السيميائية و النص األدبي ..أسس و إجراءات
منقور عبد اجلليل

*

ظعؾّمعـمغؿوئٍمذظؽماظؿالضحماظذيمحصؾمبنيماألدبموماظؾغيمػقمعومغزعمإظقفم
اظـؼدماٌعوصرمسيمبؾقرةمرؤؼيمحداثقيمتلخذممبوممتكضمسـمغظرؼيماًؾؼماظؾغقيم
اظيتمتؼقلمبنبداسقيماظؾغيمطعـصرمعفقؿـمسيماظؿفربيماألدبقي.مومعـممثيمدخؾًم
اظؾلوغقوت مطراصد معفؿّ مسي ماظـؼد مصظفر ماٌـفٍ ماظؾـققي ماظذي مؼعؾّر مسـ مثقرةم
اظؾغقؼني ماظشؽالغقني مسؾك ماٌؼوربوت ماظـؼدؼي ماظؿؼؾقدؼي مأعـول مصالدع ر مبروبم
وروعونمجوطؾلقن.مثؿمدعًماألدؾقبقيمظؿقؿؾمعقضعومهلومسيمصضوءماظـؼدماٌعوصرم
خوصي مسي معو مبؾقره موؼز م Weissمو مدوعون م Doumanمسي معؼقظؿفؿاو معو مبعادم
اظؾـققؼيم Post structualionمو ماظيتمجوءتممبعودظيمجدؼدةمسيمسؿؾقيماظؼراءةم
أضقك مصقفو ماٌؿؾؼل ماظؾعد ماظـوظٌ مسي ماظعؿؾقي ماإلبداسقي .مو مسي مػذه ماٌؼوربوتم
اظيتمتعؾلمعـمذلنماظؾغيمسيماإلبداعمخوصيمصقؿمأبدسافمتشاقعلؽلمصالمغظرؼايم
اظـقق ماظؽؾل مو ماظؾـقي ماظعؿقؼي مو ماظلطققي ،مو ماظيت مأصؾقً مأدودطيوم
ظؾلقؿقوئقنيمسيمادؿغالهلؿمٌـفٍمتشقعلؽلمسيموصػماظؼقاسدماألدودقيمظعؿؾقيم
اإلغؿاوجماظؾغقؼي.مومسؾكمػذا ماألدوس مصنن ماظلقؿقوئقيمهؾؾماظـصموصؼ مبـوءم
ضؿينمومبـوءمزوػرمععمإبرازماظعالضيمبقـفؿو.مأعوماظؾـوءماظضؿينمصقؼعماالػؿؿومم
صقفمبوظؾـوءماظقزوئػلمومإبرازماظعالضوتمبنيماظػوسؾني،مأعوماظؾـوءماظظوػريمصقؼعم
االػؿؿوممصقف مبوٌلؿقى ماظؾغقيمظؾـص مطوظؿشوطؾ موماألدؾقبمعع ماٌالحظيمأنم
اظـػوذمإديماظؾـوءماظضؿينمالمؼؿؿمإالّممبرماظؾغي .1م
إن مرؾقعيماظـؼدماظلقؿقوئلماظقصػقيمتـققمبفمإديمحمووظيمسؾؿـيماألدبمإذم
ؼرتػعماظـوضدماظلقؿقوئلمسـمإسؿولمأيمضقاظىمغؼدؼيمجوػزةمومؼؽؿػلممبقووظيم
* طؾقيماآلدابموماظعؾقمماإلغلوغقي،مجوععيمدقديمبؾعؾوس
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اظقظقجمإديمصضوءماظـصماظداخؾلمسربمخمؿؾػماظعالئؼماظيتمتشؽؾًمسؾكماظلطحم
بؽقػقوتمؼدرطفوماظـوضدماحملرتسموماٌؿؿؾؽمظؾقسماظـؼديماظدضقؼ .مومإنمأػؿم
عظفرمؼـققمبوألدبمإديماظعؾؿـيمػقماظؾغيمأوماٌعفؿماظؾػظلماظذيمؼلؿـؿرهمطؾم
أدؼىمأثـوءموربؿفماإلبداسقيمذظؽمأنماظؾغيمأضقًمحؼالمظؾدرادوتماألظلـقايم
مبكؿؾػمصروسفومومظذظؽماختذتمطؿـػذمظؾؿؼوربوتماظـؼدؼيماظيتمتؾؿغلماٌـفٍم
اظقصػلمطنرورمهلومعـؾماٌؼوربيماظلقؿقوئقي .م
و مضود مػذا ماٌـفٍ ماظؾلوغل مسي ماظؿعوعؾ معع ماظـص ماألدبل مإدي ماسؿؾور مأعرم
اظدالظي مأعرا مثوغقؼو مألنّ ماظلمال ماظلقؿقوئل مأضقك مال مؼؾقٌ مسـ معوذا مضولم
األدؼى،مأومصققىمعؼقظف -مومإنمطونمػذامأعرطيا معطؾقبومومإمنومأضقكمؼؾقٌم
سـمطقػمضولماألدؼى،معومػلماظطرائؼماظؾغقؼيماظيتماسؿؿدػومسيمعؼقظف.موممثيم
تؼورعمبنيماظلقؿقوئقيموماظشعرؼيمإذمتؾقٌماظشعرؼيمسـماألدوظقىماىؿوظقيم
اظيت مريؾً ماٌقضقع مأو ماظػؽرة ،مذظؽ مأن ماظؼقؿي ماظدالظقي مظؾؼقل ماألدبل مضقؿيم
عؿداوظيمسؾكماظؿكورىماالجؿؿوسلماظعوم،معـؾمذظؽمعـؾماظشعرماىوػؾلماظذيم
طوغًمعقاضقعفمسيمسؾؿمعلؾؼمظدىماجملؿؿاعماىوػؾلمومإغّؿومتلثقٌمذيوظقيمأوم
ذعرؼيمتؾؽماظؼصوئدماىوػؾقيماًوظدةمسيمتـؼقيماظؼقل موماظؼدرةمسؾكماخرتاقم
دـيماظؿلظقػماٌعوديمإديمتػفقارمروضاوتماظؾغيمبؽقػقيمتلؿفاقيماألذنموتطربم
هلوماألغػسماٌؿذوضي .م
إذنمؼعؿؾماظؾقٌماظلقؿقوئلمسؾكمتػؽقؽمبـقيماظـصماألدبلمظ رتدمعـفومإديم
اًورج،مإديمسوملماٌػوػقؿموماألصؽور،مسؾكمغؼقضماٌـوػٍماظـؼدؼيماألخرىماظيتم
تـققمعـقكمععوطسمأيمعـمخورجمإديمداخؾماظـص .م

