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ةـمقدم

أ

التـــــــــي ، والقصـــــــــة القصـــــــــیرة مـــــــــن األجنـــــــــاس األدبیـــــــــة الحدیثـــــــــة والمعاصـــــــــرةإن 
وهنـــــاك مـــــن الدارســـــین ،ألســـــباب ذاتیـــــة وموضــــوعیة،ظهــــرت فـــــي حقلنـــــا الثقــــافي العربـــــي

ـــــ ـــــد آتان ـــــأن هـــــذا الجـــــنس األدبـــــي ق ـــــاد مـــــن یـــــرى ب ، عـــــن طریـــــق وافـــــدا مـــــن الغـــــرباوالنق
مــــوروث الســــردي العربــــي المثقافــــة والــــتعلم، وهنــــاك مــــن یــــرى بأنــــه امتــــداد للالترجمــــة و

الظــــــروف العربیــــــة وهنــــــاك مــــــن یثبــــــت بــــــأن القصــــــة القصــــــیرة جــــــدا قــــــد فرضــــــتها القــــــدیم
ا...، وثقافیا، واقتصادیاماعیجتا، و المعاصرة سیاسي

ــــــــاو فــــــــي هــــــــذه الدراســــــــة،  ــــــــىركزن ــــــــرأس "العنــــــــوان"عل ــــــــة ال ، مــــــــا دام هــــــــو بمثاب
للجســــــد، فالعنــــــاوین ذات وظــــــائف رمزیــــــة مشــــــفرة و مســــــننة بنظــــــام عالمــــــاتي، دال علــــــى 
عــــــــالم مــــــــن اإلحــــــــاالت، و أول المراحــــــــل التــــــــي یتأملهــــــــا الباحــــــــث الســــــــیمیولوجي، قصــــــــد 
ــــــوان  ــــــة، فــــــإذا كــــــان العن ــــــة و مقاصــــــده التداولی ــــــه الداللی ــــــنص و منطوقات ــــــات ال كشــــــف بنی

بیعـــــــة الـــــــنص و یحـــــــدد نـــــــوع القـــــــراءات المناســـــــبة لـــــــه، فهـــــــو أیضـــــــا یعلـــــــن عـــــــن ُیَعـــــــیِّن ط
مقصـــــدیة و نوایـــــا المبـــــدع و مرامیـــــه اإلیدیولوجیـــــة، فـــــالعنوان هـــــو المحـــــور العـــــام للـــــنص، 

: ســـــیمیائیة العنـــــوان فـــــي المجموعـــــة و مـــــن هـــــذا المنظـــــور جـــــاء هـــــذا البحـــــث موســـــوما ب
.القصصیة "من قاع النسیان"

ـــــب ـــــه نجی ـــــقعـــــن األســـــئلةو مـــــن خالل و التحلیـــــل االســـــتقراءالملحـــــة عـــــن طری
ما دعانا إلى طرح مجموعة من األسئلة: و هذا لعناوین المجموعة القصصیة، 

تتمثل ماهیة العنوان؟فیم-
كیف تجلت سیمیائیة العنوان في المجموعة القصصیة "من قاع النسیان"؟-
ظائفها؟ما أنواع العناوین الواردة في هذه المجموعة؟ و ماهي و -
أین تكمن جمالیات العناوین ؟ -
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ب

مــــــــا هــــــــي الــــــــدالالت و اإلیحــــــــاءات التــــــــي تطرحهــــــــا المجموعــــــــة القصصــــــــیة مــــــــن -
خالل العناوین الواردة؟

دافعـــــا كبیـــــرا لـــــي للمضـــــي قـــــدما فـــــي هـــــذا البحـــــث، فمتعـــــة التســـــاؤالتو قـــــد كانـــــت هـــــذه
البحث هي الغموض، هذا إلى جانب دوافع أخرى كان منها: 

أهمیة الموضوع.-
الرغبـــــة فـــــي دراســـــة ســـــیمیائیة العنـــــوان و اكتشـــــاف مكـــــامن المجموعـــــة القصصـــــیة -

من خالل العناوین.
ــــاوین فــــي المجموعــــة القصصــــیة- ــــان العن ــــاع النســــیان" و التــــي اكتســــت طغی "مــــن ق

من الغموض.انوع
الرغبة في اكتشاف نوع الدراسة الخاصة بسیمیائیة العنوان.-

فقـــــد طغـــــى المـــــنهج الســـــیمیائي علـــــى البحـــــث، ،و لمـــــا كانـــــت الدراســـــة ســـــیمیائیة
هـــــــــذا فـــــــــق مـــــــــع طبیعـــــــــة ســـــــــیما فـــــــــي الجانـــــــــب التطبیقـــــــــي، ألنـــــــــه األنســـــــــب و الـــــــــذي یتوا

الموضوع، باإلضافة إلى الوصف و التحلیل.

و قــــــد اشــــــتمل هــــــذا البحــــــث علــــــى مقدمــــــة، و فصــــــلین: األول نظــــــري و الثـــــــاني 
تطبیقي، ثم خاتمة و ملحق.

تناولنــــا فیــــه مفهــــوم العنــــوان، ، ن: ماهیــــة العنــــوان و جمالیتــــهالفصــــل األول بعنــــواجــــاء 
.ئفه، إلى جمالیتهأهمیته، أنواعه، وظا

ـــــاني أمـــــا  ـــــي المجموعـــــة عنـــــوانالـــــذي جـــــاء تحـــــت الفصـــــل الث ـــــوان ف : ســـــیمیائیة العن
ــــه بدراســــة المســــتوى الصــــوتي، المســــتوى ، "مــــن قــــاع النســــیان"القصصــــیة ــــد قمنــــا فی فق

ــــــى اســــــتخراج العنــــــاوین  ــــــداللي، باإلضــــــافة إل الصــــــرفي، المســــــتوى التركیبــــــي، المســــــتوى ال
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، كمــــــــا تطرقنــــــــا إلــــــــى و الوضــــــــائف التــــــــي أدتهــــــــا العنــــــــاوین فــــــــي المجموعــــــــة القصصــــــــیة
جمالیة العناوین.

وصــــــل إلیهــــــا فــــــي هــــــذه و أنهینــــــا بحثنــــــا هــــــذا بخاتمــــــة استخلصــــــنا فیهــــــا أهــــــم النتــــــائج المت
الدراسة.

و من أهم المصادر و المراجع التي اعتمدنا علیها: 

.بسام موسى قطوس، سیمیاء العنوان-
.ةعبد القادر رحیم ، علم العنونة دراسة تطبیقی-
.، العنوان و سیمیوطیقا االتصال األدبيرمحمد فكري الجزا-
.من النص إلى المناصبلعابد، عتبات جیرار جینیتعبد الحق -

أهمهــــــا: و قــــــد جابهتنــــــا أثنــــــاء إنجــــــاز هــــــذا البحــــــث جملــــــة مــــــن الصــــــعوبات نــــــذكر
بـــــــاره المـــــــنهج الســـــــیمیائي باعتضـــــــیق الوقـــــــت الـــــــذي كـــــــان هاجســـــــا، و صـــــــعوبة تطبیـــــــق 

.منهجا من المناهج الحدیثة و المعاصرة

ــــــر ــــــي األخی ــــــانال یســــــعني إال أن أو ف ــــــل شــــــكري و امتن ــــــدم جزی ــــــى أســــــتاذي ي ق إل
مــــا أوتــــي مــــن علــــم، و لــــم بكــــلســــاعدنيتحمــــل معــــي أعبــــاء البحــــث والمشــــرف، الــــذي

و رحابــــــــة بطیبتــــــــه لــــــــه، معترفــــــــةً ل علــــــــّي ال بالوقــــــــت و ال بالجهــــــــد و ال بــــــــالمراجعیبخــــــــ
صدره.



الفصل األول
العنوان:ماهیة

:مفهوم العنوان_

لغة -

ااصطالح-

أهمیة العنوان_

أنواع العنوان _

وظائف العنوان_

جمالیات العنوان:_ 

التناص-

االنزیاح-
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:"définition du titreمفهوم العنوان "أوال: 
وان فـــــــي النصـــــــوص األدبیـــــــة، لقـــــــد اهـــــــتم علـــــــم الســـــــیمیاء اهتمامـــــــا واســـــــعا بـــــــالعن

ــــاره ــــنصإجرائیــــةعالمــــة «باعتب ــــة ال ــــه،ناجحــــة فــــي مقارب ــــة اســــتقرائه وتأویل ذ إ1»بغی
واســـــع فـــــي مـــــن حیـــــث أنـــــه یضـــــم الـــــنص ال«یعـــــد ســـــمة العمـــــل الفنـــــي أو األدبـــــي األول، 

أنــــــه یشـــــكل نقطـــــة مركزیـــــة، أو لحظـــــة تأســــــیس لـــــة اختـــــزال وكمـــــون كبیـــــرین، فالشـــــكحا
ــــتم منهــــا العبــــور  ــــىبكــــر، ی ــــنصإل ــــى هــــذا .2»ال ــــى ســــنعرج األســــاسوعل مفهــــوم العل

:اللغوي واالصطالحي للعنوان
العنوان: لغة:-أ

فـــــي جـــــعه یر تعریـــــف العنـــــوان فـــــي المعـــــاجم اللغویـــــة ، فإننـــــا نجـــــدبحثنـــــا فـــــيإذا 
مادتین مختلفتین هما : ''عنن" و"عنا" :إلىلسان العرب 

ــــ«: )نَ نَ َعــــ(المــــادة األولــــى -1 ــــالشــــيء یَ نَّ َع ــــ، ویَ نُّ ِع ــــنُّ ُع ــــنُ ا وعُ َن◌ً نَ َع ــــا: ظَ وًن رَ َه
.َض : اعترض وعرَ نَّ ا واعتَ ونً نُ ا وعُ نعَ نُّ عُ ویَ نُّ عِ یَ نَّ أمامك ، وعَ 

ْضـــــــُتُه لـــــــه و صـــــــرفته إلیـــــــه، و َعـــــــنَّ الكتَـــــــاَب أْعَنْنتُـــــــُه لكـــــــذا، أي عرَّ وعننـــــــت الكتـــــــاب و 
َیُعنُّــــــــــــُه َعنــــــــــــا و َعنَّنــــــــــــه كَعْنَوَنــــــــــــه، و َعْنَوْنتُــــــــــــُه و َعَلْوَنــــــــــــْه بمعنــــــــــــى واحــــــــــــد، مشــــــــــــتق 

ــــاني: عَ مــــن المعنــــى،  ــــنَّ وقــــال اللحی ــــنِ عْ الكتــــاب تَ تُ ْن ــــیْ نَّ وعَ ایًن ــــنِ عْ تَ هُ ُت ــــنْ وَ نْ إذا عَ ةً َی ــــدلو هُ َت اأب
ــــــوَ نْ ء، وســــــمي عُ مــــــن إحــــــدى النونــــــات یــــــا وأصــــــله الكتــــــاب مــــــن ناحیتــــــهنُّ ُعــــــا ألنــــــه یَ اًن

لــــــوان الكتــــــاب جعــــــل ، فلمــــــا كثــــــرت النونــــــات قلبــــــت إحــــــداها واوا، ومــــــن قــــــال عُ انٌ عنَّــــــ
ـــــــون الًمـــــــ ـــــــال للرجـــــــل الـــــــذي یُ الن وال ُض رِّ َعـــــــا، ألنـــــــه أخـــــــف وأظهـــــــر مـــــــن النـــــــون، ویق

ا لحاجته وأنشد :انً وَ : قد جعل كذا وكذا عنْ حُ رِّ صَ یُ 

، الســـــــیمیاء مــــــام ســـــــالم" نجیــــــب الكیالنـــــــي أنموذجــــــاحالســــــیمیائي للبنـــــــى الســــــردیة روایـــــــة "بلقاســــــم دفــــــة، التحلیـــــــل -1
.34، ص2002فریل أبسكرة، -لثاني، جامعة محمد خیضردبي، الملتقى الوطني اوالنص األ

.43، ص2002، 1، عمان، األردن، طبسام موسى قطوس، سیمیاء العنوان، وزارة الثقافةینظر-2
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واهیا.الدَّ ا صمعاء تحكيهَ فِ وْ وفي جَ ا بعض لحنها  هَ انِ وَ نْ رف في عُ تعو 

األثر.انُ وَ نْ وقال ابن بري : والعُ 

ب : رِّ ضَ ار بن المُ وقال سوَّ 

اانً وَ نْ عُ تَ یْ فَ خْ بها          جعلتها للتي أَ تُ حْ نَ وحاجة دون أخرى قد سَ 

بــــن لــــه كمــــا قــــال حســــانانٌ وَ ْنــــغیــــره فهــــو عُ ظهــــره علــــىبشــــيء تُ تَ لْ لَ دْ تَ قــــال وكلمــــا اْســــ
ثابت یرثي عثمان رضي اهللا عنه : 

اانً ءَ رْ ا وقُ یحً بِ سْ اللیل تَ عُ طِّ قَ یُ ود به          جُ السُّ انُ وَ نْ عُ طَ مَ شْ وا بأَ حُّ ضَ 

ـــــــث: العُ  ـــــــال اللی ـــــــق ـــــــدة والعُ انُ وَ ْل ـــــــر جی ـــــــوان غی ـــــــي العن ـــــــلغـــــــة ف ـــــــوان بالضَّ ، هـــــــي اللغـــــــة مِّ ن
ال أبو داود الرواسي :وق،الفصیحة

1.»ابِ هَ ن الدُّ رَ ، أو قَ اقَ وَ أُ نِ طْ بَ بِ ابَ الكتَ انِ وَ نْ عُ كَ لُ لَ لمن طَ 

ـــــــنَ نَ َعـــــــ«وفـــــــي المعجـــــــم الوســـــــیط :  ها: المـــــــرأة شـــــــعرَ وه،: الكتـــــــاب: كتـــــــب عنواَن
.2»اانً نَ عِ لٍّ كُ : جعل لِ أو اللجامَ والفرَس بعضه ببعضٍ تْ لَ كَّ شَ 

ـــــاموس محـــــیط المحـــــیط: ـــــابنَ نَّ َعـــــ«ف أمـــــا فـــــي ق ـــــوَ نْ عَ ایًنـــــنِ عْ تَ الكت ، ویقولـــــون هُ َن
،ااًنــــاللجــــام جعــــل لــــه عنَ نَ نَّ النونــــات یــــاء، وَعــــإحــــدىفیبــــدلون مــــن یــــت الكتــــاب تعنینــــةً عنّ 

ـــــ، وعَ نَّ عـــــن امرأتـــــه بصـــــیغة المجهـــــول بمعنـــــى ُعـــــنَ وعـــــنِّ  ـــــهُ اَن ـــــنَ وعِ ةً معانَّ ا عارضـــــه ... اًن
أي .هـــــــيال أدري مـــــــاةً نَّـــــــ، وأعننــــــت بعُ إلیـــــــههُ فَ رِ وَصـــــــهُ َلـــــــهُ َضــــــرَّ كـــــــذا عَ الكتـــــــاب لعــــــنَّ ا

.3»ا ظهر أمامه واعترضانً نَ تِ له الشيء اعْ تعرضت لشيء ال أعرفه، واعتنَّ 

منظــــــور األفریقــــــي المصـــــــري، لســــــان العــــــرب، دار صـــــــادر، نالفضــــــل جمــــــال الـــــــدین محمــــــد بــــــن مكـــــــرم بــــــبــــــو أ-1
.294ـ 290، ص1994، 3، [عنن] ، ط13، مجن، لبناتبیرو 

ـــــــــــة اإلإ-2 ـــــــــــراهیم مصـــــــــــطفى وآخـــــــــــرون، المعجـــــــــــم الوســـــــــــیط، المكتب ـــــــــــا1ســـــــــــالمیة، جب ، 1972، ، اســـــــــــتانبول، تركی
.632ص

.639، ص1998، 2بطرس البستاني، محیط المحیط، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، [عنن] ، ط -3
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ــــــادة الثانیــــــة : -2 ــــــا) : الم ــــــعَ «(عن ــــــ: نَ وَ ْن ــــــة، وعنواًن ــــــاب عنون ــــــهالكت ــــــب عنوان ا: كت
.لكتاببه على غیره، ومنه عنوان ایستدلُّ نوان ماوالعِ 

فالن للحق، وفي التنزیل العزیز: ا، یقال: عنَ وذلَّ عَ ا: خضَ عنواعن

وصــــار أســــیرا ... والشــــيء ،"لمــــا ظلَ َمــــالقیــــوم وقــــد خــــاب مــــن حَ للحــــيِّ وهُ ُجــــالوُ تِ َنــــوعَ "
.انٍ (ج) عوَ ه یَ انِ اة، وهي عَ نَ (ج) عُ انٍ ا فهو عَ رً سْ : أخذه قَ ةً وَ نْ عَ 

ر عَ ىن(عَ  ھ األم يء لَ زَ ا: نَیًنْ ) ب ره وظْ وأَ اهُ دَ ْبأَ ، والش ذا، عَ بھ : ةً ایَنَ ا، وعِ یًنْ البقول ك
أراده وقصده.

ــــواألَ  ــــأهَ ةً اَیــــنَ ا، وعِ یَّــــنِ عُ االًنــــفُ رُ ْم مــــا ســــن إســــالم المــــرء تــــرك " مــــن ح، وفــــي الحــــدیث هُ مَّ
.1»ال یعنیه

:أما في االصطالح-ب

اد داللیـــــة، وأخـــــرى رمزیـــــة تغـــــري أبعـــــونظـــــام ســـــیمیائي ذ«فإننـــــا نجـــــد أن العنـــــوان 
نــــــا فقــــــد أولــــــى البحــــــث هالرامــــــزة، ومــــــن شــــــفرتهفــــــك محاولــــــة الباحــــــث بتتبــــــع دالالتــــــه، و

وقـــــــد ظهـــــــرت بحـــــــوث ،نص األدبـــــــيالـــــــلدراســـــــة العنـــــــوان فـــــــي جـــــــل عنایتـــــــه الســـــــیمیائي 
ــــــه ــــــالعنوان وتحلیل ــــــي هــــــذا المجــــــال اهتمــــــت ب ــــــرة ف مــــــن عــــــدة ودراســــــات ســــــیمیائیة كثی

ان هــــــو أول عتبــــــة یمكــــــن أن یطأهــــــا الباحــــــث الســــــیمیائي قصــــــد ن العنــــــو ألأوجــــــه، وذلــــــك 
.2»استنطاقها واستقرائها

Jaques)ونتــــاي فیــــذهب جــــاك و  Fontanille) العنــــوان مــــع عالمــــات «إلــــى أن
مــــوازنــــص الف وهــــوغــــأخــــرى هــــو مــــن األقســــام النــــادرة فــــي الــــنص التــــي تظهــــر علــــى ال

.3»له

.633ابن منظور، لسان العرب، [عنا]، ص-1
.33بسام موسى قطوس، (م . س)، ص-2
.41، ص2010، 1، طریاو ، دار التكوین، دمشق، سةعبد القادر رحیم ، علم العنونة دراسة تطبیقی-3
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فعنـــــوان أي عمـــــل «:یعرفـــــه قـــــائاليرمـــــانإبـــــراهیمنجـــــد و نقـــــال عـــــن محمـــــد كعـــــوان،
الكلمــــات ووتحــــوي معــــان شــــاملة، وهــــفنــــي هــــو داللــــة كلیــــة تنطــــوي علــــى أبعــــاد عمیقــــة،
ـــــــذي والتـــــــي تختصـــــــر التفاصـــــــیل وتجمـــــــع األشـــــــتات، هـــــــ البدایـــــــة والنهایـــــــة، والجـــــــوهر ال

.1»تدور في مداراته عناصر القصیدة

ألفكـــــــارهامـــــــل هـــــــو حف،فـــــــالعنوان یحمـــــــل فـــــــي طیاتـــــــه اختصـــــــار مضـــــــمون الـــــــنص
ــــذا یعرفــــه «بشــــكل مختــــزل،  ــــا، ول ــــة نصــــا أو عمــــال فنی وهــــو مقطــــع لغــــوي أقــــل مــــن الجمل

)الیوهـــــوك  Leo-Hoel أن العنـــــوان مجموعـــــة مـــــن إلـــــىیفیـــــا ذاهبـــــا ظتعریفـــــا و (
علــــــــى التــــــــي یمكــــــــن أن تــــــــدرج ( كلمــــــــات، مفــــــــردات، جمــــــــل....)اللســــــــانیةالعالمــــــــات 

.2»هور المقصود بالقراءةرأس نص لتحدده وتدل على محتواه وتغري الجم

فـــــــالعنوان ،وٕاغـــــــرائهمأي أن العنـــــــوان هنـــــــا یكـــــــون عنصـــــــرا مهمـــــــا فـــــــي اســـــــتقطاب القـــــــراء 
رامــــــز، وعالمــــــات إیحائیــــــة شــــــدیدة التنــــــوع، فهــــــو نظــــــام داللــــــي ،ذو حمــــــوالت داللیــــــة«

یعـــــد نصـــــا مختـــــزال إذ، 3»الســـــطحیة ومســـــتواه العمیـــــق مثلـــــه مثـــــل الـــــنص تمامـــــاتـــــهلـــــه بنی
وتســــــمیة المولــــــود ،حــــــد وجــــــود شــــــبه كبیــــــر بــــــین العنــــــوانأیخفــــــى علــــــى وال «ومختصــــــرا، 

ــــــد، ــــــي الجماعــــــة، و كــــــذلكالجدی ــــــل و اندماجــــــه ف الحــــــالفالتســــــمیة تؤســــــس لنســــــب الطف
واإلیــــــــــدیولوجيوالثقــــــــــافي األدبــــــــــيللعنــــــــــوان الــــــــــذي یؤســــــــــس النتمــــــــــاء الــــــــــنص بالنســــــــــبة

.4»والحضاري

ــــنص فــــي دیــــوان البــــرزخ والســــكین للشــــاعر عبــــد اهللا-1 حمــــادي، منشــــورات النــــادي األدبــــي،  محمــــد كعــــوان، ســــلطة ال
.274، ص2001، 1قسنطینة ، الجزائر، ط 

مجـــــدالوي، عمـــــان، داراســـــم محمـــــد جاســـــم، جمالیـــــات العنـــــوان مقاربـــــة فـــــي خطـــــاب محمـــــود درویـــــش الشـــــعري،ج-2
.13، ص2014-2013، 1األردن، ط

.37بسام موسى قطوس، (م . س)، ص-3
الطیـــــب بودربالـــــة، قـــــراءة فــــــي كتـــــاب ســـــیمیاء العنــــــوان للـــــدكتور بســـــام قطــــــوس الســـــیمیاء والـــــنص األدبي،الملتقــــــى -4

.25، ص2002السیمیاء والنص األدبي، جامعة محمد خیضر بسكرة، أفریل الوطني الثاني 
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: هــــــو اســــــم ف تمامــــــاالعنــــــوان معــــــرو «یقــــــول جیــــــرار جینیــــــت: االتجــــــاهفــــــي هــــــذا و 
دون الخــــوف مــــن الوقــــوع فــــي الكتــــاب، بــــل یفیــــد فــــي تســــمیته أي تعیینــــه قــــدر المســــتطاع 

و إنــــــــه إضــــــــاءة بارعــــــــةیة،لنصــــــــالمــــــــدخل الرئیســــــــي للعمــــــــارة ا«فهــــــــو، 1»االلتبــــــــاس
فـــــالعنوان یعلــــــن عــــــن غامضـــــة باعتبــــــاره ســـــؤاال إشــــــكالیا، یتكفـــــل الــــــنص باإلجابـــــة عنــــــه،

ــــن عــــ ــــه إالــــنص، القــــراءة التــــي یتطلبهــــا هــــذا أنــــواعن طبیعــــة الــــنص، ومــــن ثمــــة یعل ن
إلــــــىیمكــــــن الــــــدخولومــــــن دونــــــه ال،الــــــنصإلــــــى مــــــن خاللــــــه لفالبهـــــو الــــــذي نــــــد

ــــــوج  ــــــنص لغموضــــــه وتشــــــابكه، ولتــــــتم عملیــــــة الول ــــــىحجــــــرة ال النصــــــیة، والتقــــــرب مــــــن إل
ف2»حجراتهــــــا، ومالمســــــة اتجاهاتهــــــا وحركتهــــــا فــــــي ثنایــــــا النســــــیج النصــــــي ومتطلباتــــــه

ـــــیس « ـــــنص ل ـــــاال ـــــتج مـــــا،إعالن ـــــنص لمن ـــــة ال ـــــا لعائدی ـــــربط محقق ـــــیس ورقـــــة ملصـــــقة ت و ل
ـــــــارئ  ـــــــل هـــــــو اســـــــتدعاء الق ـــــــه، ب ـــــــنص و كاتب ـــــــین ال ـــــــىب ـــــــةإل ـــــــنص، وٕاذاب ال

ن لــــــه طاقــــــة توجیهیــــــة هائلــــــة، فهــــــو یجســــــد ســــــلطة الــــــنص إعناقیــــــد المعنــــــى بــــــین یدیــــــه، 
هــــــــو یحمــــــــل طاقــــــــات العنــــــــوان یحمــــــــل معنــــــــى الــــــــنص فأنأي ،3»اإلعالمیــــــــةوواجهتــــــــه 

هائلة للتوجیه .

