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Abstract:
The semiotic researcher discovers during
his research in the folds of the semiotic
theory of "Greimas", the reference
tributaries on which the theory was based to
elucidate the concepts and procedural tools
from the stage of gains (semiotics of action)
to the stage of projects (semiotics of
passions), and in this process the researcher
objects to the problem of assimilating the
term Western and translating it from a
foreign language into Arabic. Seeking to
find the meaning close to it in the Arabic
language. Therefore, the researcher's guide
to entering the world of semiotic theory is
to understand the term semiotic, as it is a
fundamental issue before the Arab critic and
researcher in his quest to know its meaning
in the semiotic field from theory to
application.
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تمهيد:
يعد المصطمح السيميائي ىو مفتاح الباحث إلدراك االجراء السيميائي لمنظرية في تحميل
مختمف النصوص ؛لكونو الرسالة التي توصل المعرفة الغربية إلى القارئ العربي  .ولعل
اشكالية التبعية والتعريب  ،والترجمة لمكشف عن المعنى األنسب أمام تعددية المصطمح في
المغة العربية  ،وقضية البحث عن توحيده  ،من القضايا اليامة في اشكالية المصطمح

النقدي (. )1

وازاء ىذه االشكالية نسمط الضوء عمى اختالف الترجمة العربية

لممصطمح الغربي

السيميائي من خالل مفاىيم النظرية السيميائية عند "غريماس" ،إذ يجد الباحث والقارئ
العربي اليوم ،وباألخص في الدراسات والبحوث األكاديمية صعوبة في فيم النظرية أمام زخم
مصطمحاتيا السيميائية وتداخميا في شبكة عالئقية  ،إذ التحميل السيميائي يتتبع المفاىيم
االجرائية من مستوى إلى مستوى آخر .ولعل تشتت المفاىيم السيميائية لمنظرية في
أعمال" غريماس" من جية  ،واختالف الترجمة العربية من جية أخرى  ،أدى ذلك بأن يكون
القارئ العربي أمام فوضى معرفية لتعدد المصطمحات العربية المقابمة لممصطمح الغربي
السيميائي.
وقبل التطرق إلى مفاىيم النظرية السيميائية  ،واختالف الترجمة العربية سنقف عمى
ضبط محطة ميمة كان ليا دو ار جوىريا في تطور المسار السيميائي أال وىي ميالد

مدرسة باريس السيميائية (  ، )Sémiotique de LÉcol de parisو بداية التأسيس
لمنظرية السيميائية.
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-1النظرية السيميائية عند "غريماس":
اختمف البحث السيميائي في الفكر الغربي باختالف الدراسات واالتجاىات السيميائية

 ،حيث

«

شكمت السيميائيات منذ الخمسينيات من القرن الماضي  ،في المجال األدبي تيا ار فكريا

أثرى الممارسة النقدية المعاصرة وأمدىا بـأشكال جديدة لتصنيف الوقائع األدبية وفيميا
وتأويميا  ،فقد فتحت السيميائيات أمام الباحثين في مجاالت متعددة آفاقا جديدة لتناول
المنتوج اإلنساني من زوايا نظر جديدة ،بل يمكن القول ّأنيا ساىمت بقدر كبير في تحديد
الوعي النقدي من خالل إعادة النظر في طريقة التعاطي مع قضايا المعنى» ( .)2ويعود ىذا
التطور في البحث السيميائي إلى التصور السوسيري ،و البورسي في بداية التأسيس
لممشروع السيميائي .
ومن االتجاىات السيميائية " مدرسة باريس السيميائية "التي تعد مرحمة ىامة في مسار

التاريخ السيميائي .فمع مؤسسيا "غريماس" عرفت السيميائية تطو ار ممحوظا ؛حيث شكمت
السيميائية مادة جديدة .شيدت والدتيا في الستينيات مع تطور البنيوية  ،وقد اتخذت من
()3

تحميل األدب الشفوي والميثولوجيا ،نماذجيا التأويمية األولى

 ،وما يعزز ىذا االتجاه بيذه

التسمية "مدرسة باريس السيميائية"( ) Sémiotique de LÉcol de parisما صدر عن
أصحابيا من كتب تعتمد ىذه التسمية ،إشارة إلى تصوراتيا النظرية والمنيجية والتطبيقية

التي تصدر عن مرجعية تكاد تكون متطابقة ( .)4ولتحديد المبادئ والمفاىيم أرسى
"غريماس"( )Greimasدعائم السيميائية في سنة ( )1966في كتاب يحمل عنوان ":الداللة
البنيوية"()Sémantique Structurale

ولم يثبت مصطمح "السيميائية" إال فيما بعد ،
()5

حاول "غريماس" تفكيك األشكال المعقدة لمداللة إلى عناصر بسيطة

 ،و كما يعود في

وضع المفاىيم السيميائية لمنظرية إلى مرجعيات و روافد مختمفة (:لسانية ،وفمسفية منطقية
 ،ومعرفية ) ،فنظرية "غريماس" « تستمد أصوليا المعرفية من الداللية التي تيتم في المقام
األول باستقراء الداللة انطالقا من الظروف الحافة ،بإنتاجيا ،ووسيمتيا في ذلك تفجير
الخطاب وتفكيك الوحدات المكونة لو ثم إعادة بنائيا وفق جياز نظري متسق التأليف »

( . )6انطالقا بتتبع مفاىيم مستويات التحميل من البنية السطحية إلى البنية العميقة  ،و بذلك
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« فإن ما ييم "غريماس" في تعاممو مع النصوص ىي الشروط الداخمية لممعنى  ،فالتحميل
يجب أن يظل محايثا مقتص ار عمى فحص االشتغال النصي لعناصر المعنى دون اعتبار
لمعالقة التي يقيميا النص مع أي عنصر خارجي عنو كالمرجع والمؤلف مثال(.فالمعنى

سيعتبر إذن كأثر وكنتيجة مستخمصة بواسطة لعبة العالقات بين العناصر الدالة ) »(.)7

وتعتمد النظرية السيميائية عند "غريماس" عمى آليات إجرائية ومفاىيم في دراسة
النصوص المختمفة «،وال يمكن فيم إجراءاتيا التحميمية وال منطمقاتيا النظرية دون التعرف

عمى المبادئ الفمسفية التي تحكم تصورىا لممعنى » ( ،)8كفمسفة "أرسطو" ،و"أفالطون"  ،و
"نيتشو" ،و الفمسفة الذرائعية والفمسفة الظاىراتية  ،والمبادئ المعرفية كتصور" بروب "،

