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  :الشكر والعرفان

  :الحمد هللا و الصالة و السالم على أشرف المرسلین محمد صلى اهللا علیه وسلم وبعد

الحمد هللا الذي و هبنا نعمة العقل والشكر له على فضله و كرمه، الذي أنعم علینا بالعلم و 

» آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َیْرَفِع اللَُّه الَِّذیَن    «:جعله في خدمة الناس، وهو القائل

وُح ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوِتیُتم مَِّن  «:، وقال كذلك11المجادلة  وِح  ُقِل الرُّ َوَیْسَأُلوَنَك َعِن الرُّ

  .85اإلسراء »اْلِعْلِم ِإالَّ َقِلیًال 

ي شهیرة على إشرافها لي في هذه أتقدم بالشكر واالمتنان إلى أستاذتي المشرفة زرناج

المذكرة ، لها مني أسمى آیات الشكر والتقدیر واالحترام لما قدمته لي من نصائح وٕارشادات 

  .وكذلك إمدادي بالمراجع القیمة

كما أتقدم بالشكر إلى كل أساتذة قسم األدب العربي، وٕالى كل العاملین بمكتبة كلیة 

  .ل في إخراج هذا البحث إلى النوراآلداب واللغات، وٕالى كل من له الفض

  لكل هؤالء ألف شكر



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  



  مقدمة
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شهدت الدراسات واألبحاث السردیة في السنوات األخیرة اهتماما كبیرا بالعتبات       

النصیة، أو العنوان بصفة عامة، حیث سعت هذه األبحاث إلى االهتمام بالنص الموازي 

سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، إذ یعد العنوان أول وماله من عالقة جدلیة مع النص 

هذه العتبات، فهو بطاقة هویة النص، ومن خالله نتعرف على مضمون الروایة، ولذلك 

فاألدیب مطالب بحسن اختیار العنوان، وهذا االختیار یحیلنا إلى أن تحدید العنوان لیس من 

في بعض  ألدیب في اختیاره، إذ نجدهقبیل الصدفة، بل له خلفیات معینة یسند إلیها ا

یتعدى الكلمة الواحدة ویعبر عن النص، وهذا التعبیر یأخذ أشكاال وتراكیبا وصورا  األحیان

  .متباینة، وهذا التباین واالختالف في العناوین یحث في النفس فضوال لدراستها سیمیائیا

بوابة "سیمیاء روایة ومن الدراسات التي أثارت فینا حب االطالع والبحث في مجال ال

إذ أن الروایة الجزائریة المعاصرة لم تجد أید كافیة لتأخذ بها في . 'آلسیا جبار" الذكریات

ولم تأخذ حقها في كامل الدراسات العربیة رغم أهمیتها، فالعنوان في الروایة  النقدمجال 

ك االنطباع یكتسي أهمیة كبرى، فمن خالله یرسم المتلقي انطباعا أولیا عن النص، وذل

یتوغل في القراءة حتى نستنتج أن للعنوان بنیة لها داللتها الخاصة تحتاج من القارئ أن 

  .یسقطها على النص أو المتن الروائي خاصة

  :ومن هنا یطرح البحث إشكاالت نحاول اإلجابة عنها وهي

  كیف تبني آسیا جبار عناوینها؟ -

  الفرعیة؟ هل توجد عالقة بین العنوان الرئیسي و العناوین -

  ما طبیعة العالقة التي تربط العنوان بالمتن الروائي؟ -

 بوابة الذكریات؟"الكاتبة آسیا جبار في روایة  اوینما سر جمالیة عن -

وتتجلى أهمیة الموضوع في دراسة روایة جدیرة باكتشاف داللتها وهي بوابة الذكریات للكاتبة 

  .الجزائریة آسیا جبار

  :وع ولعل سبب اختیار هذا الموض

یرجع إلى رواج المنهج السیمیائي في الساحة األدبیة والرغبة في اكتشاف آلیاته و تطبیقها  -

على روایة بوابة الذكریات آلسیا جبار التي كانت محل هذه الدراسة، واكتشاف دالالتها من 

  .خالل المنهج المطبق

  .عاصرةیرجع إلى مدى  حداثة العنونة وارتباطها بالروایة الجزائریة الم -



  مقدمة

 

 
 ب 

آلسیا جبار، " بوابة الذكریات"وتهدف هذه الدراسة إلى تفعیل دور العنوان في روایة 

علم 'ولحسن سیر هذه الدراسة اعتمدنا في بحثنا على المنهج السیمیائي على اعتبار أن 

  .ینبثق من الدراسة السیمیولوجیة'  العنونة

  : ك على النحو اآلتيمقدمة وفصلین وخاتمة وملحق وذل: وعلیه توزع البحث على

تطرقنا في الفصل األول إلى مفهوم السیمیائیة  لغة واصطالحا، وأصولها وقواعدها، 

، وٕالى ماهیة العنوان لغة )Pierce(، وبیرس )Du Saussure(دي سوسیر عند كل من

واصطالحا، وأشرنا ألهمیته و أنواعه ووظائفه،وفي ختام الفصل أشرنا إلى شعریة العنوان 

  .والتلقي

، درسنا 'الذكریاتبوابة 'وفي الفصل الثاني كانت تجلیات سیمیائیة العنوان في روایة 

  :فیه البنیات التي أسست علیها العنونة في الروایة

  .إلبراز جمالیات غالف الروایة: البنیة األیقونیة -1

تطرقنا فیها إلى تعریف علم األصوات، وصنفت إلى احتكاكیة : البنیة الصوتیة -2

  .جاریة، ثم إعطاء داللتها في الروایةوانف

حددنا فیها تعریفا لعلم الصرف لغة واصطالحا،وحصرنا أقسام البنیة : البنیة الصرفیة -3

  .الصرفیة على مساحة المدونة

قمنا فیها بتعریف علم النحو والتركیب، وحددنا أنماط الجملة النحویة : البنیة النحویة -4

  .ملة االسمیة وتحدید روایتهاالمطبقة على الروایة و هي الج

تطرقنا فیها إلى تعریف علم الداللة، وٕالى نظریة الحقول الداللیة : البنیة الداللیة -5

  .المسیطرة على الروایة

وأخیرا الخاتمة التي ذكرنا فیها أهم النتائج والمالحظات التي خرجنا بها من هذه 

  .یة آسیا جبارالدراسة، ثم خصصنا ملحقا للتعریف بالكاتبة الجزائر 

علم العنونة دراسة تطبیقیة لعبد : وقد اعتمدنا على جملة من المصادر والمراجع أهمها

القادر رحیم، سیمیوطیقا االتصال األدبي لمحمد فكري الجزار، سیمیاء العنوان لبسام قطوس، 

  .ومعجم السیمیائیات لفیصل األحمر

الوقت وغیاب بعض المراجع  أما الصعوبات التي واجهتنا في البحث تتمثل في ضیق

  .األساسیة في هذا الموضوع



  مقدمة

 

 
 ج 

وفي األخیر نرفع بآیات الشكر والعرفان هللا عز وجل لتوفیقه لنا لمشوارنا هذا، ثم إلى 

على كل المساعدات والتسهیالت التي قدمتها لنا أثناء " زرناجي شهیرة"أستاذتي المشرفة 

ا الصائبة وتواضعها المعهود فكانت نعم إعداد هذا البحث، بنصائحها السدیدة، وٕارشاداته

  .العون ونعم السند

 .وفي األخیر نتمنى أننا قد وفقنا في هذا البحث ولو بالقلیل وشكرا



 

 

  

  السیمیاء والعنوان: الفصل األول

  مفهوم السیمیاء: أوال

  لغة  - أ

  اصطالحا  -  ب

  السمیولوجیا عند  دي سوسیر-

  السیمیولوجیا عند بیرس -

  مفهوم العنوان: ثانیا

  لغة  -أ

  اصطالحا-ب

  أهمیة العنوان :ثالثا

  أنواع العنوان: رابعا

  وظائف العنوان: خامسا

  شعریة العنوان: سادسا

  العنوان والتلقي : سابعا
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كنا في الطفولة نلمح الظاهرة السیمیائیة في الحیاة الیومیة، فیتولد لدینا إحساس 

تفسیرها، وهذا ما یسمى عند دي بإشكالیة اإلشارات اللغویة، دون أن نستطیع فهمها أو 

سوسیر اعتباطیة العالمة اللغویة فالرابط بین الدال والمدلول رابط اعتباطي، فجاءت 

  .1السیمیاء كعلم یعطي لهذه العالمات مدلوالت عدیدة

فقبل التطرق إلى نشأة السیمیاء على وجه عام، البد من تحدید المفهوم اللغوي 

  .واالصطالحي لهذا المصطلح

  مفهوم السیمیائیة: أوال

 :لغة -أ

نجد مصطلح السیمیاء في القرآن الكریم قد احتلت مواقع عدیدة، منه قوله سبحانه و 

﴿ یعرف المجرمون :، وقوله أیضا2﴿سیماهم في وجوههم من أثر السجود﴾:تعالى

ألعراف رجاال  ﴿ ونادى أصحابا:، وكذلك قوله تعالى3بسیماهم فیؤخذ بالنواصي واألقدام﴾

  4ونهم بسیماهم﴾یعرف

فاآلیة األولى جاءت بمعنى أن المؤمن عالمة التقوى واإلیمان بادیة على 

وجهه،وعكس ذلك في اآلیة التي تلیها من سورة الرحمان أن المجرمون عالمة الكفر 

ظاهرة على وجوههم، ثم تلیها آیة من سورة األعراف، فاألعراف تكاثفت أعمالهم فقصرت 

قصرت بهم سیئاتهم عن النار فجعلوا على األعراف یعرفون  بهم حسناتهم عن الجنة و

 .الناس بسیماهم

: أما في معجم لسان العرب البن منظور ورد مفهوم مادة وسم على النحو اآلتي

، َوالَجْمُع ُوُسومٌ : َوَسمَ    .الَوْسُم، َأَثُر الَكيِّ

  :َأْنَشَد َثْعَلبُ 

ِریمِ    َظلَّْت َتُلوُذ َأْمُس ِبالصَّ

                                      
دار مجد  ،ترجمة رشید بن مالك ،الدین المناصرة زتقدیم ع،  التاریخو  ،القواعدل،األصو  ،السیمیائیة: ان اینو وآخرون1 

  .23ص ،1،2008ط ،األردن, عمان ،التوزیعو  الوي للنشر

  .27اآلیة  ،سورة الفتح2 

  .41اآلیة  ،سورة الرحمان3 

  .48اآلیة  ،سورة األعراف 4 



 السیمیاء والعنوان:                                                       ولالفصل األ 

 

 
7 

ومِ َوَصْلَیا   ُن َكَسَیاِل الرُّ

  ِإَلى َمْوُضوِع الُوُسومِ 

ِإنَُّه َكاَن َیِسُم ِاِبَل : ، َوِفي الَحِدیثِ ...َوَقْد َوَسَمُه َوْسًما َوِسَمًة، ِإْذ َأَثَر ِفیِه َبْسَمٌة َوَكيٌّ (...) 

، َواتََّسَم الرَُّجُل ِإْذ َجَعَل لِ  َدَقِة، َأْي ُیَعلُِّم َعَلْیَها ِبالَكيِّ َنْفِسِه ِسَمًة ُیْعَرُف ِبَها، َوالسَِّمُة الصَّ

  .َوالِوَسامُ 

َما ُوِسَم ِبِه الَبِعیُر، َوالَمْیَسَرُة، الِمْكَواُة َأْو َأيَّ َشْيٍء الِذي ُیوَسُم ِبِه الدََّواُب، َوالَجْمُع َمَواِسٌم 

  .1ِسُم ِبَها، َواْسٌم ِألََثِر الَوْسمِ الَمْیَسُم اْسٌم ِلْآلَلِة الِتي ُیو : َقاَل اْبُن َبِري(...) َوَمَیاِسٌم 

الَوْسُم َوالَوْسَمُة الَواِحَدةُ، : أما في معجم العین فقد جاء مفهوم السیمیاء بالمعنى التالي -

 َشَجَرٌة َوَرُقَها ِخَضاٌب، َوالَوْسُم َأَثُر َوَكٌي، َوَبْعٌر َمْوُسوْم، ُوِسَم ِبِسَمٍة ُیْعَرُف ِبَها َمْن َقَطَع ُأُذنٌ 

، َوالَمْیَسُم الِمْكَواُة، َأْو الشَّْيُء الِذي ُیوَسَم ِبِسَماِت الدََّوابِ   .َأْو َكيٌّ

، َأْي َرَأْیتُ   ِفیِه َوُفَالُن َمْوُسوٌم ِبالَخْیِر َأْو الشَّرَّ َأْي َعَلْیِه َعَالَمُتُه، َوَتَوسَّْمُت ِفیِه الَخْیُر َوالشَّرُّ

  .2َأَثًرا

  :ب اصطالحا 

تعني علم اإلشارات أو علم الدالالت، وذلك انطالقا من ) Semiologie(السیمیاء 

، على أن كل شيء حولنا في حالة grimaseالخلفیة االبستیمولوجیة الدالة حسب تعبیر 

بث غیر منقطع لإلشارات، فالمعاني لصیقة لكل شيء، وهي عالقة بكل الموجودات حیها 

نحن المتلقین سوى إبداء النیة في التلقي لكي  و جامدها، عاقلها و غیر عاقلها، وما علینا

  .3یشرع العقل في عملیة معقدة مفادها تفكیك الشبكات اإلشاریة للمعاني المحیطة بنا

والسیمیاء على العموم هي دراسة اإلشارات، أوهي علم أنظمة العالمات وكأنها 

أنظمة العالمات، بزیادة لفظة أنظمة تمیز بین میدانین اثنین هما علم العالمات وعلم 

  .4یصلح أحدهما أن یكون شامال، واآلخر أن یكون فرعا

                                      
 .6/442،]م,س,و[مادة  ،1991 ،1ط ،لبنان, بیروت ،التوزیعادر للنشر و دار ص ،ب لسان العر: ینظر ابن منظور1 

 ،]م،س،و[مادة  ،1ط ،ٕابراهیم السمرانيهدي المخزومي و م تح ،معجم العین :ديیأحمد الفراه بن لیلخال 2 

 .321ص،7مج

 .8ص ،2010 ،1ط،الجزائر ،الدار العربیة للعلوم ،معجم السیمیائیات: فیصل األحمر3 

 .10ص ،2001 ،1ط،القاهرة ،دار الكتاب الحدیث ،أجوبة في السیمیائیة السردیةو أسئلة : أمینة فزاري4 
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وفي الحقیقة أن هذا المصطلح قوبل بتعاریف عدیدة في األدب العربي، فحجة 

الباحثین األساسیة أن هذا العلم یشمل میادینا واسعة متباینة جدا، بحیث من الخطأ أن 

  .یقها على مختلف المیادیننفرض علیه بصورة قبلیة مفاهیم عامة نحاول تطب

  .1وبالفعل لم یظهر علم یضاهي السیمیاء في الشمولیة والتنوع

ولقد تمت الوالدة الفعلیة للسیمیاء على ید عالم المنطق األمریكي تشارلز سندرس 

ألنه كان أول من حاول تكوین علم مستقل بذاته، غیر أنه ). م1914-م1838(بیرس 

لكي یشهد الظهور الحقیقي ) 1913-م1857(سوسیر البد من انتظار فردیناند دي 

  .2للسیمیاء في شكل العلم الذي نعرفه الیوم
  :السیمیولوجیاعند دي سوسیر

تفسیرا لمفهوم " علم اللغة العام"في الفصل الثالث من كتابه  DuSaussureوذكر 

ألفكار، و اللغة نظام من العالمات التي تعبر عن العدید من ا: "السیمیاء، و ذلك في قوله

یمكن تشبیه هذا النظام بنظام الكتابة، أو األلفباء المستخدمة عند فاقدي السمع و النطق، 

  .3"أوالطقوس الرمزیة أو الصیغ المهذبة أو غیر ذلك من األنظمة

التي ساهمت في تشكیل علم السیمیاء في العالمة  DuSaussureومن أهم أفكار

عملیة التواصل بین أفراد المجتمع و تضم جانبین  ، والعالمة هي وحدة أساسیة فياللغویة

  .الدال و المدلول: هما

ویمكن القول أن مشروع دي سوسیر السیمیولوجي مستمد من دراساته اللغویة التي 

كانت األساس في بلورة أغلب المفاهیم السیمیولوجیة وحتى التفكیكیة وغیرها من المدارس 

لبحث كان دیسوسیر حریصا على تحدید اللسانیات الحدیثة األخرى، وفي هذ المرحلة من ا

  .4العامة، أو باألحرى موضوع اللسانیات العامة

                                      
 ،2003 ،طد ،األردن ،عمان ،التوزیعدار فرحة للنشر و  ،النقدتجاه السیمیولوجي و اإل :عصام خلف اهللا كامل1 

 .18ص

دیوان المطبوعات  ،ترجمة عبد الحمید بورایو) صورة- نص(ولوجیا لسیمیمدخل إلى ا: دلیلة مرسلي و آخرون2 

