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   )امللخص( 

                                                    ة نصية تحمل ما يحمله النص الروائي مـن حـسن اسـتهالل إلـى    عتب  "       اإلهداء "
                                                                     نقطة انتهاء ، وتحمل ما يحملـه الـنص مـن تـشويق وإثـارة ، وتعنـي هـذه العتبـة 
ًشيئا وقد ال تعني ، إال أنه يشكل نصا مستقال في مكـان يفـصل بـين الغـالف  ً ً                                                               ً ً ً
                                                           والمـــتن ، وهـــي عتبـــة نـــصية تنـــافس العتبـــات األخـــرى مـــن حيـــث مكانهـــا و 

   .    تها     مكان

                                                                           تسعى هذه الدراسـة إلـى بيـان أهميـة اإلهـداء فـي الـنص الروائـي كعتبـة   
ٍ                                                                   ٍنصية وعالمة لغوية دالة تجمع بين الكاتب والقارىء على نص يجتمعان عليه 

ً                                                                   ًأو يفترقـــان ، واقفـــة عنـــد البنيـــة اللغويـــة لإلهـــداء تحلـــيال لتركيبهـــا مـــن حيـــث 
                      ف عنـــد توظيفـــه فـــي المـــتن       كمـــا تقـــ  .                                  الجمـــل و المفـــردات والـــروابط بينهمـــا 

ًالروائي من حيث األسـماء المهـداة إليهـا مـن حيـث إن كانـت حقيقيـة أو رمـزا  ً                                                                  ً ً
                                                                     أو ما يـشير إليهـا، أو مـن حيـث الفـضاء المكـاني أو الزمـاني الـذي أشـار إليـه 
ً                                                               ًاإلهــداء مــن قبــل ، كمــا تنــاقش الدراســة ســمة البيــاض التــي تحمــل بــديال عــن 

                               علــــى عـــدم اإلهــــداء الــــذي يقــــضي إلــــى                             اإلهـــداء إذ تــــشكل داللــــة ســــيميائية
   .                   التعميمم أو التعتيم

                                                                         من أجل ذلك قمنا بإجراء دراسة علـى عينـة عـشوائية تـضم مئـة وعـشر 
                                                                        رواية مصدرة بإهداء لدراسة تراكيبها و صـيغها وداللـة توظيفهـا ، وانتهينـا إلـى 
                                                                  أن اإلهداء عتبة اتصال أو انفـصال تحمـل فكـرة الـنص وتـشرح مـا فيـه أو مـا

ً                                                                 ًيوحي إليه ، فيفيد ما يفيد من تخـصيص و تـشويق وقـد ال يحمـل شـيئا فيفيـد 
ًتعميما أو تعتيما ، وفي كال األمرين فإن األهـداء لـه قيمتـه وأشـكاله المتعـددة  ً                                                                      ً ً

   .                                   ووظيفته  التي تستدعي الدرس والبيان 



   
 
 

 
 
 

٦٧٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 

 دراسة يف نامذج من الرواية العربية سيامئية اإلهداء

  

Abstract  
 

Dedication is a textual threshold which carries 
the novel text from good introduction to the ending 
point as well as suspense and excitement. This 
threshold may have a meaning or otherwise but it 
formulates an independent text at a site which 
separates the cover and the text and it competes 
with other thresholds in terms of its place and 
position.    

This study endeavors to highlight the 
importance of dedication in the text of the novel as 
a textual threshold and linguistic sign which 
combine between the author and the reader via a 
text where they meet together or divert, therefore 
the study focused on the linguistic structure of 
dedication to analyze its structure, sentences, 
vocabularies and linkages among them. It also 
examined the deployment of dedication in the text 
of the novel in terms of those who are dedicated, 
its reality or symbolism, its references, as well as 
its spatial or time spaces referred to by dedication. 
The study discussed blankness that substitutes 
dedication since it constituted semiotic reference to 
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the lack of dedication which leads to generality or 
opacity. 

Accordingly, we conducted this study on a 
random sample that consisted of one hundred ten 
novels which began with dedications to study their 
structure, formulations and their employment 
significantly. We concluded that dedication is  a 
communication or divergence threshold that carries 
the idea of the text and explains its contents, 
suggestiveness and its benefit in terms of suspense 
and excitement. Dedication may not carry anything 
so that it refers to generality or opacity and in both 
cases it has a value, various forms and functions 
which requires more in-depth examination and 
explanation. 
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 ّ                 سيميائية اإلهداء 

  ّ                                  دراسة في نماذج من الرواية العربية

  مفهومه وتارخيه: اإلهداء

ّ                                                                       يعد اإلهداء واحدا من أهم العتبات النصية اليت متهد الطريق أمام القارئ ق   ً ّ بل ُ

ّ                                                                                ولوجه النص، ومتنحه استعدادا للتوغل فيه والشروع يف القراءة، وإذا كان من الضروري  ّ ً

ُ                                                                       معرفة عنوان الكتاب ومؤلفه فإنه ليس من الصواب جتاوز اإلهداء، إذ إنه يعطي 
ّ                                                                         انطباعا مهما عن العمل اإلبداعي ويكشف كثريا من الغموض احمليط فيه، باحتوائه  ً ً

ٍ                                                 تبط بالنص وتتواشج معه على حنو يتفاوت من إهداء إىل على عالمات ودالالت تر

  .آخر

ّ               أهدى اهلدية إىل : "، جاء يف املعجم الوسيط)هدى(ّ                      يشتق اإلهداء من الفعل   
ّ                                        وهادى فالن فالنا أرسل كل منهما هدية إىل ... ً                         فالن وله بعث �ا إكراما له ً ٌ

: ُ                     ن وله أحتفه �ا، ويقالّ                                          وهدى العروس إىل بعلها أهداها، واهلدية إىل فال... صاحبه

ٌ                           أهدى إهداء، فاإلهداء مرتبط : ونقول) ١("ٌ                                  فالن يهدي للناس إذا كان كثري اهلدايا

باهلدية وما حتمله من معاين احملبة والتقدير واملجاملة، هذا يف اللغة
                                                             
ُ ّ.  

ُ                                                               أما معناه االصطالحي فهو مجع من الكلمات ينسجها الكاتب بغية تقدمي    ٌ ّ
تربطه به عالقة _ ...أو مجاعة أو مؤسسة أو رمز_ ٍ       ىل شخص ّ               عمله اإلبداعي إ

   حقيقية أو معنوية؛ تقديرا له ورفعا لشأنه، تتصل به معان من التودد والعرفان ورد 
                                                                                  ّ ُّ ٍ
ُ ً ً ّ ّ

ُ                                                                                 اجلميل، ويظهر متموسقا بصيغة نصية منمقة نثرية أو شعرية، ترد بعد صفحة العنوان  ّ ّ ّّ ً

ّ                                  إىل نفسه أو إىل اجلمهور أو إىل شخصية من الكتاب، وقد يهدي املؤلف الكتاب 
ٌ                                                تقدير من الكاتب وعرفان حيمله لآلخرين سواء كانوا " ّ                             خيالية، ويرى جريار جينيت أنه  ٌ

ّ                    واقعية أو اعتبارية(ً                   أشخاصا، أو جمموعات  ّ                                ، وهو أحد املصاحبات اللفظية اليت )٢()"ّ
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ٍ                      إلهداء  جزءا من نظام ّ                                                    تسهم يف إنتاج داللة النص وتكوين معناه العام، مما جيعل ا ً

ّ                                                                                متكامل يدعم النص ويعني كال من الكاتب والقارئ يف إرساء العملية التواصلية، لذا  ّ ً ّ ُ ُ
يكشف عن تبادل ضمين بنب الكاتب والقارئ، وكأنه دعوة إىل مجهوره ملساندته "فهو 

ّ        ية؛ إذ ّ                         ، وهو ذو طبيعة رمزية جماز)٣ ("وموافقته أو على األقل مناقشته فيما يذهب إليه

ٌ                                                                         إن اإلهداء ال جيعل الكتاب خاصا باملهدى إليه، إمنا هو إعالن من الكاتب للجمهور  ً

�ذا اإلهداء من غريه، _ يف نظر املهدي_مبا يربطه من صلة  باملهدى إليه وأنه األحق 

ّ                                                                                     وفيه إشارة خفية إىل اعتزازه بعمله، وأن قيمته الفنية العالية أهلته ليكون هدية قيمة ّ ّ ّّ.  

