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انــكر وعرفــش
الذي وفقني وأعانني ، ویسر لي أموري ووھبني القدرة  الحمد والشكر 
.على موصلة الدراسة وأنار لي درب والمعرفة ووفقني في إنجاز ھذا العلم

سبحانھ نعم المرشد المعني وبعد:

فالعرفان بالجمیل والوفاء ألھل الفضل یقتضي منى أن أتتقدم بجزیل الشكر 
واالحترام لألستاذة الفاضلة " جریوي آسیا " ، لقبولھا اإلشرف على ھذه 
المذكرة ،ولما بذلتھ من جھد ووقت وصبر في تصویبھا وتقویمھا فلھا منى 

قدیر أسمى عبارات الشكر والعرفان وأعمق معاني الوفاء وفائق الت
واإلمتینان.

كما أتقدم بالشكر واإلمتنان إلى جمیع أستاذتي في قسم اللغة العربیة على 
بذلوه من جھد وعطاء طیلة مشواري الدراسي .ما

والشكر موصول أیضا إلى عمال المكتبة لكلیة اآلداب واللغات الذین قدموا 
.لي المساعدات والتسھیالت طیلة مشواري بحثي

وفي األخیر أرجو من هللا تعالى أن یجعل علمي ذا قیمة وفائدة لكل راغب 

.ةفي المعرف





مقدمة 

أ

تشھد الدراسات السیمیائیة توسعا كبیرا في كافة المجاالت ، وذلك بسبب شمولیتھا 

ألنھا علم یدرس العالمة ، والقواعد اللغویة ، ویعد الفضاء الطباعي أحد ھذه المجاالت التي ؛

علیھ الكتابة ، تم دراستھا من المنظور السیمیائي؛ بأعتبار أن الفضاء ھو الحیز الذي یشتغل

التي تتمثل في االحرف الطباعیة على المساحة الورق .

السبب وألھمیة ھذا الموضوع قمت بدراسة الروایة التاریخیة الواقعیة ، والتي كانت 

في إختیار دراسة روایة أحد أعمال الكاتب الكبیر " نجیب محفوظ" " كفاح طیبة " فكانت 

البحث ، ألنھا إحتوت على رسومات ومشاھد درامیة واقعیة الدافع القوي لخوض غمار ھذا

تحمل دالالت رمزیة ، لذلك كانت ھذه الدراسة موسومة برسومات وعالمات لغویة تبین أھم 

عناصر التي یتناولھا العنوان " سیمیائیة الفضاء الطباعي " في جانبھ التشكیلي سواءاً 

لھ من عناصر ودالالت سیمیائیة ونجد الخارجي أو الداخلي ، كدراسة الغالف وما یشم

عمل على یالذيالجانب الداخلي الذي یشغل مساحة الكتابة ، ومطالع الفصول ، والبیاض 

ترابط وتماسك النص الروائي ویعطي داللة لغویة ، ومن خالل ذلك یمكن طرح االسئلة 

تیة:األ

ایة؟روكیف یتم دراسة الفضاء الطباعي في التشكیل الخارجي والداخلي لل-

ماھي آلیات الدراسة في تشكیل الخارجي والداخلي ؟-

كیف یمكن دراسة الغالف الروائي ؟-



مقدمة 

ب

الذي یقوم على منھج السیمیائي ، كونھ المنھج المناسب عتمدات إسة ھذا الموضوع ولدرا

من خالل معرفة على دراسة العالمات البصریة اللغویة في الفضاء الطباعي ، وفك شیفراتھ

داللة كل ھذه العالمات.

تي :ألامقدمة ، ومدخل ، وفصلین وخاتمة كىوتقوم الدارسة على خطة قسمتھا إل

روایة " كفاح وضوع " سیمیائیة الفضاء الطباعي في مقدمة : وجاءت تمھید لدراسة م-

طیبة" لـ " نجیب محفوظ".

اعي بحث في المفاھیم " حیث تطرقت فیھ مدخل : وورد بعنوان " السیمیاء والفضاء الطب-

ضبط مصطلح السیمیاء ، ثم تحدید الفضاء وأنواعھ، ثم ركزت على الفضاء الطباعي ىإل

وعناصره.

ول وكان بعنوان :" التشكیل الخارجي للفضاء الطباعي دراسة في الروایة " ، والفصل األ-

اسة الصورة وذلك من خالل دروالذي درست فیھ إسم المؤلف ، والعنوان ووظائفھ ، ثم 

دراسة واجھة الروایة األولى والثانیة وكذا دار النشر وكلمة الناشر .

أما الفصل الثاني : وكان العنوان " التشكیل الداخلي للفضاء الطباعي " دراسة في الروایة -

وركزت فیھا على دراسة كعالمة بصریة ، وذلك من خالل النمادج الموجودة في الروایة ، 

وكذا دراسة مطالع الفصول ، واللغة ،و الكتابة األفقیة والعمودیة ، ثم عالمات الترقیم، 

والبیاض . 

خاتمة : والتي أجملت فیھا أھم نتائج البحث .



مقدمة 

ج

ومما سھل علي مھمة البحث وشق على الصعوبات نوعا ما تلك الكتب القیمة التي كانت 

عونا لي في فك طالسم البحث تنظیر وتطبیق ولعل أھمھا : 

اوي : السیمیولوجیا بین النظریة والتطبیق .دجمیل حم

قدور عبدهللا ثاني : سیمیائیة الصورة 

نص إلى المناص .عبدالحق بلعابد ، عتبات جیرار جینیت من ال

يحمید لحمیداني ، بنیة النص السردي من منظور النقد األدب

وكأي بحث ال یخلو من الصعوبات وتمثلت في صعوبة الدراسة السیمیائیة للفضاء الطباعي 

.،كذلك صعوبة دراسة التشكیل الخارجي والداخلي للفضاء

الدراسي ، الذي لھ كل الفضل وفي األخیر أشكر هللا عزوجل الذي وفقني في مساري 

والحمد ، كما ال أنسى األستاذة الفاضلة " آسیا جریوي" التي تولت ھذا البحث بإشرافھا 

،وتوجیھھا ومنحھا من وقتھا الكثیر ، ودقت مالحظتھا فجزاھا هللا عني خیر جزاء ،فمن نعم 

خطاھا وفقھا لما المولى عزوجل على أن ھیأ لي مشرفة كریمة و أستاذة مثلھا ، سدد هللا 

تحب وترضى.





الطباعي بحث في السیمیاء والفضاء:لـــالمدخ
المفاھیم

السیمیاء بین المصطلح والماھیةأوال :

صطالحيالمفھوم اللغوي واإل-1

تجاھات السیمیائیةاإل-2

سیمیائیة الصورة-3

مفھوم الفضاء وأنواعھثانیا:

صطالحيالمفھوم اللغوي واإل-1

أنواع الفضاء-2

الفضاء الطباعي وعناصرهثالثا :

مفھوم الفضاء الطباعي ( النصي ).-1

.عناصر الفضاء الطباعي-2
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السیمیاء في الفكر الغربي بعد أن أرسى العلم السویسري "فرناندو ظھر علم 

Sharil، و" شارل سندرس بورس " ()Ferdinand de Saussureدوسوسیر" (

Sanideris Piece( أصول اللسانیات الحدیثة في القرن العشرین ، و إن كان التنبأ بھذا

العلم في الفترة الزمنیة واحدة ، فإن ھناك إختالف في البحث المعرفي بین " سوسیر"في 

مریكیة ، وبین البحث السیمیائي داخل المجال وروبیة و"بورس" في القارة األالقارة األ

لسني ، ولذلك أختلفت ، شكیل البصري خارج المجال األااللسني وبین التشكیل اللغوي والت

. ومنھ سنقف على )1(الدراسات واالتجاھات السیمیائیة فیما بعد في دراسة ھذا العلم 

كاآلتي:مفھوم اللغوي واالصطالحي لمصطلح السیمیاء 

أوال : السیمیاء بین المصطلح والماھیة : 

: لح السیمیاءطمصلالمفھوم اللغوي -1

العصر ى) یعود إلSémiotique(تؤكد معظم الدراسات اللغویة أن االصل لمصطلح 

أن "البن منظور"الیوناني الذي یعني العالمة ، وكما یرد في معجم ( لسان العرب ) 

یْمیَاء : العالمة ، وقال اللیث : أصلھا َوسیَمةَ ویقول الَسُوَمةَ ،والسیَمةً ، والس<<اء :یَ یمْ السِ 

وقد ،) میاء و السیماء (...یوقال األصمعي بالسن فرسھ : أي جعل علیھ السیَمةً َسَوَم فال

أي !بل الصدقة إسمُ مة  (...) وفي الحدیث انھ كان یَ إذا أثر فیھ سَ ةْ ا وسیمَ مً وسْ ھُ ویسمَ 

:)وللسمة والوسام ...یعرف بھا (ةً سھ یسمَ فم الرجل إذا جعل لنسَ واتَ ،یعلم علیھا بالكيْ 

.)2(>>ماوسیم بھ البعیر "

11ص ،2010، 1، طشرون ، بیروت ، لبناناحمر ، معجم السیمیائیات ، دار العربیة للعلوم ن، فیصل األینظر- )1(
.312ص،3،1994،ط،6لبنان ج،دار الصادر بیروت ،م)،و،مادة (س،لسان العرب ،ابن منظور ،ظر ین- )2(
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یرد بمعني العالمة أو السمة التي "السیمیاء"لمصطلح ،نلحظ بأن المفھوم اللغوي

كرت في القرآن الكریم في " ذمیاءسیال"وكما نجد بأن ،أي الصفة ،یتصف بھا الشخص 

)1(﴾الَ یَْسأَلُوَن النَّاَس إِْلَحاًف سیَماھُمْ بتَْعرفُھُُم ﴿:أكثر من سورة منھا في قولھ تعالى

،)2(﴾سیَِماِھْم بونَاِدَي أَْصَحاَب اَألَْعَراِف ِرَجاآل یَْعرفُونَھُْم ﴿:وكذلك في قولھ تعالى 

.)3(﴾یَْعَرُف الُمْجِرُموَن بِسیَِماِھْم فَیُوَخْذ بِالنََواِصَي و اْألقََداْم ﴿أیضا 

ألنھ في ،یستحسن إستعمال مصالح (السیمیائیة) <<مرتاض ونجد" عبد الملك 

تعني العالمة التي یَُعلُِم "إذ ،) لسان العرب(كما في معجم )م،و،س(أنت من مادة اعتقاده

.)4(>>أو حیوان ما ومن ھذه المادة جاءت لفظة السیما ،بھا شئ ما 

لما أتت بھ الدراسات ي بشكل قوفإنھ ال یعبر ، وأن وجد المصطلح في التراث العربي 

ربي بكل اتجاھاتھ المختلفة .غلذلك فھو علم ، العربیة 

صطالحي للسیمیاء :المفھوم اإل-22

نظام السمة أو الشبكة من <<:ھو،أكثرھا إستخداماً إن السیمیاء في أبسط تعریفاتھا و

وھناك إتفاق ،>>بیئة معینةالعالمات النظمیة المتسلسلة وفق قواعد لغویة متفق علیھا في 

نماط دراسة األ:(بین العلماء یعطي مكانة للغة و یسمح بتعریف السیمیاء على أنھا

) .273(:اآلیة /سورة البقرة -)1(
).48(:اآلیة/سورة األعراف - )2(
).41(:اآلیة /سورة الرحمان- )3(
. 313ص،م) ،و،مادة (س،ابن منظور،لسان العرب،المرجع نفسھ - )4(
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أن العالمة قد تكون في أصلھا لسانیة وغیر إال السانیة،والعالماتیة غیرواألنساق

.)1(لسانیة)

وأنماط ،شارة التي تقوم وفق قواعدو اإلأعلم العالمة يالسیمیاء في مفھومھا العام ھو

نذكر أولھم            ،متسلسلة ، وكذلك نجذ العدید من الباحثین الذین تحدثوا عن السیمیائیة

حیث ؛) 1897مصطلح السیمیولوجیا عام (هالذي ورد عند،" فرناندو دو سوسیر "

:لحیاة االجتماعیة فیقولیشیر بھذا العلم الجدید ، الذي یعمل على دراسة العالمات داخل ا

3.)2(>>إن اللغة نسق من العالقات التي تعبر عن االفكار (...)<<

أنھا علم <<السیمیائیات بقولھ )A.J Greimasویعرف " أ.جولیان غریماس" (

مھان ذات الجذور الضاربة في جدید مستقل تماما عن االسالف البعدین وھو من علوم األ

فھي علم جدید مرتبط أساسا بـ : " دوسوسیر" ، وكذلك "بورس" الذي نظرا >>القدم

و" ھیالمسف" ، سون"بعلى أعمال "جاكاعتمادامبكًرا ونشأ ھذا العلم في فرنسا 

)3(والسیمیائیات عند كل الغربین ھي " العلم الذي یدرس العالمات "

فيوغیرھما ،رستیفیماس" وجولیا كرمن "تودروف" و"غالسیمیاء كلعرفوبھذا

"علم یدرس العالمات" بإعتبارھا مفھومھم 

:عن السیمیائیة ،نجد "عبد السالم المسدي" في كتابھاومن الباحثین العرب الذین تحدثو

فھو مصطلح شامل و سلیم ،،الذي اختار مصطلح "علم العالمات" "األسلوبسلوبیة و "األ

.27، ص 1،1987حنون مبارك ، دروس في السیمیاء دار توبقال ، دار البیضاء ، المغرب ط)1(
(المرجع السابق)12نظر ، فیصل االحمر ،معجم السیمیائیات ، ص ی-)2(
17ینظر المرجع نفسھ ، ص -)3(
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والنسب الیھ أحیان التعبیر عنھ ، لكن في بعض األعتراض فیھ ،إغموض وال أيمن 

.)1(سلوب و مشكلة في األ،یكون فیھ نوعا من الركاكة

االختالف بین المصطالحات في اللغة مسألةكما یعرض لنا " رشید بن مالك " عن 

و في اللغة االنجلیزیة  نجد مصطلح))Sèmiotics)) و ((Sèmiotiqueلفرنسیة ((ا

))Semiotiic ((صل و وھو مصطلح یمثل صورتھ في اللغة الفرنسیة ،من حیث األ

4)2(یختلف في الالحقة 

ختالف في الكتابة من مصطلح الفرنسي الى إومن ھنا یوضح " رشید بن مالك "بأن ھناك 

، وذلك بزیادة حرف ،و لكن في المعنى ھما متفقان .نجلیزيمصطلح اإل

:االتجاھات السیمیائیة-2

مھد لظھور اتجاھات،و " بورس"، كانت تصورات وأفكار كل من " سوسیر" 

.(سیمیائیة التواصل،وسیمیائیة الداللة وسیمیائیة الثقافة):مختلفة في العلم السیمیاء مثل

ول یرى " حنون مبارك " بأن التأویل األ، سیمیائیة التواصل) (ففي االتجاه االول 

) ، J.mounin(والذي ھو التصور الذي یمثلھ كل من " جورج مونان " 

) A. Martinet()،و"أندریھ مارتینھ Buyssens("،"وبویسنس)Preito(و"بریطو"

أللسنھ ، اھي التواصل والتختص ھذه الوظیفة ب،وساسیةوظیفة اللسان األیقوم على 

)3(التي تشكلھا االنواع االخرى الغیر لسانیة .وإنما توجد أیضا في بنیان السیمیائیة

64،ص 1982، 2ط،سلوب ، دار العربیة للكتاب ، طرابس ، لیبیاواألةسلوبیینظر ، عبد السالم المسدي ، األ)1(
إنجلیزي ، فرنسي ) ، دارقاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي لنصوص (عربي ،ینظر ، رشید بن مالك ،- )2(

174،175، ص 2000الحكمة ، الجزائر ، (د ط) ، 
صول والقواعد والتاریخ ، ت ، رشید بن المالك ، دار مجدالوي لنشر نوا واآلخرون ، السیمیائیة األیأن ا-)3(

50ص ، 2008، 1والتوزیع ، عمان ، االردن ، ط
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وھذا یعني أن ھؤالء العلماء الیھمھم من الدوال والعالمات السیمیائیة غیر التواصل أو 

، والتواصلیة ، وبذلك  حصرا مفھوم ، السیمیاء في ظیفة االتصالیة واالبالغ و ال

.5)1(العالمات ذات وظیفة سیمیائیة تواصلة أنساقدراسة 

یز یتجاه الثاني (سیمیائیة الداللیة) فجاء رواده لیؤسسوا اتجاھھم المتمأما اإل

والمتشعب جدا ، والمختلف اختالف جوھریا عن اتجاه (سیمیاء التواصل) الن ھذا 

تجاه جاء كرد فعل عن أصحاب (سیمیائیة التواصل) ، ولعل رائد األول لھذا  اإل

Rolad)تجاه ھو " روالن بارت"اإل Barthes) حیث یؤكد على علم األدلة یعالج ؛

" مما الشك فیھ أن األشیاء :لوحیث یق،كل الشفرات التي تمتلك بعدا اجتماعي حقیقیا 

اللة وال یمكن أن تكون مستقلة على النظام الدالئلي دتحمل ،والصور والسلوكیات 

یمكن لھا أن تتكون بمعزل والسبب كون كل األنساق الداللیة ال،الذي یمتزج مع اللغة 

.)  2(عن اللغة " 

الثقافیة من إعتبار الظواھر(سیمیاء الثقافة) فینطلقتجاه الثالثوأما اإل

الثقافة عبارة عن إسناد وظیفة األشیاء الطبیعیة ، لیة دالموضوعات تواصلیة وأنساق 

لكنھ مختلف علیھما في ،النوعین السابقینیجمع بیناتجاهفھي ،وتسمیتھا وتذكرھا 

التي جعلت منھ مجاال خاص من مجاالت الدراسات السیمیائیة ،بعض الخصائص

.)3(كونھ یرتبط أكثر بالجانب التطبیقي في العرف العام

جاب هللا أحمد ، الصورة في سیمیولوجیا التواصل ، محاضرات الملتقي الرابع لسیمیاء والنص األدابي ، -)1(
28دارالھدى لطباعة والنشر والتوزیع ، منشورات ، قسم األدب العربي ، كلیة اآلداب ، جامعة بسكرة ، الجزائر ،

193، ص 2006نوفمبر 29،
.91ص،معجم السیمیائیات،فیصل األحمر،ینظر - )2(
.97ص،المرجع نفسھ - )3(
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في تسیر السبل لقراءات متعددة وأصلیة ،تجاھاتوكما سبق فقد أسھمت جمیع ھذه اإل

6.)1(للغائب من مفاھیمھا وإستجالء الغامض من عالماتھا اللنصوص األدبیة طلب

سیمیائیة الصورة -3

عصر الصورة التي ،المكتوببأننا نعیش في عصر ثقافة ما بعدیمكن إنكارال

من عناصر التمثیل الثقافي و وعنصر،تعد : "وسیلة تواصلیة فعالة متعددة الوظائف

فیمكننا بواسطتھا الوقوف على أھمیة ،خاصة فیما تقتضیھ الثقافة البصریة في زماننا 

و اإلبقاء علیھا و معرفة ،وفي تأسیس القیم الجمالیة ،العلم البصري في إنتاج المعاني 

نى و قضایا وال تنشأ الصورة بمعزل عن ألوان المع،عالمات القوة داخل القوة الثقافة 

عن تلك التحركات التي تنظم الداللة داخل الحیاة ىفھي ال تنأ،التواصل 

)2(االجتماعیة"