 .10ص ،1955, دط ،الجزائر ،بن عكنون ،الجامعیة

 ،2008 ،1ط, لبنان ،بیروت ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،هبة طالل تر ئیةأسس السیمیا: بیرسدانیال تشاندلز 3 

  .32ص

 .12ص، عبد الحمید بورایو تر) صورة- نص(الى السیمیولوجیا مدخل : آخروندلیلة مرسلي و 4
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فمفهوم السیمیاء هنا كان منصبا في العالمة اللغویة كونها إشارة تحمل دالالت 

  .مختلفة

 السیمیولوجیا عند بیرس:  

ثل، المم: كانت مبنیة على ثالثیة أساسیة هي" Pierce"أما السیمیائیة عند 

 .الموضوع والمؤول، والقائمة على نظام ریاضي ثالثي

هي العالمة التي تشیرٕالى الموضوع الذي تعبر عنه عبر الطبیعة الذاتیة :األیقونة  -أ 

للعالمة، و تمثل العالقة بین الدال و المدلول فهي عالقة تشابه، كالصور 

 .الفوتوغرافیة، والرسم البیاني

وع الذي تعبر عنه عبر تأثرها الحقیقي به، هو عالمة تشیر إلى الموض: المؤشر  -ب 

ویمثل العالقة بین الدال و المدلول فهي عالقة نسبیة ولها سمات عدیدة منها 

الشاهد و العالمة اإلشاریة، مثل احمرار الوجه داللة على الخجل، والدخان داللة 

 .1على وجود النار

ما یعتمد على  وهو العالمة التي تحیل إلى شيء بفضل قانون غالبا: الرمز  -ج 

التداعي بین أفكار عامة، ویطلق علیه بیرس اسم العادات والقوانین، والعالقة بین 

البیاض داللته على الفرح أو : الدال والمدلول هنا عالقة عرفیة وغیر معللة مثل

الحزن، وتتفرع هذه األشكال الرمزیة إلى فروع متعددة ومتسعة، نمثلها في المخطط 

 :التالي

  

  

                                      
 .32ص ،جمة رشید بن مالكر ت ،التاریخالقواعد و  ،ة االصولیالسیمیائ: آخرونآن اینو و 1



 السیمیاء والعنوان:                                                       ولالفصل األ 

 

 
10 

 1شرح لثالثیة بیرس: 1قممخطط ر 

توسعها وتشعبها، حتى أنها في آخر المطاف تصل " بیرس"وما یالحظ عن تقسیمات    

إلى ستة وستین نوعا من العالمات وأكثرها التقسیم الثالثي، ألنه أكثر جدوى ونفعا في 

  .2مجال السیمیائیات

ة وتنحصر في ومن هنا نكتشف أن السیمیولوجیا عند دي سوسیر هي العالمة اللغوی

وقد . األیقونة، والمؤشر والرمز: الدال والمدلول،أما بیرس فقد جمعها في تقسیم ثالثي

استرد بیرس مكانته العلمیة في مجال السیمیائیة بأمریكا المعاصرة وفي باقي الدول الغربیة 

أیضا، وخصوصا في فرنسا واستفاد منه أصحاب مدرسة باریس السیمیوطیقیة في مفهومه 

  .3السیمیولوجیا لعلم

  :مفهوم العنوان: ثانیا 

یتشكل النص االبداعي الحدیث من معادلة البد منها أولها العنوان وآخرها النص، 

وهو وجه النص مصغرا على : فالنص عبارة عن حمولة مكثفة للمضامین األساسیة للنص

یة تغري صفحة الغالف، لذلك وكان دائما نظاما سیمیائیا له أبعادا داللیة أخرى رمز 

الباحث لتتبع داللته، ومحاولة فك شفراته الرامزة، بغیة الكشف عن المفاهیم النصیة 

  .4المتراكمة داخل الحیز النصي

  :لغة - أ 

  ):َعَننَ (المادة األولى 

َعًنا، واْعَتَنى ِبَمْعَنى َعَرَض ُّ َیعنَّ وِعْنَوانا، َظَهَر َأَماَمَك، َوَعنُّ الشيُء، َیِعُن وَیُعنَّ َعن

  :ْعَتَرَض، ومنه قول الشاعر امرؤ القیسَوا

  َفَعَنى َلَنا ِسْرٌب َكَأن ِنَعاَجُه       َواِالْسُم الِعَنُن َوالِعَنانُ 

                                      
 .56یمیائیات، صمعجم الس: فیصل األحمر1 

 .24ص ،التطبیقسیمیوطیقا بین النظریة و ال ،جمیل حمداوي.د2 

 .58ص ،1987 ،1ط ،الدار البیضاء ،الثقافةدار  ،محاظرات في السیمیولوجیا: ینظر محمد السرغیني3 

 .33ص ،1ط األردن، ،عمان ،التوزیعوزارة الثقافة للنشر و  ،سیمیاء العنوان: بسام قطوس4 
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الُمْعَتِرُضوَن َوَعَنْنُت الِكَتاب : َتْعَتُن ِفي ُكلِّ َكَالِم َأْي َتْعَتِرُض َواِإلْعِتَناُن اِإلْعِتَراُض َوالَعَننُ 

ْي َعَرْضُتُه َلُه َوَصَرْفُتُه ِإَلْیِه، َوَعْن الِكَتاِب َعَنا وَعَنْنُتُه كُعْنَواِنِه وَعَنْنُتُه ِبَمْعَنى َوَأْعَتَنُه ِلَكَذا أَ 

  .َواِحٍد ُمْشَتٌق ِمَن الَمْعَنى

  ): َعَنا(المادة الثانیة 

: وَعَنْوُت الَشْيَء أْخَرْجُتهُ َعَنِت اَألْرُض ِبالَنَباِت وَتْعُنو ُعُنَوا، وُتْعَنى أیضا، وأَعْنَتُه، أْظَهرَتُه، 

َمةِ    :َقاَل ُذو الرِّ

  وَلْم َیْبَق ِبالَخْلَصاِء ِمًما ِعْنُت ِبِه    ِمَن الًرْطِب ِإالَّ َیْبَسَها وَهِجیَرَها

  .1ویقال َعَیْنُت ُفَالًنا َعْیًنا أْي َقَصْدُتُه، وَمْن ُتْعَنى ِبَقْوِلَك أْي َمْنَتْقِصدْ 

  :اصطالحا - ب  

ألدباء والنقاد والمنظرون الى العنوان، وخاصة بعد ظهور المناهج النًصانیة، تنبه ا

أهمیة كبرى للعنوان، باعتباره " Jean kohinجون كوهین"حیث أولت السیمیاء عند 

مصطلحا اجرائیا ناجعا في مقاربة النص األدبي، ومفتاحا أساسیا یتسلح به المحلل للولوج 

  .استنطاقها وتأویلهاإلى أغوار النص العمیقة ، قصد 

وتطلق عادة كلمة عنوان على مجمل الكلمات التي ترد في فاتحة النص، فهو عنوان 

  .2أساسي من عناصر ما حول النص

واستطاع هنري میتران أن یستفید من دراسات لیوهوك، وغیره لیستخلص أن النص 

وجه نشاطه محاط بمواضع خطیة تجلب مباشرة انتباه القارئ، وتساعده على الكشف وت

الذهني في فك الشفرة، وهذه اإلشارة هي في الدرجة األولى مقاطع النص التي تعرض 

العمل األدبي على القارئ، تسمیه، تشرحه وتربطه ثانیا بالعالم، وتتجلى على الغالف 

  .3الخ...الخارجي للكتاب الذي یحمل العنوان واالسم المؤلف ودار النشر 

                                      
 .450ص ،لبنان ،بیروت ،4مج  ،عنا،مادة عنن ،التوزیعدر للنشر و دار صا ،سان العربل: ابن منظور1 

عالم الكتب الحدیث للنشر  ،سیمیائیة الخطاب الشعري في دیوان مقام البوح للشاعر عبد اهللا العشي: شادیة شقروش2 

 .28ص ،2010 ،1،ط عمان األردن ،و التوزیع

المؤسسة الجامعة مجد للنشر و  ،ترجمة الدكتور محمد حمود ، دبیةألمعجم المصطلحات ا: بول أرون و آخرون3 

 .779ص ،2012 ،ط ،ردناأل ،عمان ،التوزیع
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العنوان أنه مجموع من العالمات "Leohekوك لیوه"وعلى هذا األساس یعرف 

التي یمكن أن تحدده، وتدل على محتوى القائم، ...)كلمات، مفردة، جمل(اللسانیة 

فالعنوان یحظى باهتمام بالغ نظرا لكونه یحتل الصدارة دائما، ویبرز متمیزا له شكله 

مضمونه و وحجمه منتصبا في مقدمة الكتاب، وكذلك لكونه أداة تحدد النص وتحدد 

  .1تجلب القارئ إلیه

فمن خالل هذا التعریف نالحظ أن لیوهوك أعطى للعنوان ممیزات عدیدة جعلته 

یكتسب أهمیة كبیرة بالنسبة للنص، ألنه یعبر عن محتواه من خالل ألفاظه وتركیبه، ألن 

هذا الرأي غیر حتمي، ألننا نجد أحیانا بعض العناوین ال تمت بأي صلة لنصوصها، 

  .نا تعتبر غیر مهمةفهي ه

من مظاهر الوصل  العنوانفإنه یرى أن   Jean kohinوٕاذا انتقلنا إلى جون كوهن 

واإلسناد والقواعد، فعنوان الخطاب بمثابة الفكرة العامة وعادة ما تحیل هذه األخیرة إلى 

  .2موضوع الخطاب، أو تقوم بتلخیصه في جملة وجیزة

ة لغویة تعرف بتلك الهویة وتحدد مضمونها وترى بشرى البستاني أن العنوان رسال

  .3الذي یجذب القارئ وتغویه بقراءتها، وهو الظاهر الذي یدل على باطن النص ومحتواه

على معاني عدیدة، من  تحتويفمن خالل هذا التعریف نرى أن للعنوان أبعاد عمیقة 

  .خالل ما یحمله من دالالت التي تنطبق على النص

لعنوان لتجعله في أعلى مراتب االتصال، فهو نظام وقد تسمو التعاریف با

، وحتى أن بناء النص *سیمیوطیقي لنظام العمل، حتى یصل الى حد التشاكل الداللي

    .4یظل معلقا على اكتشاف آلیات هذا التشاكل

                                      
لفكر عن المجلس الوطني مجلة عالم ا ،لى الساق في ما هو الفاریاقعشعریة العنوان الساق : محمد الهادي المطوي1 

 .457ص  ،1999 ل،األو العود  ،28مجلد  ،الكویت اآلداب،للثقافة والفنون و 

 .458ص ،المرجع نفسه2 

  .34ص ،2002 ،1ط ،لبنان, بیروت ،دار الكتاب العربي ،قراءات في الشعر الحدیث: لبستانيبشرى ا3 

و یقصد بالتشاكل الداللي الذي  ،ظهر مصطلح التشاكل عند غریماس باعتباره مصطلحا سیمیائیا: التشاكل الداللي *

  ة التي تصف محتوى النصیكون مرتبطا بالوحدة الداللی

  .15ص ،1998 ،1ط ،مصر ،الهیئة المصریة للكتاب األدبي،العنوان و سیمیوطیقا االتصال : محمد فكري الجزار4 
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  :أهمیة العنوان: ثالثا  

ناجحا في لقد أولت السیمیائیة أهمیة كبیرة للعنوان، وذلك باعتباره مصطلحا إجرائیا 

مقاربة النص األدبي، ونظرا لكونه مفتاحا أساسیا یتسلح به المحلل إلى أغوار النص 

العمیقة، و ذلك بغیة استنطاقها وتأویلها، ولن نبالغ إذا قلنا أن العنوان یعتبر مفتاحا 

  .1إجرائیا في التعامل مع النص

إجابة إال مع نهایة كما تتجلى أهمیة العنوان فیما یثیره من تساؤالت ال نلقى لها 

العمل األدبي، فهو یفتح شهیة القارئ للقراءة أكثر من خالل تراكم عالمات االستفهام في 

  .2ذهنه، فیضطر إلى دخول عالم النص بحثا عن إجابات لتلك التساؤالت 

ومن خالل أهمیة العنوان البارزة أصبح علما قائما بذاته له أصوله وقواعده التي یقوم 

أیة قراءة للنصوص البد أن تنطلق من العنوان الذي یعتبر العنصر الفعال علیها، فإن 

  .للنص

وقد اعتبر السیمیائیون العنوان سؤاال إشكالیا والنص هو اإلجابة على هذا السؤال، 

فالعنوان یعلن على طبیعة النص، وهو أیضا الوسیلة التي تدلنا على طبیعة المنهج الذي 

  .3ثم یعلن عن نوع هذه القراءةنختاره في قراءة النص، ومن 

وتعد دراسة العنوان سواء في الشعر أم في النثر معلما بارزا من معالم المنهج 

السیمیائي، على خلفیة أن العنوان هو هویة النص التي یمكن أن تختزل في معانیه 

ودالالته المختلفة، لیس هذا فحسب بل مرجعیاته وایدلوجیاته و مدى قدرة المبدع على 

تیار المغري و المدهش و الممثل لنصه،لهذا عد العنوان من أهم عناصر النص اخ

  .4الذي یسیج النص ویعبر عن مضمونه) le paratexte(الموازي 

                                      
 .261ص ،التطبیقیمیولوجیا بین النظریة و الس: جمیل حمداوي1 

, 2010 ،سوریا ،دمشق ،1ط ،وزیعالتوین للتألیف والترجمة و دار التك, علم العنونة دراسة تطبیقیة: عبد القادر رحیم2 

  .45ص

كلیة  األدبي،النص اضرات الملتقى الرابع السیمیاء و مح ،اللیل آخرتحلیل سیمیائي لقصیدة رباعیة : حالسة عمار3 

فریل أ ،الجزائر ،بسكرة ،محمد خیضر معةجا ،العربي األدبقسم  ،االجتماعیةو  اإلنسانیةالعلوم و  اآلداب

  .23ص،2002

قراءة في كتاب سیمیاء العنوان لبسام قطوس، محاضرات الملتقى الوطني الثاني للسیمیاء :بودربالة الدكتورالطیب4

 .23،ص2002،أفریل والنص األدبي،جامعة محمد خیضر بسكرة
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  .4فأول عتبة للباحث السیمیولیجي هو استنطاق العنوان، واستقراءه بصریا ولسانیا

معاصرون لدراسة ولعـلى القارئ یدرك مقدار األهمیة التي یولیها الباحثون ال

العناوین، وخاصة عندما ظهرت بحوث و دراسات لسانیة وسیمیائیة عدیدة في اآلونة 

  .1األخیرة، وذلك بغیة دراسة العنوان و تحلیله من نواحیه التركیبیة و الداللیة و التداولیة

ومن خالل ما سبق فالعنوان یبقى عالمة سیمیائیة مشبعة بدالالت عدیدة، فهو  

  .النص و یثبته و یؤكدهالذي یصف 

النثري و الشعري، : ومن ناحیة أخرى فهو یعتبر نواة أو مركزا للنص األدبي بنوعیه

فهو دال اشاري یوحي إلى قصدیة الباحث وأهدافه اإلیدیولوجیة والفنیة، وتوضیح األفكار 

  .المبهمة و الغامضة

  :أنواع العنوان:رابعا  

عندها متلقي النص النص األدبي، إذ یتضح یعد العنوان العتبة األولى التي یقف 

المعنى من خالله، فهو أكبر عون له في كشف المعنى وٕادراكه، وللعنوان أنواع تتعدد 

  : وهي 2.بتعدد النصوص ووظائفها

 ):le titre principale( العنوان الحقیقي -1   

ان وهو ما یحتل واجهة الكتاب، ویبرز صاحبه لمواجهة المتلقي، ویسمى العنو 

الحقیقي أو األساسي أو األصلي، ویعتبر بطاقة تعریف تمنح النص هویته فتمیزه عن 

لذلك یجد الكاتب صعوبة في صیاغته، ونضرب مثاال على ذلك بعنواني، . 3غیره

لطه حسین، فكالهما عنوان حقیقي لهذین الكتابین، و " أحادیث"البن خلدون، و"المقدمة"

لمؤلفات بل قد یكون في مجلة أو جریدة ألنه أداة إبراز ال یقتصر العنوان الحقیقي على ا

   4.للخبر

                                      
 .262ص ،التطبیقمیولوجیا بین النظریة و السی: جمیل حمداوي.د1 

 األدبمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر في  ،سیمیائیة العنوان في شعر مصطفى الغماري: عبد القادر رحیم2 

 ،2004/2005 اإلنسانیة،العلوم واللغات و اآلداب كلیة  ،بسكرة ،محمد خیضر معةجا ،صالح نجیب إشراف ،الجزائري

  .15ص

 .31ص ،علم العنونة: عبد القادر رحیم3 

 .31ص ،هللا العشيسیمیائیة الخطاب الشعریي دیوان مقام البوح للشاعر عبد ا: شادیة شقروش- د4
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 ):faux titre(العنوان المزیف- 2 

