية القول السردية و الخطاب و العالقة بين الخطاب     
  . )5(الحكاية

و سنتتبع خطوات هذه المفاهيم النظرية في استنطاق عنصري التفضية و التزمين،         و 
  رصد عالقتهما المؤطرة لحركة الممثل في الرواية.

 : بين عملية القول السردية و الخطاب .1.1.2

كما حددت السيميائية السردية عند غريماس العناصر المشكلة للخطاب بوجود 
المصوغات الخطابية ( الممثل، التفضية، و التزمين)، فإنها قد حددت العالقة التي تربط بين 
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هذه المصوغات المتضافرة الستقبال البنية السردية في مستواها العاملي، و يمكن استنطاق 
عوامل التواصل «مين من خالل عملية القول السردية و ذلك وفق تحديد ثنائية التفضية و التز 

التي تتأطر خارج عملية القول السردية و تسهم أوال قبل إنجاز فعل معين في إنتاج 
الخطاب السردي، انطالقا من وجود عنصرين هما عامال التواصل (السارد و المسرود له)، 

وع و المرسل       و المرسل إليه و المساعد و وفق تحديد عوامل السرد (الذات و الموض
  .)1(»و المعارض)، و العالقة بينهما

الضمير  مقولة «و تنتظم عملية القول السردية على تجليات تركيبية، والمتمثلة في
و تتحدد ،     )2(» (األنا) في عالقته بالفعل و في عالقته بالمعينات الزمانية  و المكانية

المؤشرة إلى البعد السوسيوثقافي للرواية، من خالل هذه التجليات التركيبية، العناصر الداللية 
  "األنا" و "الُهنا" و "اآلن"، و بذلك يمكننا استنطاق البنية السردية للرواية كاآلتي:

  عامل التواصل و عامل السرد: 1.1.1.2
ات تتحدد مقولة الضمير(األنا) بعالقته بالفعل ومن ذلك نقف على بعض العملي

  القولية للممثلين التيُ تظهر عالقة القائل بالزمن و المكان.
لست أدري  «فتتمظهر مقولة الضمير (األنا) للممثل السارد بمجموعة من األفعال في الرواية:

من كان يعبر اآلخر: أنا أم الشارع (...) لم أعد أملك الطاقة (...) بدأت أتأمل حيطان 
    )3(».المستشفى، مستشفى مصطفى باشا ..

يشير النص إلى تأسيس الممثل السارد من خالل وجود عالقة الضمير (األنا)،     
و عالقته باألفعال من خالل المؤشرات اللفظية اآلتية: ( لست أدري ... لم أعد أملك ... 
بدأت أتأمل ...) و مقولة الضمير الشخصي (األنا) للممثل السارد، ترتبط بعامل التواصل 

، و المتمثل في الضمير الالشخصي الغائب (هي) الممثل مريم، كما في (المسرود له)
المستشفى واسع و أنا صغير، يمتد في داخلي كالظل األبيض (...) و هي  «الرواية: 

  .)1(»تتنفس بصعوبة

                                      
 .45ـ ا���DP ا���(8، ص   )1(
�Z، ص   )2(=" DP�� .46ـ ا�
 .5ـ ا��او�&، ص )3(
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فتتحدد من النص عالقة بين عاملي التواصل الممثل السارد من خالل الضمير الشخصي  
  رود له من خالل الضمير الالشخصي (هي).(أنا) و الممثل مريم المس

و يتدخل في تشكيل عملية القول وجود فضاء مكاني و زماني من خالل "الُهنا"،  
و "اآلن"، و من الرواية يتحدد إطار التفضية المكانية "الُهنا" بالوضعية المكانية المستشفى ،         

بدأت أتأمل حيطان المستشفى(...)  « :عملية القولو التزمين "اآلن" الحاضر من خالل 
... ال أتذكر « (...))2( » المستشفى واسع و أنا صغير يمتد في داخلي كالظل األبيض ...

