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  نظام القيمة يف السيميوطيقا السردية

 عبد ايد نوسي
  

 أحد املفاهيم األساسية )Valeur(يعد مفهوم القيمة  : اإلطار اللساين:  مفهوم القيمة -1
املستثمرة يف عدد مهم من احلقول العلمية والنظريات االجتماعية  واإلقتصادية والتصورات اجلمالية ويف 

 .الدراسات اللغوية
 هذا املفهوم بالنسبة للسيميوطيقا السردية  أمهية كبرية، حيث يتخذ موقعا مهما داخل املسار ويكتسي

 .وداخل مستويات املسار التوليدي) 1(التوليدي برمته بصفته اقتصادا عاما منظما للنظرية 
سنحاول يف هذه الدراسة الوقوف عند املفهوم من خالل حتديده النظري أوال ومن منظور حتديده 

 .إلجرائي الذي يسهم  يف إبراز الفعالية النظرية واملنهجية ملستويات النظريةا
يرجع مفهوم القيمة يف جمال الدراسات اللغوية  والسيميائية إىل فردناند دوسوسري الذي أدرج، يف 
سياق حديثه عن موضوع اللسانيات، مفهوم القيمة اللسانية، واعترب أن اللسان يعد نسقا من القيم 

، وأن قيمة كل عنصر تنتج عن )3(وأن كل عناصر النسق تعد عناصر متالزمة ومتضامنة ) 2(لصة اخلا
احلضور املوازي للعناصر األخرى، لذلك فإن قيمة كل عنصر ال تتحدد إال يف عالقتها االختالفية مع 

 .ختالفيةالعناصر األخرى، وهي تطرح ذا مسألة املعىن الذي ال يتحقق سوى من خالل العالقات اال
  جتليات مفهوم القيمة على مستوى املسار التوليدي-2
 ةعلى مستوى البنية األولية للدالل 1.

شكل مفهوم القيمة اللسانية عند دوسوسري أحد املفاهيم واملرجعيات اليت مثلت جزءا من اإلبدال 
و التوليدية أو األصول النظري الشمويل للسيميوطيقا الگرمياصية مثل األصول اللسانية الگلوسيماتيكية أ

الشكلية املتمثلة يف الدراسات الروسية حول احلكاية الشعبية أو غريها من األصول األخرى، وقد 
استثمر گرمياص مفهوم القيمة عند دوسوسري منذ دراساته األوىل لبلورة  املفاهيم األساسية يف البناء 

ا مكونة من عنصرين وبينهما لبنية بصفتهوقد حدد ا. النظري وخاصة مفهوم البنية األولية للداللة
 2س / 1س)  :                                                     4(عالقة

وهذا ما يعين أن عنصرا واحدا ال ميكن أن حيمل معىن يف ذاته، كما أن العالقة تعد شرطا أساسيا 
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 :ويكون تنميط هذه العالقة  على مستويني .  حلضور املعىن
 .إلمكانية استيعاب العنصرين يف كليتهما، جيب أن يكون بينهما قاسم مشترك هو عالقة االتصال  -
  للتمييز بينهما، جيب أن يكونا خمتلفني، وهو ما متثله عالقة االختالف وعلى مستوى أعم، عالقة -

 .االنفصال
وم على تصور أن أي عنصر ال تربز هذه املستويات طبيعة العالقة املزدوجة، االنفصالية واالتصالية، وتق

.  ميكن أن حيمل داللة إال يف عالقته االختالفية مع العنصر اآلخر، وذلك بالوقوف عند االختالفات
 2س / 1س:                           فالعناصر املكونة لبنية ما 

، ) 2، س1س(ورية ميكن  أن تستثمر على مستوى البنية األولية للداللة، ليس اعتمادا على العناصر الص
 :اليت تعد وحدات داللية، مثل ) 5(ولكن من خالل املقومات 

 حيواين/ إنساين 
 ثقايف / طبيعي 
 مذكر / مؤنت 

إال من ) إنساين، حيواين، مؤنث(ال ميكن، خبصوص هذه األمثلة، إدراك داللة أي مقوم من املقومات 
وهو ما يدل على ) ثقايف، حيواين، مذكر( ة  خالل عالقته االختالفية مع املقومات  األخرى داخل بني

