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 شكر وتقدير
 

نى أستاذتُا انًشسفح إجصيم شكسَا ٔعظيى ايتُاَُا َسفع 

 عهى تكّسيٓا تاإلشساف عهيُا في ْرِ "آمنة بوكيل"انّدكتٕزج 

انًسحهح، ٔعهى يا أٔنتُا تّ يٍ َصائح ٔتٕجيٓاخ، ٔعهى كسيى 

خهقٓا، ٔجّى تٕاضعٓا، ٔنيٍ جاَثٓا، ٔهللا َسأل أٌ يثيثٓا، ٔأٌ 

. يجصيٓا عُّا خيس انجصاء

جّ شكسَا ٔتقديسَا إنى نجُح انًُاقشح انًٕقّسج  ّٕ األستاذ كًا َ

 ذيٍال" نيهى تٕعكاش"ٔاندكتٕزج " عثد هللا عيسى نحيهح"اندكتٕز 

 أٌ عُاء قساءج ْرا انثحث ٔتقييًّ، سائهيٍ هللا تعانى ٔاتجّشى

. يضاعف نٓى األجس، ٔيعهي نٓى انركس

 يطية نُا أٌ َشكس كم يٍ ساعدَا يٍ أساترَا انكساو تإعازج ٔ

كتاب، أٔ إْداء َصح ٔتٕجيّ، داعيٍ هللا تعانى أٌ يجعم ذنك في 

. ييصاٌ حسُاتٓى

ٔانشكس يٕصٕل إنى كم يٍ ساعدَا يٍ قسية أٔ يٍ تعيد في 

 .إَجاش ْرا انثحث



 إهداء
وعانينا الكثير من الصعوبات، وها بدأنا بأكثر من يد، وقاسينا أكثر من هم،        

األيام وخالصة مشوارنا بين دفتي نحن اليوم والحمد هلل نطوي سهر الليالي وتعب 

 ذا العمل المتواضع.ه

القلب الناصع إلى إلى رمز الحب وبلسم الشفاء، الذي ال يمل العطاء، وعإلى الينب  

  بالبياض

 ة.والدتي الحبيب                                         

من أجل دفعي  بشيءالذي لم يبخل  إلى احة والهناء،بالرألنعم  وشقىإلى من سعى 

 ن أرتقي سلم الحياة بحكمة وصبرالذي علمني أإلى في طريق النجاح، 

 .والدي العزيز 

 وركيزتيإلى من هو سندي  

 وعتادي تيعد  إلى من هو  

 برالي الطاهر محمدزوجي الغالي  

  ـأطال هللا في عمرها زغبة جميلةوأمه 

 .مـــــــــــــــتسنيوإلى قرة عيني 

 ي.إلى إخواني وأخوات.ذكراهم فؤاديى من حبهم يجري في عروقي، ويلهج بإل

كاتفنا عا نحو النجاح واإلبداع، إلى من تإلى من سرنا سويا ونحن نشق الطريق م

 .إلى صديقاتي وزميالتي.بيد ونحن نقطف زهرة تعلمنايدا 

إلى من علمونا حروفا من ذهب وكلمات من درر، وعبارات من أسمى وأجلى 

تنير لنا سيرة  م منارةن صاغوا لنا علمهم حروفا ومن فكرهإلى م عبارات في العلم.

 .العلم والنجاح

 الكرام. ييذإلى أسات

 .ريمة البحثإلى من تقاسمت معي عناء إنجاز هذا 

 إلى كل من قدم لنا يد العون والمساعدة.

 إلى كل من يعرف "حفيظة" من قريب أو من بعيد.

 حفيظة  



 إهداء
الحمد هلل الذي وفقني وأعانني وأنار طريقي في كل خطوة خطوتها في 

 طلب العلم.

وال تقل لهما أف  "أهدي ثمرة عملي هذا إلى من قال فيهما هللا عزوجل:

 وال تنهرهما وقل لهما قوال كريما".

رمز الحب ومنبع الحنان، إلى التي أنارت أصابعها شموعا لتكن  إلى

موجهتي ومرشدتي إلى التي أسعدتني قدر ما تعبت، وسخت نفسها ألجلي أمي 

 الغالية على قلبي "رشيدة".

إلى من علمني كيف أواجه دروب الحياة وتحدي الصعاب، وعلمني حقيقة 

ى أبي الغالي نور عيني " نور واقع الحياة، وأن المبادئ أغلى من األرواح، إل

 الدين".

الذين ترعرعت معهم تحت إلى من قاسمت معهم حلو الحياة ومرها، إلى 

 سقف واحد 

 إلى إخوتي: بالل، أيمن وجالل الدين وزوجته "مديحة" وابنتهما "دارين".

إلى أخواتي: فريال، المية وسارة وأزواجهم على التوالي: محمد، فؤاد 

 هم : محمد وائل ، رائد، باسم بهاء الدين .وجياد، وإلى أوالد

 إلى من تقاسمت معي عناء البحث "حفيظة".

 إلى صديقتي: "فريدة بوفناية" وإلى كل من أحبهم قلبي ولم يذكرهم لساني.

 إلى كل من يعرف "ريمة".

 ريمة         
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يف مطلع سبعينيات القرن ادلاضي شهدت الّساحة األدبّية اجلزائريّة ظهور أول رواية جزائرية وفق ادلعايري 
الفنية العادلية، ىذا الفن الذي حاول فيو األدباء تسليط الّضوء على الواقع اجلزائري بطريقة فنّية من أمثال عبد 
احلميد بن ىّدوقة، الطّاىر وطّار، رشيد بوجدرة، أحالم مستغامني، واسيين األعرج وغريىم من الّروائيني اّلذين 

سخروا أقالمهم خدمة لألدب اجلزائري، هبدف الّلحاق بركب الّرواية العربّية والعادلّية، ساعني إىل الّتجدد الّدائم 
والّتطور ادلستّمر ومواكبة العصر، وىذا ما فتح شهّية ادلبدعني وجعلها حمّل أنظار النّ ّقاد والقرّاء باعتباره فّن إبداعي 

 .لو مساتو وخصوصّياتو ومجالّيتو

ويعترب الّروائي اجلزائري واسيين األعرج من بني الروائيني اّلذين سامهوا بشكل كبري يف خدمة الفّن الّروائي 
باجلزائر؛ من خالل ادلزج بني األصالة وادلعاصرة، انطالقا من عودتو للّتاريخ العريّب واإلسالمّي وحماولة استنطاقو 

وربطو بالواقع اجلزائري، بأسلوب سردي يغلب عليو طابع  الواقعّية والعجائبّية، وإخراجو يف قالب فين متمّيز 
 .ومتجّدد 

ولقد حضيت أعمالو الروائية باىتمام كبري من قبل الدارسني اّلذين حاولوا دراستها و حتليلها كل حسب 
وىذا ما شجعتنا على البحث يف أدب ىذا الّروائي اّلذي ذاع صيتو يف خمتلف بقاع العامل، دراسة . وجهة نظره

سيميائّية لعناوين بعض رواياتو اليت تناولت موضوع األزمة يف اجلزائر يف التسعينات، فسيميائية العنونة مل تلق 
االىتمام يف األحباث العربية القدمية واحلديثة؛ ألن النّقاد والباحثني كانوا يركزون على ادلنت الروائي وأغفلوا دراستهم 

 -.واسيين األعرج أمنوذجا-سيميائية العنوان يف الرواية اجلزائرية "للعنوان، وذلذا ستأيت دراستنا موسومة ب 

وادلقرتح من قبل من رمسبهم َخدمة –ىناك أسباب عديدة دعتنا للبحث والكتابة يف ىذا ادلوضوع ادلهم 
منها كون ادلوضوع يندرج ضمن األدب اجلزائري، كما أن مواضيع الروايات تصور الواقع - للعلم، حاملني لرايتو
لك الّرغبة يف االطالع على الّنتاج األديّب الواسييّن اّلذي استطاع أن جيد لنفسو مقعدا بني ذاجلزائري، ضف إىل 

عمالقة األدب العادلّي ورغبتنا ادللّحة يف معرفة ما حتملو عناوين رواياتو ومدى أمهّيتها كعتبة يف وجو القارئ، 
 .باعتبارىا مفتاح الولوج إىل أغوار الّنص، ومن مثّ ضرورة قراءة األدب اجلزائري

واليت ما هي مميزات فّن صناعة العنوان عند واسيني األعرج؟:  ولقد وضعنا نصب أعيننا سؤاال حموريا
ما ادلقصود بالعنوان؟ وما ىي أمهيتو ووظائفو؟ فيما تتجلى مكانة العنوان يف : سندرج يف إطاره أسئلة فرعّية

الدراسات السيميائية؟ وإىل أي مدى استطاع العنوان أن يوّجو القارئ لفهم دالالت الّنص يف روايات واسيين 
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األعرج؟ وكيف سامهت الّلوحة الّتشكيلّية وداللة األلوان يف فّن صناعة العنوان عند واسيين األعرج؟ وىل ذلا دور 
 يف الكشف عن معاين و دالالت العنوان اخلفّية؟

انطالقا من الّتساؤالت اليت عرضت يف اإلشكالّية، وحتقيقا لألىداف ادلنشودة من وراء ىذا البحث، 
 .قسمناه إىل ،فصلني، إضافة إىل ادلقدمة واخلادتة

  وبينا يف ادلقدمة إشكالّية ادلوضوع، وأسباب اختّياره، وذكرنا أىم ادلصادر وادلراجع اليت أسهمت يف بناء قواعده 
 .وأركانو، وادلنهج ادلتبع يف الوصول إىل حقيقتو

: ، وفرعّنا لو يف أربعة عناصر"العنوان ومكانتو يف الدراسات السيميائّية" موسوما ب  الفصل األّولوجاء
األول خّصصناه لبيان مفهوم العنوان، والثاين تضّمن أمهّية العنوان، بينما الثالث كشف عن وظائف العنوان، 

 .واستعرض العنصر الرابع واألخري مكانة العنوان يف الدراسات السيميائية

والذي يعترب اجلانب الّتطبيقي للبحث فكان قراءة سيميائية لبعض العناوين الّروائّية وأّما الفصل الثّاني 
رواية سّيدة ادلقام، رواية حارسة الّظالل، رواية ذاكرة ادلاء ورواية شرفات حبر : األعرجية، ومن النماذج اليت اخرتناىا

الّشمال، مع الّتطرق إىل الّسرية الذاتّية لألديب وأعمالو األدبّية، وخصائص كتاباتو اإلبداعّية وأىم ادلواضيع اّليت 
 .عاجلها يف إنتاجو األديب

 . بعض نتائج البحث اليت توصلنا إليها  الخاتمةوأمجلنا يف

 :إّن طبيعة ادلوضوع ومضامينو ستنزع بو إىل استخدام ادلناىج اآلتّية
 وىو ادلنهج الرئيسي يف البحث، وسنوظّفو يف التحليل السيميائي لعناوين بعض :المنهج الّسيميائي: أّوال

 . روايات واسيين األعرج؛ من خالل بيان داللة عنوان الرواية، داللة األلوان وداللة اللوحة التشكيلّية
 وىو من ادلناىج ادلساعدة، وسنجّسده أثناء تعريفنا بالروائي واسيين األعرج، :المنهج الوصفي: ثانّيا

 .وكذلك أثناء وصفنا للغالف اخلارجي للروايات ادلدروسة
 وذلك من خالل تتبع كل ما يتعّلق مبوضوع البحث، ومجع ماّدتو وترتيبها :المنهج االستقرائي: ثالثا

 .وتنسيقها، بدءا باجلانب النظري فالتطبيقي
 .ىذا، مع االستعانة بأدوات اإلحصاء يف عّد الروايات اليت جاءت بعناوين فرعية

 



 ...................................................................مقّدمة
 

 ج
 

إّن ذماح الّدراسات األدبّية يتوّقف على مدى ما يستطيع الباحث احلصول عليو من مصادر ومراجع حتّدد 
لو معامل البحث، وتنري لو الطّريق للوصول إىل الّنتيجة ادلرجّوة منو، فألفينا أّن الباحثني والنّقاد قد تناولوه من زاوية 

نظرية، فكانت ىذه الّدراسة مجع لتلك اجلهود ادلتفرقة، وقد أفادتنا ىذه الّدراسات كثريا يف تصّور حقيقة ادلوضوع، 
 :ويف احِلوالة على ادلصادر وادلراجع اليت ختدمو، نذكر منها

 عبد احلق بلعابد: عتبات جريار جنيت من النص إىل ادلناص. 
 بسام قطوس: سيميائية العنوان. 
 مجيل محداوي: السيموطيقا والعنونة. 

 من الشدائد اليت يستوجبها طريق البحث طّلبة صعوبات خارج ما يواجو سائر النامل يعرتض طريق حبث
والطلب، وحيّتمها الّتحرير يف موضوعات مشتتة مادهتا، مع ضيق الوقت ادلخصص جلمع ما تناثر منها، والتنسيق 

 .بني مضامينها للوصول إىل نتيجة متكاملة، مستوعبة وحميطة جلوانب ادلوضوع

حماولني يف ذلك كّلو  ىذا، وإنّا مل نألو جهدا يف معاجلة عناصر ىذا البحث، فقد بذلنا فيو قصارى جهدنا،
الوصول إىل الّصواب ما استطعنا إىل ذلك سبيال، غري أّن قّلة بضاعتنا، وضيق الوقت، وتشّعب مباحث ىذا 

ادلوضوع ثنتنا عن كثري دمّا أردنا خاصة يف ظل نقص الدراسات ادلتعلقة باجلانب التطبيقي اليت وجدناىا متناثرة يف 
شكل مقاالت، ضف إىل ذلك صعوبة البحث يف سيميائية العنونة ألنّو من ادلناىج اجلديدة ادلعاصرة، اليت دتتاز  

 .بقلة الدراسات وندرة الكتب

ولسنا نّدعي أنّنا قد أحسنا ادلناقشة والّتحليل دلا ُوفّقنا جلمعو وترتيبو، فحسبنا أنّنا بذلنا جهدنا، ومل نّذخر 
 .يف ذلك وسعا

ويف األخري؛ رممد اهلل تعاىل على ما أذلم وأرشد، وعلى ما وّفق وسّدد؛ فإنّو ادلستحّق وحده ألن حُيمد 
أن تعفَو وتغفر، - لزلّتنا يف البحث– كما نسألك !مبا أنعمت، ونسألك ادلزيد؛ فزد- ربّنا–ويُعبد؛ فلك احلمد 

 .وخلطئنا فيو أن تتجاوز وتكّفر؛ فإّنك اجلدير بأن ُتسأل فتجيب، وتعطي وتثيب
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 .مكانة العنىان في السيمياء/ 4
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يعّد العنوان مطلبا أساسّيا يف البناء العاّم للّنصوص األدبّية احلديثة، وذلذا لقي  اىتماما بالغا من طرف 
الّنقاد يف الّدراسات الّسيميائّية خاّصة يف العصر ادلعاصر؛ حيث شغلت عناوين  ىذه النصوص حيزا كبًنا من 

اىنمامهم، باعتبار العنوان عتبة مهمة يف الولوج إىل عامل النص، وذلك دلساعلتو يف توضيح دالالتو وتأويلها؛ وعليو 
 .سنحاول  يف ىذا الفصل ربديد مفهومو وأعليتو، وكذا بيان وظائفو ومكانتو يف الدراسات السيميائية

:  مفهوم العنوان /1

لقد احتّل العنوان مكانة متمّيزة يف األعمال اإلبداعّية األدبّية والّدراسات الّنقديّة ادلعاصرة، وذلك باعتباره 
ونظرا للموقع . ىويّة الّنص اّليت ؼلتزل فيها معانيو ودالالتو، إضافة إىل كونو عتبة ذلا عالقة مجالّية ووظيفّية مع الّنص

االسرتاتيجّي اّلذي ػلتّلو يف كونو مدخال أساسّيا لقراءة العمل األديّب وجب علينا الوقوف عنده وربديد مفهومو 
. الّلغوّي واالصطالحيّ 

: اللفهوم اللّل ووّل / 1-1

 من خالل الّدراسات اليت تطرّقت إىل ربديد ادلعىن الّلغوّي دلصطلح العنوان، تبٌّن أّن ادلدّونة الّلغويّة العربّية 
َعَنَن ،َعَنا ): القدؽلة سبيزت بوجود ثالث تيمات لغويّة يف ادلعجم العريّب مرتبطة ارتباطا وثيقا بداللة العنوان وىي

كما أشار ضياء غيّن العبودّي ورائد مجيل عكو يف دراستهما ادلوسومة بسيمياء العنوان يف قافلة العطش  (وَعَلنَ 
: ، وسيتم تفصيل معاين ىذه التيمات كما يلي1لسناء شعالن

:  َعنَع َع *

:  يف لسان العرب البن منظور بعّدة معان ىي"عَننَ "وردت كلمة 

.  2 "ظهر أمامك: عنَّ الشيء يَ ُعنُّ َعنَ ًنا وعنونا" :قال ابن منظور: معنى الظهور: أوال

                                                           
 whttps:// www ، العراق سيمياء العنوان يف قافلة العطش لسناء شعالن، :مجيل عكو ضياء غين العبودي ورائد1

.intelligentsia.tn.  
  .مادة عنن  ،13م ،2005، لبنان بًنوت، دار صادر، ،4ط لسان العرب، :بن منظورا 2
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فعّن لنا : اعرتض وَعَرَض كما يف قول امرئ القيس: وعنَّ يُعنُّ َعنِّا وُعنونا واْعَ َّ ": معنى اال تراض: ثانيا
وَعنَّ الّرجل َعنَّا وَعنَ َنا إذا اعرتض لك من أحد جانبيك من عن ؽلينك أو من مشالك : ويقال. سرب كأّن نعاجو

.  3"دبكروه

.  4"عرضتو لو وصرفتو إليو: وُعْنُت الكتاب وأعنتو لكذا ":بلعنى العرض: ثالثا

َونَو وَعنَونْ ُتو وَعْلَونْ ُتو دبعىن : وَعنَّ الكتاب يَ ُعنُُّو َعنَّا وَعن ََّنو": معنى التّلعريض و دم التّلصريح: رابعا َكَعن ْ
قد جعل كذا وكذا ِع ُنوانا حلاجتو، : ويقال للّرجل الذي يُعرض وال يصرّح" وىنا يشًن إىل معىن العنونة، 5"واحد
: وأنشد

 6وتعرف يف عُ ِنواهنا بعض حلنها       ويف جوفها صمعاء ربكي الدواىيا

: األثر، قال سوار بن ادلضرب: والعنوان: قال ابن بّري ":بلعنى األثر: خامسا

  .7وحاجة دون أخرى قد سنحت هبا    جعلتها لليت أخفيت عنوانا

8"وكّلما استدللت بشيء تظهره على غًنه فهو عنوان لو ":بلعنى االستدالل: سادسا

                                                           
  .مادة عنن،صدر نفسوامل3
  . مادة عنننفسو،صدر امل4
   .السابق، مادة عنن صدرامل5
  . مادة عنن نفسو،صدرامل6
  .فسو، مادة عنن نصدرامل7
  . مادة عنننفسو،صدر امل8
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 : َعنَعا*

:  ومن معانيها كما جاء يف لسان العرب ما يلي

. 1"أظهرتو: وَعَنت األرض بالّنبات تَ ْعُنو ُعنُ وِّا وتعين أيضا وأَْعَنْتوُ : " يقول ابن منظور:الظهور: أوال

: أخرجتو قال ذو الّرّمة: وَعنَ ْوُت الّشيء: " ويف ىذا يقول:الخروج: ثانيا

. 2"ومل يبق باخللصاء شلا َعَنْت بو     من الرُّطب إال يُ ْبُسها وَىِجًنُىا

. 3"ومن تعين بقولك أي من تقصىد. يقال عنيت فالنا عينا أي قصدتو: "القصد: ثالثا

. 4"أردت: وَعنَ ْيُت بالقول كذا ":اإلرادة: رابعا

َواًنا وَعنَّاُه كالعلا ومسو : الُعنوان والِعنوان: هقال ابن سيد ":السّللة:  خامسا َونًَة وِعن ْ َونَُو َعن ْ مسة الكتاب، وَعن ْ
َياُن مسة الكتاب: وقال أيضا. بالعنوان . 5"والُعن ْ

َواٌن من كثرة الّسجود أي أثر، حكاه : "أّما قولو.   فهي تشًن إىل معىن الّسمة:األثر: سادسا ويف جبهتو ُعن ْ
: الّلحياين، وأنشد

.   6" وأمشط عنوان بو من سجوده     كركبة عنز من عنوز بين نصر

:  َعلَع َع *

:  وذلا معان كما جاء يف لسان العرب

                                                           
 .، مادة عنا15م ادلصدر السابق، 1
 . مادة عنا نفسو،صدرامل2
 .مادة عنا  نفسو،صدر امل3
 .مادة عنا ، نفسوصدرامل4
 .مادة عنا ، نفسوصدرامل5
 .مادة عنا ، نفسوصدرامل6
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َعلن األمُر يَ ْعُلُن ُعُلونًا ويَ ْعِلُن وَعِلَن يَ ْعَلُن علنو وعالنية فيهما إذا شاع : " يقول ابن منظور:الظّلهور: أوال
. 2"يا رجل استعلن أي اظهر: ويقال"، 1األمر وظهر

: يقال. غلوز أن يكون فعلو فَ ْعَوْلُت من العالنية: وُعلَوان الكتاب:" ويف ىذا ادلعىن يقول :العنونة:   ثانيّلا
َونْ َتوُ  َوانُوُ : ابتوعُلْواَُن الك. َعْلوْنُت الكتاب إذا َعن ْ .    3"ُعن ْ

ومن خالل ما سبق ؽلكن استخالص ادلعاين الداللية ادلنبثقة من ادلعجم الداليل للُعنوان أو الِعلوان أو الِعنان 
: واليت نلخصها كما يلي

. الظهور، العالنية واخلروج/ 1

. اإلرادة والقصد/ 2

. األثر والعنونة/ 3

. االعرتاض، العرض، التعريض وعدم التصريح/4

. االستدالل/5

. الّسمة/6

رلموع العالمات "وفيما يلي سنقف عند ىذه ادلعاين زلاولٌن إبراز العالقة بينها وبٌن العنوان باعتباره
اّليت ؽلكن أن ترسم على نصٍّ ما من أجل تعيينو، ومن أجل أن تشًن إىل احملتوى العام، وأيضا من أجل  الّلسانية

. 4"جذب القارئ

 

                                                           
 .مادة علن،13، م صدر السابقامل1
  .،مادة علن نفسوادلصدر2
 .مادة علن صدر نفسو،امل3
 3، ع21م رللة جامعة دمشق، النمور يف اليوم العاشر لزكرياء ثامر ظلوذجا، :سيمياء العنوان القوة والداللة :خالد حسٌن حسٌن4
  .351ص ،2005 ،4و
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 :الظهور والخروج/ 1

إن ظهور العنوان ىو الذي غلعلو قابال للرؤية، وؽلنحو مسة مكانية وبذلك يصبح متمايزا عّما حولو، كما أّن 
باعتباره صاحب اخلطوة والّصدارة يف الّنص، إذ يتصّدر الّلوحة الفنّية  (ادلنتج/ادلبدع)بسطوتو وذبربه على "ظهوره

. 1"من خالل فرض نفسو عليو ألجل استئذانو للّدخول إىل عامل الّنص (القارئ)بالّنسبة للغالف، وذبرّبه على 
واألمر نفسو بالّنسبة دلعىن اخلروج، أي أّن الّظهور واخلروج دبعىن واحد، وخروج األمر دليل على ظهوره، وبالّتايل 

ظهور الُعنوان وخروجو مدعاة "فإّن العنوان ؼلرج ليكشف عن نفسو مفصحا عّما يف الّنص، ومن ىنا يصبح 
. 2"للّتأويل الّسيميائيّ 

 :القصد واإلرادة/ 2

إىل أّن القصد واإلرادة داللتان قارتان يف العنوان، ألّن  (علم العنونة)أشار عبد القادر رحيم يف كتابو 
بوصفو فعال من أفعال الكتابة وإنتاجا "الكاتب غلهد نفسو يف اختيار عنوان يالءم مضمون كتابو، كما أّن العنوان 

ذلا حدث قصدّي، أي أنّو ينتج ربت قّوة اإلرادة من حيث ىي مشيئة وعزم، وما ؼلاجل ىذه ادلشيئة من معاناة يف 
عل ،شلّا يج 3"إخراج العالمة اّليت تتحرك وفق اسرتاتيجية قصديّة من ادلرسل إىل ادلرسل إليو لتبليغ مقصديات متنّوعة

 ،من أجل سرب أغواره وفّك رموزه وشفراتو، وهبذا يكون العنوان عٌن الكتابلتلك ادلقصديات القارئ يسًن تبعا 
لعنوان اباعتبار أن العنوان دليّل على صاحبو كالعٌن اّليت يستّدل هبا على الّشيء، وانطالقا من ىذا ادلعىن يكون 

أي أّن العنوان يقصد شيئا ما . ىو العٌن اليت تغمز القارئ االفرتاضي جلذبو وربويلو إىل قارئ فعلّي للكتاب
 .يستهوي القارئ ويلفت انتباىو ويثًن فضولو

 

 

 

                                                           
  .36ص ،2010 سوريا، دمشق، دار التكوين، ،1ط علم العنونة دراسة تطبيقية، :عبد القادر رحيم1
  .36ص ، نفسوادلرجع 2
 جامعة وىران السانيا، ،(رسالة دكتوراه يف االدب احلديث وادلعاصر)شعرية العنوان يف الشعر اجلزائري ادلعاصر  :حسينة مسكٌن3

  .28ص ،2013/2014 اجلزائر،
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: األثر/ 3

ِسيَماهُم فِي ":إّن العنوان أثر يف مقّدمة الكتاب يشبو أثر الّسجود يف مقّدمة الرّأس كما ورد يف قولو تعاىل