فلسفـة الغيـاب :
إن ماظـصماألدبلمبوًصقصمغصمخمودع مخموتؾ،2مالمؼػصحمإالّمبؼدرمعوم
ؼؾطـمومالمؼصيظفرمإالّمبؼادرمعاومخيػال،موماظـؼادماظلقؿقوئلمؼؼقلممبؾدأماظؿداسلم
و ماظؿؼورع مبني ماظعالعوت مو ماظـصقص ،مو مؼؼقل مطذظؽ مبلقؿقوئقي ماظػاراغم
واظؿفاوور مو ماظؿقوور مطؿو مؼؼقل مبلقؿقوئقي ماظـػل مو ماظـؼض ،مو مظذظؽ مؼطرحم
 2حرب ،مسؾل م :مغؼد مايؼقؼي -.ماظدار ماظؾقضوء_ ماٌغرب ،ماٌرطز ماظـؼوسي ماظعربل ،مط م ،20م-.2773م
ص22.
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ٌلوءظيماظـصقصماألدبقيمذيؾيمعـماألدواتموماٌػوتقحمطدراديماظػضوءماألبقضم
واظػضاوء ماألدقد ،مو مدرادي مايقار ماًورجل مبني ماظـصقص مأو معو مؼعرفم
ب وظؿـوص.مومعومدامماظـصمودقؾيمظؾؿقاصؾمصالمتقاصؾمدونماخؿالفمواالخؿالفم
المؼعينماظؿـوضضمومإغّؿومؼعينمايضقر،مصقراءماالغؿظومماظـصمػـوكماالغؿظومم
اٌؾينمسؾكمسالضوت م:ماظؿؼوباؾموماظؿشوطؾموماظؿؿوثؾمومحؿكمماظؿؼوصل،مطؿوم
أن ماظـص ماألدبل مؼعؿؾ مسؾك ماظؿفؿقع ،مصؾوظؿشؾقف مؼؿؿ مذيع مطؿاو مضولم
اىرجوغلماٌكؿؾػاوتماظؾـقاوتمسربمأغلوقمبالشقيمطوالدؿعاوراتمواظؿشؾقفوتم
واٌؼوؼلوت.مومتدخؾمػذهماظؿؼـقيمسيمادؿغاللماظػضوءماظـصلمومػقمادؿغاللمٌوم
ؼلؿك مبوظؾالشيماظؾصرؼيماظيتمتلخذ مبلؼدؼـومإديمإدراكماجملولماظذي متؿقركم
صقفموربيماألدؼىمسيمغؼؾفمظؾصقرماظػـقي.مومظعؾمأػؿّمأداةمؼعؿؾفوماألدؼىمسيم
دؾقؾمذظؽمػقمادؿغالظفممظؼدرةماالدؿعورة -مخوصي -مسيمإزاظيماظعقائؼماظعؼؾقيم
بنيمذيقعماظؾـقوتماظطؾقعقيموماإلغلوغقي-ماجملردة.

ملاذا الرؤية السيميائية إىل النص؟
اظؽالممسؾكمضربنيمطؿومذرحم(بوظل)متؾؿقذمديمدقد ر،مطالممسوديموطالمم
صينم ش رمسودي،مأومطالممغػعلمومطالممأدبل،موماظؽالمماألدبلمػقماضطرابمسيم
ادؿعؿول ماظؾغي مو ماًروج مسـ ماظـلقٍ ماٌلظقف مسي ماًطوب .مو ماظؽالم ماظػينم
األدبل م ؼؼاقممسؾكمأبعودمثالثاي:مبعدمتعؾ ريمومبعادمدالظل،مومبعدمتلثقاري،م
واػؿؿاومماٌلوءظيماظلقؿقوئقايمترتطازمسؾكماظؾعدؼـماظؿعؾ ريموماظؿلث ري،مأيم
أن ماًطوب ماألدبل مبؿقت ر مغلقٍ مسالضوت مسـوصره ماظؾغقؼي ،مو مذظؽ مبنثورةم
غقاحلماظؾغيماىؿوظقيماظيتمتلؿؿدمضقؿفوماظػـقيمعـماظدالالتماهلوعشقي،محيؼؼم
عؿعي مسي ماظؿعؾ ر مو ماظؿشؽقؾ ماظصصيقشيري ماٌؾدشيع ماحملدِث مٌو ممسوه م(روعونم
جوطؾلقن) مبوٌػوجلة ماألدؾقبقي ،ماظيت متؿـودى مسؽلقو معع متقاتر ماظؿعؾ رم
واظؿشوطؾ.مأعّوماظؾعدماظؿلث ريماحملؿقلمضؿـفماظـلقٍماألدؾقبلمصقؿؿظفرموصؼم
ضقةماظشقـماظعورػلماظيتمهركماظػعؾ ماألدبلمعـمغلؼماظؼراءةمإديمغلاؼمردّم
اظػعاؾ ماظشعاقري ،مإذ مؼغادو ماٌؿؾؼل ماظقجف ماظـوغل مظؾـص ،مو ماظؽوذػ مسـم
اٌـؾفوتماظؽوعـيمسيمثـوؼوه.م م
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إن ماظشوسر ماٌؾدع مؼعقش مايدث مخموضطيو مو موربي ،موخيؿؾط مسـده مايؾؿم
بوظقسل،موماًقولمبوظقاضع،موماظالعرئلمبوٌرئل،مصؿلؿققؾمسـدهماظؾغي مظعؾوم
بوظؽؾؿوت،مصقؿقرّرماظدالمعـمعدظقظف،مسيمتشؽقؾمسػقيمؼرعلمإديممتـقؾمسوملم
ضقد ماظؾـوء ،مو متـؼؾى ماظؽؾؿي مإدي مذػ رة مذيوظقي ،مؼؼقل مبقور مج رو :م"األغلؼم
اىؿوظقيمتضطؾعمبقزقػيمعضوسػي،مصؾعضفومسؾورةمسـممتـقؾمظؾؿففقل،موتؼعم
خورج مغطوق ماظشقػارات ماٌـطؼقاي ،مو مػال مأدوات مظالعلاوك مبوظالعرئل،م
واظػوئاؼ ماظقصػ مو ماظالععؼقل ،مو مػل ممتلؽ ،مبشؽؾ مسوم مبوظؿفربي ماظـػلقيم
اجملردةمسربماظؿفربيماظعؿؾقيمظؾققاس".3موماظشوسرمععمذظؽمحيوولم–مسػقؼو-م
أن مؼزاوج مبني مرؤاه ماظؿصقرؼي مو مأدواتف ماظؿعؾ رؼي مسي متقأعي مخيرتق مبفو مدــم
اظؿلظقػ ماظشعري ماٌعروف ،محؿك مأغف مؼعقش محوظي ماغؾفور مسفقى مأعوم معوم
أبدع ،مألغف مطون مسي مشربي موجداغقي مهؿؽؿ مإدي ماظالذعقر ماظػين مطؿو ممسوهم
رؼؿشوردز .4مصنذا مطون ماظشوسر مال مؼؼصد معو مؼؽؿى ،مصنن ماظؼورئ مال مؼؼػ مسـدم
حدود ماظؽؿوبي ،مو مػـو متؼقم ماظؼراءة ماٌقازؼي مًط ماظـص مسرب متػؽقؽ مبـقؿفوم
اظلطققاي مبعـوصرػاو ماٌؿعددة ماظصقتقاي مو ماإلؼؼوسقي مو ماظرتطقؾقي مو ماظدالظقيم
ظؾقظقجمإديمصضوئفماظداخؾلمومادؿؾطونمسالئؼفمومأغلوضف..

