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 اإلهداء  
  وقبل كل شيء أشكر اهللا عز وجل على توفيقي في دراستي  أوال

عليا    ةأعطاها اهللا ورسوله مكانإلى من الجنة تحت أقدامها وإلى من  

ء والتضحية، إلى من وهبتنا الحياة ورعتنا  طاإلى رمز الصبر والمحبة والع،

، إلى من علمني النجاح  ةحتى صرنا كبارا إلى ست الحبايب أمي الغالي

فتقده في  أإلى من    والصبر إلى من أضاء لي حياتي وكان دائما بجانبي،

ألرتوي من حنانه أبي الذي أدعوا له  مواجهة الصعاب ولم تمهله الدنيا  

  بالرحمة والمغفرة.

  :تي العزيزةإلى جد

ارة وإلى  سحدة والكتكوتة  زينب،  ،يوسف  ،جمال  مراد،إلى إخوتي  

كل من أكن لهم الحب واالحترام أعمامي وعماتي، وأخوالي وخاالتي  

إلى جميع صديقـاتي  ،ي  قوزوجاتهم وأوالدهم، وإلى كل من يجمل لقب قـا

  اللواتي كن معي، زهية، نصيرة، فوزية، جهيدة، آسيا.

 قريب أو من بعيدمن   إلى كل من يعرفني



 
 

  

  

  

  

  الحمد هللا والصالة والسالم على أشرف المرسلين

  "محمد صلى اهللا عليه وسلم "

  وبعد:

من ال یشكر الناس ال «نزوال عند قوله صلى اهللا علیه وسلم: 

فإن الواجب یدفعنا إلى أن نخص بالشكر بعد اهللا تعالى  »یشكر اهللا

لّي فله عالذي قبل اإلشراف  عمار شلواي الدكتور أستاذي المشرف:

  مني أسمى عبارات الشكر والتقدیر.

اآلداب، وكل من ساهم  بةكما أتقدم بالشكر إلى كل العاملین بمكت

  هذا البحث. اخراج من قریب أو بعید في



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مقدمـــة:
 

 أ

 

 ة:ــمقدم
وذلك باعتباره العتبة الرئيسية التي تفرض ،يعتبر العنوان من أهم العتبات النصية       

ن لم يلتفتوا إلى يعلى الدارس استنطاقها القتحام أغوار النص، إال أن النقاد والدارس
العتبات النصية إال في الدراسات السيميائية المعاصرة، حيث اهتمت السيميائية بكل ما 

ين أنها من المفاتيح ، وذلك بعد ما تبالنص من عناوين، ومقدمات، وهوامشبيحيط 
المهمة للولوج إلى النص وفهمه، فالعنوان نظام سيميائي ذو أبعاد داللية ورمزية وأيقونية 

 وهو كالنص.
 ومن هنا جاء اهتمامنا بدراسة العنوان ومن الروايات التي شدت انتباهنا رواية " التماثيل"

 متها لمثل هذه الدراسة.ءلعبد اهلل خليفة لمال
 ولعل أسباب اختيار هذا الموضوع ترجع إلى:

 الرغبة في خوض غمار التجربة السيميائية  والتعرف على مكامنها.  -
 .ملفت لالنتباهكون العنوان في الرواية  -
التي نحن بصدد  البحوث في مجال سيمياء العنوان في مجال الرواية أهمية -

 دراستها.

من المواضيع يطرح جملة من المنطلق فإن موضوع البحث وكغيره  ومن هذا     
 اإلشكاليات والتساؤالت من بينها:

 ما مدى تطابق عنوان الرواية بالمتن الروائي؟ -
 ما طبيعة العالقة التي تجمع العنوان بالرواية؟ -
 وما أسس وقواعد العنونة عنده؟ -

واعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج السيميائي بوصفه األقدر على فك شيفرات 
 العناوين.

 وعليه توزع البحث على مقدمة وفصلين تليها خاتمة، وتفصيل ذلك كاآلتي:



 مقدمـــة:

 

 ب

 

 تمثل في دراسة نظرية حول السيمياء والعنوان تضمن: الفصل األول:
 السيمياء )النشأة والمفهوم (. -
 (.اصطالحاتعريف العنوان ) لغة و   -
 أهميته. -
 أنواعه. -
 وظائفه. -

 التماثيل" وتضمن:"  روايةالعنوان في  بنىالفصل الثاني: 
 األيقونة: وقمنا فيها بدراسة الغالف وما يتعلق به. -
 العنوان وتناولنا فيه مستويات التحليل اللغوي الثالث: -
 البنية الصوتية -
 البنية الصرفية -
 ةيالتركيبالبنية  -
 وظائف العنوان في الرواية. -

 ئج والمالحظات التيوقد ختمنا هذا البحث بخاتمة متوجهة ببعض النتا   
 توصلنا إليها، والتي قد تضفي قيمة على هذا البحث.

 و اعتمدنا على جملة من المراجع نذكر أهمها:    
 ،عتبات جيرار جنيت من النص إلى المناص لـ: عبد الحق بلعابد 
 سيمياء العنوان ل: بسام قطوس.  .حيمر عبد القادر  ـ:دراسة تطبيقية ل علم العنونة 
 ومن المقاالت:  -

 جميل حمداوي:  ـطيقا والعنونة ل السيميو. 
  محمد الهادي المطوي.:  ــرياق لافالالساق على الساق فيما هو 



 مقدمـــة:

 

 ج

 

عوبات التي واجهتنا فتتمثل في غياب بعض المراجع األساسية في أما الص -
 الموضوع .

 .بعون اهلل من تجاوز هذاتمكنا  إال أننا  -

ن كان ال بد من كلمة ستكون كلمة شكر وتقدير أخص بها األستاذ   وأخيرا وا 
عمار شلواي الذي قبل اإلشراف علي ، ومدني بالنصائح واإلرشادات، كما أتقدم  الدكتور

تي وزميالتي، ولكل بجزيل الشكر لكل من مد لي يد العون إلتمام هذا البحث خاصة عائل
 عدتي حتى استوى هذا البحث.بعيد على مسا من من ساهم من قريب أو

 
 جعل ثمرة جهدنا في ميزان حسناتنايراجين عفو اهلل وأن 

 واهلل ولي التوفيق                                               



    

  

  

  

  

  

  

 مفهوم ونشأة السیمیاء -

 اتجاهاتها -

 تعریف العنوان  -

 أهمیة العنوان  -

 أنواع العنوان  -

  وظائف العنوان -

   

 ل األولــــــــــالفص
 السیمیاء والعنونة
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 :ونشأة السيمياءمفهوم  -1

و ع اهييييا الع  يييي   وهيييي   Sémion شييييمن   يييين الون يييي  ال و ا  يييي   ولوج اإن السيييي    «
ع يي   نييي    هفيي   ج و يييوهيييها اليييهو هييو العنيي    LOGOS روبيي   يين الع  ييي  ولو ييو  

 (1).»الع  ات

 راسيييي  ال ع ييييل البظيييي  لويييي    ييييا   ه نيييي  بيييياا بالع  ييييات ه فيييي ولوج افالسيييي   « 
   ييييام  فديييي  ميييي ر  لايييي  ا  سييييان  والال ييييوان  و  رهييييا  يييين الع  ييييات   يييير النسييييا     
با مبارهيييا  سيييع  اييي     يييات ال يييرور و سيييال ل العيييرج فييي  واجدييي  ال الييي ت المجار ييي  

 (2).»والبرائط والرسو  الب ا    والصور و  رها

 نيييي  الع  ييييات  و السيييي رورات  :هيييي  السيييي   ائ ات  و )السيييي   ولوج ا(و يييين ه ييييا ف« 
( روابييط    نيي  بيي ن السيي   ائ ات والمأو يي  8811المأو ن يي  فد يياا و ييا هويير أ  برمييو   وييو )

وهلا ألن أش ئا  ا ال  وون      إال أل ه  ؤو  بوصظه      لش ء  ا بواسط   يؤو   
 (3).»  اأ. و ع هلا فإن الس   ائ ات ال عاصرة  صبالت  ن ا  سمن   ن المأو 

  مشيارل  سيا  ر   صبالت الس   ائ ات  ن ا  سمن  فع   يع الظ نسيوا األ ر ويو « 
فديي  م ايي  بال سييب  إل ييه إطييارا  رجعييا  م يي ن  و  راسيي   بيير   ( 8881-8181ب يير  )

ال ييييو  نييييو : أإ ييييه ليييي   ويييين بإ وييييا    نييييل ا طيييي ع  ن   ر   و شيييي ء  الر ا يييي ات  
  و ييي  الالرار ييي   البصييير  الو   ييياء  ميييار   العنيييو   األبييي ع  ال  ماف   نيييا  الجاهب ييي  ال   ا

ال إ  الرجيا  وال سياء  ال ب يه   ني  ال نيا    وال يوا  ن  () يرل  ين لعيل اليورع ستالدو 
 (4).»بوصظه  راس  س   ائ  

                                                             
س   ائ   ف   شدر ا رسال ات البصر   ف  العال      ار الرواع  ق ور  ب  اهلل اا    س   ائ   الصورة  اا رة  (1)

 .800  ا 8001  8ط  ان  األر ن 
 .808 ظسه  ا  (2)
مر   هر   اش   ال رو  الاناف  العرب    جان  ارو سا شظر النا و  ال وسو   الج    لعنو  النسان   و وال  و وو (3)

 .888  ا 8002  8طب روت  لب ان 
 .881ا   ظسه (4)
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-8182سوسيييي ر )و  ا يييي    فر  و ا اسييييمب  سيييي   وط نا للظيييي  اوقييي  اسييييمب   ب يييير  
ا مشيييارا  مبييييا ال فيييي  الانافيييي   نال صييييطنالا هييييهان ( لظييي  السيييي   ولوج ا  وقيييي   يييرا8888

الج ع يي  ال ول يي  الميي  مأسسييت فيي  فر سييا سيي   وقيي  ابمييارت األوروب يي  واأل جنوسوسييو     
   ابمارت لدا اس  الس   وط نا ول  مبمر س   ولوج ا.8821

فييي  النايييي   د يييالوييين أ ر  يييا أ الييياو   ن  ظيييرع ب    فال صيييطنال ن  مشيييابدان  إهن
ا  شييي ر إليييل  راسييي      ييي  الع  يييات و  يييا  الناييي  ط ننح السييي   و الظر سيي    فجعييي   صيييط

 (1)الد و  ال  رو لعن  الع  ات بصظ   ا  .  ا الس   ولوج ا فد    والصورة واأللوان
 اتجاهات السيمياء:2-

  شدر االمجاهات الس   ائ   ا ا :
 سيمياء الداللة: -أ

 مييير   هيييها الموجيييه روالن بيييارت ال يييو  نيييو : أإن  نييي  السييي   اء قيييائ   نيييل  سيييا  
 ال الل أ.

لييل  ن الع  يي   يين الالنييو  ال عرف يي  بالاجيي  إلييل إفيي  هييها ال جييا    وقيي  م بييه بييارت
 (2)والم  مصبح  نارب   رور       ا موون الوقائع  ال .  ال نارب  الس   ولوج  

 ين بي   وا ير  ين  بالاايه وسي رمه العن  ي   والمي  ميهورها  الطير  البيارم  وق  مرس 
 الباالا   ل ن   رسن   رمب   نل ال الو اآلم :

  Le degré zéro de l’écriture رج  الصظر ف  الوماب   - 
 Mythologiesولوج ات م   -ل
 Eléments de sémiologie  اصر الس   ولوج ا  -ج

 la rhétorique de l 'image  ب    الصورة - 

                                                             
  8  ع 81 ال   إقبا   روو  الس   ائ ات ومالن ندا ل اهرة المرا ا ف  النا  والمظس ر   جن   ال  الظور   ج  (1)

 .888  ا 8881   ا ر   ار   الوو ت 

 .21  ا8812  8لن شر والمو  ع  ال ار الب  اء  ال ارل  ط رب نا مال ون  بارا   رو  ف  الس   ائ ات   ار  (2)
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بمأو ييي ها  نيييل بييي ن  ل  ا  يييارة وويييهلا   مظر يييعمم  ييي  سييي   ولوج ا ال اللييي  برف يييدا ال
 ييرورة الموظيي    يي  ويي   راسيي  ل  ييا   الئيي   بالنايي  با مبارهييا واقعيي  اجم ا  يي   وب يياهرة 

 (1)ء. الاا 

 فة:اقب/ سيمياء الث
 نو  هها االمجاه  نل ا مبار ال واهر الاناف    و و ات مواصن    و   ساع  الل    

 وف وقييي  راج هيييها الموجيييه فييي  وييي   ويييان  ييين روسييي ا  نيييل  ييي  لوم يييان ا ظيييا ون لوبيييوروا 
و  يييره  و عم ييي   صيييالال هيييها الموجيييه  نيييل المن ييي    وسييي  ال ييي ور إ طال يييا  يييع   رموا ويييو 

ف يرون  ن الع  ي  ممويون  ين  ا  و ي لو  و رجيع و  وين الا ا   نل  رار منس   ب ر  
 (2) ن   ا  هها المنس    نل ال الو اآلم :

 

 

 

 ج/ سيمياء التواصل:

بال ييو   طنييع هييها الموجييه   (3)أ سيي  وييان  يي    سيي   ولوج   المواصيي   ييع أار ييا بو 
 (4) ن ا مبار ال ل     اة مواصن    و  ه  أبه فعال مه  ن ب     امه العن    المواصن  .