ً                                                                      ويعد اإلهداء تقليدا موروثا يف صنعة التأليف، إذ يعود بتارخيه إىل العصور    ً ّ

 عرف على امتداد العصور األدبية بأشكال خمتلفة من أرسطو إىل "القدمية، حيث 
                                                         ٍ
ّ ِ ُ

ّ                                      ، وحنا إىل التطور وصوال إىل صفته احلالية )٤("اآلن _ أصبح جزءا من املناص التأليفي_ ً

ّ                       بأمناطه املتعددة، إذ اخت ً                                                      ذ يف السابق شكل اإلهداءات السلطانية اليت تكتب جماملة ّ ُ ُ ّ ّ
ّ                                                                                لذوي السلطة أو خوفا منهم، واإلهداءات اإلخوانية والعائلية، وكانت حينها تتموقع يف  ّ ً

وفق _ ّ                                ، واختذ بعضها يف القرن السادس عشر)خطبة املؤلف/ املقدمة(ديباجة الكتاب 

ً                              أعلى الكتاب أو رأسه مكانا له _ جينيت
ٌ                                 فالنسب معقود بني فكرة اإلهداء وما "، )٥(

ّ                                                                              يسمى قدميا الرسائل املختصة حبقول معرفية حمددة، إذ ترد يف خطبة املؤلف عبارات  ُ ّ ّ ّ ً ّ ُ
ُ                                                                             تقدير ومودة مزجاة إىل من ألف الكتاب من أجله، الذي قد يكون خليفة أو صديقا  ُِّ ُ ّ

ن هذه املقدمات والرسائل مث ، فال يبعد كون اإلهداء قد ارتشف أساسه م)٦(..أو قريبا

  .ّ                                     تطور عنها حىت استقل بذاته وأثبت وجوده

ّ                                                                    وقد جتلت قيمة اإلهداء بانفراده بصفحة مستقلة خاصة به تقع بعد الغالف،    ّ ّ

ّ                                                                          وبانفتاحه وحريته يف انتقاء املهدى إليه، إذ مل يعد مقتصرا على مهدى إليه حمدد  ً

ىت أهدى الكاتب إىل نفسه وإىل مجهوره َّ                                      كالسلطان أو العائلة، بل ترفع عن ذلك ح

ً                         ممرا وسيطا بني األنا واهلو"ٍ                                            وإىل الوجود دون قيد أو ضابط، بل أصبح اإلهداء  ً       قائما .. ًّ
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ّ                                                                             على احملبة والصداقة أو العالقات احلميمية الوجدانية املشرتكة، أو على تبادل القيم  ّ ّ
ّ                                             الفنية والرمزية نفسها اليت جيسدها العمل األديب ّ ّ ")٧(.  

إهداء العمل؛ أي : ومن التطور الذي يعيشه اإلهداء انبثاقه إىل شكلني  

" ّ                                                                       اإلهداء املطبوع وهو موضوع البحث، وإهداء النسخة الذي يكتبه املؤلف خبط يده، 

ّ                                                                       وهو نص حيكمه سياق مغاير تتشكل عناصره من طبيعة العالقة ودرجتها بني املهدي  ُ
ّ                                            هداء ومكانة املهدى إليه، والغاية املعنوية أو واملهدى إليه، وحيكمه ظرف كتابة اإل

ّ                                                 ، فهو دينامي مرن يتغري من شخص إىل آخر، وقد تتعالق )٨("ّ                      املصلحة املادية املقصودة
ٌ                                                                           صيغته مبضمون الكتاب أو قد ال يربطها به رابط، وفيه حتبب إىل املهدى إليه وتقدير  ّ

  .له، وحتفيزه على قراءة الكتاب

  : ضوء العتباتّ                    الرواية العربية يف

   تتكون الرواية من نظام متكامل تتالقح عناصره معا وتتعاضد لتشكل رسالة   
                                                                   ً ّ ٍ
ّ

لسانية ذات قابلية للتفكيك والتحليل، ومبكنة املتلقي استيعا�ا وحتصيل املعىن املبتغى 
 

                                                                               
ُ

ُ ّ ّ
ّ                                                                            منها، هذا النظام يشرتك فيه مكونان أساسيان لكل منهما أمهيته اخلاصة، األول هو  ّ ٍّ ّ

ٍ                                                                           لنص الروائي نفسه، الركيزة األساسية للعمل اإلبداعي، والثاين هو نص مواز للنص ا ٌّ ّ
ً                         كل ما جيعل من النص كتابا : "ّ                         وقد عرفه جريار جينيت بأنه) ً      مناصا(ّ              الروائي يسمى 

ُّ                                                                        يقرتح نفسه على قـرائه أو بصفة عامة على مجهوره، فهو أكثر من جدار ذي حدود 

البهو الذي يسمح لكل منا ) بورخيس(لعتبة بتعبري متماسكة، نقصد به هنا تلك ا

ّ                                                        ، فهو جمموعة من العتبات تتآزر معا جلذب املتلقي وإغرائه )٩(.."دخوله أو الرجوع منه ً

ّ                                                                        يف ولوج النص دون وجل، ويعد كال من العنوان واسم املؤلف واإلهداء واملقدمة  ّّ ً َ
   والغالف وكلمة الناشر وغريها عتبات �يئ املادة 

                                           ّ ّ ُ
للطرح أمام اجلمهور، وتشري إىل ٍ

  .مدلوالت داخل النص بعالقات مباشرة وغري مباشرة
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" وجود انفصال بني النص وعتباته، بل ) موازاة(وال يعين استعمال مصطلح   

ّ                                                                     إن العالقة بينهما تفاعلية مع وجود استقاللية نسبية لكل جانب عن اآلخر ّ ّ ّ ّ")١٠( ،

ً                                              لدى املتلقي زمرة من املبهمات ختلق ألفة بينه ّ                                فباالنتقال من عتبة إىل أخرى تتكشف ُ ُ
ً                                                                          وبني النص ا�هول، وال يلزم وجود العتبات جمتمعة يف النص الواحد، ولكنه نادرا ما 

ً                              يظهر خلوا منها، وميكن شطرها  ْ ّ                    عتبات خاصة بالناشر : )١١(يف نوعني_ العتبات_ِ
صورة الغالف والتجليد ّ                                 ؛ وهو ما يتعلق بصناعة الكتاب من )املناص النشري(وتسمى 

؛ كالعنوان الرئيس )املناص التأليفي(وكلمة الناشر وغريها، وعتبات منوطة باملؤلف أي 

ٌ                            ، ولكل عتبة دور مهم يف هذا ..ّ                                            والفرعي، واسم املؤلف، واإلهداء واملقدمة واخلامتة ّ
ا ّ                                                                        النظام املتكامل، تظهر أمهيتها من خالل الدراسة السيميائية للنصوص واستنباط م

ّ                                                      توحيه كل عتبة، فضال عن قيمتها الرتوجيية ومستها اإلغرائية ّ ً.  

ً                                                                  حظيت العتبات بالدراسة وغدا الوقوف عليها مفتاحا مهما يف فهم النص    ًّ
، ويف موقف مغاير )١٢("فالنص يف الواقع ال ميكننا معرفته وتسميته إال مبناصه"وتأويله، 

 عن العتبات أو عن جمملها دون أن يرى الباحث الرشيد بوشعري أنه ميكن االستغناء

ً                                                                        يتأثر النص، بل إ�ا قد تسيء إىل النص أحيانا حيث تفضح أسراره وتنتهك عوامله 
ّ                                                                 ، تبقى املسألة جدلية يف املفاضلة بني العتبات، لكن ال خالف يف أ�ا وسيلة )١٣(

ّ                                           حتفيزية، إشهارية، وتواصلية، وهدف التواصل  ّ   _لفظيعلى املستوى اللفظي أو غري ال_ّ

ّ                                                                               نقل الرموز الذهنية وتبليغها لتحقيق أكرب قدر من املعرفة لدى املتلقي، إضافة إىل متتني 
ّ                                                                    العالقات اإلنسانية بدغدغة مشاعر متلقي الرسالة والتأثري فيه بعدة وسائل ّ

)١٤(.  