ُ  وِ  "ُ ُ  ِهِ مْم ِ  ْم  َ َِ   الُّس
 فكثرة السجود تدّل على صاحبها من خالل العالمة اّليت ترسم على جبهتو، ،1
، فال يكون 2"يكون أثر وعالمة يف مقّدمة الكتاب على حال الّنص وصاحبو"وكذلك بالّنسبة  للعنوان اّلذي 

يتضّمن العمل األديّب بأكملو "ضف إىل ذلك أّن العنوان يكون عالمة ومسة سبّيزه عن غًنه، العنوان عنوانا إالّ ألنّو 
يكون : "، بعبارة أخرى أّن العنوان ىو الذي يسّمي الّنص أيّ 3"مثلما يستتبع ىذا األخًن ويتضّمن العنوان أيضا

العنوان بالّنسبة للّنص كاالسم للمسّمى، سباما مثل أمساء العلم وأمساء ادلواضع يف عالقتها باألشخاص وادلواضع 
 4".اّليت تعّينها

: اال تراض/ 4

العنوان ىو "إّن داللة االعرتاض يف عالقتها بالعنوان ربيل إىل عالقة القارئ أو ادلتلقي بالعنوان باعتبار أّن 
أّول لقاء مادّي زلسوس بٌن القارئ "خاّصة إذا ما عرفنا أّن العنوان ىو5"ما يظهر لو يعرتضو من العمل

،  كما أّن العنوان عبارة عن رسالة يوّجهها ادلرسل ادلتمّثل يف الكاتب إىل ادلرسل إليو وادلتمّثل يف ادلتلقي 6"والكاتب
أو القارئ، وأّن ىذه الّرسالة ربمل بٌن طّياهتا رموزا ودالالت ومعاين يصطدم هبا القارئ وتقف حاجزا أمامو يسعى 
جاىدا لفّك شفراهتا من أجل الوصول إىل مكنوناهتا ومقاصدىا ومعانيها، وأّن أيّة زلاولة الخرتاق حاجز العنوان 

. 7"تقتضي من القارئ الوقوف مطوال عنده

 

                                                           
  .29 اآلية :الفتحسورة 11
  .36ص مرجع سابق، علم العنونة، :عبد القادر رحيم2
 .18ص ،1996 الّدار البيضاء، منشورات الرّابطة، ،1ط عتبات الّنص البنية والّداللة، :عبد الفّتاح اجلمربي3
 .36ص مرجع سابق، علم العنونة، :عبد القادر رحيم4
 .27ص مرجع سابق، شعريّة العنوان يف الّشعر اجلزائرّي ادلعاصر، :حسينة مسكٌن5
 .37ص مرجع سابق، علم العنونة، :عبد القادر رحيم6
جامعة  ،(مذّكرة مكّملة لنيل شهادة ادلاسرت) رواية تلك احملّبة للحبيب الّسائح  يفسيمياء العنوان :نادية العيفاوي وحنان عبابسة7

 .18ص ،2017/2018اجلزائر، أم البواقي، العريب بن مهيدي،
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: االستدالل/ 5

ىويّة الّنص اّليت ؽلكن أن طلتزل فيو معانيو ودالالتو "يعترب العنوان داللة وإحالة معّينة على نصٍّ معٌّنٍ، فهو
، ويربز أمام ادلتلقي 2"يستدّل بو تفرقة وسبيّيزا للّنص اّلذي يتسرّت خلفو عن غًنه"، كما أّن العنوان 1"ادلختلفة

بوصفو شاىًدا على الّنص ادلوجود بقّوة الكتابة ويتمركز يف قّمة اذلرم الّنصّي ليدّل على ذاتو وعلى فضاء الّنص "
إذ يتعّدى كونو رلّرد اسم يدّل على العمل األديّب ليصبح العتبة األوىل اّليت يتلّقاىا القارئ، وأّن . 3"وعادلو  وطبيعتو

. وأّن ىذا األخًن يلج إىل الّنص عرب العنوان
: السّللة/ 6

أشار جًنار جينيت إىل أّن العنوان يتموّضع يف صفحة الغالف اّليت توجد على ظهر الكتاب ليكون ُغرَّتو، 
مرآة مصّغرة لكل ذلك "، حيث يعترب العنوان يف احلقيقة 4"وسم لو وعالمة عليو"وادلقصود بسمة الكتاب ىي 

، ولقد مّسي العنوان عنوانًا ألنّو يسّم العمل األديّب وؽلّيزه عن غًنه بعالمة خاّصة يعرف هبا 5"الّنسيج الّنصّي 
ويُهتدى إليو من خالذلا، فلوال العناوين لظّلت الكتب مكّدسة يف الرّفوف، ودلا ُعرف أصحاهبا، ودلا ُكتب ذلم 

. الّذيوع واالنتشار واالشتهار
، "علن، عنا وعنن"وادلتمثّلة يف " عنوان"من خالل الّدالالت الّلغويّة اّليت تشًن إليها اجلذور الّلغويّة لكلمة 

ىذا فيما يتعّلق . القصد، الّظهور، الّسمة واالعرتاض: يتبٌّن أّن معايّن ىذه اجلذور تّتفق فيما بينها حول معاين
بادلفهوم الّلغوي للعنوان فماذا عن مفهومو االصطالحي؟ 

 
 

                                                           
جامعة  ،(مذّكرة مقّدمة لنيل شهادة ادلاجستًن) يف مقامات ناصف اليازجي -دراسة سيميائية–البنية والّداللة  :عائشة لكحل1

 .148، ص2011/2012اجلزائر، عّنابة، باجي سلتار،
 .38ص مرجع سابق، علم العنونة، :عبد القادر رحيم2
 عّمان، دار رلدالوي للّنشر والّتوزيع، ،1ط ،الّتأويلسيمياء اخلطاب الّشعري من الّتشكيل إىل  :زلمد صابر عبيد3

 .147ص ،2009/2010
 .38ص مرجع سابق، علم العنونة، :عبد القادر رحيم4
ملتقى القصة القصًنة والقصة القصًنة جدا يف األدب السعودي،  سيمياء العنوان يف القصة القصًنة السعودية، :زلمد البنداري5

 .sardeyat.blogsport.com: موقع سرديات ،5/03/2014-2 السعودية، جامعة ادللك سعود،



انعنوان ومكانته  في اندراسات انسيميائية :........................... انفصم األول   
 

13 
 

: اللفهوم االصطالحي للعنوان/ 1-2
 يعترب العنوان العتبة األوىل من عتبات الّنص ادلوازي، اّليت تفضي إىل غياىب الّنص وفّك شفراتو من أجل 
الوصول إىل دالالتو ومعانيو ومقاصده، إذ تعّد دراستو معلما بارزا من معامل ادلنهج الّسيميائي، باعتباره مدخال 

أساسّيا يف قراءة العمل األديّب، وقد طرح تعريف العنوان إشكاالت كثًنة، وشلا يدّل على ذلك أن جًنار جينيت دلا 
ردّبا كان الّتعريف نفسو : "أراد تعريفو أقّر بصعوبة كبًنة يف ذلك نظرا لرتكيباتو ادلعّقدة  والعويصة عن الّتنظًن فيقول

، وقد تعّددت تعريفات الباحثٌن ذلذا ادلصطلح وتباينت يف 1"للعنوان يطرح أكثر من أّي عنصر آخر للّنص ادلوازي
: ذلك، ومن بٌن تلك الّتعريفات نذكر ما يلي 

 :هويك ليو تعريف: أوّلال
رلموعة من العالمات الّلسانّية من كلمات ومجل، وحّّت نصوص، قد تظهر على رأس : "وقد عرّفو بأنّو

. 2"الّنص لتدّل عليو و تعّينو تشًن حملتواه الكلّي، ولتجذب مجهوره  ادلستهدف
 نالحظ أنّو قد قّدم تعريفا للعنوان من الّناحية 3من خالل ىذا الّتعريف للمؤسس األّول لعلم العنوان

باعتبار العنوان رلموعة الّدالئل الّلسانّية ادلتمثّلة يف الكلمات واجلمل اليت تثّبت يف )الّسيميولوجّية مرّكزا على بناءه 
(. ادلتمثّلة يف الوظائف الّتعيينّية والّداللّية واإلغرائّية)ووظائفو  (بداية الّنص
 :تعريف روالن بارت: ثانيّلا

عبارة عن أنظمة داللّية سيميائّية ربمل يف طّياهتا قّيما أخالقّية، : "ويعرّف روالن بارت العناوين بأهّنا
اجتماعّية، وإيديولوجّية، وىي رسائل مسكوكة مضّمنة بعالمات دالّة، مشّبعة برؤية العامل، يغلب عليها الطّابع 

. 4"اإلػلائيّ 

                                                           
  .www.almothaqaf.com، 4493السيميوطيقا والعنونة، صحيفة ادلثقف، ع: مجيل محداوي1
 .67، ص2008، منشورات االختالف، اجلزائر، 1، ط(جًنار جينيت من الّنص إىل ادلناص)عتبات : عبد احلّق بلعابد2
ألنّو قام بدراسة العنونة من منظور مفتوح باالعتماد على العمق ادلنهجّي، كما أنّو كان على اّطالع كبًن بالّلسانّيات ونتائج 3

مقاربة : مجيل محداوي: ينظر. الّسيموطيقا، وتاريخ الكتاب والكتابة؛ حيث رّكز يف رصده للعنونة على بناىا ودالالهتا ووظائفها
 .3العنوان يف الّنص األديّب، ص

، رلّلة رابطة األدب اإلسالمي العادلية، "األرض اجلرػلة"قراءة سيميائّية للعتبات الّنصّية يف اجملموعة القصصّية : سعيدة بّشار4
www.adab islami.org.  

http://www.almothaqaf.com/
http://www.almothaqaf.com/
http://www.adab/
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من خالل ىذا الّتعريف يتبٌّن أّن روالن يرى بأّن العنوان عبارة عن أنظمة داللّية تشتمل على قّيم سلتلفة، 
وىذه القّيم عبارة عن رسائل رمزيّة دالّة، تعكس أفكار الكاتب وقناعاتو وبيئتو االجتماعّية، وقد أضاف وظيفة 

. أخرى للعنوان تتمّثل يف الوظيفة اإلػلائّية
 :تعريف  بد القادر رحيم: ثالثا

عالمة لغويّة تعلو الّنص لتسّمو "العنوان بأنّو عبارة عن " علم العنونة"عّرف عبد القادر رحيم يف كتابو 
وربّدده، وتغري القارئ بقراءتو، فلوال العناوين لظّلت كثًن من الكتب مكّدسة يف رفوف ادلكاتب، فكم من كتاب 

.  1"يوعو وانتشاره، وشهرة صاحبو، وكم من كتاب كان عنوانو وباال عليو وعلى صاحبوذكان عنوانو سببا يف 
نالحظ على ىذا الّتعريف أّن العنوان عالمة لغويّة ربّدد ىويّة الّنص وتعّينو، كما أنّو قد أضاف إىل ذلك 

. أعلّية العنوان بالّنسبة للكتاب وصاحبو من حيث القبول والرّفض من قبل القارئ أو ادلتلقي
عالمة لغويّة سيميائّية، يؤّدي وظائف : من خالل الّتعاريف الّسابقة طللص إىل أّن العنوان ىو عبارة عن

. زلّددة، لتحقيق أغراض معّينة
: شرح التّلعريف

 ويقصد هبا أّن العنوان عبارة عن كلمات ومجل، زبتصر تفاصيل الّنص وذبمع : المة ل ويّلة سيليائيّلة -
.  شتاتو، وربمل أبعادا عميقة ورموزا دالّة على مضمون الّنص

الوظيفة الّتعيينّية، الداللّية، اإلغرائّية وغًنىا، وسيأيت : ومن ىذه الوظائف: يؤدو وظائف محدّلدة -
. تفصيلها الحقا إن شاء اهلل

ربفيز القارئ للولوج إىل عامل الّنص، ربقيق الّشهرة : ومن بٌن ىذه األغراض: لتحقيق أغراض معيّلنة -
 ػلظى بأعلّية بالغة يف الّدراسات واألحباث ادلعاصرة يف مجيع اجملاالت، هللكاتب واالنتشار للكتاب، وىذا ما جعل

 .شلا يقودنا إىل تفصيل البحث عن أعلّية العنوان، وىذا ما سيّتم معاجلتو يف الّنقطة ادلوالّية
 
 
 
 
 

                                                           
 .45علم العنونة، مرجع سابق، ص: عبد القادر رحيم1
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 : أهلية العنوان/2

يكتسي العنوان أعلّية سامقة يف الّدراسات األدبّية والّنقديّة احلديثة وادلعاصرة، وذلذا أولتو الّسيميوطيقا عناية 
: بالغة يف أحباثها، وؽلكن تلخيص ىذه األعلّية يف الّنقاط اآلتية

. العنوان يلثّلل العتبة األولى أو اللفتاح اإلجرائيّل للولوج إلى  الم النّلص/ 2-1

ال ؽلكن لقارئ أّي نص أن يلج إليو دون أن يَ ْعرُب على العتبة األوىل، وىي العنوان، كما ال يستطيع الّداخل 
إىل الّدار دخوذلا دون أن يطأ عتبتها، وىي الباب، فالعنوان ىو بّوابة الولوج إىل مضامٌن الّنص، وىو ادلفتاح 

األساسّي اّلذي ينبغي للمحّلل الّسيميولوجّي أن يتسّلح بو من أجل سرب أغوار الّنص، ومن أجل استنطاقو وربليل 
رموزه وجّس نبضو وترّسباتو وتراكيبو على مجيع ادلستويات، وذلذا ليس من اذلٌّن على الّدارس ذباىل ىذه العتبة، 

. 1وليس من حّقو أيضا إصدار أي حكم قبل دراسة العنوان وإمعان الّنظر فيو وتقّصي البحث عن داللتو

ويعّد العنوان وسيلة الّتفاوض بٌن القارئ والّنص، واّلذي على أساسو تتحّدد طبيعة العالقة بينهما، فإّما أن 
تكون عالقة إغلاب، يتشّوق فيها القارئ إىل الّنص ويذوب فيو، وإّما أن تكون عالقة سلب؛ فينفر منو وربدث 

، وىنا (الّنص)والّداخل  (القارئ)يتأّسس الّتفاوض بٌن اخلارج : "القطيعة بينهما، ويف ىذا يقول خالد حسٌن
إّما حالة أيروسّية تقع بينهما؛ فتتفّكك احلدود حيث يذوب القارئ يف الّنص شوقا، والّنص يف القارئ : أمران

.  2"ىياما، وإّما القطيعة؛ فيحّل الّنكوص، وينهار فضاء الّتفاوض

ومن خالل ىذا القول صلد أّن العنوان ىو أّول ما يشّد القارئ للغوص يف أعماق الكتاب، وبذلك فهو 
. عتبة مهّمة يف نسج العالقة الّناشئة بٌن ادلؤّلف وادلتلقي

 

 

 
                                                           

؛ وكمال بن عطّية، 46علم العنونة، مرجع سابق، ص: الّسيموطيقا والعنونة، مرجع سابق؛ وعبد القادر رحيم: مجيل محداوي1
 .29، ص2008، الّدار األوراسّية، اجللفة، اجلزائر، 1سؤال العتبات يف اخلطاب الّروائي، ط

 .41مغامرة تأويلّية يف شؤون العتبة الّنصّية، مرجع سابق، ص–يف نظريّة العنوان : خالد حسٌن حسٌن2
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: العنوان هو اللحدّلد لهويّلة النّلص/ 2-2

يعترب العنوان دبثابة بطاقة تعريف للكتاب، وذلك باعتباره احملّدد ذلويّة الّنص حيث اعترب زلّمد اذلادي 
،  1"عبارة عن رسالة لغويّة تعّرف هبويّة الّنص، وربّدد مضمونو، وذبذب القارئ إليو وتغويو بو"ادلطوي أن العنوان 

وذلذا كان العنوان دليل الكتاب وادلعرّب عن زلتواه، ويلّخص مدلوالتو، ويلفت انتباه القارئ إليو، ويف ىذا الّصدد 
رسالة لغويّة تعّرف بتلك اذلوية وربّدد مضموهنا، وذبذب القارئ إليها وتغريو "تشًن بشرى البستاين إىل أّن العنوان 

، وانطالقا من ىذا صلد أّن العنوان يكتسي أعلّية كبًنة 2"بقراءهتا، وىو الظاىر الذي يدل على باطن الّنص وزلتواه
دراسة العنوان معلما بارزا من معامل ادلنهج "ذات طبيعة تعريفّية إذ أنّو يسمِّ الّنص ويدّل عليو حيث تعّد 

، ومن ىنا ؽلكن اعتبار أّن 3"السيميائي؛ ألنّو ادلعرّب عن ىويّة الّنص والّذي ؽلكن أن زبتزل فيو ودالالتو ادلختلفة
خطابا أساسّيا ومساعدا، مسّخرا خلدمة "العنوان سفًن الّنص لدى القارئ حيث أشار جًنار جينيت أّن العنوان 

، ىذا األخًن الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالعنوان اّلذي يعّد بابا من 4"شيء آخر يثبت وجوده احلقيقّي، وىو الّنص
. أجل الّدخول للّنص والغوص يف أعماقو وأسراره ودالالتو

إىل أّن النّقاد قد اعتربوا العنوان نّصا مصّغرا تقوم بينو وبٌن الّنص الكبًن ثالثة أشكال من العالقات؛  ونشًن
تتمّثل العالقة األوىل يف العالقة الّسيموطيقّية، وفيها يعّد العنوان عالقة من عالقات العمل، أّما العالقة الثانّية فهي 

عالقة بنائّية تتشابك فيها العالقات بٌن العمل والعنوان على أساس بنائّي، بينما العالقة الثّالثة فهي عالقة 
. 5"انعكاسّية ؼُلتزل العمل يف العنوان بشكل كامل من حيث البناء والّداللة

 

 

                                                           
 .https://pulpit.alwatanvoice.comداللة العنوان يف اجملموعة القصصّية، دنيا الوطن،  : عامر رضا1
 .ادلرجع  نفسو2
إلبراىيم موسى الّنّحاس، حوليات اآلداب " كّل ىذه الّتفاصيل"تعالقات العنوان الرّئيس بالعتبات ادلوازيّة يف ديوان : عيسى مروك3

 .265، ص2018، جامعة زلمد بوضياف، ادلسيلة، اجلزائر، ماي 11، ع 05والّلغات، م
الّنص ادلوازّي، مقاالت الدّكتور مسلك ميمون يف الّقصة القصًنة جّدا، / عنوان الّنص: ميمون مسلك4

https://maslakmimoun.blogspot.com. 
 .49علم العنونة،  مرجع سابق، ص : عبد القادر رحيم: ينظر5

https://pulpit.alwatanvoice.com/
https://pulpit.alwatanvoice.com/
https://maslakmimoun.blogspot.com/
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: العنوان مصدر إلهام لللبدع و تبة في وجه القارئ/ 2-3

يشّكل العنوان عنصرا من عناصر اإلبداع بالّنسبة للمؤّلف أو ادلبدع؛ وذلك باعتبار أّن العنوان نّص مكّثف 
وسلتزل، يكّمل الّنص و ػلمل داللتو ومضمونو، فهو يساعد ادلتلقّي يف فهم وتفسًن الّنص ويدعوه إىل التأّمل 

تشًن الّدراسات إىل أّن العنوان يظّل مكونا ضروريّا يف إنتاج الّنصوص وتأويلها، "والبحث والّتحليل والّتفسًن حيث 
 1"إذ يدرك ادلبدع أنّو من شروط تداول الكتاب أو الّنص أن يكون لو عنوان، مثل أّن لكّل شخص امسا يُعَرف بو

ليكون داالِّ عليو، وقد أشار جًنار جنيت إىل أّن ادلبدع يستغرق وقتا طويال من أجل وضع عنوان دلؤلّفو، حيث مل 
قبل الّنص : "يعد العنوان رلّرد عابر ىامشّي ال يف عملّية الّتأليف وال يف عملّية الّتلّقي ويف ىذا الّصدد يقول ىاوس

 الّذي ظّلو أطول منو وىيئتو أصغر من اجلهد يف سبيلو، حيث يعمد 2"ىناك العنوان، وبعد الّنص يبقى العنوان
صاحبو إىل تعديلو وغربلتو ،كما قد يلجأ إىل استشارة  أصدقائو أو أقربائو يف اختياره وانتقاء ألفاظو ليخرج إىل 
القارئ بالّصورة الواضحة الالّمعة اّليت يتلقاىا، فقد ال يِعي القارئ أّن العنوان ىّم يشغل الكاتب كما الّنص؛ فهو 

. يسعى جاىدا إلحداث الّدىشة يف ادلتلقي ىذا من جهة

ومن جهة ثانية تلقي العنوان عتبة يف وجو القارئ، فهو يصطدم بو قبل ولوج عامل الّنص، حيث ػلدث لو 
الّدىشة  واالستغراب إذ يسعى لفّك رموزه وفهم معانيو من أجل ربليل دالالتو، متسّلحا بشّت ادلعلومات اليت 

. توصلو إىل أغوار الّنص وخباياه، ويدرك مغزاه

ولقد اعُترب العنوان من أىّم األسس اليّت يرتكز عليها اإلبداع األديّب ادلعاصر، ذلذا تناولو ادلؤلّفون بالعناية 
مصدر "واالىتمام خاّصة يف اإلنتاج الّروائّي احلديث وادلعاصر، شلّا دفع إىل التفّنن يف تقدؽلو للمتلقي، حيث يكون 

إذلامو وحافزا للبحث يف أغوار ىذا العمل الفكرّي مع مراعاة أذواق اجلمهور يف الوقت نفسو وحاجات الّساحة 
األدبّية اّليت ىي سوق رائجة ذلذه ادلاّدة اخلام، اّليت ربتاج إىل متلٍق ذكّي يفّكك شفراهتا، فكان ادلبدع ملزما دبراعاة 

. 3"العمل اإلبداعيّ = اسم ادلبدع+ ادل  الّروائّي + عنوان اإلبداع : فنّية إلنتاجو األديّب ىي

 
                                                           

لعز الّدين ميهويب، دراسات أدبّية وفكريّة، مركز جيل " أرض اإلمث والغفران"شعريّة العنوان يف رواية إرىابيس : عمارية حاكم1
 . jilrc.com: البحث العلميّ 

 . thaqafat.comإليهاب مصطفى، ثقافات، " صّك الغفران"سيميائّية العنوان يف : ناصر خليل2
 .داللة العنوان يف اجملموعة القصصّية، مرجع سابق: عامر رضا3
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": بعلم العنونة"العنوان أسّلس للا يعرف / 2-4

إّن اىتمام الّدارسٌن بالعتبات النّصية اّليت يف مقّدمتها العنوان، مّحل الّسيميائّيٌن مسؤولّية جعل ىذه 
الّدراسات يف رلال متخّصص، فصارت علما مستقال بذاتو، كما أّن اىتمام علم الّسيمياء بالعنوان يف الّدراسات 

نظاما سيميائّيا ذا أبعاد داللّية وأخرى رمزيّة تغري الباحث بتتّبع دالالتو وزلاولة فّك شفراتو "األدبّية لكونو 
 Titrologie  العنونة  لم؛ فاىتمام الّسيمياء بالعنوان جعلو علما قائما بذاتو اصطلح على تسميتو 1"الرامزة

أو الّتيثرولوجيا، ىذا العلم الذي يدخل يف عملّية الّتأسيس اخلطايّب للّنصوص األدبّية وخاصة الّسرديّة منها، ومن 
ىذا العلم اّلذي صاغو وأّسس . 2"فالعنوان على أعلّيتو أصبح علما مستقالّ لو أصولو وقواعده اّليت يقوم عليها"ىنا 

جًنار جنيت، روجر روفر، ليو ىويك، وجون كوىٌن وغًنىم، وبعدىا أخذ : لو باحثون غربّيون معاصرون أمثال
سيميائّية العنوان، مقاربة : الّنقاد يستنطقون البعد الّسيميائّي يف ربليل العنوان من سلتلف اجلوانب والّزوايا منها

. إخل...العنوان، عتبات الّنص

وقد أشار مجيل محداوي إىل أّن البحث يف العتبات والّنص ادلوازي كان منذ القدمي، وأرجع ذلك إىل ارتباطو 
بظهور الكتاب ونشره وتوزيعو، وذكر أّن رلموعة من الكتب الرّتاثّية العربّية قد اىتمت بالعتبات منها كتب البالغة 

: والّنقد وعلوم القرآن 

.  للّسيوطي (اإلتقان يف علوم القرآن)كتاب -

. للّزركشي (الربىان يف علوم القرآن )كتاب -

البن  (إعجاز القرآن)، (ربرير الّتحبًن يف صناعة الّشعر والّنثر)، (اخلواطر الّسوانح يف أسرار الفواتح)كتب -
. 3"أيب أصبع وغًنىا من ادلصنفات وادلؤلّفات الرّتاثّية اّليت تناولت العتبات الّنصّية بالّشرح، الّدرس والّتحليل

: أّما يف الغرب فهناك دراسات اىتمت بالعنونة نذكر من بينها

 .1956ذليلٌن عام  (الكتب وعناوينها)دراسة -

                                                           
 .52، ص2001، دائرة ادلطبوعات والّنشر، عّمان، 1سيمياء العنوان، ط: بّسام قّطوس1
 .47علم العنونة، مرجع سابق، ص : عبد القادر رحيم2
 .15-14ص ص، 2015، 1ط سيميوطيقا العنوان، : مجيل محداوي3
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 .1962لتيودور أدورنو عام  (العناوين )دراسة -

ىذه  ىويك،  لليو1981عام  (عالمة العنوان) ،1973عام  (من أجل دراسة سيميائّية للعنوان)دراسة - 
األخًنة اّليت تعترب من بٌن الّدراسات ادلهّمة والعميقة اّليت تناولت العنوان من منظور مفتوح تؤطّره الّسيميائّيات، 

