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 قال هللا تعاىل :

حلافا ﴿تعرفهم ﴾بس اميمه  اليسأ لون الناس ا   

  273البقرة :  سورة                            

 

 

 



 شكر وعرفان
 

 

 رــي القديــر هللا العلــنشك

 هــم سلطانــه وعظيــق بجاللــيلي

 ي ــوري ووفقنــي أمــر لــذي يســال

 نــد والمعيــم المرشــه نعــسبحان

 رة"ــي شهــة "زرناجــي المشرفــى أستاذتــإل

 ن ــى حســان علــر واالمتنــل الشكــجزي

 ةــه والمتابعــالتوجي

 ون ــد العــي يــد لــن مــل مــى كــإل

 إلتمام هذا البحث 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة

 

 

 أ

 الذي يوجه األول اإلعالميائية بوصفها المؤشر يحظيت العناوين بأهمية كبيرة في المقاربات السيم

هذا المستوى من ميقة بقصد استنطاقها وتأويلها و النص الع أغوار إلىللولوج  األساسيالمتلقي والمفتاح 

لداللية فتحديد العنوان لسانيا والبحث عن او  االستشاريةبنياته  واستكشافراسة النصية يقوم بتفكيك النص الد

موغال  كان نصا معاصرا إنتأويله خاصة تلفة يساهم بال شك في فهم النص و عالقاته المخوظائفه المتعددة و 

 في الغموض.

فاخترت  يالنصالعنوان في البناء  هميةأل إدراكو  عا عن وعي  لقد كان اختياري لموضوع العنوان ناب  و 

تهدف و  اإلنسانيةالعواطف و  اإلحساسمترجم  بأنهأؤمن الشعر و  إلى أميلنني أل حالشاعر مبارك جلوامدونة 

ينا لطرح إلشكالية ، وللخوض في هذه الدراسة ارتأ حتفعيل دور العنوان في قصائد مبارك جلوا إلىدراستنا 

 .التالية

  أساس أيعلى القصائد ؟ وكيف بنى عناوينه ؟ و ما مدى اختزال عناوين جلواج لداللة 

 ؟القصائد ما طبيعة العالقة بين العنوان و ختارها ؟ و إتم 

يمولوجي يمكنه من بعد است، و  إجرائيةائي لما يتوفر عليه كفاءة يفي بحثنا على المنهج السيم وسنعتمد

نتاجهاء الخطابات و النصوص وتنظيمها و جل بناأالبنية العميقة من  إلىالوصول اختراق السطح و  على ،  ا 

 ببعض المناهج،ألخرى ،كالمنهج إلحصائي والمنهح الوصفي  تحليلي اإلستعانةأن هذا لم يمنع 

 ملحق على النحو التالي : و  خاتمةه توزع البحث على مدخل و فصلين و وعلي

ميائية من حيث تعريفها يالس إلىالعنوان فقد تطرقنا مياء و يالدراسة  النظرية وهو السيتمثل في  : مدخل

واصطال ا و لغة   نوان فقد تجاهاتها المعاصرة ، أما العالعرب مشيرين إلى أهم إمن حيث أصولها عند الغرب و ح 

نوناه بنى العنوان في الفصل األول : عأما,  وأهميته شرنا إلى  أنواعه ووظائفه ،أصطالحا و عرفناه لغة وا  

 :قصائد مبارك جلواح حيث دراسنا فيه البنيات اللغوية 



 مقدمة

 

 

 ب

إلى احتكاكية و مكررة صنفنا األصوات نا فيها إلى تعريف علم األصوات و تطرق :الصوتية  البنيةأ( 

 ، ثم إعطاء داللتها في النص . وانفجارية

 رنا أهم األقسام البنية االسمية بعدها حصا تعريف لعلم الصرف و حيث حددنا فيه فية :ر ب( البنية الص

 مشتقاتها الصرفية على مساحة المدونة .

درسنا في هذه البنية تعريف علم النحو" التركيب" و تحديد أنماط الجملة النحوية  البنية التركيبية :ج( 

 المطبقة في القصائد .

 الجمالية و التناصية  إلىتوجهنا أهم وظائف العنوان في القصائد ثم  إلىفيه  أما الفصل الثاني فتطرقنا

 و ختمنا هذا البحث ببعض النتائج اإلنزياحية التي تميزت بها عناوين القصائد و مكانتها في بلوغ داللتها 

 ا لتعريف بالشاعر و أهم قصائدهالمالحظات التي خرجنا بها من هذه الدراسة المتواضعة ثم خصصنا ملحق

ار االنتح إلىمن التمرد  حكتاب الشاعر جلوااعتمدنا على جملة المصادر و المراجع ، نذكر ألهم  منها : و 

 مياء العنوان لبسام موسى قطوس يوكتاب الس وكتاب علم العنونة لعبد القادر رحيم,لعبد هللا الركيبي ,

 دبي لمحمد فكري الجزار .كتاب السيميولوجيا واالتصال األو 

 ل علىبعض الصعوبات منها : صعوبة تحصألنه ال سبيل لبلوغ غاية دون عراقيل ، فقد واجهتنا و 

ا من األهداف المسطرة لها فالفضل يعود ار قصائد مبارك جلواح وان كانت الد هللا سبحانه  إلىسة حققت جزء 

   .احل الدراسة بعناية التي تابعت مر زرناجي شهيرة تعالى لتوفيقه لنا والى توجيهات األستاذة المشرفة و 

 د ، حتى يخرج هذا العمل كما نرجوتوجه بخالص العرفان لما بذلته معنا من جهنفكانت خير معين ف

لكل من مد لي ، و زاغز نزيهة نشكر كذلك األستاذة المحترمة التي لم تبخل علينا بيد العون له أن يكون ، و 

 يد العون في إتمام هذا البحث .
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  تعريف السيمياء –أوال 

العصر  إلى" يعود  sémiotiqueاألصل اللغوي لمصطلح " أنت اللغوية ساتؤكد معظم الدرالغة :  -أ

الذي  Logos" الذي يعني عالمة sémionاليوناني " األصليؤكد برناتوسان من فهو آت كما  ،اليوناني

 1العالماتعلم  فالسميولوجيا هي ،يعني خطاب 

الذي هو مقلوب  "سام"العالمة المشتقة من الفعل هي »  "مياءيالس" "منظورابن "في قاموس  كما ورد

بزيادة الياء وبالمد  يمياءر وسص" ويقولون "سيمى" بالق"وسمى أصلهاسمة فان ويدل على ذلك قولهم :  " وسم"

وقيل الخيل الموسومة هي ,  مةس  الجعل عليه  أي,  " فرسهسوم"قولهم  " ...سمة"جعل  إذوم" سويقولون "

  2«مة هي العالمة يسمة , واليالتي عليها الس

في  ماهميس ﴿كقوله تعالى اء في عدة مواضع " دون يمياءيس"ن الكريم وردت لفظة في القرآ أما

 3 ﴾وجوههم من أثر السجود 

 4 ﴾فيؤخذ بالنواصي واألقدام  ماهميسبيعرف المجرمون  ﴿وقوله أيضا :

 هي "العالمة".ن التي حملتها هذه اللفظة في القرآالداللة  أنونالحظ 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 12،30,،ص 1،2010ط  ،الجزائرالجزائر ، و التوزيع للنشر،ر العربية للعلوم دا , معجم السميائياتيصل األحمر ,ف :ينظر  -1
 12المرجع نفسه : ص  -2
 29اآلية :سورة الفتح   -3
 21 آلية :سورة الرحمن  -4
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   أرسى أنبعد   إال لم يظهر إذا، النشأةعلم  السميائيات علم حديث  أنالمعروف  :اصطالحا  -ب 
، والرموز إلشاراتمعناه :نظرية  عشرينالقرن الفي بحر  تاللسانيا أصول  دي سوسير، فرديتانالسوسري  

وهي  موز،والر  إلشاراتمن  عتبارها نسقا  غير اللسانية باوغيرها من اللغات   ، إلنساناللغة العلم  هذا فيدرس

 1عديدة ومتنوعة نضم

الذي يدرس حياة العالمات  اقترحه دي سوسير ، العلمستهدفت السميولوجيا منذ التعريف الذي فا »

 "سيميوتيكس"توافق تقريبا المفردة االنجليزية الحالية  أنيمكنها  ورالمنظ من هذاو ,  ياة االجتماعيةداخل الح

 2«" شارل ساندرس بيرسا يمنه لسان   أكثر افلسفي   المتميزة التي كان منطلقها  األبحاثفي اتجاه خصوصا   

و بالتحليل  ،االقتصادية االجتماعية و  وبالبنى ،ةاإليديولوجيبتهتم  أند فالب، هي دراسة الشفرات لسميائيات اف

 3نظرية الخطاب بالشعرية و ب ،النفسي و

لة أو نظرية لألديرها داخل الفكر ، سنظرية عامة للداللة و  »في تعريفه للسميائيات بأنها يقول روبير ف

 « لى استعمال الرموزالسميائية في القدرة ع تظهر الوظيفةو علم النفس ، و  ،يرها في المجتمعالمعنى و سو 

المنطق بمفهومه ليس  »:بالمنطق حيث يقول  ربط هذا العلم : درس بيرسشارل سان األمريكي في حين

 4«شبه ضرورية أو نظرية شكلية للعالمات  االسميوطيق،و  ،سميوطيقالل أخراسما  إالالعام 

  اإلغريقيالمفهوم  استعادة إعادةعني السيمائية ، يالقول بمصطلح  أن إلىا يفتسكري جوليا تشير بينما

 أوصوصية ( اثر ، قرينة ، سمة ، مؤشر ، دليل ، سمة منقوشة " : عالمة مميزة ) خ  Semionلمصطلح "

  5رسم مجازي و  , مةمكتوبة ، وبص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 21ص،معجم السيميائيات  ، األحمرفيصل ينظر:  -1
 25،ص2010، 1لبنان ،ط ،التوزيع، بيروتو  نشرالمؤسسة الجامعية لل دار، يس : سميائية اللغةيف كورتجوز  -2

 58ص ، 2008، 3طبيروت ،لبنان لكتاب الجديدة المتحدة ، في سردالعربي القديم،دار ا ،دارسةائية يالسم األنظمةان : هيثم سرح -3
   1،ط أردن،عمان،دار مجدالوي للنشر والتوزيع، و القواعد و التاريخ  األصول ائية ي: السم آخرون رشيد بن مالك و ه ،ميشال آريفي  -4

  30ص2008
  231,232ص  ،( د ط) الثقافة ، إبداعرابطة دار , نية األلس إلى ، األسلوبيةالجزائري معاصر من  : النقد يوسف وغليسي  -5
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وهو ،ألسالف البعدين هي علم جديد مستقل تماما عن »ميائيات يأيضا جوليان غريماس يعرف الس

 1«ذات جذور الضاربة في القدم، من العلوم ألمهات 

 هي العلم  الذي يدرس العالمات ،فاسميائيات عند كل الغربين 

 : مياء عند الغرب يالس -ثانيا

عن السيمائيات على النحو تكلم و إمبرتو إيكو يعود تاريخ السميائيات إلى ألفي سنة مضت كما يقول : 

 التالي :

" وجهين دال ومدلول  وارتكزت  Signeأن للعالمة "بهم أول من قال "   stoiciensمرحلة الرواقين "*

  :تها األولىاميائيات المعاصرة على اكتشافهم في انطالقيالس

ول ، و هكذا راح يشكل ماذا نعني أن نفسر و نؤ فهو أول من طرح السؤال :  " أوغسطين : مرحلة القديس*

 . "تأويل نصوص مقدسة نظرية التأويل النصي "

 بيكون " . " روجيهيمكن ذكرو اللغة و ،فترة التأمل في العالمات و ،كانت مرحلة و مرحلة العصور الوسطى :*

 (2) االنجليز في القرن السابع عشر.و  األلمانمع المفكرين  اتاإلشار ت فيها نظرية العالمات و مرحلة تشظ  *

الذي ( 1914-1939بيرس )  األمريكيتمت الوالدة الحققية للسميولوجيا على يد عالم المنطق و 

شهد الظهور نلكي  ،فريدينا ن دي سوسيرحاول تكوين علم مستقل لها . غير انه كان ال بد من انتظار 

 .عرفه اليومللسميولوجيا في شكل العلم الذي ن الحقيقي

كان الفيلسوف  –و في نفس الفترة كما يؤكد جل المهتمين بهذا المجال ، كان هذا بداية القرن الماضي 
 4اسم السميوطيقا عليها أطلققد ، ساندرس بيرس" شارل  األمريكي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 30-29ص ، 2005 ،مها محمد فوزي معاذ : األنثروبولوجيا اللغوية , دار المعرفة )د ط (-1
   26و القواعد و التاريخ ص  األصولخرون :السيمائية آمالك  و  ورشيد بنه  يميشال اريف -2
  12,14ص  ،1التوزيع طللنشر و عية عبد الرحمان بوزيو : مدخل الى السميولوجيا )نص، صورة( ،ديوان المطبوعات الجام -3
 .20فيصل األحمر : معجم السيمائيات ص  -4
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شاط نال أن فاألكيد،  د  تعقي أكثرها إلىمن ابسطها  اإلنسانيالسيمائيات تهتم بكل مظاهر السلوك  إن

عة و عن يانفصاله عن الطب اإلنسان أحس أنفمنذ  » ، األرضعلى وجه  اإلنسانالسميائي مرتبط بظهور 

االستعمال  اصلية جديدة تتجاوز ، الصريخ و الهرولة وتو  أدواتبدأ يبلور   عودهوستقام  ،  األخرى الكائنات 

 1« اإليماءاتالعشوائي للجسد و 

  لإلنسانيعبر عما تحديد اللغة كنظام من الدالئل      إلمكانكان با إذاانه  سوسيرلنا  في الواقع يقول و 

          السلوك آدابصم البكم و بالطقوس الرمزية و صور و  أنظمةك أخرى  بأنظمةيمكن مقارنته  أفكارمن 

ا يدرس حياة الدالئل في صلب الحياة نتصور علم   أنمن الممكن نه فإ إذن الحربية و غيرها ، اإلرشاداتو 

من علم النفس العام و يقترح  من علم النفس االجتماعي و بالتالي قسما   االجتماعية و قد يكون قسما  

  2بمعنى دليل simion هي مشتقة من اليونانية علم الدالئل و  أي"  Sémilogie"تسميته   

الفلسفة تدور بشكل ما حول مشكلة اللغة وخصوصا مع برتراند كل  »أن وفي القرن العشرين نالحظ 

  3 « راسل وحتى كاسيرو فهو تحدث عن السيميائيات

  : اء عند العربيالسيم -ثالثا 

 او عرفالعرب قد  أن –جل الدراسات في التراث العربي  تؤكد األخرى ككل العلوم و المباحث المعرفية 

و لوم متنوعة كعلم النحو ع   أحضانمبعثرة و متناثرة في  إشارتهمكانت  نا  ميولوجيا ، و يما يسمى بعلم الس

 علم التصوف و غيرها .علم البالغة ، وعلم التفسير و 

 أن نقل المعرفة ، طالما أداةاللغة " هي  آنيرى  إذالعالمات غير اللغوية :  إلى إشارتهكالجاحظ و 
 4الزمة في طبعائهم "صفة  بعضهم  إلىحاجة الناس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .21: معجم السيمائيات ص  األحمرفيصل  -1
 11,12ص ،مدخل الى السميولوجيا ) نص وصورة (  عبد الرحمان بوزيو ، ينظر:_2
 .28ص،يريفه ورشيد بن مالك وآخرون : السيميائية األصول والقواعد والتاريخ آميشال -3
 17ص: المرجع نفسه-4
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على  يءمتى دل الش »معرفة العقول " و يقول  إلىعرفة الحواس هي االنتقال من " موظيفة اللغة و  أما

  1 «كان ساكتا  إنو  إليه أشارمعنى فقد أخبر عنه و 

 في انساق الدالئل كلها .ميائيات تبحث يالس أنمعنى معين و المعروف  إلىداللة كل ما يوصل  أن أي

انه  إاللم يقل بمصطلح التحول الداللي صراحة راءه حول العالمات و التحول الداللي : وكذلك الجرجاني و 

 2وصنفيه.من خالل حديثة عن الكالم إليه أشار

 د اوجدنكما عن  ىالمعن الحداثيون تحت مصطلح معنىضبط ما يتحدث عنه ب كالمه هذا هوو 

 رتشارد و 

اخبر معنى بجملة و  علىدل شيء  انه متى أكدت الغير اللغوية و العالما إلى أشار لجاحظك كذلنجد 

شارةعد عالمة صامتا ، فهو ي   أو إشارةسواء كان  عنه          العالماتو  اإلشاراتيعرف اليوم بعلم هذا ما   و ،  وا 

 .اء (يالسيم) 

        المدرستين المشائية ب العرب  تأثر »مياء عند العرب  يقول يحول السلعادل فاخوري في خالصة و  

 3«(و ابن سيناء ،ة في مجال علم الداللة ) الفارابي الرواقيو 

في علوم المناظرة و األصول و التفسير و النقد و هي  تعود أما إلى حقل  مياءيبمعنى وجدت  الس

لسمات التي تعتمد أسرار مياء عند العرب تلتصق أحيانا بعلوم السحر و الطيأو إلى حقل البيان فالس المنطق

 بعلم  التأويل اء بعلم الداللة وأحيانا بعلم لمنطق وأحيانا يالتخطيطات الدالة ، فأحيانا تلتصق السيمالحروف و 

  .4نجد أن هذا كله ليس بعيدا عن حقولها المعاصرة و 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 18ميائيات ص يفيصل األحمر : معجم الس -1
 .18صظر: المرجع نفسه، ين -2
 .30مياء األصول القواعد و التاريخ ص ي،رشيد بن مالك ، و آخرون : س ميشال ايرفيه -3
 30ص  :المرجع نفسهينظر -4
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ل طموحها ، هو تفاعل الحقو  أو وطيقا مهدف السي إن » سيزا قاسم " فتقول أما الباحثة العربية 

رك مقومات هذه ند أنرك يمكن من خالله تمشمستوى  إلىالوصول ب إالالتفاعل اليتم ف 1»المعرفية المختلفة 

 يقيوطيممستوى المشترك هو العامل السهذا الالحقول المعرفية و 

الرمزية ، في كل  األنظمةهي العلم الذي يدرس  »ميائيات فيقول ي" يعرف السصالح فصلكذلك نجد و 

 2«الدالة و كيفية هذه الداللة  اإلشارات

الداللة الخصبة ، فقد خلقت هذه الثقافة هي  اإلسالميةفي الثقافة العربية  مياءيمصطلح السبينما نجد  

السيمائية  يةيا في النظر لتصبح مكونا رئيس   إعدادهاميائية مهمة من الممكن تنظيمها و ترتيبها و يس أفكار

        المتصوفة كالم و علم الين ، الفقهاء ، و متنوعة في جهود البالغ األفكارذه مادة ه عن أماالمعاصرة ، 

   3. األدباءو الفالسفة و  األحالم ري مفسو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21صميائيات يحمر ، معجم السألافيصل  : رينظ -1
  18ص المرجع نفسه:  - 2
 . 55،  54ص   قديم ،ال العربي دهيثم سرحان : دراسة في السر  -3
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 ميائية : يتجاهات سإ -رابعا 

