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*نقور عبد اجلليلم

ّؾمعـمغؿوئٍمذظؽماظؿالضحماظذيمحصؾمبنيماألدبموماظؾغيمػقمعومغزعمإظقفمظع
اظـؼدماٌعوصرمسيمبؾقرةمرؤؼيمحداثقيمتلخذممبوممتكضمسـمغظرؼيماًؾؼماظؾغقيم

عـممثيمدخؾًمماظؾغيمطعـصرمعفقؿـمسيماظؿفربيماألدبقي.مومقياظيتمتؼقلمبنبداس
مثقرةم مسـ مؼعّؾر ماظذي ماظؾـققي ماٌـفٍ مصظفر ماظـؼد مسي معفّؿ مطراصد اظؾلوغقوت

مص مأعـول ماظؿؼؾقدؼي ماظـؼدؼي ماٌؼوربوت مسؾك ماظشؽالغقني مبروبمالاظؾغقؼني دع ر
وعونمجوطؾلقن.مثؿمدعًماألدؾقبقيمظؿقؿؾمعقضعومهلومسيمصضوءماظـؼدماٌعوصرمرو

م موؼز مبؾقره معو مسي مدوعمومWeissخوصي مبعادمسيمDoumanون معو معؼقظؿفؿاو
اظيتمجوءتممبعودظيمجدؼدةمسيمسؿؾقيماظؼراءةممومPost structualionاظؾـققؼيم

ماظعؿؾقي ماظـوظٌمسي ماظؾعد ماٌؿؾؼل مصقفو ماإلبداسقيمأضقك ماٌؼوربوتم. مػذه مسي و
سافمتشاقعلؽلمصالمغظرؼايمبداظيتمتعؾلمعـمذلنماظؾغيمسيماإلبداعمخوصيمصقؿمأ

مو ماظؽؾل مأدودطيومماظـقق مأصؾقً ماظيت مو ماظلطققي، مو ماظعؿقؼي اظؾـقي
ظؾلقؿقوئقنيمسيمادؿغالهلؿمٌـفٍمتشقعلؽلمسيموصػماظؼقاسدماألدودقيمظعؿؾقيم

م مسؾكمػذا مو مبـوءمااإلغؿاوجماظؾغقؼي. ماظلقؿقوئقيمهؾؾماظـصموصؼ ألدوسمصنن
ؿوممضؿينمومبـوءمزوػرمععمإبرازماظعالضيمبقـفؿو.مأعوماظؾـوءماظضؿينمصقؼعماالػؿ

،مأعوماظؾـوءماظظوػريمصقؼعمصقفمبوظؾـوءماظقزوئػلمومإبرازماظعالضوتمبنيماظػوسؾني
مأ ماألدؾقبمععماٌالحظي مبوٌلؿقىماظؾغقيمظؾـصمطوظؿشوطؾمو مصقف مناالػؿؿوم

م.1اظـػوذمإديماظؾـوءماظضؿينمالمؼؿؿمإاّلممبرماظؾغي
ألدبمإذملماظقصػقيمتـققمبفمإديمحمووظيمسؾؿـيماوئرؾقعيماظـؼدماظلقؿقمإن

ؼرتػعماظـوضدماظلقؿقوئلمسـمإسؿولمأيمضقاظىمغؼدؼيمجوػزةمومؼؽؿػلممبقووظيم
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ماظقظقجمإديمصضوءماظـصماظداخؾلمسربمخمؿؾػماظعالئؼماظيتمتشؽؾًمسؾكماظلطح
ومإنمأػؿممبؽقػقوتمؼدرطفوماظـوضدماحملرتسموماٌؿؿؾؽمظؾقسماظـؼديماظدضقؼ.

ٌعفؿماظؾػظلماظذيمؼلؿـؿرهمطؾمعظفرمؼـققمبوألدبمإديماظعؾؿـيمػقماظؾغيمأوما
أدؼىمأثـوءموربؿفماإلبداسقيمذظؽمأنماظؾغيمأضقًمحؼالمظؾدرادوتماألظلـقايم

دؼيماظيتمتؾؿغلماٌـفٍمؼمبكؿؾػمصروسفومومظذظؽماختذتمطؿـػذمظؾؿؼوربوتماظـ
ماظقصػلمطنرورمهلومعـؾماٌؼوربيماظلقؿقوئقي.

م مػذاو ماظـصماألامضود معع ماظؿعوعؾ مسي ماظؾلوغل مأعرمٌـفٍ ماسؿؾور مإدي دبل
مضولم معوذا مسـ مؼؾقٌ مال مأضقك ماظلقؿقوئل ماظلمال مألّن مثوغقؼو مأعرا اظدالظي

ؾقبومومإمنومأضقكمؼؾقٌمعطمومإنمطونمػذامأعرطيام-األدؼى،مأومصققىمعؼقظف
ؿدػومسيمعؼقظف.موممثيمسؿسـمطقػمضولماألدؼى،معومػلماظطرائؼماظؾغقؼيماظيتما

ماظشعرؼيمإذمتؾقٌماظشعرؼيمسـماألدوظقىماىؿوظقيمتؼورعمبنيماظلق ؿقوئقيمو
ماظػؽرة، مأو ماألدبلمضقؿيمذظماظيتمريؾًماٌقضقع مظؾؼقل ماظدالظقي ماظؼقؿي ؽمأن

جؿؿوسلماظعوم،معـؾمذظؽمعـؾماظشعرماىوػؾلماظذيمعؿداوظيمسؾكماظؿكورىماال
قيمأومجملؿؿاعماىوػؾلمومإّغؿومتلثقٌمذيوظامطوغًمعقاضقعفمسيمسؾؿمعلؾؼمظدى

مسؾكماخرتاقم ماظؼدرة مو ماظؼقل مسيمتـؼقي ماًوظدة ماىوػؾقي متؾؽماظؼصوئد ذعرؼي
مبدـيماظؿلظقػماٌعوديمإديمتػفقارمروضاوتماظؾغيمبؽقػقيمتلؿفاقيماألذنموتطر

مهلوماألغػسماٌؿذوضي.
 رتدمعـفومإديمظمنمؼعؿؾماظؾقٌماظلقؿقوئلمسؾكمتػؽقؽمبـقيماظـصماألدبلإذ

وػقؿموماألصؽور،مسؾكمغؼقضماٌـوػٍماظـؼدؼيماألخرىماظيتماًورج،مإديمسوملماٌػ
متـققمعـقكمععوطسمأيمعـمخورجمإديمداخؾماظـص.