ــــورد "فــــي حــــی ــــه باتكائهــــا ن ت ــــا ل ــــوان تعریف ــــي دراســــتها حــــول العن بشــــرى البســــتاني" ف
ف بتلــــــــك الهویــــــــة وتحــــــــدد رســــــــالة لغویــــــــة تعــــــــرّ «، حیــــــــث تــــــــرى بأنــــــــه: وظائفــــــــه علــــــــى 

ــــــارئ  ــــــه إلیهــــــامضــــــمونها، وتجــــــذب الق ــــــى ر ، وهــــــو الظــــــاهلقراءتهــــــاوتغری ــــــدل عل ــــــذي ی ال
.4»باطن النص ومحتواه

.106، ص2007، دار التكوین، دمشق، سوریاخالد حسین، في نظریة العنوان،-1
نعیمــــــة سعدیة،إســــــتراتیجیة الــــــنص المصــــــاحب فــــــي الروایــــــة الجزائریــــــة "روایــــــة الــــــولي الطــــــاهر یعــــــود إلــــــى مقامــــــه -2

، 5ع، قســـــــم األدب العربــــــــي، جامعـــــــة محمـــــــد خیضـــــــر بســـــــكرةمجلـــــــة المخبـــــــر،الزكـــــــي" للطـــــــاهر وطـــــــار أنموذجـــــــا، 
.232، ص2009

.173، ص1997، 1رام اهللا، فلسطین ، طعلي جعفر العالق، الشعر والتلقي ، دار الشروق،-3
.34(م . س)، صعبد القادر رحیم،-4
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تســــــویق، فــــــي حالــــــة كرســــــالة ســــــننیة «" یحــــــدد العنــــــوان كمــــــا نجــــــد "دوشـــــــي
تتقــــــــاطع األدبیــــــــة تقــــــــاء ملفــــــــوظ روائــــــــي بملفــــــــوظ إشــــــــهاري، وفیــــــــه أساســــــــاینــــــــتج عــــــــن ال

ـــــــتكلم ـــــــه ی ـــــــة، إن ـــــــارة الخطـــــــاب االجتمـــــــاعي، /واالجتماعی ـــــــي عب ـــــــي ف ـــــــر األدب یحكـــــــي األث
.1»ولكن الخطاب االجتماعي في عبارة روائیة

فهــــــو لقــــــاء مــــــادي( فیزیقــــــي) محســــــوس، «إن العنــــــوان ظــــــاهر وبــــــارز ومعتــــــرض 
ــــــرض ویظهــــــر ویبــــــرز  ــــــب، فكــــــأن العنــــــوان یعت ــــــب / أو للقــــــارئ بالكات ــــــارئ والكات ــــــین الق ب

عـــــــن عبـــــــارة «" أن العنـــــــاوین ث، وهنـــــــا یـــــــرى " بـــــــار 2»أمـــــــام القـــــــارئ معلنـــــــا عـــــــن نفســـــــه
یــــــــــــة واجتماعیــــــــــــة القل فــــــــــــي طیاتهــــــــــــا قیمــــــــــــا أخأنظمــــــــــــة داللیــــــــــــة، ســــــــــــیمیولوجیة تحمــــــــــــ

.3»وأیدیولوجیة...
العنـــــــوان هـــــــو العتبـــــــة الرئیســـــــیة، التـــــــي تفـــــــرض علـــــــى المتلقـــــــي أن یتفحصـــــــها و 

ویســـــتنطقها، قبـــــل الولـــــوج إلـــــى أعمـــــاق أي نـــــص، وهـــــو العنصـــــر األكثـــــر أهمیـــــة بالنســـــبة 
نـــــــوان هـــــــو العُ «" األندلســـــــي فـــــــي مخصصـــــــه: ابـــــــن ســـــــیده"إلـــــــى الكاتـــــــب، بحیـــــــث یقـــــــول 

، والعنصـــــر البـــــارز ، أي عالمتـــــه، والمـــــدخل إلـــــى رحابـــــهســـــمة الكتـــــابنـــــوان والعنیـــــان العِ 
ــــه ــــد الغربــــي " میشــــال هاوســــر، وی4»فی ــــاك «" : قــــول الناق ــــل الــــنص هن العنــــوان، وبعــــد قب

تشــــــكیل العنــــــوان فــــــي أي نــــــص ف، 5»ىا فهــــــو المفتــــــتح والمنتهــــــإذً الــــــنص یبقــــــى العنــــــوان،
ـــــرتبط بمـــــتن الـــــنص أیَّ ال مـــــن النصـــــوص  ـــــه إمـــــا ارتبـــــاط، بـــــل یكـــــون اعتباطیـــــا، ولكنـــــه ی ن

ــــد ا-1 ــــاص)، الــــدار اللحــــقعب ــــى المن ــــنص إل ــــت مــــن ال ــــرار جینی ــــد، عتبــــات ( جی ــــروت، لبنــــان، طبلعاب ــــة ، بی ، 1عربی
.68-67، ص2008

.31بسام موسى قطوس، (م . س)، ص-2
.37المرجع نفسه، ص -3
.المرجع نفسه-4
.مرجع نفسهال-5
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إن العنــــوان یمــــدنا بــــزاد ثمــــین لتفكیـــــك «فتــــاح: ء ال یتجــــزأ مــــن المــــتن، یقــــول محمـــــد مجــــز 
.1»النص ودراسته

Leo)إال أن لیوهــــوك ،ورغــــم مــــا أوردنــــاه مــــن تعــــاریف للعنــــوان Hoek) یــــرى
.2»من الصعب وضع تعریف محدد للعنوان نظرا الستعماله في معان عدة«بأنه 

ــــــــالقراءة الفاح ــــــــوان بوصــــــــفف ــــــــة، «ه صــــــــة للعن ــــــــة مختزل ــــــــداخلي بنی واالســــــــتقرار ال
ـــــة، ربمـــــا ال یمكللوظـــــائف ـــــي یؤدیهـــــا فـــــي الروای ـــــوانالت ـــــة العن ـــــا بســـــهولة مـــــن فهـــــم دالل نن

قــــــــراءة الـــــــنص األكبـــــــر ومحاولــــــــة إلـــــــىعـــــــودة لوحســـــــم مغـــــــزاه، بــــــــل البـــــــد أحیانـــــــا مــــــــن ا
إلــــــىك شــــــیفرته، والعــــــودةمفاوضـــــته أو مناقشــــــته أو الحــــــوار معـــــه، لالقتــــــراب مــــــن فـــــ

ن ومفاوضــــــته فــــــي ضــــــوء مــــــا تحصــــــل لنــــــا مــــــ،العنــــــوان مــــــن ثمــــــة لمســــــائلته هــــــو اآلخــــــر
.3»معرفة النص

ــــوان، ولفــــك شــــفراته ال بــــد  مــــن أي نجــــد فــــي بعــــض األحیــــان صــــعوبة فــــي فهــــم العن
خذ هنا على سبیل المثال الروایة.ونأ،الرجوع إلى النص وقراءته

:أهمیة العنوان ثانیا: 
ـــــوان مـــــن لقـــــد عـــــدَّ  ـــــي یرتكـــــز علیهـــــا العن ـــــداعأهـــــم األســـــس الت ـــــذلك اإلب ـــــي، ل األدب

التفـــــنن فـــــي تقدیمـــــه للمتلقـــــيإلـــــىكـــــل هـــــذا دفـــــع «لـــــه المؤلفـــــون بالعنایـــــة واالهتمـــــام، تناو 
، الفكـــــري، وحـــــافزا للبحـــــث فـــــي أغـــــوار هـــــذا العمـــــل إلهامـــــهحتـــــى یكـــــون مصـــــدر 

وحاجیــــــات الســــــاحة األدبیــــــة، فــــــالعنوان ،نفســــــهمــــــع مراعــــــاة أذواق الجمهــــــور فــــــي الوقــــــت
ــــاه المتلقــــي لرســــالته، وهــــ ــــت انتب ــــارزا فــــي لف ــــى دالالت ویلعــــب دورا ب ــــوح عل العنــــوان المفت

نــــــه یــــــؤدي دور إى المثقفــــــین، فحســــــب الدراســــــات النقدیــــــة الحدیثــــــة فؤَ رُ ِلــــــهالمیــــــة متعــــــددة 

semat an interetional journalبخولة عز الدین، عتبات النص األدبي مقاربة سیمیائیة، -1

114-103،1:N،semat 2013105، جامعة البحرین، ص.
.44عبد القادر رحیم، (م . س)، ص-2
.43بسام موسى، (م . س)، ص-3
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وازي، مــــــالــــــنص الإلیهــــــا، فهــــــو مــــــن أهــــــم العناصــــــر التــــــي یســــــتند 1»ضالمنبــــــه والمحــــــر 
وفضــــــاءه الرمــــــزي ر الــــــنصبمثابــــــة عتبــــــة تحــــــیط بــــــالنص، عبرهــــــا نقــــــتحم أغــــــوا«وهــــــو 

.2»والداللي
ــــه مــــرآةالعنوان فــــي الحقیقــــة فــــ مصــــغرة لكــــل ذلــــك النســــیج النصــــي، وهــــذا یعنــــي أن

ـــــاره نظامـــــا  ـــــي تشـــــكل قـــــوام العمـــــل الفنـــــي باعتب عالمـــــة ضـــــمن عالمـــــات أوســـــع، هـــــي الت
عــــــالج معالجــــــة أساســــــها أن داللــــــة أیــــــة عالمــــــة مرتبطــــــة ارتباطــــــا یقتضــــــي أن ی«ونســــــقا، 

هــــــذا یتطلــــــب العنــــــوان مــــــن المؤلــــــف وقتــــــا واســــــعا بو بــــــدالالت أخــــــرى.تراكمیــــــابنائیــــــا، ال 
لــــــنص مــــــن التأمــــــل والتــــــدبر، لتولیــــــده وتحویلــــــه، لیصــــــبح بنیــــــة داللیــــــة وٕاشــــــهاریة عامــــــة ل

كالثریـــــا فـــــي رأس قه الكاتـــــب علـــــى ظهـــــر روایتـــــه، أو یعلقـــــهالروائـــــي، فكـــــل عنـــــوان یلصـــــ
مـــــا لـــــه مـــــن قســـــم، یتطلـــــب جهـــــدا منـــــه، لالصـــــفحة، أو یموقعـــــه فـــــي وســـــط كـــــل فصـــــل أو 

وعلـــــى المســـــتوى عالمـــــي أوال، وعلـــــى المســـــتوى الفكـــــري ثانیـــــا، أهمیـــــة علـــــى المســـــتوى اإل
.3»الجمالي ثالثا

ذ أضــــــــحى لــــــــه الحظــــــــوة والصــــــــدارة فــــــــي نشــــــــر إ«فقــــــــد تطــــــــور مفهــــــــوم العنونــــــــة 
وتتبـــــــاین، صـــــــحف واألفـــــــالم وتســـــــویقها، وبأهـــــــداف تختلـــــــفالكتـــــــب والمجـــــــالت وال

وتركیـــــز ه، أو الســـــامع أو الشـــــاهد وجـــــذب اهتمامـــــالقـــــارئلربمـــــا كـــــان أبرزهـــــا تشـــــویق و
ــــة مــــا یتلقــــاه ــــا یســــاهم فــــي نشــــر العمــــل ،4»وعیــــه بأهمی ــــداعيفــــالعنوان هن ، وترویجــــهاإلب

إلـــــــىالقـــــــارئبیمثـــــــل علـــــــى صـــــــعید العالقـــــــة مـــــــع القـــــــارئ الـــــــدلیل الـــــــذي یفضـــــــي «فهـــــــو 
دور الثریـــــا أوالقـــــارئ، الصـــــطیادها الكاتـــــب نصـــــبالـــــنص، فیتخـــــذ دور المصـــــیدة التـــــي ی

، 2014، 2ععــــامر رضــــا، ســـــیمیاء العنــــوان فــــي شـــــعر هــــدى میقـــــاتي، مجلــــة الواحــــات، جامعـــــة میلــــة، الجزائـــــر، -1
.125ص

.46بسام موسى قطوس، (م . س)، ص-2
الملتقــــــى الــــــدولي -میاء والــــــنص األدبــــــيرحمــــــاني علــــــي، ســــــیمیائیة العنــــــوان فــــــي روایــــــات محمــــــد جبریــــــل، الســــــی-3

.296، ص2008بسكرة، نوفمبر -الخامس، جامعة محمد خیضر
، جامعـــــــة 6، عنصـــــــیرة زوزو، الفضـــــــاء النصـــــــي فـــــــي روایـــــــة "كتـــــــاب األمیـــــــر" لألعـــــــرج واســـــــیني، مجلـــــــة المخبـــــــر-4

.35، ص2010بسكرة، الجزائر، -محمد خیضر
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، یضـــــيء الطریـــــق الـــــذي ستســـــلكه القـــــراءة"العنـــــوان أنإذالتـــــي تضـــــيء دهـــــالیز الـــــنص، 
.1». القارئ في لیل النصنه العالمة التي یهتدي بها المسافرإ

ـــــد أبـــــدى علـــــم الســـــیمیاء أهمیـــــة العنـــــواو  ن فـــــي دراســـــة الـــــنص األدبـــــي، وذلـــــك ق
نبـــــالغ إذا قلنـــــا أن ولـــــن«، ا للوظـــــائف األساســـــیة التـــــي تـــــرتبط بهـــــذا األخیـــــر والقـــــارئنظـــــرً 

ـــــن ص فـــــي بعدیـــــه الـــــداللي والرمـــــزي، العنـــــوان یعتبـــــر مفتاحـــــا إجرائیـــــا فـــــي التعامـــــل مـــــع ال
ـــــــة للعنـــــــوانوب ـــــــة والداللی ـــــــة التركیبی ـــــــدارس للبنی ـــــــى یمكـــــــنتحلیـــــــل ال ـــــــي الضـــــــوء عل أن یلق
لم اس بــــه الســــیمیائي عــــجــــنص مــــن الــــداخل، فــــالعنوان لــــذلك هــــو مفتــــاح الــــنص الــــذي یالــــ

بـــــــه تفـــــــتح مغـــــــالق هـــــــو مفتـــــــاح إجرائـــــــيف،: الـــــــداللي والرمـــــــزيمســـــــتویینالالـــــــنص علـــــــى 
.به یمكن الولوج إلى عالم النص وفهم دالالته وفك شفراته، و2»النص سیمیائیا

كالن بنیــــــــة معادلیــــــــة كبــــــــرى: یشــــــــ«أن العنــــــــوان والــــــــنص البــــــــاحثینویــــــــرى أحــــــــد 
العنـــــوان الـــــنص"، أي أن العنـــــوان بنیـــــة رحمیـــــة، تولـــــد معظـــــم دالالت الـــــنص، فـــــإذا كـــــان "

د الفعلـــــــي لتشـــــــابكات الـــــــنص وأبعـــــــاده لِّـــــــوَ ن العنـــــــوان هـــــــو المُ إالـــــــنص هـــــــو المولـــــــود، فـــــــ
العنــــــــوان تمثـــــــل بحـــــــق الــــــــرحم الخصـــــــب الـــــــذي یــــــــتمخض فیـــــــه الــــــــنص یـــــــةبنالفكریـــــــة، ف

، بـــــياألدبالنســـــبة إلـــــى الســـــیمیائي یعـــــد نـــــواة أو مركـــــز للـــــنص األدبـــــي، إذ أن العنـــــوان 
.3»یمده بالمعنى النابض

العنوان اعتباطیــــــــا، وال مــــــــن قبیــــــــل بــــــــســــــــیمیاء العلــــــــم اهتمــــــــاملهــــــــذا لــــــــم یكــــــــنو 
مفتاحـــــــا أساســـــــیا یتســـــــلح بـــــــه جعلـــــــت منـــــــه 24»ضـــــــرورة كتابیـــــــة«الصـــــــدفة، بـــــــل لكونـــــــه 

وكـــــذا لكونـــــه ،د اســـــتنطاقها و تأویلهـــــا، قصـــــالمحلـــــل، للولـــــوج إلـــــى أغـــــوار الـــــنص العمیقـــــة

ــــا تــــامفــــي الیــــوم العاشــــر"" النمــــورخالــــد حســــین، ســــیمیاء العنــــوان: القــــوة والداللــــة-1 ر نموذجــــا، مجلــــة جامعــــة لزكری
.352، ص2005سوریا، -)، جامعة دمشق4+3( دمشق، ع

ـــــوطني األول، -2 ـــــى ال ـــــي، الملتق ـــــنص األدب ـــــي، الســـــیمیاء وال ـــــنص األدب ـــــي ال ـــــوان ف ـــــم الســـــیمیاء والعن ـــــة، عل بلقاســـــم دف
.39-38ص،2000نوفمبر بسكرة،-جامعة محمد خیضر

.41، ص(م . س)دفة، بلقاسم-3
.106، صبخولة عز الدین، (م . س)-4
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ــــــي ال یجــــــوز تخطیهــــــا وال تجاهلهــــــا،  ــــــنص الت ــــــات ال ــــــى عتب ــــــارئ التمــــــاس «أول إن أراد الق
یمــــدنا بــــزاد ثمــــین لتفكیــــك قــــة فــــي التأویــــل فــــال شــــيء كــــالعنوانالعملیــــة فــــي التحلیــــل، والد

.1»النص ودراسته

أنواع العنوان :ثالثا: 
وص ووظائفها، فنجد أن أنواعه تتمثل في :تتعدد العناوین بتعدد النص

principalleالعنــــــوان الحقیقــــــي-1 titre:»إذ ،أو األصــــــليوهــــــو العنــــــوان األساســــــي
ــــنص هوی ــــه بطاقــــة تعریــــف تمــــنح لل ــــه وهــــو یحتــــل واجهــــة الكتــــاب ویكــــون بأن ــــارز خــــت ط ب

.2»یمكن للقارئ تلقیه بسهولة

ــــوان المزیــــف-2 fauxالعن titre:» ــــذات صــــیغة ــــوان ب ــــيهــــو عن ــــوان الحقیق ویكــــون ،العن
ــــه، ووظیفوبعــــده مباشــــرة وهــــو اختصــــار ــــد ب ــــتردی ــــيت ــــوان الحقیق ــــز العن ــــد وتعزی ، 3»ه تأكی

تعــــــــزى إلیــــــــه مهمــــــــة اســــــــتخالف و«ویــــــــأتي غالبــــــــا بــــــــین الغــــــــالف والصــــــــفحة الداخلیــــــــة
العنـــــوان الحقیقـــــي، إن ضـــــاعت صـــــفحة الغـــــالف، وال حاجـــــة للتمثیـــــل ألنـــــه مجـــــرد تردیـــــد 

.4»موجود في كل الكتبالحقیقي، وهو للعنوان

ــــوان الفرعــــي-3 ل عــــن العنــــوان الحقیقــــي، ویــــأتي بعــــده لتكملــــة ســــیتسل«:titresousالعن
و تعریفـــــــات داخـــــــل الكتـــــــاب أو مواضـــــــیع أالمعنـــــــى، وغالبـــــــا مـــــــا یكـــــــون عنوانـــــــا لفقـــــــرات 

sousالجزئـــــي فهـــــو یتكـــــون مـــــن العنـــــوان، عتـــــه بعـــــض العلمـــــاء بالثـــــاني والثـــــانويوین

titreفزی، والعنوان المfaux titre والعنوان الجاري ،titre courant«5.

.المرجع نفسه-1
.56عامر رضا، (م . س)، ص-2
محمــــــد الهــــــادي مطــــــوي، شــــــعریة العنــــــوان كتــــــاب الســــــاق علــــــى الســــــاق فیمــــــا هــــــو الفریــــــاق، مجلــــــة عــــــالم الفكــــــر، -3

. 475ص، 1999، سبتمبر1، ع28فة والفنون واآلداب، الكویت، مجالمجلس الوطني للثقا
.366عبد القادر رحیم، (م . س)، ص -4
ماســــــــتر، أدب حــــــــدیث أة لعائشــــــــة بنــــــــور، مــــــــذكرةوفــــــــاء عــــــــالل، ســــــــیمیائیة العنونــــــــة فــــــــي روایــــــــة اعترافــــــــات امــــــــر -5

.34ص،2012/2013بسكرة،-ومعاصر، جامعة محمد خیضر
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ــــوان الفرعــــي المطبــــوع فــــي أعلــــى و «: titre commercialالعنــــوان التجــــاري -4 هــــو العن
ـــــي أســـــفله ـــــي كـــــل صـــــفحة، وقلمـــــا االصـــــفحة أو ف ـــــوان ف ـــــذكیر العن ـــــة ت ، فهـــــو أیضـــــا عملی

ـــــة ـــــب العربی ـــــىموهـــــو یقـــــو 1،»نجـــــد هـــــذه الصـــــیاغة فـــــي الكت ـــــة اإلغـــــ«أساســـــا عل راءوظیف
.2»والمجالتفیتعلق بالصح

الشـــــكل أو الجـــــنس األدبـــــي للكتـــــاب مـــــن شـــــعر «هجینیـــــیقصـــــد بهـــــااإلشـــــارة الشـــــكلیة: -5
ـــــوان الشـــــكلي، فهـــــو خـــــارج مـــــن االرتبـــــاط ،بـــــالنصأو قصـــــة، واألجـــــدر تســـــمیة العن
مــــن حیــــث هــــو وهــــو ذلــــك العنــــوان الــــذي یمیــــز نــــوع الــــنص وجنســــه عــــن بــــاقي األجنــــاس

.3»الخأو مسرحیة، ...روایة، شعروقصة أ

:العنوانوظائفرابعا: 
هـــــو نجـــــد أن  كـــــل عنـــــوانفإننـــــا،قبـــــل التحـــــدث عـــــن وظـــــائف العنـــــوان

ــــــــــــىEmetteur"مرســــــــــــل"، صــــــــــــادرة مــــــــــــن message" "مرســــــــــــلة« ــــــــــــهمرســــــــــــل "إل "إلی
Recepteur فكــــــل مــــــن العنــــــوان "العمــــــل"، وهــــــذه المرســــــلة محمولــــــة علــــــى أخــــــرى هــــــي ،

مكتملــــــــة ومســــــــتقلة، فــــــــالعنوان مــــــــن جهــــــــة المرســــــــل هــــــــو نتــــــــاج تفاعــــــــل لةســــــــوعملــــــــه مر 
ـــــــــین  ـــــــــدخل إفالمســـــــــتقبل""، أمـــــــــا "العمـــــــــل"و"المرســـــــــل"عالمـــــــــاتي ب ـــــــــه ی ـــــــــى العمـــــــــلإن ل

.4»خلفیته المعرفیة في استنطاق دوالهموظفاله، والً تأم"العنوان"من بوابة 
أكثر الوظائف بروزا هي :فنجد أن 

لعشــــــي، عــــــالم الكتــــــب شــــــادیة شــــــقرون، ســــــیمیائیة الخطــــــاب الشــــــعري فــــــي دیــــــوان مقــــــام البــــــوح للشــــــاعر عبــــــد اهللا ا-1
. 33، ص2010، 1األردن، ط،الحدیث، اربد

ســـــــیمیائیة الخطـــــــاب الشـــــــعري فـــــــي دیـــــــوان مقـــــــام البـــــــوح لعبـــــــد اهللا العشـــــــي، محاضـــــــرات الملتقـــــــى شـــــــادیة شـــــــقرون -2
.270، ص2000الوطني األول، السیمیاء والنص األدبي، منشورات جامعة بسكرة، نوفمبر،

.35صوفاء عالل، (م . س)،-3
ـــــــاب،  مصـــــــر، طرمـــــــد فكـــــــري الجـــــــزامح-4 ـــــــي، المصـــــــریة العامـــــــة للكت ـــــــوان و ســـــــیمیوطیقا االتصـــــــال األدب ، 1، العن

.12، ص1998
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la fonctionاالغرائیةالوظیفة )أ seductive:
المـــــتن، لمـــــا یقدمـــــه إلـــــىه الوظیفـــــة علـــــى لفـــــت انتبـــــاه المتلقـــــي، وشـــــدِّ هتعمـــــل هـــــذ

ى وال یتــــــأتَّ «مــــــن اختــــــزال لمضــــــامینه وتكثیــــــف لهــــــا، تتطلــــــب البحــــــث عــــــن توضــــــیح لهــــــا، 
.1»المتنإلىمن خالل الرجوع إالذلك 

ن یلهثـــــــون وراء الـــــــذی«ئـــــــك علــــــى أول)John Barth(" "جـــــــون بـــــــارثدُّ ویــــــرُ 
ــــاوین الرَّ  ــــة والطَّ نَّ العن ــــة دون و نَّ ان ــــال معنــــى، ،ي بجمالیتهــــاعــــان ــــب ب ــــي األغل ــــي تكــــون ف والت

ــــــاب أغــــــ ــــــأن یكــــــون الكت ــــــوان أغــــــســــــى مــــــن عنوانــــــه، أحر ف رى مــــــن ن مــــــن أن یكــــــون العن
علــــــى فـــــي عنـــــاوینهمیبتعـــــدوا عـــــن الــــــتأنق المفضـــــوحبـــــأنابتـَّــــالكُ كتابـــــه، فهـــــو ینصـــــح

أنونجــــــــد،2»ه قصــــــــد تحقیــــــــق أكبــــــــر المبیعــــــــاتحســــــــاب معنــــــــى الــــــــنص ومضــــــــمون
بواســــــــطة اســــــــتخدام حیلــــــــة «العنــــــــوان قــــــــد یغــــــــري القــــــــارئ بواســــــــطة میــــــــزة الغمــــــــوض، أو 

أو تلـــــك العنـــــاوین المبنیـــــة علـــــى ،أو اســـــتخدام العنـــــاوین المبنیـــــة بصـــــیغة الســـــؤال،نحویـــــة
.3»ن یتممهاأشكل جملة مقطوعة تلح على القارئ 

la fonctionالوظیفة التعیینیة : )ب désignation:

مـــــن رحـــــم إیـــــاهمخرجـــــة «تعمـــــل هـــــذه الوظیفـــــة علـــــى تعیـــــین العمـــــل وتحدیـــــده، 
ال تعشـــــــــق أنهـــــــــاإذ،اإلخـــــــــراجالـــــــــنص لیحیـــــــــا مســـــــــتقال، وبســـــــــاطتها تكمـــــــــن فـــــــــي هـــــــــذا 

الـــــنص، هـــــذه الوظیفـــــة تســـــتطیع أن تعمـــــل بكـــــل حریـــــة إشـــــكالیاتالحواریـــــة، وتبتعـــــد عـــــن 
ــــــــىفهــــــــي تهــــــــدف ،4»د أهمهــــــــاتعــــــــاولهــــــــذ،األخــــــــرىفــــــــي غیــــــــاب الوظــــــــائف  إل

ـــــــة بوفنغـــــــور، روایـــــــة "كـــــــراف الخطایـــــــا" لعبـــــــد اهللا عیســـــــى لحـــــــیلح مقاربـــــــة ســـــــیمیائیة ( الشخصـــــــیة، الـــــــزمن، -1 نادی
.395، ص2010-2009، ، أدب جزائري معاصرماجستیرمذكرة یحیى الشیخ صالح،الفضاء)،

،1طجینیــــــت مــــــن الــــــنص إلــــــى المنــــــاص، الــــــدار العربیــــــة، بیــــــروت، لبنــــــان، ر بلعابــــــد، عتبــــــات جیــــــراالحــــــق عبــــــد-2
.89-88ص،2008

ــــل لعــــامر رضــــا،-3 ــــوان ســــنابل النی ــــوان فــــي دی أدب حــــدیث مــــذكرة ماســــتر،: هــــدى میقــــاتي، جــــاب اهللا أحمــــد،العن
.63، ص2007-2006، ، جامعة محمد خیضر بسكرةومعاصر 

جـــــــا ، عبـــــــد قطـــــــي، إســـــــتراتیجیة العنونـــــــة فـــــــي شـــــــعر األخضـــــــر فلـــــــوس " مرتبـــــــة الرجـــــــل الـــــــذي رأى" أنموذنـــــــوال أ-4
.41، ص2007-2006بسكرة، الجزائر، -أدب جزائري، جامعة محمد خیضرالرحمان تبرماسین، 
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ــــــة ــــــى العمــــــل بكــــــل دق ــــــل مــــــا یمكــــــن مــــــن احتمــــــاالت ،التعــــــرف عل ــــــبس، وبأق الل
ـــــثمـــــن ح« ـــــأنهـــــا تُ ی ـــــالمتن وتشـــــیر فُ رِّ َع ـــــىب ـــــواهإل ـــــد مـــــن ا،1»محت یات لتســـــمولهـــــا العدی

مثل :
.Grevelعند جریفل             appellativeاستدعائیة  -
.Metterandان           تر عند میdénominativeیة      تسمو -
ـــــود نشـــــتاین destinativeتمیزیـــــة - ـــــد غل Glod nesteinعن

.Beavmar chais et alو بومارشیه وآل 
.Kantoro wics2ویكس و عند كانتورRévérencielleمرجعیة  -

laج) الوظیفة اإلیحائیة fonction connotative:

بالوظیفــــــــة الوصــــــــفیة، أراد الكاتــــــــب هــــــــذا أم لــــــــم یــــــــرد، فــــــــال «هــــــــي أشــــــــد ارتباطــــــــا 
ـــــــوظ لهـــــــا أســـــــلوبها الخـــــــاص ـــــــي عنهـــــــا، فهـــــــي ككـــــــل ملف ـــــــدفع ،3»یســـــــتطیع التخل فهـــــــي ت

ــــــ ــــــىالعنوان ب ــــــد یكــــــو «عــــــین، مإیحــــــاءحمــــــل إل ــــــالجنس األدبــــــيق ــــــا أو خاصــــــا ب ن تاریخی
.4»في الكومیدیاتراجیدیا، واسم الشخصیة كاستخدام اسم البطل وحده في ال

:la fonction descriptiveلوظیفة الوصفیة: اد)

ـــــــوان عـــــــن طریقهـــــــا  ـــــــول العن ـــــــي یق ـــــــة الت ـــــــنص، وهـــــــي شـــــــیئاوهـــــــي الوظیف عـــــــن ال
هـــــــــة للعنـــــــــوان، وهـــــــــي نفســـــــــها الوظیفـــــــــةالموجَّ نتقـــــــــاداتاالعـــــــــن ولةؤ المســـــــــالوظیفـــــــــة «
إلـــــــىفهـــــــي تصـــــــف العنـــــــوان اســـــــتنادا،5»الموضـــــــوعاتیة، والخبریـــــــة، المختلطـــــــة)(

قسمین:إلىوتقسم «خصائص النص، 

.394، صنادیة بوفنغور، (م . س)-1
.41نوال أقطي ، (م . س)، ص-2
.87. س)، صعبد القادر بلعابد، (م-3
.42نوال أقطي، (م . س)، ص-4
.87(م . س)، صعبد القادر بلعابد،-5
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ـــــة یَ -1 ـــــوانِصـــــوظیف ـــــنص،بموجبهـــــا،ف العن ـــــه بعـــــدة ،موضـــــوع ال ـــــق ب ،طـــــرقویتعل
.یةیماتالثالتي تقوم بها العناوینوتدعى العناوین

ــــــــة یَ -2 ــــــــيالجــــــــنس ،بموجبهــــــــا،ف العنــــــــوانِصــــــــوظیف بوظیفــــــــة للــــــــنص، وتســــــــمىاألدب
.1»التجنیس

فیسمیها:وقد كثرت تسمیاتها هي األخرى 
.)fonctin abreviative(غولد نشتاین: الوظیفة التلخیصیة-
لیةالمیهایله: الوظیفة الد-

fonction(اللغویــــــــــة الواصــــــــــفةبالوظیفــــــــــةفیســــــــــمیهاأمــــــــــا كونتــــــــــور وویــــــــــس : 

métalinguistique(، تعبـــــر عـــــن هـــــذه"جوزیـــــب بیـــــزا"هـــــاار یوهـــــي التســـــمیة التـــــي
.2لوظیفةا

ـــــآخر ، و ســـــاهمت ـــــوان بشـــــكل أو ب ـــــد خـــــدمت العن ـــــوان ق ـــــي فوظـــــائف العن ف
عملیة القراءة و التلقي من أجل فك دالالت و رموز العمل اإلبداعي.

