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امللخ�ص

 وختصيص ًا غريامس الذي أوجد النموذج العاميل،واهتم ن ّقـاده بتطويره
،وتنوعها
ّ متيزَ النقد السيامئي بسعة طروحاته
ّ
ّ

 كام أوجد جمموعة من املصطلحات التي تعني الباحث عىل تطبيق،ليكون أداة تطبيقية عىل النصوص االدبية وغري االدبية

َ
عرض
 من هنا كان اختيارنا لنموذجه العاميل يف بنيته السطحية مدار ًا هلذا البحث الذي هنض عىل مقدمة ومتهيد.نموذجه
 ثم عرض البحث. وأجرى عليها الكثري من التعديالت والتطويرات،للروافد املرجعية التي استقى غريامس طروحاهتا

 واختذ من حكاية(امللك واحلطاب والتفاحة) لفالح العيساوي.النموذج العاميل الغرياميس من حيث كونه نسق ًا وتقنية

. وتلتها قائمة بمصادره ومراجعه،  وختمنا البحث باخلامتة التي استعرضت أهم نتائجه.نموذج ًا تطبيقي ًا
:الكلامت املفتاحية

. اجلزاء، التحريك، االنفصال، االتصال، املعارض، املساعد، املوضوع، العامل، برنامج رسدي، غريامس. ج.أ

Abstract

The cinema criticism is rich with its diversity and its critics tried to develop
it especially Grimas who has put a basic of implementation model for it to be
the source of criticism for art and other areas. He also established a collection
of terms which imposed other researchers to implement his sample. From this
point the implementation model became a source of infrastructure for this paper
and Grimas did many corrections and developments. He then proposed Grimas’
implementation sample. Then, he took from the tale of The King and the Wood
and the Apple) of Falah Eisa an implementation sample. We concluded the paper
which highlights the most important results of the research. Lastly, it comes with
references and sources.
Keywords: A.J.Greimas , Programme(narratif) , Actant , Objet, Adjuant ,
Opposant , Conionction , Disjonction , Manipulation , sanction.
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النموذج العاميل الغرياميس نسق ًا وتقنية

ال ُن ّقـاد الذين ترمجوا كتاباته اىل اللغة العربية يف وضع

املقدمة

مشكلة البحث :انطلق البحث يف مساره واضع ًا

أمامه األسئلة االتية:

 .1ما هو النموذج العاميل الذي أوجده غريامس؟
 .2ما هي الروافد التي استقى منها غريامس

أوليات نموذجه؟

قسم غريامس نموذجه العاميل من حيث بنيته
ّ .3

السطحية عىل قسمني :النسق والتقنية ،وحدد النسق

بــ [ ]3عالقات ،كام حدد التقنية بالربنامج الرسدي
الذي احتوى عىل [ ]4مراحل ،من هنا كان تساؤل

البحث عن :ماهية كل من النسق والتقنية؟ وما مدى
امكانية تطبيقهام عىل احلكاية؟

أمهية البحث :حياول البحث إضافة جهوده

املتواضعة اىل جهود من سبقه يف الكشف عن امكانية

تطبيق النموذج العاميل الغرياميس عىل حكاية.

هدف البحث :هيدف البحث إىل الكشف عن

الكيفية التي جتلىّ هبا النموذج العاميل الغرياميس يف

بنيته السطحية عند تطبيقه عىل احلكاية.
حدود

البحث:

حتدد

البحث

بدراسة

حكاية(امللك واحلطاب والتفاحة) وهي إحدى

حكايات جمموعة(عودة شهرزاد – حكايات تراثية)

للقاص فالح العيساوي(∗).

الصعوبات التي واجهت البحثَّ :
أهم
لعل َّ

صعوبة واجهها البحث هي كثرة املصطلحات التي
أوجدها غريامس وتعـ ّقـد مفاهيمها ،واختالف
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البحوث املحكمة
تسميات عربية مقابلة هلذه املصطلحات.
هيكلية البحث:

أو ً
ال :التمهيد :النموذج العاميل الغرياميس:

روافد مرجعية.

ثاني ًا :النموذج العاميل الغرياميس تنظري ًا:
أ -نسق ًا.

ب -تقنية.

ثالث ًا :النموذج العاميل الغرياميس تطبيق ًا.

أو ً
ال :التمهيد :النموذج العاميل الغرياميس

(**) :روافد مرجعية:

َّ
إن املناهج النقدية  -عىل اختالف توجهاهتا  -التي

وطورت طرق االشتغال به وحتليله مل
واكبت األدب َّ

ٍ
ببعض،
تنطلق من فراغ وإنّام هي سلسلة يرتبط بعضها
هلذا نجد كثري ًا من الروافد املرجعية لكل منهج جديد

يظهر متدُّ ه باألفكار ،تطوير ًا أو مغايرة ،فالسيميائيات

ارتبطت ارتباط ًا وثيق ًا بالدراسات البنيوية التي بدأها

سوسري ،ثم أضاف الباحثون السيميائيون جهودهم
التي سعت اىل حتويل اللغة واألدب والفن اىل علوم
قابلة للتصنيف والوصف من خالل الكشف عن
بنياهتا السطحية والعميقة ،وهبذا اجتهت جهودهم اىل

«دراسة االدب ووسائل التعبري اخلاصة بالنص»(.)1
هيم السيميوطيقا املضمون وال من قال النص ،بل
فال ّ

ما هيمها كيف قال النص ماقاله ،أي شكل النص(.)2
وهذا ما نجده لدى غريامس الذي انطلق يف طروحاته

هيتم إ ّ
من فكرة َّ
ال بموضوعة األدب
أن األدب ال ّ

د .وجدان توفيق حسني اخلشاب
نفسه ،مما يوجب عىل الباحث السيميائي أن يكون

بــ(الفضفاضة) بالصيغة التقنينية للملفوظ الرسدي،

النيص لعنارص املعنى ،دون اعتبار للعالقة التي يقيمها

اكتشف طبيعتها التكرارية( .)7وأطلق عىل هذه

اشتغاله بالنص «حمايث ًا مقترص ًا عىل فحص االشتغال
فالنص من
النص مع اي عنرص خارجي عنه»(.)3
ُّ
وجهة نظر غريامس يمتلك بنيته الداخلية التي متنح
الباحث فرصة دراستها من خمتلف جوانبها ،وهلذا

حاول وضع مفاهيم جديدة لدراسة النصوص األدبية

لكن مفاهيمه اعتمدت عىل روافد
وغري األدبية أيض ًاَّ ،
متعددة مرجعية أسهمت يف بناء تصوراته .سيقف

البحث مع أهم هذه الروافد واملتمثلة يف طروحات

كل من :بروب وسوريو وتنيري.

فاختزهلا من [ ]31وظيفة اىل [ ]6وظائف فقط حني

الوظائف تسمية عوامل ،وهي :الذات واملوضوع،
ِ
واملرسل إليه واملساعد واملعارض.
واملرسل
َ

ويف حتديده ملفهوم(العامل) أفاد غريامس من

طروحات الناقد إتيان سوريو التي حدد فيها العوامل

يف املرسح بــ [ ]6عوامل هي :البطل والبطل املضاد،
واملوضوع واملساعد ،املرسل واملرسل اليه(.)8

َ
أثار الناقد تنيري تفكري غريامس بمقولته «يعبرّ

املركب الفعيل عن مأساة صغرية ،وككل مأساة

ت ِّ
ُشكل جهود فالديمري بروب يف دراسة احلكاية

فإنه حيتوي بالرضورة عىل حدث ،ويف أغلب

عمل عىل استيعاب النموذج الذي وضعه بروب،

واملتخاطبني والظروف من صعيد الواقع املأساوي اىل

الشعبية رافد ًا مرجعي ًا مؤثر ًا يف اشتغال غريامس حيث

بإجياد تصور جديد حيمل جمموعة من التعديالت عىل
الوظائف التي وضعها بروب(.)4

األحيان عىل متخاطبني وظروف ،واذا نقلنا احلدث

الرتكيب البنيوي ،فإننا نحصل عىل الفعل والعوامل
والظروف»(.)9

وقد أشار غريامس اىل تأثري بروب يف اشتغال

هذه هي أهم الروافد املرجعية التي اعتمدها

الفرنسية أرادت ان جتد يف مؤلف بروب نموذجا

التي درس فيها النص من خالل بنيتيه السطحية

مدرسة باريس النقدية بقوله «إن السيميائيات
يسمح هلا بفهم افضل للمباديء املنظمة للخطابات

الرسدية يف جمملها»(.)5

مما أتاح له فرصة دراسة املفاهيم الوظيفية التي

وضعها بروب لكنه أعاد صياغتها «صياغة جديدة

موسومة باالختزال والتجريد الرياضيني»(.)6
حيث أنّه درس ترسيمة بروب الوظائفية للحكايات
اخلرافية ومتكن من استبدال مقولة الوظيفة التي نعتها

غريامس ثم أضاف إليها تصوراته السيميائية الرسدية
والعميقة.

ثاني ًا :النموذج العاميل الغرياميس تنظري ًا:
أ -نسق ًا:

نظر ًا ملا حتمله طروحات غريامس من سعة

وشمولية سيحاول البحث االكتفاء بدراسة البنية
السطحية التي ال يمكن فصلها عن البنية العميقة إ ّ
ال
ألجل دراستها بشكل مكثف .وبام َّ
أن البنية السطحية
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النموذج العاميل الغرياميس نسق ًا وتقنية
تقوم عىل النموذج العاميل الغرياميس َّ
فإن البحث
سيدرس هذا النموذج بوصفه نسق ًا أو ً
ال ،وبوصفه

تقنية ثاني ًا.