 : سفـة الغيـابلف

مبؼدرمعوم،م2خموتؾمعاظـصماألدبلمبوًصقصمغصمخمودمإن المؼػصحمإاّل
ـؼادماظلقؿقوئلمؼؼقلممبؾدأماظؿداسلماظؼؾطـمومالمؼصيظفرمإاّلمبؼادرمعاومخيػال،موم

ماظؿؼو ماظػاراغمو مبلقؿقوئقي مطذظؽ مؼؼقل مو ماظـصقص، مو ماظعالعوت مبني رع
مؼطرحم مظذظؽ مو ماظـؼض، مو ماظـػل مبلقؿقوئقي مؼؼقل مطؿو ماظؿقوور مو واظؿفاوور
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دبقيمذيؾيمعـماألدواتموماٌػوتقحمطدراديماظػضوءماألبقضمٌلوءظيماظـصقصماأل
مؼعرفماو معو مأو ماظـصقص مبني ماًورجل مايقار مدرادي مو ماألدقد، ظػضاوء
وظؿـوص.مومعومدامماظـصمودقؾيمظؾؿقاصؾمصالمتقاصؾمدونماخؿالفمواالخؿالفمب

المؼعينماظؿـوضضمومإّغؿومؼعينمايضقر،مصقراءماالغؿظومماظـصمػـوكماالغؿظومم
اظؿؼوباؾموماظؿشوطؾموماظؿؿوثؾمومحؿكمماظؿؼوصل،مطؿوم:ممٌؾينمسؾكمسالضوتا

مذي مؼؿؿ مصؾوظؿشؾقف ماظؿفؿقع، مسؾك مؼعؿؾ ماألدبل ماظـص مضولمأن مطؿاو ع
اىرجوغلماٌكؿؾػاوتماظؾـقاوتمسربمأغلوقمبالشقيمطوالدؿعاوراتمواظؿشؾقفوتم

دؿغاللمٌوماواٌؼوؼلوت.مومتدخؾمػذهماظؿؼـقيمسيمادؿغاللماظػضوءماظـصلمومػقم
مإديمإدراكماجملولماظذيمتؿقركم مبلؼدؼـو ماظيتمتلخذ ماظؾصرؼي ؼلؿكمبوظؾالشي

مأداةمؼعؿؾفوماألدؼىمسيمربيماألدؼىمسيمغؼؾفمظؾصقرماظػـوصقفم قي.مومظعؾمأػّؿ
سيمإزاظيماظعقائؼماظعؼؾقيمم-خوصيم-دؾقؾمذظؽمػقمادؿغالظفممظؼدرةماالدؿعورة

 اجملردة.م-غقيوبنيمذيقعماظؾـقوتماظطؾقعقيموماإلغل

 ؟اذا الرؤية السيميائية إىل النصمل

وظل(متؾؿقذمديمدقد ر،مطالممسوديموطالمم)بمؽالممسؾكمضربنيمطؿومذرحاظ
ش رمسودي،مأومطالممغػعلمومطالممأدبل،موماظؽالمماألدبلمػقماضطرابمسيممصين

ماظػينم ماظؽالم مو ماًطوب. ماٌلظقفمسي ماظـلقٍ مسـ ماًروج مو ماظؾغي ادؿعؿول
ؼؼاقممسؾكمأبعودمثالثاي:مبعدمتعؾ ريمومبعادمدالظل،مومبعدمتلثقاري،مملاألدب

ماٌلوءظيماظلقؿقوئقايمترتطازمسؾكماظؾعدؼـماظؿ ماظؿلث ري،مأيمواػؿؿاوم عؾ ريمو
مبنثورةم مذظؽ مو ماظؾغقؼي، مسـوصره مسالضوت مغلقٍ مبؿقت ر ماألدبل ماًطوب أن
غقاحلماظؾغيماىؿوظقيماظيتمتلؿؿدمضقؿفوماظػـقيمعـماظدالالتماهلوعشقي،محيؼؼم
م)روعونم ممسوه مٌو ماحملِدث ماٌؾدشيع ماظصصيقشيري ماظؿشؽقؾ مو ماظؿعؾ ر مسي عؿعي

ما ماألدؾقبقي، مبوٌػوجلة ماظؿعؾ رمجوطؾلقن( متقاتر معع مسؽلقو متؿـودى ظيت
ظؿشوطؾ.مأّعوماظؾعدماظؿلث ريماحملؿقلمضؿـفماظـلقٍماألدؾقبلمصقؿؿظفرموصؼماو

األدبلمعـمغلؼماظؼراءةمإديمغلاؼمرّدممؾضقةماظشقـماظعورػلماظيتمهركماظػع
مسـم ماظؽوذػ مو مظؾـص، ماظـوغل ماظقجف ماٌؿؾؼل مؼغادو مإذ ماظشعاقري، اظػعاؾ

مسيمثـوؼوه.ماٌـؾفوتماظؽوعـيم
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مايؾؿممنإ مسـده موخيؿؾط موربي، مو مؼعقشمايدثمخموضطيو ماٌؾدع اظشوسر
ماظؾغ ماظالعرئلمبوٌرئل،مصؿلؿققؾمسـده ماًقولمبوظقاضع،مو ظعؾومميبوظقسل،مو