و"تنيير" ،و"سوريو"  ،و"كمود ليفي ستراوس" "جورج دوميزيل" ،والمبادئ األلسنية كتصور
"سوسير" و"تشومسكي" و"ىيممسميف" و"رومان جاكبسون" ،فيذه الخمفية المرجعية لتأسيس
المفاىيم لمنظرية السيميائية أو باألحرى سيميائية الفعل.
ويعتمد المحمل السيميائي في دراسة النص من منظور "غريماس" عمى أحد المسارين في

التحميل إما المسار التوليدي أو المسار التحميمي  .فالمسار التوليدي ينطمق من البنية
العميقة إلى البنية السطحية ،أما المسار التحميمي فيو ينطمق في الدراسة بشكل عكسي من
البنية السطحية إلى البنية العميقة  ،وفي كل بنية يقف المحمل عمى مفاىيم سيميائية  ،ففي
البنية السطحية بدراسة المركبة السردية من الحاالت والتحويالت ،والمركبة الخطابية ،والبنية

العميقة كدراسة الوحدات المعنوية ( .)9فالبنية السطحية ندرك عمى مستواىا أوضاع القوى

الفاعمة في البناء السردي ،والحاالت والتحويالت التي تط أر عمييا والمسارات الصورية
( ) Parcours Figuratifالمقترنة بيا وتمثل المركبة المنطقية الداللية البنية العميقة لمنص
التي تضمن الدورة العادية لداللتو

()10

 .ولمبحث في دراسة ىذه المفاىيم يجب عمى الباحث

الغوص أكثر في النظرية السيميائية وتتبع التحميل السيميائي بدقة من المركبة السردية،
والمركبة الخطابية ،والمركبة المنطقية الداللية في سيميائية الفعل ،و أيضا يمكن استخالص
التحوالت لمخطاطة االستيوائية في المسار االستيوائي لمذات في سيميائية األىواء .فمادام
العامل يعمل فيو يشعر وال يمكن الفصل بين سيميائية الفعل وسيميائية األىواء في النظرية
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ألن ىذه األخيرة مكممة ليا .فإذا كانت سيميائية الفعل تقوم عمى الفعل في عالقة الذات
بالموضوع فإن سيميائية األىواء تقوم عمى الكينونة في عالقة الذات بالعالم الخارجي.
وانطالقا من المفاىيم واألدوات اإلجرائية بين سيميائية الفعل و سيميائية األىواء  ،فإن
النظرية تسعى إلى دراسة مختمف النصوص لمكشف عن المعنى ،وذلك بتفكيك النص واعادة
بنائو وفق الجياز السيميائي ليا .وكما أن سيميائية األىواء تقوم عمى البناء النظري

لسيميائية الفعل «،إذ البناء النظري الخاص باألىواء يستمد مبادئو ومفاىيمو وتصنيفاتو
األساسية من "السيميائيات الكالسيكية" بتعبير "فونتنيي"؛أي مما جاءت بو سيميائيات الفعل

أو السيميائيات السردية بحصر المعنى» ( .)11ولذلك تتم دراسة و استخالص مفاىيم
سيميائية األىواء انطالقا من مفاىيم سيميائية الفعل .و ال يمكن

لمباحث دراسة سيميائية

األىواء دون فيم مفاىيم سيميائية الفعل نظريا وتطبيقيا.
 - 2النظرية السيميائية والترجمة العربية:
لقي موضوع البحث في السيميائيات إقباال من طرف الدارسين الغربيين« إذ أصبحت
السيميائية منتشرة انتشا ار كبي ار  ،فقد الحظ "أ.ج .غريماس" (  )A.J.Greimasفي الممتقى
األول حول (سيميائية الفضاء) المنعقد بباريس في سنة  1973أن السيميائية

قد تكون

موضة و لم يستبعد أن يكف الحديث عنيا في مدة ال تتجاوز ثالث سنوات ،و لكن حدث
عكس ذلك إذ كثر الحديث عنيا بال تمييز ،و من حق القارئ والباحث في العموم

االجتماعية أن يتساءال حول موضوع ىذه المادة »( .)12فبدأ االىتمام يتزايد في الدراسات
السيميائية الغربية بشكل عام ومن مختمف الزوايا ،وانتقل ىذا االىتمام إلى الدراسات العربية
الحديثة بفضل البعثات والترجمة.
وبذلك عرفت السيميائية كإجراء نقدي في الدراسات العربية الحديثة « منذ منتصف
()13

السبعينات وأخذت تتأسس خالل الثمانينات من بوابة المغرب العربي »

 ،و كانت

الترجمة وسيمة الباحث العربي في فك شفرات البناء المعرفي السيميائي ،حيث وجد أمامو
« حشدا من المصطمحات بالغ الوفرة عمى نحو ال نكاد نجد لو نظي ار في المناىج النقدية
29
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تميز عممي بقدر ما
الحديثة ( ، )...و ىذه الظاىرة ال تدل كما يتبادر إلى الذىن ،عمى ّ
تعكس صرامة المنيج الذي يريد أصحابو أن يأخذوا أنفسيم بو »(.)14ومما يزيد األمر
صعوبة أمام القارئ العربي اختالف الترجمة لممصطمح السيميائي بين المترجمين  .وبحكم
تعبيرىا عن رغبة فردية تخضع لميول شخصية أكثر مما تخضع لفعل معرفي جماعي،
يزيدىا ذلك غموضا عمى غموض فال تفي بالغرض العممي .وتتعقد األمور أكثر فأكثر

عندما نعمم أن ترجمة الخطاب النقدي المنجزة في إطار السيميائية وتحديدا من منظور

"غريماس" كثي ار ما تسقط في التعميمية .دون القدرة عمى بمورة المفاىيم النقدية

()15

،و

بذلك فإن اختالف الترجمة العربية لدى المترجم الواحد أو بين المترجمين شكل أزمة في فيم
المصطمح الغربي أمام القارئ و الباحث العربي في الدراسات والبحوث اآلكاديمية .
-3السيميائية السردية بين المصطمح والترجمة العربية:
إن البحث في النظرية السيميائية عند "غريماس" ومدى مساىمة األقالم العربية في
ترجمة مفاىيم السيميائية السردية من مرحمة المكاسب وسيميائية الفعل إلى مرحمة المشاريع
لتميزه بوفرة المصطمحات وتشعبيا إذ تعود إلى
و سيميائية األىواء ،ىو موضوع شائك ّ
أصول مختمفة  ،ولدقتو في دراسة المصطمحات التي تتداخل وتتكامل في شبكة التحميل
السيميائي من المستوى السردي ،والمستوى الخطابي ،والمستوى المنطقي الداللي .و بالنسبة
لمترجمة والدراسات السيميائية العربية الحديثة فيي كثيرة في القطر العربي ،ولذلك سنركز
عمى نماذج منيا في الكشف عن اختالف ترجمة المصطمحات السيميائية لمنظرية  ،ومن
ذلك نذكر:
:)Schéma Narratif( -1-3
يستعمل المصطمح السيميائي(  )Schéma Narratifفي أغمب الدراسات العربية
بالمقابل (الخطاطة السردية)  ،التي تقوم عمى أربعة أطوار فعل التحول لمذات  ،و ىي, (:
Compétence