ّ                                                                 ولعل استحضار العتبات يتم عن قصدية وعناية بالغة، بل إن انتحاءها    ّ
ّ                                                       النص ويعوق عملية التواصل، إذ إن فائدة العتبات تنبسط ّ                      باعتباطية قد يسيء فهم

حبصول تفاعل وانسجام بينها وبني النص على املستوى املعجمي والداليل، فباصطدام 

ّ                                                                        القارئ مبجموعة من املصاحبات اللفظية تنبين يف ذهنه عالمات يتوقع أن يكو�ا على 
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ّ                                                هيئة شبكة عالئقية عند قراءة النص، وكو�ا اعتباطي ً                                ة حيدث انتكاسا لتوقعات القارئ، ّ ُ

ربط الدليل " ُ                                                          وحييل دون بناء شبكة العالئق، فسيميولوجيا التواصل قائمة على 

ّ                                               ، وتربز هذه القصدية يف عتبة اإلهداء، وتلك خاصية )١٥("ّ                         باملدلول والوظيفة القصدية ّ
اعتباره ّ                   يتخصص اإلهداء إذن ب: "ّ                                            مميزة له، وهذا ما ذهب إليه عبد الفتاح احلجمري

ّ                                              عتبة نصية ال ختلو من قصدية يف اختيار املهدى إليه إليهم، أو يف اختيار عبارات / ّ

ً                                                              ، فال ميكن تصور اإلهداء اعتباطيا إذ إنه خيتار املهدى إليه عن وعي )١٦("اإلهداء ّ
وقصد، ووجود عالقة بني الطرفني، أو رغبة املؤلف يف التعبري عن مشاعره أومكبوتاته، 

طين حيكي والءه وانتماءه لوطنه، أو حزنه على وطنه املغتصب وتعاطفه مع فاإلهداء الو

ّ                                                                فكل لفظة مقصودة وخمتارة بعناية، فهو نافذة يطل من خالهلا القارئ ... الفدائيني ّّ ُ

ّ                                                                       على جانب من شخصية املؤلف، أو جانب من عالقاته ورغباته، فلعل هذه العتبة  ّ ّ
ّ                                  متفردة بصفتها الودية مما جيعل الق ّ ّ                                                 ارئ متعاطفا مع املؤلف ومتلهفا للمزيد، ما حيفزه ّ ً ًّ

  .     على قراءة النص، واستجالء ما فيه من غموض
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  مظاهر صوغ اإلهداء وأنواعه: المبحث األول

  مظاهر صوغ اإلهداء: المطلب األول

      ملا استقل اإلهداء بنفسه واحتل جزءا خاصا من املناص التأليفي احمليط   
                                                             ً ّ ً ّ ّ ّ

ّ                                                                ئي، حظي بعناية مجة من املؤلف، حيث تفنن الروائيون يف صوغ اإلهداء بالعمل الروا ّ ّ ّ
ومل يعتمدوا صيغة ثابتة، بل إنه ال توجد شروط لكتابة اإلهداء فهو يتمظهر بأشكال 

ّ                                            خمتلفة سواء من الناحية الرتكيبية أو األجناسية ّ.  

  المظهر التركيبي: ً    أوال

) إىل س،ص:  (ّ                    لة اإلهدائية التاليةيرى جريار جينيت أن اإلهداء خيضع للمعاد  
، وهذه هي الصيغة العامة أو الشكل املتعارف عليه على )١٧(فقط) ألجل س،ص(أو 

ّ                            تدل على وجود إهداء حىت لو مل ) ألجل(و) إىل(ّ                               مستوى البنية الرتكيبية، فكل من 
يقل املهدي

 
         

ُ
ّ                                         ، ومبكنة املبدع تشكيل الصيغة اإلهدائية على )س(أهدي كتايب إىل : 

ٍ                                                                          النحو الذي يريد، فقد يصاغ اإلهداء بكلمة أو مجلة أو فقرة أو نص أديب،يرجع ذلك 

إىل الوظيفة اليت يبتغي املهدي إحالهلا من إهدائه والرسالة املراد إيصاهلا إىل املتلقي، 
  

                                                                            
ُ ً                                                                        سواء كان املهدى إليه نفسه أو القارئ، فضال عن رغبته يف جعلها عتبة تكشف بعض ُ

ي القارئ يف مهاوي التشويق واإلثارة، والذي الحظه جينيت أن ُ                 خبايا النص، وتلق

ٍ                                                 شكل خمتصر بسيط حممول للمهدى إليه، وإما يف شكل أكثر "اإلهداء قد يظهر يف 

 تطورا، كخطاب موجه للمهدى إليه 
                                ّ
ٍ ، )١٨(ً"          أو مها معا) ُ                        فيما يعرف برسائل اإلهداء(ً

ٌ                                              فقد قسمه إىل نص بسيط ومطور، وقمني باإلهداء أن ّ ّ ّ                                 يشمل عناصر العملية التواصلية ّ ّ
ً                                                     يف تراكيبه كلها؛ من مهدي، وهو مؤلف الكتاب عادة وقد _ ّ                  وفق نظرية ياكبسون_ ّ ُ

ّ                                                                  يكتبه املرتجم يف حال كان الكتاب منقوال عن لغة أخرى، ومهدى إليه، ونص  ُ
اإلهداء، وسياقه املحتمل، وشفرة مشرتكة قابلة للتفكيك لدى الطرفني، إضافة إىل 

 
                                                                      

ُ ، فبتوظيف هذه العناصر يتحقق  )قناة اتصال(ّ                          ط مادي تتحرك فيه الرسالة وسي

ّ                                                  التواصل املقصود من اإلهداء، أيا كان املستوى الرتكييب   .ّ                        املعماري الذي يتمظهر فيه/ ًّ

ّ                                                                  والستشفاف الرتاكيب اليت يأيت فيها اإلهداء قمنا بإجراء دراسة على عينة    ُ
ً                                           إهداء؛ أجل االهتداء إىل أكثر الرتاكيب شيوعا ّ              رواية مصدرة ب) ١١٠(ّ             عشوائية تضم  َ
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ّ                                                                      عند املؤلفني، ومت التوصل إىل أن اإلهداء املتمظهر يف شكل شبه اجلملة كان صاحب  ّ
) ٣٧(رواية متظهر إهداؤها �ذه الصيغة، يف حني إن ) ٦٢(النصيب األوىف، إذ إن 

 هيئة فقرة، وورد إهداء ّ                                                        رواية جاء إهداؤها فقرة تتعاضد فيها مجل مرتابطة أو مفككة يف
ّ                                                             روايات على شكل نص أديب طويل قد يستغل الصفحة كاملة، وندر جميء ) ٥( ّ

ً                                                                              اإلهداء مجلة امسية أوفعلية، فكانت روايتان إهداؤمها مجلة امسية، وروايتان حسب مجلة  ّ ّ ّ
ّ                                                   فعلية، وهذا يعضد قول جينيت  يف أن الصيغة اإلهدائية  هي األكثر ) إىل س،ص(ّ

ً                                                               واشتهارا، وال يعين تركيب شبه مجلة أ�ا مكونة من جار وجمرور فحسب بل ً       حضورا 
ٌ                                                                      إ�ا تطول وتقصر حسب الداللة اليت ينوي اإلهداء حتقيقها، وهو حمتمل لإلبداعات  ُ
    املختلفة بالطريقة اليت يبتغيها املهدي، فقد يذكر اسم املهدى إليه دون تعليق معزز، 
                                                                            ِّ ُ ُ ُ ً                                                      ليه أو وصفا له، أو سبب إهدائه دون غريه، وقد تأيت صيغته ُ                        وقد يورد عالقته باملهدى إ

  تقريرية أو إحيائية مجالية مألى بالصور الفنية، فهو حمرر من أي قيد معيق
 

                                                                       ُ ٌ
ٍ

ّ ُ ّ ّ ّ ّ.  

وفيما يلي أمثلة على كل تركيب رتبناها من الصيغة ذات احلضور األعلى   
  :فاألقل

  :متظهره يف شبه مجلة* 

أمي : إلى الراحلين: "َ                 اخلضريي، إذ تقوللبتول) غايب(إهداء رواية  -

  ،)١٩("وأبي

فهو إهداء بسيط وموجه إىل مهدى إليه ذي عالقة واضحة باملهدي، فهما األم واألب 
                                                                          
ُ ُ ّ ٌ

ّ                                                                         املتوفيان، وتبدو بنيوية اإلهداء قصرية، إذ يرتكب من حرف جر واسم جمرور بعده مث  ّ
ّ                                 معطوفا عليه، وهي صيغة تقريرية خت) أمي(بدل تفصيل  لو من اإلحياءات والصور ً

 .ّ       الفنية

ّ                    ، فإهداؤها مركب من )ّ                   الساعة تدق العاشرة(واألبسط منه إهداء رواية  -
، هكذا دون ) ٢٠("إليها" : ٍ                                حرف جر مسند إىل ضمري الغائب املؤنث

  .وصف أو تعليق

ً                                                            ومن األمثلة على اإلهداء شبه اجلملة مرفقا بوصف، ما كتبه واسيين  - ُ
إليك زينب، " : على النحو اآليت) رسة الظاللحا(األعرج يف روايته 

  ّ                            صديقة الذهول والشطط        

ُ                                     إليك نجاة، براءة طفولية وحرقة صامتة ّ")٢١(  
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ٌ                                                                              فهاتان اجلملتان شكلتا إهداء أكثر تعقيدا، إذ ارتبطت باملهدى إليهما صفات قالئل  ً ً ّ
ً                                                            تشحذ عواطف املتلقي وتشوقه، وجاءت صيغته الفتة باستعماله كاف ا خلطاب ّ

