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 ٣٣٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 انا  ا اق " اا  "ةز ا ًذأ 

ا ا ا   

 :  

اء و المرسلین بسم هللا و الحمد � و الصالة و السالم على أشرف األنبی

  ..سیدنا محمد و على آلھ و صحبھ أجمعین

سیمیائیة العنوان في المجموعة (     یقدم ھذا البحث المعنون بـ

 مجموعة قصصیة )ًلـزھرة الصالح أنموذجا" اختراق سر"القصصیة 

  .مكونة من أربع عشرة قصة مرتبطة بعضھا ببعض في داللتھا العمیقة

لنظر التي یلتقط في أن العنوان یعد زاویة ا     فتعود أھمیة ھذا البحث 

وبعبارة أدق یكون . منھا القاص ذروة العالقات التي تتألف منھا القصة

ًالعنوان في القصة ضمن مجموعة القیم واألفكار التي تحكم عمال أدبیا  ً

 ھذه األفكار والقیم إذ ،ًمعینا والكیفیة التي یضمن بھا الكاتب عملھ األدبي

 ،في النص بصورة مباشرة وإنما تتغلغل في النسیج العام لھإنھا ال ترد 

  ).١(وتعلن عن نفسھا بصورة غیر مباشرة وبوسائل فنیة مختلفة

 القصصیة ألنھا لم تتناول      وقد وقع االختیار على ھذه المجموعة

ِوما وجد علیھ من رموز عمیقة ، كما شد انتباھي غالف الكتاب ، ًمسبقا  ُ

                                                           

  .wiki/org.wikipedia.ar://http     الحرة الموسوعة ویكیبدیا) ١(

 



        
  
 

 

 
 

 

 
 
  
  
 

 ٣٤٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 انا  ا اق " اا  "ةز ا ًذأ 

ًفحاولت تفكیك الرموز الداللیة للعناوین بوصفھا مفسرا خارجیا ، ًداللیا  ً

  .لما ھو داخل النص

،      ویھدف ھذا البحث إلى دراسة عناوین ھذه المجموعة القصصیة 

 كما یھدف إلى الكشف عن . النص وعالمة في واجھتھفالعنوان ھو سقف

  .عالقة عنوان المجموعة ببقیة عناوینھا

ً     ویھتم البحث بدراسة البنیة التركیبیة للعنوان وصوال إل�ى داللتھ�ا ف�ي 

 .النصوص

  :     فتشكل البحث من مبحثین رئیسین 

ستوى دراسة نظریة عن العن�اوین ف�ي الم�ستوى التركیب�ي والم�:  أولھما 

 .الداللي

دراس���ة تطبیقی���ة للم���ستوى التركیب���ي والم���ستوى ال���داللي ف���ي : ثانیھم���ا 

 ". اختراق سر"المجموعة القصصیة 

     وقد تناول العدید من الدارس�ین عن�اوین الق�صص ودرس�وھا دراس�ات 

  :مختلفة على صعید المستوى التركیبي والداللي منھم 

قراءة في التركیب  ثریا النص في حكایات الموصل الشعبیة  -١

 . بتول حمدي البستاني.والداللة د



        
  
 

 

 
 

 

 
 
  
  
 

 ٣٤١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 انا  ا اق " اا  "ةز ا ًذأ 

لیل " ألحمد شاملو و" شب كیر "  سیمیائیة العنوان في قصیدتي -٢

 فاطمة بخیت .لمحمود درویش دراسة مقارنة" یفیض من الجسد 

 .كبرى روشن فكر، ناصر نیكوبخت ، سعید برزك بیدكلي ، 

 لعلي أحمد )یائیةدراسة سیم( العنوان في قصص وجدان الخشاب  -٣

 .محمد العبیدي

 مفتاح لمعنى النص سیمیائیة العنوان في قصص محمود شقیر  -٤

  .لزیاد أبو لبن

  :     ویجیب ھذا البحث عن عدة تساؤالت یمكن أن تتمثل في  

  ماذا نعني بالمستوى التركیبي و المستوى والداللي ؟                             : ١  س

 ة التركیبیة الداللیة لعناوین المجموعة القصصیة ؟ما البنی: ٢  س

  ما عالقة عنوان المجموعة القصصیة بعناوین المجموعة كلھا ؟ : ٣  س

إذ یق�وم عل�ى ،        ویرتكز ھذا البح�ث عل�ى الم�نھج الوص�في التحلیل�ي 

أس��اس تحدی��د خ��صائص الظ��اھرة ووص��ف طبیعتھ��ا ونوعی��ة العالق��ة ب��ین 

اھاتھا وما إلى ذلك من جوانب تتعل�ق ح�ول س�یر متغیراتھا وأسبابھا واتج

  .أغوار مشكلة أو ظاھرة معینة والتعرف على حقیقتھا في أرض الواقع

  



        
  
 

 

 
 

 

 
 
  
  
 

 ٣٤٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 انا  ا اق " اا  "ةز ا ًذأ 

  ا اول

 و ى اوا ى اا  م درا

ا ا 

 " اقا"  

ذل���ك باعتب���اره  و،       لق���د أول���ت ال���سیمیوطیقا أھمی���ة كب���رى للعن���وان