Performance,

Manipulation

 ( Sanctiom , Laإذ

تحدد ىذه األطوار حالة االنتقال من وضعية إلى وضعية مضادة  .والخطاطة كمفيوم
سيميائي في النظرية ليا « أثر في تنظيم الخطابات السردية يعود تأصيميا إلى "فالديمير
30
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بروب" »( .)16و في الدراسات السيميائية السردية يترجم المصطمح إلى المغة العربية بعدد
من المصطمحات المقابمة لو منيا:
 يترجم "جمال كديك" في دراستو "السيميائيات السردية بين النمط السردي والنوع األدبي" ،والمنشورة في أعمال ممتقى ( السيميائية والنص األدبي) جامعة عنابة ،باجي
مختار ،الجزائر ،)1995(،المصطمح الغربي إلى المقابل العربي ( التصميم
السردي)(.)17

-

ويترجم "رشيد بن مالك" في كتابو ":البنية السردية في النظرية السيميائية")2001(،

المصطمح السيميائي(  )Schéma Narratifإلى العربية  (:الرسم السردي) (.)18

 وترد ترجمة المصطمح عند "سعيد بنكراد" في كتابو" :مدخل إلى السيميائية السردية "()19

 ،وىذا المصطمح أكثر استعماال في

 )2003(،إلى المقابل  (:الخطاطة السردية)

الدراسات والبحوث األكاديمية لمسيميائية السردية العربية.
 ويترجم "محمد الداىي "  ،في دراستو " سيميائية العمل تطبيقاتيا وتقاطعاتيا " ،المنشورةفي مجمة (السيميائيات وتحميل الخطابات) ،جامعة وىران ،)2006(،المصطمح إلى
العربية ( :الخطاطة الحكائية) (.)20

 ويستعمل "عبد القادر شرشار" في كتابو" :مدخل إلى السيميائيات السردية نماذج()21

وتطبيقات "( ،)2015مصطمح (الترسيمة السردية)

في ترجمتو العربية.

ويمكن توضيح اختالف الترجمة العربية لممصطمح السيميائي(Schéma Narratif
) عند المترجمين كما في الجدول اآلتي:
المصطمح

المترجم

السيميائي

المرجع

المقابل العربي

الصفحة

لممصطمح السيميائي

الغربي
Schéma

جمال كديك

( السيميائيات السردية بين

التصميم السردي

النمط السردي والنوع األدبي)
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Narratif

(البنية السردية في النظرية

رشيد بن مالك

الرسم السردي

سعيد بنكراد

الخطاطة السردية

(مدخل إلى السيميائية السردية)

محمد الداىي

الخطاطة الحكائية

( سيميائية العمل تطبيقاتيا

()26

السيميائية)
()55
()70،71

وتقاطعاتيا)

عبد

القادر

( مدخل إلى السيميائيات

الترسيمة السردية

شرشار

( )53

السردية " نماذج وتطبيقات")

نمحظ بأن المصطمح السيميائي الغربي ( ) Schéma Narratifيقابمو في العربية
المصطمحات اآلتية ( :التصميم السردي  ،الرسم السردي  ،الخطاطة الحكائية ،
الخطاطة السردية  ،الترسيمة السردية) ،وأن استعمال مصطمح ( الخطاطة السردية )

أكثر شيوعا في الدراسات والبحوث السيميائية العربية .بيد أن القارئ غير المتخصص
قد يقع في حيرة من أمره أمام تعدد ىذه المصطمحات العربية مما يعتقد بأنيا تحمل

دالالت مختمفة  ،فتصعب عميو عممية إدراك المفاىيم السيميائية لمنظرية.
 :)Manipulation(-2-3وىو طور من أطوار الخطاطة السردية ،يعرف في الدراسات

السيميائية بالمقابل العربي (التحريك) ،وييدف ىذا الطور إلبراز( فعل الفعل) ؛أي يفعل

العامل فعال محدثا لفعل آخر ( . )22واختمفت الترجمة العربية ليذا المصطمح السيميائي
عند المترجمين ،ومن ذلك نذكر:
-

في دراسة "جمال كديك" السابقة تأتي ترجمة المصطمح إلى المقابل العربي (

االستخدام) (.)23

 -وأما في كتاب "عبد العالي بوطيب" بعنوان" :مستويات دراسة النص الروائي مقاربة نظرية

" ،)1999( ،ترد ترجمة المصطمح بمعنى ( التحفيز) (.)24

 وأما عند "رشيد بن مالك" فتأتي ترجمة المصطمح في عممو " قاموس مصطمحاتالتحميل السيميائي لمنصوص (عربي-انجميزي-فرنسي) ،)2000(،إلى معنى ( استعمال)
32

النظرية السيميائية عند "غريماس" بين أزمة المصطمح واشكالية الترجمة
(.)25حيث يقول  « :خالفا لمعممية التي تستعمل لمداللة عمى فعل اإلنسان عمى األشياء يفيم
من االستعمال فعل اإلنسان الممارس عمى اإلنسان والذي يرمي من خاللو إلى تنفيذ

برنامج ما» ( .)26إال أننا نمحظ بأن "رشيد بن مالك" يغير ترجمة المصطمح الغربي

( )Manipulationفال يقف عمى المقابل العربي (االستعمال) ،حيث نجده في كتاب
":مقدمة في السيميائية السردية" )2000(،يحدد مصطمح آخر في ترجمتو بقولو« :ال بد
أن نشير إلى أن ىذه المحظة السردية (عممية التقويم) مرىونة في وجودىا بعممية االيعاز

( ) Manipulationالتي يمارسيا المرسل عمى الفاعل»( .)27وىي ترجمة عن "جوزيف

كورتيس" يستعمل فييا مصطمح (االيعاز) كمقابل عربي لممصطمح الغربي .إال أنو يغير
ىذا المدلول في ترجمتو ،حيث يستمر بحثو عن المعنى المقارب لممصطمح الغربي