ویأتي مباشرة بعد العنوان الحقیقي، وهو اختصار له ووظیفته تأكید و تعزیز العنوان 

الحقیقي، ویأتي غالبا بین الغالف والصفحة الداخلیة، وال حاجة للتمثیل فهو مجرد تردید 

 .1وان األساسي، وهو موجود في كل الكتب، مثل كتاب الخصائص البن جنيللعن

 ):sous titre(العنوان الفرعي-3

یتسلسل عن العنوان الحقیقي، و یأتي بعده لتكملة المعنى، وغالبا ما یكون عنوان 

لفقرات أو مواضیع أو تعریفات داخل الكتاب وینعته بعض العلماء بالثاني أو الثانوي، 

العنوان الحقیقي، وفي حالة حضور العنوان الفرعي یؤدي على األرجح وظیفة مقارنة ب

تأویلیه للعنوان الرئیسي، فضال عن أدائه لوظیفة إعالمیة تخص مضمون النص أیضا، و 

، و مثال على هذا ]أو[تتحقق عالمة الربط بین العنوان و العنوان الفرعي بأداة العطف 

فهذه "ولیمة ألعشاب البحر أو نشید الموت"ر حیدر النوع من العنوان نذكر روایة حید

والعنوان " ولیمة ألعشاب البحر"البنیة تقوم على التماثل الداللي بین العنوان الرئیسي 

 .2"نشید الموت"الفرعي 

 :العنوان النوعي-4

هو الذي یحدد جنس العمل األدبي بمجموعة من التوظیفات النقدیة التي تندرج 

ولذلك یفضل . 3الخ...شعر، روایة، نقد وقصة قصیرة، رحلة: لضمن نظریة األدب مث

الباحث محمد الهادي المطوي تسمیة هذا العنوان بالعنوان الشكلي، ذلك أن الجنس 

الكتابي أو الخطابي یبنى و یتبلور في المسار التاریخي، وبالتالي یستدعي كفاءات 

لنص وجنسه عن باقي األجناس معرفیة محددة، ومثال على هذا العنوان الذي یمیز نوع ا

ندرك مباشرة أن هذا العنوان ینتمي إلي أدب المالحم، أو نقول " ملحمة هومیروس: "نذكر

                                      
 .51ص :المرجع السابق1 

التوزیع و و  للتألیفدار التكوین  ،في شؤون العتبة النصیة تأویلیةفي نظریة العنوان مغامرة : لد حسین حسیناخ-د2 

  .79ص ،2007 ،دط دمشق ،النشرالترجمة و 

 .267ص ،التطبیقیمیولوجیا بین النظریة و الس: جمیل حمداوي-د3 
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فجنس العمل هنا مسرحیة، فهذه العناوین تحیلنا مباشرة على الموضوع " اودیب"مسرحیة 

  1.والنوع

  ):les fonctions du titre(وظائف العنوان: خامسا  

نصوص في معظمها على تحدید العالقة بین المرسل والمرسل إلیه ترتكز تحالیل ال

أربع " Seuilsعتبات "في كتابه " Gerard Genetteجیرار جینت "والرسالة، وقد حدد 

وظائف للعنوان تمیزه عن باقي أشكال الخطاب األخرى، وقد تظاف لها بعض الوظائف 

  : ، وهذه الوظائف هي2التي لم یذكر جینت

 ):la fonction de designation( تعیینیةالوظیفة ال-1

وتسمى أیضا وظیفة التسمیة، تسمیة و تعیین النص المعنون، و لكن دون انفصالها 

، وتعد أكثر الوظائف شیوعا وانتشارا، بل ال یكاد یخلو منها اي 3عن الوظائف األخرى

ظات تفرق عنوان فهذه الوظیفة تشترك فیها األسامي أجمع وتصبح بمقتضاها مجرد ملفو 

 .4بین المؤلفات واألعمال الفنیة، لهذا كانت أولى الوظائف وأشهرها

  ):la fonction dexriptive( الوظیفة الوصفیة-2

وهي وظیفة براجماتیة  metalinguistiqueوتسمى أیضا الوظیفة اللغویة الواصفة 

لها محظة، إذ یسعى العنوان عبرها إلى تحقیق أكبر مردودیة ممكنة، وهو ما یجع

 . 5المسؤولة عن االنتقادات الموجهة للعنوان

غیر أن هذه الوظیفة لها جانبا ایجابیا وهو حریة المرسل في أن یجعلها مختلطة أو 

مبهمة حسب اختیاره للعالمات الحاملة لهذه الوصفیة الجزئیة المختارة دائما، ویؤكد جیرار 

  .6یمكن االستغناء عنهاجینت أنها وظیفة مهمة جدا في العملیة التواصلیة وال 

                                      
 .33ص ،یمیائیة الخطاب الشعري في مقام البوح للشاعر عبد اهللا العشيس: شادیة شقروش-د1 

 .52ص ،علم العنونة: عبد القادر2 

 ،التوزیعدار مجد الوي للنشر و  ،جمالیات العنوان مقاربة في خطاب محمود درویش الشعري: جاسم محمد جاسم3 

 .98ص ،2012 ،1ط األردن، ،عمان

 .50ص, سیمیاء العنوان: قطوس بسام4

 .75ص ،2008 ،1ط ،الجزائر ،منشورات االختالف ،المناص إلىعتبات جیرار جینت من النص : عبد الحق بلعابد5

 .56ص ،علم العنونة: عبد القادر رحیم6 
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  :اإلهدائیة الوظیفة-3

تعد ظاهرة اإلهداء ظاهرة قدیمة جدا، عرفها األدباء والنقاد، وتناولها ضمن آلیات 

، ومن ثم تحدید أبعاده، ولقد وجد الباحثون العدید من ) عتبات النص(النص الموازي 

ؤكد أن الوظیفة النصوص واألعمال الشعریة المقترنة باهداءات خاصة وعامة، مما ی

  .1اإلهدائیة وظیفة خاصة

، )القارئ(وتبقى المهمة األساسیة لهذه الوظیفة هي الربط بین المرسل والمرسل إلیه 

  .لتمریر هذا العمل اإلبداعي، وقبوله من طرف النقاد و القراء

  ):la fonction de ductive(الوظیفة االغرائیة  - 4 

طبیعة استهالكیة، ومن هذا الجانب انطلق وتسمى الوظیفة اإلشهاریة، وهي ذات 

هنري فورني في حدیثه عن صعوبة تسمیة النص هذه المهمة المزدوجة التي یؤدیها أي 

فالعنوان یقوي القارئ بواسطة میزة الغموض، لكن جعل العنوان غامضا ال . 2عنوان كان

ئ بواسطة موضوع ألن العنوان یمكن أن یغري القار . یعد الطریقة الوحیدة إلغواء القارئ

یحویه، أو بواسطة استخدام حیلة نحویة، كتلك العناوین المبینة على شكل جملة تلح على 

  .3القارئ بان یكملها

  : وتدور هذه الوظائف حول محورین

محور التسمیة بمختلف أنواعها وفروعها، وهي بمثابة البنیة السطحیة، ویكون   -أ 

  .ن مراوغة أو تكثیف دالليالعنوان فیها كفكرة عامة حیث یطرح نفسه دو 

محور اإلغراء بمختلف درجاته وأصنافه ویمكن أن نستخلص من خالله البنى  -ب  

  .4العمیقة، ویدفع القارئ إلى أن یكتشف أبعاده الجمالیة ومنطلقاته اإلیدیولوجیة

  .وعلى هذا األساس یكون العنوان تجمیع مكثف لدالالت النص كونه شدید االرتباط به

                                      
 .65ص: السابق المرجع1 

 .52ص،سیمیاء العنوان: بسام قطوس2 

 األدبمقدمة لنیل شهادة الماجیستیر في  مذكرة, سیمیائة العنوان في دیوان سنابل النیل لهدى میقاتي: رضا عامر3 

 ،بسكرة ،جامعة محمد خیضر اإلنسانیة،جتماعیة و اإل ومالعلو  اآلدابكلیة , احمد جاب اهللا إشراف ،المعاصرالحدیث و 

  .34ص ،2006/2007

 .34ص ،سیمیائیة الخطاب الشعري في دیوان مقام البوح لعبد اهللا العشي: شادیة شقروش4 
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  :عریة العنوانش: سادسا

یرى بسام قطوس أن شعریة العنوان هي شعریة بدت موازیة لشعریة النص، وذلك 

، حین تطغى داللته على مجمل النص، 1أن للعنوان في تجسید شعریة النص وتكثیفها

فیصبح النص، مدینا للعنوان بهذه الشعریة، وهنا قد یصبح أكثر شعریة من عمله، فیلجأ 

وهنا یخرج .الشعریة في النص إلى االتكاء على العنوان الستنباطهاالباحث عند تنقیبه عن 

العنوان من دائرة العقل و المنطق إلى حیز الشعریة ألن العنوان یبقى جزء من العمل 

  .2الشعري نفسه

كما یمیل بعض النقاد إلى أن العنوان ینطوي على قدر من الشعریة، فعلى الباحث 

فالعنوان إذا یحمل من الشعریة ما یجعله نصا مستقال أن یجد شعریة العنوان قبل نصه، 

  .3بذاته كما یحمل إضافة إلى معانیه الذاتیة ودالالته النص الذي یعنونه

  :العنوان والتلقي:سابعا 

یمتلك عنوان النص مكانة مرموقة في العمل اإلبداعي، فهو بمثابة هویة النص، و 

ه وبین مئات النصوص التي تنسب لعالم الدال على وجوده وكینونته فهو الذي یفرق بین

فالعنوان یدخل في نظریة القراءة والتلقي التي تعد مبدأ ممیزا . 4الجنس األدبي الواحد

یعطي للمتلقي الدور الفعال في العملیة التواصلیة، أي انتقال الرسالة من المرسل إلى 

  .5المرسل إلیه أو من المؤلف إلى القارئ

  :التواصلیة في المسار اآلتيویمكن التمثیل للعملیة 

  ).Destinateur(مرسل إلیه >--)Message(رسالة  >--) Destinateurs(المرسل 

مكانه یفعل ضغوط ) الرسالة(وینتقل إلى شكل أخر یغیر المرسل إلیه ویحل النص 

  :التلقي لیصبح المسار كاآلتي

                                      
 .57ص ،اء العنوانسیمی: بسام قطوس1 

 .46ص األدبي،العنوان و سیمیوطیقا االتصال : محمد فكري الجزار2 

 .86ص ،علم العنونة: القادر رحیمعبد 3 

 ،منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین ،و الثقافة و الفكر األدبمقاربات في  اإلشارات ،شریط أحمدشریط : ینظر4

 .103ص ،2009 ،1ط،الجزائر

  .116ص ،2006 ،1ط ،المغرب،الدار البیضاء ،الشرق إفریقیا ،مناهج النقد المعاصر: لصالح فض: ینظر 5 
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  . destinateur(1(المرسل إلیه  >--) النص)(message(رسالة 

كان المتلقي یشكل أهم العناصر في العملیة التواصلیة وخاصة األعمال وٕاذا 

األدبیة، وكان العنوان بوصفه ظاهرة تداولیة مقدمة أساسا للمتلقي، ویحمل وظائفا عدیدة 

تعمل مجتمعة على جذب المتلقي و إغوائه القتناء الكتاب كما أنه قد یشكل حالة صد 

  :لعالقة إلى الشكل اآلتيونفور ومنع، وفي هذه الحالة تتحول ا

  2المتلقي >---المتلقي  إلى   العنوان   >---النص 

  .العنوان والمتلقي والنص: 1مخطط رقم 

  :و لكي یتم إلغاء النص مطلقا یتحول إلى الشكل اآلتي

  
  3عالقة العنوان بالمتلقي في غیاب النص: 2المخطط رقم 

ذي یعطي استجابة للمتلقي، ألن وفي هذه الحالة یكون النص رهن إشارة العنوان ال

  .4فاعلیة المتلقي ستنصب على العنوان

من خالل الخطاطة السابقة نجد العنوان في العملیة التواصلیة یتمحور بین المتلقي 

والنص، إذ نجد أن العنوان وضع أساسا من اجل إغواء المتلقي وجذبه إلیه، وتبرز هنا 

لة للولوج إلى النص، فانه بهذا العمل یكون أهمیة النص بالنسبة للمتلقي باتخاذه وسی

  .5مزودا بأحد مفاتیح الشفرات البارزة

ویكون العنوان قد أثر في المتلقي بشكل معین، وجعله یلجا إلى علم النص، ومن هنا 

تتضح أهمیة المتلقي أثناء عملیة تحلیل العنوان، فهو یمثل العنصر الفعال في العملیة 

.التحلیلیة

                                      
 .89ص ،علم العنونة: عبد القادر رحیم: ینظر1 

النص لملتقى الوطني الثاني السیمیاء و محاضرات اقراءة في كتاب سیمیاء العنوان لبسام قطوس، : الطیب بودربالة2 

 .29ص ،2002ریل فأ 16-15 ،منشورات الجامعة األدبي

 .10ص األدبي،سیمیوطیقا االتصال العنوان و : محمد فكري الجزار: ظرین3 

 .90ص ،علم العنونة: عبد القادر رحیم: ینظر4 

 .91ص ،المرجع نفسه5 



 

 

  

  

  

  تجلیات سیمیائیة العنوان في روایة بوابة الذكریات: ثانيالفصل ال

 دراسة البنیة األیقونیة: أوال

  األیقونة-1

 الغالف       -2          

  الصورة -أ        

  اللون - ب

  العنوان -ج

  اسم المؤلف - د

  التجنیس -و

  دراسة البنیة الصوتیة: ثانیا           

  األصوات االحتكاكیة   - أ

  فجاریةاألصوات االن - ب

  دراسة البنیة الصرفیة: ثالثا

  اسم الفاعل-أ

  اسم المفعول- ب

  ظرف الزمان -ج

  دراسة البنیة التركیبیة: رابعا

  الجملة االسمیة-

  دراسة البنیة الداللیة: خامسا 
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  :یقونیةدراسة البنیة األ .1

بالعنوان وفق عالقة تكامیلیة، حیث أن النص األدبي یتشكل من  األدبيیرتبط النص 

النص والعنوان، فهو مختصر : داللة واحدة، لكن بشكل مختلف، وهما إلىیشیران  نصین

  .متناهیة، أما النص فیختلف عنه من حیث طولهاللالیحاءات ااومكثف بالدالالت و 

یتضمن أبعادا داللیة رمزیة تغري الباحث أو المتلقي لتتبع  األدبيالعمل  أنونجد 

، وهذه األبعاد قد یحملها عنوان العمل أو الغالف من الدالالت ومحاوال فك الشفرات الرامزة

  .1ناحیة اللون والصورة أو الخط الذي كتب به العنوان

مائلة ومثبتة في أعلى   تیبوغرافیةیقونیة من حروف تتكون البنیة األ :Iconاألیقونة -1 

كتاب، اسم ال(األخرى صفحة الغالف، إذ تحتل حیزا نصیا واسعا مقارنة مع عناصر الغالف 

وهذه الوضعیة التي تتمیز بها الغالف تعطي للعنوان ) الخ...اسم دار النشر، عنوان الكتاب

  .2نوعا من البروز والتمیز األیقوني

إنها انعكاس صورة على مرآة أو على صفحة ما، وترك أثر في شيء : وتعرف األیقونة

وتراب  أو أرض محروثة، حینما تمر على ثلج أورمل األقدامآخر، مثل اآلثار التي تتركها 

  .3مبلل، فكان لألیقونة مظهر من مظاهر التطور القائم على الحركة الطبیعیة لألشیاء

تشارلز ساندرس  األمریكيوكما ذكرنا سابقا أن مصطلح األیقونة ظهر عند العالم 

الشيء الذي  إلىورأى أن األیقونة هي عالمة تحیل . بیرس في مفهومه لعلم السیمیولوجیا

بفصل صفة خاصة بها، فقد یكون أي شيء أیقونة ألي شيء آخر سواء  إلیهي یشیر الذ

كان هذا الشيء صفة أو كائنا، فردا أو قانونا، بمجرد أن نشبه األیقونة لهذا الشيء وتستخدم 

  .4عالمة له

                                      
السیمیاء والتأویل، ترجمة سعید الغانمي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، دار فارس للنشر والتوزیع، : روبرت شولز 1

 .242، ص1994، 1مان، األردن، طع
التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي والبنیات الخطابیة التركیب والداللة، دار شركة المدارس للنشر : عبد المجید النوسي 2

  .112، ص2002والتوزیع، الدار البیضاء، المغرب، 
یة في نموذج عبد المالك مرتاض ومحمد الدرس السیمیائي المغاربي، دراسة وصفیة نقدیة إحصائ: موالي علي بوخاتم 3

 .129، ص2005مفتاح، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، د ط، 
سیمیائیة  الصورة مغامرة سیمیائیة في أشهر اإلرسالیات البصریة في العالم، مؤسسة الوراق للنشر : قدور عبد اهللا ثاني 4