جمالیات العنوان:خامسا:  
اهتم النقد األدبي بعلم العنونة لما له من جمالیات نذكر منها:

التناص:)أ
ـــــه مصـــــطلحا ی ـــــذ ظهـــــوره، كون ـــــة، من ـــــاص مجـــــاال هامـــــا للحركـــــة النقدی شـــــكل التن

ــــــق أساســــــا ب  ــــــوان جــــــزء ال یتجــــــزأ أنفنجــــــد،3»االختصاصــــــات المتنوعــــــة«یتعل العن
فــــــــي لعبــــــــة وٕاشــــــــراكهالقــــــــارئ الصــــــــطیادلــــــــدى النــــــــاص «الكتابــــــــة إســــــــتراتیجیةمــــــــن 

.41(م . س)، صنوال أقطي،-1
. 87عبد القادر بلعابد، (م . س)، ص-2
، عالم الكتب الحدیث، إربد، الفعالیات النصیة وآلیات القراءةفيفتحي بوخالفة، التجربة الروائیة المغاربیة دراسة-3

.317، ص2010، 1ردن، طاأل
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اولـــــة فهـــــم لـــــدى المتلقــــي فـــــي محءةالقـــــراإســـــتراتیجیةالقــــراءة، وكـــــذلك بعـــــد مـــــن أبعــــاد 
ـــــنص وتفســـــیره وت ـــــه یصـــــعب إ، 1»أویلـــــهال ـــــيذ أن ـــــارئ (المتلق الغیـــــر «) علـــــى الق

ــــــــه دور 2»أحیانــــــــامكــــــــون أن یســــــــتطیع تبــــــــین وجــــــــوده ، بمعنــــــــى أن التنــــــــاص ل
وخاصـــــــة لـــــــدى القـــــــارئ المـــــــتمكن الـــــــذي یملـــــــك رصـــــــید ،فعـــــــال فـــــــي عملیـــــــة القـــــــراءة

معرفي وثقافي.
التناص لغة: -1

مــــــن " ومشــــــتقاتها فــــــي لســــــان العــــــرب وغیــــــرهَص َصــــــنَ صــــــطلح "تتبعنــــــا لم
المعاجم العربیة القدیمة یبین أننا ال نجد في أي من المعاني ما یدل على: 

الحداثي.مفهوم التناص بالمفهوم النقدي-
.االشتقاق اللغوي الحدیث للفظة-
للتناص أو الناصیة.استخدام العرب أو إشارتهم-

ــــــأمــــــا حــــــدیثا فقــــــد جــــــاء فــــــي المعجــــــم الوســــــیط: تَ  ــــــاصَّ َن ــــــنص: اازدحمــــــو : مُ وْ الَق ، وال
ورغم ورود لفظــــة تنــــاص فیــــه فإنهــــا الكــــالم األصــــلیة التــــي وردت مــــن المؤلــــف،صــــیغ 

علــــــىأي یعتمــــــد التنــــــاص ،3تحمــــــل أي مــــــدلول اصــــــطالحي أو نقــــــدي علــــــي اإلطــــــالقال
فیه.ضرورة الرجوع إلى الكالم األصلي أو األصل الذي قیلت

التناص اصطالحا:-2
ــــــــــــــ ــــــــــــــد مــــــــــــــن الدارســــــــــــــین إل ــــــــــــــذهب العدی ــــــــــــــاصىی تصــــــــــــــنیف مصــــــــــــــطلح التن

مـــــن حیـــــث ارتباطـــــه بـــــالكالم بشـــــكل ،بالشـــــمولیة و العمـــــوم«مـــــن المصـــــطلحات المتمیـــــزة 

.16صالد حسین حسین، (م.س)، خ-1
.115، ص2001، 2سعید یقطین، انفتاح النص الروائي و السیاق، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط-2
نبیــــــل علــــــي حســــــنین، التنــــــاص دراســــــة تطبیقیــــــة فــــــي شــــــعر شــــــعراء النقــــــائض جریــــــر والفــــــرزدق و األخطــــــل، دار -3

.26-25، ص2010، 1ان، األردن، طكنوز المعرفة ، عم
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، التــــــــــي صــــــــــارت مصــــــــــدرا هامــــــــــا لتولیــــــــــد هعــــــــــام بحیــــــــــث تعــــــــــددت دالالتــــــــــه ومفاهیمــــــــــ
.1»ة بهاالمصطلحات، وتحدید المفاهیم المتعلق

و)Intertextualité(فالتنــــــــاص مصــــــــطلح یقابلــــــــه فــــــــي اللغــــــــة الفرنســــــــیة
مــــــــــــــن المصــــــــــــــطلحات  و المفــــــــــــــاهیم  «وهــــــــــــــو ،(Intertextuality)فــــــــــــــي اإلنجلیزیــــــــــــــة 
ــــة ــــة اإلجرائیــــة، فــــي كونــــه یقــــف راهنــــا فــــي المجــــال الشــــعریة ،الســــیمیائیة  الحدیث لــــه فعالی

وجــــــود «هــــــو:  لتنــــــاص فــــــي أبســــــط  تعریفاتــــــهو ا،2»الحدیثــــــة والتحلیــــــل البنیــــــوي
ــــــنص  العالقــــــة بــــــین ملفــــــوظین، غیــــــر أنــــــه فــــــي مفهومــــــه الكلــــــي یتجــــــاوز ذلــــــك لیشــــــمل ال

mikhael"قـــــــــد تحـــــــــدث میخائیـــــــــل بـــــــــاختین . و 3»األدبـــــــــي فـــــــــي جمیـــــــــع نواحیـــــــــه

bakhtine" ن یــــــــــذكر أمــــــــــن غیــــــــــر«النصــــــــــوص عــــــــــن عالقــــــــــة الــــــــــنص بســــــــــواه مــــــــــن
الجوهریـــــة التـــــي واریـــــة" فـــــي تعریـــــف العالقـــــة"الحمصـــــطلح التنـــــاص، مســـــتعمال مصـــــطلح

.4»یر بتعبیرات أخرىعبتربط أي ت
ا ص م ن ن ق م لوبیة تنبث اھرة أس ل ظ رى أن ك ان ی اختین ك ي إال فب یة «ھ قض

أوج د تنش لوب جدی ل أس ي ك ور ف ة تقود وحض ا كجدلی نص داخلی یة لل ویض
.5»اآلخرأو أنھا معارضة أسلوبیة مخیفة لألسلوب اآلخر،

تیف  ا كریس اءت جولی اص «"Julia Kristeva"وج طلح التن كیل مص لتش
ن  ـــاختینفكـــرةم فـــي(intertextualiteاســـتعملهمـــنأوللتكـــون،الســـابقةب

ـــــــلجـــــــلأمـــــــنأبحـــــــاث عبـــــــاراتتقـــــــاطعهـــــــوإنمـــــــاالتنـــــــاصأنفتـــــــرى) ســـــــیمیائيتحلی
نأ"ةالروایـــــنـــــص"كتابهـــــافـــــيوكتبـــــتعـــــادتثـــــم،أخـــــرىنصـــــوصمـــــنمـــــأخوذة

.318، ص(م . س)فتحي بوخالفة، -1
متــــــداد، اتحــــــاد الكتــــــاب لســــــیمیاءوي اإلشــــــكالیة واألصــــــول واإلمــــــوالي علــــــي بوخــــــاتم، مصــــــطلحات النقــــــد العربــــــي ا-2

.187، ص2005العرب، دمشق، سوریا، 
ـــــا "أغـــــان-3 ـــــوي، التنـــــاص األســـــطوري فـــــي " شـــــعر ســـــمیع القاســـــم" مجموعت ـــــدروب" و "إرم" أنموذجـــــا، ســـــامیة علی ي ال

.23، ص2010، 7یة، جامعة محمد خیضر بسكرة، عمجلة كلیة اآلداب والعلوم اإلنسان
حصـــــــة البـــــــادي ، التنـــــــاص فـــــــي الشـــــــعر العربـــــــي الحـــــــدیث البرغـــــــوثي نموذجـــــــا، كنـــــــوز المعرفـــــــة، عمـــــــان، األردن -4
.20، ص2009، 1ط
.91، ص2002اإلسكندریة، مصر، مصطفى السعدي، في التناص الشعري، منشأة المعارف ،-5
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"، مختلفــــةنصــــوصإلــــىعائــــدةوحــــداتبــــینالمتبــــادلوالتعــــدیلالتقــــاطع"هــــوالتنــــاص
ــــىحــــینبعــــدوصــــلتثــــم  ــــنصوتحویــــلتســــربهــــونــــصكــــلأنإل : فتقــــول،1»آخــــرل

مـــــا،عالمـــــاعلیـــــهتفـــــرضأخـــــرىخطابـــــاتلتشـــــریعالبدایـــــةمنـــــذخاضـــــعنـــــصكـــــلإن«
ــــر ــــاونعتب ــــدلأنن ــــانحصــــرأنب ــــياهتمامن ــــدراســــةف ــــنصةبنی ــــةنــــدرسأنیجــــبال عملی
ـــــاءه، ـــــكویســـــتلزمبن ـــــيالنصـــــوصمجمـــــلضـــــمنوضـــــعهذل ـــــتأوســـــبقتهالت تزامن

.2»لهاتحویلوهومعه
ــــــك"ونجــــــد ــــــي" مــــــانجیتودومینی ــــــىمــــــدخل(دراســــــتهف ــــــاهجإل ــــــلمن ) الخطــــــابتحلی

العالقـــــاتمجمـــــوع«أنـــــه: بالتنــــاصمصـــــطلحویحـــــددللمفهـــــومالتبســــیطمـــــننوعـــــایقتــــرح
،خاللــــــهمــــــنوتتجلــــــى،األخــــــرىالنصــــــوصمــــــنبمجموعــــــةمــــــانصــــــاتــــــربطتــــــيال

آثـــــارعلـــــىإالالكتابـــــةیمكـــــنالانـــــه) "اطـــــراس( كتابـــــهفـــــي" جینیـــــتجیـــــرار"یـــــرىكمـــــا
.3»قدیمةنصوص

نجـــــدالتـــــيالنصـــــوصمـــــنمجموعـــــةأنـــــه «عنـــــدهالتنـــــاصفمـــــدلول" ریفـــــاتیر"أمـــــا
التـــــيالنصـــــوصمجمـــــوعوهـــــوقرابـــــة،هقراءتـــــبصـــــددنحـــــنالـــــذيالـــــنصوبـــــینبینهـــــا

ســــیاقهفــــيالتنــــاصیبــــدووهنــــامعــــین،مقطــــعقــــراءةعنــــدذاكرتنــــامــــننســــتخرجها
.4»وتمرداتجدیدا

ـــــاتیر ـــــيینطلـــــقفریف ـــــاصتعریفـــــهف ـــــهمـــــنللتن ـــــىیقـــــومفهـــــو«قـــــراءة،أداةكون فطنـــــةعل
ســـــابقةىأخـــــر وأعمـــــالأدبـــــيعمـــــلبـــــینالرابطـــــةالعالقـــــاتكشـــــفعلـــــىوقدرتـــــهالقـــــارئ

.20ص،(م . س)البادي،حصة-1
، 1طلبنـــــــان،بیـــــــروت، ،ةللترجمـــــــالعربیـــــــةالمنظمـــــــةوهبـــــــة،طـــــــالل)تـــــــر(الســـــــیمیائیة،ســـــــسأتشـــــــاندلر،دانیـــــــال-2

.332-331ص،2008
.22-21ص،(م . س)البادي،حصة-3
ــــــاصالزواهــــــرة،محمــــــدطــــــاهر-4 ــــــيالشــــــعرفــــــيالتن ،1،2013طردن،األعمــــــان،الحامــــــد،دارالمعاصــــــر،العرب

.30ص
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العالقـــــات سیكشـــــف، ألنـــــه1»األدبیـــــةللقـــــراءةالخالصـــــةاآللیـــــةهـــــوفالتنـــــاصالحقـــــة،أو
بین مختلف األعمال األدبیة.

التنـــــــاص هـــــــو تعـــــــالق النصـــــــوص مـــــــع نـــــــص «: فـــــــي حـــــــین یقـــــــول محمـــــــد مفتـــــــاح 
متعددة.بطرق آخربمعنى أن النص متشابك مع نص .2»حدث بكیفیات مختلفة
بــــــدل التنــــــاص، ویعــــــرف الــــــنص ينصــــــالطــــــین فیســــــتخدم التفاعــــــل أمــــــا ســــــعید یق

ـــــــــــة نصـــــــــــیة«بأنـــــــــــه ـــــــــــة ) ضـــــــــــمن بین ـــــــــــة داللیـــــــــــة تنتجهـــــــــــا ذات ( فردیـــــــــــة أو جماعی بنی
.3»بنیات ثقافیة واجتماعیة محددةإطارمنتجة، وفي 

وعلـــــى هـــــذا ،"التنـــــاص"عـــــوض مصـــــطلح "التفاعـــــل النصـــــي"ســـــتخدم مصـــــطلح انـــــه أي أ
ــــــنص 4»...نیــــــة داللیــــــة تنتجهــــــا الــــــذاتب«أنــــــهىاألســــــاس یعــــــرف الــــــنص علــــــ ، أي أن ال

والثقافة.عاداتتتحكم فیها ال،أو الجماعة المنتجةتیحمل داللة تتعلق بالذا
ـــــــ ـــــــدماء مفهـــــــوم (التنـــــــاص) ىوقـــــــد أول ـــــــا العـــــــرب الق ـــــــداخل النصـــــــي) أو نقادن (لت

ـــــــایتهم وعالجوهمـــــــا،  ـــــــلال بتســـــــمیاتهما المعاصـــــــرة، وٕانمـــــــا بتســـــــمیات أخـــــــرى«عن :مث
الســــــــــــــرقات، ،ستشــــــــــــــهاداال، قتباساالالموازنــــــــــــــة، المفاضــــــــــــــلة، الوســــــــــــــاطة، التضــــــــــــــمین،

.5»المعارضات، النقائض...

كتــــــابخــــــاللمــــــنالعربــــــيالنقــــــدفــــــيالشــــــعريالخطــــــابتحلیــــــلفــــــيالتنــــــاصإســــــتراتیجیةســــــالمة،بــــــنإكــــــرام-1
ـــــدمحمـــــد، -والمســـــتویاتاآللیـــــاتفـــــيدراســـــة–بســـــامالبـــــنالـــــذخیرة ـــــر،قســـــنطینة،حـــــدیث،أدب،تاورتـــــهالعی الجزائ
.34ص،2013-2014

، تحلیــــــل الخطــــــاب الشــــــعري ( إســــــتراتیجیة التنــــــاص)، المركــــــز الثقــــــافي العربــــــي، بیــــــروت ، لبنــــــان، محمــــــد مفتــــــاح-2
.121، ص 1985، 1ط
.34طاهر محمد الزواهرة، (م . س)، ص-3
ـــــي -4 ناهـــــد أحمـــــد الكســـــواني، تجلیـــــات التنـــــاص فـــــي شـــــعر ســـــمیح القاســـــم مجموعتـــــا " أخـــــذة األمیـــــرة یبـــــوس" و "مراث

.148، ص2012، 4، جامعة بسكرة، عمجلة قراءاتسمیح" أنموذجا،
.148ص(م . س)،ناهد أحمد الكسواني،-5
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ألن األمـــــــر یتعلـــــــق بتوجیـــــــه قـــــــراءة الـــــــنص «إن التنـــــــاص لـــــــه ضـــــــرورته وأهمیتـــــــه 
ــــي ت ــــتحكم ف ــــذي یأوال ــــنص ال ــــه نمــــط إدراك ال ــــه، إن ــــراءة حكــــمویل ــــدلیل، بینمــــا الق إنتاجــــه الت
.1»ال بإنتاج المعنىإكم الخطیة ال تح

ــــــنص  ــــــاص یعتبــــــر طریقــــــة أو وســــــیلة لفهــــــم ال ــــــى هــــــذا األســــــاس نقــــــول أن التن وعل
.وتأویل داللته، باعتبار أن الداللة تبقى دائما في عملیة إنتاج

:االنزیاح- ب
باعتبــــــــاره،نزیــــــــاحاالةهر ظــــــــابالحدیثــــــــةاألدبیــــــــةولنقدیــــــــةااتالدراســــــــتمــــــــتاه

قامـــــتمـــــاأهـــــممـــــننـــــهأإذ،األدبیـــــةالنصـــــوصلیـــــاتجماتشـــــكیلفـــــيأساســـــیةقضـــــیة
.األسلوبیةعلیه

:  لغةاالنزیاح-1
و،دَ ُعـــــبَ : اوًحـــــزُ نُ واًحـــــزْ نَ حُ زَ ْنـــــیَ الشـــــيء،حَ زَ َنـــــ«: نزیـــــاحاالتعریـــــففـــــيجـــــاء

ــــزَ نَ  ــــدارتِ َح ــــفهــــيال ــــزْ نَ حُ زَ َتْن ــــجَ هــــوإذ(...) تدَ ُعــــبَ إذاا،ًح ــــمُ عٌ ْم ــــأتيهــــيواحٌ زَ ْن إلــــىت
.2»بعیدنازحووصلنازحبعدو،هُ حَ زَ نْ أَ وبهحَ زَ نَ و،بعدعنالماء

:اصطالحانزیاحاال -1

ذ،إالنصـــــــــوصنحـــــــــومتباینـــــــــةنظـــــــــرةو،حدیثـــــــــةأســـــــــلوبیة«االنزیـــــــــاحأســـــــــلوبیة
أوالمعیاریـــــةخـــــرقعـــــنعبـــــارةفهـــــيالنصـــــوص،حلیـــــلتفـــــياألســـــاسالحجـــــرتعتبـــــر

.95، (م . س)، صسعید یقطین-1
محمــــــدجامعــــــةاللغــــــاتوباداآلكلیــــــةمجلــــــة،قبــــــانينــــــزارشــــــعرفــــــياألســــــلوبیةالظــــــواهر،لحلــــــوليصــــــالح-2

.87ص،8،2011ع،بسكرةخیضر
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والعــــــاديالنــــــاسكــــــالمتجــــــاوزهــــــووعبیریــــــة،التالصــــــفردرجــــــةعــــــنبتعــــــداكــــــالم
.1»مألوفةغیرلغةإلىعنهالعدول

"فـــــالیري"فرَّ َعـــــحتـــــىكبیـــــرااهتمامـــــاالظـــــاهرةبهـــــذهاألســـــلوبعلمـــــاءاهـــــتملـــــذا
.2»ماقاعدةعنانحراف«بأنهاألسلوب
لفرنســــــــیةاEcartأو،اإلنجلیزیــــــــةdeviationلكلمــــــــةالترجمــــــــةهــــــــواالنزیـــــــاحو

ـــــي، ـــــرات«تعنـــــيالت أوالمفـــــرداتتبعثـــــربواســـــطةالـــــنص،جـــــوعلـــــىتخـــــیمالتـــــيالتغی
الفرنســــــيللمصــــــطلحترجمــــــةأحســــــنهــــــو" االنزیــــــاح"مصــــــطلحو،3»ةالنصــــــیالتراكیــــــب

Ecart،»علـــــى تقـــــوىاللكنهـــــا،"البعـــــد"لغتهـــــاأصـــــلفـــــيتعنـــــيالكلمـــــةهـــــذهأنإذ
اختــــــراقهـــــونزیــــــاحاالأنإذ،نزیـــــاحاالمصــــــطلحیحملـــــهالــــــذي،الفنـــــيالمفهــــــومحمـــــل
ــــــراقاالهــــــذایفضــــــيبحیــــــثاإلبــــــداعي،األداءفــــــيعلیهــــــاالتجــــــرؤواللغــــــةمثالیــــــة خت

.4»والمثاليالتي علیها النسق المألوف الصیاغةانتهاكإلى
بمـــــا هــــو جدیـــــد لإلتیــــان،ءالتـــــي وضــــعها القـــــدماوالضــــوابطأي أنــــه خـــــروج عــــن القواعـــــد 

.واالبتعاد عن الروتین
بالنقـــــد الغربـــــي، وذلـــــك بـــــاختالف النقـــــاد لقـــــد اختلفـــــت تســـــمیات هـــــذا المصـــــطلح 

"،"فضـــــــیحةالیري "تجـــــــاوزا"، وروالن بـــــــارت فقـــــــد عـــــــده فـــــــ«معـــــــه،اتعـــــــاملو الـــــــذین 
"، وثیـــــــــري "إطاحـــــــــةنتهاكـــــــــا"، و باتیـــــــــار اوتـــــــــوردوف "شـــــــــذوذا"، وجـــــــــان كـــــــــوهن "

تســــــمیات نــــــذكر علیــــــه اأطلقــــــو ثین العــــــرب فقــــــد "، أمــــــا البــــــاح"كســــــرا"، وســــــبیتزر " انفعــــــاال
، نحنــــــاءاال، الغرابــــــة، اإلخــــــالل، بتعــــــاداالالعــــــدول، ،رقالخــــــ، الخــــــروج، نفعــــــالاالمنهــــــا: 

،وصـــــفیةدراســـــة،االنزیـــــاحأســـــلوبیةخـــــاللمـــــنالكـــــریمللقـــــرانالبیـــــانياإلعجـــــازدادبـــــور،نادیـــــاوزراعأفـــــرین-1
.49ص،5،2011عآدابها،والعربیةاللغةفيالدراساتمجلة،تطبیقیة

ـــــيصـــــالح-2 ـــــياألســـــلوبياالنزیـــــاحظـــــاهرة،تیويشـــــالســـــلیمعل ـــــدشـــــعرف ـــــنخال ـــــب،یزیـــــدب ـــــةالكات جامعـــــةمجل
.85ص،2005،" 4-3"ع،21مج،دمشق

.50ص، (م . س)،دادبورنادیاوزراعأفرین-3
، 5محمد هادي مرادي و مجید قاسمي، الرد على منظري انزیاحیة األسلوب رؤیة نقدیة، مجلة إضاءات نقدیة، ع-4

.107، ص2012
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ـــــــــد وصـــــــــفت ظـــــــــاهرة 1»...تســـــــــاعاال ـــــــــاحاال، وق ـــــــــلنزی :بعـــــــــدة تعـــــــــابیر اصـــــــــطالحیة مث
.2»ذلك. وغیر ..االزورارویة، الغرابة، الشذوذ اللغوي، اإلنتكار، الجسارة اللغ«

ا ذاكـــــــرً ،ونجـــــــد عبـــــــد الســـــــالم المســـــــدي قـــــــد أورد طائفـــــــة مـــــــن تلـــــــك المصـــــــطلحات
وذلك على النحو اآلتي: ،أمام كل واحد منها أصله الفرنسي وصاحبه

’Lنزیاحاال ecartلفالیري
يلفالیر L abusالتجاوز

لسبیتزرLa déviationنحرافاال
لویلك ووارینLa détorsionختاللاال

لباتیار   La subversionاإلطاحة
’Lالمخالفة infractionلتیري
لبارت Le scandaleالشناعة

لكوهنLe violنتهاكاال
تودوروفla violation des normesخرق السنن

’Lاللحن incorrectionتودوروف
رجوانآلla transgressionالعصیان
3.موجماعةLaltreationالتحریف

ــــاومــــن ــــدنــــهأنجــــدفإننــــاهن ــــثَ أنمألوفــــاصــــارق تصــــاحب،مصــــطلحیةأزمــــةةمَّ
غیـــــرمثاقفـــــةفـــــيمعـــــهنـــــدخليذالـــــالغـــــربمـــــنإلینـــــایفـــــد«جدیـــــدعلمـــــيمفهـــــومكـــــل

الخرشـــــة، أســــــلوبیة االنزیـــــاح فـــــي الـــــنص القرآنـــــي، زهیــــــر المنصـــــور، تخصـــــص فـــــي النقــــــد النـــــوريأحمـــــد غالـــــب-1
.13، ص 2008، جامعة مؤتة، والبالغة

.84صالح علي سلیم الشتیوي، (م . س)، ص-2
، 2005، 1أحمـــــــد محمـــــــد ویـــــــس، االنزیـــــــاح مـــــــن منظـــــــور الدراســـــــات األســـــــلوبیة، دار مجـــــــد، بیـــــــروت، لبنـــــــان، ط-3

.31ص
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تغمـــــرالتـــــي،الجدیـــــدةالمنـــــاهجوالمفـــــاهیممـــــنالســـــیلهـــــدافـــــيدائمـــــاتتجلـــــى،متكافئــــة
.1»مجالكلفيثقافتنا

ــــــاح صــــــیاغةوتراكیبــــــهترتیــــــبفــــــي«المــــــألوفعــــــنیخــــــرجتعبیــــــرهــــــوفاالنزی
،الهـــــدمخـــــاللمـــــنالبنـــــاءإلـــــىیهـــــدف،مقصـــــوداإبـــــداعیاخروجـــــاصـــــوره
ـــــــــى ـــــــــقخـــــــــاللمـــــــــناألنظـــــــــارولفـــــــــتلمفاجـــــــــأةاوٕال ـــــــــركالغل ،2»المـــــــــألوفوت

أعیــــــدالتـــــياللغـــــةهـــــوأو،اللغـــــةفـــــيتجربــــــةهـــــو«نتصـــــورهيذالـــــبـــــالمعنىنزیـــــاحواال
ــــتمــــاإلیهــــا ــــدكان ــــهتفتق ــــزهمــــاولعــــل،إلی ــــههــــویمی ــــیسكون ــــال فهــــمیمكــــنوال،نمطی

إالیتمركــــــزأنوســــــعهفــــــيسولــــــی،خارجهــــــاواللغــــــةفــــــيإنــــــه،األولــــــىللوهلــــــةانبثاقــــــه
.3»ةالسردیللغةالمائزةالصفةالغالبفياعتبرأنه

:االنزیاحأنواع-2
:نزیاحاالمنرئیسییننوعینهناك

ــــياالنزیــــاح- بــــینالــــربطفــــيطریقــــة«خــــاللمــــناالنزیــــاحهــــذامثــــلیحــــدثو:التركیب
فیـــــــهیـــــــتم،4»فقـــــــرةالوالتركیـــــــبفـــــــيأوالواحـــــــدةالعبـــــــارةفـــــــيبـــــــبعضبعضـــــــهاالـــــــدوال
یقــــــــول،جدیــــــــدةشــــــــعریةســــــــماتتحقیــــــــقأجــــــــلمــــــــنللنحــــــــوالمعیاریــــــــةالقــــــــوانینخــــــــرق

ـــــراث النقـــــدي عنـــــد العـــــرب، دار الحـــــوار، -1 أحمـــــد مبـــــارك الخطیـــــب، االنزیـــــاح الشـــــعري عنـــــد المتنبـــــي قـــــراءة فـــــي الت
.29، ص2009، 1الالذقیة، سوریا، ط

ــــــات، عــــــالم ال-2 ــــــاح فــــــي شــــــعر المعلق ــــــد اهللا خضــــــر حمــــــد، أســــــلوبیة االنزی ــــــد ، األردن، طعب ــــــب الحــــــدیث، إرب ، 1كت
.09، ص2013

، 2011، 1خیـــــرة حمـــــرة العـــــین، شـــــعریة االنزیـــــاح دراســـــة فـــــي جمـــــال العـــــدول، مؤسســـــة حمـــــادة، إربـــــد، األردن، ط-3
.127ص 
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و جمالیتهالعنوانماهیةالفصل األول                      

27

ــــقال«:آراغــــون ــــقوٕاعــــادة،اللغــــةتأمــــلبعــــدإالالشــــعریتحق ،خطــــوةكــــلمــــعاللغــــةخل
أي،1»الخطـــــابقـــــوانینوالنحـــــوقواعـــــدو،للغـــــةالثابتـــــةالهیاكـــــلتكســـــیرفـــــرضیوهـــــذا

والتـــــــــأخیروكالتقـــــــــدیمالمعتـــــــــادةالنحویـــــــــةالقواعـــــــــدعـــــــــنالتراكیـــــــــبكـــــــــلخـــــــــروج
...غیرهاواإلضافةوالحذف

المســـــــــتویاتعـــــــــنأهمیـــــــــةیقـــــــــلالالمســـــــــتوىهـــــــــذا: إناالســـــــــتبدالياالنزیـــــــــاح-
ـــــدعیحـــــاولإذ«،األخـــــرى ـــــهمـــــنالمب ـــــقعـــــنالـــــنصتشـــــفیرخالل ،2»البالغـــــةطری

ارة والمجــــــاز ل االســــــتعالوحــــــدة اللغویــــــة أو بــــــداللتها مثــــــجــــــوهر«بیتعلــــــقالــــــذيهــــــوو
.3».والكتابة والتشبیه..

ـــــل لكننـــــا نجـــــد فـــــي هـــــذا النـــــوع مـــــن االنزیـــــاح أن االســـــتعارة هـــــي  ـــــه ،عمـــــادهالتـــــي تمث ألن
یعتمد على المحسنات البدیعیة.

