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ABSTRACT 

This research aims at raising a number of issues 

related to Greimas's semiotic theory, which seeks to go 

beyond the classical, linguistic and structural approaches 

so as to clarify the conditions for achieving significance in 

the various narrative and descriptive discourses and 

others. 

In the first part, we focus on the most important narrative 

tributaries from which this model was drawn, such as the 

research of Vladimir Propp on the strange myth and 

Claude Levi-Strauss in the field of myth. Then, we analyze 

the most important principles and assumptions on which 

narrative semiotics was based, according to the Paris 

School perspective. 

In the second part, we shed light on the set of problems raised by this approach, so we 

explain its limitations on the theoretical level, such as the work of meaning within the 

levels of the text and the issue of abstract terms, in addition to its limitation, at the 

applied level, to interpreting the text without interpreting it. Then, we offer some 

solutions to overcome the limitations of the model by opening to Paul Ricoeur's views 

related to the hermeneutical project. 
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 مراجعات فكرية لنظرية غريماس السيميائية 
 بن بلقاسم الحيدري  قعبد الرزا

 جامعة تونس -األدبية والعلوم اإلنسانيةأستاذ مساعد بالمعهد التحضيري للدراسات 
 الجمهورية التونسية 

E-mail: skander1208@gmail.com 

 الملخص

السيميائية   بنظرية غريماس  المتصلة  القضايا  من  البحث على طرح جملة  هذا  لتجاوزيقوم    مناهجال  التي سعت 
  السردية والوصفية وغيرها. مختلف الخطابات  الداللة فيشروط تحقق  قصد توضيحالكالسيكية واللسانية والبنيوية 

فالدمير بروب حول مثل بحوث    هذا النموذج  نهل منهاالتي    روافد السرديةالول منه بأهم  القسم األ  اهتممنا فيوقد  
التي   فرضيات أهم المبادئ والحللنا  موالية  المرحلة  الليفي شترواس في مجال األسطورة. وفي    وكلود   خرافة العجيبةال

 . وفق منظور مدرسة باريس السيميائيات السرديةت عليها تأسس

النظري   المستوى فبينا حدوده على    هذا المنهجمجموعة اإلشكاالت التي يطرحها  سلطنا الضوء على  وفي القسم الثاني  
 لى اقتصاره، في المستوى التطبيقي، المصطلحات المجردة إضافة إقضية مستويات النص و صلب   معنىاشتغال الك

محدودية النموذج باالنفتاح على آراء بول ريكور ثم عرضنا بعض الحلول لتجاوز  نص دون تأويله.  على تفسير ال
  المشروع التأويلي. ب المتصلة

  العالقات، العمليات، التحويلالمسار التوليدي، السردية،  الكلمات المفتاحية:

 المقدمة 
تبلورت السيميائيات السردية على مدى العقود األخيرة من القرن العشرين وانتشرت على نطاق واسع في العديد من  
الدول األوروبية والعربية وأصبحت تدرس في المعاهد الفرنسية مما يبين نجاحها في توسيع مجاالت بحثها لتحليل 

البنيوي وهذه الغاية لم تحققها البحوث اللسانية التقليدية  شتى الخطابات قصد الكشف عن دالالتها وفق مبادئ المنهج  
 التي اقتصرت على دراسة الجملة. 

 االستشهاد المرجعي:

، المجلة الدولية للعلوم االجتماعية "مراجعات فكرية لنظرية غريماس السيميائية (2022)بن بلقاسم الحيدري  قعبد الرزا
 .114-97ص  (،2022سنة ) (،03(، عدد )01مجلد ) نسانية،واإل

mailto:skander1208@gmail.com
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آليات اشتغاله  بتركيزه على تشييد المعنى وتحديد  النموذج النظري  التي حققها هذا  المهمة  المكاسب  وبالرغم من 
بب هيمنة المنحى التجريدي على  في حاجة إلى بعض المراجعات الفكرية بس  -اليوم  -صلب الخطاب، فإنه أصبح  

بنائه العام فضال عن اإلشكاالت التي يطرحها ذلك أن صرامة المنهج قد قّلصت من اإلمكانات التي يمكن أن تكشف 
  بالتالي محكومة ال حاكمة. أصبحت و عنها خصوصية النصوص المدروسة حين ُأخضعت للوصفات الجاهزة 

فعلى الرغم    البحوث التي أجريناها لتحليل نماذج من النصوص السردية العربيةتستمد هذه المالحظات وجاهتها من  
من أنها مكنتنا من بلوغ نتائج مهمة إال أنها أفرزت كذلك العديد من الصعوبات المنهجية على غرار تطويع النصوص 

  السردية.المدروسة حتى تنسجم مع فرضيات السيميائيات 
ئية" تتنزل في إطار وعينا االمعنونة ب"مراجعات فكرية لنظرية غريماس السيمي  على هذا األساس فإن هذه الدراسة

ولتحقيق   تطرحها.فرضياتها قصد الكشف عن اإلشكاالت التي  مبادئها  مساءلة  فهي تستهدف    هذه النظرية بحدود  
تأسست ع التي  المعرفية  باألسس  األول  العنصر  إلى عنصرين: اهتممنا في  العمل  الغاية قسمنا  نظرية هذه  ليها 

غريماس في حين خصصنا العنصر الثاني لتحليل أهم اإلشكاالت التي يطرحها هذا النموذج على المستويين النظري 
 . وقدمنا بعض المقترحات لتجاوزها والتطبيقي

 أهمية الدراسة 
الفرضيات التي تأسست عليها نظرية غريماس السيميائية وتكشف مبادئ و تحلل أهم ال  كونهاأهمية الدراسة في    كمنت

القضايا التي يثيرها هذا النموذج النظري في المستويين    . كما تبينالخطاب صلب  داللة  ال عن طريقة تصورها لتشييد  
ت االهتمام بسيرورابالنظري واإلجرائي. وقد حرص الباحث على تقديم بعض الحلول لتطوير هذا المبحث السردي  

  .القراءة والتأويل
 مشكلة الدراسة

  لتفسيرة غريماس السيميائية  التي تأسست عليها نظري  فرضيات الل األسئلة التالية: ما هي  تدور مشكلة الدراسة حو 
 ؟ فيم تتجلى محدودية هذا النموذج السردي؟ وكيف يمكن تطويره؟ النص وفق مستويات متداخلة ومتراكبة

 أهداف البحث
السيميائيات   خاصةتطوير الدرس النقدي العربي بدعم انفتاحه على المناهج الغربية و نهدف من خالل هذه الدراسة إلى  

مبادئها  و السردية   أهم  عن  ومحاولة  وحدودهاالكشف  والتطبيقية  النظري   النظرية  المنجز  على  باالعتماد  تجاوزها 
 للسيميائيات التأويلية )مقترحات بول ريكور(.

