
 السيميائية ) المفهوم ، اتجاهات دي سوسير و بيرس ومريع غريماس (     

 التحلٌل السٌمٌائً للخطاب 

إن التحلٌل السٌمٌائً هو ذاته تحلٌل للخطاب ، وهو ٌمٌز بٌن "السٌمٌوتٌما النصٌة " وبٌن 

. ذلن أن هذه األخٌرة حٌن تهتم بالجملة تركٌبا وانتاجا _ 0 اللسانٌات البنٌوٌة "الجملٌة

وهو ما ٌسمى بالمدرة الجملٌة _ فإن السٌمٌوتٌما تهتم ببناء نظام النتاج األلوال والنصوص 

. ولذلن ، فمن المناسب اآلن وضع المواعد والموانٌن    . وهو ما ٌسمى بالمدرة الخطابٌة

 (. 66تلن النصوص ")التً تتحكم فً بناء هذه األلوال و

إن التحلٌل السٌمٌائً للخطاب ٌنطلك مما انتهت الٌه جهود اللسانٌٌن حول النظرٌة العامة 

للغة ، وبمسائل التصورات التً أحٌطت بالخطاب وٌمتضً أن ٌكون متجانسا مع الثنائٌات 

اء الكالمً(، ( _ )الكفاٌة /األدprocessاألساسٌة : )اللغة / الكالم ( _ )النسك /العملٌة () 

كما أنه ال ٌغفل العاللة التً تربطه بمموله التلفظ . فالمعجم السٌمٌائً لجرٌماس وكور 

تٌس وهو ٌنالش مصطلح الكفاٌة من وجهة نظر تشومسكً ٌنظر الٌها على أنها مجموعة 

من الشروط الضرورٌة فً عملٌة التلفظ ، كما أنه ٌتوافر على صورتٌن مستملتٌن لهذه 

  الكفاٌة :

 أوال : كفاٌة السرد السٌمٌائً 

 ثانٌا : الكفاٌة المابلة للوصف أو التعبٌر بالكالم . 

بالنسبة لكفاٌة السرد السٌمٌائً حسب منظور ٌامسلٌف وتشو مسكً ٌمكن تصورها على 

ولٌس بوصفها استبداال بسٌطا على  -فً اآلن ذاته  -أنها تمفصالت تصنٌفٌة وتركٌبٌة 

فالتحلٌل السٌمٌائً ٌنظر لهذه األشكال السر دٌة نظرة كونٌة  منوال دي سوسٌر للغة

مستملة عن كل مجموعة لسانٌة وغٌر لسانٌة ألنها مرتبطة بالعبمرٌة االنسانٌة . وهنا 

ٌنبغً االشارة الى فضل مدرسة الشكالنٌٌن الروس وعلى وجه الخصوص مإلف 

نسٌة ذات التوجه البنٌوي )كلود "مورفولوجٌة الحكاٌة الخرافٌة" وتؤثٌره فً المدرسة الفر

برٌمون : منطك الحكاٌة ، جرٌماس : البنٌوٌة الداللٌة ، وكلود لٌفً ستروس : البنٌوٌة 

االنثروبولوجٌة (. وال ٌستطٌع أن ٌنكر أي باحث بؤن عبمرٌة بروب وبحوثه العلمٌة كانت 

 تمهٌدا لظهور التركٌب السردي ولواعده . 

بلة للوصف ، فبدال من أن تمام على ساللة النهر، فإنها تتؤسس أما فٌما ٌخص الكفاٌة الما

وفك عملٌة التلفظ مسجلٌن صٌاغة األشكال الملفوظة المابلة للتعبٌر عنها بالكالم ، وٌرى 

مإلفا المعجم السٌمٌائً بؤن الحدٌث عن الطبٌعة المزدوجة للكفاٌة تعد ضرورة النجاز 

 تصور جدٌد ومضبوط للخطاب . 