أن الداللة  تلتمس على مستوى البنية  من منظور اختاليف أكثر مما جيب البحث عنها على مستوى 
هذه البنية األولية للداللة اليت تستثمر فيها السيميوطيقا مفهوم القيمة اللسانية  كما .  الوحدة املفردة

 .دا  منطقيا ودالليااقترحتها اللسانيات، ستتخذ بع
 .التضاد، التناقض :  منطقيا، اعتمادا على العالقات املنطقية اليت تسم املربع السيميائي-
 .الفضاءات التركيبية للمربع السيميائي تستثمر دالليا اعمادا على مقومات سياقية: دالليا -

ية للداللة من خالل دالالته ميكن أن نالحظ أن مفهوم القيمة جيد تطبيقا ضمنيا له يف البنية األول
 .اإلجرائية املرتبطة بالعالقة االختالفية

  القيمة على مستوى التركيب السردي السطحي-2
أما املستوى اآلخر الذي حيتل فيه مفهوم القيمة موقعا هاما على املستوى اإلجرائي، فهو مستوى 

 الذي ينجزه فاعل تركييب هو )6(التركيب السردي الذي يتميز على مستوى عام بالفعل التركييب 
الذات وقد متت صياغة أمهية مفهوم القيمة يف عالقته ذا املستوى منذ التأويل الذي قام به -العامل 

 )7(گرمياس للعوامل 
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يف اللسانيات ويف احلكاية الشعبية الروسية ويف املسرح، حيث وقف عند املقوالت العاملية املؤسسة 
موضوع، اليت  تتحدث من خالل استثمار داليل هو /ذات :  املقولة للنموذج العاملي ومن بينها

، ذلك أن الذات الفاعلة  تتحدد يف عالقتها باملوضوع من خالل حمور الرغبة، )8(الرغبة : استثمار 
 .الذي يدل على توفر جهة اإلرادة عند العامل بالذات، وعلى رغبة الذات يف االتصال باملوضوع

 ذات                                       موضوع                    
مرسل إليه، /مرسل: وقدمت السيميوطيقا، يف البداية، بالنسبة هلذه املقولة واملقوالت األخرى

معاكس، استثمارا تيماتيكيا من خالل االجتاه الفلسفي الكالسيكي الذي يتحدد فيه الفيلسوف /مساعد
 .هو العامل من خالل مقوم الرغبة يف املعرفةبصفته ذاتا حتدد لنفسها موضوعا 

 الذات                                       املوضوع 
 

 الفيلسوف                                       العامل
أو من خالل اإليديولوجية املاركسية اليت يرتبط فيها اإلنسان بصفته ذاتا يف عالقته مبوضوع يرغب فيه 

 .''جمتمع بدون طبقات ''هوحتقيق
 الذات                                    املوضوع                                    

  
                                    اإلنسان                                جمتمع بدون طبقات 

 
  القيمة- من املوضوع  إىل  املوضوع -3

لقد ).  9.(القيمة-موضوع : وطيقا السردية ستعيد صياغة املفهوم بدقة من خالل مفهومغري أن السيمي
الحظت السيميوطيقا أن العودة إىل فضاء احلكايات الشعبية الذي ميكن أن يقدم صورة من األشكال 

اليت تسعف الذوات الفاعلة يف ) 10(الكونية للسرد، يربز أن هناك جمموعة من املواضيع السحرية 
لتها حنو البحث عن موضوع معني، غري أن هذه املواضيع ليست مهمة يف ذاهتا بقدر ما تكتسي رح

أمهيتها من ما ميكن أن تقدمه من خريات، إن اجلراب مثال، بصفته موضوعا بالنسبة لبطل معني، ال 
زت بناء على هذه املالحظة، مي. يكون مهما يف ذاته إال حني يكون ممتلئا ذهبا أو معدنا مثينا

ميكن أن نالحظ يف كثري من اإلعالنات االشهارية اليت . املوضوع والقيمة: السيميوطيقا بني مفهومي 
 :القيمة يتمظهر من خالل املستويات التالية -تقدم دعوة إشهارية خاصة بعطور النساء، أن موضوع
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 ).العطر(موضوع -عامل : املستوي التركييب -
 ...)شكلها، لوا(قارورة العطور : موضوع تصويري  (ممثل:  املستوى اخلطايب التمظهر -
 )اال(مقوم : القيمة :  املستوى الداليل -