 لبحث منهج ا
أهم   بعرض  يسمح  الذي  التحليلي  الوصفي  المنهج  الدراسة  هذه  في  الباحث  عليها سس  األتوخى  نهضت  التي 

 .قضاياها وطرق معالجتهاويكشف عن السيميائيات السردية 
 األسس المعرفية   -1

يستوجب الحديث عن السيميائيات السردية أن نستحضر بإيجاز أهم الروافد النظرية التي شكلت األرضية األولى 
غريماس قد نهل من بحوث   هو أنلبناء المشروع السيميائي من منظور مدرسة باريس. ولعل ما نالحظه في اإلطار  

بة  وكلود ليفي شتراوس في جنس األسطورة. مثلت سابقة كالتي أنجزها فالديمير بروب حول الخرافة الروسية العجي
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هذه األعمال النقدية مصدر إلهام له إذ استفاد منها وطورها لبناء فرضيات نظريته وكان يحركه هاجس رئيسي يتمثل 
 في اإلجابة عن اإلشكالية التالية: كيف يتمفصل المعنى والسردية داخل الخطاب؟ 

" الخرافة الروسية وتوصل إلى أنها تنتظم في بنية عامة 1928بنية الخرافة العجيبة  درس فالديمير بورب في كتابه"  
ومجردة محصورة في إحدى وثالثين وظيفة موزعة على سبع دوائر عمل )دائرة فعل المعتدي، دائرة الواهب، المساعد، 

كل دائرة بمجموعة من   األميرة أو الشخص المبحوث عنه، المرسل، البطل، البطل المزيف(. تضطلع الشخصية في
الوظائف، فالمعتدي، مثال، يقوم باإلساءة والصراع مع البطل والمطاردة، والبطل يسافر للبحث، يستجيب لمطالب 

 الواهب، يتزوج، إلخ. 
إن ما يميز وظائف بروب هو أنها قارة وقليلة العدد وهي الخالقة للشخصية التي تخضع للتحول والتعدد على مستوى  

هيئات.  وبذلك تجاوز الشكالني الروسي التصور الخاص بالمعنى الذي كان رهين المعطيات اللسانية  األسماء وال
 المتسم بالثبات.  المستوى السرديوالمتغيرة في مستوى التجلي النصي إلى 

له وهذا   واستندا إلى آرائه فإن السردية ال تتجلى من خالل التحقق النصي باعتباره عمال لغويا متغيرا، بل هي سابقة 
 يعني أن كل الخرافات مهما تعددت أشكالها فإنها تنتظم في بنية مشتركة تمثل نموذجا عاما يمنحها ماهيتها. 

حدود التجليات اللغوية الحسية إلى اعتبار القيم المضمونية    قد تجاوزال شك أن المنوال السردي لفالديمير بروب  
وتتحقق بصيغ مختلفة ومتنوعة داخل الحكايات ومثال ذلك أن    أساس وجود النص فهي التي تخلق الوظائف القارة 

ولكنها تأخذ أشكاال متنوعة داخل النصوص منها القتل واالستغالل والحرمان   ،ثابتةوظيفة االعتداء هي قيمة كونية  
 من الحقوق إلخ. ومن ثمة يكون بروب قد بحث عن السردية في المستوى المجرد السابق للتحقق النصي. 

أوسع  وهو    إلى إطار في شراوس فقد تجاوزت بحوثه الدراسات اللسانية التي اقتصرت على تحليل الجملة  يأما كلود ل
مستندا إلى العالقات ولذلك اهتم ببناء المعنى في األسطورة    .(Bres, Jacques, 1994, pp. 8-9)الخطاب  

 في هذا اإلطار:" إذا كان لألساطير معنى، فإن هذا ال يمكن أن يتحقق من خالل   إذ يقول  عناصرهان  المنتظمة بي 
    .(Ibid, p. 8) العناصر المعزولة التي تدخل في تكوينها، ولكن في طريقة الجمع بين هذه العناصر"

تحليل عمله لم ينصب على  بين العناصر فتقوم على التعارض    تخضع لبنيةأن كل أسطورة    شتراوس إلى  وانتهى
عني أن كل التي ت  عالقات الضديةدراسة الخرافة، بل على ال  عند التتابع التركيبي بين فترات الحكاية كما هو الشأن 

أحداث وهذه العالقات المتقابلة هي التي تمنح  لبنية العميقة  في امحايث  و عنصر يترتب عليه عنصر مناظر له  
  إلخ.(. النارالماء/ المطبوخ، )النيء / األسطورة معنى

التعرف على التنظيم التركيبي للخرافة في حين فتحت له   لغريماس فرصةقد أتاح  رائد الشكالنيين الروس  هكذا فإن  
من خالل العناصر المستقلة التي   تحققأساسه أن المعنى ال ي   بحث لل  آخر  مسلكاحول األسطورة  أعمال شتراوس  

 .  التي تنظم بنيتهابل بواسطة العالقات االختالفية   ،األدبيالعمل  كون ت
السردي في اتجاه نموذجه  وّسع  رها إذ سيطوّ بل سينطلق منها لي  ،السردية  بهذه اآلراء  يكتفي غير أن غريماس لن  

تقتصر بحوثه على وصف  عمقا و أكثر   بلالخرافة واألسطورة  تجريدا ولن  الحكايات. ولعل   فحسب،  بكل  ستهتم 
 le parcoursفي ما سماه بالمسار التوليدي )     (la narrativité)تتمثل في دمج مفهوم السردية    إضافته الرئيسية

génératif) , pp.9, 11) bidi(  ات كل الخطاب فيالداللة  تشييد  يالسيميائيات السردية هلتصبح غاية . 
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 المسار التوليدي للداللة (1-1
ال يختص بها نوع من    ظاهرة السردية أن    والهاأ  :مجموعة من الفرضيات تأسست نظرية غريماس السيميائية على  

بل   مثال(  والمجردة  الوصفية  )النصوص  سردية  غير  أخرى  أنواع  جانب  إلى  ي هي  الخطاب  كل مبدأ  في  تحكم 
وثانيهاالخطابات  المعنى  أن    .  إلى    يتحققإنتاج  البنيوي    مبادئاستنادا  )  وهيالمنهج  (، la synchronieاآلنية 
وثالثها أن إنتاج الداللة  .  (23، ص.  2012)خضر، العادل،    ( l’immanence( والمحايثة )la clôtureاالنغالق )

 ضروب الخطابشتى    المعنى في   بتشييد   يسمح الذي  المسار التوليدي  يتم وفق سيرورة محددة أطلق عليها غريماس  
المستويات المندمج بعضها وفق "سلمية من    تتمفصلالتي   مكوناته تحكمه طريقة إنتاج  كل موضوع سيميائي  ذلك أن  
 (.  24. ) م. ن. ص  ة اللغوية"قياسا على الخاصية العضوية للبني ببعض 

بواسطة   من دراسة الكلمات المنعزلة بل بواسطة المرور من مستوى إلى مستوى آخر  تنشأال    الداللةمن هنا فإن  
 كثر تعقيدا ومن المجرد إلى األشد محسوسية"األبسط إلى األمن  "عمليات قلب واستبدال مختلفة تسمح باالنتقال  

Greimas, Algirdas Julien  et Courtés, Joseph TI, 1979, p. 158) ) 
 :(Ibid, p. 160) يوضح توزيع مختلف مكونات المسار التوليدي قترح غريماس الجدول التالي الذيوي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جهاز السردية )  -في المربع السيميائي( والسيميا   كامنة"البنى العميقة )القيم الغريماس داخل المسار التوليدي  يميز  
ت ،  الجهي التي  الخطابية  البنى  عن  السردية..(  والخطاطة  العاملي  الخطاب"  تجسد التركيب   ,Denis). في 

Bertrand, 2000, p. 31)  
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 سردية   -السيميا البنيات   (1-1-1
 العمق والسطح.  ستويي  تتفرع إلى م

 مستوى العمق  •
ركيزة    يمثل  الذي  السيميائيالمربع    مصطلحالداللة    شييد غريماس لت  أصولي، ويقترح  أصولية وتركيب يتكون من داللة  

في شكلها المجرد أي قبل العالقات الرئيسة التي تخضع لها بالضرورة وحدات الداللة    د يجس  التوليدي فهوالمسار  
السمات األولية أي "باعتباره تجليا لعالم داللي مخصوص ورصدنا فيه  ما  نصا    حللنافإذا    .النص في  حقق  أت تت

العالقات القائمة بين هذه الوحدات إلنتاج الوحدات الدنيا للداللة، كان المربع السيميائي خير مساعد لنا على تجسيم  
 . الدالالت التي يمنحها النص للقراء"