حوال فإن الخطاب ٌطر  مسؤلة عاللته بالتلفظ وبالتواصل . ولكن المجال وفً كل األ

السٌمٌائً ٌهتم بؤطره المرجعٌة مثل االٌحاء االجتماعً ونسبته للسٌاق الثمافً المعطى 



المستمل داخل تحلٌله التركٌبً أو الداللً . إن نمطٌة الخطابات المابلة للتشكل داخل هذا 

لصة ، ومهما كانت التعرٌفات االٌمائٌة للخطاب مجردة فإن المنظور ستكون إٌمائٌة خا

مشكلة معرفة ماهٌة الخطاب تبمى مطروحة ، وحتى عندما ٌحدد الخطاب األدبً 

(  كما نادى بها الشكالنٌون الروس . فاألدب فً تصورهم : "نظام  Litterariteبؤدبٌته)

دلٌل مماثل للنظم الداللٌة األخرى، شؤن اللغة الطبٌعٌة والفنون   Signesمن العالمات 

والمٌثولوجٌا.. الخ . ومن جهة أخرى، وهذا ما ٌمٌزه عن بمٌة الفنون ، فإنه ٌبنً بمساعدة 

بنٌة أي لغة ، إنه ، إذن ، نظام داللً فً الدرجة الشانٌة ، وبعبارة أخرى إنه نظام تعبٌري 

الولت ، فإن اللفة تستخدم كمادة لتكوٌن وحدات النظام  وفً نفس Comrotatifخالق 

( الى صعٌد Hjelmslsvimeاألدبً، والتً تنتمً إذن ، حسب االصطال  الٌامسلٌفى)

 (. 68التعبٌر، ال تفمد االلتها الخاصه ، مضمونها ")

إن الشكالنٌة الروسٌة حددت المعطٌات الخاصة التً ٌمكن أن نسمً بها خطابا ما أنه 

. إن رومان جاكبسون هو الذي أعطى لهذه الفكرة صٌغتها النهائٌة حٌن لال "إن أدبً

أي ما ٌجعل من عمل Litteraritموضوع العلم األدبً لٌس هو األدب ، وانما "األدبٌة " 

 (. 69ما عمال أدبٌا")

لمد عرفت سٌمٌائٌات التواصل تمدما فعلٌا فً مجال تحلٌل الرسالة ، وذلن بتحدٌد وظائفها 

لست . على الرغم من االهمال الواضح لموضوع "الداللة " ، الذي وجد حرصا كبٌرا ا

لدى روالن بارت فً إبرازها ضمن توجهات سٌمٌائٌات الداللة ، إن وصف اللغة بؤنها 

نظام للتواصل ٌتضمن لدرا كبٌرا من االنسجام سمح للدراسة اللسانٌة باالهتمام بالنموذج 

مرجعٌتها(. ذلن ألنه  -اث _الرسالة _المتلمً _ سنن الرسالة الذي رسمه جاكبسون : "الب

مكنها من تجاوز التطبٌك اللسانً المحصور عل جملة محدودة من الخصائص التً تشتمل 

على الظاهرة اللغوٌة الى المراءة اللسانٌة للنصوص ومظاهر التعبٌر األخرى. واذا كان 

أن لوتمان أشار الى نموذج آخر من جاكبسون حصر الخطاب بٌن مرسل ومرسل الٌه إال 

التلمً ال ٌكون بٌن الباث والمتلمً، وانما هنان خطاب ٌتجل فٌه الحوار الداخلً مثلما هو 

الشؤن بالنسبة الى السٌرة الذاتٌة فٌكون بٌن الباث وذاته .. وهذا ما نلحظه فً خطاب طه 

 حسٌن فً مذكراته "األٌام ". 

ها الى طبٌعٌة وعملٌة ووضعٌة لم تفته االشارة الى إن علم الداللة وهو ٌصنف أنواع

مجاالت االتصال سواء أكانت صوتٌة أم سٌمٌائٌة ، وٌكون إسهام العرب جلٌا فً هذا 

الرواتٌة .  -المٌدان والسٌما فً احتكاكهم بالفلسفة الٌونانٌة منها المشائٌة والمٌغارٌة 

اللة عند العرب والسٌمٌائٌات وٌذهب عادل فاخوري الى الدرس الممارن بٌن علم الد

الحدٌثة . وٌعطً مثال ممارنا بٌن تمسٌمات علم الداللة وتصنٌف  بٌرس األمرٌكً 

 (.   00للعالمة)

  



ٌمتد طمو  الدرس السٌمٌائً بوصفه علما ٌمارب االنساق الهالمٌة الى تخلٌص حمول 

أبحاثها من الوصول الى المعرفة االنسانٌة من المٌود المٌتافٌزٌمٌة التً تكبلها، وتعوق 

نتائج تجعل منها علوما ذات سلطان لها مكانتها المرمولة فً وسط المعرفة االنسانٌة المعا 

