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كشفت الدراسات األدبية يف السرد العريب احلديث، عن حتول كب ر يف منظور الرؤية 

الفنية، ما جعلته حيتل موقعا متميزا يف اإلبداع الثقايف العريب خالل تصف القرن السردية والتقنيات 

العشرين، وقد اقرتن هذا النضج الفين والرؤيوي بوعي تقدي حداثي، اتفتح على االجتاهات 

النقدية احلداثية اليت أطلقها االتفجار النقدي منذ الستينيات، والذي جتلى يف عدد غ ر قليل من 

املقارابت احلداثية، واللساتية، واألسلوبية، والتفكيكية، والسيميائية وغ رها، وقد كان من املناهج و 

تتائج هذا التفاعل بني الرؤية النقدية احلداثية من جهة، والتجارب السردية اجلديدة يف ميدان 

من جهة أخرى، إذ أصبح السرد حمورا مركزاي  -بشكل خاص يف جمال الرواية -التخيل السردي 

 من حماور اجلدل الثقايف، وأداة للكشف عن ماهو مغيب ومسكوت عنه يف حياتنا وثقافتنا.

ودراسة املسكوت عنه، أو املغيب، أو احملرم يف الرواية العربية، حيتل أمهية استثنائية يف 

جيد  -ابلذات النص الروائي -االستقصاء النقدي العريب احلديث، ذلك أن النص اإلبداعي العريب

مضطرا يف الغالب إىل الصمت أو السكوت، خملفا وراءه مزيدا من الفراغات والفجوات تفسه 

الصامتة، اليت تتطلب جهدا استثنائيا فاعال من جهة التلقي والقراءة، وميكن أن ترجع كث را من 

يف اخلطاب الروائي العريب، إىل تزايد مساحات البياض  شمظاهر الغموض والرتميز والتشوي

ملمحاة يف النص املكتوب، فهي تعد إشكالية معقدة ومتشابكة فيما بينها، ترتبط والسواد، وا

أساسا بوقوع النص الروائي حتت سلسلة من الضغوط الداخلية واخلارجية، جتعله حتت رمحة 

سلطات قامعة وكاحبة، منها سلطات مجالية، وأخرى تقع على هامش الرتاث واللغة والدين 

 د األدبية، واملؤثرات الثقافية األجنبية. واجلنس واألعراف والتقالي



 

 

 القارئ تفس مالمسة إىل أقربتها جعل ،ةكث ر  أبعادا ثةاحلدي ةالرواي ختذتا قدو 

  الواجبنيب والصراع ،ةيتفس ة،يخياتر  ة،ياجتماع ايقضا مبعاجلة تمتاه كما ،يسهوأحاس

 على اعتمدتحيث  ،احملسوس الواقع إىل اخلروج حتاول واليت ،ةيالالشعور  أو املكبوتة والرغبات

 مدعمة، الفين اجملال داخل لهاوتغلغ رهاتطو  يف تمهوسا يتهابن دعمت ،ثةيحدومناهج  اتيتقن

 فن ذلك يف مبا الفنون كل منه جا تنطلقنهم ختذوهاو  السرد معامل أرسوا نيالذ نيالدارس أحباث

ثة، املعنوتة بــــــ "مواقيت الصمت" . وقد سلطنا الضوء على رواية من الرواايت املصرية احلديةيالروا

 للمؤلف الصاعد "خليل اجليزاوي".

النتاج  ابلدراسة يتناول حبث اجناز صعوبة إىل تومئ كلها كاتت كث رة، أسئلةراودتنا  ولقد

 لج اببنسشغلتنا، أتنا  طاملا اليت األسئلة هذه على ردان وكان الكث ر، عنه تعرف الائي لرو  األول

التعود  فرصة لنا أاتحت املتواضعة الدراسة هذه مثل أن واحلقيقة .الصعوابت من غمابلر  املغامرة

واملثابرة على مثل هذه األعمال، ابعتبارها من الدراسات املهمة يف الساحة األدبية. ومن بني 

األسئلة اليت فتحت لنا آفاقا رحبة للدراسة: كيف يؤول الباحث الكتابة الصامتة؟ وماهي جتلياهتا 

صفحات العمل األديب؟ وهل وفق الكاتب يف استخدامها؟ وما دالالهتا السيميائية يف املدوتة  على

 املدروسة؟  

املوضوع هي الرغبة يف دراسة جديدة هندف من  هذا الختيار دفعتنا اليت الدوافع أهم ولعل

 الكاتب برؤاي إعجابنا عن ورائها إىل كشف جاتب غامض من الرواية جماله خارج اللغة، وفضال

 العامل أقطار يف الرواية عليها حازت املكاتة اليت لغته الفصيحة، واملمزوجة ابللغة العامية، عدا وكذا

 العريب.



 

 

 عليه عتمدبه، وت ستعنيت امنهج لبحثنا تارخن أن ارأتيناولنزيل اإلهبام عن هذه التساؤالت، 

ي والبنيوي، ألن الدراسة تطلبت ي. فقد زاوجنا بني املنهج السيميائوالتطبيق نظريالاجملال  يف

 أن هلا أردان كما الدراسة جواتب بتغطية كفيال – وحده – السيميائي يكن املنهج فلم ذلك،

لذلك من ضرورات اكتمال البحث أن خنتار منهجا يناسب سياق العمل، فكان لزاما  تكون،

ستوايت الطباعية يف املدوتة علينا أن تزاوج بني املنهج السيميائي والبنيوي، للكشف عن جتليات امل

 الروائية، واليت اختصت هبا دراستنا.

ل: )األول تظري، والثاين الفصو  ةيثنائ خطة على هذا حبثناوقد اعتمدان يف تقسيم 

مقسما إىل مبحثني  ثبت املفاهيم واملصطلحات"ــــــــ" بـ الذي عنوانهالفصل األول  فجاء تطبيقي(،

السيمياء لغة واصطالحا تعريف  ة مطالب، تناولنا يف املطلب األولثالث إىلاملبحث األول متفرع 

والثاين تطرقنا فيه إىل األصول الفلسفية واللساتية لعلم السيمياء، أما املطلب الثالث تناولنا فيه أهم 

ته ماهية الصمت ومستواياالجتاهات السيميائية املعاصرة، مث اتتقلنا إىل املبحث الثاين املعنون بـــــــــ"

"، والذي قسمناه ملطلبني اثنني، تطرقنا يف املطلب األول إىل ماهية الصمت من حيث التحليلية

 اللغة واالصطالح، أما الثاين خصصناه يف املستوايت التحليلية للصمت.

سيميائية الصمت يف رواية عنوانه بــــــ"  قدف األوىل ابلدرجة تطبيقي فهو الثاين الفصل أما

طبقنا فيه املستوايت التحليلية للصمت يف الرواية، والذي قسمناه إىل  حيث ،"مواقيت الصمت

ثالثة مباحث، تطرقنا يف املبحث األول إىل بالغة البياض والسواد يف الرواية، أما املبحث الثاين 

فقد احتوى على داللة عالمات الرتقيم، وختمنا هذا الفصل ابملبحث األخ ر الذي درسنا فيه 

 . كتابة والفراغاتحمو المستوى 



 

 

ومن أهم املراجع اليت اعتمدان عليها يف هذا البحث هو كتاب "فيصل األمحر" املعنون 

فضاء النص  " املعنون بـــــــ"عبد الرمحان تربماسنيبــــــ"معجم السيميائيات" وكذا كتاب الدكتور "

ت الصمت يف أصل املخفي مجاليا" املعنون بــــــــ"إبراهيم حممودالشعري"، إبضافة إىل كتاب "

" روفية بوغنوط" واعتمدان كذلك على بعض الرسائل اجلامعية من أمهها رسالة الطالبة "،وتواملكب

 ".عبد هللا محاديرية النصوص املوازية يف دواوين "شع"حتت عنوان  املقدمة لنيل شهادة املاجست ر

 حبث كل طبيعة وهي والصعوابت، املتاعب من خالقد  البحث أبن القول ميكننا الو 

، ابألخص يف هذه الدراسات احلديثة اليت تتناول املصادر واملراجع تدرة هذه الصعوابت بني ومن

 معنا األساتذة بعض تعاون بفضل يس رت قد الصعوابت هذه لكنالشكل الطباعي يف الرواية، 

 .من وفرة املادة العلمية الالزمة واملختصرة إايان ومتكينهم

املشرف الدكتور "مجال مباركي" الذي أمدان ان زيل الشكر والعرفان ألستاذتقدم جبكما ت  

 جبميل تفاتيه، وطول صربه، ودقة مالحظاته وتصويباته، وغزير تصحه، جزاك هللا عنا كل خ ر فلك

 ." وهللا ويل التوفيق".االحرتام والتقدير قمنا فائ

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مدخل:

الرواية وسيميائية 

 الصمت

 



 

 

مميزة ختتلف عن األجناس األدبية األخرى، وخاصة مع كثرة اإلقبال  اتةمكللرواية إن 

عليها، واإلرهاصات املتمثلة يف الرتمجة لعديد من الرواايت الغربية، وقد كان هؤالء الروائيني أكثر 

اتصاال ابلثقافة الغربية وجند ذلك يف أعمال "حممد حسني هيكل" و "جنيب حمفوظ" وغ رهم من 

ية اليت محلت لواء احلداثة. واستطاعت أعماهلم أن تقرتب من اإلتسان وأن تصور األعمال األدب

 واقعه املعيش، إىل جاتب أهنا خلصت اللغة من الشوائب اليت علقت هبا. 