َّ
إن الروافد املرجعية التي ذكرها البحث يف

السطور السابقة رِّ
تؤش تعددية جماالت هذه الروافد،
ولعلها كانت سبب ًا يف دفع تفكري غريامس لتأشري

قدرة تطبيق نموذجه العاميل عىل اخلطابات األدبية
وغري األدبية أيض ًا فكان «يريد لنموذجه أن يكون

عاما وشامال قادرا عىل احتواء خمتلف أشكال النشاط
اإلنساين بدء ًا من النصوص االدبية ،انتهاء بأبسط

شكل من أشكال السلوك االنساين»(.)10

كان أول ظهور للنموذج العاميل الغرياميس يف

كتابه(علم الداللة البنيوي) ،واستمر يف إعادة النظر
فيه وتطويره يف كتبه الالحقة :السميولوجيا البنيوية

 ،1966يف املعنى – جتارب سيميائية  ،1970دراسات

يف السميولوجيا الشعرية  ،1972سيميولوجيا
الشعرية  ،1972سيميولوجيا الرسد والنص ،1973

السميولوجيا والعلوم االجتامعية .1976
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البحوث املحكمة
ُيعدُّ النموذج العاميل الغرياميس أحد املكونات

األساسية لطروحات غريامس فيام خيص البنية
السطحية للنص .وقد عدّ ه تشخيص ًا غري تزامني

لعامل األفعال ،ذلك َّ
أن الرسد يقوم عىل الرتاوح
بني االستقرار واحلركة والثبات والتحول يف آن
واحد(.)11

كام يراه غريامس أيض ًا «بنية قارة جامعة حلركات

العالقات بني العوامل باختالف أنواعها»(.)12
وهذه العالقات تبني وجودها يف النص من خالل

التحوالت التي تطرأ عليها َّ
ألن « التحوالت

هي ما يمنح القصة ديناميكيتها وتلوينها القيمي
اخلاص»(.)13

انطلق غريامس يف تصوره للنموذج العاميل من

العوامل ال من األحداث ،وحدد هذا النموذج بوصفه
نسق ًا بثالثة حماور ،ثم ربط كل حمور بثنائية عاملية
حتدده وتكشف فاعليته ،وهذا ما سنجده يف ترسيمة

النموذج العاميل الغرياميس نسق ًا حسب طروحات

غريامس:

د .وجدان توفيق حسني اخلشاب
 .1عالقة الرغبة :ثنائية العامل(الفاعل -

الذات) /العامل املوضوع:

أقام غريامس هذا املحور من خالل العالقة

الرابطة بني العامل الفاعل(الذات) وبني العامل

املوضوع املرغوب فيه ،ليكون “ بؤرة النموذج
العاميل”( )14وهي عالقة ربط تسمح باعتبار هذه
الذات وهذا املوضوع كتواجد سيميائي ألحدمها من

أجل االخر( .)15حيث «ال يوجد حتديد ممكن للذات
إال بوضعها يف عالقة مع موضوع وبالعكس»(.)16
وهذه العالقة هي العنرص احليوي يف النموذج العاميل،

وتستقر يف وضع غائي موافق لعمل القدرة عىل فعل

العامل(الفاعل) يف امتالك املوضوع املرغوب
فيه(.)17

واملشيئة مع ًا «()22
واملجردات والكائنات املؤنسنة
ّ

عوامل يمكن هلا أن تؤدي أفعا ً
ال داخل النص أو
ختضع هلا.

رِّ
يؤش غريامس بإجرائه هذا االنفتاح سعيه

اىل نبذ فكرة الشخصيات يف الرسد لكوهنا فكرة
قديمة ،فالسيمياء الرسدية تبحث عن وسائل ُأخرى

للحديث عن العوامل مثل :الذات واملوضوع ،ا ُملرسل
رسل إليه ،واملساند واملعارض ،وحتلل مراتبهم يف
وا ُمل َ

بنية الرواية وأدوارهم ،وقياس حجم هذه املراتب

وأمهيتها(.)23

اعتمد غريامس عىل مستويني بديلني للشخصية

مها :العامل واملمثل ،فالعامل من وجهة نظره

“مستوى عاميل تتخذ فيه الشخصية مفهوما شموليا

سيحاول البحث التعريف بالعامل أو ً
ال ،ثم

جمردا هيتم باألدوار ،وال هيتم بالذوات املنجزة

بقوله “وحدة تركيبية ذات طابع شكيل ِّ
بغض النظر

صورة فرد يقوم بدور ما يف احلكي ،فهو شخص فاعل

املوضوع من وجهة نظر غريامس الذي حدد العامل
عن أي استغالل داليل أو ايديولوجي”(.)18

إذ ًا عىل مستوى الرسد سيكون العامل وحدة

تركيبية فاعلة داخل الرسد ،أ ّما عىل مستوى االنجاز

فريى غريامس َّ
أن العامل هو الفاعل املبارش الذي
ِ
املرسل ،ويسعى دائ ًام
يتلقى التحفيز من طرف

هلا”( .)24و»مستوى املمثل تتخذ فيه الشخصية
يشارك مع غريه يف حتديد دور عاميل واحد أو عدة

أدوار عاملية»(.)25

أ ّما املوضوع فيشتمل عىل كل املوجودات يف

لكن املرسل
العامل اخلارجي املحيط بالعامل الفاعلَّ ،
يتخيرّ منه موضوع ًا ُي ِّ
شكل موجود ًا قيمي ًا بالنسبة

لتحقيق اليشء املرغوب فيه من ِقبل الطرف االول.

له ،ويشتغل باجتاه احلصول عليه أو اخلالص منه

له ،وقد يكون إنسان ًا أو حيوان ًا أو فكرة»( .)20أو

االتصال واالنفصال عن املوضوع القيمي(.)26

( )19فالعامل الفاعل هو « ما يقوم بالفعل أو خيضع
أدوار ،مفاهيم ،وضعيات تركيبية( .)21أي أنَّه مل
ِ
يكتف بالعامل شخصية إنسانية بل وجد يف «االشياء

باستخدام الفاعل ،وهو ما َعبرَّ َ عنه غريامس بحالتي:
َّ
إن ثنائية العامل الفاعل -العامل  /املوضوع هي

التي تبدأ الفعل ،وتضع له خامتة أيض ًا “ ،إهنا مصدر
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النموذج العاميل الغرياميس نسق ًا وتقنية
له ألنهّ ا تعدّ نقطة االرسال ُ
األوىل ملحفل يتوق اىل إلغاء
حالة ما أو اثباهتا أو خلق حالة جديدة ،وهي هناية من
حيث َّ
أن احلدّ الثاين داخل هذه الفئة يعدّ احلالة التي
ستنتهي اليها احلكاية ،او يستـقـر عليها الفعل الصادر

عن نقطة التوتر االوىل”( .)27إذ ًا دورة فاعلة تسهم

يف بناء النص الرسدي وديمومته.

البحوث املحكمة
ِ
ِ
املرسل إليه
املرسل
ب -العقد الرتخييص :خيرب

باملوافقة أو الرفض اختياري ًا ،ويف هذه احلالة يعزم

تلقائي ًا عىل اإلنجاز.

ت -العقد االئتامين :يقوم املرسل بفعل إقناعي،

حتى وإن كان هذا الفعل كاذب ًا ،وقد يقبل املرسل

إليه رسالة املرسل وال يشك يف صحتها ،وقد يكشف

 .2عالقة االتصال(التواصل أو االبالغ)

حيلته(.)30

ثنائية العامل ِ
املرسل إليه :ينهض
املرسل  /العامل َ

من خالله سلطة عىل املرسل إليه ،وهذا عندما يبلغه

أي الراغب يف املوضوع القيمة الذي يود احلصول

وتتحول من قطب اىل اخر”( .)31وهذا ما حيصل يف

واالنفصال:

هذا املحور عىل العالقة التي تنشأ بني العامل المُ ِ
رسل

رسل إليه،
عليه أو ر ّبام االنفصال عنه ،وبني العامل ا ُمل َ
الذي سيقوم بإنجاز املهمة .وبذلك يتجلىّ دور ا ُمل ِ
رسل

يف إقناع العامل بالبحث عن موضوع القيمة ،كام يقدِّ م
املسار الرسدي باعتباره فاع ً
ال تأويلي ًا(.)28

نالحظ َّ
أن “املرسل حيتل موقعا فوقيا يامرس

اقتداره الكيفي او يبلغه جمموعة من القيم التي تنتقل
حالة العقد االجباري.

