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 البنية العاملية في رواية شبح الكليدوني لمحّمد مفالح 
 

 الجزائر  – مستغانم   -جامعة عبد الحميد بن باديسحّداد خديجة .د
                                   الجزائر  – مستغانم  -جامعة عبد الحميد بن باديس إبراهيم بلقاسم. د

 
 الملّخص:

ّنموذج العااملي التاي إّن مشهد الّشخصية المتعلق بالّنص الّروائي الجزائري تؤّثثه تقنيات الكتابة الحداثية التي اهتمت بالمنجز السردي وفق ميكانيزمات ال
مان الا ت تطبياق النماوذج العااملي فاي  تطبيقياا فاي نقاد الروا اة حاولت بلورة رؤى جديدة تعّزز من حضور الّشخصية في العمل الّروائي؛ لذلك ارتأيات نن ندادط حرحاا

 على حفريته. لمعرفة ما إن  دد نفلح هذا األالير في تطويع استراتيجية الّنموذج العاملي نسقيته على روا ة "شبح الكليدوني" لمحّمد مف ح
 .روا ة شبح الكليدوني -التحليل -: النموذج العامليالكلمات المفتاحية

 
Abstract: 
      The character scene related to the Algerian novelisttext is enriched by modern writing techniques thatconcerned the 
narrative achievement according tothe mechanics of the global model, which attemptedto develop new visions that enhance 
the presenceof the character in the work of the novel; "TheGhost of the Kidney" by Mohammed Mufleh to seeif he has 
succeeded in adapting the strategy of theglobal model to his fossil. 
Keywords:The global model-Analysis-Novel Ghost of Caledonian . 

 المقّدمة: 
ُ َعدُّ الّنموذج العاملي نسقا إجرائيا يتّميز بصفة الّثبات، الاضع لجملة من الّشروط والّضوابط،  

تسّيرها حبيعة الع دة الكائنة بين العوامل والفواعل ووظائفهما داالل كيان العمل الّسردي، وهكذا فمعرفة  
ي مضبوط ومحّدد  مكننا من ال له  االنتظامات الجّوانية للعمل الّسردي إّنما تدّت على وجود نموذج عامل

تنضيد نحر ترسيمات تمثل ما يتواشج من ع ئق فاعلية ووظائفية داالل النص السردي، ومن هذا 
 المنطلق  مكننا حرح اإلشكاالت اآلتية: 

 ما هي نهم مرتكزات النموذج العاملي؟ -
 الّتحليل الّنقدي للّشخصّية في ظّل حروحات النموذج العاملي السردي ؟  ماجدوى  -
 روافد النموذج العاملي:-1

العاملية  التجربة  اندلقت  الّدرس    من"نصوتىلقد  وفي  الّنحوي  الّتركيب  في  تمّثلت  متعددة  نظرية 
االجتماعية   والّدينامية  الجماعي  والمتخّيل  المسرحية  والّدراسات  الّشعبية  الحكا ة  دراسات  وفي  األلّسني 

وغيرها.." 
استند 1 الّذي  الحجر األساس  بمثابة  و"بروب"و"سوريو"...وغيرهم  "تنيير"  دراسة كل من  كانت  إذ 
غريم النقد ة  عليه  الشواكل  منه  اندلقت  الذي  الّسردي  لمشروعه  منّضدا  العاملي  نموذجه  حبك  في  اس 

 المؤّسسة على وعي معرفي استلهم حضوره االبستمولوجي من عّدة روافد تركيبية ونلسنّية...وغيرها. 
وهكذا فقد شّيد غريماس صرح نموذجه العاملي السردي على تخوط البطل الفاعل متجاوزا المفهوط  
التقليدي للشخصية، متطّردا إلى مفهوط العامل، لتعرف الّدراسات النقدّ ة تحّوال بمجيء "ن.ج. غريماس"  
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  الذي يرى ننه:"عوض الحديث عن الوظيفة  جب الحديث عن الملفوظ السردي، وبدت الحديث عن دوائر
ن الطاحة سرد ة،  الفعل،  جب الحديث عن العامل...وبدت الحديث عن التتابع الوظيفي  جب الحديث ع

العاملي اّلذي  صلح لجميع   ليبني بذلك ننموذجه2تمثل تمفص  منظما للنشاط اإلنساني توزيعيا واستبداليا" 
الخطابات اإلنسانّية؛ وبذلك فقد تبونت جهوده في رحاب التحليل السردي مقاما حسنا، فكانت الطوته في  

 ترتيبية المسار العاملي إنجازا فريدا يتيح للنادد تقفي المسارات السرد ة بفاعلية. 
نن تنفلت من قبضة النحو البنيوي؛  ومّما البّد من اإلشارة إليه هو نّن نظرية غريماس لم تستطع  

إذ راهن غريماس على دراسة تنيير وذلك باالستناد عليها ساعيا إلى بناء نموذجه العاملي، فدراسة تنيير  
، مركزا Verbeتعد"الخلفية األساسية التي بنى عليها جريماس نظريته العاملية. فتسنيير  عتبر الفعل/

هذا في إحار 3 قّسم األفعات إلى نوعين: نفعات الحدث ونفعات الحالة." منّظما للع دات العاملّية مّما جعله
 بنية الجملة الّلغوية. 

وهكااذا  ظهاار لنااا ممااا تقااّدط نّن ثمااة عاادة روافااد ساااهمت فااي تشااكل دواليااب النمااوذج العاااملي، ماان 
 ال ت ودفة غريماس على تخوط دراسات سابقيه بحيث نجح في بلورة ننموذجه.

 ذج العاملي:نسقّية الّنمو  -2

وترّصد الّثنائيات المتواشاجة ييماا بينهماا والمشاكلة لاه   سنحاوت الودوف عند الّنموذج العاملي بتقّفي 
ماان حيااث هااو نظاااط؛ باعتبااار نّن الّنظاااط العاااملي فااي انتظامااه وثباتااه  قااوط علااى ساات عواماال متعالقااة ييمااا 

 محاور كبرى وهي كاآلتي: ةبينهما مشّكلة لث ث
 محور الّرغبة)ذات/موضوع(:-أ

سيا نو لنقال العماود الفقاري للنماوذج العااملي وهاي بمثاباة الموضوع" محورا نسا  ُتعُد ثنائية "الذات/
العنصر الحيوي؛ ألنها تمثل مصدر الفعال والنها اة لاه فهي"...مصادر لاه ألنهاا تعاد نقطاة اإلرساات األولاى 
لمحفل يتوق إلى إلغاء حالة ما نو إثباتها نو اللق حالة جديدة، وهي نها ة من حيث نن الحاد الثّااني داالال 

وتر هاااذه الفياااة  عااا ادر عااان نقطاااة التاااّ ي ساااتنتهي إليهاااا الحكا اااة، نو  ساااتقر عليهاااا الفعااال الصاااّ د الحالاااة التاااّ
وبهذا  كون للفعل تطويق للحاالت التي  كون منها انبثاق حفرات اإلسقاط والتغيار نو التمااهي نو 4األولى."