() Manipulation

فيرتجم المصطمح من المقابل (االيعاز ) إلى المقابل (التحريك )
()28

في كتابو ":البنية السردية في النظرية السيميائية")2001( ،

؛ إذ يميل في ذلك إلى

ترجمة "سعيد بنكراد" .الذي استعمل ( التحريك) كمصطمح عربي في كتابو "مدخل إلى
السيميائية السردية".)29( )2003( ،

ويمقي "عبد الحميد بورايو" في الممتقى الثالث(السيمياء والنص األدبي)،كمية اآلداب والعموم
االجتماعية ،قسم األدب العربي ،جامعة محمد خيضر بسكرة .)2004(،محاضرة يترجم فييا
دراسة ل":جورج موراند"( Mourand

" )Georgesالغراب

والثعمب مقاربة سردية –

خطابية " ،ويرد فييا ترجمة مصطمح(  )Manipulationإلى المقابل العربي ( االستعمال)

محددا ذلك بقولو  ... «:ويتحدد االستعمال باعتباره فعل-فعل :مرسل –مستعمل.)30(»...

و كما نجد "محمد الداىي" يرتجم المصطمح إلى المقابل العربي ( التطويع) في كتابو
":سيميائية السرد بحث في الوجود السيميائي المتجانس " .)31( )2009(،ويحدده بقولو « :
يعد مرحمة أولية سابقة عن الفعل ومحددة لو من باب االفتراض والتقدير ،وىو عممية
أساسية لتحريك األحداث وتعبئة البرامج الحكائية  ،وينبني عمى عالقة تراتبية تقضي بتكميف

(المطوع) بامتالك الموضوع .وبممارسة عميو فعال اقناعيا ذا
(المطوع)المرسل إليو
المرسل
ِّ
َ
()32
 .فيو عنصر أولي في الخطاطة
طبيعة معرفية (التعريف وفعل االعتقاد)» ...
السردية أو الحكائية لسير األحداث ،وفي تغير فعل الذات من وضعية إلى وضعية مضادة
33
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نحو تحقيق الموضوع  .والتحريك بمعنى التركيز عمى المحظات األولى نحو بداية تغير
الفعل.
فالترجمة العربية لممصطمح السيميائي( ) Manipulationاختمفت من مترجم إلى آخر،
ويمكن توضيح ذلك كاآلتي:
المصطمح

المترجم

السيميائي

المرجع

المقابل العربي

الصفحة

لممصطمح السيميائي

الغربي
Manipulati

جمال كديك

االستخدام

السيميائيات السردية
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on

والنوع األدبي
عبد العالي بوطيب

التحفيز

رشيد بن مالك

االستعمال

مستويات دراسة النص

()114

الروائي -مقاربة
نظرية-
قاموس مصطمحات

()102

التحميل السيميائي
االيعاز

مقدمة في السيميائية

()34

السردية
التحريك

البنية السردية في

()26

النظرية السيميائية
سعيد بنكراد

التحريك

عبد الحميد بورايو

االستعمال

مدخل إلى السيميائية

()56

السردية
جورج موراند( Gerges
 )Mourandالغراب

34
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النظرية السيميائية عند "غريماس" بين أزمة المصطمح واشكالية الترجمة
والثعمب مقاربة سردية
–خطابية
محمد الداىي

التطويع

سيميائية السرد بحث

()47

في الوجود السيميائي
المتجانس

تعددت ترجمة المصطمح السيميائي الغربي (  )Manipulationإلى استعمال

المصطمحات( :االستخدام ،التحفيز ،االستعمال ،االيعاز ،التحريك ،التطويع) ،والتي تعبر عن
جيد فردي نحو إيجاد المقابل العربي المقارب لممعنى  .وىناك في الدراسات أيضا من
يستعمل ( التفعيل)  ،غير أننا نجد مصطمح ( التحريك) أكثر استعماال و شيوعا في
الدراسات السيميائية السردية العربية.
 :)Compétence(-3-3يشير ىذا المصطمح السيميائي إلى الطور الثاني من أطوار
الخطاطة السردية  ،ويتمثل في الخبرة والكفاءة التي يجب أن تمتمكيا الذات إلنجاز الفعل .و
يترجم في الدراسات السيميائية السردية العربية لدى الباحثين إلى معاني مختمفة منيا:
 -يستعمل "جمال كديك" ،في دارستو "السيميائيات السردية بين النمط السردي والنوع

األدبي " ،المصطمح بمعنى( الكفاءة) (.)33

و تأتي ترجمة المصطمح في كتاب "عبد العالي بوطيب"" ،مستويات دراسة النص الروائيمقاربة نظرية ،إلى العربية بمدلوالت مختمفة  ( :الكفاءة ،التأىيل ،المقدرة) (.)34

 -وأما "رشيد بن مالك" فيترجم المصطمح في كتابيو " :البنية السردية في النظرية

السيميائية " ،وفي ":قاموس مصطمحات التحميل السيميائي لمنصوص (عربي-انجميزي-

فرنسي)" إلى العربية بمصطمح (الكفاءة ) (.)35

وكما يجعل "سعيد بنكراد" في كتابو" :مدخل إلى السيميائية السردية " ،مصطمح()36

(األىمية)

كمقابل عربي لممصطمح الغربي  .وترد نفس الترجمة عند "محمد الداىي" ،

في دراستو""سيميائية العمل تطبيقاتيا وتقاطعاتيا" ،نحو قولو ... «:محفمي المسار الحكائي

المترابطين منطقيا (األىمية واالنجاز))37( » ...؛حيث يستعمل مصطمح األىمية كمقابل
35
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يعبر عن طور في الخطاطة السردية ،متعمق بطور االنجاز فال يمكن أن تصل
عربي ّ
الذات إلى مرحمة االنجاز والشروع في الفعل إال بامتالكيا لمكفاءة أو األىمية  ،فيي عنصر
جوىري نحو تحقيق الموضوع.
ويمكن توضيح اختالف الترجمة العربية لممصطمح السيميائي ( )Compétenceكاآلتي:

المصطمح السيميائي

المترجم

الغربي
Compétence

المقابل العربي

الصفحة

المرجع

لممصطمح السيميائي
جمال كديك

-السيميائيات

الكفاءة

السردية

()287

بين النمط السردي والنوع
األدبي.
عبد العالي
بوطيب
رشيد بن

(الكفاءة ،التأىيل ،

-مستويات دراسة النص

المقدرة)

الروائي (مقاربة نظرية)