فالموضوع رئيس للسميائيات هو الصيرورة المؤدية إلى إنتاج الداللة في التصور الداللي الغربي هي 

  1«أنها سيرورة يشتغل من خاللها شيء ماباعتباره عالمة »الفعل المؤدي إلى إنتاج الدالالت و تداولها 

 األمريكيدي سوسير و الفليسوف  غوي السويسري فردينانلخصين هما الاء كعلم بشيط ظهور السيمبلقد ارت

ة واحدة رغم عدم ائي المعاصر في فترة زمنييالفكر السيم صيرورةللذين طبعا  (ساندرس بيرس )شارل

     مرتين  تدللو اء قد و يالسيم أنهذا يعني و  األخر أفكاراطالع كل منهما على اتصالهما الشخصي و 

ا العلم الولي مدارس داخل هذالتطور تفسير تعدد و  أنكان شأن هذه الوالدة المزدوجة تصورين مختلفين و بو 

لتصور اللساني ) اتجاه سوسير ( اء و توزعها بين ايفقد كان االختالف في منابع السيم  هذا ما حصل فعالو 

اء بما مكنهم ين بالسيمميترحبة لمن جاء بعدهما من المه أفاقدور في فتح .التصور الفلسفي ) اتجاه بيرس( و 

 2منها منهجا ثابتا أكثرمياء ) مثيرة لمناهج ياستحداث المناهج حتى تبدو الس و األخذمن 

صعوبة الحديث عن بالمعاصرة ( ،  ميولجيةيالس تجاهاتإ) هداسكال ( في كتاب يقر ) مارسيلوو 

 أن إلىبا يا ذاه  اتجاها أحاد أوتشكل مدرسة  أنمتجانسة يمكن  ميولوجية ي، أو نظريات سسيميولوجيا واحدة

  3من تطورها كعلم  األنموذجال تزال في مرحلة ما قبل ميولوجيا يالس

 
 
 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 33ص  ،2010 1ائيات مفاهيمها و تطبيقاتها ، دار الحوار للنشر و التوزيع،دمشق ،سوريا،ط يبنكراد : السيمسعيد  -1
 33ص ،ينظر: المرجع نفسه -2
عمان  ،دار مجدالوي للنشر وتوزيع ، شعري  شمقاربة في خطاب محمود درويجاسم محمد جاسم : حماليات العنوان  -3

  20ص 2012 ،1ط األردن
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 ائيةمييستجاهات إ

 

 

           

 االتجاه الروسي            االتجاه االيطالي                                       األمريكياالتجاه      

 االتجاه الفرنسي                                   

 ميوطيقا المادية )كريستيفا(يالس                                                                     

 الرمزية )موليو(  أشكالالسويسرية                                                            

  

 مدرسة باريس                        روب ) االدب(                     التواصل ب

 اريفي ميشال                      ريتو(ما(                    ) مونان ب) السين منيز

                                                                                      

 : اإلتجاهات السيميائية (1المخطط )

 

 

 

 

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 20ماليات العنوان ص جاسم محمد جاسم : ج -(1
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 : ميائية المعاصرةيالتجاهات السا -خامسا  

لم يكد يستوي على سوقه حتى سلك عدة اتجاهات في تناول  األدبيميائي في مجال النقد يالمنهج الس

 :  أهمهاكان من  األدبيالعمل 

واهر االجتماعية و الثقافية الدالة من خالل الظ األنظمةدراسة مياء هي ييرى أن  الس  األول : تجاهاال  –أ 

 لسانيات وقد حبذا هذا االتجاه كثير من الدارسين والنقاد  من بينهمجزء من  أنها،ور من منظ المالبسة 

 1 .أعمالهم عند الكثير في بعضبن مالك ، و  رشيدومحمد عزام ، و ، ن بارتوروال  GREIMAS غريماس 

في شكلها البنيوي ووجهتها الداللية  ،اهيم اللسانياتعلى تطبيق مف أعمالهموهؤالء جمعيا ركزوا في 

 إشارةليس نتاجا ، بل هو  األدبيالنص  ''أنحيث يرى بارت ولجماعات  لألفرادالموصلة بالحياة الجتماعية 

 . ''ئ يقع وراءهش إلى

 إلىهي كلها ، تحيل و  األمثولةو والسمة    ،والرمز،كال من القرينة في هذا االتجاه  اإلشارةتشمل 

 2 مستقبل في شكل تنظيم صوري للمحتوى بين المدلوالت .عالقة بين طرفين مرسل و 

 إلى ويسعى  اللغوية غيراللغوية منها و  االتصال  األنظمةمياء دراسة يالس أنيرى  ب/ االتجاه الثاني :

الوجهة   تبنى هذه قداللغوية ، و  األلفاظها متض التي  اإلشاراتمن  عددالمختلفة وفق  األنظمةهذه ديد تح

 3 غيرهم .  oPRIETوبريتو CR.MOUNIUجورج مونان  كل من

 

 

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اء يلسيمملتقى الرابع االمحاظرات ) على مقطوعة نزارية غريماسي نموذج  ، المعاصرة ميائيةي: االتجاهات الس بومعزة رابح -1
  218/219ص  2006نوفمبر  29-،28،ألدبمنشورات، قسم ،محمد خيضر بسكرة  جامعة، األدبيو النص 

 219ص، المرجع نفسه : -2
  36 التاريخ القواعد  األصولمياء يلسا د بن مالك و اخرون :يرشه ،يميشال اريف -3
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ز اللغوي و الرمز غير اللغوي بين الرم أييوفق بين االتجاهين السابقين ،  أن: فحاول االتجاه الثالث  -ج

امنا نظاميا بين الداللة و التواصل في هناك تضهذا التجاه  انه  ،للسانيات يذهب يتكامالن مع ، ا معتبارهبإ

و قد بررت هذا المنحنى جملة ،العالمة  إنتاجعلى نظرية  قائمة،داللة االتصال  أن أساساء على يالسيم

و جوليا ، U.EGOامبرتوايكو كل من الباحث االيطالي  إعمالتندرج تحتها  ،النظرية و التطبيقية  المقاربات

 1 غيرهم . و محمد مفتاح و، KRISTEVI-Jكريستيفا 

 ميائية المعاصرةياالتجاهات الس

 

  

 

 مياء الثقافة يمياء الداللة                    سيس                          مياء التواصليس        

 دال               دال                                                                            

 

 

 

 لول               مرجعمد              لول            قصد                                      مد

 (2المخطط )

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 202ص  دبي ،األمياء و النص يالس رات المتلقى الرابع محاضميائية ،يرابح بومعزة: التجاهات الس -1
 . 21ص  ي ة في خطاب محمود درويش شعر حمد جاسم : حماليات العنوان مقاربجاسم م -2

 دال

 

 مدللول
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 :العنوان  تعريف -سادسا 

 ً  لغة :   -أ

وان عبر أو العن –ضم العين وكسرها ب –العنوان  »لمفردة  شاسعا   يهيئ الفضاء المعجمي طبقا دالليا   

 ،هذا الطيف الداللي  أسرارو يمكن لنا االقتراب من  ،"ن ، عنان"ع من «النسبي »يالجينالوجي انحدارها 

 استمارة موسوعة ابن منظور اللغوية ب

 :مادة عنن  -1

نن  و    »في هذه المادة تقرأ   يعنه  الكتاب   عن ، و  إليه ته  صرف  و    له   ضته  عر   أيكذا ل   ه  ب و اعنتتا  الك   ت  ع 

 كتاب  ال   نت  ن  قال الليحاني : ع  و  ، معنىتق من ال  مش  حد   عنى وا  م  ب  ه   نت  و  ل  ع  و  ه  ت  ون  ن  ، و ع   ونةن  ع  :، ك   ه  ن  ن  و ع   نا  ع  

الذي  للرجل  قال   و ي   ،....( يته  حمن نا   كتاب  ال   عن  ي   ألنه  ا نوان  ع   مي  س  و    ه  نت  عنو  اذا    ينية  ع  ت   ه  نيت  ا و ع  ن  ي  ن  ع  ت  

   :د ش  نأ  و  ه ت  اج  نا لح  عنو   ذا ذا و ك  عل ك  ج  : قد    صرح  ي  ال   عرض و ي  

  ا ي  واه  ي الد  ك  ح  ت   اء  ع  م  ا ص  ه  ف  و  ج   و في      ا ه  حن  ل   بعض  نوانها   عرف في ع  ت  و               

.: بها سنحت  د  و ق   أخرى ون ة د  اج  سور بن المضرب : و ح  قال   ،    األثران نو  لع  قال ابن بري : و ا   

، كما قال حسان  وان له  ن  و ع  فه   يره  لى غ  ع   هره  ظ  ت   بشيء للت  ستد  ال و كلما ا  ا و ق  ان  و  ن  ع   يت  ف  أخ  ا اللتي لته  ع  ج  

 بن ثابت يرثي عثمان رضي هللا عنه :  

 1ا رأن  ا و ق  يح  ب  س  ت  ل لي  ال   ع  ط  ق  ي            به   ود  سج  ال   ان  و  ن  ع   ط  بأمش   حو  ض              

ا ، وان  ن  و ع  عن ونة   ه  ونن  و ع   كتاب  ال   سمة  وان عنوان و العن  ا : قال ابن سيدة : ال  فيه  اء   : و ج  مادة )عنا(  -2

          و الظهور اإلدارةعنوان( من المادتين معاني : القصد و ان و تجمع كلمة )  و  عن  كالمها : و سمة بال   ه  ناع  و  

  األثراالعتراض و الوسم و و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 451، مادة )عنن(  ص 1997، ،1طبيروت، لبنان ،صادر للطباعة والنشر، رابن منظور : لسان العرب ،دا -1
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 1 تهرج  أخ  ئ الش ونت  ن  و ع   هرت  ه  أظ  ،  ه  ت  ن  ، و أع   أيضاي ن  ا و تع  و  عن  و   ن  بالنبات تع   ض  ر  األ عنت  و 

 قال ذو الرمة :  

يره اا و   ه  س  يب   إال   رطب  ال   ن  م           به  ت  ن  ما ع  م   صاء  لخل  يبق  با م  و ل                .هج 

تق مش  ب   كتا  ون ال  ن  و ع   صدته  ق   أيا ن  ي  ا ع  فالن   يت  ن  يقال ع  ، و    دك  قص  ب أي،  ينك  ع  ب   ، ولك  ق  ب   عني  من ت  و  

 2 نة  خفش عنون الكتاب و أع  ، قال األ ت  ن  ع  و  نت  نو  معنى و فيه لغات : ع  من ال   ارو ذك  فيما 

 هور و االعتراض ظيحمل معنى ال   ن  ن  عنوان من مادة ع  ل  ا -(1)

 . اإلدارةا" يحمل معاني القصد و ن  العنوان من مادة " ع   -(2)

 3"  األثرالعنوان من المادتيين يحمل معاني الوسم و  -(3)

 :صطالحا إ -ب

رمزية ، تغري الباحث ، بتتبع دالالته ، و محاولة  أخرى داللية و  أبعادذا ميائيا  ييعد العنوان نظاما س

 اجزء   صصكثيرة خ   ميائيةيدراسات لسانية س، و قد ظهرت بحوث و  األدبيفك شيفرته الرامزة في النص 

العنوان هو  أنو آية ذلك ،و تداولية ،و داللية ،ه ان و تحليله من عدة نواح : تركيبيمنها لدراسته العنو  اير  كب

  4ا عمودي  و  ،ا و أفقي  ،ا و لساني   ،يارائها بصر  ميائي قصد استقين يطأها الباحث السأول عتبة يمكن أ
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 452’451،لسان العرب  مادة )عنا(  ص  :ابن منظور -1
 . 452مادة )عنن( ص  المصدر نفسه  -2
  24ص  1998الهيئة المصرية  ،دار االتصال ، ار : العنوان و سميوطيقامحمد فكري جز  -3
  34ص ،2008ردن أعمان ، 1،ياء العنوان ،وزارة  الثقافة ،طميس بسام موسى قطوس : -4
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و تغربه  إليهارسالة لغوية تعرف بتلك الهوية و تحدد مضمونها و تجذب القارئ  »فالعنوان هو 

في عالمة لغوية لها بالنص  إالالرسالة  دل على الباطن و محتواه و ال تحوى بقراءتها هو الظاهر الذي ي

  1 «ا عالقات اتصال و انفصال مع  

 ميائية يلذلك عد عالمة س،و كشف له ،ف به يعر  العنوان سمة للنص    أنبمعنى  أي

ي بها القارئ ، فهو أول ما يلتق sumboticalcodيرة رمزية شف أولالعنوان هو  أند بات واضحا لق

، أو يوحي خبرأو  ي،يشير ،  أوليا    نصا   ، بوصفه   يله  و تحل التركيز عليه و فحصه  يجب  يشد انتباهه و ما 

   بجسد النص  ه  لمحاولة ربط، عنوان ل إلىتلتفت  و على القراءة باعتبارها تلقيا منهجيا ، أن  »سيأتي  بما

       من عتبات النص أولىهو عتبة  إنماا ، و را زائد  عنص  ليس العنوان   إذ  و بناء نصية   هنا تبدأ عملية تأويله  و 

  2 «...الداخل  إضاءةقصد الخارج  إيضاحا في تشكيل الداللة ، و تفكيك الدوال الرمزية و هم  م   راعنص  و 

    النقصان  أوالزيادة  ا له باوتحور   هكذا فان العنوان في الحقيقة بمثابة الرأس للجسد و النص تمطيط له  و 

 القصيدة الشعرية و  على الشعر  أيضاو هكذا الكالم ينسحب  أخرى ارة التحويل تو 

 3«الشعرية يمدها بالحياة والروح والمعنى النابضنواة للقصيدة ولوجي بمثابة بؤرة و مي  يالعنونة بالنسبة للس إن »

  ، انه يقدم لنا معرفة كبرى لضبط انسجام النص ،  ثمين لتفكيك النص و دراسته بزاد  يمدنا فالعنوان

 هو الذي يحدد هوية القصيدة .و  نفسه   إنتاجيعيد و  يتنامىالد و هو المحور الذي يتو  ا  إذما غمض منه ،  فهمو 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جتماعية والعلوم وال آلدابالعربي،كلية  األدبقسم  ،منشورات ،المخبر،مجلة (العنونة في الخطاب شعري )حمد مداس : أ -1

  176ص   2006 ـ،3، العدد بسكرة ،جامعة محمد خيضر، إلنسانية
 . 53مياء العنوان ص يس ،سام موسى قطوس بينظر : -2
ص ،2000، 1ط،ألردن،عمان  ،دار الوراق للنشر والتوزيع ، التطبيق ميولوجيا بين النظرية ويداوي : السميميل حج -3

281،282 
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، و بالتالي   و الوصل و الربط المنطقي اإلسنادبأن العنوان من مظاهر »يرى جون كوهن نجد كذلك و 

  1«فهو الموضوع العام إليهمسند العنوان ، نإفمسند  كان إذافالنص 

سمات  . فهو من عنوانلاما على ر دائ  توفييا علم   أمكان  أدبياعمل  أي أنيؤكد وجون كوهن هنا   

 النص 

ن الكتاب أو النص  . أول عبارة مطبوعة و بارزة م »هو  أنفيري " الطاهر رواينية" أما الناقد 

على مر الزمان ، فهو يعتبر عالمة يسمح  و يؤكد تفرده   و ليعنيه   ليقوم مقامه   أخرا نص   يعتادفالعنوان 

  2«و التنبؤات حول محتوى النص اإلشاراتتأويلها بتقديم عدد من 

 عبارة عن رسالة تعرف بتلك الهوية يحدده   »العنوان  أنيرى "محمد الهادي المطوي"في حين نجد 

 «قرأتها ، و هو الظاهر الذي يدل على باطن النص و محتواه و تغريه ي إليهاونها ، و تجذب القارئ مضم  

 ما يظهر للقارئ و يحيل عما يتضمنه النص . أولة للقارئ فهو المغريالرسالة الجاذبة و  لك تو هفالعنوان 

      و يؤكده   ، و يثبته   النص و يعينه ، و يصفه   فالعنوان هو الذي يسم   »ار جنيت فيقول جر كذلك نجد و 

موض  كل غ   يزيل عنه  و    و تشاكله  حقق للنص اتساقه و انسجامه القرائية و هو كذلك ي   مشروعيته   يعلن  و 

بهامو    3« ا 

 و الغموض  اإلبهاميزيل عنه و   االتساقله االنسجام و را للنص فهو يحقق   مؤش  و العنوان داال    أنبمعنى 

العنوان مجموع العالمات اللسانية ) كلمات ، مفردات ، جمل.( التي يمكن أن  »ليوهوك فيقول يعرفه كذلك و 

 .4«تندرج على رأس كل نص لتحدده ، و تدل على محتواه العام ، و تغزي الجمهور المقصود 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص ، 3العدد ، 25مجلد  ،الفنون الكويت مجلس الوطني للثقافة و  ،مجلة عالم الفكر (ميوطيقا والعنوانةي)السجميل حمداوي: -1

97. 
   19ص  2،2001د العد،27المجلدالدراسات لبحوث و مجلة الوحات ل ،ميائية العنوان في شعر هدى ميقانييأحمد رضا : س -2
  .263-262ميولوجيا بين نظرية والتطبيق ،  ص يجميل حميداوي :الس -3
 .19ص مجلة الوحاتمائية العنوان في شعر هدى ميقاتي،يس، أحمد رضا:المرجع نفسه  -4
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 أنواع العنوان : -سابعا 

 العنوان الحقيقي ) رئيس(: -1

يسمى بالعنوان الحقيقي ، أو األساسي   وهو يحتل واجهة الكتاب ، و يبرزه  صاحبه  لمواجهة المتلقي و  

على  يعتبر بالحق ، بطاقة تعريف تمنح للنص هويته  ، فتميزه  عن غيره ،و نضرب مثاال   أو األصلي ، و  

  1نوان حقيقي لهذين الكتابينذلك بعنواني : ) المقدمة ( البن خلدون و أحاديث لطه حسين ، فكالهما ع

 العنوان الفرعي : -2

قلما نجد عنوانا  متصدر ا واحده  فهو دائم ا يخضع لهذه " نوان شارح ومفسر لعنوانه الرئيسيهو ع 

  2عنوان + عنوان فرعي،  فهو عنوان متمم يؤدي وظائف أخرى من بينها اإليضاح أو تلغيز،المعادلة 

 العنوان المزيف : -3

وهو عنوان بسيط يقع على أول ورقة ورقية من كتاب بغض النظر على العنوان الموجود على ورقة  

التجليد السميكة ، و يكون  وحده  على الورقة دون ذكر اسم المؤلف أو المترجم مع العلم أن الصفحة التي 

   3تحمل هذا العنوان معرضة في الغالب لتلف 

 العنوان اإلشارة الشكلية : -4

يحدد جنس العمل األدبي ي    وجد تحت الغالف الخارجي و يسمى العنوان التعيني و التجنيسي و الذي  

 4.النقدية التي تندرج ضمن نظرية األدب مثل  شعر ، رواية ، قصة قصيرة ... الخ تبمجموعة التصنيفا

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 50ص 2010،،1سوريا ط ، عبد القادر رحيم : علم العنونة ،دارسة تطبيقية،دار التكوين للتأليف والنشر، دمشق -1
رة مقدمة لنيل ميائة العنونة في ديوان أوجاع صفصافة في موسم اإلعصار ليوسف و غليسي مذكيعمروش سعيدة : س -2