هوة . وتمكنها من المراءة العلمٌة الدلٌمة لكثٌر من االشكالٌات المطروحة ، والظواهر 

لكً ٌكتسب الدرس االنسانٌة التً لم تتعد إطار التؤمل العابر، والتفسٌر األفمً الساذج . و

السٌمٌائً مشروعٌة العلم المادر على فحص البنى العمٌمة للمادة التً ٌتناولها، وٌمترب من 

عممها والموانٌن التً تركبها، كان لزاما علٌه كؤي علم أن ٌحدد منطلماته المنهجٌة 

ومرتكزاته النظرٌة وٌإسس مموالته وٌمتحن أدواته االجرائٌة وٌستكشف الحدود التً 

 فصل بٌنه وبٌن العلوم األخرى، أو التً تمربه منها. ت

ٌبدو أن التواصل البشري أعمد من أي تواصل آخر ، ألن استعمال العالمة فً هذا المجال 

ال تتم كما لال فرٌدٌنا ند دي سوسٌر إال داخل الحٌاة االجتماعٌة ، لهذا ٌشترط التعاون 

أٌضا إال بالتواضع المتبادل والتوافك  لصد إٌصال الرسالة الى المتلمً ولن ٌتحمك ذلن

حتى ٌتسنى ألي حوار ٌموم بٌن الباث والمتلمً تمدٌم أفكار فً شكل شٌفرات متواضع 

علٌها. لهذا فإن بعض علماء الداللة انتهوا الى أن "عملٌة االتصال ال تظهر بوضو  فً 

أي اتصال مرتبط فً العالم الحٌوانً، إال عندما ٌكون هنان تعاون أو نشاط اجتماعً، إن 

 (. 03أساسه بالتعاون ... وأن كل حوار اجتماعً مرتبط بالتعاون ")

إن التحلٌل السٌمٌائً للنسك االجتماعً ٌهدف الى استكشاف نظام العاللات داخل المجتمع 

وعلى الخصوص عاللات األفراد وحاجاتهم لهذا نلمى أن األنظمة التً سادت فً المجتمع 

المات واألنظمة الرمزٌة الثمافٌة ، ما تمكن للسٌمٌائً من تحدٌد شرٌحة البشري لها من الع

أو فئة أو طبمة اجتماعٌة ، ففً التنظٌم العشائري نرى طموسا وعادات تتجل فً جملة من 

العالمات والرموز ما تتمٌز به عن نظام اجتماعً آخر فً طر اثك الحفالت واألعراس 

 اهر الثمافٌة . والمؤتم واألعٌاد وغٌر ذلن من المظ

إذا كنا لد أشرنا سابما الى طبٌعة التواصل باشكاله المتعددة فإن هنان شٌفرات لكل شكل 

من هذه األشكال التواصلٌة ، فالتواصل الحٌوانً له عالمات خاصة به منها ما استكشفه 

ات البحث ومنها ما بمً مجهوال، وكذلن الشؤن بالنسبة للشٌفرات الطبٌعٌة التً تحدد عالم

الطبٌعة أو إشاراتها، فٌتمكن من تلمً رسالتها ، سواء عن طرٌك االدران الحسً أو 

 العملً . 

فإذا كان الطمس باردا فوق العادة فً منطمة ٌمتاز مناخها باالعتدال ٌدرن االنسان أن 

مصدر لسوة البرد آتٌة من سموط الثلج . أو العكس بالنسبة الشتداد الحرارة غٌر العادٌة 

تفوق معدلها الفصلً فٌدرن بؤن مصدرها لد ٌعود الى وجود حرٌك . وهذا كله ٌنتج  والتً

من وجود عالئك لد تكون معمدة بٌن الشٌفرات الطبٌعٌة والتكوٌن البٌولوجً، والحساسٌة 

الشٌفرات االجتماعٌة ،  -كما أكدنا آنفا  -الفسٌولوجٌة لالنسان . ومهما ٌكن من أمر تبمى

لب جهدا عملٌا، وذكاء فطنا لفهم العالمات االجتماعٌة ومحاولة أكثر تعمٌدا، وتتط



تفسٌرها، وفهمها فهما عمٌما، فالعالمة كما ٌعرفها أو لمان هً " نتاج اجتماعً واع 

 (. 06ذاتها") -ٌتكون من دال ومدلول ٌمثالن بوجه عام شٌئا أومفهوما غٌر العالمة 

نظمة السٌمٌوطٌمٌة سواء تمثلة فً العلوم إن التحلٌل السٌمٌولوجً ٌمتد لٌشمل جمٌع األ