 (5)و     صالال هها االمجاه ف   ا اء م اولد  لنع ن   المواصن   ب ن   ر ن ه ا:

 وم اندا الوال ات الم  مموفر  نل قص  المواص . أ/ الدالئل:

 وه  الوال ات الم  ال مموفر  نل قص  المواص  وم نس  إلل   واع: ب/ األمارات:
                                                             

 .82  الج ائر ا ل ن   رسن     ب  إلل الس   ولوج ا  ا  صورة  جا ع  من سان   وان ال طبو ات الجا ع     (1)
 .88ا    ظسه   (2)
 .88ا    ظسه   (3)
 .18  ا   رو  ف  الس   ائ اتال ون  بارا   (4)
 .82   ا  ظسه  (5)

 ال  لو 

 ال ا  ال رجع
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 .(1) األ ارات النص    -8األ ارات العظو   ال انوط   -8األ ارات العظو    -8

 هيييو الع يييوان وهيييها  يييا هيييهه بابمصيييار ل الييي  قصييي رة  ييين السييي   اء واال ر اليييهو  د  يييا
 .س مطرع ال ه

 تعريف العنوان:-3
سيي   ائ   فيي   و  ييا إبيي ا   بيي  و وايير  يين هلييا  سييمط ع إن الع ييوان  هيي     يي  

إ ييه الع ييوان األو  الييهو  مننظييه  والع ييوان  ييال   بيير   بيي ا    ييال  ا النييو  بييأن اليي ا  
 النارئ بسر    نل لدظ  أل ه  و   ا  جهل ا مباهه و  ه فالع وان ف  معر ظه.

 لع وان ه ا: ن ف  النا  العرب   مال  ن إلل  صطنح اا ا م ه اا لغة: -أ

ن   ن  الش ء َ ع   ن  )َ َ َن(   المادة األولى: ين  َ َ يا. و      ا و       َ  َ و ع  ا   دير   ا يا  وَ ين  وَ ع 
ييو  يي   و    ل  وييأن  و ييرج ب ع ييل ا مييرج ن  مَ ا  وا   يير    و  ييه قييو  ا ييرئ النيي    أَفَعيين  ل ييا س 
 .ان   َ والع   ن   َ هأ واالس  العَ جاع 

  اء.صمر   ن الجره الرب ج الع      ا باط  و ن ا و ا م َ قا  ابن الن ة:  َ 

َ   م ييه  لوييها  و  ر ييمه لييه وصييرفمه إل ييه  وَ يي ا   يي َ  ه    ييع  الومييال  َ  نَ وَ َ   ييت  الومييال وَ   
 (2)ب ع ل واال   شمع  ن ال ع ل. ه  م     وَ ن  ه  و َ   َ   و م  ه  ا   وَ    ع  : وَ ه  م      َ و َ 

 ا(ن  المادة الثانية )ع  
   .(3)أو      النَ     الَ ن  ل   وه  ج  الو   ت   َ  َ معالل أوَ  قا 

 

                                                             
 .88  ا   رو  ف  الس   ائ اتال ون  بارا    (1)
 .180  111ا   8882  88ج    ار صا ر  ب روت  لب ان  ابن    ور  لسان العرل   (2)
  .888سورة طه  اآل    (3)
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ا َ ييسيي را  و َ صار وفيي  النييو    يي   و َ  ان  وه  فدييو َ ييب ييع ا اء  َ ييا و َ و    ييو      ييع  ا لييه  َ َ يي َ 
 .(1) الش ء إب اله

  ها  و ب يييع و و    يييا    َ يييو َ  ه  اَ يييوَ        لَ مَيييالوميييال: وَ  نَ  َ وجييياء فييي  ال عجييي  الوسييي ط َ ييي
 (2)األرج ال بات:   درمه و برجمه. ت   َ    وَ 

  صظ   نووهلا  البروجإه   در ال ع ل العا  لنمعر ا الناوو  نل   ه ال دور و 

  .الومالصظات  

 :تعريف العنوان اصطالحا-ب
 يين قبيي  )ال رسيي (  هييو ب  يي  لاو يي   شييالو   ال الليي  وال  انيي  لظوييرة اليي ا بنصيي   

 الو دا س اع قا ر  نل إال او المواص   ع )ال رس  إل يه( و ويون الظ ياء الطبيا   هيو 
 .(3)الن اة الم  منو  بع ن   االمصا  ف  ا ب  د ا

أ ج ييوع الع  ييات النسييا    الميي    ويين  ن ميي رج  نييل :ل وهييوا  عييرا الع ييوان بأ ييه 
 .(4)أومعرا الج دور بنراءمهر    ا لمال  ه وم    نل  المواه العا  

  

                                                             
إبراه    صطظل  ال   السن ال  ات و برون  ال عج  الوس ط  ال ومب  ا س     لنطبا   وال شر والمو  ع   ا   (1)

188-188. 

 .188-188  ا  ظسه (2)

 8ط   ار الا   لن شر والمو  ع    ان  األر ن    ا ر ج    شا   الراش و  الع وان واالسمد   ف   واقا ال ظرو (3)
 .88  ا 8088  

ر اع   جن   ال  الظور  ال جن  الوط   لناناف  ف ال   الدا و ال طوو  شعر     وان الساع  نل الساع ف  ا هو  (4)
 .181  ا 8888  سبم بر  8  ع81والظ ون واآل ال  الوو ت   ج 
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  ال  وقييي   وييون ه يييا المبنييع  صييي     ييي  ا  فييالع وان رؤ ييي  ممبنييع  ييين راليي  الييي ا
    ا  ال   الع وان إلل  الل  بع  ة  ن  ا    صه  وق   وون هج  ا  الع وان إلل  صه 

 .(1)ب افع السبر   والم و ه و وافع مب ع لهام   ال ب ع

و رسال   س    و شظرة  ن ال رس  إلل ال رس  إل يه   ا  ن وجد    ر المواص  فد 
 .(2) بر ق اة و  ظمدا ال الاف    نل االمصا   ا ب ن ال رس  وال رس  إل ه

وبباصييي  بعييي   ديييور ال  يييياهج   و يييا م بيييه األ بييياء وال نيييا  وال   ييير ن إليييل الع يييوان
 اجعييا  ه  يي  وبيير  لنع ييوان با مبيياره  صييطنالا إجرائ ييا  ال ييو  ولييت السيي   ائ ات  ال صييا   

و ظماالييا  ساسييي ا  مسيينح بيييه ال النيي  لنولييوج إليييل   ييوار الييي ا  ا األ بيي   فيي   ناربيي  الييي
 .(3)الع  ن  قص  اسم طاقدا ومأو ندا

 أهمية العنوان:-4

  عيي  الع ييوان جيي ءا فييا   و د ييا  وصييا فيي    ر يي  العمبييات   يي  أج ييرار ج  ييتأ بييي
أاليي ا ال رافييعأ فيي  ومابييه أ طييرا أ  نييل   ييه  اليي  األ و يي  ال ظ يين  لنبعيي  الظعنيي  لنع يي  

 .(4)األ ب   و لمأا ره ف  النارئ

و ييراه فيي  ومابييه اآلبيير أ مبيياتأ  وصييظه ف يياء لنمظا يي  واال ميي ا  األوايير اجم ا  يي  
 .(5)لن  ارس  األ ب   الم  م      قمدا بالج دور

                                                             
 ج  الوو ت  ال جن  الوط   لناناف  و الظ ون و اآل ال ج    ال  اوو  الس   وط نا والع و     جن   ال  الظور  (1)

 .801  ا 8882  ا ر   ار     8 ع 81
 .808  ا  ظسه (2)
 .81ا    ظسه(3)
 8ط  النص  ة الج   ة     ال  الومل الال  و  ارب   األر ن  ت  ا ال   صابر  ب    الع    الشعر   قراءات ف  ان (4)

 .11ا   8080
 .18ا   ظسه  (5)
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 ن ييا  لييه  ه  يي  وب ييرة فيي  فديي  اليي ا والولييوج ف ييه  فدييو  نييل  ه  يي   صييبح فييالع وان
 .(1)فدو  وا و إلل ال  بع   ال ا الهو  س ه سمن  له  صوله وقوا  ه الم  منو   ن دا 

 .(2)أ ائ ة لاو     ون اسمئصالدا  ن جس  ال اأإه ل   ع  

ال مالي و لعيي ن النييراءة  هفو يع الع ييوان الوب ير  نييل صي ر صييظال  ال ج و ي  بإشييراق
   الدييا ه   يي  مسيي و   مييرمبط باسيي  ال ؤلييا ومسيينط  نييل ف يياء المننيي  قييوة  وجديي  مبنييل 

 .(3)و شرو ه  ب ا لنمواص  والمظا   انن  ف  هاورة النراءة 

ش   ( وونو   L.Hok( ول وهوا )G.Genetteولع    ا   و   ن ج رار ج   ت )
(C.Douchet( وجون ووه ن )J.Kohenبا ) لع وان  س   ا  س ل ال يو  بعني  أالع و ي أ
(La Titrologie ) بيه ال نيا   سيم طنون البعي  السي   ائ  في  مالن يي   و ين هيها ال  طنييع 

 .(4)الع ق  الج ل   ب ن الع وان ف  ق   الدر  وب ن الب  ات ال شون  ل من الدر 

ن  يي  وو ييه  يياهرة فاالميي  الع ييوان  وا يي   م  يي ة فيي  ا بيي ا ات األ ب يي  وال راسييات ال 
وو  ظمه الظات  ب ا  ا ره  ن اشواالت وق ا ا ج ال     ف    واناف   مموفر  نل إاراء ب وو

 ا  سيمن  هيو  ني  اال اروبولوج ياصيإلل ال   ن و عوا له  ن ا با  ا مباه ال نا  وال   ر ن
الهو  نو   نل مرو ل  ص   ع   ظماالا   مجا ها  الل  ل    نل  سمو  الب اء البيارج  
لنع   األ ب  ب    م  المل الب    الع  ن  و سمظ  فواصينه و ي فع السينط  الا ا ي  )ال بي ع 

 . (5)ال ا  ال منن ( إلل إ ا ة إ ماج مس ح لعوا   ال ا اال ظما   نل  وار  ن قراءة

ء اهييم  اهم ا ييا واسييعا بييالع وان فيي  ال صييوا األ ب يي  با مبيياره    يي  فعنيي  السيي   ا
ومأو نييه  فنيي   بيي    نيي  السيي   اء  ه  مييه  هإجرائ يي   اجاليي  فيي   نار يي  اليي ا با يي  اسييمنرائ

                                                             
 . 11  ا 8080  8ط  ب  النا ر رال     ن  الع و       ار الموو ن لنمأل ا والمرج   وال شر   (1)

الع وان ف    وان  نا  البو  لنشا ر  ب  اهلل العش   ال نمنل الوط   األو   الس   اء    س   اءششا    شنرو  (2)
 . 811ا   8000 وف بر 1ا2بسورة ف   وال ا األ ب       شورات الجا ع   

 . 18ا     ة الجالع    الشعر   قراءات ف  من  ات النص  ة  ال   صابر  ب     (3)
 .11  ا ال رجع السابع  ن  الع و    ب  النا ر رال    (4)
 .888  ا  الع وان ف    وان  نا  البو  لنشا ر  ب  اهلل العش  س   اء  ششا    شنرو  (5)
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لع وان فييي   راسييي  الييي ا األ بييي  وهليييا   يييرا لنو يييائا األساسييي   ال رجع ييي  واالفدا  ييي  بيييا
ارئ ولن  بالغ إها قن ا إن الع وان  عمبر  ظماالا إجرائ ا والم اص   الم  مربط هها األب ر بالن

 .(1)ف  المظا    ع ال ا ببع  ه ال الل  والر  و

 أنواع العنوان:-5

 (Le Titre principale) رئيسيأ/ العنوان ال

و بييير ه صييياالبه ل واجدييي  ال مننييي   و سييي ل الع يييوان   هيييو  يييا  المييي  واجدييي  الوميييال
 (3)أ يي ح اليي ا هو مييهمبطاقيي  معر ييا أ. و عمبيير بالييع (2)الالن نيي   و األساسيي   و األصيين 

و  يييرل  اييياال  نيييل هليييا بع يييوان  الا  يييو لطيييه السييي ن وهاويييرة الجسييي   فم  ييي ه  ييين   يييره 
ألاليي    سييماا     و فيين الشييعر ألرسييطو فوندييا   يياو ن  ساسيي   و صيين   والن ن يي   وموبيي  

 ببط  ن    نل صظال  الومال وه   و   ا  جهل ا مباه النارئ.

 (Faux titreب/ العنوان المزيف )

   ليه وو  ظميه مأو ي  ومع  ي   وهو ابمصار ومر  .(4) أم   باشرة بع  الع وان الالن ن 
لنع وان الالن ن   و أم   البا ب ن الا ا والصظال  ال ابن ي  ومعي   إل يه  د ي  اسيمب ا 

 .(5)الع وان الالن ن  إن  ا ت صظال  الا ا

ها الييييهور )هاوييييرة الجسيييي   فيييين الشييييعر   الا  ييييو(    بييييه ا الع يييياو ن الالن ن يييي  سييييابن وا 
الا ا فإ دا ف  الصظال  ال وال    باشرة لنا ا سممورر  نل  سا    دا   نل ال وجو ة

   او ن    ظ  وب ظ  الص ا .