يف بداية >>متميز السمات  اجنسبوصفها  تفسها يف الساحة األدبيةبدأت الرواية تفرض 

، ابعتبارها ذلك الفن 1<<رتتشاسي واسع االفقد ظهرت كشكل فين رئيالقرن الثامن عشر، 

، حياكي ظروفه املضطهدة، وحياول إجياد احللول املناسبة لتغي ره يتصل اتصاال وثيقا ابإلتسانالذي 

على مجهور القراء أكثر من الفنون  ذاألفضل، وهذا دليل على أهنا اجلنس الوحيد الذي يستحو  حنو

 الشعر واملسرح.كاألخرى  

تتخذ  >>باحثون يف حصوهلم على تعريف جامع مفصل للرواية ألهنا ولقد اختلف ال

لنفسها ألف وجه، وترتدي يف هيئتها ألف رداء، وتتشكل أمام القارئ حتت ألف شكل، مما يعسر 

وهذا التعدد يف التعريفات إذا ّدل على شيء، فاته يّدل على  2<<تعريفها تعريفا جامعا ماتعا

لنظر بني األدابء واملؤلفني حبسب املرجعية الثقافية لكل واحد االختالف يف اآلراء ووجهات ا

 منهم. 
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الرواية يف تعريفها على مستويني اثنني ال اثلث هلما واشتقت منهما  تلذلك اعتمد

يف مستواها األول توع سردي تثري، ويف مستواها الثاين يكون هذا  >>فهي الفنية جذورها 

رواية فن يف أجزائها كما يف كلها، وهي تربز يف شكل القصص حكاية خيالية...وأخ را فان ال

، لقد ركز كث ر من 1 <<خطاب موجه ليحدث مفعوال مجاليا بفضل استعمال بعض احملسنات

اب يف تعريفهم للرواية على مستويني اثنني: األول أهنا سرد تثري والثاين اعتمادها على اخليال تالك

ا، أما اخليال فيعد شكال مالزما فيه ال يشق له غبار، سواء يتخذ من اللغة النثرية تعب ر  ألهنا جنس

أكاتت رواية واقعية أم عجائبية وإذ افتقد املؤلف اخليال أو مل يوفق يف استخدامه فان الرواية تفقد  

 كث را من مجاهلا اإلبداعي، وخييم على القارئ جو من امللل مما يؤدي إىل تفورها من طرف املتلقي. 

حقل جتارب واسع  >>هنا فات اليت ميكن أن تطلقها على الرواية هي أومن أهم التعري

وهنا تتوصل إىل أن  2<<وملحمة املستقبل، والوحيدة اليت حتمل س ر األفراد واجلماعات احلديثة

الرواية مرتبطة ارتباطا وثيقا ابلشعر امللحمي القصصي، ألهنا تسرد لنا أحدااث تسعى ألن متثل 

 صورة العامل الواقعي.احلقيقة، وجتسد لنا 

سامهت الدراسات السيميائية يف الرواية بتوغل فيها بشكل عميق حبيث كشفت لنا عن  

استمد أصوله  >>كث ر من اخلفااي اليت عجزت عنها العلوم األخرى، ابعتبارها ذلك العلم الذي 

نفسي من جمموعة كب رة من احلقول املعرفية كاللساتيات والفلسفة واملنطق والتحليل ال
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وهذه العوامل ساعدت هذا العلم أبن يتطور يف مجيع ميادينه، وأضحت هذه  1<<واألتثروبولوجيا

فهي تدرس  >>الدراسة من األساسيات اليت ال غىن عنها يف األجناس األدبية وابألخص الرواية، 

جند  علم العالمة وحتاول فك شفراهتا والغوص بدالالت الكلمات من أجل تفس ر العالمة، وإتنا

فظهرت اجتاهات عديدة    2<<النقاد الغربيني والعرب قد توسعوا يف التنظ ر والتطبيق هلذا العلم

 الثقافة، وسيمياء األهواء...  كسيمياء التواصل، وسيمياء الداللة ، وسيمياء

اليت خصت هبا األجناس األدبية إىل أبعد د توسع علم السيمياء يف دراساته التطبيقية فق

فليس  مات والدالالت الكامنة يف اللغةمن أبسط تعريفاهتا جند أبهنا هتتم بدراسة العالحد ممكن، ف

هذا العلم أن يغ ر من مسار دراساته إىل دراسة ينحبس فيها الكالم وتنعدم فيه  على من الصعوبة

 العالمات وختتفي فيه الدالالت أال وهو الصمت.

 ال غىن عنها يف األجناس األدبية سواء ويعد موضوع الصمت من أهم املواضيع املهمة اليت

أكان شعرا أم رواية، ففي املصادر القدمية اليت بني أيدينا جند أبهنا مل تتطرق إىل هذا املوضوع إال يف 

اتريخ الصمت  >>أما يف التطبيق فلم جند ما يستحق الذكر، لذلك يعترب  جماله النظري فحسب،

وع، والكتابة املقروءة، وهو األكثر إغراء وتشويقا، أكثر عمقا وغىن من اتريخ الكالم املسم

وامتالكا للمفاهيم، إذا دقق بعمق مركز يف حقيقته، هذه احلقيقة اليت تعلن عن تفسها يف مواقف 

فلجوء الكاتب إىل مواطن الصمت الكتايب أو الداليل  3<<ومشاهد، مل يتم بعد رفع الستار عنها.
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قصود، لذلك جند يف الرواية احلديثة ما يسمى ابلبياض ليست عبثية أو مراوغة منه بل هو م

والسواد طاغ عليها، فكأهنا لغة تغيب فيها الكلمات، مما جتعل من القارئ ابحثا خلف تلك 

املعاين اليت تكاد تنسلخ من بني يديه، فالغموض اآلين يكون بداية فحسب ولكن مع االستمرار 

الرموز املسكوت عنها ويرفع عنها اللبس وتصبح مادة يس رة واملثابرة يف القراءة الواعية تتجلي تلك 

 للدراسة والتحليل.

يلجأ إليه الذي عن احلكمة واالتزان يف ردة األفعال، فكان ملجأ قدميا الصمت  عربلقد 

يف عديد من املواقف، فقد حدثنا رسولنا الكرمي )عليه الصالة والسالم( على أمهية الصمت العاقل 

نازل التقوى واإلميان، وقد جاء يف احلديث القدسي عن عبد هللا بن عمرو رضي وعده منزلة من م

فالصمت من تقوى  1<<من صمت جنا  >>( قال: صلى هللا عليه وسلمهللا عنهما أن الرسول هللا )

، لكن مبرور الزمن أصبح للصمت دالالت  هللا مادام ينجي املسلم من النار ليدخله إىل اجلنة

>> بذاته،  مستقال أدابلذلك أصبح ، ويتغ ر من تص إىل آخرأعظم ويتجلى أخرى ختفي ماهو 

يدل أدب الصمت يف جوهره على حركة تنشد جتاوز حد املنطق وختوم اللغة. وهي عند بعض 

الكتاب احملدثني حركة حيفزها تيقن مراود ملح بعقم األدب عقما جوهراي، لذلك يهدفون إىل خلق 

يف أن يلتقط تغمة ما  *نذر مبوت األدب، إهنا مثل جهد " رميبو"أدب الضد، إىل خلق أعمال ت
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يف جتاوزهم للغة العقل وأن خيلقوا القصيدة **ال ميكن التعب ر عنها، ومثل حماوالت الددائيني 

لذلك فيصنف أدب الصمت يف خاتة املوضوعات خارجة عن املألوف، ألته من  1<<املطلقة.

اللغة املشفرة، وأن حيللها حتليال ال خيالف فيه تظرة الكاتب الصعب على املتلقي أن يستنبط هذه 

أو خيرج عنه، فموضوع الصمت يشبه إىل حد كب ر استقراء لوحة فنية، ولعل رائعة "املوانليزا" 

هي من أكثر األمثلة النموذجية، فبقدر ما منارس تقد هذه  للفنان االيطايل "ليوانردو دافنشي"

ن يف عمقها إال أن آراءان ختتلف وال تتوافق عند تقطة واحدة، وهذا اللوحة وخنرتق صمتها وتتفن

راجع إىل خيال الفنان الذي عرب عنه أبسلوبه اخلاص والذي متثل يف ريشة رسم هبر هبا العامل أمجع، 

 فأحياان يكون الصمت أبلغ من الكالم.

والكشف وحضور الصمت يف جنس الرواية أمر ال يستبعد، فالكاتب يرتك فرصة البحث 

يتسم موضوعه ابألمهية  >>للقارئ عن اللغة الصامتة بعد اتتهائه مباشرة من الكتابة، لذلك 

البالغة لعالقته املتينة ابللغة املنطوقة واملكتوبة، فهو يسبق الكالم ويعقبه. والصمت مشكلة لوقوعه 

لرواية منجزا لغواي فان عس رة. وملا كاتت ا - وهو الغائب -خارج دائرة اللغة، وحماولة اإلمساك به 

الصمت حيضر يف تسيجها أبشكال شىت. وتلجأ بعض الرواايت إىل الصمت قصدا، طاحمة من 

. فالبحث يف أعماق الصمت حيث املتلقي على كشف جماله 2<<وراءه حتقيق عدة غاايت فنية
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امل الرواية بصورة أوضح وأيسر، وكلما توسع يف قراءاته كلما زاد موضوعه يف التجلي مما يزيد بع

 شغفا وشوقا للدخول إىل أبواهبا املشفرة.