مبوظؽؾؿوت،مصقؿقّررماظدالمعـمعدظقظف،مسيمتشؽقؾمسػقيمؼرعلمإديممتـقؾمسومل
مذيوظقي مإديمذػ رة متـؼؾىماظؽؾؿي مو ماظؾـوء، م"األغلؼمضقد مج رو: مبقور مؼؼقل ،

اىؿوظقيمتضطؾعمبقزقػيمعضوسػي،مصؾعضفومسؾورةمسـممتـقؾمظؾؿففقل،موتؼعم
مظال مأدوات مػال مو ماٌـطؼقاي، ماظشقػارات مغطوق مبوظالعرئل،مخورج علاوك

ماظـػلقيماو مبوظؿفربي مسوم مبشؽؾ مػلممتلؽ، مو ماظالععؼقل، ماظقصػمو ظػوئاؼ
م-ػقؼوسم–اظشوسرمععمذظؽمحيوولمم.مو3اجملردةمسربماظؿفربيماظعؿؾقيمظؾققاس"

مدــم مبفو مخيرتق متقأعي مسي ماظؿعؾ رؼي مأدواتف مو ماظؿصقرؼي مبنيمرؤاه مؼزاوج أن
م مأغف محؿك ماٌعروف، ماظشعري معومؼاظؿلظقػ مأعوم مسفقى ماغؾفور محوظي عقش

ماظال مإدي مهؿؽؿ موجداغقي مشربي مسي مطون مألغف ممسوهمذأبدع، مطؿو ماظػين عقر
م4رؼؿشوردز م. ماظشوسر مطون مؼؼػمسـدمصنذا ماظؼورئمال مصنن مؼؽؿى، معو مؼؼصد ال

مبـقؿفوم متػؽقؽ ماظـصمسرب مًط ماٌقازؼي ماظؼراءة متؼقم مػـو مو ماظؽؿوبي، حدود
ماٌؿعددة مبعـوصرػاو مماظصقتقايماظلطققاي ماظدالظقيمو مو ماظرتطقؾقي مو اإلؼؼوسقي
 طونمسالئؼفمومأغلوضف..ؿؾظؾقظقجمإديمصضوئفماظداخؾلموماد

 لغة واحلدثلا: نص الثوري اجلزائريال

معؼوصدػو،موتشرتكمظؼ متؿقحد دمتشؽؾماظـصماظـقريماىزائريموصؼمرؤؼي
سيمرمسفاومظؾقحايمسوعّاي،مأذؾافمعومتؽاقنمبؾقحيمصلقػلوئقيمعؿـودؼيماألذؽولم

مٌؼو مضراءتـو مسرب مدالظقي مضقؿ مادؿفالء مإدي مدـعؿد مظذظؽ مو ماألظقان. عـممرعو
معـ مخنقضمسي مظـ مو ماىزائرؼي، ماظـقرة ماظـقرة،مغصقصمظشعر معصطؾح وضشي

وتؼلقؿماظـؼودماظشعرمسيمػذاماجملولمإديمذعرمإثورةمومذعارمثقرةمومذعرمعؼووعي.م
ماظـاقرة،مػاؾ مسـمعـمؼؽؿىمذعر ماظذيمسوشمايدثممومسيمدماهلؿ اظشوسار
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زاعـًمطؿوبوتفمععمدوّيماظّرذوشمأوماظشوسرماظذيمؼلتلمبعدمأنمتضعمايربمتو
م؟..أوزارػومومؼـعؿماظشعىمبوالدؿؼالل

محوظيممنإ مادؿؼطوبمتشؾف مبمرة ماٌؾدع مظدىماظشوسر ايدثماظـقريمذؽؾ
ماإلغلونمبلذؽولمتعؾ رؼيمشوؼيمسيماظغرابيموم ماظيتمؼؾقحمصقفو ؽـفومظاالدؿؾفوم

اظقلسمإديمأعؾ،موماذرأبًمغػقسماٌعذبنيمم-عماظـقرةعم–صوئؾي،مإذمهّقلم
ؾمععوغوةماظشعىمماىزائرؼنيمإديمادؿشرافماظغدماظذيمرولمظقؾفمععمعلؾلـمع

ومتربعفماٌطؾؼمعـمذدةمضقؼمايقوةمهًمدؾطيماٌلؿعؿر،مصؿؼدعًماظؼصقدةم
مي:قاظـقرؼيمظؿؿـؾمحؾؿومذيقالمظؾشعىمعؿكذةماألغلوقماآلت

 :ميائية اإلثارةسي. 1
وغومومغورا،مدخشوسرماىزائري،مومضدمأضقًماألرضمعـمحقظفمرعوداموماظ

مذلء مطّؾ مظقفعؾ ماظؼصقدة مبـقي مرعزمماغربىمسؾك مذظؽمسي مؼلؿفؿع مو ؼـقر،
متؽقنم معؼّدداوتماظدؼاـمػلمأحرىمأن موظعاّؾ ماإلثاورة، مسـصر ؼلؿؼطىمإظقف

م مؼلؿفنيماٌرءصي ماظـقرة، مو مظإلثورة مغػقسمؼؼقلمععـؾعطيو مصعىمأو مطّؾ مأجؾفو ـ
مصػاطيومغقصؿربماظعظقؿ:وامم5عػديمزطرؼو

مومجّؾمجالظؽمػؿؽمايفوباوم  ؾؽماٌقؿقنمنؿاوممممظقؾوركمت
مًموثؾوتفمسـمأظػمذفرممممممضضوػوماظشعىمؼؾؿقؼماظلرابوطز
مشوئى،ممممممممممص ماآلخر مو محوضر مأحدػؿو ميدثني، مصقرتني مؼردؿ وظشوسر

م مايدث معـ ماغلقؾً ماظؼدادي مغلؼقيماو مضؿـ مايوضر مايدث مإدي ظغوئى
ماظؿشوطؾمأوماظؿؿوثؾمسؾكماظـققماآلتل:ممممممم