.50عبد اهللا خضر حمد، (م . س)، ص-1
.المرجع نفسه-2
.108محمد هادي مرادي ومجید قاسمي، (م . س)، ص-3
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:سیمیائیة العنوان:أوال
ــــــــــوان  ــــــــــي ســــــــــیمیائیة العن ــــــــــىســــــــــنتطرق ف ــــــــــاوینإل ــــــــــي المجموعــــــــــة ،دراســــــــــة العن ف

.و الدالليالصوتي ، والصرفي، و التركیبيالمستوىالقصصیة انطالقا من 
إلى:وینقسم المستوى الصوتي :-1
تضـــــییق مجـــــرى «یكـــــون الصـــــوت احتكاكیـــــا عنـــــد :االحتكاكیـــــة األصـــــوات-أ

ـــى شـــكل ، فـــي موضـــع مـــن المواضـــعالهـــواء ـــك عل ، 1»مســـتمر للهـــواءتســـربویكـــون ذل
ن،ث،ف،«هــــياألصــــواتهــــذه حــــدوث صــــوت انفجــــاري، وإلــــى ممــــا یــــؤدي 

إبـــــــــــــرازوتســـــــــــــهم هـــــــــــــذه الحـــــــــــــروف فـــــــــــــي ،2»، هــــــــــــــغ، ح، عص، ش، خ،ز،س،ط،
، وهـــــي الســـــین و الـــــزاي الصـــــفیریةاألصـــــوات«أیضـــــاالمعنـــــى وتشـــــكیله، ونـــــذكر هنـــــا 

لأوَّ و الصـــــــاد، والتماثـــــــل بینهـــــــا یحـــــــدث صـــــــوتا صـــــــفیریا فـــــــي الـــــــنص ، نتیجـــــــة اتصـــــــال 
ــــا  ــــث یكــــون بیاللســــان بأصــــول الثنای ــــه كــــاف ، بحی ــــراغ صــــغیر جــــدا ، ولكن لمــــرور نهمــــا ف

ـــــــث یحـــــــدث صـــــــفیرا ،الهـــــــواء كمـــــــا وتســـــــهم هـــــــذه ،3»ألصـــــــواتاالنطـــــــق بهـــــــذه ثنـــــــاءأبحی
.وٕابرازهفي تشكیل المعنى األخرى

ومهموســــــةأصـــــوات«:إلـــــىاالحتكاكیـــــةاألصــــــواتكمـــــا یمكـــــن تقســـــیم هـــــذه 
والمجهــــــــــــورة ( ذ،،)هـــــــــــــح،خ،ش،ص،س،ث،ف،فالمهموســــــــــــة هــــــــــــي (،مجهــــــــــــورة

.4»ع)غ،ز،ظ،
ـــــرددتونجـــــد هـــــذه الحـــــروف قـــــد  ـــــاوین المجموعـــــة القصصـــــیة ت "مـــــن فـــــي عن

الحــــــروف فـــــي الداللــــــة العامــــــة بحیــــــث ســـــاهمت هــــــذهنصــــــر ، ال" لعبـــــد اهللا قـــــاع النســــــیان

ـــــة دراســـــة فـــــي البحـــــر المحـــــیط، دار الفجـــــر، القـــــاهرة، مصـــــر، -1 محمـــــد خـــــان، اللهجـــــات العربیـــــة و القـــــراءات القرآنی
.74، ص2002، 1ط
نحــــو نســــق منهجــــي لدراســــة الــــنص الشــــعري، دار الوفــــاء، مــــراد عبــــد الرحمــــان مبــــروك، مــــن الصــــوت إلــــى الــــنص-2

.51، ص2002، 1اإلسكندریة، مصر، ط
.52المرجع نفسه، ص-3
.173-172محمود سعران، علم اللغة، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان،  ص-4
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الحـــــــرف الثـــــــامن عشـــــــر فـــــــي الترتیـــــــب الهجـــــــائي «هـــــــو"العـــــــین"فحـــــــرف ،)سع،وهـــــــي (
(... )، وفـــــــي العربیـــــــة األبجدیـــــــةترتیـــــــب العربـــــــي، والســـــــادس عشـــــــر فـــــــي 

عنـــــــد الخلیـــــــل بـــــــن األولحـــــــرف العـــــــین فـــــــي الترتیـــــــب یـــــــأتي، ي القـــــــدیمالترتیـــــــب الصـــــــوت
الحــــروف «نــــه یعــــد مــــن أإلــــىباإلضــــافة،1»يأحمــــد، والســــادس والعشــــرین عنــــد ابــــن جنــــ

العـــــــین صـــــــوت حلقـــــــي، احتكـــــــاكي ، وصـــــــوتالنطـــــــقالفخمـــــــة فـــــــي الصــــــامتة المســـــــتعلیة
ــــد النطــــق الهــــواء، ینطــــق مثــــل الحــــاء ، بتضــــییق مجــــرى مجهــــور ــــراغ الحلقــــي عن فــــي الف

كاكیــــــا ، و حــــــرف العــــــین هــــــو النظیــــــر المجهــــــور تاحا الهــــــواءَ مــــــرورً ثُ دُ ْحــــــبــــــه ، بحیــــــث یَ 
یقابــــــــل الحــــــــاء كحــــــــرف العــــــــین كحــــــــرف مجهــــــــورأنّ أي ؛2»لحــــــــرف الحــــــــاء المهمــــــــوس

مهموس فهو نظیره . 
العربـــــي، ي عشـــــر فـــــي الترتیـــــب الهجـــــائيالحـــــرف الثـــــان«حـــــرف الســـــین فهـــــوأمـــــا

وفــــــي الترتیــــــب الصــــــوتي القــــــدیم ،(...)العربیــــــة األبجدیــــــةترتیــــــب والخــــــامس عشــــــر فــــــي 
ـــــد  ـــــاني عشـــــر عن ـــــب الث ـــــأتي حـــــرف الســـــین فـــــي الترتی ـــــلی ـــــد ،الخلی ـــــامن عن و الث

صــــــوت ، وهــــــو قــــــةالصــــــامتة والمرق«ویعــــــد حــــــرف الســــــین مــــــن الحــــــروف ،3»ابــــــن جنــــــي
ــــــــق ،ثــــــــوي احتكــــــــاكي مهمــــــــوسل ــــــــف لصــــــــوت باعتمــــــــاد طــــــــرف الاهــــــــذا وینطل لســــــــان خل

فیحـــــدث، العلیـــــا، ومـــــع وجـــــود منفـــــذ للهـــــواءةه باللثـــــِم◌ِ دَّ َقـــــتقـــــاء مُ لاالعلیـــــا ، مـــــع األســـــنان
ـــــى یمنـــــع مـــــرو أقصـــــىویرفـــــع ، االحتكـــــاك فیحـــــدث ،4»األنـــــفر الهـــــواء مـــــن الحنـــــك حت

ــــوان "بهــــذا  ــــي عن ــــاع الأصــــواتا مهموســــة، فحــــرف الســــین ف ــــبط" : نســــیانمــــن ق ــــى ارت بمعن
فـــــي الـــــذاكرة فهـــــو غیـــــر ملمـــــوس ، فـــــال یـــــتمكن منـــــه إالّ النســـــیان ال یكـــــون نّ الهمـــــس ، أل
ـــــرةإالالشـــــخص  بعـــــد مـــــرور إال، وال یالحـــــظ الغیـــــر كـــــذلك بعـــــد مـــــرور مـــــدة زمنیـــــة معتب

ـــــا كتاب-1 ـــــا صـــــوتیا صـــــرفیا نحوی ـــــة معجمی ـــــاض، اســـــتخدامات الحـــــروف العربی ـــــاض، ســـــلیمان فی ـــــا، دار المـــــریخ، الری ی
.86صالسعودیة، 

.87المرجع نفسه، ص-2
.64المرجع نفسه، ص-3
.65المرجع نفسه، ص-4
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شـــــيء الالنســـــیان لـــــیس بأنداللـــــة علـــــى إال، ومـــــا مـــــرور هـــــذا الـــــزمن فتـــــرة زمنیـــــة معینـــــة
الظاهر.ماديال

أصــــــواتا احتكاكیــــــة أخــــــرى فــــــي العنــــــاوین الفرعیــــــة، كمــــــا یمكــــــن للقــــــارئ أن یالحــــــظ 
بحیث یمكن أن نلخصها في الجدول اآلتي:

.93سلیمان فیاض، (م . س)، ص-1

نوعهترتیبهنوعهالحرف
وردالذيالعنوان

العنواننوعفیه

الصفحة
من

المجموعة
القصصیة

الحرفمهموسالفاء
فيالعشرین

الترتیب
الهجائي
العربي،
والسابع

فيعشر
ترتیب

األبجدیة
وفيالعربیة،

الترتیب
الصوتي

یأتيالقدیم

الفاء

صامت

مهموس

شفوي

سني،

1احتكاكي

تفاسیر-

تفترسهرماد-

البربریة

تطفئالأثداء-

العطش

شطعلىمضي-

الفتون

كاإلسفنج-

فرعي-

فرعي-

فرعي-

فرعي-

فرعي-

09

11

19

67

105
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.173محمود سعران، (م . س)، ص-1
.37سلیمان فیاض، (م . س)، ص-2
.173محمود سعران، (م . س)، ص - 3

الفاءحرف
الترتیبفي

الثالث
والعشرین

الخلیلعند
عندوالرابع

1الجنيابن

الرابعالحرفمهموساءثال
ترتیبفي

الحروف
الهجائیة
العربیة،
والثالث

فيوالعشرون
ترتیب

األبجدیة
وفي،العربیة
الترتیب
القدیمالصوتي

حرفیأتي
فيالثاء

التاسعالترتیب
عندعشر

ابنالخلیل
والخامسحمدأ

3جنينباعند

الثاء

صامت

مهموس

بینمما

األسنان

2ياحتكاك

الأثداء-

تطفئ

العطش

19فرعي-
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.174ص المرجع نفسه،-1
.56سلیمان فیاض، (م . س)، ص-2

الحرفمجهورالذال
فيالتاسع

ترتیب
حروف
الهجاء
العربیة

والخامس
والعشرون

ترتیبفي
األبجدیة

وفيالعربیة،
الترتیب
الصوتي

یأتيالقدیم 
حرف الذال

الترتیبفي
عشرالثامن
خلیلالعند

والسادس
ابنعند

1جني

صامت

مهجور

بینمما

األسنان

2احتكاكي

//یوجدال

ءالضا

الحرفمجهور
عشرالسابع

ترتیبالفي

صامت

مجهور

31فرعي-اكتشافلحظات-
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. 174محمود سعران، (م . س)، ص-1
.65سلیمان فیاض، (م . س)، ص-2

الهجائي
والسابع

والعشرون
ترتیبفي

األبجدیة 
وفيالعربیة،

ترتیبال
الصوتي

القدیم یأتي 
حرف الضاء

الترتیبفي
عندالسابع

الخلیل
عندوالسابع

1جنيابن

بینمما

األسنان

احتكاكي

2مطبق

التطرقسبقمهموسالسین

إلیه

سبق

التطرق

إلیه

تفاسیر-
تفترسهرماد-

البربریة
قاعمن-

النسیان
كاإلسفنج-

األنساقلعن-

فرعي-
فرعي-

حقیقي-

فرعي-

فرعي-

9

11

51

105

109
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.175محمود سعران، (م . س)، ص -1
.175صالمرجع نفسه،-2
.61سلیمان فیاض، (م . س)، ص-2

الحرفمجهورالزاي
الحادي 
عشر في 
الترتیب 
الهجائي 
العربي، 

والسابع في 
ترتیب 

األبجدیة 
العربیة، وفي 

الترتیب 
الصوتي 

القدیم یأتي 
حرف الزاي 
في الترتیب 
الثالث عشر 
عند الخلیل 

حمد أبن 
والتاسع عند 

1ابن جني

صامت 

مجهور 

لثوي 

2احتكاكي

//ال یوجد

الحرفمهموسالصاد 
الرابع عشر 
في الترتیب 
الهجائي 

صامت، 

مهموس 

صراع القوى-

صدى -

25فرعي-
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.72سلیمان فیاض، (م . س)، ص-1
. 68سلیمان فیاض، (م . س)، ص-3

العربي، 
والثامن 

عشر في 
ترتیب 

األبجدیة 
العربیة، وفي 

الترتیب 
الصوتي 

القدیم، یأتي 
في الترتیب 
الحادي 

عشر عند 
الخلیل 

والعاشر عند 
2يابن جن

لثوي، 

احتكاكي 

1مطبق

األمین 

الحائر

ین ج-

اإلخالص

فرعي-

فرعي-

43

99

الحرف مهموسالشین 
الثالث عشر 
في الترتیب 
الهجائي 
العربي 
والحادي 
والعشرون 
في ترتیب 
األبجدیة 

صامت 

، مهموس

حنكي، 

احتكاكي 

3لثوي

ال أثداء -
تطفئ 
العطش

لحظات -
اكتشاف

مضي على -
شط الفنون

فرعي-

فرعي-

فرعي-

19

31

67
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.175محمود سعران، (م . س)، ص-1
.50س)، صسلیمان فیاض، (م .-4

العربیة، وفي 
الترتیب 
الصوتي 
القدیم یأتي
حرف الشین
في الترتیب 
التاسع عند 

الخلیل 
والتاسع 

عشر عند 
1ابن جني

الحرف مهموسالخاء 
السابع بین 
حروف 
الهجاء 
العربیة، 
والحرف 
الرابع 

عشرون الو 
بین حروف 
األبجدیة 

العربیة، وفي 
الترتیب 
الصوتي 

صامت 

مهموس، 

حنكي ، 

قصي

4احتكاكي

//ال یوجد
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.177محمود سعران، (م . س)، ص -1
.90سلیمان فیاض، (م . س)، ص-4

العربي القدیم 
یأتي حرف 
الخاء في 
الترتیب 
دالرابع عن
الخلیل 

والعشرین 
عند ابن 

1جني

الحرف مجهورالغین
التاسع عشر 
في ترتیب 
الحروف 
الهجائیة 
العربیة 
والثامن 

والعشرون 
في ترتیب 
األبجدیة 

العربیة، وفي 
الترتیب 
الصوتي 
العربي یأتي
حرف الغین 

صامت 

مجهور، 

حنكي، 

قصي، 

4احتكاكي

//یوجدال
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.177محمود سعران، (م . س)، ص -1

في الترتیب 
الخامس عند 
الخلیل بن 

حمد، أ
والرابع 

والعشرین 
عند ابن 

1جني

سبق التطرق مجهورالعین 
إلیه

سبق 

التطرق 

إلیه

من قاع -
النسیان

قارعة الحلم-
لعن -

االنسیاق
حلم بحجم -

الضیاع
صراع القوى-

أثداء ال -
تطفئ 

شالعط

حقیقي-

فرعي-

فرعي-

فرعي-

فرعي-

فرعي-

51

87

109

55

25

19

الحرف مهموسالحاء
الهجائي 

السادس بین 
حروف 

صامت 

مهموس 

حلقي 

لحظات -
اكتشاف

صدى-
األمین 

فرعي-

فرعي-

31

43
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.178محمود سعران، (م . س)، ص -1
.114سلیمان فیاض، (م . س)، ص-2
.46سلیمان فیاض، (م . س)، ص-2

الهجاء 
العربیة 

والثامن بین 
حروف 
األبجدیة 

و،العربیة
یأتي الحاء 

ترتیب الفي 
الثاني في 
الترتیب 
الصوتي 
القدیم عند 
الخلیل 
والحادي 
والعشرین 
عند ابن 

1جني

الحائر 2احتكاكي
حلم بحجم -

الضیاع
تراحاج-
احتضان-
في قتلي -

حیاتي
قارعة حلم-

حین لن -
یأتي الحلم

فرعي-

فرعي-

فرعي-
فرعي-

فرعي-
فرعي-
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73

79
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87
95
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وهــــــذا ،حــــــروف العربیــــــةالهــــــي التــــــي تتكــــــرر فــــــي واألصــــــوات المكــــــررة :-ب
طــــــرف اللســــــان بهــــــا، فــــــإذا وقفــــــت الرتعــــــاد«الــــــراء فقــــــط، وكانــــــت كــــــذلك صــــــفاتمــــــن

ــــذاعلیهــــ ــــر ، ول ــــه مــــن التكری ــــر لمــــا فی ــــت طــــرف اللســــان یتعث فــــي لك احتســــبرأی
و یتحـــــدث عـــــن صـــــفات الحـــــروف، ، وهـــــذه الصـــــفة قررهـــــا ســـــیبویه، وهـــــاإلمالـــــة بحـــــرفین

وانحرافــــــه شـــــدید یجــــــري فیـــــه الصــــــوت لتكریـــــره،، وهـــــو حــــــرف فقـــــد قــــــال ومنهـــــا المكــــــرر
، وهــــــو الــــــراء (...)فلــــــو لــــــم یكــــــرر یجــــــر الصــــــوت فیــــــه،للصــــــوت كــــــالرخوةإلــــــى الــــــالم

ـــــــراء ، خرجـــــــت كأنهـــــــا مضـــــــاعفة ، والوقـــــــت یزیـــــــدها إیضـــــــاحا (...)إذا تكلمـــــــت بهـــــــاوال

.178محمود سعران، (م . س)، ص-1

ترتیب 
األبجدیة 
العربیة ، 

وفي الترتیب 
الصوتي 

القدیم یأتي 
حرف الهاء 
في الترتیب 

الث عند الث
الخلیل بن 

أحمد 
والسابع 

عند نالعشری
1جنيابن
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ــــي الــــراء ــــة ف ــــالتكریر إذن هــــو صــــفة ذاتی ــــي تســــمیة الــــراء «إذن، وهــــذا هــــو1»ف الســــر ف
2.»المكرربالصوت 

العاشـــــــــــــــــر فـــــــــــــــــي ترتیـــــــــــــــــب حـــــــــــــــــروف الهجـــــــــــــــــاء«فـــــــــــــــــالراء هـــــــــــــــــو الحـــــــــــــــــرف 
األبجدیـــــــة العربیـــــــة (...)، وفـــــــي الترتیـــــــب فالعشـــــــرون فـــــــي ترتیـــــــب الحـــــــرو العربیـــــــة، و

ـــــراء فـــــي الترتیـــــب العشـــــرین عنـــــد الخلیـــــل والرابـــــع عشـــــر  الصـــــوتي القـــــدیم یـــــأتي حـــــرف ال
3.»عند ابن جني

ـــــراء حـــــرف  ـــــوي مكـــــرر«ویعتبـــــر ال ـــــراء قـــــد ،4»صـــــامت مجهـــــور لث ونجـــــد حـــــرف ال
تكـــــــرر فـــــــي العنـــــــاوین الفرعیـــــــة للمجموعـــــــة القصصـــــــیة لیـــــــوحي باالرتعـــــــاد واالضـــــــطراب، 

ویمكن إجمالها كاألتي :

مثالها من المجموعة القصصیةاألصوات المكررة
تفاسیر-الراء

یةبر رماد تفترسه البر -
صراع القوى-
اختراع-
قارعة حلم-

ـــــةاال األصـــــوات -ج س مجـــــرى بَ ْحـــــیُ «حـــــین نفجاریـــــةاالَتحـــــُدث األصـــــوات : نفجاری
النطــــــق، ینــــــتجالهــــــواء الخــــــارج مــــــن الــــــرئتین حبســــــا تامــــــا، فــــــي موضــــــع مــــــن مواضــــــع 

وقــــــف أن یضــــــغط الهــــــواء، ثــــــم یطلــــــق صــــــراح المجــــــرى الهــــــوائي أو الهــــــذا الحــــــبسعــــــن

.81محمد خان ، (م . س) ، ص-1
.219، ص2003كمال بشیر، فن الكالم، دار غریب، القاهرة ، مصر ، -2
.58سلمان فیاض، (م . س)، ص-3
.171س) ، ص.ران، (معمحمود س-4
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ــــــىالهــــــواءفجــــــأة، فینــــــدفع  ــــــا إل ــــــيالخــــــارج محــــــدثا صــــــوتا انفجاری (...)، والمواضــــــع الت
أو مصــــــــاحبا بانفجــــــــار مفــــــــاجئ فــــــــي العربیــــــــة یقــــــــف فیهــــــــا مجــــــــرى الهــــــــواء وقفــــــــا تامــــــــا
العلیــــــا، ومقدمــــــة اللثــــــة وأقصــــــى الحنــــــك، وأدنــــــى الفصــــــیحة هــــــي الشــــــفاه وأصــــــول الثنایــــــا

.1»هاة والحنجرةلالحلق، مع ال
ـــــواألصـــــوات  ـــــاف، الكـــــاف، الجـــــیم، الطـــــاء،«هـــــي: ةاالنفجاری ـــــاء، الهمـــــزة، الق الت

للمجموعــــــة هــــــذه الحــــــروف فـــــي العنــــــوان الــــــرئیس، وقــــــد جـــــاءت بعــــــض2»الـــــدال، والیــــــاء
في " القاف " و " الیاء ".تمثلالقصصیة "من قاع النسیان"، 

ــــــاف هــــــو  ــــــب الهجــــــائي«فالق ،العربــــــيالحــــــرف الحــــــادي والعشــــــرون فــــــي الترتی
والتاســـــــع عشـــــــر فـــــــي ترتیـــــــب األبجدیـــــــة العربیـــــــة (...)، وفـــــــي الترتیـــــــب الصـــــــوتي القـــــــدیم 

ـــــأتي  ـــــلحـــــرف القـــــاف ی ـــــد الخلی ـــــب الســـــادس عن ـــــن ،فـــــي الترتی ـــــد اب ـــــاني والعشـــــرین عن والث
.3»يجن

الحــــــرف الثــــــامن و العشــــــرون «حــــــرف الیــــــاء فهــــــو هــــــذا عــــــن حــــــرف القــــــاف، أمــــــا
(...)، تیــــــب األبجدیــــــة العربیــــــةفــــــي الترتیــــــب الهجــــــائي العربــــــي و العاشــــــر فــــــي تر 
فـــــي الترتیــــب الثـــــامن والعشــــرین عنـــــد و فــــي الترتیــــب الصـــــوتي القــــدیم یـــــأتي حــــرف الیــــاء

.4»جنيابنالخلیل، والعشرین عند
ــــــد اســــــتخدم الكاتــــــب الحــــــروف  ــــــةاالوق لتفجیــــــر الواقــــــع وٕاخــــــراج مكنونــــــات نفجاری

مـــــــن الحـــــــروف لتفجیـــــــر هـــــــذا النـــــــوع  إلـــــــىیتجـــــــه إذنالـــــــذات بطریقـــــــة اســـــــتهزائیة، فهـــــــو 
انفجاریــــــة فــــــي العنــــــاوین الفرعیــــــة ادالالت معینــــــة مكنونــــــة فــــــي ذاتــــــه، كمــــــا ونجــــــد حروفــــــ

، نلخصها كاآلتي :المجموعة القصصیةذهمن ه

.205كمال بشیر، (م . س)، ص -1
.73محمد خان، (م . س)، ص-2
.95سلیمان فیاض، (م . س)، ص-3
.120المرجع نفسه، ص -4
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مثالها من العناوین الفرعیة في المجموعة القصصیةنفجاریةاالاألصوات 

الهمزة  ، القاف ، 
، الجیم ، الكاف 
، التاء ، الدالالطاء ، 

.الیاء

تفاسیر-
أثداء ال تطفئ العطش-
صراع القوى-
باب إلى جهنم-
ئراصدى األمیر الح-
حلم بحجم الضیاع-
لینة في الماء-
مضي على شط الفتون-
اجتراح-
احتضان-
في قتلي حیاتي-
قارعة حلم-
حین لن یأتي الحلم-
ین اإلخالصج-
فنجكاإلس-
االنسیاقلعن -

ن أصـــــــوات احتكاكیـــــــة، وأصـــــــوات وكـــــــان للمســـــــتوى الصـــــــوتي ومـــــــا شـــــــمله مـــــــ
ـــــــة ـــــــاوین، مكـــــــررة، وأصـــــــوات انفجاری ـــــــي إیضـــــــاح العن ـــــــارز ف كـــــــان أ، ســـــــواء دور هـــــــام وب

أصــــــلیا أم فرعیـــــــا ، فجــــــاء كــــــل نـــــــوع مــــــن األصــــــوات بمـــــــا یحملــــــه مــــــن مفهـــــــوم نالعنــــــوا
.لقصصیةفي العناوین في المجموعة امطابق لما جاء 
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یهـــــــــتم هـــــــــذا المســـــــــتوى بدراســـــــــة الصـــــــــیغ، وفیـــــــــه المســـــــــتوى الصـــــــــرفي: -2
ــــذيٕالــــىنظر یُ « ــــة الكلمــــة وقســــمها ال ــــمبنی ــــم، ث ــــىتلتحــــق بــــه مــــن أقســــام الكل إل

إن كانـــــت فعـــــال أو معنـــــى التـــــذكیر أو ،ن فیهـــــا مـــــن معنـــــى الـــــزمنكمـــــیتصـــــریفها، ومـــــا
ــــــــراد أونیــــــــث أو اإلالتأ ــــــــم التثنیــــــــة أو الجمــــــــع ف ــــــــاء ...، فعل ــــــــة بن الصــــــــرف یهــــــــتم بكیفی

،الوحــــــدات الصــــــرفیة والصــــــیغ اللغویــــــةیــــــدرس وهــــــو،وتصــــــریفهاها اتالكلمــــــة و اشــــــتقاق
عـــــــل واســـــــم اوالـــــــزمن، واشـــــــتقاق األســـــــماء كاســـــــم الفوالفعـــــــلســـــــماالالتـــــــي تتمثـــــــل فـــــــي 

.1»المفعول والصیغ وغیرها
،بهةالمشــــــدراســـــة اســـــم الفاعــــــل والصـــــفةإلــــــىوســـــنتطرق فـــــي هــــــذا المســـــتوى 

فــــــي عنــــــاوین قـــــط، وهــــــذا لتـــــوفر هــــــذین العنصــــــرین فبوصـــــفه مــــــن المشـــــتقات العاملــــــة
" لعبد اهللا نصر.المجموعة القصصیة "من قاع النسیان

ة أو صــــــفة تشــــــتق مــــــن الفعــــــل صــــــیغ«إن اســــــم الفاعــــــل هــــــو اســــــم الفاعــــــل: -أ
وتــــدل علــــى الــــذي قــــام بالفعــــل أو الــــذي وقــــع منــــه الفعــــل، وهــــذه الصــــفة طارئــــة ،المعلــــوم

.2»وغیر ثابت فیه،في الموصوف
" ســـــم الفاعــــــل فــــــي المجموعــــــة القصصـــــیة "مــــــن قــــــاع النســــــیانوعلیـــــه فإننــــــا نجــــــد ا
كما هو في الجدول اآلتي:

الصفحةصیاغتهاسم الفاعلالعنوان
قارعة حلم_  

_  صدى األمین

قارعة

حائر

مجرد صحیح -
اعل على وزن ف

قارعة )–قرع (
أجوف ثالثي -

87
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ـــــوزي-1 ـــــة، ف ـــــق، دار المعرف ـــــة والتطبی ـــــة النظری ـــــم الدالل ـــــوزي عیســـــى، عل ـــــا ف ، 1ســـــكندریة، مصـــــر، طاإلعیســـــى ورانی
.12، ص2008

.161، ص1،2000محمود مطرجي، في الصرف وتطبیقاته، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ط-2
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على وزن فاعللحائرا

:جاءت الصفة المشبهة في المجموعة القصصیة كاآلتيالصفة المشبهة: -ب

المصدر الصناعي:-ج
الصفحةصیاغتهالمصدر الصناعيالعنوان

رماد تفترسه 
البربریة

سي مصدر قیاالبربریة
یصاغ بزیادة یاء 

االسممشددة على 
تلیها تاء

بربریة-بربر

11

المستوى التركیبي:-3
ـــــة االســـــمیة: -أ ـــــة لمصـــــطفىجـــــاء فـــــي جـــــامع الـــــدروس الجمل ـــــي الالعربی غالیین

و الخبــــــر، نحــــــو: "الحــــــق كانــــــت مؤلفــــــة مــــــن المبتــــــدأ مــــــا«أن الجملــــــة االســــــمیة هــــــي: 
فیـــــه، الباطـــــل مخـــــذول، ال ریـــــبأنّ منصـــــور"، أو ممـــــا أصـــــله مبتـــــدأ و خبـــــر، نحـــــو: "

الصفحةصیاغتهة المشبهةالصفالعنوان
صدى األمین -

الحائر
صفة مشبهة على األمین

وزن فعیل
43
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ا مــــــن أحــــــد إال بالعافیــــــة، الت حــــــین خیــــــرً حــــــدٌ قائمــــــا، أن أمــــــا أحــــــد مســــــافر، ال رجــــــلٌ 
.1»مناص
ـــــف اعتمـــــد فـــــي عنونـــــة هـــــذه المجموعـــــة القصصـــــیة و  فـــــي المالحـــــظ أن المؤل

:االسمیةأغلب األحیان على الجملة 
إلـــــى تفاســـــیر، أثـــــداء...ال تطفـــــئ العطـــــش، صـــــراع القـــــوى، لحظـــــات اكتشـــــاف، بـــــاب