قارورة العطر، فإن القيمة : إذا كان املوضوع يتمظهر خطابيا من خالل وحدة معجمية تصويرية مثل 
 وسيلة، سوى فاملوضوع املستهدف ال يعد سوى«: تكمن يف املقومات اليت يتضمنها املوضوع، لذلك 

 )11 (»...فضاء الستثمار القيم
    حسب «) 12 (»القيم-فضاء لإلرساء، مثل فضاء الجتماع عدد من التحديدات »:أو أنه يعترب مثل 

هذه التحديدات، يبدو املوضوع بصفته مفهوما تركيبيا، فضاء إلرساء جمموعة من التحديدات على 
وضوع  تقصد حقيقة القيم الثمينة اليت خيتزا املوضوع، شكل قيم، إن الذات الفاعلة برغبتها يف امل

فرغبة شهرزاد بصفتها ساردة وفاعلة  يف حمكي ألف ليلة وليلة، يف السرد بصفته موضوعا، ميكن أن 
 .ضوع السرد وهي قيم االستمرار تفسر يف واقع األمر على أا رغبة يف قيم أخرى حيققها مو

 )السرد(                موضوع   شهرزاد                     
 )قيم االستمرار(عامل تركييب                            موضوع 

إن العالقة بني الذات واملوضوع وأمهية القيم اليت خيتزا املوضوع، جتعل هذه العالقة العنصر الدينامي 
كيبية، إن عملية القول اليت تنجز الذي يربز منو املسار السردي  برباجمه السردية املختلفة وأفعاله التر

: فـ، وعامل، عا، حتدد أقوال احلالة اليت ميكن أن تشتمل على : القول السردي املشتمل على فعل 
 ذات                               موضوع .                   ذات، عا، وموضوع، مو 

سيميوطيقي بصفته ذاتا فاعلة إال من إن العامل يف أي نص سردي ال ميكن أن حيصل على الوجود ال
قيمة يتجذر داخل  فضاء أكسيولوجي للقيم، كما أن القيمة، من منظور -خالل عالقة مع موضوع

 :، هذه العالقة األساسية )13(اقتضائي، ال تأخذ مسة القيمة إال إذا كانت هدفا لذات فاعلة 
 مة قي-ذات                                        موضوع 

اليت تعد مبثابة كلية من الكليات اليت تؤسسها السيميوطيقا السردية، هي اليت تسهم يف تأسيس الربامج 
السردية للذات الفاعلة داخل مسار سردي، هتدف من خالله الذات إىل امتالك االستطاعة للقيام  

وع الذي جيسد القيم بالفعل اإلجرائي األساسي الذي حيوله من حالة االنفصال إىل االتصال باملوض
الثمينة، وتتخذ وضعية الذات الفاعلة شكل أقوال حالة تربز طبيعة العالقة بني الذات واملوضوع، 

 :وتتمثل يف قول احلالة الذي يربط الذات باملوضوع 
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 قيمة- ذات                                             موضوع
 ):اتصايل أم انفصايل(وبطبيعة هذا القول 

          موU عا          -
         موn عا            -

 مع اإلشارة إىل أن االنتقال من قول إىل قول، يتم بواسطة قول فعل 
 )عا                            مو(ف،   حتول 

إن حتقق هذه العالقة على مستوى نص سردي أو على مستوى أي فضاء داليل مصغر، يربز أيضا 
ميكن القول بالنسبة للوجود السيميوطيقي للقيم يف .  لقيم وتنظيمها على املستوى املركيبتسريد هذه ا

: عالقته باملسار السردي للذات الفاعلة، إن متفصل جمموعة من القيم داخل مقولة داللية، وظهور مقوم 
 داخل منظومة اإلرادة عند الذات الفاعلة يف عالقته باملوضوع، يسمح تركيبيا باحلديث عن قيم ممكنة

من القيم السوسيوثقافية اليت  يقرها قيميا املرسل ويسعى يف إطارها إىل إقناع  الذات بأن تكون مرتبطة 
أما اندماج هذه القيمة داخل املوضوع الذي يتأطر ضمن .   قيمة داخل برنامج سردي-مبوضوع