مغقصؿربممممممممممممقؾيماظؼدرممممممممممممممممظ
معقؼوتمدوسيمصػرمعـماظؾقؾ.مم-ادؿقضورمحدثمغزولممممممممممممممم-
مبداؼيمظـفوؼيماالحؿاللماظؾغقض.م-اظؼرآنمومبقوغفمظؾقؼ.مممممممممممممممممم
ماظػوتحمعـممؾيرطيمومميـمظقبم-: نتيجة الرطيمومميـمظقؾيماظؼدرمممبم-:منتيجةال

ملمخ رمعـمأظػمذفر.فلمخ رمعـمأظػمذفر..مممممممممممممغقصؿربمصفص
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ماظّلؿيمإ ّنمسـصرماإلثورةمسيمػذؼـماظؾقؿنيمؼؿؿقضعمسيماظعالضيماظيتمتؼقؿفو
ماظـصل ماظلقوق مضؿـ ماظيتمم)غقصؿرب( مظؾلقؿوت ماٌػفقعل مايؼؾ معع اظعوم

م)اظربط ماظؾغقي ماظرتطقى مسي مععفو مأظػممي،تؿقاصػ مايفوبو، مػؿؽ اظقؿـ،
ؾفوماٌػفقعلمععمطؾمذقـمختضعمدالظيماظّلؿيم)غقصؿرب(مسيمحؼم.(مو…ذفر

زائدمظدالظؿفو،مومػقمعومؼؾعٌمسؾكماظؿلطقدمأنماالػؿؿوممبؾـوءماظـصمدقؿقوئقوم
ؼؽقنمبودؿؼراءمسالضؿفماظيتمتربطماإلذورةموماٌؿؾؼلماظؾعضمبوظؾعضماآلخرمطؿوم

مؼؼقلمب رس.
رماإلثورةمسيماظشعرماجملولمإلحداثمتـوصممداخؾلمؼؼقممسؾكمـصؿومؼػؿحمسط

ماظؿضؿني مسـصرمأدوس مبقـفؿو مجيؿع مغصقصمسّدة مبني ممتوس محيدث مإذ ،
ماظشوسرم مذطر مصػل ماظؿـوضض، مو ماظؿؾوؼـ مسـصر مأو ماىزئل مأو ماظؽؾل اظؿشوطؾ

عىماظذيمؼؾؿقؼماظلرابو،مإحوظيمآلؼيمضرآغقيمطرمييمتصّقرمإغلوغوموجدمسيمشظؾ
مأتوهمملمجيدممًاعغورةمضؿكن،مصقرتاءىمظفماظلرابماٌؿألظهمعوء صوصقومحؿكمإذا

و،موماظشوسرمؼش رمإديمدـنيماٌلووعيماظلقودقيماظيتمملموـمسؾكماظشعىمذقؽ
مقوة..ياىزائاريمإاّلموأدطيامآلعوظفمومؼلدطيومومضـقًرومعـما

مو،اٌعفؿماظشعريماٌشوطؾمبـقيمػذؼـماظؾقؿنيمحيؿؾمروبعماظؼداديماظعؾقمنإ
دالظقوممسؾقمذلنمظقؾيماظؼدرمطلغفوماظـفؿماٌضلءمسيماظّلؿوء،مومػقمؼشؽؾمحؼال

مظؾقجقد،مؼشعرمععفوم مرؤؼيمعؿفددة مظقشؽالمععطيو ؼؿؼورعمععمحؼؾمدالظلمآخر
ماٌؾدعمبػكرمومسؾِقمعـزظي:

مػلممتـؾموحداتمدالظقيمعقجؾي.مومممممممممم…ًطزم…ّؾجشيم…وركؾت
مـؾموحداتمدالظقيمدوظؾاي.متمقؾؿقؼماظّلرابومممومػلظم…ضكضم…ؿؽػ
ماظقحدامو مبني ماظـوذه ماظؿعوظؼ مأذؽول ماظرؤؼيمبنبراز متؿفؾك ماظدالظقي، ت

ماظؿقاصؼلم ماظؿعوظؼ معؾدأ مأن مإذ مخيقضفو، ماظيت مظؾؿفربي مظؾشوسر اىدؼدة
ؼـ(مبنيمجمؿؾمتؾؽماظقحداتمؼؿؿمهدؼـفمسربمو)اظؿشوطؾ(مأوماظؿكوظػلم)اظؿؾ

ماظؾغقؼي،مواغؿ مداخؾمدقوقمخوص،مالمؼؾؾٌمأنمظوتػعقؾميرطيماظعـوصر عفو
ماظػ مايرطي مجّدة مجدؼدة، ممتقجوت ماظرتطقىمؼلخذ مداخؾ ماٌلؿدميي عؾقي

اظشعري،مإذمأّنماظـلقٍماظـققيمؼشرفمسؾكمهؼقؼماألحداثمسيمزعـمعوٍض،م
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صقغيماٌضورع،مومظؽـمداخؾماظزعـماٌوضل،مظقدّلممومإنمأتكمصعؾم)ؼؾؿقؼ(مسي
سؾكمدميقعيمايدثمومادؿؿرارؼؿفمظقعّؿؼمدالظيماظضقوعموماًقؾيماظيتمومسًم

مهمأدراجماظّرؼوح..ذعقرماظشعىمومضدمذػؾًمجفقدصي
ؼقشؾماظشوسرمعػديمزطرؼومشقوػىماٌؽـقنماظـػللماظذاتل،مظؿطؾعماظؾغيممو