 .3عالقة الرصاع :ثنائية العامل املساعد(املساند)

 /العامل املعارض(املعيق):

هذه هي العالقة الثالثة التي طرحها غريامس يف

يشتغل ِ
املرسل باجتاه صبغ املوضوع بصغبة قيمية

نسقية نموذجه العاميل ،وأشار يف طروحاته اىل أنهَّ ا

يتكون احلافز أو الدافع جتاهه ،وقد يتجه
وبذلك
ّ

أ -العامل املساعد “إذ يتدخل لتقديم يد

اجيابية إذا كان املوضوع املرغوب يتطلب القيام به،
اىل اعتامد “ اسلويب الذم واملدح يف حالة ما إذا كان
املطلوب دفع ا ُملح َّفز للقيام بعمل ما مقابل ختليه عن

اخر”(.)29

ِ
واملرسل إليه اتفاق ًا ما حول
املرسل
وقد يعقد
َ

قيمة األشياء التي يتبادلوهنا ،وهلذا صنَّـف غريامس
العقود اىل ثالثة أنواع هي:

أ -العقد االجباري :يوجه املرسل أمر ًا للمرسل

إليه حيث يرغم ِ
املرسل إليه بقبول هذا األمر.
املرسل َ
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تعتمد عىل عاملني:

العون له ،بغية حتقيق مرشوعه العميل وإصابة هدفه

املنشود”(.)32

ب -العامل املعارض :خيلق “مجلة من العوائق

املعرقلة التصاله بموضوع القيمة املرغوب فيه(.)33

وترتبط وظائف هذين العاملني بموضوع

القيمة املرغوب فيه ارتباط ًا مبارش ًا حيث “ تتأسس

العالقة يف تقابل هذا الثنائي عىل وجود جمموعتني من
الوظائف ،تقوم املجموعة االوىل(املساعد) عىل تقديم

د .وجدان توفيق حسني اخلشاب
املساعدة بالعمل يف اجتاه عالقة الرغبة أو بتسهيل أمر

يف حكاية معطاة»(.)38

خلق العوائق للحؤول دون حتقق الرغبة أو حصول

مبدئي حيدد نمط تداول املوضوعات داخل املساحة

التواصل فيام تعمل املجموعة الثانية(املعارض) عىل
التواصل ولذلك تنشأ بينهام عالقة تعارض”(.)34

تنتج عن عالقة الرصاع حالتان :إ ّما منع حصول

عالقتي الرغبة والتواصل ،وإ ّما العمل عىل حتقيقهام،
ويتعارض فيها املساعد واملعارض ،إذ يقف املساعد

مع الذات املمثلة لفاعل االنجاز ،واملعارض يقف

ضدها(.)35

ب -النموذج العاميل الغرياميس تقني ًة:

ويتحدد الربنامج الرسدي إ ّما من خالل تعاقد

النصية الفاصلة بني حلظتي البداية والنهاية ،وإ ّما من
ّ
خالل ارساء قواعد بنية سجالية تضع عىل مرسح
األحداث ذاتني تتصارعان من أجل احلصول عىل

املوضوع نفسه(.)39

ويتضمن الربنامج الرسدي أربع مراحل أو

حمطات أساسية متكاملة ومتضافرة سببي ًا ومنطقي ًا

وهي:

التحفيز(التحريك)

والكفاءة

األهلية)

بعد أن عرض البحث النموذج العاميل وبنيته

واالنجاز والتقويم(اجلزاء) ،كام يتكون من ثالثة

نسق ًا ،سيعرض هذا النموذج بوصفه تقنية .ومن

الفاعل واملرسل ،واختبار رئيس حيصل فيه الرصاع

السطحية التي قامت عىل العالقات الثالث بوصفها

وجهة نظر غريامس َّ
فإن حتققه يتخذ من الربنامج
الرسدي منطلق ًا ،فام هو الربنامج الرسدي أو املراحل

الرسدية؟

اختبارات :اختبار ترشيحي(تأهييل) يدور حول

الفاصل بني الفاعل اإلجرائي(املساند) والفاعل
املضاد(املعارض) ،واالختبار التمجيدي(النهائي)

تقع خالله معرفة البطل احلقيقي ومكافأته(.)40

يشري غريامس اىل َّ
أن الربنامج الرسدي “مفهوم

حيصل االختبار التأهييل يف مرحلة األهلية من

والتعقيدات الشكلية املختلفة”( .)36وهذه نظرة

الفعل وقدرة الفعل وارادة الفعل ،ويقوم هبا الفاعل

إجرائي بسيط قابل مع ذلك لكل التمطيطات
عامة .أ ّما من حيث التخصيص َّ
فإن الربنامج الرسدي
فعل تقوم به ذات ما لتغيري حاهلا أو تغيري حال

تعود اىل ذات ُأخرى ،أي أنّه مجلة من االنجازات

خالل أربع صيغ للفعل هي :وجود الفعل ومعرفة
اإلجرائي ،كام سيكون عىل هذا الفاعل اجتياز

االختبار الرئييس يف مرحلة اإلنجاز ،أ ّما اختباره

النهائي فسيؤديه يف مرحلة اجلزاء.

من خالل اشتغاله بالنموذج العاميل ّأكـد غريامس

معينة( .)37وال تقوم
التي هتدف اىل تغيري حال ّ
هذه االنجازات إ ّ
ال عىل «تتابع احلاالت وحتوالهتا

عىل َّ
أن الربنامج الرسدي ينقسم عىل نوعني ،مها:

وحتوهلا ،إنه التحقيق اخلصويص للمقطوعة الرسدية

التحوالت والوظائف أو امللفوظات الرسدية التي

املتسلسلة عىل أساس العالقة بني الفاعل واملوضوع

 .1الربنامج الرسدي البسيط :يتضمن جمموع
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النموذج العاميل الغرياميس نسق ًا وتقنية
تنتقل بالفاعل األسايس من حالة بدئية اىل حالة

هنائية وذلك عرب مروره باالختبارات الثالثة :التأهييل
والرئييس والنهائي.

البحوث املحكمة
( .)41وهبذا يكون النص املدروس هو َمن حيدد نوع
الربنامج إن كان بسيط ًا أو ّ
مركب ًا.

يتحقق النموذج العاميل بوصفه تقنية من خالل

 .2الربنامج الرسدي ّ
يتحول الربنامج
املركب:
ّ
الرسدي البسيط اىل مركب عند ادماج فاعل ٍ
ثان يبحث

مراحل هي :التحريك واألهلية واإلنجاز واجلزاء،

عن موضوع آخر بحيث يدخل يف رصاع معه ،وهذا

ِّ
سنوضحها يف الرتسيمة التالية:
املعطيات

عن نفس املوضوع الذي يبحث عنه الفاعل األول ،أو

هو ما أطلق عليه غريامس(مضاعفة املرشوع الرسدي)
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الربنامج الرسدي ،ويرتبط الربنامج بدوره بأربع
وتتفرع عن كل مرحلة من هذه املراحل مجلة من

د .وجدان توفيق حسني اخلشاب
أ -التحريك(التحفيز):

يشري ميشال اريفيه اىل َّ
أن التحريك هو “حلظة

احلسم االيديولوجي او هو االختبار يف خطوطه

العامة قبل أن تعمل احلركة الرسدية عىل ختصيصه
وحتديد معامله من خالل حتديد الوضعيات االنسانية

يتحول
اخلاصة”( .)42وعندما حتدده احلركة الرسدية ّ

اىل «فعل إقناعي بالدرجة االوىل أي أن املرسل

حيمل الذات(الفاعل) عىل تبني مرشوع معطى
وتنفيذه»( .)43أي يتم خالل مرحلة التحريك اقناع
العامل الذات من قبل املرسل بالبحث عن موضوع

القيمة ،إن هذا التحفيز داخل البعد الذهني جيعل منه
مرحلة رسدية سابقة عىل الفعل احلدثي ،حترص املعنى

وحتدده يف الوقت نفسه(.)44

يتمفصل التحريك يف فعلني أساسيني :فعل

إقناعي يقوم به املرسل ،وفعل تأوييل تقوم به

الذات( .)45وهنا ال بدَّ لنا من تأشري الفرق بني

الفعل والتحريك ،حيث َّ
أن «الفعل يتميز بكونه
نشاطا يامرسه اإلنسان عىل الطبيعة» و» التحريك
يتميز بكونه نشاطا يامرسه االنسان جتاه اخيه االنسان،
هبدف الدفع به اىل القيام بإنجاز ما»( .)46فالتحريك
يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا باإلنجاز ،وال إنجاز من دون

حتريك حسب طروحات غريامس.
ب -األهلية:

االنجاز من قبل الفاعل اإلجرائي ألنهّ ا « ذلك اليشء
الذي يدفع للفعل»( .)48كام أنهّ ا يف الوقت ذاته ّ
متكن

الفاعل اإلجرائي من القيام بالفعل َّ
ألن «فعل الفاعل

دليل عىل مقدرته»(.)49

تشرتط مرحلة التأهيل عىل الفاعل رشطني

أساسني عليه أن يسعى للحصول عليهام فيكتسب
بذلك صفة التأهيل ،مها:

 .1أن يسعى لتحقيق برنامج رسدي حمني وليس

حمقق ًا.

 .2أن يتوفر عىل صيغ لتحقيق برناجمه

الرسدي(.)50

فتحقيق هذا الفاعل لإلنجاز الرئييس متوقف

عىل مدى توفره ملجموع الصيغ املتعلقة باألهلية،
والتي حددها غريامس باآليت“ :معرفة الفعل ،قدرة

الفعل ،ارادة الفعل ،وجوب الفعل”()51
ج -اإلنجاز:

هو فعل يؤدي اىل احلصول عىل املوضوع ،وهو

أحد االطوار االساسية يف سلسة تدرج عنارص البنية
الرسدية املتامسكة التي تنتظم فيها الربامج الرسدية
حيث تلعب الطاقات التي يمتلكها الفاعل دورها

يف ادارة الرصاع وحتقيق الفعل( .)52وعندما يتحقق

الفعل سيحصل عىل موضوع القيمة.

يعدُّ االنجاز حمور الربنامج الرسدي ففي

هي املرحلة الثانية من مراحل الربنامج الرسدي،

غيابه ينتفي حدوثه ،إنَّه نواته التي تعمل بداخلها

الربنامج الرسدي بتوفر الظروف الالزمة لتحقيق

غري ما كانت عليه قب ً
ال ،ومنه جاءت تسميته بفعل

وهتدف اىل إبراز “كينونة الفعل”( .)47أي تنفيذ

العمليات(األفعال) ،فتتحول األحوال واملاهيات اىل
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النموذج العاميل الغرياميس نسق ًا وتقنية

البحوث املحكمة

التحول يتحقق عرب نوعني من
الكينونة( .)53وهذا
ّ

بوصفه عام ً
ال مه ًام يف حتقيق الربنامج الرسدي.