 حرح حيلولة جديدة تتوهج فعليا ضمن منطلقات بؤرة التوتر األولى.
اإلشارة إليه نّن "ع دة الّرغبة متمحورة حوت موضوع القيمة اّلذي  سعى الفاعل إلى ومّما تجدر  

امت كه، وهي ع دة تواصل تدور نساسا بين المرسل والمرسل إليه في تتّبعهما لخطوات الفاعل، الموظف 
 5للحصوت على موضوع القيمة."

فإنه ييه  المرغوب  الموضوع  نسقط  ذ   ومتى  عن  للحديث  مجات  رغبة" "ال  نو  يتجلى  6ات  وهنا 
تواشج ترسيمات الذات مع توقيعات الموضوع، إذ  متد صرح الع ئقية إلى حد دد تتماهى ييه الذات في  

 العكس وكأنهما وجهين لعملة واحدة . الموضوع نو
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في حين " عد عامل الّذات من العوامل المهمة في بنية الفواعل، وذلك ألنه  جسد ندوارا حركية  

دد تمتد في حيلولتها بين الفينة واألالرى   7نفعات مؤثرة تؤدي إلى غا ات ونهداف بعيدة المدى..." تنبع من
في نحوار الحقة  كون لها فيها حضور على الط المسار السردي؛ ألّن الذات في رحلتها إلى الغرض وما 

اعتبارها محفزا فريدا تود الّظفر به تطلب الموضوع وذلك متى كان الفعل السردي متقولبا في الرغبة  ب 
 يؤدي إلى التغيرات الحاصلة.

 محور اإلبالغ)المرسل/المرسل إليه(:-ب/

 Relation De-تشااّكل ثنائيااة المرسل/المرساال إليااه محااور اإلباا ق نو تساامى ع دااة تواصاال
Communication-اني فاااي الّنماااوذج العااااملي،وال تتحقاااق ع داااة الّتواصااال إال بوجاااود  ، وهاااي الاااّزوج الثاااّ

حاارفين وهمااا: المرساال والمرساال إليااه؛ إذ نّن الع دااة بينهمااا "تنااأى إلااى قيااادة المرساال للمرساال إليااه وتبّوئااه 
مما يبقي المرسل إليه ضمن بوتقة االساتقبات 8سلطة الّزعامة، وتمثيله القدرة على إصدار األوامر واألحكاط"

 الفعلي والتنفيذ.نكثر منه ضمن بوتقة التحكم 
وعلياه فاااااااااا"األمر يتعلااق بمحفلااين  قعاان علااى المسااتوى الااّذهني للفعال، وال يتحااّددان إال ماان الاا ت 
مودعهمااااا ماااان حااااالّتي الباااادء والّنها ااااة كجاااازنين ساااارديينمؤحرين لمجمااااوع الّتحااااوالت المسااااجلة داالاااال الااااّنص 

ردي" السااّ
ي تشاااج المرسااال بالم  9 ا وهاااذا يااادّت علاااى الع داااة التاااّ رسااال إلياااه؛ إذ  قاااوط األّوت بإصااادار الحكااام نماااّ

 الّثاني؛ ني المرسل إليه ينّفذه من جانب آالر.
وإذا كاناات الع دااة القائمااة بااين الااّذات والموضااوع اسااتتباعّية، فإّنهااا ليساات كااذلك بالّنساابة لثنااائيتّي 

مساتفيد مناه، ومناه نساتنتج نّن المرسل والمرسل إليه؛ حيث ُ َعدُّ األّوت الباعث علاى الفعال نماا الثّااني فهاو ال
الع دة القائمة بين المرسل والمرسل إليه ع دة تضارب؛ إذ ينعدط فيها التوازن بسبب ما ينسدت من سالطة 

 الزعامة اّلتي يتبون بها المرسل القّيادة .
 ع )المساعد/المعارض(:ج/ عالقة الّصرا

ة الّثالثاااة المشاااّكلة للنماااوذج العااااملي؛ بحياااث تقاااوط ع داااة    عاااّد كااال مااان المسااااعد والمعاااارض الثنائياااّ
الّصراع على " تقابل هذا الّثناائي علاى وجاود مجماوعتين مان الوظاائف، تقاوط المجموعاة األولاى علاى تقاد م 

مجموعااة الّثانيااة علااى اللااق المساااعدة بالعماال باتجاااه ع دااة الّرغبااة، نو بتسااهيل نماار الّتواصاال ييمااا تعماال ال
 opposition"10العوائق للحيلولة دونتحقيق الّرغبة نوحصوت الّتواصل، ولذلك تنشا بينهما ع دة تعارض 

فاي المسااهمة ماع الاّذات فاي الّظفار  -Adjuvant-وعليه تكمن مهمة المساعد ما  صاطلح علياه
ا المعيااق ويطلااق عليااه ب: مثابااة حجاارة فااي حريااق الااّذات التااّي فهااو ب -Lopposant-بموضااوع القيمااة، نمااّ

 تعطلها عن حصولها لموضوع القيمة.
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 البنية العاملّية في رواية "شبح الكليدوني" :-

سنحاوت من الا ت هاذا العنصار إساقاط النماوذج العااملي علاى  ماتن روائاي جزائاري مماّث  فاي 
د مفاا ح لنعاارف بعاادها ماادى حواعيااة الّروا ااة لطريقااة الّتحلياال العاااملي، شبببح الكليببدونيروا ااة " " لمحمااّ

 وبالضبط  سنحاوت نن ندرس روا ة شبح الكليدوني من ال ت تقّصي الّنموذج العاملي في ثباته.
والشّك نّن الروا ة كأّ ة روا ة نالرى تحوي على ذوات تحاوت الحصوت علاى موضاوعات قيمتهاا 

 دبل الّتفصيل فيها: وسنوجزها ييما يلي
 امحّمد شعبان يريد التعرف على تاريخ األجداد. ]الموضوع األّوت[:
 امحّمد شعبان يريد البحث عن دبر جّده. ]الموضوع الثاني[:
 األّط تريد تزويج ابنها. ]الموضوع الّثالث[:

 الموضوع األّول: البحث عن تاريخ األجداد-1
الذات باعتباره مودعا في ع دته بشيء يرغب يياه، يادّت  -العاملمما الشّك ييه هو نّن "تحديد 

ة للتركيااب السااردي وهااي البرنااامج السااردي  ا علااى نّننااا باادننا فااي تحديااد الوحاادة األّوليااة اإلجرائيااّ تركيبيااّ
(Programme narratif) 11ذات في ع دته بموضوع."-وهي وحدة تقوط على وجود عامل 

انط دااااا ماااان المودااااع الطبولااااوجي غياااار كاااااف لتحديااااد وجااااوده  الااااذات -بيااااد "نّن تحديااااد العاماااال
ق حاين نحاّدد ع دتاه بموضاوع القيماة إّن دولناا بوجاود ع داة  -الّسيميوحيقي، لذلك فإّن وجاوده يتحقاّ