اآلن شيئا مهما، سوى الخرخشات و أصوات التكسر و كلمات مريم األخيرة، قبل أن ينتزع 
سها عندما الطبيب الفلسطيني كل الخيوط التي كانت تنسحب من أنفها و فمها  و رأ

صمت قلبها فجأة (...) قالت و هي تتنفس بصعوبة: ـ أرجوك، اقرأ، اقرأ، ال تتوقف أريد 
  .)3(»أن أسمع صوتك ...

يشير النص إلى تذكر الممثل في زمن الحاضر "اآلن" صديقته مريم في لحظاتها 
السرد  األخيرة في الفضاء المكاني (هنا) المستشفى، و يدل النص على إنجاز السارد لفعل

داخل زمن محدد هو الحاضر، و يرتبط الضمير الالشخصي (هي) مريم بالضمير (األنا) 
السارد باعتبار مريم تمثل العامل المساعد لعامل الذات السارد نحو تحقيق البرنامج السردي 
الرئيس (االنتحار)، و بذلك يمكن للمحددات المكانية و الزمانية إظهار عالقة بين عامل 

  :)4(بعّده عامل سرد، و بذلك نجد أن السارد داخل الحكاية يؤدي وظيفتينالتواصل 
  ـ عامل تواصل ينجز وظيفتي السرد و تنظيم الخطاب.

  ـ عامل سرد ينجز مجموعة من األفعال و يؤدي دورا عامليا.
و يمكن أن تتضح عالقة عامل التواصل بعامل السرد، في الفضاء المكاني 

متعب وسط ساحة هذا  « الزمان (اآلن)، كما في عملية القول:المستشفى (هنا)، و 
المستشفى، حتى السؤال علق في الحلق عنوة ـ كيف تجرأت المدينة على قتل مريم في 

                                      
 .5،6، ص ا��وا�&ـ   )2(
 .7ص ا��او�&،ـ    )3(
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(...)" قالت الكلمة األخيرة، و هي تحاول أن تضغط على  )1(هذا الجمعة البئيس؟؟؟"
  .  )2(» شفتيها، و تخبئ ابتسامتها المنهكة، آه، مريـم ...

فعامل التواصل في عملية القول يستعين ببعض من األفعال، كفعل القتل، و هو           
استباق لآلن، و ذلك للتأكيد بأن نتيجة فعل القتل هو الموت، فتتحدد العالقة بين السارد 

  العامل الذات، و العامل مريم، من خالل الجدول اآلتي:
 العامل مريـم السارد ـ العامل الذات

  ـ بدأت أتأمل حيطان المستشفى.
  

 ـ متعب وسط ساحة هذا المستشفى.

ـ ال أتذكر اآلن شيئا مهما سوى الخرخشات و 
أصوات التكسر و كلمات مريم األخيرة قبل أن 
ينتزع الطبيب الفلسطيني كل الخيوط التي 

  كانت تنسحب من أنفها و فمها و رأسها.
  

تضغط ـ قالت الكلمة األخيرة و هي تحاول أن 
على شفتيها، و تخبئ ابتسامتها المنهكة، آه، 

  مريـم ...
  
  

  
و من الجدول تتمظهر المقولة االثنانية الداللية:(الحياة/ الموت)، فالسارد العامل          

يمثل الحياة، و العامل مريم يمثل الموت، و حين يصل الممثل السارد إلى الفضاء المكاني 
   حملت الرواية بين يدي «"جسر تليملي"، إلنجاز مشروع االنتحار، كما في عملية القول: 

 اتكأت على متكأ "جسر تليملي" الحديدي تأملت الفراغ،  «(...)  )1(»ها بصعوبة ...تُ قور

                                      
 .6، صا��او�&ـ   )1(
  .7ص ا��او�&، ـ   )2(
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أطل من أعلى « (...) )2(»كانت الهوة عميقة! ليكن، لقد صممت أن أتعّرى أمام البياض
  )3( » الجسر، أصعد على المقابض الحديدية ...