  املؤنث، مث ذكر اسم املهدى إليها والعالقة الرابطة بينهما، صيغة هذا اإلهداء مجالية 
                                                                           ّ ُ ّ            فنية مؤثرة  .ٌ                                    وكثرية الصيغ اليت تأيت على هذه الشاكلة. ّ

  :متظهره يف فقرة* 

  :لعلي هصيص) الرواية(ومن ذلك إهداء رواية 

ّ                                    إلى أستاذي الذي علمني معنى الرواية"  ُ  

  ...وركوب السفينة

  ّ                         ولكنه حلق وحده في األعالي

  ُ                         وتركني أصارع التيار وحدي

  إلى األستاذ الدكتور

  خليل الشيخ
  ...ً             شعورا بالظلم

  )٢٢(" ً                وعرفانا بالجميل

ً                                                                         فاإلهداء تطور يف هذا السياق ليتضمن عدة أمور جعلته يتموسق يف فقرة عوضا عن  ّ ّ
) اذ الدكتور خليل الشيخاألست(مجلة، فقد ذكر املؤلف اسم املهدى إليه وعالقته به 

ً                                                                        فضال عن ذكر سبب تعيينه مهدى إليه بعد مفارقته، وهو الشعور بالظلم والشكر  ً
ّ                                                                                 اجلميل، ميزة هذه الفقرة اإلهدائية صيغتها اإلحيائية، وبعدها اجلمايل، مبا فيها من كناية  ّ

  . ووصف

  :تمظهره في نص أدبي* 

ً                         شا�ته أحيانا للمقدمة أو أما اإلهداء النصي فهو قليل ا�يء، لطوله ومل  
ّ                                                           قد يتحول اإلهداء إىل مقدمة مستفيضة تشرح دواعي العمل وظروفه "االستهالل، إذ  ّ

ّ                            وحيثياته الذاتية واملوضوعية ّ                                              ، يف النماذج اليت وقفنا عليها كان النص اإلهدائي )٢٣("ّ
ّ                                                                   شامال لعناصر اإلهداء دون التطرق إىل عناصر خارجية تسلب اإلهداء خصوصيت ّ ه ً

ميكن _ ) من بني حنايا الزمن(ودون مشا�ة املقدمة، ومن األمثلة عليه إهداء رواية  

  : _ اعتباره فقرة طويلة
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إلى الصابرين والصابرات، إلى األحباء األوفياء، إلى المخلصين المنتمين " 

لألسرة بما تعنيه الكلمة، إلى كل مجتهد مفلح أو غير مفلح في إدخال السعادة 

ّ                                                                   جواء بيته، إلى كل ملتزم وملتزمة في رسالته الحياتية، إلى كل من يجد لتعبق في أ
وكأنه سيعيش أبدا ويموت غدا، إلى أصحاب المروءة والنخوة، إلى أهل الخير 

ّ                                                                 الذين سخرهم اهللا لعون اآلخرين، لرسم االبتسامة على شفاههم، إلى كل من 
ُ                                                 يؤدي واجبه بما يرضي وجه اهللا، إلى كل من يبعد عن م ا يكره وجه الكريم، إلى ّ

  . )٢٤("األسر المستورة، أهدي روايتي بسخاء

  جند أن هذا اإلهداء يتعدد فيه املهدى إليه ليحتل صفحة كاملة يف الكتاب،   
                                                                  ّ ُ
ّ

ّ                                        تأتلف معا مشكلة نصا طويال إىل حد ما، ) أشباه مجل(ُ                       يلحظ فيه أنه جمموعة مجل  ًً ً ً
ّ                                     البشرية املتمتعة باحملمود من الصفات، فالكاتب أهدى كتابه إىل عدد كبري من الفئات

ّ                        بطريقة تقريرية إخبارية ّ.  

ّ                                                                      وهلذا املظهر اإلهدائي من الصفات اإلجيابية والسلبية، فإجيابيته إرضاء عدد    ّ ّ ّ
ٍ                                                                          أكرب من املهدى إليهم، وتعريف املتلقي بوجهة نظر الكاتب وأفكاره على حنو أوسع،  ّ

، أما سلبيته فكما أشرنا قبل قليل أنه بذلك ّ                                    وفيه كشف أكثر عن كوامن النص الروائي

يقارب املقدمة يف شكلها، وهذا قد يقلل من حافز القراءة، إذ إن القارئ يستبشر 

ّ                                                                         باإلهداء خريا وتنفرج أساريره باستفتاحه بكلمات منمقة تنم عن عالقات ودية  ّ ّ ّ ً
ّ                                                               ومحيمية، فإذا طال قد يفقد جزءا من رونقه وحافزيته، وهذا بشكل ع مومي دون ًّ

ّ                                                                          التشهري بإهداء معني، وما يؤكد هذا الكالم قلة اإلهداءات ذات املعمارية النصية ّ ّ ّ.  

  

  :ّ                     تمظهره في جملة اسمية* 

  ، )٢٥("أبو ذر عبد الرحيم: إلى"): العاشق البدوي(مثل إهداء رواية  -
فهي ، )إىل(ومل جيعلها جمرورة حبرف اجلر ) أبو(ّ                                 إذ عددناه مجلة امسية ألنه رفع كلمة 

ُ                             أبو ذر عبد الرحيم أهديك هذا : (ّ                                    إذن مجلة امسية خربها حمذوف، تقدير اجلملة

ّ                                             ، وهي صيغة تقريرية خالية من العناصر البالغية)الكتاب ّ. 

، فالنقطتان الرأسيتان فصلتا ) ٢٦("صامد. أ: إلى" ) : األفعى والبحر( ومثلها رواية 

ً            اضا ال جزماافرت_ ّ                                    بني اجلار وما بعده، مما ألغى عمل احلرف  ، وهي صيغة بسيطة _ً

  .جدا
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  :ّ                     تمظهره في جملة فعلية* 

  ..ال تسألوا متى يعود": ملنهل السراج) كما ينبغي لنهر(إهداء رواية  -

                                                                               
     ) ٢٧("مصطفى ومخلص: إلى أخوي

ّ                   قد يعد اإلهداء من  داخلة يف سياق ..) ال تسألوا(إال أن مجلة النهي ) إىل أخوي(مجلة ُ

ّ                                                                              اإلهداء وجزء مهم منه، فالصيغة اإلنشائية الناهية جتذب القارئ مبا فيها من خروج عن  ٌ
ّ                                                                       املألوف، فمن املقصود �ذا الكالم؟ وملاذا النهي عن التساؤل؟ رمبا ذلك موجه إىل 

  .يقاملهدى إليهما، ففي ذلك مدعاة للتشو

ّ                            ومن الصيغ اإلهدائية الفعلية -   ً     أيضا" : ّ

  )٢٨(."                                                       له وحده

ّ                                                                              تشي الصيغة اإلهدائية بالتمويه، وعدم التصريح، وعددناها فعلية لبدئها مبصدر نائب  ّ
ً                         حيمل يف طياته تكرارا واست) َ   آض(، والفعل املسسرت ً)     أيضا(عن فعله  ّ                 مرارية، بأن هذا ّ

ّ                                                                      اإلهداء ليس للمرة األوىل هلذا الشخص، وأن املهدى إليه ال يشركه أحد يف أحقيته 
  .لإلهداء

ّ                                                                       وهكذا فبنية اإلهداء ومعماريته ليست يف تنوع كبري، إمنا التنوع يف كيفية صوغ    ّ
لقارئ اإلهداء ووسائل اإلبداع املستعملة فيه، مما جيعل اإلهداء عتبة ذات قيمة يتوقف ا

  .عندها قبل أن يسرب أغوار النص

  المستوى األجناسي: ً      ثانيا

ً                        فقد يتخذ اإلهداء مقطعا "يتمظهر اإلهداء يف هيئة نص نثري أو شعري،    ّ
ً                           سرديا أو شعريا أو دراميا ً ، وقد كانت النصوص مجيعها يف العينة املختارة )٢٩(" ً

ّ                                        نصوصا نثرية عدا إهداء شعري واحد، تصد_ ّ          العشوائية_ ّ ّ للكاتبة ) املعجزة(ر رواية ً
  :نزيهة حممد

  إلى ولدي أحمد محمد شعبان ماهر" 

  ّ                                             قلبي ولساني                    يقص قصتي عليك

  ّ                                            وعقلي ودماغي                يصور الحدث إليك