ًمصطلحا إجرائیا ناجح�ا ف�ي مقارب�ة ال�نص األدب�ي ً ً و نظ�را لكون�ھ مفتاح�ا ،ً ً

 وذل�ك بغی�ة ، یتسلح بھ المحلل للولوج إل�ى أغ�وار ال�نص العمیق�ة،ًأساسیا

 ی��ستطیع العن��وان أن یق��وم بتفكی��ك ال��نص ، وبالت��الي.اس��تنطاقھا و تأویلھ��ا

 وأن ،اللی���ة و الرمزی���ة وذل���ك عب���ر اس���تكناه بنیات���ھ الد،م��ن أج���ل تركیب���ھ

 ً- إذا- ف�العنوان. ما أشكل من ال�نص و غم�ض، في بدایة األمر،یضيء لنا

 و یق���یس ب���ھ ،ھ���و مفت���اح تقن���ي یج���س ب���ھ ال���سیمیولوجي ن���بض ال���نص

 وذل�ك عل�ى ، ویستكشف ترسباتھ البنیویة وتضاری�سھ التركیبی�ة،تجاعیده

 ).١(الداللي و الرمزي: المستویین

                                                           

 ،  والعنون�������������ة وطیقاال�������������سیم  .جمی�������������ل ، حم�������������داوي) ١(

-٢٠١٠-٠٦-١١-١٤-١٢/info.arabrenewal.www://http

htmswl.ینایر ٢٧ الخمیس ٤٦. 



        
  
 

 

 
 

 

 
 
  
  
 

 ٣٤٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 انا  ا اق " اا  "ةز ا ًذأ 

ً     من ھذا المنطلق ندخل إلى العن�وان بوص�فھ ن�صا لغوی�ا   یخ�ضع لك�ل ،ً

<<  وعلی�ھ ف�إن لغ�ة العن�وان ،یة النحویة للغ�ة اإلمكانات التي تتیحھا البن

 وبالتالي فإن إمكانیات التركیب التي ،غیر مشروطة تركیبیا بشرط مسبق 

 فیكون كلم�ة ،تقدمھا اللغة كافة قابلة لتشكیل العنوان دون أیة محظورات 

ومركب��ا وص��فیا كم��ا یك��ون جمل��ة فعلی��ة أو جمل��ة اس��میة وأی��ضا ق��د یك��ون 

  .)١(>>أكثر من جملة 

       وسأقف في ھ�ذا المبح�ث عل�ى دراس�ة العن�وان م�ن خ�الل الم�ستوى 

 .التركیبي والمستوى الداللي

  :المستوى التركیبي 

  .جملة اسمیة وجملة فعلیة: فصحى نوعان  إن الجملة في العربیة ال     

ب�ال ، فالجملة االسمیة موضوعة لإلخبار بثبوت المسند للم�سند إلی�ھ       

 وإذا ك�ان خبرھ�ا اس�ما فق�د یق�صد ب�ھ ال�دوام .داللة على تجدد أو استمرار

ً وإذا ك�ان خبرھ�ا م�ضارعا فق�د یفی�د .واالس�تمرار الثب�وتي بمعون�ة الق�رئن

ًاستمرارا تجددیا إ  فلیس كل جملة اسمیة مفیدة .ذا لم یوجد داع إلى الدوامً

  .للدوام

                                                           

 ، األدب�ي االتصال وسیموطیقیا العنوان. فكري محمد ، الجزار : انظر) (١

 .٣٩ص ١٩٩٨) القاھرة ، للكتاب العامة المصریة الھیئة(



        
  
 

 

 
 

 

 
 
  
  
 

 ٣٤٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 انا  ا اق " اا  "ةز ا ًذأ 

 والجملة الفعلیة موضوعة لبیان عالقة اإلسناد مع داللة زمنی�ة عل�ى      

 وی��شیر إل��ى تج��دد س��ابق أو .ح��دث ف��ي الماض��ي أو الحاض��ر أو الم��ستقبل

  .كما تشیر إلى استمرار دون تجدد ، )في الماضي والحال(حاضر 

 المعروف أن العربیة الفصحى تعتمد على قرینة اإلعراب    ومن     

 ولذلك لم تعتمد على تحدید مواقع الكلمات .لبیان وظیفة الكلمة في الجملة

  .كما ھو الحال في اللغات الھندیة األوربیة

   ویرى براجشتراس أن الجملة االسمیة المحضة من أقدم تركیبات      

في حین ،  حافظت على ھذه الجملة  غیر أنھا اللغات السامیة.اللغات

 فالجملة االسمیة كثیرة االستعمال في اللغات .تخلت عنھا سائر اللغات

 إذن .السامیة كلھا دون االحتیاج إلى الفعل الرابط بین جزأي ھذه الجملة

بل تتعلق ، ًفالمسألة لیست تخص نمطا قلیل االستعمال أو طارئ الوجود 

  .تي اطرد استعمالھا عبر العصوربنوع قدیم متأصل من الجمل ال

         