                                                             
األ ب      شورات بنناس   ف    ن  الس   اء والع وان ف  ال ا األ ب   ال نمنل الوط   األو  الس   اء وال ا  (1)

 .81ا   8000 وف بر  1ا1بسورة ف   الجا ع   
 .80  ا الظر اع  ا هو شعر     وان الساع  نل الساع ف  ال   الدا و ال طوو   (2)
 .80  ا  الع وان ف    وان  نا  البو  لنشا ر  ب  اهلل العش  س   اء  ششا    شنرو  (3)
 . 80  ا  ظسه  (4)
 .80  ا الظر اع  ا هو شعر     وان الساع  نل الساع ف  ال   الدا و ال طوو   (5)
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 (Sous Titreج/ العنوان الفرعي )

لظنيرات  و  وا ي ع  و معر ظيات  او البا  ا  ويون   وا ي (1)و أم   البا لمو ن  ال ع ل
 نار ي  بيالع وان الالن ني  و ايا   (2)أبالايا    و الايا ووأ  عمه بعج العن اء  اب  الومال و 

هلا  ن    ابن بن ون إه مج   سيظ  الع يوان الالن ني  ) ن  ي (   وا يا فر  يا  طيوال )وميال 
رل والعجييي  والبربييير و ييين  اصيييره   ييين هوو العبييير و  يييوان ال بمييي   والببييير فييي    يييا  العييي

السييينطان األوبييير(  و   ييياو ن ال بااليييو والظصيييو  فييي   يييمن ال ن  ييي   اليييو )فصييي  البنييي ان 
  .(3)ار(صار وسائر الع ران  فص  ف   ن ال و   ق    ن ال  ن واأل صواأل 

الع او ن الظر    ف  ومال أ الا  وأ فع  ي ة  يهور   ديا )صير ع الاليل واليباج     ا
و  رهيييا  ييين الوميييل المييي  مال ييي    ييياو ن فر  ييي  مويييون  و نييي  لنع ييياو ن  (4)فجيييأة فاجعييي (

 الالن ن  .

 (Qualitatif titreد/ العنوان النوعي )
 (5)ج يا أو وون  سظ  الع وان الالن ن  وهو: أ   ي   يوع الي ا وج سيه  ين بياق  األ

ف وون  ؤشرا إلل هلا ا  ماج ا ب ا    ن ال و هو روا ي   و قصي   و شيعرا  و  سيرال   
 و  ناليي   وو اييا   نييل هلييا  جيي    ييوان أسيي اب  ال  يي أ ال ييو  جيي   سييظ  صييظال  الايي ا 

 يا لن ؤليا   ويو  ر و    بارة أ ج و   شعر  أ وإشيارة ل عرفي  جي   ال  و ي  وويهلا وميال 
 .(6) و سظ  هها الع وان الالن ن   ج  أروا  أ وع وان  و    ب ن  وع الومال مراو  وا ا

 
                                                             

 .88  ا ال رجع السابع ب  النا ر رال     (1)
 .88 ظسه  ا  (2)
 .88ا    ظسه  (3)
 .88ا  ظسه   (4)
 .88 ظسه  ا  (5)
 .88 ظسه   ا  (6)
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 (titre corrant) :متداوله/ العنوان ال

ه هييهه الو  ظيي   يين  بعييا  مجار يي  وهييو مال نييو نييو   ساسييا  نييل و  ظيي  ا  ييراء ل ييا 
و  طبع  و ال وا  ع ال ع ة ل سمد ا السر ع  (1)  وان  معنع  البا بالصالا وال ج ت

و ن   (2)وا را  نل الع او ن الالن ن   الن الع وان الالن ن  ال  بنو  ن بع  إشدارو مجارو
 ر ي ة  ان  هلا  جن  العرب  الوو م    ن الوو ت و ن الجرائ  المي  مال ي    وا يا مجار يا ج

أالببرأ ال و    الج ائر   الم  مارو النارئ باقم ائديا الط  يه  نيل  بير  ببارهيا و الي اادا 
 ال و   .

و ن هها  ج   ن ههه المعار ا وندا  موا ن  ف  مجس   ا ب اع األ ب  وال الل   ن ه 
وهلييا  يين بيي     ييج بع ييدا  نييل واجديي  األ  ييا  األ ب يي  الميي  ممربييع بيي ن هييهه األ ييواع 

 .(3)  نل إبرا  ا  ماج ف  ج ا   النراء لننراءة وال ن  واالسم باط  الل 

 (Les fonctions du titresوظائف العنوان )-6

 نعيييل الع يييوان  ورا  د يييا با مبييياره ال ولييي  الالن نييي  اليييهو ميييرمدن  ن يييه وال ة الييي ا  
إلييل اقم ائييه و ا يير ف ييوله  و يين هييها  هشيي  فييالع وان هييو  و  شيي ء  نظييت ا مبيياه النييارئ و 

 ال  طنع ال  ت و ائا  بمنظ  لنع وان و ن ههه الو ائا  ا  ن :

 (La fonction Séductiveالوظيفة االغرائية ) -1
عيي   إن الع يوان  ايرو النييارئ بواسيط    يي ة الا يوج  لويين جعي  الع ييوان  ا  يا ال 

الع وان النارئ بواسط   و وع  الو ه أل ه   ون  ن  اوو  الطر ن  الوال  ة   واء النارئ 
   يييا   و بواسيييط  اسيييمب ا  ج نييي   الو ييي  ومنيييا الع ييياو ن ال ب  ييي  بصييي ا  سيييؤا   و منيييا 

و يا  ن لديا اسي   (4)الع او ن ال ب     نل شو  ج    نطو   منح  نيل النيارئ بيأن  م  ديا
                                                             

 .88  ا  الع و   ن   ب  النا ر رال    (1)
 .88 ا   ظسه (2)
 .88 ظسه  ا (3)
 .88  ا  ظسه(4)
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بيييوع قييي  الو  ظييي  ا شيييدار   وهييي  هات طب عييي  اسيييمد و   وهليييا ألن ق ييي   الوميييال ال ط
 ن  يا  لمطورت إلل شو   ن االقمصا  االسمد و  فنو   سمط ع إ ماج هيهه األشي اء وجي

ا مبارهيييا  يييوا ا اسيييمد و   شيييب د  بيييال وا  الاهائ ييي   فييياأل ر إهن  معنيييع بالع ن ييي  المجار ييي  
وب رة والوميال  ال نروئ  و ولل وهلا     ا موون ا اارة قو    وون المنن  واسعا األبال رج  
فالو  ظ  ا  رائ   ه  ه ا  بال منن   إل ناع . فالع وان  سمع نه ال ب ع طع ا ل(1) م اوال

     و النارئ.السبان هوع ال مننو   ب ع  ا  ا    ع ف  ال

   (La fonction Désignative/ الوظيفة التعيينية )2

 وبالمييال   بارومييه  وهيي ومسيي ل    ييا و  ظيي  المسيي     أل دييا مموظيي  بمسيي    الع يي  
 وييا   بنييو   دييا  و   ييوان  فدييهه الو  ظيي  مشييمرا   وايير الو ييائا شيي و ا وا مشييارا  بيي  ال 

ف دا األسا    ج ع ومصبح ب نم اها  جر   نظو ات مظرع ب ن ال ؤلظات واأل  ا  الظ    
 سيي ل  أل دييا فيي   صييندا مال  يي  لدو يي  اليي ا ومبيي و  نييل  سيي ااوهيي  منمييرل  يين وو دييا 

  ا     ولون  ون  ن م ظص   ن الو ائا األبر   لهلا وا ت  ولل الو ائا و شدرها.إل

 (Appellative) لدهه الو  ظي   اي  اسيم  ائ  و سمع   بعج ال نا  مس  ات  بر  
( Mitterrand(   ييييييي    ميييييييران )Denominativeومسييييييي و   ) (Greval  ييييييي  جر ظييييييي  )

( وبو ارشييييييييي ه و   Glodenstein(   ييييييييي   نيييييييييو   شيييييييييما ن )Désignative)  ييييييييي وم     
(Beaumarchaus et Al(  و رجع يييي )Référentielleيييي  وا   )مو روو ويييي  سيييي
(torowicesac ن ابمنظت   .(2)مجه إلل  ع ل واال  هو المع  نم( فو  ههه المس  ات وا 

 (La fonction Descriptive/ الوظيفة الوصفية )3

( وهيييييي  و  ظيييييي  Métalinguistiqueومسيييييي ل    ييييييا الو  ظيييييي  الناو يييييي  الواصييييييظ  )
براج ام ييي   ال ييي  إه  سيييعل الع يييوان  برهيييا إليييل مالن يييع  وبييير  ر و  ييي    و ييي   وهيييو  يييا 
 جعنديييا ال سيييؤول   ييين اال منيييا ات ال وجدييي  لنع يييوان والصيييا رة  ييين  ييي   ال بيييأ  بيييه  ييين 

                                                             
 .81ا    ن  الع و   ب  النا ر رال    (1)
 .88   ا ظسه  (2)
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  يي  ال بيي   ن وال   يير ن الييه ن  بيي وا  و ييا ا   اجيياه    ييا  المييأا ر الييهو   ارسييه الع ييوان 
 .(1)المان ظ   ال وجد  إلل النارئ منن  ال ا بظع  باص مه

   و طيي  يير  ن لدييهه الو  ظيي  جا بييا إ جاب ييا وهييو الر يي  ال رسيي  فيي   ن  جعندييا  بمن
 يا و السيل الج ئ ي  ال بميارة  ائ يا   ابم اره لنع  ات الالا ن  لدهه الوصظ    بد   السل

الييواف  ال رسيي  ولدييهه الو  ظيي   الييو  افمرا ييا نييو  بييه ال رسيي  إل ييه  يين مأو يي   بيي و  البييا 
( و الل   Bokhobza    بوبب ة ) (Enonciative س  ات  بر   هور   دا: أمنظ   أ )

(Semantiqueوو مر روو و     )  (Kontoroweg(   ومنب ص )Abreviative     )
(  Descciptive( وصييظ   )Genette سيي  دا ج   ييت ) و (Goldenstein ول  شييما ن )

 و  ؤو   نل   دا و  ظي   د ي  جي ا في  الع ن ي  المواصين    وال   وين االسيما اء   ديا  ال
  .(2)الو  ظ  المع      لوجو ها بنوة  اندا  ا    را 

 La fonction connotative/ الوظيفةة الدالليةة النةمنية المصةاح ة )4
attachée) 

ومال ييي  بع ييييا  ييين موجدييييات  الوصيييظ    ميييأم  الو  ظييي  ال الل يييي   صييياالب  لنو  ظيييي 
 الاءات مار ب    و ا الياءات باصي  بيالج   األ بي  اال ؤلا ف   صه فد اا   او ن لدا 

و سيييمب   اسييي  البطييي  والييي ه فييي  المراج ييي  ا واسييي  شبصييي   واالييي ة فييي  الوو  ييي  ا  و اسييي  
و يا   ديا معم يي   نيل  يي    (3)فيي   دا ي  الع يياو ن ال نال  ي  الطو ني  وا ل يياهة adال نطيع 

 .(4)ق رة ال ؤلا  نل اال الاء والمن  ح  ن ب   مراو ل لاو   بس ط 

 (La fonction metatextuality/ الوظيفة الميتانصية: )5

إن و    وان سواء وان   ب ا  و   ر   ب   رمبط بال ا  ال و  مجنيل هيها و  دير 
صييورة وا ييال  و ال ا ييا بصييورة ر   يي  فيي  قييو  الع ييوان شيي ئا  ييا  يين جسيي  اليي ا   ال ا ييا ب

                                                             
 .82ا     ن  الع و   ب  النا ر رال    (1)
 .82  ا  ظسه (2)
 .80ا    8008  8و ارة الاناف     ان  األر ن   ط  بسا  قطو   س   اء الع وان  (3)
 .82ا    ن  الع و    ب  النا ر رال    (4)
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  ر وا ال   وب ياءا  نيل هليا  جي  الع يوان  نيو  بو  ظي    ما صي   أل يه  بيارة  ين  يا 
 .(1) صار  معنع بال ا األوسع

 (La fonction Dédicace/ الوظيفة اإلهدائية )6

 ه   بعج ال نا  الو  ظ  ا ه ائ    ا   ا ال اق  ال ارب  أج    ال  اووأ اليهو 
 ن بو ن أ. اال  ها ف   راس  أبع وانأ  نارب  ا ه اء ف  شعر  ب  الرال

والم   راها الباالو  ن  ساس ات ال راس  و  دا  ن  مبات ال ا أال ا ال يوا وأ 
فا ه اء  ع   اهرة ق     ج ا  رفدا ال نا  واأل باء وم اولوها   ن  ل ات ال ا ال يوا و 

وقيي   ايير البيياالاون  لعمبييات اليي ا وهييها ألجيي  فديي  اليي ا ومظسيي ره و يين ايي  مال  يي   بعييا ه 
األ  يييا  الشيييعر   ال نر ييي  بإهييي اءات الوسيييط بييي ن ال رسييي   نيييل الع  ييي   ييين ال صيييوا و 

 يل  ين الم ر ر هها الع   ا ب ا   المل  ننل النبو   و المر و )ال ب ع( وال منن  )النارئ( 
  . (2)والنراء ل نا قب  ا

ن فديي  الع ييوان الن نيي  ممجنييل فيي    ن يي  مواصيي  ومظا يي  إب صيي  لنظصيي   نييو  و 
فييالع وان هييو  و  شيي ء  صييط   بييه  رج يي  والمظسيي ر وفييا ط سيي  اليي ا  مشييبدا بعنيي  الم

ف ا ر ف وله و ظمح شد مه لظا وي   يا  معنيع بيهلا الي ا  ولنع يوان و يائا وا يرة النارئ 
وهها  ا  فع بال نا  إلل مطيو ر هيهه الو يائا وم و عديا بال يو ميؤ و  د مديا بوي  سيدول   

اارة ف وله    يا  جعنيه  ولون  بنل الد ا األساس   ن الع وان هو جهل ا مباه النارئ  وا 
  ب اع و المواه.شوع إلل فا شظرات هلا ام 

 

                                                             
        8ط  اوو   نارب  ا ه اء ف  شعر  ب  الرال ن بو ن     ال عد  الوط   لنومال  وج ة ال ارل  ال ج     (1)

 .10  ا 8882
 .10  ا  ظسه (2)



  

  

 

  

 .األیقونةالبنیة  -1

 لبنیة الصوتیة.ا -2
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 وظائف العنوان في الروایة. -5
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 Iconeأوال: األيقونة 
هذه البنية على إبراز دالئل تصميم الغالف، وفي مفهومها العامي عالمة تحيل  ترتكز

إلى الشيء الذي تشير إليه بفضل صفات تمتلكها، خاصة بها وحدها، سواء كان هذا الشيء 
 (1)ستخدم عالمة له.تقانونا بمجرد أن تأخذ األيقونة هذا الشيء. و أو صفة أو كائنا فردا 

 بمثابة عالمة محددة بموضوعها، استنادا إلى طبيعته الداخلية.ويمكن اعتبار األيقونة 
وانطالقا من هذه البنية التي تسلط الضوء على العتبات أو ما يسمى بالنصوص 

والتي نميز بها فضاء الرواية كمفاتيح للولوج إلى رواية "التماثيل" نبدأها بصفحة  ،المصاحبة
 الغالف.