متر هبا العوامل،
التي تشتغل باجتاه حتديد احلاالت التي ّ

يف مرحلة األهلية ،واالختبار الرئييس يف مرحلة

امللفوظات الرسدية ،النوع األول هو ملفوظات احلالة
والثاين هو ملفوظات الفعل التي تقوم بتحديد أشكال

التحول ،وهذان النوعان من امللفوظات « ليسا سوى
ّ
متثيالت منطقية داللية لألفعال وللحاالت»(.)54

ستحقق احلاالت واألفعال مع ًا االختبار الرئييس

الذي سيخوضه فاعل االنجاز يف سبيل إحداث
التحول الذي سيكون إ ّما باجتاه حتقيق االتصال مع
ّ

املوضوع القيمة ،أو باجتاه االنفصال عنه ،حيث َّ
أن

“االنفصال يمكن أن يتمثل يف الفقدان او املوت وحتى
يف التخيل او مغادرة املكان اما االتصال فيمكن ان

يتمثل يف الفوز بيشء مادي كاملال او معنوي كالنجاح
وحتى يف النهب او العودة اىل املوطن”(.)55
د – اجلزاء:

هي املرحلة الرسدية النهائية داخل املسار

التوليدي ،إنّه احللقة الرابعة داخل اخلطاطة
الرسدية(الربنامج الرسدي) ونقطة هنايتها ،ويف
هذا اإلطار جيب النظر اىل اجلزاء باعتباره حكام عىل
األفعال التي يتم انجازها من احلالة البدئية اىل احلالة

النهائية( .)56فاجلزاء هنا سيكون بمثابة إصدار
حكم يقدمه املرسل لفاعل االنجاز ،وهبذا ترتبط
مرحلة اجلزاء بمرحلة اإلنجاز ،كام ترتبط أيض ًا
بمرحلة التحريك « مادام التحريك واجلزاء كالمها

يتميز بحضور مكثف للمرسل»( )57ويف الوقت
ذاته سيكون احلضور للفاعل اإلجرائي مكثّف ًا أيض ًا
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وبام َّ
أن الفاعل اإلجرائي اجتاز االختبار التأهييل

اإلنجاز ،فإنّه سيدخل االختبار النهائي يف مرحلة
اجلزاء ،وبذلك سيكون املرسل مستعد ًا إلصدار

حكمه وإعالن جزائه لفاعل اإلنجاز.

ثالث ًا :النموذج العاميل الغرياميس تطبيق ًا:

يشري روالن بارت اىل َّ
أن املقطع هو “أفضل

فضاء ممكن ،حيث يمكن معاينة املعاين”( .)58ومن
هذه الفكرة اختذ غريامس طريقه يف وضع معايري
لتقطيع النصوص املدروسة سيميائي ًا َّ
ألن التقطيع

عملية إجرائية مهمة ،فكل مقطع رسدي قادر أن
يكون لوحده حكاية مستقلة بذاهتا( .)59ويشري
عبد احلميد بورايو اىل َّ
أن املقطوعة هي «جمموعة من
املتتاليات ختضع ألشكال خمتلفة من العالقات ،فهي

بنية متكاملة ،وتعد الوحدة احلقيقية ملحتوى القصة

عىل املستوى الداليل ،وهي تتمتع بحرية نسبية يف

ارتباطها بغريها من املقطوعات»(.)60

حني طرح غريامس فكرة تقطيع النص اىل

مقطوعات كان ال ُبدَّ له أن حيدد معايري هذا التقطيع
بحيث يسهم يف إجالء دالالته ،فحددها بالفضاءات

النصية ،والتيامت املتتالية يف تناسل خطاب النص
واملكونات اخلطابية املختلفة ،وكل ما من شأنه أن

يطأ داللة اخلطاب ،وخيلق آثار معنى يسهم متضافر ًا

يف بناء داللة النص( .)61وأسهم مجيل محداوي
يف تفصيل املعايري السيميائية التي يعتمد الباحثون

د .وجدان توفيق حسني اخلشاب
عليها يف حتليل النصوصَّ ،
لعل أمهها املعيار العاميل
أو الفاعيل(.)62

ٍ
أساسية هي سلطوية
هنضت القصة عىل ثيمة

امللك وسوء أخالقه  ،ومعاندته للقدر  ،وجلوئه اىل
القتل لتحقيق هدفه يف احلصول عىل وريث لعرشه

لكن القدر سيتحقق – رغم
وعرش آبائه وأجداده َّ ،

أفعال امللك – وسيجتمع نصفا التفاحة ( سامل ابن
احلطاب وجلنار ابنة امللك ) ليمتلكا العرش واملستقبل

والورثة أيض ًا  ،ويموت امللك مصدوم ًا بسبب فشل

خمططاته .ولتوضيح مسارات هذه الثيمة سيلجأ
البحث اىل تقطيع حكاية امللك واحلطاب والتفاحة
اىل [ ]3مقاطع أوهلا املقطع االستهاليل يليه الوسطي

ثم اخلتامي ،ملا يف هذا النوع من التقطيع من فائدة يف
َّ

الكشف عن معطيات النموذج العاميل الغرياميس.

املقطع االستهاليل :يف هذا املقطع هييء الراوي

لعامله احلكائي يف وضعيته البدئية من خالل ما يقدمه
من مقدمات .يف حكاية امللك واحلطاب والتفاحة

يكشف هذا املقطع عن استهالل حكائي متهيدي يبدأ
من مجلة “يف غابر العصور امللكية”(.)63

الثاين :تس ُّلم ابنه تيهان مقاليد ُ
احلكم ،ورغم

زواجاته املتعددة فإنَّه مل ُيرزق بوريث.

الثالث :وزيره أبو النور مل ُيرزق بأوالد أيض ًا.

املقطع الوسطي :يم ِّثل هذا املقطع الوضعية الثانية

تفحصه وجده البحث أطول
للنص احلكائي ،وعند ّ

كتابي ًا من املقطعني االستهاليل واخلتامي ،ملا فيه من

معطيات وحتوالت.

يكشف تطبيق النموذج العاميل الغرياميس يف بنيته

السطحية ومن حيث كونه نسق ًا عن أول عالقة يف هذا
النموذج وهي عالقة الرغبة التي تعتمل يف نفس امللك

تيهان وتتمثّل يف(احلصول عىل وريث لعرشه) ،حيث

انّه “ تزوج من امرية ثانية وثالثة ورابعة ،وترسى أيضا
باجلواري احلسان واملالح من الباكرات والثيبات،
وحتى أمهات االوالد”(.)65

ولك ّنه مع ِّ
كل ذلك مل ُيرزق بمن يرثه “ومن دون

الولد أو البنت سوف يذهب العرش وخيرج عن
سلسلة آبائه واجداده امللوك العظام”(.)66

إذ ًا املوضوع القيمة املرغوب به من ِقبل امللك

هو احلصول عىل الوريث .والفاعل هو القدر الذي

وينتهي بجملة “وأصبح املوضوع نسيا

حرمه من الوريث ،وامللك يف هذا املقطع ُم ِ
لكن
رسلَّ ،

وبام َّ
أن غريامس طرح أمهية حتديد عنوان املقطع

وليست اتصا ً
ال بداللة عدم حصوله عىل الوريث،

عنوان ًا هو(ال وريث للملك)َّ ،أما موضوعه فينقسم

موضوع الرغبة .ونالحظ هنا َّ
أن عالقة الرصاع ال

منسيا”(.)64

وموضوعه عند تقطيع النصَّ ،
فإن البحث يقرتح له

عىل [ ]3أقسام هي:

األول :موت امللك أبجر.

النتيجة بني امللك وموضوعه القيمة ظ ًلت انفصا ً
ال
فهن زوجاته اللوايت فشلن يف حتقيق
أ ّما املرسل إليه َّ

جلية يف القصة بل يمكن استجالؤها من خالل
تظهر ّ
سلوكية الفاعل(امللك) برصاعه مع ذاته رصاع ًا
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داخلي ًا مل تُعلن عنه امللفوظات بل كشفته حاالت

السطحية هلذه القصة باجتاه الكشف عن التحوالت

إن القدر بوصفه فاع ً
َّ
ال يف هذه القصة سيؤدي

مرسل إليه ،أو مساعد
فاملرسل يمكن أن
يتحول اىل َ
ّ

الزواج املتكررة.

أيض ًا دور املعارض الذي يمنع امللك من احلصول
عىل موضوعه القيمة ،ويمكننا تأكيد ذلك من
خالل ملفوظات امللك التي أشار فيها اىل زواجه
من الباكرات والثيبات ُ
وأمهات األوالد دون فائدة.

هذا عىل مستوى النسقَّ ،أما عىل مستوى التقنية َّ
فإن
التحريك بوصفه أول مرحلة من مراحل الربنامج

الرسدي يمكنه التحقق من خالل ملفوظات رسدية

تقدِّ مها جارية امللك سمر البارعة يف رواية القصص

حيث قالت “ أحدثك عن الكاهن والعراف كهالن
بن عجالن ذي القصص اخليالية واخلرافات العجيبة
صاحب العرافة والكهانة والسحر العجيب الذي

أذهل اململكة بأفعاله وأقواله”( .)67إذ ًا أ ّدت
ِ
مرس ً
اجلارية سمر فع ً
ال
ال اقناعي ًا للملك بوصفها

أثار انتباه امللك اىل حديثها بل واستزاد منه ،و»بقي

جالس ًا يف جملسه عىل غري العادة متحريا ومفكرا بأمر
هذا الكاهن وما يستطيع من أفعال حتري عقول ذوي

األلباب»(.)68

استقر رأي امللك عىل رؤية الكاهن صباح ًا ،وهبذا
َّ

التي ستطرأ عىل العوامل من حيث تبادل األدوار،

أو معارض وبالعكس ،وهبذا متتلك بنية القصة شبكة
عالئقية ختدم النموذج العاميل الغرياميس وتثريه.