المكاني (الُهنا)  فمقولة الضمير و المتمثل في (األنا) السارد يتحدد في اإلطار
الجسر من خالل عالقة عامل التواصل باألفعال: (اتكأت ... صممت ... أطل من أعلى 
الجسر ... أصعد ...)، و المرتبط بالزمن الحاضر ـ اآلن، و ذلك من خالل عملية القول: 

أردت أن أصرخ (...) أعوي و أصعد على متكأ الجسر الحديدي (...) القتلة في األنفاس «
  )4( »األخيرة، التي تتقطع اآلن بخوف داخل هذا الخالء الموحش ...

و عالقته  فعملية القول تتحدد من خالل مقولة الضمير (األنا) و المتمثل في السارد،
بالضمير الالشخصي (هي) المدينة، و تصبح العالقة بين عامل التواصل السارد،         و 

  .)5(» ذبح نفسها بقوة و بعناد كبيركانت البالد ت «المسرود له المدينة، 
فالعالقة بين عوامل التواصل في عملية القول استعانت بفعل (تذبح)، المستبق 
لآلن، و هو مؤشر للموت في المدينة، في الزمن الحاضر اآلن وبذلك يمكننا أن نوضح 

والثقافة كما طبيعة العالقة بين السارد ـ العامل، وعامل المدينة كفضاء مكاني لموت المثّقف، 
  في الجدول اآلتي:

  
 العامل المدينة السارد ـ العامل الذات

قُتها. ـ حملت الرواية ... ور  
  ـ اتكأت على متكأ "جسر تليملي".

  ـ تأملت الفراغ.
  ـ صممت.

 ـ أصعد على المقابض.

  ـ كانت البالد تذبح نفسها بقوة وبعناد كبيـــر.
تتقطع اآلن ـ القتلة في األنفاس األخيرة التي 
  بخوف داخل هذا الخالء الموحش.

    

نستخلص من الجدول المقولة االثنانية الداللية (الحياة/ الموت)، حيث تمثل كل 
  من السارد العامل والمدينة كاآلتي:

                                      
 280)  ـ ا��وا�&، ص 2(
 .283)  ـ ا��وا�&، ص 3(
 .283، 282)  ـ ا��وا�&، ص 4(
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  ـ السارد العامل يمثل:                   الحياة.

  ـ المدينـــة تمثل:                    الموت.  
  ندماج الزمني: الالإ 2.1.2

إن إغفال زمن الحاضر ـ "اآلن" في الخطاب، و اعتماد مؤشرات الزمن الماضـي           
"ال اآلن" هو ما يعرف بالالاندماج الزمني في عملية القول، حيث يمكن إدراك الالاندماج 

األساس  ، بمعنى يرتبط بإزاحة المعينات )1(الزمني بمثابة إجراء إلسقاط لحظة العمل اللغوي
التي تعتمدها عملية القول و الخطاب في إنتاج القول، و هي الضمائر: أنا و المعينات 
المكانية الزمانية، "اآلن"، و تتمثل على مستوى الزمن في المؤشر "اآلن"، الذي يحيل على 
زمن عملية القول، حيث ينفصل عن القول والخطاب ليسقط إجراء الالاندماج الزمني محله 

قابال هو : "الـ اآلن"، مما يجعل زمن عملية القول متميزا بعنصرين يكونان هذه عنصرا م
  . )2(المقولة الزمنية "اآلن"/" الـ اآلن"

وبذلك يتم استنطاق الزمن، للصوغ الخطابي المرتبط بـ:"ال ـ اآلن"، باعتباره 
لمعينات     و إسقاطًا لزمن الحاضر لعملية القول، و يتمظهر الالإندماج الزمني من خالل ا
  المؤشرات، التي تهدف إلى وظائف داللية أو إقناعية لزمن القول في الماضي.