. إضافة إىل إطالعو الواسع على تاريخ العنونة

، اّلذي 1973لكلود دوشيو عام  (الفتاة ادلتخّلى عنها والوحش البشرّي، عناصر العنونة الروائّية)كتاب - 
. يعّد من الّدراسات األوىل اّليت اىتمت بالبحث يف رلال العنوان تنظًنا وتصّورا

اّلذي يعترب من ادلنظّرين الكبار يف العامل الغريّب اّلذين أولوا  ؛1987جلًنار جينيت عام  (العتبات)كتاب -
، حيث اعترب العنوان نّصا موازيا يندرج ضمن الّنص احمليط، وقد أشار إىل أّن الّنص ادلوازّي 1"عناية خاّصة للعنونة

عبارة عن العنوان الرّئيس، والعنوان الفرعّي، وادلقدمات، وادلالحظات، وكلمات الغالف، والفهرس، وادلقتبسات، 
والّتنبيهات، والّتقدمي، والّتوثيق، واإليقونات والعبارات الّتوجيهّية، كما أحلق بو الّرسائل وادلذّكرات والّيومّيات 

. 2والّشهادات والّنسخ ادلخطوطة، وتوقيعات ادلؤّلف، وكتاباتو اخلطّية األصلّية

أما عبد القادر رحيم فقد أشار إىل أّن الّدراسات الّسيميائية احلديثة اّليت تناولت األعمال األدبّية سواء 
كانت روائية أو شعرية فقد أبرزت بشكل واضح أعلية العنوان يف دراسة العمل األديّب، ىذه الّدراسات اّليت 

.  3اعتمدت يف ربليالهتا للّنصوص األدبّية على قواعد ادلنهج الّسيميائيّ 

وفيما ؼلّص الّدراسات العربّية اّليت اىتمت دبجال العنونة فقد جاءت متأّخرة عن نظًنهتا الغربّية، وقد رّكزت 
ىذه الّدراسات على تقدمي تعاريف للعنوان، والّتأريخ لو ، وربليلو وتصنيفو، وأشار مجيل محداوي إىل أّن ادلغاربة 
كانوا سّباقٌن إىل تعريف القارئ العريّب بكيفّية االشتغال على العنوان سواء من ناحّية الّتطبيق أو من ناحّية 

: الّتنظًن، ومن أبرز تلك الّدراسات نذكر

                                                           
 .17-16ادلرجع السابق ص 1
 .12ادلرجع نفسو، ص 2
 .47-46علم العنونة، مرجع سابق، ص ص : عبد القادر رحيم3
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، وىو عبارة عن مقال لشعيب حليفي اّلذي نشره يف رلّلة ("اسرتاتيجّية العنوان"الّنص ادلوازّي يف الّرواية )- 
، وقد اعتربه محداوي أّول مقال درس العنوان دراسة تارؼلّية وبنيويّة، كما عّده أّىم 1996الكرمل الفلسطينّية عام 

. مصدر استند إليو الّدارسون يف اشتغاذلم على العنوان

جلميل محداوي؛ وىي عبارة رسالة لنيل دبلوم  (مقاربة العنوان يف الّشعر العريّب احلديث وادلعاصر)- 
، حيث طرح فيها منهجّية جديدة يّتبعها الباحث 1996الّدراسات العليا يف األدب العريّب احلديث وادلعاصر عام 

، كما اعتربىا أّول دراسة ربليلّية شاملة "ادلقاربة العنوانّية"أو الّدارس يف دراستو للعناوين أطلق على تسمّيتها 
يف رلّلة عامل الفكر  (السّيموطيقا والعنونة)إضافة إىل ذلك فقد نشر مقال بعنوان . للعنوان يف الوطن العريبّ 

، وقد اعترب ىذا ادلقال مصدرا ومرجعا للباحثٌن والّدارسٌن اّلذين اشتغلوا على عتبة العنوان؛ 1997بالكويت عام 
جبامعة زلّمد األّول بوجدة،  (مقاربة الّنص ادلوازّي يف روايات بنسامل محيش) قّدم أطروحتو بعنوان 2001ويف عام 

. (صورة العنوان يف الّرواية العربّية): وبعد مخس سنوات نشر مقالو ادلعنّون ب

الّرواية ادلغربّية، أسئلة )جلمال بوطيب؛ وىو عبارة عن مقال منشور يف كتاب  (العنوان يف الّرواية ادلغربّية)- 
. 1996عام  (احلداثة

؛ وىو عبارة عن كتاب درس فيو 1996لعبد الفّتاح احلجمري عام  (الّبنية والّداللة: عتبات الّنص)- 
. 1حملّمد برادة" الّضوء اذلارب"العنوان انطالقا من رواية 

وبعدىا شهدت الّدراسات والبحوث األكادؽلّية يف سلتلف اجلامعات اىتماما كبًنا بالعتبات وخباّصة 
موضوعا لعّدة مقاربات سوسيولوجّية وسيكولوجّية ولسانّية وسيميائّية نقديّة حبسب "العنوان، حيث أصبح 

: ، ومن بٌن تلك الّدراسات نذكر2"اختالف الّرؤى اإليديولوجّية وادلنظورات الّذاتّية ادلوضوعّية

. سيميائّية العنوان يف روايات زلّمد جربيل لعلّي رمحاين- 

. علم الّسيمياء والعنوان يف الّنص األديّب لبلقاسم دفّة- 

                                                           
 .5-4مقاربة العنوان يف الّنص األديّب، مرجع سابق، ص ص: مجيل محداوي1
الّسيمياء والّنص األديّب، سلرب أحباث يف الّلغة "سيمياء العنوان يف روايات زلمد جربيل، ادللتقى الّدويّل اخلامس : علّي رمحاين2

 .5، ص17/11/2008 -15واألدب العريّب، جامعة زلمد خيضر، بسكرة، اجلزائر،
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وىي عبارة عن رسالة دكتوراه للباحث بكري - مقاربة سيميائّية–داللة العنوان يف الّنص الّروائّي اجلزائرّي - 
 .2011/2012أمحد شكيب من جامعة وىران عام

ونشًن بالذّكر أنّو يتّم تنظيم ملتقيات دولّية تعىن بسيمائّيات األعمال األدبّية على غرار ادللتقى الّدويّل  
للّسيمياء والّنص األديّب بكلّية اآلداب والّلغات جامعة زلمد خيضر ببسكرة، أّما جبامعة باتنة فينّظم ملتقى وطيّن 
للّسيمياء والّنص االديّب، وبعدىا تنشر أعمال ادللتقيات يف اجملاّلت والّدوريات الّصادرة بكلّيات اجلامعات أو تطبع 

 .على شكل كتاب

 :وظائف العنوان/ 3

دبا أّن العنوان ىو عبارة عن رسالة يوّجهها ادلبدع إىل ادلتلقي لتبليغ رسالة ما، يف إطار سّياق معٌّن، فإّن 
 بالوظائف، وىذه الوظائف "جاكوبسون رومان"العالقة بٌن ىذه األركان األربعة ربقق مكاسب برامجاتّية يسّميها 

. 1"، اإلنفعالّية، الّتأثًنيّة، الّتواصلّية، ادليتالغويّة (اإلحالّية)وظيفة ادلرجعّية : "ىي

معظم وظائف العنوان " ىي يف احلقيقة وظائف الّلغة، وذلك ألّن "نوجاكوبس"وىذه الوظائف اليت حّددىا 
تدرك من خالل الّنص، فالّنص ىو اّلذي ػلّدد طبيعة ىذه الوظيفة، ألّن الباحث قد ال يدرك دور العنوان أو 

ودلّا كان . 2"وظيفتو يف الّشعر خاّصة إالّ بعد إسبام قراءة القصيدة، فمن خالل الّنص ؽلكن فهم زلتوى العنوان
العنوان ليس نظاما لغويّا فحسب بل نظاما سيميائّيا أيضا، فإّن الّنقاد قد رأوا أّن وظائف العنوان ال تقتصر على 

البناء الّلغوي للعنوان يف شّّت أشكال اخلطاب األديّب يؤّدي وظائف فنّية تتجاوز "وظائف الّلغة فقط، وذلك ألّن 
.  3"دائرة الوظائف الربامجاتّية شلثّلة يف لفت االنتباه واإلخبار واإلعالم

إاّل أنّو ومع تطّور الّدراسات الّنقديّة أبان العنوان عن وظائف أخرى جديدة، زبتلف عن الوظائف اّليت 
ولكّنها ال زبرج عنها يف معظمها، ما عدا وظيفيت الّتعيٌن، واإلغراء، فإّن العنوان حّقق "، "جاكوبسون"حّددىا 

                                                           
، الّصادرة عن اجمللس الوطيّن للثّقافة والفنون واآلداب، مارس 25، م3الّسيموطيقا والعنونة، رلّلة عامل الفكر، ع: مجيل محداوي1

 .101، الكويت، ص1997
 .53علم العنونة، مرجع سابق، ص: عبد القادر رحيم2
، دط، موفم للّنشر والّتوزيع، اجلزائر، -دراسة تطبيقّية–وظيفة الّلغة يف اخلطاب الّروائّي الواقعّي عند صليب زلفوظ : عثمان بدري3

 .29، ص2000
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الّسبق فيهما دون الّنص، حبكم مواجهتو ادلباشرة مع ادلتلقي أّوال، مثّ سّيادتو على الّنص من منطلق ادلهّمة اّليت 
. 1"نيطت بو، أال وىي مهّمة الّتعريف بالّنص

أربع وظائف للعنوان سبّيزه عن باقي أنواع اخلطاب األخرى " عتبات" يف كتابو "جًنار جنيت"وقد حّدد 
: وأشكالو، وىذه الوظائف ىي

: الوظيفة التّلعيينيّلة/ 3-1

تعٌّن إسم الكتاب وتعّرف بو للقراء بكّل دقّة، وبأقّل ما ؽلكن من "ومسّيت بالوظيفة الّتعيينّية ألهّنا 
تشرتك فيها "وىذه الوظيفة من أىّم الوظائف وأشهرىا ألنّو ال يكاد ؼللو منها أّي عنوان، وألهنا . 2"احتماالت

. 3"األسامي أمجع، وتصبح دبقتضاىا رلّرد ملفوظات تفّرق بٌن ادلؤلّفات واألعمال الفنّية

، والوظيفة الّتسمويّة أو الّتسمّية عند "جريفل"الوظيفة االستدعائّية عند : وذلذه الوظيفة تسمّيات أخرى مثل
فهذه . 4"كانتوريكس"، والوظيفة ادلرجعّية عند "بومارشيو وآل" و"غلود نشتاين"، والوظيفة الّتمييزيّة عند "ميرتان"

الّتسمّيات تدّل على معىن واحد وىو الّتعيٌن، مثّ إّن ىذه الوظيفة يتّم من خالذلا تعيٌن العنوان للّنص وومسو 
وتعريفو، وسبّييزه عن باقي الّنصوص، وذلك مثل أمساء األعالم وأمساء األماكن اّليت تعٌّن ىذه األعالم وىذه 

. األماكن

: الوظيفة الوصفيّلة/ 3-2

وتسّمى أيضا الوظيفة الّلغويّة الواصفة، وىي وظيفة برامجاتّية زلضة، إذ يسعى العنوان عربىا إىل ربقيق أكرب 
، وىذه الوظيفة ىي اّليت يقول العنوان عن طريقها شيئا عن الّنص، وىي ادلسؤولة عن اإلنتماءات 5مردوديّة شلكنة
كمفتاح تأويلي " إمربتو إيكو"، كما أهّنا وظيفة مهّمة ال بّد منها وال منأى عنها، وذلذا عّدىا 6ادلوّجهة للعنوان

                                                           
 .55علم العنونة، مرجع سابق، ص: عبد القادر رحيم1
 .86عتبات جًنار جنيت من الّنص إىل ادلناص، مرجع سابق، ص: عبد احلق بلعابد2
 .50سيمياء العنوان، مرجع سابق، ص: بّسام قّطوس3
  .86عتبات جًنار جنيت من الّنص إىل ادلناص، مرجع سابق، ص: عبد احلق بلعابد4
  .56 ص مرجع سابق،علم العنونة،: عبد القادر رحيم5
  .87صمرجع سابق، عتبات جًنار جنيت، : عبد احلق بلعابد6
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وتتحّقق إّما من . ، ورغم أعلّية ىذه الوظيفة إاّل أهّنا تعّد وظيفة تكميلّية، مثلها مثل الوظائف ادلتبقّية1للعنوان
خالل وصف العنوان دلضمون الّنص أو لطبيعتو، أّي أهّنا رُبّدد ظلط العالقة الّداللّية بٌن العنوان والّنص أىي تيماتّية 

 2أو إخباريّة أو سلتلطة؟

بالوظيفة الّتلخيصّية، " غولدنشتاين"فيسّميها : وىذه الوظيفة كسابقتها ذلا مسّميات أخرى نذكر منها
فيسّميها بالوظيفة " بوخبزة"بالوظيفة الّلغويّة الواصفة، أّما " كونتوروويس"بالوظيفة الّداللّية، و" ميهايلو"و

. 3الّتلفظّية

: الوظيفة اإليحائيّلة/ 3-3

 أّن الكاتب ال "جنيت"الوظيفة الوصفّية، ويرى : وىذه الوظيفة أشّد ارتباطا بالوظيفة اّليت قبلها، أيّ 
يستطيع ذبّنبها أو الّتخلي عنها، فهي ككّل ملفوظ ذلا طريقتها يف الوجود، ولنقل أسلوهبا اخلاص، إاّل أهّنا ليست 

 يف "جًنار جينيت"ؽلكننا احلديث ال عن وظيفة إػلائّية ولكن عن قيمة إػلائّية، وذلذا درلها ال دائما قصديّة، ذلذا 
دبعىن أّن الوظيفة اإلػلائّية ؽلكن عّدىا قيمة . 4بادئ األمر مع الوظيفة الوصفّية، مثّ فصلها عنها الرتباكها الوظيفي

. قيمة يف العنوان أكثر من عّدىا وظيفة

: الوظيفة اإلغرائيّلة/ 3-4

وتسمى ىذه الوظيفة بالوظيفة اإلشهاريّة وىي موّجهة يف األساس ضلو ادلتلقي، ومرتبطة بالوظيفة اإلػلائّية 
أكثر من ارتباطها بالوظيفة الوصفّية، والعنوان يكون مناسبا دلّا يغري جاذبا قارئو ادلفرتض، وينجح دلّا يناسب 

 يرى بأّن ىذه الوظيفة "جنيت"، غًن أّن "دادري"نّصو، زلدثا بذلك تشويقا وانتظارا لدى القارئ كما يقول 
مشكوك يف صلاعتها، ذلذا يطرح الّتساؤل احملّفز على الّشبكة ليكون العنوان مسسار للكتاب، وال يكون مسسارا 

                                                           
 .87، ص نفسوادلرجع 1
  .65 دط، دار األمان، الرّباط، ص،-من العنوان إىل الّنص–ادلناصّية يف الّرواية ادلغاربّية : ىشام موساوي2
  .57علم العنونة، ص:  وعبد القادر رحيم؛87ادلرجع نفسو، ص3
  .88 ص، مرجع سابق،عتبات جًنار جنيت: عبد احلّق بلعابد4
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لنفسو، فال بّد من إعادة الّنظر يف ىذا الّتمادي االستاليّب وراء لعبة اإلغراء اّلذي سيبعدنا عن مراد العنوان أو 
. 1يسفر بنّصو

فالعنوان ىو اّلذي ؽلنح القارئ الفكرة األوىل عنو، وىذا اإلحساس األويّل، على قدر ما يكون جّذابا، أو 
مبهرا للّدىن وللعينٌن، يرتك فيو أثرا دلّدة قد تطول أو تقصر، وعلى ادلؤّلف والطّابع أن يوّحدا اجلهود إلحداث 

توّقع مقبول، أحدعلا عن طريق الّتبسيط واالختزال عند وضعو للعنوان، عليو أن يعطي فكرة تاّمة قدر اإلمكان عن 
زلتوى ادلؤّلف، مصرّا مع ذلك على إثارة فضول القارئ؛ أّما األخر فعن طريق التأليف ادلدىش للحروف وادلهارة 

. 2يف وضع األسطر، عليو أن يوّفر لعٌن العارف نظرة منتظمة بال رتابة، ومتنّوعة بصفة سائغة

من نوع " طعما"فهذه الوظيفة ترتكز على جانب اإلغراء الشكلّي للعنوان وصفحة الغالف باعتبارعلا 
والناشر لإليقاع بالقارئ، واستدراجو القتناء ادلدونة، أي األمر متعّلق بالعملّية  (ادلرسل)خاص يستعملو ادلبدع 
. 3التجاريّة بالدرجة األوىل

إّن ىذه الوظائف ؽلكن أن تكون رلتمعة أو منفردة يف عنوان أّي عمل أديّب حبسب شكل االتصال، ولكن 
 :ميزة وطبيعة العنوان األديّب جعلت الباحثٌن يفردون لو وظائف خاصة، حصرىا جنيت يف ثالثة وظائف ىي

 .وظيفة تعّيٌن العمل-

 .وظيفة تصنيف زلتوى العمل- 

  4وظيفة جذب اجلمهور-

وأشار جننيت أنّو ليس ضروريا اجتماع ىذه الوظائف كلها يف العنوان الواحد؛ وىا يهم ىو أن تكون 
 .الوظيفة األوىل إلزامّية وضروريّة يف أّي عنوان، أما الثّانية والثالثة فهما اختياريتان وثانويتان

                                                           
  .ادلرجع نفسو، الصفحة نفسها1
  .272-271 ص  د س، الكشف عن ادلعىن يف احلكايات الّشعبّية، دط، دار الّسبيل للّنشر والّتوزيع،: عبد احلميد بورايو2
  .59صمرجع سابق، علم العنونة، : عبد القادر رحيم3
  51حسينة مسكٌن، شعرية العنوان يف الّشعر اجلزائرّي ادلعاصر، مرجع سابق، ص4
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جوليا "، و"ىنري ميرتان"وىناك وظائف أخرى للعنوان أوردىا بعض العلماء اّلذين اىتّموا بالعنوان، ك
، وغًنىم، وذلذا فوظائف العنوان ال تكاد ربصر، وىي زبتلف من باحث آلخر، وزبتلف يف "بارث"، و"كرستيفا

وىكذا لو أردنا أن نرصد الوظائف : "داللتها من فّن إىل آخر، ومن مدرسة ألخرى، ويف ىذا يقول بّسام قّطوس
اّليت أنيطت بالعنوان، لوجدناىا ذبّل عن احلصر، فمن وظيفة تأسيسّية، إىل إغرائّية، إىل اختزالّية، تكثيفّية، ناىيك 
بأّن قراءة العنوان يف داللتو على ما بعده، زبتلف من حيث كونو عنوانا لكتاب علمّي أو أديّب أو تارؼلّي، إىل كونو 

رواية، قّصة، : ىل كونو عمال إبداعّيا، وىنا صلد فرقا بٌن عنوانات األجناس األدبّية نفسهاإعنوانا لبحث أكادؽلّي، 
أحدث ما بعد احلداثة، أو  (قدمي، حديث)مسرحّية، شعر، يضاف إىل ذلك الفرق بٌن العنوانات حسب زمنها 

فالعنونة لدى كل مدرسة من ىذه ادلدارس غلب أن . (اخل...كالسيكّية، رومانسّية، سوريالّية )حسب مدارسها 
.  1"تعكس الّتعبًن عن فلسفتها، ونظرهتا للحياة أو الطبيعة أو غًن ذلك

نّو وبالّرغم من االختالف ادللحوظ يف تسمّية وربديد نوع الوظيفة اّليت يؤّديها العنوان بٌن أشلا سبق نستنتج 
 يف ربليل "جاكوبسون"سلتلف الباحثٌن ادلنشغلٌن يف حقل العنوان ، إالّ أهّنم أخذوا بالوظائف اللغوية اّليت جاء هبا 

. العمل األديّب، مثّ أضافوا ذلا الوظائف الّسيميائّية

وؽلكن القول أّن لكل وظيفة غاية زلّددة فمثال الّتعنينية غايتها تسمّية العمل األديّب، والوصفّية الّشرح 
. للّنص، واإلػلاء فّك الّشفرات والرّتميزات الّلغوية ادلشّفرة، واإلغرائّية إغراء القارئ

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .52صمرجع سابق، سيمياء العنوان، : بّسام قّطوس1
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. ئيةسّليليادراسات المكانة العنوان في ال/ 4

ربتّل الّسيميائّية مكانة متمّيزة يف الفكر ادلعاصر، وذلك نظرا لنتائجها وأساليبها الّتحليلّية، إضافة إىل 
إخل، وسنحاول يف ىذا ...تداخلها مع العديد من احلقول ادلعرفّية واللسانّيات والفلسفة وادلنطق والّتحليل النفسي

العنصر إبراز وجهة  نظر الّدارس الّسيميائي والّناقد األديّب يف طريقة انشغاذلما على اإلبداعات األدبّية وخباّصة 
. العنوان

:  للعنوانوجهة نظر السّليليائيّل / 4-1

. 1"بدراسة حياة العالمات داخل احلياة االجتماعّية"ويقصد بالّسيميائّية ذلك العلم اّلذي يهتّم 

 .2"دراسة ىذا الّنص من مجيع جوانبو دراسة سيميائّية"ويقصد بالّتحليل الّسيميائّي للّنص األديّب 

وقد أشار عطّية العمري إىل أّن الّتحليل الّسيميائّي يرتكز على جانبٌن، يتمثل اجلانب األّول يف الّرمزيّة 
. 3والّداللة، ويتمظهر اجلانب الثّاين يف ربط الّنص بالواقع

: ويقوم الّتحليل الّسيميائّي للّنصوص كما ذكر عطّية العمري حسب ادلراحل اآلتية

 .دراسة سيميائّية العنوان، الغالف، واإلىداء -
 .دراسة سيميائّية األمساء -
 .دراسة سيميائّية الصّور -
 .دراسة سيمياء الّزمان وادلكان والعالقة بينهما -
 .دراسة سيميائّية الوظائف الّسردية للّشخصّيات -
 .دراسة سيميائّية البناء اخلارجي للّشخصّيات -
 .دراسة سيميائّية ادلالمح الّداخلّية للّشخصّيات -

                                                           
  .25، دار احلوار للّنشر والّتوزيع، الالذقية، سوريا، ص3الّسيميائيات مفاىيمها وتطبيقاهتا، ط: سعيد بنكراد1
 www.rabitat-alwaha.netالّتحليل الّسيميائّي للّنصوص األدبّية، ملتقى رابطة الواحة الثّقافّية، : عطّية العمري2

.  نفسورجعامل 3
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ىذه ىي ادلراحل اّليت يقوم عليها الّتحليل الّسيميائّي للّنصوص األدبّية،  لكن ما يهّمنا يف حبثنا ىذا ىو 
. ادلرحلة األوىل، وبالّضبط جزئّية خاّصة منها وىي دراسة سيميائّية العنوان

العنوان يعّد من بٌن العتبات األوىل اّليت يقف عندىا الباحث الّسيميائّي أثناء دراستو أرنا أّن وقد سبق أن 
. 1"قراءة وتأّمال ومقارنة وربليال"

وقد أشار عطية العمري إىل أنّو يف القدمي مل يكن ىناك اىتمام بالعنوان، ألنّو كان يتجو ضلو العناوين 
. البالغّية والّسجعّية، وأّن ادلؤلّفٌن كانوا يعطون أعلّية كبًنة للم  دون االىتمام بالّشكل

: اإلصدارات اإلبداعية مثل"أما يف العصر احلديث فقد ُعين باجلانب الشكلي عناية كبًنة وخاصة يف 
وذلك ألن العنوان أوىل عتبات النص ادلوازي اليت تواجو القارئ وادلتلقي، وذلذا تسابقت . 2"الرواية، القصة والشعر

دراسة التمازج "دور النشر يف إدماج لوحات الفنانٌن والتشكيليٌن مع أغلفة الكتب وادلؤلفات، وذلك من أجل 
واالرتباط بٌن ادل  أو العنوان بوصفهما نصٌن مكتوبٌن، مهتمٌن بثقافة الكلمة، وبٌن اللوحة التشكيلية اليت 

 واليت توصلنا إىل سيميائية العنوان بوصفو بنية مستقلة ذات عالمة تواصلية ما، بٌن النص والقارئ، 3"تتمازج معها
كيف ضللل العنوان سيميائيا باعتباره عالمة أو رمزا دالليا؟ : وىنا نطرح السؤال التايل

أشار مجيل محداوي إىل أربع خطوات غلب إتباعها عند ربليل العنوان سيميائّيا، وىذه اخلطوات نلخصها 
: كما يلي
 .إن بنية العنوان تستوجب قراءتو صوتيا، إيقاعيا، تنغيميا وصرفيا وتركيبيا وبالغيا وأيقونيا: بنية العنوان/ 1
وىنا تستلزم دراسة العنوان يف ضوء عالقتو بالداللة، وزلاولة معرفة طبيعة ىذه العالقة : داللة العنوان/ 2

ىل ىي كلية أم جزئية؟ وىل ىي مباشرة أم غًن مباشرة؟ وىل ىي عالقة تعيٌن أم تضمن؟ وىل ىي عالقة فرضية 
 أم إػلائية؟
أما فيما ؼلص وظيفة العنوان فال بّد من ربديد رلمل الوظائف اليت يؤديها العنوان : وظيفة العنوان/ 3

وىذه الوظائف قد مت تفصيلها يف العنصر السابق، وىي الوظيفة التعيينية، اإلػلائية، الوصفية، )داخل النّص 
، ودبا أن العنوان ذو دالالت وعالمات آمرة للنص أو جلزء منو، فإّن دراستو تكون وفق ما يتميز بو من (فاإلغرائية

 .ىذه الوظائف

                                                           
 .ادلرجع السابق1
 .ادلرجع نفسو2
 .ادلرجع نفسو3
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 وىنا ينبغي على احمللل الّسيميولوجّي مراعاة السياق احمللّي أثناء ربليل العنوان :الدّلاللة السّلياقيّلة/ 4
 .1وتأويلو