 .القيم احملققة بالقوة: برنامج سردي، فيحيل على وضعية حمددة هي 
ا الوضعية األخرى اليت يتميز ا نظام القيم، فترتبط بالتحقق الذي يدل تركيبيا على التحول الذي أم

فالوجود . حيقق االتصال بني الذات واملوضوع، حيث يعترب أن األمر يتعلق بالقيم احملققة بالفعل
 :السيميوطيقي للقيم ميكن أن يتحدد من خالل هذه السلمية 

 . قيم حمققة بالفعل                  قيم حمققة بالقوة                                        قيم ممكنة  -
ميكن، مبوازاة هذه الصيغ اليت متيز الوجود السيميوطيقي للقيم، احلديث أيضا عن صيغ للوجود 

 املمكنة، الذات: السيميوطيقي للذات الفاعلة اليت متر من جهة اإلرادة إىل التأهيل إىل الفعل، وهي 
 .القيمة -الذات احملققة بالقوة والذات احملققة اليت تتصل باملوضوع

 منذجة القيم  -4
إن عودة السيميوطيقا لنتائج األحباث يف جمال احلكاية الشعبية والدراسات الفولكلورية، مكنت من 

بية، وميكن تسجيل مالحظة تتمثل يف إمكانية تصنيف املوضوعات حسب ما تقدمه للبطل من قيم إجيا
هذه الثوابت أسهمت يف صياغة منذجة  عامة ) 14(أن تكون إما خريات أو خدمات هو يف حاجة إليها 

 .للقيم تتكون من قسمني كبريين
املواد اخلاصة بالتغذية، احلاالت النفسية، ( القيم الوصفية وتتكون من املوضوعات القابلة لالستهالك -
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 ....)الثروات(لإلبداع والتكديس واملوضوعات القابلة ...)  امللذات
هي القيم اليت يسيعى لبلوغها الفاعل اإلجرائي الذي ينجز وظيفة التحول من حالة إىل : القيم اجلهية -

، وذلك يف إطار الربامج السردية اليت تعد وحدة  )وخاصة من حالة االتصال إىل حالة االنفصال(حالة 
نامج السردي األساسي أو الربنامج السردي القاعدي فالرب. أساسية  يف التركيب السردي السطحي

 كما تصطلح عليه السيميوطيقا السردية، حيدد من خالل قول  احلالة موضوعا،
 ذات                                                  موضوع

يقتضي إجناز هذا  . )Valeurs de base(ويستثمر هذا املوضوع دالليا من خالل قيم مثينة هي القيم القاعدية
الربنامج األساسي تأهيل العامل الذي ينجز التحول، وميكن أن يكون العامل بالذات، كما ميكن أن 

ويتحقق التأهيل من خالل إجناز برنامج آخر هو برنامج االستعمال الذي يسعى . يكون عامال آخر
 .العامل بواسطته للحصول على جمموعة من القيم هي القيم اجلهية

 ).قيم جهية(قيمة -                                           ذات                        موضوع   
وقد حددت السيميوطيقا يف البداية القيم اجلهية من خالل األفعال اجلهية اليت حتفل ا اللغات الطبيعية، 

 )15: (انطالقا من سلمية حمددة هي  
  االستطاعة                            الفعل                     املعرفة                          اإلرادة 

وأفضت القيم اجلهية، يف إطار منذجة األقوال السردية عامة، إىل صياغة مفهوم القول اجلهي الذي 
تتمظهر داخله القيم اجلهية، ويتحدد من خالل تصور حمدد هو أن الفعل اجلهي يتحكم يف القول 

 : فالقول اللغوي، مثال .   الوصفي 
 يريد سعيد أن يهاجر إىل اخلارج-

 )اهلجرة إىل اخلارج، عا، سعيد: ف (سعيد، مو : عا /  اإلرادة:ف :   يؤول جهيا 
اإلرادة، يتحكم يف قول وصفي ميثل موضوعا : ليربز أننا أمام قول جهي يتجسد من خالل فعل 

لربنامج  حمدد يف )  16 (»الرغبة يف التحقيق: لذلك يظهر القول اجلهي مثل ) فعل اهلجرة(لألول، 
لسيميوطيقا على تنظيم اجلهات والقيم اجلهية يف إطار تنظيم مركيب، وقد عملت ا. القول الوصفي 