ـــــةجهـــــنم، صـــــدى األمـــــین الحـــــائر،  ـــــم بحجـــــم الضـــــیاع، لبن ـــــاع النســـــیان، حل ـــــي مـــــن ق ف
، ون، اجتـــــراح، احتضـــــان، فـــــي قتلــــي حیـــــاتي، قارعـــــة حلـــــمالمــــاء، ُمِضـــــٌي علـــــى شـــــط الفتــــ

...االنسیاقكاإلسفنج، جین اإلخالص، لعن 
المتنوعـــــــــة مـــــــــن حـــــــــین آلخـــــــــر، وظـــــــــفاالســـــــــمیةللجمـــــــــل االســـــــــتخدامو هـــــــــذا 

ـــــــى توصـــــــیف و«مـــــــن أجـــــــل  جـــــــاء،2»تثبیـــــــتالتعبیـــــــر عـــــــن الحـــــــاالت التـــــــي تحتـــــــاج إل
ــــــى االســــــتقرار و الثبــــــوتاالســــــمو «فــــــي "البرهــــــان":  عــــــن و للتعبیــــــر ، 3»یــــــدل عل

حقائق اجتماعیة و سیاسیة في نظر الكاتب.
فـــــي الـــــواردة االســـــمیةمحـــــذوف فـــــي أغلـــــب الجمـــــل و یمكـــــن أن نقـــــول بـــــأن المبتـــــدأ 

المجموعة القصصیة وهو في الغالب (المبتدأ) یكون اسم إشارة (هذا، هذه...).
ــــدروس الجملــــة الفعلیــــة: -ب ــــي جــــامع ال ــــة جــــاء ف ــــة الفعلی ــــة أن الجمل هــــي: العربی
ـــــــتألفـــــــت مـــــــن الفعـــــــل والفاعـــــــل، نحـــــــو: "مـــــــن« ، أو الفعـــــــل ونائـــــــب لَ ذَ ســـــــبق الســـــــیف الَع

، نحـــــــو: "یكـــــــون وخبـــــــرهواســـــــمه"، أو الفعـــــــل النـــــــاقص ینصـــــــر المظلـــــــومالفاعـــــــل، نحـــــــو: "
.4»"المجتهد سعیدا

.579، ص 2007، 1مصر، طمصطفى الغالییني، جامع الدروس العربیة، دار الغد الجدید، القاهرة، -1
.99، ص2002، 1أماني سلیمان طود، األسلوبیة الصوفیة، دار مجدالوي، عمان، األردن، ط-2
، 2007، 2فاضــــــــل صــــــــالح الســــــــامرائي، الجملــــــــة العربیــــــــة تألیفهــــــــا و تقســــــــیمها، دار الفكــــــــر، عمــــــــان، األردن، ط-3

.162ص
.579مصطفى الغالییني، (م . س)، ص -4
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أن "عبــــــــد اهللا النصــــــــر" لــــــــم یســــــــتخدم ســــــــوى جملــــــــة واحــــــــدة لالنتبــــــــاهو الالفــــــــت 
یهـــــا وكـــــان یغلـــــب عللـــــن یـــــأتي الحلـــــم)،(و هـــــي: ،یمكـــــن أن نعـــــدها مـــــن الجمـــــل الفعلیـــــة

ــــــة والحركــــــةالفعــــــل المضــــــارع ممــــــا یعطــــــي القصــــــة ، األحــــــداثواســــــتمراریة فعــــــل الحیوی
.ي عبارة عن أحداث متعالیة متحركةفه

ـــــوالفعاالســـــمیةهـــــذه هـــــي الجمـــــل  مـــــن التـــــي عمـــــدنا إلـــــى اســـــتخراجهاةلی
ــــــــد ــــــــي الجمــــــــل المجموعــــــــة القصصــــــــیة، وق ــــــــدرنا األســــــــماء ف أســــــــماء ، وهــــــــي ســــــــمیةاالق

أحــــداث اتكأنـــــا ومـــــا تحتویــــه مــــنمــــا جـــــاء فــــي مضــــمون القصــــة، محذوفــــة علــــى حســــب 
حتـــــــــاج المحـــــــــذوف، أمـــــــــا الفعـــــــــل فقـــــــــد جـــــــــاء واضـــــــــحا ال یســـــــــماالعلیهـــــــــا فـــــــــي تقـــــــــدیر 

إلى تقدیر.
فـــــيوالفعلیـــــةاالســـــمیةالعمـــــوم، فقـــــد عملـــــت كـــــل مـــــن الجمـــــل وعلـــــى 

فـــــــي مـــــــا بـــــــین الســـــــطورعلـــــــى إبـــــــراز وٕایضـــــــاح الـــــــدالالت الكامنـــــــة ،العنـــــــاوین
.القصص الواردة في المجموعة القصصیة

المستوى الداللي:-4
تعـــــد الدراســـــة الداللیـــــة مـــــن أقـــــدم الدراســـــات لمـــــا لهـــــا مـــــن أهمیـــــة فـــــي الدراســـــات 

معـــــین، علـــــم یعنـــــى بدراســـــة معنـــــى الكلمـــــات، و انـــــدراجها ضـــــمن نظـــــام «فهـــــو األدبیـــــة 
، و هـــــو ال یقـــــف فقـــــط عنـــــد و وظیفتهـــــا، و علـــــى عـــــاتق هـــــذه الوظیفـــــة یقـــــع نقـــــل المعنـــــى

یبنــــــي منهــــــا المتكلمـــــــون داتوحــــــالكلمــــــات المفــــــردة، ألن الكلمــــــات مـــــــا هــــــي إالمعــــــاني
ـــــه ـــــا مســـــتقال قائمـــــا بذات ـــــدُّ كـــــل كلمـــــة منهـــــا حـــــدثا كالمی ـــــه ،1»كالمهـــــم، وال یمكـــــن َع وعلی

ــــــــق هــــــــذا ســــــــیتم دراســــــــة عنــــــــاوین الم المســــــــتوى، أي بدراســــــــة جموعــــــــة القصصــــــــیة وف
المعنـــــــى المعجمـــــــي و ربـــــــط داللتـــــــه بـــــــالعنوان، و مـــــــن ثـــــــم ربطـــــــه بمـــــــا جـــــــاء فـــــــي مـــــــتن 

القصص في المجموعة القصصیة: 

، 2005، 1أحمــــــد، البنیــــــة و الداللــــــة فــــــي روایـــــــات إبــــــراهیم نصــــــر اهللا، دار الفــــــارس، بیــــــروت، لبنـــــــان، طمرشــــــد-1
.336ص
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جـــــــاءت فـــــــي لســـــــان العـــــــرب البـــــــن منظـــــــور أن "تفاســـــــیر" جـــــــاءت : تفاســـــــیر-1
، و یفســـــــره فســـــــر: البیـــــــان. فســـــــر الشـــــــيء یفســـــــره، بالكســـــــرة«و هـــــــي مـــــــن جـــــــذر "فســـــــر"

و التفســــــیراألعرابــــــي:بالضــــــم، فســــــرا و فســــــره: أبانــــــه، و التفســــــیر مثلــــــه. قــــــال ابــــــن 
الفســــــــر: كشــــــــف و قولــــــــه عــــــــز و جــــــــل، و أحســــــــن تفســــــــیرا، التأویــــــــل و المعنــــــــى واحــــــــد.

ــــــــــل: رد أحــــــــــد ، المغطــــــــــى، و التفســــــــــیر كشــــــــــف المــــــــــراد عــــــــــن اللفــــــــــظ المشــــــــــكل و التأوی
.1»كذا أي سألته أن یفسره ليالمحتملین إلى ما یطابق الظاهر.و استفسرته

و تجلــــــــى ذلــــــــك داخــــــــل المــــــــتن فــــــــي كــــــــون الشخصــــــــیة المحكــــــــي عنهــــــــا تمكنــــــــت
و التــــــي ردهــــــا المجتمــــــع حــــــس بهــــــا. ت تمــــــن تفســــــیر الخلجــــــات و األحاســــــیس التــــــي كانــــــ

م بزیــــــارة الطبیــــــب الــــــذي یعــــــیش فیــــــه إلــــــى تفاســــــیر خرافیــــــة، تقلیدیــــــة، ألجــــــل هــــــذا لــــــم یقــــــ
كـــــــــان یحـــــــــس بـــــــــه مـــــــــن وقـــــــــت آلخـــــــــر إال فـــــــــي وقـــــــــتالـــــــــذي نـــــــــبضلتفســـــــــیر ســـــــــبب ال

.تر ساعده، ألن الوضع تفاقممتأخر، لیب
رمــــد: الرمــــاد: «رمــــاد":أن "جــــاء فــــي لســــان العــــربرمــــاد تفترســــه البربریــــة:-2

دقـــــاق الفحــــــم مــــــن حراقــــــة الفحـــــم و مــــــا هــــــب مــــــن الجمـــــر فطــــــار دقاقــــــا، و الطائفــــــة منــــــه 
ألن زوجـــــــــي عظـــــــــیم الرمـــــــــاد، أي كثیـــــــــر األضـــــــــیافرمـــــــــادة، و فـــــــــي حـــــــــدیث أم زرع:

كلمـــــــة ، و قـــــــد جـــــــاءت 2»الرمـــــــاد یكثـــــــر بـــــــالطبخ، و الجمـــــــع َأْرِمـــــــَدة و َأْرِمـــــــَداُء و ِإْرِمـــــــَداء
ـــــا، دقـــــه «"تفترســـــه" مـــــن الجـــــذر "فـــــرس": ـــــَرَس الشـــــيء فْرًس كســـــره، وفـــــرس: و َف

ـــــــدَ  ـــــــَرَس الســـــــبع الشـــــــيء یفرســـــــه فرســـــــا. و افتـــــــرس الدابـــــــة: أخـــــــذه َف ، أمـــــــا 3»قَّ عنقـــــــهو َف
"البربریة" فمن بربر أي الهمج. 

مون القصـــــــة، بحیـــــــث أنـــــــه یحكـــــــي و قـــــــد جـــــــاء المعنـــــــى المعجمـــــــي مقاربـــــــا لمضـــــــ
ــــذي طالمــــا وعــــده أن یحضــــراصــــدیقهعــــن ــــوفي ال ــــدار أن ل ــــل زفافــــه. لكــــن تشــــاء األق حف

.178، ص2000، 1، ط]لحظ[، 13ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، مج -1
.222، ص]َرَمدَ [، 5ابن منظور، مج -2
.153، ص]فرس[، 11مج ابن منظور، -3
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إثــــر هــــذا ، لینتشــــر رمــــاده فــــي كــــل مكــــانیمــــوت فــــي حــــادث ســــیر مفجــــع و بربــــري
األلیم.الحادث 

ورد فـــــــي لســـــــان العـــــــرب البـــــــن منظـــــــورأثـــــــداء... ال تطفـــــــئ العطـــــــش: -3
و ثــــــدي: الثــــــدي: ثــــــدي المــــــرأة، و فــــــي الحكــــــم و غیــــــره: الثــــــدي معــــــروف یــــــذكر «

ـــــدٍ  ـــــى ِیؤنـــــث، و هـــــو للمـــــرأة و الرجـــــل أیضـــــا، و جمعـــــه أْث ـــــِدي، عل ، و ُفعـــــولو ُث
ُثْرُملــــــة، فمــــــن قــــــال الثَُّدیَّــــــة لقــــــب الرجــــــل اســــــمه ذو الثَُّدیَّــــــِة: رجــــــل. قــــــال الجــــــوهري: ذو 

ـــــوا الهـــــاء فـــــي التصـــــغیر ـــــه مـــــذكر یقـــــول إنمـــــا أدخل ـــــدي إن ـــــد، و فـــــي الث ـــــاه الی ألن معن
.1»ذلك ألن یده كانت قصیرة مقدار الثدي

حــــرف ُینفــــى بــــه و یجحــــد بــــه، قــــال الفــــراء: ال ردُّ لكــــالم تقــــدم قیــــل لــــیس «:فهــــي"الأمــــا "
.2»األمر كما ذكرتهم

َطِفـــــــــَأِت النـــــــــار تطفـــــــــأ طفـــــــــأ و طفـــــــــوءا «مـــــــــن الجـــــــــذر "طفـــــــــأ": تطفـــــــــئ""تءجـــــــــاكمـــــــــا 
ـــــارا للحـــــرب أطفأهـــــا  ـــــد ن ـــــز: كلمـــــا أوق ـــــل العزی ـــــي التنزی ـــــأت: ذهـــــب لهبهـــــا. جـــــاء ف و انطف

و اهللا، أي أهمــــــدها حتــــــى تبــــــرد. و النــــــار إذا ســــــكن لهبهــــــا و جمرهــــــا فهــــــي هامــــــدة 
.3»طافئة

ا، ًشــــطَ عَ ُش ِطــــعْ یَ َش َطــــالعطــــش: ضــــد الــــرِّّي، عَ «"طــــشعأمــــا العطــــش فهــــي مــــن الجــــذر "
و ونُشــــــــــــطِ و عطشــــــــــــان، و الجمــــــــــــع عَ ٌش و عُطــــــــــــٌش و عِطــــــــــــٌش اطِ و هــــــــــــو َعــــــــــــ

كثیــــــر العطــــــش، و َعطَّــــــَش اإلبــــــل: اش َطــــــعْ ى، و رجــــــل مِ َشــــــطْ ش و عَ اٌ َطــــــو عُ ونَ ُشــــــطُ عَ 
.4»زاد في ضمئها أي حبسها عن الماء

جــــــاء المعنــــــى المعجمــــــي هنــــــا مقاربــــــا للمعنــــــى الــــــذي جــــــاء بــــــه مضــــــمون القصــــــة 
ـــــزي كـــــان یحـــــس  ـــــة و إحســـــاس غری ـــــث أن الســـــارد للحـــــدث یتحـــــدث عـــــن عالقـــــة غریب حی

.12، ص]ثدي[، 3مج ، ابن منظور-1
.150، ص]ال[، 13مج ابن منظور، -2
.124، ص]طفأ[، 9مج ابن منظور، -3
.192، ص]عطش[، 10مج ابن منظور، -4
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إلشـــــــــــباعبـــــــــــه نحـــــــــــو أمـــــــــــه و نحـــــــــــو كـــــــــــل امـــــــــــرأة، فهـــــــــــو فـــــــــــي حالـــــــــــة عطـــــــــــش دائـــــــــــم 
الذي َتَملََّكه منذ الطفولة. هذا هو اإلحساس ،غریزته

صـــــرع: «جـــــاء فـــــي لســـــان العـــــرب أن الصـــــراع مـــــن "صـــــرع" صـــــراع القـــــوى: -4
ـــــْرُع: الطـــــرح بـــــاألرض و  ـــــه فـــــي التهـــــذیب باإلنســـــان، صـــــارعه فصـــــرعه یصـــــرعه الصَّ َخصَّ

ــــــي نفــــــس المرجــــــع هــــــي "القــــــوى"، و 1»صــــــرًعا، فهــــــو مصــــــروع ، و الجمــــــع صــــــرعى ف
الضـــــعف، والجمـــــع ُقـــــَوى و ِقـــــَوى، قـــــوا: ابـــــن ســـــیده: القـــــوة نقـــــیض«مـــــن الجـــــذر "قـــــوا" 

بقــــــــوة، أي بجــــــــد و عــــــــون مــــــــن اهللا قولــــــــه عــــــــز وجــــــــل: یــــــــا یحیــــــــى خــــــــذ الكتــــــــابو 
.2»تعالى

ــــــى حــــــد مــــــا مضــــــمون القصــــــة التــــــي  تحكــــــي جــــــاء المعنــــــى المعجمــــــي مقاربــــــا إل
إلـــــى إرجـــــاع القصـــــة، هـــــي قـــــوى الخیـــــر التـــــي تـــــدعو فـــــي هـــــذهتینعـــــن صـــــراع بـــــین قـــــو 

و و صــــــراع قــــــوى الشــــــر و الــــــنفس األمــــــارة بالســــــوء المبلــــــغ المــــــالي إلــــــى صــــــاحبه، 
ــــــي تــــــدعوا إلــــــى عــــــدم إرجاعــــــه، لكــــــن فــــــي األخیــــــر تغ لبــــــت قــــــوى الخیــــــر علــــــى قــــــوى الت

ـــــر وجـــــدبطـــــل القصـــــةالشـــــر، لكـــــن  ـــــى إث أن الوقـــــت قـــــد فـــــات، ألن العامـــــل قـــــد ُطـــــرد عل
ـــــــي شـــــــتى اتهامـــــــه بالســـــــرقة ـــــــة مـــــــن المتناقضـــــــات ف ـــــــى أن اإلنســـــــان كتل ـــــــل عل ، وهـــــــذا دلی

الت.المجا
مـــــنجـــــاء فـــــي لســـــان العـــــرب أن لحظـــــاتلحظـــــات اكتشـــــاف: -5
مـــــن : نظـــــره بمـــــؤخر عینـــــه َلَحـــــظَ یلحظـــــه لحظـــــا و لحظانـــــا و لحـــــظ إلیـــــه«"لحـــــظ": 

ـــــل: اللحظـــــة النظـــــرة مـــــن جانـــــب  ـــــه كـــــان، یمینـــــا أو شـــــماال، و قی ، و 3»األذنأي جانبی
الكشــــف: َرْفُعــــك الشــــيء كشــــف: «"اكتشــــف" فــــي نفــــس المرجــــع هــــي مــــن الجــــذر "كشــــف" 

.227، ص]صرع[، 8مج ابن منظور، -1
.229، ص]قوا[، 12مجابن منظور، -2
.187، ص]لحظ[، 13مج ابن منظور، -3
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ـــــــَفُه فانكشـــــــف ـــــــَف، و و تكَ عمـــــــا یواریـــــــه و یغطیـــــــه، كشـــــــفه یكشـــــــفه كشـــــــفا، و َكشَّ شَّ
.1»ریٌط كِشیٌف، مكشوف أو منكشف، أي كشف األمر

و نجــــــد أن المعنـــــــى المعجمـــــــي یقـــــــارب مـــــــا جــــــاء فـــــــي مضـــــــمون القصـــــــة، بحیـــــــث 
ه عـــــالم لـــــیس كمـــــا كـــــان تحكـــــي عـــــن لحظـــــات اكتشـــــاف طفـــــل لعـــــالم الســـــیارات و أدرك أنـــــ

،ب قیــــادة الســــیارة و الســــیطرة علیهــــایتخیلــــه، بــــل اكتشــــف أنــــه عــــالم صــــعب، فمــــن الصــــع
ــــــــى أن األمــــــــور و األشــــــــیاء لیســــــــت كمــــــــا تبــــــــدو للعیــــــــان ســــــــهلة و و هــــــــذا یــــــــدل عل

و بســــــیطة، بــــــل یجــــــب التوغــــــل و التعمــــــق فیهــــــا حتــــــى نــــــدركها، فاإلنســــــان منــــــذ والدتــــــه
یكتشــــــف األشــــــیاء، ففكــــــرة أن اإلنســــــان یعــــــرف كــــــل شــــــيء بدایــــــة حیاتــــــه و هــــــو یــــــتعلم و 

همـــــــا یعـــــــرف األشـــــــیاء إال أنـــــــه یبقـــــــى جـــــــاهال لبعضـــــــها نســـــــان مهـــــــي فكـــــــرة خاطئـــــــة، فاإل
اآلخر، أي أن معرفته محدودة.

ــــــاب" مــــــن بــــــاب إلــــــى جهــــــنم:-6 ــــــوب: البــــــاب «ورد فــــــي لســــــان العــــــرب أن "ب ب
و لطریــــــق و بیبــــــان، بمعنــــــى امعــــــروف، و الفعــــــل منــــــه التَّْبویــــــب و الجمــــــع أبــــــواب 

الغایـــــــة، حـــــــرف خـــــــافض و هـــــــو ُمْنَتًهـــــــى البتـــــــداء «، و "إلـــــــى" هـــــــي 2»الســـــــبیل
دخلتهــــــا، و جـــــائز أن تكــــــون تقـــــول: خرجـــــت مــــــن الكوفـــــة إلـــــى مكــــــة و جـــــائز وأن تكـــــون 

ـــــــــم تـــــــــدخلها ألن النهایـــــــــة تشـــــــــمل أول الحـــــــــد و آخـــــــــره، و إنمـــــــــا تمنـــــــــع مـــــــــن  بلغتهـــــــــا و ل
بهـــــــامـــــــن أســـــــماء النـــــــار التـــــــي یعـــــــذب اهللا «، أمـــــــا "جهـــــــنم" فهـــــــي 3»تجـــــــاوزه

قــــال یــــونس بــــن حبیــــب و أكثــــر النحــــویین: عبــــاده، نعــــوذ بــــاهللا منهــــا، و فــــي جهــــنم قــــوالن: 
ال تجــــــرى أعجمیــــــة بهــــــا فــــــي اآلخــــــرة، و هــــــي جهــــــنم اســــــم النــــــار التــــــي یعــــــذب اهللا

ت نـــــــار اآلخـــــــرة بهـــــــا لبعـــــــد و قـــــــال آخـــــــرون: جهـــــــنم عربیـــــــة ســـــــمیللتعریـــــــف و العجمـــــــة،
.4»لثقل التعریف و ثقل التأنیثقعرها، و إنما لم ُتْجرَ 

.72، ص]كشف[، المرجع نفسه-1
.176، ص]بوب[، 2مج منظور، ابن -2
.144، ص]إلى[، 1مج ابن منظور، -3
.230، ص]جهنم[، 3مج ابن منظور، -4
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نجـــــد أن المعنـــــى اللغـــــوي ال یتطـــــابق إلـــــى حـــــد كبیـــــر مـــــع مضـــــمون القصـــــة، ســـــوى 
التفاصـــــــیل التـــــــي كانـــــــت تقـــــــوم بهـــــــا شخصـــــــیات هـــــــذه القصـــــــة فـــــــي أفعالهـــــــافـــــــي بعـــــــض 

التي ستقودهم في األخیر إلى جهنم مثل الكالم البذيء و سماع األغاني. 
ـــــاساالحتـــــراماألخـــــالق و ضـــــمورو هنـــــا یخبرنـــــا المؤلـــــف عـــــن بدایـــــة  و بـــــین الن

و التقدیر.االحترامخاصة إذا كان الشخص مع عائلته مما یستدعي 
ــــي لســــان العــــرب أن صــــدى األمــــین الحــــائر: -7 مــــن مشــــتق "الصــــدى"ورد ف

ـــــك مـــــن صـــــوت الجبـــــل و و الصـــــدى: الصـــــوت. و الصـــــدى: «الجـــــذر "صـــــدي"  مـــــا یجیب
نحــــوه بمثــــل صــــوتك، یقــــال: أصــــم اهللا صــــداه مــــن هــــذا، و قیــــل بــــل أصــــم اهللا صــــداه، مــــن 

قــــــال ابــــــن «، و "األمــــــین" مــــــن "أمــــــن" 1»صــــــدى الصــــــوت الــــــذي یجیــــــب صــــــوت المنــــــادي
ألضـــــداد، و أنشـــــد ابـــــن اللیـــــث الســـــكیت: و األمـــــین المـــــؤتِمن. و األمـــــین: المـــــؤَتَمن، مـــــن ا

و جـــــــل: إن أیضــــــا: ال أخــــــون أمینـــــــي، أي الــــــذي یــــــأتمنني، و قولـــــــه عــــــز 
ـــــى كلمـــــة "الحـــــائر2»المتقـــــین فـــــي مقـــــام أمـــــین " فـــــي نفـــــس الرجـــــع فهـــــي ، و أمـــــا عـــــن معن

.3»حیر: حار بصره یحار حیرًة و حیًرا و حیَراًنا«
ء فــــــي مضــــــمون القصــــــة، فبطلهــــــا تطــــــابق مــــــع مــــــا جــــــاو نجــــــد أن هــــــذا المعنــــــى ی

اســـــــمه "محمـــــــد األمـــــــین" و جـــــــاء فـــــــي العنـــــــوان "صـــــــدى األمـــــــین الحـــــــائر"، صـــــــدى بطـــــــل 
ــــــذي كــــــان یحــــــاول جاهــــــدا أن یصــــــلح أوضــــــاعه مــــــن دون جــــــدوى، فــــــال یوجــــــد  القصــــــة ال

فراغ یتحاور فیه مع زوجته، مما ولد لدیه ارتباكا نفسیا حادا. 
النـــــــاس بـــــــأمور الـــــــدنیا بمـــــــا فیهـــــــا و فـــــــي هـــــــذه القصـــــــة یـــــــرى المؤلـــــــف أن انشـــــــغال 

ـــــاتهم الشخصـــــیة و عـــــن أوالدهـــــم، و عـــــن  أمـــــور  العمـــــل خاصـــــة، تلهـــــي النـــــاس عـــــن حی
مــــن كثیــــرة هــــي أهــــم مــــن العمــــل و المــــال... ، حتــــى أن الــــبعض یــــرى بأنــــه ال جــــدوى

.218، ص]صدي[، 8مج ابن منظور، -1
.164، ص]أمن[، 1مج ابن منظور، -2
.285، ص]حیر[، 4مج ابن منظور، -3
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حیاتــــه فكأنــــه آلــــة عمــــل فقــــط، ممــــا یـــــدفع إلــــى انتحــــار بعضــــهم و لجــــوء الــــبعض اآلخـــــر 
.  م التي ما من أحد یستمع إلیهمإلى المخدرات و الكحول لنسیان همومه

ـــــاع النســـــیان: -8 جـــــاء فـــــي لســـــان العـــــرب أن "مـــــن" مشـــــتق مـــــن الجـــــذر مـــــن ق
ــــ«"مــــنن":  ــــة فــــي األمــــاكن و ذل ــــداء الغای ــــْن: بالكســــر: حــــرف خــــافض البت ــــك ِم مــــن ك قول

ـــــى كـــــذا و كـــــذا ـــــوع" 1»مكـــــان كـــــذا إل ـــــاع" فهـــــو مشـــــتق مـــــن الجـــــذر "ق قـــــوع: «، أمـــــا "ق
القـــــاع: هـــــو المكـــــان المســـــتوي الواســـــع مـــــن األرض یعلـــــوه مـــــاء الســـــماء فیمســـــكه فیســـــتوي 

الــــــذكر و : ضــــــد نســــــا: و النســــــیان، بكســــــر النــــــون«، و نجــــــد أن "النســــــیان" مــــــن 2»نباتــــــه
َنْســـــــَیاُن، كثیـــــــر وة و ِنســـــــاوة و َنســـــــاوة، و رجـــــــلالحفـــــــظ، نســـــــیه نســـــــیا و نســـــــیانا و َنســـــــ

.3»النسیان للشيء، و النسیان الترك
فـــــيجـــــاء هـــــذا العنـــــوان الـــــذي تصـــــدر غـــــالف المجموعـــــة القصصـــــیة یحمـــــل

ــــــل كــــــل إحساســــــ ــــــر المــــــدقع قت ــــــة تحــــــاول نســــــیان همهــــــا ألن الفق هامضــــــمونه مأســــــاة عائل
.و الحیاةبالوقت

ــــب  ــــا یعــــالج الكات ــــث نجــــدو هن ــــي هــــذا العــــالم، بحی ــــراء المنســــیین ف أن قضــــیة الفق
المجتمــــــع قــــــد همشــــــهم و قــــــتلهم و هــــــم أحیــــــاء و كــــــأنهم بــــــدون إحســــــاس و ال رغبــــــة فــــــي 

.حیاة رغیدة مثلهم
الرؤیـــــا، و الجمـــــع «فـــــي معنـــــاه المعجمـــــي "الحلـــــم"إن : حلـــــم بحجـــــم الضـــــیاع-9

الرؤیـــــا عبـــــارة عمـــــا یـــــراه النـــــائم أحـــــالم، یقـــــال َحَلـــــَم یحلـــــم إذا رأى فـــــي المنـــــام، و الحلـــــم و 
مــــن عوامــــل و البــــاء «، أمــــا "البــــاء" فیقــــول فیهــــا الجــــوهري 4»فــــي نومــــه مــــن األشــــیاء

ــــالمفعول بــــه ــــدخول علــــى األســــماء، و هــــي إللصــــاق الفعــــل ب أمــــا، 5»الجــــر و تخــــتص بال

.137، ص]منن[، 14مج ابن منظور، -1
.219ص، ]قوع[، 12مج ابن منظور، -2
.251-250، ص]نسا[، 14مج ابن منظور، -3
.209، ص]حلم[، 4مج ابن منظور، -4
.6، ص]با[، 2ابن منظور، مج -5
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ضــــــد اإلقــــــدام. أحجــــــم عــــــن «فقــــــد وردت فــــــي لســــــان العــــــرب فــــــي معناهــــــا أنهــــــا "حجــــــم" 
، و "الضــــــیاع" مــــــن 1»هیبــــــة. و رجــــــل محجــــــام: كثیــــــر النكــــــوصاألمــــــر: كــــــف أو نكــــــص

ـــــــَیاُع: اإلهمـــــــال. ضـــــــاع الشـــــــيء یضـــــــیع ضـــــــیعة و «الجـــــــذر  ـــــــْیَعة و الضَّ ضـــــــیع: و الضَّ
.2»ضیاعا، بالفتح: هلك

الــــــذي مضــــــمون القصـــــة ألن الشــــــخصمـــــنرب تــــــنجـــــد أن هــــــذا المعنـــــى یق
ُیحكــــــي عنـــــــه راوده حلـــــــم، مـــــــا هـــــــو فـــــــي الحقیقــــــة ســـــــوى انعكـــــــاس للحالـــــــة النفســـــــیة التـــــــي 
یعیشــــها فــــي واقعــــه، و عنــــدما اســــتیقظ مــــن نومــــه، واصــــل هــــذا الحلــــم فــــي أحــــالم الیقظــــة، 

و ما هذا إال دلیل على ضیاعه و تشتت أفكاره و شعوره بالهزیمة إزاء واقعه.
حـــــرف خــــــافض البتــــــداء «ن "مــــــن" فـــــي المعجــــــم إمـــــن منفــــــى إلــــــى منفــــــى:-10

ــــــى مكــــــان كــــــذا ــــــك مــــــن مكــــــان كــــــذا إل ــــــك قول ــــــي األمــــــاكن، و ذل ــــــى" 3»الغایــــــة ف ، و "المنف
ــــــى، و نفیتــــــه أنــــــا نفیــــــا، یقــــــال: نفیــــــت «مــــــن جــــــذر "نفــــــي"  ــــــى الشــــــيء ینفــــــي نفیــــــا: َتنحَّ َنَف

و حـــــرف خـــــافض«أمـــــا "إلـــــى" فهـــــي ، 4»الرجـــــل و غیـــــره أنفیـــــه نفیـــــا إذا طرتـــــه
.5»الغایة، تقول: خرجت من الكوفة إلى مكةهو ُمْنَتًهى البتداء

القصـــــة، یـــــوحي بـــــالمعنى الـــــذي جـــــاء بـــــه مضـــــموننجـــــد أن المعنـــــى المعجمـــــي 
ــــرا یعــــاني ســــوء حالــــه و ــــى أولــــى حــــین كــــان فقی ــــة منف ــــث أن بطــــل القصــــة عــــانى حال بحی

ـــــاف  ـــــة الجف ـــــه، و خصوصـــــا حال ـــــه دمـــــارا نفســـــیا و معیشـــــیا، حـــــال عائلت و التـــــي ســـــببت ل
و ارتـــــــــوت أمطـــــــــرت الســـــــــماء، هـــــــــذا یـــــــــأتي الفـــــــــرج بعـــــــــد دعـــــــــاء متواصـــــــــلبعـــــــــد

هـــــذا الشـــــخص لیعـــــیش لكـــــن هـــــذه األمطـــــار دمـــــرت مســـــكنه الطینـــــي البســـــیط األرض، 

.47، ص]حجم[، 4مج ابن منظور، -1
.76، ص]ضیع[، 9مج ابن منظور، -2
.137، ص]منن[، 14مج ابن منظور، -3
.329، ص]نفى[، المرجع نفسه-4
.144، ص]إلى[، 1مج ابن منظور، -5
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ـــــة منفـــــى ـــــتخلص منـــــهمـــــرة أخـــــرىحال ـــــم ی ـــــذي ل إال بعـــــد أن مـــــر بعـــــد المنفـــــى األول ال
بصعوبات كثیرة.