  .71، ص2007والتوزیع، عمان، األردن، د ط، 
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فالدالئل األیقونیة ترتكز على مبدأ التشابه بین الدال والمدلول، كالشبه السمعي مثل 

، ویمیز بیرس بین ثالثة 1ت ما، والشبه البصري مثل الرسم والصورة الفوتوغرافیةإنتاج صو 

أنواع من األیقونات هي الصورة، الرسم البیاني، واالستعارة، وكلها تنطوي على جوانب 

رس لألیقونة من النقد فقد اختلف یتتشابه بینها وبین الشيء المشار إلیه، ولم یسلم تصور ب

بالحواس والتي تفضي بها إلى عالقة  إدراكهاحد  إلىز العالمة المادیة معه أمبرتوٕایكو تجاو 

  .2ذهنیة تقوم على الفكر والثقافة

أما بالنسبة للمستوى األیقوني أو ما یسمى البنیة األیقونیة، یهتم هذا األخیر بإظهار دالئل 

لم العا تصمیم الغالف، وكیفیة تشكیل فضاء الحروف، وقد كان السبب في ذلك إصرار

 على النصیة المصاحبة والعتبات المحیطة) Gerard Genette(الفرنسي جیرار جینت 

  .3التي لها دور هام في إقناع المتلقي  وتوجیه تفسیراته

الغالف وما یشتمل علیه من ألوان وصور : كما تعتبر العتبات الحیطة بالنص

واسم المؤلف ودار  الذي نقصد به جنس العمل األدبي روایة أم شعر، مصاحبة والتجنیس

  .الكثیر من الدالالت واإلیحاءات إلىالنشر ومستوى الخط أیقونات عالماتیة تشیر 

وكلها تعمل على تشكیل لوحة فنیة تلفت انتباه المتلقي أو القارئ، وتمارس سلطة 

وانطالقا من هذه البنیة التي تسلط الضوء على العتبات أو  ،اإلغراء واإلغواء والتشویق علیه

یسمى بالنصوص المصاحبة التي تمیز فضاء الروایة كمفاتیح رئیسیة لها دور هام في ما 

  : روایة بوابة الذكریات آلسیا جبار و تتمثل في

                                      
 .72ص ،المرجع نفسه 1
 .72ص ،المرجع نفسه 2
أنموذجا، إشراف عبد الرحمان ) الرجل الذي رأى(إستراتیجیة العنونة في شعر األخضر فلوس مرثیة : نوال آقطي 3

تیبرماسین، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر في األدب الجزائري، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة 

 .02، ص2006/2007مد خیضر، بسكرة، مح
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 :الغالف -2

هو أول شيء یلفت انتباهنا بمجرد رؤیتنا للروایة التي نحن بصدد دراستها، فالغالف 

اكتشاف عالقات النص بغیره  إلىإشاراته العتبة األولى من عتبات النص الهامة، تدخلنا "هو 

  .1"من النصوص المصاحبة له في العناصر التي ذكرناها سابقا

في  أوویرى جیرار جینت تصدر الكتاب العمل، كاقتباس یتموقع على مقدمة الكتاب 

جزء منه، و یعد هذا التصدیر كمقدمة للنص، والكتابة العامة ذو قیمة تداولیة واضحة 

ها القراءة، فیقلب الحوار الناشئ بین القارئ والكتاب، فالتصدیر بذلك یمكن أن بطریقة تسنن ب

  .2یكون أیقونیا كالتصدیر بالرسوم و النقوش

، أولها وٕایحاءاتوغالف الروایة یتضمن أربع وحدات رئیسیة تحمل عدة إشارات 

لغالف، ثم الصورة وهي البحر والبواخر والسفن البحریة، واأللوان المتعددة التي میزت ا

  .العنوان الذي یعد وحدة كبرى تستقل بذاتها دون أن ننسى اسم الروایة المدون أسفل الغالف

وتجتمع هذه النقاط إلنشاء أیقونات عالماتیة تشارك هي أیضا في تولید الدالالت، 

  .فتلتقي لتشكل لوحة جمالیة

 :الصورة -  أ

على  أوق الذي نراه في الماء ویعرفها أفالطون بأنها تلك الظالل، أضف إلیها البری

، و تعد الصورة مركزا 3، و كل نموذج من هذا الجنستضيءالتي تلمع أو  األجسامسطوح 

 .4للتواصل اإلنساني، و إنتاج المعنى في الثقافة المعاصرة

                                      
 .127، ص2003، 1الهویة، دار الطلیعة الجدیدة، دمشق، سوریا، طة و في الكتاب اإلبداع: عبد الكریم الجبوري 1
للكتاب، مقارنة سیمیائیة لواجهات المدونات الشعریة لعثمان لوصیف، مجلة كلیة  األمامیةمحاورة الواجهة : عادةسلعلى  2

 .04ص .بسكرة ، جامعة محمد خیضر،6ع االجتماعیة،نسانیة و م اإلب والعلو اداآل
لوطني الرابع الملتقى ا ،سقوط النظام العراقي نموذجا ،صورة السلطة أموطیقا الصورة سلطة الصورة یسیم: أمال منصور 3

  .68ص ،29/11/2006العربي،  األدبمنشورات قسم  ،النص األدبي، جامعة محمد خیضر، بسكرةللسیمیاء و 
مجلة العلوم اإلنسانیة واإلقتصادیة،  ،واإلیحاءقراءة الصورة التشكیلیة، بین الحقیقة : إبراهیم عبد الوهاب: طارق عابدین 4

  .105، ص2001، جامعة السودان، 1ع
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وهي كل تقلید تمثیلي مجسد أو تعبیري بصري، وهي معطى حسي للعضو البصري، 

ره المضيء، و تحمل الصورة رسالتین األولى تقریریة والثانیة أي إدراك مباشر للعالم في مظه

 .1تضمینیة مستمدة من األولى

فعندما یتلقى القارئ روایة بوابة الذكریات تلفت انتباهه صورة البحر والسفن البحریة 

والبواخر التي شغلت مكانا واسعا على غالف الروایة، والداللة األكثر بروزا هي البحر الذي 

الحنین واألمل الذي كانت تحلم به الكاتبة وهي في دیار الغربة، أما السفن فكانت  یدل على

التي دونتها ولم تستطع حبسها بداخلها، والمیناء  وسیلة تسافر بها الكاتبة في سرد ذكریاتها

، رغم اكتسابها للثقافة الغربیة، إلیهایذكر الكاتبة بالعادات والتقالید الجزائریة التي اشتاقت 

ث تجعل من هذا العمل األكثر حمیمیة وذاتیة، و یحمل بعض القیم الجزائریة ببصمة من حی

  .العاطفة الفیاضة، وهي تسرد الحشمة وصفاء النفس لتكون مرآة عاكسة للشعب الجزائري

 :اللون -ب

إن اختیار األلوان الموجودة على الواجهات واألغلفة لیس باألمر الهین، فالفنان یبحث  

یبحث عن التضاد، أو ربما لغایة أخرى تجعل  أخرىق في األلوان وفي حاالت عن التناس

من القارئ یتسرب إلى داخل النص، ألن اللون هنا یحل محل الكتابة، ویمارس التنویم 

المغناطیسي على القارئ لیدفعه إلى القراءة، فنجد اللون یعكس لنا نفسیة وشخصیة الكاتب 

اهم في وجود بعض الدالالت األكثر تأثیرا على خالف ووسطه والبیئة المحیطة به، فیس

  .2أبعادها

فالحیاة من حولنا تزخر بالعدید من األلوان الطبیعیة المتناسقة والمتنوعة، و من أجل 

 .3هذا كان موضوع األلوان واستعمالها محل اهتمام الكثیر من الناس خاصة الشعراء والكتاب

على صورة الغالف، التي لها بصمة خاصة  أللواناونجد أن الكاتبة استحضرت العدید من 

  .في الذكریات التي عاشتها، و كما نعرف أن لكل لون داللته الخاصة

  

  

                                      
 .25سیمیائیة الصورة مغامرة سیمیائیة في أشهر اإلرسالیات البصریة في العالم، ص: قدور عبد اهللا ثاني 1
 .14، ص2002ط،  عمان األردن، د ،دار الحامد للنشر والتوزیع ،اللون وداللته في الشعر :د هزاع الزاهرةاهر محمظ 2
 .13، ص1991، 2عالم الكتب والنشر والتوزیع، القاهرة، ط ،للونااللغة و : حمد مختار عمرأ 3
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  : اللون األزرق: أوال

فهذا اللون ینقلنا إلى عالم من الصفاء والشفافیة، كما یعتبر داال سیمیائیا على الصدق 

اللي إلى اإلخالص والشرف واألمل، والحكمة ورمز للحب والخلود، ویرمز في السیاق الد

  1.وصفاء السریرة عند الفرد

وجاء داال في الروایة على التفاؤل واألمل لدى الكاتبة في استحضار بلدها الجزائر 

  .له، مهما كانت الظروف والصعاب وٕاخالصهاوالرجوع إلیه، بحبها 

  : اللون األحمر:ثانیا 

الثائرة و الحب الشدید، و من جهة  كان هذا اللون حاضر أیضا، فهو لون العواطف

أخرى یدل إلى الدم والصراع والقتل والموت، وهو سبیل إلى التخلص من الذل، والطریق إلى 

  .نیل الكرامة المنشودة

األولى تكمن في أن الجزائر بلد الجهاد والتضحیة، : وجاء داال في الروایة على داللتین

دم الشهداء الذین قتلوا في سبیل استقالل  إلى بلد الملیون ونصف الملیون شهید، فهو رمز

الوطن ونیل الحریة، أما الداللة الثانیة تتمثل في العواطف القویة التي تكنها الكاتبة للجزائر، 

  .إذا توقف القلب عن النبض إالوالحب الخالد الذي ال یفنى 

  : اللون األخضر: ثالثا

عادة على عناصر الطبیعة، كالنبات كان استعمال هذا اللون واضحا وبارزا، فهو یدل 

من جهة، أما من الجهة المعنویة فهو یدل إلى اإلدراك واإلحساس بالعالم  األشجارو 

الخارجي و الداخلي، إال أن أهمیة هذا اللون تبرز من خالل ارتباطه غالبا باألمل والعطاء 

ا یدل على عطائها وكان هذا اللون متمیزا من خالل اسم الكاتبة، فهذ. والجمال والبهجة

الكبیر نحو وطنها، من خالل انتصاره و استقالله، و رجوعه للحیاة من جدید، بعدما كان 

یعاني حالة الذل والهوان، من طرف اإلحتالل الفرنسي، لكن األمل یبقى موجود من أجل 

  . فاإلخضرار رمز لإلنتماء والهویة الجزائریة والنهضة والتحرر، استرجاع كرامته المسلوبة

  

                                      
عمان،  جد الوي للنشر والتوزیع،في تشكیل المعنى، دار م إجرائياللون لعبة سیمیائیة بحث : فاتن عبد الجبار جواد1

 .138، ص2009ط،  األردن، د
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 :العنوان -ج

، فهو یعد عالمة سیمیائیة ذات أبعاد 1یعد العنوان عنصرا من العناصر الموازیة للنص

داللیة مختلفة، واألخرى رمزیة تغري الباحث في تتبع دالالتها المختلفة ومحاوال فك شفراته 

 .2الرامزة

ه إضاءة ویعتبر العنوان في الدرس المعاصر، المدخل الرئیسي للعمارة النصیة، إن

  .بارعة وغامضة باعتباره سؤاال إشكالیا یتكفل النص باإلجابة عنه

فعنوان الروایة هنا شغل مكانا بارزا على واجهة الغالف، فقد جاء جملة اسمیة منمقة و 

وقد كتب بحروف بارزة وواضحة موسومة باللون ، مفخخة داال على أن هناك انفتاح وحركة

  .األحمر في أسفل الغالف

تبر مدخال ضروریا للنص باعتباره تحدیدا التجاه القراءة، ورسما الحتماالت فهو یع

بوابة و ذكریات، فالبوابة تتمیز بحجمها الكبیر، و قد : المعنى، المختصر في لفظین هما

تكون منغلقة أو مفتوحة، وقد فتحت هنا لیتم الولوج إلى الذكریات الخاصة بالكاتبة، فبدایتها 

أما الذكریات فهي المواقف . لة، و نهایتها تنتهي في فترة كهولتهاتبدأ من فترة الطفو 

واألحداث التي یمر بها الفرد في فترة حیاته، وقد وردت هذه اللفظة في عبارات متعددة من 

  :الروایة على اختالف تراكیبها الصرفیة والنحویة، وقد جاء على النحو التالي

  الصفحة  العبارة  الرقم

ة عمرها خمس سنوات أو ست سنوات تطالع ها هي ذكرى طفل  01

  كتابها األول

22  

  24  إنها تتذكر أن أباها كان یطالع فیما بعد جریدته  02

  32  في ذكراي یتعلق األمر دائما بأیام الصیف الطویلة  03

في الواقع، أنا التي أتذكر بعد ذلك بكثیر ال أسعى حقا إلى تدقیق   04

  التواریخ

39  

                                      
 .108التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي للبنیات الخطابیة، ص: عبد المجید نوسي 1
 .172في الكتابة والهویة، ص اإلبداع: عبد الكریم الجبوري: ینظر 2
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صباح الخیر : هو أبي یقول للدركي المنزعج عادت الذكرى، ها  05

  ساخرا

42  

  47  أتذكر جیدا جدة أبیك، هل تعلمین بذلك؟  06

  47  من ذا الذي یتذكر في عالم الیوم ماما سیطرت على تفكیري  07

  47  لم أعد أتذكر أن یقع بالضبط  08

أتذكر األمر فجأة خالل حفل استقبال باریسي في صالونات فندق   09

  ضخم

48  

لقد : الزلت أتذكر أن زمیل أبي تردد ثم أضاف بصوت خافت  10

  أصابت جدتك

51  

في صلب ذكرى هذه المأدبة العائلیة روى أبي حكایة هي   11

  باألحرى بسیطة حتى یقلق زوجته

57  

  61  ركوب الدراجة أتعلمال أتذكر بالضبط أن   12

  62  و مع ذلك سجلت ذكریاتي  13

  66  ليأتذكر الجرح الذي سببته   14

  84  ة والخفیةتأتذكر أحد الطقوس الثاب  15

  86  أتذكر هذه الصور في صلب هذا البلد تحت السقوف السفلى  16

لم أتذكر سوى اآلثار المتالشیة من هذا الزمن المتجمد الغارق   17

  تقریبا

90  

  95  هذا فجأة لم اعد أتذكر  18

خرى في هذه العودة تذكرنا بأ...أود أن أقول لكي یا ابنتي  19

  .في المكان الذي أنا فیه...شقتنا

97  

  100بعد ذلك بكثیر، احتفظت في ذاكرتي من هذا الحدیث الخافت   20
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  بلهجة أبي الحذرة

بعد ذلك بكثیر، بدأت الروایة، أتذكرین طبیب القریة كان طبیب   21

  أسرة بحق

104  

ف حینئذ تذكرت في هذه السن المبكرة، أسابیع قلیلة بعد ذلك، كی  22

  تدهورت صحة األب الصغرى

107  

  114  ؟ وماذا عن أبي في ذكرى هذه األیام الخوالي بالقریة  23

نمت في هذه الغرفة إلى غایة میالد اإلبن األول الذي یستوفي   24

  مبكرا و الذي ال أحتفظ له بأي ذكرى

125  

نالحظ من خالل هذا الجدول أن لفظة ذكریات تكررت أكثر من مرة في تراكیب 

أتذكر، تذكرني، ذاكرتي، تذكري، تذكرت، ذكرى، : ختلفة نذكر على سبیل المثالم

ذكراي، یتذكر، فهذه األلفاظ مهما كانت مختلفة في سیاقها وتركیبها إال أنها تصب 

  .في داللة واحدة وهي الذكریات

 :اسم المؤلف -د

ألنه العالمة  یعد اسم الكاتب من بین العناصر المهمة، فال یمكننا تجاهله أو تجاوزه

الفارقة بین أي كتاب وآخر، فیه تثبت هویة الكتاب لصاحبه ویحقق الملكیةٌ األدبیة والفكریة 

  .1لعمله، دون النظر إلى االسم إذا كان حقیقیا أو مستعارا

 .فأي عمل إبداعي له مؤلف فهذا األخیر بمثابة محرك أساسي له

قي مراعاته والحرص على فاسم المؤلف عنصر مهم وضروري یستوجب على المتل

  .ظهوره في اللوحة التشكیلیة للروایة

وال یمكن أن یخلو أي عمل من اسم صاحبه، كما أنه یتخذ اختیار الموقع المناسب 

للذات المبدعة بعدا داللیا، فوضع االسم في أعلى  الصفحة ال یعطي االنطباع نفسه عند 

  .2وضعه في األسفل

                                      
، 20، 3الثقافي العربي، دار البیضاء، المغرب، ط المركز, بنیة النص السردي من منظور النقد األدبي: حمید لحمیداني 1