إن أھم المحاور التي طرقتھا الدراسات الداللیة  :  المستوى الداللي

 : الحدیثة ھو

، والحقوق الداللیة ، ویتضمن دراسة المعنى  ، محور الداللة  -١

  .وأنواع المعنى وتحلیلھ، والسیاق 



        
  
 

 

 
 

 

 
 
  
  
 

 ٣٤٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 انا  ا اق " اا  "ةز ا ًذأ 

تراك واألضداد ویتضمن الترادف واالش، محور العالقات الداللیة  -٢

كما یتضمن بنى األلفاظ ، والفروق وتدرج الداللة ومساحتھا 

 .واالقتراض ونحو ذلك من مسائل وحركیة الثروة اللفظیة

ویتضمن أسباب التغیر الداخلیة والخارجیة ، محور التغیر الداللي  -٣

إضافة إلى بحث المجاز ،ومجاالتھ ، وسبل التغیر وأشكالھ ، 

  . اتصال وثیق بالمعنى وتبدالتھواالستعارة مما لھ

وعند تناول أھم ما یتصل بالمعنى تظھر عدة جوانب منھا طبیعة        

  .والتحلیل التجزیئي للمعنى، والحقول الداللیة ، ومسائل السیاق ، الداللة 

ًفأصحاب نظریة السیاق مثال درسوا معنى الكلمة متجاوزین أصل        

إذ اھتموا بالدور الذي تؤدیھ ، الدال والمدلول الداللة وطبیعة العالقة بین 

  .الكلمات في السیاق والطریقة التي تستعمل بھا

وعلى ذلك عرفوا المعنى بأنھ حصیلة استعمال الكلمة في اللغة من حیث 

  .وضعھا في سیاقات مختلفة

 : ویقسم السیاق إلى أربعة أقسام ھي

  .السیاق اللغوي -١

  .السیاق العاطفي -٢

 .الموقفسیاق  -٣

  .السیاق الثقافي -٤



        
  
 

 

 
 

 

 
 
  
  
 

 ٣٤٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 انا  ا اق " اا  "ةز ا ًذأ 

أما نظریة الحقول الداللیة تعرف بأنھا مجموعة من الكلمات التي          

  .ترتبط دالاللتھا ضمن مفھوم محدد

    وینطلق أصحاب التحلیل التجزیئي للمعنى من نظریة ترى أن      

معنى الكلمة ھو مجموعة من العناصر التكوینیة أو النویات المعنویة أو 

  .المكونات الداللیة

وبالنظر للعالقات الداللیة یتبین لنا مصطلح حدیث یدل على        

العالقات بین الكلمات من نواح متعددة كالترادف واالشتراك والتضاد 

  .)١(ونحو ذلك

                                                           

 دم���شق ، الفك���ر دار( ، الل���سانیات مب���ادئ، . أحم���د ، ق���دور : انظ���ر) (١

 ، ٣٥٥ ، ٣٥٤ ، ٣٥٣ ، ٣٤٣ ، ٢٧٧ ، ٢٧٣ ، ٢٧٢ص، ) ٢٠٠٨

٣٦٩ ، ٣٦٢. 



        
  
 

 

 
 

 

 
 
  
  
 

 ٣٤٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 انا  ا اق " اا  "ةز ا ًذأ 

 ما ا:  

 و  ى اوا ى ا  درا

 ا ا" اقا".  

وتفحصھ ینكشف لنا " اختراق سر "       بالنظر لعنوان المجموعة 

عد  سقف النص الذي تتناسل منھ فھو ی، طبیعة عناوین المجموعة كاملة 

  .جمل النص

      إذ تكونت المجموعة القصصیة من أربع عشرة قصة ھیمنت علیھا 

  :االسمیة وھي 

 .!ُ خطى ممتدة  -١

 .! على عتبة الفقد  -٢

 .! انتفاضة حطام  -٣

 .! اختراق سر  -٤

 .! مالذ عابر -٥

 .! السكر المر  -٦

 .! مالمح ضائعة  -٧

 .!عجز الدامیة  شظایا ال -٨

 .! مفترق طریق  -٩



        
  
 

 

 
 

 

 
 
  
  
 

 ٣٤٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 انا  ا اق " اا  "ةز ا ًذأ 

 .نور منبعث -١٠

 .خذالن -١١

 .!ّقتام  -١٢

 .!سطو  -١٣

  .خلف الحیاة -١٤

واالستمرار على حالة سكون وعدم ،       واالسمیة تدل على الثبوت 

إذ إن ،  كما نرى ذلك في الوھلة األولى لعناوین ھذه المجموعة .تغیر

غموض المصاحب للیأس الذي یكمن االسم أشار إلى حالة ثابتة من ال

  .بداخل الكاتبة

  

     وعمدت القاصة في عناوین القصص إلى حذف المبتدأ والدخول 

فترى أن ظھور ، الشدیدة بالخبر مباشرة على الخبر وھذا لعنایتھا 

وانصب اھتمامھا بالخبر وما یأتي بعده من ، المبتدأ ال فائدة منھ فحذفتھ 

  .صفة أو مضاف إلیھ

، " ضوضاء " فنجد أن كل قصة من القصص السابقة بدأت بكلمة      

 فالكلمة تدل على قوة .ٍھذه الكلمة التي تعتبر مدخل غامض لكل منھا

وھي إشارة إلى ، الضجیج واالضطراب الداخلي الذي تشعر بھ القاصة 

 قد تكون ال ترغب الرحیل أو ال تطیق الحنین .أشیاء عدیدة ال ترغبھا



        
  