الطبٌعٌة أم االجتماعٌة أم الثمافٌة إن هذا العلم كما تنبؤ به دي سوسٌر وتصوره تشارلز 

سندرس بٌرس ٌطمح الى أن ٌكون علما لجمٌع أنساق العالمات لغوٌة كانت أو غٌر لغوٌة 

جعٌة ، وموضوعاته ، وما زال المشروع السٌمٌائً ٌبحث عن معالم تحدد أطره المر

وممارساته االجرائٌة وعاللاته بالعلوم األخرى لرسم منهجه ، وتوضٌح مموالته بدلة . 

وهو ما حدا بر والن بارت فً كتاباته )مٌثولوجٌات وامبراطورٌة العالمات عناصر 

السٌمٌولوجٌة ( الى إثارة هذه المضاٌا التً تتعلك بنضج هذا المشروع ، فٌمون إن 

جٌا ما تزال بحاجة الى تصمٌم ونعتمد أنه ال ٌمكن أن ٌوجد أي كتاب وجٌز "السٌمٌولو

لمنهج التحلٌل هذا، وذلن على األكثر بسبب سمته المتسعة )ألن السٌمٌولوجٌا ستكون علم 

كل أنساق العالمات (. وان السٌمٌولوجٌا لن تعالج مباشرة إال عندما تصمم هذه األنساق 

ا التراكم السٌمٌائً وما أحدثه من ثورة حمٌمٌة فً مناهج على نحو تجرٌبً" . وأمام هذ

العلوم بعامة واالنسانٌة بخاصة ، ٌجد الباحث تنوعا فً الطر  وتباٌنا فً التصور، وتعددا 

فً بعض الحاالت ~ بالنظرٌة التؤوٌلٌة  -فً الممارسة التطبٌمٌة ، تلتبس فٌها السٌمٌائٌات 

اال بتحدٌد معالمه وبناء مموالته ، وتبٌان أدبٌاته ، ، ولكن علم العالمات لم ٌعد حدٌثا 

واختبار نظرٌاته وأدواته االجرائٌة . واال فإننا نصادف فً تارٌخ التفكٌر الفلسفً على 

كثٌر من تصوراته عند الشعوب المدٌمة التً أسهمت فً بناء الحضارة االنسانٌة كالفراعنة 

رومان .. الخ ، إن مٌالد هذا العلم الترن والبابلٌٌن واال غرٌك والعرب والمسلمٌن وال

بثورة التفكٌر اللسانً المعاصر نتٌجة ارتباطه الوثٌك بالمنجزات واالستكشافات التً 

 حممها العلم الحدٌث . 
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 تحلٌل المص )لصة شبٌب نموذجا( توظٌف المربع السٌمٌائً فً

المربع السٌمٌائً طرٌمة فً التحلٌل الداللً ، اجترحه غرٌماس ، وأرٌد منه اظهار 

التمابالت ونماط التماطع فً النصوص ، وتطور حركة عناصر السرد وانتماالتها من 

, اما زاوٌة الى اخرى ، وٌتكون من اربع زواٌا تمثل الزواٌتان العلوٌتان الشًء ونمٌضه 

الزاوٌتان فً االسفل فتمثالن  نفً الشًء ونفً نمٌضه ــ كما فً الشكل المرفك ــ وٌتضح 

االمر اكثر فً تحلٌل لصة شبٌب للماص احمد الجندٌل ــ من العراق ــ التً نشرها فً 

 مجموعته المصصٌة )سوالً العسل المر(  .

جرٌمة لتل لرجل  وملخص لصة شبٌب ٌتمثل فً التراف احد الضباط  )عمران(  

وزوجته )منعثر وغٌدة( امام انظار ولدهما )شبٌب(  فً احدى المرى مما تسبب فً جنون 

شبٌب وعزلته خارج المرٌة على ضفاف النهر ، لكن هذا الحال ٌتطور الى سعً شبٌب 

للفتن بالضابط )عمران( وٌتحمك له ذلن فً احدى اللٌالً حٌنما كان عمران ٌستمتع بلٌلته 