النص الثوري اجلزائري :اللغة واحلدث
ظؼدمتشؽؾماظـصماظـقريماىزائريموصؼمرؤؼيمتؿقحدمعؼوصدػو،موتشرتكم
سيمرمسفاومظؾقحايمسوعاّي،مأذؾافمعومتؽاقنمبؾقحيمصلقػلوئقيمعؿـودؼيماألذؽولم
و ماألظقان .مو مظذظؽ مدـعؿد مإدي مادؿفالء مضقؿ مدالظقي مسرب مضراءتـو مٌؼورع معـم
غصقص مظشعر ماظـقرة ماىزائرؼي ،مو مظـ مخنقض مسي معـوضشي معصطؾح ماظـقرة،م
وتؼلقؿماظـؼودماظشعرمسيمػذاماجملولمإديمذعرمإثورةمومذعارمثقرةمومذعرمعؼووعي.م
ومسيمدماهلؿمسـمعـمؼؽؿىمذعرماظـاقرة،مػاؾ ماظشوسارماظذيمسوشمايدثم

 3ج رو ،مبق رم:مسؾؿماظلقؿققظقجقو -.مدعشؼ ،مترذيي مد.معـذرمسقوذل،مدارمرالس،مط،2م-.2766م
ص224.
 4رؼؿشوردز،مأم:معؾودئماظـؼدماألدبل-.ماظؼوػرة،مترذييمد.معصطػكمبدويماٌمدليماٌصرؼي،م.2741
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وتزاعـًمطؿوبوتفمععمدويّماظرّذوشمأوماظشوسرماظذيمؼلتلمبعدمأنمتضعمايربم
أوزارػومومؼـعؿماظشعىمبوالدؿؼالل؟ ..م
إن مايدث ماظـقري مذؽؾ مظدى ماظشوسر ماٌؾدع مبمرة مادؿؼطوب متشؾف محوظيم
االدؿؾفومماظيتمؼؾقحمصقفوماإلغلونمبلذؽولمتعؾ رؼيمشوؼيمسيماظغرابيمومظؽـفوم
صوئؾي،مإذمهقّلم– مععماظـقرة -ماظقلسمإديمأعؾ،موماذرأبًمغػقسماٌعذبنيم
عـماىزائرؼنيمإديمادؿشرافماظغدماظذيمرولمظقؾفمععمعلؾلؾمععوغوةماظشعىمم
ومتربعفماٌطؾؼمعـمذدةمضقؼمايقوةمهًمدؾطيماٌلؿعؿر،مصؿؼدعًماظؼصقدةم
اظـقرؼيمظؿؿـؾمحؾؿومذيقالمظؾشعىمعؿكذةماألغلوقماآلتقي :م