  19ص  2عقيلة محجوبي ،جامعة سطيف ، د،شهادة ماجستير في ألدب العربي،إشراف
ميائية الخطاب الشعري في ديوان ) مقام البوح للشاعر عبد هللا العيشي ( ، دار،الكتاب العالمي للنشر يشادية شقروش : س -3

 . 32ص 2010 1ألردن ،ط ،والتوزيع ، عمان 
 32: صمرجع نفسهال -4
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  العنوان التجاري : -5

و هو عنوان يتعلق غالبا يقوم أساسا على وظيفة اإلغراء لما تحمله هذه الوظيفة من أبعاد تجارية و 

 1المجالت أو المواضيع المعدة لالستهالك .بالصحف و 

 وظائف العنوان : -ثامنا 

إن األبحاث حددت  وظائف مختلفة للعناوين و توصل إلى هذه الوظائف ليس باألمر اليسر في مجال 

  2اإلبداع و ذلك الن العالقة بين العنوان و النص معقدة جدا 

ومما ال شك فيه أن العنوان يتمتع بموقع مكاني خاص و موقع استراتجي و هذه الخصوصية الموقفية تهبه 

 3ميوطيقا االتصال يور ووظائف فريدة في سقوة نصية ألداء أدا

 يضبط )جرار جنيت( أربع وظائف للعنوان وهي :  

 :الوظيفة التعينية -1

يكاد يخلو منها،أي عنوان،فهذه الوظيفة تشترك  فيها  وهي أكثر الوظائف شيوعا وانتشارا،بل ال 

،غايتها تسمية وتعيين 4تفرق بين المؤلفات واألعمال الفنية  األسامي اجمع وتصبح بمقتضاها مجرد،ملفوظات

  5النص المعنون ولكن دون انفصالها عن الوظائف األخرى 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والنص  ءفي ديوان مقام البوح( ،لشاعر عبدهلل لعيشي ،الملتقى الوطني األول السيمياشادية شقروش : )سيميائيات العنوان  -1
 .270األدبي ص

جاب -احمد رضا : سميائية، العنوان شعر هدى ميقاتي , مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في األدب العربي اشراف د -2
  62ص  2006/2007جامعة محمد خيضر بسكرة , –هللا احمد 

خالد حسين :  في نظرية العنوان ، مغامرة  تأولية في شؤون العتبة النصية ، دار التكوين للنشر والتوزيع ،)د،ط(  ،دمشق -3
 ،97ص 2007سوريا ، 

 .50بسام موسى قطوس: سيمياء العنوان ص -4
 98ص ،محمد جاسم جاسم: جماليات العنوان ،في خطاب محمود  درويش شعري  -5
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  :الوظيفة الوصفية -2

وهي وظيفة يقول العنوان عن طريقها شيئا عن النص وتكون حسب "جنيت" موضوعاتية تحدد موضوع 

ن  يعلن عنوان رواية ما عن اسم بطلها أو بطلتها كرواية )زينب( أو إخبارية تعلن عن النص في إالنص ك

هيدي "لسان العرب" البن حد ذاته كان يكون العنوان مثال ) صفحات , كتابات , كتاب ...( مثل "العين"للفرا 

 1منظور وغيرها 

 :الوظيفة اإليحائية _3

أو خاص بالجنس األدبي  اوهي الوظيفة التي تدفع بالعنوان إلى عمل إيحاء معين قد يكون تاريخي

 2كالعناوين الملحمية الطويلة )كاإللياذة(

 غرائية :الوظيفة اإل_4

عناوين الكتب والدواوين , وتركز على  شهاريةوتسمى أيضا بالوظيفة اإل  وتظهر هذه الوظيفة غالبا في  

 3القيمة التواصلية أكثر من تركيزها على حمل العمل حمال دالليا   

 

 

 

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 43ميائية "العنونة في ديوان" أوجاع صفاصفة في مواسم اإلعصار ليوسف وغليسي صيعمروش سعيدة : س -1
في  ستراتيجية العنونة في شعر لخضر غلوس "مرثية الرجل الذي رآى " مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستر: إنوال آقطي  -2

 .42ص األدب العربي ، إشراف د عبد الرحمان تيبرمسين ، جامعة بسكرة ،
شراف إدب العربي , ميائية العنوان في شعر عثمان لوصف مذكرة مقدمة لنيل درجة الماستر في األيلعلى سعادة : س -3
 88ص 2004،2005الطيب بودربالة جامعة محمد خيضر بسكرة ،د
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 العنوان : أهمية -تاسعا 

في توضيح حيث يساهم الموازية المحيطة بالنص الرئيس ،  العتبات النصية أهمان من يعد العنو 

     ا تفكيك   إنا و تركيب   إنا و تفسير   إنا و فهم   إن نص و استكشاف معانيه الظاهرة و الخفية ، ودالالت ال

 هو السفر في دهاليز  ائهةق في شعابه التالنص و التعم أغوارر فالعنوان هو المفتاح الضروري لسب عليهو 

  1الممتدة

، من حيث هو يضم النص الواسع في حالة اختزال و  األول األدبيفالعنوان سمة العمل الفني و 

      واحد و قد يضم العنوان الهدف من العمل ذاته   أنكليهما في  أو داللته   أو  كمون كبيرين و يختزن فيه بنيته  

 خاتمة القصة و حل العقدة فيها . أو

وصفه أعلى عل التلقي ، و بإليه فينتبه  أنالعنوان يشكل مرتكزا دالليا يجب  أن »مارتني  أندري يرى و 

 إلى) مقصدية( حرة  إحالةاقتصاد لغوي ممكن و ال كتنازه لعالقات  بأعلىميزه سلطة تلقي ممكنة ، و لت

  2« المرسل إلىالنص و  إلىالعالم و 

 المثقفين  لرؤى ا في لفت انتباه المتلقي لرسالة فهو مفتوح على دالالت متعددة ا بارز  دور   فالعنوان يلعب  

             ) العنونة( ا قائما بذاته يسمى علمعلم   أصبحي االهتمام بالعنوان الذ إلىمياء يع بالسدف هذا ماو 

 ( titrologi )األدبيةدخل في عملية التأسيس الخطابي للنصوص ي  

يعرف به ويحيل إليه ، لقد أصبح حقله أساسية ضمن حلقات البناء  إذ لم يعد مجرد تسمية لمكتوب  

للنص ، فهو ي ومي إلى أمر غائب في النص وعلى القارئ أن يبحث عنه الكتشاف البيئة  ياالستراتيج

 3المولدة للداللة .
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 261ميولوجيا بين النظرية و التطبيق،  ص يجميل حميداوي : الس -1
  39مياء العنوان ص يوس : سبسام موسى قط -2
 .  104ص حات اي ، مجلة الو في شعر هدى مقاتاء العنوان يميمد رضا : ساح -3
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نصه ،  إلىعندما يحيل العنوان  أصيال قد يكون هذا التخلقرحم النص ، و  من فالعنوان رؤية تنخلق

فع او د أوالتمويه  أوبدافع السخرية  داللة بعيدة عن مغزى نصه  إلىيكون هجينا ، عندما يحيل العنوان قد و 

 1المبدع .  ةلذاتيتخضع  

سلة لغوية تتصل يعد العنوان مر  إذعالقة مؤسسة  العالقة بينهماو  ئيةنافالعنوان و النص يشكالن ث

را لما الرأس للجسد نظ   كتابة و القراءة فتكون للنص بمثابةة اليالدها بحبل سري يربطها بالنص لحظلحظة م

 إستراتجية أخرى و  لة. دالارة و كثافة الببساطة العب ائص تعبيرية  وجمالية ويتمتع به العنوان من خص

  األدبيل الصدارة في الفضاء النصي للعمل يحت تجعله  

( leohockالتي يكتسبها العنوان في داللته على النص هي التي دفعت ليوهوك ) األهميةل هذه عول

 . سمة العنوان    يأ la marque du titre سة عميقة تناولت العنوان و اسمهالتقديم درا

محتوى العام ال إلىشير ت  عين ، و ت  صور و مجموعة من العالمات لسانية ت   بأنه »وان نفقد عرف الع

 2«مراته المتشابكة غامضة لمبارعة و  إضاءةرة النص و عما إلىفهو مدخل  ،للنص 

 بأحادية إليهاال تقبل النظر النص و الرئيسية التي ترتبط بواقع  اإلعالميةالمؤشرات  أهمفالعنوان يعد من 

ايتين غ إلىا هذا التأثير متجه   يكون و ،  علي من درجة فاعليتهاتنفتح على بدائل ممكنة و كثيرة ت   أنها، بل 

 أولت أهميةياء ميس أنلذلك نجد  المتلقي انية خارج النص ، و بالتحديد نحوالثو  ،مكوناته  داخل النص و  األول

مختزلة و       مثل مرسلة موازية يالذي يوجه المتلقي ، فهو  اإلعالميبالمؤشر خاصة للعنوان ووصفته 

 .3للعنوان 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  46مياء العنوان ص يقطوس : س موسى سامب -1
  45ص  األدبياالتصال و   اقيميوطي: سزارمحمد فكري ج -2
 . 208ص ،1،2014،، ط األردن ،عمان ،التوزيع لنشر و لتناص، دار مجدالوي لاماليات شعت : ج احمد جبر -3
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 البنية الصوتية : -أوال 

يعد المبحث الصوتي الخطوة األولى للدراسة اللساني ألن الصوت أصغر وحدة في اللغة وهي في 

حقيقتها أصوات ارتبطت باإلنسان منذ وجوده و الزمته في مسيرته التاريخية ، وها هي اليوم تقوم شاهدا على 

 . 1حضارته بمختلف مستوياتها ، وتنوع ثقافاتها 

محكم من األصوات و قد يكون الصوت المفرد ال معنى له منفرد لكنه فالمستوى الصوتي للغة نظام  »

بالتحامه يكون كلمة ومن ثمة تتربع أهميتهُ على النطق إذ يعد وحدة أساسية ولبنة يقوم عليها اللفظ و لكونه 

 . 2«الجزيء الذي يكون الذرة ، فعلينا تقديمه على الكلمة و الجملة 

المستويات البحث تعتمد في كل خطواتها على نتائج الدراسات  الن أية دراسة على أي مستوى منو 

 الصوتية .

  3«بحيث ال يكون أساس دراسة الكلمة انطالقا من رسمها بل من النطق  »

فعلم األصوات دراسة عملية لموضوع مدرك بالحواس الن حاسة النظر ترى من الجهاز النطقي حرك 

ية،يعمل صاحب الصوتيات السمعية المصاحبة لهذه الحركات العضو الشفتين ، وحاسة السمع تدرك اآلثار 

بالحركات و اآلثار النطقية لما لكل منهما من وظائف و ما بين كل وحدة منها و بين األخرى من  ،باالهتمام

 . 4عالقات نضعها جميعا في إطار فهم معين 
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 . 56ص  2002، 1مصر ط ،محمد خان : اللهجات العربية و القراءات القرآنية ، دار الفجر للنشر و التوزيع ، قاهرة -1
 73صذي رأى"،مرثية الرجل ال"لوس ،في شعر لخضر غ نة ،نوال أقطى :  إستراتيجة العنو  -2
 . 19ص  1996، 1مصر ط، : الحرف و علم األصوات ، دار الصداقة العربية للنشر و التوزيع ،القاهرة ديزيرة سقال -3
 .84ص  ، 1994،  1ط دار البيضاء ، مغرب ،تمام حسن : اللغة العربية معناها و مبناها ، دار الثقافة للنشر و التوزيع -4
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ما كان هذا المنهج ليغيب عن أذهان علماء العربية قديًما و ما استطاعوا االستغناء عن الدرس و 

الصوتي عندما أسسوا لعلوم للغة و فنون القول و لكنهم لم يفردوُه و يخصوه بالتصنيف إنما عالجوه مختلطًا 

 . 1رآن بغيره من العلوم فتناولوه مع النحو و الصرف و البالغة و غيره من علوم الق

تحدث هذه األصوات ، بأن يضيق مجرى الهواء في موضوع من المواضع و  األصوات االحتكاكية : -1

كقولك : المس و الرش و الشح يكون ذلك على شكل تسرب مستمر للهواء ، و هو الذي يجرى فيه الصوت 

 2. ط ، ث ، ذ( ) ه ، د ، غ ، ذ ، خ ، ش ، ص ، ظ ، ز ، س ،األصوات الرخوة و االحتكاكية هي و 

فأغلب ما لوحظ على شاعر جلواح أن لديه خاصة متميزة يتميز بها شعره و هل انه شاعر الهمس ، 

فشعره عامة تغلب عليه النبرة الهامسة أو ما يطلق عليها ) الشعر المهموس ( ، فشعره يتميز بذلك الهدوء 

الروح السارية ، سريان الماء في األنهار ، بال صخب و ال ضجيج و ما يجذُب اهتمام القارئ في و  العميق 

عناوين جلواح من حيث أصواتها هو عنوان قصيدة ) أيها الرسم ( ، و عنوان قصيدة ) قلب يحن ،و روح 

ها على معناهما تئن( إذ يغلب على هاتين القصيدتين صوتان من مجموع األصوات المؤلفة لها فطغت داللت

وهما ) السين و الحاء ( فالعنوان األول ) أيها الرسم( الصوت المسيطر عليها و هو صوت )السين (  العام

 فهو صوت مهموس ، و الهمس هو إخفاء الصوت بحيث تجري النفس مع الحروف لضعف االعتماد عليه 

 3والحروف المهموسة يجمعها  قولك: "سكت فحثه شخص "

  4ال جهارة في النطقما ال إسراب له من صوت الصدر، و للغة حسن الصوت في الفم موالهمس في ا 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .56القرآنية صفحة ص والقراءاتاللهجات العربية  : محمد خان -1
 . 74: ص  المرجع نفسه -2
 .72المرجع نفسه ص  -3
 . 91ابن منظور : لسان العرب مادة ) همس ( ، ص  -4
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في ذلك  فرعي ، يشرح معنى  عنوانارتبط صوت السين في لفظ ) الرسم ( بالهمس و الشاعر في و 

اللغة لعنوان ، فالمناجاة من النجوى و النجوى في أكثر لح يضفأعطى تو ) مناجاة صورتي الشمسية ( قوله 

   1معناها السر

و يشاركه و يناجيه في  فيتأمله،  هُ ورسم ر هنا يناجي صورتهُ صوت ، فالشاع بانخفاضالمناجاة و 

ال يرغب  ،لآلخرينتبقى مجهولة عن  ففي حياة المرء منطقة ،من ألحكام لنفسه  يحتفظ بقدر فاإلنسانحزنه 

 في نفسه .ً  و تبقى مكتومة،في الكشف عنها 

و هي سا و مناجاة ً مع صورته و رسمه همً  إاللم يبح به ، و لم يتحدث عنه  جلواح أسىفحزن و 

 في لفظ ) الرسم(وت ) السين( ص أدهاالداللة التي 

صورته التي ال تعكس ما في ا لا ال واقعيً فنيً  فنجد الشاعر يخاطب الرسم و يلومه ، فيلتمس تعليالً 

     اإلنسان عنه انه هو سبب المحن و اآلالميعرف  أنالزمان الذي ال يرغب في  إلىينسب ذلك و  نفسه ،

 الشاعر . أسىعلى عذاب و  ا ودالً جاء العنوان موحيً و 

 رة معنى الهمس . على سيطالمهموسة داللةً  األصواتكما تنتشر في القصيدة  *

في حبة و يشكو فيه  إخفاقهعنوان قصيدة ) قلب يحن ، و روح تئن( فهو عنوان عبر فيه الشاعر عن  أما* 

ا المؤلفة للعنوان ، فجاء هامسً  األصواتالفراق و وداع حبيبته فادى صوت ) الحاء( الغالب على مجموع 

 المتألمة من الحب و عذاب الفراق . المنكسرةقلبه و روحه  أنينبعذاب الشاعر و 

الكثير من  أنو كان لتجاربه دخل في ذلك ، بل  اإليحاءالهمس و  إلى يميلون كان من الذين  فشاعرنا

رة العالية فهو لرمز و الهمس بدل المباشرة و النبو ا باإليحاءيهتم  أن على  الموضوعات التي طرقها ساعدتهُ 

   2 آالمهمأحزانهم و جترون و ي األلمستعذبون يمن الشعراء الذين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .205، ص  (نجا)مادة ،"لسان العرب"ابن منظور -1
 247 ص لالنتحارإلى  من التمرد  ينظر : عبد هللا الركيبي : جلواح -2
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 داللته هصفت الصوت الدال العنوان
 الهمس و المناجاة في السر احتكاكي مهموس السين الرسم أيها

و روح ،ن حيقلب 
 تئن

من الماسي  الشاعر ضيق احتكاكي مهموس الحاء
 وألحزان

 :داللة األصوات اإلحتكاكية(1)جدول رقم 

وقفت  فإذارف اللسان عند النطق بها ار صفة الراء سميت كذلك الرتعاد طالتكر المكررة :  األصوات -2

  اإلمالة بحرفين و هذه الصفة قررهاو لذلك احتسب في عثر بما فيه من التكرير تعليها رأيت طرف اللسان ي

ف شديد يجري فيه الصوت هو حر لحروف ، فقال ومنها المكررة ، و هو يتحدث عن صفات ا( و ه) سبوي

 جرحت كأنها مضاعفة و من هنا جاءت تسميتها بالصوت المكرر . تكلمت بها إذاالراء و  1انحرافه لتكريره و 

تغلب صوت ) الراء( على باقي ,  انت واضحة في معظم عناوين قصائدك داللته على التكرارو 

ا جاره روض الخلد ، وداع   ذكريات ، وتر االنتحار،هي )ضح هذا في عناوين قصائد شاعرنا و يتو  األصوات

  عربي ( أناغرامي ، 

     غة الجمع دالة على الكثرة و كان للصوت نوان قصيدة ) ذكريات ( فقد جاءت اللفظة بصيففي ع

 عنوان القصيدة .في   قويا) الراء ( حضورا  

       على معناها جاء عنوان القصيدة دااًل اتها تعني استرجاع و التكرار " و فالفظة ) ذكريات( في حد ذ *

نما، و اعتباطًيا  الدالة ، فلم يكن اختياره األصواتختيارة عززها شاعرنا بإو     ابعا عن وعيً كان انتقائيا ، ن ا 

دراكً و   . ألفاظهامناسبة لمعاني  أصواتاختيار ، و  ا 

 ذكرياته الجميلة .عن شوق شاعر ألصدقائه وماضيه و  راجاء عنوان قصيدة ) ذكريات( معبً و 
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 .81ص  القرآنيةمحمد خان : اللهجات العربية و القراءات  -1
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دل و يعبر يهذا العنوان ل أجزاءعنوان قصيدة ) وتر االنتحار( فنجد صوت ) الراء( يتخذ مكانا بين  أما

المكررة  األصواتتجلى من خالل ، و هذا  السوداوية األفكار،و  ،النتحار  هاجس عن ديمومة و استمرار

 لمشكلة لهذا العنوان .