للداللة  المربع سيميائي  لذلك فإن   البنية األولية  يتكون هو جوهر  أنه  بينها    من  ذلك  تقوم  ثنائيات منطقية مجردة 
التضاد  واالقتضاء.    عالقات  الزوج )منخفض/ مرتفع(  والتناقض  أخذنا مثال  فإننا  فإذا  المكاني،  بالمحور  المرتبط 

 نستطيع أن نجسده في المربع السيميائي على النحو التالي:
 

 

 

 

 

 

 العالقات التي ينظمها المربع هي: 

ذلك   2ذا    -وال   2و كذا األمر بين ذا    (relation de contradiction)    عالقة تناقض   1ذا  -وال   1بين ذا   -
. فاالختيار بين الحدين ضروري وال يوجد خيار  2هو نفي أيضا لـ ذا    2ذا-وال  1هو نفي لـ ذا    1ذا    -الأن  

 ثالث وممكن. 
. فالعالقة بين  2ذاوال  1ذا-( وكذا األمر بين ال relation de contrariétéعالقة تضاد )  2وذا  1بين ذا -

 ين ال يمكن إال أن تكون داللية أي قائمة على التقابل.  كل حدّ 
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. 1وذا    2ذا    -وكذا األمر بين ال   (relation de présuppositionة افتراض )عالق  2وذا    1ذا  -بين ال -
 ف/غير المرتفع/ يعني ضمنيا /المنخفض/ والعكس صحيح. 

و تطبيق المربع السيميائي على نص  وهو قائم على الثنائية..]...["محاولة لتجسيم نظام العالقات  يمثل هذا النموذج  
 العالقات المفيدة في هذا النص وأن نبين طريقة عمل هذه المقابالت والعالقات ما يتيح لنا أن نرصد المقابالت و 

(Groupes d’Entrevernes, 1979, pp. 134 -135) . 
ليست ثابتة   األولية في نص معين،لمربع السيميائي والمنظمة لحركة الداللة  التي تربط عناصر االعالقات    غير أن
نما   ذي الطابع المنطقي   صوليالتركيب األن  تكوّ   التي  (opérations)إذ تتحكم فيها شبكة من العمليات    متحولة وا 

 (/= من /مرتفع/ إلى /منخفض   2إلى ذا    1ضادة معها )من ذا  النتقال من حالة أولى إلى حالة م افإن  ومنه    .والمجرد 
  – للحصول على حالة متناقضة معها )ال    (opération de négationيستوجب أوال عملية نفي الحالة األولى )

منخفض/( يتطلب   =/2( إلى الحالة النهائية ) ذا  1ذا    -)أي ال(. كما أن المرور من هذه الحالة  = /غير مرتفع/1ذا
 (. opération de sélection) أو إثبات  عملية انتقاء

 السطحمستوى  •

كيب سردي  تر و بدوره من داللة سردية تتكفل بتحيين القيم التي كانت في طور االحتمال داخل المستوى العميق    يتكون 
إن العمليات المسلطة على العالقات المنظمة لعناصر من خالل ملفوظات الحالة وملفوظات الفعل.  تجسمي للسطح 

من خالل تحكم ملفوظات   لتتحققتوى السطح بطريقة موازية  المربع السيميائي في البنية العميقة تتواصل في مس
 . (Bres, Jacques, 1994 p. 14) الفعل في ملفوظات الحالة

غير أنه ال يرتقي إلى المستوى الصوري أقل تجريدا من التركيب األصولي  هو    حللسط  التركيب السردي  ال شك أن
ينتمي للمسار التوليدي ويتحدد انطالقا   (instance)"محفل   إنه  .يمستوى الخطابالالمحسوس الذي سيختص به  

تتمثل   التي  (Greimas et Courtés, 1979, p. 381) عمليات من التركيب األصولي وبواسطة مجموعة من ال
ملفوظ   نفس المستوى كاالنتقال منآخر داخل    حدّ إلى  حّد  من  مرور  يعني الو   (la transformationالتحويل )  في

( ويحصل "باالنتقال la conversion)  السردي، والتصريفانفصالي في التركيب  حالة  إلى ملفوظ  اتصالي  حالة  
وهو    .النصية )التصويرية(  األبنيةة الخطابية، ومنها إلى  ألبن من مستوى األبنية السيميائية السردية إلى مستوى ا 

عملية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتصور السيميوطيقي )السيميائي( للخطاب الي يتألف في منظورها من تراكب المستويات 
  .(32ص. ، 2021خضر، العادل، ) المتفاوتة العمق"

أنه    السردية، في، وفقا للسيميائيات  أهميته  تحدد تالداللة و   تشييد في مسار    وسطىالحلقة  الالتركيب السردي    يحتل
بين  على  الدارس    يساعد  العاملي )  والتعرف على(  l’actant )( والعامل  l’acteur)الممثل  التفريق   leالمنوال 

modèle actanciel)  و سردية الوالبرامج( تنزيلها ضمن مفهوم أوسع هو السرديةla narrativité .) 

]...[ مندرجة في الخطاب ويمكن أن تحمل، أثناء    فاألول "هو وحدة معجمية  الممثل والعامل  غريماس بينويميز  
 الداللة الخطابية ]في المستوى العميق["ستوى السطح[ و في ماستثمارات تتصل بالتركيب السردي ]تجليها النصي،  
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(Greimas et Courtés, 1979,  p.9).    بتخصيصه باسم  إفراده “والممثل يكون فرديا أو جماعيا وغالبا ما يتم
، )الفالح )األب، األم، األخت..( أو مهنية  عائلية    -تسميات ذات طبيعة قرابية   أنه قد يحمل  رغم (ibid, p. 9)علم"

 . األستاذ، الطبيب..(

وهذا التعريف هو     ( ibid, p. 3)تحديد آخر"أما العامل فهو "الذي ينجز أو يخضع للفعل بقطع النظر عن كل  
( العمل"  "دوائر  لمفهوم  لفالديمير  les sphères d’actionتعويض  في  بروب.(  العامل  فإن  ذلك  على  وبناء 

 ,ibid)السيميائيات السردية هو "وحدة تركيبية تتسم بطابعها الشكلي وسابقة عن كل استثمار داللي و/ أو ايديولوجي"
p.3). 

مختلفة تتحدد في نفس الوقت وفقا لوظيفة الموقع   عامليهالعامل أثناء مساره السردي أن "يضطلع بأدوار  ويستطيع  
  – . وهكذا فإن العامل  (ibid, p.4)الذي يحتله داخل هذا المسار والتحديد الجهي الخاص الذي يكون مزودا به"

الفعل   –الفعل ومعرفة    –( كإرادة  modalitésالسرد مزودا بجهات متنوعة )  تطور حركةالذات مثال يكون أثناء  
( كالذات rôles actanciels)  عامليهبأدوار  الذات    الجهات تضطلعالفعل. وعبر هذه    – والقدرة على الفعل ووجوب  

الضرورية    (la compétence)وهذه األدوار تمثل مرتكزات الكتساب الكفاءة    إلخ.وفق المعرفة  وفق اإلرادة والذات  
 (.la performanceلإلنجاز )

خالل محتواها الجهي وتركيبيا من خالل موقعها  تشكليه من لتي تتحدد من "وجهة نظر  األدوار العاملية ا وهكذا فإن
مثل   ](  rôles thématiquesأدوار غرضية )  من العامل، ترتبط بالتركيب السردي. وباشتراكها مع دور أو عدة

المستبد، الظالم والحليم...[ فإنها تهيكل المكون الداللي للخطاب وتسهم معه في تكوين الممثلين باعتبارهم محالت 
 .(ibid, p. 6)لتمفصل البنية السردية والبنية الخطابية"