قيمااة ال يّتخااذ حجمااه الااّداللي إلااى حااين نحااّدد القااّيم السوساايوثقايّية اّلتااي  شااملها  -تربطااه بموضااوع
ه  سااتهدف القاااّيم اّلتاااي الاا–الموضااوع، ألّن العامااال  ّذات ال يرغاااب فاااي الموضااوع فاااي حااّد ذاتاااه، ولكناااّ

 12 شملها."
 الكليدوني  امحّمدهو الّتعرف على ماضي جّده  امحّمد شعبان"وهكذا فمن بين المرامي للبطل "
ي لمنطقاااة  ة التااااريخ المحلاااّ ذي حااااوت  نثنااااء فتااارة االساااتدمار غليبببزانمحااااوال تعرياااّ الفرنساااي للجزائااار الاااّ

حمسه النظاط التعليمي التربوي الجزائاري فاي المادراس وكاذا المؤّرالاون وكاذا الفرنساّيون ننفساهم؛ فهاو 
 امحمببّد شببعبانبااذلك يريااد نن  قااوت بااأّن التاااريخ المحلااّي دائمااا  عاايّ بااين بااراثين الّنساايان وهكااذا فاااااا 

 صوت جّده وتاريخه. حاوت دحر سدوت الكتمان هاته والتعرف على ن
والبحث عن األصول وعن التاريخ المغّيب فبي العدبد عامل الاّذات  امحّمد شعبانوهكذا  عتبر 

واة علااى زمااانين: الحاضاار، الماضااي، وعلااى مكااانين:  الكولونيببالي عاماال الموضااوع، وتتااوّزع الجملااة النااّ
كاااني البوتقااة اّلتااي تاادور فيهااا منطقااة غلياازان وكااذا منطقااة الونشااريس، وهااذا  شااّكل اإلحااار الّزماااني والم

 الشخصّية وكذا حياتها.
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د شببعبانلكااّن والااد " " حالبااه باالنتظااار حتااى الكباار للتعاارف علااى نساارار تسااميته بااالمنفي امحمببّ
 13"فانتظر حّتى تكبر يا بنيّ ويظهر ذلك جليا في الملفوظ اآلتي: "

ز ببرنااامج سااردي تّتساام ومنااه ساانحاوت الودااوف عنااد المسااار السااردي للروا ااة "وهااو مسااار يتميااّ 
اط بفعاااال لتجاااااوز حالااااة االنفصااااات إلااااى حالااااة  حالتااااه األّوليااااة بع دااااة االنفصااااات، لااااذلك فهااااو ملاااازط بالقيااااّ

 14االّتصات."
" إنجاازه، هناام موضاوع آالار نال وهاو امحّمد شبعبانباإلضافة إلى الموضوع األّوت اّلذي يريد "

 " وال يتحّقق هذا الموضوع إاّل  بالّذهاب إلى منطقة الونشريس.امحّمدالكليدوني"البحث عن دبر جّده "
 " في ع دة فصلّية بموضوعين يريد إنجازها:امحّمد شعبانوهكذا ن حظ نن عامل الّذات "

 البحث عن األصوت ثّم البحث عن دبر جّده المنفي في حين ثّمة رغبات صغرى للّذات تتخّلل الروا ة .
د شببعبان" وموضببوعداخالبحث عببن تبباريخ األجببداد  *األدوار ردت للببمات "امحمببّ ة للبرنببامس السببّ العامليببّ
 المغيّب[:

تتكّون هذه الّترسيمةالعاملّية مان ثا ث مزدوجاات مان حياث الطبيعاة والاّدور العااملي الاّذي تقاوط 
 به وهي:

 :مزدوجة "المرسل/المرسل إليه"-أ
ة اإلرسااات فتراوحاات بااين الّتساااؤت المحيااّر ووالااده إن ماا  شااّد االنتباااه فااي هااذه الّترساايمة هاا و ثنائيااّ

الحاج عبد القوّي، فيبدو التساؤت المحّير من الناحية الصريية عباارة عاام  مجاّردا فاي حاين  عاّد الحااج 
 عبد القوي عام  مشّخصا ومفردا في اآلن نفسه.

كااذا الحاااج عبااد القااوي هااو التساااؤت المحيااّر و  امحمببد شببعبانوهكااذا كااان المحااّرم لعاماال الااذات 
وفضاا  عاان حكا ااات جّدتااه اّلتاي عّمقاات ييااه جاارح الماضااي  بغياة التعاارف علااى ماضااي ونصااوت نجاداده
 ويظهر ذلك من ال ت الملفوظات التالية:

صار سجين التساؤت الحّير الّذي دفعه إلى عالم الغربة، ويجعلاه مان  ضايء لاه جاراح هاذا الماضاي   -
 15تلك الجراح. الغامض. آه ..من

 16والده هو من نلقى في نفسه بذرة المنفي -
 17جّدته عّمقت الجرح بحكا اتها عن هموط الماضي المعطوب  -
د  - يخ امحمااّ المنفااي، واليااوط نريااد نن تّطلااع علااى رسااائله اّلتااي ال تقااّدر بااثمن،  لقااد حااّدثتك عاان جااّدي الشااّ

ستجد فيها معلومات هاّمة ال بعرفها المؤّرالون ورجات الحكوماة. نحاّب نن تعارف كاّل شايء عان جاّدي. 
 18احذر نن تضّيعها. إّنها كنز ثمين، تساوي كّل مات الّدنيا. حافظ عليها  ا امحّمد.

 19يقة. اهتم دلي  بأجدادم الصناديد. التفت إلى ماضيهم المجيد..حان الودت للبحث عن الحق -
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 امحمبد شبعبانواّلذي يلفت االنتباه في الانة التلقي هو نّن نّنها تأّلفت من ممّثل واحاد ويتجلاّى فاي 
وتشغل في هذه الحالة، وظيفة نحوية مزدوجة، كون مستفيدا من حالتي االنفصات واالّتصات، اّلذي سيكون  
 مختلفتين : األولى هي  التلقي، والثانية في  الذات الموجهة للرغبة. محّمد شعبان تشغل الانتينشخصية ا

د شااعبان هااي عبااارة عاان مرساال إليااه وفااي الوداات نفسااه  لنكتشااف فااي األالياار نّن شخصااّية امحمااّ
ا سايجعل البرناامج  امحّمد شعبان عّد ذاتا باعتبار نّن  هو مان حلاب مناه البحاث عان تااريخ األجاداد مماّ

 السردي يتّكلل بالّنجاح .
 مزدوجة "الّمات/ الموضوع": -ب

"امحّمد شعبان" في ع دتاه بالموضاوع "البحاث عان تااريخ نجاداده" انط داا   يتحّدد العامل الذات 
د شاعبان" يرغاب فاي الحصاوت علاى مو  ضاوع القيماة "التعارف علاى ماضاي من ع دة الرغبة، فاااا "امحماّ

نجداده" و" تجمع هذه الع داة باين مان يرغاب "الاذات"، وباين ماا هاو مرغاوب "الموضاوع"، وهاذا المحاور 
 20الرئيسي يوجد في نساس الملفوظات الّسردّ ة البسيطة."