و من المعينات الخطابية المحددة للزمن، ما يشير إلى الفضاء السوسيو ثقافي   
 «للمدينة، ما قبل األحداث، و مجيء حراس النوايا الدال على فضاء الحياة، كما في الملفوظ:

أتذكر  تقول مريم بغصة في قلبها... «(...))3(»انت مليئة بالحياة ...قبل زمن قصير ك
  .     )4(»مدننا، ذات الشوارع و الممرات الواسعة التي كانت تشتعل باألنوار و الفرح

إن تغير فضاء المدينة من وضعية الحياة  إلى وضعية الموت مرتبط بمجيء 
و  تسرق النجوم، أصبحت قديمةسرقت مثلما ُ مدينتنا ُ  «حراس النوايا، كما ورد في الملفوظ: 

عتيقة، كأنها ميت يخرج من تحت األنقاض، الظالل الممتدة تمأل شوارعها التي بدأت 
منذ أن «(...))2(»ال شيء تغير في هذه المدينة الحزينة التي تموت يوميا« )1(»تتآكل ...

                                      
Voir: A, J, Greimas, J, Courtés, sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du longage, p:81.)  1ـ( 
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و      اكين والسيوف جاء حراس النوايا، بدأت المدينة تلوح بنصب مشانقها وتسّن السك
  .)3(»تحشو أسلحتها بالبارود ...

لقد سار الفضاء نحو الموت مع مجيء حراس النوايا وبعد توغلهم في المدينة التي 
تتهاوى يوميا و تموت تحت هيمنتهم، و يمكن للمعينات الخطابية المحددة للزمن "اآلن" و "ال 

و زمن الماضي للمدينة،    و ترسم ـ اآلن"، أنُ تظهر هذا التباين بين زمن الحاضر، 
  خطوط االختالف لفضاء المدينة، كما في الجدول اآلتي:

  اآلن
 ( بعد وصول حراس النوايا)

  ال ـ اآلن
 ( قبل وصول حراس النوايا )

  ـ مدينتنا ُسرقت مثلما ُتسرق النجوم ...
  ـ أصبحت قديمة ...

  ـ كأنها ميت يخرج من تحت األنقاض
  التي تموت يوميا.ـ المدينة الحزينة 

ـ منذ أن جاء حراس النوايا بدأت المدينة ُتلوح 
َبنصب مشانقها و تسن السكاكين و تحشو 

 أسلحتها بالبارود... 

  ـ كانت مليئة بالحياة.
 ـ كانت تشتعل باألنوار و الفرح.

  
يظهر الجدول تقابال بين زمنين، زمن عملية القول المتمثل في"اآلن" الذي يحيل إلى الموت، 
و زمن القول المتمثل في "ال ـ اآلن" المؤشر لوجود الحياة قبل مجيء حراس النوايا، و بذلك 

  نستخلص المقولة الزمانية اإلثنانية اآلتية: 
  فضاء الموت      ـ اآلن: ( زمن عملية القول)               

  ـ ال ـ اآلن:( زمن القـول)                    فضاء الحياة                           
و يتدخل الزمن في بناء الممثل في الرواية، فنجده يستند إلى ماضيه و حاضره     

و   و مستقبله، فالزمن يشكل الدعامة األساس في بناء الذات الروائية على مستوى الحـدث  

                                                                                                                    
 .33)  ـ ا��او�&، ص 2(
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، فتنفتح ذاكرة الممثل على الماضي و تستحضره، و قد يستشرف النظر )1(السرد و المكان
إلى األفق، فإذا كان الحاضر يمثل "اآلن"، فإسقاط الحاضر من عملية القول يمثله           

  "ال ـ اآلن"، و هذا ماُ يعرف  بـ: الالإندماج الزمني.
لقة بالحاضر و أخرى بالماضي، فاستعادة إن الممثل السارد ينقل لنا أحداثا متع

الذكريات و تخييمها في مخيلة السارد تشير إلى الدور الذي تؤديه في فهم تلك الوقائع من 
، فالسارد باعتباره عامل تواصل    و )2(جهة، و في استثارة الذاكرة و إنعاشها من جهة أخرى