يتحدد بمجموعة الوظائف التي ينجزها و"يمكن أن يتكون من    ،في السيميائيات السردية  ،نستنتج مما سبق أن العامل
وحدة  يتعلق بالتركيب السردي للنص. أما "الممثل" فهو  وهو   (Greimas, 1983, p. 49)ممثل أو ممثلين أو أكثر"

تنقل عبر  فعاال كما يأ نجز يحمل صفات و وسة في مستوى الخطاب ويظهر بطريقة محسنصية لها كينونة وفعل إذ ي 
 ويمكن أن نجسم العالقة بين العنصرين كما يلي:" .الفضاء

 

 

 

 

 
( كما يمكن أيضا للممثل 3، م2، م 1( قد يتجسد في الخطاب بواسطة عدة ممثلين )م  1أي أن العامل الواحد )عا  

 .  (ibid,  p. 49)("3، عا2، عا 1عدة عوامل ) عا   تجتمع فيه( أن 1الواحد )م 
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هذا   فإن على  العاملي  األساس،  بين  يحتل    المنوال  توسطيا  والبنية  بنية  موقعا  المجردةالنص  يصل   العامة   فهو 
ساعد على تحديد العالقات المعقودة بين الشخصيات النصية من خالل وظائفها وتبين البرامج  وي  بالمفهومالمحسوس  

 ويميز غريماس بين صنفين من العوامل:السردية التي تضطلع بها عوامل السرد داخل الحكاية. 
 مروي له أو الباث والمتقبل.عوامل التواصل: تكّون بنية الحوار مثل الراوي وال -
   إلخ. عوامل السرد: مثل الذات/ الموضوع، المرِسل/ المرَسل إليه -

لقد توصل غريماس إلى ضبط مكونات المنوال العاملي في ست خانات تمثل الشكل العام والمجرد في كل حكاية، 
إليه، المساِعد والمعِارض. تتوزع هذه العوامل على ثالثة   ׃وهذه العوامل هي الذات والموضوع، المرِسل والمرَسل 

 : هتي تربط بين حديمحور داللي يبين طبيعة العالقة ال فيأزواج ويتحدد كل زوج 
 محور الرغبة: هو ركيزة المنوال العاملي وهو منطلق الفعل ونهايته باعتباره هو الذي يحرك عملية الحكي -

 ,Greimas, 1983) و"يمكن اعتبار الملفوظ البسيط عالقة موجهة مولدة لحديها النهائيين: ذات وموضوع" 
p. 28).    تحدد الرغبة العالقة بين الذات والموضوع ومن ثمة فإن الحديث عن الذات الراغبة ال يستقيم إال

 بوجود موضوع مرغوب فيه. 
للفعل ومن مستفيد من ذلك الفعل.    محرِّكمحور التواصل: يحدد العالقة بين المرِسل والمرَسل إليه أي من   -

إن "الرهان األساس في أي إبالغ )تواصل(: الموضوع. الموضوع باعتباره رحلة للبحث ومستودعا للقيم  ف  لذلك
بطة بين المرِسل والموضوع والذات على ويمكن صياغة هذه العالقة الثالثية الرا  )تواصلية(.  إبالغيهوغاية  

الشكل اآلتي: يقوم المرِسل بإلقاء موضوع للتداول وتقوم الذات بتبني هذا الموضوع واالقتناع به لتبدأ رحلة 
)بن كراد، سعيد،  لى الفعل"إالبحث. وبعبارة أخرى، نحن أمام مسار يقودنا من اإلقناع إلى القبول )التأويل(  

ن المرسل هو العنصر المجسد لمنظومة القيم وهو المتحكم فيها بما يضمن  . إ(82- 81، صص.  2001
 للنص تماسكه واتساقه الداخلي.

إن كل رغبة لدى ذات الحالة لالتصال أو االنفصال عن موضوع القيمة يحركها مرِسل. وتحقق الرغبة قد يكون ذاتيا  
التي    يرتبطان من خالل عالقة المعرفة والتواصل ليهأو موجها إلى فاعل آخر هو المرَسل إليه. فالمرِسل والمرَسل إ

( ليقنع faire persuasif)  المرسل فعل اإلقناع  –في هذه العالقة يمارس الفاعل  تمر حتما بالذات والموضوع.  
المتلقي بالقيم الثمينة التي تحف بموضوع البحث. وقبل المرور إلى اإلنجاز والبحث عن الموضوع، تمارس الذات  

 على العرض المقترح.  (faire interprétatifويل )فعل التأ
تتصل بالبعد العرفاني التي    (la manipulationلتحريك )تنتظم هاتان العمليتان )اإلقناع والتأويل( ضمن عملية ا

المرِسل أي بالقيم    –الذات بجدوى العرض الذي يقترحه العامل  -حالة "اعتقاد" العامل  العاملين وفيفي العالقة بين  
البحث فإنه يشرع في الحصول على الكفاءة التي ستؤهله لإلنجاز وتختم بنية التواصل   -الثمينة التي يحويها موضوع 

( أو )الجزاءسردي وذلك باإليجاب بعملية الحكم يحكم بموجبها المرِسل على مدى نجاح الذات في إنجاز البرنامج ال
 السلب ) العقاب(.  

محور الصراع: يحدد العالقة بين المساعد والمعارض فالذات أثناء رحلة بحثها عن الموضوع المرغوب فيه   -
تعترضها كائنات بشرية أو حيوانية أو جنية فتعمل على مساعدتها للوصول إلى هدفها أو تمنعها من الظفر  



106 
 

لذات المعارضة قد تختلط بالذات الضديدة التي تبحث عن موضوع آخر كما أنها  ا  غير أنبموضوعها.  
الضديدة وتعين المساعد السلبي،    حاليا بالذات "تشكل صورة أكثر تعقيدا، فهي تعين في اآلن نفسه ما يسمى  

 ,Hénault). إنها نفي بسيط لجزء من كفاءة الذات المتجلية من خالل تجسدها في ممثل آخر غير الذات"
Anne, 1983, p. 59) 

الشعبية الحكايات  اشتغل أصحابها على  مناويل سابقة  انطالقا من  العاملي  المنوال  بروب( )  لقد صاغ غريماس 
سعيد،  والمسرح كراد،  على    هميتهأ   كمنوت .(73. ص.  2001)بن  الباحث  يساعد  أنه  السردية  في  البنية  تحليل 

وأيضا المسارات السردية التي تقطعها الذوات في رحلة بحثها   المتداولة بداخلهاللنصوص من خالل تبين المواضيع 
أن    في هذا اإلطار هو أنه أراد   ما تفرد به غريماسالعالقات بين العوامل. ولعل  الكشف عن  و المواضيع  تلك  عن  
تواء مختلف أشكال النشاط اإلنساني، بدءا من النصوص األدبية وانتهاء بأبسط "شامال وقادرا على اح  منواله  يكون 

   (.76. ص. م. ن)بن كراد، سعيد، .أشكال السلوك اإلنساني"
 البنيات الخطابية  (1-1-2

وبعد أن حينت الداللة السردية القيم الكامنة في   المستوى األولتتكون بدورها من داللة خطابية وتركيب خطابي ففي  
ونقلها من طور   (figures)( وصور thèmesالبنية العميقة، يتكفل المستوى الخطابي بشحن تلك القيم بأغراض )

 .  (Bres,  Jacques , 1994, p. 14)ين إلى طور اإلنجازياالحتمال والتح 
في ظهرت    تي العوامل ال  ذلك أنوالفضاء والزمان  )الشخصيات(  الممثلين    خلقحيل على  أما التركيب الخطابي في

ملفوظات الفعل المغيرة    تجسمأسماء وصفات كما ت المستوى السردي تتحول في المستوى الخطابي إلى شخصيات لها
   للحاالت في إطار أزمنة وأمكنة محددة.