و ھي معطي ،أو تعبیر بصري معاد ،كل تقلید تمثیلي مجسدوالصورة أیضا ھي

Fulchugحسي للعضو البصري (  Moni (مباشر للعالم الخارجي في إدراكأي ؛

والثانیة تضمینیة ،تقریریة األوليوتحمل ھده الصورة وسیلتین ،ءيضالممظھره 

.)3(إنتاجھایطلق علیھا مادة بأسلوب إضافیةو المزید من رسالة  ،ىاألولمستمدة من 

فالتخیلیة ھي نتیجة ،الواقعیةو التجریدیة لذھنیةاو للصورة منبعین ھما: التخیلیة 

الفنان من أوال شعوري بصفة جزئیة , وتعمل عملھا في ذھن المشاھد "إبداعيلفعل 

في األدب رمذكرة نیل شھادة الماجستی،ماريغسیمیائیة العنوان في شعر مصطفى ال،عبد القادر رحیم -)1(
وط) خط(م،15ص ،) 2004/2005كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بجامعة بسكرة (،صالح مفقودة :الجزائري إشراف 

عمان ،دار العالم للكتاب الحدیثة ،قضایا النقد األدبي بین النظریة و التطبیق ،محمد القاسمي و الحسن السعیدي،ینظر - )2(
.50ص،2009،(دط) ،ردن األ
.19ص ،(دت)،(دط)،ردناأل،عمان،التوزیعو لنشر لق امؤسسة الور،سیمیائیة الصورة،قدور عبد هللا ثاني،نظر ی- )3(
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و ،وتخمیناتمن خالل مرجعیاتإدراكھاو یرجع ،أكثرأوعي منھ في قلیل دون و

78.)1(البدیھي في ھیئة الموضوعالتكاملھي مرتبطة بالمعرفة وتحقق

أما الصورة التجریدیة فھي المركز المحرك في الرسم أثناء إعادة تكوین األشكال 

المأخوذة من العالم الخارجي لمصلحة النظام واإلدراك ؛ ألن التجرید ھو صورة عن 

تسجیل اللمحة الخاطفة التي تقدمھا الصورة التقلیدیة فحسب بالواقع كما یراه العقل ، ال

)2(ابك للعالقات المركیةشً مستتر متيءتھ الجوھریة كش، بل تصور الواقع في طبیع

اعي بائي، سنقف على تحدید الفضاء الطیومن اإلشارات التوضیحیة في الجانب السیم

:كاألتي 

األردن ، ،لنشر و التوزیع عمانلدار مجدالوي ،)اق الرسمأنسسیمیائیة في قرأءة(الفن التشكیلي ،بالسم محمد ینظر - )1(
.122، ص 2008، 1ط
.128، 127المرجع نفسھ ، ص ینظر ،(2)-



المفاھیم"بحث في"السیمیاء والفضاء الطباعي :مدخل

13

:ثانیا : الفضاء وأنواعھ 

من المصطالحات الحدیثة التي فرضت نفسھا ،)L'espaceبعد مصطلح الفضاء (

التركیز على عناصر ىلإبعد أن أھملت سابقا بسبب إنصراف النقاد والباحثین بقوة ،

یعد ھو أیضا ،ولكن الفضاء في الحقیقة؛(...)واألحداثأخرى كالزمن والشخصیات 

عنصرا أساسیا من عناصر النص الروائي ، وقد أدرك الباحثین ھذا بعد الحرب 

سواء من حیث التنظیر أو الممارسة التطبیقیة فأولوه إھتماما الئقا ، ،العلمیة الثانیة

.)1(حیزوال،والفضاء،التي علیھا المتن الروائي

صطالحي لمصطلح الفضاء :المفھوم اللغوي واإل-1

المفھوم اللغوي:-1-1

"البن منظور" على أن الفضاء اللغة )لسان العرب(في معجم ،وردت لفظھ (فضاء)

َضا ، یَْفُضوا فھو فَاض ، وفََض فجاء من الفعل : مشتق من مادة (فضا) نحو قولھ: "

ویعني أیضا المكان الواسع من األرض ،ذا وصل إلیھ "كان : إذا اتسع فٌالن إلي فُالن إالم

9.)2(والساحة والصحراء وجمعھ أفضیة 

وھو إتساع المكان أو الساحة الواسعة ،)ا( فض:نلحظ بأن الفضاء في اللغة جاء من مادة

.

.123ینظر ، فصیل األحمر ، معجم السیمیائیة ، ص -)1(
280، ص 1،1994،ط6، دار الصادر، بیروت، لبنان، ج طور ، لسان العرب ، مادة (ف، ض،ا) نابن م-)2(
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:إصطالحا-1-2

یعتبر الفضاء مكون أساسي للنص الروائي ،وفي الوقت نفسھ بنیة حاملة لطاقات 

وھي منبثقة من تركیب ،وأیدیولوجیة وحضاریة (...)،ونفسیة،داللیة ، اجتماعیة

.)1(خر آیھئ القارئ لتقبل موقف دون وفق مسار،اعناصر وترتیبھ

في الكتابات )المكان(،الذي یعني (الفضاء)حول مصطلحولقد تعددت المفاھیم 

في الكتابات التي حاولت )الحیز(في الكتابات المعاصرة ،و)الفضاء(و،ةالكالسیكی

) 2(سمات الفضاءیأن تفوق بین بسمات المكان و

"الذي ھو الوسط المنسجم يفإن الفضاء یأخذ مصطلح "الحیز المكانومن جھة

الغیر محدود تقع فیھ األشیاء اللطیفة الشدیدة الحساسة (...)، في حیث نجد "عبد الحمید 

و(المكان) في دراستھ الموسومة بالمكان ،(الحیز):بورایو " یجمع بین لفظتي

10.)3(في الروایة الجزائریة ،والزمان

الذي تقدمھ ،على "األمكنة الموظفة في النص الروائي)المكان(ویدل مصطلح 

األكثر ارتباطا یعد العنصر)، ألنھأي(الفضاء الجغرافي؛إطاراھاالحكایة 

وتتحرك فیھ أیضا ،بالشخصیات،وذلك ھو الفضاء الذي تجري فیھ األحداث

،لھندسیةوا،والفیزیائیة ،الجغرافیة(:الشخصیات ،وھو ذو أبعاد مختلفة منھا 

یة النص السردي من منظور النقد األدبي،المركز الثقافي العربي ن،بحمید لحمدانيظر،ین-)1(
.67،ص3،2000للطباعة،بیروت،لبنان،ط

ر ینظر ،نادیة بوشفرة ، معالم السیمیائیة في مضمون الخطاب السردي،دار األمل لطباعة والنش-)2(
.109والتوزیع،(دط)،(دت) ،ص 

.124حمر ، معجم السیمیائیات ، صینظر ، فیصل األ-)3(
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، ثم البد من التفریق )1(والفلسفیة والجمالیة )،والنفسیة ، والموضوعیة، والتاریخیة 

ضح ، واو، ظاھر ،ختالفإختالف بینھما وھو وإظھار اإل،بین الفضاء ، والمكان

ال یمكن تصوره دون )الفضاء(ى " حمید لحمیداني " ھذا الفرق فیصرح بأن حیث یر

11.)2(یحتل موقعا ثابتا في الروایة )المكان(حركة تجري داخل الروایة ، بینما 

دور في البناء الروائي ، وال یعتمد فقط على تحدید المكان في )للفضاء(وبذلك فإن 

) "إن Gerared genetteجینیت" (ربحیث یقول " جیرا؛الروایة بل یتجاوز ذلك بكثیر

قمكان من األمكنة ، إن الفضاء یخلىر مجرد اإلشارة إلییتعدى بكث)الفضاء(إستعمال 

.    )3(نظاما داخل النص مھما بدى في الغالب كأنھ انعكاس صادق خارج النص " 

،ردنالشریف حبیلة ، مكونات الخطاب السردي مفاھیم النظریة ، عالم الكتب الحدیث ، عمان ، األ- )1(
.42، ص 2011(دط)،

، ( المرجع السابق ) .64ي من منظور النقد االدبي ، ص دینظر ، حمید لحمیداني ، بنیة النص السر- )2(
لشرق ، بیروت ،لبنان ، ازل ، إفریقیا جحیم، عبد الررینظر ، جیرار جینیت وأخرون ، الفضاء الروائي ، ت- )3(

.20، ص 2002(دط) ، 



المفاھیم"بحث في"السیمیاء والفضاء الطباعي :مدخل

16

أنواعھ: -2

( الفضاء الخارجي ؛التي تتمثل في،أنواعھباختالفختلف تحدید الفضاء إ

الداللي، والفضاء الروائي ، والفضاء النصي ( الطباعي ) ، ویمكن والفضاء 

: كاآلتيتحدیدھا 

الفضاء الجغرافي: -2-1

ویتولد عن طریق ،بالفضاء كمعادل للمكان "،"حمیداني لوھو ما یسمھ " حمید 

والأو الحیز المكاني في الروایة ، بطالاألالحكي ذاتھ ، ویعد الفضاء الذي یتحرك فیھ 

ولكن ذلك الطباعیة التي كتبت بھا الروایة ؛ األحرفیقصد بھ المكان الذي تشغلھ ، 

12.)1(المكان الذي تصوره قصتھا المتخیلة 

الداللي:الفضاء -2-2

وما ینشأ عنھا من ،الصورة التي تخلقھا لغة الحكيىإلوھو " الفضاء الذي یشیر 

یسمى ا مبعد یرتبط بالداللة المجازیة بشكل عام " ، وإنطالق من ھذا التصور نشأ

أنھ یتأسس بین المدلول بالذي یرى " جیرار جینیت "،( الفضاء الداللي)بـ

.)2(والمدلول الحقیقي ، وھذا الفضاء لھ عالقة وطیدة بالشعر ،المجازي

.54ینظر حمید لحمیداني ، بنیة النص السردي من منظور النقد االدبي ،ص - )1(
.62، ص نفسھلمرجع ا- )2(
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ء الروائي :الفضا-2-3

نھ یتضمن كل أل؛أنواع الفضاء ، یتمثل في " الفضاء اللفظي "منوھو

التي تستطیع اللغة التعبیر عنھا ، ولما كانت اللغة ،المشاعر و التصورات المكانیة

تقویة ىعاجزة عن تشید فضائھا الخاص بسبب طابعھا المحدود ،فإن الروائي یدعو ال

سرده بوضع طائفة من عالمات الوقف داخل النص المطبوع ، وھكذا فإن ھذا الفضاء 

یتكون من التقاط فضاء األلفاظ بفضاء الرموز الطبیعیة ، وھو المظھر التخیلي أو 

الحكائي ، ویرتبط بزمان القصة ، والحدث الروائي ، والشخصیات التخیلیة ، فالمكان 

13.)1(مسبقا لھ، ولیس ھناك أي مكان محدد طالاألبباختراقال یشكل إال 

الفضاء النصي (الطباعي):-2-4

المقدم في إطاره ىالمعطىھو الفضاء الذي یحتوي الدال الخطي، وبذلك یبق

خر ھو الفضاء الخطي الذي یعتبر مساحة آىوبمعن؛مجرد نص مقدم للقراءة

ة االختیار للشخص الذي یكتب ؛ یمحدودة،وفضاء مختاًرا وداالً بمجرد أن تترك حر

وھي مساحة الورق ال توفر ،وذلك یتعلق بالمساحة التي سوف یكتب فیھا الكاتب

الحریة الكبیرة للكاتب في إستعمال الذي ینجزه في الفضائھ الخطي ، فأبعاد الحروف 

والفراغات ، تخضع في الغالب ،والھوامش،وترتیب الكلمات على الصفحات

زیحتتم في ،واضعیة والحریة التي یمتلكھا الكاتب للتحرك في الفضاءتالالقواعد 

.)2(ضیق جًدا تتطلب منھ إختیاره إختیاًرا داال

.129حمر ، معجم السیمیائیات ، ص ینظر، فیصل األ- )1(
1اء ، المغرب ، طضینظر ، محمد الماكري والخطاب مدخل لتحلیل ظھراتي ، المركز الثقافي العربي الدار البی- )2(
.233، ص 1991، 
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ثالثا :الفضاء الطباعي و عناصره : -

) من خالل الفضاء الفضاء النصي(نشأ الفضاء الطباعي أوالفضاء الطباعي :-1

التي تعبر عن المشاعر و أحوال  ، أي نتیجة االھتمام بالكلماتالروائي؛

لك بتداخل وذ،الكتابة في ھذا الفضاءىإلسنتطرقالشخصیات ،ألنھا ھي التي 

الھوامش ، والكلمات و بیان معانیھا و داللتھا ، عن طریق وضع عالمات الترقیم 

ذي یعني :الحیز الذي تشغلھ لاالخط وھكذا نشأ الفضاء الطباعي و كیفیة و نوعیة

.)1(مساحة الورق (...)طباعیة علىباعتبارھا أحرفا،ذاتھاالكتابة 

Michel("میشال بوتور"ولقد كان اھتمام  Butor ( ،)الفضاء الطباعي ) ب

یة وحدھا و إنما نظر إلى الفضاء النص او ھو لم یحصر اھتمامھ في الرو،ا كبیرً 

ھندسیا خالصا للكاتب إذ یقول اتعریفأنھ یقدمفف كان، و من الطریبالنسبة ألي مؤل

دوج ھو الثالثة وفق لمقیاس مزفھو من وضع مجرى الخطاب في أبعاد المدى":

14.)2("...و الصفحةطول السطر و عل

بالتشكیل الداخلي لروایة فحسب ، بل یشمل )الفضاء الطباعي(كذلك ال یتعلق 

الفضاء إنبحیث ؛رض الفضاء الطباعي الخارجي لروایة والعناصر التي یتناولھا أ

یتعلق بالصورة الشكلیة للنص السردي من الغالف الخارجي و الفصول ، الطباعي "

Henri("ھنري متران "و یشیر ،و المطالع ، و العناوین Mitterand(،ھذا إلى

معالمھ من ةالذي یشرع منھجیا في دراس،النصالصنف من الفضاءات قائال فضاء

.129حمر ، معجم السیمیائیات ، ص ینظر ،فیصل األ- )1(
فرید أنطیونیوس ، منشورات عویدات ، بیروت ، لبنان ر:میشال بوتور ، بحوث في الروایة الجدیدة ، تینظر ، - )2(

112، ص 1،1971، ط 
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والمستھالت  وبدایات ،وغالفھ،خالل تعلیمات أضحت مألوفة تتناول عنوان الكتاب

. ؛ إذن فكل ما یدخل في )1(والفھارس " ،اعیةبات الطعونھایتھا والتنولوفصال

نھ اعي (النصي) ؛ ألبیدخل ضمن الفضاء الط،للروایةالداخليتشكیل المظھر 

اث الروایة .دالعالقة لھ بالمكان الذي تجري فیھ أح

باستغالل عناصر بمختلف أنواعھا ،في الروایة)اعيبالفضاء الط(ویتمثل 

والتعلیق ،والوقف،وأنواعھا ،ومن عالمات الفصل،من أحجام الخطوط:وأشكالھا 

احتالل كل منھما ة ،ومحاوالت حد على رقعة الصفاوالسو،،ومن صراع البیاض

والصور ،ومما یتصل بالنص ،واألشكال،خر ، ومن الرسومواقع على حساب اآل

ت ... واألشكال اوإھداء،وتعلیقات،وعناوین،من إحاالت وھوامش ، ومقدمات

والمستطیالت،كذلك الخطوط لالھندسیة التي تحیط بھ أو بأجزاء منھ كالدوائر والجداو

ىبحیث یسعى الكاتب ال؛جامھا المختلفة كبرا ، وسمكا الموظفة بأنواعھا وأح

15.)2(رھا تعتبر جزء ال یتجزا من النص الكتابة المتاحة ألفياالستفادة من االمكانیات

عدة عناصر تندرج ضمن )الفضاء الطباعي(یرى " حمید لحمیداني" أن 

فیقوم التشكیل الخارجي  للروایة بدراسة ،للروایة،والداخلي،التشكیل الخارجي

یتمثل في النص المحیط ویندرج تحتھالذي في الروایة أو،الفضاء الطباعي للغالف

مجاوزتھ لمھمة،فال یمكننا تجاھلھ أو الذي یعد من بین العناصر المناصیة ااسم الكاتب،

ینظر زوزو نصیرة ، الفضاء النصي في روایة االمیر لالعرج واسیني ، مجلة المخبر قسم االدب العربي -)1(
.71، ص 6،2010الجزائر ، ع وأبحاث في اللغة والدب الجزائري ، جامعة بسكرة ،

ینظر ، یحي الشیخ صالح ، حداثة التراث /تراثة الحداثة قراءات في السرد التناص ، الفضاء الطباعي دار الفائز - )2(
.140، ص 1،2009للطباعة والنشر ، قسنطینة ، الجزائر ، ط
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ویحقق فبواسطتھ تثبت ھویة الكاتب لصاحبھ خر ،آالعالمة الفارقة بین الكاتب وألنھ

.)1(ملكیتھ االدبیة والفكریة على عملھ 

بعدھا تتخذكذلك نجد العناوین من أھم عناصر النص المتوازي ، والتي 

المكاني الطباعي بما یلحقھا من تمییز في حجم سمیك الخط دائما ، وفي اختالف نوع 

خر في أحیانا أخرى ، آحیان ، وكتابتھ بلون من األخطھا من نوع خط النص في كثیر 

مور تحمل دالالت كل ھذه األحیان ...وفي ما یلحقھا من عالمات الترقیم في غالب األ

والتأثیر علیھ بتقنیات ،لغویة للعناوین ، نراھا تلعب دوًرا ھاما في توجیھ القارئ

16.)2(كتابتھا وتمیزھا ...