وختاما ملا سبق تقول أبن الصمت هو عبارة عن وجود مضمر على صفحة العمل األديب  

إذ حياول ابستمرار أن يثبت حضوره جبدارة، وكأته يف ذلك ينافس اللغة املنطوقة، ووقوعه خارج 

لى عكس متاما، إن له صلة متينة هبا، فهو يتجلى يف ختوم اللغة ال يعين بضرورة أته خيالفها، بل ع

كل تص سردي، وابألخص تلك النصوص اليت تتعمد السكوت عن عدة مواضيع ال تستطيع 

. ويف هذا البحث مقاربة لدراسة "سيميائية الصمت" يف رواية 1فيها البوح عن كل أسرارها

ائية التواصل اليت تركز ابألساس "مواقيت الصمت" خلليل اجليزاوي، وهي دراسة تدخل ضمن سيمي

 على التبليغ أو اإلبالغ.
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لقد تعددت مفاهيم السيمياء من ابحث إىل آخر، لدرجة أصبح فيها من الصعوبة أن تلم 

الذي توغل يف فضاء واسع حممل ابملعاين واإلحياءات اليت ال حصر  هلذا املصطلحمبفهوم شامل 

فتعددت  ة، وألسنية...(،من العلوم )كعلم النفس، والفلسف اجيمع يف طياته كث ر  وأصبح علماهلا، 

فهناك من يقول علم العالمة أو علم اإلشارة أو السيميولوجيا أو السيميوطيقا... وغ رها  تسمياته،

من املصطلحات الدالة يف عمومها على فكرة النظر إىل العالمة اللغوية بوصفها إشارة تدل على 

هذه  علىتتفق فيما بينها  اعضالسيما وأن هذه املصطلحات املرادفة لبعضها ب ،أكثر من معىن

أتظمة العالمات بوصفها أتظمة دالة، ومثل هذا التصور النظري يف النظر إىل  القائمةالداللة 

متجذر يف الدراسات اللغوية القدمية، اليت جتلت بصورة واضحة يف احلضارة اليوانتية والروماتية 

ال ترقى إىل مستوى النظر العلمي والعربية، بيد أن هذه التأمالت بقيت أس رة جتربة ذاتية 

 املوضوعي.

 املفهوم اللغوي -أ 
السيمة >>م( حنو قوله: .و.ورد مصطلح )السيمياء( يف معجم لسان العرب ويف مادة )س

والسمياء العالمة، وسوم الفرس جعل عليه السيمة، ويقول اجلوهري السومة بضم العالمة جتعل 

فقد ورد مصطلح السيمياء مبعىن العالمة، وذلك يف قوله ، وأما يف القرآن الكرمي 1<<على الشاة

واملقصود من السمة يف اآلية الكرمية هي  ،2﴾...ود  ج  الس   ر  ث  أ   ن  م   م  وه  ج   و  يف   م  اه  يم  س  ﴿تعاىل: 

 العالمة اليت تظهر على اجلبهة من كثرة السجود.
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   االصطالحي:املفهوم  -ب

شيوعا لدى علماء السيميائية هو ما جاء به  إن أوسع تعريف لعلم السيمياء و أكثره 

تعىن السيميائية بكل ما ميكن اعتباره  >>يف قوله:  " Umberto Eco يكوإالعالمة اللغوي" أمربتو 

ومما الشك فيه أبن القارئ العريب العادي غالبا ما يصطدم إبشكال ما يرتجم، وما   1<<إشارة 

يز بني هذا الكم اهلائل من املصطلحات املرتمجة، ففي ينقل إىل اللسان العريب فيصعب عليه التمي

( قد أطلق عليه: السيميائيات، السيميائية، علم Semiotiqueاجلزائر جند املصطلح األجنيب )

العالمات، أما يف توتس يسمى: الدالئلية، وابملغرب األقصى يسمى: السيميائيات، علم السيمياء 

 .2من بينها علم األدلة، علم اإلشارة... فكث رة، والسيمياء، أما أمساؤه ابملشرق العريب

 ( يعود إىل العصر اليوانينsémiotiqueوقد أكد عديد من الباحثني أبن أصل كلمة )

الذي يعين (logos) و ،( الذي يعين "عالمة"sèmèionفهو آت من األصل اليوانين ) >>

ن الباحثني هو علم لكن املصطلح األشهر واملستحب تداوله عند كث ر م .3<<"خطاب" 

 السيمياء.
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 األصول الفلسفية للسيمياء -أ

علم السيمياء يف تربة فلسفية حمض، فكان كل علم من العلوم اليت طورها اإلتسان  القد من 

ساسي يعود وبشكل كب ر إىل الفلسفة ابعتبارها األيف شىت جماالهتا العلمية إال وأن الفضل الوحيد و 

اللذان أبداي اهتماما بنظرية  >>ذا العلم منذ القدم أايم أفالطون وأرسطو أم العلوم، وقد جتلى ه

يف اعتبار العالمة حتتوي على دال >> ، وكذلك الرواقيني الذين غدوا حبق السبق 1<<املعىن

ومدلول، وهبذا التقسيم الذي حفظ عن الرواقيني كان هو األرضية الفكرية اليت اتطلقت منها 

 . 2<<يت متثلت عند فرديناتد دي سوس رالسيمياء احلديثة ال

ولعل أهم تظرية سيميائية تعود إىل الفيلسوف "ساتت أوغستني" الذي كان له دور كب ر 

متييزه بني العالمات الطبيعية )املتفق عليها عند عامة البشر( وبني العالمات التواضعية  >>يف 

جه عند اخلجل إشارة طبيعية للخجل، أما  )املتعارف عليها لدى فئة من البشر( فمثال: " امحرار الو 

كلمة خجل فهي إشارة وضعية وكلمة عربية ال يفهمها إال العارف هبذه اللغة"، وكذلك متييزه بني 

، وهذه اآلراء تعد من اجلذور األوىل لعلم 3<<وظيفة العالمات عند احليواانت وعند البشر

ثني احلداثني الذي طوروا هذا العلم  وساروا العالمات )السيمياء( وقد استفاد منها عديد من الباح

  يف طريق البحث مقتديني آبراء فالسفة عصر األتوار.
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إذ توجه وبعناية  ،ومل يكن الرتاث العريب ببعيد عن هذه اآلراء الثمينة يف حق علم السيمياء 

ة لدى متأثرا بذلك بفالسفة الكالسيكيني، وميكن أن تلمس هذا االهتمام ابلدالل ئهبفرز آرا

هـــ(، ابن  427هـــ(، ابن سينا )ت  339املتقدمني من علماء العرب أمثال " أيب تصر الفارايب )ت 

(، لكن كاتت إشاراهتم مبعثرة يف أحضان علوم متنوعة )كعلم النحو، والبالغة 808خلدون )ت 

 والفقه...(. 

وهو يطلق عليه  >>ة لقد اعتمد الفارايب يف دراسته لأللفاظ على مستوى الصيغة االفرادي 

 1<<يف الدرس األلسين احلديث ابلدراسة املعجمية ، اليت تتناول األلفاظ مبعزل عن سياقها اللغوي

فتدرس األلفاظ ودالالهتا وأقسامها ضمن حقول داللية تكون موافقة لقواعد مؤطرة من قبل علماء 

 الداللة لتندمج األلفاظ يف تعب ر لغوي مثيل. 

األلفاظ الدالة مفردة تدل على معان مفردة >> ىل هذه الدراسة بقوله: ويش ر الفارايب إ

وهي ثالثة أجناس )اسم، فعل، أداة(، وهذه األجناس الثالثة تشرتك يف أن كل واحد منها دال 

واملقصود من هذه الدراسة أبن كل لفظ ينطقه اإلتسان إال وأته حيمل معىن  ،2<<على معىن مفرد

  لعملة واحدة.نيارات فارغة املعاين، لذلك تعد األلفاظ ودالالهتا وجهله فال توجد عب امرادف

علم الداللة متأثرا فيه آبراء الفالسفة األوائل أمثال " أفالطون لأما  "ابن سينا" فقد تطرق 

كاتت لفظية أم غ ر لفظية أوأرسطو"، حيث ركز يف تعريفه للداللة على كل العالمات سواء 

أمر من أمر، فظاهر هذا التعريف يرجع الداللة إىل فهم السامع أو املتكلم فهم  >>ويعرفها أبهنا 
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، وهذا 1<<أي أن فهم األمر األول ) الدال( يستدعي يف الذهن فهم األمر الثاين )املدلول(.

لنا إىل أن العالمة عند ابن سينا تتكون من ثنائية املبىن دال ومدلول، إذ جنده يتفق مع ي يوح

 للعالمة اليت تتألف عند من صورة مسعية )دال(، و صورة ذهنية)مدلول(.مفهوم دي سوس ر 

لقد أعطى الفيلسوف ابن خلدون األولوية للخط يف فهم الداللة بعد األلفاظ، إذ يعد 

وسيلة لرسم الكلمات املنطوقة على الصفحة البيضاء، فاخلط دال على األلفاظ، واأللفاظ دالة 

إن يف الكتابة اتتقاال من صور احلروف اخلطية إىل  >>ذا الصدد: على املعاين، ويقول مبينا يف ه

فهو  ،الكلمات اللفظية يف اخليال، زمن الكلمات اللفظية يف اخليال إىل املعاين اليت يف النفس

ينتقل أبدا من دليل إىل دليل مادام ملتبسا ابلكتابة وتتعود النفس ذلك فيحصل هلا ملكة االتتقال 

واملقصود ابلتلفظ األول عند ابن خلدون هي اخلربة اللغوية اليت  ، 2<<دلوالتمن األدلة إىل امل

يشرتك فيها جمموعة من الناس يف بيئة معينة، وهي تقوم على صور صوتية ال ميكننا حتليلها إىل 

وحدات صغرى ذات معىن، أما التلفظ الثاين فهو إمكاتية حتليل صورة الصوتية )املورفيم( إىل 

) فوتيم( وال حتمل بذاهتا أي داللة. وهو ما يسمي عند "أتدري مارتيين" ابلتلفظ وحدات صوتية 

 .3املزدوج
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 األصول اللساتية للسيمياء -ب 

 Ferdinand" دي سوس رفرديناتد  برز علم السيمياء وبوضوح يف أعمال العالمة اللغوي "

De Saussure"  (1857-1913) ث، فقد تنبأ بظهور علم الذي أرسى كيان الدرس اللساين احلدي

يدرس العالمات جتلى ذلك بشكل واضح يف حماضراته اليت ألقاها يف علم اللغة يف فرتة ما بني 

( واليت مجعها تالميذه بعد وفاته يف كتاب محل عنوان " حماضرات يف اللساتيات 1911 -1906)

حياة اإلشارة وسط  مبقدوران أن تتصور علما يدرس >>حيث قال يف هذا الصدد:  1913العامة" 

احلياة االجتماعية، فيكون هذا العلم قسما من علم النفس االجتماعي، وابلتايل قسما من علم 

النفس العام سنطلق عليه اسم السيميولوجيا. وسيبني لنا هذا العلم ماهو مضمون اإلشارات، وأي 

قة ابملنهج السيميائي ، وابإلضافة إىل تضمينه ألهم املقوالت املتعل1<<قواتني تتحكم فيها...