متداخلة المتراكبة و ال  طبقات ال  من   سلمية  ينهض على  للسيميئيات السردية،، وفقا  المسار التوليديأن  نستنتج مما تقدم  
 متتالية   تعنيالتي   (la narrativitéالسردية )يرتبط بمفهوم وهو التي تخضع لمبدإ التكافؤ 

  (une suite  من )"( ملفوظات فعلénoncés de faire  تحكم ملفوظات حالة )(énoncés d’états)   وهي
 .Greimas, 1983, pp) الضمانة للوجود السيميائي لذوات في حالة اتصال أو انفصال مع موضوعات قيمة" 

46-47)  . 
ذا كانت السردية تشتغل في مستوى السطح من خالل انطالق منوال العوامل والتحوالت التي "مزدوجة  طريقة  ب  وا 

في المستوى  تتجسم  يضطلع بها الفعل التركيبي الضامن لالنتقال من ملفوظ حالة إلى ملفوظ حالة مغاير، فإنها  
 ,Bres, Jacques, 1994 )العميق من خالل عمليتي النفي واالنتقاء المنجزتين على عالقات المربع السيميائي"

p. 23) . 
السياسي، لوحة إشهارية...( وهي ظاهرة دينامية    )الخطاب "مبدأ منظم لكل خطاب    يعتبر السرديةفإن غريماس    لذلك

مندرجة في مسار توليد الداللة كما أنها ال تتجلى في مستوى التحقق النصي الخاص والمتغير بل هي سابقة عليه  
ام ومجرد تحكمها عالقات تتحكم فيها عمليات إذ إنها تحضر في مستوى العمق عبر ثنائيات داللية ذات طابع ع

 .(ibid, p. 24)"نفي وانتقاء، وفي المستوى السردي من خالل تتابع الحاالت والتحوالت 
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مستوى  الامج سردية في  في شكل بر يتحقق  البنية األولية للداللة    والمجردة التي تكمن فيإن تحويل القيم المكثفة  
تنتظم في مسارات   التيفي المستوى الخطابي من خالل مجموعة من الصور  ،  تكافؤمبدإ الل  اثم ينفجر، وفقالسردي  

والزمان  والفضاء   بالشخصية  المرتبطة (Greimas, 1966, pp. 53-66) تصويرية لتكون مجموعة من التشاكالت 
يقود من المجرد إلى تكون السردية مبدأ يندرج داخل مسار    وبذلك  .والتي تحقق للخطاب االتساق والقراءة الموحدة

المحسوس أي من الوجود المحايث والمستقل للقيم المؤطرة للنصوص إلى الوجود المحسوس المتجلي في صفات 
   .(Bres, Jacques, 1994, p.p. 23-26) وأفعال

 حدود السيميائيات السردية  -2
نظرية الداللة. لذلك سيكون هاجسها األساسي "  بوصفها  تقدم نفسها  السيميائيات السردية  بينا في القسم السابق أن

تفسير بناء  هو  في شكل  نتاجه"مفاهيمي،  وا  المعنى  استيعاب   ،(Greimas et Courtés, 1979, p. 345). 
باتباع  ويمكن للقارئ أن يبنيها    مستوياتهالنصي ومخبأة بين    للمظهرسابقة    ،وفقا لفرضيات هذا النموذجوالداللة،  

الخير/ الشر، )ومجردة    منطقية  ثنائيات   في شكلالقيم    الذي يختزن   مستوى العمق  ينتقل منصارم ومحدد    مسار
مرورا بالمستوى   الذي تظهر فيها الشخصيات واألطر الزمانية والمكانية،إلى المستوى المحسوس ...( القبح/ الجمال

 . ملموسالها وجود و بوظيفة الربط بين الوجود المحايث للقيم  ع العوامل والبرامج السرديةتضطل  وفيه األوسطالسردي 
"ما بين المحافل األصلية حيث تتلقى المادة المضمونية أولى تمفصالتها وتتشكل   غريماس يرى أن فإن    بعبارة أخرى و 

للتوسط تنتظم  ن إدراج محفل  يمك  ة،د تتجلى الداللة من خالل لغات متعد داال، وبين المحافل النهائية حيث  بوصفها  
داخله بنيات سيميائية تمتلك وضعا مستقال من بينها البنيات السردية، وهي البؤرة التي تتبلور داخلها تمفصالت 

 .(Greimas, 1970, p. 160).إضافية"
مستويات   سيرتفب   في سيميائيات الفعل حين سلطت الضوء على قضية المعنى   نظرية غريماس  الذي حققتهالنجاح    إن

من جهة وانفتاحها في العقود األخيرة من القرن العشرين على مجاالت   يرنو إلى الصرامة العلمية وفق منهج    الخطاب 
التي النظرية والمنهجية  قضايا  واء والتلفظ من جهة ثانية، ال يمنعان الدارس من التنبيه إلى بعض الكاأله  جديدة

   توليد الداللة:ووجاهة فرضيات  العام اسك بنائه شابت هيكلة هذا النموذج النظري وأضعفت تم
 ما سماه جوزيف كورتيس نفسها فقط كموضوع للتحليل    تعطين سيميائيات غريماس  أتتمثل في  أولى هذه القضايا  

األولية""ب   ب"الداللة  (signification primaire)"الداللة  يتعلق  ما  كل  األخرى  للتخصصات  تاركة   ،
الداللة األساسية  في بناء    انحصر  إذ محدود  الرئيسي  فطموحها    (Courtés, Joseph, 1995, p. 24)الثانوية"
ت أخرى  مجاالها من  بنظرية يمكن جل إلى روافد    معمقالتحليل  الر عن الفهم األدنى في حين قد يحتاج  عبّ التي تُ 

   كالعلوم اإلنسانية.
الداللة الكامنة في العالقات المنطقية "ليست قادرة على تفسير الحكاية، طالما أن هذه هذه  يعتبر بول ريكور أن  و 

دراك متوتر للزمانية ولذلك بدون مفهوم الفعل إليهاألخيرة تنطوي، بالنسبة   ، بشكل ال ينفصم على فهم مسبق للفعل وا 
انية يتجاوزان منطق العالقات التي تشكل "يتم تقليص النحو السردي إلى نظام من القيود المنطقية". إن الفعل والزم

، وجدت السيميائية نفسها بطريقة  ونتيجة لذلكالمربع السيميائي وبناء االفتراضيات التي تربط الخطاطة السردية.  
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على ألنها تقوم، وفق رأيه،    (Panier, Louis, 2008, pp. 305-324)مبطلة في استقالليتها وقدرتها العلمية"
 .(.ibid)ومحاكاة عقالنية لما فهمناه مسبقا بطريقة معينة من خالل ثقافتنا، في خضم القصص"]...[  "موضوعية زائفة  

المعنى هو مسار موجه من مستوى العمق/ "إنتاج غريماس أن  اعتبرإذ المسار التوليدي  قضيةهي القضايا  وثاني
كل مستوى. فالتصريف من المنطقي إلى   بينالملموس الذي يعبر عدة مستويات فهناك تكافؤ    المجرد إلى التجلي

 .(Bres, Jacques, 1994, p. 15 )ال يجلب أي فائض في المعنى"  لمؤنسن، ومن المؤنسن إلى الخطابيا
نه "يميل إلى تقليص دور الحبكة إلى الوظيفة الثانوية  ألالمسار التوليدي    لمستويات التسلسل السلمي    ريكور  يرفض 

 (Panier, Louis, 2008, pp. 305-324)هذه البنيات"  بالبنيات المنطقية األساسية وتحوالت مقارنة    للتصوير
مكانية تأويلها. ولذلك فهو   قلب هذا المسار   ويقترح جاعال "التوتر السردي في صميم فهم الفعل وتعريف الحكاية وا 