وتر االنتحار لينتشله و يخلصه ، مما هو  إلىالشاعر من الحياة فاتجه  يأس* فجسد هذا العنوان قنوط و 

 ا .ائسً ا يهو وترً  أوكي ينتحر  هزهوتًرا ي فيه سواء أكان

ظة ) رجعنا( تحمل داللة الرجوع والتكرر في حد ذاتها المكررة كالف باألصواتة القصيدة مفعم أيضا* و نجد 

الساخرة من الحياة و كيد القدر  فالعنوان يحمل معنى األماني، لداللة العنوان  مثبتجاءت القصيدة داعمة و 

 على بؤس شاعر من الحياة . فأكدالزمان  و 

من  أنة  ر وواقعة الذي عاشه من ذلك )من ذات الشاع قد استمدت بعض عناوين القصائد دالتها العامةو  *

شاعر في مأساته لها بمعنى الديمومة و االستمرار ك توراء البحر ، وراء النوى ، جاره روض الخلد ( و جاء

 را عن وطنه .مهاجً  مادام معاناتهو 

 داللته صفته الصوت الدال  العنوان 

 الذكرياتو استرجاع ،كثرة تكرار  تكراري  الراء ذكريات

 و الموت ،كثرة تكرار هاجس االنتحار تكراري  الراء وتر االنتحار

 من وراء البحر، أنة  أنة 

 داء النوى ر شعب جزائري، 

 جاره روض الخلد

 

 الـــــــــــــــــراء

 

 تكراري 

 

 بؤس و مأساة ،ديمومة و استمرار

 عن وطنه امهاجر  شاعر مادام 

 داللة صوت الراء: (2)جدول رقم 
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س في موضع بيح: يكون الصوت شديدا بتسريح فجائي للهواء بعدما ُ  االنفجارية ) الشديدة ( األصوات -3

        هو الذي يمنع الصوت أن يجري فيه از التصويت تماما عند النطق به و غلق جهأي ينمن المواضع 

 1ك " " أجدت طبقيجمعها قولك : و 

كانت مناسبة  فاألصواتتوظيفا موحيا داال  هاالنفجارية في عناوين قصائد األصوات حلقد وظف جلواو 

) همزة القطع ، الباء ، القاف ، دال ( التي كانت في االنفجارية  األصواتو سندرس  ألفاظهالمعاني 

 وم ( .بانت ، ياقلبي ، دمعة على وطن مهضالشرق ،  أيهاعناوين القصائد ) 

بي ، ) أيها الشرق ، أنا عر سنبدأ تحليلنا بحرف همزة القطع )أ( التي ورد توظيفها في عناوين كثيرة و 

الصوت على تأدية المعنى المطلوب ، فكان هذا  و ذلك لقدرة  من وراء البحر ( أنة الشعب الجزائري ، أنة

 رئيس فيها .الموضوع الشرق هو 

فجاء العنوان  ،شرق الشدة و قوة  ، فالشاعر ينادي بكل حيث ارتبط صوت ) الهمزة( بالشدة و القوة

 ) أي +ها+الشرق ( . غةعلى صي

عر ينادي الشرق شا،فالئم ما وصل إليه الشرق من ضعف هذا العنوان نغمة حزينة تفي  حيث نلتمس 

 . أمرهاللحد من مظالم الغرب على الشعوب المغلوبة على  ، الماضية واألمجادالسترجاع الهمم 

ذاو  مطابقة صفة هذا الصوت مع  حُ األصوات االنفجارية يصمن صفات  اإللحاحالشدة و  أن عملنا  ا 

 الماضية و تاريخه . ألمجادهالمعنى العام للعنوان و هي الشدة و رغبة الشاعر في استرجاع الشرق 

 

 

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 73ص  القرآنيةالقراءات محمد خان : للهجات العربية و  -1
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في عنوان قصيدة ) بانت( فالصوت االنفجاري للمؤلف لهذا العنوان هو صوت ) الباء( فال تخرج  أما

لهذا  إال استحضاراداللة هذا الصوت على دالة صوت ) الهمزة( و الشاعر لم يستعمل هذا الفعل ) بانت( 

ا لقصيدة و لكنه له نفس الداللة مثل ) ظهرت ، تجلت( عنوانً  يوظف فعالً  أن بإمكانهكان فالصوت و 

الساخطة  رة اليأسة فجتف المؤلف لها داللة على نفسه المت( و جعل صوت ) الباء( الحر نعنوانها بـ ) با

 لم تشاركه محنته بل تزيد منها .و نقلبت عليه مجروح يحسن بأن الطبيعة نفسها ا إنسانعلى الطبيعة فهو 

 حتى على الطبيعة . شيءطا على كل ساخً  فشاعرنافصوت ) الباء( جاء بمعنى الثورة و االنفجار 

 ا .ليً جا و هذا كان واضحً تأدية و  أحسنبه  الداللة المنوطة  أدى ) الباء( في عنوان القصيدة  ـاف

شاعر هنا ي هذا العنوان هو صوت )القاف( فالوارد ف االنفجاري عنوان قصيدة ) ياقلبي ( فالصوت و 

في نظرة الرومانسي  شيءا عليه وذلك لما كان القلب هو مصدر كل منفجرا ساخطً ، و يخاطبه ُ ينادي قلبهُ 

 قلبه . إلى أسىحزن و و  أالميرجع سبب كل ما يعانيه من  ا ، فاءنهباعتبار شاعرنا رومانسيً و 

 ر على قلبه الذي هو سبب انفجشاعر هنا ثار و الثورة الن القاف( عن االنفجار و ة صوت ) ال تخرج داللو 

 .مايعانيه 

فالصوت االنفجاري هو صوت ) الدال( ) دمعة على الوطن المهضوم( عن عنوان قصيدة  أما 

حزنه كان من ، فدمع الشاعر و  إليها ألالتى  حالهشاعر على وطنه و را عن حزن و تألم العنوان كان معبف

فاستخدم التعابير االنفجارية ،المستعمرين المحتلين  بأعدائهالعنوان يتعلق  هنا في هذا فاألمراجل وطنه 

 .أعدائهالقوية التي تدل على مدى سخطه على 
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 داللته صفته الصوت الدال العنوان

عربي،  أناالرسم ،  أيها

 أنةالشعب الجزائري ،  أنة

 من وراء البحر

 

 الهمزة )أ(

 

 انفجاري 

 

االنفجار من كثرة الحزن 

 األسىو 

 الشدة و القوة انفجاري  الباء )ب( األنسشير ، ببانت

دمعة على الوطن 

 المهضوم

الرفض و الثورة على  انفجاري  دالال

 االستعمار

 : داللة األصوات اإلنفجارية(3جدول رقم )

بارزة فكل صوت كان حامال للداللة المشكلة  ، داللة حوالنية الصوتية في عناوين جهكذا كان للو 

 فاالنفجارية .  فالمكررة  االحتكاكية  األصوات اءً ه بدنالعنو 
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 البنية الصرفية : -ثانيا 

ثانيهما اصطالحي فأما معناها اللغوي يان : احدهما لغوي ، و التصريف ، معنو  «الصرف »لكلمتي 

 .1 آلياتتصريف و ، األمورتصريف ذلك قالوا : تصريف الرياح ، و منها التحويل والتغيير من ذلك ومن 

كثيرة  ير يجري على بنية الكلمة من زيادة أو حذف و يتناول الصرف موضوعات غت هو »فالصرف هو 

األبنية التي أحوال هذه ، و  األبنيةهو العلم الذي تعرف به كيفية صياغة و  «منها : المصادر و المشتقات 

 . 2ا ال بناءً و  اإعرابً ست لي

النسبية بط صيغ الكلمة و معرفة تصغيرها و المعول عليه في ض ألنهفالصرف من أهم العلوم العربية 

دغامهو  إعاللالعلم بالجموع القياسية و السماعية و الشاذة و معرفة ما يعترى الكلمات من و  إليها بدالو  ا   ا 

 . 3يعرفها  أنو عالم  أديبالتي يجب على كل  األصولغير ذلك من و 

ة من خالل : عدد لقالب الصرفي : هو الهيئة التي توضع عليها المادة اللغوية و تتحدد هذه الهيئفا

ثباتهاو أصالتها وزيادتها و ترتيب هذه الحروف و ضبطها الحروف الكلمة و  تعد هذه أو حذف بعضها و  ا 

 . 4العناصر الخمسة العناصر التي يتكون منها القالب الصرفي 

من ذلك " علم الصرف " و  ألبناءبإعراب و التي ليس  أحوالهاللمفردات العربية عاما يبحث عن  فأصبح

فيها  ليشاركهُ مباحث  له رالحين تميز علم الصرف عن العلوم العربية عامة و عن علم النحو خاصة ، صا

 . 5ل بها عات يستقو ضو علماء يتفردون بدراسة و مغيره ، و 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . د،ط( ) لبنان ،بيروت  ،ة العصرية للنشر و التوزيع ، دار المكتب فيحي الدين عبد الحميد : دروس تصر محمد م -1
 105ص2009

ألردن  ،،عمان للنشر و التوزيع ز، دار المعت إعرابو في ،و صرفها  نحوها  السعدي : قواعد اللغة العربية إبراهيمى عيس -2
 .245ص  2010 1ط
 09ص  1،طلبنان ،،بيروت زيعمكتبة العصرية للنشر وتو  عد،،مراجعة محمد اسالني جامع الدروس العربية يمصطفى الغ -3
 .73 1993 1طلبنان،،،بيروتالصرفية ، دار عالم الكتب للنشر و التوزيع  راميل بديع يعقوب : معجم االوران -4

. 109المرجع نفسه : ص -5  
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   ألفاظهالمعاني  ألصواتبظاهرة مناسبة  اروباحديث فقد اهتم العلماء و خاصة في في العصر ال أما

       ( Arbitraireاطية )اعتبت و العالقة الطبيعية بين الدوال و المدلوال أنوضح ، الذي  يرسوسيهذا دي و 

، و هو اعتراف  1اطية ( بدت له بأنها ليست دائما اعتبOnontopéesالطبيعة ) األسماءثني [ قضية ست] ي

 كثرت . أملت امة للفظ في بعض الكلمات ، سواء قمنه بوجود عالقة بين الصوت و الداللة الع

يا يجتهد فيه ا علمً الدرس الصوتي و بعثة اختصاًص  إحياءمحدثين دورا هاما في كان للعلماء الو 

 . 2 األطروحاتلباحثون المعاهد و الجامعات و تنجز فيه الرسائل و 

 قا في المقاربات الشعرية   وغيرهاالدراسة الصوتية صارت تحتل مكانا مرمو  أنعليه يمكن القول و 

  3استنباط سميائية الصوت تبقى ذوقية  أنة التحليلية للنص كله على يصار تحليل الصوت جزءا من العملو 

 يعامل معاملة النص الكامل .  أصبحقد اتخذ لنفسه مكانا و  – رأيناكما  –ما دام العنوان و 

فيها  األصوات أدتالتي  حوالالدراسة الصوتية على عناوين قصائد مبارك ج إسقاطننا سنحاول فإ

وًينا عنالقصائده  يرالشاعر لم يتخ أن حما يالحظه القارئ لعناوين قصائد مبارك جلوا أولبعض داللتها و 

    باألصوات ة بالكثير من المضامين في نصوصها بداء فمعظم قصائده جاءت عناوينها محمل اطية ،اعتب

 التركيب . ة في عناوين قصائده تطغى دالالتها على دالل حجلوا أوردهاالتي  فاألصواتبالتركيب  هاءً انتو 

 بداللته الموحية و  الخاصة بهكل صوت صفته ُ لحسب صفاتها ف األصواتسيم ا من تقتحليل انطالقً سنبدأ الو 

 في تأدية المعنى . حا و جالءً وضوً  األكثر األصواتعلى  لناتحليوسنقف عند دراستا و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .97عبد القادر رحيم : علم العنونة ص  -1
 . 57محمد خان : اللهجات العربية و القراءات القرانية ص  -2
 . 98، 97ص مرجع نفسه : ال -3
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 :سماء بنية األ -أ

اسم المفعول ، ظرف الزمان ،  –) اسم الفاعل هي و  حالصيغ التي شكلت عناوين قصائد الشاعر جلواو 

 ظرف المكان (.

 الصيغ البسيطة : -1

ة المضارع في ازي، مو  أحكامهث و فاعله و من دق الدال على الحتشهو االسم الماسم الفاعل : 1-1

 . 1من الفعل الثالثي على وزن فاعل  الحركات و السكنات ، فصياغ

 أنهاالتغير بمعنى  يا صفتهُ يعمل اسم الفاعل عمل الفعل المشتق منه، تحمل صيغة اسم الفاعل صرفً و 

 . 2تعتريه على وجه الحدوث ال الثبوت  إنما، و  موصوف و هي تالزمه مالزمة دائمةليست ثابتة في ال

و جدنا هذه الصيغة تجسد مدى تشاؤم و بؤس الشاعر من الحياة ، فجاء  ) مارج اليأس(ففي قصيدة 

شعلة من اللهب و اليأس و القنوط  أضحت، فنفس شاعرنا ، المحالة وقوع اليأس إلثباترا معبً  العنوان داالً 

بائسة الشقية ، فيستعجل الموت لتنقذه حياته ، ال الموت حتى يضع نهاية  ا ، فيطلبمعً  اإلنسانمن الحياة و 

 شاعرنا  إليها لآعلى الحال التي اال ً  دلم ، فالعنوان جاء حامالً آمما هو فيه من عذاب  و 

 فيقول :

 ي ياموت هذا زمام                             

 خذ بالزمام  ياموت                                                       

 سئمت حياتي  إني                            

 في ذي الدنيا و مقامي                                                      

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص  2005 ،1ط ،مصر ،،اسكندرية  المعرفة الجامعية للنشر والتوزيع،دار : قواعد النحو و الصرف سكييكامل الخو  زين -1
256 . 

 الردن،،دار المعتز للنشر والتوزيع،عمان  إعراب نوف ، صرفهاواعد اللغة العربية نحوهاعدي : قالس إبراهيمعيسى  -2
 245ص
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 الداللة العنوان  الصيغة

  ضعف و الهزيمة  مارج اليأس اسم الفاعل

 : داللة صيغة إسم الفاعل(4جدول رقم )

مصوغ المبنى للمجهول للداللة على من وقوع عليه الفعل و يأتي من الثالثي على اسم المفعول :  2-1

 1وزن مفعول مثل : منصور ، معلوم 

الوطن ) دمعة على وردت صيغة اسم المفعول  في عناوين قصائد جلواح مرة واحدة في عنوان قصيدة 

فشاعرنا في هاته القصيدة ثائر على الحياة التي حرمته من حبيبته ، فسخط على الحياة و انطوى  المهضوم(

 على نفسه و فقد األمل ،فلم  يعد  يرجو إال الموت .

وقد استخدم الشاعر صيغة اسم المفعول )مهضوم( فهي تحمل في ذاتها داللة الضياع و الهالك ، 

، و محل بها جراء االستعمار الذي سلبها حريتها ، وسلطتها وقضى على سيادتها      وهي تعود على الجزائر

وخيراتها، فوصف الوطن بالمهضوم ألنه هضم من طرف االستعمار الغاشم ، فسلب كل حرياته وحقوقه ، 

 فشاعر يبكي على حال وطنه الذي آل إليه بعدما كان شامًخا .

 مما يدل على براعة و حسن اختياره  الشاعر لعناوين قصائده . فالعنوان جاء حاماًل لداللة القصيدة

 

 الداللة العنوان الصيغة

 ثبوت وقوع الحدث دمعة على الوطن المهضوم اسم المفعول

 : داللة صيغة اسم المفعول(5جدول رقم )

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 256دي : قواعد اللغة العربية نحوها و صرفها و فن اإلعراب ص يبراهيم سععيسى إ -1
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 :ألفعالبنية  -ب

ما : و  مرة  واحدة على شكل صيغة مركبة إال فعلية في عناوين جلواحاللم ترد صيغ  الصيغ المركبة : -1

   :نحو   نهي + فعل مضارع أونفي  أوزم أداة جمن  ة الصرفية المكونةالمركبة هو البني ةنعنيه بالصيغ

  1) لن افعل (  أوتفعل( ) ال افعل( )ال

 الناهية + فعل مضارع  تتكون هذه الصيغة من )ال(, ) ال تنادي(  واحدة في عنوان قصيدة وردت مرة

النهي و هنا هذا العنوان جاءت دالة  أوهي حرف الجر )ال( المسبوقة بكون منهي و يؤتي بها لتوكيد النفي و 

على طلب الترك و التخلي و االبتعاد و قد وظف الشاعر هذه الصيغة مرة واحدة فالشاعر في هذا العنوان 

بنسيانه و عدم مناداته فهي تخلت عنه و تركته سابقا  يجعل من نفسه الناهي فيخاطب حبيبته و يأمرها

 .  فهجرته و عذبته و لم تسأل يوما عنهُ 

لتستمر في حياتها بعيدة و  فشاعر يؤكد لحبيبته انه ال ينفع ندمعندما تعود بعد الغياب تناديه  واآلن

 .عنه ُ 

قد فات  األوان نال البعد قدما في الهجر و المضي ُ  تفعل( للداللة على االستمرار و جاءت صيغة )الو 

 العودة .و الرجوع عن 

 

 الداللة العنوان الصيغة 

 الديمومة و االستمرار في البعد و الهجرة  ال تنادي ال تفعل

 : داللة الصيغة المركبة(6جدول رقم )

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .242 ، ص مبناهاسن : اللغة العربية معناها و مام حت -1
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محدود  إلىو ينقسم ظرف الزمان  الدرس صباحا كحفظةل عهو اسم يذكر لبيان زمن الفظرف الزمان : -ج

،  أسبوعمثل ) ساعة ، يوم ،  معينف الزمان هو مادل على وقت مقدر و غير محدود ، فالمحدود من ظر و 

  1وقت( من الزمن غير معين مثل ) لحظة ،مدة ، برهة ،حين ، غير محدود مادل على قدرشهر، سنة( ، و 

، و سنختار عنوانين للقصدتين هما )ليل  حرا من عناوين قصائد جلواا وافً لظرف الزمان حظً قد كان و 

محيط الليالي( فشاعرنا من بين الشعراء القليلين اللذين اهتموا بالزمن ، تأملوه ، و ناقشوه ، الموه ، و الوجود ، 

 وأخالقوعقولهم وفي أخالقهم  أجسامهمفي  ،وتأثيره  أثرهمنه ومن  شكواما تحداهم ، ، تحدوه ك أنبوه

ل من الحديث عن النهار واللي فأكثر راًض حاا و ماضيً  إليهناء والموت ، نظر فبين العاصريهم كما ربط بينه و م

 . 2إحساسهمن خالل ث عن الزمن من خالل رؤيته ونظرته و ظروفه و دحوالدهر الذي يشيب له الولدان وت

تعاقب الليل و النهار ا تتعاقب الزمن باعتباره احدثً  إلى،فنظر  أعدائهفشاعرنا يعتبر الزمن من بين 

االستسالم  إال اإلنسانقوة كبرى ال تقاوم و ما على  إنه إليهينظر  أخرى  أحياناو  أثرا في إلنسان،  فتحدث

 الرضوخ .و 

      يصور الالنهاية و العدم فهو ُ شاعر يناجي الليل )ليل الوجود ( كان  األولىففي عنوان قصيدته 

المادية  األشياءبالعدم و الظالم فمزج بين المجرد و بين  إحساسهولة مريعة تالئم ناء ، فرسم صورة مهالفو 