 .1سيميائية اإلثارة:
اظشوسرماىزائري،مومضدمأضقًماألرضمعـمحقظفمرعودامومدخوغومومغورا،م
اغربى مسؾك مبـقي ماظؼصقدة مظقفعؾ مطؾّ مذلء مؼـقر ،مو مؼلؿفؿع مذظؽ مسي مرعزم
ؼلؿؼطى مإظقف مسـصر ماإلثاورة ،موظعاؾّ معؼدّداوت ماظدؼاـ مػل مأحرى مأن متؽقنم
عـؾعطيو مظإلثورة مو ماظـقرة ،مؼلؿفني ماٌرءصي معـ مأجؾفو مطؾّ مصعى مأو مغػقس مؼؼقلم
عػديمزطرؼو5ممواصػاطيومغقصؿربماظعظقؿ :م
تؾوركمظقؾؽماٌقؿقنمنؿاومممم مومجؾّمجالظؽمػؿؽمايفوباو م
زطًموثؾوتفمسـمأظػمذفرممممممضضوػوماظشعىمؼؾؿقؼماظلرابو م
صوظشوسر مؼردؿ مصقرتني ميدثني ،مأحدػؿو محوضر مو ماآلخر مشوئى،مممممممممم
و ماظؼدادي ماغلقؾً معـ مايدث ماظغوئى مإدي مايدث مايوضر مضؿـ مغلؼقيم
اظؿشوطؾمأوماظؿؿوثؾمسؾكماظـققماآلتل:ممممممم م
مممممممممممغقصؿرب م
ظقؾيماظؼدرمممممممممممممممم م
مادؿقضورمحدثمغزولمممممممممممممم-معقؼوتمدوسيمصػرمعـماظؾقؾ.م مماظؼرآنمومبقوغفمظؾقؼ.ممممممممممممممممم-مبداؼيمظـفوؼيماالحؿاللماظؾغقض .م
النتيجة:م-مبرطيمومميـمظقؾيماظؼدرمممالنتيجة - :مبرطيمومميـمظقؾيماظػوتحمعـم م
صفلمخ رمعـمأظػمذفر..مممممممممممممغقصؿربمصفلمخ رمعـمأظػمذفر .م

 5اظؾفىماٌؼدس  8اىزائر ،اظشرطيماظقرـقيمظؾـشرموماظؿقزؼع،م 2766ص
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إ نّمسـصرماإلثورةمسيمػذؼـماظؾقؿنيمؼؿؿقضعمسيماظعالضيماظيتمتؼقؿفوماظلّؿيم
(غقصؿرب) مضؿـ ماظلقوق ماظـصل ماظعوم معع مايؼؾ ماٌػفقعل مظؾلقؿوت ماظيتم
تؿقاصػ مععفو مسي ماظرتطقى ماظؾغقي م(اظربطي ،ماظقؿـ ،مػؿؽ مايفوبو ،مأظػم
ذفر…).مو مختضعمدالظيماظلّؿيم(غقصؿرب)مسيمحؼؾفوماٌػفقعلمععمطؾمذقـم
زائدمظدالظؿفو،مومػقمعومؼؾعٌمسؾكماظؿلطقدمأنماالػؿؿوممبؾـوءماظـصمدقؿقوئقوم
ؼؽقنمبودؿؼراءمسالضؿفماظيتمتربطماإلذورةموماٌؿؾؼلماظؾعضمبوظؾعضماآلخرمطؿوم
ؼؼقلمب رس .م
طؿومؼػؿحمسـص رماإلثورةمسيماظشعرماجملولمإلحداثمتـوصممداخؾلمؼؼقممسؾكم
أدوس ماظؿضؿني ،مإذ محيدث ممتوس مبني مغصقص مسدّة مجيؿع مبقـفؿو مسـصرم
اظؿشوطؾ ماظؽؾل مأو ماىزئل مأو مسـصر ماظؿؾوؼـ مو ماظؿـوضض ،مصػل مذطر ماظشوسرم
ظؾشعىماظذيمؼؾؿقؼماظلرابو،مإحوظيمآلؼيمضرآغقيمطرمييمتصقّرمإغلوغوموجدمسيم
عغورةمضؿكن،مصقرتاءىمظفماظلرابماٌؿألظهمعوءًا مصوصقومحؿكمإذامأتوهمملمجيدم
ذقؽو،موماظشوسرمؼش رمإديمدـنيماٌلووعيماظلقودقيماظيتمملموـمسؾكماظشعىم
اىزائاريمإالّموأدطيامآلعوظفمومؼلدطيومومضـقرًومعـمايقوة ..م
إنماٌعفؿماظشعريماٌشوطؾمبـقيمػذؼـماظؾقؿنيمحيؿؾمروبعماظؼداديماظعؾقو،م
سؾقمذلنمظقؾيماظؼدرمطلغفوماظـفؿماٌضلءمسيماظلّؿوء،مومػقمؼشؽؾمحؼال مدالظقوم
ؼؿؼورعمععمحؼؾمدالظلمآخرمظقشؽالمععطيومرؤؼيمعؿفددةمظؾقجقد،مؼشعرمععفوم
اٌؾدعمبػكرمومسؾقِمعـزظي :م
جؾّ…مزطً…ممممممممممومػلممتـؾموحداتمدالظقيمعقجؾي .م
تؾورك…م شي
ػؿؽ…مضضك…مظقؾؿقؼماظلّرابومممومػلممتـؾموحداتمدالظقيمدوظؾاي .م
و مبنبراز مأذؽول ماظؿعوظؼ ماظـوذه مبني ماظقحدات ماظدالظقي ،متؿفؾك ماظرؤؼيم
اىدؼدة مظؾشوسر مظؾؿفربي ماظيت مخيقضفو ،مإذ مأن معؾدأ ماظؿعوظؼ ماظؿقاصؼلم
(اظؿشوطؾ)مأوماظؿكوظػلم(اظؿؾوؼـ)مبنيمجمؿؾمتؾؽماظقحداتمؼؿؿمهدؼـفمسربم
تػعقؾميرطيماظعـوصرماظؾغقؼي،مواغؿظوعفومداخؾمدقوقمخوص،مالمؼؾؾٌمأنم
ؼلخذ ممتقجوت مجدؼدة ،مجدّة مايرطي ماظػعؾقي ماٌلؿدميي مداخؾ ماظرتطقىم
اظشعري،مإذمأنّماظـلقٍماظـققيمؼشرفمسؾكمهؼقؼماألحداثمسيمزعـمعوضٍ،م
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ومإنمأتكمصعؾم(ؼؾؿقؼ)مسيمصقغيماٌضورع،مومظؽـمداخؾماظزعـماٌوضل،مظقدلّم
سؾكمدميقعيمايدثمومادؿؿرارؼؿفمظقعؿّؼمدالظيماظضقوعموماًقؾيماظيتمومسًم
ذعقرماظشعىمومضدمذػؾًمجفقدصيهمأدراجماظرّؼوح ..م
و مؼقشؾماظشوسرمعػديمزطرؼومشقوػىماٌؽـقنماظـػللماظذاتل،مظؿطؾعماظؾغيم
اظشعرؼي -مسـده -محدؼـو معع ماظذات ،مو ممنـؿي ماظالذعقر ،مو مؼؿؿظفر مػذا مسيم
غلقٍمظغقيمؼقحلمظؾدالظيمومالمحيدّدػومومؼـ ر ماإلحلوسمومالمؼقضّحمععـك.م
صرتطقىم(ػؿؽ مايفوبو)معـ ماظؾقًماألول،مػقمضقد ماظؾـوء مومإن مطون ماٌؿؾؼلم
ؼلؿـد مسؾك ماظلقوق ماظـّصل ماظعوم مسي مترجقح مدالظي ماتضوح مضضقي ماظشعىم
اىزائريمالدرتدادمحؼفمبنسالغفمثقرةمغقصؿرب..م م
ومؼغدوماظؿشؽقؾماىؿوظلماظؾغقيمػقماحملؿقلماظذيمتؿؿقضعمضؿـفموؾقوتم
ايدثماظـقريمومتػوسؾفمععمذاتماظشوسر،مومتربزماظدالظيماػؿؿوعومثوغقؼو.مسيم
ضقلماظشوسرمعػديمزطرؼومعـماظؾقًماظـوغل:م(زطًموثؾوتفمسـمأظػمذفر)،م
ؼؼع مسي مغػس مايؼؾ ماظدالظل ماٌػفقعل مظؿلظقػ مآخر مظف مؼؼقل مصقف :م(و مأظؼكم
اظلؿورمسـمأظػمذفر)،معـمبقؿفماٌشفقر:متلذنمربّؽمظقؾايمضدرمومأظؼكماظلؿورم
سـمأظػمذفر .م
و معفؿومؼؽـمصننماظشوسرمعػدي مزطرؼومؼعؿدمسيمضصوئدهماظـقرؼيمإديمتؾقؼـوتم
أدؾقبقي مؼعرضفو مظؾشقـ ماظعورػل ،مو مؼـلى مبفو مسـ متؼدؼؿ مدالالت معـطؼقيم
صذظؽمعـمذلنماظشقػراتماإلؼصوظقيماالجؿؿوسقي،مومؼشؽؾفومألجؾمخؾؼمدالالتم
ادؿػزازؼيمتعؿؾمسؾيمهرؼؽمعشوسرماٌؿؾؼلمإديمدرجيمإزاظيمحرؼيمردودماظػعؾم
ظدؼفمأيمإديمعلؿقىماإلذؾوعماظػينماىؿوظل ..م