  قلمي بيدي                      سيرسل ما لدي ولديك

  ك  ّ                                           لنضيء الظالم الذي خيم      على مقلتي ومقلتي
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       ) ٣٠("ّ                                                ليشع النور الذي               على جانبي وجانبيك

  

فقد أهدت الكاتبة روايتها إىل ابنها على حنو مباشر يف البداية بذكر امسه   
ُ                                                                        وعالقتها به، مث أعقبت ذلك بقصيدة، جعلتها رسالة موجهة إىل ابنها، تعلمه عن  ّ

رئ ليقرأا النص الروائي، فأرادت أن ّ                                            ماهية هذا العمل وطبيعته، حىت جتذب ابنها والقا

  .توصل رسالة بطريقة غري مألوفة، فاختارت اجلنس الشعري

ً                                                                     أما اجلنس النثري، فقد جييء كالما عاديا حاويا ألوانا من األوصاف وبالغة    ً ً ً
ٌ                                                                                القول، وقليال ما يأيت سرديا دراميا، فيه حدث سريع أو حبكة مارقة، كإهداء رواية  ٌ ً ً ً )

  ): اردةاجلدران الب

إلى ذلك الشراع على تلك السفينة الذي انسدل على لوح قديم، وكان وما زال "

ّ                                                            يتصدى لنوازل البحر حتى أصبح مشوقا للمواجهة على طريق الشدة ًّ.  

ً                         خاشيا ربه، مبتغيا رضاه ًّ..  
  ..ُ                              إليه أهدي كامل االمتنان والفخر

  )٣١("                                     إلى أبي العزيز

( ّ                    وتصديه لنوازل البحر) ّ                   بطل القصة الدرامية(تتضح احلبكة يف مصارعة الشراع 

ّ                   الشخصية العدوانية ّ                                                               ، واملكان هو السفينة القدمية نوعا ما يف عرض البحر، ولعل الزمان )ّ ُ ً
ً                                                                            هو الليل فأكثر العواصف البحرية تضطرم ليال، فجاء على هيئة قصة قصرية بعناصرها  ّ

ى انفتاح اإلهداء ومطاوعته لكل إبداع خيتلقه الكاتب، حىت وإن ً                البسيطة، داال عل

  . حتول إىل قصة تفتتح رواية

ّ                                                                        فعتبة اإلهداء تتقبل فنون اإلبداعات كافة بعيدا عن احملددات والشروط، سواء    ً ّ ّ
ّ                                                          املعماري املنوط ببنية اإلهداء أو على املستوى األجناسي املعين /ّ                  على املستوى الرتكييب ّ ّ ّ

  .هداء نثريا أم شعريابفن اإل
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  أنواع اإلهداء: المطلب الثاني
 يتباين املهدى إليه يف طبيعته من إهداء إىل آخر تبعا للوشائج اليت تصله   

 
                                                                 ً

باملهدي،  ومبا أنُه
 

                
ُ

ّ                                                عماد عتبة اإلهداء نلحظ خلوص اإلهداء إىل التنوع  _ املهدى إليه_ ُ ُ
ّ                                      تبعا له، وحري باإلهداء أال يوجه إىل ا ُ ّ  ملهدى إليه وحده بل إن القارئ مستهدف ً

 
                                   ٌ

ُِّ                                                                          أصيل من العملية اإلهدائية اجلاحنة إىل إقرار التواصل بني أطرافها، حىت إن غيب ُ ّ ّ
ّ                                                                         وجوده من الصيغة اإلهدائية، يرى الباحث عبد احلق بلعابد أن وجهة اإلهداء تبقى 

غامضة حىت وإن حددنا املهدى إليه الرمسي، فهو يستهدف منطني من 
 

                                                       
ُ

املرسل إليهم؛ 

/ ٌ                                                                      املهدى إليه والقارئ، فاإلهداء فعل مجاهريي، والقارئ سيديل بشهادته حول العمل

إليهم، مقصود / ُ                                                    ، وبتوجيه االعتبار إىل لغة اإلهداء وسياقه جند مهدى إليه)٣٢(الكتاب

ً                                                                       ليس باملكنة جتاوزه ألي سبب كان، وعليه آل تقسيم اإلهداء إىل نوعني تعويال على  َ
ّ                                 إهداء عام وخاص، وقد فرق بينهما : لعالقة بني املهدي واملهدى إليه، ومهاطبيعة ا ٌ

ّ                                           يتوجه به الكاتب لألشخاص املقربني منه، يتسم "جريار جينيت، فاإلهداء اخلاص  ّ ّ
ّ                                                                              بالواقعية واملادية، وإهداء عام يتوجه به الكاتب للشخصيات املعنوية كاملؤسسات  ّ ّ ٌّ ّ

 فاملهدى إليه اخلاص )٣٣(.."ّ                     حلرية والسلم والعدالةواهليئات واملنظمات والرموز كا

ُ                                                                            شخصية إما معروفة أو غري معروفة لدى العموم، واليت يهدى إليها العمل باسم عالقة " ّ
ُ                                          ، أما املهدى إليه العام فهو شخصية يبدي )٣٤(" ّ                    ودية، قرابة أو غريمها: ّ      شخصية ّ

 ثقايف، فين، سياسي أو :عالقة ذات رابط عمومي"_ حبسب اإلهداء_ّ            املؤلف حنوها 

، وهذان مها النوعان األساس للمهدى إليه، وغري ذلك من األنواع )٣٥("غري ذلك

ُ                    وهو أن يهدي الكاتب ) اإلهداء الذايت(درجها حتت رايتيهما، فقد أضاف جينيت 
ً                                           أصدق إهداء؛ كونه محيميا وخاصا ونادر الوجود"عمله لنفسه، ويراه جينيت  ً")٣٦( ،

ّ                                            يكون اإلهداء فيه إىل شخص يعد رمزا لقضية أو ) إلهداء الرمزيا ()٣٧(وأضاف غريه ً ّ
ّ                              حلالة إجيابية كانت أو سلبية، و وهو املهدى إىل عنصر من ) إهداء ذو مؤشر داخلي(ّ

ّ                                                                           عناصر العمل األديب، وهنالك إهداء يناط بالقارئ، إال أن هذه األنواع متفرعة عن  ُ ٌ
ّ                                       عاما، وبالوسع أن يعد اإلهداء الذايت ً                                      أصول، فاإلهداء للقارئ ميكن تصنيفه إهداء ُ ً

ّ                                 خاصا، على أن هنالك من عده عاما ً ّ
  .، وكذا األنواع األخرى)٣٨(

ّ                                                                        وينبثق اإلهداء إىل أنواع خمتلفة بناء على عدة اعتبارات، مثل إهداء العمل  ً
قبل الطباعة أم بعدها، وعلى : ّ                                                وإهداء النسخة، ومها  مبنيان على وقت كتابة اإلهداء
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ٌّ                                                       حمدد ثابت يف إهداء العمل، أو دينامي متغري يف إهداء النسخة:  املهدى إليهضبط ّ .

ُ                                                               وقد صنف الباحث الرشيد بوشعري اإلهداء يف أعمال عبد الرمحن منيف إىل  تقليدي (ّ

ّ                                   وهو الذي ميت بصلة ما إىل بناء النص ) ٍ    موح(ال يتعالق بالنص الروائي، و ) عادي ُ
ً                                               ، وهو أمر مفروغ منه يف حال كان التقسيم معوال )٣٩(نه ُ                           الروائي أو أطروحاته ومضامي ّ ٌ ٌ

  .على املهدى إليه، فاإلهداء بنوعيه العام واخلاص قد تربطه عالقة بنصه الروائي أو ال

ّ                                                              لذلك ارتأينا تقسيم اإلهداء إىل عام وخاص، وطبقنا ذلك على العينة 
ِ                     ا إىل فرقني عام وخاص، ّ                                روايات مصدرة بإهداء، قمنا بشطره) ١١٠(ّ                  العشوائية الضامة 

ً                            رواية جاء إهداؤها خاصا، و ) ٧٠(وانتهينا إىل أن  ّ                      رواية عمومية اإلهداء، ) ٣٠(ّ
ً                                                                  روايات إهداؤها عام خاص؛ أي موجه إىل الفئتني معا، فنسبة اإلهداءات ) ١٠(و ٌ ّ ٌ

على وجه التقريب، هذا %) ٢٧(ً                                 تقريبا من ا�موعة كاملة، والعامة %) ٦٣(اخلاصة 

ّ                                                                  ن العالقات اخلاصة الودية مبا فيها من قرابة أو صداقة أو حمبة تطغى على يعين أ
ّ                                                                              العالقات العامة املعنوية أو الرمزية، ذلك ألن طبيعة اإلهداء ودية محيمية، وسجل  ّ ّ ّ ّّ
ّ                                                                         اإلهداء وجود روايات خمصصة مبهدى إليه وحيد، وأخرى يتعدد فيها املهدى إليه بأن 

ُ                                                      جلملة اإلهدائية الواحدة، أو يفردهم يف مجل متتابعة، وهذا جيمع املهدي عدة أمساء يف ا ّ
ّ                                                                        التعدد ال بد منه يف اإلهداء اجلامع بني العام اخلاص، ومن األمثلة على هذا األخري ُّ :

  ):شجرة الصبري(ّ                              إهداء الروائية امتثال جوري يف 

      إلى أخي مصطفى " 

  )٤٠(" ّ      شردينُ                         وكل الذين ولدوا نازحين م                   ... 