  .ibid).(ينتقد السيميائية إللغائها أو قمع عنصر التسلسل غير القابل لالختزال في الحكاية"
ومن ثمة أولى ريكور أهمية للمستوى الخطابي الذي "ال يضمن فقط تجسيد العناصر المكونة للتركيب )النموذج 

 نى"ع مستوى مستقل للتعبير عن الم  على أنهأيضا  العاملي( والداللة )أنظمة القيم( االسرديين ولكن يجب أن يؤخذ  
(Ibid.)   مثال، ليست مجرد أدوات إلظهار القيم الكامنة في المستوى المنطقي المجرد فحسب، بل تعمل رفالصو ،

 .  أغراض موضوعيةتحيل على داخل سيرورات محددة كذلك كدوال 
بل   الوظيفة المسندة لها داخل المسار التوليدي،  في    لختز أن ت  يمكنال    البنية الخطابية هذه    وبعبارة أخرى، فإن

 (.ibid)("mise-en- intrigueالتحبيك أو التخطيط للحبكة )   أي  الشرط المسبق للتحليل"بيجب أن تهتم أساسا  
نما االهتمام بالعالقات السببية التي تحكمها قصد   داخل  األحداث المروية  عرض   يعنيال  الذي   الحكاية فحسب، وا 

 خلق أثر ما  في القارئ.  
 دي تبدو فرضية اشتغال المعنى، وسلمية مستويات المسار التولي  بالداللة األولية  رتبطيناإلشكالين الم وباإلضافة إلى  

المعنى وتوليد الداللة من زاوية أخرى. فإذا ما اعتبرنا  "مسألة  ال تنظر إلى  ضعيفة ذلك أنها  من منظور غريماس،  
أن الداللة ال تتولد إال بالتقطيع، وأن التصريف يتمثل في إدراج تقطيعات جديدة في كل مرحلة من مراحل المسار، 

المعنى؟" في  زيادة  أو  إثراء  آخر،  إلى  مستوى  من  باالنتقال  تحقق  كلما  معه،  التصريف  يحمل  )خضر، أفال 
   (33. ص. 2021،العادل
على نفس    بقائه  مع فرضية  انتعارضي   -استنادا لمبدإ التكافؤ   -  وانتقاله بين مستويات النص ة إنتاج المعنى  ر سيرو إن  

، فإنه ينبغي أن ننظر إلى هذه كان التكافؤ يقتضي عملية التصريف"فإذا    في مختلف مراحل المسار التوليديالقيمة  
 .(33م. ن. ص. خضر، العادل،  )الوقت ذاته، فائض في المعنى"العملية على أنها تكافؤ وفي 

العمليات المسلطة على عالقات من القضايا الشائكة ذات الطبيعة اإلجرائية التي يثيرها المسار التوليدي قضية  و 
المناقض له )ال   حد ( إلى المنخفض =  1ذاالنتقال من الحد األول )من ذلك، مثال، أن اعناصر المربع السيميائي  

  لذي تربطه بالحد األول عالقة تضاد. إن( ا= مرتفع2إثبات الثاني )ذا    ونفي األول  ( يتحقق بنخفض م   غير=  1ذا
)العملية  هذه   سجالي  نحو  على  السردي  المستوى  في  تصاغ  أن  إنسيا  (  polémique"ينبغي  تمثيال  وتمثل 

(anthropomorphe")  (  ،34م. ن. ص.  خضر، العادل  )إال في   ملفوظات سردية  في  وهو ما ال يمكن تجسيمه
مثاليا  قترح منواال  المربع السيميائي ي   أن مما يعني    على المواجهة والصراع بين الذوات   ا بنيتهتقوم    الذيالنصوص  
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ذات البنيات األخرى  يمكن تعميمه على النصوص  ال  ولكنه    ،النصوص قد ينسجم مع بعض    موغال في التجريد و 
   .والمخصوصة المغايرة

(  ..، شبه التضاد العالقات )التضاد، التناقض، االقتضاءتحويل    عند الغموض  حالة من  نلفي أنفسنا إزاء    لذلك فإننا
تلك إذ كيف يمكن أن نجسد    والخطابيالسردي    ينفي المستو مكافئة لها  إلى ملفوظات  (  تقاءالنفي واالنوالعمليات )

والعمليات  النصي؟    العالقات  التجلي  مستوى  في  والمجردة  المنطقية  الطبيعة  تحليل ذات  عند  األنسب  من  أليس 
اربة  كالمق  لدراسةل  نسب التركيب الخطابي الذي يهتم بالتنظيم المكاني والزماني وخلق الشخصيات أن نتبنى مقاربات أ

القراءة التكافؤ بين المستويات وتنسف مبدأ    فرضيةمع    اإلشكاليات اإلجرائية   تعارض أفال ت  ؟  االجتماعية النفسية أو  
 خطاب؟  قتضيها بناء المعنى داخل كل التي يوالمتسقة الموحدة 

لسميائيات عند تحليل العالقات الثنائية التي تنظم القيم المجردة في المربع السيميائي ذلك أن ا  وتزداد هذه القضايا حدة
السردية  "لعبت كثيرا على التعارضات الثنائية دون مراعاة جميع المواقف الوسيطة المحتملة كما تم تقديمها إلينا في 

الفئوية"  ,courtés)معظم الخطابات ) بخالف المنطق والرياضيات(. إن المعاش بشكل عام أكثر تدريجية من 
Joseph, 1995, p. 67)   السردية االتصالية أو االنفصالية، مثال، يمكن أن تتحقق وفق أشكال أخرى    فالملفوظات

 الموضوع المرغوب فيه. ب بالذات الراغبة أو  تعلق األمرسواء )القوة والضعف(  التكثيفدرجة ل تخضعوسيطة 
لسيميائيات هذا االقتراح يمكن أن يضفي نوعا من الليونة والفروق الدقيقة بين النصوص التي تغافلت عنها ا  إن

. مستقرةالعالقات غير    أخرى يمكن أن تكون فيهاوأهملت حاالت  إلى العالقات الثنائية الصارمة    السردية حين لجأت 
حتى العلوم الصحيحة  في دراستها للنصوص إذ  يقينية  و وبهذا المعنى فإن السيميائيات ال يمكن أن تقدم معرفة مؤكدة  

  تخضع للتنسيب.ذات الطبيعة المنطقية فإنها  
األصولية   للداللة  انبذاته وخز أن النص مكتف  رض  تفت  المسار التوليدي  حول  نظرية غريماس  هاتقترح  إن اآلراء التي

القيم المضمونية المؤطرة للنصوص باعتبارها    تفسيرأن يقتصر على    يجب   المحللالقارئ  دور    فإن   ولذلكفيه    خبأةالم
اإلمكانات   لغي كليُ التمشي المحدد سلفا    . ومنه فإن هذاالكامنة في مستوى العمقلبنية األولية للداللة"  ا"  تشكل

في داللة أحادية    ياسر القارئ   ذلك أنه  "النص المفتوح" فكرة  يتعارض مع  و القراءة    سيرورةاألخرى التي قد تكشف عنها  
 . النموذج النظري  ثبات صحة فرضيات وثيقة إل  موضوع الدراسة -تتخذ من النص 

تقلص من  أو متماثلة  أشكال متوازية  المسار التوليدي وفق  مستويات  فرضية انتقال المعنى بين  أن  نتبين  من هنا  
سابقة عن  المحايثة و الة  الدالل  فرضيةنعارض  صرنا    ولذلك  ذاتهاتكشف عنها عملية التحليل    قد   التيآفاق التأويل  

"تسند للقارئ   رحلة بحث تشيدها سيرورات القراءة والتأويل المتعددة التي نتاَج    إلى اعتبارها   يلم ونالتمظهر النصي  
مهمة بناء قصدية أو قصديات جديدة للنص من خالل إعادة سياقاته الداخلية، والكشف عن هذه السياقات هي التي  