 .56ص
 .57ص ،المرجع نفسه2
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دٌون في أسفل " آسیا جبار" ریات أن اسم الكاتبة وما یالحظ في روایة بوابة الذك

الصفحة لیدل على ذاتیة الكاتبة في الروایة وكتب باللون األخضر لیعطي نوع من األمل 

  .والتفاؤل لغد أفضل

 :التجنیس - و

یعتبر التجنیس وحدة هامة ومسلكا أولي للولوج إلى أغوار النص فهو یساعد على 

ئه لتقبل أفق النص، و إن كان هذا التجنیس یفید عملیة استحضار أفق انتظاره، كما یهی

التلقي بتعدیده استراتجیات آلیات التلقي، وربط هذا النص المجنس بالنصوص األخرى، كما 

أن تلقي أي جنس أدبي روائیا كان أو غیر روائیا یتألف من اتفاق معقود : "یبین جیرار جینت

ذا الجنس على وجه التحدید، فالمؤشر الجنسي بین المؤلف والقارئ، والذي یرتبط بنوعیة ه

Indicationgemerique  على ذلك نظام ملحق بالعنوان لهذا یعد نظاما رسمیا لما یرید

نسبته للنص، في هذه الحالة ال یستطیع القارئ تجاهله أو إهمال هذه النسبة وٕان لم یستطع 

والتجنیس جاء في أسفل الروایة . 1"تصدیقها أو إقرارها فهي باقیة كموجه قرائي لهذا العمل

إال أن العمل یعبر عن ذاتیة الروائیة، كما تعد وظیفة المؤشر الجنسي وظیفة إخبار للقارئ، 

وورد التجنیس باللون األحمر دلیل على العاطفة القویة التي تكنها ، أو إعالمه بجنس الكتاب

  .الكاتبة لبلدها الجزائر

  :دراسة البنیة الصوتیة .2

عن أصوات منظمة، والصوت رفیق اإلنسان منذ میالده ودلیل وجوده،  اللغة عبارة

فاألصوات یستعملها الناس من أجل غایة واحدة وهي التواصل والتفاهم، وفق نظام عرفي 

  .2متواضع علیه بین أبناء الجماعة اللغویة

فعلم األصوات علم یدرس أصوات اللغة المنطوقة وهو فرع من علم اللغة، التي یعنى 

  .3انبها المنطوق وبأدق وأصغر الوحدات الداللیة فیهابج

                                      
 .30عتبات جیرار جینت من النص إلى المناص، ص: عبد الحق بلعابد 1
التوزیع، النشر و لغة القرآن الكریم دراسة لسانیة تطبیقیة للجملة في سورة القرآن، دار الهدى للطباعة و : محمد خان: ینظر 2

 .15، ص2004، 1ط عین ملیلة،
، دار المعجمیةوالنحویة و  ،التحلیل اللغوي في ضوء علم الداللة دراسة في الداللة الصوتیة والصرفیة: محمود عكاشة 3

 .13، ص2005 ،1ط النشر والجامعات، القاهرة، مصر،
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ویمكن لإلنسان أن یتعرف على داللة الكلمة من خالل أصواتها، وأي تغییر یلحق 

  .بصوت الكلمة سیؤدي حتما إلى تغییر في الداللة

وأول مراحل التحلیل اللغوي هو المستوى الصوتي، فالوحدة المادة الخام تمثل  اللبنة 

النظام اللغوي، ألنها المادة الخام التي تبني منها الكلمات و العبارات فما اللغة إال األولى في 

  .1سلسة من األصوات المتتابعة أو المجتمعة في وحدات أكبر وفق نظام لغوي معین

وللصوت قیمة تعبیریة على اللفظة التي تحتویه، باعتبار أن الفرد منذ صغره یتلقى 

خطابه الیومي، وال یخرج عنها إال بذلك المقدار الذي تفرضه  أصوات مختلفة، فیلتزمها في

 .2لهجة كل جماعة لغویة

وعلى هذا األساس یمكن القول أن الدراسة الصوتیة، تحتل مكانا مرموقا في المقاربات 

  .النثریة  والشعریة، وصار الصوت جزء من التحلیل اللغوي ألي نص كان

ع غیره من األصوات لیكون الكلمة ویكون والصوت یعتبر أصغر وحدة لفظیة یتحد م

  .3وفق نظام اللغة

حیث یرى ابن جني في كتابه الخصائص أن التعرف على داللة الكلمة یمكن في 

  .4دراسة أصواتها

وقد حاول اإلنسان منذ القدم أن یعرف ما حوله في هذا الكون الفسیح بعدة وسائل من 

  .أهمها الكالم الذي كان قوامه الصوت

  .الصوت اللغوي یعتبر جزء من التحلیل العام للنص فتحلیل

وسیبدأ التحلیل انطالقا من تقسیم األصوات حسب صفاتها، مع اختیار األصوات 

  .األكثر وضوحا و بروزا في تأدیة المعنى

                                      
 ،2010، 1لبنان، ط ت،بیرو  ،لتوزیعادار الكتب العلمیة للنشر و  مستویات التحلیل اللغوي،: فایز صبحي عبد السالم 1

 .35ص
، 1ط، القاهرة، لمحیط، دار الفجر للنشر والتوزیعللهجات العربیة والقراءات القرآنیة، دراسة في البحر ا :محمد خان: ینظر 2

 117، ص 2002
 .117ص، 1،2002بیروت، لبنان،ط ،معجم مصطلحات نقد الروایة، دار النهار للنشر والتوزیع: لطیف زیتوني: ینظر 3
، 2007ط،  عین ملیلة، الجزائر، د ،التوزیعلهدى للنشر و الدلیل النظري في علم الداللة، دار ا: نواري سعودي أبو زید.د 4

 .33، ص1، ج1ط تحقیق محمد علي النجار، دار الكتب المصریة، مصر، ،، نقال عن ابن جني، الخصائص49ص



  تجلیات سیمیائیة العنوان في روایة الذكریات                           :    الفصل الثاني
 

 31 

 :األصوات االحتكاكیة-أ

وتحدث عند التقاء عضوي النطق التقاء غیر محكم یسمح للهواء المندفع من الرئتین 

  .1رور، مع إحداث نوع من الحفیف الحتكاكه بأعضاء النطقبالم

أو عن طریق تضییق المجرى إلى درجة تسمح بمرور الهواء و لكن مع احتكاكه 

  .بجانبي المجرى

  :وتنقسم هذه األصوات إلى نوعین

 مهموسة: 

، 2فالهمس هو إخفاء الصوت بحیث یجري النفس مع الحرف لضعف االعتماد علیه

 ).ح، ث، ه، ش، خ، ص، ف، س، ك، ت: (يوتتمثل حروفها ف

 المجهورة : 

و الجهر هواء ارتعاش األوتار الصوتیة عند النطق بالصوت، فالجمهور حرف أشبع 

االعتماد في موضعه ومنع النفس أن یجري معه، حتى ینقضي االعتماد علیه ویجري 

 .3الصوت

یكفي أن نمثل لذلك وأیضا في كامل العناوین التي اندرجت فیها كانت حاضرة بقوة، و 

  .ف و ص: الذي یتكون من حرفین مهموسین هما" فاصل" :بالعنوان التالي

والهمس ما یكون مكتوما وال یباح به، خاصة إذا تعلق األمر بخواص النفس التي إن 

  .4أفضى بها اإلنسان تبعته على إثرها صعوبات ومعوقات

المستعمرة الجزائر، التي  والكاتبة من خالل هذا العنوان الفرعي تحكي عن أرضها

كانت محتلة من طرف االستعمار الفرنسي، الذي كان سببا في وفاة األب، الذي توفي شهیدا 

ودفن في مدینة شرشال مع إخوته الشهداء، فمن هنا بدأت معاناة هذه البنت، وأصبحت 

لكي تخرج  تعیش حالة نفسیة حزینة بین ثنایا العذاب والقتل، فلم تجد سوى الدموع والكتابة

أنا التي لم أقوى على البكاء لألسف، على األب الذي سقط : (من حالتها الحزینة، فقالت

                                      
 .194، ص 2008، 1لتوزیع، القاهرة، طحدیث للنشر و ر الكتاب الالصوتیات اللغویة، دا: عبد الغفار حامد هالل 1
 . 71اللهجات العربیة والقراءات القرآنیة، ص: محمد خان 2
 .99علم العنونة، ص: عبد القادر رحیم 3
  .100، صالمرجع نفسه 4
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فمعاناة الكاتبة لم تصرح بها ألي  .1)دفعة واحدة في عاصمة شرشال على أرض اآلخرین

  .بشر إال من خالل كتاباتها

ة الفرعیة، ویكفي أما بالنسبة األصوات المجهورة فكانت أیضا موجودة في عناوین الروای

  .هي حروف مجهورة) د، م، و، ع(الدموع، فحروف هذا العنوان : أن نمثل لها بعنوان

  .2فیرتد في ذهن كل واحد منا عند سماع كلمة الجهر إلى علو الصوت ووضوحه

والقاسم المشترك بین هذه الحروف هو الشدة والقوة، وهذا إن دل على شيء فإنما یدل 

ك صمود وقوة، لما عایشته من ظروف قاسیة وألیمة جعلتها تعبر عن على أن الكاتبة تمتل

قبل انحباس هذه الدموع من متعة مطالعتي : قائلة: مشاعرها وأحاسیسها الحزینة بالدموع

الجمة لیس إال كإشراقة من خیال جارف، أتذكر أن دموعي األولى قد ذرفتها كسیول ال 

  .3لیة العتیقةتنضب قبل ولوجي المدرسة في المدینة العائ

والجدول اآلتي یلخص دالالت األصوات االحتكاكیة المجهورة والمهموسة التي 

  :أوردناها

  داللته  صغته  الصوت  العنوان

الفاء   فاصل

  والصاد

احتكاكي -

  مهموس

احتكاكي -

  مهموس

  الهمس و كتم السر-

  الهمس و كتم السر-

  الدال-  الدموع

  المیم -

احتكاكي -

  مجهور

احتكاكي -

  مجهور

  الشدة و القوة و الرفض

 .داللة األصوات االحتكاكیة المجهورة و المهموسة: 1جدول رقم 

                                      
 .46، ص2007الجزائر،  ،ترجمة محمد یحیاتن، وزارة الثقافة ،بوابة الذكریات:آسیا جبار 1
 .27، ص2013، 1التحلیل الصوتي للنص، دار أسامه للنشر والتوزیع، األردن، عمان، ط: مهدي عناد قبها2
 .27بوابة الذكریات، ص: آسیا جبار3
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  :األصوات االنفجاریة-ب

سمیت هذه األصوات باالنفجاریة ألن الهواء لحظة خروجه یخرج دفعة واحدة على 

شكل انفجار و تتكون هذه األصوات بأن یحبس مجرى الهواء الخارج من الرئتین حبسا تاما 

  .1ي موضع من المواضعف

وعند اقتران األصوات  ).ب، ت، ذ، ط، ك، ق، همزة القطع(واألصوات االنفجاریة هي 

وتعتمد جهارة . 2االنفجاریة باألصوات االحتكاكیة تصبح لها القدرة على تشكیل المعنى وٕابرازه

ألصوات ووظفت الكاتبة ا .التي تحملها المواضع الصوتیة) كمیة الطاقة(الصوت على الشدة 

االنفجاریة في العناوین الفرعیة للروایة توظیفا كانت له داللته الخاصة، و ذلك لتطابق صفة 

فأما حرف القاف استخدم ). ق، ك(الصوت مع معنى العنوان ویمكن أن نمثل لذلك بصوتین 

، فجاء "الرسالة الممزقة"، "الصدیقة األولى: "لقدرته على تأدیة المعنى المطلوب، كعنوان

التي كانت تخرجها ' ماق'وصدیقتها ' آسیا'ت القاف داال على العالقة القویة بین الروائیة صو 

هكذا بدأت صداقتنا صداقة قارئتین شغوفتین، : (من حالتي الكآبة والحزن التي كانت تعیشها

  .3)مع بروز التنافس بیننا، إضافة إلى فضول متساو تقریبا، تذكیه الشراهة والكتب

، "كتابي األول: "لكاف في العناوین الفرعیة للروایة والمتمثلة فيكما جسد حرف ا

  ".جاكلین في المرقد"و " في قاعة األكل"، "الجسد المتحرك"

فقد جاء هذا الصوت بمعنى الثورة و االنفجار على الواقع المفروض، انفجار استدعته 

راءتها لهذا الكتاب وهي في كان حامال لهذه الداللة، فق" كتابي األول"ضرورة التغییر، فعنوان 

قبل : (سن صغیرة، كان سببا في خروجها من حالة الیأس التي سیطرت علیها نحو قولها

  .4)التي أبكتني كثیرا، وقع بین یدي كاب آخر لم أقراه أبدا" بدون عائلة"هذه الروایة المسماة 

ذي بني من فانتشار األصوات االنفجاریة كان بمعنى الرفض والثورة، وهو المعنى ال

  .أجله كل عنوان

                                      
 .52، ص2002، 1لتوزیع، مصر، طادار الفكر للنشر و  علم اللغة مقدمة للقارئ العربي،: محمد السعران1
النشر، طباعة و نهجي لدراسة النص الشعري، دار الوفاء  للمن الصوت إلى النص، نحو نسق م: مراد عبد الرحمان مبروك2

 .52ص ،1،2002طاإلسكندریة، مصر، 
 .36بوابة الذكریات، ص: آسیا جبار3
 .13المصدر نفسه، ص 4
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الذي جاء بمعنى " بوابة الذكریات"كما نجد أیضا صوت الباء في العنوان الرئیسي 

تلقي في هذا العنوان ینصب على صوت الباء الذي تكرر مإذ نجد اهتمام ال. الشدة و القوة

وقوة  ، وهذا إن دل على شيء إنما یدل على استمرار لسرد الذكریات وصمود'بوابة'في لفظة 

  .اتجاه الواقع المفروض

، "ال مكان في بیت أبي" فعنوان الروایة هو ترجمة حرة للمترجم محمد یحیاتن الذي كان

ال مكان "ولیس " بوابة الذكریات"فهنا كانت الدراسة منصبة على آسیا جبار بالعنوان الرئیسي 

  ".في بیت أبي

لة على قوة تحملها، فقوة ومالمح القوة تكمن في قوة التصریح بشيء خفي، وهو دال

  .المرأة تستمدها من ضعفها

وكأن الكاتبة أرادت أن تعبر عن مكبوتاتها فاستعملت صوت  الباء لهذا الغرض، وقد 

ثمة رسوخ باق أمي التي التزال حیة ترزق بفضل : (أضفى على النص نغما موسیقیا صاخبا

  .1)أبي، بإمكانها أن تشهد على ظلك

رد حرف الباء أربع مرات ویدل على أن هناك استمرار وقوة ففي هذه العبارة قد و 

  .وحركة، وكأن الكاتبة في حركة دائمة وهي تسرد ذكریاتها من طفولتها إلى فترة كهولتها

كما نالحظ أیضا في معظم العناوین الفرعیة للروایة وجود أصوات انفجاریة تمتلك نفس 

، الرسالة "عالم الجدة من األم"، "وم الحمامی: "المیم، الدال، الواو، في : صفات صوت الباء

فهذه أصوات تصب في ". ، الموعد األول"أسفاري األولى وحیدة"، "فریدة البعیدة"، "الممزقة

معنى واحد وهو الشدة والقوة والصمود، وعلى كثرة األحداث المحیطة بالكاتبة وسردها 

مكبوتاتها الداخلیة التي تحملها في لذكریاتها المتسلسلة تسلسال زمنیا واضحا، فأرادت إفراغ 

في صدري  أركض وأبكي، أحس وكان قلبي سینفجر: (حنایا األلم والفرح، نحو قولها

بأن جدتي من أبي قد توفیت، ال : النحیف، أتبع في الخارج طفلة ذات ثالث سنوات قالت

 .2)المنیة أظن أنني رأیت جسدها وال أعرف ما إذا كانت ال تزال نائمة أو ما إذا وافتها

ومن كل ما سبق یتبین لنا مدى  .فالكاتبة تحاول إن تحرر المرأة من ممارسة القید علیها

 .توافق العنوان الرئیسي المتن الروائي في الداللة العامة

                                      
 .17ص آسیا جبار، بوابة الذكریات، 1
 .28، صالمصدر نفسه2
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  :و یمكن أن نختصر داللة األصوات االنفجاریة في الجدول اآلتي

  داللته  صفته  الصوت  العنوان

  الشدة والقوة  جاريانف  القاف  الصدیقة األولى

  الشدة والقوة  انفجاري  افكال  كتابي األول

  القوة والصمود  انفجاري  افقال  الرسالة الممزقة

  القوة والحركة  انفجاري  الكاف  الجسد المتحرك

  القوة والثبات  انفجاري   الباء  بوابة الذكریات

  القوة والحركة  انفجاري  الدال  فریدة البعیدة

  .ألصوات االنفجاریةداللة ا: 2الجدول رقم 

وهكذا كان للبنیة الصوتیة في العنوان الرئیسي وعناوینه الفرعیة دورا بارزا في تشكیل 

الداللة العامة للعنوان ثم للنص، حیث رأینا كیف اتصلت داللة كل عنوان بصفة الصوت 

ثبات المسیطر، بدءا من األصوات االحتكاكیة ثم األصوات االنفجاریة فهذه المحاولة كانت إل