 

 

 
 

 

 
 
  
  
 

 ٣٤٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 انا  ا اق " اا  "ةز ا ًذأ 

أن ھذه الكلمة إنما ھي اختصار لما تعانیھ القاصة من أمر أو ، للمجھول 

  .ما سیطر على مشاعرھا المضطربة في كل القصص

     كما نالحظ أن أغلب القصص انتھت بعالمة التعجب وعادة ما یأتي 

  .أو استنكار أمر ما، التعجب بعد مواقف االنفعال المؤثرة 

  

   :)ُخطى ممتدة(ففي القصة األولى 

ًمركبا وصفیا      نجد   فقد اھتمت الكاتبة ).ھي خطى ممتدة(: تقدیره ، ً

) ُخطى(أكثر من اھتمامھا بظھور المبتدأ فذكرت كلمة ، بالخبر وصفتھ 

ولكن لم تلبث إال أن ،  وكأنھا أرادت الوصول لشيء معین .مباشرة

فوصفتھا بممتدة أي ، تفاجأت بطول تلك الخطى وعدم وصولھا لمرادھا 

 ووضعت عالمة التعجب مندھشة بما لقیتھ من طول .اال نھایة لھ

  .المسافة

ً     وقد یكون العنوان مركبا اسمیا ی ) ممتدة + ()خطى(تكون من مبتدأ ً

ألن الخبر ،  فتكون الجملة االسمیة ھنا تثبت الوصف للموصوف .الخبر

 فنقول إن ثبوت االمتداد یكون للخطى من غیر النظر .في الحقیقة وصف

  .فتدل على معنى من غیر اختصاص بزمان، وث أو االستمرار إلى الحد

  



        
  
 

 

 
 

 

 
 
  
  
 

 ٣٥٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 انا  ا اق " اا  "ةز ا ًذأ 

   : )على عتبة الفقد(وفي القصة الثانیة  

على (:  وقع خبر مقدم لمبتدأ محذوف تقدیره .     ھنا مركب إضافي

 ومیزة الجار والمجرور عادة الكسر الذي )عتبة الفقد مستقر أو موجود

كیز على الخبر أكثر من المبتدأ ألنھ  فكان التر.ًیتالءم ھنا مع الفقد داللیا

فھي وأن وصلت للعتبة التي ستجعلھا ، یترجم الحالة الشعوریة للكاتبة 

إال أنھا تفاجأت عند خروجھا بفقد شيء تریده ، خارج حالتھا الداخلیة 

  .فوضعت عالمة التعجب داللة على ذلك

 مضاف إلیھ ومبتدأ محذوف+ مضاف +    فنالحظ ھنا جار و مجرور 

  .ھذا التداخل بین المركبات إنما ھو انعكاس لما ھو بداخل الكاتبة

  

   : )انتفاضة حطام(: وفي القصة الرابعة 

،  تركب من صورتین متناقضتین .یفید التخصیص،        مركب إضافي 

بینما االنتفاضة لشيء فیھ ، فالحطام لشيء ال طائل منھ تحطم وانتھى 

كما تفاجأت ، الكاتبة للعودة إلى الحیاة  وھنا قد ترمز.روح أو بقیة روح

  .بتلك العودة بعد الحطام فوضعت في نھایة العنوان عالمة تعجب



        
  
 

 

 
 

 

 
 
  
  
 

 ٣٥١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 انا  ا اق " اا  "ةز ا ًذأ 

     وكلمة انتفاضة نجد فیھا داللة قویة للعودة للحیاة ألنھا مصدر 

 فلم تقل انتفض حطام أو ینتفض وھذا لقوة .والمصدر أقوى من الفعل

  .التعبیر بالمصدر

  

   :)اختراق سر(ة وفي القصة الرابع

فالمضاف ،       وھو عنوان المجموعة القصصیة والتركیب فیھا إضافي 

إذ ال یتخصص الشيء أو یتعرف ، یتخصص بالمضاف إلیھ أو یتعرف بھ 

وقد حذفت الكاتبة المبتدأ لعنایتھا الشدیدة بالخبر ثم أضافتھ ، ) ١(بنفسھ  

  .إلفادة التخصیص) سر(لكلمة 

) افتعل(من الفعل اخترق أي ) افتعال( على وزن )اختراق(     فكلمة 

 واألقرب ھنا .أو تفید المشاركة، وھذه الصیغة إما أن تفید المطاوعة 

 كان لشيء مخفي یحتاج إلى جھد داللة المشاركة إذ إن االختراق

  .ومشاركة في إخراجھ

 .وجاء صوت الراء وھو صوت متكرر،       ثم نرى الخاء صوت قوي 

وكأن الصرخات التي كانت تأبى خروج ھذا السر قد تكررت وساعدھا 

، فاالختراق عادة یكون لشيء یصعب الوصول إلیھ ، بذلك المد باأللف 

                                                           