د شبببعبانيتااوّفر الفاعااال اإلجرائااي وهاااو  علاااى عنصاار الرغباااة واإلرادة، ويظهاار ذلاااك مااان  امحمببّ
 ال ت إصراره على البحث على نصوت األجداد وهوسه بمعرفة ماضي نجداده.

الفاعلاة تتمتّاع بقادرات كبيارة، وهاي تطماح إلاى تحقياق غايتهاا   امحّمد شبعباننّن الّذات    فنستنتج
د شااعبان" للرغبااة، وهااي عبااارة عاان إحسااا س  صاادر ماان نعمادااه هااذا وتكماان الكفاااءة فااي اماات م "امحمااّ

 اإلحساس ممزوج بروح التحدي للظفر بالموضوع وهو البحث عن نصوت األجداد.
كما نّنه هنام ذات واحدة تصبو إلى تحقيق موضوع قيمتهاا والمتمثاّل فاي معرفاة تااريخ نجاداده، 
فالااذات هنااا عاماال مفاارد ومشااّخص فااي اآلن ذاتااه فااي حااين  غاادو موضااوعها مفااردا ومجااّردا ماان حيااث 
الّتجلااّي الّنحااوي وماان حيااث القيمااة. لكاان الااّذات لاام تكاان وحاادها فااي البحااث عاان موضااوعها الفرضااي باال 
ة مان والاده الحااج عباد القاوي الاّذي  عتبار عامال مسااعد فاي بلاوق الاذات  كانت لها مساندة فعلياة والاصاّ

عد تفكياره وننظااره عان لهدفها في مقابل ذلك نجد العامل المعارض والمتمّثل في الوالدة اّلتي نرادته نن يب
البحث في ماضي األجاداد ودعتاه إلاى االلتفااف لموضاوع الازواج بحكام الوفهاا علاى مساتقبله وكاذا ترياد 

 نن ترى نحفادها.
 الفئة العاملّية: خالمساعد/المعارض[: -ج

غريمااس  كاون نساساها رغباة الفاعال فاي تحقياق الهادف  مما هو جدير بالاّذكر هاو "إن ترسايمة
من ال ت التحوت نو تحقيق اتصات ما يوثق الع دة باين المرسال والمرسال إلياه مان الا ت الكشاف عان 
محااااور الرغبااااة التااااي توجااااه باألساااااس إلااااى نااااوعين ماااان القااااوى، نحاااادهما دااااوى داعمااااة مساااااعدة ونالاااارى 

 21مقوضة..."
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ه "ال  مكااان ألي فاعااال ذات مهماااا كانااات ددراتاااه الحركياااة نن وبنااااء علاااى ماااا تقاااّدط نساااتنتج بأناااّ 
يتوصل إلى مجمل نهدافه بغير العامل المساعد، الذي  قع على عاتقه نصرة نهداف الفاعل الذات، ودد 

 22 كون العامل المساعد شخوصا نو موادف، بل إّن الموادف هي ناجمة من فاعلّية حركة الشخوص"
يد العون للفاعل دصد تحقيق رغبته في موضوع القيمة، نو تساهيل وهكذا " قوط المساعد بتقد م  

باه، ييماا  قابلاه المعاارض فاي وظيفاة معاكساة الّتجااه المسااعد بخلقاه لعادد   -التواصال-عملّية االّتصاات
 23من العراديل ألجل إعادة الفاعل في مساعيه وتحقيق نهدافه."
ضوع قيمتها بنفسها، وإّنما هنام من  قّدط ياد ومنه فالذات الفاعلة ال تّتجه نحو سهم الّرغبة ومو 

" نثناء رحلته للبحث عن نصوت نجداده امحّمد شعبانالعون حّتى  حّقق مرماه المبتغى منه، ولم  كن لاا"
يمناااى لاااه للوصاااوت إلاااى موضاااوع مسااااعد واحاااد بااال تعاااّددت المسااااندة، فالمسااااعدون فكاااانوا بمثاباااة الياااد ال

 .قيمته
 ومن بين العوامل المساعدة المحّمد شعبان في البحث عن موضوع قيمته نجد:

الحاج عبد القوي  عّد عام  مساعدا للذات امحمد شعبان في البحث عان موضاوع قيمتهاا والمتمثاّل فاي 
البحاااث عااان ماضاااي األجاااداد؛ حياااث راح  سااالمه ثااا ث رساااائل كانااات موجاااودة فاااي الصاااندوق الخشااابي 

ملفوظ اآلتي: "ثم التفت الحاج عبد القوي نحاو الصاندوق الخشابي، ونالارج مناه ويظهر ذلك من ال ت ال
 ث ث رسائل صفراء مغلفة بكاغط مقوى رمادي، وسلمها إلى ابنه دائ  بصوت صارط:

لقااد حاادثتك عاان جاادي الشاايخ امحمااد المنفااي، واليااوط نريااد نن تطلااع علااى رسااائله التااي ال تقاادر بااثمن، -
 عرفها المؤرالون ورجات الحكوماة. نحاب نن تعارف كال شايء عان جادي.  ستجد فيها معلومات هامة ال

 احذر نن تضّيعها. إنها كنز ثمين، تساوي كل مات الدنيا. حافظ عليها  ا محمد.

 ثم بلهجة الخائف على المستقبل: 

ثام  24حان الودت للبحث عان الحقيقاة. اهاتم دلاي  بأجادادم الصاناديد. التفات إلاى ماضايهم المجياد..."-
 25ادرنها بجد... إنها مكتوبة بخط جدم المنفي"-اف له والده دائ :"نض

" بحيث عاشور الّزكرت " بغية بلوق هدفه هّو "امحّمد شعبانومّمن كان عامل مساندة كذلك لااااااا "
د اشااعبان علااى معلومااات عاان المنفيااين فااي كالياادونيا الجدياادة وكورساايكا ويظهاار ذلااك ماان  اّحلااع امحمااّ

 آلتي:ال ت الملفوظ ا
د اشااعبان نكثاار ماان ثاا ث ساااعات فااي بياات عاشااور الزكااري، نفاااده بمعلومااات كثياارة عاان - دضااى امحمااّ

المنفياااين إلاااى كاليااادونيا الجديااادة وكورسااايكا، ونماااده بوثاااائق عااان المظااااهرة الشاااعبية التاااي دااااط بهاااا ساااكان 
احااور لاام  كاان . دااات لااه إن اإلمبر 1865المنطقااة ضااد زيااارة نااابليون الثالااث لمدينااة غلياازان فااي صااي  
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"ماكمااهون" بماا شااهده فاي ميادان المديناة،  ينتظر تلاك المظااهرة الشاعبية المطلبياة. تفاجاأ الحااكم العااط
 26فسارع إلى تهريب نابليون الثالث إلى مدينة مستغانم"