الكفاءة

-البنية السردية في

مالك

()115

()26

النظرية السيميائية
-قاموس مصطمحات

()39

التحميل السيميائي
لمنصوص
سعيد بنكراد

األىمية

محمد الداىي

األىمية

-مدخل إلى السيميائية

()59

السردية
-سيميائية

العمل

()72

تطبيقاتيا وتقاطعاتيا

وبذلك يترجم المصطمح الغربي ( ) Compétenceإلى المغة العربية بمدلوالت منيا:
36

النظرية السيميائية عند "غريماس" بين أزمة المصطمح واشكالية الترجمة
( الكفاءة  ،التأىيل  ،المقدرة  ،األىمية) .مما تجعل القارئ في ضبابية لعدم التمييز فيما
بينيا وبين مصطمحات أخرى فيؤدي ذلك إلى الخمط  ،مثال( :المقدرة ،قدرة  ،قدرة الفعل)
 ،و رغم ذالك إال أن مصطمح (الكفاءة) أكثر تداوال في الدراسات والبحوث السيميائية
السردية العربية.
:)La Performance(-4-3

مصطمح

في السيميائية السردية يطمق عمى الطور

الثالث لمخطاطة السردية  ،يحدد مرحمة اإلنجاز وتنفيذ الفعل من طرف الذات  ،وجاءت

ترجمتو العربية كاآلتي:

 يستعمل " جمال كديك" ،في دراستو "السيميائيات بين النمط السردي والنوع األدبي"مصطمح (التجمية)()38كمقابل لو في دراستو.

 ويترجم" رشيد بن مالك "في كتابو" :قاموس مصطمحات التحميل السيميائي لمنصوص (عربي،انجميزي ،فرنسي)  ،وفي كتابو ":البنية السردية في النظرية السيميائية" ،المصطمح إلى

مفيوم (األداء)(.)39

 وأما في مؤلف "عبد العالي بوطيب"" :مستويات دراسة النص الروائي مقاربة نظرية" ،وفيكتاب "سعيد بنكراد":مدخل إلى السيميائية السردية" ،وعند "محمد الداىي "في دراستو
"سيميائية العمل تطبيقاتيا وتقاطعاتيا" ،يترجم المصطمح إلى المقابل العربي ( اإلنجاز)
.ونوضح ذلك كاآلتي:
المصطمح السيميائي

المقابل العربي

المترجم

الغربي

المرجع

الصفحة

لممصطمح
السيميائي

La

جمال كديك

السيميائيات بين النمط ()287

التجمية

السردي والنوع األدبي

Performance
رشيد

قاموس مصطمحات

بن األداء

التحميل السيميائي

37
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لمنصوص

مالك

البنية

السردية

في ()26

النظرية السيميائية
عبد العالي

اإلنجاز

بوطيب
سعيد بنكراد

مستويات دراسة النص

()114

الروائي (مقاربة نظرية)
اإلنجاز

مدخل إلى السيميائية ()63
السردية

محمد الداىي اإلنجاز

سيميائية العمل تطبيقاتيا ()72
وتقاطعاتيا

فتختمف ترجمة المصطمح الغربي ( )La Performanceنحو استعمال( :التجمية ،اإلنجاز،
األداء) ،ويأتي مصطمح ( اإلنجاز) أكثر تداوال في الدراسات السيميائية.
 :)Sanction(-5-3يشير ىذا المصطمح إلى الطور الرابع في الخطاطة السردية  ،وىو
مرحمة تقييم الفعل المنجز من طرف الذات أو المستفيد  ،اختمفت ترجمتو كاآلتي:

-يترجم "رشيد بن مالك" المصطمح في كتابو ":البنية السردية في النظرية السيميائية"

بمعنى(التقويم) (،)40وفي كتابو "قاموس مصطمحات التحميل السيميائي لمنصوص" ،إلى(
التقييم)

()41

.

 -أما" سعيد بنكراد" في كتابو" :مدخل إلى السيميائية السردية" فإنو يترجم المصطمح إلى

المقابل (الجزاء) ( ،)42وكما ترد نفس الترجمة لممصطمح عند "جمال كديك" في دراستو
السابقة .ولتوضيح ذلك الجدول اآلتي:
المصطمح
السيميائي الغربي

المترجم

المقابل العربي
لممصطمح
السيميائي

38

المرجع

الصفحة

النظرية السيميائية عند "غريماس" بين أزمة المصطمح واشكالية الترجمة
Sanction

رشيد بن

البنية السردية في

التقويم

مالك

()26

النظرية السيميائية
قاموس مصطمحات

التقييم

()157

التحميل السيميائي
لمنصوص
سعيد بنكراد

الجزاء

جمال كديك

الجزاء

مدخل إلى السيميائية

()65

السردية
السيميائيات السردية

()287

بين النمط السردي
والنوع األدبي

وبذلك يقابل المصطمح السيميائي ( ) Sanctionبالعربية كل من المصطمحات ( :التقويم،
التقييم ،الجزاء) وىناك من يترجم" التصديق" غير أن استعمال( الجزاء) أكثر تداوال في

الدراسات السيميائية.

 :)Modèle actantiel(-6-3و ىو من أشير المفاىيم لمنظرية السيميائية عند

"غريماس" ،في دراسة النصوص المختمفة ،يكشف لنا عن شبكة العوامل السردية وانزالقاتيا
في البنية السردية  ،و تعود أصولو إلى مرجعيات مختمفة كتصور "بروب" ،و "سوريو ،
و"تنيير"  ،و "جوج دوميزيل"  ،وليفي ستراوس"  ،و"رومان جاكبسون"  ،وعرف المصطمح

كغيره من المصطمحات السيميائية تباينا في ترجمتو العربية لدى المترجمين  ،ومن ذلك

نذكر:

 -يترجم "جمال كديك" مصطمح (actantiel

، ) Modèleفي دراستو "السيميائيات

السردية بين النمط السردي والنوع األدبي")1995(،إلى المقابل العربي ( النموذج
الساندي) ،وفي تحديده يقول « :يعد غريماس أكثر ىؤالء الباحثين في مجال النظرية
تبين كيف تأثر غريماس بالنموذج
السيميائية استمياما لدروس" بروب" .وسنحاول أن ن ّ
39
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عدل ىذا النموذج إلى ما أسماه
األولي ما يسمى ( دوائر فعل الشخص ) وكيف ّ
ب ) Modèle actantiel(:وما ترجمناه نحن ب (:النموذج الساندي).)43( » ...
ويرى أن النموذج الساندي يقوم عمى ستة سواند في الفعل يوضحيا بقولو «:ستة سواند
في الفعل ىي :الفاعل ( ،)Sujetوالغرض ( ، )Objetوالمرسل ()Destinateur
،والمرسل إليو (، )Destinataireوالمساعد(، ) Adjuvantوالمعارض ()Opposant