 / الغالف: 1
و العتبة األولى من عتبات فهن أول ما يجلب انتباهنا عند رؤية الرواية هو الغالف، إ

النص الهامة، إذ يمثل في الدراسات النصية المعاصرة حقال سيميائيا، يعج بكل ما يحتويه 
( تسمى بالمناصات أو ( ومرئية )صورة، ألوانمن مفاتيح مكتوبة )اسم المؤلف، العنوان

 .(2)لغوية" و ازية للنص، أي ما يحيط بالنص من سياج أولي وعتبات "بصريةالعناصر المو 
ومن هنا نجد غالف هذه الرواية "التماثيل" ملفت لالنتباه ومثير للفضول، بحيث يجذب 
القارئ ويأسره فهو يتكون من وحدات نصية تجعل منه محطة للفت األنظار، فالصورة 

معينة، وكذلك األلوان المختلفة التي تشكل لوحة  الموجودة على صفحة الغالف، تحمل داللة
فسيفسائية، فكل لون له داللة معينة يحملها في ذاته وكذلك اسم المؤلف وكذا التجنيس الذي 
يجب أن يكون على صفحة الغالف، أي جنس العمل األدبي إن كان )رواية، قصة، 

غليظ، وبأي لون، بخط ، مجموعة شعرية( باإلضافة إلى العنوان بحد ذاته كيف كتب
فالعنوان هو تلخيص لموضوع الرواية ومنه فإن الغالف في الرواية هو كطعم يستخدمه 

جذب المتلقي أو القارئ، وبالتالي فإن جمالية رواية "التماثيل" تكمن في الوحدات التي ل

                                                 
سيميائية في أشهر اإلرساليات البصرية في العالم، دار الرواق، عمان، قدور عبد اهلل ثاني، سيميائية الصورة مغامرة  (1)

 .11ص ،  8002، 1طاألردن، 
سعادة لعلى، سيميائية العنوان في شعر عثمان لوصيف، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في األدب الجزائري،  (2)

 .181، ص 8002/8002 ،بسكرة جامعة محمد خيضرإشراف الطيب بودربالة،
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تحتويها وهي الصورة، اللون، التجنيس، اسم المؤلف، العنوان، الذي يعد وحدة كبرى تستقل 
 :  هبذاتها، وسنقوم بدراسة كل وحدة على حد

 أ/ الصورة:
الرسالة البصرية مثل الكلمات وكل األشياء األخرى، ال cheitian Mathz  زثيعتبر ما

.أي أن لأللوان والصورة داللة كبيرة لفهم (1)يمكن أن تنفلت من تورطها في لعبة المعنى
"تلك الظالل، أضف إليها البريق الذي ويعرف أفالطون الصورة بأنها للنص المعنى العام 

 .(2)" نراه في الماء أو على سطوح األجسام التي تلمع وتضيء كل نموذج من هذا الجنس
وتعتبر عالقة الصورة بالنص السردي عالقة وطيدة، فهي تمثل الوسيط بين النص 

ودالالت  احملها رموز ليها إلى تمثيل موضوع الرواية، لوالمتلقي، إذ يعمد المؤلف من خال
والصورة هنا في رواية "التماثيل" هي لوحة من لوحات الفنان، وبربط الصورة  ، متنوعة

 بالعنوان، وبتأويل بسيط، وهي تتموقع في وسط الرواية.
الفم األول كبير والثاني صغير  يتمثل الصورة دلفينين مفتوحفالصورة في هذا الغالف 
ذا المشهد يمثالن الصديقان حسان يوسف و ، وهما في هوبجانب الدلفين األول جريدة 

ياسين الفينيقي قام بخيانة صديقه حسان يوسف مستخدما في ذلك الصحافة فياسين الفينيقي 
فحسان يوسف ) قام بنشر مقال قائال فيه بأن صديقه حسان يوسف قام بسرقة اآلثار، حيث 

اليسرى من و في الجهة ، ( سلطة ونفوذ اهو رجل فقير في حين نجد صديقه هو رجل ذ
الصورة تمثال ذهبي لياسين الفينيقي وهو رمز السلطة والتجبر والخيانة والشخصية االنتهازية 

قيم وال العرق وال الفهو ال حدود له وال يراعي ال  ،ةو المخادعة والماكرة فهو يصبو إلى الثر 
ه حسان يوسف وهو لصديقتمثال ذلك جانب األخالقية، إلى موانع المحرمات أو الب فر عتي

ال يملك أي سلطة وليس  وهو فقير ال حول وال قوة له وه) أصغر منه حجما و أقل قيمة، 
ي وهو زمن علي ستشير إلى أن الزمن الفردو  ة، وفي أسفل الصورة كتابة صغير فوذ(له ن

منه شيء في حين نجد على الجهة اليمنى من  ، وأنه لم يبقلبحراني قد مضى وانتهىا
                                                 

استراتيجية النص المصاحب في الرواية الجزائرية )رواية الولي الطاهر يعود إلى مقاصة الزكي نعيمة  السعدية،  (1)
 .882، ص 2نموذجا(، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة واألدب الجزائري، قسم األدب العربي، جامعة بسكرة، ع

ا، الملتقى الوطني الرابع، السيمياء آمال منصور، سيميوطيقا الصورة أم صورة السلطة؟ سقوط النظام العراقي نموذج (2)
 .22، ص 82/11/8002-82والنص األدبي، جامعة بسكرة، منشورات قسم األدب العربي، 
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يشير إلى الحضارة الفينيقية واهتمامها ببناء المساجد  اوضخم اكبير  امسجدالصورة 
 والمحافظة على التراث وكل ما يمس القيم اإلنسانية والتاريخية.

 ب/ اللون:
لقد اتخذ اللون وظيفة تكنولوجية عندما حل محل اللغة، ومحل الكتابة، ولهذا وجب 

ثم بالوسط االجتماعي، والبيئة المحيطة بالفنان، ربط اللون بنفسية المتحدث، وبنفسية المتلقي 
فتسهم دالالت اللون في نقل الدالالت الخفية واألبعاد المستترة في النفس باعتبار الصورة 

واأللوان هي تفسير لحالة فيزيولوجية وسيكولوجية  (1)همها كل الشعوبفواللون لغة عالمية ت
حب وكراهية وارتياح من وأطوارها العميقة  مرتبطة ارتباطا وثيقا بحاالت النفس المتقلبة

 (2)وطمأنينة وغيرها.
و التمعن  هجمالب ظرويعد اللون جزء من حياتنا فهو يلزمنا وال نستطيع أن نغفل عن الن

نا وأخرى يتجنبها ، فهو أهم عناصر الجمال التي تهتم بها، فبعض األلوان تروق لبعضفيه
شكل أو بآخر بنفسية اإلنسان، فنجد بعض ب، وهذا ما يؤكد بأن األلوان ارتبطت نابعض

زلهم أو غير ذلك فقد حل ااألشخاص يستغرقون وقتا طويال الختيار اللون المناسب لطالء من
اللون محل اللغة لذا وجب ربطه بنفسية المتحدث ونفسية المتلقي، ولكل لون داللة معينة 

 ارتبطت به.
ن بروزا على صفحة غالف رواية التماثيل هي األبيض، األسود، البرتقالي، وأهم األلوا

 األخضر، األزرق.
 وسنقوم بدراسة كل لون ومعرفة داللته.

 أ/ األبيض: 
ورمز النور وهو لون األمل والتفاؤل والحياة ومن  (3)هو رمز النقاء والطهارة والنظافة

هنا نالحظ داللة هذا اللون على الخير والتفاؤل، وقد يكون السبب وراء ذلك عالقة األبيض 
 بالنور واإلشراق.

                                                 
استراتيجية النص المصاحب في الرواية الجزائرية )رواية الولي الطاهر يعود إلى مقاصة الزكي نعيمة السعدية،  (1)

 .882، ص نموذجا(
 .111، ص سيميائية الصورة مغامرة سيميائية في أشهر االرساليات البصرية في العالمقدور عبد اهلل ثاني،  (2)
 .820، ص 1221 ،8ط ،العربية، القاهرة، مصر رياض عبد الفتاح، التكوين في الفنون التشكيلية، دار النهضة (3)
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وأحيانا أخرى كانو يريدون بالبياض طالقة الوجه وبشره، وقد جعل اهلل تعالى عالمة 
 :ةعلى حسن المصير في اآلخر 

 د  ع  ب   م  ت  ر  ف  ك  أ  م  ه  وه  ج  و   ت  د  و  س  ن ا  ي  ا الذ  م  أ ، ف  وه  ج  و   د  و  س  ت  و   وه  ج  و   ض  ي  ب  ت   م  و  ي    >>الى: قال تع
 (1).<<"ون  ر  ف  ك  ت   م  ت  ن  ا ك  م  ب   اب  ذ  وا الع  وق  ذ  ، ف  م  كان  يم  إ  

مجسدا إياه في  ،ومن هنا جاء توظيف الكاتب للون األبيض في رواية التماثيل
فرغم كل ما يعانيه من فقر وعذاب وظلم من طرف صديقه ياسين  ،شخصية حسان يوسف

بهذه الحياة  اإال أنه لم يفقد األمل وظل متمسك ،هته لالفينيقي ودخوله السجن بسبب خيان
وآمال ومتفائال بغد أفضل يكون أكثر إشراقا، فرغم الظروف االجتماعية القاسية إال أنه لم 

 تمسكا بقيمه الفاضلة.يفقد األمل، وبقي م
 (2)كما أن اللون األبيض هو لون أصحاب الفكر الواضح النقي.

 ب/ األسود:
يرتبط األسود بمعاني عديدة يمكن تلخيصها بالموت والدمار من جهة والمهانة من جهة 

 (3)أخرى وهذه المعاني ما زالت شائعة إلى يومنا هذا.
ف من المجهول الرتباطه بأشياء منفردة فاألسود لون يشير إلى الحزن والتشاؤم والخو 

فهو مرتبط بالليل والظالم، وجلبه لمشاعر الخوف هو السبب  ،في الطبيعة دون سائر األلوان
فالظالم يحد الرؤية ويحجب الحقيقة وبكون مجاال خصبا لألوهام ويرتبط  ،المباشر للنفور منه

 .(4) أيضا بالغدر والخيانة
األسود ليدل من خالله على الحزن الذي يعيشه اتجاه حياته وقد وظف الكاتب اللون 

االجتماعية المؤلمة وظروفه القاسية، وكذلك ليعبر من خالله على أسفه وحزنه اتجاه 
االنحالل األخالقي وغياب القيم واألخالق الفاضلة واضمحالل الزمن الفردوسي زمن علي 

على الخيانة التي قاساها من طرف صديقه استعمل الكاتب اللون األسود ليعبر كما  البحراني
كما وظفه الكاتب لبدل من خالله على الشعور  ،الوصول إلى السلطة بسببياسين الفينيقي 

                                                 
 .102 /سورة آل عمران (1)
 .11، ص 8010 ،1طإياد محمد الصقر، فلسفة األلوان،  األهلية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، (2)
 .820، ص  التكوين في الفنون التشكيليةرياض عبد الفتاح،  (3)
 .22، ص 8002حامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ظاهر محمد هزاع الزواهرة، اللون وداللته في الشعر، دار  (4)
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بعدم الرضا بالظروف القائمة وعدم قبول األمر على ما هو عليه، كمل يدل على مقاومة 
ة والمتعة و على الثر  القدر الذي ال مفر منه، فالزمن الحاضر هو زمن مؤرق زمن الرهانات

يوسف يمثل نزوحا فحسان والسلطة، زمن تمثله الشخصية االنتهازية والخائنة ياسين الفينيقي 
فهو حزين ومفجوع  ة والوجاهة.و إلى الماضي في حين ياسين يقتحم الحاضر ويصبو إلى الثر 

، وتنبثق عن هذا بالواقع المتوتر وبالعالم الذي تتراخى وتنعدم فيه التقاليد واألعراق والسنن
وسياسية متردية تنعكس على عقله ووجدانه فال يرى  االنهيار ظواهر وسلوكيات اجتماعية

،كما استخدمه الكاتب ألنه مرتبط با مناصا من رثاء زمنه الضائع والتشبث بأطيافه المتراجعة
 الليل والظالم ،الذي يأتي بالشر ويخفي الحقائق.

 ج/ البرتقالي:
، فقد وظف الكاتب اللون البرتقالي لبدل من (1)واالنجذاب والشوق يرمز إلى الدفئ

خالله على االنجداب والدفئ والحنين إلى الزمن الماضي، الماضي العريق، ماضي 
الحضارات والقيم الفاضلة واآلفلة، ماضي علي البحراني الذي جاء من الصحراء، وأسس 

بحيرات الآللئ في البحر فهو زمن  مملكة العيون، فحفر الينابيع وزرع البساتين وكشف
استخراج الثروات وحمايتها من االرهابيين الذين يحاولون سرقة اآلثار والثروات فهو مشتاق 

، واهتمام الناس ا إلى ذلك الزمن في ظل األوضاع االجتماعية والسياسية التي يعيشه
 بالسلطة والنقود ودحر وترك كل ما هو عادات وتقاليد وتراث.