ّ                                                 مهدى إليه خاص دل على ذلك رباط األخوة املشار إليه، ) مصطفى(فـ 
ّ                                                                       والنصف اآلخر من اإلهداء عام، ألنه موجه إىل مجاعة عامة تتعاطف معها املؤلفة،  ّ
ٌ                                                                      كون أخيها واحدا منهم ما أوحت به العبارة، وهو هم مشرتك تعاين من وطأته  ٌّ ً

ّ                                     قات الشخصية باهلم العام وقضايا ا�تمعاألوطان املسلوبة، ففيه ربط العال ّ.  

  ):الكناري(أما اإلهداء العام فمثل إهداء رواية *

  )٤١("إلى شهدائنا من بشر وطير"

  مل خيصص هذا اإلهداء لشهيد بعينه، إمنا للشهداء مجيعهم، وهذا ما جعله عاما
                                                                    ً ٍ
ّ ُ.  

ومن اإلهداءات لعدد من املهدى إليهم، الذين تربطهم عالقات عامة 

  :إلبراهيم الغاليب) اعرتافات كائن(باملهدي، إهداء رواية 
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  إلى كل من عاشوا لحظة ألم"

  إلى

  ّ                                        من تجرعوا الصمت كي ال يسيئوا إلى الحقيقة
  إلى

  )٤٢("من سحقتهم أيام ماضية

ّ                                                                        توجه املهدي بإهدائه إىل فئات من الناس بشكل مطلق عمومي، دون أن تربطه �م  ُ ّ
ُ                                              إىل ذلك، فكل من عاىن األمل أو جترع الصمت أو سحق ّ                        عالقات صداقة أو مودة وما

ٌ                                                                   يف حياته فإنه مستحق هلذا اإلهداء، دون أي رابط باملهدي، وهو يظهر مشاعر 
  .التعاطف والتودد والوقوف إىل جانب هذه الفئات

أما اإلهداء اخلاص فقد نال نصيب األسد من اإلهداءات، ومن األمثلة *

  :عليه

  إلى ابني" ):  غرناطةّ      ثالثية(إهداء رواية 
  )٤٣("                                          تميم البرغوثي

  

ّ                                                                             فقد خصصت الروائية ابنها بإهداء الرواية ومالت إىل ذكر عالقتها به، وهذا ما جعله 
ً                                                                    خاصا، غري أن بعض اإلهداءات اخلاصة ليس فيها ذكر لوجه العالقة بني الطرفني، 

، هكذا دون )٤٤(" إلى سلمى" : حلسن أوريد إذ أهداها) احلديث والشجن(كرواية 

إدراج أي صفة أو ذكر طرف خيط عن عالقته باملهدى إليها، يستطيع القارئ تأويل 

... املضمر أسفل هذا اإلهداء بأنه حيمل معاين من احلب أو العرفان أو الذكريات

ّ                                                         والذي محلنا على عده خاصا دون إشارة تؤكد ذلك، أنه ال بد أ ن يرتبط املهدي �ا، ًّ

  . ويعرفها
  :ّ                                                           ومن األمثلة على اإلهداءات اخلاصة املوجهة إىل عدد من املهدى إليهم  

.. ّ                                        إلى عاصم خليفة، أحمد مدنية، حمزة برقاوي" ): حني تركنا اجلسر(إهداء رواية 

    )٤٥("وأخرى على الطريق ستأتي.. ذكرى خيبات كثيرة مضت

ّ                                               هم عالقة من نوع ما وأ�م التقوا ببعضهم، يدل على إذ أهداها إىل ثالثة أشخاص تربط
ذلك ذكرى اخليبات اليت عايشوها معا، واملطلع على حياة الروائي يعرف أن هؤالء 

  . أصدقاؤه املقربون
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من هذه النماذج ميكن التوصل إىل أن اإلهداء العام أقرب إىل معرفة املتلقي 

، أما اخلاص فله ..القضايا العامةمن اخلاص، فالعام مرتبط با�تمع، بالرموز، ب

خصوصيته وتعقيداته فال يعلم القارئ منه إال ما يذكره املؤلف من طبيعة العالقة، 
  .ّ                                       أو أنه شخصية مشهورة تربطه بالكاتب عالقة.. أمي، أيب، صديقي: كقوله

ّ                                                                    هذه قراءة أولية لإلهداء جعلته يتنوع بني العام واخلاص، مبعرفة صفة املهدى 
قته باملؤلف، غري أن القراءة الصحيحة لإلهداء ال تكون مبتورة عن املنت إليه وعال

ً                                                                      الروائي، وسواء كان اإلهداء عاما أو خاصا فإن قيمته تربز وتطغى مبدى عالقته 
ّ                                                                                بالنص، وكونه عتبة حتيل القارئ إىل املنت الروائي بطريقة ملتوية إبداعية، تضمن قراءة  ُ

ً                                                كان قمينا �ذه الدراسة أن تدرس داللة اإلهداء ووجه مميزة للنص كاشفة عن خباياه، ف
  .ارتباطه بالنص وهو ما سنعرضه يف املبحث التايل
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  المبحث الثاني
  ّ                     أو التيمات الموضوعية) المستوى المعجمي والداللي(

    
ُ                                                                       تركن الدراسة السيميائية إىل دراسة العالقة بني الدال واملدلول بغية الوصول    ّ

البحث عن املعىن والداللة واستخالص " ّ                                فاهلدف من الدراسة التطبيقية هوإىل املعىن،

ً                                    البنية املولدة للنصوص منطقيا ودالليا ، فالتطبيق هو الوسيلة األجدر إلثبات صحة )٤٦("ّ

ٌ                                                                            ما قيل عن اإلهداء بأنه حميل على النص حامل للمعىن الذي سيتلقاه القارئ، أو نفي  ٌ
تويني املعجمي والداليل للحكم على اإلهداء ومدى ذلك، تعتمد الدراسة على املس

ّ                                                                           تكاثفه وانسجامه مع املنت الروائي، وأجل تفكيك سنن هذه الشفرة اللغوية، فدراسة 
ُ                                                                           اإلهداء مبتورا عن السياق النصي قد ال حتقق الغاية منه، فقد حيمل اإلهداء مفارقة  ّ

ّ                                                 داللية توحي مبعىن يغاير قصدية النص، مما يستدعي درا سته سيميائيا الستجالء قيمته ُّ

  .والداللة اليت يؤديها
ّ                                                    استقصاء للمطلوب أجرينا دراسة على عينة عشوائية تضم    رواية من ) ٥٠(ً

جمموع الروايات املختارة، مبقارنة اإلهداء باملنت الروائي معجميا ودالليا؛ فلكل رواية 

م للتوصل إىل وجود معجم مفردات افرتاضي، تتم مقارنة كلمات اإلهداء �ذا املعج

تطابق يف هذا اجلانب من عدمه، وكذلك معرفة السياق الذي تتشكل فيه هذه 

ّ                                                                            الكلمات للوصول إىل تطابق يف املعىن والداللة، فبعد معرفة العالقة املعجمية يتم حتري  ّ
  .)٤٧(الوجه الداليل املقصود

 أو داللته، ً                                                       ارتأينا إىل تصنيف اإلهداءات يف حقول استنادا إىل نوع اإلهداء  

احلقل الوجداين، واحلقل الوطين، وحقل املعارف والعالقات، : فخرجنا بأربعة حقول

وحقل العرفان، وهنالك إهداءات ال تندرج يف هذه الدراسة ميكن إسنادها إىل حقل 
ِّ                                                                         الدين، أو الذات، كان التوزيع على النحو اآليت مع اإلشارة إىل وجود تكرار لبعض 

) ٢٩(عدد الروايات يف حقل الوجدان :  فتم احتسا�ا مرتني فنتجالروايات يف حقلني

) ٥(رواية يف حقل املعارف والعالقات، و) ٢٠(روايات، و ) ٤(رواية، ويف الوطين 

ُ                             روايات، يالحظ أن حقل الوجدان ) ٨(روايات يف حقل العرفان، إذ كان التكرار يف 
اعر حمبة وود للمهدى إليه أو ّ                                            غالب على بقية احلقول؛ ملا حتمله اإلهداءات من مش