د شببعبانولاام يتودااف  شااعبان علااى وثااائق نالاارى كااان  عنااد هااذا الحااد باال "واحلااع امحمااد  امحمببّ
 حويهاااا ملاااف كتاااب علياااه عناااوان "المقاوماااات الشاااعبية"، وداااد عااارف مااان الااا ت هاااذه الوثاااائق نن قبائااال 
غليااازان، وبعاااد إالمااااد ثاااورة سااايدي األزرق بلحااااج، تعرضااات لكااال نناااواع القماااع، ففااارض عليهاااا عساااكر 

حتشادات بعادما اساتولى علاى االحت ت الفرنسي كل ننواع الضرائب المجحفاة ورحال جال ساكانها إلاى الم
 27نراضيهم الخصبة، ونفى جل الثوار إلى كورسيكا وكاليدونيا الجديدة"

 ويكمن كذلك العامل المساعد في دصاصة من جزيرة المبّشر ويتجّلى ذلك في الملفوظ اآلتي: 
زان ياوط ودرن في دصاصة من جريدة "المبشر" الفرنسية نن اإلمبراحور نابليون الثالث وصل مديناة غليا-
صااباحا، وغادرهااا إلااى مسااتغانم علااى السادسااة مساااء ماان اليااوط نفسااه، ولاام تساامح لااه  1865جااوان  21

د المبنااي السااتغ ت مياهااه فااي سااقي نراضااي سااهل "مينااة" التااّي  المظاااهرة الشااعبية العارمااة بتدشااين السااّ
 28اغتصبها الكولون.. "

ة فقااات  را فااي و"حّدثااه عاشااور الزكااري عاان هااذه اللحظااات التاريخيااّ لااه إّن اإلمبراحااور هاارب متنكااّ
با س"، ودااد نقلااه مرافقااوه فااي عربااة غياار عربتااه التااي دالاال بهااا مدينااة غلياازان. فااّر إلااى  باارنس نحااد "السااّ
 29مستغانم وهو  شعر بالّنجاة من الطر حقيقي. كاد  قتله المتظاهرون لوال  قظة ماكماهون وحرسه."

 ويظهر ذلك في الملفوظ اآلتي:  اليوتيوبقوقل و فض  عن ذلك يوجد عامل مساعد آالر وهو 
فتح محّرم "دودال" وكتاب عباارة "المنفياون الجزائرياون"، ثاّم شارع فاي بحاث دصاير ننجازه كاتاب فرنساي -

، ووجاد فاي يوتياوب 1871عن المنفيين الفرنسايين إلاى كاليادونيا الجديادة بعاد ثاورة كوموناة بااريس سانة 
 30الشيخ المقراني ...آالر تحقيقا عن المنفيين بعد إالماد ثورة 

 إضافة إلى ذلك هنام عامل مساعد آالر وهو مشري ويظهر ذلك من ال ت الملفوظ اآلتي:
شاعبان كثيارا بماا كاان ياروى عاان موداف مشاري مان جاّده الشايخ نمحماد المنفاي ونحفاااده  ..اهاتم امحماد -

القاحنين بمنطقة بوراي الكاليدونياة، وداد زاره نحادهم وكاان يادعى "ناوفي علاي" ولقباه "بنعاّدة"، وكاان فاي 
دينتنا سّن السبعين، فاستقبله مشري بوجه عابس ودات له إننا ال نعلم شييا عن هذا المنفي الذي جيت م

م. وداد دضاى  للتعرف علاى ذريتاه، وإذا نردت نن ترثاه فااعلم نن دوار الشايخ كلاّه صاار ملكاا ألوالد الصاّ
يد "نااوفي علااي بنعااّدة" ليلااة واحاادة فااي بياات الحاااج عبااد القااوي، روى فيهااا بعااض ساايرة الجااد الشاايخ  السااّ

 31ية بمصالح الري.امحّمد المنفي، ثّم عادي إلى مدينته بوراي اّلتي كان يتوّلى فيها مسؤول
د شااعبان الحااج بلقاساام الصاام بحياث دات:"كاناات جاال األراضااي  ا  مثااّل عاماال مسااند المحمااّ ومماّ
ر "فياوال"  ملكّية للعرش، وجّدكم الشيخ امحّمد بن عاّدة لام  كان  ملاك إاّل نرض البارواق، حماع فيهاا المعماّ
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ق دلبااه بالااّدين...ونفي إلااى كالياادونيا ونرغمااه علااى الّتنااازت عنهااا. كااان جااّدكم رجاا  زاهاادا فااي الحياااة تعلااّ 
 32الجديدة"

 ومّما كان عامل مساند كذلك الكهل ويظهر ذلك من ال ت الملفوظ اآلتي:
م بفخاار عاان جااّده امحّمدالكلياادوني - ذي تكلااّ د شااعبان باهتماااط كبياار إلااى هااذا الكهاال الااّ ...ننصاات امحمااّ

 ليدونيا الجديدة..وذكر نّنه داوط عساكر االحت ت الفرنسي، ثّم نفي إلى كا
 33ثّم فّر منها في سفينة نوصلته إلى ميناء جّدة، وهو ينتسب إلى الجبل األالضر.

د شبببعانواآلن سااتكون لنااا ودفااة مااع العواماال المعارضااة لاااا" " اّلتااي حاولاات نن تحااوت بينااه امحمببّ
 وبين موضوعه المرغوب ييه : 

د شببعبان  والااّذي تااراءى لنااا ماان الاا ت الّروا ااة نّن الااّذات الفاعلااة واجهاات عااّدة عرادياال ماان امحمببّ
عّدة نحراف حاولت نن تحوت بينهاا وباين البحاث عان موضاوعها تااريخ األجاداد؛ بياد نّن المعارضاين لام 
 كونااوا  ذواتااا بااالمعنى الحقيقااي؛ ألّنهااا ليساات وراء إنجاااز باارامج سااردّ ة رد فااة بغيااة إفشااات مخّططهااا مااا 

اّلتي كان لها برنامج سردي ضديد فانزلقت من الانة المعاارض   عدا العامل المعارض والمتمّثل في األطّ 
 إلى الانة المرسل في البرنامج اّلرد  .

د شبعبانومن بين العوامل المعارضاة للاذات الفاعلاة   العامل المعاارض األّوت يتمثال ناذكر:امحمبّ
 ويظهر ذلك جلّيا في الملفوظ اآلتي: فتحي فكاكفي العامل 

استغرب رئيس مصلحة الكتاب  فتحي فكام النشاغات زميلاه بالتااريخ المحلاي، وحثاه علاى مطالعاة ماا -
 34كتبه المؤرالون عن الجزائر المعاصرة، وذكر له مودفهم المستهجن لكتابة التاريخ المحلي..."