 
 خضر:د/ األ

وله داللة على الحياة  (2)ويرمز إلى الهدوء والحياة واالستقرار واالزدهار والتطور والنماء
الغالب والمسيطر هو واألمل واالستبشار وبخاصة إذا جاء بعد اللون األحمر فيكون 

 (3)والمطلوب.
وقد وظف الكاتب اللون األخضر لبدل من خالله على حب الحياة والتشبث بها مهما 

فرغم كل ما يعانيه حسان يوسف من ظلم وقهر وخيانة من طرف  ، الظروف صعبة كانت
                                                 

 .111، ص  سيميائية الصورة مغامرة سيميائية في أشهر االرساليات البصرية في العالم قدور عبد اهلل ثاني (1)
 .111، ص   نفسه   (2)
 .81نفسه، ص  (3)
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إال أنه لم ييأس ولم يفقد األمل في الحياة وكان دائما يسعى جاهدا  ،صديقه ياسين الفينيقي
وأنه مخلص للوطن، كما يدل اللون األخضر في الرواية على حب القيادة  ،إلثبات براءته

والسيطرة وهذا ما تجسده شخصية ياسين الفينيقي من خالل استعماله جميع الوسائل 
 األخالقية وغير األخالقية من أجل الوصول إلى السلطة وتحقيق كل أهدافه.

 ه/ األزرق:
خمول والكسل والهدوء والراحة واللون األزرق ينقلنا اللون األزرق القاتم إلى عالم ال

 الخفيف يوحي بالقلق النفسي واالضطراب والحيرة التي تتناسب مع نفسية الكاتب.
وعند العرب لم يتحدد مدلول األزرق بل تداخل مع ألوان أخرى كاألبيض واألخضر 

ة مع مفردات ومن مدلوالت األزرق كذلك الصفاء والشفافية وغالبا ما تعاملت هذه الشفافي
الواقع السياسي وغالبا ما يتصل بعالم السماء وعالم األرض، من ماء ومحيطات وبحار 

وقد وظف  ،والضياع التي تتالءم ونفسية (1)وغيرها وهو أيضا يحمل داللة الحزن والكآبة
الكاتب اللون األزرق ليدل من خالله على الحيرة واالضطراب والقلق النفسي الذي يعاني منه 

وغياب الضمير األخالقي  ،األوضاع السياسية واالجتماعية هجاتن يوسف فهو قلق إحسا
وتعفن المجتمع في الماديات وتجاهله للمعنويات، أي أن المادة هي المسيطرة، كما أنه يشعر 
بالحيرة اتجاه المجتمع واهتمامه ببناء العمارات الفخمة والمحالت الضخمة وتجاهله لعاداته 

ة، كما يترجم اللون األزرق في الرواية شخصية حسان يوسف على أنها وقيمه اإلنساني
شخصية هادئة متحفظة ذات قيم وطموح تنسجم مع كل مكان وتترجم الحياة ترجمة مثالية 

 راقية.
فاللون األزرق يدل في الرواية على الحزن والكآبة واإلحباط والضياع التي تتالءم مع 

 نفسية الكاتب.
يس أن تلقي أي جنس أدبي روائي كان أو غير روائي يتألف من اتفاق "التجنج/ التجنيس:

معقود بين المؤلف والقارئ الذي يرتبط بنوعية هذا الجنس على وجه التحديد، فالمؤشر 
 (2)الجنسي على ذلك نظام ملحق بالعنوان".

                                                 
 .12، ص 1222، 8ط ،عمر أحمد مختار، اللغة واللون،  عالم الكتب الحديث، القاهرة، مصر (1)
استراتيجية النص المصاحب في الرواية الجزائرية )رواية الولي الطاهر يعود إلى مقاصة الزكي نعيمة السعدية،  (2)

 .882، ص نموذجا(
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والتجنس يأتي ليخبر عن الجنس الذي ينتمي إليه هذا العمل األدبي أو ذاك، فهو يعبر 
عالمه  عن مقصدية كل من الكاتب والناشر، فالوظيفة األساسية له وظيفة إخبار القارئ وا 

 .(1)س العمل / الكتاب الذي سيقرؤهجنب
إلى أن العمل يعبر وقد جاء التجنيس في رواية "التماثيل" وسط الغالف للفت االنتباه 

عن الذاتية ولتدل على جنسها "رواية" حيث كتبت بخط رقيق باللون األسود الذي يعبر عن 
والخوف من الوحدة  ،الكآبة والحزن اتجاه الواقع المرير والحرمان من حياة الثراء والترف

 لنفسية.ن والعذاب الذي يتعرض له يوميا واضطراب حالته ايوالتوتر الذي يقاسيه في الزناز 
 د/ اسم المؤلف:

يعد اسم الكاتب من بين العناصر المناصية المهمة، فال يمكننا تجاهله أو مجاوزته، 
ويحقق ملكيته األدبية  هألنه العالمة الفارقة بين كاتب وآخر، فيه تثبت هوية الكتاب لصاحب

  .(2)نوانغالبا ما يتموضع اسم الكاتب في صفحة الغالف، وصفحة العو والفكرية على عمله 
وقد جاء اسم المؤلف في الرواية في األسفل تحت التجنيس، وقد كتب اسم المؤلف 
باللون األسود وبخط غليظ ليدل على القوة والجرأة، وسيطرة اللون األسود يدل على عمق 
األلم والحزن اتجاه الحياة االجتماعية والسياسية التي يشهدها المجتمع وتفشي األخالق 

 يدل اللون األسود على الظلم الذي يعانيه في حياته. الرذيلة وكذلك
 العنوان -ثانيا

 (3)يعد العنوان من أهم عناصر المناص )النص الموازي(.
فقد شغل مكانا على واجهة الغالف،  ،سيوالعنوان "التماثيل" جاء أعلى الصورة والتجن

وطغى عليه اللون األحمر، وقد تكرر العنوان في الصفحة التي تلت الغالف، ولكن كتب 
باللون األسود ليدل على الحزن واأللم الذي يعيشه الكاتب اتجاه األوضاع االجتماعية 

ليلفت انتباه القارئ والسياسية واالقتصادية التي تعيشها البالد، وقد كتب العنوان بخط غليظ 
الندفاع والثورة اتجاه األوضاع التي ادل على يويجذبه، وكتب العنوان باللون األحمر الذي 

يعيشها واندثار القيم األخالقية واهتمام المجتمع بالسلطة والمال والنقود دون مراعاة القيم 
                                                 

 .20-22عبد الحق بلعابد، عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص،  منشورات االختالف، الجزائر، ص  (1)
 .12، ص 1222، 8ط عمر أحمد مختار، اللغة واللون،  عالم الكتب الحديث، القاهرة، مصر، (2)
 .22، ص  عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناصعبد الحق بلعابد،  (3)
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معاناته، فالعنوان شكل تجاه األخالقية، فجاء العنوان جملة اسمية لبدل على الصمود والثبات 
مدخال ضروريا للنص واختصارا لما جاء في الرواية، فحسان يوسف هو الشخصية المركزية 

ليها تنتهي، ف ياسين بة حسان يوسف قالعوهو محور األحداث والحركة منها تبتدأ الرواية وا 
لك إال أن األمر لم يبقى على حالة فتحولت ت ،في البداية كانت عالقة صداقة حميمية

الصداقة إلى عداوة بسبب خيانة ياسين ورغبته في الحصول على السلطة والمال والنفوذ، 
فحسان كان يعمل موظف في أرشيف الحكومة فوقع بين يديه ملف كبير وهو من عصور 
سالفة، تتحدث عن حكاية "علي البحراني" وكيف جاء إلى الصحراء وأسس مملكة العيون 

ن أعطاهم البساتين فقتلوه فهو مؤسس هذه األرض الخضراء مر عليه أتباعه الذيآوكيف ت
المعطاء فدال علي يرمز إلى العزة والكرامة والشموخ في التاريخ اإلسالمي، يرمز إلى 
الحضارة واألصالة وكل القيم اإلنسانية، واستدعاء شخصية تاريخية إلى الواقع المعاصر ذات 

ة أو المعجزة، والغاية من ذلك هو اتخاذ ثقل تاريخي إسالمي هو أشبه ما يكون بالكرام
التاريخ ستار تنعكس فيه أحداث األمة وواقعها المرير ومخاطبة الحاضر المتردي من خالل 
الماضي المشرق، وبعث علي واستحضاره لم يقف عند التعامل معه على أنه شخصية 

الرواية ويستولي تاريخية، فعلي البحراني هو الشخص األثيري الخرافي هو الذي يحتل فضاء 
على عقل حسان وذاكرته، الجد األسطوري األولي المحضر على شاكلة أرباب الحضارات 
القديمة، أما الزمن الحاضر فهو زمن االنحالل األخالقي والسعي إلى السلطة فتمثله 
الشخصية االنتهازية والخداعة ياسين الفينيقي، فنرى في الرواية نجاحات ياسين على حساب 

ت حسان فياسين يستخدم كل الوسائل األخالقية وغير األخالقية لالغتناء وتأكيد اخفاقا
وجودها من خالل ظلم المحيطين به، فالرواية تحيلنا إلى النظر إلى الواقع وأنه ال شيء 

 ثابت على حاله مطلقا.
فالهدف منها هو إثارة قضايا اجتماعية وفكرية ينطلق منها لكشف مرتكزات وأشكال 

ل االقتصادي والزيف السياسي ومراد التلوث األخالقي والسلطوي واإلضاءة على االستغال
عالم المفارقات والتحوالت كما مثل المكان في الرواية حضورا روائيا بارزا فالمكتب في 

 :المحكمة التي يعمل فيها يمثل )تابوت حجري( حيث يقول
، أطالع الملفات وعجبت كيف سأقضي أيامي في هذا التابوت الحجري الورقي" 

العتيقة، وهي متخثرة في زمنها تتعفن يوما بعد يوم، وليس لي سوى أن أنتظر ورقة تأتي في 
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كل شهر لتوضع في إحدى هذه الملفات وتتكفن مع رفيقاتها، وتفقد همسها ورائحتها 
 ."وروحها

والمكان الثاني هو المصرف وهو يمثل بالنسبة إليه )زنزانة أو قفص وكل ما يراه 
 حيث يقول: (جدران تتكاثر حوله

قالت لي نرجس بأنني سوف أعمل محاسبا لكنني وجدت نفسي عداد نقود قابعا في "
إحدى زنازين واجهة المصرف محاطا بحشد من المنتظرين الذي يصطف كطابور طويل يبدأ 

 (1)من الحديد".
كان عندما وجميعها لها دالالت بينة على شعور متفاقم باالستالب والقهر والعجز و 

يخرج من السجن بين فترة وأخرى وتصدمه هذه التحوالت في البناء والنفوس والعقول إذ 
ول أن ايقول: "هياكل البيوت القديمة تتحول في غمضة عين إلى متاجر أنيقة أسير غريبا أح

الرواية "التماثيل" هي أول كلمة تطالعنا، إذ تعد الكلمة  فعنوان (2)أجد وجها قديما فال يظهر".
المركزية والمفتاح للولوج إلى النص فكان لها حضورا مكثفا في الرواية كما نجد ذلك في 

 .12، 22، 22الصفحة 
ويكون هذا التمثال في والمقصود بالتماثيل: هو اسم الشيء المصنوع مشبها بخلق اهلل ،

سواء كانت في الثوب، الموجودة ما يطلق التمثال على الصورة ك ،صورة انسان أو حيوان
ويقال في ثوبه تماثيل أو صور فالتمثال هو كل ما صور هذه الصورة ألشخاص أوحيوانات 

،فقد أصبحت صناعة التماثيل ووضعها على على مثل صورة من حيوان أو غير حيوان
ع بلدان العالم إذ نرى الكثير من الثياب ظاهرة معروفة ومنتشرة في عصرنا الحالي وفي جمي

 األشخاص يرتدون مالبس فيها صور لشخصيات معروفة أوصور لحيوانات.
والعنوان يختصر الهدف األساسي الذي تتضمنه الرواية أال وهو الكشف عن الخزي 
والذل والعار الذي يعيشه المجتمع اإلسالمي وتفشي السلوكات السلبية في المجتمع وسيطرة 

وذ والسلطة على الضعفاء وظلمهم بغية تحقيق مصالحهم وأهدافهم فالكاتب أراد من رجال النف
خالل العنوان أن يصور لنا الصراع بين الخير والشر والفرق الشاسع بين الزمن الماضي 

                                                 
 .22ص  ،8001 ،1ط بيروت، لبنان، منشورات االختالف،دار العربية للعلوم ناشرون عبد اهلل خليفة، التماثيل،  (1)
 .22، ص نفسه (2)
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والزمن الحاضر زمن االنحالل األخالقي والجري وراء السلطة وباستخدام جميع الوسائل ومنه 
 ه الموحية متشظيا في ثنايا الرواية.                 فالعنوان كان بدالالت

 : ةالصوتيالبنية 1-
سلسلة  ئوت هو وحدة صوتية مغري يمكن تجزيإذا كانت الّلغة كلها أصوات، والص

ر ب  التي تمثل األصوات الرئيسية ومنه  .(1)التعبير إليها مثل: الضاد والراء والباء في ض 
الدراسة الصوتية على العنوان، وسنبدأ انطالقا من تقسيم األصوات حسب  سنحاول إسقاط