ننا قراءتھ كنص قابل للتحلیل یمكوالمھم في العنوان ھو سؤال الكیفیة ؛ أي كیف 

في الجزء وھو الذي یأتي ،والعنوان قد یكون أصلي،صلي ؟والتأویل یناص نصھ األ

األول قبل الفاصلة ، وقد یأتي في واجھة الكتاب ویتصدرھا ویعتبر ھو العنوان 

وغالبا ما نجده ،د العناوین الثانویة (الفرعیة)الرئیسي ألي عمل أدبي ، وأیضا قد نج

، فالعنوان )3(مالئیة لیدل على وجھة و معلما بأحد العناصر الطباعیة ، أو اإلأموسوما 

األول یتطلب ثانیا أو أكثر، وإال لحدث إكتفاء بالعنوان األساس ما دام یتعلق الفرعي 

ذلك العنوان الفرعي ما دام مكتوب في ةمما یجعل القارئ یتساءل :ما قیم،بالنص كلھ

العنوان الرئیس تماما :ویشمل النص كلھ مثل،؟اتحدیدعلى النص،وفي بدایة السطرأ

ھي أن یؤشر كل واحد منھا إلى داللة أو دالالت معینة ،، إن وظیفة العناوین الفرعیة

اص ) ، تق ، سعید یقطین ، دار العربیة ینظر ، عبد الحق بلعابد ، عتبات ( جیرار جینیت من النص الي المن- )1(
.63للعلوم ناشرون ، الجزائر ، (دط)،(دت)، ص

146باعي،ص طاء الفضینظر ، یحي الشیخ صالح ، حداثة التراث /تراثة الحداثة قراءات في السرد التناص ، ال- )2(
.67المرجع نفسھ  ، ص - )3(
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عالقة الجزء ما، ترتبط بشكل عام بداللة العنوان الرئیس أو بتعبیر أدق تكون عالقتھ

.)1(بكل 

والذي یعتبر ملحق للعنوان ،كما یرى "جینیت" "المؤشر الجنسي"وكما نجد

"والمكان الذي یظھر فیھ ھو الغالف أو صفحة ،فقلیال ما نجده إختیاري وذاتیا

خرى مثل : كلمتھ المتضمنة أمكنة أالعنوان أو ھما معا ، كما یمكن أن یتواجد في 

.)2(لملخص الكتاب

أیضا من بین العناصر الطباعیة الموجودة في الكتب ، ویمكن "اإلھداء" و

دراستھا لغویا على أساس التناص باعتبارھا نصوص موازیة ،تتخذ شكل المناصات 

سواء لآلخرینیحملھ ،و العرفانالخارجیة ،وبالتالي نجد الكاتب یستخدمھ للتقدیر

عد كمقدمة للنص والكتاب عامة یوكذلك  "التصدیر "كانوا أشخاص أو مجموعات ،

17.)3(الصوروالنقوش،و،ذو قیمة تداولیة ویمكن أن یكون أیقونة كالتصدیر الرسوم ، 

بتدأ بھ أي عنصر قبل الشروع في التعمق یالمصطلح الذي "وھو ذلك،""اإلستھالل

واللغات عموما ،وھو من أكثر المصطلحات تداوال في اللغة الفرنسیة،للحدیث عنھ

فتتاحي بدئیا كان أو ختمیا ، والذي یعني بإنتاج خطاب ، كل ذلك فضاء من النص اإل

.)4(بخصوص النص الحقا بھ أو سابقا " 

الحداثة قراءات في السرد التناص ، الفضاء الطباعي ، یحي الشیخ صالح ، حداثة التراث /تراثةینظر ،- )1(
.147ص

.89ات ( جرار جینیت من النص الي المناص ) ،ص بینظر، عبد الحق بلعابد ، عت- )2(
.93الرجع السابق ، ص –) 3(
.112ات ( جرار جینیت من النص الي المناص ) ، ص بعبد الحق بلعابد ، عت- )4(
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وأما التشكیل الداخلي في الفضاء الطباعي ، فیتمثل في كل العناصر الداخلیة التي 

وھذه ،اولھا الكاتب في الكتابة روایتھ أو الطریقة التي إستخدمھا في الروایةتن

18تي : العناصر ھي كاآل

ة بشكل حفي إستغالل الصف،فقیةفتمثل الكتابة األ" الكتابة االفقیة والعمودیة "-1

وقد تعطي ،أقصي الیسارىلإتبدئ من أقصى الیمین عادي بواسطة كتابة أفقیة 

في ذھن البطل واألفكار،النطباع بتزاحم االحداثإ،ھذه الطریقة في الكتابة

ھي استغالل الصفحة بطریقة فالكتابة العمودیةسي في النص الروائي ، أما یالرئ

جزئیة ؛ أي جزء منھا الذي یخص العرض كأن توضع الكتابة على الیمین أوفي 

،تشغل الصفحة كلھان أسطر قصیرة الالوسط أو في الیسار وتكون عبارة ع

، وھذین النوعین من الكتابة یتمحوران )1(وتتفاوت في الطول بین بعضھا البعض 

وھو الدلیل الخطي الذي یقومان علیھ ، الن الخط ھو الذي ،حول دلیل واحد

الطباعیة ،التاآلذھلة ، في مالكتابة ، وذلك من خالل  التطورات الىیوضح معن

دبیة ، وتشكیل ثورة ھائلة في عالم الكتابة األ،وإمكانیات الحاسوب الواسعة

الكتابة الخطیة وأحجام ،وأنماط الفضاء الطباعي للنصوص ، وأصبحت طرائق 

كتابة النص تحتاج إلى نظرة أخرى مغایرة ،تمنح ھذه ، في الخطوط المستعملة

شكل الخط وطرق كتابتھ على التشكیالت الخطیة حقھا في تكون البناء النصي؛ألن

57-56داني ، بنیة النص السردي من منظور النقد االدبي ، ص ینظر حمید لحمی-)1(
األردن ،الجدید،عالم الكتب الحدیث ،عمانالروائيینظر ،مھدي صالح الجویدي ، التشكیل المرئي في النص- )2(

.135،ص2012،(دط)، 
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نلیست أموًرا ھینة ،وإنما ھي تشكیالت یجب إعطاؤھا حقھا م،فضاء الصفحة

.)2(ھتمامالقراءة واإل

بل على أسطر أفقیة ومتوازیة فقط ،،یمكن القول "إن الكتابة لیست تنظیمھا لألدلةو

الورقة البیضاء في معظم الحاالت إنھا قبل كل شئ توزیع لبیاض وسواد على مسند

ترك حریة ند أنرجبم"إن الفضاء الخطي ،مساحة محددة ،وفضاء مختار و دال ،

.)1(ختیار للشخص الذي یكتب ... " اإل

ویعد أیًضا من عناصر الفضاء الطباعي ،وسماه "میشال بوتور "  "التأطیر"-2

ة بیضاء وقد یأتي بالصفحة داخل الصفحة ،یأتي عادة وسط الصفحة المكتوبة بكتا

ه القارئ إلى قضیة انتبإداخل إطار من الكتابة متنوع ،وكثیرا ما یدل على لفت  

محددة في الزمان والمكان ،ویتضح في بعض األحیان في المساحات البیضاء التي 

19. )2(تحیط بالصورة تصبح عالمة سیمیائیة 

یبني علیھا الكاتب یتوزع البیاض والسواد على الصفحة التي:"البیاض والسواد"-3

شخصیا هل ھو فضاءضل في فضائھ الخطي (...) وھذا الفضاء المفضفضاءه المف

توزیعھما على السطر ، وذلك یظھر في تجاهإ،وھذا التوزیع یسیر في نفس 

یبرز في ملء ،صنف الفواصل )والخط ، وسمك ، واكتساح السواد ( تواصل ، 

أو یبرز فراغا داخلیا یتم التعبیر عنھ ، أما الزمان والمكان بأشیاء خارج الذات ،

نقطاعات ، أو نھایة فصل أو نقطة ، أو ( اإل:اكتساح ، البیاض للصفحة یتمثل في

.103، الشكل والخطاب مدخل لتحلیل ظاھراتي ،صيمحمد الماكر-)1(
. 114بوتور ،بحوث في الروایة الجدیدة، صینظر ،میشال - )2(
.104، الشكل والخطاب مدخل لتحلیل ظاھراتي ، يمحمد الماكر- )3(
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یدل على مرور زمني أو وھو ما،االنتقال بین الفصول من صفحة الي أخرى)

.)3(حدثي 

وجود ،الیاتمعنیا بالبحث عن فعو،یكون متعلق بالكتابةالتشكیل التبوغرافي :-4

. وأتاح التشكیل التبوغرافي تصور )1(دبي الخواص الممیزة للنوع في النص األ

بالوسائل العلمیة الحدیثة للوصول على أشكال من الكتابة لم تكن ،لتقنیة الكتابة

عندما یراد ،من قبل وأھمھا الكتابة المائلة ، ویستعمل ھذا النوع من الشكلمتاحة 

ستشھاد، وال ینحصر في ھذا تمییز بین الفقرات بكاملھا داخل الصفحة أو عند اإل

الكتابة البارزة ، وتشكیل العناوین الداخلیة بخطوط مختلفة استخدامفقط ، بل في 

،استغالل ھذه االمكانات في النص الروائيوباإلمكانیدخل في ھذا النطاق ، 

20.)2(سترجاعاتاإلو، دوالسرللتمییز بین الحوار

من مجموعة مفرادات ،یكون الشكل في أي صورةالتشكیل وعالقتھ بالنص :-5

شكلھا وعناصر متكاملة مترابطة ، وھي مساحة فارغة محاطة بإطار یحدد

ومجموعة من الخطوط المتعانقة ،و المتشابكة ،ھانسبالخارجي أبعادھا و

مجموعة األشكال التي نجدھا في ،والمتقاطعة المرسومة في ھذا النوع ،وكذلك

المحیطة بھ تالغالف ،ونجد أیضا التكوینات التي تخلفھا ھذه الخطوط والفراغا

ن دراستھ في مكت. یتضح ھذا العنصر من الفضاء الطباعي وھو التشكیل قد )3(

كذلك ،ق من صورة الغالف واألشكال التي یحتویھاالوذلك إنط،التشكل الخارجي

.87ینظر ،مھدي صالح الجویدي ، التشكیل المرئي في النص الروائي الجدید، ص -)1(
)المرجع السابق(، 59دبي ، ص ینظر حمید لحمیداني ، بنیة النص السردي من منظور النقد األ- )2(
لنشر والتوزیع ،عین لبطي ،الصورة الصحفیة دراسة سیمیولوجیة ، دار الھدى صینظر ،ساعد ساعد وعبیدة - )3(

.42،ص2011ط) ،،ملیلة ،الجزائر ،(د
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في التشكیل الداخلي عن طریق الصور داخل الروایة ،وھو ما نجده في ضاینجده أ

"تجیب محفوظ " والتي ھي محل دراستنا ،وتتضح عالقة :لـروایة "كفاح طبیة" 

،التشكیل بالنص في الغالف األمامي الخارجي للنص الروائي وفق أنماط مختلفة

21:یمكن تصنیفھا في نمطین ھما 

یشیر بشكل مباشر إلى أحداث القصة أو على األقل إلى :التشكیل الواقعي -5-1

ھذه األحداث ، وعادة ما یختار الرسام موقفا أساسي من مجرى لمشھد  مجسد 

یتمیز بالتأزم الدرامي للحدث (...) ویبدو أن حضور ھذه الرسوم الواقعیة ،القصة

تقوم بوظیفة إذكاء خیال القارئ .

،ل في إدراك وخبرة فنیة عالیة لدى المتلقيویتمث:التشكیل التجریدي -5-2

بینھ وبین النص ،وإن كانت مھمتھ تأویل ھذه ریطیألدراك بعض داللتھ وذلك 

ات تماثل بین فقد یكشف عالق،الرسومات التجریبیة رھینة بذاتیة المتلقي نفسھ

.)  1(قراءتھ لھ العنوان أو النص عند

. 60،بنیة النص السردي من منظور النقد األدبي ،صینظر ،حمید لحمیداني-)1(





جي لفضاء الطباعي رالتشكیل الخا:  ول األالفصل 

أوال: إسم المؤلف 

الثاني :  العنوان 

مفھوم العنوان ( لغة / إصطالحا)-1

وظائف العنوان -2

التعینیة -2-1

الوصفیة -2-2

الداللیة -2-3

االغرائیة -2-4

ثالثا : الصورة 

مامیة والخلفیة )ولي : (األدراسة الصورة في الواجھة األ

كلمة الناشر دار النشر رابعا : 
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غالف حتت صر ال لى عنا قوف ع خالل الو من  یة  في الروا خارجي  شكیل ال سة الت دد درا

تي  سال ناء عات لة والب ستوى الدال لى م لك ع صة ، وذ صفة خا یة ب مال األدب ھم األع لى ف دنا ع

لك والتشكیل و القصدیة لنص ،وذ لى  أعماق ا لوج إ ،من ثم ،فإن الغالف عتبة ضروریة للو

تالي  یة، وبال یة والجمال یھ األیدیولوج ستخالص نواح یة ،وا عاده الفن صد أب ضمونھ ،ور ھم م لف

ما ھو أول  قراءة ف یة ال بل عمل قارئ ق جھ ال حیط ویوا لذي ی ھو ا غالف  بالنص ،ألن ال لذذ  الت

خالل بالنص الروائي ،ویغلفھ ویحمیھ وی من  یة  نوان الوضح بؤرة دالل مركزي الخارجي الع

تي فرعیةالعناوین الأو عبر  یةال نا أطروحة الروا ترجم ل یة ،ت ھا الدالل صدیتھا أو قیمت أو مق

) 1(العامة 

ھة  باألحرى الواج فوظ ،و یب مح بة "لنج فاح طی یة "ك خارجي لروا غالف ال في ال یرد  و

سم ھا ،إ جد فی یة ن نوان األمام بي ، والع عین الجن خارجي ،والت نوان ال لف) ،والع بدع (المؤ الم

یة  ھة الخلف مایخص الواج في  ما  شكیلة ،أ صور الت سوم وال شر ،والر یات الن عي ،وحیث الفر

افیــة للمبــدع وحیثیــات النشــر ،وثمــن الطبــع ومقــاطع مــن الــنص غر،فنــرى الصــورة الفوتو

مات النا یة  أو كل شھادات أبداع ما لالستشھاد ،أو  ئي بشر ،وأ غالف الروا صوص أحجام ال خ

یر صغیر 1فإنھا تختلف وتتنوع كل على شكل معین فنجد منھا الحجم المتوسط ،والحجم الكب وال

)2(وغالبا ما یتخذ النص الروائي حجما مستطیال .

نجیب محفوظ والتي ھيل:ونجد ھذه العناصر متوفرة في غالف روایة "كفاح طیبة"،

:نجد فیھا العالمة اللغویة والعالمة البصریة من خالل الصور واأللوانموضوع دارستنا ،

،1ینظر ، جمیل حمداوي ، السیمیولوجیا بین النظریة والتطبیق ، الورق لنشر و التوزیع ، عمان ، االردن ، ط- )1(
521، ص2011

522المرجع نفسھ ، ص - )2(
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تظھر ،الذي یعتبر من األلوان المرتبطةالبنينلحظ بأن غالف ھذه الروایة جاء باللونو

ضوع؛فقط في وجود خلفیة من ألوان أخرى بین المو ، أي لھ خاصیة عالقتھ تتضمن عالقة 

صرامة .ما ومحیطھ ، وھو من األ سوم)1(لوان التي تدل على القوة وال في ور ثل  غالف تتم ال

شجار):أشكال مختلفة  ھذه ،(خطوط ملتویة ودائریة ،كذلك أشكال طیور ،وثمار ،وأوراق أ و

صریة لخبرات أرض  ھي كعالمة ب غالف و سطح ال لى  شرة ع صغیرة ومنت شكال وردت  األ

اللون الذھبي إلى الصحراء .واألرض ،لون البني الذي یدل على تراب ھذهالوجاء ،طبیة

2:اسم المؤلف :أوال -

غالف صدر ال تي تت ھا ،ونجد أیضا من  بین العناصر ال تي یتناول تھ ال من محتویا كون  وت

في عوضیتمو)إسم المؤلف(،فأنھ یظھر ویبرز )إسم المؤلف(ھو لى ؛ أي  صفحة األو في ال

یة،الغالف ھذه الملك لى  لة ع سمیك للدال بارز و خط  صفحة ب لى ال شھار ،وكتب في أع واإل

لیعطــي وضــع اإلســم فــي أعلــى الصــفحة ،<<:،ویقــول حمیــد لحمیــداني )2(لھــذا الكتــاب .

سفل ،اإلنطباع في األ ضعھ  لذي یعطھ و تب نفسھ ا ظم الك في مع سماء  قدیم األ لب ت لذلك غ و

لى في األع حدیثا  نة،الصادرة  سیرات الممك ضبط التف لدوام  لى ا صعب ع نھ ی وردود ،إال أ

تأثیرات  یة ال ضبط نوع قراء و عل ال لى ،)3(>>ف فوظ" ع یب مح سم "نج في ا نا  حظ ھ ونل

بار خط  نھ زغرار كتابتھ ب لك أل غالف ،ذ یة لل صدر الواجھة األمام سمیك یت في إو بارز  سم 

یة یة العرب صادق وم،تاریخ الروا صر  تب معا ھو كا لى متزلو تھ إ جب كتابا ثري تو نان  وف

)4(إتطباعات ومفاھیم شتى .

180، ص 2006،مصر(دط)لنشر والتوزیع ،االسكندریة ،لینظر، صالح عثمان ، الواقعیة اللونیة ،منشأ المعارف - )1(
64المناص ، ص ىلإینظر ، عبد الحق بلعابد ، عتبات ( جیرار جینیت من النص - )2(
60، ص دبي ن المنظور النقد األحمید لحمیداني ، بنیة النص السردي م- )3(
9، ص1983) ، 2بل ، بیروت ، لبنان ،(طمد عطیھ ، مع نجیب محفوظ ،دار الجینظر ، أحمد مح- )4(
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ــاد م. وســیظل "نجیــب محفــوظ " كــالنج ــھ النق ــة یتجــھ إلی ــة العربی الھــادئ فــي ســماء الروای

في وقرنوالدراسیی بة"اء األدب بوجھ عام ، ونجده  فاح طی یة "ك خرى ،روا یات أ في روا و

ق،لھ صري ال تاریخ الم في ال حث  مامیم ، دیب مان واالھت عھ اإلی حث طاب ھذا الب تھ ،و بمعرف

)  1(ضد جبروت فرعون وإرادتھ وروحھ الوطنیة .،بسطوة القدر وحتمیتھ

باللون األبیض یة  في الروا لى المحبوبین ،وكتب اسم "نجیب محفوظ " لذي یرمز إ وا

تاب المحبوبین ر والتفاؤل والنقاوة ،وھذا ماعلیھ "نجیب محفوظ " ألیویدل على الخ نھ من الك

تي أویصر على البد،والملتزمین بقضة معنیة قة ال سماء الحقی من األ بھ ،ألنھ  ھاء  ھا واالنت ب

النشــر ىواھتمــام للفــت انتبــاه القــارئ وتخلیــده فــي ذاكرتــھ ،كمــا یســاعد علــ،تعطــي ملكیــة

)2(والتوزیع والترویج واالستھالك .

خ صر آ ناك عن نھ ھ نرى بأ ھو وقد  لف أال و سم المؤ غرار إ لى  غالف ،ع یھ ال ر یحتو

فك  لى  قوده إ لنص وت لى ا ضي وتطغى ع قة ،تف بة حقی ما وعت "العنوان" ،الذي یعد مدخال مھ

3.)3(كثیًرا من شفراتھ وطالسمھ وألغازه ،فما ھو العنوان ؟ 

101مرجع نفسھ ، ص -)1(
64ینظر ، عبد الحق بلعابد ، عتبات ( جیرار جینیت من النص الي المناص ) ، ص-)2(
العنونة في أدب عبد الرزاق بوكیة ، دراسة سیمیائیة ، مذكرة لنیل شھادة الماستر تخصص أدب نزیھة دھنون ،-)3(

،ص 2011،2012داب واللغات ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، حدیث ومعاصر ، إشراف ، عبد القادر رحیم ، كلیة األ
طوط)خ. (م33
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ثانیا: العنوان:-

في إن العنوان من أھم العتبات النصیة المتوازیة  ساھم  المحیطة بالنص الرئیس ،حیث ی

كان فختوضیح دالالت النص ،واستكشاف معانیھ الظاھرة وال كا ھفیة ،إن  سیرا ،وتفكی مھا،وتف

سنحاول التطرق إلى مفھومھ اللغوي واالصطالحي :،،أو تركیبا ،ونظرا ألھمیة العنوان

المفھوم اللغوي:-1

نََّن ) في" ،البن منظور")في معجم (للسان العرب)العنوان(لقد ورد مصطلح  مادة (عَ

ًا <<على النحو التالي : ُھُ َعن تاب یَُعن َعنَْنُت الكتاب ،َوأَْعنَْنتُھ لَِكَذا ؛ أَْي َعَرْضتُھ إِلَیِْھ، وَعنَّ الك

ني  من المع شتق  حد ، م نى وا ُھ بمع ُھُ ،َعْلَوْنت نوان )1(>>وَعنَنَھُ: َكَعْنَونَھُ ،وَعْنَوْنت بین الع ،ویت

ھنا بمعنى الظھور واالعتراض .