 .2سيميائية النّرب:
ومعـماٌعفؿمذاتف،مععفؿماظؼداديموماإلذراقمؼـفؾماظشوسرمصوحلمخرسي،م
صقققؾماظؽؾؿيمإديمحمرابمؼشعّمبوظرػؾي،مومؼؿعوديمسؾكمطؾّمعومجيعؾفمرػنيم
 6م
(اظرجوءماٌظؾؿ)مؼؼقلماظشوسرمخمورؾومغقصؿرب .م
6

أرؾسماٌعفزاتم:ماىزائر،ماظشرطيماظقرـقيمظؾـشرموماظؿقزؼع-.2763،مص.52.
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ضددًمصقاؽماظـورمتؾؿفاؿماظرّجكمممممصؿققاؾمزؾؿؿافمهلقؾاومأريارا م
ضدداًمصقاؽماظدعاعممبؼؾاايم ممممأشػًمظؿؽؿقاؾماظصّؾاوحماٌلػرا م
وماظؾؼطيماًردوءمخيـؼفوماظصّدىمممموماىقعمسيمذػيماٌطقحمسيماظعدا م
ضددًمصقاؽماٌقتمعػؿكراممبـمممممؼعؾقماٌؼوصاؾمطلمؼؿقفمومظػكرا م
إن ماظشوسر مجعؾ ماظؾمرة ماظدالظقي ماٌفقؿـي متؼع مسي ماظػعؾ م(ضدس) ،ميحقٌم
ؼؿؿقضعماظـّربماظؼقيّمسؾكمػذاماظػعؾمومعـمذظؽمؼردؿماظشوسرموحدةمإؼؼوسقيم
تلؿقحل مزالل مدالالتفو معقضع ماظـّرب ،مإذ ممبفرّد مأن مؼصيصؾح مذظؽ ماظػعؾ معـم
ضؿـمسوملماٌؿؾؼلماظدّالظلمؼـ لقىماظـّربمسؾكمأمسوءماظعالمموماألعؽـيمومػلمسيم
ػذهماألبقوتماظشعرؼي:م(اظـور،ماظدعع،ماظؾؼظيماًردوء،ماىقع،ماٌقت) .م
إن معللظايماظـّؾارمسيماٌؼقلماظشعريمؼؿقؽؿمصقفومسوعاالن:مدقاوقماًطوبم
اظشعري مو معؼصدؼي ماظشوسر مسي متػوسؾفو معع ماًؾػقي ماٌعرصقي مظدى ماٌؿؾؼل،م
صوظشوسرم صوحلمخرسيمومػقمؼلؿقمبـقرةمغقصؿربمإديمعرتؾيماظؼداديمؼػؽماظدالمعـم
دالظؿف ماٌعفؿقي ،مظقغدو ممسي معؿقررة متعوغؼ ماظدالظي ماظـػلقي ماظيت مؼؼصدػوم
اظشوسر.مصلؿيم(اظـور)ماٌؼدديمختضعمظؿشؽقؾمذعريمجدؼد،مظؿدلمسؾكمغورم
اظـقرةماٌؿلجّفيمومضدمادؿقوظًمهلقؾومأريرا مطؿومتربزممسيم(اظدعع)،معقضعم
اظـّرب ماظؼقيّ ،معدخال مدالظقو مؼلؿفؿع مإظقف مأسؿؼ معظوػر ماٌعوغوة ماظيت مطوبدػوم
اظشعىماىزائريمهًمتلؾّطماٌلؿعؿر .م
إن م سوملماظؼصقدةماظدالظقيمالمؼصـعفماظشوسرماٌؾدعممبػرده،مومإغّؿومؼشورطفم
سي مذظؽ ماٌؿؾؼل مخبؾػقؿف ماٌعرصقي مو مػق معو مؼؾعٌ مسؾك ماظؼقل مأن ماظؼراءاتم
اىؿوظقيمظؾـّصماظشعريمتظاؾمعػؿقحايمسؾكماظادّوام،متؿؼادممظؾؾقٌمسـمعؾـكم
عؿفوغليمومذقػراتمهؿقيمظؿقؼؼماٌؼصدؼيماٌزدوجي،مومسيمػذاماجملولمؼؼػم
اظشوسرمصوحلمخرسيمظققدّدمبقادطيمعمذراتمدقؿقوئقي مصضوءمضصقدتفماظدالظلم
عـمخالل :م
 .3سيميائية التباين:
صؾوسؿؿودمعمذرماظؿؾوؼـ،مؼؼقؿماظشوسرمتؼوبالمدالظقومبنيمثـوئقيمظؼطقي.متردؿم
ذظؽماظصراعماظدراعلماظذيمودؿمعقضػماظشعىماىزائريماظؿلثرمضدمصرغلوم
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اٌلؿعؿرةمومميؽـمتقضقحمذظؽمسؾكماظـققماآلتل :م
اظـاور
هلقؾومأريرا
اظصّؾوحماٌلػرا
اظؾؼطيماًردوء
اٌطقّحمسيماظعدا
اظؿقفموماظػكر
م