ومن  2<<منظومة من العالمات اليت تعرب عن فكر ما... >>اتطالقا من تعريفه للغة على أهنا 

خالل هذا التعريف فقد تطرق سوس ر إىل ماهية العالمة وعناصرها حيث جعل اللغة تظاما دالليا 

 يتكون من دال ) صورة مسعية(، ومدلول )صورة ذهنية(.

من النقاد الغربيني األوائل يف التأسيس Sandres Pirs" (1839-1914 )" ساتدرس ب رس ديع 

فهي متثل ابلنسبة إليه املرجع األساسي الذي ينبع فيه أي علم  ،لعلم السيميوطيقا أو علم العالمات

اته مل يكن إبمكاين على اإلطالق أن أدرس ألي  >>ويقول يف هذا الصدد:  ،أبدعته يد البشر

األخالق، امليتافيزيقا، اجلاذبية، الديناميكا احلرارية، البصر، الكيمياء التشريح شيء الرايضيات، 
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املقارن، الفلك، علم النفس، الصوتيات، االقتصاد، اتريخ العلوم، اهلويست )ضرب من لعب 

ومن هنا فقد كاتت كتاابت "  .1 <<إال بوصفه دراسة عالماتية ، الورق(، علم املقاييس واملوازين

هذا اجملال ال ختلو من تيارات هذه العلوم ابعتباره كان عاملا للفلك وفيزايئيا وفيلسوفا،  ب رس" يف

فارتبط مفهومه للسيمياء ابملنطق الذي هو علم الفكر اليت جتسده العالمات، وسعى فيها على 

  بناء تظرية شاملة مبا فيها اللغة ابعتبارها جزء ال يتجزأ من هذا العلم.

فهي تعد منوذجا صارخا  Roland Barthes"(1915- 1980)ن ابرت "أما سيميائية روال

النظرية املتعلقة ابلدال واملدلول واملرجع  "فرديناتد دي سوس ر"لالتتماء األلسين فقد أخذ عن 

 "هيلمسليف"وأخذ عن اللساين الدمنركي  ،برمتها، إضافة إىل املفهوم املزدوج )لغة/كالم(

"HyelmSlev والتضمني." مفهومي التعيني 

إذا كاتت السيميائية ابرت متثل ردة فعل، بل قلبا لبعض أطروحات سوس ر، فإن سيميائية 

متثل هي األخرى ردة فعل على سيميولوجية التواصل لدى  "Julia Kristeva" اكريستيفجوليا  

وم "بربيطو وموانن"، واليت حتصر وظيفة السيميولوجية يف التواصل، وأحلقت السيميولوجيا ابلعل

 2األخرى ودجمها فيها، ومن هذه العلوم: الرايضيات، الفيزايء، املنطق.

املدرسة السويسرية مث تطورت  أتقاذتستنتج من خالل ما سبق أبن السيمياء تشأت على 

فيما بعد على يد كوكبة من الباحثني أمثال "ساتدرس ب رس، روالن ابرت، جوليا  

 كريستيفا"...وغ رهم. 

                                                 
  .15ص  ،النصالعالماتية وعلم منذر عياشي،  -1

-911ص  ،) دراسة يف األصول واملالمح واإلشكاالت النظرية والتطبيقية( حماضرات يف املناهج النقد األديب املعاصرينظر: بش ر اتوريريت،   -2
130. 



 

 

 اصلسيميائية التو  –أ 
تعد سيميائية التواصل اجتاها قواي فرض تفسه وأفكاره على عديد من الباحثني وخاصة 

-André Martinet( "1908 " أقطاب املدرسة الفرتسية أمثال " أوستني، وبريطو، وأتدري مارتيين

وخاصة املتعلقة جباتب اللغة الذي  "دي سوس ر"، حبيث استمدت جذورها من أفكار (1999

واملقصود ابإلشارات غ ر اللغوية  >>، اللغة تظام من اإلشارات اللغوية وغ ر اللغويةيقول فيها  

هي اللغات غ ر املعتادة، ويقسمها أصحاب هذا االجتاه إىل: معيار اإلشارة النسقية 

)حيث تكون العالمات اثبتة ودائمة فيها كدوائر واملستطيالت(، والعالمة عندهم  1<<والالتسقية

القصد". فمعيار  -املدلول -" الدال -على عكس ما جاء به سوس ر -ثة عناصر تنقسم إىل ثال

 القصد يسهل على املتكلم عملية التبليغ اليت يوصلها إىل املتلقي فيستوعبها. 

أكد أصحاب هذا االجتاه على أن الوظيفة األساسية للسان هي التواصل، إذ حصروا و 

 مات ذات الوظيفة التواصلية. وتنقسم إىل:السيمياء  مبعناها الدقيق يف أتساق العال

 بني البشر بواسطة الفعل الكالمي، ويشرتط فيها حتقيق دائرة الكالم عند  تواصل لساين

مث يرتمجها املخ إىل   ،"دي سوس ر" اليت تتم عن طريق استقبال األذن لذبذابت صوتية

منطوقة بني  كلمات منطوقة، كما يقوم على استخدام أتظمة خاصة بعالمات تواصلية

 األفراد عند "بلوم فيلد" اليت تتم إال يف إطار املث ر واالستجابة.
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 لغات غ ر معتادة، تعتمد على عدة معاي ر  على أته : ويصنفه "بويسنس" تواصل غ ر لساين

 .1واإلشارة غ ر النسقية اليت تتعلق ابلشكل واللون كامللصقات الدعائية ،كاإلشارة النسقية

لصمت ضمن التواصل غ ر اللساين، فهي دراسة هتدف إىل كشف وتدخل سيميائية ا

جاتب جديد من اللغة، واليت تعتمد على غياب اخلطاب العادي بني املرسل واملرسل إليه، إىل 

مستحدثة من الرموز اإلحيائية: كالبياض والسواد، والعالمات الرتقيم، واحملو  بخطاب  مشفر بقوال

على الشكل  ،الرموز من التقنيات اليت سيطرت وبشكل كب ر والفراغات، إذ تعد هذهالكتابة 

 الطباعي للكتابة يف النص األديب احلديث واملعاصر. 
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 سيميائية الداللة –ب 

ألن البحث السميولوجي لديه هو دراسة  ،"روالن ابرث" خ ر من ميثل هذا االجتاه ديع 

ه "عناصر السيميولوجيا" وهي منتقاة على أما عناصرها فقد حددها يف كتاب >>األتظمة الدالة، 

شكل ثنائيات من األلسنية البنيوية وهي: اللغة والكالم، الدال واملدلول، املركب والنظام، التقرير 

حبيث ال يتم فيها التمييز بني اللغة والكالم وأن  ، 1<<واإلحياء )الداللة الذاتية، الداللة السيميائية(

يل، وال ميكننا فهم طبيعة العالمات اللساتية و السيميائية إال من الدال واملدلول يشكالن الدل

  .2خالل ربط األوىل بثاتية

فاألول يشكل داال ومدلوال يفضي إىل داللة مباشرة  >>وأما مستوى التقرير واإلحياء    

تتولد ل ،أما الثاين فيتخذ من األول كله داال ملدلول آخر مغاير له .لذا فهو جاتب تعييين ،وواحدة

. أما املركب والنظام فقد أعطى لنا "ابرث" أمثلة   3<<عنهما داللة أخرى غ ر مباشرة أي إحيائية

 اللباس:مثاال عن منها  انخرت لكننا ا ،على هذاكث رة 
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وأصحاب هذا االجتاه ال يفصلون بني الداللة اليت تتوفر على القصدية واليت ال تتوفر  

حبيث ختتلف دالالهتا من جمتمع إىل آخر  ،ابعتبار أتنا تتعامل مع لغة تتأثر ابلطبقة االجتماعية

،  فمثال ذلك اسم فاطمة الذي استخدم من طرف حبسب املرجعيات اليت يستند إليها كل جمتمع

املستعمرين اجلزائريني، وهو اسم اتتقل من صنف أمساء العلم إىل صنف األمساء املشرتكة والذي 

 .1استخدم آتذاك لتعيني كل امرأة جزائرية
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 املركب النظام املثال

فئة من األثواب والقطع أو التفصيالت اليت  اللباس

 ال ميكن ارتداؤها يف تفس موضع اجلسم. 

عناصر خمتلفة يف  وصف

امللبوس: تنورة، قميص، 

 معطف.