4االصطالحي:المفھوم -2

نوان  ضروري <<إن الع تاح ال سیھو المف كاره ل في أف مق  لنص ، والتع جاء ا في أر ر 

یة،وعبارتھ الممتدة ،كما أنھ األداة التي بھا یتحقق اتساق النص وانسجامھ برز مقروئ ھا ت و ب

.)2(>>وغیر مباشرة ةالنص وتكشف مقاصده المباشر

نھ :  نوان بأ خر للع یف آ في تعر ضح  في <<ویت لذي یخ تاب ا سبة للك لك بالن اإلظھار وذ

یة حمحتواه ، وال یفص سعة الخف صر المو شف العنا عنھ ،ثم یأتى العنوان لیظھر أسراره، ویك

.)3(>>أو الظاھرة بشكل مختزل وموجز 

450، ص 1997، 1، ط4بیروت ، لبنان ، جابن منظور ، لسان العرب ، مادة ( عّنَن ) ، دار صادر ،- )1(
.261جمیل حمداوي ، السیمیولوجیا بین النظریة والتطبیق ، ص - )2(
11ص ،1،2012خرون ، بیروت ، لبنان ،طآومحمد بازي ، العنوان في الثقافة العربیة ، الدار عربیة للعلوم ناشون - )3(
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ویقصــد بــالعنوان ھــو المــدخل الــذي یبعــث فــي روح القــارئ الرغیــة والشــغف لمعرفــة 

خ نھ تل ضا بأ ني أی تاب ؛ یع ھذا الك یھ یمضمون ومحتوى النص في  شامل لمجمل مایحتو ص 

الكتاب في كلمة أو جملة .

نوان یة ورد الع خط :وفي الروا تب ب شر ؛حیث ك لف مبا سم المؤ عد إ بة ) ب فاح طی قل أ(ك

تي إوبحجم أصغر من  سم المؤلف ،وجاء العنوان أیضا باللون األبیض الذي یعد من األلوان ال

تداول یة ال یة عال ھا رمز ھو ،ل نوي ،و ستخدام المع فق اإل في أ ھا  لة وترمیز ضع الدال في 

لى  خر إ سیاق آ في  كذلك یرمز  كعالمة سیمیائیة یدل على زمن الحاضر (العصر الحدیث ) ،

ویمكن توضیح ذلك كاالتي:،5)1(م والنصر والتفاؤل والبساطة في الحیاة النور ،والسال

ھره ما یظ ھذا  بة "  ، و فاح طی یة "ك في روا نوان  بةالع شعب طی فاح  لى ك یدل ع لذي  ،ا

ھو " ، ملك الشمال"واإلستبداد والشروط والطالب الخطیرة التي وضعھا،ورفض الظلم و

لك الجنوبملك الرعاة القاسیة (خیان) طاع ،ضد م سیكأوق لك ( بة الم لیم طی ألن ؛رع) ننوإق

بل )طیبة (ذلك یمس بعادات وتقالید مدینة لب مقا ھذه المطا فض  بة ر ھل طی ھ، فقرر أ يءالت

، 1اللون لعبة سیمیائیة ،دار مجدالوي لنشر الشعري،عمان ، االردن ، طینظر ، فاتن عبد الجبار جواد،- )1(
.43،ص 2009/2010
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عن دالالت ولإلى الحرب وتصدى  بارة  نى إلعدو ، كل  ھذه األمور ع بین مع یة ت حاءات لغو

"العنوان "كفاح طیبة

شكل ،داعیا على انتقاء حربإوكما تبدو في ظاھرھا مبنیة ،وانعن لغة العنماأ غیر مقید ب

فردة ئة م لى ھی ني ع نوان یب عل) وحرف ، وسم ،إ(:أو تركیب أو قاعدة نحویة ،لذا فإن الع ف

لة ،:،أو مركبة فاح و(شبھ جم نوان "ك بأن الع نا  حظ ھ لة ) ،ونل من جم ثر  مة، أو أك لة تا جم

لة ،(طیبة):(كفاح ) وخبر:أي مركبة من مبتدأ ھو!طیبة " جاء جملة تامة  ھي جم سمیة إو

مة  مل ،)1(تا نوان الع بر الع من ویعت ھا  تي یبرز یة ال نھ واألھم لنص وعنوا بین ا مع  لذي یج ا

بالعنوان ؟ لنص  قة ا ما عال تواه ،ف ضمونھ ومح یة م لى غا لى إ بة األو مد،خالل العت ما  ىو

؟أھمیة العنوان

یة<<تكمن عالقة العنوان بالنص ،  تي ،باعتبار العنوان عنصرا من العناصر المواز ال

ما  نة بینھ تسھم في تلقي النصوص ، وفھمھا، وتأویلھا داخل فعل قرائي ،یربط العالقات الممك

یھ  باإلطالع عل قراء  غري ال ما ی ضمونھ ،ك لى م شیر إ لنص وی ؛ أي >>(...) ،ویحدد ھویة ا

تاب،فة لإلغراءیتوضح بأنھ وظی ھذا الك قارئ ل ناء ال جل اقت لى عسبب یالو،وذلك من أ ود إ

6.)2(جذبھ ومیولھ لھذا العنوان البارز 

نوانویعد غرالع یة ت خرى رمز یة ،وأ عاد دالل سیمیائیة ذات أب حث ي: عالمة  بع بالبا تت

لنص ؛)3(دالالتھا ومحاولة فك شفراتھا  ضمون ا سود م لذي ی ھام ا ضمون واإلب لة الم أي إزا

نوان ھذا الع لھ  یدور حو لذي  غز ، ا فك الل ستطاعتھ  لنص ،با توى ا ھم مح غوص وف لك لل وذ

دار مجالوي للنشر /ة في خطاب محمود درویش الشعريبینظر ، جاسم محمد جاسم، جمالیات العنوان مقار- )1(
28،ص 2013/2014، 1والتوزیع ، عمان ، االردن ، ط

15الثقافة العربیة، ص محمد بازي ، العنوان في - )2(
.53،ص2001، 1اردن ، طبسام قطوس ، سیمیاء العنوان ، وزارة الثقافة ، عمان ، األ- )3(
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نھ الرئیسيفي الدارس المعاصر ،المدخل <<لھذا یعتبر العنوان ،جیدا صیة ،إذ أ للعمارة الن

7.)1(>>إشكالیا  یتكفل النص باإلجابة عنھسؤاالإضاءة بارعة وغامضة ،باعتباره 

ظرا  بي ،ون وتبرز أھمیة العنوان باعتباره مصطالحا إجرائیا ناجحا في مقاربة النص األد

قة لنص العمی غوار ا لى أ لل إ بھ ،لكونھ مفتاحا أساسیا ،یستلح بھ المح جل تركی من أ ھا  وتفكیك

نو شیر إ،وفھم الع لذي ی صھ ا مع ن تھ  نوان ىلان بعالق خرى تطبع الع كان وجود وظائف أ م

تي ھذه الوظائف ال ثل ،بخصوصیتھ في إمتالكة  ل ما تتم یا ،إذن فی صا مواز نھ ن من كو بع  تت

.)2(ھا بالعنوان ؟ : ، وما مدى إرتباطھذه الوظائف ؟

وظائف العنوان:-3

ثل ظائفتتم نوانو مالع حاءاتھ،في فھ یق إی عن طر لك  یة،وذ فةل كل،فودالالت معن وظی

حدد  قد  یت "وتأثیرھا على القارئ ،ول نوان )G.Genette("جیرار جین بع وظائف للع أر

تي:الداللیة ، واإلغرائیة ) ، ویمكن تحدیدھا كاآلوالوصفیة ،وھي : ( التعینیة ، 

یة-3-1 فة التعین كن دون ان<<: الوظی نون ، ول لنص المع یین ا سمیة وتع ھا ت ھا لصافوغایت

تاب عنوان )3(>>عن الوظائف األخرى  كل ك بأن ل بذلك  صد  لھ ؛.ونق سمیة  نھ ، أي ت وتعی

تاب ھذا الك سبا ل نوان منا ئھ ع ما ،و،بإعطا ضوعا  ناول مو لذي یت سمیة با ثل ت كون م ذلك ی

سحب ن،بھشخص بإسم معین ویبقى خاصا ھذا ان شخاص ،ل ند األ فا ع سمیة ظو متعار ام الت

قراء فوظ ،على العنوان ،فالبد للكتاب أن یختار إسما لكتاب لیتداولھ ال بأن "نجیب مح فنلحظ 

نعیمة سعدیة، استراتجیة النص المصاحب في الروایة الجزائریة للولي الطاھر یعود الي مقام الزكي أنموذجا ، مجلة - )1(
226ص 5،2009قسم االدب العربي ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، ع المخبر أبحاث في اللغة واالدب ،

262جمیل حمداوي ، السیمیولوجیا بین النظریة والتطبیق ، ص - )2(
98المرجع السابق ،جاسم محمد جاسم، جمالیات العنوان مقاریة في خطاب محمود درویش الشعري ص- )3(
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 ّ سلة " وضع عنوانا للروایة ھو "كفاح طیبة" ،الذي یمی في السل تاریخي  ني ال مل الف ھذا الع ز 

)1(الروائیة التاریخیة المیسرة للقراء الشباب من طرف دار النشر

لنص<<لوصفیة :الوظیفة ا-3-2 عن ا صف،والتي تعني بأن العنوان یتحدث  شرًحا ، او و

شكلیة  ضوعیة أو ال صھ المو حد خصائ فالعنوان )2(>>وتفسیرا وتأویال وتوضیحا ، وذلك بأ

قارئ )،یعطي للمرسل إلیھ  یرةفي (ال یزات كث تھ م ند قرائ لى ع لة األو كل ،الوھ حل  ھا  من

سیاق ،الغموض والشفرات التي قد یحتویھا ھذا النص ھذا ال في  جده  بة" ن فاح طی نوان "ك فع

صاف عدة أو مل  نوان خصودالالت ت،یح ضع لع سل و ضوع ،فالمر عن عكل المو بارة 

ضمون في م یھ  ضد" ،تمھید لما سوف یتطرق إل بة " ھل طی فاح "أ عن ك یتكلم  لذي  لنص ا ا

بول )مدینة طیبة(وذلك من أجل سلب كل ما في أھل منف" ، یق ق عن طر عا  ھا جمی ما علی و

یان) بوفیس " (خ لك "أ قدمھا م تي  لب ال سیك،كل المطا بة " " لك "طی لك ننلم رع"،فقرر الم

شیري" كان،الذھاب إلى جناح الملكة الوالدة "توتی تي  شارتھا،واال ھا لإلستی عودون إلی ھي ی ف

)3(وكانت لھا شھرة عظیمة في الجنوب جمیعھ ،م الكفاح واألملالعقل والقلب الذي یلھمھ

مون"یزور أنكان الملك یقدر خطورة الموقف ، فأراد بد آ بود"مع لرب المع یدعو ا ،ل

بة"ویعلن الكفاح المقدس ،وذاع بین  یارة ، "أھل طی بأ الز من حیث ن یرة  قد ھبت جموع غف

لة الرجال والنساء إلى المعبد ، وجاء ا ھا عج لركب الفرعوني تتقدمھ كوكبھ من الحراس ،تبتع

8.)4("األمیرات"و"األمراء"و"الملكة "ثم عربات "الملك"

78جینیت من النص الي المناص ) ، ص ینظر ، عبد الحق بلعابد ، عتبات ( جیرار- )1(
278ص ، جمیل حمداوي ، السیمیولوجیا بین النظریة والتطبیق- )2(
26، ص 2012(دط)،نجیب محفوظ ، كفاح طیبة ، دار القصبة للنشر والتوزیع ، مصر ، القاھرة - )3(

* المقاطع السردیة ھي كما وردت في الروایة بأسلوب نجیب محفوظ
34الروایة ، ص - )4(
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وتــربط ،(الوظیفــة المصــاحبة):وتســمى أیضــا بـــ <<: الوظیفــة الداللیــة (الضــمینة)-3-3

ھي األخرى ھا  فة ،بالوظیفة التالیة ؛أي الوظیفة الوصفیة ،وھذا ما یؤكد مركزیت ھذه الوظی و

تبعــا تھوال العنــوان ،أي أنھــا تمثــل الســمة األســلوبیة لصــیاغزیحائیــة لــإلاتتمثــل فــي القیمــة 

)1(>>ألسلوب المرسل في الصیاغة 

یة فة الدالل لة ،إن الوظی بر تكم صفیةلتعت فة الو حداث ،لوظی كل األ صف  قوم بو تي ت ال

نص كل  توى  في مح جودة  نو،المو لى الع ھا ع یة فإنّ وإبراز ما الدالل لة ان ،أ ضح دال ھا تو

ضمون أي عمل اواإلیحاءات التي یتوصل إلیھا من خالل األحد،العنوان في م تدور  ث التي 

عدم االستسالم لى  تدل ع بة "  فاح طی ــ "ك بي ، فـ عدو،أد جھ ال في و ضوع  لة ،والخ ھذه دال

مة لھ كل في قو سھ  نوان نف في الع فاح":بارزة  ھا،"ك سب مواقف ھا ح لف داللت تي تخت ،وال

سلیم  لى الت موت ع ضل ال كل یف ھا ،فال حد یقبل ویظھر ھذا في قولھ : لیس في الجنوب رجل وا

عن حماس قل  ــ حماس الی بي" ب یر"فلنرفض ھذه المطالب ، كذلك أضاف القائد "بی : "األم

.)2(ى نصد العدو عن حدودنا تنحارب ، ح

نة القم،ھي مدینة كبیرة یحیط بھا سور عظی"طیبة ":أما كلمة- ور ص،جدران شاھقة ، مدی

بد یل،والمعا لة ،والحكام،والتماث بة " دال مة "طی نى كل مور تحمل مع ھذه األ كل  لوك ، والم

)3(لعظمة والملكیة .على الحكم وا

یة-3-4 فة اإلغرائ یة<<: الوظی فة اإلغرائ عد الوظی ھي ،ت نوان ف مة للع ظائف المھ من الو

بھ ضولھ وجذ ثارة  ف یزة الغموض،تقوم بإغراء القارئ وإ سطة م یھ بوا لذي یغو نوان ا ،للع

99جاسم محمد جاسم، جمالیات العنوان مقاربة في خطاب محمود درویش الشعري، ص -)1(
22،23الروایة ، ص - )2(
13الروایة ،ص - )3(
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لنص  ھذا ا سة  في درا شویقا  قارئ ت حدث لل نوان ، فی لى للع یة األو ناء للروا لھ أث التي تحدث 

)1(>>االنتباه للمتلقي بالنسبة للعنوان توفھمھ ، ویعود ھذا إلى لف

بة " فاح طی یة "ك نوان الروا في ع جده  ما ن ھذا  یة،و فة إغرائ مل وظی لذي یح عل ،ا تج

ھل "،أھل طیبة"القارئ متشوق لفھم ھذه الروایة وما مدى كفاح  لك أ في وجھ  م صمودھم  و

في "أبوفیس " ،ورفضھ لمطالب سالم  بدل االست یان "ھ ،وجعلھا حربا  لك ،وجھ "خ قرر الم ف

ــیك ــى اإلرع " نن"س ــوع إل ــارة والرج ــاھن"ستش ــره "،الك ــون"ووزی ــغوإبال"،آم ــذه ،مھ بھ

لك حیثوأمورھم المقدسة ،"أھل طیبة "التي تقف في وجھ عادات وتقالید ،لباالمط توجھ الم

شیري"لوالمكلة "أحوتبي"إلى جناح الم،ع "رنن" سیك في ،كة "توتی جري  ما ی كل  وإطالعھا ب

بة " نة "طی سیك،مدی لك " بول الم عدم ق یان" و شمال "خ لك ال لب م عن مطا ھذه ،رع"ننو ل

یابني ؟االمط حرب  قدرعلى ال ھل ت لھ :  ميلب وجعلھا حربا ، فقالت  یا أ عم  لك ،ن قال الم  ،..

9.)2(للّدي جیش باس

یة،جذب والتركیزالىلإتدعوكل ھذه األمور لتمعن ،على أھمیة دراسة ھذه األعمال األدب وا

صة و ھا ،خا برة المتلإفی من خ ید  ھذا یز خرى ، ف مال أ یھ أع لف معروف ولد كان المؤ ي قن 

ن دراساتھ .علمعرفة األكثر والمزید 

صور   ھ"إن النظر في ت ستنتاج بأن من ا نا  نوان یمكن یت" لوظائف الع قق اجیرار جین تتح

شیاء ھ األدبي عملین عنوانا لیعنوان ،إذ یبدأ بالتعالكلھا في  یوحي بأ ،بحیث یصف المحتوى ،و

عض  في ب نوان ،و ھذا الع تھ ل طرف قراء من  غرى  لذي ی یھ ا سل إل ھاء بالمر خرى  ، وانت أ

62) ینظر ، بسام قطوس ، سیمیاء العنوان ، ص 1(
27الروایة ، ص - )2(
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صود إالعناوین تحضر فیھا وظیفة أكثر من غیرھا بسبب  ختیار موضوعي ،أو جمالي فني مق

غامن طرف المنتج ،وفي جمیع األحوال فالعنوان مھما ما ومراو سا ،عائ ظل ،كان ملتب نھ ی فإ

10)1(.ھویة بعینھاىسمة الكتاب المتمیزة داال عل

لى بة األو بر العت لذي یعت نوان ا لى الع نا إ عد أن تطرق تي تل،وب ند فال قارئ ع باه ال ت إنت

لذي یحتوؤیتھر غالف ا سيلل تاب ف صرنالك یة،كمل العنا في الروا غالف  ھا ال لذي یحتوی ،ا

یة سي للروا نوان الرئی عي ، والتي سندرسھا ،نجد بأن دار النشر وضعت أسفل الع نا فر عنوا

سیمیائي  شر  ھي مؤ ھذه العالمة  صة لورد كعالمة لغویة (میسرة للشباب) و قراء خا جذب ال

عي اوذلك من خالل تبسیط العمل الروائي المرفق بالصورة ،وجاء ھذ،الشباب نوان الفر الع

ویمكن تحدیدھا كاآلتي :طجام بینھما بخط متوسنسون الغالف أي ھناك إبلون بني نفس ل

ستقطاب ،التي نجدھا تحت العنوان)میسرة للشباب(وعبارة  في ا شر  والتي تعود إلى دار الن

غرا سلوب إل ھو أ نھ ،و لتعلم م صري ،وا تاریخ الم قراءة ال شباب ل حو ء ال ستھلك ن ناء لالم قت

ستمتاع قراءة واال یة لل ھالروا ھةب عرف ع،من ج خرى للت ھة أ من ج و ،رصتاریخ ملىو

.أعمال روائیة أخرى ةنطالق لقراءإنقطة كلتكون 

.99، ص جمالیات العنوان مقاربة في خطاب محمود درویش الشعريینظر ،جاسم محمد جاسم،- )1(
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:الصورة :اثالث

خارجي غالف ال في ال شكیلة  صورة الت كون ال صریة ،ت نات ب عن أیقو بارة  تاب ع للك

ــیكی ــكلیھ ،ورســوما كالس ــات تصــویریة وتش ــة،ة،وعالم ــیة،و واقعی ــكاال ،ورومانس وأش

سم فن الر صري أو  شكیل الب عالم الت ھذه ،تجریدیة ، ولوحات فنیة لفنانین مرموقین في  كل 

شكیل ، ألن  ھذا الت في  صة  صوراتھ الخا األمور قد تكون في الغالف ،یعني بأن كل مؤلف وت