يكشف امللفوظ الرسدي للراوي َّ
أن امللك أمر

قائد جيشه بإحضار الكاهن كهالن يف احلال وهبذا
ِ
مرس ً
مرس ً
ال إليه ،وقائد
يكون امللك
ال ،والكاهن َ
اجليش هو الفاعل ،واملوضوع حدده امللك بملفوظه

عند حضور الكاهن “أطلب منك أن جتد يل احلل

يف انجاب الولد!!َّ .)69(”..
إن امللك بام يملكه من

سلطة عىل رعيته يتحقق له ما يأمر به ،وهذه السلطة
بدت كافية إلقناع الكاهن بمساعدته يف احلصول

عىل موضوع القيمة املتمثل بالوريث ودون معارضة،
وهذا ما حتقق حني أعلن الكاهن ملفوظه «أهيا امللك

الرشيد واحلاكم السديد ،واملعظم الكبري عبدك
وخادمك كهالن بن عجالن بني يديك ويف طاعتك

فأمرين بام تريد»(.)70

تساعد عملية تبادل األدوار بني العوامل عىل

إخراج النص من حالة اجلمود اىل حالة احلركة

والتبدّ ل ،وهذا ما سنجده يف ملفوظ الكاهن “دعني

حتول أدوار امللك بني أن يكون ِ
مرس ً
ال
ستعرض القصة ّ

أرضب بالتخت والرمل وأنظر اىل طالعك يف هذه

والكاهن بحضوره وقدراته العجيبة وملفوظاته

حتول عرب ملفوظه
ويرس قلبك!! .)71(”..حني ّ
الرسدي اىل ِ
املرسل إليه،
مرسل ،وأخذ امللك دور
َ

مرسل إليه ،وسيشري البحث اىل ذلك يف مواضعه.
أو َ
مرسل إليه ومساعد
سيتناوب عىل تأدية دورين مهاَ :

للملك يف هذا اجلزء من القصة .إذ ًا تشتغل البنية
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اللحظة وأخربك بحل يزيح مهك وغمك ويفرح

واملوضوع اجلزئي هنا معرفة طالع امللك للوصول اىل

د .وجدان توفيق حسني اخلشاب
املوضوع القيمي األساس(احلصول عىل وريث) .إذ ًا

أزوج ولدي االمري او ابنتي االمرية من ابنة أو ابن

ويطلب مساعدة الكاهن لالتصال به واحلصول عليه،

وبام َّ
أن حالة التحريك يف الربنامج الرسدي

امللك ال يزال يف حالة انفصال عن موضوعه القيمي،

فإذا كان تعدد الزوجات مل ينجح فلر َّبام ينجح الكاهن.
ويستمر الكاهن يف تأدية دور ِ
املرسل ،يقابله امللك

املرسل إليه حني خيربه“ :يوجد يف أقىص املدينة
يف دور َ

رجل حطاب فقري”( .)72ويذكر له اسمه(محدان بن

سعدان) ،ومل ُيرزق ٍ
بولد أيض ًا .وهييء الكاهن برناجم ًا
رسدي ًا للحطاب وللملك أيض ًا ،بحيث يتشاركان يف
تأديته ليحصال عىل ولد هو موضوع قيمة ليس للملك

فقط بل وللحطاب أيض ًا .ويكشف امللفوظ الرسدي

للكاهن عن الوسيلة الكفيلة بتحقيق اهلدف حني خيرب
امللك بوجود « شجرة تفاح كبرية جد ًا وكثرية األوراق

وهي مثمرة دوما دون انقطاع!!.)73(»..

احلطاب!!.)76(”..

فإن امللك يقدِّ م بدي ً
تعتمد عىل االقناع َّ
ال للحطاب

هو الوزير أبو النور ،فاقرتح أن ين ِّفذ الوزير الربنامج
الرسدي ،وجيلب التفاحة بد ً
ال من احلطاب ،وبالتايل

لكن الكاهن هو اآلخر يلعب
سيقبل بزواج ولدهيامَّ ،
دور املعارض هلذا االقرتاح ،مشري ًا اىل َّ
أن القدر قد

َ
حك َم ،وحكمه نافذ ال حمالة ،وبدونه لن يكون له
وريث ًا .هنا يرهن امللك موافقته برشط قاتل حيث
أخربه بأنَّه سيصلبه عىل شجرة وسط املدينة ،ويقطع

يديه ورجليه ،وجيعله أمثولة للناس إن مل تتحقق

مقولته الرسدية.

ما نالحظه يف هذا اجلزء من املقطع الوسطي َّ
أن

وعىل احلطاب أن يقطف منها تفاحة واحدة

الفعل اإلقناعي كان صعب ًا َّ
املرسل إليه(امللك)
ألن
َ

التفاحة اىل نصفني فتأكل أنت أهيا امللك نصفا ويأكل

واملرسل إليه مع ًا ،ويرفض فكرة
فيؤدي دور املعارض
َ

فقط ويأيت هبا “ ،وعند مثوله أمامك جيب أن تقطع
احلطاب النصف الثاين وبعدها واقع زوجتك امللكة

واحلطاب يواقع زوجته فتحمل زوجتك وحتمل

زوجة احلطاب!!( ..)74ومل ينته األمر هنا بل ستكون

هناك نتيجة حمتومة تتمثّل يف زواج البنت والولد ألنهّ ام
«نتاج التفاحة التي قسمت اىل نصفني فالبد لقسميهام
أن يتحدا وجيتمعا من جديد!!(..)75

يدخل بعالقة رصاع هادئ مع الكاهن بوصفه ِ
مرس ً
ال،
هذا النوع من الزواج غري الالئق بمكانته ،وباملقابل
هو راغب بالتفاحة بوصفها موضوع ًا قيمي ًا جزئي ًا

سيوصله بالتايل اىل املوضوع القيمي األساس الذي

يرغب به وهو(الوريث).

سيشهد اجلزء التايل من املقطع الوسطي استمرار

ِ
املرسل معتمد ًا عىل سلطته التي تأمر
امللك بدور

إن الكاهن بوصفه مرس ً
َّ
وحمرك ًا البدَّ له من
ال
ِّ

فتطاع ،فعند حضور احلطاب اىل قاعة العرش أمره

ِّ
يؤكده ملفوظه الرسدي “يصعب عيل كملك أن

ويتحول الكاهن أيض ًا اىل مرسل ٍ
ثان،
يقوله”(.)77
ّ

اقناع امللك هبذا الزواج ،ولكنه يرفضه ،وهذا ما

امللك بأن “يسمع ما سيحدثه الكاهن وأن ينفذ كل ما
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واحلطاب هو املرسل إليه ،والقناعة جيب أن حترض

مما سيسمح باالنتقال اىل املرحلة الثالثة من مراحل

الذي عرضه عليه الكاهن ،ولكن هل يمتلك احلطاب

هذا الربنامج ألنّه يشتغل باجتاه حتويل احلاالت اىل

فتوىل احلطاب مسؤولية الربنامج الرسدي
جرب ًاّ ،
األهلية ألداء هذه املهمة؟

الربنامج الرسدي وهي االنجاز ،واالنجاز هو جوهر
افعال إجرائية ،وتتمثل احلاالت بامللفوظات التي

سيحاول البحث وضع جواب لسؤاله معتمد ًا

جرى تبادهلا يف قاعة العرش بني امللك والكاهن ثم

من مراحل الربنامج الرسديَّ ،
وأن حتققها يعتمد عىل

ستحول ملفوظات احلالة اىل ملفوظات
جللب التفاحة
ّ

أقـره غريامس من َّ
أن األهلية هي املرحلة الثانية
عىل ما ّ
[ ]4صيغ للفعل هي:

لكن األهلية التي يملكها احلطاب واستعداه
احلطابَّ ،
أفعال ،وبذلك سيأخذ احلطاب دور فاعل اإلنجاز

 .1وجود الفعل :يتمثّل وجود الفعل يف هذا اجلزء

بعد أن كان يؤدي دور املرسل إليه .ويبدأ هذا الدور

زمن الوصول إليها “ ثالث ليال وهنار”(.)78

وشد الرحال”( .)84اىل شجرة التفاح ،للحصول

من املقطع الوسطي بالذهاب اىل منطقة بعيدة يستغرق
واجتاهها «من جهة رشوق الشمس»( .)79وصفتها

تتمثّل يف وجود غدير ماء وسط الصحراء ،حتيطه
بعض الشجريات ،وشجرة تفاح كبرية جد ًا.

من امللفوظ الذي يعلن َّ
أن احلطاب “ لبى أمر امللك

ِ
سيحد ُث
عىل التفاحة وجلبها اىل امللك ،وهذا بالتايل
حتو ً
ال اتصالي ًا بعد أن كان موضوع ًا انفصالي ًا ،قبل
ّ
احلصول عىل التفاحة ،وهبذا أيض ًا يتحقق اإلنجاز

 .2معرفة الفعل :أن جيلب احلطاب “ تفاحة

املحول الذي يمثّل االختبار الرئييس يف الوقت نفسه.
ّ

 .3قدرة الفعل :أشار النص من خالل ملفوظات

بالربنامج الرسدي من الوقوف عند املرحلة األخرية

بقوته اجلسمية يف قطع األشجار وتقطيعها اىل

بتقييم واصدار حكم عىل األفعال التي حققها فاعل

إذ ًا هو قادر عىل األداء..