 :جيمع بني اجلهات دف
 أن يكون لكل مستوى وجود سيميوطيقي. 1
أن ترتبط املستويات فيما بينها بعالئق من خالل عالقة االقتضاء املوجهة انطالقا من مكون اإلجناز . 2
 : وقد اختذ هذا التنظيم املركيب الشكل التايل ،)إجناز الفعل احملول الذي يقتضي التأهيل(
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                          التأهيل                                             اإلجناز

 
 جهة اإلمكان                        جهة اإلمكان بالقوة                 جهة التحقق

 
   استطاعة             إرادة                              

  الكينونة-               الفعل                                      الفعل             فعل
 واجب                               معرفة 

يتضح بناء على ارتباط املستويات بعالقة االقتضاء املتبادل أن جهة التحقيق املوافقة لإلجناز بصفته فعال 
ؤدي إىل اتصال الذات باملوضوع، يقتضي جهة اإلمكان بالقوة اليت تتكون من قيم االستطاعة ي

 .واملعرفة، كما أن هذه اجلهة تقتضي بدورها جهة اإلمكان اليت تتضمن قيم اإلرادة والواجب
يث وقد متيزت صياغة هذا التنظيم املركيب للجهات يف تعالق مع الوضعية التركيبية للذات الفاعلة، ح

توافق مستويات التنظيم املركيب للجهات املستويات اليت حتدد الوجود السيميوطيقي للذات الفاعلة يف 
عالقتها بالفعل، ذلك أن الوضعية التركيبية األوىل يف الربنامج السردي وهي تأسيس الذات الفاعلة، 

ن جبهة االستطاعة واملعرفة إرادة الفعل، واجب الفعل ، كما أن تأهيل الذات يقتر: تتسم بظهور اجلهة 
 ) الكينونة-فعل(أما حتقيق الذات فيوافق جهة التحقيق .  ــــ الفعل

      جهة اإلمكان                               جهة اإلمكان بالقوة                    جهة التحقيق
 

                     حتقيق الذات       تأسيس الذات                               تأهيل الذات      
  فضاء لنقل وتوزيع القيم:  احملكي -5

إن عالئق الذوات باملوضوعات يف احملكي، تطرح مسألة القيم، ماهو مصدرها ؟ وما هي وجهتها؟ 
كيف يتم توزيعها داخل فضاء قيمي معني؟ لقد متكنت السيميوطيقا بواسطة فحص نتائج عدد من 

ليت انصبت عموما على األدب االتنولوجي من حصر صيغ وأمناط تواصل األحباث والدراسات ا
 .القيمة-مواضيع

يتعلق األمر يف هذا النمط بالعالقات القائمة بني ) :  17 (منط التواصل اخلاص مبوضوع واحد -أ
ال الذوات واملواضيع يف إطار نسق قيمي مغلق، تعترب فيه القيم مقبولة  من طرف اجلميع وتتوزع باالنتق

إن تسريد القيم يف هذا النمط يتميز بأن كل عملية تتميز بالوجود املتواقت . من ذات إىل أخرى
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 :هذه الوضعية التركيبية جتسدها حالة سردية . واملستمر لذاتني تتوجهان حنو نفس املوضوع
 ) و      مn     2عا )        (          مو U      1عا                                (

تتكون هذه احلالة السردية من قولني سرديني بينهما عالقة اقتضاء متبادل، يتم مبوجبها تبادل اقتضائي 
 باملوضوع، وإذا حدث حتول 2 عن املوضوع، يوازيه باملقابل اتصال عا1إن انفصال عا(للقيم، حيث 
السردية ميكن هذه احلالة .  منفصال عن املوضوع2 يتصل باملوضوع، ويصبح عا1جديد، فإن عا

 :صياغتها من خالل قول مركب مكون من ثالثة عوامل 
 )2      عاn    مو        U        1عا: (                                قول ترابطي 

يسمح مفهوم القول الترابطي املبين من خالل مقولة مقوماتية :  ترابطات مركبية وعمودية -ب 
ال من متثيل حالة سردية معقدة تطرح على مستوى التحقيق اخلطايب تشمل عالقيت االنفصال واالتص