فضاا  عاان المعارضااين الااذين حاااولوا نن  حولااوا بااين الااذات وموضااوعها عاماال معااارض آالاار 
جماعي والمتمّثل في الباحثين األكااد مّيين الاذين غيباوا التااريخ المحلاي فاي دراسااتهم ونبحااثهم؛ ويظهار 

هضاة ...بعد محاضارة نلقاهاا الادكتور المناان عان األنادلس ودور العارب فاي ن-ذلك في الملفوظ اآلتي:  
انشغاله بقضية المنفيين فقات له المحاضر بأنه ال يهتم إال بتاريخ األمم  امحمد شعبانالغرب. حرح له  

 35الراقية، فقضيته دولية واهتماماته حضارية كما ظل يردد بحماسة.

د شببعبانوظهاار معااارض آالاار فااي ثنا ااا الّروا ااة وهااو نّط  والتاّاي حاولاات نن تقنعااه بااالزواج  امحمببّ
 ن البحث في ماضي األجداد.واالبتعاد ع

" فاي ساعيه للبحاث عان تااريخ األجاداد ويتجلاّى امحّمد شعبانوكذا نحمد الصّم  عّد معارضا لاا "
 ذلك في الملفوظ اآلتي:

كاااان لناااا تااااريخ نط لااام  كااان فااانحن الياااوط فاااي حاجاااة إلاااى مااان  سااااعدنا لبنااااء مسااااكننا القد ماااة، وتعبياااد -
 بار وتربّية األبقار.الطريق، والحصوت على القروض لحفر اآل
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 36التاريخ  صنع اليوط فدعك من مطاردة نوهاط الماضي.-
وفي األالير نخلص إلى نّن عنصر المعارضة ثري من حيث عدد الممثلين الاذين  ساهمون فاي 

د   القياط بدور عاملي واحد  شاعبان فاي البحاث  والمخّطط اآلتي ياوجز لناا المعارضاين لعامال الاذات امحماّ
 عن تاريخ األجداد.

 
 

 عن قبر جّده":   الموضوع الثّاني"البحث-2
البحث عن دبر جّده بعدما تعّذر الوصوت إليه بسبب    امحمد شعبانحلب الحاج عبد القوي من  

عدة ظروف كانت حائ  دون تحقيق الحاج عبد القوي لذلك، فالجزائر كانت تعيّ عّدة مآس إبان ثورة  
 لحقتها األزمات مما نفضى إلى تشوش فكر الجزائري اّلذي ننساه تاريخه.  التحرير ثم

شعبان على البحث عن دبر جدهم ونبان له عن عميق سعادته لو حقق    فراح  حّث ابنه امحمد 
 له هذا الحلم الذي يراوده ويظهر ذلك في الملفوظ التالي: 

سأكون سعيدا لو تعثر على دبر جّدي دبل نن  غيبني الموت.سمعت في صغري نّنه مدفون في جبات    -
 37..."الونشريس

 38دبره دبل وفاتي" مضيفا :"ابحث عنه  ا امحّمد. نريد نن نرى 
بأّنه على الطى حريق الشيخ امحّمد المنفي بعدما سكنته رغبة البحث عن    امحّمد شعبانشعر  

تاريخه ودبره، شرع في تسجيل بعض م حظاته بقلم حبر نسود، وفي نّيته نن  غامر بالّسفر نحو جبات  
 39. الونشريس الّشاهقة

الذهاب إلى الدوار وبالضبط إلى الونشريس    امحمد شعبانولتحقيق موضوع القيمة  ستلزط على  
لم نزركم من نجل األرض. والدي لم  فّكر يوما في هذا األمر، له رغبة  : "وعند وصوله داالمحّمد شعبان

 40." وحيدة يتمّنى تحقيقها دبل وفاته وهي العثور على دبر جّده
 41ه، بطلب من والدي اّلذي ناهزت سّنه التسعين. جيت هنا للبحث عن دبر 

 دات الكهل فرحا: 
 إّنه جّدنا الشيخ امحّمدالكليدوني.-

 وعانق امحّمد شعبان بحرارة، وتابع:
 مرحبا بك في الونشريس وفي بيت ابن عّمك البودالي. غدا ستزور دبر الشيخ امحّمدالكليدوني. -

 شكرا لك  ا سي البودالي.صاح امحّمد شعبان وهو في غا ة االنفعات: 
 ورفع يد ه المرتجفتين نماط وجهه، وع  صوته: 

                                                       .الحمد هلل ناليرا عثرنا على دبرم  ا سيدي الشيخ -

http://www.madjalate-almayadine.com/


 almayadine.com-www.madjalate      فرع الّدراسات النّقديّة والجماليّة     اإلنسانيـة مجلة الميادين للدراسات في العلوم 
 

                    2020العدد األول  - المجلد األول

 

54 
 

 42مع بزوق الفجر استيقظ الّرج ن، وغادرا الزاوّية في اّتجاه الجبات الشاهقة.
الجّد"  وهكذا   دبر  على  "العثور  الموضوع  وبين  شعبان"  "امحّمد  الذات  بين  فصلية  ع دة  ثّمة 

لنا نن   الونشريس وهكذا  مكن  الذات امحّمد شعبان وجبات  ولذلك  ستلزط اللق ع دة وصلية نالرى بين 
 ط نمّثل الع دة الفصلية بين الذات والموضوع : ذ 

بان الذهاب إلى الونشريس ليحاوت امحمد شعبان  ولتحقيق موضوع القيمة  ستلزط على امحّمد شع
تحقيق برنامج سردي رد   إذ دفعه إليه هو الحاج عبد القوي ، لينزلق الموضوع وهو "البحث عن دبر  
الجد" إلى الانة المرسل في البرنامج الرد   المساعد للبرنامج السردي الرئيس، فاستطاع امحمد شعبان  

سي  بمساعدة  الونشريس  إلى  والموضوع  الوصوت  شعبان  امحمد  الذات  بين  الع دة  ويمكننا ضبط   ارته، 
 الذهاب إلى الونشريس كاآلتي:

 ط ط                               ذ ]امحمد شعبان[ ذ]امحمد شعبان[ 

فتحّقق االّتصات بوجود عامل المرسل الممّثل في الحاج عبد القوي وكذا دبر الجد عامل مرسل 
ة تواصل بين المرسل والمرسل إليه تمّر بحتمّية حضور ع دة الرغبة بين الذات"امحّمد  ثان، فتتشّكل ع د

 شعبان"، والموضوع "الذهاب إلى الونشريس"، فتتشّكل الترسيمة السردّ ة للبرنامج الّرد   كاآلتي:

 " المرسل"الحاج عبد القوي/دبر الجد"                            المرسل إليه"امحمد شعبان

 

 

 الذات"امحّمد شعبان"                                     الموضوع"الذهاب إلى الونشريس"

ويعّد البرنامج السردي الرد   الممّثل في فاعله اإلجرائي امحمد شعبان والموضوع الذهاب إلى 
ضوع  كمن في  الونشريس  مساعد للبرنامج السردي الرئيس اّلذي ييه الذات "امحمد شعبان" تبحث عن مو 

 "البحث عن دبر الجد"
 *األدوار العاملّية للبرنامس السردت المات "امحّمد شعبان"، وموضوعه"البحث عن قبر الجد":

وموضوعها "البحث  امحمد شعبانويمكن لنا نن نوجز األدوار العاملّية للبرنامج الّسردي للذات 
 عن دبر الجد" ييما  أتي: 

 لمات/الموضوع":ااألولى" المقولة العاملية-ن
في    والمتمّثل  اإلجرائي  الفاعل  إذ  حاوت  الرغبة؛  ع دة  والموضوع  الذات  مقولتي  بين  تجمع 

شعبان" "امحّمد  وهو  المنشود  الموضوع  على  الحصوت  في  المنفي "  امحّمد  الجّد  قبر  على  "  العثور 
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لموضوع بدوره، ال يتحّدد وجوده السيميوحيقي إاّل إذا كان هدفا لعامل يرغب ييه، ليحّقق بامت كه له  و"ا
 43امت كا للقّيم اّلتي يتضّمنها..."