وقد ّبين غريماس ىذه السواند في نموذج ساندي يعد صورة لمواقع السردي »(.)44
نمحظ في ىذه الترجمة أن الباحث "جمال كديك" لم يقف في ترجمتو لمصطمح (

Modèle

(actantiel

بالمقابل العربي(النموذج الساندي ) بل صبغ النموذج

بالمفيوم اإلسنادي "لتنيير" في الجممة ،فأصبحت العوامل السردية عنده سواند ىذا من

جية ،ومن جية أخرى يترجم العوامل السردية (  ) Objet , Sujetبالمقابل ( الفاعل
،الغرض).
-أما" سعيد بنكراد" فيترجم مصطمح( actantiel

 )Modèleفي كتابو ":مدخل إلى

السيميائية السردية" إلى المصطمح العربي( النموذج العاممي)
"غريماس" في مؤلفوStructurale( :

()45

؛ حيث يترجم عن

 )Sémantiqueمفاىيم السيميائية السردية

لضبط النموذج العاممي كنسق وكإجراء محددا بذلك محاور النموذج العاممي ( الذات
/الموضوع) ،و( المرسل /المرسل إليو)،و( المساعد /المعارض) (.)46

-ويستعمل "رشيد بن مالك" في ترجمتو مصطمح( الرسم العاممي)

()47

كمقابل عربي

لمصطمح (  ) Modèle actantielفي كتابو ":مقدمة في السيميائية السردية" ،وفي

ضبطو لمعوامل السردية في مؤلفو" :قاموس مصطمحات التحميل السيميائي لمنصوص"

يترجم المصطمحات إلى العربية كاآلتي:
المصطمح السيميائي الغربي الترجمة العربية

الصفحة

Adjuvant

مساعد

()30

Objet

موضوع

()124

Opposant

معارض

()124
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الفاعل

Sujet

()30

وكما ترد ترجمة مصطمح ( )Modèle actantielفي معجم "السرديات "لمحمد قاضي
" ومجموعة من األساتذة (:محمد الخبو ،أحمد السماوي ،محمد نجيب العمامي ،عمي
عبيد ،فتحي النصري  ،محمد آيت مييوب) إلى ( منوال الفواعل) ىذا ألنو أتى عمى

منوال دوائر الفعل" لبروب" ،وأقطاب( منوال الفواعل) ىي( :الذات ،الموضوع ،المرسل
،المرسل إليو ،المساعد ،المعارض)

()48

.ونمحظ تغير ترجمة (المعارض) إلى (

المعرقل) كما في المعجم « :والمرسل بوصفو فاعال من فواعل السرد .عون قار في
محور التواصل (المعرفة)يضطمع في منوال الفواعل مع سائر الفواعل  (:المرسل إليو
()49

،والذات ،والموضوع ،والمساعد ،والمعرقل)» .

ويترجم" عبد الوىاب الرقيق " في

كتابو" :في السرد –دراسات تطبيقية" إلى (المثال الوظيفي(الرسمة الواقعية)) ويحدد
العوامل السردية إلى ( الفاعل ،المفعول ،الموجو ،المستفيد ،المساعد ،المعارض) (.)50

و يشير "محمد مفتاح" في كتابو ":دينامية النص .تنظير وانجاز" إلى العوامل
بالمصطمحات( :المرسل ،المرسل إليو ،الموضوع ،الذات (الفاعل/البطل) ،المساعد

،المعوق) ( . )51ويشير إلييا "عبد الناصر العجيمي "في كتابو ":الخطاب السردي نظرية
غريماس"

بالوحدات(المؤتى،

المؤتى

إليو

،الفاعل

،

الموضوع،

المساعد

،المعارض)( .)52ويذكر "يوسف األطرش" في دراستو (:الخطاب السردي ومكوناتو من
منظور "روالن بارت") عوامل السرد بالمصطمحات (:الذات ،الموضوع ،المانح
،المستقبل ،العامل المساعد ،العامل المعاكس) (.)53ويستعمل "ابراىيم صحراوي" في

كتابو :تحميل الخطاب األدبي" (:الدافع  ،المستفيد ،الفاعل ،موضوع الفعل ،المساعد
،المعارض) (.)54

ولمصطمح( )Modèle actantielفي المغة الفرنسية مصطمحات مغايرة تحمل معنى
"النموذج العاممي" يترجميا "بوعمي كحال" في معجمو عمى النحو اآلتيModele (:
()55

 )Fonctionnelالنموذج الوظيفي

،و(

actantiel

) Schémaالنموذج

العاممي( ، .)56فالمصطمح( )Modèle actantielيرادفو في المغة الفرنسية( Modele
41
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 )Fonctionnelو( ، )Schéma actantielو أما في الترجمة العربية فإنيا تتباين
عند المترجمين كاآلتي:
المصطمح السيميائي الغربي

المترجم

الترجمة العربية

Modèle actantiel

جمال كديك

النموذج الساندي

سعيد بنكراد

النموذج العاممي

رشيد بن مالك

الرسم العاممي

محمد القاضي

منوال الفواعل

عبد الوىاب الرقيق

المثال

الوظيفي(

الرسمة

الواقعية)
Modele Fonctionnel

النموذج الوظيفي

بوعمي كحال

النموذج العاممي

Schéma actantiel

وفي اختالف ترجمة العوامل السردية لمنموذج العاممي ،نورد الجدول اآلتي :
المصطمحات السيميائية الغربية لمعوامل السردية

المترجم
Destinateur

Destinatai

Sujet

Objet

Adjuvant

re
جمال

المرسل

Oppos
ant

المرسل إليو

الفاعل

الغرض

المساعد

المعارض

كديك
الترجمة العربية
لممصطمحات
السيميائية

سعيد بنكراد

المرسل

المرسل إليو

الذات

الموضوع

المساعد

المعيق

بن

المرسل

المرسل إليو

الفاعل

الموضوع

المساعد

المعارض

رشيد
مالك
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محمد

المرسل إليو

المرسل

الذات

الموضوع

المساعد

المعرقل

القاضي
عبد الوىاب

المستفيد

الموجو

الفاعل

المفعول

المساعد

المعارض

الرقيق
محمد

المرسل إليو

المرسل

مفتاح

الذات

الموضوع

المساعد

المعوق

الفاعل
البطل

يوسف

المستقبل

المانح

الذات

الموضوع

المساعد

المعاكس

األطرش
عبد

المؤتى إليو

المؤتى

الفاعل

الموضوع

المساعد

المعارض

الناصر
العجيمي
ابراىيم

المستفيد

الدافع

الفاعل

صحراوي

موضوع

المساعد

المعارض

الفعل

تتفق ترجمة المصطمح (Adjuvant ( :إلى معنى( المساعد) في الدراسات السيميائية ،إال

أن ىناك من الباحثين من يستعمل مصطمح ( المساند) في الدراسات العربية  ،أما فيما يتعمق
ببقية المصطمحات السيميائية فإن ىناك اختالف نوضحو كاآلتي:
الترجمة العربية