مـــــــــا دون اإلبـــــــــطالِحْضـــــــــُن:«مـــــــــن الجـــــــــذر "حضـــــــــن" و مشـــــــــتقة احتضـــــــــان:-11
إلـــــــــــــى الكشـــــــــــــح، و قیـــــــــــــل: هـــــــــــــو الصـــــــــــــدر و الَعُضـــــــــــــدان و مـــــــــــــا بینهمـــــــــــــا، و الجمـــــــــــــع
ـــــــي حضـــــــنك كمـــــــا  ـــــــه ف ـــــــه االحتضـــــــان، و هـــــــو احتمالـــــــك الشـــــــيء و جعل َأْحَضـــــــان، و من

.1»تحتضن المرأة و لدها فتحمله في أحد شقیها
هــــــذا المعنــــــى مــــــا جــــــاء فــــــي المضــــــمون، بحیــــــث أن القــــــاص یحكــــــي و قــــــد طــــــابق 

عــــــن لحظــــــات احتضــــــانه لماضــــــیه، فهــــــو یتحــــــدث عــــــن ذاتــــــه الحاضــــــرة عبــــــر احتضــــــان 
اســـــتقرار، ماضـــــیه، فهـــــو یســـــترجع لحظـــــات الحیـــــاة الزهیـــــدة التـــــي كـــــان یعیشـــــها فـــــي

و آهـــــــات و حیــــــاٍة ملیئــــــة بالحـــــــب و الطمأنینــــــة، أمـــــــا اآلن فهــــــو یعــــــاني مـــــــن الحــــــزن
و آهــــــات أخطــــــو... َوَ◌مــــــَد القلــــــب هتونــــــا...«ئال: قــــــا،لمــــــا آل إلیــــــه وضــــــعهاالحتــــــراق

.2»احتراق... أقف و الروح تنوء بماض أسعد...
لعـــــن: و اللعـــــن: اإلبعـــــاد «اللعـــــن" فـــــي المعجـــــم هـــــو مـــــن لعـــــن االنســـــیاق: "-12

ـــــبُّ  و و الطـــــرد مـــــن الخیـــــر، و قیـــــل الطـــــرد و اإلبعـــــاد مـــــن اهللا، و مـــــن الخلـــــق السَّ
ــــــــا: طــــــــرده ، و الجمــــــــاالســــــــمالــــــــدعاء و اللعنــــــــة  ع ِلَعــــــــاٌن و َلَعَنــــــــاٌت، و لعنــــــــه یلعنــــــــه لعًن

ـــــوق: معـــــروف. ســـــاق اإلبـــــل«فهـــــو مـــــن "االنســـــیاقأمـــــا "،3»و أبعـــــده و ســـــوق: السَّ
و غیرهــــــا یســــــوقها ســــــوًقا و ســــــیاًقا، و هــــــو ســــــائق و ســــــوَّاق، یقــــــال: قــــــد انســــــاقت 

.4»تساوقت اإلبل تساوقا إذا تتابعت
ـــــــي المضـــــــمون، ألن الشـــــــخص  ـــــــه ف ـــــــى المعجمـــــــي مـــــــع مـــــــا جـــــــاء ب تطـــــــابق المعن
المحكـــــي عنـــــه قـــــد انســـــاق مـــــع عواطفـــــه و أهوائـــــه و خیالـــــه، إثـــــر تلقیـــــه مكالمـــــة هاتفیـــــة 

.152، ص]حضن[، 4مج ابن منظور، -1
.79، ص2008، 1عبد اهللا النصر، من قاع النسیان، دار الكفاح، ردمك، السعودیة، ط-2
.160، ص]لعن[، 13مج ابن منظور، -3
.304، ص]سوق[، 7مج ابن منظور، -4
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ــــــي منتصــــــف اللیــــــل مــــــن امــــــرأة أخطــــــأت فــــــي الــــــرقم، فعــــــاود  بهــــــا، لتقابلــــــه االتصــــــالف
.االحترامبالسب و الشتم و قلة 

أن الكاتــــــــب هنــــــــا یعــــــــالج قضــــــــیة انســــــــیاق اإلنســــــــان و استســــــــالمه لــــــــبعض فنجــــــــد
إلـــــى نزواتـــــه دون التفكیـــــر فـــــي العواقـــــب التـــــي تكـــــون فـــــي أغـــــب األحیـــــان وخیمـــــة

تقوده إلى التهلكة، و هذا یرجع إلى عدم تربیة النفس و التحكم فیها. درجة أنها 

ي هـــــــــذه المجموعـــــــــة و یمكـــــــــن هنـــــــــا القـــــــــول بـــــــــأن "عبـــــــــد اهللا النصـــــــــر" یعـــــــــالج فـــــــــ
یة مجموعــــــــة مــــــــن القضــــــــایا االجتماعیــــــــة فــــــــي العــــــــالم العربــــــــي، لمــــــــا آل إلیــــــــهالقصصــــــــ

ــــــي نشــــــ ــــــیم الت ــــــة ضــــــمور العــــــادات و التقالیــــــد و الق ــــــدعو أمــــــن بدای ــــــا ی علیهــــــا، فهــــــو هن
، مــــــن احتــــــرام الغیــــــر و الســــــؤال اعلیهــــــالمتعــــــارفإلــــــى التحلــــــي بالمبــــــادئ و األخــــــالق 
ــــــاج و مســــــاعدته، وعــــــدم  ــــــى الــــــنفس، االنســــــیاق مــــــع النــــــزواتعــــــن المحت ــــــب عل و التغل

ـــــات، هـــــذه المیـــــزة یفـــــرق األمـــــارة بالســـــوء،  ـــــز بالعقـــــل عـــــن بـــــاقي الكائن ألن اإلنســـــان ممی
بها بین الخیر و الشر. 

:"صصیة "من قاع النسیانثانیا: أنواع العناوین في المجموعة الق
ـــــت ـــــد اهللا النصـــــرتمثل ـــــاوین فـــــي المجموعـــــة القصصـــــیة لعب ـــــواع العن ـــــي: أن ف

الشــــــكلیة، وســــــنأتي العنـــــوان الحقیقــــــي، والعنــــــوان المزیـــــف، والعنــــــوان الفرعــــــي، واإلشـــــارة
:هحدللتفصیل في كل نوع على 

لحقیقـــــــــــــي فـــــــــــــي المجموعـــــــــــــة القصصـــــــــــــیة العنـــــــــــــوان ا: العنـــــــــــــوان الحقیقـــــــــــــي-أ
ــــد احتــــل واجهــــة الكتــــاب، المتمثــــل"،هــــو"من قــــاع النســــیان فــــي لهــــذا فــــالعنوان ق

مرة.حُ ء بخط بارز، وبلون أصفر ممزوج بالمجموعة القصصیة، وقد جا
ة العنــــــــوان جــــــــاء العنــــــــوان المزیــــــــف هنــــــــا بــــــــنفس صــــــــیغ:العنــــــــوان المزیــــــــف-ب

"، وقـــــد جـــــاء كتردیـــــد لـــــه فـــــي الصـــــفحة الداخلیـــــة التـــــي تلـــــت الحقیقـــــي "مـــــن قـــــاع النســـــیان
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ــــه .الغــــالف ــــد«ووظیفت ــــزتأكی ــــيو تعزی ــــوان الحقیق ــــون أســــود مكتــــوب ،1»العن ــــد جــــاء بل وق
الحقیقي.نالعنوابهمن الخط الذي كتب صغر بخط أ
ــــــــــوان الفرعــــــــــي-ج لمجموعــــــــــة : نلخــــــــــص العنــــــــــاوین الفرعیــــــــــة فــــــــــي هاتــــــــــه االعن

:القصصیة في الجدول اآلتي

الصفحة من المجموعة نوعهالعناوین
القصصیة

تفاسیر-

رماد تفترسه البربریة-

أثداء ال تطفئ -
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.475ص (م . س)،،مطويمحمد الهادي-1
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ــــــي هــــــذا المجــــــال ومــــــا یمكــــــن  ــــــد اهللا النصــــــرأن یالحــــــظ ف ــــــار عنــــــوان "عب ــــــد اخت " ق
ــــــین المجموعــــــة القصصــــــیة مــــــن ــــــى أن العنــــــاوین ب ــــــي اســــــماالفرعیــــــة، بمعن لعنــــــوان الحقیق

هو قصة ضمن القصص الواردة في المجموعة."من قاع النسیان" 
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فـــــي نس العمـــــل الـــــذي بـــــین أیـــــدینا، والمتمثـــــلجـــــوهـــــي اإلشـــــارة الشـــــكلیة: -د
قصص قصیرة، والتي جاءت في الصفحة الحقیقیة لهاته المجموعة.

ثالثا: وظائف العنوان في المجموعة القصصیة:
" وظائفـــــــا إغرائیـــــــة لقصصـــــــیة  "مـــــــن قـــــــاع النســـــــیانأدت العنـــــــاوین فـــــــي المجموعـــــــة ا

ــــــارة، و ــــــة مــــــرة، ووصــــــفیة مــــــرة أخــــــرى، وبخاصــــــة ت ــــــارة أخــــــرى، وٕایحائی ــــــة ت فــــــي تعیینی
:هي على ذكر وشرح كل وظیفة على حدعناوین الفرعیة، وسنأتال

لنـــــا تحدیــــــد ال یتَـــــأتَّى: la fonction incitatifالوظیفـــــة اإلغرائیـــــة : -أ
ـــــــة إال مـــــــن خـــــــالل المـــــــتن، ـــــــة مـــــــن خـــــــالل هـــــــذه الوظیف ـــــــد هـــــــذه الوظیف و نســـــــتطیع تحدی

ة، وبالتالي ربط المتن بالعنوان.اطالعنا على المجموعة القصصی
وجه اإلغراء فیهالعنوان

رماد تفترسه البربریة-
اجتراح-
احتضان-
كاإلسفنج-
تفاسیر-

الجملة (الرماد المفترس)-
استخدام كلمة واحدة-
استخدام كلمة واحدة-
التشبیه-
الحذف-

حملـــــت هـــــذه القصـــــة هـــــذا العنـــــوان ألنـــــه جـــــاء یحكـــــي عـــــن تفاســـــیر تفاســـــیر: -1
ــــــذي ــــــبض ال ــــــذاك الن ــــــده الیمنــــــى، ل ــــــي ی ــــــول: كــــــان یحســــــه ف ــــــاب تفاســــــیر فتحــــــ«یق ت كت

فبقــــــي، 1)»تحــــــبنــــــبض فــــــي الــــــذراع األیمــــــن: اجتمــــــاع مــــــع مــــــن الخلجــــــات.... قــــــرأت (
ساعده.رَ تِ أنه مرض بیده، فبُ اكتشفأنإلىهذا األمل 

ـــــراءة مضـــــمون هـــــذا العنـــــوان یغوینـــــارمـــــاد تفترســـــه البربریـــــة:-2 القصـــــة، لق
الــــــذي یســــــعى جاهــــــدا فولــــــة،الــــــراوي یحكــــــي عــــــن صــــــدیقه فــــــي الطأنعــــــدلنجــــــد فیمــــــا ب

.9صعبد اهللا النصر، (م . س)، -1
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ــــراوي)، فلبَّــــلتزویجــــه ( ــــراوي رغبــــة الصــــدیق ســــعى لتــــزویج ال الصــــدیق، لكــــن هنــــاك ى ال
شــــعور بأنــــه ســــیموت یــــوم زواجــــه وهــــو ال یــــدري مــــا وراء هــــذا اإلحســــاس، فتقــــع الكارثــــة 

إلـــــيفـــــت زَ «ق الـــــذي ســـــعى لـــــزواج الـــــراوي یقـــــول: یأنـــــه فـــــي یـــــوم الـــــزواج: یمـــــوت الصـــــد
المفتــــــرس، ســــــیحل . خنــــــق ظالمــــــي رق البربــــــري الفتــــــاك ..لجــــــم فــــــم األاالــــــذاهالت خبــــــرً 

ــــة ســــیرمحلهــــ ــــةوســــامي هــــو صــــدیقه1،»ا فاجعــــة مــــوت "ســــامي" فــــي حادث ــــذ الطفول ، من
كـــــان متخوفـــــا منهـــــا، لكـــــن وقـــــع فـــــي فاجعـــــة التـــــي هنـــــا تبـــــددت تلـــــك الوســـــاوس 

أكبر، وهي موت صدیقه في حادث سیر مفجع بطریقة بربریة.
، تجعــــل القــــارئ یبحــــث عــــن ةهــــذا العنــــوان إغرائیــــیحمــــل مــــن قــــاع النســــیان:-3
العبـــــارة، فیلجـــــا إلـــــى المـــــتن لیجـــــد الـــــراوي یـــــتكلم فیـــــه عـــــن قـــــدر بـــــائس لعائلـــــة ذه ســـــر هـــــ

مكونـــــــة مـــــــن أم وثالثـــــــة أطفـــــــال، ال یجـــــــدون قـــــــوت یـــــــومهم ســـــــوى بمـــــــا تصـــــــدق علـــــــیهم 
ل األكبــــر لیأكــــل الجیــــران، مــــن خبــــز یــــابس ولــــبن تفــــوح منــــه رائحــــة الفســــاد، فیــــأتي الطفــــ

ــــه األم:  ــــول ل ــــنص الثــــاني لخــــوك الصــــغیر«فتق ــــرك ال ــــز الیــــابس وات ، 2»ُكــــْل نصــــف الخب
فیأكــــــل الطفــــــل نصــــــف الخبــــــز الیــــــابس ویتــــــرك ألخیــــــه النصــــــف الثــــــاني مــــــع قلیــــــل مــــــن 
اللــــــبن، ثــــــم یـــــــذهب للعــــــب فــــــي الخـــــــارج، لتــــــأتي األم مــــــن فـــــــرط الجــــــوع فتشــــــرب اللـــــــبن 

أخــــــوه، وفعلــــــت لــــــه أن ابنهــــــا األوســــــط لــــــم یشــــــرب مــــــا تركــــــه            ُمَتناســــــیة 
ودي هــــــذا اللــــــبن یــــــدخل فــــــي مــــــا«ذلــــــك مــــــن أجــــــل إرضــــــاع أخــــــتهم الصــــــغیرة، فتقــــــول:

ــــدر، وأرضــــع أخــــتكم الصــــغیرة ــــي صــــدري ی ــــدي شــــي یخل ــــس مــــا عن ، فعلــــت 3»جــــوفي، ب
ذلك بقهر و معاناة، مع ما تعانیه من ترمل في سن مبكرة.

ــــراح:-4 بــــارة عــــن غرائیــــة فــــي هــــذا العنــــوان مــــن حیــــث أنــــه جــــاء عتجلــــت اإلاجت
الكلمــــة ویفهــــم معناهــــا ذهكلمــــة واحــــدة، فتجعــــل القــــارئ یــــذهب إلــــى المــــتن، لفــــك شــــفرة هــــ

أكثر.
.17ص المرجع نفسه،-1
.51صعبد اهللا النصر، (م . س)،-2
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ــــــى تصــــــارع بــــــین فئــــــات ف ــــــراوي، یحكــــــي عل اختلفــــــت عنــــــد قــــــراءة المــــــتن نجــــــد أن ال
ـــــدما أراد أن یخـــــرج نفســـــه مـــــن مشـــــكلة وقـــــع فیهـــــا عنـــــدما  ـــــي تفســـــیر كلمـــــة "قـــــراءة"، عن ف

ـــــم یقصـــــد وصـــــف المجتمـــــع بأنـــــه ال  یعـــــرف القـــــراءة، فعنـــــدما غضـــــب النـــــاس قـــــال بأنـــــه ل
فانقســـــــموا إلـــــــى مؤیـــــــدین ومعارضـــــــین فیمـــــــا و إنمـــــــا القـــــــراءة العمیقـــــــة،القـــــــراءة العادیـــــــة

بمعنــــــى لهــــــا، لكــــــن مــــــا أذهــــــل االكلمــــــة، فــــــاتفقوا علــــــى أن یرجعــــــو بیــــــنهم حــــــول معنــــــى 
الق، ممـــا جعلــــه علـــى اإلطــــأن اجتمعـــوا فـــي المــــرة األخیـــرةد الـــراوي أنـــه لــــم یـــرهم مـــن بعــــ

عن عدم رجوعهم.یطرح عدة أسئلة في ذهنه
" هــــــــــذا العنــــــــــوان فــــــــــي كلمــــــــــة "عبــــــــــد اهللا النصــــــــــراســــــــــتخدام : إن احتضــــــــــان-5

ـــــراوي ، واحـــــدة ـــــث نجـــــد ال ـــــوان، بحی ـــــك شـــــفرة العن ـــــا نتجـــــه ســـــویا نحـــــو المضـــــمون لف یجعلن
ـــــات  ـــــق، یحتضـــــن ذكری ـــــي هـــــذا المـــــتن یحتضـــــن ماضـــــیه العری الماضـــــي، ف

ت المفارقـــــات بـــــین األمـــــس والیـــــوم ... ال مســـــت همـــــس لغـــــة الوصـــــال ... حبكـــــ«فیقـــــول: 
، فهـــــو یبحـــــث عـــــن ذاتـــــه الحاضـــــرة عبـــــر 1»جلســـــت قلـــــیال، ... فتحـــــت صـــــدر األوراق...

ن الواقع یؤلمه.استرجاع الذكریات الجمیلة ألاحتضان ماضیه و 
التعیینیة:الوظیفة- ب

التعریف بالمتن ومحتواه:إلىتهدف هذه الوظیفة 
ــــي یــــده كــــان یحكــــي الــــراوي هنــــا عــــن النــــبضتفاســــیر: -1 الیمنــــى، الــــذي ف

.أن اكتشف أنه مرض بیده، فبتر ساعدهإلىعن تفسیر له، باحثا
یحكـــــــي الـــــــراوي فـــــــي هـــــــذه القصـــــــة عـــــــن صـــــــدیقرمـــــــاد تفترســـــــه البربریـــــــة:-2

ـــــه ـــــيل ـــــراويف ـــــزویج ال ـــــة، كـــــان یســـــعى جاهـــــدا لت ـــــى، الطفول ـــــراويأنإل ـــــل ال ـــــالزواجقب ، ب
لهــــــــــذا ن أن یعــــــــــرف ســــــــــببا لكنـــــــــه كــــــــــان یشــــــــــعر بأنــــــــــه ســــــــــیموت یـــــــــوم زفافــــــــــه، دو 

الــــذي ســــعى ) فــــي یــــوم الــــزواج، تــــوفي صــــدیقه (ســــاميأنــــهتقــــع الكارثــــةاإلحســــاس، ل

.80، ص عبد اهللا النصر، (م . س)-1
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لزواجـــــه، فتبـــــددت تلـــــك الوســـــاوس التـــــي كـــــان متخوفـــــا منهـــــا، لكـــــن الفاجعـــــة كانـــــت فقدانـــــه 
ألعز أصدقائه.

ــــن -3 ــــوةقــــاع النســــیان:م ــــة أطفــــال ال یجــــدون ق ــــا عــــن أم وثالث ــــراوي هن ــــتكلم ال ی
ــــومهم، ســــوى بمــــا تصــــدق علــــیهم الجیــــران مــــن خبــــز یــــابس، ولــــبن تفــــوح منــــه رائحــــةی

الفســــاد، فیــــأتي الطفــــل األكبــــر لیأكــــل الخبــــز، فتطلــــب منــــه أمــــه أن یأكــــل النصــــف ویتــــرك 
الـــــــذي تركـــــــه األخ صـــــــف ذلـــــــك النالنصـــــــف اآلخـــــــر ألخیـــــــه، ثـــــــم جـــــــاءت األم فأكلـــــــت

األكبـــــــر لـــــــألخ األوســـــــط مـــــــن فـــــــرط الجـــــــوع، إلرضـــــــاع أخـــــــتهم الصـــــــغیرة،  وفعلـــــــت ذلـــــــك 
بقهر.

ـــــراوي عـــــناجتـــــراح:-4 ـــــي تفســـــیر كلمـــــة تصـــــارعیحكـــــي ال ـــــت ف ـــــات اختلف ـــــین فئ ب
ــــــراءة ــــــراوي، ""ق ــــــنهم حــــــول معنــــــى افانقســــــمو قالهــــــا ال ــــــدین فیمــــــا بی ــــــى معارضــــــین و مؤی إل

فــــاتفقوا علــــى أن یرجعــــوا بمعنـــــى لهــــا، لكــــن مــــا أذهــــل الـــــراوي أنــــه لــــم یــــرهم مـــــن الكلمــــة،
یطـــــرح عـــــدة أســـــئلة فـــــي ، مـــــا جعلـــــه اإلطـــــالقفـــــي المـــــرة األخیـــــرة علـــــى ابعـــــد أن اجتمعـــــو 

.ذهنه عن عدم رجوعهم
ــــذلك احتضــــان-5 ــــا ب ــــذي یؤلمــــه، ذاهب ــــراوي عــــن الواقــــع ال ــــا ال ــــا هن ــــى: یحكــــي لن إل

ـــــي حیاتـــــه، واالبتعـــــاد عـــــن كـــــل اآلالم احتضـــــان ماضـــــیه واســـــترجاع الـــــذكریات ا ـــــة ف لجمیل
التي مر بها.

ي فــــــي هــــــذه القصــــــة عــــــن لحظــــــات یتحــــــدث الــــــراو أثــــــداء ال تطفــــــئ العطــــــش:-6
فــــي ة، كــــان یحــــس بهــــا منــــذ طفولتــــه، وكبــــر هــــذا اإلحســــاس شــــیئا فشــــیئانفســــیة غریزیــــ

ــــــ وهــــــو ر عــــــن مشــــــاعر أحــــــس بهــــــا، فنمــــــت وتطــــــورت بمــــــرور الــــــزمنذاتــــــه، فقــــــد عبَّ
یكبر معها.
زوجتــــهبرفقــــةامالبســــاشــــترىرجــــلعــــنالقصــــةهــــذهتحكــــي:القــــوىصــــراع- 7
ـــــثمندفـــــععنـــــدماأنـــــهاكتشـــــففوبناتـــــه، ـــــهرجـــــعأال فقـــــرربالزیـــــادة،البـــــاقيالبـــــائعل

فــــيالحــــالهــــذاعلــــىوبقــــيالغــــد،فــــيیرجعــــهأنیعــــزممــــرةكــــلفــــيو ،إلیــــهیعیــــدهأنْ 
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طــــردقــــدالبــــائعأناكتشــــفالیــــومهــــذاوفــــي،إرجاعــــهقــــررقــــدنــــهأمــــعذاتــــهمــــعصــــراع
حـــــقفـــــيظلـــــممـــــنارتكبـــــهمـــــاالرجـــــلفاكتشـــــفمـــــالي،مبلـــــغبســـــرقةهمـــــااتهبســـــبب
.البائع

ــــلعــــنالقصــــةهــــذهتحكــــي:اكتشــــافلحظــــات- 8 ــــينجــــحطف فوعــــدهدراســــته،ف
األحیـــــــانمـــــــنالكثیـــــــرفـــــــيعمـــــــهیشـــــــاهدالطفـــــــلوكـــــــان،هدیـــــــهلـــــــهیحضـــــــرأنعمــــــه
مــــنفطلــــبمــــا،یــــومفــــيالعمالقــــةالســــیارةهــــذهیقــــودأنفتمنــــىســــیارته،یصــــلحوهــــو

هـــــذامثـــــلفـــــيقیادتهـــــاتســـــتطیعهـــــل: عمـــــهلـــــهفقـــــال،األمنیـــــةهـــــذهلـــــهیحقـــــقأنمـــــهع
الطفــــللكــــنأخیــــه،ابــــنرغبــــتالعــــمفلبــــىذلــــك،علــــىقــــادربأنــــهالطفــــلفأجابــــهالعمــــر؟
ــــدما ــــعاألمــــرأمــــاموضــــععن ــــفمُ بقــــيالواق ــــمالیــــدین،كت هــــذا،فــــيســــاكنایحــــركل

ابــــــنوضــــــمروعــــــه،مــــــنأوهــــــدَّ تراجــــــعمــــــاســــــرعانولكــــــنالعــــــم،فغضــــــب
دائمــــاوتبــــدولنــــاتظهــــركمــــالیســــتاألمــــوربــــأنویقــــولدرســــا،تعلــــمنــــهأوعــــرف،أخیــــه
.وبسیطةسهلة

فــــيزوجتــــهمــــعمســــافررجــــلعــــنالقصــــةهــــذهتحكــــي:جهــــنمإلــــىبــــاب- 9
النـــــــاس،تصـــــــرفاتفـــــــيالمتناقضـــــــاتمـــــــنالهائـــــــلالكـــــــمیرقـــــــبوهـــــــو،الحافلـــــــة
ـــــــــتكلم،خـــــــــرواآلالصـــــــــمتاختـــــــــارممـــــــــن ـــــــــةاألناشـــــــــیدیســـــــــمعوشـــــــــخصال ،الدینی

لحظــــــاتیســـــترقونحـــــینإلـــــىحـــــینومــــــن... ماجنـــــة،أغـــــانيإلـــــىیســـــتمعونوآخـــــرون
وتـــــوقملـــــلفـــــيكتفـــــهعلـــــىنائمـــــةوزوجتـــــههـــــذاكـــــل،األوضـــــاعتهـــــدأحـــــینالنـــــوممـــــن
.المقصودةوجهتهمإلىللوصولكبیر

ــــــینصــــــدى-10 محمــــــداســــــمهشــــــخصعــــــنالقصــــــةهــــــذهتحكــــــي:الحــــــائراألم
التعــــب،شــــدةفــــيوهــــوالمنــــزلإلــــىیــــومكــــلیرجــــعزوجتــــه،مــــعیعــــیشكــــان،األمــــین

بعــــضفــــيلیستشــــیرهاینادیهــــاالمنزلیــــة،اإلعمــــالمــــنمنهكــــةاألخــــرىهــــيزوجتــــهیجــــد
ـــــهمصـــــائبه،عـــــنلهـــــاویحكـــــي،األمـــــور فیبقـــــىعملهـــــا،إكمـــــالبعـــــدســـــتأتيبأنهـــــافتجیب
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ــــدما،مجیئهــــاانتظــــارفــــي هــــو ــــأتيوعن ــــهت غارقــــةبعــــد حــــینلیجــــدهاالكــــالمفــــيیبــــدأإلی
نائمـــــا،مرهقـــــاتجـــــدههمومهـــــاعـــــنلـــــهلتحكـــــيهـــــيتحتاجـــــهوعنـــــدماكمـــــا،أحالمهـــــافـــــي

فیمـــــالكـــــنالـــــبعض،بعضـــــهماعـــــنروحیهمـــــاانفصـــــلتأنإلـــــىالحـــــالهـــــذهعلـــــىوبقیـــــا
ــــــههــــــذا،خطأهمــــــایصــــــلحاأنوتواعــــــداخطــــــأهمنهمــــــاواحــــــدكــــــلأدركبعــــــد ــــــوعيوقل ال
.ابینهمكانتالتي

ـــــم بحجـــــم الضـــــی-11 غریـــــب، تحكـــــي القصـــــة عـــــن رجـــــل راوده حلـــــم اع:حل
ــــــم یجــــــد شــــــیئا فــــــي الغرفــــــة المظلمــــــة، لكنــــــه فـــــــأحس وكأنــــــه حقیقــــــة، وعنــــــدما اســــــتیقظ ل

التــــي كــــان یســــمعها فــــي الحلــــم، وبقــــيت األصــــواإلــــىواصــــل الحلــــم عبــــر الیقظــــة لیســــتمع 
ـــــت ـــــى هـــــذه الحـــــال، وكلهـــــا أمـــــاني كان ـــــي نفســـــه، لیســـــتیقظ فـــــي صـــــراع عل ف

الحقا ویعاود النوم من جدید.