ُّ                                                                     شوق وعتاب أو حنني وما إىل ذلك من األحاسيس اجلياشة، فاإلهداء تقرب وتودد،  ّ
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حىت إن كثريا من روايات حقل العالقات واملعارف قد حتمل وجدانا خفيا، إال أن 

ّ                                                                          تكرار رواية يف حقلني يتطلب داللة واضحة على انتمائها إىل احلقلني كليهما، ولكثرة 
الروايات املندرجة يف بعض احلقول كان من  الصعب ذكرها مجيعا يف هذه الدراسة ألن 

  . ّ                                                      ذلك يطول، فعمدنا على اختيار عدد من النماذج متثل كل حقل
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  حقل الوجدان: المطلب األول
  :انتقينا منه مخس روايات

  :لرشيد بو طيب) موت(رواية . ١
  إلى محمد، رضا، عباس، لؤي،" 

  ..شكري، مصطفى، سروىجميل، 

  )٤٨(..."إلى كل الذين سرق البحر أحالمهم

إهداء إىل عدد من األشخاص جمهويل : ينصهر يف هذا اإلهداء فرعان، األول  

ٌ       إهداء : ٍ                                                                   الصلة بالكاتب، دون اإلتيان بأوصاف تكشف جزءا من هويا�م، والفرع الثاين
ً                                                  إىل فئة عامة من الناس، تقاسي ظروفا صعبة بأن البحر  سلبهم أحالمهم، وبدمج ُ

ّ                                                                         الشطرين معا يستبني أن ا�موعة األوىل جتمعهم الصفة املتحققة يف ا�موعة الثانية،  ً
ً                                حقيقة كان أم على سبيل ا�از، ومل ) البحر(ُ                             فهم فئة سرقت أحالمهم عن طريق 

  .حيققوها
يقصد هذا اإلهداء القارئ قبل املهدى إليهم أنفسهم، يطلعه على أحد   

 الكتاب وأسراره، فما املغزى من اإلهداء إىل الذين سرق البحر أحالمهم؟ من خفايا

ّ                                                                         هؤالء؟ يسخر الكاتب هذه العتبة خلدمة القارئ والكتاب إىل جانب التودد للمهدى  ّ
  إليهم، لكن إىل أي مدى تعالق اإلهداء مع النص الروائي؟ 

ً                  را بني أفكاره اليت ً                                                    ما إن يشرع القارئ بقراءة الرواية حىت جيد ارتباطا مباش  

ّ                                                                          شكلها اإلهداء وبني املنت الروائي، فعلى املستوى املعجمي وبإمعان النظر يف املفردات 
ً                                        منفصلة عن السياق جند تكرارا كبريا لكلميت  من الصفحات األوىل ) البحر، األحالم(ً

  :إىل آخر الرواية، ومن ذلك

 كان الوطن أو ما البحر... البحرّ                                        الوحيد الذي يفهم أفكاره ويحس أشواقه هو "
  )١٣الموت، ص" (تبقى منه

ّ                                                                    يأبى أن يحمل الخيبة أو يتواطأ معها، البحر يعرينا، يعري حقيقتنا، البحر"  البحرّ

  )٢٥الموت، ص " (ّ                           ال يحبنا، صدقني إنه ال يحبنا

ّ                                                        سنوات قليلة كانت كافية لتدمر كل مالمح الماضي وتعصف بكل " " أحالمهّ

  )٣١الموت، ص(
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 غارات وثارات البحرّ               كأن بيني وبين ...  بصدر مقبوضالبحر هواء ُ        استقبلت"

  )٦٥الموت، ص" ( وآماليأحالميُ                      وهو الذي أخفيت بصدره ... قديمة

الموت، " (البحرّ                        ، وما تبقى منها ابتلعه أحالمههذا الوطن الذي ابتلع السلطان "
       )١١٣ص

كر املهدى إليهم من الفئة يتواىل ذكر هذه املفردات على طول الرواية، دون أن يذ

ً                                                    ، فالكاتب ربط جزءا من مفردات اإلهداء مع املنت الروائي ..)حممد، رضا(األوىل 
ّ                                                                          صانعا تعالقا على املستوى املعجمي والداليل، إذ إن االقتباسات السابقة تبني أن  ّ ً ً
ٍ                                                                     األحالم عصية على أن تصبح حقيقة وأن البحر قاس أبعدهم عن أوطا�م وحرمهم  ّ

" فلم يعد لي من حلم أنشد تحقيقه":قيق أحالمهم، حىت ختلوا عنها وفقدوهامن حت

  ). ١١٥الموت، ص(

ّ                                                                            فأوحى اإلهداء مبوضوع الرواية وهيأ القارئ مبا سيتلقاه من خيبات، فكانت الرواية  ّ
  .متوائمة مع ما نسجه القارئ من عالمات وإشارات وتوقعات

ُ                               ا فيها من تعاطف مع كل من سلبت وقد وضعنا هذا اإلهداء يف حقل الوجدان؛ مل
  . أحالمه، وهذا حيمل مشاعر التعاطف واملساندة والشفقة

  

  :)٤٩(لعلي هصيص) الرواية(رواية . ٢

  إلى أستاذي الذي علمني معنى الرواية" 

  ..وركوب السفينة

  ّ                    ولكنه حلق في األعالي

  ُ                         وتركني أصارع التيار وحدي

  إلى األستاذ الدكتور
  خليل الشيخ

  .. بالظلمً      شعورا

  .."ً                وعرفانا بالجميل

ّ                                                              يتوجه هذا اإلهداء إىل شخص واحد له مكانته الكبرية عند املهدي، فهو 
ّ                                                                                يبني للقارئ هوية املهدى إليه وعالقته باملؤلف، ويعرب عن حزنه لفراقه مقدرا له كل ما  ّ ّ

ّ                                                                         علمه إياه، وذلك بصيغة مجالية معربة، تشوق القارئ، إذ هل ركوب السفينة ومصار عة ّ
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ُ                                                                             التيار أمر حقيقي أم جمازي جمتلب للتشويق؟ وما الظلم الذي يقصده املؤلف؟ مما يدفع  ٌ
ّ                                                                     القارئ إىل التوغل يف عمق الرواية الستكناه الغموض واستشفاف احلقيقة، فلعل 

ُ                                                                    الدراسة السيميائية لإلهداء جتيب عن هذه األسئلة، إذا وجد رابط بني النصني ّ.  
ّ                       من الناحية املعجمية يت يف املنت ) الرواية، السفينة، الظلم(ضح تكرار كلمات ّ

  :الروائي، ومن ذلك

 التي قررها الدكتور خالد الحاج على لروايات كانت أولى ا)السفينة"(

  )٧الرواية، ص.." (ّ                         عادية بالنسبة إلى مالكروايةلم تكن ... )الرواية(طالب مادة 

ِّ        لو تقر...  تتغيرلروايةشيئا فشيئا أخذت معالم ا" ّ             الرسو في السفينةر هذه ُ ّ
  )٤٤الرواية، ص" (ميناء أبعد

، الموت، الفرح، الحزن، الظلم، الروايةكل شيء في الحياة موجود في "

  )٧٨الرواية، " ( الحياةروايةالحياة نفسها موجودة في 

  )٨٩الرواية، ص" ( مريرٌ                   الشعور بالظلم شعور"
جمي يف عدة ألفاظ، حىت يظن القارئ ّ                                          واالقتباسات على ذلك كثرية، تؤكد التماثل املع

ً                                                                             أن اإلهداء مقتبس من النص الروائي، دون ذكر املهدى إليه يف املنت، هذا معجميا، أما  ٌ
ّ                                                                                 دالليا فإن بطل الرواية يدرس مادة يف اجلامعة تعىن بالروايات وكيفية قراء�ا وحتليلها،  ُ ً

عن أحداثها، وقد شعر ) وايةالر(هي رواية جلربا إبراهيم جربا، يتحدث بطل ) السفينة(و

يف أثناء قراء�ا مبرارة الظلم النتحار أحد شخوصها لشعوره بالظلم خليانة زوجته له 

.. مبا فيها من ظلم وقتل) يعقوبيان(، وكذلك الظلم الذي استشعره يف رواية )٩٩ص(

؛ أي ّ                                                                  ، فهنالك تعالق كبري يف املعىن، إذ يبدو أن املهدى إليه علمه معىن الرواية)٨ص(