شر ببعض المعينات المحددة إلى زمن منجزًا لوظيفة السرد، و منظمًا للخطاب في الرواية، يؤ 
"ال ـ اآلن" الماضي، فنجد ذاكرة الممثل تعود بالزمن إلى الطفولة، و ذلك بوجود مؤشر 
الرجوع إلى الطفولة و ما تضفيه على النفس من حنين لزمن انقرض، و قسوة كانت موجودة 

مك هي التي أسمتك أّيها الّرجل الصغير! أ«، كما ورد في عملية القول:)3(منذ هذا الزمن
و عندما تتعب    كنت تركب قصبة، هي حصانك الذي يطير، ل الصغير، في الطفولة،الرج

و خاالتك، ية تدخل البيوتات الواطئة لعماتك تضعها على ظهرك في شكل سالح ناري، بندق
 ، يعود بنا الممثل إلى زمنٍ )4(»، كانت البالد تخوض حرًبا مميتة»الة؟ج رُ  انْش كَ  «تسأل 

  ماٍض قبل االستقالل وهو مؤشر للمقاومة في زمْن"ال ـ اآلن".
ويقف الممثل على ومضة ورائية لزمن الماضي، فيتذكر ما حكته مريم له بعد 

قلت ذات مرة في لحظة حزن مقلقة بعدما شعرت برعشة الموت تمأل صدرك بعد  «األحداث
ثم بدأت تحكي عن الرجل  حادثة الجمعة الحزين: ـ ((هل سأموت أنا األولى أم أنت؟))

الذي كان ساقطا تحتك بعد الهجوم على ثكنة ((باش جراح))، كان رأسه وجسده مليئين 
، ثم يتذكر إصابة مريم في األحداث عند محاولتها إلنقاذ  )5(»بالرصاص كنت تظنينه ميتا...

  هل كان من الضروري أن تصيبك تلك الرصاصة الملعونة!؟!  «شاب،
  

  . )1(»إنقاذ الشاب الذي لعن الدنيا ولم يجد حتى الوقت لتوديعها...وأنت تحاولين 

                                      
�M& ا��:��& ا�<��& ��G��ب، دط،   )1(Jة، ا��]�>��- ���وك، (��ء ا�Q�- /� ا��وا�& ا�Uا�� �158، ص 1998ـ ����: ��اد $�. 
)2(  ،D<<!ز��داب ���]>>� و ا�kدار ا ،&<<��& و ا�J!�>>& />>� ا��وا�>>& ا�<�(<<+Nا��>>�ب و ا� 	<<��ـ ���>>�:  >>���  >>!��ان، /+>>�ءات ا��>>�د و �>>�ارات ا���

 .165، ص2006، �1ن، ط(��وت، ���
�M& ا��:��& ا�<��& ��G��ب، د ط،  )3(Jا� ،&S��ا��وا�& ا�� �/ -�Q5]+� ا� ،��lر &�� . 43، ص1998ـ ����: أ�
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فالتقابل الزمني يتشكل لدى الممثل من خالل المقولة االثنانية "قبل"و "بعد" األحداث        
و تغيير األوضاع في المدينة التي بقيت تعيش التأزم، إذ نجد زمن عملية القول مرتبطا 

ي تعبر عن الحاضر األليم للمدينة التي تغّيرت مع وصول حراس باللحظة اآلنية "اآلن" الت
اليوم كل  «  )2(».....واآلن ... أشياء كثيرة تغيرت تآلفنا مع خيبات الدنيا وأفراحها .«الّنوايا 

شيء تصّدأ، بدأ الحقد بحفر مالمح الناس ويعّرش كأغصان الخّروب، كثر الوسخ 
نوافذ والمجاري والنفوس وعقول الناس (...) وال والجريمة، ضاقت الشوارع واألبواب

د، في كفة ـالسجون اّتسعت والقضاء مثل السوق، القاتل والمقتول في ميزان واح
  .)3(»واحدة

و هنا نلحظ المؤشرات الزمنية(اآلن...اليوم...)، الدالة على الزمن الحاضر وهو         
النوايا على المدينة مثلما هو في  الزمن الذاتي للممثل السارد، الذي يستحضر هيمنة حراس

 حراس النوايا بدأو يتحّولون إلى جيش منّظم يتحكم في عنفوان المدينة «عملية القول:
القتلة في الّنهار، القتلة  «فيصفهم بالقتلة الذين يحاربون المثقف والثقافة في البالد،  )4(»...