:  للعنوانوجهة نظر الناقد/ 4-2
عملية تعىن بإنتاج نصوص ذات طبيعة أدبية، وتناول الّنصوص "يعّرف حسٌن مخري النقد األديب بأنّو 

اإلبداعية كموضوع للّدرس، وزبتلف كل عملّية نقديّة عن العملّيات األخرى، وذلك من خالل ادلنهج ادلستخدم 
 أّما  مسًن سعد حجازي فًنى أّن الّنقد األديّب مع مطلع األلفية الثالثة يوّد أن .2"واألداة ادلستعملة ذلذا الغرض

الناقد أحكاما عّمة تقّرر وجود عالقة /يؤّسس رلموعة من القضايا واألسس النظرية، اّليت يستخلص منها الباحث
 .3علمّية بٌن بناء األثر وعصره الداخلّية واخلارجّية

ويرّكز الّنقد األديّب على الّتمييز بٌن جّيد األشياء ورديئها من خالل تعاملو مع األعمال األدبية وتذوقها 
. وتقييمها وتفسًنىا، هبدف الكشف عن مظاىر اجلمال يف ىذه األعمال دبوضوعّية

ودبا أّن الّنص إنتاج إنسايّن صادر عن ذات مركبة، وىذا ما غلعل النص مرّكب من عناصر لغويّة وإػلائّية 
وداللّية متأثرة باحمليط اّلذي نشأ فيو صاحب الّنص، وحّّت يتمّكن الّناقد من معاجلة الّنصوص األدبّية وانتقادىا 

: البّد أن يّتبع رلموعة من ادلراحل واليت أشار إليها حسٌن مخري، نلخصها كما يلي
 :مرحلة ما قبل القراءة النقدية/ 1

يف ىذه ادلرحلة يرّكز الّناقد على نقطتٌن أساسيتٌن، تتمّثل األوىل يف ادلنهج الّنقدي اّلذي يتسّلح بو الّناقد 
، 4قبل البدء يف عملو الّنقدي، وتتمثل الثّانّية يف طبيعة الّنص األديّب وزلاولة الّناقد الّتعريف ببعض جوانب الّنص

مع ربديد داللة العنوان الّصرػلة واإلػلائّية، وربط العالقة بٌن العنوان والّصورة ادلرافقة للّنص، والّتعّرف على صاحب 
. الّنص واىتماماتو

 
 

                                                           
 ،62، ص2014 ،، شبكة األلوكة1، ط-عتبات النص األديب–شعرية النص ادلوازي : مجيل محداوي 1

www.alukah.net  
  .09، ص2011، دار األمان ، الرّباط، 1سرديات النقد يف ربليل آليات اخلطاب الّنقدي ادلعاصر، ط: حسٌن مخري2

.11، ص2001، دار األفاق العربية، القاىرة،1، ط-قضاياه واذّباىاتو-الّنقد األديّب ادلعاصر:  مسًن سعد حجازي 3  
  .75-74سرديات النقد، ص : حسٌن مخري4
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: القراءة النّلسقيّلة/ 2
رصد الّظواىر البارزة يف الّنص باإلضافة إىل ربديد مستويات القراءة، وفّك "ويف ىذه ادلرحلة ػلاول الّناقد 
، من خالل قراءة الّنص  قراءة واعية مع تقدمي شرح للكلمات وربديد 1"ادلغاليق اّليت ربول دون اتصاذلا بادلتلقي

. أفكاره ومضامينو
: دراسة البنية األدبيّلة/ 3

 مع األخذ بعٌن االعتبار داللتها اّليت ال 2"دراسة البنية الكلية للّنص األديبّ "ويف ىذه ادلرحلة ػلاول الّناقد
تقّل أعلّية عن الّنص يف حّد ذاتو، كما فعل لوسيان كولدمان يف دراستو اّليت ربط فيها البناء الفيّن بالبناء 
. االجتماعّي، واّليت أبرز من خالذلا دور العوامل االجتماعّية يف إنتاج الّنص األديّب وتأثًنىا على ادلبدع

 كما يرّكز الّناقد على تصنيف الّنص من حيث نوع اخلطاب وربديد اخلصائص ادلمّيزة دلوضوعو ولغتو 
.  وأساليبو

: التّلفسير والحكم/ 4
وتّعد ىذه ادلرحلة كما أشار حسٌن مخري حامسة يف القراءة الّنقديّة ؛كوهنا الركيزة األساسّية يف العمل 
الّنقدّي ألهّنا تعرّب عن ادلوقف األيديولوجي للّناقد، وتصدر عن نظريّة نقديّة ذلا وسائلها وأىدافها يف دراسة 

 .3الّنص

إّن الّناقد األديّب يتناول الّنصوص فور ظهورىا من صانعها األّول وادلتمثل يف ادلبدع، من خالل تبيٌّن ما فيها 
من عيوب مربزا مواطن مجاذلا، باستخدام كّل ما تعلمو من دراسات نقدية سابقة سبكنو من ترمجة مجالّيات 

. الّنصوص اإلبداعّية

ومن ىنا ؽلكن القول أّن الّنقد األديّب يرتبط ارتباطا وثيقا باألعمال األدبّية؛ فلوال اإلبداع األديب دلا كان 
الّناقد "الّنقد ودلا تطّور، وذلذا يقال أّن ادلبدع ىو األب األّول للنص األديّب، والّناقد ىو األب الثّاين لو، باعتبار أّن 

. 4"ىو أيضا مبدع، وبانعدام ىذه الّصفة فإنّو يعجز عن اإلحاطة بدقائق اإلبداع، والكشف عن أسراره  وغوامضو

                                                           
  .77، صالسابقادلرجع 1
  .ادلرجع نفسو، الصفحة نفسها2
  .79 ، ص نفسوادلرجع3
  .100، صالسابقادلرجع 4
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 :التحليل السّليليائي للعنوان/ 4-3

يعّد العنوان من بٌن أىم العتبات النصية، وػلتل مكانة بارزة فيها، وقد بّينا سابقا أنو مفتاح إجرائي 
العنوان الّشغل الّشاغل بالّنسبة للمبدع، وأىّم وأخطر "ومدخل أساسي للولوج إىل عامل الّنص، وذلذا أصبح 

، وهبذا يصبح العنوان عالمة (الكتاب يعرف من عنوانو)وقد قيل قدؽلا أّن . 1"احملطات اليت يواجهها يف كتاباتو
 .2"ػلفظ لو خصوصّيتو، وؽلنعو من الّذوبان يف الّنصوص األخرى"ورمزا للكتاب، فهو اّلذي 

فالعنوان عالمة لغوية سلتزلة ذات بعد سيميائي، وىي عالمة سيميائية لفضاء نصي واسع، وؼلرج ما كان 
 .3ثابتا يف فكر ادلتلقي، سواء من زاٍد ثقايف أو فكري  بٌن القارئ معها فور التأويل

كما يعّد العنوان إثارة سيميائية ػلفزك إىل تعّدد القراءات شيئا فشيئا،كان معناه معروفا لديك بل ىو جزء 
؛ 4من ثقافتك، ولكنو يستوقفك إلعادة قراءتو، ويفجر فيك طاقات جديدة؛ ألنّو مع العنوان يبدأ فعل القراءة

ومثال  ذلك رواية الطاعون أللبًن كامو اليت تتحدث فيها عن وباء الطاعون الذي أصاب مدينة وىران يف أواخر 
األربعينات من القرن ادلاضي، لكن طاعون كامو مل يكن حقيقيا بل كان رمزيا وال عالقة لو باجلزائر بل بفرنسا اليت 
 .اجتاحتها القوات النازية دون مقاومة تذكر، فإننا دلا نقرأ الرواية البد من تنشيط ادلخيلة وإعادة ترتيب حساباتنا

إن العنوان ذو محوالت داللية واػلاءات ال بد من الوقوف عليها وفهمها وفك شفراهتا، وربط البنية 
العنوان يشكل مرتكزا أوليا :"اندري مارتيين السطحية بالبنية العميقة من خالل ربليل الرموز ادلسننة، ويف ىذا يقول

غلب أن ينبين  عليو القارئ بصفتو أعلى سلطة شلكنة، وؽليزه اختزال لغوي وما ػلملو من إحاالت وشفرات من 
  5"العامل والنص إىل ادلرسل

إىل أن السيموطيقا قد أولت أعلّية كربى للعنوان، وذلك باعتباره مصطلحا " مجيل محداوي"وقد أشار 
إجرائيا ناجحا يف مقاربة النص األديب، فهو مفتاح أساسي يتسلح بو احمللل للولوج إىل أغوار النص العميقة 

                                                           
 https://revues.univouargla.dz index.سيميائية العنوان يف ديوان خرب كان، : عثماين بولرباح1

/.php/numero-07-2014/2136-2014-12-18--10-17-56 . 
. 110، ص2007، منشورات االختالف، اجلزائر، 1، ط"من بنية ادلعىن إىل سيميائية الدال–نظرية النص : حسٌن مخري 2

.35ص  مرجع سابق، سيمياء العنوان،: بسام قطوس 3  
.36ص: ادلرجع نفسو 4  
.37ص:  ادلرجع نفسو 5
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الستنطاقها وتأويلها، مؤكدا على أن العنوان يستطيع أن يقوم بتفكيك النص من أجل تركيبو، دلعرفة بنيتو الداللية 
 .1"والرمزيّة، ألن بو غلس السيميولوجي نبض النص

مكانة خاّصة من حيث أنّو يضمر كنزا إشاريّا غلعلو يشرف تأويلّيا على "أّن للعنوان " نزار قبيالت"وأضاف 
؛ فالعنوان على الّرغم من أّن كلماتو قليلة إالّ أنّو ػلمل حجم ما يكتنزه الّنص من 2"دروب ادل  الّنصّي ومتاىاتو

معان وأبعاد ذبعل منو نّصا مكثّفا ومشحونا، وذلذا صلده ؽلتلك من اجلذب واإلثارة ما يثًن انتباه ادلتلقي، وػلّفزه 
 .على اإلقبال للغوص يف الّنص، ومن ىنا يكون للعنوان رّدة فعل يقوم هبا ادلتلقي سلبا أو إغلابا

للعنوان اسم لو مالزلو اخلاّصة ومعانيو ادلنسجمة ادلتكاملة، ولو أيضا لونو اخلاّص " وقد أشار أمحد جرب أّن 
وذلذا لقيت الّدراسات الّسرديّة اىتماما كبًنا بالعتبات كما عند جًنار جينيت، أو ىوامش  .3"ومعجمو اخلاصّ 

الّنص عند ىنري مرتان، أو العنوان بصفة عاّمة عند شارل كريفل أوما امسي بالّنص ادلوازي يف إطار علم الّسيمياء 
أّي أّن الّسيموطيقا تدرس أنظمة 4..."بدراسة أنظمة العالمات، الّلغات، أنظمة اإلشارات، الّتعليمات"اّلذي يهتّم 

العالمات مهما كان مصدرىا سواء كانت لغويّة أو غًن لغويّة، وعلى ىذا األساس قاموا بدراسة العنوان دراسة 
 .لغوية ودراسة غًن لغوية

 :وتشمل الّدراسة الّلغويّة للعنوان على دراسة بنيتو الرتّكيبّية وكذا بنيتو الّداللّية

 من حيث ىي مجل فعلّية أم امسّية ، وذلك بوصفو خطابا زادت من قّوتو الّداللّية، فهو : البنية التّلركيبيّلة
يكتسب بعدا تأويلّيا نتيجة بنية احلذف واإلضمار، باعتباره اقتصاد لغوّي اّلذي يفرضو موقعو، إضافة إىل البعد 

حملمد " ادلوت مدى احلياة"حملمد عز الدين الّتازي،" رحيل البحر"الّتكثيفّي اّلذي ؽلارسو الّنص؛ فعناوين مثل 

                                                           
.  مرجع سابق،السيميوطيقا والعنونة: مجيل محداوي1
، 41، دراسات العلوم اإلنسانّية واالجتماعية، م-رواية أوراق معبد الكتبة ذلاشم غرايبية ظلوذجا–العتبات النصية : نزار قبيالت2
 .2014، 948، ص3ع
 .http//www.raialyoum.com ،index.php ، رأي اليومواألصعبسًنة فدوى طوقان بٌن الصعبة : أمحد جرب3
 .http://bilalabdulhadi مدخل إىل ادلنهج السيميائي، مدونة بالل عبد اذلادي، :مجيل محداوي4

blogspot.com/2013/11/blog-post8808.html 

http://bilalabdulhadi/
http://bilalabdulhadi/
http://bilalabdulhadi/
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صوف ىي عناوين استعاريّة تتأّسس على قاعدة تناقضّية حيث يبقى احلذف أىّم ما ؽليز العنوان، وىو ما دفع 
 .1إىل تأويلو وتفكيك شفراتو

 إّن مقاربة العنوان معجمّيا ونصّيا ال سبنحنا داللة واضحة؛ ألنّو لفهم العنوان البّد من ربطو  :البنية الدّلالليّلة 
بالّنص وضرورة خلق نسق جديد،فارتباط العنوان بالّسياق الّداخلّي للّنص اّلذي ىو امتداد لو، وأّن الّنص 
سبديد وسبطيط للعنوان، فال يكتفي ىذا األخًن باّلسياق الّداخلّي الّلغوّي فيعانق مع الّسياق اخلارجّي غًن 

 .الّلغوّي، وأىّم عتبة ىي عتبة الغالف اّلذي ال يقّل أعلّية عن العنوان يف توجيو ادلتلقي
  أّما الّدراسة غًن الّلغويّة فتشتمل على دراسة الغالف من ناحية حجم خط كتابة العناوين، الصّور واألشكال

 .واأللوان اّليت أدرجت على ظهر الغالف
  فالغالف تصميم مل يعد عملّية كلّية بقدر ما ىو  يدخل يف تشكيل تضاريس الّنص، بل أحيانا يكون ادلؤشر

من خالل تركيز كل من ادلؤّلف والّناشر عليو، أّما مساحتو فتتضمن عّدة تفاصيل .الّدال على األبعاد بنية النص
 :يقوم عمل كّل منها بوظيفة زلددة سواء اجلانب الفين أو ادلضموين،ويضّم الغالف العناصر التالية

 منها  ما ىو خاص بالكتاب كالعنوان واسم ادلؤّلف والعناوين الفرعّية وغًنىا واّليت تؤدي إىل خلق : الكتابة
تصّور مبدئّي وأىّم ما يف الكتاب أنّو ػلتوي العنوان اّلذي يعّد بوابة الّدخول للّنص، وىو دلا ػلمل من تكثيف 

باعتباره بطاقة ىويّتو، إضافة إىل نوع اخلّط ولونو الّلذان ذلما تأثًن يف لفت انتباه القارئ قبل تّتبع لغتو من 
حيث الّداللة والعالقات الرتّكيبّية بٌن الكلمات، وذلذا فمساحة العنوان تشكل ادلظهر األّول اّلذي يتلقاه 

 .القارئ قبل فعل القراءة ،فهو ملفت النتباىو يف حجمو ولونو ونوع اخلطّ 
 وربتّل مكانة معتربة يف الغالف، وتعّد من العالمات غًن الّلغويّة اّليت تشارك الكتابة يف :الرّلسوم واألشكال 

رسم معامل داللة الّنص، فقد تكون رسوم واقعّية تعرّب عن داللة الّنص أو زلتوى الكتاب، أو ذبريديّة رمزيّة ال 
فهذه الّرسومات واألشكال .تقّدم صورة مباشرة عن مضمون الّنص فقد تكون عالمات ربتاج إىل الّتأويل

والصّور ادلختلفة سواء كانت يف صورهتا الواقعّية الطبيعّية أو ذات شكل خيايّل فهي تفهم بفّك الّرموز وحّل 
 .شفراهتا للوصول إىل ادلقاصد وادلعايّن اخلفّية وادلضمرة

 وىو ما ؽلأل الفضاء الّنصّي يف الغالف وػلمل دالالتو، سواء مع ادلساحة اّليت ػلتلها أو مع األشكال : اللّلون
وعليو فاأللوان على تنوعها واختالفها سواء كانت مرّكزة أو منخفضة ربمل .أو كيفية توزيعو على الغالف

 .دالالت ورموز لتعرّب عن ادلعايّن هبدف الوصول إىل مقاصدىا
                                                           

  .68ادلناصية يف الرواية ادلغاربية من العنوان إىل النص، مرجع سابق، ص: ىشام موساوي  1
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  ومن ىنا فالعنوان يعّد البوابة األوىل للّنص ومفتاح الولوج إىل أعماقو يف شكل نص سلتزل، ؽلّدده الّنص ويعرّب
عنو العنوان مع تعالقو بالّسياق اخلارجّي ادلتمّثل يف الغالف وما ػلويو، ويف ىذا الصّدد يقول الشاعر إبراىيم 

اختيار واع نابع من اسرتاتيجّية يّتبعها الّشاعر من خالل تعالقات عنوانو بالعتبات احمليطة بو :"موسى الّنحاس
 ".من جهة،ومن خالل الّدالالت اّليت تتوّلد من بنيتو ادلصّغرة بوصفو كيانا مستقال 

 :ومن خالل ماسبق يّتضح أّن السيميائيٌن قد ميزوا بٌن نوعٌن من العالمات 

 إخل...الّلغة، الّشعر، الّرواية:عالمات لغوية منطوقة تتمثل يف /1

تتجّلى يف عالمات ادلرور، اإلشهار، األطعمة واألشربة، الفنون احلركّية : عالمات غًن لغوية غًن منطوقة/2
 .إخل....والبصريّة كالّسينما وادلسرح والّتشكيل، إضافة إىل الصّور األشكال واخلطوط

تصّورا نظريّا وتطبيقّيا يف شّت "ونظرا للمكانة اّليت اكتسبها الّتحليل الّسيموطيقّي، فقد صار ىذا األخًن 
ادلعارف والّدراسات اإلنسانّية، الفكريّة والعلمّية، وأداة يف مقاربة األنساق الّلغويّة وغًن الّلغويّة ،وأصبح ىذا 

 .1"الّتحليل مفتاحا حداثّيا وموضة ال بّد من االلتجاء إليها قصد عصرنة الفهم وآليات التأويل والقراءة

وقد عّد مجيل محداوي أربعة عشر حقال من احلقول اّليت استعملت فيها الّتقنّية الّسيموطيقّية للّتفكيك 
والرّتكيب تتمّثل يف  الّشعر، الّرواية والقّصة، األسطورة واخلرافة، ادلسرح، الّسينما، اإلشهار،األزياء واألطعمة 

 .2واألشربة وادلوضة، الّتشكيل وفّن الّرسم، الثّقافة، الّتواصل، الّصورة الفوتوغرافّية ، القّصة ادلصّورة، ادلوسيقى، الفنّ 

إّن الّسيميائّيات تنظر إىل الّنص الّروائي على أنّو نظام عالمايّت ماّدتو اجلوىريّة يف الّتبليغ ىي الّلغة، وأّن 
الصّور واأليقونات ادلدرجة يف ىذا الّنص ىي مستوى عالمايّت آخر، يدّعم ادلنظومة الّداللّية للّنص، كما يساىم 

 .3جنبا إىل جنب مع الّنص يف تشكيل سيميائّية موّحدة ، تسعى إىل ربقيق الّسعة والّشمولّية

ومن ىنا فإّن الّسيمياء علم يتجاوز رلال الّلغة إىل دراسة سلتلف العالمات اّليت تتضمنها األعمال األدبّية 
من أجل اإلحاطة بادلعىن اخلفّي، ألّن الّلغة ليست ادلنظومة اإلشاريّة الوحيدة اّليت ربملها ىذه الّنتاجات األدبّية 

                                                           
 . سابقرجعمدخل إىل ادلنهج السيميائي، م :مجيل محداوي1
. ادلرجع نفسو2
-https://drالتواصل البصري مع خطاب الصورة الرتبوية، ادلدونة األكادؽلية لألدب والّنقد، :زلمد األمٌن شيخة3

cheikha.blogspot.com/2013/01/blog-post5100.html. 
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،فهي مدعّمة بعالمات ورموز وإشارات وصّور ، وىذا ما جعل الّسيميائّي يقف عندىا من أجل استثمار مجيع 
إمكانات الّنص الّلغوية وغًن الّلغوية لرصد مجيع الدالالت، فالّسيمياء كما أشار زلمد األمٌن شيخة ىو ادلقاربة 

ادلوضوعّية العلمّية  للعالمة جبميع أصنافها وفق نظام منهجّي خاّص، يربز وػلّدد صنف العالمة ودورىا التواصلّي، 
 .ويرصد طبيعة العالئق الّداللّية اّليت يكشف الّتحليل الّسيميائّي عن وجودىا

وعلى ىذا األساس فإّن علم الّسيمياء رلال يتسع لتناول رلاالت غًن لغويّة كالعالمات والصور واأليقونات 
إّن الكثافة الداللّية ادلتوخاة من جرّاء وضع ىذه النصوص، والّتنويع يف دواذلا الّلغوية وغًن الّلغوية . واإلشارات

،بوصفها نظاما أيقونّيا او رمزيّا ىو ما جعل الّدارسون يلجأون إىل علم العالمات يف مقاربتهم لألعمال الّروائّية من 
 .زاوية سيمائّية لفّك شفراهتا والوصول إىل مكنوناهتا وحّل ألغازىا

ونظرا لدور العالمة واأليقونة يف إثراء األعمال الّروائّية ، فقد تتجلى أعلّيتها أيضا يف تنمية اإلدراك البصرّي 
عند ادلتلقي دلا تتميز بو من لون وحجم وشكل وموقع، تزيد يف إثراء وتدعيم معرفتو، وتساعده يف الوصول إىل 

أغوار الّنص العميقة، فالّلغة لوحدىا مل تعد تستوعب كّل معاين الّنص اليت ػلّملها الّروائّي يف أعمالو، ومن ىنا فإّن 
البحوث الّسيميائّية مل تعد حبيسة اخلطابات الّلغويّة فحسب بل ذباوزهتا إىل سلتلف أظلاط الّتواصل اإلنسايّن من 

 .صورة وإشارة وصوت وغًنىا

 :صورة العنوان في الرّلواية العربيّلة الجزائريّلة/ 4-4

تؤّكد معظم الّدراسات واألحباث أّن الّرواية اجلزائريّة ادلكتوبة بالّلغة العربّية ظهرت متأخرة مقارنة بنظًنهتا 
غادُة أّم "وتعّد رواية . ادلكتوبة بالفرنسّية، وبالقّياس إىل سلتلف األجناس األدبّية األخرى كادلقال والقّصة وادلسرحّية

لنور " احلريق" ، تلتها بعد عشر سنوات رواية 1947ألمحد رضا حوحو أّول رواية ظهرت باجلزائر عام " القرى
، وعلا عبارة عن قصتٌن مطّولتٌن اعتربعلا الّنقاد بدايات ساذجة لفّن الّرواية باجلزائر 1957الّدين بوجدرة عام 

 .1سواء من ناحّية ادلوضوع أومن ناحّية األسلوب أو من ناحّية البناء الفينّ 

لعبد احلميد بن ىّدوقة أّول رواية جزائريّة مكتملة البناء الّروائّي اّليت عاجل فيها " ريح اجلنوب"وتعّد رواية 
 .جدلّية العالقة بٌن ادلرأة واألرض على صعيد التحّرر

                                                           
 مرجع دراسة يف منظومة العنوان للروائي ادلؤسس عبد احلميد بن ىدوقة،-سؤال العتبات يف اخلطاب الروائي : عطيةالدينكمال 1

 . 44، صسابق
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 :وقد أرجع عبد الّلو الركييب أسباب تأخر ظهور الّرواية العربّية يف اجلزائر إىل مجلة من العوامل منها

 .صعوبة ىذا الفّن اّلذي ػلتاج إىل تأّمل طويل تتعّدد فيو الّشخصّيات وزبتلف مشارهبا وتوجهاهتا- 

 .الّرواية تتطّلب لغة طبيعّية مرنة قادرة على تصوير بنية كاملة- 

أّن الكّتاب يف ذلك الوقت قد تبّنوا القّصة القصًنة لكوهنا تعرّب عن الواقع اجلزائرّي ادلعاش أثناء الثورة، - 
 .1فكان أسلوب القّصة مالئما للّتعبًن عن ادلوقف

وقد عرفت الّرواية اجلزائريّة ادلكتوبة بالّلغة العربّية بعد مرحلة الّتأسيس ربوالت عديدة يف مساراهتا، وربّررت 
من ىيمنة االذباه الكالسيكّي، وشّكلت تراكما إبداعّيا حفظ ذلا مكانتها يف مصاف الّرواية ادلغاربّية وادلشرقّية، 
خاصة بعد اطلراط الّروائيٌن اجلزائريٌّن يف مذىب الّتجريب ومنهم الّروائّي واسيين األعرج، حيّث انفتحت الّرواية 

على بالغة جديدة ىيمن فيها ما ىو شعرّي وعجائيّب على ما ىو سردّي وواقعّي، وتتداخل فيها األزمنة واألمكنة، 
 .إضافة إىل الّتداعيات واإلػلاءات

ويشًن كمال بن عطية أّن العنوان يف ىذا اخلطاب الروائي قد شّكل إسرتاتيجّية خاّصة ذلا خصوصّية 
ومكونات، تدخل يف إطار الّتجريب مستفيدة من الرّتاث الكالسيكّي من جهة، والوعّي بأعلّية العنوان من جهة 

 .أخرى

مثّ إّن التطّور الّذي عرفو الفّن الروائي اجلزائرّي قد مّس أيضا نظام العنونة الروائية، وأصبحت عناوين 
الروايات تبعا لذلك سبزج بٌن اإلغراء والتشويش، وبٌن الوضوح والغموض واالنفتاح على الهنائية ادلعىن، وصار 
العنوان يف معظم األعمال الّروائّية اجلديدة يكّثف ادلعىن وؼلفيو، مرّكزا على اإلػلائّية والّرمزيّة، مشّخصاً الّذات 
والواقع، مستدعّيا التاريخ والّرمز، مستندا إىل الّتلخيص االستباقّي، مستفيدا من تقنيات اجلرافيك والّلون واحلّيز 