 اب��ن ألفی��ة عل��ى عقی��ل اب��ن ش��رح. ال��دین محی��ي محم��د  ، الحمی��د عب��د) (١

 .٤٩ص ، ٢ج، ) بیروت ، العربي التراث إحیاء  دار( ، مالك



        
  
 

 

 
 

 

 
 
  
  
 

 ٣٥٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 انا  ا اق " اا  "ةز ا ًذأ 

األصوات بحرف القاف وھو صوت قوي إال أن سرعان ما ارتطمت ھذه 

  .ساعد على الوصول للمقصود

فیھا صوت السین الذي یتناسب ھمسھ مع ) سر(      ثم جاءت كلمة 

 ووجدت عالمة تعجب في نھایة العنوان وكأنھا .داللة السر والخفاء

  .استعظمت وتعجبت من فعل االختراق لذلك السر

 وجدت صندوق متھالك فیھ        وذكرت الكاتبة في قصتھا ھذه أنھا

ُمن ضمنھا تلك القنینة التي وجدت صورتھا على غالف ، أشیاء مبھمة 

وتخرج منھا ، المجموعة القصصیة فظھرت ھذه الزجاجة مكسورة 

 فعند قراءة الغالف قراءة بصریة تتبین من خاللھا ھویة عناوین .وردة

العنوان كتابة كما أن استحواذ اللون الداكن وكتابة ، المجموعة كاملة 

  .غیر واضحة على الغالف أعطى إشارة الغموض على بقیة العناوین

       فھذا إنما یترجم المشاعر المزدحمة داخل الكاتبة وفوضى ما تشعر 

ً كما قد یرمز خروج الوردة من القنینة لألمل الذي كان مكبوتا داخلھا .بھ

، ھا بالقنینة فرمزت لنفس، أو إلى ذیوع ذلك السر الذي بداخلھا ، 

 و قد یكون .والصندوق المتھالك للظروف القدیمة التي ما زالت تعایشھا

  .ھذا ھو السبب الختیار الكاتبة ھذا العنوان لمجموعتھا القصصیة

      وھناك بعض الدالالت التي استخدمتھا الكاتبة في ھذه القصة تدل 

  :ًعلى قدم ذلك السر فتقول مثال 



        
  
 

 

 
 

 

 
 
  
  
 

 ٣٥٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 انا  ا اق " اا  "ةز ا ًذأ 

والزمن تكفل ، ذكرى ، ورقة صفراء ، متھالك صندوق ، رائحة عتیقة (

  . وغیرھا)...،ًرمادا ، بتفتیتھا 

  

   : )مالذ عابر(والقصة الخامسة 

 كأن فیھ ھروب لشيء )مالذ( والمد في كلمة .     التركیب ھنا إضافي

أو مكان استقرار ، أو ھدف معین وقد یكون البحث عن ملجأ آمن ، معین 

  .لبحث عن مأوى في یوم غزیر المطرلتلك الشخصیة التي تتجول ل

وھو یدل على الثبوت أو  ، )عابر(      ثم تضیف الكاتبة اسم الفاعل 

  ).١(الدوام أو االستمرار في األزمنة المختلفة 

     فیبدو لي أن الكاتبة تجعل البحث عن ھذا المأوى شيء مستمر 

لالنتقال )  عابر(كما رمزت صفة العبور في كلمة . وثابت مدى األزمنة

  .من مكان إلى مكان كما ھو الحال لشخصیة القصة

  

  

                                                           

  العرب�ي الت�راث مجل�ة( ، والقی�اس النح�اة. ال�دین صالح ، الزعبالوي) (١

 القعدة ذي ، م١٩٨٨ " یولیو "تموز_الثامنة السنة _٣٢  العدد دمشق، 

 .٢٤٩ ص ، ١مج، ) ١٤٠٨



        
  
 

 

 
 

 

 
 
  
  
 

 ٣٥٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 انا  ا اق " اا  "ةز ا ًذأ 

   : )السكر المر(القصة السادسة 

فالسكر وإن ، والكاتبة جمعت بین متناقضین ، في      ھنا التركیب وص

  .ًكان مذاقھ حلوا إال أنھا لم تتذوق حالوتھ فوصفتھ بالمر

     فیبدو لي أن الكاتبة تعني بالسكر استعادة ذلك المسن تلك الذكریات 

ألنھا لم تزید تلك االستعادة إال نسبة ، ًبینما وصفت السكر مرا  ، الجمیلة 

   .سن مما جعلتھ یصارع الوحدة و مرارة الرحیلالسكر في جسد الم

  

   :)مالمح ضائعة(القصة السابعة 

والعالقة بین الصفة والموصوف تعمل على إزالة ،      التركیب وصفي 

 و مالمح .)١(اإلبھام عن الموصوف ببیان معنى فیھ ال ببیان حقیقتھ 

وھي كلمة تشیر على بدایة ، خبر لمبتدأ محذوف حذفتھ لعنایتھا بالخبر 

، ) ضائعة(لكن الكاتبة وصفتھا بأنھا ، ظھور المقصود في القصة 

فتجمع ھنا ، ء والتعبیر بھذا الوصف دل على التشتت والبعثرة واالختفا

ًبین متناقضین أیضا مما زاد المعنى عمقا ً.  