حرب معلنة «، فهي حرب ضد الفن والثقافة )5(»في الّظالم،القتلة في الدم، القتلة في األلم...
           . )6(»ضد الفن، حالة طوارئ نعيشها بخوف... 

وفي لحظة انهيار وحزن يفقد الممثل السارد الرغبة في التواصل مع األنا            
الجماعية(المدينة)، وهذا نتيجة التأّزم، و ينتهي الصراع بين الذات و الزمن في ضآلة الذات 

، حيث يتشاكل الزمن في الماضي و الحاضر لدى الممثل بتحليه صفة )7(م الزمنأما
الضعف و فقد المقاومة، فتبرز الوظيفة الداللية إلجراء الال ـ اندماج المتمثلة في ضعف 
الممثل، و كما تبرز المقولة الداللية (الموت) في زمن اآلن المرتبط بهيمنة حراس النوايا 

ن" نستخلص زمن "ال ـ اآلن" قبل وصول حراس النوايا، المؤشر على المدينة و من "اآل
مدينة ساحلية كانت تتعشق األلوان و وقوفات الّنوارس  «(للحياة)، كما في الملفوظ: 

، وهو مؤشر زمني  )1(»البيضاء، صّحرها بنو كلبون، ويجهز عليها اآلن حراس النوايا...

                                      
 .17، ص ا��او�&  - )2(
 .92ا��وا�&، ص  - )3(
 .138ا��وا�&، ص  - )4(
 .283ا��وا�&، ص  - )5(
 .162ا��وا�&،  ص  - )6(
�- ���وك، (��ء ا�Q�- /� ا��وا�& ا��<�[�ة، ص  - )7(Uا�� �����160: ��اد $�. 
 .11ا��او�&، ص  -) 1(
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الل المعينات الخطابية (كانت تتعّشق للماضي البعيد، قبل وصول حراس النوايا من خ
و وقوفات الّنوارس البيضاء) المؤشر لزمن "ال ـ اآلن"، في المقابل "اآلن"، من خالل  األلوان

الوحدات المعجمية ( يجهز عليها اآلن حراس النوايا)، و هنا نلحظ المقولة االثنانية      ( 
  "اآلن" كاآلتي:الحياة والموت)، المستخلصة من زمن "ال ـ اآلن"، و 

  "ال ـ اآلن"                /    اآلن .          
  زمـــن القـــول    /    زمن عملية القول.           
  وصول حراس النوايا. قبل وصول حراس النوايا  /  بعد           
  الحيـــــــــاة   /     المـــــوت .           

   
وتحليل هذه المؤشرات الزمانية هو تمظهر زمني موضوعي يعطي للداللة صفة         

الحقيقة والواقعية من خالل الخطاب، كما ُيسهم في بناء أثر داللي لزمن تغير األوضاع في 
المدينة من فضاء للحياة، إلى فضاء للموت وبذلك تكون ثنائية التفضية والتزمين إجراًء في 

  يتحدد بعالقة عامل التواصل وعامل السرد، في نمو البرنامج السردي. المكون الخطابي
  
  
  
  
  
  
  
  

  ة:ــخالص
فيما سبق حاولنا أن نلّم بمصوغات المكون الخطابي، وذلك بالوقوف على تأسيس         

الممثلين من خالل عناصر داللية تتمثل في رصد المسار التصويري واستخالص الدور 
التيماتيكي، كما وقفنا عند حركة الممثل في اإلطار الفضائي والزماني، ودور هذا اإلطار في 

تحقيق البرنامج السردي، وعالقة عامل التواصل بعامل السرد في  نمو فعل الممثل نحو
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تحديد الثنائية ورصد المعين الزمني"اآلن" و"ال ـ اآلن"، الذي يفصل زمن عملية القول وزمن 
القول، و نستخلص من كل هذا، أن الممثل هو الحلقة الواصلة بين البنيات التركيبية 