 .2ادلكاينّ 

                                                           
 .45ادلرجع نفسو، ص1
 .46ادلرجع السابق، ص2
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فالعنوان ىو اّلذي يوّجو قراءة الّرواية؛ حيث يعترب ادلفتاح اّلذي ربّل بو ألغازىا، فضال عن مدى أعلّيتو يف 
استخالص البنية الّداللّية للّنص، وربديد تيمات اخلطاب الّروائّي، كما قد يكون صورة كلّية ربّدد ىويّة اإلبداع 

 .1باعتبار أّن العنوان يلتصق بو العمل الّروائّي، كما أّن ىذا األخًن يعرّب عن عنوانو ؼلتزل فيو ويفّك رموزه 

وذلذا فصياغة العنوان من قبل ادلؤّلف يتطّلب وقتا واسعا من التأّمل والتدبّر لتوليده وربويلو إىل بنية داللّية 
على  (رواية)وإشهاريّة عاّمة للّنص الّروائّي، وغالبا ما يوضع على ظهر الغالف سجل العنوان وربتو الّتعّيٌن اجلنسّي 

شكل عنوان فرعّي مكتوب بأحرف صغًنة، أّما العنوان األساسّي فيكتب بأحرف بارزة كبًنة داللة على أعلّيتو 
ىو بيان إيضاحّي  (رواية)وبعده األيقويّن، ومركزيتو يف تبئًن دالالت الّرواية، والعنوان اّلذي ػلّدد الّتعيٌن اجلنسّي 
 .2يؤّكد مدى احرتام العمل اإلبداعّي خلصائص اجلنس الّروائّي ومساتو بطريقة مجالّية وفنّية

، فهو يرى أنو كلما تعمق "مطاردة للمعىن ال ترحم"وقد أشار سعيد بنكراد يف خاسبة كتابو أن السيميائيات 
ادلعىن وامتنع عن الظهور كلما تشعبت مسارات السيمياء وتعقدت شبكتها وكربت لذهتا، وبالتايل يكرب حجم 

 .3التأويل ويزداد كثافة وسباسكا، وىذا ما يؤدي إىل تعدد الدالالت اليت ال تعد وال ربصى

من خالل استعراضنا دلختلف جوانب ىذا الفصل طللص إىل أّن العنوان عبارة عن مصطلح إجرائي وعالمة 
لغوية يف مقاربة الّنص األديّب، حيث اعتربه الّنقاد مفتاح إجرائي يتسّلح بو احمللل للولوج إىل أغوار الّنص بغية 

 .استنطاقها وتأويلها، واكتشاف معانيو الظاىرة واخلفية

لقد أدرك الباحثون ادلعاصرون أعلية العنوان يف الدراسات السيميائية، فاشتغلوا عليو زلاولٌن ربليلو من 
، وغًن اللغوية ادلتمثلة يف تعالقو مع الغالف اخلارجي باعتباره العتبة األوىل اليت (الرتكيبية والداللية )جوانبو اللغوية

تثًن فضول القارئ يف تفسًن الدالالت، وفك الرموز والشفرات، دلا ربتوي عليو صورة الغالف من أشكال 
 .ورسومات تستنطقها داللة األلوان يف فهم فحوى ومعاين العنوان 

 
 

                                                           
 https://www.diwanalarab.comصورة العنوان يف الرواية العربية، ديوان العرب،  :مجيل محداوي1
  .ادلرجع نفسو2
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تعّد الّرواية من الفنون األدبّية النثريّة اّليت ظهرت يف اعبزائر يف مطلع السبعينيات من القرن اؼباضي، واّليت 

صّورت واقع اجملتمع اعبزائرّي يف ظّل الّتغَتات اّليت شهدهتا الّساحة الّسياسّية اعبزائريّة بعد االستقالل، ويعترب 

واسيٍت األعرج من أبرز الّروائيُت اعبزائرّيُت اّلذين اىتّموا هبذا الفّن، وقد أكسبو ىذا االىتمام شهرة ذباوز هبا 

 .اغبدود اإلقليمّية اعبزائريّة والقومّية العربّية، وترصبت أعمالو إىل الكثَت من لغات العامل

 :ترجمة الكاتب وخصائص أسموبه/ 1

يعّد واسيٍت األعرج من أبرز الّروائّيُت على اؼبستوى العريّب والعاؼبّي، وذلك لقدرتو البارعة على كتابة 
الّروايات اّليت تغوص يف الواقع اعبزائرّي بكّل تفاصيلو وتناقضاتو، بلغة فيها الكثَت من اغِبرفّية والعجائبّية 
والبساطة، نالت الكثَت من الّتقدير واإلقبال بشغف كبَت من طرف القرّاء يف اؼبشرق واؼبغرب، والّسؤال 

 من ىو واسيٍت األعرج؟ كيف نشأ وتعّلم؟ وما ىي أعمالو األدبّية؟ : اؼبطروح

 :التعريف بالكاتب/ 1-1

 :الّنشأة والّتعّمم/ 1-1-1

م، من عائلة 1954ولد واسيٍت األعرج برّشاش بالقرب من تلمسان يف الثّامن من شهر أوت عام 
م، والّتعليم الثّانوّي بثانويّة بن زرجب بتلمسان 1968تابع تعليمو االبتدائّي بسيدي بوجنان . قرويّة فقَتة

 (.  1976-1973)، أما التعليم العايّل فبجامعة وىران (1968-1973)

، ودكتوراه دولة "اذّباىات الّرواية اعبزائريّة :"نال شهادة اؼباجيسًت جبامعة دمشق حول موضوع 
 ".اإلشكالّية واؼبفهوم: البطل الّروائيّ : "حول موضوع (1977-1985)

 .1 والتحق جبامعة اعبزائر دبعهد الّلغة واألدب العريب1984عاد إىل اعبزائر سنة 

عاش واسيٍت كّل سنوات اإلرىاب الّذي بلغ حّده األقصى يف الّسنوات األوىل من الّتسعينات يف بلده، 
 .برغم وجود اظبو يف القائمة الّسوداء

                                                           
. 289، ص2007الكّتاب اعبزائريون، دط، دار القصبة للنشر، اعبزائر، : عاشور شريف1
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 .1م باذباه باريس بدعوة من اؼبدرسة العليا لألساتذة وجامعة الّسوربون1994غادر اعبزائر عام 

 
 .صورة شخصية للروائي اعبزائري واسيٍت األعرج

 

 

                                                           
   www.adab.com/literature/modules نبذة حول األديب واسيٍت األعرج: أدب اؼبوسوعة العاؼبية للنشر العريب1
 .php?name=sh3er&dowhat=ssd&shid=1186  

http://www.adab.com/literature/modules.php?name=sh3er&dowhat=ssd&shid=1186
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 :الوظائف الّتي شغمها/ 1-1-2

دّرس واسيٍت األعرج يف عّدة جامعات عربّية وأجنبّية ، وأشرف على فرق للبحث العلمي أنّبها فرقة 
كما أشرف على إصدارات أدبّية عديدة، ويشغل اليوم منصب أستاذ كرسّي ". اجملتمع واألشكال"الّرواية 

 .1جبامعيت اعبزائر اؼبركزيّة والّسوربون بباريس

" أىل الكتاب"م، مثّ منتج ومنّشط حّصة 1993كما شغل نائب عام الرباد الكّتاب اعبزائرّيُت عام 
 .2يف الّتلفزة اعبزائريّة تتناول قضايا الّنقد والّنشر

 :األوسمة الّتي نالها/ 1-1-3

 .م على اعبائزة الّتقديريّة من رئيس اعبمهوريّة1989حصل يف سنة - 

ضمن أفضل طبس روايات صدرت بفرنسا، " حارسة الّظالل"م اختَتت روايتو 1997يف سنة - 
ونشرت يف أكثر من طبس طبعات متتالّية دبا فيها طبعة اعبيب الّشعبّية، قبل أن تنشر يف طبعة خاّصة ضمن 

 .األعمال اػبمسة

 . على جائزة الّرواية اعبزائريّة، على ؾبمل أعمالو الّروائّية2001حصل يف سنة - 

 كواحد من ضمن سّتة روائّيُت عاؼبّيُت لكتابة الّتاريخ العريّب اغبديث، يف إطار 2005اختَت يف سنة -
 ".سراب الّشرق"للّرواية على روايتو اؼبلحمّية  جائزة قطر العاؼبّية

 ".كتاب األمَت: " على جائزة اؼبكتبّيُت على روايتو2006حصل يف سنة - 

 ".كتاب األمَت: "على روايتو (الّشيخ زايد) على جائزة األدب 2007حصل يف سنة - 

 على جائزة الكتاب الّذىيب يف معرض الكتاب الّدويّل على روايتو 2008حصل يف سنة - 
 ".(سوناتا ألشباح القدس)كريباتوريوم "

                                                           
 .اؼبرجع السابق1
. 289، صمرجع سابقالكتاب اعبزائريون، : عاشور شريف2
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م احتفى معهد الّلغة العربّية وآداهبا باعبزائر العاصمة بتكرمي األستاذ الدّكتور الّروائي 2009يف سنة - 
 .اؼبتمّيز واسيٍت األعرج بتنظيم ورشة أدبّية خاّصة تتناول أعمالو الّروائّية

الفرنسية، األؼبانّية، اإليطالّية، الّسويديّة، : ترصبت أعمالو إىل العديد من الّلغات األجنبّية من بينها- 
 .1اإلقبليزيّة، اإلسبانّية والعربيّة وغَتىا

 :ما قاله الّنقاد فيه/ 1-1-4

يعترب أحد أىّم األصوات الروائّية ": "ىكذا ربدث واسيٍت األعرج"قال عنو كمال الريّاحي يف كتاب - 
يف الوطن العريب، على خالف اعبيل الّتأسيسي اّلذي سبقو، تنتمي أعمال واسيٍت، اّلذي يكتب بالّلغتُت 

العربّية والفرنسّية، إىل اؼبدرسة اعبديدة اّليت ال تستقر على شكل واحد، بل تبحث دائما عن سبلها الّتعبَتيّة 
 .2"بالعمل اعباد على الّلغة وىو يقينياهتا، فالّلغة ليست معطى جاىزا ولكّنها حبث دائم ومستمر

وعامل واسيٍت األعرج : "وكتب شوقي بدر يوسف احملرر الثّقايف عبريدة ميدل أيست أونالين يقول- 
الّروائّي حبكم الّتجربة والّرؤية توجد بو شبّة خصوصّية نادرة يف عالقة الكاتب باؼبكان، فاعبزائر مفتوحة على 

مصراعيها يف معظم رواياتو، كما تتمّيز رواياتو باغبفر العميقة اّليت حفرىا يف بنية اإلبداع الّروائّي العريّب حبيث 
 ". أصبح عاؼبو الّروائّي صاحب بصمة قويّة وعالمة متمّيزة يف صدر الّساحة الّسرديّة العربّية على إطالقها

ال شّك من أّن قراءة إنتاجو قراءة نقديّة جاءت كفيلة دبوقعو ضمن : "أما سعيد يقطُت فيقول عنو- 
اإلنتاج الّروائّي العريّب اعبديد ليساىم يف إقامة روائّيُت من قبل عبد الّرضبان منيق، نبيل سليمان، القيطاين 

 .3"وصنع الّلو إبراىيم وآخرين من ـبتلف البالد العربّية

 

 

 

                                                           
. 8 ص،2009ىكذا ربّدث واسيٍت األعرج، دط، الشركة التونسية للّنشر، تونس،: كمال الرياحي1
 .7اؼبرجع نفسو، ص2
 .49ص ،1992، اؼبركز الثّقايّف العريّب، بَتوت، 1الّرواية والًّتاث الّسردّي، ط: سعيد يقطُت3
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 :أعمال واسيني األعرج/ 1-2

 :تنوّع اإلنتاج األديّب لواسيٍت األعرج بُت روايات، قصص وكتب واّليت نذكرىا فيما يأيت

 :الّروايات/  1-2-1
 :من أىّم الّروايات اّليت كتبها واسيٍت األعرج ما يلي

 .1980اعبزائر، / ، دمشق(وقائع من أوجاع رجل)رواية البوابة الّزرقاء - 
 (.2002الفضاء اغبرّ : سلسلة اعبيب)1981، بَتوت، (وقع األحذيّة اػبشنة)رواية طوق الياظبُت - 
 .1982رواية ما تبّقى من سَتة ػبضر ضبروش، دمشق، - 
 .2001 باريس للًّتصبة الفرنسّية، – 1983رواية نّوار الّلوز، بَتوت - 
 (.2001الفضاء اغبرّ : سلسلة اعبيب) 1984رواية مصرع أحالم مرمي الوديعة، بَتوت، - 
 (.2001الفضاء اغبّر : سلسلة اعبيب) 1990ضمَت الغائب، دمشق، - 
 .1993اعبزائر، / رمل اؼباية، دمشق: الكتاب األّول: رواية الّليلة الّسابعة بعد األلف- 
 .2002اؼبخطوطة الشرقّية، دمشق، : الكتاب الثّاين: رواية الّليلة الّسابعة بعد األلف- 
 (.2001الفضاء اغبّر : سلسلة اعبيب) 1995اعبزائر، / رواية سّيدة اؼبقام، دار اعبمل أؼبانيا- 
الفضاء : سلسلة اعبيب) 1999،  الطّبعة العربّية 1996رواية حارسة الّظالل، الطّبعة الفرنسّية، - 

 (.2001اغبّر 
 (.2001الفضاء اغبّر : سلسلة اعبيب) 1997ذاكرة اؼباء، دار اعبمل، أؼبانيا - 
 .1998رواية مرايا الّضرير، باريس للطّبعة الفرنسّية، - 
 .2003، باريس للًّتصبة الفرنسّية 2001رواية شرفات حبر الّشمال لدار اآلداب، بَتوت - 
 (.2005الفضاء اغبّر : سلسلة اعبيب) 2005مضيق اؼبعطوبُت، الطّبعة الفرنسّية - 
: سلسلة اعبيب) 2006، باريس للًّتصبة الفرنسّية، 2005رواية كتاب األمَت، دار األدب، بَتوت - 

 (.2006الفضاء اغبّر 
 .2009رواية سوناتا ألشباح القدس، دار اآلداب، بَتوت، - 
 ..2010رواية البيت األندلسي، دار اعبمل، - 
 .2011رواية صبلكّية أرابيان منشورات دار اعبمل، - 
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 .2013رواية فبلكة الفراشة، - 
 .2013خريف نيويورك األخَت، : رواية رماد الّشرق، اعبزء األّول- 
 .2013الّذئب اّلذي نبت يف الرباري، : رواية رماد الّشرق، اعبزء الثّاين- 
 .2014رواية سَتة اؼبنتهى عشتها كما اشتهتٍت ضمن سلسلة كتاب ديّب الثّقافية، - 
 .2015، حكاية العريّب األخَت، اؼبؤّسسة الوطنّية للفنون اؼبطبعّية، 2084رواية - 
 .2016رواية نساء كازانوفا، دار اآلداب، بَتوت، - 
 .رواية الغجريون وببون أيضا-

 .ستصدر يف شهر جوان القادم إن شاء اهلل" واسيٍت األعرج"ونشَت بالذّكر إىل أّن الّرواية األخَتة ل
 :الكتب/ 1-2-2

 :ومن أنّبها
 .2012ؾبموعة رماد مرمي، فصول ـبتارة من الّسَتة الّروائّية، اؽبيئة اؼبصريّة العاّمة للكتاب، - 
 - kabylie. lumier des sens ،2000، غولياس. 
 :مجموعات قصصية/  1-2-3

 .1986أظباك الرّب اؼبتوّحش، منشورات اعبمل، : لو ؾبموعة قصصية واحدة ىي

 :خصائص أسموب واسيني األعرج الروائي/ 1-3

من خالل اطالعنا على ـبتلف األعمال الروائية ؽبذا األديب، وكذا ـبتلف الّدراسات اؼبتعلقة هبا، يبكننا 
 :تلخيص أىّم فبيزات الكتابة الروائية لو يف الّنقاط اآلتية

ففي دراسة . سبتاز معظم روايات واسيٍت األعرج بثنائية العنوان، إذ قبد فيها عنوانا رئيسيا وآخر فرعيا-
ألضبد أضبد النعيمي، أحصى أربعة عشر رواية بعناوين " سيمياء العنوان يف روايات واسيٍت األعرج"بعنوان 

 :1فرعية، واليت ػبصها يف اعبدول التايل

 العنوان الفرعي العنوان الرئيسي 
 وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر البوابة الزرقاء 1

                                                           
 27 إىل26سيمياء العنوان يف روايات واسيٍت األعرج، اؼبلتقى الدويل السادس يف ربليل اػبطاب يومي : أضبد أضبد النعيمي1

 https//manifest.univ.ouargla.org، 2013 فيفري
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 حكاية مصرع الساموراي األخَت أحالم مرمي الوديعة 2
فاجعة الليلة السابعة  3

 بعد األلف
 رمل اؼباية

صدرت ىذه الرواية يف طبعتها األوىل بعنوان فرعي ىو  سيدة اؼبقام 4
، ضمن مشورات دار اعبمل عام (مرئيات اليوم اغبزين)

يف  (مراثي اعبمعة اغبزينة)، مثّ قام اؼبؤلف بتغيَته إىل 1995
 .الطبعات الالحقة

 دون كيشوت يف اعبزائر حارسة الظالل 5
 مسالك أبواب اغبديد كتاب األمَت 6
 تغريبة صاحل بن عامر نّوار اللوز 7
 الشاىد األخَت على اغتيال مدن البحر ضمَت الغائب 8
 ؿبنة اجملنون العاري ذاكرة اؼباء 9
 يف شهوة اغبرب وفتنة الورق أنثى السراب 10
 رسالة يف الصبابة والعشق اؼبستحيل طوق الياظبُت 11
 نثار األجساد احملروقة جسد اغبرائق 12
 كولونيل اغبروب اػباسرة مرايا الضرير 13
أسرار اغباكم بأمره ملك ملوك العرب والعجم والرببر  صبلكية أرابيا 14

 ومن جاورىم من ذوي السلطان األكرب
 

وقد أشار أضبد النعيمي إىل أن الروائي واسيٍت األعرج بدأ يهتم بالعناوين الفرعية منذ صدور روايتو 
ال يضيف أي " وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر" ، وأّن عنواهنا الفرعي 1980" البوابة الزرقاء"األوىل 

فاجعة الّليلة "جديد على العنوان الرئيس سوى إعطاء االنطباع أن الرواية ذات توجو رومانسي، كما أّن رواية 
اّلذي يعٍت الّلحن أو الرّقصة اّليت تؤّديها الغجريّة بطلة " رمل اؼباية"ؽبا عنوان فرعي ىو " الّسابعة بعد األلف

اّليت ؽبا " حارسة الّظالل"الّرواية، وأن الكاتب قد قام بتوظيف الًّتاث يف إبداع روائي جديد، أّما يف روايتو 
، واّلذي وبيلنا إىل رمز ثقايف عاؼبي أو شخصية روائية ذات طابع "دون كيشوت يف اعبزائر"عنوان فرعي ىو 

 .أفبي
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والروايتان األخَتتان ؽبما ترابط بُت عنواهنما الفرعي وعنواهنما الرئيسي يتمثل يف عالقتهما بالّنص 
 .الًّتاثي

أسرار اغباكم بأمره ملك ملوك "ذات العنوان الفرعي الطويل يف روايتو وىو " صبلكية أرابيا"أّما يف رواية 
، فًتتبط فيو عالقة العنوان الفرعي بالواقع "العرب والعجم والرببر ومن جاورىم من ذوي السلطان األكرب

 .1السياسي الذي رصد من خالؽبا أثر الدكتاتوريات العربية يف تشويو التاريخ واجملتمع
هبمع واسيٍت األعرج يف أعمالو األدبية بُت التاريخ واألسطورة وبُت الواقع واػبيال كما يف روايات - 

سيدة اؼبقام و حارسة الظالل وذاكرة اؼباء ومرايا الضرير وشرفات حبر الشمال، وىذا ما يدل على أّن الكتابة 
تنفتح على تيمات متنوعة وـبتلفة إيديولوجية، سياسية، أساطَتية، "اإلبداعية عند ىذا الروائي متعددة اؼبواضيع 

 . 3"ذات ضبوالت معرفية مؤسسة تارىبية أو ثقافية" ما جعل الرواية 2"ثقافية، اجتماعية
يعترب واسيٍت األعرج رائد الّرواية العربّية الّتارىبّية، فهو من بُت الّروائيُت العرب اّلذين عملوا على - 

استدعاء الّتاريخ، وتوظيف الًّتاث، مستخدما معطياتو استخداما فنيا ال ىبلو من أبعاد ودالالت، وتوظيفها 
ويبدو ذلك من . 4رمزيا لتحمل رؤى اؼبعاصرة للتجربة األدبية، مازجا بذلك معطيات الّتاريخ دبتغَتات العصر

 .خالل رواياتو رمل اؼباية وكتاب األمَت
 .زبللت روايات واسيٍت األعرج بعض األجناس األدبّية نذكر منها األسطورة، اػبرافة- 
سرفانتيس، كونديرا، : أعجب األديب واسيٍت األعرج وتأثر بالعديد من اؼبفكرين واألدباء على غرار- 

 .5نيتشو وصبال الغيطاين
تندرج أعمال واسيٍت األعرج ضمن زاوية الواقعّية الّنقديّة، حيث يربز من خالل بعض أعمالو الروائّية - 

الّنقدي الالذع من الّتاريخ الّرظبي العريب اّلذي يُقّدم على أنو تاريخ مقّدس يبثل زمن اؼبالئكة على "موقفو 
 . كما يف رواية سيدة اؼبقام، حارسة الظالل، ذاكرة اؼباء، مرايا الضرير وشرفات حبر الشمال6"األرض

                                                           
 .اؼبرجع السابق1
. 82ص، 11،2005ع،crascمنشورات  اؼبركز، دفاترلعرج واسيٍت وشغف الكتابة،  :ؿبمد داوود وآخرون2
 .اؼبرجع نفسو، الصفحة نفسها3
 .https://blogs.aljazeera واسيٍت األعرج يعيد كتابة التاريخ روائيا، مدونات اعبزيرة: عيسى ناصري4

net/blogs/2017/12/  
 .9-8ص ص مرجع سابق، دفاتر اؼبركز، :  وآخرونؿبمد داوود5
. 35 صاؼبرجع نفسو،6
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عمل نقدي يدين التاريخ الرظبي برمتو، "وقد أشار جعفر يايوش إىل أن الرواية عند ىذا الكاتب ىي 
 .1"وينتصر للتاريخ الذايت الذي سلم من رقابة السلطة

. 2"خباصّية توظيف األلوان يف ثنايا كتاباتو اإلبداعية"سبتاز الكتابات اإلبداعّية الّروائّية لواسيٍت األعرج - 
وىذا ما يالحظ على معظم . 3"لغة رامزة يعتمدىا الرّسام يف تشكيل لوحاتو الزيتية"وأّن ىذه الّتقنّية اّليت تعترب 

 .حارسة الظالل، أنثى السراب، طوق الياظبُت، أصابع اللوليثا، ضمَت الغائب، رماد الشرق: رواياتو منها
يشَت عمارة كحلي إىل أّن الكاتب يويل أنبّية كبَتة يف تشكيل العنوان سواء كان ذلك من الّناحية - 

اعبمالية أو من ناحية البنية اؼبركبة ذات اعبمل االظبّية، وىذا ما نالحظو من خالل إطاللة سريعة على عناوينو 
الروائّية كما ىو الشأن يف وقائع من أوجاع رجل، وقع األحذية اػبشنة، ما تبقى من سَتة ػبضر ضبروش، نوار 

 .اللوز، مصرع أحالم مرمي الوديعة، فاجعة الليلة السابعة بعد األلف  وشرفات حبر الشمال
إّن غزارة اإلنتاج الّروائي لدى واسيٍت األعرج واستخدامو لتقنيات اؼبدرسة التجديديّة مّيزتو خباصية - 

فريدة وىي التعّدد الّلغوي، واّليت وظّفها توظيفا ملفتا لالنتباه يف تعبَته عن اؼبوروث اعبزائري؛ حيث استخدم يف 
 .ذلك الّلغة العربّية الفصحى والعامّية، والّلغة الفرنسّية

ومن خالل تتبع واستقراء األعمال الروائّية للكتاب قبده قد وّظف الّلغة العربّية الفصحى يف الّنصوص 
الّسردية القائمة على اغبوار، واّليت تكون شخصّيات الّرواية فيها مثقفة حاملة ألفكار ورسائل معّينة وإيديولوجيا 

يقول واسيٍت األعرج . 4معّينة، ولغة خاصة كما يف شخصية األستاذ اعبامعي لزعر اعبمعي يف رواية ذاكرة اؼباء
عملي األكرب على الّلغة، فهي إغوائي وعشقي، فهي : "يف تصريح لو غبنينة طبيش حول الكتابة باللغة العربية

 .5"تغوي القارئ بواسطة عشقية الّلغة لكي يدخل من اؼبوضوعات اغبّساسة ألنّو بدون ىذه الّلغة سيضل بعيدا
 .5"بعيدا

                                                           
 .35ص ، السابقاؼبرجع 1
. 35نفسو، ص اؼبرجع 2
 .36اؼبرجع نفسو، ص3
. 12، ص2016، ماي 9مستويات اللغة الروائية يف روايات األعرج واسيٍت، ؾبلة إشكاالت يف اللغة واألدب، ع: حنينة طبيش4