اة "ســــلمى" عــــن رســــالة بعثتهــــا فتــــعبــــارةقصــــة هــــذا العنــــوانلبنــــة فــــي المــــاء: -12
مــــــــع "، وهــــــــي تحكــــــــي لــــــــه عــــــــن ذكریــــــــات طفولتهمــــــــاإلــــــــى صــــــــدیق طفولتهــــــــا "ســــــــامي

ین، وكیــــــف كانــــــت معاملــــــة أخیهــــــا لــــــه وكیــــــف كــــــان الــــــبعض وهــــــي تكبــــــره بســــــنبعضــــــهما
ـــــر أنهـــــا ســـــتتزوج ـــــه فـــــي األخی بكـــــل بأســـــتاذ سیاســـــي، ثنـــــى ســـــامي الورقـــــة یحتقـــــره، وأخبرت

تتـــــدهور، ووظیفتـــــه فـــــي یفـــــة بســـــیطة، حالـــــه ، وهـــــو یـــــرى حالـــــه فـــــي وظحصـــــرة وألـــــم
عــــــن العمــــــل، وهــــــي دكتــــــورة یتوقــــــف بحیــــــث أنــــــه یمكــــــن أن یخســــــرها واللعــــــب
، فكــــان یــــرى أنــــه كیــــف لهــــا أن تتــــزوج برجــــل برســــالة تخبــــره فیهــــا عــــن أحوالهــــاإلیــــهبعثــــت 

.مثله
تحكــــــــــي هــــــــــذه القصــــــــــة تحــــــــــت هــــــــــذا مضــــــــــيء علــــــــــى شــــــــــط الفتــــــــــون:-13
فـــــي لیــــراهقــــب الســــماء دائمــــاعــــن شــــخص یحــــب رؤیــــة القمــــر فكــــان یرْ ،العنــــوان

أنــــــهذاتــــــهفــــــيفأصــــــبح یتخیــــــللــــــى الســــــماء، النظــــــر إأدمــــــنإلــــــى أن حضــــــوره وغیابــــــه،
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فــــي قلــــب فتنــــة القمــــر، وامتزجــــت روحــــه بــــه، مــــا أحــــدثالســــماء، وتكلــــم مــــع إلــــىســــافر 
الرجل .

تحكـــــي هـــــذه القصـــــة عـــــن شـــــخص یعـــــیش بـــــأرض مـــــن منفـــــى إلـــــى منفـــــي: -14
المطــــر، ائس، یــــدعو اهللا دائمــــا أن یــــرزقهم مــــاء، فــــي جــــو فقیــــر بــــإلــــىقاحلــــة عطشــــى 

ـــــارتوت  ـــــه لیبشـــــرها فحـــــدث وأن أمطـــــرت الســـــماء، ف ـــــذهب هـــــذا الرجـــــل لزوجت األراضـــــي، ف
ـــــوح ـــــهأنهـــــم خرجـــــوا مـــــن منفـــــى العطـــــش، لیجـــــدها تن ـــــي هدمت ـــــتهم الطین األمطـــــار، ، ألن بی

ثـــــار، لیجـــــد نفســـــه وزوجتـــــه فـــــي منفـــــى جدیـــــد، أكثـــــر مـــــن المنفــــــى اآلولـــــم یبقـــــى منـــــه إال 
الذي كانا فیه.

القصــــة، عــــن رجــــل یعــــاني مــــن تــــوتر داخلــــي تحكــــي هــــذهفــــي قتلــــي حیــــاتي:-15
ــــي ــــه وبــــین مجتمعــــ،ذات ــــي الفهــــم، ، هــــذا المجتمــــع، الــــذي یعــــاني ســــذاجةهوصــــراع بین ف

ـــــة ال أســـــاس للم ـــــة تفاســـــیر خرافی ـــــد واهی ...، هـــــو صـــــراع هـــــذا نطـــــق فیهـــــا، عـــــادات وتقالی
في وسطه .اإلنسانالشخص مع مجتمع، ال یعترف بذاتیة 

ــــمقارعــــة-16 قصــــةبینهمــــاجمعــــت،وامــــرأةرجــــلعــــنالقصــــةهــــذهتحكــــي: الحل
عـــــــادتوعنـــــــدماســـــــافرت،ألنهـــــــاالمـــــــرأةغابـــــــتثـــــــمبینهمـــــــا،العالقـــــــةفتطـــــــورتحـــــــب،

بســـــــیط،حـــــــوارفیـــــــهحـــــــدثعـــــــادي،لقـــــــاءفـــــــيالـــــــبعضبعضـــــــهمامـــــــعاجتمعـــــــا
وأمــــــراحلمــــــا،أصــــــبحالــــــبعضبعضــــــهماإلــــــىوالرجــــــوعتزوجــــــت،قــــــدبأنهــــــافأخبرتــــــه
.اآلخریتذكرمنهماكلفبقيكزوجین،بینهماتجمعلماألقدارنألمستحیال،

أنیــــرفضرجــــلعــــنالقصــــةهــــذهتحكــــي:الحلــــمیــــأتيلــــنحــــین-17
بحقیقتــــــه،الزوجــــــةتواجهــــــهلكــــــنماتــــــت،ذاكرتــــــهنألزوجتــــــه،نحــــــو بمشــــــاعرهیعتــــــرف
ذاكرتـــــهنأبـــــاألخیـــــرفـــــيلیعتـــــرفبالصـــــمتهـــــوفیلـــــوذإخفـــــاءهیحـــــاولمـــــاوحقیقـــــة
.لهابمشاعرهیبحلملكنحیة،مازالت
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ــــيقــــرأت،امــــرأةعــــنالقصــــةهــــذهتحكــــي:اإلخــــالصینجــــ-18 نأصــــحیفةف
ــــبعض،بعضــــهامــــععالقتهــــافــــيالفئــــران ــــىتعتمــــدال ــــت.شــــریكمــــنأكثــــرعل أنفخاف
حیوانــــــاتهــــــيالفئــــــرانأنبمــــــا،)زوجهــــــاخاصــــــة(الرجــــــالإلــــــىالعــــــدوىهــــــذهتنتقــــــل

بهـــــــذا،تكتـــــــفولــــــمجمیعـــــــا،لقتلهــــــاالفئـــــــرانســـــــمإحضــــــارزوجهـــــــامــــــنفطلـــــــب،ةیــــــثد
الموضــــوع،هــــذابشــــأنزوجهــــافعلــــمالمدینــــة،فئــــرانجمیــــعلقتــــلتظــــاهرةفــــيفخرجــــت

ــــىدعــــاهممــــازوجتــــه،تفكیــــرمــــن منبهــــرافبقــــي لحمایــــةزوجتــــهضــــدبحملــــةیقــــومأنإل
.الفئران

أصــــــدقائهبرفقــــــةیمشــــــيكــــــانرجــــــلعــــــنالقصــــــةهــــــذهتحكــــــي:ســــــفنجكاإل-19
الرجــــــــلبینمــــــــاالحــــــــدیث،طــــــــرافأیتبــــــــادلوناألصــــــــدقاءكــــــــانعمــــــــومي،طریــــــــقفــــــــي

ـــــــةذووهـــــــوصـــــــامت ـــــــةثقاف ـــــــيعالی ـــــــأرادو المجـــــــاالت،شـــــــتىف الكـــــــالمیشـــــــاركهما أنف
ــــــىاقــــــو وبجــــــدوى،أيدونلكــــــنفاســــــتفزوه قطعــــــةالرجــــــلرأىأنإلــــــىالحــــــالهــــــذاعل

عالیــــــــاصــــــــوتاحــــــــدثأفالبحــــــــر،بجانــــــــبیمشــــــــونوهــــــــمالمیــــــــاه،فــــــــوقكبیــــــــرةســــــــفنجٍ إ
هرجلـــــــــأصـــــــــابعلیجـــــــــد،برجلـــــــــههـــــــــاو رطمســـــــــفنجة،اإلتلـــــــــكنحـــــــــوواتجـــــــــهبالصـــــــــراخ
الجمیــــــعســــــمعحتـــــىدقــــــائقمضــــــتالفعـــــل،هــــــذامــــــناألصـــــدقاءفاســــــتغربمحطمـــــة،

.المدینةأنحاءشتىفيقنابلانفجاردوي

ــــــــل-20 ــــــــىشــــــــخصعــــــــنالقصــــــــةهــــــــذهتتحــــــــدث:االنســــــــیاقنع مكالمــــــــةتلق
یــــرن،وهــــوالهــــاتفصــــوتفأیقظــــهنــــائم،وهــــوامــــرأةمــــناللیــــل،منتصــــففــــيهاتفیــــة،

نفســـــهلیجــــدوجههــــا،فــــيالهــــاتفســــماعةأغلـــــقالــــرقم،فــــيأخطــــأتامــــرأةأنهــــالیجــــد
ـــــــهالنعـــــــاسغـــــــادر،مســـــــتیقظالحظـــــــاتبعـــــــد ـــــــدأت،أجفان أنلـــــــهتوســـــــوسنفســـــــهوب

معهــــــاالكــــــالمطریقــــــةیتخیــــــلوهــــــومعهــــــا،الكــــــالمفــــــيویأخــــــذبهــــــا،االتصــــــالیعــــــاود
ــــــــرر ــــــــيلیق ــــــــرف ــــــــب،بهــــــــااالتصــــــــالاألخی ــــــــهفیخبرهــــــــافتجی ــــــــدبأن معهــــــــاالتحــــــــدثیری
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ــــتهــــذافــــي ــــهاللیــــل،مــــنالمتــــأخرالوق ــــةوالشــــتمبالســــبهــــيلتجیب ،االحتــــراموقل
.بهایتصلجعلهالذيالوسواسیلعنوهوالنومإلىویرجعالمكالمة،وتقطع

La fonction:اإلیحائیةالوظیفة-ج commotative:

":النسیانقاعمن"القصصیةالمجموعةمناآلتیةالعناوینفياإلیحائیةةالوظیفتتجلى
العنواننوعوظیفتهالعنوان

تفاسیر-
البربریةتفترسهرماد-
اكتشافلحظات-
احتضان-
االنسیاقلعن-

إیحائیة-
إیحائیة-
إیحائیة-
إیحائیة-
إیحائیة-

فرعي-
فرعي-
فرعي-
فرعي-
فرعي-

توحيعناوینهاألن،اإلیحائیةالوظیفةهذهالفرعیةالعناوینهذهأخذتوقد
.القصةومتنبالمضمون

La: الوصفیةالوظیفة-د Fonction Descriptive
العناوینفي" النسیانقاعمن"القصصیةالمجموعةفيالوصفیةالوظیفةتجلتلقد

:اآلتیة

العنواننوعوظیفتهالعنوان
تفاسیر-
البربریةتفترسهرماد-
القوىصراع-
اكتشافلحظات-

وصفیة-
وصفیة-
وصفیة-
وصفیة-

فرعي-
فرعي-
فرعي-
فرعي-
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منفىإلىمنفىمن-
احتضان-
كاإلسفنج-
االنسیاقلعن-

وصفیة-
وصفیة-
وصفیة-
وصفیة-

فرعي-
فرعي-
فرعي-
فرعي-

بعضجانبإلىوصفیة،وظیفتهاكانتفرعیةعناوینكلهاالعناوینهذه
.إلیهاأشرناوأنسبقوالتيأخرى،وظائفأدتفیهاالعناوین

بطریقةالنص،استنطاقفيمجملهافيالوظائفذه هساهمتوقد
فيالواردةالقصصبمضامینقراءتهاعندخصوصاهذاویتجلىبأخرى،أو

القاص،طرفمناختیارهوسببالعنوان،فهملنایتأتىوبالتاليالقصصیة،المجموعة
.قصصهمنقصةلكلكعنوان

خامسا: جمالیات العنوان:
أهم اآللیات التي تتداخل و تتفاعلإن التناص من بین : التناص-

مع النصوص، غیر أنه ال یكتفي بالنص فقط، فقد یمس العنوان أیضا، لذا نجد الكثیر من 
التي العناوین تجعلنا نستحضر النصوص القدیمة، و علیه سنقوم بتبیان أهم العناوین

مسها التناص، و منها: 
في قتلي حیاتي: إن هذا العنوان یتناص مع قول الحالج اآلتي: -1

إن في قتلي حیاتيأقتلوني یا ثقاتي 
1.و مماتي في حیاتي      و حیاتي في مماتي

انقطاع عن الحیاة و حتف النفس و موتها، أما القتل المقصودفالقتل الحقیقي فیه 
في البیت هو رمز حیاة السعادة األبدیة مع اهللا، و القتل هنا یرمز إلى الفناء بمفهومه 

1- pozm.afdhl.com/text-13330html. 11-05- 2015 14/50.
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و نوان تكمن في الصراع الذي ال یعترف بذاتیة اإلنسانالصوفي. و عالقة البیتین بالع
وجوده الفعلي.

إن هذه القصة تستوقفنا عند بیت للشاعرة الفلسطینیة "ریتا على قارعة حلم: -2
عودة" في قولها:

وقفنا على باب الحلم
دونما رخصة
و أحزمةبولیصة تأمین

فاستوقفنا شرطي المرور
و حرر لنا مخافة
جراء حلم مجهض

.11على القارعة
فالشاعرة هنا و كأنما تحكي عن الواقع الفلسطیني المحاصر من كل الجهات، و یحلم أن 

هذا یمر على الطریق دونما وقوف أو عقوبة من المستعمر اإلسرائیلي، لیتناص 
المقطع الشعري و القصة التي یحكم فیها القدر على الرجل و المرأة، وهو حال اإلنسان 

المحكوم بالقدر.الفلسطیني
یتداخل هذا العنوان القصصي مع قول الرسول أثداء ... ال تطفئ العطش: -3

قد أدلع صلى اهللا علیه و سلم: (أن امرأة بغیا رأت كلبا في یوم حار، یطیف ببئر
لسانه من العطش، فنزعت له بموقها، فغفر لها).

أنها كانت تسیر لحاجتها في یوم شدید الحر، إذ الح أمامها كلب قد أخرج لسانه إذ 
إلى قعره، فیتمنى أنه لو حظي ، یقف بالقرب من بئر عمیقة، و ینظرشدة اإلعیاءمن 

بشربة تطفئ عطشه و تروي ظمأه.

.11-05- 2015 14/50 .www.drmosed.com/index208htm -1
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في هذا العنوان و قول الرسول في أن القصة عبرت عن الحالة و یكمن التناص
النفسیة الغریزیة التي یشعر بها اإلنسان في لحظة من لحظات حیاته، و تتطور شیئا 

فشیئا لتصبح مرضا نفسیا ناتج عن ذلك الكبت الطویل المدى.
اختیار التي مست العناوین و لقد وقع اهتمامنا على ناصاتتالكانت هذه أهم 

أهمها و ما نجده بارزا هو اتصالها الكبیر بالواقع، بكل حیثیاته و خاصة الجوانب 
النفسي. االنهیارالنفسیة التي تؤثر فعال عن البشر التي قد توصلهم إلى بلوغ ذروة 



خاتمة
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نخلص من خالل هذا البحث إلى: 

فــــيهــــو العتبــــة الرئیســــیة للولــــوج إلــــى أغــــوار الــــنص، فهــــو یحمــــلأن العنــــوان -
و حامل ألفكاره بشكل مختزل.،طیاته اختصارا لمضمونه

و یســـــــــــتنطقه قبـــــــــــل الولـــــــــــوج ،العنـــــــــــوان یفـــــــــــرض علـــــــــــى المتلقـــــــــــي أن یتفحصـــــــــــهأن-
و هو العنصر األكثر أهمیة بالنسبة للكاتب.،إلى أعماقه

األدبــــي، تكمــــن أهمیــــة العنــــوان فــــي أنــــه أهــــم األســــس التــــي یرتكــــز علیهــــا اإلبــــداع -
فهو مرآة مصغرة لذلك النسیج النصي.

،یجـــــذب اهتمامـــــه عبـــــر عنصـــــر الغمـــــوضو،أن العنـــــوان محفـــــز للقـــــارئ و الســـــامع-
الذي یكتسبه في بعض األحیان.

ال بـــــل لكونـــــه ضـــــرورة كتابیـــــة،أن اهتمـــــام الســـــیمیاء بـــــالعنوان لـــــم یكـــــن اعتباطیـــــا-
یجوز تخطیها و ال تجاهلها.

تمثلــــت أنـــــواع العنـــــاوین فـــــي: العنـــــوان الحقیقــــي، العنـــــوان المزیـــــف، العنـــــوان الفرعـــــي، -
الشكلیة.العنوان التجاري، اإلشارة

تمثلـــــــت وظـــــــائف العنـــــــوان فـــــــي: الوظیفـــــــة اإلغرائیـــــــة، الوظیفـــــــة التعیینیـــــــة، الوظیفـــــــة -
اإلیحائیة، الوظیفة الوصفیة.

ملفـــــوظین، یعتبـــــر التنـــــاص مـــــن جمالیـــــات العنـــــوان، فهـــــو وجـــــود عالقـــــة بـــــین-
و تقاطع عبارات مأخوذة من نصوص أخرى.

و كــــــذلك هم فــــــي إبــــــراز المعنــــــى و تشــــــكیله، اتســــــاالحتكاكیــــــةاألصــــــوات أننالحــــــظ-
لتفجیـــــــر االنفجاریـــــــة، كمـــــــا اســـــــتعمل األصـــــــوات األصـــــــوات المكـــــــررة فیمـــــــا یخـــــــص 

الواقع و إخراج مكنونات الذات.
.مجموعة القصصیةعناوین العلى فرضت الجمل االسمیة سیطرتها-
توفر جمیع أنواع العناوین في المجموعة القصصیة.-
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متـــــوفرة فـــــي هـــــذه المجموعـــــة للـــــنص، حیـــــث یعبـــــر كـــــل ن الاســـــتنطاق وظـــــائف العنـــــوا-
عنوان عن المضمون و یمثله.

.استخدام المؤلف للتناص جعلنا نكتشف جمالیات العنوان-



الملحق
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ــــــــد اهللا النصــــــــر ــــــــب الســــــــعودي عب محافظــــــــة ب،1947مــــــــایو 21موالیــــــــد مــــــــن: الكات

، ســـــعودي األصـــــل، حامـــــل للجنســـــیة الســـــعودیة، یقطـــــن المنطقـــــة الشـــــرقیة-األحســـــاء

حصــــــــل علــــــــى جــــــــائزة نــــــــادي جــــــــازان األدبــــــــي، بالمرتبــــــــة بالمملكــــــــة العربیــــــــة الســــــــعودیة، 

.هـ1421/1422الثالثة في مسابقة القصة القصیرة للشباب السعودي لعام 

حصــــــل علــــــى جــــــوائز ال تتعــــــدى الخمســــــة األوائــــــل فــــــي مســــــابقات القصــــــة القصــــــیرة مــــــن 

االجتماعیــــــة باألحســــــاء، ومــــــن نــــــادي قریــــــة الجبیــــــل الریاضــــــي بمحافظــــــة مركــــــز التنمیــــــة 

ان عضــــــوًا ، كمــــــا كــــــهـــــــ1425-1420األحســــــاء بالســــــعودیة فــــــي أعــــــوام مختلفــــــة مــــــابین 

عمـــــل مســـــاعدًا لمنســـــق للجنـــــة الســـــرد ...فـــــي منتـــــدى ســـــیهات القصصـــــي بالســـــعودیة

محـــــررا عمـــــل ، كمـــــا هــــــ1/6/1429هــــــ، وحتـــــى 1/1/1428بالنـــــادي األدبـــــي بالـــــدمام منـــــذ 

.في بعض المواقع العربیة لألقسام األدبیة على الشبكة اإللكترونیة

نذكر منها: :الكتب والمؤلفات

من قاع النسیان                 في المنعطف.بعث في خالیا مستقیلة
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.الكتاب: من قاع النسیاناسم -

.القصص القصیرة:نوع الكتاب-

.مكان صدوره: دار الكفاح للنشر والتوزیع الدمام السعودیة-

.هـ1429/ 10تاریخ صدوره: -

.الناشر: دار الكفاح للنشر والتوزیع

.ورقي:شكل الكتاب-

.118عدد الصفحات: -

.عدد األجزاء: جزء واحد-

.ذه المجموعة عشرین قصة قصیرةتضمنت ه-
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.طبعت في كتاب من الحجم الصغیر، بحجم الكف-

.978-603- 0008-40-5رقم الكتاب الدولي:-
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صادر:مقائمة ال
المدونة:
، 1عبــــــد اهللا النصـــــــر، مـــــــن قـــــــاع النســـــــیان، دار الكفـــــــاح، ردمـــــــك، الســـــــعودیة، ط-1

2008.

قائمة المراجع العربیة:

أحمـــــــد مبـــــــارك الخطیـــــــب، االنزیـــــــاح الشـــــــعري عنـــــــد المتنبـــــــي قـــــــراءة فـــــــي التـــــــراث -2
.2009، 1النقدي عند العرب، دار الحوار، الالذقیة، سوریا، ط

أحمـــــــد محمـــــــد ویـــــــس، االنزیـــــــاح مـــــــن منظـــــــور الدراســـــــات األســـــــلوبیة، دار مجـــــــد، -3
.2005، 1بیروت، لبنان، ط

أمـــــــاني ســـــــلیمان طـــــــود، األســـــــلوبیة الصـــــــوفیة، دار مجـــــــدالوي، عمـــــــان، األردن، -4
.2002، 1ط
، 1، عمـــــان، األردن، طالثقافـــــةبســـــام موســـــى قطـــــوس، ســـــیمیاء العنـــــوان، وزارة -5

2002.

جاســــــم محمــــــد جاســــــم، جمالیــــــات العنــــــوان مقاربــــــة فــــــي خطــــــاب محمــــــود درویــــــش -6
.2013، 1الشعري، مجدالوي، ،عمان، األردن، ط 

ـــــــي الحـــــــدیث البرغـــــــوثي نموذجـــــــا، -7 ـــــــي الشـــــــعر العرب ـــــــاص ف ـــــــادي ، التن حصـــــــة الب
.2009، 1كنوز المعرفة، عمان، األردن ط

نظریــــــة العنــــــوان مغــــــامرة تأویلیــــــة فــــــي شــــــؤون العتبــــــة خالــــــد حســــــین حســــــین، فــــــي -8
.2007النصیة، دار التكوین، دمشق، سوریا، 

ـــــــي جمـــــــال العـــــــدول، مؤسســـــــة -9 ـــــــاح دراســـــــة ف ـــــــرة حمـــــــرة العـــــــین، شـــــــعریة االنزی خی
.2011، 1حمادة، إربد، األردن، ط
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ســــــعید یقطــــــین، انفتــــــاح الــــــنص الروائــــــي و الســــــیاق، المركــــــز الثقــــــافي العربــــــي، -10
.2001، 2بیروت، لبنان، ط

ســــــــلیمان فیــــــــاض، اســــــــتخدامات الحــــــــروف العربیــــــــة معجمیــــــــا صــــــــوتیا صــــــــرفیا -11
نحویا كتابیا، دار المریخ، الریاض، السعودیة.

ــــام البــــوح للشــــاعر -12 ــــي دیــــوان مق شــــادیة شــــقرون، ســــیمیائیة الخطــــاب الشــــعري ف
. 2010، 1عبد اهللا العشي، عالم الكتب الحدیث، اربد األردن، ط

دارالمعاصـــــــــر،العربـــــــــيالشـــــــــعرفـــــــــيالتنـــــــــاصالزواهـــــــــرة،محمـــــــــدطـــــــــاهر-13
.1،2013طردن،األعمان،الحامد،

جیـــــــرار جینیـــــــت مــــــن الـــــــنص إلـــــــى المنـــــــاص)، عبــــــد القـــــــادر بلعابـــــــد، عتبــــــات (-14
.2008، 1الدار العربیة ، بیروت، لبنان، ط

، دار التكــــــوین، دمشــــــق، ةعبــــــد القــــــادر رحــــــیم ، علــــــم العنونــــــة دراســــــة تطبیقیــــــ-15
.2010، 1ریا، طو س

اهللا خضـــــر حمـــــد، أســـــلوبیة االنزیـــــاح فـــــي شـــــعر المعلقـــــات، عـــــالم الكتـــــب عبـــــد -16
.2013، 1الحدیث، إربد ، األردن، ط

علــــــــي جعفــــــــر العــــــــالق، الشــــــــعر والتلقــــــــي ، دار الشــــــــروق،رام اهللا، فلســــــــطین ، -17
.1997، 1ط

ــــــي الفعالیــــــات النصــــــیة -18 ــــــة دراســــــة ف ــــــة الروائیــــــة المغاربی فتحــــــي بوخالفــــــة، التجرب
.2010، 1تب الحدیث، إربد، األردن، طوآلیات القراءة، عالم الك

فـــــــوزي عیســـــــى ورانیـــــــا فـــــــوزي عیســـــــى، علـــــــم الداللـــــــة النظریـــــــة والتطبیـــــــق، دار -19
.2008، 1المعرفة، اإلسكندریة، مصر، ط

.2003كمال بشیر، فن الكالم، دار غریب، القاهرة ، مصر ، -20
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محمــــــــد خــــــــان، اللهجــــــــات العربیــــــــة و القــــــــراءات القرآنیــــــــة دراســــــــة فــــــــي البحــــــــر -21
.2002، 1دار الفجر، القاهرة، مصر، طالمحیط،

، العنـــــــوان و ســـــــیمیوطیقا االتصـــــــال األدبـــــــي، المصـــــــریة رمحمـــــــد فكـــــــري الجـــــــزا-22
.1998، 1العامة للكتاب،  مصر، ط

ـــــد اهللا-23 محمـــــد كعـــــوان، ســـــلطة الـــــنص فـــــي دیـــــوان البـــــرزخ والســـــكین للشـــــاعر عب
.2001، 1حمادي، منشورات النادي األدبي،  قسنطینة ، الجزائر، ط 

مفتـــــــاح، تحلیـــــــل الخطـــــــاب الشـــــــعري ( إســـــــتراتیجیة التنـــــــاص)، المركـــــــز محمـــــــد-24
.1985، 1الثقافي العربي، بیروت ، لبنان، ط

.محمود سعران، علم اللغة، دار النهظة العربیة، بیروت، لبنان-25
محمــــــود مطرجــــــي، فــــــي الصــــــرف وتطبیقاتــــــه، دار النهظــــــة العربیــــــة، بیــــــروت، -26

.2000، 1لبنان، ط
ـــــروك،-27 ـــــد الرحمـــــان مب ـــــنص نحـــــو نســـــق منهجـــــي مـــــراد عب ـــــى ال مـــــن الصـــــوت إل

.2002، 1وفاء، اإلسكندریة، مصر، طلدراسة النص الشعري، دار ال
مرشـــــد أحمـــــد، البنیـــــة و الداللـــــة فـــــي روایـــــات ابـــــراهیم نصـــــر اهللا، دار الفـــــارس، -28

.2005، 1بیروت، لبنان، ط

ـــــاص الشـــــعري، منشـــــأة المعـــــارف ، اإلســـــكندریة، -29 مصـــــطفى الســـــعدي، فـــــي التن
.2002مصر، 

مصـــــــطفى الغالیینـــــــي، جـــــــامع الـــــــدروس العربیـــــــة، دار الغـــــــد الجدیـــــــد، القـــــــاهرة، -30
.2007، 1مصر، ط

مــــــــوالي علــــــــي بوخــــــــاتم، مصــــــــطلحات النقــــــــد العربــــــــي الســــــــیمیاءوي اإلشــــــــكالیة -31
.2005واألصول واالمتداد، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، 
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ــــــائض -32 ــــــي شــــــعر شــــــعراء النق ــــــة ف ــــــاص دراســــــة تطبیقی ــــــي حســــــنین، التن ــــــل عل نبی
ــــــــــة ، عمــــــــــان، األردن، طج ــــــــــوز المعرف ــــــــــرزدق و األخطــــــــــل، دار كن ــــــــــر والف ، 1ری

2010.
المراجع المترجمة:ئمة اق

semat anبخولـــة عـــز الـــدین، عتبـــات الـــنص األدبـــي مقاربـــة ســـیمیائیة، -33

interetional journal114-103،1:N،semat 2013 جامعـــــة ،
.البحرین

ـــــــــال-34 العربیـــــــــةالمنظمـــــــــةوهبـــــــــة،طـــــــــالل(تر)الســـــــــیمیائیة،ســـــــــسأتشاندلر،دانی
.2008، 1طلبنان،بیروت، ،ةللترجم

قائمة القوامیس و المعاجم:
ــــــــراهیم مصــــــــطفى وآخــــــــرون، المعجــــــــم الوســــــــیط، المكتبــــــــة اإلســــــــالمیة، ج-35 ، 1إب

.1972استانبول، تركیا، 
، 3، ط13، مـــــــج ن، لبنـــــــات، لســـــــان العـــــــرب، دار صـــــــادر، بیـــــــرو ابـــــــن منظـــــــور-36

1994.