داللیة بعض األصوات، على أن هذه األخیرة ال تتم إال في سیاق عام تحدده الصفة الصرفیة 

  .و النحویة ثم الداللیة، التي سنتطرق إلى دراستها فیما بعد

  :البنیة الصرفیة .3

تعد دراسة البنیة الصرفیة من القضایا الهامة التي درسها الباحثون والنقاد على مر  

الخطاب الروائي المعاصر، حیث نجد البحث اللغوي قد قسم إلى  العصور، وخاصة في

علم الصرف، فهو من العلوم التي شغلت : أولهما النحو أو علم التركیب، وثانیهما: نوعین

 .1فكر علماء اللغة القدامى والمحدثین بالبحث والتنقیب وأسراره

التي تتصل بالكلمة  وقد تطرق علماء اللغة المحدثین إلى مفهوم علم الصرف ومجاالته

  .أو أحد أجزائها

وقبل الولوج إلى تحلیل البنیة الصرفیة في الروایة البد من تحدید المفهوم اللغوي 

  .واالصطالحي لعلم الصرف

                                      
 .17، ص2010، 3ألردن، طالتوزیع، عمان، ادار المیسرة للنشر و  ،يالتطبیق الصرف: عیده الراجحي1
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التي تعبر على نظام تغیر الكلمات ) ص، ر، ف(مأخوذ من المادة المعجمیة  :لغة  - أ

َ بن منظور الصرف أنهتغییرا داخلیا أو خارجیا، وقد جاء في لسان العرب ال رَد َعَلى :

ْرُف الِحیَلُة، : الَشيء، َعَلى َوْجهه، َصَرَفُه َیْصِرُفُه َصْرًفا، َفِاْنَصَرَف، َقاَل ُیوِنس الصَّ

ْبَیاِن َفْیَلَتُهْم، َوَصَرَف اُهللا َعْنَك اَألَذى َوَصَرف َأْعَمَلُه ِفي َغْیِر َوْجِهِه : الشَّْيءَ  وَصْرُف الصِّ

ِرَف َعْن َوْجِهِه ِإَلى َوْجٍه، َوِمْنُه َتْصِریُف الِرَیاْح َوالسََّحاِب ِمْن ِجَهٍة ِإَلى ِجَهًة، َكَأْن َیصْ 

ْرُف ُهَو الَقْلبُ   .1َوالصَّ

یعرف العلماء اللغة علم الصرف بأنه العلم الذي تعرف به كیفیة صیاغة : اصطالحا-ب

معنى ذلك أن العرب القدماء فهموا الصرف األبنیة العربیة، وأحوال هذه األبنیة هیئة الكلمة، و 

 .2على أنه دراسة لبنیة الكلمة، وهو فهم صحیح في اإلطار العام للدرس اللغوي

كأبواب الفعل، وأصل : وهو العلم الذي تعرف به األبنیة المختلفة للكالم وما یشتق منه

  .3المشتقات والمصادر وأنواعها

م واحد فقط هو قسم األسماء لكل لعناوین وقد حصرنا البحث في هذه الدراسة على قس

  .الروایة جمال اسمیة

 : بنیة األسماء -

ما یمیز اللغة العربیة أنها لغة اشتقاقیة تختلف عن بعض اللغات األجنبیة األخرى، 

والتي تعرف باللغات اإللصاقیة كاالنجلیزیة، كما یمكن للمادة اللغویة إلصاق لواحق في أول 

اسم الفاعل، واسم المفعول، الصفة : و تشمل مشتقات اللغة العربیةكل مادة أو في آخرها، 

المشبهة، اسم الزمان، اسم المكان، اسم اآللة، اسم التفضیل، صیغ المبالغة، المصدر 

وسنكتفي فقط بدراسة اسما الفاعل والمفعول وظرف الزمان . 4المیمي، و المصدر الصناعي

  .لحضورهم في معظم العناوین الفرعیة

  

                                      
 .189، ص9ج ،)ص، ر، ف(لسان العرب، مادة : ابن منظور 1
 .18التطبیق الصرفي، ص: عبده الراجحي 2
 .72، دط، ص2003الجزائر،  ،التوزیعر هومة للنشر و النحو، داالصرف و : لعیدصالح با 3
، 1التوزیع، عمان، األردن، طمناهج للنشر و یة الصرفیة، دار الواألبن ،الواضح في القواعد النحویة: محسن علي عطیة 4

 .20، ص2008
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 :اسم الفاعل -أ

وهو من المشتقات في اللغة العربیة، وهو الوصف الدال على الفاعل، الجاري على حركات  

 .2یشتق من الفعل للداللة على وصف من قام بالفعل .1المضارع و سكناته

" فاصل: "وقد تواترت هذه الصیغ في عناوین الروایة تواترا ملحوظا وتجلت في عنوانین هما

و تحمل صیغة اسم الفاعل صرفیا صفة التغییر، بمعنى أنها لیست  ،"الجسد المتحرك"و

كنة ثابتة في الموصوف لها، فهي تالزمه مالزمة دائمة، وٕانما تعتریه على وجه الحروف اس

فصل، أما عنوان : جاء على وزن الفعل الثالثي" فاصل"فعنوان الروایة الفرعي . 3ال الثبوت

على وزن الفعل الرباعي تحرك، فداللة هاذین  ، فلفظة متحرك جاءت"الجسد المتحرك"

  .العنوانین تكمن في التحرر ومحاولة الكاتبة تغییر الواقع

، تسعى فیه الكاتبة إلى كسب الحریة والتغییر من خالل الواقع "فاصل: "فالعنوان األول

المهمش من طرف االستعمار الفرنسي، الذي یسعى إلى القتل والسلب والنهب، فاالنتصار 

  .لیه طریق إلى الحریة المطلقة، وتغییر لحال الذل و الهوانع

، تدخل فیه الكاتبة إلى عالم جدید یغیر فكرها وثقافتها أال "الجسد المتحرك"أما عنوان 

وهو عالم األعراس الذي دخلته وهي في سن صغیرة، فهي تسرد العادات والتقالید الجزائریة 

  .التي كان سببا في تغییرها

 :مفعولاسم ال -ب 

، ویؤخذ من غیر الثالثي بإبدال 4وهو اسم مشتق من الفعل المبني للمجهول على وزن مفعول

 .5یاء المضارعة میما مضمومة وفتح ما قبل اآلخر

                                      
التوزیع، بیروت، الكتب العلمیة للنشر و  شح قطر الندى وبل الصدى، تحقیق ایمیل یعقوب، دار: ابن هشام األنصاري 1

 .254، ص1996، 1لبنان، ط
 .75التطبیق الصرفي، ص: عبده الراجحي 2
، 1طالتوزیع، بیروت، لبنان، المكتبة العصریة للنشر و مراجعة أسعد النادري، , جامع الدروس العربي،: مصطفى الغالییني 3

 .08ص ،2007
 .187جامع الدروس العربیة، ص: مصطفى الغالییني 4
 .256الواقع في القواعد النحویة واألبنیة الصرفیة، ص: محسن علي عطیة.د 5
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، حیث جاء داال على األلم "رسالة ممزقة"وقد تجلت صیغة اسم المفعول في عنوان 

یة واحدة وهي االنتقال إلى یوم جدید، والمأساة في ذكریاتها التي تسردها للقراء، من أجل غا

  .'ممزقة'من خالل شدة األلم التي تكمن في لفظة 

 :ظرف الزمان -ج

وهو یدل على الزمن الحاضر الذي یقع فیه الكالم أي الزمن الواقع بین الماضي 

، 'یوم'من خالل لفظة " یوم الحمام: "، وقد تجلى استعمال ظرف الزمان في عنوان1واآلتي

  .ت دالة على الثبوت، والیوم سوف یمر ویلیه یوم جدید یملؤه التفاؤل واالبتهاجالتي جاء

 :هذه الصیغ في العناوینداللة في ختام دراسة البنیة الصرفیة نضع جدوال یوضح  

  دالالتها  العناوین  الصیغ

  فاصل-  اسم الفاعل

  الجسد المتحرك-

  الحریة و التغییر -

  التجرد و التغییر-

  الشدة و األلم  رسالة ممزقة-  اسم المفعول

  الصمود و التفاؤل  یوم الحمام-  ظرف زمان

  داللة الصیغ الصرفیة في العناوین : 3جدول رقم 

فعنوان الروایة بوابة الذكریات جاء جملة اسمیة إضافة إلى ذلك العناوین الفرعیة التي 

ومع الواقع المتأزم یتضمنها، وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على صراع الكاتبة مع ذاتها 

  .الذي عاشته، محاولة تغییره إلى األفضل

 ):النحویة(دراسة البنیة التركیبیة  .4

إن الحدیث عن البنیة التركیبیة هو الحدیث عن علم النحو الذي هو عبارة عن علم 

یدرس أحوال الكلمات إعرابا وبناء، وبه یعرف النظام اللغوي للجملة، وكیف تتعلق الكلمات 

ها لتؤلف تركیبا یحمل اإلفادة، كما ینظر إلى موقع الكلمة من خالل موقعها في فیما بین

  .2الجملة، وفي االرتباط الداخلي بین الوحدات المكونة للجملة

                                      
 .195، صالسابقالمرجع 1
 .129النحو، صالصرف و : صالح بلعید2
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فالبنیة التركیبیة أساسها الجملة التي تعد الوحدة اللغویة الرئیسیة في عملیة 

قا للمدارس التي ینتمون إلیها، وتبعا وقد اختلفت آراء النحاة حول مفهوم الجملة، وف1التواصل

لذلك فالقواعد واألحكام اللغویة تتغیر مع تطور الدراسة اللغویة الحدیثة، فتحدد المفاهیم 

قول مركب : "حسب اختالف وجهات النظر، فهناك من اللغویین العرب من یرى أن الجملة

  .2"أي دال على المعنى یحسن السكوت علیه

الجملة في أقصر صورتها أقل قدرا من الكالم، یفید السامع  أن: "أما إبراهیم أنیس

و اذا ما نظرنا إلى .3معنى مستقال بنفسه سواء كان هذا التركیب أقل من كلمة واحدة أو أكثر

فهو عبارة عن جملة اسمیة، و قبل أن نتطرق إلى دراسة " بوابة الذكریات"عنوان الروایة 

حدید مفهوم الجملة االسمیة المسیطرة على العناوین الجملة التركیبیة للعناوین البد من ت

  .الفرعیة

هي جملة تحمل اإلسناد بأنواعها المثبتة والمنسوخة والمنفیة، فاالسم یسند  :الجملة االسمیة -

ویسند إلیه، یكون المسند اسما أو ما یجري مجراه، فالجملة االسمیة لیست وحدة متكاملة، 

، وقد تتعلق 4بر، أي یحدث استقالل كل واحد عن اآلخرحیث یمكن الفصل بین المبتدأ والخ

بهما وحدات نحویة تخصص أحدهما أو مضمونهما، أو تحدد طرفا منهما، و من هذه 

الوسائل النعت واإلضافة والظرف، والجملة االسمیة ال تشیر إلى حدث وال ترتبط بزمن نحو 

المبتدأ أو الخبر وصفا ثابتا إذا دلت على األحكام المطلقة واألوصاف الثابتة، فهي تصف 

 .5غیر مقید بزمن

وعناوینها الثانویة عبارة عن جمل " بوابة الذكریات" وقد كان العنوان الرئیسي للروایة 

  :اسمیة مقسمة على ثالثة أنماط تتمثل في

                                      
 ،2005، ط د الجملة في الشعر العربي، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر،: د حماسة عبد اللطیفمحم1

 . 61ص
، 1991، 1طالنحو األساسي، دار السالسل، الكویت،  :محمد حماسة عبد اللطیف :مصطفى النحاس: حمد مختار عمرأ2

 .11ص
، 1988د،  ، طالتوزیع، بیروتالنهضة العربیة للنشر و  لعربیة، دارمدخل إلى دراسة الجملة ا: محمد أحمد نخلة.د3

 .21ص
 .167الصرف و النحو، ص: صالح بلعید4
 .76لغة القرآن، ص: محمد خان5
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  عدد العناوین  األنماط  الرقم

  05  خبر+ مبتدأ   01

+ مبتدأ محذوف   02

  إلیهمضاف + خبر 

11  

خبر + أ مبتد  03

  محذوف

09  

 )خبر+ مبتدأ : (النمط األول-1

عالم الجدة من "، : حیث ورد هذا النمط في مختلف العناوین الفرعیة للروایة و هي

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، و :، فعالم"جاكلین في المرقد"، "األم

  .شبه جملة في محل رفع خبر "من الجدة"

سمیة جاء كل من المبتدأ والخبر مذكورین، فهما عنصرین أساسین ففي هذه الجمل اال

في الجملة االسمیة وكالهما یكمل اآلخر في عملیة اإلسناد، وعلى هذا األساس یكون 

  .المعنى واضح بعیدا عن الغموض

فمن خالل هذه العناوین أرادت الكاتبة إثبات وجودها وذاتها في رحلة ذكریاتها التي 

قبل هذه الروایة المسماة بدون عائلة التي أبكتني كثیرا، وقع بین یدي : "تتسردها لنا فقال

  .1"كتاب آخر لم أقرأه أبدا، أتیت به من المدرسة إلى البیت مظفرة

 ، وأن ذكریاتها موجودة الةفأرادت الكاتبة إثبات وٕابراز شخصیتها وهویتها الجزائری

  .تندثر

 )ضاف إلیهم+ خبر + مبتدأ محذوف : (النمط الثاني -2

تتشكل البنیة التركیبیة لهذا النمط من مبتدأ محذوف سلفا، وخبر مضاف إلیه اسم بعده 

  ". مباشرة كعنوان الروایة 

                                      
 .36بوابة الذكریات، ص: آسیا جبار1
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ویرى النحاة أن للمضاف إلیه وظیفة أساسیة هي التعریف بالمضاف، وأنه ما أضیف 

  .حق في تقریب المفهومنحویا لما قبله إّال لیفید التوضیح والداللة اللغویة بین ما هو سابق وال

وعلى هذا األساس فان جل األسماء المضافة كانت نكرة، وعرفت االسم المضاف إلیها 

  .مباشرة

الذي لم یكن لیفهم إال من خالل االسم " بوابة الذكریات"ویمكن أن نشیر إلى عنوان 

) لذكریاتا(التي كانت مؤشرا لكلمة ) بوابة(الذي دلى بوضوح على كلمة ) بأل(المضاف إلیه 

التي تعبر عن حیاة الكاتبة، فبوابة هي خبر لمبتدأ محذوف مرفوع و عالمة رفعه الضمة 

الظاهرة على آخره و هو مضاف، و الذكریات مضاف إلیه مجرور وعالمة جره الكسرة 

  .'هذه'الظاهرة و المبتدأ محذوف وجوبا  تقدیره 

فیوم خبر مرفوع  "یوم الحمام: "هيوهناك عناوین أخرى جاءت على هذا المنوال و 

في قاعة "، "فریدة البعیدة"، "غرفة الوالدین"، "هذا"بالضمة الظاهرة والمبتدأ محذوف تقدیره 

كتابي األول، أسفاري األولى،فتقدیر المبتدأ المحذوف في هذه ،"صیف الجدات"، "األكل

ناوین جاءت مكملة للفظة فكل لفظة ثانیة في هذه الع، العناوین یتجلى في لفظة هذه أوهذا

 .األولى، و هنا یبرز الدور المهم للمضاف إلیه في الجملة االسمیة

 )خبر محذوف+ مبتدأ : (النمط الثالث -3

جاءت البنیة التركیبیة في هذا النمط من مبتدأ ظهر وخبر محذوف مقدر، ومن 

 ".البیانو"، و"بریتاألو "، "الدراجة"، "الدموع: "العناوین التي جاءت على هذا النوع نذكر

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والخبر محذوف تقدیره : فالدموع 

وقد یكون سبب حذف الخبر هو قلة االهتمام به ومقارنته بالمبتدأ مثل عنوان موجودة، 

، وقد حذف الخبر ألن ذهن الكاتبة كان مشدودا إلى المبتدأ وهو الدموع والخبر "الدموع"

، التي جاءت معبرة عن الحزن واأللم، وشدة معاناة الكاتبة في 'موجودة'حذوف تقدیره م

  .حیاتها

وفي األخیر تأكد لنا سیطرة الجمل االسمیة على الجمل الفعلیة سواء في العنوان 

أو العناوین الفرعیة لها، ذلك الن الجمل االسمیة خاصیة " بوابة الذكریات"الرئیسي للروایة 

نیة العنوان، حتى تكاد تكون الخاصیة األساسیة في العنونة، ثم إن طبیعة ممیزة في ب
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موضوعات الروایة تقتضي وسمها بعناوین اسمیة تدل على ذات الكاتبة، باعتبارها طرفا 