ماظرّجك م
ماظظؾؿي م
ماظدّععم م
ماظصّدى م
ماىقع م
ماٌقت م

تقحلمدالظيماظؿؼوبؾمإديماظصراعماظقجقديماظذيمتشؽؾمضؿـمحقارؼيمتعؿؿدم
مسي ماظؿـوضض ،مصوظـور مرعز ماظـقرة متعؿؾ مسؾك مإغفوء ماظرّجوء ماٌظؾؿ معـ مضؾؾم
االدؿعؿور ،مصققظد مذظؽ ماظققم ماٌـؿظر مو مضد مهقّظً مزؾؿي ماٌلؿعؿر مإدي مهلقىم
أريرمؼؾعٌمذراراتماظؿؿرّدموماظـقرة،موماظدّععمومضدمغضىمعـمعؼؾي،مؼرعزمإديم
اٌعوغوةمو م اٌؽوبدةماظيتمدؾّؾفوماٌلؿعؿرمظؾشعى،مظؿؽؿقؾماٌؼؾيماظصؾوحماٌلػرام
رعز مظألعؾ ماٌشرق مسي مهؼقؼ مايرؼي ،مو مجيؿفد ماحملؿؾ ،مًـؼ ماظصقتم
اىزائريمومتؽرؼسمروبعماحملؾقيمظؾؼضقيماىزائرؼي،مصقضقلماظصقتمصدىم
ظـػلف،مطؿومؼغدوماىقعمرعوعومظؾؿصيؾضيعدماٌشرّدمعـماظشعىماظذيمملمؼعد ماٌقتم
اٌعدّمظفمعـمضؾؾماالدؿعؿورمعــقومظعزميؿفمأنمؼعؿؾلشيماٌؼوصؾمأوماٌشوغؼمألجؾم
اظػكرموماظؿقف ..م
ممبفرد مضؿ ماٌؿشوبف معـ ماظلّؿوت ماظدالظقي مؼؿشؽؾ مضطؾون مؼصـعون مصراسطيوم
وجقدؼومصوظـور،موماظؾفقىموماظصّؾوح،موماظؼطي،موماٌطقّح،موماظؿوئفماٌػؿكر،م
مسوت متؼع مسي مدقوق مدالظل ،،موؾل مضقؿي ماٌؼصقد ،مو متؼقم مطؼرائـ مدالظقيم
عقجؾيمتشرتكمظؿشؽؾمحؼالمدالظقومتؿعوظؼمسـوصرهماٌػفقعقيمهًمرعزمغقصؿربم
اٌؼدّس،مبقـؿومسيماٌؼوبؾمتؼقمممسوتمدالظقيمػل:م(اظرّجل،ماظظؾؿي،ماظدّعع،م
اظصّدى ،ماىقع ،ماٌقت) مطؼرائـ مدوظؾي ،مظؿؿعوظؼ معشؽؾي مبعـوصرػو ماٌػفقعقيم
رعزماالدؿعؿور،مومؼربطمػذهماظلؿوتمععمذاتماظشوسرماظػوسؾيمؼؿؾقّـماٌؼدّسم
عـفوموماٌدغّس،مبؾمعومؼؾدومعلؾّؾومسـماالدؿعؿور،مطوظدععماظذيمجػّمعـمعؼؾيم
ػقمعؼدّسمظدىماظشوسرمبوسؿؾورمعومدؿؽقنمسؾقفمتؾؽماٌؼؾيماظيتمدؿػؿحمسؾكم
صؾوحمعلػرمضوحؽ ..م
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 .4سيميائية اإليقاع:
اظؿلظقػ ماظشعري مخيضع مسي مغلؼف ماظـغؿل مإدي معشوطؾاي مػقاجاس مذاتم
اظشوسرماٌـػعؾي،مومتؿعو ظؼماظؾـقيماإلؼؼوسقيمععمدقوقمايدثمومعومأصرزهمعـم
تػوسالتموجداغقيمظ رمسومععطيومجقّامعؿؿقّزامظؾـّصماظشعريمتؿفؾكمععوٌُفمسؾكم
علؿقى ماظؿقزؼع ماظعروضل ماٌؿؿـؾ مسي ماظؾقر مو ماظؼوصقي مو معو مؼقازي مذظؽ معـم
ترغقؿوتمداخؾقيمعـ رةمظؾعقارػموماألحودقس .م
إن مايدثماظـقريماىزائاريمؼشؽاؾمعـعرجاومسيمغػلقايماظشوسرميحقٌم
أظؼكمبظالظفموموؾقوتفمومأبعودهمسؾكماظـّصماظشعاريمحؿكمأضقاكماإلؼؼوعم
اًورجل مو ماظداخؾل ماغعؽودطيو مظؾؿـظقؿ ماظعلؽري ماظـقري مو موؾقي مهلقاجسم
اظـوئرؼـمؼؼقلمأبقماظؼودؿمزيّورمسيمضصقدتافم(زاللمومأصداء) .7م
المتػؽّار..مالمتػؽّار م
ؼومهلقىمايربمزجمر..مثؿمدعّار م
مسيماظذرىماظلؿراء،معـمأرضماىزائر..مالمتػؽّار م
عزّقماألحقوء..مأذالء..مومبعـار م
حطّؿماظطغقون…مطلّار م
اغشرماالرػوب…موماظـ ران..مأطـار م
ثؿمأطـار م
دوسيماٌقعودمتـدر م
أغًمبوٌلؿؼؾؾمأجدر .م
اإلؼؼوعماًورجلمتشرفمسؾقفمتؾقؼـوتمتػعؾقيم(صوسالتـ)موتقزؼعفو ماظذيم
خيضعمظؿؾؽماظشقـوتماالغػعوظقيماظيتمتـؿوبموجدانماظشوسر،موتؿعوضدمػذهم
اظؿػعقؾيمععماألدؾقبماظطؾيبماٌؿؿـؾمأدودومسيماظـفلموماألعر.مظقؽقنماظقضعمذام
تلثقارمبوظاغمسؾكماظلّؿاع.مصوإلثورةموماظـقرةموماظؼؾؼموماالغػعول،محوالتمتؿفؾكم
سيماظؾـقيماإلؼؼوسقيماًورجقيمظـصمأبلماظؼودؿمزيّور .م
 7زاللمومأصداءم:ماىزائر،ماظشرطيماظقرـقيمظؾـشرموماظؿقزؼع،م-.2762مص.ص.م.7-6
18