 

 

 سيميائية الثقافة -ج

الرمزية اليت ميثلها اجملال والفلسفة األشكال  ،لقد استفاد هذا االجتاه من الفلسفة املاركسية 

الذي  Youri Lotman( "1922-1993) " "السوفياي واجملال االيطايل ومن أعالمها " يوري لومتان

يعدها ظاهرة اجتماعية حبته، وايفاتوف الذي قدم اخلطوط الرئيسة لسميائيات الثقافة، إبضافة إىل 

 ...."Tzvetan Todorov" وتودوروف "،يكوإأمربتو "

تنطلق من اعتبار الظواهر الثقافية  >> أصحاب هذا االجتاه أن السيميولوجيا الثقافيةويرى  

، ذلك أن إدراك اإلتسان للعامل اخلارجي احلسي يرتمجه  1<<موضوعات تواصلية وأتساق داللية

 للثقافة بواسطة أتساقها الدالة )اللفظية وغ ر اللفظية(، إذ تتكون العالمة عندهم من ثالثي املبىن:

 :2املرجع، وميكن متثيلها يف الشكل التايل -مدلول –هي الدال 

 املدلول      

 لعالمةا    

 الدال         املرجع                   

فالعالمة عندهم ال تكتسب دالالهتا إال بوضعها يف إطار الثقافة الذي توجد فيه، وال يتم  

م بتفعيل ما مت االصطالح واالتفاق عليه من اجنازها إال من خالل التفاعل االجتماعي الذي يقو 
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  يوتصبح على النحو اآل la vieفمثاال عبارة "عش احلياة" حني تستبدل احلياة بكلمة  1الداللة

، واألصل أبن " وهذا يعد تالعبا يف األلفاظ ال يصلح يف اللسان العريب الفصيحla vie"عش 

م بلغات أخرى فال أبس هبذا، املهم أن ال يتالعب يتكلم املرسل بلغة واحدة، وإذا اضطر إىل التكل

 أبلفاظها، وميزج عباراهتا ببعضها البعض. 
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 الفصل األول: ثبت املفاهيم واملصطلحات

 املبحث الثاين: ماهية الصمت ومستوايته التحليلية

 (لغة واصطالحااملطلب األول: ماهية الصمت )

 للصمت املطلب الثاين: املستوايت التحليلية

 

 



 

 

 املطلب األول: ماهية الصمت )لغة واصطالحا(
 املفهوم اللغوي –أ 

هلا من األلفاظ والدالالت ماال يعد وال حيصى، لكننا ال  متوغلة،لغة هي إن اللغة العربية  

جند حضورا الفتا للنظر، أو على األقل ال تقرأ ما هو مستحق النظر فيه خبصوص الصمت فمفهوم 

وأصمت وأصمته صمت الرجل  >>ناه العام إىل عدم التجاوب فنقول: الصمت يش ر يف مع

  .1<< وصمته أي سكت

صمت يصمت وصمتا وصمتا وصموات وصماات، وأصمت أي  >>أما يف لسان العرب:  

وقد وردت لفظة الصمت يف معجم  ، 2<<أطال السكوت، والتصميت هو التسكيت والسكوت

رميته بصماته >>حيث املضمون على النحو التايل:  الوسيط لكن جندها حتمل املعىن تفسه من

وسكاته أي مبا صمت وسكت، وأصمته أي أسكته، ويقال: امرأة مصمتة أي ساكتة ال 

 . 3 <<تتكلم...

وتستنتج من خالل ما سبق أبن املفاهيم اللغوية ملصطلح الصمت يف معاجم الرتاث العريب   

 ة فيه. كلها تومئ أبهنا تقيض الكالم واتعدام اإلشار 

 

                                                 
، 1اس البالغة، )ت ح( حممد ابسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ب روت، جالزخمشري أيب القاسم جار هللا حممود بن عمر بن أمحد، أس -1

 .557، ص 1998، 1ط
 .212، ص2اجمللد  مادة ) ص، م، ت( بن منظور أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم، لسان العرب،إ -2
، 4م الطحاوي، مطبعة حكومة الكويت، الكويت ،جالزبيدي حممد مرتضي احلسيين ، اتج العروس من جواهر القاموس، )ت ج( عبد العلي  -3

 .591، ص 1987، 2ط



 

 

 املفهوم االصطالحي –ب 
 أوال: الصمت عند العرب

لقد اصطلح الصمت عند البالغيني واللغويني مبعىن احلذف، واعتربوه عنصرا له من األمهية  

البالغة يف السياق العام للفظ، حيث يكون أحياان أبلغ من الكالم، إذ يعرب عن اإلابتة والفصاحة 

 الكالم والتلفظ ابملقصود املوجز. ويساعد املتكلم على ختليه حلشو 

وقد مدح أهل الفصاحة الصمت من عدة زوااي مرتبطة ابلدرجة األوىل ابملتكلم والسامع  

فعدم النطق ببعض الكالم الذي ال يناسب مقتضى احلال يساعد كث را على استيعاب املتلقي 

عد الصمت ظاهرة لإلابتة قد  هــ(142 -ـهــ106" )ابن املقفع"للمعىن بسهولة ويسر، لذلك جند 

البالغة اسم جامع المع جتري يف وجوه   >>والتعب ر عن احلاجة إبجياز، ويقول يف هذا الصدد: 

واملقصود من هذا أن كل  1<<كث رة، فمنها ما يكون يف السكوت]...[ ومنها ما يكون جوااب

أن تذكر احلزن  يف مقام فرح ستحسنفليس من امل ،الذي يناسبه مقام يستدعي بضرورة املقال

واألسى، والسكوت يف بعض احلاالت يكون جوااب مبهما ال يفهمه إال العاقل البليغ الذي ميلك 

 من الفصاحة. احظا وافر 

جعل من الصمت منزلة من منازل البالغة، إذ جيب  هـــ( فقد255-هـــ159)اجلاحظ أما  

لقي بفصل اخلطاب، فإذا كان الكالم على املرء أن يدركها ويعمل هبا كرسالة هامة خياطب هبا املت

من فضة فالسكوت من ذهب يف بعض احلاالت الذي يقتضيها الزمان واملكان، ويقول يف هذا 
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واعلم أن الصمت يف موضعه رمبا كان أتفع من اإلبالغ ابملنطق يف موضعه وعند إصابة  >>

استخدامه يف تسق مناسب وهنا يرتبط مفهوم احلذف ابحلاجة الفنية لتعب ر املتكلم و . 1<<فرصته

له، فماحقه الذكر يستقبح أن حيذف ويذكر ما مادون ذلك من حسن الكالم وأبلغه، ولقد بني 

لنا اجلاحظ موقفا هاما خيص مكاتة الصمت وذلك أن له من األمهية الكب رة عند البالغيني تكون 

 أحياان أبلغ من الكالم ولو كان فصيحا.

أفرد يف هذا املوضوع  هـــ( الذي471-هـــ400)هر اجلرجاين" "عبد القاوكذلك جند العالمة  

هو ابب  >>اثنني وعشرين صفحة يف كتابه "دالئل اإلعجاز"، وتطرق إىل ابب احلذف حمداث: 

دقيق املسلك لطيف املأخذ، عجيب األمر، شبيه ابلسحر ]...[ والصمت عن اإلفادة أزيد 

عبد ". وهبذا يكون 2<<وأمت ما تكون بياان إذا مل تنب فائدة، وجتدك أتطق ما تكون إذا مل تنطق،لإل

أول من فطن إىل مزااي احلذف وتطرق إىل أسراره العجيبة اليت تزين الكالم بسحر  "القاهر اجلرجاين

 البالغة والتنميق يف ألفاظها ومعاتيها ولو كاتت موجزة. 

مت ويفضلوته على مييلون للص –مقامهم وشأهنم  اختلفمهما  -وهناك كث ر من العرب  

 3<<عي صامت خ ر من عي انطق >>عجز إبالغ اخلطاب ووصوله إىل املتلقي بسالسة ويسر 

ذلك أن العيب الصامت خمفي عن الناس ال يعلمه إال هللا، والعيب الناطق ظاهر يبني مكاتة اليت 

 ينتمي إليها صاحبه. 
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بالغة يف مؤلفاهتم، تعد مصدرا وتستنتج من خالل هذه اآلراء الثمينة اليت وظفها علماء ال 

استفاد منه عديد من الباحثني احلداثني واملعاصرين يف شىت التخصصات األدبية، لذلك  تفيسا

يف ظل هذه اآلراء العلمية، مرتبط ارتباطا وثيقا ابلكالم الذي يناسب الصمت عن جوهر فالبحث 

   .مقامه األصلي

 اثتيا: الصمت عند الغرب

العربية له اتصال بغياب الكالم والتواصل بني املتكلم والسامع، ولكن  إن الصمت يف اللغة 

 يف ولذلك قيل -فإتنا جند أبن الصمت له عالقة ابلفناء واملوتغريب، إذا رجعنا إىل القاموس ال

وصف الصمت العميق أبته كصمت املقربة، فاملوت مظلم وخميف يهددان ابستمرار، لذلك يعد يف 

>> وذلك عندما يقف الناس دقيقة صمت احرتاما  -ليت تواجه اإلتسانرأس قائمة املشاكل ا

لروح امليت، أو قد يتعلق أيضا بشخصية اإلتسان عندما يفضل إخفاء آراءه وأفكاره لنفسه وال 

يشارك فيها أحد مثلما يكون ذلك يف أعمال الس رة الذاتية، وللصمت أيضا عالقة ابجملرمني الذين 

جأ للحماية على ما ارتكبوه من جرائم، فال يفيدون هبا رجال الشرطة يتخفون وراء الصمت كمل

 .1مبعلومات متكنهم من ضبط اجلناة عليهم<<

من كبار املفكرين Michel Foucault  ( "1984- 1926 )" يعد العالمة " ميشال فوكو"  

يمه يف العصر احلديث الذين اخرتقوا حاجز الصمت، وحاولوا قراءة خلفياته وحتديد مفاه
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كالما أبكما هامسا، ال يتوقف، وحيرك من  >>املستعصية يف شىت أشكاله. فهو يرى أن هناك 