انٌة )سهام( , لكن شبٌب ٌجر  فً فخذه فً هذه المواجهة ، لٌذهب الى النهر ، مع الغ

 لمد ابتلعه النهر .… مكانه المفضل ، وٌدخل النهر لكنه لم ٌعد ثانٌة 

وسوف نعمد فً تحلٌل هذه المصة الى تبوٌب مفاصل المصة على اركان المربع    

ً المصة  لذلن سوف نرمز له لمالحمة تطورات الحكً , وبما ان شبٌب عنصر حركً ف

 فً المربع السٌمٌائً بالمٌمة 

)أ( اما المجتمع فهو ثابت ال ٌحرن ساكنا ازاء الضابط عمران الذي لتل والدي شبٌب 

ولنرمز له بالمٌمة )ب( ، ومثله الحكومة التً اكتفت بنمل الضابط الى مكان اخر دون 

( , اما النهر الذي 3ز لها بالمٌمة )ب معالبته بما ٌستحك فهو تعٌر عن لٌمة ثابتة فلنرم

الزمة شبٌب طٌلة فترة اعتزاله فإن المٌاه التً تتدفك تعبر عن الحركة لذلن فهو متحرن 

( وكذلن سهام العاهرة خلٌلة الضابط عمران التً اكتسٌت حركتها 3ولنرمز له بالمٌمة )أ

اما الخرابة التً ٌلجؤ بخروجها على مؤلوف المرٌة االخاللً لتمارس العهر والرذٌلة ، 

الٌها شبٌب احٌانا فهً شاهد عٌان جامد ال ٌضٌف شٌئا على احداث المصة ولذلن فهً 

(. اما منعثر وغٌدة والدي شبٌب فهما عنصران ال 6عنصر ثابت ولنرمز لها بالمٌمة )ب

ا متحركان بوصفهما ممتولٌن لكنهما فً الولت ذاته ال ٌمكن ان ٌكونا ثابتٌن اذ ان ذكراهم

حٌه فً ذهن شبٌب ولنرمز لهما بالعنصر )ج( اما بٌوت المرٌة وشجرة الكالبتوس والنخٌل 

 فهً عناصر ال ثابته ولنرمز لها بالعنصر )د( .

وعلٌه فان اي حركة من الزاوٌة )أ( الى )ب( ٌعنً انتمال السرد من الحركة الى الثبات   

ان هذه الحركة تكاد تكون معدومة  ، واثناء رصد آلٌات السرد عند الماص الجندٌل وجدنا

فً لصته هذه ، وهو ما ٌتطابك وفرض غرٌماس الذي فضل ان تكون االنتماالت السردٌة 

بٌن زواٌا المربع عكس عمرب الساعة وعلٌه فإن االنتماالت الحدثٌة فً هذه المصة اتجهت 

 عبر المسارات التالٌة :



, وهذا ٌعنً االنتمال من )أ( الى )د( , ـ سعً شبٌب الى الفتن بخصمة طٌلة فترة جنونه 3

وبما ان العنصر )د(  ٌعبر عن )الالثبات( فإن هذه الحركة تعنً ان شبٌب انتمل من 

الحركة الى حالة ال توصف بإنها منالضة لحالته اي انه لم ٌتنمل الى الثبات بل انتمل الى 

التنالض بل تعنً حالة  حالة الالثبات , وهذا ٌعنً ان الحركة من )أ( الى )د( ال تعنً

اخرى ال توصف بالحركة وال بالثبات على اعتبار ان لٌامه بمتل الضابط حالة بشعة لكنها 

فً الولت ذاته ضرورٌة إلرضاء عطش شبٌب لالنتمام مما جعل السرد ٌتجه فٌما بعد الى 

ئه حالة اخرى تتمثل فً العنصر )ج( الذي ٌعبر عن )الالمتحرن( اذ ان شبٌب بعد انتها

من لتل الضابط  فمد عنصر الحركة الداخلً الذي كان ٌجٌش فً نفسه . لكن ولوف السرد 

عند هذه النمطة لم ٌدم طوٌال بوصفها نمطة مرور الى الحركة )ب( التً تعنً الثبات وهو 

 ما تعبر عنه احداث المصة بموت شبٌب وغرله فً النهر .