                                                           

 ، العربی�ة الجملة تركیب في والربط االرتباط نظام. مصطفى ،  حمیدة) (١

 لبن����ان مكتب����ة ، لونجم����ان ، للن����شر العالمی����ة الم����صریة ال����شبكة(١ط

 .١٦٣ص،)١٩٩٧،



        
  
 

 

 
 

 

 
 
  
  
 

 ٣٥٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 انا  ا اق " اا  "ةز ا ًذأ 

  

   :)شظایا العجز الدامیة(القصة الثامنة 

 فكلمة شظایا .تركیب وصفي+      ھنا عندي تركیبان تركیب إضافي  

، والعجز مضاف إلیھ ، ًإما أن تكون خبرا  لمبتدأ محذوف وھو مضاف 

  ).موجودة(ف تقدیره  أو ھي مبتدأ لخبر محذو.والدامیة صفة لھا

    فكلمة شظایا ربما جعلتھا الكاتبة للدموع التي تخرج من شخصیة 

فعدم ، ًإذ أنھا تسقط دموعا كالشظایا من عینیھا التي ال تبصر، القصة 

الرؤیة قد یكون ھو العجز المقصود بالعنوان ثم من بعد إضافة الشظایا 

التي دمیت ولم : الشجاج والدامیة ھي ، وألحقتھا بصفة الدامیة ، للعجز 

  .)١(یسل بعد منھا دم

  

    وھنا یبدو لي أن التركیب الذي جاء باإلضافة ثم الوصف إنما یدل 

و دامیة على مدى شدة األلم التي وصلت إلیھ القاصة إذ شظایا و عجز 

 وھذا من شدة األلم .دالالت على آثار جراح جسدیة أكثر منھا نفسیة

  .الداخلي عبرت القاصة بأنھا وصلت بحالتھا لأللم الخارجي

                                                           

 ، الح�دیث دار( ، الع�رب ل�سان. عل�ي ب�ن مكرم بن محمد، منظور ابن) (١

 . ٤٢٠ ص ، ٣ مج)  ١٤٢٣ القاھرة



        
  
 

 

 
 

 

 
 
  
  
 

 ٣٥٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 انا  ا اق " اا  "ةز ا ًذأ 

   :)مفترق طریق(القصة التاسعة 

 فھي تشیر بكلمة .واإلضافة أفادت التخصیص،       ھنا مركب إضافي 

ریق وھو عادة ما  وخصصت ھذه اإلضافة للط. إلى الحیرة)مفترق(

بینما كلمة مفترق جعلت في المعنى إیحاء للذھاب ، یوصلنا إلى مرادنا 

  .إلى شيء مجھول

  

   :)نور منبعث(القصة العاشرة 

،      قد یكون ھذا العنوان ھو اإلشراقة الوحیدة للمجموعة القصصیة 

وھو اسم فاعل من انبعث أي أندفع ، فكلمة منبعث جاءت صفة للنور 

  . وھذا قد یكون ما تتأمل إلیھ الكاتبة أو ما تریده.نتشربقوة وا

  

وكأنھا ،      كما ھو العنوان األول الذي لم تجعل الكاتبة في نھایتھ تعجب

 وقد جعلتھ ھو .كانت تنتظر ھذا النور فلم تستغرب وتستعظم ظھوره

اإلجابة التي طالما كان یبحث عنھا شخصیة القصة فوجدھا كالنور 

  . أضاء بقیة حیاتھالمنبعث الذي

  



        
  
 

 

 
 

 

 
 
  
  
 

 ٣٥٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 انا  ا اق " اا  "ةز ا ًذأ 

   : )خذالن(القصة الحادیة عشر 

     ھي أطول القصص في المجموعة وعبرت الكاتبة عنھا بلفظ واحد 

  ).خذالن(ھو المصدر 

 من خالل فكرة ،     وفي ظل تناول الجرجاني لوظیفة المصدر في الجملة

أن المصادر أسماء معلقة على : (( التي نص علیھا بقولھ ،)التعلیق(

  . فإذن الخذالن ھنا صدمة من اآلخر وتحطیم وخیبة أمل.)١) ()یاءأش

فإذن المصدر أقوى من الفعل ، ) ٢()أن المصدر أصل للفعل(     وكذلك 

، ِفلھذا عنونت الكاتبة بخذالن ، في داللتھ فھو یحمل كل المعاني القویة 

ھتمامھا بالحدث دون شيء آخر سواء كان الزمن أو الفعل أو الفاعل ال

 وقد یكون .جاءت بھ مباشرة من غیر مبتدأ لعنایتھا الشدیدة بالحدث

  .)مستقر(مبتدأ لخبر محذوف تقدیر 

ُ إذ تنتقى .      فقد حدد ھنا السیاق العاطفي درجة االنفعال عند القاصة

 مثال على .ویة حین الحدیث عن أمر ماالكلمات ذات الشحنة التعبیریة الق

                                                           