واملقصود هنا ابلصمت الدال واالجيايب، الذي يعرب عن  1<<.الداخل الصوت الذي تسمعه

حقيقة واقعية يبحث فيها وابستمرار عن املعىن احلقيقي وراء املعىن املزيف، وينادي بعدول النص 

حيح مساره الفين، ويسعى دائما يف كشف الصمت احملفور الذي يتخفى بني السطور، والذي وتص

خيرج النص من دائرة صمته، حيث يتم اكتشافه ومراقبته مراقبة واعية من لدن القارئ الواعي الذي 

حسن القراءة يفصح عن  مدلوالته احلقيقية واملستعصية خلف ستائر الكلمات، وهذا راجع إىل 

 حة اليت ال يتخللها قصور وال تفور.الصحي

أبن الصمت ميكن أن يكون  >>" Kofi Agyekum "ويرى الدكتور "كويف اجيكوم"  

 2<<رسالة قوية ترسل إشاراهتا غ ر اللفظية يف احلاالت اليت تستدعيها الظروف احمليطة ابلكاتب

تفرضه الظروف احمليطة وهنا يبني لنا الكاتب وجهة تظره إزاء الصمت، الذي عده تطاقا واسعا 

ابلكاتب، وقد ختتلف هذه الظروف من سياسية أو ثقافية أو اجتماعية ...لكن جلوء املؤلف 

آلليات الصمت تكون يف أغلب األحيان مقصودة من جهته، وعلى القارئ الذكي أن يفك هذه 

ة الكاتب اللغة وأن يتعمق يف جذورها، وذلك بغية حتليلها وكشفها، بشرط أن ال خيرج عن فكر 

 اليت يريد الوصول إليها.

رى أبن أتصار عقيدة ي "Charlesse Jiliksberj" أما الربوفسور "تشارلس جليكسربج"  

الصمت ميتلكون صوات جوهراي خياطبون به احلياة، ويتوغلون يف جوهرها احلقيقي واملزيف الذي 
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دا الذعا على العبارة القائلة خيفي يف طياته ظالما دامس يعرب عن القهر واالستالب، فقد شنوا تق

أبن الكلمة هي القادرة على كل شيء وهي الوسيلة الوحيدة بيد الكاتب للتعب ر، فهم يرون أبن 

الصمت هو اللغة اخلفية والبديلة للغة املنطوقة، لذلك متردوا واحنرفوا عن واقع اللغة بغية حبثهم عن 

ا، مل يكن له سابق عهد، ومثالنا عن ذلك كل ماهو جديد يكسب األدب فيه روتقا حداثيا متفرد

إن  >>شعراء احلداثة الذين خرجوا عن مألوف قصيدة األمنوذج، ويقول حمداث يف هذا الصدد: 

على طريقته يبشر مبجد  –أتصار عقيدة الصمت يف األدب هلم صوت جه ر بل هو صوت 

رح، ]...[ إهنم ال للحياة مقلوب، ومفتقد ومطلوب، وينم عن شوق عميق معذب للمعىن والف

يقبلون اتقراض اللغة، بل لعلهم من أكثر الكتاب مقدرة على تطويعها وجتديدها، لكنهم يلحون 

وهذا ما تصادفه كث را يف  1<<على كل ماهو غ ر معقول وغ ر متماسك وغ ر مفهوم وعبثي...

النصوص احلديثة واملعاصرة اليت طغت عليها األساليب التحليلية غ ر املباشرة، تبدو كأهنا عالمات 

رمزية صامتة تسود صفحات العمل األديب كالبياض والسواد، وعالمات الرتقيم، واحملو الكتابة 

عن املألوف القدمي، الذي يسوده والفراغات ... وهم جيدون يف استعماهلا شيئا جديدا وخارجا 

 توع من الراتبة، حبيث تدخل القارئ يف جو من امللل الكئيب.

وأما النصوص الصامتة اليت تكتسح اجملهول، فإهنا جتعل املتلقي يساهم يف إكمال عمل  

الكاتب وكأته يشاركه يف الكتابة، وهذا ما يث ر لدى املتلقي رغبة شديدة يف كشف أسرار ومفاتيح 

 نص وما يتوارى فيه من دالالت خمفية.ال
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الصمت يف دراسات  (Van Den Heuvel)ولقد أدرج العالمة اللغوي " فان دان هافال"  

حتليل اخلطاب ابعتبارها تركز على عالمات اللسان وقرائن الكالم، حيث يقول مربرا يف هذا 

نها ]...[ وإذا تظران إىل إن كل كالم متولد من الصمت راجع إليه، وهذه بديهية بعي >>الصدد: 

جاتب التلفظ أدركنا قصور التفس رات اليت قدمتها الدراسات البنيوية اليت تعترب وقفات الصمت 

(Les silences)  والفراغات مبثابة صور بناء، وعناصر مكوتة داخل أتليف أحكم بناؤه

فها على قشور اخلطاب وهنا يبني لنا الكاتب قصور الدراسات البنيوية، وذلك يف وقو  1<<ابقتدار

 إبدراجها هذه الفراغات النصية وعدها األساس الذي يرتكز عليه النص.

اإلشكالية يرجع حسب رأي " هافال" إىل تقص  الدراسات اجلادة  هوالسبب الوحيد هلذ 

ملوضوع الصمت يف األدب، لذلك عرب عن وجهة تظره إزاء غياب املراجع اليت ميكن االستناد إليها 

منهجيا، أما عن البحوث اليت قدمت هلذا املوضوع اكتفت فقط بتقدمي جزئيات متفرقة ال تظراي و 

  2تسمن و ال تغين من جوع.

، تطرقنا إىل املهمولتيس ر الدراسة أمام الباحث، وتوضيح الصورة أكثر حول هذا املوضوع  

الرتقيم، احملو مستوايت التحليلية للصمت، واليت جتلت فيما يلي: البياض والسواد، عالمات 

الكتابة والفراغات، وتعد هذه التقنيات من املرتكزات املهمة ال غىن عنها يف الدراسات األدبية 

احلديثة واملعاصرة، كما تعترب كذلك منطلقا ينطلق منها الباحث يف دراسته التطبيقية لتحليل املدوتة 

 اليت بني يديه سواء أكاتت شعرا أم رواية. 
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 ستوايت التحليلية للصمتاملطلب الثاين: امل

 مستوى البياض والسواد –أ 

تعد بنية البياض والسواد من العناصر األساسية اليت ال غىن عنها يف النصوص األدبية  

ذلك أن الكاتب ال احلديثة واملعاصرة، ويسميها بعض النقاد املعاصرين ابملسكوت عنه يف األدب، 

، بل يود إشراك املتلقي يف صوغ و بناء املعىن املخفي يريد اإلفصاح مباشرة عما خيتلج يف تفسيته

وكأته يسهم يف إبداع النص ويستكمل بعض املكوانت اليت أضمرها خلف ستائر الكلمات، 

 .املبدع

يعد توزيع البياض والسواد داخل كيان النص عامال منظما، ويتجلى ذلك يف هامش كما و  

 اهذ لوإمها>>  ،يضا يكون من خالل تقاط احلذفالصفحة أو بني الفقرة الواحدة أو اجلملة، وأ

العنصر أو التقليل من قيمته هو مبثابة غض البصر عن عنصر يعد عامال غ ر حيادي يف العملية 

اإلبداعية]...[ إذ يلعب دورا يف تنظيم معمار النص فوق الصفحة ميينا ويسارا، واترة خيرتق وسط 

فهذه التوزيعات بني ثنااي النص قد   1<<...الصفحة ليعلن عن هناية جزء من النص الكلي

تشاكس املتلقي يف كث ر من احلاالت، مما جيعل العمل األديب أكثر تشويقا وإمتاعا، إذ يكون مبثابة 

حقل تتفجر من خالله الدالالت، ويتم ذلك ابلقراءة الواعية من لدن القارئ املثايل الذي يسعى 

فاستنطاق البياض وأتويل >> حتويلها إىل مادة يس رة إىل أتويلها و فك رموزها املستعصية، و 
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  1<<السواد ال يتم للقارئ البسيط، ألن العملية تبحث عن قارئ ذي ثقافة شعرية ومرجعية فكرية

فالقارئ العادي جيد صعوبة كب رة يف حتليل مثل هذه النصوص املعقدة واملشفرة، ألهنا تقوده إىل 

 نها.تشويش ذهنه مما يؤدي إىل تفوره م

يف كث ر من  -سواء أكاتت شعرا أم رواية  -وقد تصدمنا الكتاابت احلديثة واملعاصرة  

احلاالت بتموجها وتداخلها مع بعض البعض، إذ جند فيها تصارعا بني البياض والسواد يف أكثر 

أن البياض ال جيد معناه  >>صفحاهتا، وتصبح بوصفها رمزا ثنائيا يصعب أتويله، وهذا يعين 

داده الطبيعي إال يف تعالقه مع السواد، إذ تفصح الصفحة بوصفها جسدا مرئيا عن لعبة وامت

ويعود هذا الصراع إىل تفسية املبدع، لذلك يلجأ إىل  .2<<البياض والسواد بوصفه إيقاعا بصراي

غى احلوار الصامت بني الكتابة والبياض، مما يرتك جماال مفتوحا بيد املتلقي مللء الفراغات اليت تط

 على جنس العمل، ويكمل طريق املبدع يف شرحه وحتليله مستندا على مرجعيته الثقافية.