لى  تاب إ من ك لف  عال تخت شكیلیة ف صورة الت بالنصخرىآال ھا  كن عالقت كل ؛ل لف ف ال تخت

لنص،تشكیل خارجي بین ا غالف لھ عالقة تربط بینھ و بأن ال ضا  ني أی ھذا یع یھ ، لذي یحو ا

قد ،الخارجي لنص ، یحمل رؤیة لغویة وداللیة بصریة ،تكشف عالقات تماثل بین العنوان وا

)1(یستطیع القارئ بفضلھا أن یدرك جزء من األحداث التي یتناولھا ھذا الكتاب 

ستنا نسو في درا لىحاول  طرق إ یةالت خارجي للروا نب ال صر ،الجا لى عن بالوقوف ع

یة ، لى ،والواجھة الثان نا والصورة التشكیلیة كعالمة بصریة في الواجھة األو تم ناجدحی نھ  بأ

سیك لك الجنوب " تین ، و،رع"ننإختیار صورتین مختلفتین لم ضعیتین مختلف حدد و یل لت لتحل

11اآلتي: الصورتین كلى نقف ع

دراسة الصور في الواجھة األولى :-1

الصورة -1-1

523، 522ینظر ، جمیل حمداوي ، السیمیولوجیا بین النظریة والتطبیق ، ص- )1(
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سیك لك " ضعیة الم صورة و ثل ال عد أن ننتم لك ب تال ،وذ حرب والق لى ال مھ ع عد عز رع " ب

بة عن أرض طی لدفاع  بالجیش  خروج  سة لل شار األم المقد نوب،است لیم الج مة ،وإق من ث و

مةایر إقلیم الشمال وتوحید مصر ، والصورة أیضرتح لك"تجسد تحدي وتصدي ،ومقاو "الم

ید قي  عون الحقی بیض كفر تاج األ ضع ال لى و صر ع لذي أ شرفاا ضھ و شعبھ وأر عن  ھفع 

12.)1(الذي كان یھتف لھ ھتحیھ لشعبهوالمعبد آمون ، رفعا ید

صمت ، لو،ونقطة انطالق،فالصورة كعالمة بصریة لة ال من مرح بة  شعب طی حول  ت

ساإلذالل و لفالتع عاة إ لك الر في ىمن م حظ  فاح ، ونل لة الك نة ھذهمرح ئد مدی صورة قا ال

بة" لو"طی مر وال لون األح یھ ال تزج ف بي یم ًا حر تدي زیّ لى ،األزرقنیر یدالن ع لذان  ال

34الروایة  ، ص - )1(
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ا والعداوة والصراع سھ تاّجً لى رأ ضع ع كذلك ی عدو،  شھامتھ، اتجاه ال تھ و لى ملكی ،یدل ع

حرب ،  في ال صولجان وقوتھ في المشاركة  ني  یده الیم في  ضا یحمل  جده أی قالبون یدل يرت

13)1(وعدم الصمود والكفاح ،على الشجاعة

بة "حیز الصورة:-1-2 نة "طی ئد مدی سیك،وضعت دار النشر صورة قا لك " في ننالم رع" 

ستطیل  شبھ م سي  شكل ھند لى  جاء ع صورة  ھذه ال توى  یز یح في ح لك  غالف ،وذ سط ال و

ھا ،تاریخ مدنیة "طیبة"حضاریة ،تمثلالو،تاریخیةالالصورة ه،ولھذ شعبھا وملك صمود  و

ل سیكىإ ھا " شاركة حاكم لك م یل ذ قة ، ودل خر دقی لك ننأ عاة، وذ ضد الر حرب  في ال رع" 

بات المقترحةضلرف لك ،ھم الرغ یان" م طرف " خ بارة من  ھي ع بوفیس" ، و شمال ا " أ ال

لك  ھل وم سبة أل ستحیلة بالن بات م بة"عن رغ نزع "طی ھا  لك"، من تل "الم كم ، وق تاج الح

تي "طیبة"ألھلالتي كانت مقدسة بالنسبة "أفراس البحر" لب الخطیرة ال ، وغیرھا من المطا

لك ارع " ، لكنھ لم یتسرع في رد نن، على الحاكم " سیك"ملك الرعاة"أقترحھا  لجواب لھ، وذ

یر كاموس"ولي عھده " األبعد التشاور مع كةال،م شیري "والمل لب ،"توتی وإبالغھم بالمطا

)2(وقراره رفض المطلب إعالن الحرب بینھم.،التي اقترحھا علیھم ملك الشمال "خیان"

27،ص1،2008ردن ،طاألر الحامد لنشر والتوزیع ،عمان،، دازاع ، اللون وداللتھ في الشعرھینظر ظاھر محمد - )1(
19، 18الرویة ، ص - )2(
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غالف،وعمد المؤلف على قیاس دقیق ھذا ال في أرجاء  صورة  ضع ال كان و سبة لم ،بالن

صورة ف من اطول ال سبة  نت (بالن لى كا سبة سم ) ،8ألع سفل بالن من األ صورة  طول ال و

سار 4.5للغالف كانت ( من الی صورة  عرض ال بأن  سم) ، وأما بخصوص العرض ، فنلحظ 

ضا  (سارإلي الیمینسم) ، وعرض الصورة من الی5.5الیمین كان (ىإل سم ) ، 5.5كان أی

شكیلی،تركیز البصريالدقة والوھذا یدل على  صورة الت ھذه ال ضعھ  في و لف  ھذا ةللمؤ في 

ھا ،األعمال األدبیة14وأھمیة في نشر وتوزیع،ن لھا دور كبیرالموقع ، أل من و جذب القارئ ل

شكالالو ،بصریةخالل رؤیة  ھذه األ في  صور،و الرموز،تمعن  لوان ،و ال تي ، و األ ال

بالمتل،تحمل دالالت مختلفة بالنسبة للوھلة األولى عند رؤیتھا تؤدي  ھذه األمور  لى كل  قي ا

شراء ناء و  یة ،اقت مال األدب ھذه األع ستھالك  ید ،و ا فة المز ھاعلمعر لىن طالع ع عد اإل ب

یة ؛)1(مضمونھا  یةاأما في ما یخص الجھة الخلف ضا ،لروا ھا أی لون غالف جد  لون بوردفن

ــس األشــكال ــة و نف ــة األمامی ــة"  ،الواجھ ــك "طیب ــد مل ــة صــورة قائ و تتصــدر ھــذه الواجھ

غالف ،لكن الصورة جاءت في األعلى و بحجم صغیر ،رع"نن"سیك في ال ضع  جده و كذلك ن

عة  مالمجمو یة ألع سالت التاریخ فوظ "من السل یب مح تي ،" نج یة ال تھ التاریخ في روای

ومن بین ھذه الروایات روایة " كفاح طیبة".،األمامیة او أغلفة وجھاتھماتختلف عناوینھم

.522ریة و التطبیق , ص ظبین الناینتظر , جمیل لحمراوي, السیمیولوجی-)1(
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رابعا : دار النشر وكلمة الناشر : 

فوظ " یب مح لـ نج بة "  فاح طی یة "ك في روا جد  ما،ن شر ھ ین للن صبة :دار " دار الق

"، و"دار الشروق المصریة للنشر "

دار القصبة للنشر :-1

باللون ، ووفي خلف الروایة باللون األبیض،األولىكتبت في الواجھة  بت  في األسفل كت

. 2012سنة ااألبیض وھي جزائریة كتبت خمس مرات في ھذه الروایة وتم نشرھ

دار الشروق المصریة  :-2

تي تع یة وال شر الثان ما دار الن بة "تأ فاح طی یة "ك شر روا في ن لى  ھي "دار ،بر األو ف

حول حیثوأول من طبع ھذه الروایة،الشروق " وھي مصریة مة  في كل لدار  مدیر ا شار  أ

یة مة الروا في مقد یة  یة،الروا في الخلف ھي ،و لم ،  براھیم المع شر ) إ مة النا ھذه (كل عد  وت

ھا ل تم توجیھ یھ  سل إل لى المر سل إ یة ،وجاءفعبارة عن رسالة المر ھذه الروا تھم محتوى 

.وذكرت مرة واحدةروایة ل"دار الشروق " مكتوبة بلون األسود وفي الواجھة الثانیة ل
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بع بعد  قارئ أر جد ال صر ، ی من عنا یھ  ما یحتو غالف وكل  لي لل سة الواجھة االو درا

الواجھة الثانیة : تأتي ثمصفحات

غالف:األولىالصفحة -1 صفحة ال بین  صل  مة ،جاءت بیضاء كاملة لداللة على الف و المقد

.ومحتوى العمل الروائي 

شمل الالتيو :الصفحة الثانیة-2 فيطغى علیھا أیضا البیاض ، لكن  نوان  ھاع لىجزء من إ

صفحة لى ال جد،أع فوظ"هفن یب مح لف " نج سم المؤ سط إ في الو توب  سط ،مك جم متو بح

في طـول (  سمیك ، و خط  باللون 6وب جاء  سیمیائیة األسـودسم ) ، و مة  زمن الـلي إكعال

ــف،الماضــي ــة،وتحــت إســم المؤل ــوان الروای ــأورد عن ــل حجم ــي طــول،وســمكااق وف

كاألتي:األسوداللون بسم) وجاءت أیضا 3.5( 

مات األسفلوفي خلفیتھا  من ،كما نجد في نفس الصفحة ؛ أي الثانیةو في جھة الیمین معلو

القانوني باللونواإلبداع، والرمز الدولي 2012حول كل من دار القصبة للنشر الجزائریة 
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سود خرى األ جاءت دار أ ھا  فاتر ، وتحت شرلال لدة ،لن صریة ، والب شروق الم ھي دار ال و

ما دار األسودعلومات جاءت بلون موالبلد ، وموقع النشر الذي یخص الدار ، ھذه ال فاتر ، أ ال

باللون  جاءت  سودالشروق  سمیك ، وحجم التاأل لداكن و ال تابي ا یةلشكیل الك ،لدار الجزائر

تابي  شكیل الك جم الت من ح یل  بر بقل ساحة أك صریة لشمل م صممت ؛لدار الم جدھا  یث ن ح

عادت  ئري أ شر الجزا كن الن لدالالت ، ل تي تحمل اإلحاءات وا صور ال لوان وال غالف واأل ال

الطبع فقط.

لف لتتمثل في شكل الواجھة الثانیة ف:ة الثالثةحالصف-3 سم المؤ لى إ لروایة ؛ ألنھا احتوت ع

ن صورة ،وع یة ،و سیكننرع"وان الروا لك " لفللم سم المؤ بأن إ جد  شر ، فن ھو ،،ودار الن

كن سود دا لون أ صفحة ب ھذه ال في  صدر  لھ ( ،المت كان طو جم كبیر، كذلك 7.5وبح سم) ،

كاآلتي:سم) وبلون أسود أیضا4العنوان جاء بحجم الصفحة التي قبلھا ویطول أكبر (
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یز  صفحة ح ھذه ال سط  سیكننرع "ویتو بة " لك طی صورة م بع ل سد ،مر صورة تج ھذه ال و

ھذ عي ل شكیل واق لك"ات بة"الم لیم طی في إق عرش  سي ال لى كر جالس ع ھو  جا ،و تدي تا یر

نف"،دخول الرسول "خیان"،ضا ،ھذه الصورة مأخوذة من مشھدبیأ ملك الشمال قطاع "م

ــة " ، ــة "طیب ــى قصــر مدین ــر "ســیكننرع")1(إل ــب األمی ــوفیس " اإل،،فطل ــى "أب ســتماع إل

ھا جاء ب سیكننرع"،والمطالب والشروط التي  یر " لھ األم قال  طع ،ف عام ، التنق مائتي  نذ  م

لىرسل الشمال عن المجئ  ضیة إ عود را مرة ت كل  في  قال،)2(الجنوب و لك"ف سنة "الم

بات "خیان"حمیدة أرجو أن تدوم ، فبدأ  یقول في المطالب التي جاء من أجلھا وھي ثالث رغ

یة ثة 15فرعون ست ، والثال بود  بھ المع یة بر عون ،والثان موالي فر شخص  لق ب لى تتع : األو

)3(بروابط الموّدة بین الشمال والجنوب. 

یة قدان الملك من جھة ف تاج  نزع ال لى  و الحكم،نلحظ من خالل ھذه المطالب بأنھ یدعو إ

سیكننرع"لمن لك " ستال،م خرىءواإل ھة أ من ج بة"  لى "طی ھا،ع فة عادات لك بمخال وذ

ھا  فنلحظ بأن صورة  شكل ال عن  ما  بة" ، أ كة " طی تدمیر ممل یة  وتقالیدھا ، ویریدون في النھا

یز تبین الجھة العلویة  للملك "سیكننرع "  ید الترك عرش وبالتحد سي ال لى كر جالس ع ھو  : و

یرتین ، فالعلى رأسھ والتاج  نین كب لھ عی سمرة ،  شدیدة ال یل الوجھ،  نھ جم ضح بأ صورة تو

عرش  سي ال یة لكر بارزتین ، ویضع على رأسھ تاجا للملوك أبیض اللون ، وتظھر وراءه خلف

)4(الذي یبین بأنھ حاكم مملكة "طیبة"

14الرویة ، ص - )1(
16الروایة ، ص - )2(
17الرویة ، ص –) 3(
16الروایة ، ص- )4(
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لم ":الصفحة الرابعة-4 براھیم مع مدیر دار فإحتوات على مقدمة التي تمثل كلمة الناشر " إ

وھي كاألتي: الشروق 



جي للفضاء الطباعي في الروایةرالتشكیل الخاول الفصل األ

51

سل ،  من وجود مر كون  لة تت یھ ، و وھذه المقدمة عبارة عن رسالة لغویة تحمل دال سل إل مر

سالة  شر، ور لدار الن مل  ھذا الع قدم  قد  فوظ "  یب مح بأن " نج جد  یث ن ھي دار ،ح تي  وال

مدیرھا  شرف  ئي ، وت مل الروا ھذا الع صدیر  في ت قوق  كل الح ھا  الشروق المصریة بإعطائ

یة في الروا لت  سالة تمث ھذه الر مل ، و ھذا الع ھ،ب بة" أ فاح طی یدینا " ك بین أ تي  ھذه دافال

یة مة الروا في مقد صرة  جاءت مخت سالة  مة ،الر كون كل شر لت مدیر دار الن ضعھا  تي و ال

فوظ"تمھیدی ھذا ة الھم أعمال " نجیب مح في  ید  سیتم تحد قاطع  ثالث م في  شكلوجاءت  ال

16)1(:األتي

7الروایة ، ص -)1(
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)1المقطع (

)2المقطع (

)3المقطع (

من منظور " رومان جاكسیون"–شكل یوضح كلمة الناشر في الروایة -

الرسالة

المرسل

لروایةا" نجیب محفوظ"
المرسل إلیھ

دار النشر / القارئ

تمثل في أھداف 
الرسالة وتوجھیھا 

إلي الشباب

والغوص توضیخ-
في أعمال نجیب 

محفوظ

تطور الروایة -
العربیة بفضل نجیب 
محفوظ مما أدي إلي 

توسیع دائرة
االطالع بالنسبة 

للقارئ 
یتمثل في البعد -

العالمي 

ترجمة االعمال -
إلي لغات أخرى

ك
ــــ

ـ
ل

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

 الن
مة

ــ
دم

لمق
/ ا

ر 
اش

ةـــ
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یة ،إفتتاحیة أو تمھیدیةعبارة عن كلمة وكلمة الناشر ھي سالة لغو وضعتھا دار النشر كر

شر وجودتقوم على یھ " دار الن سل إل فوظ" ، والمر سل "نجیب مح لك والمر قارئ " ، وذ ال

ھاتحیث قبل الغوص في محتوى الروایة،  عن توجی ھا " نجیب ،جاء مفادھا عبارة  خص ب

سیع دا،محفوظ" فئة معینة لك لتو جاوزئرة اإلأال وھي الشباب ، وذ صة لطالع وت قراءة الق

الروایــة العربیــة ، دون أن تنســى دار النشــر جھــود " نجیــب محفــوظ" الــذي نحــو وتطــویر

لغات أخرى.ىالعالمیة من خالل ترجمة أعمالھ إلىأوصلتھ إل

ستھال، غراء ھذه الرسالة إحتوت على وظیفة اإلف قارئ لال شویق ال جل ت من أ خذ ك،وذلك  وأ

عمال وإكمال محتوھا والتأثیر فیھ. ھذه األ





لفضاء الطباعيالداخلي التشكیل:  لثاني الفصل ا

( الرسومات) كعالمة بصریة أوال: 

دراسة مطالع الفصول : ثانیا

: دراسة اللغة ثالثا

الحوار الداخلي -1

الحوار الخارجي -2

فقیة والعمودیة : الكتابة األرابعا 

: عالمات الترقیم والبیاض خامسا 
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لف  یة مخت لى والثان ھة األو في الواج باعي  ضاء الط خارجي للف شكیل ال سة الت عد درا ب

لى النشر .....)رالعناصر مثل (العنوان ، وإسم المؤلف ، الصورة ، ودا قوف ع سنحاول الو

دراسة عناصر التشكیل الداخلي للفضاء الطباعي  كاألتي : 

من أوال : دراسة الرسومات كعالمة بصریة : فوظ "  لـ "نجیب مح بة"  فاح طی تعد روایة "ك

صي بلوحات ذات  ضاء الن شكیل الف في ت لواقعي  سم ا ستغل الر تي ت أبرز الروایات العربیة ال

حدا من أ سد  شھدي مج یة طابع م حات فن سومات لو ھذه الر شكل  یة ، وت في الروا جرى  ث ت

یة  في الروا یة  سومات كعالمة 1)1(تعكس للقارئ المشاھد الدرام ھذه الر سة  سنحاول درا . و

بصریة للمشاھد األساسیة أو الجوھریة في الروایة . 

دراسة الرسومات البصریة قبل المعركة : -1

ملك منف"النموذج األول : صورة توضح  " رسول-1-1

59ینظر ، حمید لحمیداني ، بنیة النص السردي ، منظور النقد األدبي ، ص - (1)
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إتجاه زاویة النظر

)1()3(

)2                     (

التأطیر

اإلطار
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الوصف :-1

یان" تبین لنا ھذه نف" "خ نة  " م الصورة مشھد من الروایة ، وذلك أثناء زیارة رسول مدی

مع األمیـر " سـیكننرع" ، ویلقـي علیـھ بعـض المطالـب مع إثنـین مـن رجالـھ ، لكـي یلتقـي 

ثالث  عن  بارة  ھي ع سیكننرع " ، و لك " لى الم ھا إ سالة یحمل في ر لت  تي تمث والشروط وال

خالف  لب ت ھذه المطا كن  یذھا، ل ھا أو تنف حي عن بة التن ھل طی لى أ رغبات فرعونیة ، یجب ع

عادات وتقالید مدینة طیبة.

سول م صفات ر نت  یل وكا مة  ، وطو صیر القا بدین ، وق جل  كان ر نھ  یان" أ نف "خ لك م

لى  یة ع ضب باد مات الغ لون ، وعال ني ال سًعا ب طف وا تدي مع شرة ، یر بیض الب یة ، أ اللح

وجھھ.

یني :یالمستوي التع-2

عة  لى مجمو بدورھا ع إن دراسة التعییني تستدعي دراسة الرسالة التشكیلیة التي تحتوى 

ھدف والتأطیر ،واإلطار ، ووھي : ( الحامل ، من العناصر ،  یار ال ظر وإخت زوایة التقاط الن

وأخیر األلوان ) ویمكن تحدیدھا كاآلتي :،االأشكالو، 

عة الرسالة التشكیلیة:-2-1 یة لمجمو یق الروا عن طر تعني كل المعلومات التي تتوفر لدینا 

2)1(العالمات المشكلة للعناصر التقنیة .