  .ستبدادأساسیا في ذكریاتها، وعنصر بارز في صمودها وكفاحها اتجاه الظلم واإل
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  :دراسة البنیة الداللیة-5 .5

م الداللة تطورا ملحوظا في السنوات األخیرة، وحقق انجازات قیمة، السیما لقد تطور عل

في المیدان التطبیقي، ویعد الدرس الداللي من أكثر االتجاهات التي أغرت الباحثین لما له 

من أثر كبیر في الكشف عن أسرار النص اللغوي، و قبل الحدیث عن المصطلح الداللي 

  .1حدید المفهوم اللغوي واالصطالحي لهت إلىكیف نشأ وكیف تطور یدعو 

  :مفھوم علم الداللة  -أ 

 : لغة -

بمختلف مشتقاتها في مواضع مختلفة، وهي تعني " دل"أورد القرآن الكریم صیغة 

اإلشارة إلى الشيء أو الذات سواء كان ذلك تجریدا أو حسا، یترتب على ذلك وجود طرفین 

األعراف حكایة عن غوایة الشیطان  دال ومدلول، یقول سبحانه و تعالى في سورة: هما

بمعنى أرشدها إلى األكل من تلك الشجرة التي ، 2فدالهما بغرور﴾"﴿: لسیدنا آدم و زوجه

  .نهاهما اهللا عنها

فالشیطان هو الدال و المفهوم الذي استقر في ذهن سیدنا آدم و زوجه هو المدلول أو 

  .محتوى اإلشارة

غة المعروفة أللفینا أن داللته ال تبتعد عن ذلك أما لو تتبعنا لفظة دل في معاجم الل

المجال الذي رسمه القرآن الكریم، فیورد ابن منظور في معجمه لسان العرب قوله حول 

أدلة، وأدالء، واالسم الداللة والداللة بالكسر والفتح، قال  عُ والَجمْ : "فیقول) دل(معاني لفظة 

  .3"دللت به أدل داللة، وأدللت بالطریق إدالالوالدلیلي دللت بهذا الطریق، عرفته، و : سبویه

و یترتب على هذا التطور المعجمي توفر عناصر الهدي واإلرشاد تحصل الداللة، 

  .وبناء على ذلك فالعمل المعجمي هو عمل داللي بحت

  

  

 

                                      
 .5، ص2008، 1یة طالتوزیع، اإلسكندر دار المعرفة الجامعیة للنشر و  التطبیق،علم الداللة النظریة و : وزي عیسىرانیا ف.د1
 . 22سورة األعراف، اآلیة  2
3
 .248، ص11لسان العرب، مادة دل، ج: ابن منظور 



  تجلیات سیمیائیة العنوان في روایة الذكریات                           :    الفصل الثاني
 

 44 

 :اصطالحا -

هو العلم الذي یعنى بدراسة المعنى و دراسة العالقة بین الرمز و المسمى، فهو یبحث 

لعالقة بین الرموز في العالم الخارجي و بین مسمیاتها، و یهتم كذلك بكیفیة داللة في ا

  .1الكلمات على معانیها، أو صلة بین اللفظ و صورته في الذهن

یعرفه بعضهم بأنه دراسة للمعنى ، أو العلم : "أما أحمد مختار عرف علم الداللة قائال

ة الذي یتناول نظریة المعنى أو ذلك الفرع الذي یدرس المعني، أو ذلك الفرع من علم اللغ

  .2الذي یدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى یكون قادرا على حمل المعنى

  .و من أهم نظریات التحلیل الداللي التي اهتم بها الباحثون هي نظریة الحقول الداللیة

  :الحقول الداللیة  -ب 

ترتبط معانیها بمفهوم محدد، بحیث والمقصود من الحقل الداللي مجموع الكلمات التي 

یشكل وجها جامعا لتلك المعاني و مبررا لها، لكي تأتلف على ذلك الوجه، أو هو مجموعة 

  .3وحدات معجمیة ترتبط بمجموعة تقابلها من المفاهیم

فالتواصل بین األفراد یفرض وجود قائمة من الكلمات المشتركة بینهم یفهمون معانیها 

متقاربة، و لكن دالالت الكلمات المعنویة یصعب االتفاق حول تحدیدها،  بكیفیة متشابهة أو

و أحسن طریقة لفهم معنى الكلمة هو وجودها .4ألن درجة فهمها تتفاوت من شخص آلخر

  .في التركیب الذي یساهم في إبراز معناها و یجعلها متباینة سواء في التقارب أو التشابه

تركة لتكون حقال داللیا متكامال، وقد رأى العالم فالمفردات ترتبط بمالمح داللیة مش

الفرنسي دي سوسیر أن هذه العالقات عالقات ترابطیة، فال یقتصر الربط الذهني في هذه 

المجموعة على مجرد التقریب بین العناصر بل یدرك الذهن باإلضافة إلى ذلك طبیعة 

ذلك عدد من العالقات العالقات التي ترتبط بینها في كل حالة من الحاالت فتنشئ ب

  .5المختلفة

                                      
 .31التطبیق، صعلم الداللة النظریة و : رانیا فوزي عیسى1
 .11، ص5،1998علم الداللة العربي، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط: أحمد مختار عمر2
 .180، ص2011، 1الداللة، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، األردن، طمحاضرات في علم : نواري سعودي أبو زید3
 .7، ص2002ط،  أصول تراثیة في نظریة الحقول الداللیة، اتحاد الكتاب العربي، دمشق، د:أحمد عزوز4

 .163التطبیق، صعلم الداللة النظریة و : رانیا فوزي عیسى 5
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فالحقل الداللي سیساعد في تنمیة الثورة اللفظیة المكتسبة عن طریق ممارسة قراءة 

اللغة المكتوبة و هو ركیزة أساسیة في إعداد المعاجم الداللیة الخاصة وخاصة في دراسة 

  .1المعنى

حمد یحیاتن، فالكاتبة آلسیا جبار هو ترجمة من عند الناقد م" بوابة الذكریات"فعنوان 

و كانت الكتابة " NulLe part dans la maison de mon pére"كتبت الروایة بعنوان 

، معتمدة الكاتبة على تقنیة سنیمائیة وذاكرة بصریة حیة، منتبهة 2007لهذه الروایة عام 

ا حین ألدق التفاصیل، لوحات متتابعة، ومشاهد متتالیة، روایة جمیلة كتبت بلغة أنیقة، أنه

فهذه الروایة تتضمن العدید من . تتحدث عن ذلك البیت تحمل إلیك الحس الوجداني القوي

  :الحقول الداللیة الخاصة بحیاة الكاتبة ، وتتمثل في

المفردات الدالة   العنوان الدال علیه الحقل الداللي

  علیه

األم الشابة، األب   حقل األسرة

واآلخرون،األخ 

الصغیر،غرفة 

ي الشارع ف الوالدین،

رفقة األب أو لعبة 

المرایا، صیف 

الجدات، عالم الجدة 

  من األم

أمي، المرأة، رجل، 

أبي، األخ األول، 

  األخ الثاني، جدتي

الدموع، الرسالة   حقل الحزن

  الممزقة

الشدة،  اإلهانة،

البكاء،الصراخ، 

الحزن، الدموع، 

                                      
 .165المرجع نفسه، ص1 
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  الموت

في قاعة األكل، في   حقل األماكن

القریة مرة أخرى، 

  وم الحمامی

المحطة، المیناء، 

غرفة، القاعة، 

  الشارع، المقاهي

البیانو، األوبریت،   حقل الفرح

لحن ناي، الموعد 

  األول

الغرام، ابتسامة، 

الحب، الموسیقى، 

العزف، الحفل، 

  األلحان

الصدیقة األولى،   الحقل االجتماعي

فریدة البعیدة، 

  جاكلین في المرقد

البنات، الصدیقة، 

ألخت، الصداقة، ا

  زمیالت

  یوضح الحقول الداللیة في الروایة: 4جدول رقم

فالكاتبة تسرد لنا ذكریاتها مع أسرتها و صدیقاتها، هذه الطفلة التي تمسك بید أمها 

عبر حواري سندسیة، هذا الحمام األندلسي في مدینة موریسكیة، هذا األثاث المشرقي، األب 

التي تقاسم الطفلة شغفها بقراءة الروایات التي  المدرس الفرنكوفوني المقاوم هذه الصدیقة

تكبرها سنا، هذه الطفلة التي تنشج مرة أخرى، تبكي بین صفحات ممتنعة عن تناول وجبة 

عشائها، هذه الدراجة المرتبكة المقود، هذه المحظوظة التي تقضي نهایة األسبوع في بیت 

  .أهلها

  .التي عبرت عنها الكاتبة' آسیا جبار'فكل هذه األحداث كانت ذكریات خاصة بالكاتبة 
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على  سقاطها إ ظریة التي قامت علیها العنونة و من خالل تسلیط الضوء على أهم األسس الن

  :لى بعض النتائج نذكر من بینهاإخلصت هذه الدراسة  ،ین آسیا جبارعناو 

فهو نص  ،ال تقل عن أهمیة النص تهأهمیو  ،الكتابتبة بین القارئ و أن العنوان األول ع -

 .لى النصإي یؤدي الى إغواء القارئ للدخول شكل من أشكال الخطاب الذمختزل و 

استطاع العنوان كمصطلح اكتساب معاني عدیدة استقاها من تعامله مع مختلف  -

  .التخصصات

 .یعد علم العنونة علم دقیق له منهجه و ضوابطه و آلیاته -

 .داللتهلمعاني العمل و نتاج القارئ إوان من خالل دوره الفعال لعملیة العن تأتي أهمیة-

 حیث ،غرائیةاإلو  اإلهداءیةالوصفیة ة التعیینیة و الوظیف: یتمیز العنوان بوظائف أربع هي-

وتتشارك جمیع هذه الوظائف على  ،غرائهإ غرائیة على تحفیز القارئ و تعمل الوظیفة اإل

 .النص إلىتشویق المتلقي في الدخول 

ضافة الى النتائج التي استخلصناها من خالل دراستنا التطبیقیة على عناوین آسیا جبار إ -

  :نذكر

 ن كل النصوص المصاحبة جمیعا هي أیقونات عالماتیة أاتضح لنا : البنیة االیقونیة

ل تشكیل لوحة جمالیة متناغم من أجوتعمل بشكل متكامل و ن الدالالت توحي بالكثیر م

  .یحائیة للنصإذات دالالت 

 فتلقي  ،الحظنا هیمنة األصوات االنفجاریة في العناوین الفرعیة للروایة :البنیة الصوتیة

موضوع الروایة الذي یتحدد في طبیعة و  مئهذا ما یالو  ،اتجاه النصمعنى و بظاللها على 

  .األنثویة مع اآلخرصراعات الذات 

 اسم  ،اسم الفاعل(نالحظ فیها سیطرة الجملة االسمیة على العناوین : البنیة الصرفیة

  ).ظرف الزمان ،المفعول

 ئیسي كتساح الجملة االسمیة على عناوین الروایة و حتى العنوان الر إ: البنیة التركیبیة

  .الثباتالذي جاء داال على الصمود و 

راء جوانب إثلو بجزء یسیر یساعد على دمنا و المالحظات نرجو أن نكون قد قوبهذه النتائج و 

  .اهللا المستعاندا لدراسات أخرى و تكون تمهیحسن و لى األإالبحث 
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ولدت باسم فاطمة الزهراء في ) 2015فبرایر  06 – 1936یونیو  30(الكاتبة آسیا جبار 

ولى في حیث تلقت دراستها األ ،ئر العاصمةفي مدینة شرشال غرب الجزا 1936یونیو  30

المدرسة القرآنیة في المدینة قبل أن تلتحق بالمدرسة الفرنسیة االبتدائیة في مدینة موازیة ثم 

نفتاح رجل یؤمن بالحداثة و اإل: " ل عنهشجعها والدها الذي تقو  ،البلیدة فالجزائر العاصمة

ساندین ین المتابعت دراستها في فرنسا حیث شاركت في اضرابات الطلبة الجزائری ،"الحریةو 

  .الستقالل الجزائرللثورة الجزائریة و 

لها فنشرت أول أعما ،خراج السنیمائي بنجاحاإلوالمسرحیة و  دبیة األ لكتابةخاضت ا

' نافذة الصبر'ثم روایة ،و لم تتجاوز العشرین من عمرها ،1957سنة ' عطش'كان بعنوان و 

بعد استقالل الجزائر توزعت الروائیة بین تدریس مادة التاریخ في جامعة  ،1958سنة 

ي المسرحي فالسنیمائي و مع اهتمامها  ،لعاصمة و العمل في جریدة المجاهدالجزائر ا

  .1958سنة

انتقلت و  ،"أحمد لون الفجر "تزوجت الكاتبة من أحمد ولید رویس الذي ألف معها روایة

نجاب تبنت في و ألنها ال یمكنها اإل،مراسلة مسرحیة في تونسثم عملت  ،للعیش في سویسرا

اسم الطفل  ،وجدته في دار األیتام في الجزائر ،طفال في الخامسة من عمره 1965ام ع

و  ،من قبل الحكومة الفرنسیة" الحرب ضحیة" 2001الذي أعترف به في عام  ،محمد قرن

فتخلت عن ابنها بالتبني و انتهى زواجها  ،واج الكاتبة واجهته صعوبات عدیدةلكن ز 

  .11975بالطالق عام 

لم تزر الكاتبة الجزائر سوى مرة واحدة خالل النزاع الدامي الذي شهدته البالد خالل 

ییع جنازة والدها الذي فترة التسعینات بین قوات األمن و الجماعات االسالمیة المسلحة لتش

من الشاعر و الكاتب د من جدی 1975ت في سنة د أن تطلقو تزوجت آسیا بع ،كان مدرسا

حیث بدأت بكتابة رباعیاتها الروائیة  ،1980لى فرنسا عام إهاجرت  ،علویةعبد المالك 

 ،صوت من أبرز الكتاب الفرنكفونیینو برزها ك ،ي تجلى فیها فنها الروائيالت, المعروفة

                                      
1
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اختارت شخصیات روایتها تلك من العالم النسائي فمزجت بین الذكرى و التاریخ من روایة و 

  ".بعیدا عن المدینة"و " الحب و الفانتازیا"ثم " ظل السلطانة"إلى روایة " نساء الجزائر"

: یة أخرى منهاوج الحرب األهلیة التي هزت الجزائر كتبت عن الموت أعماال روائأفي 

  ".لغة میتة...وهران" ،"ءالجزائر البیضا"

لیالي "كتبت روایة  من أجواء الحب المتخیلوبعیدا عن مناخات الحرب بل و 

 ،لموت الجماعي الذي شهدته الجزائرهي لم تكتب هذه الروایة هروبا من وجع او " ستراسبورغ

  .و انما كفاح نفسي داوت به غربتها و آالمها بحسب تعبیرها

أول و  ،1955تنتسب الى دار المعلمین سنة جزائریة  امرأةول أكما كانت آسیا جبار 

أول كاتبة عربیة تفوز و  ،آدابو أستاذة جامعیة في الجزائر بعد االستقالل في قسم التاریخ 

بجائزة السالم التي تمنها جمعیة الناشرین و أصحاب المكتبات األلمانیة و قبلها  2002عام 

بین أعضاء  2005یونیو  16بلجیكا في  ،أ.م.الو ،ر من الجوائز الدولیة في ایطالیاالكثی

فمعظم أعمال هذه  ،یمیةكادأول عربیة و خامس امرأة تدخل األ األكادیمیة الفرنسیة لتصبح

كما یعرف عندها بحس أنثوي  ،المصاعب التي تواجه النساءالت و الكاتبة تناقش المعض

ثم انتخابها  ،فریقیا الشمالیةإي من أشهر الروائیات فو  ،تعتبر أشهر روائیات الجزائرو  ،صخا

خصیة من بالد شحیث تعتبر أول  ،عضوا في أكادیمیة اللغة الفرنسیة 2005یونیو  26

  1.المغرب و البالد العربي تصل الى هذا المنصب

قد رشحت لنیل و  األدب الفرنكفوني في جامعة نیویورك بروفیسوركانت آسیا جبار 

في أحد  2015فبرایر سنة  06توفیت الروائیة یوم السبت ، 2009جائزة نوبل لآلداب عام 

مستشفیات العاصمة الفرنسیة باریس و دفنت في مسقط رأسها شرشال غرب الجزائر تنفیذا 

  2.لوصیتها رحمها اهللا و أسكنها فسیح جناتها

  

                                      
1
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  .القرآن الكریم*

  المصادر: أوال

 .2007 ،الجزائر،وزارة الثقافة ،ترجمة محمد یحیاتن ،بوابة الذكریات: آسیا جبار-1

  المراجع: ثانیا

 العربیة:  

 ،الجزائر ،باتنة ،دار الشهاب للنشر و التوزیع ،أوراق في النقد األدبي: روماني إبراهیم2-

 .1985 ،1ط

دار الكتب  ،تحقیق ایمیل یعقوب ،شرح قطر الندى وبل الصدى: ابن هشام األنصاري3-

 .1996 ،1ط, لبنان ،بیروت ،العلمیة للنشر و التوزیع

 ،دط ،دمشق ،اتحاد الكتاب العربي ،أصول تراثیة في نظریة الحقول الداللیة: أحمد عزوز4-

2002. 