         إال الظالم ، فينعته بالليل و ما داللة الليل  باإلنسانلكي يجسد هول العدم و الضياع الذي يتربص 

 الشاعر . الذي يعيشهُ الضياع و 

هو لطويل الذي ال ينقضي على صاحبه و عبر عنها الشاعر بذلك الليل ا هفداللة الضياع و استمرار 
، و فجره  أحبابهجالء الفجر فسبب عذاب الشاعر و ضياعه هو بعده عن وطنه و ظر انقضاء الليل و انتين

 .  أحبابهالوطن و لقاء  إلىالمنتظر هو الرجوع 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصر ،قاهرة األميريةفي النحو و الصرف دار الهيئة العامة لشؤون المطابع  األساسية: القواعد  آخرون يوسف الحمادي و  -1
 . 98ص  1993،  1ط
 320 نتحار صاإلمن تمرد  إلى  يبي : جلواحينظر : عبد هللا الرك -2
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اءه ، يستشف انقضناجي الليل و يريد انجالءه و ي أيضاعنوان قصيدة ) محيط الليالي( فشاعرنا هنا  أما

 من  ال بد لهيط الذي يحيط به الغموض و لكنه يتساءل عن هذا المحفيه من غموض ليعرف الحقيقة ، و ا م

 . آخر

   فيقول :

 محيط الليالي كلنا بك نسبح                        

 غاية تعساء بالروح تنزح  إلى                                                      

ه الطمأنية و إلى نفسمما هو فيه من بالء و حيرة و يرد  اإلنسانيتساءل : هل هناك شاطئ ينقذ و 

 النتيجة . إلىلكنه ال يأمل و ال يطمئن الهدوء ، و 

ختيار هذا العنوان و جعله عنوانا يشعر به الشاعر من ضياع و بؤس فإفجسد هذا العنوان كل ما 

 لى ضياع و الهيام في بحر ظلمات و القنوط .لقصيدته لما لهذا العنوان من داللة ع

 الداللة العنوان الصيغة 

 ليل الوجود  ظرف الزمان

 محيط اليالي

 الضياع و العدم و استمراره

 : داللة ظرف الزمان( 7جدول رقم )

  : كنا في المصيف نقضي الوقت تحت المظالتيذكر لبيان مكان وقوع الفعل مثل اسم :ظرف المكان -د

 ظروف مكانية محدودة و ظروف مكانية غير محدودة .و هناك 

الجهات الستة ،  أسماءما دل على مكان ليس له صورة و حدود محصورة مثل : المحدود من ظرف المكان :

 ورة مثل مادل على مكان له صورة وحدود محص لمكان :المحدودة من ظرف او , المقادير المكانية  كأسماءو 

 1.مدرسة، مسجد ، ملعب دار ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 98ساسية في النحو و الصرف ص آخرون : القواعد األيوسف الحمادي و  -1
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التي  األمكنة أسماءكل  أنو ما نلحظه  األغلبية في عناوين قصائد جلواح فكان ألسماء األمكنة

 المحدودة )صحراء ، شاطئ ، مصر ، سورية( . األمكنة أسماءمن  جلواح أوردها

تصالها بها رغم البعاد الشاعر بالمكان و اق ذاتية نعلله بتعل األمكنة لألسماءتوظيف جلواج  إن

 ا .جليً حا و موضوعاتها حيث بدالنا هذا واًض يظهر هذا من خالل متون القصائد و  الهجرة و 

عالج من خاللها قضايا ا لقصائده و جعل من البعض عناونيً  األمكنة أسماءف بعض فشاعرنا وظ

نسانيةاجتماعية و   عامة ليست بالضرورة مرتبطة بمكان محدود في ذاته . ا 

 اإلحداثربط  إلىيميل كل الميل  حلية ) المكان / الحدث( يجعل من شاعر جلواهذه العالقة الجدا إن *

  1تشابهها أحداثلكل  ةليجعل منها رموزا خالد باألمكنةالواقعة 

لى لسان الجزائر ، استقالل مصر ) ع حالمكان في عناوين قصائد جلواإليها اسم  المعنى الذي يحيل  إن *

ا ال ا واحدً مجاال جغرافيً  حداثاأللهذا  أن أيروح شهيد فلسطين ( هو معنى ) المحدودية (  إلىسوريا ، و 

 . العربيةو  اإلسالميةيتعدى نطاق البالد 

   التي ذكرها شاعر تتشابه وتتشارك في المعاناة األمكنة أسماءكذلك معنى االشتراكية و التشارك فكل و  *

 جراء االحتالل . األسىو 

 اإلفريقي في باريس ، وداع الوطن ( فهذه، مسلم  اآلتية ) على شاطئ السينعن عناوين القصائد  أما

غربته في المهجر ، و  و هي )فرنسا( فشاعر عبر عن وحدته و المحدودية جغرافيةبمعنى مكنة أل أسماء

 المهاجر عن وطنه . لإلنسانو الوحدة الشعورية  ،بر عن وحدة الشعورهي كذلك تع

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 165ينظر : عبد القادر رحيم ص  -1
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 داللة العنوان الصيغة

 

 ظرف المكان

 على لسان الجزائر

 روح شهيد فلسطين إلى

 استقالل مصر و سورية

اإلسالم( نطاق المحدودية جغرافية )بالد 

 ) كلها مستعمرة( األلمو  األسىشارك في ت

 

 ظرف المكان

  السينعلى شاطئ 

 في باريس  اإلفريقيالمسلم 

جغرافية ) فرنسا( تشارك في  المحدودية

 المهاجر و المغترب  اإلنسان ألمو  األسى

 : داللة ظرف المكان(8الجدول رقم )

في  داللةً الزمان ،كان لها كما كان لغيرها من صيغ  أظرف أن مفادها  نتجه إلى األخير*و نصل في 

   لحاجة في نفسه متمثلة في تعبير إنمااطيا و األظرف الزمنية اعتب يأت بهذهو شاعرنا لم ، حعناوين جلوا

سخطه ده يجسد تشاؤمه و فشاعرنا من خالل عناوين قصائ ناته التي طالت و بؤسه الذي استمر تجسيد معاو 

 على الزمن باعتباره عدوا له .

 فلها داللتين . حالمكان في شعر جلوا أظرفعن  أما* 

المكان التي  أظرفكل ف األسىشارك في المعاناة و تاالتحاد و الو ،ع نطاق الجغرافي األولى اتساالدالة  -

 ة و مستعمرة تحت وطأة االستعمار الغاشم .أسماء دول محتلكانت  حوظفها جلوا

د المهجر ، ووحدة الشعور والم كانت محدودية نطاق جغرافي وهي ) فرنسا( و هي بال أما الداللة الثانية  -

 وطنه .  عنمعاناة المهاجر و 
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 البنية التركيبية :

عن النحو  أوالالحديث  حاوين قصائد الشاعر مبارك جلوانال بد لنا قبل الحديث عن البنية التركيبية لع

التي بها يتم التعبير عن  لألساليب فهو موجه «(1)العبارات لية دراسة العالقة بين الكلمات والجمل و فهو عم »

 . األفكار

 .«(2)و ترتيب كلماتها جملها و مع تنظيم بو تركي األلفاظفهو تلك الدراسة اللغوية التي تتعامل مع شكل »

الكلمات العربية من حيث  أحوالفهو علم بأصول تعرف بها  »فالنحو هو بلورة اللغة في قوانين عامة 

 . «(3)و البناء اإلعراب

م حالة واحدة بعد انتظامها لزو و جزم  أونصب  فع..أور من »الكلمة  أخرتكون  أنفهو يهتم ما يجب عليه 

 العربية . األدبرسة امده ضرورية لكل من يزاول الكتابة والخطابة و معرفتف «(4)في الجملة 

يتوقف حديدك لها يتوقف فهمك للجملة ، و على تالكلمة و خطوة في التحليل النحوي هي تحديد   أهم  إن

عالقاتها فالنحو يبرز الخصائص التركيبية المختلفة للغة العربية مما يوضح ، حليلك من خطئهصواب ت

رسين قديما ادالكثير من ال أذهانهي التي نبهت كفاءتها و جمالها و  أسرارياغة و عبقريتها في الصالداخلية و 

 حديثا .و 

 (5)تحت عناوين مختلفة  النواحييستعرض لهذه  أنحاول كل واحد منهم من جانبه و 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .87ص  ،2001، 1، مصر ط،القاهرة محمد حماسة عبد اللطيف : النحو و الداللة ، دار الشرق للنشر و التوزيع  -1
  ،2،2008،ألردن ط،عمان و الترقيم ، دار المناهج للنشر و التوزيع  عبد الرحمان الهاشمي : تعلم النحو و االمالء -2

 .25ص
 . 7ص  1مصطفى الغيالني : جامع الدروس العربية ج -3
 . 105صالصرف ، كي : قواعد النحو و زين كامل الخويس -4
 .22ص  1983 1،قاهرة،مصر،طالتوزيع للنشر و  األزهريةمكتبة الكليات  ،النحو محمد احمد شاطر : الموجز في نشأة  -5
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في انتقاء وتأليف  ى من خالله براعة جلواحلجيا تتسميائً  التركيبة للعناوين تحليالً  األنماطسنحلل و 

 قصائده.عناوين 

مكان  أوتتكون الجملة االسمية عند النحاة من مبتدأ أو خبر مرفوع سد مسد الخبر ،  الجملة االسمية : /1

متنوعة من  أنماطيضم في حقيقته  إطاراخبر و بذلك تكون الجملة االسمية عند النحاة  أو مبتدأ أصله

 . 1الصياغة و المكونات ، مختلفة الروابط و العالقات 

 و هي : أنماط: مقسمة على ستة  حو الجملة االسمية وردت في عناوين جلوا

 عدد العناوين و كل نمط األنماط الرقم

01 
02 
03 
04 
05 
06 

 مبتدأ + خبر
 إليه)م ، مح( + خبر + مضاف 

)م، مح( + خبر + جار و مجرور + مضاف 
  إليه

 )م ، مح ( + خبر + جار و مجرور 
  إليهجار و مجرور + مضاف 

 حرف نداء + منادي

5 
12 

2 
2 
4 
5 

 28 المـــــــــــــــــــــــجمــــــــــــوع
 : أنماط الجملة اإلسمية(9الجدول رقم )

 ) مبتدأ + خبر( : األولالنمط  1-1

 عربي ، النهضة العربية ( أنا) البلبل المجندل ، الظل المحرق ،  حورد هذا النمط في عناوين قصائد جلوا

تصنيف العناوين كان ليس بالمكان  ركيبي ال،عبدهلل دارستي تقتصر على القصائد التي جمعها  أنو باعتبار 

 و التوضيح فقط . لإلشارةفتها حسب الموضوعات و هذا كان صن نيإنفحسب الدواوين 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 18ص ، 2007 1ط ،قاهرة ،مصرعلي ابو المكارم : الجملة االسمية ، دار المختار للنشر و التوزيع -1
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 الصفحة الموضوع العنوان

 البلبل المجندل

 الظل المحروق 

 بشير األنس

 عربي  أنا

 النهضة العربية 

 الحب و الطبيعة 

 السجن

 الوطن 

 الوطن

 اإلسالمالعروبة و 

372 

393 

495 

497 

510 

 : عناوين النمط األول(10الجدول رقم)

ل ، بشير ، أنا ( و هي ظاهرة يمكن ظبنيتها السطحية باسم نكرة ) تبدأ هذه العناوين في اغلب 

 إلى، فانه  لشيء كان سمة  إذالمركبة تركيب الجمل االسمية و االسم  حعلى معظم عناوين جلوا إطالقها

بذكر  و يكشفهُ بعده ما يعرفه ُ  يأتيو الغموض ثم  اإلبهامنوع من  يهر فاالسم النكرة يعت »التذكير اقرب 

 . «1وق العربي سليم من المعرفة على الذوالخصائص ، و النكرة اخف السمات 

      ا و مكثف  ا مختزال   " نص  و باعتبار العنوان 2مبهم و غير محدد و معروف  شيءفالنكرة اسم يدل على 

ن ثنائية و العالقة بينها عالقة  فالعنوان و النص يشكال ،له عالقة مباشرة بالنص الذي وسم به 3 را"مختص  و 

 ؤسسة .مُ 

قراءة النص  إلىنكرة ليضطر القارئ بعدها  كان ال بد أن  يأتي  و 4سمة النص و اسم لهفالعنوان هو 

 هذه النكرة . جالء الغموض الذي يكتنفُ تاسو 
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 181عبد القادر رحيم : علم العنونة ص  -1
  64كي : قواعد النحو و الصرف ص زين كامل الخويس -2
 . 90لة الوحات ص مج ، ياء العنوان في شعر هدى ميقانياحمد رضا : سم -3
 .15ص  طقا التصال ألدبي و يزار : العنوان و سممحمد فكري الج -4
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كان نتيجة  األخرى اوين القصائد نعربي ( و اختيارنا لهذا العنوان من بين الع أناسنبدأ تحللنا لقصيدة ) و  -

 فيما سبق على غرار عناوين القصائد السابقة . إليهلموضوعها الذي لم نتطرق 

) عربي(  ير منفصل في محل رفع مبتدأ و لفظةحيث جاء المبتدأ ضمير منفصل ) أنا( فيعرب ضم

 )أنا( . خبر لهذا المبتدأ

        د المبتدأ على صيغة ضمير )أنا( في رغبة الشاعر في تعبير عن انتمائه و نعلل ور  أنن يمكو 

 عروبته .يحدد انتمائه و جاءت القصيدة ، تحت عنوان بارز ُ شكل صريح و محدد ، و بعروبته و 

 :فيقول

 1بالنفس  ةعربي افدي العروب أنا          يسأنا عربي ال جنس أمجد من جن              

       ضمير منفصل + مفردة دالة على الجنس : العنوان من حيث المبنى جاء على شكل  أنفنجد 

، الذي حاول ستعمارلن انتمائه القومي  لالمن حيث المعنى فشاعر هنا يثبت و يع أما، ) عربي(  األصلو 

عربية فهو يفتخر  أصول إلىشاعر يرجع ليظهر انتماءه كفرد و  أيضاالعربية و  األمةيبعد الجزائر عن  أن

 بهذا االنتماء وبهذا الوالء 

 المعنى ىالمبن
 الباطل حقال عربي أنا

ضمير منفصل دال على 
 تخصيص و تحديد

مفرد نكرة دالة على 
  األصلو  الجنس

شكل بالشعب الجزائري 
خاص و العروبة و 

 بشكل عام اإلسالم

االستعمار الفرنسي 
شكل خاص و ب

شكل ب األوربياالستعمار 
 عام

 :الداللة التركيبية للعنوان(11جدول رقم )
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 140،ص عربي  أنا:  حجلوا -1
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ورد على هذا النمط كثيرا في قصائد جلواح إن  لم النمط الثاني : )م ، مح(+ خبر + مضاف إليه :  2-1

 نقل معظمها من مجموعة العناوين المصنفة ضمن الجمل االسمية .

 الصفحة الموضوع العنوان

 زورة الوداع

 صريع الجوى 

 

 الحب و الطبعة

345 

358 

 مارج اليأس 

 وتر االنتحار 

 غرور النفس

 محيط الليالي

 ليل الوجود

 محيط العدم

 السجن

// 

// 

// 

// 

// 

396 

398 

403 

405 

418 

427 

 : عناوين النمط الثاني(12جدول رقم )

 ) زورة ، صريع ، غرور ، محيط ، ليل ( .تبتدأ كذلك هذه العناوين في بنيتها السطحية باسم نكرة و 

، فالفظة وجاء العنوان في القصيدة األولى ) زورة الوداع( فالخبر جاء مفردة نكرة ) زورة( و المبتدأ  محذوف 

)زورة ( خبر لمبتدأ محذوف تقديره ) هذه( زورة ، فجاء الخبر مفردة نكرة لمبتدأ محذوف ، و هو مضاف ،   

وما بعدها مضاف إليه  ) هذه + زورة+ الوداع( وجاء العنوان من حيث المبنى ) اسم إشارة مح )هذه( + 

 خبر و هو مضاف )زورة( + مضاف إليه )الوداع( .

د عن الوطن السفر ، و ال غرابة في ذلك ،فالبعفشاعر يؤكد على عزمه على معنى من حيث ال أما

العدو ، كما كان  تراب الجسد في ارضيعاني من اغة ، فشاعر إلى التعبير عن شوقيدفع المرء العادي 

 روحي و عاطفي . يعاني من اغتراب
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بر + مضاف ) مح + خ األولىأما عن باقي القصائد فكانت من حيث المبنى تشبه مبنى القصيدة 

، القنوط ، فالمرء ال يتحدث في هذه المواضيع  اليأسعن معانيها فكانت ، الموت ، االنتحار ،  أما( ، إليه

، و ال سيما اذ كان  أعماقهامرته هذه المشاعر و تمكنت منه و غاصت في إال إذ غساطة ببسهولة و ب

       وجوه العاطفية الذي عاش ظروفا قاسية من شتى ال حجلوا را متوترا متشائما ثائرا متمردا كشاعرناشاعً 

فس شفافة ، و قلب خفاق من حساسية مفرطة ، و ن إلى ما كان يمتازبهاسة و الحضارية السياالقتصادية و و 

 طموح كبير في الحياة .بالحب ، و 

 ( : إليهالنمط الثالث : )م ، مح( + خبر + جار و مجرور + مضاف  3-1

 

 الصفحة الموضوع العنوان 

 447 الهجرة و الغربة ألسينليلة على شاطئ 

 479 الوطن دمعة على الوطن المهضوم

 :عناوين النمط الثالث(13)الجدول رقم 

)ليلة(  ةالفظفيه الخبر جاء مفردة نكرة ) ليلة( ففالعنوان في القصيدة ) ليلة على شاطئ ال يسن( نجد 

عده شبه جملة متكونة من ) حروف جر + اسم مجرور + ليلة( و ما بحذوف تقريره )هذه( ) خبر لمبتدأ م

ليلة هاته ؟ و أين  أي( فشبه الجملة التي جاءت بعد الخبر ) ليلة( جاءت لتفسيره و توضيحه إليهمضاف 

 هاته ليلة ؟ 

     رة جاء مفردة نك أيضاعن عنوان القصيدة الثانية ) دمعة على الوطن المهضوم( فالخبر فيها  أما

مكونة من  لوطن المهضوم ، و شبه الجملة بعدهيره كذلك ) هذه( دمعة على ا) دمعة ( و المبتّدأ محذوف تقد

  مفسرة للخبر على من هذه الدمعة ) المهضوم(  إليه) حرف جر )على( + اسم مجرور ) الوطن( + مضاف 

 ؟  و كيف هذا الوطن
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ر لقارئ نظً إلى نقل الخبر ل اإلسراعنعلل حذف المبتدأ في البنية السطحية برغبة الشاعر في  أنو يمكن  

و االختصار و تركيز على الكلمات المفاتيح  اإليجاز إلىطبيعة العنوان الذي يدعو  إلى باإلضافة ألهميته

 عميقة انه موجود في البنية ال إالدون غيرها . فالمبتدأ ال يظهر في البنية السطحية 

 ليلة على شاطئ السين

 ج                                          

                  

  

    ليهمضافاإ          اسم                                              شبه جملة               

 ر                                               

 حرف جر          اسم مجرورخبر                                                

 

 ينسال   شاطئ                      على                                       ليلة                  

 

 

 البنية السطحية -1
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 ينسليلة على شاطئ ال                                     

 ج                                            

                                  

 جملة اسمية                                   شبه جملة                           

 ليهمضاف       مبتدأ                خبر                   حرف جر        اسم جرور         

 

    ينسشاطئ          ال              هذه                 ليلة                     على        

 البنية العميقة -2

سابقا ، ووقفنا عندها  إليهاعن معاني القصيدتين فال ينفك موضوعها يعالج القضايا التي أشرنا  أما

( يجسد معاناة و حزن الشاعر ينس) ليلة على شاطئ ال األولىموضوع القصيدة  أنبالتحليل و الدراسة ذلك 

في الغربة ، فهو يشارك و يحاكي مأساته مع شاطئ و يحاوره تحت ضوء  ووطنه ، و عيشه أهلهو بعده عن 

 قمر اليل.