مم-سـدهم-اظشعرؼي ماظذات، معع مسيمموحدؼـو مػذا مؼؿؿظفر مو ماظالذعقر، منـؿي
اإلحلوسمومالمؼقّضحمععـك.مم رغلقٍمظغقيمؼقحلمظؾدالظيمومالمحيّددػومومؼـ
ماظؾقًماألول،مػ معـ ماٌؿؾؼلمصرتطقىم)ػؿؽمايفوبو( مطون مإن مو ماظؾـوء مضقد ق

ماظشعىم مضضقي ماتضوح مدالظي مترجقح مسي ماظعوم ماظـّصل ماظلقوق مسؾك ؼلؿـد
مالغفمثقرةمغقصؿرب..مساىزائريمالدرتدادمحؼفمبن

ـفموؾقوتمضؿؼغدوماظؿشؽقؾماىؿوظلماظؾغقيمػقماحملؿقلماظذيمتؿؿقضعممو
مثوغقؼو.مسيمايدثماظـقريمومتػوسؾفمععمذاتماظشوسر،مومتربزماظدالظيماػ ؿؿوعو

مسـمأظػمذفر(،م ماظؾقًماظـوغل:م)زطًموثؾوتف معـ معػديمزطرؼو ضقلماظشوسر
مظؿ ماٌػفقعل ماظدالظل مغػسمايؼؾ مسي مأظؼكملؼؼع م)و مصقف: مؼؼقل مظف ظقػمآخر
لذنمرّبؽمظقؾايمضدرمومأظؼكماظلؿورمتاظلؿورمسـمأظػمذفر(،معـمبقؿفماٌشفقر:م

مسـمأظػمذفر.
زطرؼومؼعؿدمسيمضصوئدهماظـقرؼيمإديمتؾقؼـوتممعفؿومؼؽـمصننماظشوسرمعػديمو

معـطؼقيم مدالالت متؼدؼؿ مسـ مبفو مؼـلى مو ماظعورػل، مظؾشقـ مؼعرضفو أدؾقبقي
نماظشقػراتماإلؼصوظقيماالجؿؿوسقي،مومؼشؽؾفومألجؾمخؾؼمدالالتملصذظؽمعـمذ

يمهرؼؽمعشوسرماٌؿؾؼلمإديمدرجيمإزاظيمحرؼيمردودماظػعؾمسؾادؿػزازؼيمتعؿؾم
معلؿقىماإلذؾوعماظػينماىؿوظل..ظدؼفمأيمإديم

 :ميائية الّنربسي. 2
عـماٌعفؿمذاتف،مععفؿماظؼداديموماإلذراقمؼـفؾماظشوسرمصوحلمخرسي،موم
مبوظرػؾي،مومؼؿعوديمسؾكمطّؾمعومجيعؾفمرػنيمقص ققؾماظؽؾؿيمإديمحمرابمؼشّع

م.م6ٌظؾؿ(مؼؼقلماظشوسرمخمورؾومغقصؿربام)اظرجوء
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مكمممممصؿققاؾمزؾؿؿافمهلقؾاومأريارادًمصقاؽماظـورمتؾؿفاؿماظّرجضد
مأشػًمظؿؽؿقاؾماظّصؾاوحماٌلػرامممم    دداًمصقاؽماظدعاعممبؼؾاايمض
موماظّصدىمممموماىقعمسيمذػيماٌطقحمسيماظعدافاظؾؼطيماًردوءمخيـؼمو
معؾقماٌؼوصاؾمطلمؼؿقفمومظػكراؼمددًمصقاؽماٌقتمعػؿكراممبـممممض
ماٌمنإ ماظدالظقي ماظؾمرة مجعؾ م)ضدس(،ميحقٌماظشوسر ماظػعؾ مسي متؼع فقؿـي

مإؼؼوسقيم ماظشوسرموحدة ماظػعؾمومعـمذظؽمؼردؿ ؼؿؿقضعماظـّربماظؼقّيمسؾكمػذا
مدالالت معـمفتلؿقحلمزالل ماظػعؾ مذظؽ مؼصيصؾح مأن ممبفّرد مإذ ماظـّرب، معقضع و

لقىماظـّربمسؾكمأمسوءماظعالمموماألعؽـيمومػلمسيمؼـضؿـمسوملماٌؿؾؼلماظّدالظلم
معرؼي:م)اظـور،ماظدعع،ماظؾؼظيماًردوء،ماىقع،ماٌقت(.ػذهماألبقوتماظش

معللظايماظـّؾارمسيماٌؼقلماظشعريمؼؿقؽؿمصقفومسوعاالن:مدقاوقماًطوبمنإ
ماٌؿؾؼل،م مظدى ماٌعرصقي ماًؾػقي معع متػوسؾفو مسي ماظشوسر معؼصدؼي مو اظشعري

عـمصوحلمخرسيمومػقمؼلؿقمبـقرةمغقصؿربمإديمعرتؾيماظؼداديمؼػؽماظدالمرمصوظشوس
مؼؼصدػوم ماظيت ماظـػلقي ماظدالظي متعوغؼ معؿقررة ممسي مظقغدو ماٌعفؿقي، دالظؿف

د،مظؿدلمسؾكمغورمؼاظشوسر.مصلؿيم)اظـور(ماٌؼدديمختضعمظؿشؽقؾمذعريمجد
طؿومتربزممسيم)اظدعع(،معقضعممااظـقرةماٌؿلّجفيمومضدمادؿقوظًمهلقؾومأرير

م معظوػر مأسؿؼ مإظقف مؼلؿفؿع مدالظقو معدخال ماظؼقّي، ماظيتمطوبدػوماظـّرب اٌعوغوة
ماظشعىماىزائريمهًمتلّؾطماٌلؿعؿر.