 

 

 

 

 

                                                 
 -2006محادي"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجست ر، جامعة منتوري، قسنطينة، عبد هللا رية النصوص املوازية يف دواوين "روفية بوغنوط، شع -1

 .197-196، ص2007
، إيران،  علي أكرب حمسين و رضا كياين، االتزايح الكتايب يف الشعر املعاصر ) دراسة وتقد(، جملة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا، جامعة رازي -2

 .101، ص12العدد 



 

 

   مستوى عالمات الرتقيم -ب

تعد عالمات الرتقيم ركنا أساسيا من أركان الكتابة، إذ تسهم يف توصيل املعىن إىل املتلقي  

هلا يف سلسلة الكالم أثناء  جمموعة عالقات ال أثر >>بسالسة وتيس ر، فهي يف أبسط معاتيها 

 1<<القراءة بصوت مرتفع، إهنا ال تربز كأداة صوتية، ولكن أثرها يربز كأداة ضابطة للنرب فقط 
فهي تساعد القارئ على احرتام مواطن الوقف واالبتداء يف جتواله لعامل النص، لكنها عبارة عن 

م املوسيقى الذي يتجلى كنغم عالمات صامتة ال تنطق حىت برفع أصواتنا، مثلها كمثل السل

 افرتاضي مرسوم على ورقة بيضاء، لكن املوسيقار يعزف على إيقاعه أحلاان جلية حترك الوجدان.

وميكننا أن حنصر هذه العالمات بوصفها إشارة ضابطة للقراءة ضمن ) األقواس، النقطة،  

مات التعجب، تقاط الفاصلة املنقوطة، عالمات التنصيص، الفواصل، عالمات االستفهام، عال

فعالمة التعجب بقدر ما تث ر من  >>احلذف، النقطتان...( ولكل منها دوره الرايدي يف النص، 

اتفعال، فإهنا تعمل على التشكيك يف تقريرية اجلملة الواضحة وتش ر إىل شيء ينبغي أن يضمنه 

لنقاط املتوالية يف السطر تش ر القارئ يف اجلملة، وتقطتا اإلبداع املتواليتان تش ران إىل التواصل، وا

استمرارية احلدث، واألقواس وعالمات التنصيص قد يستعملها الشاعر للتهكم أو  إىل

استغناءه على بعض الكالم  >> وأما عالمات احلذف فيستعملها الكاتب يف  2<<التشكيك

عندما تقرأ  يعين ذلك أتهو  . 3<<وذلك لإلجياز أو قد حيذف ما يستقبح ذكره ويرى التغاضي عنه

تصا معينا فنحن ال تذكر عالمات الرتقيم وال عالمات التنصيص والتعجب وغ رها، وإمنا تعرف 
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ذلك من خالل التأث ر على سياق التعب ر، مثل املقامات املوسيقية يف القرآن الكرمي، فمقام الصبا 

هاوتد عكس هو مقام احلزن والتحسر، يوظف يف وصف انر جنهم وعذاب أهلها، أما مقام الن

، وهذا ما يسمى املقام األول، يستعمل يف وصف اجلنة وتعيمها، فهو مقام الفرح وحسن املنزلة

 بعملية النرب.

فالرتقيم يكون أبلغ من الكتابة، إذ يفصح لنا يف حاالت كث رة على كشف تفسية الكاتب  

ليست عبثية من فاستعمال هذه الرموز  1<<أفشى ألسراره الشعورية الدفينة >>وظروفه، فهي

املبدع، بل هي مقصودة من طرفه لذلك تعدها يف خاتة العالمات الدالة على معىن الصمت، مث 

أيي القارئ بدوره الرايدي كالعادة ليقوم بتفس ر هذه العالمات من خالل ولوجه إىل عامل املبدع 

 ليواسيه ويفهم منه املخفي واملستور خلف العبارات املكتوبة. 

يم ابلنسبة للمتلقي امللجأ الوحيد ملعرفة وجهة تظر الكاتب إزاء كتاابته يف عدة ويعد الرتق 

وإذا مل حيظ القارئ برؤية الكاتب ومساع تربات >>ميادين ختص ابلدرجة األوىل واقعه املعيش، 

صوته وحركات يديه، وقسمات وجهه، فكاتت عالمات الرتقيم هي البديل وهي اليت يرى من 

، وهذا يعين أبن 2<<ب وأحاسيسه واتفعاالته اليت سيطرت عليه أثناء الكتابةخالهلا تبض الكات

 النص والرتقيم وجهني لعملة واحدة.
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 مستوى احملو الكتابة والفراغات -ج

وتقصد به حذف الكالم أو عدم البوح به، فهو يدل داللة قاطعة على عنصر صامت مل  

أراد املبدع قوله أو استعماله، وهو متصل يوظف حبيث حيس املتلقي بوجود شيء مبتور خمفي 

اتصاال وثيقا بعالمات الرتقيم، ويتجلى بوجه عام يف تقاط الثالثة املتتالية اليت تدل على قطع وت رة 

 اخلطاب. 

وخيتلف هذا احلذف من حيث مدلوالته عما جاء به النحاة والبالغيون قدميا يف مؤلفاهتم  

ابلغة، ختص املتكلم بدرجة األوىل قبل املتلقي، حيث عده البعض والذي أواله علماء البالغة أمهية 

منهم أبلغ يف حاالت كث رة من الكالم ولو كان فصيحا، وقد جاء يف لسان العرب يف أصل لفظة 

، أما يف 1<<واحلذف من حذف الشيء حيذفه حذفا، أي قطعه من طرفه... >>احلذف قائال: 

 النصوص احلديثة واملعاصرة إىل شيء مبهم له عالقة عصران هذا فقد تغ رت مدلوالت احلذف يف

وطيدة بعنصر البياض والسواد، الذي وظفه املؤلفون يف أعماهلم األدبية بصفة مكثفة، وكأته عنصر 

 ولد فيها وترىب على أيدي املبدعني ذوي الثقافة املزدوجة.

مثل هذه  –ية سواء أكان شعرا أم روا –وقد تصادفنا عدة مقاالت يف اجلنس األديب  

العالمات اليت تطرأ على القارئ علما منه أهنا رموز مل يوظفها املبدع، من ابب الفراغ بل كان على 

أراد أن يلفت اتتباه املتلقي إىل اجلزء احملذوف من النص  >>دراية من استخدامها، ألن الكاتب 

إلجيادها واستحضارها، وهو الذي كان حقه احلضور وعالمته ماثلة أمامه، وعلى املتلقي أن جيتهد 
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ففي هذا الفراغ، فإن املبدع يعمد إليه لتزويد املتلقي بدالالت  1<<ما يفتح جماال لتأويالت متعددة

وكلما أيي قارئ جديد ليملئ هذه الفراغات املسكوت عنها،  يتم اإلحياء هبا خالل فضاء النص، 

عامل النص األديب مجاال وإبداعا، حبيث  كلما تزيد أفاق القراءة توغال وشيوعا، وهذا ما يزيد يف

ألن هذا يعد تنقيصا من  -يصبح ذا مدلوالت مؤجلة، إذ ال تستطيع الوقوف عند مدلول واحد 

بل جيب عد كل قراءة من القراءات املتعددة أتويال لكامل النص، وخاصة إذا مل  -قيمة القارئ

 ينحرف القارئ عن رأي الكاتب بصفة خاصة.

توقف القارئ قبل متابعة سلسلة >> يف ثنااي هذه الفراغات من خالل  وحيدد الصمت  

الكالم املنطوق إىل ملء الفراغ الذي شغلته تقاط االسرتسال، ]...[ فهي تعطل النطق وتؤدي إىل 

ترديد كلمات وصياغات جاهزة وأصوات حمرفة، وليست هذه الفراغات واالتقطاع يف الكالم 

اليت تسبب فقدان الكلمات، مما حيول دون  ( A phasie amnésique )راجعة إىل حبسة الذاكرة 

، بل هي عبارة على آلية جديدة هلا من الضرورة ما تفصل  2<<تسمية األشياء أو حتديد الصور

به بني النصوص القدمية و احلديثة، إضافة إىل ذلك فإهنا تعد قاعدة أساسية يستند عليها القارئ 

 - اليت ختص اللغة واألسلوب-ع من النصوص مبختلف تغ راهتا الداخلية يف حتليله ملثل هذه األتوا 

 .-اليت ختص اجلاتب الشكلي للنص-واخلارجية 

فإتنا ومن خالل ما سبق يف هذا الفصل من دراسات تظرية ختص السيمياء والصمت،  

ىل النطق جلوءه إميتلك األمهية ذاهتا يف  إىل الصمت لتحديد موقف املتكلم، اللجوءأبن وجدان 
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فإن  الداللة ابحتادها مع )املدلول(، فإذا كاتت األلفاظ املنطوقة ابعتبارها )دال( تكون اللساين،

عد حالة توابلتايل ال  خالل الصمت أو التوقف عن النطق، هذه الداللة تتشكل كذلك من

تصريح من نطق، والبل إن داللته رمبا تكون أقوى من داللة ال معدومة جملرد عدم ظهوره صوتيا،

اليت تتعدد بتعدد  مت لتشمل مناح عدة من التأويالت،األوىل أته ميكن تفج ر بنية الص انحيتني،

مرجعيات الثقافية للقارئ، وكذا االختالف يف اإليديولوجية اليت ينطلق من خالهلا، أما الناحية 

 األخرى ، فإته حيقق للمتلقي بالغة حيتمي هبا لدواع مقامية. 