" هو الراّغب في الموضوع "العثور على  امحّمد شعبانوتطالعنا الّروا ة بأّن الفاعل اإلجرائي " 
مرغوبا   موضوعا  اّلذي  عّد  الجّد"  وهو  دبر  الرغبة  عنصر  تحقيق  إلى  الفاعلة  الذات  سعت  إذ  ييه؛ 

العثور على دبر الجّد، وكانت حبيعة الع دة بين الذات والموضوع في البدا ة تّتسم بطابع االنفصات  
 لكن بعد قّياط الفاعل اإلجرائي بعّدة الطوات مّكنته من الوصوت إلى رغبته المرجّوة.

 
 الخطاحة اآلتّية: ويمكن تمثيل ذلك في 

 ط "امحّمد شعبان"ط                                         الذات     "امحّمد شعبان" الذات 
 ب/المقولة العاملّية الثانّية "المرسل/المرسل إليه": 

نو   المحّفز  نو  المحّرم  المرسل  إذ  مّثل  تواصل؛  إليه ع دة  والمرسل  المرسل  ثنائّيتي  بين  تربط 
الّدافع وراء قّياط الّذات بالفعل لتحقيق الموضوع، ويتجّسد عامل المرسل من ال ت الّروا ة في الوالد الحاج 

لمنفي ولم يبد عامل الّذات معارضة  عبد القوي اّلذي نمر ابنه امحّمد شعبان بالبحث عن دبر الجّد امحمد ا
 بل راح يبحث عنه حّتى وجده في جبات الونشريس مّحققا بذلك البرنامج السردي. 

 ج/المقولة العاملّية الثالثة: خالمساعد/المعارض[  
تمّثل عامل المساعد لعامل الذات في بحثه عن مكان دبر الجّد الكهل وهو البودالي ويظهر من  

 : يال ت الملفوظ اآلت
 44مرحبا بك في الونشريس وفي بيت ابن عّمك البودالي. غدا ستزور دبر جّدم الّشيخ امحّمدالكليدوني.-
 توّدف الشّيخ البودالي عند رنس صخرة ضخمة، وصاح:-
 45. انظر إلى هنام.ضريح سيدي امحّمد -
 46جيت للبحث عن دبر جّد والدي. الحمد ّلّل عثرت عليه بفضل مساعدة سي البودالي.-

الذات  تحقيق  في  مساعدا  عام   كان  البودالي  السي  بأّن  لنا  يتراءى  الملفوظات  ال ت  من 
 ". لموضوع رغبتها وهو العثور على دبر الجد "امحّمدالكليدوني
األطّ  في  والمتمّثلة  معيقة  عوامل  ثّمة  الوعرة، في حين  الّدروب  وكذا  الّدوار  بعض سكان  وكذا   

 .حاولت نن تحوت بين امحّمد شعبان وهدفه المنشود 
 ويمكن تلخيص ما تقّدط  في الخطاحة اآلتّية: 

 المرسل                                  الموضوع                                المرسل إليه   

 الحاج عبد القوي                      البحث عن دبر الجد                               امحّمد شعبان 
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 المعارض                                 المساند                                    ا لذات  

 األط                               امحّمد شعبان                                    الشيخ البودالي

 الدروب الوعرة                                                                           

 بعض سكان الّدوار                                                                           
  الموضوع الثالث" تزويس االبن":-3

تسعى األط جاهدة إلى إدناع ابنها امحمد شعبان من نجل الزواج بالمعلمة زولة لكن ولدها  صّر 
 على الّرفض وعدط الّزواج ألّن له اهتمامات نالرى اعتبرها نكبر، ويظهر ذلك من ال ت الملفوظات اآلتّية: 

 47ينه دبل وفاتها.."ال تريده نن يبّدد ودته في البحث عن هذا الّشبح ، فهي تريده نن  كمل نصف د -
تمنت نن يتزوج ولدها بالمعلمة زولة اّلتي تجاوزت سنها الث ثين، كانت شابة نحيلة سمراء ذات جمات  -

هادئ. لم يلتفت إليها يوما. نقابها صار في نظره سورا منيعا ألي ادتراب منها. حدثته والدته عن نمنيتها  
 48جرة إلى الخارج..."فرفض ادتراحها بشدة، ونالبرها بأنه  فكر في اله

امحمد شعبان   كان  طلق عليها  كما  العمياء  فريدة  المعلمة  ذلك  في  المساعد  العامل  كان  ودد 
 ويظهر ذلك من ال ت الملفوظ اآلتي: 

المعلمة فريدة العمياء كانت تنصحه بالزواج دبل وفاة والديهما، وكانت مثل نمه تمتدح نال ق -
 49زولة زميلتها المتنقبة" 

 ":الفئة العاملية:" المرسل/المرسل إليه-ن
تعّد األّط الدافع األساسي التي ترغب في إدناع ابنها بالزواج والكف عن البحث عن موضوعه  
األّوت وهو دبر الجد والثاني  كمن في تاريخ األجداد المغّيب، وتبدو األط على المستوى الصرفي عام   

 مفردا ومشّخصا في الودت ذاته. 
ويبدو نّن الانة الّتلقي تتكّون من ممثل واحد وهو امحّمد شعبان اّلذي يبدو من الناحية الصريية 
عام  مشّخصا ومفردا اّلذي سيبقى منفص  عن الموضوع اّلذي دفعته إليه األّط واّلتي تعّد عام  مرس   

 مفردا ومشّخصا في الودت ذاته.
 الفئة العاملّية"المات/الموضوع": -ب

الذي حاولت األّط   امحّمد شعباننّن الذات في الترسيمة السرد ة الثانية تجّلت في االبن    الشكّ 
إدناعه بالزواج من المعلمة زولة ييما يتجلى الموضوع في الزواج اّلذي لم يتّحقق إذ نضحى امحّمد شعبان  

 في ع دة انفصات معه ويمّثلها المخّطط اآلتي: 
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 المرحلة الّنهائّية                       المرحلة البدئّية               

 ط ط                                      ذ.ف     ذ.ف
 الفئة العاملّية الثالثة:" المساعد/المعارض": -ج