 .11اؼبرجع نفسو، ص5
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طوق "أّما العامّية فقد وظّفها عند توّقف الّسرد وبدء اغبوار كما يف شخصية عبَت عّشاب بطل رواية 
، "أصابع لوليثا"، وقد استعملها لتوظيف التقنّيات الفنّية خاصة اؼبوروث الّشعيب كاؼبثل كما يف رواية "الياظبُت

 .1إضافة إىل توظيف األغاين الّشعبية وبعض الكلمات الفرنسّية اليت أُقمحت يف الدارجة اعبزائرية
يف حُت عبأ إىل توظيف الّلغة الفرنسّية يف الّنمط الطّبقي، وربديدا يف مبط اؼبثّقف اّلذي يشّكل بؤرة 

 ".طوق الياظبُت"الّصراع والّتعاطف عند الكاتب كما يف رواية 
وإضافة إىل ىذا، فقد وّظف بعض الكلمات بالّلغة اإلسبانّية يف رواياتو، حبكم أّن أصل واسيٍت األعرج 

 .2أندلسي
كما يبتاز أسلوبو خباصية التصوير، ىذا األخَت الذي يشكل مرتكزا عنده، فقد أشار ـبلوف عامر - 

يتمثل األّول يف تالحق الصور؛ وفيو ينتقل القارئ من صورة إىل صورة أخرى : إىل وجود مبطُت من التصوير
أّما الثّاين فتتقابل فيو صورتان ذبّسد اؼبرتكز الفكرّي اّلذي يرى إىل اغبركة الّتارىبّية يف صراعها . جديدة

 . 3االجتماعي ويف تناقضها
من خصائص الكتابة الّروائية الواسينّية أيضا توظيف الًّتاث الّتارىبي والّشعيب، ففي األّول وّظف - 

، 4اّلذي ارتبطت فيو تغريبة بٍت ىالل بتغريبة صاحل بن عامر الزوفري" نّوار الّلوز"عنصر الّذاكرة كما يف رواية 
 .أّما يف الثّاين فوّظف األمثال واألغاين الّشعبّية

 :أهّم المواضيع المتناولة/ 1-4
يعّد واسيٍت األعرج من أشهر الّروائيُت اعبزائريُت اّلذين ذاع صيتهم على الّساحة األدبّية اعبزائريّة والعربّية 
وحىت العاؼبّية، والّدليل على ذلك اإلقبال الكبَت على أعمالو سواء من قبل القرّاء أو الّنقاد، ومن أىّم اؼبواضيع 

 :اؼبتناولة يف رواياتو ما يلي
كما يف رواية األمَت اّليت تناول فيها الّتاريخ العريّب اعبزائرّي واإلسالمّي، معرجا : الّتاريخ والّسيرة-

بذلك على سَتة مؤّسس الّدولة اعبزائريّة اغبديثة األمَت عبد القادر اعبزائرّي، وكذلك أرّخ للّتاريخ األندلسّي يف 

                                                           
 .14-13اؼبرجع نفسو، ص ص1
 .16، صالسابقاؼبرجع 2

، د ط، منشورات ارّباد -دراسات نقديّة يف مضمون الّرواية اؼبكتوبة بالعربّية-الرواية والّتحّوالت يف اعبزائر:  ـبلوف عامر 3
 .60، ص 2000الكّتاب العرب، دمشق، 

 .90، ص2006، رؤية للنشر والتوزيع، القاىرة، 1الرواية والًتاث السردي من أجل وعي جديد بالًتاث، ط: سعيد يقطُت4
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، بينما استنطق يف 1رواييت البيت األندلسي وحارسة الظالل، أّما يف روايتو سَتة اؼبنتهى فقد تناول سَتتو الذاتية
 .2رواية رمل اؼباية العديد من الّشخصّيات الّتارىبّية كشخصّية ابن رشد، اغباّلج، أىل الكهف وأيب ذّر الغفاري

كتب الّتاريخ العريّب بفلسفة معاصرة، "وقد أشار عيسى ناصري إىل أّن الروائي واسيٍت األعرج قد 
ويف اإلجابة على الّسؤال اّلذي ُوّجو إليو . 3"بطريقة خاّصة، كتابة قد تضيء الّتاريخ عرب انفتاحها الواعي عليو

يقبلون عليها ": "واسيٍت األعرج"خبصوص سبب اإلقبال الواسع على الّروايات الّتارىبية من قبل القرّاء يقول 
 .4"ألهّنم ال يثقون يف الّتاريخ

القيمة اغبقيقّية للّرواية الّتارىبّية ىي يف قدرهتا على إضاءة اغباضر "وؽبذا أّكد واسيٍت األعرج على أّن 
 .5"وتفكيكو وقراءتو

اّلذي رصد من خاللو اغبساسّيات العميقة وغَت الظّاىرة يف اجملتمع، : (األنا واآلخر)موضوع الهويّة - 
 ".األمَت"واإلصغاء إىل نبضو ونالحظ ىذا يف روايتو 

 ".األمَت"الذي تناولو يف رواية : موضوع حوار الحضارات- 

وآثاره اجتماعّيا واقتصاديّا وثقافّيا، حيث سّلط الّضوء على جذور األزمة،  : موضوع العنف السياسي-
وفضح اؼبمارسات اّليت تبعتها، حيث صّور لنا يف رواية سّيدة اؼبقام مثال معاناة مرمي اليت ترمز إىل اؼبرأة اعبزائريّة 

 .6الّصامدة، مرجعا سبب ىذه اؼبعاناة إىل الّنظام والتّيار اؼبظلم اؼبعادي لكّل مظاىر الّتقّدم والتحّضر

كما عرّبت بعض رواياتو عن مرحلة العنف الّسّياسي الّداخلي اّلذي عاشتو اعبزائر يف مرحلة الّتسعينات 
تستوحي موضوعاهتا وأحداثها من يوميات احملنة كما يف روايات مرايا الضرير، ذاكرة اؼباء، سيدة "واليت كانت 

اؼبقام، وفبلكة الفراشة، حيث عاجل يف ىذه الّروايات ما عانت منو اعبزائر يف ظّل اغبرب اليت اصطلح على 
تسمّيتها بالعشرية الّسوداء، واّليت حصدت أرواح اآلالف، وخّلفت وراءىا خرابا ال تزال اعبزائر تعاين من ويالتو 

                                                           
 www.alhayat.com/article/644692نبيل سليمان، واسيٍت األعرج يكتب سَتتو كما يشتهي، جريدة اغبياة، 1
 .واسيٍت األعرج يعيد كتابة التاريخ روائيا، مرجع سابق: عيسى ناصري2
 . السابقاؼبرجع3
 .اؼبرجع نفسو4
 .اؼبرجع نفسو5
  .https://www.diwanalarab.com/spip الرواية اعبزائرية ومتغَتات الواقع، ديوان العرب: شادية بن وبي6

php ?article37074#.xlhg0lkzauk   
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حىت اليوم، ومن مّنا ال يذكر اؼبذابح اّليت أزىقت أرواح قرى بأكملها يف ربوع اعبزائر، مل يسلم منها الّصغَت وال 
الكبَت، ومل تفرق فيها بُت الّرضيع واؼبسن، وال بُت الذّكر واألنثى، وقد أدرج الّنقاد والباحثون ىذه األعمال 

 .1الّروائّية ضمن ما اصطلح عليو بأدب األزمة أو احملنة

عربت الروايات اليت كتبها واسيٍت األعرج يف بداية الثمانينات عن موضوع الكتابة السجن، اؼبنفى، -
، وقع 1980االغًتاب، اؼبمنوع، التشرد واالغتيال، كما يف روايات وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر 

، مصرع أحالم مرمي الوديعة 1983، ما تبقى من سَتة ػبضر ضبروش، نّوار الّلوز 1981األحذية اػبشنة 
19842. 

ومن خالل ما سبق يبكن القول أن واسيٍت األعرج من خالل كتاباتو، كان مسايرا لألوضاع، معربا عن 
واقع اجملتمع اعبزائري من زاوية واقعّية نقديّة مسّلطا الّضوء على تاريخ اعبزائر اؼبسكوت عنو، وفاضحا سّياسة 

اغبكم واغبّكام، وبذلك فقد ساىم يف تدوين الّتاريخ العريّب واإلسالمّي يف إطار روائي، ما أكسبو شهرة بلغت 
درجة العاؼبّية، حيث تُرصبت الكثَت من أعمالو إىل العديد من لغات العامل، ويف ىذا الّصدد يقول كمال 

انعطف واسيٍت األعرج على الواقع اعبزائري منذ الّثمانينيات، يالحق ؿبنو وىزّاتو السّياسّية : "الّروباين
وتواصل التزام الّروائي بقضايا وطنو، إذ هنضت ذاكرة احملنة ... واالجتماعّية من دون أن يهمل اؽباجس الفٍت

جزءا من ذاكرة شعب، يسعى واسيٍت األعرج جاىدا إىل تسجيلها، ىذا ما اكسب ذبربتو خصوصية واضحة 
 .3"يف زضبة النصوص اؼبنشورة داخل اعبزائر وخارجها

 

 

 

 

                                                           
. 58 صرجع سابق،م اؼبركز، دفاتر: ؿبمد داوود وآخرون1
. 33صاؼبرجع نفسو، 2
-https://al، 2009 حزيران 12، 133826واسيٍت األعرج ربت ؾبهر كمال الرياحي، جريدة االخبار، ع: نبيل درغوث3

akhbar.com/literaturearts/. 
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  :المقاربة السيميائية لبعض العناوين الروائية لمكاتب/ 2

لقد أصبح العنوان من العتبات الّنصّية اؼبهّمة اليت يصطدم هبا القارئ، ؼبا لو من أنبية كبَتة يف تشكيل 
داللة الّنص، والكشف عن رموزه وفّك شفراتو يف اػبطاب األديّب عاّمة، والرواية اؼبعاصرة خاصة وبالتحديد 

 .الرواية اعبزائريّة عند واسيٍت األعرج 

ترتكز مقاربتنا لعناوين األعمال الروائية للروائي اعبزائري واسيٍت األعرج على منهجية مبنية على خطوتُت 
 : أساسيتُت نبا

 .وىي خاصة بالّدراسة الّلغوية، ونتناول فيها العنوان من حيث البنية، الوظيفة والّداللة: الخطوة األولى

وىي خاصة بالّدراسة الّسيميائّية لغالف الّرواية، ونتناول فيها اسم اؼبؤلف، والعنوان : الخطوة الثانية
 .والّلوحة الّتشكيلّية

وقد اخًتنا يف دراستنا ىذه أربع روايات، وذلك لدراسة عناوينها دراسة سيميائّية، واّليت تناولت موضوعا 
واحدا يدور حول أزمة العشرية الّسوداء يف اعبزائر، أو ما تعرف برواية األزمة؛ ألهّنا تناولت العنف والّدم 

والالاستقرار وهتميش اؼبثّقف، وسلب حياتو إّما بالقتل أو الفرار، واليت عنونت بعناوين مشفرة وىذا ما سنعرفو 
 :من خالل تناول العنوان وربليلو حسب اػبطوات الّسابقة الذكر، والّروايات اّليت سنقوم بدراستها  ىي

 رواية سيدة اؼبقام/ 1
 رواية حارسة الظالل/ 2
 رواية ذاكرة اؼباء / 3
 رواية شرفات حبر الشمال/ 4
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 : سيميائية العنوان في رواية سيدة المقام/ 1- 2    

 بدار اعبمل 1995أشرنا سابقا إىل أّن رواية سيدة اؼبقام للّروائي اعبزائري واسيٍت األعرج صدرت عام
بعنوان فرعي ىو مرثيات اليوم اغبزين، وقام بتعديلو يف الطبعات الالحقة بعنوان مراثي اعبمعة اعبزينة، وردبا فعل 
ذلك ألّن العنوان الفرعي كان غامضا ومل يدعم العنوان الرئيسي، وسندرس عنوان ىذه الرواية من خالل عنواهنا 

 . الثّاين اؼبعّدل

 
 2006غالف رواية سيدة اؼبقام طبعة دار ورد 
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 :الدراسة المغوية/ 2-1-1 

 .وىنا سنحاول دراسة عنوان الّرواية دراسة لغوية من حيث بنيتو، وظيفتو وداللتو

 :بنية العنوان / أ

من خالل االطالع على قائمة األعمال الروائّية للّناص واسيٍت األعرج نلحظ مدى تفّننو يف صناعة 
العنوان بوابة العبور اليت سبنح قارئها فتنة كشف الكتاب "عناوينو الّروائية بدقّة وعناية، انطالقا من كون 

، "مراثي اليوم اغبزين"، وآخر فرعي "سيدة اؼبقام"، كما قبد عنوان الرواية يتأّلف من عنوان رئيسي 1"وأغواره
 .وكالنبا عبارة عن مركب اظبي

ومضاف " سيدة"اعتمد الروائي يف تأليف عنوان روايتو الرئيسي على تركيب إضايف ُمكّون من مضاف 
 :، ومن الناحية اإلعرابية قبد أنّ "اؼبقام"إليو 

 .، وىو مضاف(ىذه)خرب ؼببتدأ مقدر بالضمَت : سيدة- 

 .مضاف إليو ؾبرور: اؼبقام- 

ومل ىبرج تركيب العنوان الفرعي عن بنية العنوان الرئيسي بإضافة صفة، فهو يتكون من ثالث وحدات 
 :دالة تتمثل يف

 .مبتدأ يف صيغة صبع تكسَت، وىو مضاف: مراثي- 

 .مضاف إليو: اعبمعة- 

 .صفة ؾبرورة: اغبزينة - 

                                                           
 ، كرّاسات اؼبركز-رواية حبر الشمال أمبوذجا- صبالية العنوان يف ضوء أفق انتظار القارئ: عمارة كحلي1

ttps://cahiers.crasc.dz/index.php/fr ?option=comcontent&view=article&id=. 
270&catid=18&ltemid=101 
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ونالحظ أّن الّروائي مل يكتف يف صناعة عنوانو بالعنوان الرّئيسي فقط، وردّبا يعود ىذا إىل كونو مل 
يستوعب اؼبعاين والّدالالت اليت أراد الّروائي أن وبّملها إياه، فلقصوره عن ذلك احتاج إىل تدعيمو بآخر 

 . فرعي

 :وظيفة العنوان/ ب

الوظيفة الّتعيينية، الوظيفة الوصفية، : أشرنا يف الفصل السابق إىل أنواع وظائف العنوان، واليت تتمثل يف
 .الوظيفة اإلوبائية والوظيفة اإلغرائية، وسنقوم بدراستها من خالل عنوان ىذه الرواية

وىي الوظيفة اليت تعُّت اسم الكاتب، وَتِسُم أيضا عنوان الرواية؛ :التسمية / الوظيفة التعيينية/ 1-ب
فاسم الكاتب ىو واسيٍت األعرج، وعنوان الرواية ىي سيدة اؼبقام، وىذا العنوان ىبتلف عن بقية العناوين 

 .الّروائّية للكاتب، وهبعلها فريدة بُت األعمال األدبّية

مراثي اعبمعة "كما ربط الكاتب عنوان الرواية دبضموهنا ويتجّلى ذلك من خالل إضافتو للعنوان الفرعي
 ".سيدة اؼبقام"للعنوان الرئيسي" اغبزينة

 :الوظيفة الوصفية/ 2-ب

وىي الوظيفة اليت تصف العنوان، وتبدو من خالل العنوانُت الرئيسي والثانوي للرواية ووصفها ؼبضموهنا، 
 .فهي تعطي فكرة عامة مسبقة قبل االطالع على ؿبتوى الرواية

 :(اإليحائية)الوظيفة اإلغرائية / 3- ب

وىي الوظيفة اليت تلفت انتباه القارئ وذبذبو، وتتجلى من خالل العنوانُت الرئيسي والثانوي، اؼبكتوبُت 
اؼبتلقي فبا يدفعو للّرغبة يف االطالع على / باأللوان، واؼبدعمُت بلوحة تشكيلية بغية إثارة فضول القارئ

 .مضمون الرواية

 :داللة العنوان/ ج

اّليت تدّل يف العرف اعبزائري على اؼبرأة اؼبتزّوجة، " سّيدة"أّول ما صادفنا يف عنوان ىذه الّرواية ىو لفظة 
، وىذا االسم لو داللة دينّية وىي العّفة والّطهارة اّليت ارتبطت بالبتول "مرمي"وىو يف الّرواية يدّل على بطلتها 
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فقد توحي دبكان اإلقامة، وإذا ما ربطناه باؼبنت قبده اؼبكان الذي تدور فيو " اؼبقام"، أما لفظة "مرمي العذراء"
 .أحداث الّرواية

اؼبقطع "داللة أخرى وىي الّداللة الفنّية اّليت تشَت إىل" اؼبقام"وقد أشار بشَت ضيف الّلو إىل أّن للفظة 
اّليت توحي باشتغال الّنص على ىذا اؽبامش، وؼبح إىل أّن بطلة الرواية ىي راقصة بالية تتقن فن " اؼبوسيقي

 .الذي أُطلق على اؼبرأة األوىل اؼبتسيدة لعامل الرقص وفنونو" سيدة اؼبقام"الرقص، ومن مثّ جاء العنوان 

كم أّن ارتباط السيدة باالسم مرمي لو داللتو ومكانتو اػباصة؛ حيث اجتمعت الدالالت واإلحاالت 
، كل ىذه اإلحاالت والدالالت جعلت "مرمي"الدينية، الفنية واؼبكانية يف شخصية بطلة الرواية سيدة اؼبقام 

 .العنوان عتبة أساسية البد من الوقوف عليها

أضافو الروائي لفك الغموض والتلميح إىل شفرات العنوان " مراثي اعبمعة اغبزينة"والعنوان الفرعي 
 .  باعبزائر1988الرئيسي، وفيو إحالة تارىبية لألحداث اليت وقعت يوم اعبمعة الّسابع من أكتوبر 

 :الدراسة السيميائية لمغالف/ 2-1-2
ترتكز دراستنا لغالف الرواية على ثالثة عناصر أساسية، تتمثل يف اسم الكاتب، عنوان الرواية واللوحة 

 .التشكيلية
 :اسم الكاتب/ أ

واسيٍت األعرج يف الصفحة العلوية خبط بارز بلون أسود، الذي يدل على اغبداد  ظهر اسم الكاتب
 .واغبزن واؼبوت ، كما يدل على اػبوف من اجملهول

 : العنوان/ ب
بلون أضبر غليط، ويدل يف الرواية على الدمار واؼبوت والدم " سيدة اؼبقام"كتب عنوان الرواية الرئيسي 

 .نتيجة لظروف األزمة اليت عاشتها اعبزائر يف سنوات احملنة

الذي كتب بلون أزرق داكن خبط عادي، فهو يرمز يف الرواية " مراثي اعبمعة اغبزينة"أما العنوان الفرعي 
إىل اػبيبة والكسل واػبمول والذي نلمسو يف النهاية اؼبأساوية لبطلة الرواية اليت لقت مصرعها يف هناية السرد 

 .الروائي
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 :الموحة التشكيمية/ ج
نشاىد على اللوحة التشكيلية اؼبوجودة ظهر غالف الرواية امرأتان األوىل واقفة توجد يف مقدمة الصورة، 

أما الثانية فتوجد وراءىا . ويبدو أهنا ترتدي زيا تقليديا يشبو اغبايك بلون أسود، وقد يرمز  إىل التحدي والقوة
 .يف وضعية فبددة بلباس ذو لون أصفر

 ومن أىم دالالت اليت يرمز إليها ىذا اللون الدفء، وىو لون برّاق  ولكن بدون حرارة، كما يرمز إىل 
وإذا ما ربطناه . 1اػبداع، الغش والغَتة، كما يرمز للثروة والغٌت، وقد يستخدم إلظهار الصور بشكل أكرب

 .بالرواية فهو يرمز إىل الضعف، التالشي، الزوال واؼبوت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .96ص، 2012، ، دار قرطبة للنشر والتوزيع، احملمديّة، اعبزائر1سيميولوجيا الصورة بُت النظرية والتطبيق، ط :رضوان بلخَتي1
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 : سيميائية العنوان في رواية حارسة الظالل/ 2-2

، مث 1999، أما الطبعة العربية فصدرت عام 1996صدرت رواية حارسة الظالل الطبعة الفرنسية عام 
 ضمن أفضل طبس 1997وقد اختَتت سنة . 2001أعيد نشرىا يف سلسلة اعبيب الفضاء اغبر سنة 

 .روايات صدرت بفرنسا
 

 
 2006غالف رواية حارسة الّظالل طبعة ورد 
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  :الدراسة المغوية/ 2-2-1

 .وىنا سنحاول دراسة  عنوان الرواية دراسة لغوية من حيث بنيتو، وظيفتو وداللتو

 :بنية العنوان/ أ

دون كيشوت يف "يتشكل عنوان  ىذه الرواية من عنوان رئيسي ىو حارسة الظالل، وعنوان فرعي 
 :، ونالحظ أن عنوان ىذه الرواية ال ىبرج عن بنية العنوان يف الرواية السابقة، فهو يتأّلف من "اعبزائر

 .، وىو مضاف"ىي"خرب ؼببتدأ ؿبذوف تقديره الضمَت:حارسة -
 .مضاف إليو ؾبرور: الظالل -

 :أما العنوان الفرعي فيًتكب من 
 .اسم علم يف ؿبل رفع مبتدأ: دون كيشوت  -
 .حرف جرّ : يف  -
 .اسم ؾبرور، وىو عبارة عن اسم بلد: اعبزائر -

 .وشبو اعبملة يف ؿبل رفع خرب
 .ونالحظ أن كال العنوانُت وردا صبلة اظبية، وىي ميزة وظبت العناوين الروائية الواسينية

 :وظيفة العنوان/ ب

 :يشتمل عنوان الّرواية على وظائف ىي

 :وظيفة الّتسمية / 1- ب

وىذا . إّن عنوان رواية حارسة الظالل قد ارتبط دبؤلفها واسيٍت األعرج، وصارت تنسب إليو لتعّرف بو
العنوان قد ظّبى النص الروائي ومّيزه عن بقية الّنصوص األخرى، وعّرف بو القرّاء بكل دقة بعيدا عن االلتباس 

 .والتعقيد

وىي اليت تشرح مضمون النص وتفسره، من خالل تدعيمو بالعنوان : الوظيفة الوصفية/ 2- ب
دون كيشوت يف اعبزائر، حيث أعطى تلميحات من خالل ىذا العنوان، لذا عدىا إمربتو إيكو "الفرعي 

 .مفتاحا تأويليا للعنوان ال يبكن االستغناء عنها
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عنوان الرواية حارسة الظالل فيو تشويق وإغراء للقارئ من خالل اشتمالو : الوظيفة اإلغرائية/ 3- ب
دون كيشوت يف "على فكرة عامة عن مضمون الرواية، كما يثَت انتباه القارئ من خالل دعمو بالعنوان الفرعي 

 .، وىذا ما وبفز اؼبتلقي لتصفح الرواية"اعبزائر

 :داللة العنوان/ ج

تشَت الدراسات اليت أجريت حول ىذه الرواية إىل ارتباط العنوان الرئيسي للراوية حارسة الظالل بالًتاث 
الشعيب اعبزائري األسطوري، وارتباط العنوان الفرعي بالًتاث الغريب، فبا يوحي بتداخل اؼبرجعيات األدبية 

، وردبا كان  القصد من ىذا الدمج سعي الكاتب إىل 1الشعبية اؼبًتسخة يف الذاكرة الشعبية اعبزائرية والغربية 
تشكيل صبالية عاؼبية؛ خصوصا وأن العنوان الرئيسي الذي يرمز للثقافة اعبزائرية قد ُكتب بالبند الغليظ مقارنة 
بالعنوان الفرعي الذي يرمز للثقافة الغربية، وؿباولة الكاتب إخراج الثراث اعبزائري اؼبهمش إىل العلن والتعريف 

ىذا وقد أشرنا سابقا إىل أن الروائي من خالل عنوانو الفرعي . بو والتشهَت لو، ليكون يف مكانة األدب الغريب
 . ىذا وبيلنا إىل رمز ثقايف عاؼبي، ومن اؼبعروف أن دون كيشوت ىي رواية عاؼبية يف األدب اإلسباين

فأنا أرى يف دون كيشوت أحد : "وعن سبب اختيار الروائي ؽبذا العنوان الفرعي يف روايتو يقول
ومن ىنا يبدو أنو يرجع يف كتابة . 2"أجدادي، أنا سعيد ألن انتسب للهشاشة والرغبة يف الدفاع عن القيمة

صورة رمزية معقدة، يتماىى فيها البعد "رواياتو إىل استحضار تاريخ أجداده وىذا ما جعل العنوان يأيت يف 
أي زبتلط خيوط الّتسمية العنوانية ، وتتالشى أضواء اغبقيقة لتعّوضها دالالت . اؼبرجعي مع البعد اإلوبائي

 .3"التضمُت الرمزي

منحدر " ويشَت الروائي إىل أن عنوان الرواية الرئيسي مرتبط بعنواهنا األصلي ؼبا كانت ربمل عنوان 
اليت نشرىا يف باريس، فحارسة الظالل عنوان فرعي يف عنوان الرواية األصلي، وأن القراء " السيدة اؼبتوحشة

بتعديل عنوان الرواية إىل حارسة " حارسة الظالل فقام"الفرنسيُت أعجبوا بالعنوان الفرعي الرمزي للرواية 
الظالل، خاصة بعد أن وجدت ىذه الرواية يف طبعتها األؼبانية، الفرنسية واإليطالية بعنوان حارسة الظالل، 

                                                           
، جامعة ؿبمد 13لواسيٍت االعرج، ؾبلة كلية األداب واللغات، ع (حارسة الظالل) العنوان ومعٌت النص السردي: مولدي بشينة1

. 211، ص2013خيضر، بسكرة، اعبزائر، جوان 
 9 مرجع سابق، صىكذا ربدث واسيٍت األعرج، :كمال الرياحي2
 .7صمرجع سابق، مقاربة العنوان يف النص اؼبوازي، : صبيل ضبداوي3
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دون كيشوت "مضيفا ؽبا عنوان فرعيا آخر ىو . 1999وىذا ما دفعو إىل إخراجها بالعربية هبذا العنوان عام 
 ".يف اعبزائر