  والبنيات الخطابية.
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
 



 

123 

 

  خاتمـة:ال

ُتعد خاتمة بحثنا هذه بوابة تفتح المجال لكثير من التصورات حول السيميائية           

السردية، كما تضبط أهم النتائج التي توصلنا إليها في الدراسة، حيث حاولنا تتبع مفاهيم 

"النموذج العاملي"، منطلقين من المستوى السردي بتحديد البعد المفهومي و المنطقي، إلى 

لخطابي بتحديد البعد الداللي، فكان االنتقال من البنيات السردية إلى البنيات المستوى ا

الخطابية، مفتتحين البحث بمدخل يضم أهم عناصر السيميائية السردية، و مفاهيم "النموذج 

العاملي"، مرورا بفصلين تطبيقيين، األول متعلق بالتركيبة السردية، و الثاني متعلق بالتركيبة 

  الخطابية. 

  و قد توصلنا إلى جملة من النتائج آثرنا بناءها و تصميمها كاآلتي:

  ـ ُيعد تصور "غريماس" أكثر  دقة في ضبط حركة الممثل بين الدور العاملي و الدور     1

  التيماتيكـي.     

ـ ُيعد الممثل حلقة وصل بين البنيات السردية، و بين البنيات الخطابية و هذا ما وجدناه  2

  الفصلين، فاللممثل وضعية في البرنامج السردي و وضعية في الدورجليا في 

  التيماتيكي.      

  ـ ينمو فعل الممثل في عالقته بثنائية "التفضية و التزمين"، و في عالقة عامل السرد   3

  بعامل التواصـل.     

لتحقيق ـ يتحقق البرنامج السردي للممثل من خالل سلسلة الحاالت و التحوالت، و  4

  الموضوع يمر الذات عبر أطوار في الخطاطة السردية.

   ـ يمكننا استخالص المعنى من خالل مفاهيم "النموذج العاملي"، حيث استخلصنا ثنائية  5

  (الموت، و الحياة)، و (المهيمن، و المهيَمن عليه) من الرواية.   
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   ـ يمكننا استنطاق البنية السردية للرواية من خالل مفاهيم "النموذج العاملي"، حيث  6

  وقفنا على استنطاق العامل، و الممثل، و التفضية و التزمين من الرواية.     

    ـ مالءمة المدونة لنظرية غربية، حيث تم الكشف عن حركة العامل نحو تحقيق  7

  في رصد برامج الممثلين في الرواية.البرنامج السردي، كما      

  ـ و ُيستخلص الدور التيماتيكي من المسار التصويري الذي يقوم على مجموعة من  8

  الوحدات التصويرية.     

   ـ إن تطبيق النموذج العاملي على الرواية ُيسهم في استخالص المعنى من البنية  9

  ة.ـالسردي     

  موعة من المفاهيم السيميائية التي ترصد حركة ـ يقوم النموذج العاملي على مج10

  ل.ــالعام    

  ـ يمكن الكشف عن العالقة بين البرامج السردية و هذا ما وضحته المثلثات العاملية.11

  ـ ُيمكن استخالص العالقة بين عامل السرد و عامل التواصل من الرواية من خالل 12

  عملية القول السردية.   

  لمهيمن و المهيَمن عليه) في الرواية، فلسفة تطرح مقاومة المثقف        ـ تبقى ثنائية (ا13

  و الفنان في المدينة.    

ـ و لعل أهم نتيجة نخرج  بها هي أن هذه الدراسة سمحت لنا بالولوج إلى عالم السيميائية 14

السردية، و بسط الشبكة العالئقية لنظرية "غريماس"، فازدادت معرفتنا لهذا الحقل 
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لمعرفي، و بذلك اكتسبنا تمكنا ال بأس به في جانب التطبيق، فكانت رحلتنا في هذه ا

  الدراسة رحلة علمية لتطبيق مفاهيم نظرية سيميائية شيقة.