( المرجع السابق)32الصورة الصحفیة دراسة سیمیولوجیا ، ص ینظر ، ساعد ساعد ، عبیدة صبطي ،- )1(
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، وكانت في وسط )15الصفحة (جاءت ھذه الصورة في الروایة الحامل :-2-1-1

الصفحة، وھذه الصورة قبل المعركة بین مدینة "طیبة" ومدینة "منف".

طار <<اإلطار:-2-1-2 ھات بإ قب واإلتجا سب الح ضبط ح یة ت حدود ماد صورة  كل  إن ل

جاوز حجم الصورة كما لوكانتو، تبدوفي حالة إلغائھ ھا یت مة أو أن حجم مقطوعة وغیر تا

)1(. >>الوسیلة الحاملة لھا 

سم) عرض.7.10سم) طول ، (5.16تتحدد ھذه الصورة ھنا بإطار ذو قیاس .بـ ( 

صورةالتأطیر :-2-1-3 نةفقد ھجر مصمموا ال في األو شھاریة  ستخدام اإل كرة إ األخیرة ف

ترك اإلطارات المزخرفة التي تبدو فیھا كث سیطة و حو الخطوط الب یًرا من التصنع و إتجھوا ن

3) 2(مساحات من البیاض لتقوم مقام البیاض. 

ظر  فت ن لك لل ھا وذ كل جوانب من  صورة  حیط بال ضاء ت ساحة بی صفحة م ھذه ال نلحظ في 

كما موضح ) .3) إلى (2) إلى (1المتلقي ، أما إتجاه زاویة النظر بالنسبة للصورة فكان من (

في الصورة .

سول الشكل :-2-1-4 ھا ر جد فی صفحة ن سط ال في و ستطیل  شكل م في  تتمثل ھذه الصورة 

فس  تدیان ن طول ویر بنفس ال ئھ رجالن  قف ورا یل ، ی منف "خیان" وھو یرتدي معطف طو

ضب  ما عالمات الغ بدو علیھ اللباس دلیل على أنھما حرسیھ اللذان یرافقاه في مھمتھ ، وكما ی

ملل .وال

عبید صبطي، داود جفافلة ، الصورة اإلشھاریة وبعدھا السیمیائي( قراءة سیمیائیة إلشھار نجمة لإلتصاالت نموذجا) ، محاضرات الملتقي - )1(
؛ 2013أكتوبر  ، 30،31، 29واللغات ، جامعة بسكرة  ، الجزائر ، الدولي السابع للسیمیاء والنص األدبي ، قسم األداب العربیة ، كلیة األداب

.412ص 
.412ینظر ، مرجع نفسھ ، ص - )2(
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برودة واللون:-2-1-5 سجي  رمز ال لون البنف ما ونجد خلفیة ھذه الصورة جاءت ب لدفئ ، أ ا

باس أزرق  سان ل نا یلب قاه كا "خیان" رسول منف فكان معطفھ بني اللون والرجالن اللذین یرف

اللون.

المستوي التضمیني:-3

ضاري ، تاریخي ح یان" تمثل ھذه بعد  نف " خ سول م لـ ر ضاري  شھد ح سد م ھا تج ألن

ا ،  ً سھ تاج لى رأ ضع ع ھو ی سیكننرع"، و یر " ضعیة األم ضى بو عدم الر لك ب لھ وذ ورجا

سولھ  سالھ ر لي إر كالملوك ، ویبني القصور كالفراعین ، كل ھذه األمور أدت بملك "منف" إ

"طیبة" تنفیذ المطالب بالنسبة ألھلب" خیان" لمدینة طیبة ، وھو یطالب 
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النموذج الثاني : صورة توضح جلوس الملك سیكننرع على كرسي العرش:-1-2

التأطیر

اإلطار

)3(

)2(

)1(
إتجاة زاویة النظر 
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بل المعركة ،الوصف : -1 سة ق شاھد الدرام من م شھد  ثلتوضح ھذه الصورة م نت تتم وكا

عرش  سي ال لى كر سي في صورة األمیر "سیكننرع"وھو جالس ع ھذا الكر بة" و نة "طی بمدی

مات  ھا عال من خالل برز  ستقیمة ی ضعیة م في و كان  كام ، و لوك والح قط للم صص ف المخ

الملكیة والسلطة والحكم ، ویضع على رأسھ تاج الجنوب األبیض .

المستوى النعییني:-2

یقوم تشكیل الرسالة على العناصر األتیة :كیلیة: الرسالة التش-2-1

مل :-2-1-1 فيالحا لك  یة ، وذ في الرو صورة  ھذه ال صفحة (جاءت  في )19ال نت  ، وكا

بل  سیكننرع" ق وسط الصفحة ، وتتمثل ھذه الصورة في وضعیة جلوس ملك "طیبة" الملك " 

المعركة.

كان 5.16الصورة محدودة بإطار ذو قیاس (اإلطار :-2-1-2 عرض  في ال طول و في ال سم) 

سم) ، یتخذ شكل مستطیل في وسط الصفحة.11(

تأطیر-2-1-3 شال صورة ، لت نب ال كل جوا حیط ب ضاء ت ساحة بی شكل م في  جده  باه د: ن إنت

طة ( من نق ثل  ظر فتم یة الن جاه زاو طة 1القارئ وتبرز الصورة بشكل قوي ، أما إت لى النق ) إ

كما موضح في الصورة ) .3) ، لیصعد إلى نقطة (2(

شكل-2-1-4 سي ال لى كر جالس ع ھو  لك و ضعیة الم صورة و في ال شكل  ھذا ال ضح  : یو

من  سي  صنع الكر قد  سة ف ستحق الدرا العرش ، الذي یحتوي على تفاصیل عدة كلھا رموز ت

یرة ،  لوان كث لى أ توي ع فة ، تح مة مزخر شبھ كری جار  ضة ، وأح لذھب ، والف شب ، وا الخ
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شجاعة ؛ أي ثعابینسي العرش كھیئةویبدو ذراعا كر لى ال یل ع سد ، دل ، وقوائمھ كأرجل األ

لى الوحدة  ني یرمز إ تزیین ف ال یجلس علیھ إال من لھ سلطة وھبھ أمام عرشھ ، وعلى ظھره 

)1(
شیاء 4 . ونجد أیضا یضع تاج الملوك ، ویحمل على یده صولجان ویضع على یدیھ بعض األ

ویرتدي زي شبھ عاري.

عرش اللون :-2-1-5 تتركز ھذه الصورة على خلفیة بنفسجیة ، وأرضیة بنیة ، أما كرسي ال

بیض  ا أ ضع تاجً فكان یحمل لون ذھبیا یحتوي على رموز مختلفة وكان الملك " سیكننرع " ی

صولجان  كذلك ، و حذاًءا أزرق  قد و حزام أزرق وع یھ  قالي عل باس برت تدي ل لون ، ویر ال

ده .ذھبي اللون كان یحملھ في ی

سوى ال-3 سول ضمیني:تالمت صول ر ظر و سیكننرع " ینت لك "  كان الم شھد  ھذا الم في 

یا ،  عًدا تاریخ الشمال " خیان " وماذا یرید جراء زیارتھ لمدینة " طیبة" وتمثل ھذه الصورة ب

یمثل تاریخ الحضارة الفرعونیة . 

راض توفیق ، أحداث التقنیة لسرد التاریخي ، المزج بین اإلحیاء والملموس في واد الملوك مجلة العربي، عنابة - )1(
66، ص 2015نوفمبر 684لكویت ، العدد ، إصدار وزارة اإلعالم ، (البحر والسھل والجبل )
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دراسة الرسومات البصریة أثناء المعركة :-2

النموذج األول : صورة توضح مقتل الملك " سیكننرع " :-2-1

)1()2(

(زاویة النظر)

إتجاه الصورة
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الوصف :  -1

سیكننرع "، صراع ھذه الصورة تمثل لنا مشھد لحظة قتل الملك "  تال وال عد الق لك ب وذ

ھا  ھا وتفاد الكبیر بین قوات جیش الجنوب ، وقوات جیش الرعاة ، وبعد التصدیات التي واجھ

جھ  صبحت توا ولكن القوات أصبحت تزید في قوة الضغط على جیش الملك " سیكننرع" ، وأ

لق ، إ سیكننرع " الق یر "  ساور األم تال وحمى ف لغ من كل الجھات ، إلى أن أشتد الق لى أن ب

ھل  مة " أ األمیر خبر إنسحاب أسطول الرعاة بعد أ، غرقت لھ سفینة ، ھذا الخبر شد من عزی

)1(طیبة " وصمودھم نحو النصر.

شد  من أ بدأت المعركة  حال خطة و في ال یر  بوفیس " فغ بعد ھذا الخبر أثار غضب " أ

)2(إال أن تحفزا الرعاة لیضربوه الضربة القاضیة.المعارك ، قاتل " سیكننرع" قتاال مجیًدا ،
5

المستوى التعییني: -2

ھي :و العناصر عدةتتشكل الرسالة منالرسالة التشكیلیة :-2-1

لمقتــل ، صــورة )48الصــفحة (تمثلــت صــورة فــي الروایــة والتــي فــيالحامــل : -2-1-1

أثناء المعركة."سیكننرع" 

طول ( اإلطار:-2-1-2 في  صورة  عرض (5.16تمثل إطار ھذه ال -2سم ).11سم ) ، و

لى التأطیر:-2-1-3 یوضح التأطیر المساحة البیضاء المحیطة بالصورة تبرز میل الصورة إ

.47الروایة ، ص - )1(
49الروایة ، ص - )2(
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مع الجھـة الیم ھة الیسـار بالمقارنـة  قل فـي ج جد المسـاحة البیضـاء ت ھة الیسـار ، إذ ن نـيج

منھ إبراز الصورة .والغرض

سار .2) إلى النقطة (1النظر فإنھا تكون من النقطة (أما زاویة لى الی مین إ ما ) ؛ أي من الی ك

موضح في الصورة.

شكال :-2-1-4 سھام ، األ بأربع  لك  سیكننرع " وذ لك "  تل الم في مق نا  شكال ھ ثل األ تتم

سیف  سقوط  ني ، و تف الیم في الك خر  سھم اآل بة ، وال في الرق سھم  صر ، و في الخ سھمین 

.والرداء االبرتقاليوالتاج المزدوجالملك ،

لون :-2-1-5 بي ال باس حر تدي ل فاتح ، ویر قالي  لون برت صورة ب ھذه ال یة  جد خلف نا ن ھ

برتقالي علیھ حزام أزرق .

المستوى التضمیني:  -3

مام جیوش توضح  بة" أ الصورة مقتل ملك "طیبة" " سیكننرع " بمعنى سقوط مدینة " طی

في قطاع الشمال مصر كما تحمل بعًدا تاریخي حضاري.ملك " منف "
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دراسة الرسومات البصریة بعد المعركة :-3

:النموذج األول : صورة توضح المبارزة بین أسفینیس والقائد رخ-1-1

(زاویة النظر)

إتجاه الصورة
)2()1(

التأطیر
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صف : -1 ھلالو بین أ كة  ھاء المعر عد إنت لك ب یة ، وذ من الروا شھد  صورة م ھذه ال ثل  تم

فوات الجنوب عد  شمال وب ھل ال لى أ سلطة إ والشمال ، وموت الملك " سیكننرع" ، وإنتقال ال

ضعیة عشرة أعوام من ھذه الحادثة ، في و صین  نا شخ یأتي ھذا المشھد الدرامي الذي یبرز ل

یدعى  مبارزة ، أحدھما ، یرتدي لباس فرعوني ، قوي البنیة مفتول العضالت ، أسمر البشرة 

تال ،  ناء الق سھ أث بھ نف ساره لیحمي  لى ی ترس ع " أسفینیس " یحمل السیف بیمینھ ، ویضع ال

یده ، أما الشخص الثاني ؛ فكان یحمل كذلك صفات في  ترس  سیف وال قائد  ھو األخر یحمل 

ید  بة الجد نة طی ئد رخ ) لمدی كان ( القا وتبدو علیھ عالمات القلق على وجھھ ، وھذا الشخص 

6)1(بعد أن إستولى علیھا الرعاة ، فقرر ھذا القائد مبارزة ( أسفینیس) لیختبر فنونھ القتالیة .

المستوى التعییني:-2

وتحتوي على عدة عناصر وھي :التشكیلیة : الرسالة -2-1

صفحة )111الصفحة (أتت ھذه الصورة فيالحامل :-2-1-1 سط  في و نت  یة كا من الروا

یة  نھ والروا بر فنو كة لیخت عد المعر لك ب سفینیس ، وذ ئد وأ بین قا بارزة  ضعیة م في و ثل  تتم

القتالیة .

سم) .10.8سم) ، وعرضھا (16تتحدد ھذه الصورة في إطار طولھا (اإلطار : -2-1-2

یل یوضح التأطیر :-2-1-3 حظ م ھا ، ونل حیط ب تي ت ضاء ال في ھذه الصورة المساحات البی

سار ،  في جھة الی برز  مین ، وی في الجھة الی یاض  عدم الب كاد ین الصورة إلى جھة الیمین إذ ی

110الروایة ، ص - )1(
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لك لل صورة ، وذ طة بال خري المحی ھات األ لى الج یاض ع شر الب بل ینت في المقا باه و فت إنت

القارئ لشخصیة " أسفینیس".

مین.2) ، أي الیسار إلى النقطة (1وزاویة النظر في ھذه الصورة تتمثل من النقطة ( ما ) الی ك

موضح في الصورة .

نجد بأن كلتا الشخصیتین یحمالن سیفًا وترًسا األشكال :-2-1-4

في تتمثل خلفیة ھذه الصورة على بیاض كامل ،اللون : -2-1-5 یع  یدل على الحركیة والتنو

صمود ،  لى ال لة ع ني دال باللون الب ترس  لون ال األلوان بالنسبة لخلفیات الصورة ، كذلك نجد 

واألزرق والذي یمثل لباس " أسفینیس" ، والذي ھو لون البحر ویوحي إلى الھدوء والثابت.

المستوى التضمیني : -3

نة تحمل ھذه الصورة بعًدا حضاریا ، وذل حدث لمدی ك یدخل في نیة " أسفینیس" بالثأر لما 

شھ ،  لھ وعر كان ألھ ما  كل  خذ  سیكننرع" ، وأ یر "  تل األم عاة ، وق بل الر من ق بة "  " طی

فجعل ھذه المبارزة فرصة لبدأ اإلنتقار وقرر القبول المواجھة.

الرسالة األیقونیة : -4

سف یدعى (أ ئد  بل ذ إ،نیس) یتبرز الصورة حجم الرجل قا في المقا صورة  نھ یغطي ال حظ أ نل

قوة و  صار إحجم القائد األخر بحجم أقل و الصورة كرسالة ھي دال یحمل مدلول یتمثل في  نت

عن القائد األخر .،أسفینیس 
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المستوى األول الدوال األیقونیة
المدلول

المستوى الثاني
التضمین

منازلة 
بین رجلین

سیمنازلة أسفین
أخر من مملكة لقائد

الرعاة

نتصارإقوة و
س وتحقیق الثأریأسفین
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: مطالع الفصول :ثانیا

ستھال،تشكیل الداخليلكذلك نجد من بین عناصر ا یة اال في الروا " لللفضاء الطباعي 

لذي ال توا عن مح عزل  فن بم في أي  ستھ  كن درا ئھ ،ىیم لنص وبنا في ا لھ  كن تناو وال یم

یة وإن ھذه الكل خل  صل دا جزء منف لھ ك لنص ك في ا ستنا  ستھالمضوء درا ندرس اال في لا 

ســتھاللھ بعــدھا یكتمــل بنــاء إضــوء كلیــة العمــل الفنــي ؛ أي أن العمــل الفنــي ھــو الــذي یولــد 

7)1(ومحتوى في فكر الكاتب قبل الكتابة الفعلیة لھ " 

ولدراسة المطالع فیھا ، نقف عن الجدول االتي :)أرقام (وردت فصول في شكل 

دراسة مطالع الفصول في الروایة

غرض المطالعالصفحةمطالع الفصول أرقام الفصول

"كانت السفینة تشق طریقھا في 1
النھر المقدس" 

تقدم الخطر بوصول -9
سفینة الرعاة 

"مضت ساعة ،وجاء إلي السفینة 2
النحافة ویمیل رجل وقور،ظاھر 

إلي القصر"

إستقبال ملك طیبة -13
سیكننرع رسول مللك منف

"أرسل الملك في طلب ولي عھد 3
كاموس ، وجاء الرجل على األمیر

عجل ......"

"سیكننرع" استشار-20
االمیر "كاموس" حول 

ي بھا التالمطالب الخطیرة 
الرسول مللك منف .

" توجھ الملك إلي الملكة 4
أحوبتي"أدركت عندما رأتھ "

الراسمي أن الرسول الشمال ھبلباس
جاء أمر خطیر ."

مؤشر لبدایة الحرب-25

، دار نینوي للدراسات والنشر التوزیع ، (دط) سوریا ، ایات في النص األدبيیاسین نصیر ، االستھالل فن البد- )1(
.16، ص 2009دمشق ، 
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" في الموعد المحدد من الغد ، 5
وصل الرسول خیان إلي مملكة 

طیبة "

عودة خیان إلي ملك طیبة -30
ألخذ الرد حول المطلب 

" كان الملك یقدر خطورة 6
أن یزور معبد آمون الموقف،فأراد

المعبود ، ویعلن ، لیدعو الرب 
الكفاح المقدس "

ستعدادرفض المطلب واأل-34
للحرب

" على أثر وصول الملك إلي 7
قصره ، دعا إلي االجتماع بھ 

وزیره ، وكبیر الكھنة ، ورئیس 
حجاب القصر ، قائدي الجیش 

سطول"واأل

ستعداد للحرباإل-38

"تحرك الجیش قبل الفجر ، تسبقھ 8
قوة الكشافة وتتقدمھ فرقة العجالت 

المكونة من مائتي عجلة على 
رأسھا الملك"

تحرك جیش مدینة طبیة ، -41
ستعداد العسكري واإل

" صالح المنادي في أھالي أبیدوس 9
وتنثیراً،أن یحملوا أمتعتھم 

وأموالھم،ویرحلوا إلي الجنوب"

مكان القتال تحدید-44

" استیقظ الجیش قبل الفجر بزمن 10
شداء من غیر قلیل وأخذ الرجال األ

فرقة القسي أماكنھم الحصینة"

بدایة المعركة -46

" خرج الجنود یبحثون بالمشاعل 11
یبحثون عن قتالھم وجرحاھم "

إنتھاء المعركة وذلك -51
بخسارة ملك طیبة األمیر   

" سیكننرع"
ي القصر حركة نشاط انبعثت ف"12

م یحملون شاملة ومضى الخد
الثیاب والسالح وصنادیق الذھب 

والفضة"

رحیل األسرة الملكیة من -55
المملكة طیبة بعد موت 

ملكھا 

" حمل الجنود العرش ، كما أمرھم 13
"بیبي" ووضعوه على عربة كبیرة 

وتقدیھم القائد إلي معبد آمون "

العرش المحافظة على-57

" بلغ القائد المعسكر بعد منتصف 14
اللیل ، وكان الجیش الجریح نائما" 

عودة القائد "بیبي" إلي -60
المعسكر و مشاركة في 

المعركة النھائیة .
"استیقظت طیبة ، وھي ال تدري 15

شیئا مما حدث جمیعھ"
عدم معرفة سكان "طیبة" -63

بمقتل الملك والقائد ، وبدأ 
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محاصرة المملكة من طرف 
العدو .