 :الدراسة السيميائية لمغالف/ 2-2-2
ترتكز دراستنا لغالف الرواية على ثالثة عناصر أساسية، تتمثل يف اسم الكاتب، عنوان الرواية واللوحة 

 .التشكيلية
 :اسم الكاتب/ أ

واسيٍت األعرج يف الصفحة العلوية خبط بارز بلون أسود، الذي يدل على اغبداد  ظهر اسم الكاتب
 .واغبزن واؼبوت، كما يدل على اػبوف من اجملهول

 : العنوان/ ب
بلون أخضر غليظ، وىو لون الطبيعة والذي يرمز " حارسة الظالل"كتب عنوان الرواية الرئيسي 

، وعند ربطو بالعنوان 1للخصوبة واألمل،كما أنّو لون بارد، ىادئ، منعش ورطب، يوحي بالصرب، ويدعو للثّقة
أّما لفظة الّظالل فهي . فهو يرمز  إىل األمن إذا كان األمر يتعلق حبراسة اؼبكان الذي دارت فيو أحداث الرواية

تشَت إىل اؼبكان الذي ربجب عنو الشمس، وىو اؼبكان الذي عبأت إليو بطلة األسطورة اليت استشف منها 
الكاتب مادتو اغبكائية ىروبا من نظرة اجملتمع اؼبمقوتة، وأّن الّظل يرتبط يف الواقع بوجود الشمس اليت ال قبدىا 

أّما داللة ىذا اللون عند ربطو بالرواية فيدل على األمن . على الغالف فبا يدل على الغموض والظلمة واجملهول
 .واألمل الذي ينتظره الكاتب يف غد مشرق لوطنو

ربت العنوان الرئيسي بلون بٍّت، ومن أىم " كيشوت يف اعبزائر دون"يف حُت كتب العنوان الفرعي 
دالالت ىذا اللون أنّو يعطي انطباعا باؼبادية والقسوة والشراسة والغضب، كما يدل على اؽبدوء واحملافظة، وىو 

 .2لون مريح للعُت، يبنح اإلحساس باؼبثابرة

إّن عنوان ىذه الرواية مشحون بالدالالت واإلوباءات الرمزية عن عشرية اعبزائر السوداء، ونستشف 
ذلك من خالل داللة األلوان، فبا يصّعب علينا الوصول إىل ربديد ىذه الداللة نظرا لتفرع العناوين، ضف إىل 

هبذا التالعب التلويٍت يبتعد عن التقريرية اؼبباشرة يف اػبطاب الروائي، دبعٌت ربقيق االبتعاد عن لغة "ذلك أنو 

                                                           
. 96مرجع سابق، صسيميولوجيا الصورة بُت النظرية والتطبيق، : رضوان بلخَتي1
. 97اؼبرجع السابق، ص2
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الّسرد اؼبباشرة والّلجوء إىل الّلغة الّرمز، الّلغة اؼبؤشرة واللغة األيقونة، أي أّن الكلمة تصّور يف حد ذاهتا؛ فهي 
 .1"لغة موحية مؤشرة من خالل آلية التصوير والتلوين الذىنيُت ؼبا يكتبو عن الوقائع واألحداث

 :الموحة التشكيمية/ ج

سبثل اللوحة التشكيلية اؼبوجودة على غالف روايتنا ىذه شخصيات باىتة تبدو وكأهّنا أشباح بلون أصفر 
الذي يوحي بالعذاب واؼبوت من جهة، واغبيوية واغبياة من جهة أخرى، يتخللو األخضر رمز اػبصب والّنعيم 

فجمعو للمتناقضات ىو انعكاس للتفاصيل اليت "والّنبات والّنماء، يف إشارة إىل األمل الذي يتوخاه الكاتب، 
سبنح للحياة نكهتها إذا اىتممنا هبا، وكم من لفتة صغَتة أدخلت البهجة والسرور على النفوس، وكم من 

وردبا يشَت ىذا إىل أّن الروائي يريد أن يًتك اؼباضي األليم خلفو . 2"تفاصيل يقتلنا الوقوف عندىا حزنا وكمدا
دون أن يلتفت إليو، يف إشارة إىل اؼبأزق اّلذي عاشتو اعبزائر مستعينا بالًّتاث األسطوري لتشفَت معرفة ما 

زبّص اؼبرحلة الّدمويّة اليت عاشتها اعبزائر خالل فًتة التسعينات بأسلوب روائي، وبتاج إىل قارئ متمّكن غبّل 
 .شفرات عنوانو وربديد داللتو

إن اىتمام الّسيمياء بالّلون اّلذي يرتبط حباسة البصر لو أثره على اؼبسار الداليل للعناوين الّروائية ، وىذا 
بدوره يؤثّر على سبفصالت الّداللة وربوالهتا يف الّنصوص، وذلك ؼبا توحيو األلوان من رموز وإحاالت يستشفها 

 .القاري من خالل االطالع على حياة األديب وظروفو البيئية اليت عاشها

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 40 صدفاتر اؼبركز، مرجع سابق،: ؿبمد داوود وآخرون1
 .267ص ، مرجع سابقتعالقات العنوان الرئيس بالعتبات اؼبوازية يف ديوان كل ىذه التفاصيل، :عيسى مروك2
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 : سيميائية العنوان في رواية ذاكرة الماء/ 3- 2

 بدار اعبمل بأؼبانيا، مث أعيد نشرىا يف سلسلة 1997صدرت رواية ذاكرة اؼباء لواسيٍت األعرج عام 
   .2001اعبيب، الفضاء اغبّر عام 

 2001غالف رواية ذاكرة اؼباء طبعة دار الفضاء اغبّر 
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  :الدراسة المغوية/ 2-3-1

 .وىنا سنحاول دراسة عنوان الرواية دراسة لغوية من حيث بنيتو، وظيفتو وداللتو

 :بنية العنوان/ أ

إّن اختيار العنوان لدى الكاتب أمر بالغ األنبية لكونو ىبتزل الرواية يف تشفَت معُت، فيحاول الباحث 
وقد ذكر عبد اهلل أبو ىيف أن واسيٍت األعرج قد . فّك ىذا الّتشفَت من أجل الوصول إىل البعد الداليل للرواية

عّول كثَتا على العتبات السردية، وىي متعددة يف رواياتو وساعفو على توصيفها وعلى االمتالء بدالالت "
 .1"السرد

وقد ذكرنا سابقا أّن من أىم اػبصائص اليت سبيز روايات واسيٍت األعرج ازدواجية العنونة، حيث أّن لديو 
: أربعة عشرة رواية تتعدد فيها العناوين، وىذه الّرواية تتأّلف أيضا من عنوانُت مدونُت على صفحة الغالف

 ".ؿبنة اعبنون العاري"، والثاين فرعي "ذاكرة اؼباء"األول رئيسي ىو 

، وهبذا يكون مركبا اظبّيا ونبا كالشيء ذاتو، "اؼباء"و" ذاكرة"إّن العنوان الرئيسي يتألف من كلمتُت نبا 
  .(موجود)خرب ؼببتدأ ؿبذوف تقديره ": الذاكرة"، وىي "اؼباء"لفظة معرفة باإلضافة أي لفظة " ذاكرة"إذ قبد

وترى كباين وردة أنو على الرغم من كون العنوان تركيب اظبي فهو صبلة اظبية إالّ أنّو ال يعرّب عن الثابت 
كما ىي األظباء، بل قبده حافال حبركة متسارعة منبعها التعالق اللفظي؛ أي إذا كانت ذاكرة الّسارد زبييلية 

 .2أعملت فيو داللة اغبركة ومنحتو ظبة الديبومة (اؼباء)اؼباضي بوصفو أحداثا ثابتة غَت متغَتة فإّن لفظة 

اؼباء، اعبنون "مضافة إىل معرفة " ذاكرة، ؿبنة"إّن ىذين العنوانُت كالنبا عبارة عن صبلة اظبية نكرة 
، وىذه خاصية أخرى سبيز األعمال الروائية لدى الكاتب، وىنا قبد صعوبة يف ربديد الوظيفة اإلعرابية "العاري

خرب للعنوان  (رواية)بدل كل من كل، وأّن لفظة " ؿبنة اعبنون العاري"ؽبما، حيث يبكن اعتبار العنوان الفرعي
 :، ويبكن ربليل بنية عنوان الرواية كالتايل"ذاكرة اؼباء"الرئيسي 

                                                           
 .www.benhedougaذاكرة اؼباء لواسيٍت األعرج مبوذجا، موقع بن ىدوقة، -رواية النص : عبد اهلل أبو ىيف1

.com/content 
 .186، ص2017، جوان 12ؾبلة مقاليد، ع سيميائية العنونة عند واسيٍت األعرج رواية ذاكرة اؼباء مبوذجا،: كباين وردة2

http://www.benhedouga/
http://www.benhedouga/
http://www.benhedouga/
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 .العنوان الرئسي: (ذاكرة اؼباء)- 

 .العنوان الفرعي: (ؿبنة اعبنون العاري)-

 :وانطالقا من مقارنة تركيب العنوانُت قبد

 .مضاف إليو+ عبارة عن مضاف : (ذاكرة اؼباء) -
 .نعت+ مضاف إليو + عبارة عن مضاف : (ؿبنة اعبنون العاري) -

يريد "إّن الذاكرة تقابلها احملنة، واؼباء يقابلو اعبنون أما لفظة العاري فال يقابلها شيء؛ وىذا ألّن الروائي 
، كما وبدث يف الرواية اليت تتداعى فيها 1"أن يطلق اؼباء وال يقيده ليمنحو القدرة على االنسياب والتدفق

- اؼباء- اؼبشاعر والذكريات واآلمال واؼبخاوف يف حركية دائمة بُت اؼباضي واؼبستقبل من أجل رسم مالمح 
 .اغبياة من خالل الذاكرة

 :وظيفة العنوان/ ب

عنوان ؾبازي، يؤدي وظيفة تعيينية أو وظيفة التسمية، وىذا العنوان " ؿبنة اعبنون العاري:ذاكرة اؼباء "
اعبنون "وبُت ما ىو مبهم وغَت واضح " الذاكرة واؼباء"ؿباط بشيء من الغرابة والدىشة، بُت ما ىو معلوم 

، وىذا دليل على أّن العنوان ال يفشي سرّه من الوىلة األوىل، وىذا دليل على أّن الكاتب يعطي "العاري
 .عناوينو أنبية كبَتة، ما هبعلها تثَت االىتمام والفضول والرغبة يف كشف ما وراء ذلك

 :البنية الداللية/ ج

من خالل الّتمعن يف بنية العنوان الرئيسي قبد أنّو مفعم بالدالالت واإلوباءات الناذبة عن عملية التأويل 
والقراءة، فالذاكرة شيء عضوي مرتبط بالفرد البالغ الواعي، وأّن اؼباء شيء طبيعّي مرتبط بالطبيعة وىو ضروري 

 وردبا ىذا ما جعل الكاتب يربط بُت ،2"وَوجَوعَومْلنا مِمن كّك شيء حيّ ": غبياة ىذا الفرد وشرط لبقائو قال تعاىل

                                                           
 مقاالت النقد األديب، الفضاء النصي يف الرواية قراءة يف غالف ذاكرة اؼباء لواسيٍت األعرج،: إؽبام علول 1

www.benhadouga.com 
 30: األنبياء اآلية: سورة 2
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: اؼباء والذاكرة، ىذه األخَتة اليت ربيل إىل التاريخ أو اؼباضي، وأّن ىذا التاريخ ضروري لبناء اؼبستقبل وؽبذا قيل
 ".شعب بدون ذاكرة، شعب بدون مستقبل"

وترى إؽبام علول أّن الذاكرة تصبح ؿبنة بسبب انقطاع مادة الذاكرة عن موضوعها، حيث نعت 
الكاتب  الذاكرة باحملنة باعتبار أّن الذاكرة عبارة عن شريط مسجل لألحداث والذكريات يستعيد تفاصيل مل 
يبق ؽبا وجود، إالّ أّن الذاكرة تلّح على اسًتجاعها بقّوة، وتتجلى ؿبنة الذاكرة يف امبحاء مقابلها احملسوس يف 

ىي ؿبنة اعبنون  (اؼباء)الواقع مع عدم قدرهتا على االمبحاء والزوال، حىت تصبح ذاكرة اغبياة واؼبتمثّلة يف 
 .1نفسو

إّن البنية الّداللية لعنوان الّرواية يتسع أكثر إىل الكلمة اإلشهارية اليت أضافها الروائي على الغالف 
 .األخَت حُت اعترب الذاكرة الذاتية ىي ذاكرة وطن، وأّن اؼباء سبيل حياهتا الباقية

يف منت  (ذاكرة)ونالحظ ىنا ارتباط وثيق بُت العنوان ونصو؛ من خالل االستعماالت اؼبتعددة لكلمة 
الرواية؛ حيث سبّثل الذاكرة فًتة عصيبة ليوميات مثقف جزائري عاشها يف ظل العشرية السوداء يف مواجهة 

جنون اإلرىاب اؽبمجي بعدائو للحياة وأفعالو الشنيعة من قتل لألبرياء، وتدمَت للممتلكات العاّمة واػباّصة، 
وفيو يّتضح امتزاج الذاكرة الفردية اػباصة بالذاكرة الوطنية العاّمة، فبدت الرواية وكأهنا مرثية تصّور مظاىر 

القسّوة والّرعب يف اعبزائر، فتربز صورا من الذاكرة ُتشرّح التاريخ اعبزائري بسلطتو العسكرية واألمنية والسياسية، 
منّددا بالسلطان االجتماعي الصامت الذي رضي بالظلم واؼبوت ومل وبّرك ساكنا لتغيَت األوضاع، وعلى رأسهم 
اؼبثقفون باعتبارىم النخبة اليت كان من األجدر ؽبا القيام بتوعية وتنوير ؾبتمعها للخروج من األزمة، فبا أدى إىل 

 .2اختالط الوىم بالواقع وصار حقيقة ُمرّة ال مفّر منها

 

 

 

 
                                                           

. الفضاء النصي يف الرواية قراءة يف غالف ذاكرة اؼباء لواسيٍت األعرج، مرجع سابق: إؽبام علول1
. رواية الّنص ذاكرة اؼباء لواسيٍت األعرج مبوذجا، مرجع سابق: عبد الّلو أبو ىيف2
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 :الدراسة السيميائية لغالف الرواية/ 2-3-2

 :اسم المؤلف/ أ

يف أعلى صفحة الغالف داللة على الشهرة واؼبركزية وجلب انتباه  (واسيٍت األعرج)يتموضع اسم اؼبؤلف 
 .اؼبتلقي، وىو مكتوب خبط أسود ربتو خط أضبر

 :العنوان/ ب

بلون أضبر ربت اسم الروائي، فاستطاع الّتشكيل البصري بكّل ىذا أّن " ذاكرة اؼباء"كتب عنوان الرواية 
 .يكون نّصا موازيا للعنوان وللّرواية

إّن ىذين الّلونُت الّلذين ُوظفا وبمالن قدرة كبَتة يف استقطاب حركية العُت وتوجيهها كبو االىتمام 
بالرواية، فقارئ الرواية يفهم أّن اػبط األسود الذي ُكتب بو اسم اؼبؤلف يوحي حبياة سيئة، كئيبة وحزينة ربّفها 

 وىو اؼبخاطر ويهددىا شبح اؼبوت،كما أّن اػبّط األضبر أفقي قد أضاف داللة عند وضعو ربت اسم اؼبؤلف،
، إذ أّن 1"الثّبات والّتساوي واالستقرار واؽبمة واألمل واؽبدوء"اللون الذي ُكتب بو العنوان، وىذا اػبّط يرمز إىل 

ىذا الّلون يبوح بذاكرة سيئة ربمل أخبار القتل واؼبوت واػبوف، ويأمل الكاتب من خالل اػبط اؼبستقيم إىل 
 .عودة األمن واالستقرار إىل البالد

كما أّن ىذا اػبط جاء يفصل بُت اظبو وعنوان الرواية، وردبا يّدل ىذا على أّن الروائي يتنبأ بغد مشرق 
 .يفصل بُت اؼباضي اؼبظلم واؼبستقبل الزاىر لبالده

 :الموحة التشكيمية/ ج

مستوى : على مستويُت نبا" سنقوم بدراسة اللوحة التشكيلية اؼبوجودة على غالف رواية ذاكرة اؼباء
 .الصورة ومستوى اللون

 

 

                                                           
 .97 مرجع سابق، صسيميولوجيا الصورة بُت النظرية والتطبيق،: رضوان بلخَتي1
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 عمى مستوى الصورة: 

سبثل الّلوحة التشكيلية اؼبوجودة على ظهر غالف الرواية صورة شيخ يشبو األولياء الصاغبُت بلباس 
أبيض وعمامة بيضاء، جالس يف قصر من القصور القديبة اليت تشبو قصور األندلسيُت والعباسيُت، ينظر 

ويتأمل يف السماء كمن يعيش ذكريات ماضية وىو يستحضرىا، ىذه الصورة تعرّب كما جاء يف بداية الرواية 
حيث ينهض األستاذ اعبامعي ويفتح نافذتو يف البحر ليبحر معو بذكرياتو اليت سرعان ما تذكره بالذكريات "

 .1"األليمة واؼبوجعة

 عمى مستوى المون: 
التأثَت الفيزيولوجي اػباص بأعضاء "يأخذ اللون دورا ىاما يف جلب انتباه القارئ، وىو كما عّرف أنّو 

، ومن ىنا وجب على مرسل الرسالة أن يهتم بو حىت يًتك أثره على اؼبتلقُت من خالل الًتكيز على 2"اعبسم
األلوان اعبذابة اليت تتناسب مع الفكرة أو الرسالة اؼبوجهة للقارئ، وؽبذا وجب تنسيق األلوان ودراستها حسب 

 .الصورة لتحقيق اؽبدف اؼبشار إليو أعاله
نالحظ أن الكاتب اختار " ذاكرة اؼباء"من خالل سبعننا يف لون اللوحة اؼبوجودة على ظهر غالف رواية 

الّلون األبيض وذلك يف صورة الشيخ الّسابق وصفو، وكما ىو معروف يف دالالت األلوان، أن اللون األبيض 
يرمز إىل النقاء والصفاء والكمال، كما ىو رمز للطهارة والرباءة والعفة والتواضع والسالم واؽبدوء، وىو يزين 

 .3اللون الذي يوضع جبانبو، وؽبذا اختَت ليكون لباسا لإلحرام والطواف حول الكعبة
من خالل ىذه الدالالت للون األبيض نستنتج أن الكاتب قد وظف اللون األبيض يف لوحتو التشكيلية 
اليت اختارىا ألنو يعكس صفاء روحو ونقاء سريرتو، كما عكس أيضا اؽبدوء والسالم الذي يعيشو مع ذاتو ومع 

 .اآلخرين
كما اختار الكاتب اللون األسود الذي كتب بو اظبو، وىذا اللون يدل على اغبزن، األمل، الوجع 

والرعب، كما يرمز للجهل، الغياب، اػبفاء، الظالم والفتنة، إضافة إىل العصيان، التمرد، االنتقام، اغبداد 
 .4واؼبوت، كما أنّو رمز األناقة يف اللباس فهو يزيد من أثر اللون اؼبرافق لو

                                                           
 .2008، ورد للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، 4، ط -ؿبنة اعبنون العاري- واسيٍت األعرج، ذاكرة اؼباء1
 .96سيميولوجيا الصورة بُت النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص : رضوان بلخَتي2
 .96اؼبرجع السابق، ص3
. اؼبرجع نفسو، الصفحة نفسها4
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ومن خالل دالالت اللون األسود السالفة الذكر نرجح أّن واسيٍت األعرج قد استخدم ىذا اللون سبردا 
على ذاتو لتحقيق أىدافو وطموحاتو اإلبداعية، كما أنّو يعرّب على أناقة أسلوبو وأفكاره، وردبا ؽبذا السبب قبد 

أنو يكتب اظبو دائما يف رواياتو باللون األسود، آخذا موقعا ىاما يف الغالف اػبارجي، وىو اعبزء العلوي، 
 . وبالضبط يف الناحية الوسطى منو

أما اللون األضبر الذي وبمل عنوان الرواية ويشغل اؼبساحة األكرب على الغالف، والذي يدل على 
اغبيوية والنشاط، فهو لون جذاب وعدواين يرمز أيضا إىل الشجاعة، اغبب، القوة، الرجولة، الغضب، القسوة 

واػبطر ، إنو لون يسيطر على صبيع األلوان الساخنة والباردة، إضافة إىل ذلك فهو يذكر بالنار، اغبركة، 
 .1االنفعال والدم، كما  يلخص األوجاع واألحزان يف هناية ال أمل بعدىا وىو اؼبوت

من خالل دالالت اللون األضبر السابقة يغلب على ظننا أّن الروائي قد استعمل اللون األضبر سعيا منو 
إىل الريادية وتصدر فّن الكتابة الروائية يف اعبزائر، وقد ذبّسد ىذا يف الواقع من خالل أعمالو الكثَتة اؼبتنوعة 
واؼبتميزة، واليت القت قبوال واستحسانا يف الداخل واػبارج، كيف ال وىي اليت ترصبت إىل عّدة لغات عاؼبية، 

 .وصارت تدّرس يف أكرب اؼبعاىد و اعبامعات العربية واألجنبية
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
. 97، صالسابقاؼبرجع 1
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 :سيميائية العنوان في رواية شرفات بحر الشمال/ 2-4

، وأعيد نشرىا 2001من قبل دار اآلداب، بَتوت لواسيٍت األعرج " حبر الشمال"صدرت رواية 
 وقد تناولت ،2003بدار الفضاء اغبّر يف نفس السنة، كما نشرت بباريس للًتصبة الفرنسية 

 :موضوع مأساة اعبزائر يف العشرية السوداء وعرّبت عن زمن احملنة، والصورة التالية سبّثل واجهة غالف الرواية

 

 .2008غالف رواية شرفات بحر الشمال دار ورد 
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 :الدراسة المغوية/2-4-1

 .تقتصر دراستنا لعنوان الرواية دراسة لغوية على بنية العنوان، وظيفتو وداللتو

 :بنية العنوان/ أ

، ونالحظ أّن الّروائّي اقتصر فيو على العنوان الرّئيسّي فقط "شرفات حبر الّشمال" عنوان  الّرواية ىو 
كافة " شرفات حبر الّشمال"دون أن يتعّداه إىل العنوان الفرعّي، وردّبا أّن الكاتب قد ضّبل العنوان الرّئيسي 

 .الّدالالت واؼبعاين اؼبوجودة يف أغوار الّرواية

 :ونالحظ أّن العنوان من حيث بنيتو الًتكيبية عبارة عن صبلة اظبّية جاءت على الّشكل الّتايل

 .، وىو مضاف"ىذه"خرب ؼببتدأ ؿبذوف مقّدر بالضمَت: شرفات- 

 .مضاف إليو ؾبرور: حبر- 

 .صفة ؾبرورة: الّشمال- 

 :وظيفة العنوان/ ب

 :قبد أنّو قد أّدى الوظائف الّتالية" شرفات حبر الّشمال"من خالل سبعننا يف عنوان الرواية 

 شرفات "ال يبكننا أن نتصور عمال أدبيا من دون عنوان، حيث قبد أن العنوان : الوظيفة التعيينية
 .قد أعطى تسمية للرواية وعينها كالطفل عندما يولد ىبتار لو اسم خاص بو" حبر الشمال
 من " شرفات حبر الشمال"إّن ىذه الوظيفة ىي اليت طغت يف عنوان الرواية : الوظيفة الوصفية

 .خالل ربطو بالعناوين الداخلية
 وتعّد من الوظائف اؼبهّمة يف عناوين الروايات اؼبعاصرة؛ حيث دّعم عنوان الرواية : الوظيفة اإلغرائية

 .باأللوان وصورة تشكيلّية للفت انتباه القارئ و التأثَت فيو وتشويقو
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 :داللة العنوان/ ج
، ويعّد عنوانا رئيسّيا ال يبكن االستغناء "شرفات حبر الّشمال"عنوان الّرواية يدّل على اسم مكان ىو 

 .1"أي عمل روائي ال يوجد شيء خارج فضاء اؼبكان"عنو، ويف ىذا اؼبعٌت يرى بّسام قطوس أّن 
والبحر ىو ذلك اؼبكان الشاسع العميق الذي يبعث على األمل والتفاؤل واالرتياح، كما قد يكون 

مكانا للموت والغرق وىو الذي ُيشعر اإلنسان باػبوف واؽبلع، فضال عن ذلك فقد كان البحر مكانا مفّضال 
أيّام ... لبطل الّرواية، عبأ إليو ىربا من اؼبوت واغبزن اّلذي خّيم على كّل بيت جزائري، أماكن العمل، الّشارع

 .2العشريّة السوداء 
الواردة ضمن عنوان الّرواية فتدّل يف مدلوؽبا العام على العامل اؼبتطور الواقع مشال " الّشمال"أّما لفظة 

الكرة األرضية، أين توجد اغبرية واألمان واغبياة الكريبة، واّليت افتقدىا البطل يف وطنو األّم اعبزائر، فبا جعل 
شباب العامل الثّالث ومنو  الشباب اعبزائري يفّرون من أوطاهنم باذباه العامل اؼبتقدم حبثا عن حياة أفضل، وردبّا 

 .ىذا ىو اؼبقصود من بطل الّرواية من وجهتو كبو الشمال
يف حُت تّدل لفظة الّشرفات اّليت وظّفها الّروائي ضمن عنوان روايتو على معاين خيالّية؛ حيث أزاح 

اؼبعٌت اغبقيقي للّشرفة إىل معٌت ؾبازي جبعلو كّل شرفة مطّلة على حكاية صبيلة للبطل، وحبر الّشمال ىو الوطن 
 .اّلذي عبأ إليو؛ ألّن وطنو مفقود وجراحو عميقة مل تضمد بعد