شبه الكثير من معاني ي أيضاعنوان القصيدة الثانية ) دمعة على الوطن المهضوم( و معناها  أما 

و الوطن ففي قصدته هاته  ذلك الن معظم قصائد شاعرنا تحاكي الحب و الطبيعة و الهجرة قصائد جلواح

 . األوطانبعدما كان سيد  إليها أليرثي الوطن و يبكيه على الحال التي 

 ( + خبر + حرف جر + اسم مجرور  م ، مح النمط الرابع : ) 4-1

 الصفحة الموضوع  عنوان 

 ة في روضة لحظ

 نظرة في الحياة 

 الحب و الطبيعة 

 السجن

146 

411 

 : عناوين النمط الرابع(14)الجدول رقم
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أو جمل االسمية جاءت على صيغة ) المبتدأ و الخبر( أن غالبية العناوين هي اشرنا  أنسبق و 

 ا .مؤنثً  أورا كان مذكً  إنفي البنية العميقة حسب طبيعة االسم  المبتدأ( و مقدر) محذوفة 

مثل هذا نجده في عنوان ) لحظة في  و ارناه بالخبرما ق ه إذفسبب حذف المبتدأ هو قلة االهتمام ب

خصص الشاعر إبرازه  فصا على شاعرنا كان مشدودا للخبر و حريً ف ا جعل مقدرً روضة( فقد حذف المبتدأ و ُ 

( و هنا بمعنى +اسم مجروربشبه الجملة المؤلفة من حرف الجر )في إبهامهفك عنه يبنكرة و هذا الخبر 

يلة ، و يصف أشجرها صف الحديقة الجمي،و الظرفية ، فشاعر في هذه القصيدة يصف الطبيعة و يتأملها 

والعنوان هنا   في المياه في خفر و حياء تهيأن للخصوصعن سياقهن و ي الالئي كشفن فيشبهها بالعرائس

  .يكون صورة معبرة عن إحساس الشاعر بجمال الطبيعة

عن عنوان القصيدة الثانية ) نظرة في الحياة ( فجاءت التركيبة فيها مماثلة للبنية التركبية لعنوان  ماأ

         ) هذه نظرة في الحياة ( و شبه الجملة ،محذوف تقديره )هذه(  فالمبتدأة ( األولى ) لحظة في روضالقصيدة 

 ) هذه( .) في الحياة( جاءت لتوضيح خبر ) نظرة( للمبتدأ المحذوف 

عليها ففي حاالت الصفو  لإلقبال في الحياة و يدعو في هذه القصيدة يحث على الغوصالشاعر و 

سرور و الغم ، الحياة : الصفاء و الكدر ، ال لثنائيات إدراكفيه  األقلعلى  أوبمنظار التفاؤل  إليهاينظر 

 إلىينظر  أخرى هذه الثنائيات من طبيعة الحياة ، و لكنه في حاالت ، والسعادة و الشقاء ، و  الشرالخير و 

الظالم و البؤس ،  إالا و ما وجد في حياته سرابً  أدراج  الرياح وغدتذهبت  أحالمه التي يتأملو  نفسه وواقعة

 هذا العنوان.يوسم هذه القصيدة بلذلك نجده ُ 
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 أربعةو قد ورد هذا النمط في : (إليهف جر + اسم مجرور + مضاف ) حر النمط الخامس :  5-1

 .روح شهيد (  إلى، على متن القطار ، على لسان الجزائر ،  األملعناوين و هي ) على مصرع 

 الصفحة الموضوع العنوان

  األملعلى مصرع 

 على متن القطار  

 على لسان الجزائر 

 روح شهيد إلى

 الحب و الطبيعة 

 الوطن 

 الوطن 

 اإلسالمالعروبة و 

349 

463 

482 

500 

 (: عناوين النط الخامس15)الجدول رقم 

مشكلة من حرف الجر + اسم مجرور + مضاف  أنهالهذه العناوين باتفاقها في  التركبية اتسمت البنية
( ، فالوظيفة روح شهيد إلى، على متن القطار ، على لسان الجزائر ،  األملمصرع )على على  نحو : إليه

 واحدة  األسماءالنحوية لهذه 
ف ل حيث تعرب ) متن( اسم مجرور لحر نختار عنوان قصيدة ) على متن القطار( ، كمثا أنيمكن 

 )متن(لالسم المجرور  إليهالجر )على( و قطار مضاف 
هذا على ظهر جبل ، ) و هي على رأسه( فشاعرنا في هذا حرف الجر )على (  لالستعالء نقول  أما

 يرسم من خالله صورة  إنمالكل الناس و  جليو  بمعناه ظاهر ،وسيلة نقل  يقصد القطار باعتبارهالعنوان ال 

 .القدر المحتوم بال رحمة و ال شفقة  إلىبعد جيل و يقودهم  ي الناس جيالً يعيللدهر الذي ُ 

ألم البعيد عن الحساس المت اإلنسانالقطار ( صورة هذا  ) على متنفشاعرنا يرسم من خالل قصدته 

 .الزمن الزمن ، فربط بين القطار و  أيلحركة القطار  وصفهالوطن من خالل 
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  ( ىحرف نداء + مناد) النمط السادس :  6-1

 الصفحة الموضوع العنوان

 يانهضة 

 يانفس

 قمر ليل  أيا

 ياقلبي

 أبي أي

 الوطن

 الوطن

 رثاء

 الحب و الطبيعة

 رثاء

197 

244 

279 

382 

515 

 : عناوين النمط السادس(16الجدول رقم )

سبق بحرف منادي ما ُ فا ل، مبنى على الضم في محل نصب  م من هذه العناوين منادىفيعرب كل اس

 با أو مبنيارً ( فيأتي معأي / الهمزة /أ/  أيها /أيايا / النداء و هي ) أدواتمن حروف النداء و يطلق عليها 

المنادى  أمااف نحو : يانهضة ، أو شبيها بالمضجاء مضاف نحو : قمر الليل  إذامعربا منصوبا  فيأتي

 1كرة المقصودة رد، و النهو نوعان : العلم المف بني فهو يبنى على ما يرفع عليهالم

 كرة مقصودة ال تختص بالتعين ما يميز هذه العناوين هو مجئيها ن*و لعل 

  2واحد معين دون أخر'' فالنكرة كما يعرفها النحاة '' هو ما يتبع في جميع أفراد جنسه و ال يختص به

       ( من بين القصائد التي وردت على صيغة النداء فنجد أن شاعرنا تميز  أيا قمر غار ليل( و )  أي أبي) 

ونفرد بخاصية في معظم شعره الذي كرسه للتعبير عن وجدانه ، فربط شعره بحياته فكان شعره إحساسا 

مفًرطا بذاته ،  فكان شاعر الحب و الطبيعة و شاعر العروبة ، و معظم قصائده و أن تنوعت ال تخرج عن 

 ( . هجرةالحب ، الوطن ، النطاق هذا الثالثي ) 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .122ص ،فن إلعراب : قواعد النحو و الصرف  خويسكيكامل  -1
 . 20، ص 1993( 4التوزيع،الكويت ط)، دار السالسل للطباعة والنشر و ساسي احمد مختار عمر وآخرون : النحو األ -2
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ا احترامً يكن له هو والده الذي ُ أال  و ( يرثي شخصا عزيزا عليه  أبي أي) األولىفالشاعر في قصيدته 

 را بالغين .و تقديً 

( و هي أي( فاستخدم الشاعر )ف نداء + منادىحر فجاءت البنية التركبية لهذا العنوان على صيغة ) 

نمااطيا و عشوائيا ، أو اعتبرف ، فلم يكن اختيار الشاعر لهذا الححرف نداء للقريب   انتقاء .كان عن قصد و  ا 

يقصد  ألول مرة و إنماللقارئ  يتوهلن القرب الجغرافي و هو الذي يقصده الشاعر و الذي فلم يك

فوالده  أخرى كان بعيدا عنه و في ارض  إنالقرب الروحي و المعنوي فالشاعر كان يحس بقرب والده حتى و 

 ا .فكان موطنه قلب الشاعر رغم موطن الوالد البعيد جدً  ،و فرحهحزنه  يشاركه حياته و لحظات

 هذه النهاية .  إلىالناس كلهم  أنلم يرحم والده ، و هو يعرف  ألنهفهاجم الموت و ثار عليه 
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 وظائف العنوان : -أوال 

ولد الحقيقي للنص ، فهو الرحم الذي ا باعتباره الم  را هام  دو   العنوان يلعب   أن األولاشرنا في الفصل  

ذا ينمو فيه النص  كان العنوان رسالة لغوية موجهة نحو المتلقي فلكل رسالة وظيفة معينة تؤديها ، و لذلك  وا 

 األمر jeckobsonبها رومان جاكبسون  الستة التي جاءالعنونة من الوظائف لم ون بعالنقاد و المهتم   أفاد

ة تميز العنوان تخصيصي ون في حصرها ومنحها صفة السميائيون منهم خاصة، يجتهد  و  الذي جعل النقاد ،

  1. األخرى الخطاب  أشكالعن بقية 

ضمنية داللية  ) تعينية ، ووصفية ، وعناوين مهمة : أربعةولذا حاولت حصر هذه الوظائف في 

ميهايلة و يمكن سحبها على معظم العناوين الشعرية . بدليل محاوالت كل من اغرائية ( . و  المصاحبة ،

(Mihaila( و جنيت )cremette... )  المجموعات أو النصوص » و يمكن استنباط وظائف لعناوين

  2« شهارية ، والالفتات التجارية إلا الومضات، و  األفالم، كعناوين  األخرى الفنية  اإلبداعيةحتى الشعرية و 

 ... .اف  أنالتي ذكرنها  األربعةحيث لم تخرج هذه الوظائف عن نطاق الوظائف 

مثير االهتمام حيث شكل الفت و   ب  حالوظيفة في عناوين قصائد جلواتحضر هذه : يةعينتالالوظائف  _1

العنوان ال يتعدى طبيعة التعين و التسمية لموضوع القصيدة ، فعنوان  أنتتجلى فيها وظيفة التعين ، فنجد 

عن  استغناءهاعتماد الشاعر لوظيفة التعين و  أنعلى ،عليها ا لموضوع قصدته داال   كل قصيدة جاء موسم  

ورحلة  األمجادو  األجدادطبيعة موضوع القصائد ، الذي هو جزء من تاريخ  إلىيعود  األخرى باقي الوظائف 

يذكر  أنيكفي  إذلجذب و جلب القراء  اءاإلغر عنصر  إلىيحتاج الشاعر هنا  الكفاح من اجل الحرية فال

 القراء . آالف إليهحتى يكتسب هذا العنوان حالة من الهيبة و الوقار تجذب  األجدادحدث يتعلق بتاريخ 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 34العيشي ص ينظر : شادية شقروش : سميائية الخطاب في ديوان ) مقامه البوح( للشاعر عبد هللا -1
 . 223العنونة ص  رحيم،علمالقادر ينظر : عبد -2
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 الصفحة العنوان

 الشعب الجزائري  أنة

 على لسان الجزائر

 روح شهيد فلسطين العربية إلى

 مصر و سوريا( استقاللالنهضة العربية )

474 

482 

500 

510 

 عينيةتال(: العناوين 17جدول رقم )

اللبس  احتماالت ة و بأقل ما يمكن منقمضمون نصه بكل د العنوان من هذه العناوين يسم   أنعلى 

لشعب أنة ا) لما جاء به العنوان ، فقصيدة  مضمون قصيدة مخالفا   أنيتخيل  أنال يمكن للقارئ  إذا

االحتالل الفرنسي جهل جراء ناه من بؤس وفقر و ازائري وما عالشعب الجكان موضوعها الجزائر و  الجزائري(

  . الغاشم

الجزائر فالشاعر تكلم على لسان كل مواطن  أيضاكان موضوعها  ) على لسان الجزائر(قصيدة و 

جزائري عايش االستعمار الفرنسي و بشاعته ، فصور لنا كل ما يحس به ذلك المواطن الضعيف وكذلك 

 شعور المهاجر البعيد عن بالده .

)) عمر  ات الشهيدبخصال و تضحي ةاإلشادكان موضوعها  شهيد فلسطين( روح إلى)قصيدة  أماو 

 االستقالل .لغالي و النفيس في سبيل الحرية و با تضحيته  جل بالده فلسطين و ابك العاصي(( من 

 ءلتفا حي فيها استقالل مصر ثمي  ) النهضة العربية استقالل مصر و سوريا( عن عنوان قصيدة و 

بمستقبل سوريا و نهضتها و يصف الشاعر النهضة العربية كما يصف مصر و سوريا و كيف تحررتا من 

 امرة بذلك .غوالطغيان و عبر عن فرحته ال  الل الحت
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 إال – األقلعلى  –العنوان في فضاء مفتوح لن يغلق  بإدماجسمح هذه الوظيفة ت الوصفية :الوظيفة  _2

هناك تقارب  أنو ما نالحظه يقرأ النص بجميع اتجاهاته و امتداداته ، فتهدف إلى اإلحاطة بالنص عندما ما   

صعوبة في غاية ال أامر  ) التعينية و الوصفية ( مما يجعل التفريق و التمييز بينهما  تشابه بين الوظيفتينو 

باتكائه على النص و النص هو  الإيفصل بينهما  أنال يمكن للقارئ  إذاذر حا من الدقة و اليتطلب كثير  

  .1الفيصل و الحكم بين هذه العناوين 

 ا :ا وجلي  على ذلك نختار مجموعة من العناوين يبدو فيها حضور الوظيفة الوصفية واضح  للتمثيل و 

 الصفحة الموضـــــــــــــــــــوع العنوان

 المسلم اإلفريقي في باريس

 نيسزفرة منتحر على ضفة ال

 األسفعبرة 

 الغــــــــــــــربة 

 و

 الهـــــــــــجــرة

399 

449 

452 

 (: العناوين الوصفية18جدول رقم)

غير  من الوظيفة الوصفية في هذه العناوين من خالل وصفها له محتوى القصيدة الذي تسمه  ى لجتت

 وباستقرائنا عامة عن محتوى القصيدة قبل االطالع عليها ةتمنح للقارئ فكر  أنهال كما يمراوغة و ال تضل

 نجد مايلي: ائدلمحتوى القص

معظم قصائد جلواح في الغربة و الهجرة تحمل صفة الحزن و األسى و اليائس و البؤس و القنوط في  نإ* 

ن( يسالزفرة منتحر على ضفة و قصيدة )،في باريس( اإلفريقي) المسلم قا من عناوينها الحياة انطال  

جراء الحب ،كل هذه القصائد كانت موضوعاتها البؤس و القنوط من الحياة ف (األسف) عبرة قصيدة و ،

 حجل قصائد جلوا أن ،وما يلحظه القارئ  ) الغربة و الهجرة(فاختصرها شاعر في موضوع واحد  الهجرة و 

 و تصورات و فلسفة مختلفة . أراءكل قصيدة تحمل  أن أالالوطن  إلىيصف فيها الغربة و الهجرة و الحنين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 226عبد القادر رحيم : علم العنونة ص -1
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غير المباشر  إيحاؤهاما يميز هذه الوظيفة عن غيرها هو  نإ الوظيفة الداللية الضمنية المصاحبة : -3

 بت وجودها في كثير من العناوين مثال على ذلك :ثلمتن النص و 

 الصفحة  العنوان

 خلفت ؟لماذا 

 صحراء الوجود 

  مدمعة على الوطن المهضو 

 الشرق  أيها

  أبي أي

408 

425 

479 

502 

515 

 يةضمنال: العناوين الداللية  (19جدول رقم)

يستشعر نوع النص و تجعل القارئ  ألفاظها* تعين هذه العناوين نصوصها و تصفها كل الوصف و 

 خلقت ؟( و ) صحراء الوجود( . )لماذانين التالين اعنو و لندلل على ذلك نضرب مثاال بال موضوعه و داللته  

قا الرومانسية الحزينة المتشائمة من الحياة ، وذلك انطال   هذاين العنوانين بالنزعةالمؤلفة ل األلفاظتدل إذ  

 مادام يعيش في البؤس والقنوط . ا لماذا خلق ؟يا محير  وجود   فلسفيا  بلفظة )لماذا( حيث يطرح الشاعر سؤاال   

 من صحراء"و القنوط من الحياة وذلك لما تحمله كلمة " التشاؤمالثانية كذلك على  القصيدة وتحيل

هي صحراء قاحلة ال حياة فيها و قد استوحي الشاعر هذه وجذب فاقدة لكل مقومات الحياة و  ضياعداللة 

 الصورة من واقعة المشتعل بنار الحروب و حياته الشقية البائسة .