احلطاب َّ
فإن امللك من واجبه أن يقدم اجلزاء والتقييم

واحدة فقط ال غري”(.)80

ِ
مرس ً
ال اىل َّ
أن احلطاب “يعمل
الكاهن بوصفه

حطب”( .)81و«كان احلطاب رج ً
ال شجاع ًا»()82

ال ُبدَّ لنا ونحن نستكشف املراحل اخلاصة

هلذا الربنامج وهي اجلزاء أو احلكم ،حيث يقوم ِ
املرسل

أن ِ
اإلنجاز ،وبام َّ
املرسل هو امللك ،وفاعل االنجاز هو

 .4ارادة الفعل :بام َّ
أن احلطاب يمتلك قناعة أولية

للحطاب ألنّه جلب له التفاحة ،ولكننا ال نجد ملفوظ ًا

فإن ارادة الفعل ستكون موجودة ،وبالتايل َّ
َّ
فإن

االجيايب ،بل نجده يسلك سلوك ًا سلبي ًا جتاه احلطاب

يكون قد اكتمل باكتامل هذه الصيغ الفعلية األربع،

من يأكل نصف التفاحة خوف ًا من أن يكون هناك ما

َّ
بأن “ أمر امللك واجب التنفيذ”(.)83

األهلية ستكون متحققة ،وكذلك االختبار التأهييل
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رسدي ًا للملك يؤرش منح احلطاب أي نوع من اجلزاء
يبدأ باخلوف والشك حيث رفض “ أن يكون هو أول

د .وجدان توفيق حسني اخلشاب
يرضه منها لغرابة شكلها وكرب حجمها وامللك ايضا

القدر له ،وسيجعل منه الحق ًا فاعل اإلنجازَّ ،
ألن

اتفاقا بينهام!!( ..)85إذ ًا اجلزاء األول الذي منحه

واكتشافه للحالة مل يكن مقصود ًا من ِقبله ،وال من

كان خياف ويشك يف الكاهن واحلطاب فلعل هناك
ّ
الشك فيه ،ومل يكتف بذلك بل إنّه
امللك للحطاب هو
بدأ يقلق حني ظهرت عالمات احلمل عىل زوجته َّ
ألن

الكربياء امللكي والروح األنانية ال تسمح له بتزويج
وريثه من ابن أو ابنة احلطاب « فقرر يف نفسه أمر
خطريا جدا بحق احلطاب وزوجته املسكينة!!(..)86

ون ّفـذ هذا القرار حني دخلت زوجته وزوجة احلطاب

يف الشهر التاسع من احلمل ،فذهب اىل بيت احلطاب
و « أمر القائد واجلنود باقتحام منزل احلطاب وقتل
احلطاب وزوجته املسكينة»( .)87و«قام أحد اجلنود
ببقر بطن زوجة احلطاب بالسيف»( .)88إذ ًا اجلزاء

الثاين الذي قدّ مه املرسل(امللك) لفاعل اإلنجاز هو
الغدر به وقتله وزوجته أيض ًا ،وهبذا سينتهي الربنامج

لكن القصة مل ِ
تنته ،بل سيبدأ إنجاز
الرسدي للحطاب َّ
جديد لفاعل آخر هو الوزير أبو النور ،وقد الحظنا

َّ
املرسل
أن الوزير كان مكتفي ًا بأداء دور املرسل أو
َ
لكن الراوي يمنحه
إليه ألنّه تابع ين ِّفـذ إرادة امللكَّ ،
دور فاعلٍ يسهم يف حتقيق ما قاله الكاهن للملك،
وحراسه
يبدأ هذا الدور حني خرج الوزير وزوجته
ّ
وخدمه قاصد ًا إحدى مدن اململكة ،وكان منزل
احلطاب يف طريقه ،وعند دخوله إليه اكتشف فعلة
امللك يف قتل احلطاب وزوجته املبقورة البطن «ووجد

اىل جنبها ولدها وهو يتحرك خارج بطن أمه»(.)89

إذ ًا يمكننا أن نعدَّ الوزير من ّفـذ ًا لربنامج رسدي أعدّ ه

سفره يف ذات يوم القتل ،ومروره ببيت احلطاب،
ِقبل أحد عوامل القصة ،بل جاء بفعل القدر بوصفه
مرس ً
ال ،فالتحريك حصل بسبب سفره ومروره ببيت
تكون بفعل رؤيته للظلم
احلطاب ،والفعل اإلقناعي ّ

الذي وقع عىل احلطاب وزوجته بقتلهام ،وطفلهام

الذي مل يمت.

متثّل األهلية املرحلة الثانية من الربنامج الرسدي

للوزير ،وال تتحقق هذه األهلية إال من خالل حتقق
[ ]4صيغ للفعل هي:

 .1وجود الفعل :يتمثّل برضورة انقاذ الطفل من

املوت.

 .2معرفة الفعل :بام َّ
أن فعل االنقاذ مقرر من ِقبل

الوزير فال بدَّ له من القيام بمجموعة أفعال لتحقيق
هذا االنقاذ.

 .3قدرة الفعلَّ :
سيد
ألن كتامن أمر الطفل هو ّ

املوقف بني الوزير ومرافقيه ،والسفر اىل مدينة ُأخرى
حاصل َّ
فإن القدرة عىل الفعل حاصلة.

 .4ارادة الفعلَّ :
إن صفات الوزير التي عبرَّ َ

عنها امللفوظ الرسدي للراوي رِّ
تؤش أنّه كان “غاية
يف األخالق الفاضلة والروح الطيبة والصفات
احلميدة”( .)90فهذه الصفات كفيلة بتفعيل إرادة

الفعل املتمثلة بإنقاذ الطفل ،وبذلك يكون الفاعل
اإلجرائي(الوزير) قد اجتاز االختبار التأهييل بنجاح.

ُي ِّ
شكل اجتياز االختبار التأهييل مرحلة سابقة
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البحوث املحكمة

هتيء للمرحلة الالحقة وهي اإلنجاز الذي يعتمد

يبدأ هذا املقطع من مجلة “وبعد ميض أيام

وملفوظات احلالة ،حيث نجد َّ
أن ملفوظات الفعل

كهالن”( .)92وينتهي بجملة «وعاشوا يف

عىل امللفوظات الرسدية بنوعيها :ملفوظات الفعل

جتسدت بام ورد يف هذا املقطع عن قيام الوزير “بقطع
ّ
احلبل الرسي للطفل ولفه يف قطعة من القامش وأعطاه

اىل جواري زوجته لتنظيفه وإرضاعه”( .)91كام

أمر بدفن جثتي احلطاب وزوجته ،وأطلق عليه اسم
سامل ،وهبذا أصبح فاعل اإلنجازَّ .أما ملفوظات احلالة

واحلراس
املوجهة اىل اجلواري
فهي ملفوظات الوزير ّ
ّ
مرس ً
حتولت احلاالت اىل
بوصفهم َ
ال إليهم ،وبذلك ّ
التحول االتصايل
أفعال إجرائية حمققة ،وحتقق أيض ًا
ّ
بني الوزير وبني الطفل بوصفه موضوع ًا قيمة يف هذه
التحول االتصايل أيض ًا
املرحلة .واستكمل الوزير
ّ
بأفعال إجرائية حلامية حياة الطفل ،فعهد إليها برتبية

الطفل ،ثم أشاع خرب محل زوجته يف املدينة ،وأخرب

به امللك أيض ًا ،وهبذا حتقق االختبار الرئييس للوزير.
ويف الوقت ذاته يكون برناجمه الرسدي قد وصل اىل
مرحلته الرابعة وهي اجلزاء ،وتبدأ هذه املرحلة بعودة

زوجة الوزير ومعها سامل ابن احلطاب ،وعندما بلغ

سن العرشين خطب له الوزير ابنة امللك األمرية
سامل َّ
جلنار ،و ّمتت مراسيم زواجهام .وهبذا يكون املقطع

الوسطي قد اكتمل.

املقطع اخلتامي :يعرض هذا املقطع الوضعية

النهائية للقصة ،وما ستؤول إليه مصائر عواملها،

الرس ينكشف .أ ّما
ويقرتح البحث عنوان ًا له هو:
ُّ

موضوعه فهو :القدر ال يتغري.
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ارسل امللك تيهان بطلب احضار الكاهن والعراف

نبات»( .)93يقدِّ م امللفوظ الرسدي للملك تأنيب ًا
للكاهن «أهيا الكاهن اللعني أين كالمك من أنني ال

أستطيع تغيري القدر»( .)94هنا يكشف امللك أيض ًا عن
لكن امللفوظ الرسدي
رسه بقتله للحطاب وزوجتهَّ ،
ِّ

رس ًا باملقابل ،وهو ّ
أن ابن احلطاب
للكاهن يكشف له ّ

مل ُيقتل ،بل أنقذه الوزير ور ّباه ،وا ّدعى أنّه ابنه ،وصادق
الوزير عىل ملفوظات الكاهن ،فكان «جواب الوزير

كالصاعقة التي نزلت عىل رأس امللك القاتل فسقط

رصيع الصدمة ومات من ساعته .)95(»..وجلس
األمري سامل واألمرية جلنار عىل عرش اململكة ،وبقي
الوزير أبو النور بالوزارة خلدمتهام ،وأنجبوا البنات

والصبيان ،وعاشوا يف نبات.

مما سبق يمكننا تأشري مسألة مهمة وهي َّ
أن كل

عامل يف القصة حيصل عىل جزائه ،فالقدر بوصفه

ِ
فاع ً
مرسل
ال يتحقق ،وامللك بتبدل أدواره بني
ومرسل إليه يأخذ جزاء معارضته للقدر ،وجزاء قتله
َ

للحطاب وزوجته باملوت ،واألمري سامل حيصل عىل
عرش اململكة وابنة امللك بوصفه مغدور ًا به ،والوزير

الذي تناوبت أدواره بني ِ
ومرسل إليه وفاعل
مرسل
َ
إجرائي حيصل عىل جزائه ببقائه وزير ًا للمملكة.