السيميائية و النص األدبي ..أسس و إجراءات

إن ماخؿقورماظؼوصقيمسـدماظشوسرمتؿقؽؿمصقفمعؼؿضقوتمذاتقيممتؾقفوماظؿفربيم
اظشعرؼي ،مصؿـ ماغؿؼوء مايروف ماجملفقرة مذات ماظؽؿقاي ماظصقتقاي ماظظوػرةم
طوىقؿموماظراءموماظؾوءمإديمتلؽنيمحرفماظرويمومػقماظراءمععمضدرتفمسؾكمغؼؾم
االغػعولماظداخؾلمومهرؼؽمسقارػمومعشوسرماٌؿؾؼل.مثؿمإنمترجقعوتمحرفم
اظرويم(اظراء)موماغؿظوعفماظـغؿلمععمحروفماظؼوصقايمؼلقطارمذيوظقاومسؾكمبـقيم
اظـص ،مو محيؿؾ ماٌؿؾؼل مسؾك مأن مؼؼػ معع مطؾّ مدصؼي مغغؿقي مظقلؿطؾع مبعدػوم
اظدالظل.مومضد مادؿطوعماظشوسرمأنمؼضعماظـظومماإلؼؼوسلمسيمأولمدطرمعـمغصّفم
اظشعري :م
المتػؽّار..مالمتػؽّار م
ظؿلتلمبوضلماظقحداتماظؽالعقيمعؼؿضقيمغظوممػذاماظلطرماإلؼؼوسل .م
أعّوماإلؼؼوعماظداخؾلمصفقمحمؿقلمذظؽماٌازجماٌارطىمعـمتعوظاؼماظؽؾؿيمععم
أحودقسمومذاتقيماظشوسرماٌؿػوسؾيمععموؾقوتمايدث،مصويوظيماظـػلقيماظيتم
تـؿوبماظشوسرمزيّورمػلمحوظيمادؿـػورموماغػفور متؾقٌمسـمعصىّمهلومسؾكم
علؿقىماظؿلظقػماظؾػظل،مصؿلتلماظؽؾؿوتماٌؿكظػي،معؿـوشؿيماألصقاتموايروفم
ؼشؽؾ مصقفو محرف ماظراء ماالغػفوري ماظؿؽراري محمقرطيا مظؿعوظؼ مطؾؿوت ماظـص:م
ايرب،مزجمر،مدعّر،ماظذرى،ماظلّؿراء،مأرضماىزائر،مبعـر…مػذاماظشؽؾم
اٌقتمممممممماىقعمممماظؾؼطيممممماظدععممممماظـورممممممضددً م
علؿقىماظؿؾػظ م
ماظعودي م