عيد تنظيم العناصر السردية وفق قصي وتُ راءات المتنوعة للنص، والتنوع هو نتاج فرضيات للقراءة تنتقي وتُ تحدد الق
 . (73، ص. 2006 )بن كراد، سعيد، سؤال ضمني تطرحه على النص"

الت وث القضايا  تتصل  الث  المصطلحي تطرحها سيميائيات غريماس  تظهر  بقضية  في مكونات   بالخصوص   التي 
ستوى السطحي في نفس في المستوى العميق والم  سردية"  "البنيات السيميا"المسار التوليدي ذلك أن القاموس يسمي  

للمرء أن يتساءل لماذا، فيما بعد، عندما يتعلق األمر بتوصيف المكونات )التركيبية والداللية(    حقّ الوقت. و]هنا[ يَ 
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 ,Bres  "فإن "السردي" تصف مكونات السطح فقط أال يعني ذلك أنه ال توجد سردية إذن إال في مستوى السطح فقط؟
Jacques, 1994, p. 23)  .( 

ففي مستوى السطح،  "  نظام التسميات أو قطيعة في    فككا ت  نكتشف  إذ   فروع حين ننظر في بقية ال  حدةويزداد الغموض  
" بنفس رديةلماذا لم يتم وصف "الداللة الس  نتساءلولكننا    (ibid, p. 23)نلحظ أن "السطح" تتمم "التركيب السردي" "

   أنها تنتمي لنفس المستوى؟ بماح طالصفة أي الس
ضاو  تا  يسمي بكثرة األسماء للمسّمى الواحد فغريماس    آخر يتعلق  ى إلى مستو إشكالية المصطلح  متد  فة إلى ذلك 

 Greimas)سردية"  ة" تارة ويطلق عليها "سردية أو سيمياالسيميائي للبنيات الخطابية ب"البنيات    رضةالبنيات المعا
et Courtés, 1979, p. 249)   مما يوحي بأنه لم يكن دقيقا   ذلك بعدم وجود مصطلح أفضل   برراتارة أخرى م

    . وواضحا بما يرفع االلتباس واإلبهام عن ذهن القارئ 
التوليديل  المنظمة(  métalangue)الميتالغة    غموض   إن تثيرها    لمسار  التي  الرابعة  بالقضية  تفسيرها  يمكن 

ظل بتوليد الداللة ذلك أن حضور هذا المصطلح   (la narrativité)عالقة السردية بالسيميائيات السردية والمرتبطة 
مستوى  بين  و   من جهة  تتابع الحاالت والتحوالت صلب الخطاب   في  دورها  نحصرليالمستوى السردي  ينوس بين  

من   في كل الخطابات  داللة األوليةالمنتجة للمكونات المربع السيميائي و المنظمة ل العالقات والعمليات تهتم ب لق العم
 .  جهة أخرى 

منظما لكل   التوليدي ومبدأالمسار    تنضوي ضمنأداة  جاعال منها  لقد تعمق غريماس في دراسة مفهوم السردية  
أن "إنتاج المعنى يمر بالضرورة من خالل البنيات  تفترض   ، وفق تصوره،  فالسيميائية  الخطابات في نفس الوقت 

غير أن هذه أين يتحدد التركيب السردي والداللة السردية.      (Bres, Jacques, 1994 , p. 7 )السيمياسردية"
قي إذ يمكن للمرء ال يمكن رّدها إلى "البساطة الثنائية لما يسمى المستوى المنط  بالداللة(عالقة السردية  الفرضية )

عدم  أن يتساءل عن الطريقة التي تم بها الجمع بين نظرية المعنى ونظرية السردية لتشكيل النظرية العامة، أليس  
   (Hénault, Anne, 1983, p. 8).المستويين التجانس كبيرا بين 

"إدراج السردية في مستوى عميق    نأليقوض اتساق النموذج النظري ويعصف بوحدته    أنيمكن    اإلشكالهذا    إن
 ولكنه في نفس الوقت يضع النظرية في تناقض مع أحد افتراضاتها األساسية"  ،األسئلةيعطي الحل لعدد معين من  

(Jacques, Bres, 1994, p. 24)  من الممكن توحيد المجال   فيغدومتشابهة بل متماثلة    يجعل كل النصوص و"
 ,ibid)الخطابي الذي كان دائما أو تقريبا منظما من خالل التعارض بين النصوص السردية والنصوص غير السردية"

p. 24) . 
ممكن بين الخطابات السردية    اختالفكل    طمسبة المنهجية وآليات التحليل ي ر المقا  تشابه  األساس، فإنعلى هذا   

بناء تأثير التوازي  بين عمليات "   إضافة إلى أنالخصائص المميزة لكل خطاب    تختفي فالمجردة  والوصفية، الملموسة و 
التحويل" إليها إجراءات  تستند  التي يمكن ان  المؤنسن  العميقة والفعل  يطرح صعوبات في   (ibid, p. 25)البنية 

يمحو "خصوصية هذا الفعل ألنه مجرد تحويل   ذلك أنه   (la manifestation textuelle)مستوى التجلي النصي  
 .(ibid, p.25)للعمليات المنطقية وبذلك يتم قطع أي ارتباط مرجعي مع غير اللغوي"
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إن المواضيع المدروسة )الخطابات( تخفي دائما جوانب منفلتة ال يمكن أن تخضع لفرضيات النموذج النظري التي 
وبعبارة أخرى،   اها سيرورات التأويل خارج تلك القيود المنهجية المسقطة.تقصي اإلمكانات واآلفاق التي قد تمنحنا إي

فإن البنية األولية للداللة ليست معطى سابقا للتمظهر النصي ومتحكمة في المحلل وهي ال تخضع للعالقات الهيكلية  
فرادة تتجسدان من  ذات الطبيعة المنطقية والمجردة بل أنها ال توجد إال في ما يعبر عنه الخطاب من خصوصية و 

خالل عالقة الملفوظ بالتلفظ من ناحية وهي تجربة فردية وفعالة تثير تساؤالت القارئ ذات الطبيعة المتعددة والمختلفة 
 من ناحية أخرى.  

القارئ مسيجا    قد جعلت   ست عليها نظرية غريماس السيمائيةالمبادئ والفرضيات التي تأسمن هنا جاز لنا القول بأن  
من    وغّيبت عوالمه الداللية الممكنة وقلصت على النص    تعسفت بمجموعة من اإلكراهات واإلرغامات المسقطة التي  

اسكشافية    مغامرةغير مقيدة و القراءة بوصفها تجربة فردية، فعالة    ممارسةانسيابية المعنى وتشكله التدريجي خالل  
التي تتجاوز مستويات التفسير والفهم وتتحرر فرضيات التأويل    عتماد علىباال معنى  التثير تساؤالت المحلل ليالحق  

 من الطين"  - أو باألحرى مفاصل  –عمالق بأقدام    الذي "يبدو إلى حد ما مثلَ المسقط  النموذج النظري  من إمالءات  
(ibid, p. 22) . 