سوملماظؼصقدةماظدالظقيمالمؼصـعفماظشوسرماٌؾدعممبػرده،مومإّغؿومؼشورطفممنإ
ماظؼراءاتم مأن ماظؼقل مسؾك مؼؾعٌ معو مػق مو ماٌعرصقي مخبؾػقؿف ماٌؿؾؼل مذظؽ سي

سـمعؾـكمؿوظقيمظؾـّصماظشعريمتظاؾمعػؿقحايمسؾكماظاّدوام،متؿؼادممظؾؾقٌمىا
عؿفوغليمومذقػراتمهؿقيمظؿقؼؼماٌؼصدؼيماٌزدوجي،مومسيمػذاماجملولمؼؼػم

صضوءمضصقدتفماظدالظلممياظشوسرمصوحلمخرسيمظققّددمبقادطيمعمذراتمدقؿقوئق
معـمخالل:

 :ميائية التباينسي. 3
ؼقؿماظشوسرمتؼوبالمدالظقومبنيمثـوئقيمظؼطقي.متردؿمؼموسؿؿودمعمذرماظؿؾوؼـ،صؾ

اظدراعلماظذيمودؿمعقضػماظشعىماىزائريماظؿلثرمضدمصرغلومذظؽماظصراعم
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ماٌلؿعؿرةمومميؽـمتقضقحمذظؽمسؾكماظـققماآلتل:

ماظّرجكمـاوراظ
ماظظؾؿيمقؾومأريراهل
ماظّدععممظّصؾوحماٌلػراا
ماظّصدىمظؾؼطيماًردوءا
ماىقعمٌطّقحمسيماظعداا
ماٌقتمظؿقفموماظػكرا

م

اظقجقديماظذيمتشؽؾمضؿـمحقارؼيمتعؿؿدممعتقحلمدالظيماظؿؼوبؾمإديماظصرا
مس متعؿؾ ماظـقرة مرعز مصوظـور ماظؿـوضض، مضؾؾممؾكمسي معـ ماٌظؾؿ ماظّرجوء إغفوء

مإديمهلقىم ماٌلؿعؿر مهّقظًمزؾؿي مضد مو ماٌـؿظر ماظققم مذظؽ مصققظد االدؿعؿور،
أريرمؼؾعٌمذراراتماظؿؿّردموماظـقرة،موماظّدععمومضدمغضىمعـمعؼؾي،مؼرعزمإديم

اٌؽوبدةماظيتمدّؾؾفوماٌلؿعؿرمظؾشعى،مظؿؽؿقؾماٌؼؾيماظصؾوحماٌلػرامماٌعوغوةمو
ماظصقتم مًـؼ ماحملؿؾ، مجيؿفد مو مايرؼي، مهؼقؼ مسي ماٌشرق مظألعؾ رعز
اىزائريمومتؽرؼسمروبعماحملؾقيمظؾؼضقيماىزائرؼي،مصقضقلماظصقتمصدىم

اٌقتممظـػلف،مطؿومؼغدوماىقعمرعوعومظؾؿصيؾضيعدماٌشّردمعـماظشعىماظذيمملمؼعد
اٌعّدمظفمعـمضؾؾماالدؿعؿورمعــقومظعزميؿفمأنمؼعؿؾلشيماٌؼوصؾمأوماٌشوغؼمألجؾم

ماظػكرموماظؿقف..
مصراسطيوممبم مؼصـعون مضطؾون مؼؿشؽؾ ماظّلؿوتماظدالظقي معـ ماٌؿشوبف مضؿ فرد

وجقدؼومصوظـور،موماظؾفقىموماظّصؾوح،موماظؼطي،موماٌطّقح،موماظؿوئفماٌػؿكر،م
مدال مدقوق مسي مدالظقيممسوتمتؼع مطؼرائـ متؼقم مو ماٌؼصقد، مضقؿي موؾل ظل،،

تؿعوظؼمسـوصرهماٌػفقعقيمهًمرعزمغقصؿربمومعقجؾيمتشرتكمظؿشؽؾمحؼالمدالظق
اٌؼّدس،مبقـؿومسيماٌؼوبؾمتؼقمممسوتمدالظقيمػل:م)اظّرجل،ماظظؾؿي،ماظّدعع،م
ماٌػفقعقيم مبعـوصرػو مظؿؿعوظؼمعشؽؾي مدوظؾي، مطؼرائـ ماٌقت( ماىقع، اظّصدى،

مؼؿؾّقـماٌؼّدسمر ماظػوسؾي ماظلؿوتمععمذاتماظشوسر مؼربطمػذه ماالدؿعؿور،مو عز
ميعـفوموماٌدّغس،مبؾمعومؼؾدومعلّؾؾومسـماالدؿعؿور،مطوظدععماظذيمجّػمعـمعؼؾ
ماظيتمدؿػؿحمسؾكم متؾؽماٌؼؾي مدؿؽقنمسؾقف معو مبوسؿؾور معؼّدسمظدىماظشوسر ػق

مصؾوحمعلػرمضوحؽ..
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 :ميائية اإليقاعسي. 4
ماقؿلظاظ مذاتمػ مػقاجاس معشوطؾاي مإدي ماظـغؿل مغلؼف مسي مخيضع ظشعري

متؿ ماٌـػعؾي،مو مأصرزهمعـمعواظشوسر ظؼماظؾـقيماإلؼؼوسقيمععمدقوقمايدثمومعو
ٌُفمسؾكم مظؾـّصماظشعريمتؿفؾكمععو معؿؿّقزا مجّقا مععطيو تػوسالتموجداغقيمظ رمسو

م مؼقازي معو مو ماظؼوصقي مو ماظؾقر مسي ماٌؿؿـؾ ماظعروضل ماظؿقزؼع مذعلؿقى عـمظؽ
مترغقؿوتمداخؾقيمعـ رةمظؾعقارػموماألحودقس.