الذي طبقنا فيه و  .األساسية لبداية الفصل التطبيقي ائزالركمن  اسة تعدإن هذه الدر  

       ".خليل اجليزاوي"املستوايت التحليلية للصمت على رواية "مواقيت الصمت" للكاتب 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

الفصل الثاين: املستوايت التحليلية للصمت يف رواية 

 " مواقيت الصمت"

 ة البياض والسواد يف الروايةاملبحث األول: بالغ

 املبحث الثاين: داللة عالمات الرتقيم يف الرواية

 املبحث الثالث: داللة حمو الكتابة والفراغات يف الرواية

 



 

 

 

 خامتة
 

 

 



 

 

يف هناية املطاف خنتم حبثنا الذي عنون بسيميائية الصمت يف رواية "مواقيت الصمت" 

، وحسبنا أبهنا صور اليت مست بعض جواتبه املعرفيةلروائي "خليل اجليزاوي"، متحملني عبء الق

حماولة سعينا من خالهلا إىل لفت النظر إىل هذا احلقل املعريف، وإبراز خصوصياته الفنية اليت جتلت 

بصورة واضحة بعض الشيء، وذلك من خالل حتليلنا هلذه الدراسة احلديثة، وقد متكنا من أن 

 اها الزمة هلذا البحث، ومن أمهها:  تسجل مجلة من املالحظات والنتائج تر 

  أن السيميائيات علم يستمد أصوله ومبادئه من احلقول املعرفية كاللساتيات والفلسفة واملنطق

 والتحليل النفسي واالتثربولوجيا.

  واالجتاه الداليل، واالجتاه تواصلي،ال االجتاه: يف ثالثة اجتاهات ءالسيميا علم لورتبلقد 

 .ثقايفال

 ء العرب اسهمات واضحة يف علم العالمة، فقد وضعوا أصوال وأرسوا مفاهيم إن لعلما

اتبثقت من تصورهم للغة، وهذه األصول واملفاهيم تشبه إىل حد كب ر املفاهيم والتصورات 

 لعلم السيمياء املعاصر.

  والباعث اسات القرآتية، فالقرآن هو املوجهكاتت دراستهم التطبيقية تتمركز حول الدر ،

 قي للدرس السيميائي.احلقي

 فبقدر هذا الغياب تكون الداللة أكثر  ،إذا كان الصمت يغيب لغة الكالم وال يغيب الداللة

 تعب را وبروزا مع األسود الناطق.



 

 

  استخدام املؤلف لتقنية البياض والسواد، وتوزيعها على صفحة العمل األديب بشكل جذاب

ويف ذلك إشارة إىل أن ما بقي من فراغ والفت للنظر، حبيث أخذ البياض حيزا معتربا، 

 داخل الصفحة، ما على القارئ إال حماولة ملئه وأتويله، مستندا على مرجعيته الثقافية.

  استعمال الناص لتقنية عالمات الرتقيم بدقة وعناية فائقة، بعيدا عن اإلكثار املموج، فهي

ة النظر فيما قرأه، أو حتذره من مبثابة قوالب صامتة، حتتم على القارئ التوقف عندها، إلعاد

  مفاجآت األسطر اليت تنتظره.

  من خالل التأث ر على ذلك وإمنا يتضح للمتلقي  ،بذكر عالمات الرتقيم قومال ي كاتبالإن

 التعب ر.

 ،لتزويد املتلقي بدالالت يتم  وذلك تتيجة غلبة الفراغ الطباعي على صفحات املدوتة الروائية

وكلما أيي قارئ جديد ليملئ هذه الفراغات املسكوت ء النص، اإلحياء هبا خالل فضا

 غ ر منتهية. ذا مدلوالتالنص حيث يصبح  كلما تزيد أفاق القراءة توغال وشيوعا،عنها،  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 امللحق:
 أوال: تبذة عن حياة املؤلف " خليل اجليزاوي"

 اثتيا: قراءات تقدية حول رواية " مواقيت الصمت"

 

 



 

 

 حياة املؤلف " خليل اجليزاوي" أوال: تبذة عن

، حتصل على شهادة 16/9/1961ولد الكاتب "خليل اجليزاوي" يف مدينة طنطا مبصر، 

، عمل 1985ليساتس يف كلية اآلداب جبامعة عني الشمس سنة 

، ويشتغل حاليا مراسال صحفيا يف 1995ابلصحافة األدبية منذ 

ملعاصرين الذين هلم ، يعد من الكتاب اةجملة ديب الثقافية ابلقاهر 

مكاتة يف ساحة األدبية العربية، له عدة أعمال فنية تراوحت بني 

أحالم  ،2000القصة والرواية، من بينها: "يوميات مدارس البنات/رواية/ 

 أوالد ،2001قصص/ اخلالص/ تشيد ،2007رواية/ الصمت/ مواقيت ،2003العايشة/رواية/

 .1 2004األفاعي/قصص/

من املسابقات والدورايت الثقافية املصرية والعربية، وحتصل فيها على  وقد شارك يف عديد

من مسابقة اندي القصة  عديد من اجلوائز واألومسة عرفاان وتقديرا ألعماله الفنية: كاجلائزة األوىل

عن رواية "يوميات مدارس البنات"، إضافة إىل اجلائزة األوىل يف مسابقة اندي القصة  1999للرواية 

عن قصة "تشيد اخلالص"، وحتصل على عديد من الشهادات التقديرية يف   1999القص رة للقصة 

كافة أحناء الوطن العريب ومن أمهها: شهادة تقدير من مؤسسة الصدى للصحافة يف اإلمارات 

 .2005العربية املتحدة، لدورة اغناء القصة والرواية العربية سنة 
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نبية، كاالجنليزية والفرتسية، وقد كتبت عن وترمجت أعماله القصصية إىل عدة لغات أج

رواايته وقصصه أكثر من مخسني مقالة ودراسة تقدية، تشرت معظمها يف الصحف واجملاالت 

  .1األدبية، وأذيعت برامج إذاعية وتلفزيوتية، ابإلضافة إىل أبواب من الرسائل والكتب اجلامعية

 اثتيا: قراءات تقدية حول رواية " مواقيت الصمت"

رواية "مواقيت الصمت"  أبن" مصطفى عطية" يؤكد الدكتور

وتعري الواقع ، متجذرةتفّجر عدة قضااي " اجليزاويخليل "للروائي 

فال الشوارع، والعامل قضااي العزلة، واالغرتاب االجتماعي، وأطاملصري، ك

 ولني الكبار. ؤ للمس السري

عامل إتنا تلهث وراء أسطرها، وحنن تنتقل من  >>حيث يقول: 

، "هند"، وابنته "الصياد األب منصور"آلخر، من عامل أبطال الرواية 

، وشخصيات عديدة تواجهنا وحنن تغوص يف أعماق هؤالء، إىل عامل أطفال "سعيد"وحبيبها 

حكاية، وخلف كل حكاية جواتب من جترب من هؤالء و خلف كل شخصية  ،الشوارع واملشردين

 ،وتفاجأ يف خضم األحداث، وتنوّع الشخصياتلواقع املستبد، أمام ا اإلتسان، وضعفه واستكاتته

 -الوهلة األوىل منذ -ن السارد ممسك بكل اخليوط، حيركها وفق منظومة سردية تبدو للمتلقي أب

.2<<بينها فيماتشابك ت اليت سرعان ما يكتشف أن هناك عشرات اخلطوطلكن ، و متناسقةغ ر 
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قراته، وذلك من خالل مزجه بني الواقع واملتخيل يف وهنا يظهر مقام املؤلف ومتيزه بني أ 

إن صح -الرواية، والكيفية اليت  تدور فيها عناصرها من )شخصيات/زمان/مكان(، إذ جندها 

ختلو من التفكك والتشتت يف تركيبها السردي، والقارئ يستطيع احلكم على هذا الرأي  -التعب ر

 ة. الذي أصدره الدكتور حممد عطية، ويساتده بشد

هو  ،عنوان رواية "مواقيت الصمت"إن  >>ويقول أيضا الدكتور "سامي سليمان":  

وقد ال تقف عنده كث رًا وحنن تقلب صفحة الغالف، لكننا سرعان ما  ،عنوان ال يث ر التساؤل

تعود إليه متعجبني، حني تتعمق يف قراءة أحداث الرواية، وتعيش مع شخصياهتا، وتكتشف أهنا 

لصمت، وإمنا أزمنة البوح، فالكل يفضي، والكل يتحدث، والبوح ميتد صفحات ليست أزمنة ا
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 هوري يبعث صداه املتنقل، إىل كل الناس لينصتوا إليه.بصوت ج هم اآلن يتكلمون،
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  التلخيص

إن الصمت املذكور يف النص الروائي الذي بني أيدينا، هو عبارة عن دراسة هندف من  

ورائها إىل كشف جاتب جديد من الرواية جماله خارج اللغة، وقد تناولنا مفهوم اللغوي للصمت 

مبعىن تناولوه  عند العرب فقداالصطالح  ، أما يفام اإلشارة فيهأبته تقيض الكالم واتعد الذي جتلى

ومرران  اللغة اخلفية والبديلة للغة املنطوقةهو الصمت  فإتنا جند أبنأما عند علماء الغرب  احلذف،

واليت من أمهها: مستوى البياض  ،درسنا املستوايت التحليلية للصمتإثر ذلك إىل التطبيق، ف

 رتقيم، وحمو الكتابة والفراغات. والسواد، وعالمات ال

 الصمت.، ، الدال، املدلول، الرواية: السيمياء، العالمةالكلمات املفتاحية

Résumé 

     Le silence, dans le texte narratif que nous présentons, est une 

étude qui a pour objectif de découvrir et présenter un nouvel aspect 

de la narration en dehors des limites de la langue. Afin de mieux 

représenter le silence, nous avons commencé par la recherche d’une 

conceptualisation linguistique plus fine de ce concept, considéré 

comme l’absence absolue de l’expression et de parole ainsi que des 

signes qui l’indiquent. Du point de vue terminologique, les arabes 

l’ont abordé au sens de suppression, par contre les occidentaux ont 

considéré le silence en tant qu’une langue secrète alternative à la 

langue parlante. Nous avons passé après au coté pratique, où nous 

avons étudié les différents niveaux d’analyse du silence, dont les 

plus importants sont : le niveau du blanc et noir, les signe de 

numérotation, la suppression de l’écriture et les espaces vides. 

Narration, Silence. nifiant,émiotique, Signe, Convention, SigS:  Mots clés 

 