( ٌمكن رصد االنتماالت السردٌة للنهر ــ وفً االتجاه ذاته وانطاللا من الزاوٌة )أ6

بوصفه عنصرا متحركا ففً كل لحظة تتغٌر مٌاهه وعلى حد تعبٌر هرللٌطس : انن ال 

تنزل النهر مرتٌن ففً كل لحظة تتغٌر مٌاهه ,  فإن حركته االفتراضٌة تتجه نحو العنصر 

لجرٌان المستمر فهو )د( الذي ٌعبر عن )الالثبات( وٌمكن ان نستنبط تلن المٌمة من داللة ا

فعل بالثبات على الرغم ما ٌراه الرائً من ثبات جرٌانه للوهلة االولى ، وفً الولت ذاته 

ال ٌمكن ان ٌوصف بالسكون فهو مستمر الجرٌان , وعلٌه فإن دالالت النهر فً هذه 

النمطة بالتحدٌد من زمن المصة ٌمكن ان توصف بالالثبات ، لكن هذا التوصٌف ال ٌدوم 

ٌرا فسرعان ما ٌتحول النهر الى حالة رتٌبة عند شبٌب من فرط االعتٌاد  لذلن فإن كث

الفعل السردي للنهر ٌنتمل بالتزامن مع الفعل السردي لشبٌب الى النمطة )ج( او الزاوٌة 

)ج( التً تعبر عن الال متحرن لتنتمل بعدها لٌشً بداللة الموت فً النمطة )أ( حٌنما 

 ع موت البطل .تالشت داللة النهر م

ــ واالمر ذاته ٌنطبك على سهام الذي تمارس الغواٌة مع الضابط عمران فان دالالت 0

االنتمال لهذه الشخصٌة من )أ( الى )د( الى )ج ( الى )ب( تعبر عن االنتمال من رفض لٌم 

المجتمع والخروج علٌها الى ممارسة المنكر فعال الى عدم المدرة على ابداء اي دور 

 ثناء لتل عشٌمها الى نهاٌتها بإفتضا  امرها علنا امام الناس .سردي ا

ــ اما حركة المجتمع والحكومة من الزاوٌة ) ب( الى )أ( اي من الثابت الى المتحرن 4

فٌمكن ان ٌشً بدالالت كثٌرة اهمها : ان عنصر الرفض موجود داخل المجتمع لكنه لم 

عمران وخروج اهل المرٌة شامتٌن فرحٌن ،  ٌتبٌن اثره اال حٌنما لام شبٌب بمتل الضابط

لكنهم فً الولت ذاته لم ٌفعلوا شٌئا , وما تعبر عنه الزاوٌة )ج( التً تفضً بدورها الى 

 النمطة )أ( التً ٌعود معها دور المجتمع الى الثبات والدٌمومة .

وصفها وفً المسار ذاته ٌمكن تتبع دالالت االنتمال لشخصٌة الحكومة من الزاوٌة )ب( ب

تدل على الثبات الى الزاوٌة )أ( بوصفها تدل على الحركة المتمثلة بمٌام الحكومة بنمل 

الضابط الى الزاوٌة )أ( المتمثلة بسكوت الحكومة عن توجٌه عموٌة اشد لعمران الى 



الزاوٌة )ج( المتمثلة بمبول استمرار عمران فً عمله مع العلم بإلترافه جرٌمة لتل الى 

 ثانٌة .الزاوٌة )ب( 

ــ اما انتماالت شخصٌات منعثر والد شبٌب وزوجته غٌدة فتبدأ من الزاوٌة )ج( التً تدل 5

على عنصر )الالحركة( بوصفهم امواتا لكنهم احٌاءا فً ضمٌر ولدهم شبٌب  لتنتمل 

لحركة الى العنصر )ب( بوصفها تدل على الثبات حٌنما ظل خٌالهم ٌعشعش فً ذاكرة 

ذاته  دفع شبٌب الى االنتمام من غرٌمه لتمر عبر الزاوٌة )د( التً  شبٌب لكنه فً الولت

 تتمثل فً المزامنة بٌن صورة منعثر وصورة عمران وهما ٌعانٌان المتل .

ــ اما انتماالت الضابط عمران من الزاوٌة )د( مرورا بالزاوٌا )ج ، ب ، أ ( اي من 6

عدم استمرار هذه الشخصٌة من الناحٌة الالثبات الى الال حركة الى الثبات فتشً بدالالت 

االخاللٌة ، ثم عدم لدرته على تغٌٌر نمط حٌاته تبعا لمتطلبات العٌشة والنزوات الجسدٌة ، 

ثم لبوله بحاله هذا ، ثم لٌامه بالتصرف وفك هذه الرإى ولد توج تصرفه بالمتل غٌر 

 المبرر لمنعثر وزوجته .

 