 .1991 ،2ط ،القاهرة ،عالم الكتب للنشر والتوزیع ،اللغة واللون: أحمد مختار عمر5-

 .1998 ،5ط ،مصر ،القاهرة ،عالم الكتب ،علم الداللة العربي: أحمد مختار عمر6-

 ،1ط ،الكویت ،دار السالسل ،النحو األساسي: مصطفى النحاس: أحمد مختار عمر7-

1991.  

 ،1ط ،القاهرة ،یثددار الكتاب الح ،أسئلة وأجوبة في السیمیائیة السردیة: أمینة فزاري8-

2001. 

 ،1ط ،األردن ،عمان, وزارة الثقافة للنشر والتوزیع, سیمیاء العنوان: بسام قطوس-9-

2008. 

 ،لبنان ،بیروت, دار الكتاب العربي ،قراءات في الشعر العربي الحدیث: بشرى البستاني10-

 .2008 ،1ط

دار  ،جمالیات العنوان مقاربة في خطاب محمود درویش الشعري: جاسم محمد جاسم11-

 .2012، 1ط ،األردن ،عمان ،مجد الوي للنشر و التوزیع

 ،مؤسسة الوراق للنشر و التوزیع ،السیمیولوجیا بین النظریة والتطبیق: جمیل حمراوي12-

 .2011 ،األردن ،عمان
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 ،بن عكنون ،دیوان المطوعات الجامعیة ،بداع الشعريإلتواترات ا: حبیب مونسي13-

 .2010 ،دط ،الجزائر

دار  ،المركز الثقافي العربي ،بنیة النص السردي من منظور النقد األدبيحمید لحمداني 14-

 .2003 ،3ط ،المغرب ،البیضاء

دار  ،في نظریة العنوان مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة: خالد حسین حسین15-

   .2007 ،دط ،التكوین للتألیف و الترجمة و النشر

ترجمة عبدالحمید  ،)صورة-نص(مدخل الى السیمیولوجیا : دلیلة مرسلي و آخرون- 16

 .1995دیوان المطبوعات الجامعیة،بن عكنون،الجزائر،دط، ،بورایو

 ،دار الهدى للنشر و التوزیع ،الدلیل النظري في علم الداللة: نواري سعودي أبو زید.د71

 .2007 ،دط ،الجزائر ،عین ملیلة

 ،دار المعرفة الجامعة للنشر و التوزیع ،و التطبیق النظریةعلم الداللة :رانیا فوزي عیسى- 18

 .1998 ،1ط ة،سكندریاإل

, في دیوان مقام البوح للشاعر عبد اهللا العشي, سیمیائیة الخطاب الشعري:شادیة شقروش- 19

 .2010, 1ط, ألردنا, عمان

منشورات اتحاد الكتاب  ،شارات مقاربات في األدب والثقافة والفكراإل: شریط أحمد شریط- 20

 .2009 ،1ط ،الجزائر ،الجزائریین

  .2003 ،1ط ،األردن ،عمان ،دار هومة للنشر و التوزیع ،الصرف والنحو: بلعید  - 21

 ،دط ،المغرب ،الدار البیضاء ،الشرق إفریقیا ،مناهج النقد المعاصر: صالح فضل- 22

2006. 

 ،دار الحامد للنشر و التوزیع ،سردیة النص األدبي ه،عواد كاظم لفت: هضیاء غني لفت - 23

 .2011 ،1ط ،األردن ،عمان

 ،عمان ،دار الحامد للنشر والتوزیع ،اللون وداللته في الشعر: زاع الزاهرةهظاهر محمد  - 24

 .2002 ،دط ،األردن

دار الحامد للنشر  ،العنوان واالستهالل في مواقف النفري: عامر جمیل شامي الراشدي - 25

 .2012 ،1ط ،األردن ،عمان ،و التوزیع
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 ،منشورات االختالف ،المناص إلىعتبات جیرار جینت من النص : عبد الحق بالعابد- 26

 .2008 ،1ط ،الجزائر

 ،تاب الحدیث للنشر و التوزیعدار الك ،الصوتیات اللغویة:عبد الغفار حامد هالل- 27

 .2008 ،1ط ،القاهرة

التركیب و  ،والبنیات الخطابیة،التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي: عبد المجید نوسي- 28

 .الداللة

 ،3ط ،األردن ،عمان ،دار المیسرة للنشر والتوزیع ،التطبیق الصرفي: عبده الراجحي- 29

2010:. 

 ،دار فرحة للنشر و التوزیع ،السیمیولوجي ونقد االتجاهتجاه اإل: عصام خلف كامل- 30

 .2003 ،دط ،األردن ،عمان

دار مجد  ،جرائي في تشكیل المعنىإبحث  ،اللون لعبة سیمیائیة: فاتن عبد الجبار جواد - 31

 .2005 ،دط ،األردن ،عمان ،التوزیع والوي للنشر 

 ،دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع ،مستویات التحلیل اللغوي: فایز صبحي عبد السالم - 32

 .1،2010ط ،لبنان ،بیروت

سیمیائیة الصورة مغامرة سیمیائیة في أشهر االرسالیات البصریة : قدور عبد اهللا ثاني33-

 .2007 ،دط،األردن ،عمان،مؤسسة الوراق للنشر و التوزیع ،في العالم

 ،بیروت ،للنشر و التوزیعدار النهار  ،معجم مصطلحات نقد الروایة: لطیف زیتوني34-

 .2002 ،1ط ،لبنان

 .1987 ،دط ،الدار البیضاء ،دار توبقال ،دروس في السیمیائیة: مبارك حنون35-

دار المناهج للنشر  ،الواضح في القواعد النحویة و األبنیة الصرفیة: محسن علي عطیة36-

 .2008, 1ط ،األردن ،عمان ،و التوزیع

 ،دط ،الدار البیضاء, دار الثقافة ،محاضرات في السیمیولوجیا: محمد السرغیني37-

1997. 

 ،مصر ،دار الفكر للنشر والتوزیع ،علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: محمد السعران38-

 . 2،1992ط
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دار غریب للطباعة و النشر و  ،الجملة في الشعر العربي: محمد حماسة عبد اللطیف - 39

 .2005 ،دط ،مصر ،القاهرة ،التوزیع

دار الفجر للنشر و  ،دراسة في البحر المحیط ،اللهجات العربیة و القرآن: محمد خان - 40

 .1،2002ط ،القاهرة ،التوزیع

دار الهدى  ،دراسة لسانیة تطبیقیة للجملة في سورة البقرة ،لغة القرآن الكریم: محمد خان - 41

 .2004 ،للطباعة والنشر و التوزیع

 ،دار النشر والجامعات، حلیل اللغوي في ضوء علم الداللةالت: محمد عكاشة - 42

 .2015 ،1ط ،مصر،القاهرة

 ،الهیئة المصریة للكتاب ،العنوان وسیمیوطیقا االتصال األدبي:محمد فكري الجزار - 43

 .1988، 1ط ،مصر

دار النهضة العربیة للنشر و  ،دراسة الجملة العربیة إلىمدخل : محمود أحمد نخلة- 44

 .1988 ،دط ،لبنان ،بیروت ،التوزیع

نحو نسق منهجي لدراسة النص  ،النص إلىمن الصوت : مراد عبد الرحمان مبروك - 45

 .2002 ،1ط ،مصر ،اإلسكندریة ،باعة والنشرطدار الوفاء لدنیا ال ،الشعري

المكتبة العصریة  ،مراجعة أسعد النادري ،جامع الدروس العربیة: مصطفى الغالییني - 46

 .2007 ،1ط ،لبنان ،بیروت ،للنشر و التوزیع

األردن  ،دار أسامة للنشر و التوزیع ،التحلیل الصوتي للنص: مهدي عناد قبها - 47

 :.2013 ،1ط،عمان

 إحصائیةدراسة وصفیة نقدیة  ،الدرس السیمیائي للخطاب المغاربي: موالي علي بوخاتم - 48

بن  ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،و محمد مفتاحفي نموذج عبد المالك مرتاض 

  .2007 ،دط،الجزائر،عكنون

 ،دار التكوین للتألیف والنشر و التوزیع ،علم العنونة دراسة تطبیقیة: عبد القادر رحیم - 49

 .2010 ،1ط ،سوریا ،دمشق

, دمشق ،دار الطلیعة الجدیدة ،بداع في الكتابة والهویةاإل: عبد الكریم الجبوري - 50

 .2013 ،1ط،سوریا
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عالم الكتب الحدیث للنشر و  ،محاضرات في علم الداللة: نواري سعودي أبو زید - 51

 .2011 ،1ط ،األردن ،التوزیع

 األجنبیة: 

, لمناصرةاتقدیم عز الدین  ،التاریخو  ،والقواعد،األصوال،السیمیائیة: آخرونآن اینو و  - 52

 .2008 ،1ط ،األردن, عمان ،للنشر و التوزیع دار مجد الوي ،ترجمة رشید بن مالك

مجد  ،ترجمة الدكتور محمد حمود ،معجم المصطلحات األدبیة: بول آرون و آخرون - 53

 .2012 ،1ط ،لبنان ،بیروت ،للدراسات و النشر و التوزیع ،المؤسسة الجامعیة

 ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،ترجمة طالل هبةة، أسس السیمیائی: اندلزدانیال تش - 54

 .2008 ،1ط ،لبنان ،بیروت

المؤسسة العربیة للدراسات و  ،ترجمة سعید الغانمي ،السیمیاء والتأویل: روبرت شولز - 55

  .1994 ،1ط ،األردن ،عمان ،دار فارس للنشر و التوزیع ،النشر

  المعاجم والقوامیس: ثالثا

 .1994 ،لبنان ،بیروت ،دار صادر للنشر و التوزیع ،لسان العرب: منظورابن - 56

 ،السامرائي إبراهیمتحقیق مهدي المخزومي و  ،معجم العین: الخلیل بن أحمد الفراهیدي- 57

1990. 

 .2010 ،1ط ،الجزائر ،الدار العربیة للعلوم ،معجم السیمیائیت: فیصل األحمر- 58

  المجالت والدوریات والملتقیات: ارابع

محاضرات  ،قراءة في كتاب سیمیاء العنوان لبسام قطوس: الدكتور الطیب بودربالة- 59

جامعة  ،كلیة اآلداب والعلوم االجتاعیة ،الملتقى الوطني الثاني السیمیاء و النص األدبي

 .2002أفریل  ،قسم األدب العربي ،محمد خیضر بسكرة

سقوط النظام العراقي  ،لسلطةسیمیوطیقا الصورة سلطة الصورة أم صورة ا: أمال منصور- 60

 ،جامعة محمد خیضر بسكرة ،الملتقى الوطني الرابع للسیمیاء والنص األدبي ،أنموذجا

  .2006نوفمبر  29 ،منشورات قسم األدب العربي

محاضرات الملتقى الرابع  ،تحلیل سیمیائي لقصیدة رباعیة آخر اللیل: حالسة عمار -61

 ،قسم األدب العربي االجتماعیة،و  اإلنسانیةكلیة اآلداب والعلوم  ،دبيالسیمیاء والنص األ

 .2006نوفمبر  ،جامعة محمد خیضر بسكرة
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مجلة  ،شعریة العنوان الساق على الساق في ما هو الفاریاق: محمد الهادي المطوي - 62

 ،العدد األول ،26مجلة  ،الكویت ،عالم الفكر للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

 .1999سبتمبر 

 اإلیحاء،قراءة الصورة التشكیلیة بین الحقیقة و : عبد الوهاب إبراهیم: طارق عابدین -63

 .2012 ،جامعة السودان،1ع ،و االقتصادیة اإلنسانیةمجلة العلوم 

مقاربة سیمیائیة لواجهات المدونات  ،محاورة الواجهة األمامیة للكتاب: لعلى السعادة- 64

جامعة  ،6ع ،و االجتماعیة اإلنسانیةمجلة كلیة اآلداب و العلوم  ،لعثمان لوصیف ،الشعریة

 .بسكرة ،خیضر محمد

  الرسائل الجامعیة:خامسا

مذكرة مقدمة لنیل  ،سیمیائیة العنوان في دیوان سنابل النیل لهدى میقاتي: رضا عامر - 65

كلیة اآلداب  ،أحمد جاب اهللا إشراف ،شهادة الماجستیر في األدب الحدیث و المعاصر

 .2006/2007 ،جامعة محمد خیضر بسكرة اإلنسانیة،و  وم االجتماعیةوالعل

مذكرة مقدمة لنیل شهادة  ،سیمیائیة العنوان في شعر مصطفى الغماري: عبد القادر رحیم- 66

كلیة  ،جامعة محمد خیضر بسكرة ،صالح مفقودة إشراف ،الماجیستیر في األدب الجزائري

 .2004/2005 اإلنسانیةاب و اللغات و العلوم اآلد

الذي (فلوس مرثیة  الرجلاستراتیجیة العنونة في شعر األخضر  :نوال آقطي - 67

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في األدب  ،عبد الرحمان تیبرماسین أنموذجا،)رأى

 ،خیضر بسكرةجامعة محمد , واالجتماعیة اإلنسانیةكلیة اآلداب و العلوم  ،الجزائري

2006/2007.  

 المواقع االلكترونیة: سادسا

68- http://www.arllb.be/composition/-successions./btml 
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  الصفحة  الموضوع

  ج- ب-أ   المقدمة

  5   :السیمیاء والعنوان: الفصل األول

  6   مفهوم السیمیاء -1

  6   :لغة -أ 

  7   :اصطالحا -ب 

  8   السیمیولوجیاعند دي سوسیر

  9   السیمیولوجیا عند بیرس

  10   :العنوانمفهوم  .2

  10   :لغة -أ 

  11   :اصطالحا -ب 

  13   :أهمیة العنوان .3

  14   :أنواع العنوان .4

  14   :(le titre principale) العنوان الحقیقي -أ 

  15   :(fauxtitre) العنوان المزیف -ب 

  15   :(soustitre) العنوان الفرعي -ج 

  15   :العنوان النوعي -د 

  16   :(les fonctions du titre) وظائف العنوان .5

  16   :(la fonction de designiation) الوظیفة التعیینیة -أ 

  16   :(la fonction dexriqtive) الوظیفة الوصفیة -ب 

  16   :الوظیفة االهدائیة -ج 

  17   :(la fonction de ductive) الوظیفة االغرائیة -د 

  18   :شعریة العنوان .6

  18   :والتلقيالعنوان  .7

  20   تجلیات سیمیائیة العنوان في روایة بوابة الذكریات: الفصل الثاني
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  21   :دراسة البنیة االیقونیة .1

  21  األیقونة  -1-1

  23   :الغالف -1-2

  23   :الصورة -أ

  24   :اللون -ب 

  26   :العنوان -ج 

  28   :اسم المؤلف -د 

  28   :التجنیس -و 

  29   :الصوتیةدراسة البنیة  -2

  30   :األصوات االحتكاكیة -أ 

  32   :األصوات االنفجاریة -ب 

  35   :البنیة الصرفیة -3

  37   :اسم الفاعل -أ 

  37  :اسم المفعول -ب 

  38  ظرف الزمان -ج 

  38  )النحویة(دراسة البنیة التركیبیة  .4

  39  الجملة االسمیة-

  42  دراسة البنیة الداللیة.5

  42  علم الداللةمفهوم  -أ 

  43  الحقول الداللیة -ب 

  46  الخاتمة

  48  الملحق

  52  قائمة المصادر والمراجع
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  : ملخص

، مؤلفة روایات ان، كاتبة جزائریة بتعبیر فرنسيآسیا جبار إسمها الحقیقي فاطمة الزهرة إملی

  .وقصائد ومقاالت ، وكتبت أیضا المسرح، وأنتجت العدید من األفالم 

بوابة "إلى  التي ترجمها محمد یحیاتن 2007عام " ال مكان في بیت أبي "كتبت روایة 

، فعنوانها یوحي بمحتوى الروایة الذي یعكس ذاتیة الكاتبة واصفة صمود المرأة " الذكریات

  .الجزائریة ، فهي لم تكتب هروبا من الواقع ، وٕانما كعالج نفسي تداوي به غربتها وآالمها 

  

 
 

Réisme:  
Assia djebar son vrai nom fatima zohra imalayène , est  une ecrivaine 

algérienne d’expression française ,auteur de romons,nouvelle poésies et 
essais,elle écrite egalment paur le théâtre, et elle realisa plusieurs films. 

Elle écrite romon "nulle part dans la maison de mon père"en 2007,qui a été 
traduite par "mohamed yahyaten"dans la "portieie des souvenirs" que son titre 

decrit la solidarite et la confidence de la femme algerienne.n écrit pas 
poursenfuire du manment ,mais elle soigne ses blessures et ses malheures  

l’atranger. 

  

 