مسيمغػلقايماظشوسرميحقٌمؼشايدثماظـقريماىزائاريممنإ ؽاؾمعـعرجاو
مسؾكماظـّصماظشعاريمحؿكمأضقاكماإلؼؼوعم مأبعوده مو أظؼكمبظالظفموموؾقوتف
مهلقاجسم موؾقي مو ماظـقري ماظعلؽري مظؾؿـظقؿ ماغعؽودطيو ماظداخؾل مو اًورجل

م.7اظؼودؿمزّيورمسيمضصقدتافم)زاللمومأصداء(قمأباظـوئرؼـمؼؼقلم
مالمتػّؽار..مالمتػّؽار

مايربمزجمر..مثؿمدّعارىمومهلقؼ
مماظذرىماظلؿراء،معـمأرضماىزائر..مالمتػّؽارسيم
مّزقماألحقوء..مأذالء..مومبعـارع
مّلارطم…ّطؿماظطغقونح
ماظـ ران..مأطـارموم…غشرماالرػوبا
مؿمأطـارث
موسيماٌقعودمتـدرد
ملؿؼؾؾمأجدر.غًمبوٌأ
موتقزؼعا م)صوسالتـ( متؾقؼـوتمتػعؾقي اظذيممفوإلؼؼوعماًورجلمتشرفمسؾقف

خيضعمظؿؾؽماظشقـوتماالغػعوظقيماظيتمتـؿوبموجدانماظشوسر،موتؿعوضدمػذهم
اظؿػعقؾيمععماألدؾقبماظطؾيبماٌؿؿـؾمأدودومسيماظـفلموماألعر.مظقؽقنماظقضعمذام

ظـقرةموماظؼؾؼموماالغػعول،محوالتمتؿفؾكمومامتلثقارمبوظاغمسؾكماظّلؿاع.مصوإلثورة
مسيماظؾـقيماإلؼؼوسقيماًورجقيمظـصمأبلماظؼودؿمزّيور.

                                                                                                         
7
 .7-6ص.ص.مم-.2762اىزائر،ماظشرطيماظقرـقيمظؾـشرموماظؿقزؼع،م:مماللمومأصداءز 
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مٌقتمممممممماىقعمممماظؾؼطيممممماظدععممممماظـورممممممضددًا

مؿقىماظؿؾػظعل

ماظعوديم

اخؿقورماظؼوصقيمسـدماظشوسرمتؿقؽؿمصقفمعؼؿضقوتمذاتقيممتؾقفوماظؿفربيممنإ
ماظظوػرةم ماظصقتقاي ماظؽؿقاي مذات ماجملفقرة مايروف ماغؿؼوء مصؿـ اظشعرؼي،

حرفماظرويمومػقماظراءمععمضدرتفمسؾكمغؼؾممنيطوىقؿموماظراءموماظؾوءمإديمتلؽ
وسرماٌؿؾؼل.مثؿمإنمترجقعوتمحرفمعشاالغػعولماظداخؾلمومهرؼؽمسقارػموم

اظرويم)اظراء(موماغؿظوعفماظـغؿلمععمحروفماظؼوصقايمؼلقطارمذيوظقاومسؾكمبـقيم
مظقلؿطؾعمبعدػوم مغغؿقي مدصؼي مطّؾ مؼؼػمعع ماٌؿؾؼلمسؾكمأن محيؿؾ مو اظـص،

ؿطوعماظشوسرمأنمؼضعماظـظومماإلؼؼوسلمسيمأولمدطرمعـمغّصفمادماظدالظل.مومضد
ماظشعري:
ممتػّؽار..مالتػّؽارمال
ملتلمبوضلماظقحداتماظؽالعقيمعؼؿضقيمغظوممػذاماظلطرماإلؼؼوسل.ظؿ
وماإلؼؼوعماظداخؾلمصفقمحمؿقلمذظؽماٌازجماٌارطىمعـمتعوظاؼماظؽؾؿيمععمأّع

ايدث،مصويوظيماظـػلقيماظيتمتموأحودقسمومذاتقيماظشوسرماٌؿػوسؾيمععموؾق
مسؾكمتمتـؿوبماظشوسرمزّيورمػلمحوظيمادؿـػورموماغػفور ؾقٌمسـمعصّىمهلو

علؿقىماظؿلظقػماظؾػظل،مصؿلتلماظؽؾؿوتماٌؿكظػي،معؿـوشؿيماألصقاتموايروفم
مطؾؿوتماظـص:م مظؿعوظؼ ماظؿؽراريمحمقرطيا ماالغػفوري محرفماظراء مصقفو ؼشؽؾ

ذاماظشؽؾمػم…ظّلؿراء،مأرضماىزائر،مبعـرام،يرب،مزجمر،مدّعر،ماظذرىا

مذظؽماظؿالح ماإلؼؼوسلماظداخؾلمخيؿصر ماغػعوالتفمععمؿ مو اظدراعلمبنيماظشوسر
موؾقوتمايدوثماظـقري..
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ممو ماظـرب معقضع ممتـقؾ ماظؾقوغلمسيميؽـ مبوظشؽؾ ماظشعرؼي ماألبقوت مػذه
ماظلوبؼ:
قيمواحادةمعومؼالحظمأنماألظػوزمعقضعماظـّربمجوءتمسؾكمتشؽقؾيمسروضوم
م2/2)/ م)/( متـوشؿو مظؿعورل مذظؽ مو معػروق موتر مو مخػقػ (مHarmonyدؾى
ؿشوطالممؼؼقممعقازؼومظػرضماظؼصقدةماٌقضقسوتل،مومعومؼؾلؿمػذاماظؿقازيمػقمع

ماألصقا ماىقؿمماٌكؿورةمتضّقة مو مطوٌقؿ مبورزطيا مػلمأصقاتمهؿؾمثؼالمغغؿقو و
ماظؿكظػمبنيماظؾػظمعقضعماظـّرب مإنمػذا مثؿ مومجمؿقعمعؽقغوتماظلقوقمواظالم،
اظؼراءةماظؿـغقؿقيماٌالئؿيمىّقمعماظشعرؼيمسيماظؾقًمؼشؽؾمغلؼومواضقطيومسيمتقزؼ