المصطمح السيميائي الغربي
Destinateur

المرسل

الموجو

المانح

المؤتى

Destinataire

المرسل

المستفيد

المستقبل

المؤتى إليو

إليو
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Sujet

الذات

الفاعل

البطل

Objet

الغرض

الموضوع

موضوع

Opposant

المعارض

المعيق

اليدف

الفعل

فيذه

المعرقل

المعوق

المعاكس

نماذج لمترجمة العربية عن المغة الفرنسية ،أما عن المغة االنجميزية فيترجم "عابد

خزندار" معجم (:المصطمح السردي معجم المصطمحات) ل":جيرالد برنس" :ويرد عنده
مصطمح (النموذج العاممي أو الفاعمي) محددا العوامل  (:المرسل ،المتمقي ،الذات ،الموضوع
()57

،المعين ،الخصم)

.

: ) Rôle Thématique( -7-3

وىو من المصطمحات السيميائية السردية لنظرية"

غريماس" تتم دراسة ىذا المفيوم في المستوى الخطابي  ،ولقد جاء في معجم" غريماس" و

"كورتيس" بأنو« :المسار التيماتيكي في إطار السيميائية الخطابية ()...

يشكل حضوره

كدور تيماتيكي في الشكل العاممي لمموضوع ( )...و يعتبر الدور التيماتيكي مسا ار لمممثل
 ،الذي يتحدد كحمقة وصل بين األدوار العاممية  ،و األدوار التيماتيكية »

التيماتيكي

()58

يشتمل عمى جممة من المسارات التصويرية في البنية الخطابية

 .فالدور

()59

 ،وفي

الدراسات العربية اختمفت ترجمة المصطمح ( ) Rôle Thématiqueبين المترجمين ،ومن
ذلك نذكر :
-

يرد المصطمح عند "رشيد بن مالك" في كتابو " :قاموس مصطمحات التحميل السيميائي

لمنصوص" بمعنى ( الدور التيمي) ويحدده بقولو  « :يفيم من الدور التيمي تمثيل موضوع
أو مسار تيمي في شكل عاممي ( المسار اصطاد يمكن أن يختزل إلى دور صياد  ...يحدد

اتصال األدوار العاممية واألدوار التيمية لمممثل.)60( »...فيمكن تحديد المواصفة من الوظيفة
؛لذلك يمكن استخالص الدور التيماتيكي أو التيمي عمى نحو" رشيد بن مالك" من تشكيل
المسار التصوري لموحدات الصورية في المكون الخطابي.
 وكما يترجم "جمال حضري" المصطمح عن "جوزيف كورتيس" في كتابو ":مدخل إلىالسيميائية السردية والخطابية " إلى العربية ( الدور الغرضي) ويوضحو بشرح "غريماس" « :
44
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الغرض قابال إلسناده إلى شخص ما .نكون بإزاء إدخال مفيوم الدور الغرضي  ،وىذا األخير
يتحدد من خالل "اختزال" مزدوج  :األول ىو اختزال التشكيل الخطابي في مسار صوري
نجز أو قابل لإلنجاز داخل الخطاب والثاني ىو اختزال ىذا المسار في عون كفء يتكفل بو
ُم َ
()61
افتراضيا . »...وىنا توضيح لمدور التيماتيكي بأنو يقوم عمى وجود مسار صوري .
 ويترجم "محمد الداىي" مصطمح(  ) Rôle Thématiqueعن " François Rastier" بالمقابل(الموضوعاتي ) في كتابو ":سيميائية السرد بحث في الوجود السيميائي المتجانس" و
يحدده بقولو  « :يتموضع التعارض الموضوعاتي /الصوري في لحظة أساسية من المسار
التوليدي و تتمثل ىذه المحظة في تحويل من المستوى الحكائي إلى المستوى الخطابي  ،و في

تحويل المجرد إلى الممموس »( .)62ويقصد بالمستوى الحكائي المستوى السردي واالنتقال منو
إلى المستوى الخطابي أين يتموضع الدور الموضوعاتي لمممثل.
يستعمل مصطمح ( ثيمي) في ترجمتو لكتاب "غريماس" "وفونتنيي""،

 -أما" سعيد بنكراد"

سيميائية األىواء من حاالت األشياء إلى حاالت النفس " ،موضحا المصطمح بقولو  « :الذي

مسننا اجتماعيا
يحتضن ممكنات الفعل عند الذات  ،وىو دور
ّ

( الصياد ،الفالح،

األستاذ) .)63(»...فيو أراد تعريب المصطمح مستخدما ( ثيمي) محددا التسنين لو كمواصفة
لمممثل التي يمكن من خالليا تحديد فعل الذات في المستوى السردي .
يعرب "عبد المجيد نوسي "المصطمح الغربي إلى ( التيماتيكي) ويحدد األدوار
 -و كما ِّ

التيماتيكية لمممثل بأنيا تختمف عن األدوار العاممية التي تعود إلى التركيب .إن طبيعتيا

الداللية ترجع إلى كونيا تتحدد من خالل التيمات  .)64(»...ويترجم "عمي أسعد" كتاب "جاك
فونتنيي"(سيمياء المرئي) ويستعمل في ترجمتو مصطمح (الموضوعاتية) كمقابل لممصطمح

الغربي .
وبذلك اختمفت الترجمة العربية لممصطمح السيميائي( ، )Rôle Thématiqueويمكن
توضيحيا كاآلتي :
المصطمح
السيميائي الغربي

المترجم

المقابل العربي لممصطمح
السيميائي
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المرجع