اإلؼؼوسلماظداخؾلمخيؿصرمذظؽماظؿالحؿماظدراعلمبنيماظشوسرموماغػعوالتفمععم
وؾقوتمايدوثماظـقري ..م
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و مميؽـ ممتـقؾ معقضع ماظـرب مسي مػذه ماألبقوت ماظشعرؼي مبوظشؽؾ ماظؾقوغلم
اظلوبؼ :م
ومعومؼالحظمأنماألظػوزمعقضعماظـّربمجوءتمسؾكمتشؽقؾيمسروضقيمواحادةم
( )/2/2/مدؾى مخػقػ مو موتر معػروق مو مذظؽ مظؿعورل متـوشؿو م()Harmonyم
ع ؿشوطالممؼؼقممعقازؼومظػرضماظؼصقدةماٌقضقسوتل،مومعومؼؾلؿمػذاماظؿقازيمػقم
ضقّةماألصقات ماٌكؿورة م ومػلمأصقاتمهؿؾمثؼالمغغؿقومبورزطيامطوٌقؿموماىقؿم
واظالم،مثؿمإنمػذاماظؿكظػمبنيماظؾػظمعقضعماظـّرب مومجمؿقعمعؽقغوتماظلقوقم
اظشعرؼيمسيماظؾقًمؼشؽؾمغلؼومواضقطيومسيمتقزؼعماظؼراءةماظؿـغقؿقيماٌالئؿيمىقّم
اظؼصقدة .م
إنماألخذمبوظؼراءةماظصقتقيمظؾشعرماظـقريمؼردؿمذظؽماالظؿقاوممبقاـماظصقتم
ومايرطيمومػقمضوئؿمبوسؿؾورماألولمحرطيمسيمذاتفمذظؽمأنم"عومغلؿقفمإؼؼوسومػقم
اإلسودةماٌـؿظؿيمداخؾماظلؾلؾيماٌـطقضيمالحلودوتممسعقيمعؿؿوثؾي،متؽقغفوم
خمؿؾػماظعـوصرماظـغؿقيم".م م
ثؿمإنماظؿـقعماظذيمؼطؾعمجرسماألحرفماٌشؽؾيمظؾػظمعقضعماظـربمدقاءمسيم
ايدّة م(ضقة مايرف) مأو ماٌدّة م(عدّ مايرف ميحرف مظني) مأو مسي ماظشدّة م(اظـؼؾم
اظصقتلمظؾقرف)مأو مسيماظؿعدّدم(اظؿؽرار)مٌومتؿشؽؾمععفوماظؾـقيماإلؼؼوسقيمسيم
وووبفومععمبـقيماًطوبماظشعريماٌشدودمإديماظؽؾؿوتماظيتمتلققماظرتطقىم
اٌعربمسـماظدصؼيماظـػلقيموماظشعرمايودّ،محؿكمؼؾدوماظشوسرمومػقمؼـلوقموراءم
األظػوزمعقضعماظـربمومطلغفمؼردؿمظقحيمتعؾّرمسـمسؾـقيموجقدؼيمصرصيمخترجم
متوعو مسـ ماإلرور ماٌضؿقغل مظػققى ماظؼصقدة .محؿك مطلن ماظؼصقدة مبنؼؼوسوتفومم
وبلظػوزفو ماٌـؾقرة مغربطيا مثؼقال مأو مغربطيا مخػقػو مػل ماظيت متؽؿى ماظشوسر مو مظقسم
اظعؽس .مو مػذا معو مؼدل مدالظي مواضقي مأن ماظؼراءة ماظصقتقي ماظيت محيلـصي مععفوم
ترتقىماإلؼؼوسوتمترتقؾومعلؿؼقؿومهلومسالضيمبوظؼقؿيماظدالظقيمظػققىماًطوبم
اظشعري .مو مػذا معو مؼمطد متعوظؼ ماظؾـوء ماظػين مو مغػلقي ماظشوسر مسي مأحقاهلوم
اٌكؿؾػي.مإنمصضوءمغصماظشعرماظـقريمؼلظؾمعػؿقحطيومأصؼفمظؽؾمعؼوربيمتلوؼؾقيم
تؾؿغلمادؿؽـوهمبعدهماالعؿوسلمسربمتػؽقؽمأدلفماىؿوظقيمومذظؽمبؿؾينمرؤؼقؼيم
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اٌؿؾؼلماٌشؾعيمبنعؽوغقوتمتذوضقيمتؿؾؿسمعقارـماىؿولميحلّفوماٌرػػمععؿؾيم
أدوات معلوءظي متعؿؿد ماظلّؿي ماظـّصقي مإلبراز ماٌعومل ماظعؿقؼي ،مطلؿي ماظؾمرةم
اظدالظقيمأوممسيماإلثورةماظيتمتشؽؾمشرضومظؾشوسرماظـقريمومش ره،مؼلؿفؿعم
حقهلوموحداتمدالظقيمعؿشوطؾيمومعؿؾوؼـي،متصدرمسـفومومترتدّمإظقفو.مومؼؾؼكم
تػوسؾ ماظشوسر 8معع مايدث ماظـقري مػق معصدر متقاتر ماإلثورة مووؾقوتفو مسؾكم
علؿقى ماظـّص ،مو متؿعوضد ماظؾمرة ماظدالظقي معع ممسي ماظـّرب مسي متقزؼع معقاضعم
اإلثورة مسي ماظؾقً مأو ماظلطر ماظشعري ،مسي محني متؼقم ممسي ماظؿؾوؼـ مصضال مسؾكم
اظؿشوطؾمسؾكمردؿمثـوئقيمعؿصورسيمسربمهدؼدمايؼؾماظدالظلماظشعري ماظذيم
ؼؿشؽؾ مأدودطيو مبقادطي متقت ر ماظرتطقى ماظؾغقي مو مإخضوع مسـوصره مإدي ماظؾعىم
بوظؽؾؿوت ،مصؿـشل مأغلفي متعؾ رؼي مسرب مسالضوت مظغقؼي مضقد ماظؿشؽقؾ مألغّفوم
حمؽقعي مبوصطالح مش ر معطرّد مميوثؾ مايوالت ماظـػلقي ماٌؿقترة مظدى ماظشوسرم
اظـقري .مو متصؾ مػذه ماظعـوصر مجمؿؿعي م(اإلثورة ،ماظؿؾوؼـ ،ماظـرب) مإدي مدرجيم
اظؿؽـقػ مسي متعؾ رػو مسـ ماٌقضػ ماظدراعل ،مظقغدو ماإلؼؼوع مبؿـوشؿ مأصقاتفم
ووؾقوتمأبعودهماظشعقرؼيمصدىمظؾـقيماظـّصماظعؿقؼيماظيتمهؿضـماظؿفربيم
اظـػلقيمظؾشوسرماظـقري ..م
ػذهمعداخؾماظرؤؼيماظلقؿقوئقيمٌؼورعمذعرؼيماختذتمعـمايدثماظـقريم
حمقرامظؾؿعؾ رماٌشؾعمبوظشقـماظعورػلماٌؿؿكضمسـمتقت رمداخؾلمغػللمضومم
ظقؿقاترمععماىقّماٌشققنمبوظؼؾؼموماالغػعولموماظـقرة… م
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