 صفاتها مع التركيز على األصوات األكثر وضوحا في تأدية المعنى.
 األصوات االحتكاكية: -أ

تخرج هذه األصوات عند خروج الصوت مستمرا في صورة تشرب للهواء محتكا 
وهي على نوعين: مهموسة وهي )س، ش، ق، ت، ح، خ، ه(، والمجهورة  .(2)بالمخرج

ومن األصوات االحتكاكية التي وردت في  .(3)وهي)ذ، ط، أ، ع، غ، ل، ن، م، و، ي(
فة إلى صوت )السين( الذي باإلضا( والباء، والثاءالعنوان نجد صوت )التاء، والالم، والميم، 

 رة في متن الرواية.ورد بكث
فهما من  يلفت انتباهنا في هذه الرواية، هو طغيان صوت )التاء، والسين(وأول ما 

األصوات االحتكاكية المهموسة، فصوت التاء الذي يتجلى في العنوان في حد ذاته "التماثيل" 
حتى امتدت يدي ذات يوم إلى ملف كبير ورحت أقرأ »كما نجده في متن الرواية إذ يقول: 

وأخرى إلى الباب لكن الباب يظل ساعات متشبثا بالجدار،  فيه، ك ن ت  ألتفت بين لحظة
 .(4)«أروح أقرأ ،فكأنني كنت أمسح الغبار

                                                 
الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية، دار النشر للجامعات،  التحليل الّلغوي في ضوء علم الداللة، محمد عكاشة(1)

 .11، ص8002، 1، طمصر
 .121، ص2812، 8ط ،، دار الفكر القاهرة، مصر ان، علم الّلغة مقدمة للقارئ العربر محمود السع(2)
، 8008 1ط،، دار الفجر القاهرة، مصر اللهجات العربية والقراءات القرآنية، دراسة في بحر المحيط، محمد خان(3)

 .21ص
 .11، ص التماثيل، عبد اهلل خليفة(4)
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،»ويقول أيضا:  - ، وأنا تعلمت  ش ي ت  و  ت في  قلت لك أن تكون من جماعتي، فرفضت و  وغ د و 
حتى اقتلعوك من  معها أستثمرها، أما أنت فجامد كالصخرة رأراها أطيريح كل جهة، أي  

، وصرت   .(1)«فرةحمكان ك 
 من التصحر والتهم أسماء مصائد تختفي، بيوت تتكدس في جهة، بساتين تتوارى»ويقول:  -

م ه وأتباعه يملكون كل هذه األرض ثوكان الشيخ علي البحراني وجماعت ،جرتحوتانمحت 
 .(2)«اختفوا جميعا

ن  من خالله الصمود ليبيفصوت التاء من األصوات المهموسة وقد وظفها الكاتب 
فرغم الظروف القاسية التي يعانيها من فقر وظلم  ،يوسف ا حسانمبه ازوالتحدي اللذان امت

محاوال تجاوزها، لذا يلجأ إلى  ،إاّل أنه لم يستسلم وبقي صامدا أمام كل هذه الظروف
امدا، كما وظف الكاتب االعتراف بكل هذه المكبوتات ألنها الوسيلة الوحيدة، التي تجعله ص

على ما  هليدل على كثرة الهموم والمشاكل وكل الظروف المعرقلة وصمود صوت)التاء(
ون مكتوما فالسر عادة ما يك أما صوت )السين( الذي يدل على الهمس ،اعتراه من أوجاع

ى بها اإلنسان موال يباح به إاّل همسا، وبخاصة إذا تعلق األ ر بخواص النفس التي إذا أف ض 
تبعته على إثرها صعوبات فأسرار الكاتب التي يتحدث عنها كانت في معظمها مما ال يجوز 

 البوح به وال الحديث عنه.
دل إلى الهمس دون البوح وهي الداللة التي أداها صوت)السين( في الرواية، والكاتب يع

إثبات مدى الوجع  أراد السين((محلها القلب والكاتب من خالل توظيفه لصوت  فاألسرار
 يالزمن الفردوسي زمن عل ،واأللم النفسي الذي يعانيه، وشوقه وحنينه إلى الزمن الماضي
وتلك تريد ، ريد دفاتري ذاه»البحراني الذي فيه جميع القيم اإلنسانية والحضارية إذ يقول: 

                                                 
 .22، ص التماثيل، عبد اهلل خليفة(1)
 .82ص ،نفسه (2)
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فستانا، هذا ال يستطيع أن ينام، وتلك سقطت في دراستها، وفي الليل يأتي أسعد ليفرض 
 .(1)«وتهطس
كيف استطاع ذلك؟ من أين جاء بالنقود وهو خارج من  :في نفسياءل أتس»يقول أيضا: و  -

 ؟ هل تساقطت عليه األوراق مثل أوراقةالسجن، ولم ينقضي على اإلفراج سوى سن
 .(2)«المسرحيات والقصائد؟

س عن نفسه وخلق واقع يفصوت السين في الرواية يدل على رغبة الكاتب في التنف
جديد غير الواقع الذي يعيشه فهو مختلف بكل األحاسيس وذلك حتى يثبت ذاته، كما وظف 
الكاتب صوت السين ليدل من خالله على ضعف حسان أمام صديق ياسين فقد قام بخيانته 

 بسبب السلطة والنفوذ.وذلك 
وبذلك نستطيع أن نقول أن داللة صوت السين في الرواية مرتبطة بخاصية تتعلق 

 لم ووجع.أبخواص النفس من مشاعر وأحاسيس و 
وكذلك نجد في العنوان توظيف الكاتب لألصوات، المجهورة وهي الالم والميم. فأما 

بأنها صوت منحرف ينطق على نحو بين الشديد والرخو، ويبدوا أن » الالم فقد وصفه سبويه
المقصود بكونه منحرفا أنه ينطق نطقا جانبيا بمعنى أن عقبه ما توجد في وسط مجرى 

 .(4)«ذلقيوهو مجهور  (3)«الهواء فيخرج الصوت من أحد الجانبين ولذا يوصف جانبي
لماذا ال تبحث »رواية إذ يقول: ر صوت الالم في العنوان الرئيسي وفي متن الضويح

بدال من العودة للوراء؟ ما رأيك أن تشتغل هنا بأسلوبك حسب الرسالة التي  لك عن عمل
 .(5)«نشرت كان مقبوال

                                                 
 .11، ص التماثيل، عبد اهلل خليفة(1)
 .12، ص نفسه (2)
 .28، ص2212،  القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، مدخل إلى علم الّلغة، أحمد فهمي حجازي(3)
، 8001، 1، طعّمان، األردندار أسامة للنشر والتوزيع، ، موسوعة معاني الحروف العربية، علي جاسم سليمان(4)

 .121ص
 .21ص ،التماثيل، عبد اهلل خليفة(5)
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، ومضت كتلة نارية في الفضاء، وسقطت على ضجة في االحتفال توحدث»قول أيضا: وي -

رجال الحفرة، وحمل رجالن منهما المسرح وتعالت الصيحات وجاء ذعر النساء مميزا، وفزع 
 .(1)«الصندوق فيما اقتادني الثالث، ودخلنا السيارة وانطلقنا

أن   فالكاتب أراد من خالل توظيفه لصوت الالم في العنوان الرئيسي وفي متن الرواية
شوق حسان إلى الزمن الماضي زمن القيم الفاضلة واألخالق النبيلة والرفيعة ويبين  يبين

وانتشار السلوكات  يضر زمن االنحالل األخالقاخيبة األمل التي يشعر بها اتجاه الزمن الح
والسعي وراء السلطة والتخلي عن  ،السيئة التي ال تمت بأي صلة للحضارة والدين اإلسالمي

ليدل من خالله على العقبات التي ال  ماخرى، فالحيرة تهز كيانه فيتلفظ الالمسؤوليات األ
 طريق العربي. ألتمتزال 

أما صوت الميم فهو موجود أيضا في العنوان الرئيسي وفي متن الرواية ، فالكاتب من 
خالل توظيفه للصوت يريد أن لنا أنه يبحث عن ذاته التي سرقت منه ويستعمل صوت الميم 

الء ذاته ويذكرها بمجد القدامى فحسان يتذكر األمجاد التي صنعها علي البحراني ليجمع أش
 وراحت الكرات البيضاء تأكل الكرات »وكيف يعمل من أجل أرضه ووطنه حيث يقول: 

 االدموية الحمراء، وأنا أمسك بقبضة ياسين خوفا من الغرق، شعرت بأنهم وضعوا لي مواد
 .(2)«غريبة في أكلي

حقل علي البحراني كان محروثا والشجر مقتلع، وثمة هوة عميقة تكاد »ويقول أيضا:  -
تصل إلى النار، الزريبة مفتوحة وثمة ثالث بقرات نافقات، لونها األصفر الفاقع كان في 

 .(3)«الحلم
 كما وظف الكاتب أيضا: 

                                                 
 .112ص ، التماثيل، عبد اهلل خليفة(1)
 .21، ص نفسه(2)
 .21، ص نفسه (3)
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 األصوات المكررة:
المكرر وهو )الراء(، وذلك أنك إذا وقفت عليه رأيت طرف اللسان يتعثر »ابن جني:  يقول -

فالراء من األصوات المكررة  .(1)«بما فيه من التكرير، ولذلك احتسب في اإلمالة بحرفين 
 وقد ورد بكثرة في متن الرواية وقد ارتبط ورود صوت الراء في هذه الرواية بمعنى التكرار

لم الحزن واألى على تكرار وقوع حدث ما، فقد وظفه ليدل من خالله عل والكثرة وهو يدل
بصفة خاصة والعربي بصفة  البحريني عمالذي يعيشه، وأسفه على الواقع المتدني للمجت

عامة، وتناسى القيم الفاضلة، والسعي وراء السلطة، وتحقيق األهداف والمصالح ولو كان 
على كل القيم األخالقية، فياسين يحقق مصالحه ونجاحه على  على حساب اآلخرين والدوس

حسان، ومنه فقد جاء توظيف حرف الراء ليبين مدى عمق األلم حساب إخفاقات صديقه 
وكثرة األوجاع، فتكرار حرف الراء مرتبطة بكثرة األلم والوجع ودوام البحث عن التوازن 

صار شيئا »كتئاب وقلق إذ يقول: الداخلي بمحاولته التخلص من الضغوط النفسية من ا
، عمارات كبيرة، وفنادق ومتاجر مثل الرمل وحشود غريبة من البشر، بالكاد أسمع مذهال

 . فهنا يشعر بالحزن الشديد اتجاه هذا الواقع المخزي.(2)«كلمة عربي، أشعر بحزن هائل
ائل يأتي الغرفة التي أعيش فيها شيء فضيع، مساحة محدودة وضجيج ه»ويقول أيضا:  -

من الخارج، وليس ثمة نقود، أحلم في ظالل مستمر، بتماثيل وبنادق ونيران تحرق كل 
 .(3)«شيء، لكن في النور ليس ثمة يد تمتد

وفي األخير نالحظ أن لصوت الراء حضورا قويا في الرواية مما أضفى عليها شيئا من 
 صفاتها كالكثرة واالستمرارية والدوام.

 
 

                                                 
 .21، صنيةآاللهجات العربية و القراءات القر ، محمد خان(1)
 .111، ص التماثيلعبد اهلل خليفة، (2)
 .112، صنفسه (3)
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 : ةالصرفي البنية  -1

، بالبحث ر علماء اللغة القدامى والمحدثينيعد الصرف من العلوم التي شغلت فك
والتنقيب في أسراره وغاياته التعليمية التي توصل إليها الباحثون عنها استعملوا األدوات 

وقبل ، (1)الّلغوية في الكشف عن خفايا النصوص األدبية في الخطابات النقدية المعاصرة
تحليل البنى الصرفية بمدونة عبد اهلل خليفة )التماثيل( ال بد من التعريف الولوج إلى عملية 

 الّلغوي واالصطالحي للصرف.
 :يرهايأي تغ« تصريف الرياح»ير ومنه غيمعناه التالصرف لغة. 
 :(2)هو تغيير في بنية الكلمة لغرض معنوي أو لفظي الصرف اصطالحا. 

 وقد حصر البحث في هذه األبنية على قسم واحد فقط هو: 
 قسم األسماء: -

قاقية تختلف عن بعض الّلغات األخرى وتشمل تما يميز الّلغة العربية أنها لغة اش
المشتقات)اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم الزمان، اسم المكان، اسم اآللية، 

 .(3)صدر الميمي، المصدر الصناعي(اسم التفضيل، صيغ المبالغة، الم
 ومن هذا المنطلق سوف نركز على المشتق األكثر ورودا في المدونة أال وهو:

 :شمل اسم الفاعل، واسم يهي وصف دل على معنى وذات وهذا  الصفة المشبهة
المفعول، وأفعال التفضيل، فالصفة المشبهة تخالف المشتقات في الباء والمعنى فهي 

. إن لحضور الصفة المشبهة (4)وتصاغ من فعل الزم وتكون للحال أقوى من الوصف
 .منها  )التماثيل( في العنوان انعكاسا على حضوره المكثف داخل الرواية فأخذ حيزا كبيرا

                                                 
 .180، صالصرف والنحو دراسة وصفية تطبيقية في مفردات السنة األولى الجامعيةينظر، صالح بلعيد،  (1)
 .1ص عبد العزيز عنيق، المدخل إلى علم الصرف والنحو، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،(2)
 .181، ص الصرف والنحو دراسة وصفية تطبيقية في مفردات السنة األولى الجامعيةصالح بلعيد،  (3)
 .12، صمعجميةالتحليل اللغوي في ضوء علم الداللة الصوتية و الصرفية و النحوية و المحمد عكاشة،  (4)
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األوالد نزلوا لألرض ونزلت معهم، هناك كان ثمة مدفن كبير »إذ يقول في الرواية:  -
رح بالماعز وكانت تسبتول ولكنها كانت حية و رأينا تمثااًل ضخما لعبد الحسين وآخر ل

 .(1)«أمي تساعدها وتثرثران طويال
 ويقول أيضا:

 .(2)«الفن حرام، هذه الصور الغريبة والتماثيل مفزعة وهي تأتيني من حيث ال أدري» 
 ويقول أيضا: -

سحر حراسة  هوأشابا مثل هذا؟،  في ذلك العتم الريفي أن تظم تهكيف استطاعت عائل»
 .(3)«التماثيل المتوارث، أم بسبب هواجس الفقد والعزاء

فالكاتب أراد من خالل توظيفه للصفة المشبهة أن يدل على ضعف حسان ومعاناته 
نه على الرغم من كل ما اعتراه من قسوة واستبداد، فهو يبقى من الظلم والوحدة  والخيانة وا 

 صامدا ومتحديا ينتظر المساندة.
 : ةالتركيبي بنيةال -2

يجدر بنا قبل الحديث عن البنية التركيبية بداية أن نتطرق إلى تعريف علم النحو على 
علم ينظر في أحوال الكلمات إعرابا وبناًءا وبه يعرف النظام اللغوي للجملة كيف »أنه: 

 .(4)«تتعلق الكلمات فيها لتؤلف تركيبا يحمل اإلفادة
فالبنية التركيبية أساسا هي الجملة التي تعد الوحدة الّلغوية الرئيسية في عملية  وعليه
 التواصل.
 