د .وجدان توفيق حسني اخلشاب

اخلامتة
توصل البحث اىل مجلة من
يف هناية مساره ّ

النتائج أمهها:

 -امتالك النموذج العاميل الغرياميس كفاءة

واضحة يف التطبيق عىل احلكاية ،ويمكن االكتفاء

بأحد مستوياته نظر ًا لسعة طروحاته وتقسيامهتا الدقيقة

وخطواهتا الصارمة ،وهذا ما اعتمده البحث باختيار
مستوى البنية السطحية لتطبيقه عىل حكاية(امللك
واحلطاب والتفاحة).

 َّإن البنية السطحية بقسميها(النسق والتقنية)

ِّ
يشكالن شبكة متينة بحيث يكمل أحدمها اآلخر
ليكشفا بالتايل عن العالقات والربامج الرسدية التي

اعتمدت عليها القصة ،وكشف مؤرشاهتا الداللية يف

الوقت ذاته.

 -أسهم تقطيع النص اىل [ ]3مقاطع :استهاليل

ووسطي وختامي يف تكثيف اجلهد البحثي اخلاص

بكل مقطع.

 -تؤدي العوامل أكثر من دور يف عالقاهتا ،فقد

ال وحين ًا مرس ً
تكون حين ًا مرس ً
ال إليه ،أو مساعد ًا
والتحوالت يف
أو معارض ًا حسب تطور احلالت
ّ
احلكاية.

ٍ
إن َّ
 َّجزاء خاص
كل عامل يف القصة حيصل عىل

جتسدَ يف كل من امللك واحلطاب والوزير
به  ،وهذا ما ّ

وسامل وجلنار.

 -قد ينقطع الربنامج الرسدي للفاعل اإلجرائي

بموته ،وهذا ما حصل للحطاب حني أمر امللك بقتله.
 -اعتمدت حكاية(امللك واحلطاب والتفاحة)

عىل الربنامج الرسدي ا ُمل َّ
ركب ،حيث وجدنا َّ
أن
الربنامج الرسدي األول ن ّفذه احلطاب بوصفه فاع ً
ال،
وبعد انقطاع برناجمه بقتله تولىّ الوزير أبو النور تأدية

الربنامج الرسدي الثاين.

هوام�ش البحث
(*) فالح العيساوي كاتب عراقي من مواليد

حمافظة النجف ،حصل عىل اكثر من جائزة وتكريم،

ونرش العديد من املقاالت اإلسالمية والسياسية
وغريها ،وكتب عنه جمموعة من الن ّقاد العرب .صدر
له :شذرات ناعمة :قصص قصرية جد ًا  /عزف بال

أوتار :قصص قصرية  /أريج أفكاري :قصص قصرية
جد ًا  /أغىل من الذهب :قصص قصرية  /عودة

شهرزاد :حكايات تراثية  /الزئبق والنساء :مشرتك
للقصة القصرية جدا  /قصص عربية قصرية جد ًا:

كتاب مشرتك  /روائع القصص :مشرتك  /جواهر
القصة الومضة :مشرتك  /كلنا حشد :مشرتك  /آن

لنا أن نروي :مشرتك  /هزيز الفجر :مشرتك  /بوح

النواعري :مشرتك.

(**) ولـــد الناقـــد اجلريداس جوليان

غريمـــاس يف لتوانيا عام  ،1917وهو من أهم
الباحثني يف السيمياء يف القرن العشـــرين ،أسس
وضمت
حلقة ُعرفت باسم مدرسة باريس النقدية،
ّ

تالمذته وزمالئه مثل كورتيس وراستيه وفونتانيه.
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البحوث املحكمة

ومن كتبه علـــم املعاين البنيوي ,والبنيوية السيميائية،

ُ 1515ينظر :مدخل اىل السيميائية الرسدية واخلطابية،

تويف عام  .1992ينظر :جون ليتشه :مخسون مفكرا

1616مدخل اىل السيميائية الرسدية واخلطابية ،ص

وفـــي املعنى ،وقاموس اللغة الفرنسـية القديمة،

أساسيا معارصا من البنيوية إىل ما بعد البنيوية :تر:
فاتن البستاين ،مركز دراســـات الوحدة العربيـــة،
املنظمة العربيـــة للرتمجة بريوت ،ط،1،2008

ص.271-270

1 .1مسامهة يف التعريف بالسيميائية االدبية ،ص
.193

ُ 2 .2ينظر :مدخل اىل املنهج السيميائي.

ص .105

.27

1717ينظر :مباحث يف السيميائية الرسدية ،ص .49
1818االشتغال العاميل ،ص .19

ُ 1919ينظر :مستويات دراسة النص الروائي ،ص
.65

2020دينامية النص تنظري وانجاز  ،ص.169

ُ 2121ينظر :مباحث يف السيميائية الرسدية ،ص .54

3 .3مستويات دراسة النص الروائي – مقاربة

2222االشتغال العاميل – دراسة سيميائية غدا يوم

4 .4ينظر :السيميائية الرسدية ،ص.36

ُ 2323ينظر :مفاهيم رسدية ،ص .112

نظرية ،ص .106

جديد  ،ص.14

5 .5طرائق حتليل الرسد االديب ،ص .183

2424بنية النص الرسدي ،ص .52

ُ 7 .7ينظر :طرائق حتليل الرسد االديب ،ص ،184

ُ 2626ينظر :دينامية النص االديب تنظري وانجاز ،

ُ 8 .8ينظر :حتليل اخلطاب االديب عىل ضوء املناهج

2727مدخل اىل السيميائية الرسدية ،ص.48

6 .6البنيوية ،ص .73
و.186

النقدية احلديثة ،ص .144

9 .9مقدمة يف السيميائية الرسدية ،ص.17

1010السيميائيات الرسدية – مدخل نظري ،ص .62
ُ 1111ينظر :اخلطاب الرسدي ،ص .38

1212مباحث يف السيميائية الرسدية ،ص .49

2525املصدر نفسه ،ص .52
ص.12

2828املرجعية املعرفية للسيميائيات الرسدية -
جريامس نموذج ًا ،ص .52

2929مستويات دراسة النص الروائي ،ص .121

ُ 3030ينظر :مدرسة باريس السيميائية – دراسة يف
املنهج.

1313مدخل اىل السيميائيات الرسدية مدخل نظري،

3131قاموس مصطلحات التحليل السيميائي

1414يف اخلطاب الرسدي نظرية غريامس ص.40

3232مباحث يف السيميائية الرسدية ،ص.51

ص .54
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للنصوص ،ص .57

د .وجدان توفيق حسني اخلشاب
3333املصدر نفسه ،ص .52

3434تلقي الرسديات يف النقد املغاريب ،ص .72

5151مدخل اىل السيميائية الرسدية ،ص.60

ُ 5252ينظر :معجم مصطلحات الرسد ،ص .24

3535ينظر :خصائص الفعل الرسدي يف الرواية

ُ 5353ينظر :معامل سيميائية يف مضمون اخلطاب

3636مستويات دراسة النص الروائي ،ص .122

5454مستويات دراسة النص الروائي مقاربة نظرية

العربية اجلديدة ،ص .23-22

ُ 3737ينظر :مباحث يف السيمياء الرسدية ،ص .54

الرسدي ،ص.45
 ،ص.108

3838قاموس مصطلحات التحليل السيميائي –

5555معجم الرسديات ،ص .45

ُ 3939ينظر :السيميائية الرسدية ،ص .68

5757مدخل اىل السيميائيات الرسدية ،ص .65

عريب ،انجليزي ،فرنيس ،ص .148

5656ينظر :مباحث يف السيميائيات ،ص .39

ُ 4040ينظر :مستجدات النقد الروائي ،ص -313

5858التحليل النيص – تطبيقات عىل نصوص من

ُ 4141ينظر :السيميائيات الرسدية من فالديمري بروب

5959ينظر :التحليل السيميائي للخطاب الصويف –

4242السيميائية اصوهلا وقواعدها ،ص .59

6060القصص الشعبي يف منطقة بسكرة – دراسة

.314

اىل غريامس.

4343البنية الرسدية يف النظرية السيميائية ،ص.28

التوراة واالنجيل والقصة القصرية ،ص.13

كرامة الفقيه ايب حفص مثاال.
ميدانية ،ص.96

4444ينظر :املرجعية املعرفية للسيميائيات الرسدية،

ُ 6161ينظر :مباحث يف السيميائيات ،ص .90

4545ينظر :السيميائيات الرسدية ،ص .102

6363عودة شهرزاد – حكايات تراثية ،ص.22

ص.53

4646مدخل اىل السيميائيات الرسدية ،ص .57

6262مستجدات النقد الروائي ،ص .268
6464املصدر نفسه ،ص.23

4747السيميائية االصول ،القواعد ،والتاريخ  ،ص

6565املصدر نفسه  ،ص.22

4848مدخل اىل السيميائيات الرسدية ،ص.60

6767املصدر نفسه ،ص.24

.236

6666املصدر نفسه ،ص.22

4949مستويات دراسة النص الروائي مقاربة نظرية

6868املصدر نفسه ،ص.25

5050ينظر :مدرسة باريس السيميائية دراسة يف

7070املصدر نفسه ،ص.25

 ،ص .115
املنهج .