ومن خالل دالالت األلفاظ اؼبشكلة لعنوان الرواية لبرج إىل أّن الروائي من خالل عنوانو شرفات حبر 
الّشمال يتحّدث عن معاناة الّشباب اعبزائري وهتميشو يف وقت األزمة واحملنة اليت مرت هبا اعبزائر يف العشريّة 
الّسوداء، وما ترّتب عنها من آثار سلبّية كقمع اغبريّات والالاستقرار اّلذي شهدتو البالد، ما دفع أبناء ىذه 

 .األخَتة وخاصة الّنخبة اؼبثقفة إىل اؽبجرة خارج أوطاهنم حبثا عن حياة أفضل
 
 
 
 

                                                           
. 139 ص مرجع سابق،سيمياء العنوان،: بّسام قطوس1
، رسالة دكتوراه يف -روايات حبر الشمال، البيت األندلسي، كتاب األمَت مبوذجا-صباليات السرد عند واسيٍت األعرج : عبدو رابح2

. 45، ص2016/2017 جامعة أضبد بن بلة، وىران، اعبزائر، ،األدب اعبزائري
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 :الّدراسة الّسيميائية لغالف الرواية/ 2-4-2

 :اسم المؤلف/ أ

كما وجدناه يف الّرواية الّسابقة يف أعلى صفحة الغالف، خبط  (واسيٍت األعرج)يتموضع اسم اؼبؤلف 
بارز داللة على الّشهرة واؼبركزية وجلب انتباه اؼبتلقي، مكتوب خبط بارز بلون أبيض، وىذا الّلون قد أشرنا إىل 

 .دالالتو يف دراستنا لرواية ذاكرة اؼباء

ومن خالل دالالت الّلون األبيض نستنتج أّن سبب اختياره ؽبذا الّلون لكتابة اظبو ردبا يعود إىل أملو يف 
عودة االستقرار واألمن والّسالم إىل بلده اعبزائر من جهة، وأملو يف عودة أبناء جلدتو ؿبملُت بالّشهادات 

ػبدمة وطنو من جهة أخرى؛ وىذا ما اتّضح من خالل بطل الّرواية الذي كان يأمل يف عودة حبيبتو، وعدم 
 .تقبلو واستسالمو فكرة موهتا ومغادرهتا اغبياة

 :العنوان/ ب

الوفاء والعدالة "ُكتب عنوان الّرواية أسفل اسم اؼبؤلف مباشرة خبّط واضح بلون أزرق، وىو لون يرمز إىل 
، ويدّل 1"والّسالم، ويوحي بالرّاحة واالسًتخاء، وقادر على خلق أجواء خيالّية، كما يدّل على اعبّدية واحملافظة

 ".أمسًتدام"ىذا الّلون على زرقة حبر اؼبدينة اليت توحي باغبياة بالنسبة للبطل وىي مدينة 

 :الّموحة التشكيمّية/ ج

يعترب استخدام العالمة غَت الّلغويّة كالّصور والّرسوم فّعال وؿبّفز على جذب انتباه اؼبتلقي وإثارة 
 :اىتمامو، وسنقوم بدراسة الّلوحة الّتشكيلّية اؼبوجودة على غالف الّرواية على مستويُت

 عمى مستوى الصورة: 

إّن اؼبتتبع لألعمال الّروائّية الواسينية يالحظ مدى االىتمام اّلذي يوليو الكاتب للّناحية اعبمالّية للعنوان، 
اّليت تساعد على قراءة الّرسالة اؼبضمرة فيو قبل أي شيء آخر، فبّا جعلنا نتساءل ىل يبكننا االستغناء عن 

 الّشكل اعبمايل للعنوان ومظهره الطّباعي يف الّرواية اعبزائرية اؼبعاصرة؟

                                                           
 .97 ص  مرجع سابق،سيميولوجيا الصورة بُت النظرية والتطبيق،: رضوان بلخَتي1
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سبّثل الّصورة اػبارجّية اؼبوجودة على ظهر الغالف نّصا ككّل الّنصوص بلغة األشكال واستنطاق األلوان 
 .لفّك الّشفرات والوصول إىل الّدالالت واإلوباءات

تبدو خلفّية الّصورة بلون أزرق، كما توجد على صورة الغالف امرأة ترتدي على رأسها وشاحا أضبراً، 
وىذا األخَت يرمز إىل اؼبرأة العربية اؼبسلمة األصيلة اليت تسًت شعرىا عن الّرجال، كما يبدو جلّيا وجو اؼبرأة 

األنوثة واغبنان والليونة "ومالؿبو، وينهي الّصورة بإطار دائري أسود اللون، ويرمز ىذا الّشكل الدائري إىل 
 .1"والضعف

أّما صورة اؼبرأة اؼبوجودة على غالف الرواية فقد ترمز إىل حنينو إىل وطنو باعتبار أن اؼبرأة ىي منبع 
اغبنان والدفء، أّما عن اإلطار الّدائري الذي أحاط بصورة اؼبرأة فيدّل على أنّو ال وطن لو إالّ اعبزائر، وىو ما 

 .نلمسو يف الواقع إذ قبده دائم االفتخار بانتمائو لوطنو، وؽبذا عبأ إىل تدوين تارىبو من زاوية فنية

 عمى مستوى األلوان : 
غلب على صورة الغالف اللونُت األزرق واألضبر، مع وجود الّلون األسود، وقد أشرنا سابقا إىل دالالت 

أّما اللون األضبر فردبا يوحي يف . ىذه األلوان، ويرمز الّلون األزرق يف الّرواية إىل مدينة البحر واعبمال أمسًتدام
يف حُت يرمز األسود إىل اؼبوت، . الّرواية إىل الّدم جرّاء االغتياالت اليت شهدهتا اعبزائر يف العشرية السوداء

 .اغبزن القتل، اؽبّم واؼبصائب اليت عاشها أبناء اعبزائر يف مرحلة األزمة
من خالل مقاربتنا السيميائية لنمادج روائية للكاتب اعبزائري واسيٍت، واؼبتمثلة يف رواية حارسة الظالل، ذاكرة 

اؼباء، سيدة اؼبقام وشرفات حبر الشمال، واليت تندرج ضمن موضوع العشرية السوداء، أو ما يعرف بأدب 
األزمة يف اعبزائر لبلص إىل العنونة الروائية الواسينية سبتاز خباصية توظيف األلوان وتنوعها، مع الًتكيز على  

اللون األبيض واألسود واألضبر، وتدل ىذه األلوان على حالة الرجاء واليأس اليت يعيشها اجملتمع اعبزائري يف 
ظل العشرية السوداء حيث صار الكاتب يتالعب باأللوان يف لغة رامزة وأيقونية مصورا الوقائع واألحداث اليت 

 . يعيشها اجملتمع اعبزائري آنذاك

حارسة الظالل، ذاكرة :  كما أن الروائي يعمد إىل تدعيم العنوان الرئيسي بعنوان فرعي كما يف روايات
 . اؼباء وسيدة اؼبقام من أجل توضيح عنوان الرواية الذي يعجز عن التعبَت عن اؼبعٌت الذي يريد أن ىبتزلو فيو

                                                           
 .98اؼبرجع السابق، ص1
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ىذا باإلضافة إىل توظيف اللوحات التشكيلية على صورة الغالف اليت تعطي داللة رمزية لعنوان الرواية 
وبالتايل مضموهنا، من أجل إغراء القارئ وتشويقو لتصفح رواياتو اليت غالبا ما تكون عناوينها مبهمة ربتاج إىل 

وىذه خاصّية سبّيز كتاباتو الّروائية، حيث يوظف الفن . التسّلح دبعرفة يف ـبتلف اجملاالت من أجل فّك شفراهتا
الّتشكيلي عبلب انتباه القارئ من جهة، وتشفَت اؼبعارف واؼبعلومات اليت يريد أن يقدمها للقارئ عن الفًتة اليت 

 .عاشتها اعبزائر يف ظل العشرية السوداء من جهة أخرى، خاّصة وأنو كان شاىد عيان على أحداثها ووقائعها
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 :ويف ختام ىذه الّدراسة، وبعد التَّْطَواِف يف أحنائها، خنلص إىل تدوين أىّم النتائج اّليت تُوصِّل إليها
إّن العنوان إبداع فّّنّ يتشّكل من رلموعة من الكلمات، حتمل دالالت مكثّفة، لو القدرة على لفت انتباه  -

القارئ، واستفزازه وإثارة ذىنو؛ وذلك من خالل جذبو لقراءة الّرواية، والولوج يف معانيها، والغوص يف أغوارىا، 
وفّك شفراهتا ورموزىا؛ ألّن العنوان ال يبوح مبكنوناتو وأسراره للقارئ من أّول وىلة إالّ بعد البحث والّتنقيب 

 .والتسّلح جبملة من ادلعارف وادلعلومات 
من خالل دراستنا ادلتواضعة لعناوين بعض روايات الكاتب اجلزائرّي واسيّن األعرج ادلتمثّلة يف رواية سّيدة  -

ادلقام، حارسة الّظالل، ذاكرة ادلاء وشرفات حبر الّشمال، واّليت تناولت موضوع العشريّة الّسوداء يف اجلزائر، تبّّي 
 .لنا أّن ىذه العناوين مأخوذة من مرجعيات متعّددة تراثّية، تارخيّية وواقعّية

تندرج ىذه الكتابات اإلبداعّية الواسينّية ضمن  ادلدرسة الواقعّية، ويتجّلى ذلك من خالل تسليط الّضوء -  
على واقع اجملتمع اجلزائرّي يف ظّل العشريّة الّسوداء، حيث أنّو تأثّر هبذا الواقع وعّّب عنو يف أعمالو، وذلذا يقال أّن 

 .األديب ابن بيئتو

طغيان الكآبة  واحلزن اّلذي تبّّي لنا أثناء حتليلنا الّسيميائّي لعناوين الّروايات ادلدروسة؛ وقد حتّقق ىذا  -
، اّليت وظّفها توظيفا يرمز للموضوع ادلعاجل  يف ىذه (األمحر، األسود واألبيض )خاّصة يف دالالت األلوان 

 .اّلروايات
تبّّي لنا من طريقة تشكيلو لعناوين رواياتو بشكل خاّص رفضو للّتطّرف والعنف وكّل ىذا جتّسد يف  -

 .ننوصو الّسرديّة بشكل عامّ 
سّيدة ادلقام، حارسة )جاءت عناوين الّروايات اّليت متت دراستها  مجال امسّية مسندة إىل مبتدإ زلذوف  -

 .؛ وىذا ما يوحي بقّوة الداللة االمسّية وخّفتها وتسارعها(الّظالل، ذاكرة ادلاء وشرفات حبر الّشمال
من مسات صياغة العنوان عند واسيّن األعرج توظيفو لتقنّية العنوان الفرعّي؛ ألّن مضمون الرواية ال ديكن  -

 .أن يلّخنو عنوان يتكّون من كلمتّي أو ثالثة، ولتدعيم العنوان الرّئيسّي وتوضيحو وشرحو
من خنائص صناعة العنوان لدى الّروائّي تغّيري عناوين الّروايات باحلذف والزّيادة، وجتلى ذلك يف تغّيري  -

، (دم العذراء)اّليت صدرت يف الّنسخة الفرنسّية بعنوان  (سّيدة ادلقام)العنوان الرّئيسّي كما ىو الّشأن يف رواية 
سّيدة )، كما غرّي العنوان الفرعّي  يف رواية (منحدر الّسيدة ادلتوّحشة)اّليت صدرت بعنوان  (حارسة الّظالل)ورواية 
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؛ ورمبا يعود (مراثي اجلمعة احلزينة)والثّاين حتت عنوان ( مرثّيات اليوم احلزين)اّليت حتمل عنوانّي فرعّيّي األّول  (ادلقام
 .ذلك إىل أّن العنوان األّول مل يدّعم العنوان الرّئيسّي، وقام بتشويش ذىن القارئ

سّيدة )اىتمام الّروائّي بادلكان ووجوده بقّوة يف عناوين رواياتو متمثال يف ادلدينة والبحر، ويتجّسد ذلك يف  -
؛ فالبحر كمكان يكون يف عالقة عدائية يتحّول إىل ربط (ادلقام، حارسة الّظالل، ذاكرة ادلاء وشرفات حبر الشمال

 .العنوان مبحتوى روايات عالقة محيمّية، من خالل ر بط العنوان مبحتوى الّروايات 
الحظنا أّن الّروائّي ال يكتفي يف صناعة عنوانو بالّنياغة الّلغويّة فقط، بل يتعّداه إىل الّنياغة الّرمزيّة  -

األيقونّية بتوظيفو للوحات تشكيلّية على ظهر غالف رواياتو اّليت تدّعم العنوان الرّئيسّي وتعطيو دالالت وإحياءات 
 .تفسرييّة
شّكلت الّلوحات الّتشكيلّية ادلوجودة على الّغالف اخلارجّي للّروايات  عتبة مهّمة؛ وادلتمثّلة يف الّرسومات  -

ادلختلفة اّليت استنطقتها األلوان مبا يرمز إليو كل لون؛ ومن ىنا نكتشف أّن الروائّي واسيّن األعرج يهتّم بالفن 
 .التشكيلي

ويف ختام ىذا البحث نسأل اهلل عّز وجّل أن يتقبّل مّنا خالص األعمال، ويثّبتنا على دينو وطاعتو، وصّلى 
 .اهلل على سيّدنا زلّمد، وعلى آلو وصحبو أمجعّي، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العادلّي
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 :01ملحق رقم 

 :ملخص رواية سيدة المقام

 يف ثالمثائة وأربع 1995تناول الكاتب يف رواية سيدة ادلقام مرثيات اجلمعة احلزينة اليت صدرت عام 
صفحات رلازر وحرائق وجهاالت ، كما صورت عن قرب مشاىد ىدم اجملتمع ادلدين بأيدي أبنائو،طيلة عشرية 

 .2000 إىل 1990كاملة؛من 

كما أّن ىذه الّرواية بعرضها دلرثيات اجلمعة احلزينة ترسم توأما دلأساة تتدحرج فصوذلا على ساحات بلدان 
عربّية أخرى، تعتمد أغلب حوادثها على حقائق عاشها أبناء اجملتمع اجلزائري مثل تكفري اجملتمع ادلدين والتفكري 

ببناء خالفة إسالمّية، والّتخلص من جاىلّية احلكام واحملكومني الراغبني يف القوانني الوضعّية، وتطبيق احلّد الّشرعّي 
 .بالقّوة دون االحتكام للّسلطات والّتمسك مبظاىر الّتدين والّتشدد فيو

، وكانت راقصة بفرقة الباليو (سّيدة ادلقام)تدور فصول ىذه الّرواية حول هناية فتاة جزائريّة تدعى مرًن 
 .الوطين، وىي صديقة الراوي اليت تواجو ىجمات اجملتمع الّشرسة، ونظرة اجملتمع ذلا باستخفاف من جراء مهنتها

تتمّثل األوىل يف إصرارىا على إكمال حفلتها :وتكشف صفحات الّرواية عن قّوة عزمها يف خوض معركتيها
ووسط معارضة حراس النوايا من شباب " أنطوليا"ادلوسيقية يف أدائها دلسرحية شهرزاد حتت رعاية معلمتها الروسية 

ىذا الّتحّدي يقودىا إىل نزيف دماغي بعد إكمال عرضها . احلركات األصولية اليت انتشرت دعواهتم يف البالد
ادلسرحي بسبب حادثة تعرضت ذلا قبل سنوات حينما أصيبت برصاصة طائشة على مستوى الرأس، واستقرت بو 

 .نتيجة مواجهة جرت بني رجال األمن واجلماعات اإلرىابية يف منطقة قريبة من حيها السكين

بطلة الرواية سيدة ادلقام مرًن مل تكن ذلا عالقة هبذين الطرفني األمين واإلرىايب، حيث نصحها األطباء بعد 
احلادث الذي جنت منو بأعجوبة أن ال تبدل أي رلهود بدين، ولكن إصرارىا وعزمها على حتقيق طموحها كلفها 

 .حياهتا
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 :02ملحق رقم 

 :ملخص رواية حارسة الظالل

 ، 1997رواية حارسة الظالل رواية سياسية اجتماعية، تنتقد الوضع اجلزائري من الداخل، صدرت عام 
 .وقد اختريت من بني أفضل مخس روايات صدرت بفرنسا

تدور أحداث ىذه الرواية يف مكان امسو منحدر السيدة ادلتوحشة، ويف ىذا ادلكان تعيش حارسة الظالل، 
، - يف هناية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر–وىي كما يقال امرأة كانت يف العهد الًتكي 

واستمرت ىذه احلكاية تروى يف ذلك ادلنحدر ، وىو مكان ال ديكن الصعود إليو يف اجلزائر العاصمة، وكانت 
توجد يف قمتو امرأة كانت حتب رجال حرموىا منو ؛ألن عائلتها الكبرية ال تريد تزوجيها من طبقة عادية ، فطلب 

يقال أنو )منها صديقها أن هترب معو لكنها رفضت ، وبعد مدة ىربت من البيت ، وألن الرجل مل يعد موجودا 
، فذىبت إىل أعلى ادلنحدر، وأصبح الناس يقولون أن ىناك سيدة متوحشة خيافوهنا ، ومع مرور الزمن (انتحر

 .جترأت امرأة كانت تعاين من العقم وذىبت إليها، فمسحت على وجهها وعلى بطنها فصارت حامال

وبعدىا تغريت العالقة ومسي ادلكان مبنحدر السيدة ادلتوحشة ، وكلمة سيدة تعطي مكانة ومرتبة عليا، 
وصار الناس يزوروهنا حىت توفيت، وكانت ىذه ادلرأة تتبع حركة الظل ، وتقول ما حيدث يف الغيب، ىي بني 

 .احلكيمة والعرافة

 .لكن ىذه ادلرأة كانت تنتظر مثلما تنتظر اجلزائر منقدىا ، فهي تنتظر حامل الشمس اليت تغري ومتحو الظل

كبطل لروايتو، والذي يعمل كمستشار ثقايف بوزارة الثقافة، ىذا (حسيسن)وقد استخدم الروائي شخصية 
البطل الذي يروي بصوتو الرواية بصوت منكسر ، خاصة بعد سقوطو من منصبو، وصار طريدا بًتوا لسانو وذكره 

 .بعد اهتامو ظلما بتخريب الثقافة الوطنية وكذا العمالة للغرب

أما شخصية دون كيشوت فتمثلت يف ذلك الشاب الصحفي الذي قدم إىل اجلزائر بغية تتبع خطوات 
جده األول ميغل سريفانتس ليجمع أثاره ويكتب عنو سرية موثقة ،الذي  قضي من عمره مخس سنوات مسجونا 

 .باجلزائر
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 :03ملحق رقم 

 :ملخص رواية ذاكرة الماء

يف ثالث مائة ومخسني صفحة من احلجم 1995عام "ذاكرة ادلاء زلنة اجلنون العاري"صدرت رواية 
ادلتوسط، وفيها رسم الكاتب فًتة ىامة من تاريخ اجلزائر بعد أربعني سنة من االستقالل،أي أثناء فًتة العشرية 

السوداء،حيث سّلط فيها الضوء على ممارسة اخلطاب السياسي يف اجلزائر بني السلطة وادلعارضة ، كما كشفت 
الستار عن أزمة اجملتمع اجلزائري اليت نتجت عن غياب الوعي والثقافة، وذلك بسبب هتميش ادلثقفني الغيورين 

على وطنهم، وعن اجلنون الذي أصاب العقل اجلزائري ، وعن القوى اليت تسًتت حتت غطاء اإلسالم وأساءت 
إليو، خاصة بعد جناح التيار الديين يف الوصول للحكم يف انتخابات تشريعية يف مطلع التسعينات، وقد أدى ذلك 
إىل اشتعال نريان كادت تقًتب من حرب أىلية ،ويظهر ذلك من خالل صيحات الكاتب واستغاثاتو وتساؤالتو 

 .من موقد النار؟ ملقيا مبسؤولية وقف التدمري وقتل األبرياء،وبناء حياة أفضل للفرد واجملتمع على العقل اجلزائري:

وقد وصفت الرواية الظلمة واليأس باجلزائر على مدار سنتني من الفجيعة واخلوف، وادلوت واحلزن الذي 
عاشو اجملتمع اجلزائري يف ظل اإلرىاب اذلمجي الذي ال يفرق بني الصغري والكبري، وال بني ادلرأة والرجل وأتى على 

 .األخضر واليابس

وقد حتدث الروائي عن أستاذ جامعي قرر البقاء داخل نريان الوطن وقّيامات حرب اجلزائر اليت أشعل 
جحيمها أولئك القتلة ادلتعطشني للدماء، بعد أن ترك زوجتو وابنو يف باريس، حيث نقل لنا معاناة اإلنسان 

اجلزائري الذي يعيش مفتقرا لألمان، مدجج حبب وطن مل يوفر لو ىذا األمان، وسجينا بني حريتو وحريتو وزلاصرا 
 .من طرف عناصر اجلماعات اإلرىابية

إن ادلطلع على سرية األديب يالحظ انو قد وظف فيها الكثري من التفاصيل واألحداث اليت عاشها الروائي 
يف طفولتو، عرب فيها عن دىشتو وعدم استيعابو دلظاىر الظلم والقتل، حيث كان حيلم بشيء واحد صغري وىو 

 .بالنسبة إليو كبري وىو أن يكمل كتابة ىذه الرواية  قبل ان تسرقو رصاصة طائشة نكاية يف القتلة
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 :04ملحق رقم 

 :ملخص رواية شرفات بحر الشمال

، 2001صدرت رواية شرفات حبر الشمال للروائي اجلزائري واسيين األعرج بدار اآلداب ببريوت عام 
 . يف ثالمثائة وتسعة عشرة صفحة2008وأعيد نشرىا بدار ورد عام 

ينقل لنا الروائي يف ىذه الرواية صور عامل من ادلوت اجملنون، اخلوف وإبادة الفكر والفن بتصميم غريب يثري 
أي منهما يف اإلطار األساسي؟ لكن الظلم حيل : القشعريرة؛ إذ يبدو العمل إىل قضيتني اثنتني تطرحان تساؤال

 .جامعا مشًتكا بينهما

األول يتمثل يف عامل ادلوت والقتل الذي شهدتو اجلزائر يف ظل العشرية السوداء؛ : تصور الرواية عادلني
حيث يصف فيو ادلفجع الالمعقول، ادلرارة واخليبة عندما يسرد بصورة حية مؤثرة حالة الشعور باالختناق من جراء 

 .الكوابيس وعبث القتال، وعدم القدرة على تصديق ما جيري

ويتمثل العامل الثاين يف العامل احلي يف مشاعره وتصوراتو وجتاربو حيس فيو البطل بوطنو، ويشعر أن جروحو 
 .قد تصبح أشد أدلا عندما جيد نفسو وقد ذحبو وطنو، بينما يعامل يف بلد غريب بتقدير وزلبة

، ىذا األخري الذي يصعب عليو مغادرة "ياسني"ويواصل الكاتب سرد أحداث روايتو من خالل البطل 
ىروبا من اإلبادة اليت راح ضحيتها العشرات .وطنو اجلزائر كما فعل ألوف من رجال الفكر واألدب والعلم والفن

 .من األبرياء؛ لكنو حينما خييم ادلوت على شوارع ادلدينة وأزقتها ال جيد غري السكوت

ويتساءل البطل حول مصري وطننا  الذي  يعاين ويالت ادلوت والرماد، يف إشارة إىل مقربة ادلًتوكني ادلنسيني 
يف أمسًتدام، ىذه ادلدينة اليت تعترب ملجأ للعديد من أبناء اجلزائر وأبناء العرب ادلشردين، الذين ماتوا يف أرض بعيد 

 .ويف صمت الغربة

ومن خالل تتبع أحداث الرواية نالحظ أن الروائي غلبت عليو أجواء احلزن واليأس والقرف، ىذه األجواء 
اليت ومست كل بيت جزائري يف مرحلة األزمة، وىذا ما يدل على أن الروائي عايش ىذه ادلرحلة وعاىن منها وحاول 

 .أن يعرب عنها بطريقة فنية، لينقلها إىل األجيال ويدون جزء من تاريخ اجلزائر ادلرير
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 :ملخص

       عاجلت دراستنا سيميائية العنونة عند واسيين األعرج، وذلك باختيار مناذج من رواياتو اليت 
رواية سيدة املقام، رواية حارسة  )تناولت موضوع العشرية السوداء باجلزائر يف فرتة التسعينات 

مستخدمني يف ذلك املنهج السيميائي، . (الظالل، رواية ذاكرة املاء ورواية شرفات حبر الشمال
حماولني يف ضوئو استنطاق عناوين الروايات باعتبار أن السيميائية هتتم بالعنوان، نظرا ملسامهتو يف 

 .كشف مفاتيح النص

العنوان ومكانتو :      وقد تُ ُنوِولت ىذه الدراسة يف مقّدمة وفصلني دراسيني، ومسنا الفصل األول ب
يف الدراسات السيميائية، وىو فصل نظري درسنا فيو مصطلح العنوان لغة واصطالحا، أمهيتو، وظائفو 

قراءة )العنوان يف روايات واسيين األعرج : أما الفصل الثاين فكان ومسو. ومكانتو يف التحليل السيميائي
؛ تناولنا فيو حياة الكاتب، أعمالو، خصائص أسلوبو وأىم املواضيع اليت عاجلها يف نتاجو (سيميائية

مثّ ختمنا البحث بأىّم النتائج . مث انتقلنا إىل املقاربة التطبيقية للعناوين الروايات املذكورة سابقا. األديب
ل إليها  .اليت تُ ُوصِّ

 :الكلمات المفتاحية

 .(اللون واللوحة التشكيلية)العنوان، وظائف العنوان، داللة العنوان، داللة الغالف 