                                                 
 .121ص ،التماثيل ،عبد اهلل خليفة(1)
 .121، صنفسه (2)
 .281، صنفسه (3)
 .182، ص الصرف والنحو دراسة وصفية تطبيقية في مفردات السنة األولى الجامعيةصالح بلعيد،  (4)
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في أقصر صورها هي أقل قدرا من الكالم يفيد  ةالجمل»: أن إذ يرى إبراهيم أنيس 
 .(1)«السامع معنى مستقال بنفسه سواء تركت هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر

هي أصغر وحدة لغوية مفيدة، وال يفهم منها قصد المتكلم إال بحسن ومنه نستنتج أن الجملة 
دة التي تقوم عليها عملية مالبنية التركيبية هي المفتاح واألساس والع، فالتأليف بين مفرداتها

 د خبر.ئفعنوان الرواية هو جملة إسمية متكونة من مبتدأ محذوف زا، التواصل
محذوف تقديره هذه التماثيل، إذ ترى أن الروائي  : خبر لمبتدأالعنوان "التماثيل" بويعر 

ذف  المبتدأ كان اختصارا في موضع يحمل فيه  المبتدأ علىقد اشتغل في هذا العنوان  ف ح 
للروائي أسبابه الخاصة التي جعلته يعتمد على الخبر كعنوان، أن  الحذف واالختصار ويبدو

، وهنا أدت (2)«يدل على شيء معين اسم»كما أن هذا العنوان بوروده معرفة، والمعرفة: 
وهي الجرح الداخلي الذي يعانيه الكاتب اتجاه األوضاع االجتماعية المزرية داللة معينة 

واالنحالل األخالقي الذي وصلت إليه المجتمعات العربية عامة إذ نرى تضاد مع الواقع 
م والضياع والوجع وتأزم والمجتمع المتسلط، ولعل سبب ت ف ر د الخبر تعبيرا عن الوحدة واألل

 األوضاع االجتماعية والسياسية.
 ثالثا: وظائف العنوان

 / الوظيفة اإلغرائية:1
التي تؤديها داخل نسيج تعد العناوين منطلقات حقيقة للقراءة بالنظر إلى نوع الحقيقة 

ثارة انتباهه (3)«إثارة فضول القارئ»وظيفة العنوان الرئيسية  إلىالعمل التحليلي باإلضافة  . وا 
للعنوان فتظهر بوضوح  ةبعبارة محبوكة توحي بالتيسير لخلق نوع من الكلمات المثير و اغرائه 
وهذا ما تؤكده  ،معها ي يستقبل رسالة النص ومدى تجاوبهالذ ، المتلقيالتأثير في رغبة في 

                                                 
 ،1222العربية.تأليفها وأقسامها، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،  محمود أحمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة(1)

 .81ص
 .11، صآنيةر اللهجات العربية و القراءات القمحمد خان، (2)
 .22ص ،علم العنونةعبد القادر رحيم، (3)
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الوظائف  لمجمحيث غلبت هذه الوظيفة على  ،الدراسة في رواية "التماثيل" لعبد اهلل خليفة
للعنوان حيث األخرى، وتكمن إغرائية عنوان الرواية في اختيار الروائي المحكم والدقيق 

يختار العنوان بدقة وحذر متناهيين فالعنوان هو بمثابة فاتح الشهية يستخدمه الكاتب بغية 
استراتيجية »رغمه على دخول عالم نصوصها المؤسسة على يإغراء المتلقي أو القارئ، ف

. (1)«مله على المتابعة رغبة في التواصل واالستكشافحغرائية قادرة على شد انتباه القارئ و إ
الذي يعد بؤرة ومركزية هذه الرئيسي فالوظيفة اإلغرائية في الرواية تظهر كمن خالل السؤال 

 الوظيفة.
 ماذا يقصد الروائي بالتماثيل؟ وهل هي موجودة حقا أم هي من مخيلة الروائي؟ -

تضح جليا إغرائية العنوان، فهذه األسئلة تعد رموزا تبحث تتوانطالقا من هذه األسئلة 
 عن تفكيك وسط زخم رواية "التماثيل" والتي ترغم المتلقي على الدخول إلى عالم النص.

 / الوظيفة اإليحائية:2
ر ترتكز هذه الوظيفة على اإليحاء غير المباشر لنص العنوان، حيث يصبح العنوان أكث

يحاء ليشكل خطابا مفتوحا مشرعا على تأويالت مختلفة فهي ال تعين العنوان وال  ،(2)ترميزا وا 
 ويي يستكشف نوع النص والموضوع المنطتصفه كل الوصف ولكن ألفاظها تجعل المتلق

على استحضار الغائب أو المسكوت عنه أو الثانوي تحت ل أفق المتلقي عملي »تحته
 لتماثيل إيحاءات عديدة فكل يؤولها حسب تفكيره ورؤيته، فهناك من يفكرلفنجد  .(3)«العنوان

على أنها صور ألشخاص أو حيوانات مجسدة في شكل أصنام، وهناك من يرى أن، 
المقصود بالتماثيل هي األصنام، التي كانت تعبد وهناك من يرى أن المقصود بالتماثيل هي 

                                                 
 .81ص ،1222 وأقسامها،  تأليفها محمود أحمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربية.(1)
، بيروت، منشورات االختالفعبد القادر أسهيون، الحساسية الجديدة في الروايات العربية"روايات أدوار الخرائط نموذجا"، (2)

 .21ص ،8010لبنان، 
 .22، صسيمياء العنوانبسام قطوس،  (3)



 دراسة تطبيقية لرواية "التماثيل" لعبد اهلل خليفةالفصل الثانـي                           

 

22 

 

يحاءات مختلفة وذلك  ،رات التي تركها األجداديتلك الثروات والخ ومنه فإن للعنوان دالالت وا 
 حسب رؤية وفهم وقراءة وتحليل كل شخص، فكلما تعددت القراءات اختلفت التأويالت.

 / الوظيفة الوصفية: 3
اإليحائية من حيث اعتبارها وسما مباشرا لمحتوى عن الوظيفة قد تختلف هذه الوظيفة 

قد »" يؤكد على أن العنوان نيتج رراياد ك"ج، لذا يرى بعض النق(1)النص أو لجزء منه
 .(2)«يؤدي الوظيفتين معا

إن هذا التقارب أو التداخل بين الوظيفتين يجعل التمييز في عناوين عبد اهلل خليفة أمرا 
على النص الذي  الفصل بينهما إاّل باتكائهإذ ال يمكن للقارئ  ،يتطلب كثيرا من الدقة والحذر

إنه كان طفال فرقا كثير »هو المورد والحكم بين هذه العناوين فمثال نجده في متن الرواية: 
ن يظهر بغتة هادئا صامتا، كاالحب لألكل وسرقة البيض والكعك من الدكاكين، لكن 

وينزوي عند الشاطئ، ويتوارى في غرفته ويدمن القراءة فهذه كلها كانت عالمات لدينا على 
فهو هنا يصف ياسين وكيف كان مشاغبا يحب سرقة األشياء كما نجده يقول: .(3)«لخبال
نشغلت عن الزميل ا، فجميلة الوجه الممتلئة الجسم لحد البدانةالوان ت ب ه ت  إلى بدرية المرأة »

فهذه كلها  ; م يستطع مقاومتهفنجده هنا يصف بدرية وجمالها الفاتن الذي ل ،(4)«الغائب
 ومرة يصف بدرية. ،مرة يصف ياسين، أوصاف
 
 
 
 

                                                 
 .882ص ، علم العنونةعبد القادر رحيم، (1)
 .20ص، سيمياء العنوانبسام قطوس،  (2)
 .2ص ،التماثيلعبد اهلل خليفة، (3)
 .2ص ،نفسه (4)
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 :التعيينية/ الوظيفة 4
وبأقل ما يمكن من احتماالت »تعد كل العناوين تحديدا لمضامين الرواية بدقة متناهية 

فالمتلقي ال يمكن أن يتخيل انطالقا من مضامين الرواية مخالفة لما جاءت به  ،(1)«اّلبس
العالقة بين المتلقي هي عالقة تبليغية لرسالة ال تفهم إاّل من »قريحة الروائي وهذا ما يجعل 

وهذا ما يتضح جليا في عنوان الرواية حيث  .(2)«قبل التذوق الذي من نفس مستوى الروائي
نجد أن العنوان "التماثيل" موضوعها يدور حول قضايا اجتماعية وفكرية ينطلق منها لكشف 

الزيف السياسي والتلوث األخالقي فالجميع أصبح يسعى إلى و  االستغالل االقتصاديأشكال 
نت على حساب خسران وفقدان، السلطة والنفوذ والوصول إليها بأية طريقة كانت حتى ولو كا

ياسين وخان صديقه حسان بسبب الرغبة في  ىاألصدقاء مثلما حدث مع حسان وياسين فتخل
 السلطة والنفوذ.

ونستنتج من خالل هذا الترتيب لوظائف العنوان في رواية "التماثيل" لعبد اهلل خليفة 
التوظيف لم يكن  سيطرة الوظيفة اإلغرائية ومزجها بمختلف الوظائف األخرى، وهذا

فاالغراء سمةمن سمات ز مدى جمالية العنوان، ابر البل فعل ذلك  ،اعتباطيااستخدامه 
حتى يؤدي وظيفته األساسية المتمثلة في استكشاف كون مغريا ، فهو ينبغي أن يالعنوان

 ويؤجج رغبة الكاشف.النص و أيقاظ حب االطالع 
 

                                                 
 .882ص، علم العنونةعبد القادر رحيم، (1)
 ،8002، 1، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة واألدب الجزائري، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، عمحمد فورار(2)

 .112ص
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  خاتمة: 

وفق النتائج المقدمة سابقا لهذه الدراسة، ومـن خـالل تسـلیط الضـوء علـى روایـة    

  " التماثیل" لعبد اهللا خلیفة ودراستها دراسة سیمیائیة نخلص إلى النتائج التالیة:

ــــه عالمــــة ســــیمیائیة - ــــالي كــــان  أن العنــــوان اســــتطاع أن یثبــــت أن وبالت

 المنهج المناسب لقراءة العالمة هو المنهج السیمیائي.

 یعد علم العنونة علما دقیقا له مناهجه وضوابطه وآلیاته. -

استطاع العنوان كمصطلح اكتساب معاني جدیدة استقاها مـن تعاملـه  -

 مع مختلف التخصصات.

ــــاج القــــارئ  - ــــة إنت ــــة العنــــوان مــــن خــــالل دوره الفعــــال لعملی تــــأتي أهمی

 لمعاني العمل األدبي وداللته، ویقوم بوظائف متعددة ومتنوعة.

  على الروایة وهي: نامن تطبیق اباإلضافة إلى النتائج التي استخلصناه

اتضــح لنــا أن كــل مــن النصــوص المصــاحبة جمیعهــا أیقونــات : ةیــاألیقونالبنیــة _ 

  توحي بكثیر من الدالالت وتعمل لتشكیل لوحة جمالیة ذات دالالت إیحائیة. عالماتیة

لتلقــي بظاللهــا علــى بــالقوة البنیــة الصــوتیة: الحظنــا ســیطرة األصــوات التــي تــوحي 

  معنى النص.

 الحظنا سیطرة الصیاغة االسمیة في الروایة. :الصرفیةالبنیة _ 



  خــــاتمة
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التماثیـل" جـاء معرفـة للداللـة علـى جـاءت معرفـة ألن العنـوان "  :التركیبیـةالبنیة _ 

  القوة.

تغلـــب الوظیفـــة اإلغرائیـــة ألنهـــا أكثـــر الوظـــائف نجاعـــة فـــي اســـتقطاب جمهـــور" _ 

  القراء " تلیها الوظائف اإلیحائیة فالوصفیة فالتعیینیة.