الدت نّط امحّمد شعبان مساندة لكّنها ليست كبيرة وعامل المساندة  كمن في المعلمة فريدة، مع 
امحمّ  تزويج  في  تنجحا  لم  االبن  هذا  زواج  دون  بأن  حوت  كفي   كان  المعارض  عامل  ألّن  شعبان  د 

ويتجّلى عامل المعيق في انشغات امحّمد شعبان في البحث عن نصوت األجداد وكذا عن دبر جّده، وكذا 
به صليحة   بعدما غدرت  ثانية  االرتباط مرة  امحمد شعبان من  المعارض من ال ت الوف   ظهر عامل 

 ال ت الملفوظ اآلتي:  الحلواجي ويظهر ذلك من
كاد يتزّوج صليحة الحلواجي ولكّنها غدرت به. فّرت مع المهندس دحمان الجزيري مخّلفة جرحا عميقا  -

 50في ذاته القلقة. زهد في الّزواج، ثّم كرهه... 
 وبناء على ذلك نقّدط الترسيمةالعاملّية في الّشكل اآلتي: 

 
 

الموضوع                             المرسل          المرسل                               
 إليه

 امحّمد شعبان                               األّط                                        تزويج االبن 

 

 

 المعارضالمساعد                                       الّمات                                 

المعّلمة فريدة                                 امحّمد شعبان                            البحث عن  
 تاريخ األجداد 

الخوف من                                                                                        
 االرتباط 

البحث عن دبر                                                                                         
 الجدّ 
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 مة:بببببببببببببببببببببببببببببالخات

 مّما تقّدط نستلخص عّدة نتائج من بينها:  

الّشخصيات  الّنموذج العاملي بسيط لكنه ذو فعالية كبيرة من حيث فهم المعنى من ال ت معرفتنا ألدوار  -
البعض  ببعضها  للقارئ   ،وع دتها  تمنح  الّتي  الّشخصيات  بين  الع دات  من  مجموعة  على  ينبني  فهو 

 مجموعة من الّدالالت الكامنة في الّنص الّسردي. 
واّلتي    - ع دات  سّتة  في  العملّية  مختزال  الّسابقة  الّنماذج  البحثّية  تقّدماته  الضّم  في  غريماس  تجاوز 

 ى وهي: تتشارم في ث ثة محاور كبر 
 الموضوع  ع دة)الرغبة( الذات 

 المرسل إليه )المستفيد(.ع دة )التواصل( المرسل
 المعارض.  ع دة )الّصراع( المساعد 

لدى    - فضاءاته  وتأحير  الروائي  النص  بناء  كفاءة  مما  عكس  العاملي  التحليل  فعاليات  تحققت 
 الروائي "محمد مف ح" الذي نجاد توظي  الشخصيات. 
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،   (د ت) (د ط،)الّداللة(، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، -الّتركيب -الّسيميائي للخطاب الّروائي )البنيات الخطابية  عبد المجيد نوسي:الّتحليل1
 154ص:

 39 ص:20071،ناشرون، الجزائر، طمنشورات االالت ف، الّدار العربّية للعلوط،  جوزي  كورتيس: مدالل إلى السيميائّية السردّ ة والخطابية، تر: جمات حضري،2
 52ص ،1ع ،2013مجّلة سيمات، ماي، -جريماس نموذجا-: المرجعّية المعريّية للسيميائيات السرد ة سعيد بوعيطة 3
 .48،ص: 1994، 1سعيد بنكراد: مدالل إلى الّسيميائيات الّسرد ة،منشورات االالت ف، ط4
 86، ص 2008، (د. ط)السردي، دار األمل للطباعة والّنشر والّتوزيع،   : معالم سيمياّئة في مضمون الخطاب ناد ة بوشفرة5
 77  ص ،2001منشورات الزمن،  -مدالل نظري -سعيد بنكراد: الّسيميائيات الّسرد ة6
 . 37ص:  ،20091،ط دار الّسياب للطباعة والّنشر،لندن،-دراءة في حكا ات كليلة ودمنة البن المقفع-ناصر شاكر األسدي: الّتحليل الّسيميائي للخطاب7
 . 51،ص، 2008، ، الجزائردار األمل للطباعة والّنشر والّتوزيع، تيزي وزوناد ة بوشفرة: مباحث في الّسيميائية الّسرد ة،8
 81ص: الّسرد ة،مدالل نظري، راد: الّسيميائياتسعيد بنك9

 72ص ،2009دار سحر للنشر، تونس، د سمبر : تلّقي الّسردّ ات في الّنقد المغاربي، سليمة لوكاط10
 218الّداللة"، ص-التركيب-التحليل السيميائي للخطاب الروائي "البنيات الخطابية : عبد المجيد نوسي11
   المرجع نفسه: الصفحة نفسها. 12
 06، ص 2015، 1: روا ة شبح الكليدوني، دار المنتهى، ط محّمد مف ح13
 218، صالّداللة"-التركيب-: التحليل السيميائي للخطاب الروائي "البنيات الخطابية عبد المجيد نوسي14
 07ص: روا ة شبح الكليدوني،  محّمد مف ح :15
 15: ص المصدر نفسه16
 المصدر نفسه: نفسها 17
 30: ص المصدر نفسه18
 الصفحة نفسها :  المصدر نفسه19
 34-33ص  1،1991طحميد لحمداني: بنية الّنص السردي من منظور الّنقد األدبي، المركز الّثقافي العربي للطباعة والّنشر والّتوزيع، بيروت، 20
 42ناصر شاكر األسدي: التحليل السيميائي للخطاب،ص21
 83، صالمرجع نفسه22
 89ناد ة بوشفرة: معالم سيميائّية في مضمون الخطاب الّسردي، ص23
 30الروا ة: ص24
 31: صالمصدر نفسه25
 78: ص المصدر نفسه26
 المصدر نفسه، ص ن. 27
 78/79المصدر نفسه: ص28
 .79: ص:المصدر نفسه29
 81/82: صالمصدر نفسه30
 86: صالمصدر نفسه31
 93: ص:المصدر نفسه32
 .102: ص:المصدر نفسه33
 .47، ص:المصدر نفسه34
 48: ص المصدر نفسه35
 94: ص المصدر نفسه36
 33صالمصدر نفسه،  37
 . 33ص :  المصدر نفسه38
 . 55: ص المصدر نفسه39
 . 93: ص المصدر نفسه40
 . 103: ص المصدر نفسه41
 . 103: ص المصدر نفسه42
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 عبد المجيد نوسي: التحليل السيميائي للخطاب الروائي"البنيات الخطابّية-الّتركيب-الّداللة"، ص23743

 . 103ص: : روا ة شبح الكليدوني، محّمد مف ح ا44
 .105ص:، المصدر نفسه45
 .109ص:، المصدر نفسه46
 .15ص:، المصدر نفسه47
 .35، ص:المصدر نفسه48
 .45، ص:المصدر نفسه49
 .14: ص:المصدر نفسه50
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