 :قيمة واحد، وهو ما يعطي الصيغة التالية -عاملني حبضور موضوع 
  ترابط  مركيب                                                                            

 )     موn     1عا   (                               )      موU     1عا  (                 
 ترابط عمودي                              

 )    موU      2عا   (         )                              موn   2عا                   (
ايل ، وبني تسمح هذه اخلطاطة باحلديث عن ترابط عمودي جيمع بني قولني، قول انفصايل وقول اتص

 )2، عا1عا(عاملني خمتلفني 
) اتصال وانفصال( كما ميكن أن نسجل إمكانية وجود ترابط مركيب يتكون من قولني ترابطيني -

تكشف ). 2، عا2عا) (1، عا1عا(جتمع بينهما عالقة االقتضاء املتبادل، وهلما ذات عاملية واحدة 
وميكن ;   عن وجود برناجمني سرديني متالزمنيعناصر هذه الوضعية التركيبية على املستوى اخلطايب
 .خطابيا تقدمي نفس احملكي مع إبراز الربناجمني السرديني

ويتحدد من .من أمناط تبادل وتوزيع القيم بني الذوات منط التواصل املشترك: التواصل املشترك  -ج
حالة اتصال  مع قيمة للمرسل   إليه، غري أنه يظل يف -خالل صيغة يقدم فيها ااملرسل موضوع 

 :القيمة وال ينفصل عنه يتجسد هذا النمط من خالل الصياغة التركيبية التالية-موضوع 
 )         مرسل إليه U           موضع      nمرسل                (
 )       مرسل إليهn        موضع        nمرسل                  (

عند املرسل حينما تنقل إىل '' املعرفة''اصل بالتواصل اللغوي، ذلك أن وميكن التمثيل هلذا النوع من التو
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، .إليه تصبح مشتركة ، غري أن املرسل ال يفقد يف نفس الوقت هذه املعرفة، بل يظل مالكا هلا-املرسل
إليه الذي يصبح على -يقدم معرفة للمرسل ) األستاذ(نقدم مثاال على ذلك الدرس العلمي؛ فاملرسل 

 .ملوضوع، غري أن املرسل ال يفقد املعرفة اليت قدمهااتصال با
  نقل القيم وأمناط التواصل بني الذوات -د

، ميكن )أو احلرمان(، االنفصال )أو االمتالك(االتصال : إذا انطلقنا من مقولة الترابط اليت تضم مقومني 
 :، مها )ت واملوضوعوهو التحول الذي حيقق االتصال بني الذا(أن نالحظ وجود منطني من التحقق 

 التحول االتصايل اإلنعكاسي، ويوافقه، على املستوى التصويري منط من أمناط احلصول على -
 ).حينما حتاول الذات احلصول على املوضوع بنفسها(املوضوع هو االمتالك الذايت 

 التحول االتصايل املتعدي، ويوافقه، على املستوى التصويري، منط من أشكال احلصول على-
 ).حينما مينح املوضوع بواسطة ذات أخرى(املنح : املوضوع، هو 

مبوازاة التحقق، ميكن مالحظة وجود منطني من أمناط االنفصال، يوافق كل منط على املستوى 
 .التصويري، نوع من أنواع احلرمان من القيم 

 القيمة - موضوع االنفصال اإلنعكاسي يوافقه على املستوى التصويري، منط من أمناط احلرمان من-
 ).حينما تتخلى الذات نفسها عن القيم(هو التخلي 

القيمة هو -االنفصال املتعدي يناسبه على املستوى التصويري منط من أمناط احلرمان من موضوع -
 ).حينما حترم الذات من القيمة بواسطة ذات أخرى فاعلة(القيمة -نزع  موضوع 

ق على املستوى اخلطايب صورتني يتجسد من خالهلما تواصل هذه األمناط من التحقق واالنفصال تواف
القيم وتوزيعها ونقلها داخل أي فضاء قيمي، مها صورة االختيار، اليت تتعلق بالذات يف عالقتها 

، )نزع القيمة(باملوضوع، وتتحقق من خالل التحول الذي يفضي إىل االمتالك الذايت وإىل الرتع 
املرسل واملرسل إليه، وتتحدد من خالل التحول الذي يؤدي إىل : لني وصورة اهلبة، اليت تتعلق بعام