 ایسـیر  اوبهذه النتائج والمالحظـات نرجـو فـي النهایـة أن نكـون قـد قـدمنا ولـو قـدر    

تســـاع النظـــرا  قطـــرة مـــن بحـــر،هـــي إال  مـــاالدراســـة إذ هـــذه  ،البحـــثمـــا یســـاعد علـــى إثـــراء 

  .  أن نستوفیه ونعطیه حقه بدراستناهذهوال نستطیع  الموضوع و تشعبه، 

                                                           

  .هللا ولي التوفیقاو                                                        
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 .القرآن الكریم بروایة ورش لقراءة نافع   

  :  المصادر أوال:

، الدار العربیة للعلوم ناشرون،منشورات التماثیل،اهللا خلیفة عبد  -1

 .2007، بیروت لبنان ، 1االختالف،ط

  المراجع :انیا ث

إبراهیم مصطفى أحمد حسن الزیات وآخرون، المعجم الوسیط، المكتبة  -1

  اإلسالمیة للطباعة والنشر والتوزیع.

أحمد فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع،  -2

  .1998القاهرة، 

دویكو، جان ماري سایشفر، القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان،تر/  لداأوزو  -3

  . 2007، 2منذر عیاشي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط

 1صقر، فلسفة األلوان، األهلیة للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، طالإیاد محمد  -4

،2010.  

  .     2001، 1العنوان، وزارة الثقافة، عمان، األردن، ط بسام قطوس، سیمیاء -5

جان ماري سایشفر، العالماتیة وعلم النص، تر/ منذر العیاشي، المركز الثقافي  -6

  .2004، 1العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط
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جمیل حمداوي، مقاربة اإلهداء في شعر عبد الرحمان بوعلي، المعهد الوطني  -7

 .1997، 1لمغرب، طللكتاب، وجدة، ا

عبد الحق بلعابد، عتبات جیرار جنیت من النص إلى المناص، منشورات  -8

  2008، 1االختالف، الجزائر، ط

حنون مبارك، دروس في السیمیائیات، دار نویف للنشر والتوزیع، الدار البیضاء،  -9

  .1987، 1ط

بورایو، دیوان  دلیلة مرسلي، مدخل إلى سیمیولوجیا نص، صورة، تر/ عبد الحمید-10

  .1995، 1المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، ط

ریاض عبد الفتاح، التكوین في الفنون التشكیلیة ، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -11

  .1،1983مصر ط

صالح بلعید، الصرف والنحو دراسة وصفیة في مفردات السنة األولى جامعیة،  -12

  .2003دار هومة ، 

، حمد هزاع الزواهرة، اللون وداللته في الشعر، دار حامد للنشر والتوزیعظاهر م -13

  .2008عمان، األردن، 

 عامر جمیل شامي الراشدي، العنوان واالستهالك في مواقف النفري، دار حامد -14

  .1،2012، عمان، األردن، طللنشر والتوزیع
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ضة العربیة، عبد العزیز عتیق، مدخل إلى علم الصرف والنحو، دار النه -16

  .بیروت، لبنان

، 2عمر أحمد مختار، اللغة واللون، عالم الكتب الحدیث، القاهرة، مصر،ط -17

1989. 

علي جاسم سلیمان، موسوعة معاني الحروف العربیة، دار أسامة للنشر  -18

  .1،2003، عمان، األردن، طوالتوزیع

ي، لسان العرب، دار أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور اإلفریق -19

  1،1997، ط13صادر، بیروت، لبنان، ج 

عبد القادر أسهیون، الحساسیة الجدیدة في الروایات العربیة، روایات أدرار  -20

  .2010الخرائط نموذجا، منشورات االختالف، بیروت، لبنان، ، 

في أشهر اإلرسالیات  سیمیائیة الصورة مغامرة سیمیائیةقدور عبد اهللا ثاني،  -21

 .2008، 1البصریة في العالم، دار الرواق، عمان، األردن، ط

عبد القادر رحیم، علم العنونة دراسة تطبیقیة، دار التكوین، دمشق، سوریا،  -22

  .2010، 1ط

عبد اهللا خلیفة، التماثیل، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات االختالف،  -23

  .2007، بیروت، لبنان، 1ط
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دار نیة، دراسة في بحر المحیط،  آربیة و القراءات القر عاللهجات المحمد خان،  -24

  .2002، 1طالقاهرة، مصر،  ،فجرال

محمد صابر عبید، العالمة الشعریة، قراءة في تقنیات القصیدة الجدیدة، دار  -25

  .2010، 1عالم الكتب، اربد، األردن، ط

اسة الجملة العربیة، تألیفها وأقسامها دار محمود أحمد نحلة، مدخل إلى در  -26

  .1988النهضة العربیة، بیروت، د.ط، 

، دار الفكر، القاهرة، 2محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ط -27

  .1992مصر، 

محمود عكاشة، التحلیل اللغوي في ضوء علم الداللة، دراسة في الداللة  -28

   .2005، 1المعجمیة، دار النشر للجامعات، مصر، طالصوتیة والصرفیة والنحویة و 

 المجالت والدوریات، والملتقیات: ثالثا:

  .1997، الكویت، ینایر، مارس، 3، ع25مجلة عالم الفكر، مج  -1

  .1996، ینایر، مارس، الكویت، 3، ع 24مجلة عالم الفكر، مج -2

بسكرة،  مجلة المخبر، أبحاث في اللغة واألدب الجزائري، جامعة محمد خیضر -3

  .3،2006الجزائر، ع

، 28مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون واألداة، الكویت، مج  -4

  .1999، سبتمبر، 1ع
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مجلة المخبر، أبحاث في اللغة واألدب الجزائري، قسم األدب العربي، جامعة  -5

  .5بسكرة،ع 

  .2006/ 29/28بسكرة، الملتقى الوطني الرابع، السیمیاء والنص األدبي، جامعة  -6

الملتقى الوطني األول، السیمیاء والنص األدبي، منشورات جامعیة، بسكرة في  -7

  .2000نوفمبر 7/8

الملتقى الوطني األول، السیمیاء والنص األدبي، منشورات الجامعیة، بسكرة في  -8

  .2000نوفمبر 7/8

 

  الرسائل الجامعیة. عا:راب

ر عثمان لوصیف، مذكرة مقدمة لنیل شهادة سعادة لعلى، سیمیائیة العنوان في شع-1

  .2004/2005، سكرةجامعة محمد خیضر بالماجستیر في األدب الجزائري 

  
 



قـملح  
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  التعریف بالروائي

في المحرق في البحرین.  1944ولد عام  ،بحریني وكاتب شاعر ،علي عبد اهللا خلیفة

. درس في كّتاب البحرین 1989جامعة سیكلونا األمریكیة  منح الدكتوراه الفخریة في اآلداب من

, 1974. أسس دار الغد للنشر والتوزیع في البحرین 1962الثانویة العامة  وحصل على 1951

الشعبیة),  , ومجلة (المأثورات1985-76كتابات) األدبیة الفصلیة, ورأس تحریرها ) ومجلة

یة, لدول الخلیج العرب , كما أشرف على تأسیس مركز التراث الشعبي1987-85ورأس تحریرها 

  .1987-82وتولى إدارته لخمس سنوات 

 محطات

 لسن أستاذ علم أو  التحق وهو طالب بالثانویة دلیًال للبروفیسور الدانماركي بول روفسنج

 .1963 في البحرین موسیقى الشعوب في جولته المیدانیة لجمع الموسیقى الشعبیة

  رافق البروفیسور السویسري سایمون جارجي في بحثه المیداني لجمع نصوص األغاني

 .1966الشعبیة في البحرین عام 

  دار الغد للنشر والتوزیع 1974أسس في البحرین عام. 

 المـجلـة األدبـیة الـفـصلیة (كتابات) وتولى رئاسة تحریرها 1976م أسس في البحرین عا. 

  وأشرف  1982تولى وضع وثائق تأسیس مركز التراث الشعبي لدول الخلیج العربیة عام

 .على تأسیسه وتولى إدارته لخمس سنوات

  المجلة العلمیة المتخصصة (المأثورات الشعبیة) وتولى  1984أسس بدولة قطر عام

 .حریرها لثالث سنواترئاسة ت

  ب والفنون واآلدا مهام تأسیس األمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة 1989تولى عام

 .1997 – 1989من  بمملكة البحرین ومهام األمین العام المساعد للمجلس للفترة

  إلصدار مجلة (البحرین الثقافیة) التي تصدر عن 1994أسس فـي البحرین عام 

 .2000 قافة والفنون واآلداب وتولى إدارة التحریر بها حتى عامالمجلس الوطني للث

  2000 – 1997تولى مهام مدیر إدارة الثقافة والفنون بوزارة اإلعالم للفترة من. 
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  تولى مهام تأسیس إدارة البحوث الثقافیة بالدیوان الملكي بمملكة البحرین وتولى إدارتها

 .. وحتى اآلن2001منذ العام 

  من المؤتمرات والملتقیات األدبیة والفكریة داخل وخارج البالد العربیةشارك في عدد. 

 مهرجان ) أحیا العدید من األمسیات وشارك في عدد من المهرجانات الشعریة العربیة

شارك في  (الشعر العربي ، المربد ، جرش ، ملتقى الشعر العالمي ، خریف فرنسا

 حقوق المؤلف اقیة الدولیة لحمایةاجتماعات الخبراء غیر الحكومیین لوضع االتف

 .علوموالثقافة وال والحقوق المجاورة بباریس بتكلیف من المنظمة العالمیة للتربیة

 حمایة ل شارك في اجتماعات الخبراء غیر الحكومیین لوضع اتفاقیة عربیة نموذجیة

 .1983 (WIPO) التراث الشعبي، بتكلیف من المنظمة العالمیة لحمایة الملكیة الفكریة

  شارك في وضع مشروع الخطة الشاملة للثقافة العربیة بتكلیف من المنظمة العربیة

 .(ALECSO) – 1984 للتربیة والثقافة والعلوم

 اإلعدادیة  اختیرت نماذج من قصائده وأدرجت ضمن المقررات الدراسیة على طلبة

 .دةالمتح والثانویة العامة بمدارس البحرین وقطر ودولة اإلمارات العربیة

  ترجمت مختارات من أشعاره إلى اإلنجلیزیة والفرنسیة واإلیطالیة والبولندیة والرومانیة

 .والبرتغالیة

  تولى تحریر وصیاغة (االستراتیجیة الوطنیة للشباب بمملكة البحرین) عن تقاریر ثمانیة

 .2005خبراء وطنیین 

  ط وشمال أفریقیا أمینًا عامًا مساعدًا لمنطقة الشرق األوس 2007انتخب في مایو

 .للمنظمة الدولیة للفن الشعبي التابعة للیونسكو

  أسس في البحرین المكتب اإلقلیمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا للمنظمة

 .2007سبتمبر  –الدولیة للفن الشعبي 

  أسهم في تأسیس مهرجان الفنون الشعبیة العالمیة بالتعاون مع وزارة اإلعالم بمملكة

 .2007دیسمبر  –البحرین 

  (أرشیف الثقافة الشعبیة للدراسات والبحوث والنشر) نوفمبر  –أسس في البحرین

2007. 



52 
 

  أسس في البحرین إلصدار (الثقافة الشعبیة)، مجلة فصلیة علمیة متخصصة بالتعاون

 مع المنظمة الدولیة للفن الشعبي

 ةمجموعات شعری

    1973بیروت  – دار اآلداب –مجموعة شعریة بالفصحى  –ضاءة لذاكرة الوطن .

  (( في ثالث طبعات

    فقة بر  مجموعة شعریة بالعامیة ( ألبوم یحوي الدیوان مطبوعاً  –عصافیر المسا

دار الغد  – ( أربعة أشرطة كاسیت علیها القصائد مسجلة مع موسیقى بصوت الشاعر

  .1983البحرین  –

    البحرین  –دار الغد  –مجموعة شعریة بالفصحى  –في وداع السیدة الخضراء

1992.  

    المؤسسة العربیة للدراسات والنشر  –مجموعة شعریة بالفصحى  –حوریة العاشق

  .2000بیروت  –

    2005أسرة األدباء والكتاب البحرین  –مختارات شعریة  –یعشب الورق.  

    نشر المؤسسة العربیة للدراسات وال –ة شعریة بالفصحى مجموع –ال یتشابه الشجر

  .2005بیروت  –

    ألبوم یحوي الدیوان برفقة قرص –مجموعة شعریة بالعامیة  –على قلب واحد) 

 بصوت الشاعر وموسیقى من تألیف محمد حداد). األیام للنشر والتوزیع CD مدمج

 .2005البحرین  –

 أهم الدراسات واألبحاث التي تناولت أعماله الشعریة

 لجاكلین هوفر،  – صیادو اللؤلؤ في شعر علي عبداهللا خلیفة، رسالة ماجستیر بالفرنسیة

راف اآلداب بجامعة جنیف، بإش مقدمة إلى قسم اللغة العربیة والدراسات اإلسالمیة بكلیة

 .1972 سویسرا، –البروفیسور د. سایمون جارجي، جنیف 

 الشاعر علي عبداهللا خلیفة في ضوء اتجاهات الشعر العربي المعاصر (رسالة 

دمت إلى ق ماجستیر) الدكتور عودة اهللا منیع القیسي بإشراف الدكتورة سهیر القلماوي
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العلوم بجامعة والثقافة و  معهد البحوث والدراسات العربیة التابع للمنظمة العربیة للتربیة

البحرین، الصادر عن المنظمة  كتاب (دراسات في أدبالدول العربیة، نشرت في 

 .1979القاهرة  –نفسها) 

 الدكتور ماهر  – علي عبداهللا خلیفة .. من أنین الصواري إلى إضاءة لذاكرة الوطن

 .1981الخلیج")  حسن فهمي (فصل من كتاب "تطور الشعر العربي الحدیث بمنطقة

  البحرین ) تور سلیمان العطار، مجلةالدك –قیثارة المعاصرة بین الذات والموضوع

والفنون واآلداب  ، المجلس الوطني للثقافة66، ص1995الثقافیة) العدد الخامس، یولیو

 .البحرین –
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