. د: تحقی��ق ، االی��ضاح ش��رح ف��ي المقت��صد. الق��اھر عب��د ، الجرج��اني) (١

 الرش��ید دار االردن، - عم��ان الوطنی��ة، المطبع��ة (المرج��ان، بح��ر ك��اظم

 .٥٥٤ص،٥٥٣ص، ) م ١٩٨٢ للنشر،

 أحم�د : تحقی�ق ،التكمل�ة ش�رح ف�ي المقت�صد. الق�اھر عب�د ، نيالجرجا) ٢(

 س�عود ب�ن محم�د اإلمام جامعة الوطنیة فھد الملك مكتبة (الدویش عبدهللا

 .١٠٥٨ ص ، ١ج ) ٢٠٠٧ ١٤٢٨ اإلسالمیة



        
  
 

 

 
 

 

 
 
  
  
 

 ٣٥٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 انا  ا اق " اا  "ةز ا ًذأ 

ذلك أن المتكلم الذي یكون في حالة من الشعور الجامح یغلو في استعمال 

 .فتكون محملة بما یعتریھ من اندفاع، كلمات قد ال یقصد معناھا الحقیقي 

   .)١(فال یعدو ذلك عن كونھ مبالغة في التعبیر عن حالتھ العاطفیة 

   :)قتام(القصة الثانیة عشر 

قد تكون مبتدأ ). ٢(والقتمة سواد لیس بالشدید،      القتام یعني الغبار 

 .)ھنا: (أو خبر لمبتدأ محذوف تقدیره )موجود(:لخبر محذوف تقدیره

لدى فھذه الكلمة من خالل داللتھا نستشف وجود ترسبات داخلیة قدیمة 

 وداللة الغبار عبرت عنھ في القصة بالغبار الذي كان یعلو لوحة .القاصة

 فیبدو لي بأن ھذه اللفظة قتام .وعجز عن رؤیتھا صاحبھا، فأخفاھا 

 قد تقصد فیھ السر .انعكاس لما ھو داخل الكاتبة من غموض قدیم تعانیھ

  .ًالذي طالما كان مخفیا قبل اختراقھ وإظھاره

  

   :)سطو(عشر القصة الثالثة 

 والمصدر یعني الحدث فركزت فیھ ."سطا "      سطو مصدر من 

ًفلم تحتاج أیضا لتخصیص أو ، القاصة أكثر من تركیزھا على شيء آخر 

                                                           

 .٣٥٧ص، اللسانیات مبادئ : انظر) ١(

 .٢٤٥ص ، ٧مج ،  العرب لسان) (٢



        
  
 

 

 
 

 

 
 
  
  
 

 ٣٥٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 انا  ا اق " اا  "ةز ا ًذأ 

     . فحذفت المبتدأ ألنھا ال ترى منھ فائدة.إضافة أو حتى مبتدأ یمھد لھا

   .آخروالسطو ھي عملیة اغتصاب حقوق الغیر سواء بالسالح أو بشيء 

، السجان ، ركلوه ، ضربوه ، المعتقل (: ورمزت القاصة لذلك بقولھا 

  )....الترحیل، المحاكمة ، مكتف ، زنزانة انفرادیة 

     واعتقد أنھ قد ترمز القاصة في ھذا العنوان إلى السر الذي اخترق 

اختراق (  فیظھر لي ارتباط  وثیق بین داللة عنوان .في داخلھا عنوة

   .)وسط(و ) سر

  

   :)خلف الحیاة(القصة الرابعة عشر 

) خلف(وھي القصة األخیرة للكاتبة فكلمة ،       ھنا التركیب إضافي 

 .ًأصبح معرفا) الحیاة(وعندما أضافتھ الكاتبة لـ، ظرف مكان مبھم 

 وإن كانت .فالسیاق اللغوي الذي وضعت فیھ كلمة خلف حددت معناھا

  .ُقبال بینما خلف یعني شيء ال یرىألن الحیاة إ، تدل على شيء مجھول

وقد أشارت " الموت"      وقد ترید القاصة بھذا العنوان خلف الحیاة 

 وغیرھا من الدالالت )...،الفقر ، البرد ، الحرب ، الجوع (: إلیھ بقولھا 

  .التي تؤدي للموت



        
  
 

 

 
 

 

 
 
  
  
 

 ٣٦٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 انا  ا اق " اا  "ةز ا ًذأ 

ً          أخیرا  تنوعت الجمل االسمیة في العناوین مابین التركیب 

  :والتركیب الوصفي اإلضافي 

  

 الشكل التركیبي

  

 العنوان

  

  التركیب الوصفي

 

 خطى ممتدة  -١

  نور منبعث -٢

  السكر المر -٣

 مالمح ضائعة -٤

 

  

  التركیب اإلضافي

 

 حطام انتفاضة -١

 سر اختراق -٢

  عابر مالذ -٣

  الدامیة العجز شظایا -٤

 الفقد عتبة على -٥

 طریق مفترق -٦

 .الحیاة خلف -٧

 



        
  
 

 

 
 

 

 
 
  
  
 

 ٣٦١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 انا  ا اق " اا  "ةز ا ًذأ 

  