ماظؼصقدة.
ؿمذظؽماالظؿقاوممبقاـماظصقتمداألخذمبوظؼراءةماظصقتقيمظؾشعرماظـقريمؼرمنإ

ومايرطيمومػقمضوئؿمبوسؿؾورماألولمحرطيمسيمذاتفمذظؽمأنم"عومغلؿقفمإؼؼوسومػقم
ةماٌـؿظؿيمداخؾماظلؾلؾيماٌـطقضيمالحلودوتممسعقيمعؿؿوثؾي،متؽقغفوماإلسود
مؾػماظعـوصرماظـغؿقيم".مؿخم
قاءمسيمدإنماظؿـقعماظذيمؼطؾعمجرسماألحرفماٌشؽؾيمظؾػظمعقضعماظـربممؿث

م)اظـؼؾم ماظشّدة مسي مأو مايرفميحرفمظني( م)عّد ماٌّدة مأو مايرف( م)ضقة ايّدة
مأ ماإلؼؼوسقيمسيمسيماظؿعّددم)امواظصقتلمظؾقرف( ماظؾـقي متؿشؽؾمععفو مٌو ظؿؽرار(

اظشعريماٌشدودمإديماظؽؾؿوتماظيتمتلققماظرتطقىمبموووبفومععمبـقيماًطو
،محؿكمؼؾدوماظشوسرمومػقمؼـلوقموراءمّداٌعربمسـماظدصؼيماظـػلقيموماظشعرمايو

األظػوزمعقضعماظـربمومطلغفمؼردؿمظقحيمتعّؾرمسـمسؾـقيموجقدؼيمصرصيمخترجم
مبنؼؼوسوتفومممتوع ماظؼصقدة مطلن محؿك ماظؼصقدة. مظػققى ماٌضؿقغل ماإلرور مسـ و

مظقسم مو ماظيتمتؽؿىماظشوسر مػل مخػقػو مغربطيا مأو مثؼقال مغربطيا ماٌـؾقرة وبلظػوزفو
م مػذا مو مععفومعاظعؽس. صي ماظيتمحيل ماظصقتقي ماظؼراءة مأن مواضقي مؼدلمدالظي و

ظقيمظػققىماًطوبمترتقىماإلؼؼوسوتمترتقؾومعلؿؼقؿومهلومسالضيمبوظؼقؿيماظدال
ماظشعري مأحقاهلوم. مسي ماظشوسر مغػلقي مو ماظػين ماظؾـوء متعوظؼ مؼمطد معو مػذا و

ؼؾقيمواٌكؿؾػي.مإنمصضوءمغصماظشعرماظـقريمؼلظؾمعػؿقحطيومأصؼفمظؽؾمعؼوربيمتل
تؾؿغلمادؿؽـوهمبعدهماالعؿوسلمسربمتػؽقؽمأدلفماىؿوظقيمومذظؽمبؿؾينمرؤؼقؼيم



سس و إجراءات.. أسيميائية و النص األدبيال

21 

ضقيمتؿؾؿسمعقارـماىؿولميحّلفوماٌرػػمععؿؾيماٌؿؾؼلماٌشؾعيمبنعؽوغقوتمتذو
ماظؾمرةم مطلؿي ماظعؿقؼي، ماٌعومل مإلبراز ماظـّصقي ماظّلؿي متعؿؿد معلوءظي أدوات
مظؾشوسرماظـقريمومش ره،مؼلؿفؿعم اظدالظقيمأوممسيماإلثورةماظيتمتشؽؾمشرضو

ومؼؾؼكم.محقهلوموحداتمدالظقيمعؿشوطؾيمومعؿؾوؼـي،متصدرمسـفومومترتّدمإظقفو
مسؾكمم8اظشوسرمتػوسؾ مووؾقوتفو ماإلثورة متقاتر معصدر مػق ماظـقري مايدث عع

معقاضعم متقزؼع مسي ماظـّرب ممسي معع ماظدالظقي ماظؾمرة متؿعوضد مو ماظـّص، علؿقى
ماظل مسيماظؾقًمأو ماظؿؾوؼـمصضالمسؾكمطاإلثورة ممسي ماظشعري،مسيمحنيمتؼقم ر

اظذيمماظؿشوطؾمسؾكمردؿمثـوئقيمعؿصورسيمسربمهدؼدمايؼؾماظدالظلماظشعري
ماظؾعىم مإدي مسـوصره مإخضوع ماظرتطقىماظؾغقيمو متقت ر مبقادطي مأدودطيو ؼؿشؽؾ
مألّغفوم ماظؿشؽقؾ مضقد مظغقؼي مسالضوت مسرب متعؾ رؼي مأغلفي مصؿـشل بوظؽؾؿوت،
ماظشوسرم مظدى ماٌؿقترة ماظـػلقي مايوالت مميوثؾ معطّرد مش ر مبوصطالح حمؽقعي

ماظـقري ماظؿؾوؼـ،. م)اإلثورة، مجمؿؿعي ماظعـوصر مػذه متصؾ مدرجيممو مإدي اظـرب(
مأصقاتفم مبؿـوشؿ ماإلؼؼوع مظقغدو ماظدراعل، ماٌقضػ مسـ متعؾ رػو مسي اظؿؽـقػ
ماظؿفربيم ماظيتمهؿضـ ماظـّصماظعؿقؼي ماظشعقرؼيمصدىمظؾـقي ووؾقوتمأبعوده

مظـػلقيمظؾشوسرماظـقري..ا
همعداخؾماظرؤؼيماظلقؿقوئقيمٌؼورعمذعرؼيماختذتمعـمايدثماظـقريمذػ

عمبوظشقـماظعورػلماٌؿؿكضمسـمتقت رمداخؾلمغػللمضوممحمقرامظؾؿعؾ رماٌشؾ
م…شققنمبوظؼؾؼموماالغػعولموماظـقرةٌظقؿقاترمععماىّقما
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