و من التصورات حول السيميائية السردية فقد ُأثيرت لدينا جملة اإلشكاليات تبقى مطروحة 

  سيميائيا لتحليل النصوص المختلفة؟ لدينا: هل يمكن اعتبار النموذج العاملي إجراءً 

  هل يمكن أن توافق النظرية الغربية األعمال السردية العربية؟

  هل يمكن تطبيق النموذج العاملي على الخطاب اإلشهاري؟

  هل يمكن رصد حركة الممثل بين الدور العاملي و الدور التيماتيكي في الخطاب اإلشهاري؟.
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  المصطلحات مسرد

 المصطلحـــات )بائي األلف( الترتيب

  أ

 

                                         Performance             األداء

                               Epreuve qualifiante التأهيلي االختبار

                               Epreuve principale الرئيسي االختبار

                                                                  Vouloir اإلرادة

                                  Epreuve de cisiveالمصيري االختبار

               Performance                                       اإلنجــاز

                             Programme narratif السردي البرنامج

                                               Manipulation  التحريـك

                                               Temporalisation التزميـن

                                                  Spatialisation  التفضيـة

                                                              Thème التيمــة

                                                           Sanction  الجـزاء

                                                          Discours  الخطـاب

                                                      Sujet         الــذات

 Schéma actantiel                            العاملي الرسم

                                                      Enonciation ملفوظيـةال

                                                               Actont العامـــل

                                             Compétence     الكفـــاءة

                                Schéma narratif   السـردية الخطاطـة

       اللغـــة                                                Coherence      القالــب

Longue                                                      العقـــد                               
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               Contrat  

                                               Immanence        المحايثة

                                    Opposant             المعارض

                                                         Coherence االنسجام 

                                                           Adjuvant المساعـد

                                    Carré sémiotiqueالسيميائي المربع

                                               Destinateur      المرسـل

                                               Destinataire    إليه المرسل

                                            Savoir               المعرفـة

                                           Pouvoir              القــدرة

                                           Enoncé             الملفـوظ

  Les énonces narratifs                  السردية الملفوظات

                                             Objet                الموضـوع

                                    Acteur                     الممثــل

                                                       Devoir           الواجـب

                                                           P N     سـردي برنـامج ب

  

                                                Narratalogie     السـرد علـم ع

  

                                                          Faire- faireالفعـل فعل ف

   

                             Parcours figuratifs    تصويرية مسارات م
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  �ـ
	�ص ا�ر���

و             اس، ـــة غريمــيدور موضوع الرسالة في السيميائية السردية، حول نظري            

للكاتب النموذج العاملي و استنطاق البنية السردية في رواية سيدة المقام :"الموضوع موسوم بـ

  ."واسيني األعرج

  و هذه الرسالة في ثالثة أجزاء:        

  ـ الجزء األول: و يتضمن مدخال للرسالة حول النموذج العاملي و السيميائية السردية. 1

و         ـ الجزء الثاني: في السيميائية السردية للبنية السردية للرواية و التحليل العاملي 2

  الخطاطة السردية.

و     زء الثالث: في تحليل السيميائية الخطابية للرواية و تحليل الممثلين و التفضية ـ الج 3

   .التزمين
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Résume de thèse: 

              Le thème de la thèse tourne autour " La sémiotique narrative" 

dont le titre est:    

"Modèle actantiel et interrogatoire d'un prévenu structure Narrative 

"dans le Roman de "Dame de prestige" de son auteur Wacini Aarej. 

              Cette thèse est  divisée en (03) Trois parties:  

1- La première partie comporte une introduction de la thèse sur "Le 

Modèle actantiel et sémiotique narrative" 

2- La deuxième partie est consacrée pour la sémiotique narrative de 

la structure narrative du Roman l'analyse actantielle et le schéma 

narratif. 

3- La troisième partie se déroule sur l'analyse discursive du roman 

et l'analyse des Autoréalisation, la temporalisation et la 

spatialisation (La spatiotemporalisation). 
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