" ظھرت زرفة الفجر ، وبانت 16
على صفحة النیل قافلة من السفن 
تتجھ إلي حدود مصر في الشمال"

بعد مرور زمن طویل -65
ىعلى المعركة قدم شاب إل

مدینة طیبة لیقاتل الملك
أبوفیس""

"أذن للشاب بدخول القصر ، 17
ت نظره فودخل علي الحاكم ، فأستل

ھ الكثة الطویلة "حیتإلي ل

القصر ى دخول الشاب إل-68
والتعریف بنفسھ للملك .

"كان أول ما نطق بھ " أسفنینس" 18
بعد مغادرة الحاكم لسفینتھ : أن قال 

حمس ھناك وال للشیخ من الیوم ال أ
حور ، إنما أسفنینس التاجر"

تنكر الشاب بإسم أخر -71
یس"أمام ملك طیبة " أبوف

ظھور سور طیبة الجنوبي 19
لیة من ورائھ ، اوالمسالت الع،

ونظرا الرجالن إلي المدینة بعینین 
فیھما الحنین والحزن"

الشتیاق والحنین إلي إ-78
المدینة األم وھي طیبة.

مكتظا ، ه" دخال المقھي ، فوجد20
یسوده الصخب والضجیج ، ولیس 

فیھ مكان خال"

أسفنینس" ذھاب " -81
وصدیقھ إلي المقھي وسماع 

بعض األمور المھمة 
" كانت المحكمة مكتظة بأصحاب 21

الشھود ، وفي الصدر والقضایا 
ھم الطویلة تحیلجلس القضاة ب،

ووجوھم البیضاء"

دفع غرامة المرأة -84
المحكومة علیھا وانقاضھا 
من الدخول السجن ، وذلك 

" أسفنینس"من طرف 
غادر المحكمة جمیعا ، وفي "22

الطریق ، نظرة المرأة إلي          
وقالت بصوت یكاد " أسفنینس"

الیسمع سیدي أنقدني من السجن 
قت عنقي بفضلك"فطوّ 

إبنھاوتتشكر المرأة-87
س" للمعروف الذي "أسفنین

قدمھ لھا 

ھمیة یقدر األ" أسفنینس"كان " 23
البالغة لمقابلة حاكم الجنوب وكان 

یدرك أن أملھ وأمال من تركھم 
نباتا، تتوقف على نتائج ھذه المقابلة 

"

إلي عودة " أسفنینس"-91
حاكم الجنوب 

لمقابلة الحاكم " أسفنینس"" مضي 24
ة ناق، وجد نفسھ في بھو عظیم األ

یجلس الحاكم في صدره ، أشار 

إعجاب الحاكم بـ -93
و ببراعة في " أسفنینس"

التاجره ببالد النوبة
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لھ فوضعوا الصنادیق ارجإلى
واألقفال أمامھم 

ھم الحاكم ، ا" جاء الذین دع25
بصره بأدب ، " أسفنینس"وخفض 

ولكنھ سمع صوتا ھز نفسھ ھزا 
فإختلس نظره إلي الداخلین ، فرأي 

میرة التي زارت في مقدمتھم األ
مس "قافلة باأل

سرة  دعوة الحاكم لأل-95
الفرعونیة ورأیتھا لھذا 

نبھار فیھا الثورة الثمینة واإل

وسار في " أسفنینس"" خرج 26
نشرح الحدیقة مرتاح النفس ، م

الصدر ، واعتبر نتیجة ھذه المقابلة 
توفیقا عظیما"

" نجاح وإرتیاح             -98
مھمتھ في " أسفنینس"

ولى األ

" توطدت المودة بین التاجرین 27
وأسرة "إبانا"وعلم الرجالن أن 

حي الصادین مكتظ بالسادة 
المختصین من تجار طیبة ، 

وأصحاب مزارعھا السابقین"

" أسفنینس"إكتشاف -102
مكان سادة وأصحاب طیبة 

السابقین 

" أسفنینس"" جاء یوم العید وبقي 28
في السفینة بنھار الیوم وعند المساء 

لبس أجمل ما عنده من ثیاب"

بالعید ك طیبة الجدیدإحتفال مل105
الذي ھو یوم موت الملك  

أسفنینس وتأثر،سیكننرع
والمشاركة فیھالعیدبھذا

" أذن حاكم الجنوب "ألسفنینس" 29
بالرحیل وأعطاه تصریحا یعود بھ
ویعبر الحدود في أي وقت یشاء"

ثقة حاكم الجنوب بـ-115
وسماح لھ " أسفنینس"

بعبور الحدود في أي وقت 
ى" أجتازت القافلة حدود مصر إل30

الجنوب فصلى رجالھا للرب آمون 
، صالة جامعة حارة ، شكروه فیھا 

على خالصھم مما كانوا فیھ"

" أسفنینس"اشكر-121
ورجالھ لرب آمون على 

نجاتھم من القائد رخ 
ومروھا بسالم 

ستھالالت  ثل اال لیةالروافيتم نوع ىإ سعة والت یث " ال صل ، ح ستغرق الف با مای غال

ستھالل الث؛ ألنھاالول منھا كلھ صغیرة ایتعامل مع كلیة العمل ، وعلیھ أن یزرع اال یات ال نو
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یرة الال عال الكب قة ،لألف صیات ح من شخ ناء  صر الب كل عنا یا ل سحاً أول قارئ م جد ال یھ ی وف

8)1(وأفكار وأحداث"

راسة اللغة : : دثالثا

غة : غةالل بر ال عا<<تعت ظام الم یرتبط بن صوتي  ظام  لذيعن ن یة ني ا من عمل ستخدم  ی

عات اإل فراد و الجما بین األ ظا،تصال  غة أی ترتبط ال لوطني و و  مع و الوجود ا فة المجت بثقا

من األمم نساني ألالقومي و اإل ی؛)1(>>یة أمة  قوي و أھم غة دور  نى أن لل في ةبمع بارزة 

المجتمع.

ستعملھا ؛ حیثلروایةاوھذا ما نلحظھ عند الكاتب " نجیب محفوظ" في  تي ا غة ال بأن الل جد  ن

ھذه ھدفھ منھا ھو ،ھي لغة بسیطة و فصحى لیست عامیة  تعمیم الفائدة للجمیع أثناء مطالعة  

الروایة و فھمھا بطریقة سھلة و مثال ذلك قولھ : 

لى << فا  ا بي " وا ق ئد " بی كان القا خرج الجنود بالمشاعل یبحثون عن قتالھم و جرحاھم و

ھذه یاءعجوار عجلتھ بادیا علیھ اإل عة ب ھت الموق الشدید و سمع أحد مساعدیھ یقول : كیف انت

9. )2(>>سرعة ؟ من یصدق أننا فقدنا معظم قواتنا في نھار واحد ال

صحى  یة أي الف غة العرب تب لل ستعمال الكا لى ا یل ع قرة دل خالل ،ھذه الف من  لك  و ذ

و التي تدل على أفعال مختلفة األزمنة تحتمل بعدا  تاریخیا .  ،األلفاظ والكلمات التي وظفھا

145االستھالل فن البدیات في النص االدبي ، ص یاسین نصیر ،- )1(
ینظر ، سلمي بركات ، اللغة العربیة  مستوایاتھا أداؤھا الوظیفي وقضایاھا ، دار البدایة ناشرون وموزعون ، عمان - )1(

9ھـ) ، ص 1430م /2009، (1ردان ، ط، األ
51الروایة ، ص - )2(
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فيكما نجد بارزاللغة  سردي  صفي أو ال حوار الو یةةال سرد ،في الروا عن طریق  لك  و ذ

حوار في ال سردیة  غة ال ما أن الل قائع ك جة الو حداث ومعال یة،األ شحنات أیدیولوج مل  ،تح

داخلي و خارجي .:وحضاریة والحوار جاء في شكلین

خارجي :-1-1 حوار ال في ال صیات  بین الشخ حوار  شكل  لى  مع الجاء ع یة  ضھا روا بع

تي : وھو كاآل،بكثرةوردھذا النوع من الحواروالبعض

فوافق الملك بھز رأسھ و قال " الخیان": 

ھل عندك شيء آخر؟

فقال "خیان" : 

لك- موالي الم لغ  توج ،أیھما الحاكم الجلیل .... ب نك ت صر األكسرآأ تاج م عھ ب بیض. فأفز

ذلك 

رع " بدھشة .ننفقال " سیك-

و لكن التاج األبیض غطاء الرأس لحكام الجنوب -

حد أل؛للملوك فقط منھم لذلك لم یفكر و الدك في أن یلبسھ- لك وا نھ یوجد م عرف أ كان ی نھ 

یب عنك أو ھو الذي یحق لھ لبس التاج و أرجو نفھو الذي في م،فقط في ھذا الوادي ال یغ

فيأ صادقة  موالي ال بة  لى رغ سرتي ن ھذه المالحضة تدل ع بین أ بة  صالت  الطی یق ال توث

و فــي ،الحزینــةرع" غارقــا فــي آالمــھنیــان " وكــان " ســیكنخو ســكت "" ،منــف و طیبــة
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یھ  حتفظ ف صوت ا سول ب قال للر حور و  صیحة  تزم بن نھ ال سیة و لك یة القا مطالب ملك الرعا

10.) 1(ھ ئوھدب

قول طويأیھا الرسول رسالتك تن لذلك أرى أن أ یدنا  یدتنا وتقال مس عق لب خطیرة ت على مطا

) 2(ي فیھا غدا. أنلك ر

حوار ھذا ال سیكنشكلجاء  یر "  بة األم لك طی مع م شر  عاة ،رع "نخارجي مبا لك الر وم

المطالب.تنفیذالذي جاء لیطلب من ملك طیبة ب،"خیان"

سھالحوار الداخلي :ا-1-2 صیة و نف شخص ؛جاء ھذا النوع من الحوار بین الشخ أي أن ال

:  ألتيالروایة على النحو اویرد ذلك فيیقوم بحوار داخلي یحاور فیھ نفسھ

ھذا إ" والتو": ،ري "یوفي الوقت نفسھ یذكر نصائح " توتیش<< لیھ و یحدث نفسھ ان قتلھ ل

ّ ،اع الثمرة التي  قرب قطافھالقائد الفظ قد یضیّ  نا و یف سانحة و ھ صة ال سرتھ الفر لى أ وت ع

سمع القائد یقول لھ : 

ني أیھا الفالح فھل تستطیع منازلتي ؟ ثلقد تحد

ست ،س "نینفسكت" أسف لھ : ل قول  صوتا ی فھ و  لى كت یدا ع حس  و ھو یشعر بحیرة ولكنھ أ

11.  )1(>>فارسا فال عار علیك اذا اعتذرت

.18الروایة ، ص - )1(
.18ص ) الروایة ،2(
.109الروایة ص - )1(
.76الروایة ص - )2(
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لھوقال لنفسھ ینبغي أن أكون  من أج لذي جئت  جب ا ھال للوا فت ،أ لم یلت لذلك  سفینة إو  لى 

)2(.میرة و أطال النظر الى األفقاأل

لداخلي جاء  حوار ا نادرال شكل  یةب حوار ،في الروا ظف ال ثرة وو تب بك فھ الكا لم یوظ و 

لتتحاور الشخصیة في الروایة .الخارجي بدل منھ. و استعملھ 

لداخلي ، بأسلوب بسیط تكشف الحالة النفسیة لشخصیة .وكما جاءت اللغة في الحوار ا

: الكتابة األفقیة و العمودیة : رابعا-

یة ت،تب لھذه الروایةاطریقة كتابة الكناھ،ونقصد بالكتابة فان إوھامینظوكیف لذا  ستخدمھا 

یع نھا قإما لألدلة على أسطر أفقیة و متوازیة فقط ظیالكتابة لیست تن یاض بل كل شيء  توز لب

سند لى م سواد ع ضاء ،و  قة البی حاالت الور موم ال في ع ساحة فن الأل؛ ھو  طي م ضاء الخ

ضاء مختار یة األنو دال بمجرد أن ،محددة و ف تب ترك حر لذي یك شخص ا یار لل من )1(خت

12في الروایة كاألتي : ھذه الكتابةلىجو تت،طرف الكتابة األفقیة و العمودیة

عاديالكتابة األفقیة : -1 شكل  صفحة ب ستغالل ال لى ا من ،وتعتمد ھذه الكتابة ع تدئ  تب

.60: ص تيو ترد في الروایة على الشكل األ)2(لى أقصى الیسارإأقصى الیمین 

)3(–) من الروایة 60یوضح الشكل الصفحة (-

.137ینظر ، مھدي صالح الجویدي ، التشكیل المرئي في النص الروایة الجدید، ص - )1(
56دبي ، ص السردي من منظور النقد األالنصینظر ، حمید لحمیداني ، بنیة- )2(
60الروایة ، ص -)3(
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ثم تأتي الكتابة بشكل أفقي نلحظ وجود بیاض في أعلى الصفحة كمؤشر بمرور الزمن،

یناسب سرد األحداث 
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ما إب،و تعتبر ھذه الطریقة في الكتابةالكتابة العمودیة :-2 ستغالل الصفحة بطریقة جزئیة فی

كون ،أو في الیسار ،أو الوسط،ن الصفحةیمیكأن توضع الكتابة على ،یخص العرض و ت

صیرة ال سطر ق عن أ ھا تعبارة  صفحة كل قل الروا13،)1(شغل ال ندما تنت ضا ع یة و تظھر أی

قم (و نمثل ذلك بالمقطع الحواري ،سان شخصیتھاحوار على ل بارة ) 1،وفي الشكل ر ھو ع

قم بانا" و القائد "رخ" وقاضي" المحكمةإر بین المرأة "داعن سؤال و جواب  شكل ر في  ، و

) ھو عبارة أیضا على حوار دار بین "األمیرة" و"الشاب".2(

119) ص 2الشكل رقم (85) ص 1الشكل رقم (

)  على الیمین ، 1نلحظ الفضاء الطباعي یتمثل بوجود الكتابة في الصفحة والشكل رقم (

أما في الیسار فھناك مساحة بیضاء . والكتابة وردة في شكل أفقي ثم عمودي ثم أفقي.

56دبي ، ص السردي من منظور النقد األالنصینظر ، حمید لحمیداني ، بنیة- )1(
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) من الروایة بأن الكتابة وردة في البدایة بشكل أفقي ثم 2كما نلحظ في الشكل رقم (

تغیرات إلى الشكل العمودي الذي یناسب طبیعة الحوار ، فنلحظ الفضاء الطباعي في الكتابة 

یمیل إلى جھة الیمین مع وجود المساحة البیضاء في جھة الیسار التي تبرز الكتابة .

قد،نلحظ بأن الكاتبود أسلوب الكتابة بنوعیھ األفقیة والعمودیة في الروایة ، و وبعد وج

الروایة بشكل عادي األفقیة ، والتي تناسب سرد األحداث فيطریقة الیستعملنوع فیھا فتارة

ة في ھذه ممن الحوارات السردیة القائلتوضیحو تارة أخرى یستخدم الطریقة العمودیة 

قرأة كمال إوالقارئو المبنیة على نظام السؤال و الجواب مما یستدعي تشویق،الروایة

أحداث الروایة .
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: عالمات الترقیم والبیاض :خامسا-

عالمات الترقیم : -1

تابي) شكل الطبوغرافي (الك لق بال عددة تتع ظواھر مت مة   ئي ،ث لنص الروا ضاء ا في ف

سمة ،وھذه الظواھر تتمثل في العالمات البصریةعلى الصفحة البیضاء ، شكل  تت ت تي با ال

ترقیم :  لنقط ،(بارزة في الكتابات المرئیة ، وھي عالمات ال قواس ، وا صل، واأل عالمات الف

، وھــذه مــن الســمات النصــوص )ونقــاط الحــذف ، وعالمــات االســتفھام والتعجــب وغیرھــا

14فرة في الروایة وھي كاالتي :ونجد ھذه العالمات جلھا متو.)1(الكتابیة

عدھا و" ).(:وعالمتھا البصریة ھيالنقطة : -1-1 ستقلة عما ب توضع في نھایة كل جملة م

)2(ضائھ"إنقو، مستوفیة لمكمالتھا اللفظیة ، وعند إنتھاء الكالم

)3(."فاغني للحاكم شكرا إرتیاحا"-في الروایة :ومن ذلك نجد

)4(."لیھجم معھم الھجوم االخیر كما وعدھم"-

توف طة م ثروالنق یة بك في الروا مل ةرة  في أي ع كالم أو خر ألآ، و ھاء ال لى إنت تدل ع ھا  ن

عین ھذین المقط في  حال  ھو ال ھذا  مر . و في أي أ حدیث  یثال كالم، ح یة ال لى نھا ،تدل ع

ثلولاألف سفنینس"تشـكر : یم حاكم :" أ ما ، والثـانيلل لة بینھ دل علـى ی:أي نھایـة المقاب

نتھاء من المعركة .خیر ، واإلالھجوم األ

.152جدید ، ص الینظر ، مھدي صالح الجویدي ، التشكیل المرئي في النص الروائي - )1(
منشورات مخبر السانیات واللغة العربیة ، ،)محمد خان ، منھجیة البحث العلمي ، دار علي بن زید للطباعة والنشر2(

.64، ص 1،2011طجامعة محمد خیضر، بسكرة ، الجزائر ، 
.70الروایة ، ص - )3(
. 58الروایة ، ص - )4(
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لفصــل بــین أجــزاء الكــالم عــن لتســتعمل و،) "(:وعالمتھــا البصــریة ھــي: الفاصــلة-1-2

تي :. وفي الروایة نجدھا كاآل)1(القارئ عندھا وقفة خفیفة" ف، فیقالبعضبعضھ

لم <<- في بوكان الرسول یع حر  فراس الب بة، مقدأن أ ھل الجنوب ، ركة طی ند أ سة ع

.)2(>>فأختلس نظره إلي وجھ الحاكم لیرى أثر كالمھ علیھ

شبار ، و<<- عة أ عن أرب ید  لھ الیز ساقاه رفطو سواد ، و شدید ال نھ  یر ، ولو سھ كب أ

15.)3(>>مقوستان ، ومشیتھ تبعث على الضحك 

لى اإلف تدل ع صلة  صف،ستراحةالفا صلة الو تب لموا ھا الكا نا وظف في و اإل،وھ ستراحة 

طریقة السرد.