 .منطني مها املنح والتخلي
كل عامل من العاملني  : 2 ، مو 1مو : تقتضي بنية التبادل توفر موضوعني اثنني :   بنية التبادل-هـ

قة اتصال مع ، قبل إجراء عملية  التحويل ، يكون حمددا من خالل عالقة انفصال مع موضوع أو عال
 .املوضوع اآلخر

 )2     موn   1     عا U    1مو                   (
 : ويف حالة حتقيق اإلجناز الذي يفضي إىل التحويل ، فإن أقوال احلالة تتخذ شكل الصياغة التالية 
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 )2 مو U     1    عاn         1مو)                       (2     موn     1   عاU       1مو(
أما يف حالة ظهور عامل ثان يرغب يف موضوع من املواضيع اليت تكون يف ملكية عام ل آخر، فإن 

 :الوضعية التركيبية تتخذ شكل الصياغة التالية 
 )2 موn             1   عاU            1مو (
 )2     موU         2   عاn              1مو(

 : ضعية التركيبية، تصبح كالتايل أما يف حالة وقوع حتول، فإن الو
 )2      موU         1       عاn           1مو (
 )2    موn       2         عاU          1مو(

إن العوامل تبعا هلذه التحوالت املتالزمة تكون متحققة وانفصالية ألن كل واحد حيصل على موضوع، 
ختلى عنه، مما جيعل التبادل منفتحا دائما على لكن يظل يف ذات اآلن راغبا يف املوضوع الذي 

 .احتماالت وتطورات
 خامتة 

الحظنا أن مفهوم القيمة كا ظهر يف اللسانيات استثمر يف السيميوطيقا السردية على مستويات 
استلهمته السيميوطيقا أوال يف بناء مفهوم البنية األولية  للداللة من خالل حتقق املعىن بناء -فقد. متعددة

كما مكن  هذا  املفهوم ،  على مستوى التركيب . لى العالقات االختالفية بني املقومات الدالليةع
القيمة الذي يؤسس عالقة مهمة داخل الربنامج -السردي السطحي من صياغة مفهوم  املوضوع 

ي من السردي هي عالقة الذات باملوضوع وبالقيم الكامنة فيه، وهي عالقة تسهم يف منو املسار السرد
 . خالل أفعال العوامل وإجنازها للربامج األساسية وبرامج االستعمال

ويف سياق أمهية املفهوم على مستوى التركيب السردي السطحي قدمت السيميوطيقا منذجة ألمناط 
 .القيم يف عالقتها بالربامج السردية القاعدية وبرامج االستعمال

لسيميوطيقي للقيمة، بنظام نقلها وتوزيعها بني الذوات وقد اهتمت السيميوطيقا، إضافة إىل الوجود ا
داخل نسق قيمي، ميثل فيه كل اتصال انفصاال بالنسبة للعامل اآلخر أو داخل نسق يتميز ببنية جدلية 
بني ذاتني أو من خالل بنية التواصل املشترك الذي جيعل القيم مشتركة بني عاملني، أو بنية التبادل اليت 

تتم مبادلتهما بني فاعلني تبعا للتحوالت االنفصالية واالتصالية، لذلك نظرت تفترض  موضوعني 
السيميوطيقا للمحكي، إضافة إىل أنه جمموعة حاالت وحتوالت تفضي إىل اتصال الذات باملوضوع، 

ويسهم  نقل القيم يف إبراز داللة النص السردي، . بصفته، أيضا، فضاء لتوزيع القيم ونقلها بني الذوات

  75



  16عالمات عدد                                                                                                      

هذه الرغبة تتحقق استنادا إىل .  العالقة بني الذوات واملواضيع تفسر بالرغبة يف جمموعة من القيمألن
أفعال وحتوالت كل عامل وتربز منط العالقة بني العوامل، سواء كانت عالقة تبادل أو عالقة جدلية، 

فالطبيعة الكونية هلذه  .)18(،'' إسقاطا للعالقات العميقة لإلنسان بعامله''ميكن النظر إليها، بصفتها 
 .العالقة هي اليت تربز إسهام منط توزيع  القيم بني العوامل يف تشكيل املعىن داخل النص السردي
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