الصفحة
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Rôle

رشيد بن مالك

قاموس مصطمحات التحميل

الدور التيمي

Thématique

( )237

السيميائي لمنصوص
جمال حضري

الدور الغرضي

محمد الداىي

الدور الموضوعاتي

سعيد بنكراد

الدور الثيمي

عبد المجيد نوسي

الدور التيماتيكي

عمي أسعد

الموضوعاتية

مدخل إلى السيميائية

()148

السردية والخطابية
سيميائية السرد بحث في

()274

الوجود السيميائي المتجانس
سيميائية األىواء من حاالت

()58

األشياء إلى حاالت النفس
التحميل السيميائي لمخطاب

( )175

الروائي
سيمياء المرئي

تتفاوت الترجمة العربية في إيجاد المعنى المقارب لممصطمح

السيميائي

()149

الغربي

( ) Rôle Thématiqueإذ أصبح يحمل مدلوالت تتشكل من  ( :الدور التيمي  ،الدور

الغرضي  ،الدور الموضوعاتي ،الدور الثيمي  ،الدور التيماتيكي ،الموضوعاتية) .ولعل البحث
عن المعنى المقابل بدقة في المغة العربية يجعل الباحث أمام متاىة المصطمحات العربية
التي تشير إلى رحابة المغة العربية مما يجعل البعض يفضل التعريب لممصطمح الغربي

لمحفاظ عميو  ،ولكن تبقى مسألة البحث عن المعنى الخفي لممصطمح يكمن في مدى ادراك
الشبكة العالئقية بين المفاىيم السيميائية السردية عند "غريماس".
 :) Pathémique( -8-3وىو مصطمح سيميائي متعمق بسيميائية األىواء في النظرية
السيميائية عند "غريماس"  ،يدل عمى متغيرات الحالة لمذات االستيوائية  ،و في ترجمتو

العربية نذكر:
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 يترجم "محمد الداىي" في الفصل الثاني ":تجميات األىواء في رواية الضوء اليارب لمحمدبرادة "من كتابو ":سيميائية السرد بحث في الوجود السيميائي المتجانس"

المصطمح  ،بمعنى

( االستيوائي)( )65في دراستو السيميائية الستخالص البعد االستيوائي في الرواية.

وورد في ترجمة "سعيد بنكراد" لكتاب ":غريماس" و"فونتنيي" (سيميائية األىواء) ،تعريبالمصطمح إلى ( :باتيمي) ويحدده : ) Pathémique ( « :بمعنى( باتيمي) :وىو في

األصل مركب من عنصرين )Path( :الدالة في سياقات متعددة عمى الحاالت غير طبيعية،
و ( )Tymiqueالتي تشير إلى االنفعاالت التي تتحول إلى حالة غير طبيعية»...
وكما يشير إلى مصطمح ()Pathèmes

()66

،

بمعنى الباتيمات :العناصر الدالة عمى الدور

الباتيمي من قبيل العالمات التي تدل عمى غضب الغصوب أو بخل البخيل ( ،)67فيو تتبع

متغيرات الحالة االستيوائية

لمذات نحو التشكيل الباتيمي ،ولمصطمح()Pathémique
حيث يحمل معنى (العاطفية) )68(،و

مفيموما آخر في ترجمة "عمي أسعد"

(.) Pathèmesعنده بمعنى (التشكيالت العاطفية ) وىي القدرة عمى االنتشار في عاصمة
األلم ضمن تركيب تعبيري واسع

()69

 .فالباتيمات ىي المؤشرات الدالة عمى الحالة الباتيمية

لمذات االستيوائية  ،ويمكن أن نورد اختالف الترجمة كاآلتي:

المصطمح السيميائي

المترجم

االستهوائي الغربي
Pathémique

المقابل

المرجع

الصفحة

العربي
محمد

سيميائية السرد بحث في الوجود ( )165

استيوائي

السيميائي المتجانس

الداىي
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سميائية األىواء من حاالت ()57

سعيد بنكراد

باتيمي

عمي أسعد

العاطفية

سيمياء المرئي

الباتيمات

سميائية األىواء من حاالت ( )35

األشياء إلى حاالت النفس

سعيد

Pathèmes

بنكراد

عمي أسعد

()202

األشياء إلى حاالت النفس

التشكيالت

سيمياء المرئي

()108

العاطفية

يشير المصطمح ( )Pathémiqueفي العربية بمعنى العالمة التي تدل عمى تغير الحالة
االستيوائية لمذات ويترجم ( استيوائي)أو بالتعريب (باتيمي)أو( العاطفية)  .والباتيمات حين
تتالحم تشكل الدور الباتيمي لمذات االستيوائية كمسار متضمن في مكنونات الذات العاممية
في المستوى السردي .
و من نماذج الترجمة العربية لممصطمحات السيميائية السردية  ،نذكر النقاط اآلتية :
اختالف الترجمة في بعض المفاىيم السيميائية واتفاقيا في بعضيا اآلخر بين

المترجمين .

تختمف الترجمة لممصطمح الغربي عند المترجم الواحد .بتغير استعمال المقابل لو
في كل مرة وذلك إليجاد المعنى األنسب لو.
تعود مسألة تعريب المصطمح الغربي إما لمحفاظ عميو .واما لعدم إيجاد المصطمح
األنسب لو في المغة العربية.

تبحث الترجمة عن مقاربة المعنى األصمي لممصطمح الغربي في لغتو األجنبية.
التنسيق بين الترجمات إلزالة االبيام عمى القارئ ىي إشكالية مازالت تطرق باب
العديد من المجاالت المعرفية والعممية.
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المصطمحات السيميائية تبدو غامضة لدى القارئ غير متخصص في المجال
السيميائي.
وعمى ىذا األساس فإن اشكالية الترجمة العربية واختالف المترجمين حول إيجاد المقابل
العربي لممصطمح الغربي تعود إلى الجيد الفردي حول إيصال المعرفة الغربية إلى القارئ
العربي .و لعل الوقوف عمى بعض المصطمحات الغربية لمنظرية السيميائية عند "غريماس"
من خالل بعض النماذج في الترجمة ،تعد من المسائل اليامة في الدراسات النقدية المعاصرة

 ،فاالختالف الترجمة لممصطمح الواحد بين المصطمحات السيميائية يجعل القارئ أمام
ضبابية وغموض في فيم المصطمحات النظرية السيميائية .غير أن الجيد الفردي فتح
المجال الستعمال العديد من المصطمحات العربية أمام المصطمح السيميائي الغربي ،والذي
يدل عمى رحابة المغة العربية  .وبذلك فإن الكشف عن اختالف الترجمة العربية لممصطمح

في ىذه الدراسة  ،إال جزئية بسيطة نقدميا لمقارئ أمام الكم اليائل من المصطمحات السيميائية
لمنظرية عند "غريماس" التي تعبر عن مفاىيمو المبثوثة في مختمف أعمالو ،وفي الدراسات
السيميائية لمدرسة باريس.
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