ضیح و)"( :وعالمتھما البصریة ھي:النقطتین العمودیتین :  -1-3 یستعمالن في سیاق التو

:من ذلك أمثلھ األتیة. و)4(والتبین " 

)5(:>>فقال الكاھن بحماس وقوة <<-

فسألھ:ورأي الملك ولي العھد في لباس الحرب ،<<-

ي عھده ، وقال : ووضع الملك یده على كتف ولّ -

.)6(:>>وجدبھ إلیھ وسألھ متبسما-

102، ص سلمي بركات ، اللغة العربیة  مستوایاتھا أداؤھا الوظیفي وقضایاھا- )1(
.17الروایة ، ص - )2(
.74الروایة ص - )3(
104، ص سلمي بركات ، اللغة العربیة  مستوایاتھا أداؤھا الوظیفي وقضایاھاالمرجع نفسھ ،- )4(
.36الروایة ، ص - )5(
.39الروایة ، ص - )6(
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صل قة مف ضحھ بطری ما ، أو تو شئ  بالتعریف  بدأ  في ال تین  ھذین النقط ضع  ما ةتو ثر ، ك أك

.سیقول ویفصح عنھنتصار الطرف االخر ماذایوضعان في الحوار ، وذلك إل

في ثالثة ،توضع عالمات الحذفو...) ":(وعالمتھ البصریة ھيالحذف: 1-4 ثل  تي تتم وال

ما  كالم المحذوف ، إ كان ال ستقباحھ"نقاط متتالیة في م لھ أو إل ضرورة  في.)1(ألنھ ال  ما  ك

األمثلة األتیة :

16.)2(>>یبد أن الحرب مقدمة علینا"أحوبتى"...<<-

.لكن ..... من یطلب ھذه المطالب ، ال یسكت على رفضھا <<-

.)3(>>یا أمي ....... لّدي جیش باسلنعم-

تب ا في الروایةإن الكاتب وظف عالمات الحذف كثیر بأن الكا نا  فت إنتباھ ما یل ، وھذا 

ل،قد یكون في حالة صمت یة تتخ قاط متتال ثالث ن بـ  شیاء لفیدل علیھا  عن أ یر  بة للتعب الكتا

مرور قدمحذوفة أو مسكوت عنھا ، أو لى  تب یكون دال ع نا الكا كون ھ حدثي ، فی ني أو  زم

.)4(والغائب المكتوب والمسكوت عنھ  ،یمزج بین الحاضر

لة اإل" و؟ ) : (عالمتھا البصریة ھيعالمات االستفھام :-1-5 ستفھام ، أي توضع بعد جم

ومن الروایة نذكر:)5(عند السؤال وتكون أداة ظاھرة أم مقدرة . 

.108، ص سلمي بركات ، اللغة العربیة  مستوایاتھا أداؤھا الوظیفي وقضایاھا- )1(
.25الروایة ، ص- )2(
.27الروایة ، ص- )3(
محاضرات ملتقي ینظر ، جمال مباركي ، سیمیاء الصمت في الروایة " فوضى الحواس " الحالم مستغامي ،- )4(

الدولي السابع السیمیاء والنص االدبي ، قسم االداب واللغة العربیة ، كلیة االداب واللغات ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة 
.195، ص 2013، أكتوبر ، 31، 30، 29الجزائر ، 

.66ینظر ، محمد خان ، منھجیة البحث العلمي ، ص - )5(
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سھ ؟كیف نرضى بأن یخلع موالن<<- حر المقد یف ،تاجھ ؟ كیف نقتل أفراس الب وك

.)1(>>نبني معبدا الرب الشر الذي یعبده ھؤالء الرعاة ؟

وبماذا أجبتھ یا بني ؟<<-

وھل أبلّغھ جوابي بعد -

وھل أنتھیت إلي رأي ؟-

.)2(>>نعم ، رفض مطالبھ جمیعا-

مطالب التي جاء بھا لوالحیرة ل،التساؤلول على دلت عالمات االستفھام في المقطع األ

طع ،میر طیبة " سیكننرع"الملك  "خیان" أل ما المق لب ، أ ھذه المطا عن  بھ  في جوا وحیرتھ 

إبنھا في طریقة ساؤل وجواب .ومفجاء علي شكل حوار بین األ:الثاني

كاره  ھم أف لنص ، وف سك ا لى ربط وتما سجامھا ، ألإذن نجد بأن عالمات الترقیم تعمل ع ن إن

17غراض .ھذه العالمات تحدد أسالیب الكالم والسرد التي تتنوع بتنوع األ

البیاض :-2

صل  كان ، ویف في الزمان والم حددة  طة م صل أو نق یة ف عن نھا البیاض عادة یعلن 

یة  ببین ا شالنقطاعات الحدیثة والزمان مات ثالثة ارات إ صل خت یاض فا في ب ضع  كأن تو  ،

في اإلكالت ثل  صفحة ألخرالي ( * * * ) ، كما یتم من  صول  بین الف قال  یدل ىنت ما  ھو  ، و

ھا ،  یة ذات ستوى الروا لى م یة ع یرات مكان من تغ لك  على مرور زمني أو حدثي ، وما یتبع ذ

.21الروایة ، ص - )1(
. 27ایة ، ص الرو- )2(
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قة األعلىونجده خاصة في بدایة كل فصل من  في ور ما  صل ، إ كل ف یة  في نھا جده  ما ن ، ك

18.)1(كحد فاصل بین حدثین مختلفین كاملة بیضاء ،

في  تي الوعنصر البیاض متوفر بكثرة  یة ال یاض والكیف بین الب صفحات ت ھذه ال یة و روا

كاآلتي:جاء بھا 

52) ص 4الشكل رقم (20) ص 3الشكل رقم (45) ص 2الشكل رقم (24ص)1الشكل رقم (

ستوى ،والصفحات ویتضح لنا من خالل ھذه  التي تمثل أبرز التموقعات للبیاض على م

شكلفي أن:الروایة ، فنلحظ قم( ال كون))1(ر یاض ی ھا ، قد الب صفحة كل یا ال إحتل تقرب

تب لیكمـل الفصـل االول ،  لى الصـفحة ، وضـعھ الكا عض السـواد فـي االع یر أننـا نجـد ب غ

خرى  البیاض ھنا یدل علىوالفصل الثاني ، أحداث بسردویتطرق  مدة و أ بین  مرور زمني 

في  ما  شكل أ مل ))2((ال یاض ح بأن الب ني  ساوین ؛ یع سواد مت یاض وال بأن الب تبن  نھ ی فإ

لوي ھا الع مل جزئ سواد ح سفلیة وال صفحة ال صف ال ثم ،ن مدة  لزمن  قف ا لي تو ھذا ع یدل 

.السرد مرة أخرىىالعودة إل

.130حمر ، معجم السیمیائیات ، ص ینظر فیصل األ- )1(
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نوع ))3(( الشكل كذلك نجد  یاضآیبین لنا  نواع الب من أ في ،خر  مرة  ھذه ال جاء  لذي  وا

صل ،المقدمة الصفحة ؛ أي في مكان عناوین الفصول یة ف صل وبدا یة ف بین نھا جاء لیفصل 

خر ، وذلك بتمھید لھ في أعلى الصفحة آ

یاض ، وھ))4(( الشكل  في الب ثالث  مات  صل خت ضع فا في ن، كان  عبارة عن و ثل  ا یتم

حة أخرى .صفىمن صفحة إلنتقال بین الفصولاإل
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بعد الدراسة سیمیائیة الفضاء الطباعي لروایة "كفاح طیبة" لـ :نجیب محفوظ ، توصلنا 

إلى جلة من النتائج أھمھا : 

الرسم الواقعي في في الروایة العربیة الذي یشتغللیعد "نجیب محفوظ " أبرز مثا-1

تشكیل الفضاء النصي بلوحات ذات طابع مشھدي ، تعكس للقارئ المشھد الدرامي 

في الروایة ، وأبرز مثال ھذه المدونة .

عمدت السیمیاء إلى الغوص في التشكل الداخلي والخارجي ،وذلك من خالل دراسة -2

ل ما یحتوى دالالت الغالف لروایة كداللة اللون ، والصورة ،والشكل ،كذلك ك

الصفحات الداخلیة للعمل من مطالع فھول ، وبیاض ، ونوع الكتابة ......

عملت العالمات البصریة واللغویة الدور الھام في توسیع نظرة القارئ في المجال -3

الطباعي  للعمل الروائي وتبسیطھ لھ بطریقة واضحة 

ي كلمة الناشر والعنوان تتشكل العالمة اللغویة للفضاء الطباعي كرسالة داللیة كما ف-4

العنوان من أھم العتبات النصیة المحیطة بالنص الرئیسي الذي یحمل أبعادا داللیة -5

ورمزیة ، وأثبت أنھ عالمة سیمیائیة لمحتوى النص ، وبالتالي كان المنھج المناسب 

لقراءة ھذه العالمة ھو المنھج السیمیائي .  

خالل تعدد وظائفھ.استطاع العنوان معني جدیدة إستقاھا من -6

تنوع  الفضاء الطباعي في تشكیلھ الداخلي بین الكتابة األفقیة و العمودیة .-7

عمل البیاض على التنویع في صفحات الروایة وذلك من خالل المساحات الفارغة -8

التي تدل على انقطاع و توفق الزمن اللحظة ثم العودة مرة أخرى الى مجال السرد 
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لترقیم في ربط أفكار العمل الروائي و تسلسلھا و ترتیبھا كل  تتضح داللة عالمات ا-9

حسب سیاقھا في توضیح المعنى.

من خالل ھذه النتائج یلفت انتباھنا بأن  كل من العالمات البصریة و الغویة التي 

عمل تخص المجال السینمائي  استطاعت أن تلعب دورا فعال في فھم كل محتویات أي 

جانبھ الطباعي سواء الخارجي أو الداخلي.روائي من 

وفي ختام القول أرجو من هللا عز وجل الذي أعانني أن أكون قد وضحت ولو بجزء قلیل 

من ھذا الموضوع و یكون سھل االستیعاب لدى القارئ.
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القرآن الكریم بروایة حفص 

أوال : المصادر.

عرب ، دار -1 سان ال كرم " ، ل بن م ابن منظور  " أبو الفضل جمال الدین عبدهللا محمد 

.1994، 3، ط6الصادر ،بیروت ، لبنان ،ج 

بة ،-2 فاح طی فوظ  ،ك یب مح قاھرة ، "دط" نج صر ال یع ،م شر والتوز صبة للن دار الق

،2012 .

ثانیا : المرجع 

غة العربیة لبال

2،1983أحمد محمد عطیة ، مع نجیب محفوظ ، دار الحبل ، بیروت ،لبنان ، ط-3

حدیث ، -4 تب ال عالم الك یة ، فاھیم النظر سردي م طاب ال نات الخ لة ،مكو شریف حبی ال

.2011عمان ، األردن ،" د ط " ،

شر -5 سم دار مجدالوي لن ساق الر في أن سیمیائیة  قراءة  شكیلي ،  فن الت بالسم محمد ،ال

.1،2008والتوزیع ،عمان ،األردن ، ط

.2001، 1ام قطوس ، سیمیاء العنوان ، وزارة الثقافة ،عمان ، األردن ، طسب-6

شعوي دار-7 یش ال جاسم محمد جاسم ، جمالیات العنوان مقاربة في خطاب محمود درو

.2014، 2013، 1مجدالوي انشر والتوزیع ،عمان ، األردن ، ط

جمیــل حمــدواي ، الســیمیولوجیا بــین النظریــة والتطبیــق ، الــوراق لنشــر والتوزیــع ، -8

، 2011، 1األردن ، طعمان ،
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بي -9 قافي العر كز الث بي ، المر قد األ ظور الن من من سري  لنص ال یة ا ید، بن ید لحم حم

2000، 3بیروت ، لبنان ، ط لطباعة النشر و التوزیع ،

1،1987حنون مبارك ،دروس في السیمیاء ،دار توبقال ، دار البیضاء المغرب ، ط-10

میائي للنصوص " عربي ،إنجلیزي یرشید بن مالك ، قاموس مصطالحات التحلیل الس-11

2000، فرنسي ،" دار الحكمة ،الجزائر، "د ط" 

شر صبطي ، الصورة الصحفیة درةساعد ساعد وعبید-12 ھدى ان سیمیولوجیة دار ال سة  ا

2011والتوزیع ، عین ملیلة ، الجزائر ، "د ط" 

عارف -13 شأ الم ضایا ، من لوظیفي وق ھا ا ستویاتھا وأداؤ یة م غة العرب كات ، الل سلمى بر

م 2009ھـ ، 1430لنشر والتوزیع ، االسكندریة ، مصر ، " د ط" 

ش-14 عارف لن شأ الم یة ، من صر صالح عثمان ، الواقعة اللون سكندریة ، م یع اال ر والتوز

2006،" د ط" ، 

یع ، عمان ، ظ-15 شر والتوز مد لن شعر ، دار الحا في ال تھ  اھر محمد ھزاع ، اللون ودالل

.2006، 1األردن ، ط

طین ، عبد الحق بلعابد ، عتبات جیرار-16 سعید یق جینیت  من النص إلى المناص ، تق ، 

د ط" ، " د ت "دار العربیة للعلوم ناشرون ، الجزائر ، " 

سلوب-17 سدي ، األ سالم الم سلوبعبد ال یا ، یة واأل طرابلس ، لیب تاب ،  یة للك ، دار العرب

21982ط

یع ،عمان ، نفات-18 شر والتوز عبد الجبار جواد ، اللون لعبة سیمیائیة ، دار مجدالوي لن

2012، 2009، 1األردن ،ط 
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مر-19 صل األح سیمیائیات ،،فی جم ال نان ،مع یروت ، لب شرون ، ب لوم نا یة للع دار العرب

2010، 1ط 

مان -20 یع ، ع شر والتوز لوراق لن سة ا صورة ، مؤس سیمیائیات ال ثاني ،  بدهللا ال قدور ع

،األردن ، "د ط" ، " د ت"

خرون -21 شرون وأ لوم نا یة  للع لدار العرب یة ، ا فة العرب في الثقا نوان  بازي ، الع مد  مح

1،2012،بیروت ،لبنان ، ط 

حث العل-22 شورات ممحمد خان ، منھجیة الب شر ، من عة والن ید للطبا بن ز لي  ي ، دار ع

2011، 1مخبر السانیات واللغة العربیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر ، ط 

یق ، دار -23 یة والتطب بین النظر بي  قد األد ضایا الن محمد القاسمي ، والحسن السعیدى ، ق

2009ان ، األردن ، " د ط" ، عالم للكتاب الحدیث ، عم

مدالماكري -24 ظاھرامح یل  مدخل لتحل طاب  شكل والخ بي ، ال قافي العر كز الث تي ، المر

1991، 1،الدار البیضاء ، المغرب ، ط

تب -25 عالم الك ید ،  ئي الجد لنص الروا في ا ئي  شكیل المر یدي ، الت صالح  الجو ھدي  م

2012الحدیث ، عمان ، األردن ، " د ط" ، 

یة بو-26 عة ناد مل لطبا سردي، دار األ طاب ال ضمون الخ في م سیمیائیة  عالم  شفرة ، م

والنشر والتوزیع ، تیزي وزو ، الجزائر ، "د ط" ، "د ت"

ناص -27 سرد والت في ال قراءات  ثة ،  یة الحدا تراث ، تراث ثة ال صالح ، حدا شیخ  حي ال ی

2009، 1والفضاء الطباعي ، دار الفائز لطباعة والنشر ، قسنطینة ، الجزائر ، ط
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شر لیاسین نصیر ، اإلستھال-28 سات والن فن البدایات في النص األدبي ،دار نینوي للدرا

2009والتوزیع ، دمشق ، سوریا ، "د ط" ، 

ثالثا : الكتب المترجمة : 

لك ، دار آ-29 بن ما شید  تر : ر ن انیو وآخرون ، السیمیائیة األصول والقواعد والتاریخ ، 

2002، 1عمان ، األردن ، طوي لنشر والتوزیع ،دالمج

شرق ، -30 یا لل جزل ، إفریق لرحیم  بد ا جیرار جینیت وأخرون ، الفضاء الروائي ، تر: ع

2002بیروت ، لبنان ، " د ط " ، 

میشــال بوتــور ، نحــوث فــي الروایــة الجدیــدة ، تــر : فریــد أنطیونیــوس ، منشــورات -31

.1971، 1عویدات ، بیروت ، لبنان ، ط

والدوریات : رابعا : المجاالت

في واد -32 موس  یاء والمل بین اإلح ریاض توفیق ، أحدث التقنیة لسرد التاریخي " المرج 

عدد یت ال صدار وزارة الكو ، 684الملوك ، مجلة العربي ، عنابة البحر والسھل والجبل " ، إ

.2015نوفمبر ، 

لة المزوزو-33 سیني ، مج عرج  وا تاب لأل یة ك في روا صي  ضاء الن بنصیرة ، الف ر ، خ

قســم األدب العربــي ، أبحــاث فــي اللغــة و األدب الجزائــر ، جامعــة محمــد خیضــر بســكرة ، 

2010، 6الجزائر ، العدد

عود -34 طاھر ی لولي ال نعیمة سعدیة ، استراتجیة النص المصاحب في الروایة الجزائریة ل

سم  ئري ق غة واألدب الجزا في الل حاث  لة المخبر ، أب جا ، مج قام الزكي أنموذ لى الم األدب إ

.5العربي ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر ، العدد 
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خامسا : الرسائل الجامعیة : 

شھادة -35 عبد القادر رحیم ، سیمیائیة العنوان في شعر مصطفى الغماري ، ، مذكرة لنیل 

لوم اإل یة األداب والع قودة ، كل صالح مف شرف :  ئري ، إ في األدب الجزا ستیر  سالماج انیة ن

، " مخطوط " 2005، 2004خیضر بسكرة ، جامعة محمد 

یل -36 مذكرة لن سیمیائیة  سة  بة ، درا لرزاق بوك بد ا في أدب ع نة  نون ، العنوا ھة دھ نزی

شھادة الماسـتر تخصـص أدب حـدیث معاصـر ، إشـرف : عبـد القـادر رحـیم ، كلیـة األداب 

،"مخطوط "  2012، 2011واللغات ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 

لتقیات والندوات : سادسا : الم

ــع -37 ــق الراب احمــد جــاب هللا ، الصــورة فــي ســیمیولوجیا التواصــل ، محاضــرات الملت

سیم سكرة ، یال ضر ب مد خی عة مح بي ، جام سم األدب العر شورات ق بي ، من لنص األد اء وا

.2006،نوفمبر ، 28،29

نص جمال مباركي ، سیمیاء الصمت ، محاضرات الملتقي الدولي السابع السیمیاء وال-38

ئر، ك سكرة ، الجزا ضر ب مد خی عة مح یة ، جام غة العرب سم األداب والل بي ، ق یة األداب لاألد

.2013،أكتوبر 29،30،31ات ،غوالل

سیمیائیة -39 قراءة  سیمیائي(  عدھا ال شھاریة وب صورة اإل لة ، ال صبطي، داود جفاف ید  عب

سابع  لدولي ال قي ا ضرات الملت جا) ، محا صاالت نموذ مة لإلت شھار نج لنص إل سیمیاء وا لل

ئر ،  سكرة  ، الجزا عة ب غات ، جام یة األداب والل یة ، كل سم األداب العرب 30، 29األدبي ، ق

.2013أكتوبر  ، 31،
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خص ــــــمل
روایة " "كفاح طیبة " لـ : نجیب "في احتوت دراسة " سیمیائیة " الفضاء الطباعي 

محفوظ ، على أھم العناصر التي تشكل الفضاء الطباعي للعمل الروائي ، وذلك عن طریق 

الدراسة على خطة كاآلیة : تدراسة جوانبھ التشكیلیة ، لھذا قام

.المصطالحات والمفاھیم السیمیائیة والفضائیةعلى أھم يویحتومدخل :

كان عبارة عن دراسة التشكیل الخارجي للفضاء الطباعي دراسة لكل الفصل األول :

مایحتویھ الغالف الخارجي من عناصر طباعیة . 

وذلك شكیل الداخلي للفضاء الطباعي ،والذي ركزت فیھ على دراسة التالفصل الثاني :

بدراسة مساحة الكتابة التي تشغل النص الروائي ، وطریقة إستخدمھا في المجال الطباعي . 

جاءت لتبین الدور الفعال للعالمات البصریة واللغویة في توسیع نظرة القارئ في : وخاتمة

المجال الطباعي للعمل الروائي وتبسیطھ بطریقة واضحة .
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