موضوع القصيدتين  أنعند قراءته للعنوان  األولىمن الوهلة  حالتين تجعالن القارئ يتأكدهاتين اإل نإ

 و تشاؤم . بأسىللوجود  ته  الشاعر البائسة و نظر اة و حي ،الوجود

المؤلفة  األلفاظفا  الشرق ( أيها)دمعة على الوطن المهضوم ( و ) قصيدتين العن مضمون  أما

 و الوطنية . ةيدن توحي بالنزاعة الثورية و الجهالهذين العنواني
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 أبيهوحزن شاعر لمفارقته  أسىتحمل داللة ضمنية توحي بمدى  (أبي أي) األخيرةعنوان القصيدة  أما

 رغبته في الموت و اللحاق به .و 

وان يجذب نفضوله فالع إثارةوظيفة العنوان استقطاب القارئ و  أنمما ال شك فيه الوظيفة االغرائية : -4

 القصيدة . وارأغللولوج في  غريهيالقارئ و   

 . األخرى من الوظائف  أكثربرزت هذه الوظيفة االغرائية  حفي كثير من عناوين جلواو 

 و مغربة للقارئ مثال على ذلك : جاذبة  عناوين  فهي

 الصفحة العنوان الوظيفة

 

 الـــــــــــــــوظــــــــــــــيفة

 

 االغــــــــــــــرائيـــــــــــــــــة

 ى صريع الجو 

 الرسم أيها

 ياقلبي

 ذكريات

358 

375 

382 

386 

 االغرائية(: العناوين 20جدول رقم)

 على شد انتباه القارئ .قادرة  و الدقيق لعناوين مستفزة المحكمفي اختياره  حغرائية عناوين جلواإ تكمن 

 إلىرض الذي ال يرد ، فهو يدعوك دعوة ملحة عبمثابة الطعم الذي ال يقاوم و ال حجلوا عنوان عندال  نإ

الرسم( ، ) ياقلبي(  أيها( ، ) ى )صريع الجو  : يطلع على العناوين التالية  أنقراءة نصه و هل يمكن للقارئ 

 1على اكتشاف نصوصها نفسه   و ال تحدثه   ، ) ذكريات (

لها  ىال يلق أسئلةتثير في القارئ عدة  أنهافي هذه العناوين يمكن في  اإلغراءمركز الجاذبية و  إن

 القصيدة . وارأغبعد ولوجه في  إال اإلجابة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .234العنونة ص  لمينظر : عبد القادر رحيم : ع -1
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 نستلخص من العناوين المختارة االسئلة التالية :  أنمن هذا المنطلق يمكن و 

 ؟  إليها أل؟ و ماذا حل به ؟ و ما الحال التي  ى من هو صريع الجو *

 الشاعر ؟ رسم هذا ؟ و لمن هذا الرسم ؟ و لماذا يخاطبه   يأ*

 مما يعاني هذا القلب ؟ و قلب من ؟*

 ذكريات من ؟ و ما هي هذه الذكريات ؟ *

فهذه العناوين " تثير شهية المتلقي "  حتظهر وتتجلى اغرائية عناوين قصائد جلوا األسئلةمن هذه و 

نرصد الوظائف التي ارتبطت بالعنوان لوجدناها كثيرة ومتنوعة ومتداخلة من  أن  أردناوهكذا لو  ,نحو النص 

 و ال يمكن حصرها . لألخرى وظيفة 

 التناص :جماليات  –ثانيا 

 التناص : -1

 أوفاعل النصوص فيما بينها ، تفي النقد الحديث يعني (  Imtertextualite)اص تمصطلح الت إن

 . 1سابقة  أصليةتوظيف النصوص الالحقة لبنيات نصوص  أخرى بعبارة 

        من استعمله  أولو جاءت حوليا كريستيفا لتشكل مصطلح التناص من فكرة باختين السابقة لتكون ، 

من  وذة خأهو تقاطع تيارات م إنماالتناص  أن( ، فترى 1979ميائي يمن اجل تحليل س أبحاثها) في 

 . 2نصوص مختلفة  إلىفهو التقاطع و التعديل المتبادل بين وحدات عائدة  أخرى نصوص 

  دي المعاصرين فهو نقالنص الشعري و ال إلىا لياتها طريق  جليات الحداثة التي وجدت تجت أهمتناص من لفا

 3«النصوص  بينعالقات  أوتعالق النصوص » 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص   2010 ، 1ط  ،عمان،أردن، دار عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع أنموذجاسعيد سالم : التناص الثراني ، الرواية الجزائرية -1

43. 
 1ط أردن،عمان  ،للنشر و التوزيع المعرفيةدار نور ،ا التناص و الشعر العربي الحديث البرغوثي نموذج  البادي حصة عبد هللا : -2
 . 20ص   2008،
 .139ص   2009 ، 1طألردن -،عمانشرو التوزيع نتراثية الحداثة ، دار الفائر لل، يحي الشيخ صالح : حداثة التراث-3
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" للداللة على كثرة  جاء على وزن " التفاعللتناص يركز على تفاعلية النصوص و مصطلح ا إن

 . 1شيوعتهو  االستعمال

ما يعنيه التناص هو ترحال للنصوص وتداخل نصي في فضاء نص معين تتقاطع و تتنافى فيه  اخصو 

 2ملحوظات عديدة مقتطفة من نصوص شتى .

 التناص مع القران الكريم : 1_1

بين المصادر المشاركة في تشكيل الخطاب الشعري ، حيث يعتمد  األولالمقام  القرآنييحتل النص 

 . 3القران الكريم و السياقات الدينية المتعلقة ، بها بدرجة تلفت االنتباه  آياتالتناص على 

قد استمد عنوان   أنه،  حناص وتحليلها في عناوين جلواقبل رصد مظاهر الت إليه اإلشارةوما يجب 

قوله تعالى ﴿ خلق ،  الرحمن"و ذلك في سورة " و هو مارج اليأس"واحد من قصائده من القران الكريم 

 . 4ربكما تكذبان﴾ آالء فبأي (15)خلق الجان من مارج من نارو   (14)من صلصل كالفخار  اإلنس

في الكون  آياته أعظم أنيخاطب الكفار و المشركين و يبرهن لهم  اآليةفاهلل سبحانه وتعالى في هذه 

   برهان على عظمة و أية إالمن طين و خلق الجان من نار ، و ما هذا الخلق  اإلنسانهي خلق ، فخلق 

 وجل فلما هذا التكذيب و الشرك باهلل  زقدرة الخالق عو 

 5يلتقيان ﴾) الرحمن ( ﴿ مرج البحرين سورة  نجد في نفس اأيض  و 

 

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .52ص   2014 1طألردن ،،عمان دار محدالوي للنشر التوزيع ،تناص الماليات جاحمد جبر شعت :  -1
 .139ص  2006 1ط ألردن ،عمان : علم التناص المقارن ، دار محدالوي للنشر و التوزيع  هعز الدين المناصر -2
 . 56البادي حصة : التناص في الشعر العربي الحديث ص -3
 . 15 اآلية:سورة الرحمن -4
 . 19االية :سورة الرحمن  -5
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مكن في تهذا التناص  فجماليةهللا سبحانه و تعالى في الخلق ، و على هذا  بإعجازكانت مفعمة 

( اللهب الشديد )النار القرآني( في النص مرجالكريمة فالمقصود بـ) اآلية( من جمار توظيف الشاعر اللفظة )

 .الذي خلق هللا منه عز وجل 

 و قنوطه من الحياة . يأسهدرجة و  نزعته التشاؤمية ي قصيدة شاعر كانت دالة على بينما ) مارج( ف

 لعربي القديم : التناص مع الشعر ا 1-2

ما يالءم تطلعاته ، ورؤياه اعر العربي ينسل منه ما يشاء ، و الشعر و النثر وراء الش نم يقف ثرات ضخم

 .يفيد منه منذ الجاهلية حتى العصر الحديث   و    إالرا أدبي ال يمر بعص  و الفنية ، 

ياعيرتبط  إذالم يكن الجديد في الشعر العربي المعاصر طفرة ، بل حاقة و   في اإلبداعيةبالحركات  ضو 

 . 1على مر العصور حتى العصر الحالي  اإلنسانيةعبقرية ال أنتجتهالتراث العربي ، وبما 

فهو  ) يانفس( سلك هذا المسلك و اقتبس من الموروث الشعري القديم عنوان قصيدة  حلعل جلواو 

 خليفة (. ألمحمد العيد ل )  عنوان قصيدة

     الفالسفة و الحكماء  االموضوعات التي طرحها الشعراء منذ القديم ، بل عنى به من فالحديث عن نفس

حيث  جاءت ؟ و المتصوفة يتحدثون عنها من أينة فالفيلسوف يبحث عن ماهية النفس ، و من فصو توالم

حدث عنها من ترويضها و الشاعر يت دبذر منها و ال حفي الشر ، فال بد من ال  توقعه   و  اإلنسانعدو  أنها

  2ا ا الئم  مؤنب   أويا باك  يا   كشا

 خليفة  آلمحمد العيد  فيقول :

 ترهبي           على كل حال مذهبي فيك مذهبي  أوعرفتك يا نفس ازهدي                

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 58البادي حصة عبد هللا : التناص قي شعر العربي الحديث ص  -1
 149من التمرد لالنتحار ص  حجوا ، كريبيالعبد هللا ينظر: -2
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لذي لخص فيه وا،  ) دخان الياس (، حجلوا قد يصح القول بان عنوان الديوان الذي تركهو 

في الواقع ، فهو لم يجد سوى اليأس في كل ما  ، و ما حققه   إليهعن نهاية ما وصل  عبر فيهللحياة و نظرته   

في ) شريط( أفكارو  أراء عشابه متترا ، و و الرؤى و المواقف تشبه كثي   األفكار، و هذه حققه   و    إليهسعى 

 منها .  اليأسفليس هناك فرق بين رماد الحياة و بين  الرماد()ديوانه 

 ( :  حوال/ ج حالتناص الذاتي ) جلوا 1-3

ا ، بحيث أنك ال تقرأ ا ذاتي  نصي   مع بعضها البعض تفاعال   حتتفاعل بعض العناوين في قصائد جلوا

كل عنوان مستحضر  إذ،  اجترا ر  كلي ا التناص ، ليس  أوهذا التفاعل  و، آخريحيلك على و    إال عنوانا  

 1و االنفراد بذاته  االستقاللية بلفظة تمنحه   األصلييختلف عن العنوان 

 األصليةالمستحضرة و العناوين  العناوينيضم * و لتسهيل عملية الدراسة و المقارنة نضع جدوال   

العنوان  الصفحة الموضوع األصليالعنوان 
 حضرستالم

 الصفحة الموضوع 

 459 الوطن وداع الوطن 335 عةيبطالحب و ال راميغ اودع  
 415 التأمل و الحكمة رأي في الحياة 411 التأمل و الحكمة نظرة في الحياة

من وراء  أنة
 البحر

الشعب  أنة 454 الهجرة و الغربة
 الجزائري 

 474 الوطن

 485 الوطن بعد النوى  468 الوطن رداء النوى 
 (: العناوين األصلية والمستحضرة21)الجدول رقم 

 أوكلمة  بإضافةالعنوان المستحضر  من جديد مع حرصه على تشويه عناوينهعيد كتابة يفنجده 

عن غير وعي بل لمقتضيات  أوعن صدفة ،  هذا االستبدال أو اإلضافةو لم تكن هذه  أخرى استبدال 

من  إالال يختلف  يصلا فتفاعل العنوان المستحضر مع األعلى هذو ، طبيعة النص و محتواه  تهاعاستد

 ناحيتين : 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 261ينظر : عبد القادر رحيم : علم العنونة ص  -1
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ال فرق  إذاا غرامي ( و ) وداع الوطن ( ) وداع  تناص الحاصل بين قصيدتين اك العموم و الخصوص : -أ

و كانت   أحبهامن حيث كلمة ) غرامي ( فهي خاصة بذاتية الشاعر هو و حبيبته التي  إالبين العنوانين 

ترك وطنه و هاجر  إنسان، بينما كلمة ) الوطن( فهي عامة لكل  هلها و لغرام ه، توديع هو حب هنهاية غرام

 . أحبتها لوطنه و مهاجر   أضحىالغربة و  ض ار  إلى

هو الفرق بين العنوانين  أننجد  إذ(، ) رأي في الحياة ( ) نظرة في الحياة ين تناص القصيدت اأيضو 

         ة نيبينما عنوان القصيدة ثا , ن الحياةعامة عجاءت نظرة  ) نظرة في الحياة ( األولىعنوان القصيدة  أن

القصيدتين وجاء موضوع , جاءت نظرة خاصة و هي نظرة و تصور الشاعر للحياة  في الحياة (  رأي) 

 و تصورات عن الحياة . أراءو هو  واحد  

 إالفرق بينهما ي    الأالشاعر لقصيدتين بالعنوان نفسه على  و يكون هذا بوسمالشكل و المضمون : -ب

 أنة) من و راء البحر ( و  أنة) للشكل و المستحضر للمضمون نحو األصليية العنوان عبتتبين  بكلمة 

 بعد النوى( .اء النوى ( و ) دائري ) ور الجز  ( الشعب

حصل لبالدهم من االحتالل  ما المهاجرين جراء معاناةد جسي)  األولىة عنوان القصيد أنفنجد 

يعايش الحرب و بينما القصيدة الثانية ) تجسد معاناة الشعب الواقع تحت سيطرة االستعمار و   (  الفرنسي

 . الفقر (

جاءت مفردة من  أنها( و ذلك أنةبشكل مفردة ) هو وسم األصليالشاعر اختار في العنوان  أن إال

 حيث الشكل و لكنها جامعة من حيث المعنى و هذا يظهر في متن القصيدة .

 األنين أنا ) الجزائري ( و ذلك بما يتبع المضمون و الشكل مع   هاختار في العنوان المستحضر ووسمو 

هذا و  (ي )الجزائر  أنينهو واحد و  أنينو  المهو توجع و  اأنم ) الشعب ( أو أنين ) من وراء البحر( سواء كان 

 هو موضوع القصيدة .
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فهما ال تختلفان في المضمون ، فكال قصيدتين )رداء النوى ( و ) بعد النوى( كذلك نجد قصيدتين و 

و الهوى فوسم الشاعر  شقتدل على الع ) النوى(الشاعر فكلمة  ايعيشه  تعبران عن الحالة العاطفية التي 

ين ب جاءت كلمة ) النوى( مشتركاف هما بكلمة )رداء( و كلمة ) بعد( فرق بين انه الإالقصيدتين بالعنوان نفسه 

عليه من جراء حبه  هرمظو شاعرنا  إليه ألفدلت )رداء( على ما , حالة عشق الشاعر  هيو    لعناوين 

العاشق  تألمالبعد عن الوطن فصور لنا عذاب و شاعر العذاب و ) بعد( قصد بها بينما كلمة ، حبيبته لوطنه و 

  .لبعيد عن وطنه

ما من  لحمل بعد  يار  صيات التراثية هو استخدامها تعبيالشخ فاستدعاء استحضار الشخصيات التراثية : -4

 أو –ر من خاللها د الشاعر يعب  يفي  إيحاء ،وح وسيلة تعبيربتص أنها أيتجربة الشاعر المعاصر  أبعاد

 .1عن رؤياه المعاصرة  –يعبر بها 

مبدأ  أوتعبير بها عن موقف  إلىما   تراثية  لشخصيةيسعى من خالل استحضاره  – إذن–فالشاعر 

بعض  –استدعى في عناوينه  إذ حجلوا، ة عنها هذه الشخصية حاملة لها أو مدافع أو فكرة ما ، كانت،

و ابرز الشخصيات  األمةيا ضاير بها عن موقفه اتجاه قبتع أييكرس الفكرة ذاتها  إنماالشخصيات التراثية 

في عنوان قصيدتين ، و بن باديس ( ) عمربك العاصي على مستوى عناوينة شخصيتا ح التي استدعها جلوا

عمر بك  فأما) في ختم ابن باديس للقران الكريم( و قصيدة  عمربك العاصي (روح شهيد فلسطين ، إلى) 

 في سبيل الوطن . التضحيةو     ز للبطولة رمكغيره من الشعراء استعمله ك – حاجلو  فإنالعاصي 

مد في سبيل نيل حريته و الصا يضحلقصيدة رمز للبطل الشجاع و الم  ك العاصي في هذه ايب عمر

 .تقالل بالده ساتحرر و 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 265نة صينظر :عبد القادر رحيم،علم العنو -1
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 فيقول :

 برا غا   ال تحسبه                                 

 تحت الثرى فيمن غبر                                              

 رغم ابتعاد انه  بل                              

 عن سماعك و البصر                                              

 حي على رغم البلى                              

 (1)على مر العصر باق                                                

ز للقوة و التضحية ال تقتصر على هذه القصيدة مبك العاصي( كر  لشخصية ) عمر حجلوا ارضحستفا

عربي ( فيذكر في  أنافقط ، بل نجده في كثير من القصائد يرمز للشخصيات العربية و من ذلك قصيدته ) 

شجاعة و كذلك يذكر بعض للتضحية و ال لمعت في سماء العروبة و كانت مثاال   األسماءقصيدته بعض 

 عبد المؤمن بن علي ()مثل  النضالبارزة في  بأدوارين الذين قاموا حتبعض الفانادرة و  أعمالهمالصحابة و 

 يقول :ف

 م خالد ر اشدوت بما شادت صو                         

 عمر و الفتح بل عمر البائس  أسيافو                                             

 

حد ما  إلى را يختلف  عليه و سلم تصوي  محمد صلى هللا و  نبيناصور لنا سيد الخلق ينجده كذلك و و 

ا  فارس  بطال   إليهرا ، أما شاعرنا فنظر يا بشي  هاد   إليهعن تصوير غيره من الشعراء الجزائريين الذين ينظرون 

 الشرق( . أيها) اة في قصيدة غخاض الحروب ضد الط

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 459روح شهيد فلسطين ) عمر بك العاصي ( ص  إلى-1
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 فيقول :

  فيهم األخوةا راية ناشر                          

 يا راية الشقاق االخس طاو                                             

  السرات مذال   ا قيمةرافع                           

  1كل نذل من الطغاة و جبس                                            

 

زا رم  ) في ختم ابن باديس للقران الكريم( في عنوان قصيدته  حعن ابن باديس فقد وظفه جلوا أما

و الباعثة للنهضة العربية فاعبد الحميد بن باديس كان داعية  اإلصالحيةلشخصية المصلحة و لو  لإلصالح

باعث النهضة الجزائرية  و الجهل  األميةالقاضي على  فهو، األفضلهمم و قوة الشعب الجزائري نحو  يبعث  

 الجزائر و تاريخها . أعالمفهو من 

 : حفيقول جلوا

  أحياذاك عبد الحميد سيد من                     

 الضالال    أرى الهدى بيننا و                                             

 قد دعاها عبد الحميد فلبت                     

  أشباالا و ضياغم  ه لدعا                                            

 دار  إلىفتبارت من كل فج                     

  2الهداة تزحي الرخاال  أمام                                            

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  506ص  ق الشر  :أيهاح اجلو -1
 .  523في اختم ابن باديس للقران الكريم ص  : حجلوا-2
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 ياح :ز ناال  -ثالثا

ماليات جفي تشكيل  أساسيةاهتم بها النقاد باعتبارها قضية  –مالية ج أسلوبية ةاهر ظزياح ناال

 1 األدبيةالنصوص 

  إليهما كانت تفتقد  إليها أعيدهو اللغة التي  أوبالمعنى الذي نتصوره هو تجربة في اللغة  االنزياحو 

لضرورة بحث باهو  االنزياحفي  بحثلفاعامة و الشعرية و على ذلك  األدبيةيتغلغل في مسارب  االنزياحو 

  2 أيضا األدبيةو  في الشعرية

 صياغتها إعادةو  األشياءلبراعة الشكل الشعري في قول  أسلوبيةهو خاصة » بحسب كوهن  فاالنزياح

قامتهالشعر و  عفلدوا أوليةوذلك استجابة  المعهود في هو خروج عن المألوف و  حياز االن إنف 3«في اللغة  ا 

 .اللغة 

كثيرة منها  وأوصاف،مصطلحات  و تعلقت بدائرته  تجاذبته   اآلنالذي نحن فيه  االنزياحومفهوم 

      (l’imfraction ( و المخالفة )laviolاالنتهاء )( la deviation (( و االنحراف labusالتجاوز) 

 .4غيرها كثيرو 
 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للنشر    ( دار هومة األسلوبو  األسلوبيةو تحليل الخطاب ، دراسة في النقد العربي الحديث )  األسلوبيةنور الدين السد ، -1
 . 179ص  2011،  1و التوزيع ، جزائر ، ط

الجامعية للنشر و التوزيع ،  للدارساتالعدول ، دار حمادة  جماليات، دراسة في  االنزياحمرة العين ، شعرية حخيرة -2
 . 127ص  2011،  1، ط األردن،عمان

 ،بيروت ، دار مجد للدراسات الجامعية للنشر و التوزيع  األسلوبيةالدراسات  منظور، من  االنزياحاحمد محمد ويس : -3
 . 7ص  1،2005طلبنان 