6969املصدر نفسه ،ص.26
7171املصدر نفسه ،ص.27
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7272املصدر نفسه ،ص .27
7373املصدر نفسه ،ص .28
7474املصدر نفسه ،ص.28

البحوث املحكمة

م�صادر ومراجع البحث:
أ -الكتب:

1.1االشتغال العاميل ،دراسة سيميائية(غدا يوم

7575املصدر نفسه ،ص .29

جديد) :السعيد بوطاجني ،رابطة كتاب االختالف،

7777املصدر نفسه ،ص .30

2.2البنية الرسدية يف النظرية السيميائية :رشيد بن

7979املصدر نفسه ،ص.28

3.3بنية النص الرسدي(من منظور النقد االديب):

8181املصدر نفسه ،ص.27

والتوزيع ،بريوت ،ط.2000 ،3

8383املصدر نفسه ،ص.31

منشورات عويدات ،بريوت ،ط.1985 ،4

7676املصدر نفسه ،ص .29

اجلزائر ،ط.2000 ،1

7878املصدر نفسه ،ص.28

مالك ،دار احلكمة ،اجلزائر ،ط.2001 ،1

8080املصدر نفسه ،ص.28

محيد حلمداين ،املركز الثقايف العريب للطباعة والنرش

8282املصدر نفسه ،ص.31

4.4البنيوية :جان بياجيه ،تر :عارف منيمية وآخر،

8484املصدر نفسه ،ص.31

5.5حتليل اخلطاب االديب يف ضوء املناهج النقدية

8686املصدر نفسه ،ص.34

احتاد الكتاب العرب ،دمشق ،د .ط.2003 ،

8585املصدر نفسه ،ص.32

احلديثة – دراسة يف نقد النقد :مـحمد عزام ،منشورات

8787املصدر نفسه ،ص.34

6.6حتليل اخلطاب الرسدي ،معاجلة تفكيكية سيميائية

8989املصدر نفسه ،ص.35

املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،ط.1995 ،4

9191املصدر نفسه ،ص.35

التوراة واالنجيل والقصة القصرية :روالن بارت،

9393املصدر نفسه ،ص.35

ط.2009 ،

8888املصدر نفسه ،ص.34

مركبة لرواية(زقاق املدق) :عبد امللك مرتاض ،ديوان

9090املصدر نفسه ،ص.22

7.7التحليل النيص – تطبيقات عىل نصوص من

9292املصدر نفسه ،ص.39

تر :عبد الكريم الرشقاوي ،دار التكوين ،دمشق ،د.

9494املصدر نفسه ،ص.38-37

8.8تلقي الرسديات يف النقد املغاريب :سليمة الوكام،

9595املصدر نفسه ،ص.39

دار سحر للنرش ،تونس ،د .ط.2009 ،

9.9اخلطاب الرسدي :سعيد بنكراد ،سلسلة مساءالت،
الدار العربية للكتاب ،املغرب ،د .ط.1993،
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د .وجدان توفيق حسني اخلشاب
1010دينامية النص االديب(تنظري وانجاز) :مـحمد

.1993

1111السيميائية اصوهلا وقواعدها :ميشال آريفيه

للنصوص – عريب ،انجليزي ،فرنيس :رشيد بن

طبع املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ،اجلزائر ،ط،1

ط.2000 ،1

مفتاح ،املركز الثقايف العريب ،بريوت ،ط.1990 ،2

وآخرون ،تر :رشيد بن مالك ،منشورات االختالف،

2002

1919قاموس مصطلحات التحليل السيميائي
مالك ،دار احلكمة للطباعة والنرش والتوزيع ،اجلزائر،

2020القصص الشعبي يف منطقة بسكرة – دراسة

1212السيميائية ُ -
األصول والقواعد والتاريخ :آن

ميدانية :عبد احلميد بو رايو ،املؤسسة الوطنية

للنرش والتوزيع ،عامن – االردن ،ط.2008 ،1

2121مباحث يف السيميائية الرسدية :نادية بو شفرة،

إينو وآخرون ،تر :رشيد بن مالك ،دار جمدالوي

للكتاب ،اجلزائر ،د .ط.1986 ،

1313السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا :سعيد بنكراد،

االمل للطباعة والنرش والتوزيع ،اجلزائر ،ط،1

1414سميولوجية الشخصيات الروائية :فيليب

2222مباحث يف السيميائيات :عبد املجيد العابد،

ط.1990 ،

د .ط.2008 ،

منشورات الزمن ،الرباط – املغرب ،ط.2003 ،1

هامون ،ت :سعيد بنكراد ،دار الكالم ،الرباط ،د.
1515سيميولوجية

الشخصيات

الرسدية(رواية

الرشاع والعاصفة حلنا مينا نموذج ًا) سعيد بنكراد،

دار جمدالوي ،عامن – االردن.2000 ،

.2008

ط ،1دار القرويني للطباعة ،الدار البيضاء – املغرب،
2323مدخل اىل السيميائيات الرسدية :سعيد بنكراد،
منشورات االختالف ،اجلزائر ،ط .2003 ،2

2424مدخل اىل السيميائية الرسدية واخلطابية :جوزيف

1616طرائق حتليل الرسد االديب :روالن بارت واخرون،

كورتيس ،تر :مجال حرضي ،الدار العربية للعلوم

املغرب ،سلسلة ملفات ،الرباط ،ط.1992 ،1

2525مدخل اىل نظرية القصة حتليال وتطبيقا :سمري

تر :حسن بحراوي واخرون ،منشورات احتاد كتاب

نارشون ،منشورات االختالف ،اجلزائر ،ط.2007 ،1

1717عودة شهرزاد – حكايات تراثية(كتاب

املرزوقي وآخر ،ديوان املطبوعات اجلامعية – اجلزائر،

االلكرتوين ،سلسلة القصة العربية املعارصة(،)166

2626مستجدات النقد الروائي (كتاب الكرتوين):

الكرتوين) :فالح العيساوي ،دار كتابات جديدة للنرش

موقع .www.oudnad.net

1818يف اخلطاب الرسدي(نظرية غريامس) :مـحمد
نارص العجيمي ،الدار العربية للكتاب ،تونس ،د .ط،

الدار التونسية للنرش ،ط.1985 ،1

مجيل محداوي موقع االلوكةwww.alukah.net ،

2727مستويات دراسة النص الروائي(مقاربة نظرية):
عبد العايل بوطيب ،مكتبة ومطبعة االمنية ،الرباط –

العدد ال�سابع  -ال�سنة الرابعة2017 -م  -اجلزء الثاين
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النموذج العاميل الغرياميس نسق ًا وتقنية
املغرب ،ط.1999 ،1

البحوث املحكمة
د .ط.2008 ،

2828معامل سيميائية يف مضمون اخلطاب الرسدي:

3636النقد االديب نحو نظرية ثانية :مصطفى ناصف،

اجلزائر ،د .ط.2011 ،

واالداب ،الكويت ،ع ،255مارس.2000 ،

نادية بو شفرة ،دار األمل للطباعة والنرش والتوزيع،

2929معجم الرسديات :مـحمد القايض واخرون ،دار

الفارايب للنرش والتوزيع ،لبنان ،د .ط.2010 ،

عامل املعرفة ،املجلس الوطني للثقافة والفنون
ب  -الدوريات:

مسامهة يف التعريف بالسيميائية االدبية :عيل

3030معجم مصطلحات الرسد :بو عيل كامل ،عامل

العش ،جملة احلياة الثقافية ،ع ،37-36تونس.1985 ،

3131مفاهيم رسدية :تزفيتان تودوروف ،تر :عبد

1.1التحليل السيامئي للخطاب الصويف كرامة الفقيه

.2005

.www.oudnad.net

الكتب للنرش والتوزيع ،اجلزائر ،ط.2002 ،1

الرمحن مزيان ،منشورات االختالف ،اجلزائر ،ط،1

ج -املواقع االلكرتونية:

ايب حفص مثاال :عبد املجيد العابد ،موقع عود الند

3232مقدمة يف السيميائية الرسدية :رشيد بن مالك،

2.2خصائص الفعل الرسدي يف الرواية العربية

.2000

fll.univ-biskra.dz 3.3

مكتبة االدب املغريب ،دار القصبة للنرش ،اجلزائر،

3333نظام الرحلة ودالالهتا(السندباد البحري –

عينة) :عليمة قادري ،منشورات وزارة الثقافة،
ّ

اجلمهورية العربية السورية ،د .ط.2009 ،

اجلديدة :بعيطيش حيي ،موقع بسكرة

4.4السيميائيات الرسدية من فالديمري بروب اىل

غريامس :حشاليف خلرض ،جملة مقاليد revues-
ouargla

3434نظرية الرواية ،دراسة ملناهج النقد االديب يف

5.5سيميائية الشخصيات الروائية :حسني اورسي،

للطباعة والنرش والتوزيع ،القاهرة – مرص ،د .ط،

6.6مدخل اىل املنهج السيميائي :مجيل محداوي ،موقع

معاجلة فن القصة :الدكتور السيد ابراهيم ،دار قباء

 .1998نظام الرحلة ودالالهتا(السندباد البحري

عينة) :عليمة قادري ،منشورات وزارة الثقافة،
– ّ

اجلمهورية العربية السورية ،د .ط.2009 ،

3535النظرية السيميائية الرسدية – الكشف عن املعنى

يف النص الرسدي :أ .ج .غريامس واخرون ،تر :عبد
احلميد بورايو ،دار السبيل للنرش والتوزيع ،اجلزائر،
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جملة عود الند.www.oudnad.net :

ندوة www.arabicnadwah.com

7.7مدرسة باريس السيميائية – دراسة يف املنهج:
سامي الوايف ،منتدى مناهج النقد االديب املعارص:

30i0um.manahijnqdia

8.8املرجعية املعرفية للسيميائيات الرسدية :سعيد

بوعيطة ،موقع سامتnaturalsplishing.com :