     كما انقسمت عناوین المجموعة إلى مصادر للداللة على قوة الحدث 

  :أو متناقضات تعكس الحالة الشعوریة للكاتبة وھي ، 

  

  

  

  

  

  

 متناقضات مصادر

  قتام

  سطو

  خذالن

 انتفاضة

  حطام انتفاضة

   عابر مالذ

  المر سكر

  ضائعة مالمح

 طریق مفترق



        
  
 

 

 
 

 

 
 
  
  
 

 ٣٦٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 انا  ا اق " اا  "ةز ا ًذأ 

  

ا   

التي وقفت فیھا على سیمیائیة العنوان         و أخلص من ھذه الدراسة 

ِإن عناوین المجموعة لم تأت ". اختراق سر"في المجموعة القصصیة 

 وال .ًاعتباطا بل كانت لھا عالقة في متن النصوص ومفاتیحھا ونھایتھا

  .یمكن النظر إلیھا خارج ھذه السیاقات

  :وقد توصل البحث إلى النتائج اآلتیة 

لى العناوین ھي اختیار االسم وتغییب كانت الصفة الغالبة ع -١

     .ً مما یؤشر اھتمام الكاتبة باالسم وعده فاعال مثل الفعل،الفعل 

إن العناوین ال تتضح داللتھا إال بتأمل دالالت النص وعالقتھا -٢

 .بالعنوان

  .ومتناقضات، تنوعت أغلب العناوین مابین مصادر - ٣     

  .قاصة في بدایة أغلب القصصبروز أثر المكان و الزمان على ال-٤

تناولت الكاتبة الفراق بشتى صوره سواء فراق أم أو صدیق أو -٥

 .حبیب  أو أبناء



        
  
 

 

 
 

 

 
 
  
  
 

 ٣٦٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 انا  ا اق " اا  "ةز ا ًذأ 

تنوعت عناوین القصص مابین التركیب اإلضافي أو التركیب - ٦      

  .الوصفي

  

  

  

  

  

  

  



        
  
 

 

 
 

 

 
 
  
  
 

 ٣٦٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 انا  ا اق " اا  "ةز ا ًذأ 

  

 ادر واا  

  عبدالقاھر، الجرجاني       

 بح���ر ك���اظم. د: تحقی���ق ، االی���ضاح ش���رح ف���ي المقت���صد                   

  ).م ١٩٨٢ ،للنشر الرشید دار ، ،الوطنیة المطبعة : األردن (،المرجان

  

  عبدالقاھر ، الجرجاني      

 ال�دویش عب�دهللا أحم�د : تحقی�ق ،التكملة شرح في المقتصد                  

 ١٤٢٨ اإلس�المیة س�عود ب�ن محم�د اإلم�ام جامعة الوطنیة فھد الملك مكتبة(

٢٠٠٧ .(  

  

  فكري محمد ، الجزار      

 الھیئ����ة : الق����اھرة( ،األدب����ي االت����صال وس����یموطیقیا العن���وان              

  ).١٩٩٨ ، للكتاب العامة المصریة

  

  مصطفى  ، حمیدة      

 ال�شبكة(١ط ، العربیة الجملة تركیب في والربط االرتباط نظام              

  ).١٩٩٧ ، لبنان مكتبة ، لونجمان ، للنشر العالمیة المصریة



        
  
 

 

 
 

 

 
 
  
  
 

 ٣٦٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 انا  ا اق " اا  "ةز ا ًذأ 

  

  فایز ، الدایة        

 تاریخی����ة دراس���ة والتطبی���ق النظری����ة العرب���ي الدالل���ة عل���م              

  ).١٩٩٦ ، الفكر دار : دمشق(٢ط ،تأصیلیة

  

  زھرة  ، الصالح       

 فھ��د المل��ك مكتب��ة أث��ر دار : الری��اض( ١ط،  س��ر اخت��راق                

  .)١٤٣٥ ، الوطنیة

  

  محمد ، الحمید عبد      

  دار : بی��روت( ، مال��ك اب��ن ألفی��ة عل��ى عقی��ل اب��ن ش��رح                  

  .)العربي التراث إحیاء

  

  أحمد  ،  قدور       

  ).٢٠٠٨ ، الفكر دار  : دمشق( ، اللسانیات مبادئ               

  

  علي بن مكرم بن محمد ، منظور ابن       

  ).١٤٢٣ ، الحدیث دار  : القاھرة( ، العرب لسان                 

  



        
  
 

 

 
 

 

 
 
  
  
 

 ٣٦٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 انا  ا اق " اا  "ةز ا ًذأ 

  

   :الدوریات

  جمیل ، حمداوي        

  ینایر ٢٧ الخمیس،  " والعنونة السیموطیقا                      " 

 -٢٠١٠-٠٦-١١-١٤-١٢/info.arabrenewal.www://tpht

htmswl.٤٦.  

  

  الدین صالح  ، الزعبالوي            

 دمشق  ، العربي التراث مجلة( ، والقیاس النحاة                         

  .)١٤٠٨ القعدة ذي ، م١٩٨٨ " یولیو "تموز _ الثامنة السنة _٣٢  العدد

  