 31المرجع نفسه: ص -4
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 ق حرمظل ال* 

ا م، جمع فيه الشاعر بين شيئين ال مصوغ للجمع بينه األلمتتجلى فيه مالمح العذاب و  غرائبيعنوان 

  .ق () الظل ( و ) الحرالشعري وهما  االنزياح إال

أن يكون  أماللحرق ، و  أخرمصدر  أية من حرقة الشمس ، أو يقاو يكون للتضليل و ال فالظل عادة

 ن .جهو ظل الس إنماعاديا  هذا الظل ليس ظال   إنالشعراء ، ثم  إالال يفعله  األمرفهذا  الظل محرقا  

 فيقول :

 

 يد القضا  هجادو سجن رمت بي في                        

  ة منى و لست بمجرم  غفلعلى                                                    

 دا قد غدوت مقي   أنيو لم تدر                        

 1 أسحم أغضتبسجن كجب الرمس                                                    

 

 إذا حرق(م) ظل + الياحي غير المألوف ز نب اإليركلتتظهر المفارقة في هذا العنوان ، المتأتية من او 

 يحاول الشاعر وصف السجن و عذابه 
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 . 394: ظل المحرق ص  حجلو  -1
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 * مارج اليأس 

نفسه و المارج هو " الشعلة  إلىها فيير شيوظف شاعر فيه لفظة )مارج( والي    انزياحيعنوان 

بلغت درجة قصوى من  فمعاناته،كان شعلة ملتهبة في حياة شاعرنا  فاليأس '' الساطعة ذات اللهب الشديد

و يمكن االنزياح في هذا العنوان في تشبيه الشاعر ,  قاتل يأسشعلة  أضحتاليأس و القنوط حتى نفسه 

 الشعري .في االنزياح  إالشبه  ه جو  أدنىفقد جمع بين شيئين ، ليس بينهما , بالشعلة الملتهبة  اليأس

       لغوي و المنطقي المألوف ، يتجلى االنزياح في العنوان من خالل انفالت الشاعر عن النمط ال

في  شيءبائسة يائسة من كل  فأصبحت األزماتو الماسي   أنهكتهافي تركيب انحرافي يوحي بنفس  هدخولو 

 الحياة 

 فيقول :

 

 دا             تراني وحي   أما                        

 في ذي الموامي  أهيم                                      

 و الدمع هام            أهيم                       

 1 كا الودق و القلب دامي                                     
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 .  396: مارج اليأس ص  حجلوا -1
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 * وتر االنتحار 

الشاعر لمفردات و تركيب و صورا يخرج بها عما يتجلى االنزياح في هذا العنوان من خالل استعمال 

 ا ، يتصف بالقوة قصد اسر للقارئ ، فيجذبه للولوج فيزائبقي   يا با انحراف  ، ليشكل منها تركي   ومألوفهو معتاد 

فراحت تعزف  حزانألو  الماسي أنهكتهاشى بنفس الشاعر التي ي   ياحيأالنز غمار قصدته و هذا االنحراف 

للحياة متشائمة ،  جعلت نظرته    أالمو ماسي و  حزانأني الشاعر من عااالنتحار و ما ي أوتارو  امأنغعلى 

التي ينشدها ال  األبديةراحة المرجوة و ال أنلتجد نفس الشاعر راحتها في االنتحار و الموت ، و خلص 

 في االنتحار و الموت . إاليجدها 

 فيقول : 

 

 ذره يرن بضوء ذا سحر                        

 مالي سمير غير ذا الوتر                                             

 فلعل يعطف للخالص يدا                      

 1تنصاع بي عن يرثن الكدر                                             
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 .  398: وتر االنتحار ص  حجلوا -1
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 * محيط العدم 

كيف يجمع ) المحيط( و ) العدم( في  إذالمفارقة العجيبة في هذا العنوان  أماميقف القارئ مندهشا 

مكاني  حيز) المحيط(  أنو ذلك  لألخر نقيض األصلمعنى ، وهو في  إلىسياق واحد و كالهما يحيل 

 . اإلحساسو ) العدم( صفة معنوية تدل على التجرد و عدم  باتساعهواسع يتسم 

المحيط الذي يقصده هو  أنهذه الدهشة سرعان ما تزول بتفكيك القارئ لمتن القصيدة ، لنجد  أنغير 

 إالمجردة ال تحس  اإلحساسعديمة  أضحتمن بؤس و قنوط حتى  حياته و العدم نفسه ، و ما قاسته

 و القنوط . باليأس

 فيقول :

 نعمتي سالب  لمان لكز ال إن                     

 و كذا الرقي بذا الورى هدام                                              

 حيالك لئام جهنم  اقالو                      

 .1فيها ضرام هائل و ظالم                                              
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 . 427: محيط العدم ص حجلوا -1
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 تية :مبارك جلواح استخلصنا النتائج اآلفي ظل دارستنا لسميائية العنوان في قصائد 

 .ن العنوان إبداع لغوي يتواصل من خالله القارئ مع النصأ*

 و المميزة له عن باقي النصوص . شهاريةهو بطاقة تعريف للنص وواجهته اإل العنوان*

الفعال في عملية إنتاج القارئ للمعاني و داللتها في عناوين قصائد  أهمية العنوان من خالل دوره تأتي*

 و التي نذكرها على النحو األتي : حجلوا

ال حظنا هيمنة األصوات المكررة لتلقي هذه األصوات بظاللها على معنى و اتجاه النص البنية الصوتية :-أ

كذلك هيمنة ة في البؤس و القنوط من الحياة و و هذا لما يالئم طبيعة مواضيع القصائد التي تتميز باالستمراري

 األصوات االنفجارية و ذلك لطبيعة قصائد الشاعر التي كانت ثورية وجهادية.

سيطرة الصيغ االسمية في عناوين جلواح وخاصة ظرف الزمان والمكان وانعدام الصيغ ة الصرفية : البني-ب

 الفعلية .

كتساح الجملة االسمية و سيطرتها على إ, سماء في عناوين جلواحتغلب النكرة على األالبنية التركيبية : -ج

 .عناوين جلواح 

ة مناسبة لطبيعة مواضيع قصائد ألنها أكثر وظيف تغلب الوظيفة الداللية الضمنية المصاحبة و ذلك *

ألنها أكثر نجاعة في استقطاب جمهور القارئ ، و تليها الوظيفة التعينية فالوظيفة لوظيفة  االغرائية فا

 الوصفية .

بينما يكثر استحضاره للتناص الذاتي و ذلك الن , يقل استحضاره للنص القرآني و األدب العربي القديم  *

  .« الحب ، الوطن ، الهجرة »وث ئد شاعرنا كانت تتشابه وال تخرج مواضيعها عن هذا الثالمعظم قصا

 .غرائية على العناوين نزياح مما أضفى مساحة جمالية وا  استخدام الشاعر لال *

 . نرجو في النهاية أن نكون قد قدمنا ولو جزء يسيرا ساعد على إثراء جوانب البحث في هذا الموضوع *
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 :الشاعر جلواح بتعريف 

, من أصل يرجع إلى  هو مبارك بن محمد جلواح , ولد بقلعة بني عباس , قرب أقبو , والية سطيف

ن , ويبدوا أن الشاعر قد نشأ في بيئة متدينة محافظة  1908أوالد ماضي بالمسيلة , وأن والدته كانت سنة 

نه كان من علماء عصره , ومن قرأ القرآن على والده ألشأن كثير من رجال الحركة اإلصالحية في وقته , 

ينشئ ابنه مبارك على الدين وعلى حفظ القرآن , وأثناء هذه تالميذ الشيخ "عبد القادر ميجاوي" فال غرابة أن 

الفترة تلقى دروسه على والده في علوم لغوية ودينية ويظهر انه لم يستفد كثيرا من دراسته في تلك الحقبة من 

روف شاءت للشاعر لترحال من اجل التجارة على أن الظتاريخ حياته , فوالده كما تذكر المصادر كان كثير ا

عيش مرحلة أخرى أفادته في حياته الثقافية واألدبية , وأثرت في نفسه تأثيرا اعتراف به من أشار إلى ي أن

حياته , وهي الفترة التي شب فيها عن الطوق واجبر على الخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي مثل 

وما عرف عن جلواح   ، 1929-1928مابين  أيالجزائريين من أترابه وكان ذلك في أواخر العشرينيات ذ , 

 ،الهجرة(،الحب ،الوطنأنه شاعر متوتر متشائم ثأئر ومتمرد التخرج مواضيع قصائده عن نطاق ثالوث)

قصائده  وقلب خفاق بالحب واليأس والقنوط مًعا،عاش واقع سوداوي ، يمتاز بحساسية مفرطة ونفس شفافة ،

 ياته.ذاتية  نابعة من تجاربه  وح
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 . 37ص  ،جلواح من التمرد الى االنتحار ينظر : عبد هللا الركيبي ، -1
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 : قائمة المصادر والمراجع

 برواية حفص*القران الكريم 

 :المصادر –أوال 

 .1986من التمرد إلى االنتحار, المؤسسة الوطنية للكتاب , الجزائر  حجلوا ،عبد هللا الركيبي _1

 :ثانيا : المراجع

 :لعربيةللغة اابالمراجع -1 

  2014( 1االردن ط )-مجدالوي للنشر والتوزيع , عمان أحمد جبر شعث , جماليات التناص , دار  (1

احمد محمد ويس ، االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية ، دار مجد للدرسات الجامعية للنشر و  (2

 . 2005( 1لبنان ط) –التوزيع بيروت 

التوزيع ، الكويت ، دار السالسل للطباعة والنشر و آخرون ، النحو األساسي احمد محمد مختار و  (3

 . 1993( 4ط)

وذجا ، دار نور المعرفية البادي حصة عبد هللا ، التناص في الشعر العربي الحديث ألبرغوثي نم (4

 .2008( 1أردن ط) -للنشر والتوزيع ، عمان 

 .2001( 1األردن ،ط) -مان ء العنوان ، وزارة الثقافة عبسام موسى قطوس ، سميا (5

 . 1998( 3مصر ط ) –دار عالم الكتب ، قاهرة ، تمام حسن ، اللغة العربية معناها و مبانها  (6

مجدالوي  جاسم محمد جاسم ، جماليات العنوان ، مقاربة في خطاب محمود درويش شعري ، دار (7

 . 2012( 1األردن ط)-للنشر و التوزيع عمان 

األردن  –يا بين النظرية و التطبيق دار الورق للنشر و التوزيع ، عمان جميل حميداوي ، السميولوج (8

 .2000( 1ط)
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     ، دار التكوين للنشر النصيةخالد حسين : في نظرية العنوان ، مغامرة تأويلية في شؤون العتبة  (9

 . 2007سوريا  –التوزيع )د،ط( ، دمشق و 

خيرة حمرة العين ، شعرية االنزياح ، دراسة في جماليات العدول ، دار حمادة للدارسات جامعية  (10

 . 2011( 1األردن ط) –للنشر و التوزيع عمان 

 -مصر –قاهرة  –ديزه سقال ، الحرف و علم االصوات ، دار الصداقة العربية للنشر و التوزيع  (11

 . 1996( 1ط)

التوزيع و التاريخ ، دار محدالوي للنشر و االصول ، القواعد  رشيد بن مالك و اخرون : سميائية (12

 . 2008( 1االردن ط) –، عمان 

( 1زين كامل الخويسكي ، قواعد النحو و الصرف ، دار المعرفة ، الجامعية للنشر و التوزيع ط) (13

2005 . 

سوريا  –مفاهيمها و تطبيقاتها دار الحوار للنشر و التوزيع ، دمشق  : السميائيات سعيد بن كراد (14

(1 )2010 . 

دار عالم الكتب ، الحديث للنشر  ،أنموذجا الجزائرية سعيد سالم ، التناص التراثي ، الرواية (15

 . 2010( 1األردن ط) –التوزيع ، عمان و 

لشاعر عبد هللا العيشي  دار شادية شقروش ، سميائية الخطاب الشعري في دايوان مقام البوح ل (16

 . 2010( 1األردن ط) –الكتاب العالمي للنشر و التوزيع عمان 

 –عبد الرحمان الهاشمي ، تعلم النحو ، اإلمالء و الترقيم دار المناهج للنشر و التوزيع ، عمان  (17

 . 2008( 2االردن ط)

مطبوعات الجامعية ، عبد الرحمان بوزيو ، مدخل الى السيمولوجيا ) نص ، صورة ( ديوان ال (18

 . 1995( 1ساحة المركز الجزائر للنشر و التوزيع ط )



 

96 

سوريا  –دمشق  –عبد القادر رحيم ، علم العنونة ،دراسة تطبيقية دار التكوين للتأليف و النشر  (19

 . 2010( 1ط )

نور الدين السد ، األسلوبية و تحليل الخطاب ، دراسة في النقد العربي الحديث ) األسلوبية /  (20

 . 2011( 1األسلوب ( دار هومة للنشر و التوزيع جزائر ، ط)

( 1عز الدين المناصر ، علم التناص المقارن دار مجدالوي للنشر و التوزيع عمان ، األردن ط) (21

2006 . 

( 1مصر ط) –علي أبو المكارم الجملة االسمية ، دار المختار للنشر و التوزيع ، قاهرة  (22

2007. 

واعد اللغة العربية نحوها و صرفها و في اإلعراب ، دار المعتز للنشر عيسى إبراهيم السعدي : ق (23

 . 2010( 1ط) –االردن  –و التوزيع عمان 

 .2010( 1فيصل األحمر ، معجم السميائيات ، دار العربية للنشر و التوزيع ، الجزائر ط) (24

لتوزيع ، قاهرة محمد احمد شاطر ، الموجز في نشأة النحو ، مكتبة الكليات األزهرية للنشر و ا (25

 .1983( 1مصر ) –

مصر  –محمد حماسة عبد اللطيف ، النحو و الداللة الشرق للنشر و التوزيع ، قاهرة  (26

 . 2001(1ط)

مصر  –محمد خان اللهجات العربية و القراءات القرآنية دار الفجر للنشر و التوزيع قاهرة  (27

 . 2000( 1ط)

 .1998و االتصال األدبي دار الهيئة المصرية  محمد فكري الجزار ، السميوطيقا (28

محمد محي الدين عيد الحميد ، دروس تصريف دار المكتبة العصرية للنشر و التوزيع ، بيروت  (29

 .2009لبنان )د،ط(  –
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مصطفى الغيالني ، جامع الدروس العربية مراجعة سعد النادري ، شركة أبناء األنصاري  (30

 . 2000( 37ية العصرية ، بيروت ، لبنان ط )للطباعة و النشر و التوزيع المكتب

هيثم سرحان األنظمة سميائية ، دارسة في السرد العربي القديم ، دار الكتاب الجديدة متحدة  (31

 . 2008( 1لبنان ط)–بيروت 

ألدرن -يحي الشيخ الصالح ، حداثة التراث /تراثية الحديثة دار الفائر للنشر و التوزيع ، عمان ا (32

 . 2009( 1ط)

ف الحمادي و آخرون ، القواعد األساسية في النحو و الصرف ، دار هيئة العامة شؤون يوس (33

 . 1993( 1مصر ط) –األميرية قاهرة 

إبداع  ،دار الجزائري معاصر ) من األسلوبية إلى االلسينة( دار ربطة ، يوسف و غليسي  (34

 . 2005الثقافة )د.ط( 

 :المراجع المترجمة -1

–اللغة ، دار المؤسسة جامعية للنشر و التوزيع ، بيروت ، لبنان  جوزيف كورتيس : سميائية (1

 . 2010(1ط)

ميشال اريفية ، السميائية أصولها و قواعدها ، ترجمة رشيد بن مالك ، منشورات االختالف ، الجزائر  (2

 . 2002( 1، ط)

 المعاجم والموسوعات:-ثالثا

 .1997( 4) لبنان ,ط -ابن منظور , لسان العرب , دار صادر , بيروت  -1

 :ات تقيلالمجالت و الم -رابعا

مجلة المخبر ، أبحاث في اللغة و االدب العربي ، كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية و االجتماعية ،  (1

 . 2004( عين مليلة 1جامعة بسكرة ، منشورات قسم األدب العربي العدد)
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العلوم اإلنسانية و االجتماعية ، مجلة المخبر أبحاث في اللغة و األدب العربي ، كلية اآلداب و  (2

 . 2006( 3منشورات قسم األدب العدد )

العدد  25مجلة عالم الفكر ، تصدر عن مجلس الوطني للثقافة و الفنون و األدب كويت ، مجلد  (3

 . 1997( مارس 3)

 . 2014( 2العدد ) 27مجلة الواحات للبحوث و الدراسات ، منشورات جامعة ميلية مجلد  (4

لتقى الوطني الرابع السمياء والنص األدبي , قسم األدب العربي , جامعة محمد خيضر محاضرات الم (5

 .2006نوفمبر  28/29بسكرة , قسم األدب العربي 

محاضرات الملتقى الوطني الخامس السمياء و النص األدبي قسم األدب العربي جامعة محمد  (6

 . 2006نوفمبر  15/17خيضر بسكرة ، منشورات دار الهدى عين مليلة 

 :الرسائل الجامعية  -خامسا 

عمروش سعيدة ، سميائية العنونة في ديوان أوجاع صفاصفة في موسم اإلعصار ، ليوسف و  (1

غليسي مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستر في األدب العربي إشراف )د( عقيلة محجوبي جامعة 

 . 2014( 2سطيف )

العنوان في شعر عمان لوصف مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستر في األد  لعلى سعادة ، سميائية (2

 . 2005- 2004-العربي اشراف )د( طيب بودربالة جامعة محمد خيضر بسكرة 

مذكرة مقدمة لنيل درجة ",الرجل الذي رأى "لوس مرثية غ نوال أقطي، سميائية العنوان في شعر األخضر (3

 .  2007-في األدب العربي إشراف )د( عبد الرحمان تبرماسين جامعة محمد خيضر بسكرة  ماجستر
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 ملخص :

 

يحيط بالنص من عتبات  نستخلص من هذا البحث أن الدراسة السميائية  تهتم بكل ما 

نصية وخاصة العنوان باعتباره أول عتبة يطأها الباحث السميائي  قصد استقرائها بصريا 

فالعنوان  ولسانيا و أفقيا و عموديا، فهو إبداع   لغوي  يتواصل القارئ  من خالله مع النص  ،

ا لها  فهو شاعر متمرد  ثائر ومتشائم را عن مضامين قصائده  واسم  لواح كان داال معب  عند ج

الهجرة ( جاء شعره صورة عاكسة  ، الوطن ، مواضيع  قصائده عن ثالوث ) الحبال تخرج  

 .له ولحياته

 

 

Résumé : 

Nous concluons de cette recherche que l’étude sémiologique se concerne 

de tout ce qu’enclot le texte, comme son titre, qui est la création linguistique par 

laquelle le lecteur se connecte avec le texte, et le chercheur sémiologique 

l’analyse en vue de l’induire visuellement, linguistiquement, horizontalement, et 

verticalement. Le titre chez Djalouah est très explicite et expressif au contenu de 

ses poèmes. Le poète est rebelle, révolutionnaire, et pessimiste, dont  lʹ amour , la 

patrie, l’immigration font le noyau de sa poésie qui reflète sa personne et sa vie.  

 