لبة" وصارمة جّدا إلى سيميائية أكثر ُص سيميائية "الوقت قد حان لالنتقال شيئا فشيئا من  "  على هذا األساس، فإن
بقية   تقترحها  التي  بالمقاربات األخرى  ارتباطا  المحتملة، وأكثر  الداللية  التفسيرات  تعدد  انفتاحا على  ليونة، وأكثر 

المواضيع المدروسة تختلف ذلك أن   (Courtés, Joseph, 1995 , p. 11) التخصصات المجاورة والتكميلية"
 جمالية لتتلون بالمرجعيات الفكرية وا  التيوجهات النظر    تعدد ا وفقا للطريقة التي تعرض بها من ناحية وب دالالته

تغير األزمنة واألمكنة من ناحية ثالثة مما يستبعد إخضاعها لوجهة تتأثر ب  ألصحابها من ناحية ثانية إضافة إلى أنها
 . وصارم نظر واحدة يحكمها منهج محدد 

 قصد   بول ريكوراالستئناس بآراء  أن يتحقق من خالل  يمكن  التي تطرحها سيميائيات غريماس  ت  اإلشكاال  إن تجاوز
ذات القارئة وقضية االعتبار للواالنفتاح نحو "سيميائية جديدة" تعيد    حول تشييد الداللة  هذا النموذج   تطوير فرضيات 

( الذي يتوزع على ثالث l’arc herméneutique)ب"القوس الهيرمينوطيقي"  ريكور  سماه    فيما دمجهما  تالتلفظ و 
المرحلة األولى هي مرحلة الفهم المسبق، وهي لحظة وجودية ذاتية تحدد العالقة األساسية بالنص. ثم تأتي : "مراحل

لغة، النقد التاريخي  لحظة التفسير، وهي اللحظة التي يمكننا فيها وضع المناهج "العلمية" المختلفة للنص ) فقه ال
واللغوي والسيميائي(. إن التفسير يجب أن يكون في خدمة الفهم. وفي الخطوة الثالثة يأتي الفهم الوسيط للنص إذ  

في النهاية مع التأويل المطّبق   يتطابق  فهم الذات إن    ."ال يوجد فهم ذاتي ال تتوسطه العالمات والرموز والنصوص 
 .(.Panier, Louis, 2008) على المصطلحات الوسيطة هذه"

فيه التفسير، هدف السيميائيات السردية، في خمة مشروع التأويل وفهم الذات  صبح  نموذجا تحليليا يبول ريكور    يقترح
 سيرورة القراءةبناء فرضيات  المعنى ب  اق استبأي  للنص  أوالها الفهم المسبق  بواسطة ثالث عمليات:    يتحقق ذلكو 

 شرط المختلفة "العلمية" تفسيره اعتمادا على المناهج   . وثانيهاإلى ثقافة الذات المحللة استنادالحظة مصافحة النص 
عملية الفهم الوسيط وفيها "يتحقق فهم الذات أخيرا من خالل وساطة وثالها  أن يخدم التفسير فرضيات الفهم المسبق  

 .).ibid( والنصوص والقصص"الرموز 
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في إطار فرضيات النموذج النظري الذي تقترحه سيميائيات غريماس، مسبقا  إن المعنى ال يمكن أن يكون محددا  
تتوزع على المرجع من ناحية وقصديات المؤلف والنص والقارئ من ناحية  التي  بل هو نتاج العديد من العوامل  

"أن يفهم المرء نفسه هو أن يفهم نفسه أمام النص وأن يستقبل  يعني    هدفها التأويل الذيالقراءة، وفق ريكور،  أخرى. ف
 . (.ibid) األنا التي تأتي من القراءة" -شروط الذات األخرى غير الذات 

الذات ضطلع به  وهي نشاط مركب ت  ،تتأسس على العالقة التفاعلية بين التفسير والفهم من جهة  ممارسة فعالة   إنها
 . جهة أخرى ع التحليل من  و سياق التلفظ وخصوصية النص موضب مع األخذ بعين االعتباربناء المعنى  قصد 

 الخاتمة  
الدراسة أن  القسم األول من  في    سعينا تأسست عليها  والفرضيات  المبادئ  أهم  عرض  نهذه  نظرية غريماس التي 

أن جوهر  قد  و   السيميائية  إلى  السرديتوصلنا  النموذج  على  قد    هذا  التوليدي  تشييد  انصب  وفق للداللة  المسار 
و مستويات   إلى  متداخلة  تخضع  كالتحويل  متحكمها    سلميةمتراكبة  اآلليات  من   ، والتكافؤ  ،والتصريفجموعة 
   والعمليات. ،والعالقات 

حداث الفعل النقدي و   رغم نجاحها في إثراء  ،هذه النظريةفي القسم الثاني بينا أن  و   السرديات   مجالنقلة نوعية في    ا 
، فإنها طرحت مجموعة من اإلشكاالت على المستويين  وانفتاحها على مبحث األهواء  بالتركيز على قضية المعنى 

    ومنها:النظري والتطبيقي 
من المفاهيم  ترسانة  توجهه  منهج صارم  إلى    ،السيميائيات السرديةتخضع شروط توليد الداللة، من منظور   -

والمجردة إلى  التي    المعقدة  وبذلك  إكراهات مسقطة على  تحولت  القراءة  غابت  النصوص  التي  سيرورات 
 .المتنوعةالمختلفة و حققها السياقات ت

غريماستفترض    - الداللة    نظرية  توليد  مبرمجأن  المتراكبة  ي مسبقا    مسار  النص  مستويات  على  توزع 
تتعارض   هآليات التحليل الموظفة صلبذلك أن  يشكو غياب االتساق الداخلي  غير أن هذا المسار  والمتداخلة.  
حين ننتقل من مستوى العمق إلى مستوى التجلي النصي  والحجم  على نفس القيمة  بقاء المعنى مع فرضية  

 فضال عن أن فرضية التكافؤ المنظمة للمستويات ال تتحقق في كل النصوص.  
فهمها وهذه الغاية ليست مناسبة لبلوغ التأويل  و على تفسير النصوص  السردية أفضل مثال    السيميائيات   ُتقدم  -

الذي أصبح   المحلل  فضال عن أنها ُتقصي دور القارئ   سيرورات وفرضيات متنوعة  الذي يقتضي اعتماد 
 مجرد ُمطّبق لوصفات جاهزة قصد إثبات صحة المقترحات النظرية التي يدور في فلكها. 

اهتم بمدلول الحكاية )الملفوظ( وأهمل    مما يعني أنه تشييد الداللةتتبع آثار المعنى لركز غريماس على   -
فيها شيء من المغاالة باعتبارها كانت ردة فعل على آراء  هذه النزعة  و   التلفظ(الخطاب )طريقة إنتاجها في  

بتبين خصوصية الخطابات    ال تسمح  ( الذين أهملوا قضية المعنى فضال عن أنهاخاصة  سابقيه )بروب 
   وفرادتها وخاصة التي تنتمي إلى الخطاب األدبي.

تأثر  في مجموعة من الرسوم واألشكال    اختزال بنيات المسار التوليدي  يكشف - والمعادالت الرياضية عن 
العلومنظرية غريماس   التي    بمبادئ  السيميائية    ت أسقطالصلبة  والتشابه في  التحاليل  ناحية    الشكلنة  من 
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إثبات  على  يفتها  مجرد وثائق تقتصر وظإلى    هاتحين حول  ةوالجمالي  ةفنيدها الابعأالنصوص من    ت وجرد 
 . من ناحية أخرى  صحة مبادئ النموذج النظري 

إن مبادئ المنهج البنيوي التي استندت إليها السيميائيات السردية كاالنغالق والمحايثة، ورغم أنها لعبت دورا   -
مهما عند ظهورها في القطع مع أسس مناهج النقد الكالسيكية كالمعطيات الخارجية الحافة بإنتاج النص،  

ول إلى قيود منهجية هدفها البحث  يجب أن تضطلع بدورها الوظيفي للكشف عن إمكانات النص ال أن تتح
مشروعه النقدي الذي عن داللة أولية كامنة في البنية العميقة ولذلك ينبغي تعزيزها بآراء بول ريكور حول  

عمليات الفهم المسبق والتفسير والفهم  يعيد االعتبار لقضية التلفظ والتأويل الذاتي للنص باالعتماد على  
 الوسيط.

 
 

 التوصيات:
 : ـنوصي ب
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