.2000، 1ط، ،صادر، بیروت، لبنانابن منظور، لسان العرب، دار -37
ـــــــروت، لبنـــــــان، ط -38 ـــــــة لبنـــــــان، بی ، 2بطـــــــرس البســـــــتاني، محـــــــیط المحـــــــیط، مكتب

1998.

المخطوطات و الرسائل الجامعیة:
أحمـــــد غالـــــب النـــــوري الخرشـــــة، أســـــلوبیة االنزیـــــاح فـــــي الـــــنص القرآنـــــي، زهیـــــر -39

.2008المنصور، تخصص في النقد والبالغة، جامعة مؤتة، 
فــــــيالشـــــعريالخطــــــابتحلیـــــلفــــــيالتنـــــاصإســــــتراتیجیةســـــالمة،بــــــنإكـــــرام-40

ــــــد ــــــيالنق ــــــابخــــــاللمــــــنالعرب ــــــذخیرةكت ــــــنال ــــــيدراســــــة–بســــــامالب ــــــاتف اآللی
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الجزائـــــــــــر،قســـــــــــنطینة،حـــــــــــدیث،أدب،تاورتـــــــــــهالعیـــــــــــدمحمـــــــــــد، -والمســـــــــــتویات
2013-2014.

عــــــامر رضــــــا، العنــــــوان فــــــي دیــــــوان ســــــنابل النیــــــل ل : هــــــدى میقــــــاتي، جــــــاب -41
أدب حــــــدیث ومعاصــــــر ، جامعــــــة محمــــــد خیضــــــر بســــــكرة، الجزائــــــر، اهللا أحمــــــد، 

2006-2007.
مقاربــــــة -نادیــــــة بوفنغــــــور، روایــــــة " كــــــراف الخطایــــــا" لعبــــــد اهللا عیســــــى لحــــــیلح-42

ــــــــــى الشــــــــــیخ صــــــــــالح، أدب  ــــــــــزمن، الفضــــــــــاء،)، یحی ســــــــــیمیائیة ( الشخصــــــــــیة، ال
.2010-2009جزائري معاصر، مذكرة ماجستیر، 

ي شـــــعر األخضـــــر فلـــــوس " مرتبـــــة الرجـــــل نـــــوال أقطـــــي، إســـــتراتیجیة العنونـــــة فـــــ-43
ــــــــري،  ــــــــد الرحمــــــــان تیبرماســــــــین، تخصــــــــص أدب جزائ ــــــــذي رأى" أنموذجــــــــا ، عب ال

.2007-2006بسكرة، الجزائر، -جامعة محمد خیضر
ــــــور، -44 ــــــي روایــــــة اعترافــــــات امــــــرأة لعائشــــــة بن وفــــــاء عــــــالل، ســــــیمیائیة العنونــــــة ف

-مـــــــــــــــذكرة ماســـــــــــــــتر، أدب حـــــــــــــــدیث ومعاصـــــــــــــــر، جامعـــــــــــــــة محمـــــــــــــــد خیضـــــــــــــــر
.2012/2013بسكرة،

المجالت و الدوریات:

خـــــــاللمـــــــنالكـــــــریمللقـــــــرانالبیـــــــانياإلعجـــــــازدادبـــــــور،نادیـــــــاوزراعأفـــــــرین-45
اللغـــــــةفــــــيالدراســـــــاتمجلــــــة،تطبیقیـــــــة،وصــــــفیةدراســـــــة،االنزیــــــاحأســــــلوبیة
.5،2011عآدابهاوالعربیة

بلقاســـــم دفـــــة، التحلیـــــل الســـــیمیائي للبنـــــى الســـــردیة روایـــــة "حمـــــام ســـــالم" نجیـــــب -46
ـــــــــوطني الثـــــــــاني،  ـــــــــنص األدبـــــــــي، الملتقـــــــــى ال الكیالنـــــــــي أنموذجـــــــــا، الســـــــــیمیاء وال

.2002فریل أبسكرة، -جامعة محمد خیضر
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ـــــنص -47 ـــــنص األدبـــــي، الســـــیمیاء وال ـــــم الســـــیمیاء والعنـــــوان فـــــي ال بلقاســـــم دفـــــة، عل
نــــــــوفمبر بســــــــكرة،-ألول، جامعــــــــة محمــــــــد خیضــــــــراألدبــــــــي، الملتقــــــــى الــــــــوطني ا

2000.
خالـــــد حســـــین، ســـــیمیاء العنـــــوان: القـــــوة والداللـــــة " النمـــــور فـــــي الیـــــوم العاشـــــر"، -48

-)، جامعــــــــة دمشــــــــق4+3( علزكریــــــــا تــــــــامر نموذجــــــــا، مجلــــــــة جامعــــــــة دمشــــــــق،
.2005سوریا، 

ـــــــل، الســـــــیمیاء -49 ـــــــات محمـــــــد جبری ـــــــي روای ـــــــوان ف ـــــــي، ســـــــیمیائیة العن رحمـــــــاني عل
بســــــكرة، -الملتقــــــى الــــــدولي الخــــــامس، جامعــــــة محمــــــد خیضــــــر-والـــــنص األدبــــــي

.2008نوفمبر 
ــــــا -50 ــــــي " شــــــعر ســــــمیع القاســــــم" مجموعت ــــــاص األســــــطوري ف ــــــوي، التن ســــــامیة علی

ــــــــوم اإلنســــــــانیة،  ــــــــة اآلداب والعل ــــــــة كلی ــــــــدروب" و "إرم" أنموذجــــــــا، مجل "أغــــــــاني ال
.2010، 7جامعة محمد خیضر بسكرة، ع

فـــــي دیـــــوان مقـــــام البـــــوح لعبـــــد اهللا ســـــیمیائیة الخطـــــاب الشـــــعري شـــــادیة شـــــقرون -51
العشــــــــــي، محاضــــــــــرات الملتقــــــــــى الــــــــــوطني األول، الســــــــــیمیاء والــــــــــنص األدبــــــــــي، 

.2000منشورات جامعة بسكرة، نوفمبر،
بــــنخالــــدشــــعرفــــياألســــلوبياالنزیــــاحظــــاهرة،تیويشــــالســــلیمعلــــيصــــالح-52

.2005،)4-3(ع،21مج،دمشقجامعةمجلةالكاتب،یزید
كلیــــــةمجلــــــة،قبــــــانينــــــزارشــــــعرفــــــياألســــــلوبیةالظــــــواهر،لحلــــــوليصــــــالح-53

.87ص،8،2011ع،بسكرةخیضرمحمدجامعةاللغاتواألدب
الطیـــــب بودربالـــــة، قـــــراءة فـــــي كتــــــاب ســـــیمیاء العنـــــوان للـــــدكتور بســـــام قطــــــوس -54

الســـــــیمیاء والـــــــنص األدبي،الملتقـــــــى الـــــــوطني الثـــــــاني الســـــــیمیاء والـــــــنص األدبـــــــي، 
.2002أفریل جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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ــــــة الواحــــــات، -55 ــــــاتي، مجل ــــــي شــــــعر هــــــدى میق ــــــوان ف عــــــامر رضــــــا، ســــــیمیاء العن
.2014، 2عجامعة میلة، الجزائر، 

محمــــد الهـــــادي مطــــوي، شـــــعریة العنـــــوان كتــــاب الســـــاق علـــــى الســــاق فیمـــــا هـــــو -56
الفریـــــــــاق، مجلـــــــــة عـــــــــالم الفكـــــــــر، المجلـــــــــس الـــــــــوطني للثقافـــــــــة والفنـــــــــون واآلداب، 

.1999، سبتمبر1، ع28الكویت، مج
ـــــــــى منظـــــــــري انزیاحیـــــــــة -57 ـــــــــرد عل محمـــــــــد هـــــــــادي مـــــــــرادي و مجیـــــــــد قاســـــــــمي، ال

.2012، 5األسلوب رؤیة نقدیة، مجلة إضاءات نقدیة، ع
ــــا " -58 ــــات التنــــاص فــــي شــــعر ســــمیح القاســــم مجموعت ناهــــد أحمــــد الكســــواني، تجلی

أخــــــــذة األمیــــــــرة یبــــــــوس" و "مراثــــــــي ســــــــمیح" أنموذجــــــــا، مجلــــــــة قــــــــراءات، جامعــــــــة 
.2012، 4عبسكرة، 

، الفضـــــاء النصـــــي فـــــي روایـــــة "كتـــــاب األمیـــــر" لألعـــــرج واســـــیني، نصـــــیرة زوزو-59
.2010بسكرة، الجزائر، -، جامعة محمد خیضر6، عمجلة المخبر

نعیمــــــة سعدیة،إســـــــتراتیجیة الـــــــنص المصـــــــاحب فـــــــي الروایـــــــة الجزائریـــــــة "روایـــــــة -60
ـــــــة  ـــــــى مقامـــــــه الزكـــــــي" للطـــــــاهر وطـــــــار أنموذجـــــــا، مجل ـــــــولي الطـــــــاهر یعـــــــود إل ال

بســــــكرة ، قســـــم األدب العربــــــي، العـــــدد الخــــــامس، المخبر،جامعـــــة محمــــــد خیضـــــر
2009.

المواقع االلكترونیة: 

61- pozm.afdhl.com/text-13330html.
62- www.drmosed.com/index208htm .
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التـــــــــي ، والقصـــــــــة القصـــــــــیرة مـــــــــن األجنـــــــــاس األدبیـــــــــة الحدیثـــــــــة والمعاصـــــــــرةإن 
وهنـــــاك مـــــن الدارســـــین ،ألســـــباب ذاتیـــــة وموضــــوعیة،ظهــــرت فـــــي حقلنـــــا الثقــــافي العربـــــي

ـــــ ـــــد آتان ـــــأن هـــــذا الجـــــنس األدبـــــي ق ـــــاد مـــــن یـــــرى ب ، عـــــن طریـــــق وافـــــدا مـــــن الغـــــرباوالنق
مــــوروث الســــردي العربــــي المثقافــــة والــــتعلم، وهنــــاك مــــن یــــرى بأنــــه امتــــداد للالترجمــــة و

الظــــــروف العربیــــــة وهنــــــاك مــــــن یثبــــــت بــــــأن القصــــــة القصــــــیرة جــــــدا قــــــد فرضــــــتها القــــــدیم
...اثقافی، و ا، واقتصادیاماعیجتا، و االمعاصرة سیاسی

ــــــــاو فــــــــي هــــــــذه الدراســــــــة،  ــــــــىركزن ــــــــرأس "اعل ــــــــة ال لعنــــــــوان"، مــــــــا دام هــــــــو بمثاب
للجســــــد، فالعنــــــاوین ذات وظــــــائف رمزیــــــة مشــــــفرة و مســــــننة بنظــــــام عالمــــــاتي، دال علــــــى 
عــــــــالم مــــــــن اإلحــــــــاالت، و أول المراحــــــــل التــــــــي یتأملهــــــــا الباحــــــــث الســــــــیمیولوجي، قصــــــــد 
ــــــوان  ــــــة، فــــــإذا كــــــان العن ــــــة و مقاصــــــده التداولی ــــــه الداللی ــــــنص و منطوقات ــــــات ال كشــــــف بنی

ة الـــــــنص و یحـــــــدد نـــــــوع القـــــــراءات المناســـــــبة لـــــــه، فهـــــــو أیضـــــــا یعلـــــــن عـــــــن ُیَعـــــــیِّن طبیعـــــــ
مقصـــــدیة و نوایـــــا المبـــــدع و مرامیـــــه اإلیدیولوجیـــــة، فـــــالعنوان هـــــو المحـــــور العـــــام للـــــنص، 
و مـــــن هـــــذا المنظـــــور جـــــاء هـــــذا البحـــــث موســـــوما ب: ســـــیمیائیة العنـــــوان فـــــي المجموعـــــة 

.لعبد اهللا النصرالقصصیة "من قاع النسیان"

ـــــق االســـــتقراء و التحلیـــــل و  ـــــب عـــــن األســـــئلة الملحـــــة عـــــن طری ـــــه نجی مـــــن خالل
لعناوین المجموعة القصصیة، و هذا ما دعانا إلى طرح مجموعة من األسئلة: 

تتمثل ماهیة العنوان؟فیم-
كیف تجلت سیمیائیة العنوان في المجموعة القصصیة "من قاع النسیان"؟-
وعة؟ و ماهي وظائفها؟ما أنواع العناوین الواردة في هذه المجم-
أین تكمن جمالیات العناوین ؟ -
مــــــــا هــــــــي الــــــــدالالت و اإلیحــــــــاءات التــــــــي تطرحهــــــــا المجموعــــــــة القصصــــــــیة مــــــــن -

خالل العناوین الواردة؟



ـــــت هـــــذه  ـــــرا لنـــــاالتســـــاؤالت و قـــــد كان للمضـــــي قـــــدما فـــــي هـــــذا البحـــــث، فمتعـــــة دافعـــــا كبی
البحث هي الغموض، هذا إلى جانب دوافع أخرى ربما كان منها: 

أهمیة الموضوع.-
الرغبـــــة فـــــي دراســـــة ســـــیمیائیة العنـــــوان و اكتشـــــاف مكـــــامن المجموعـــــة القصصـــــیة -

من خالل العناوین.
ــــاوین فــــي المجموعــــة القصصــــیة- ــــان العن ــــاع النســــیان" و التــــي اكتســــت طغی "مــــن ق

من الغموض.انوع
الرغبة في اكتشاف نوع الدراسة الخاصة بسیمیائیة العنوان.-

و لمـــــا كانـــــت الدراســـــة ســـــیمیائیة، فقـــــد طغـــــى المـــــنهج الســـــیمیائي علـــــى البحـــــث، 
ســـــــــیما فـــــــــي الجانـــــــــب التطبیقـــــــــي، ألنـــــــــه األنســـــــــب و الـــــــــذي یتوافـــــــــق مـــــــــع طبیعـــــــــة هـــــــــذا 

الموضوع، باإلضافة إلى الوصف و التحلیل.

اشــــــتمل هــــــذا البحــــــث علــــــى مقدمــــــة، و فصــــــلین: األول نظــــــري و الثـــــــاني و قــــــد
تطبیقي، ثم خاتمة و ملحق.

:تناولنا فیه، الفصل األول بعنوان: ماهیة العنوان و جمالیتهجاء 

، فقـــــــد اهـــــــتم بـــــــه علـــــــم الســـــــیمیاء بمثابـــــــة الـــــــرأس للجســـــــدألنـــــــه: مفهـــــــوم العنـــــــوان- 1
عالمــــــة إجرائیــــــة ناجحــــــة فــــــي فــــــي النصــــــوص األدبیــــــة، باعتبــــــاره اهتمامــــــا واســــــعا 

مقاربة النص، بغیة استقرائه و تأویله.
ألنـــــــه ،انتبـــــــاه المتلقـــــــي لرســـــــالته: فـــــــالعنوان یلعـــــــب دورا بـــــــارزا فـــــــي لفـــــــت أهمیتـــــــه- 2

مرآة مصغرة لذلك النسیج النصي.، فهویؤدي دور المنبه و المحرض
تتعــــــــدد العنــــــــاوین بتعــــــــدد النصــــــــوص و وظائفهــــــــا، فنجــــــــد أن : أنواعــــــــه، وظائفــــــــه- 3

ــــــــة هــــــــذه المجموعــــــــة القصصــــــــیة تزخــــــــر بكــــــــم مــــــــن العنــــــــاوین ممــــــــا یجعلهــــــــا  غنی
بالوظائف.



: اهـــــتم النقـــــد األدبـــــي بعلـــــم العنونـــــة لمـــــا لـــــه مـــــن جمالیـــــات نـــــذكر منهـــــا: جمالیتـــــه- 4
ـــــــهالتناص* ـــــــتحكم فـــــــي تأویل ـــــــنص و ال ـــــــق بتوجیـــــــه قـــــــراءة ال ـــــــة :ألنـــــــه یتعل ، فالدالل

دائما في عملیة إنتاج.تبقى 

ـــــاح* ـــــة بهـــــذه الظـــــاهرة االنزی ـــــة الحدیث فهـــــو خـــــروج عـــــن : اهتمـــــت الدراســـــات األدبی
المألوف لإلتیان بما هو جدید.

ـــــاني أمـــــا  ـــــي المجموعـــــة الـــــذي جـــــاء تحـــــت عنـــــوانالفصـــــل الث ـــــوان ف : ســـــیمیائیة العن
:فقد قمنا فیه بدراسة، القصصیة "من قاع النسیان"

االحتكاكیــــــــة ، المســــــــتوى الصــــــــوتي:و قــــــــد تطرقنــــــــا فیــــــــه إلــــــــى دراســــــــة األصــــــــوات -1
.االنفجاریةصوات األصوات المكررة، األ

اهــــتم هــــذا المســــتوى بدراســــة الصــــیغ، و فیــــه ینظــــر إلــــى بنیــــة المســــتوى الصــــرفي:-2
الكلمة و قسمها، ثم إلى تصریفها.

ـــــــي:-3 ـــــــى دراســـــــة الجمـــــــل االســـــــمیة فوجـــــــدنا أنهـــــــا المســـــــتوى التركیب ـــــــه إل ـــــــا فی تطرقن
طغت على عناوین المجموعة القصصیة.

ـــــه المســـــتوى الـــــداللي:-4 تمـــــت فیـــــه دراســـــة المعنـــــى المعجمـــــي لأللفـــــاظ و ربـــــط داللت
ـــــم ربطـــــه بمـــــا جـــــاء فـــــي مـــــتن قصـــــص المجموعـــــة القصصـــــیة  بـــــالعنوان، و مـــــن ث

."من قاع النسیان"

ائف التـــــــــــي أدتهـــــــــــا العنــــــــــــاوین عنـــــــــــاوین و الوظـــــــــــضـــــــــــافة إلـــــــــــى اســـــــــــتخراج الباإل
جمالیة العناوین.، وفي المجموعة القصصیة

:  و إلثراء البحث و تحقیق قدر أكبر من أهدافه اعتمدنا على مراجع منها

.بسام موسى قطوس، سیمیاء العنوان-
.ةعبد القادر رحیم ، علم العنونة دراسة تطبیقی-



.، العنوان و سیمیوطیقا االتصال األدبيرمحمد فكري الجزا-
عبد الحق بلعابد، عتبات جیرار جینیت من النص إلى المناص.-

و قــــــد جابهتنــــــا أثنــــــاء إنجــــــاز هــــــذا البحــــــث جملــــــة مــــــن الصــــــعوبات نــــــذكر  أهمهــــــا: 
ضـــــــیق الوقـــــــت الـــــــذي كـــــــان هاجســـــــا، و صـــــــعوبة تطبیـــــــق المـــــــنهج الســـــــیمیائي باعتبـــــــاره 

المعاصرة.منهجا من المناهج الحدیثة و 

ـــــي هـــــ ـــــد توصـــــلنا مـــــن خـــــالل التحلیـــــل و البحـــــث المتواصـــــل ف ذه الدراســـــة إلـــــى و ق
مجموعة من النتائج: 

هــــــو العتبــــــة الرئیســــــیة للولــــــوج إلــــــى أغــــــوار الــــــنص، فهــــــو یحمــــــلأن العنــــــوان -
في طیاته اختصارا لمضمونه، و حامل ألفكاره بشكل مختزل.

ـــــــــوج      أن- ـــــــــى المتلقـــــــــي أن یتفحصـــــــــه، و یســـــــــتنطقه قبـــــــــل الول العنـــــــــوان یفـــــــــرض عل
إلى أعماقه، و هو العنصر األكثر أهمیة بالنسبة للكاتب.

تكمــــــــن أهمیــــــــة العنــــــــوان فــــــــي أنــــــــه أهــــــــم األســــــــس التــــــــي یرتكــــــــز علیهــــــــا اإلبــــــــداع    -
األدبي، فهو مرآة مصغرة لذلك النسیج النصي.

یجــــــــــذب اهتمامــــــــــه عبــــــــــر عنصــــــــــر أن العنــــــــــوان محفــــــــــز للقــــــــــارئ و الســــــــــامع، و-
الغموض، الذي یكتسبه في بعض األحیان.

ــــــه ضــــــرورة كتابیــــــة    - ــــــا، بــــــل لكون ــــــالعنوان لــــــم یكــــــن اعتباطی أن اهتمــــــام الســــــیمیاء ب
ال یجوز تخطیها و ال تجاهلها.

تمثلت أنواع العناوین في:-
و األصـــــــلي، یحتـــــــل واجهـــــــة و هـــــــو العنـــــــوان األساســـــــي أالعنـــــــوان الحقیقـــــــي: -1

ن بخط بارز.و یكو الكتاب 
صـــــــــیغة العنـــــــــوان الحقیقـــــــــي و یكـــــــــون بعـــــــــده یكـــــــــون بمثابـــــــــة العنــــــــوان المزیف:-2

ـــــــه، وظیفتـــــــه تأكیـــــــد و تعزیـــــــز العنـــــــوان مباشـــــــرة، و هـــــــو اختصـــــــار و تردیـــــــد ل
الحقیقي. 



، و غالبــــــا مــــــا یكــــــون عنوانــــــا یــــــأتي بعــــــد العنــــــوان الحقیقــــــيالعنــــــوان الفرعــــــي:-3
الكتاب .لفقرات أو مواضیع داخل

ـــــــوان التجـــــــاري:-4 ـــــــي العن ـــــــى الصـــــــفحة أو ف ـــــــي أعل ـــــــوع ف ـــــــوان المطب و هـــــــو العن
أســــــفلها، فهــــــو أیضــــــا عملیــــــة تــــــذكیر العنــــــوان فــــــي كــــــل صــــــفحة، و ال نجــــــدها 

كثیرا في الكتب العربیة.
ــــاب مــــن شــــعر اإلشــــارة الشــــكلیة:-5 ــــي للكت ــــه الشــــكل أو الجــــنس األدب و یقصــــد ب

أو قصة، فهو الذي یمیز نوع النص و جنسه.
تمثلت وظائف العنوان في: -
الوظیفــــة اإلغرائیــــة:تعمل علــــى لفــــت انتبــــاه المتلقــــي و شــــده إلــــى المــــتن، لــــذا نجــــد -1

یـــــدعو إلـــــى أن یكـــــون الكتـــــاب أغـــــرى مـــــن العنـــــوان، ال أن یكـــــون العنـــــوان "بـــــارث"
أغرى من الكتاب.

ــــــین العمــــــل و تحدیــــــده، و هــــــي -2 ــــــى تعی الوظیفــــــة التعیینیــــــة:تعمل هــــــذه الوظیفــــــة عل
ــــــــى التعریــــــــف بــــــــالمتن و محتــــــــواه بــــــــال تعرف علــــــــى العمــــــــل بكــــــــل دقــــــــة تهــــــــدف إل

لالبتعاد قدر اإلمكان عن احتماالت اللبس.
الوظیفـــــة اإلیحائیـــــة: تـــــوحي بالمضـــــمون و المـــــتن، و هـــــي أشـــــد ارتباطـــــا بالوظیفـــــة -3

الوصفیة، أراد الكاتب هذا أم لم یرد.
ــــــوان عــــــن طریقهــــــا شــــــیئا عــــــن -4 ــــــول العن ــــــة التــــــي یق ــــــة الوصــــــفیة:هي الوظیف الوظیف

النص.
یـــــــــــــات العنـــــــــــــوان، فهـــــــــــــو وجـــــــــــــود عالقـــــــــــــة بـــــــــــــین         یعتبـــــــــــــر التنـــــــــــــاص مـــــــــــــن جمال-

ملفوظین، و تقاطع عبارات مأخوذة من نصوص أخرى.
ــــــــــــــةنالحــــــــــــــظ - -ش-ص-ز-س-ط-ن-ث-(فأن األصــــــــــــــوات االحتكاكی

ــــــــراز المعنــــــــى و تشــــــــكیله، أمــــــــا األصــــــــوات ه)-ع-ح-غ-خ تســــــــاهم فــــــــي إب
"الــــــراء"و هــــــي مــــــن صــــــفات المكــــــررة فهــــــي التــــــي تتكــــــرر فــــــي الحــــــروف العربیــــــة



ـــــــــــط -ت-ط-ج-ك-ق-(الهمزة، كمـــــــــــا اســـــــــــتعمل األصـــــــــــوات االنفجاریـــــــــــةفق
لتفجیر الواقع و إخراج مكنونات الذات.ي)-د

ســـــیطرتها فـــــي عنـــــاوین المجموعـــــة القصصـــــیة علـــــى فرضـــــتالجمـــــل االســـــمیةأن-
الجمل الفعلیة.

توفر جمیع أنواع العناوین في المجموعة القصصیة.-
وفرة فــــــي هــــــذه المجموعــــــة للــــــنص، حیــــــث یعبــــــر المتــــــاســــــتنطاق وظــــــائف العنــــــوان -

كل عنوان عن المضمون و یمثله.
استخدام المؤلف للتناص جعلنا نكتشف جمالیات العنوان.-

و مســــــیرته "عبـــــد اهللا النصــــــر"أمـــــا الملحــــــق فقــــــد عرضـــــنا فیــــــه نبــــــذة عـــــن حیــــــاة الكاتــــــب
األدبیــــــــة، و أهــــــــم أعمالــــــــه ثــــــــم  التــــــــي كــــــــان منهــــــــا: بعــــــــث فــــــــي خالیــــــــا مســــــــتقیلة، فــــــــي 

."من قاع النسیان"المنعطف... ، ثم التعریف بالمجموعة القصصیة

ـــــوان بحاجـــــة إلـــــى دراســـــا ـــــر و یبقـــــى العن ت مستفیضـــــة مـــــن أجـــــل الكشـــــف عـــــن كثی
نــــــــا فــــــــي اإلجابــــــــة       ن األســــــــرار التــــــــي یكتنزهــــــــا، و مــــــــن هنــــــــا نأمــــــــل أن نكــــــــون قــــــــد وفقمــــــــ

ـــــــة جدیـــــــدة مـــــــن لبنـــــــات البحـــــــث العلمـــــــي        عـــــــن معطیـــــــات هـــــــذا البحـــــــث، و أن یكـــــــون لبن
في مجال العنونة.

و صلي اللهم و بارك على سیدنا محمد و على آله و صحبه أجمعین.


	واجهة.pdf (p.1)
	البسملة.pdf (p.2)
	المقدمة1.pdf (p.3)
	مقدمة2.pdf (p.4-6)
	1 word.pdf (p.7)
	الفصل الاو ل مصحح.pdf (p.8-30)
	2 Word (2).pdf (p.31)
	الفصل الثاني مصحح.pdf (p.32-74)
	خاتمة.pdf (p.75)
	الخاتمة النتائج.pdf (p.76-77)
	الملحق.pdf (p.78)
	الملحق2.pdf (p.79-81)
	قائمة المصادر و المراجع.1.pdf (p.82)
	المراجع2.pdf (p.83-89)
	الفهرس1.pdf (p.90)
	فهرس2.pdf (p.91-92)
	ملخص 6 صفحات.pdf (p.93-98)