ّ                                                                                  رواية احلياة وكيفية العيش فيها، وركوب السفينة؛ أي كيفية تسيري احلياة والتحكم فيها،  ّ
فاحلياة صعبة فيها مزيج من األحداث اليت جيب على اإلنسان جمارا�ا، ولعله مبفارقة 
أستاذه أصبح يواجه قساوة احلياة وحده، فشعر بالظلم، وأحداث الرواية جتاري 

  . لعيشصعوبات احلياة وا

ّ                                                                             فهذا اإلهداء يتعالق مع املنت الروائي بوضوح، ويعطي فكرة عن أحداث الرواية، ولعل  ُ
املنت أجاب عن التساؤالت اليت شكلها اإلهداء، ويف الوقت نفسه جاء اإلهداء عتبة 

ّ                                                                           دالة على معىن الرواية، فيستشف إذن التعالق بني العتبة اإلهدائية واملنت الروائي ّ ُ.  
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  :ألمساء شطناوي) احلاجز الزجاجي(رواية . ٣

  إلى روح أبي الحبيب: "اإلهداء

ّ                                                   أقدم هذا الجهد المتواضع ُ ")٥٠(     
ّ                                                                      إهداء بسيط خيلو من الصور الفنية اجلمالية، لكنه حيتقب عاطفة حب االبنة  ّ ٌ

ّ                                                                      ألبيها حىت قدمت روايتها هدية لروحه، لعل مثل هذه اإلهداءات ال تبين الكثري م ن ّ

ّ                                                                        العالمات يف ذهن املتلقي، لكنه قد يسأل عن علة تعيني األب مهدى إليه ملاذا ليست 
ّ                                                                                 األم مثال؟ فرمبا تركت الرواية أثرا عند الروائية جعلها �دي أباها أو سلمتها األحداث  ّ ً

  لذكريات قدمية مع أبيها، فهل يف املنت إجابة للتسآل املطروح؟

ّ                       مما اضطره إلى التفرغ ": نت كثريا، من ذلكيف امل) األب(ً                  معجميا وردت كلمة  ّ
  )٩الحاجز الزجاجي، ص" ( أبيهللعمل في فالحة األرض إلعالة عائلة

الحاجز " (أبيهّ                                                  لم يورثهم إال الخيبة والعار والمسدس الذي داعب رأس "

  )٤١الزجاجي، ص
  )٦٨الحاجز الزجاجي، ص" ( واألماألبولكن هذين اليتيمين فقدا " 

ً              ناجحا البني ً    أبالي لم أفشل بالزواج فقط، بل فشلت بأن أكون وبمعارضة أه" 
  )١٤٥الحاجز الزجاجي، ص" (الوحيد

ال يعين بالضرورة وجود رابط بني اإلهداء )  أب(ال بد من االحرتاس أن تكرار مفردة 

والنص، فاألب الذي يف الرواية ال يتعلق بأبيها وال يظهر شخصيته، أو صفاته، أما 

ّ                                                                  له فقد يكون تقديرا ألبيها ألنه يستحق أن يكون أبا فهي حتبه وتقدره سبب اإلهداء  ّ ً ً
ً                                                                          خالفا لشخصية الرواية الذي ال يستحق أن يكون أبا البنه وفشل يف ذلك، فلم يكن  ًّ ّ

ً                           إهداء داال على املنت الروائي ً .  

  
  : واسيين األعرج-)ذاكرة املاء(رواية . ٤

  ذاكرة األلم والشوق، أمي: "اإلهداء

            وطن الخوف والرماد، بالدي  

              طفولة الضباب، ريما وباسم

              صديقة المنافي والنور، زينب

              ال شيء في هذا األفق سوى الكتابة
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  )٥١(" ّ                                                    وتوسد رماد هذا الوطن البعيد

ّ                                                    تتشكل بنيوية اإلهداء من عدة مجل متتالية على شكل فقرة   ّ               ، وهو مقدم إىل ّ
عدد من املهدى إليهم، ذكر عالقته بكل واحد منهم مع وصف املهدى إليه بصفته 
املميزة، اجلزء املهدى للوطن يندرج يف احلقل الوطين، والعالقات األخرى حتمل من 

ً                                                                      الوجدان والشوق والذكريات واآلالم ما شكل منها إهداء وجدانيا، إن إيعاز  ً إىل ) األم(ّ

إىل الضباب، يرسم صورة ) الطفولة(إىل املنايف والنور، و) الصديقة(وق، واألمل والش

ّ                                                                               ذهنية يف خميلة القارئ تومهه مبا سيتلقاه يف منت الرواية من آالم ومنايف وضباب، إذ ما  ُ ّ ّ
ّ                                                                         ضرورة هذه األوصاف إن مل تكن مستوحاة من واقع الرواية؟ فلعلها إشارات مقصودة 

ً                                                      الدراسة السيميائية كون اإلهداء داال على موضوع الرواية ّ                      هلا دالالت حمددة، ستتحرى  ّ
  .أم ال

ً                                                             بالنظر يف اجلانب املعجمي نستكنه تعالقا بني مفردات اإلهداء وألفاظ   
أمي، رميا، طفولة، أصدقاء، الشوق، ذاكرة، منفى، (الرواية، إذ تكررت فيها املفردات 

  :، من األمثلة عليها)نور، ضباب

  )١٢ذاكرة الماء، ص" ( ألميً                       ا سوى ما قالته العرافةلم أعد أتذكر شيئ"

ذاكرة الماء، " (ّ                                  والبحر والساعة الحائطية الثقيلةوريماال شيء سوى أنا " 

  )١٤ص

ذاكرة " ( الضائعةالطفوالتأشعر برغبة محمومة للعودة نحو األعماق، نحو "

  )١٥الماء، ص

  )١٧ذاكرة الماء، ص" ( معه بسرعةريماّ                تعود على لطف  الطفلهذا"

ذاكرة الماء، " ( والسحر وبعض التأريخ الحزينوالشوقكانت تلك مدينة لأللوان "

  )٣٣ص
  )٣٤ذاكرة الماء، ص" (الذاكرةفانكفأ من جديد داخل "

     )٢١٩ذاكرة الماء، ص" ( الكثيف وغموضك المذهلضبابكوكيف أدخل "

 معجمي، إذ إ�ا ضمن ما قد تكفي هذه االقتباسات لتعلن وجود تعالق

ً                                                                         يتوقعه القارئ من أن فيها ذكريات مؤملة وطفوالت ضائعة وآالما، إال أن اإلهداء مل 
ّ                                                                               يشر إىل موضوع الرواية األساسي مبا فيها من أحداث سياسية وحزبية ودينية وثورة على  ّ ّ

ً                                                                   الدين والعادات االجتماعية، لكنه كان إهداء موحيا من ناحية، ففي الر ّ ٌ          واية وصف ِّ
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للموت وكثرة املصائب وهذا مرتبط باألمل املذكور يف اإلهداء، كذلك مطالبة 

ُ                                                                     الشخصيات باحلرية يف اجلوانب كلها يناسب مفهوم املنفى وما يضمره من تقييد  ّ
فهي ابنة بطل الرواية، وهلا صفا�ا احلميدة وقد عاشت ) رميا(للحريات واألفكار، أما 

ِ                              صديقة املنايف والنور، فقد ذكر ) زينب(وإذا كانت . مانيف أحداث اخلوف وعدم األ ُ
كانت تظن بأني ": ، إذ جاء يف املنت)زينب(املنفى والنور يف الرواية غري مرة دون ذكر 

 بعض الوجوه يمألها" : وكذلك قال، )٩٣ص" (، فسبقتنيالمنفىسأسبقها إلى 

ّ              ، وهذا ما دل )زينب(ً                                ، يبدو أن املقصودة هنا فعليا هي )١٦٠ص" ( استثنائينور
 عليه اإلهداء، فاإلهداء يشري إىل معان حقيقية ختفيها الرواية، فالنور املقصود ما كان 

                                                                             ّ
ٍ

  ). زينب(يف وجه 

ً                                                                    فاالرتباط بني عتبة اإلهداء والنص الروائي مل يكن مباشرا من حيث املعىن، فال 
ُ                                                            يستشف مضمون الرواية األساسي، لكنه يعطي إحياءات مهمة ودالة ع لى ما يف الرواية ُّ

  من مآس وآالم، ويهيء القارئ ملا سيتلقاه
                                     ّ ّ
ٍ .  

  

  : حيىي خلف- )تفاح ا�انني(رواية . ٥ 

  ..إلى الشهيد ماجد أبو شرار: "اإلهداء

  )٥٢("ّ                                                           ماجد اإلنسان والقائد والمثقف الثوري

ّ   د ُ                                                            نربة الشوق واحلنني هلذا القائد الشهيد واضحة من خالل اإلهداء لذا ع  

ّ                                                                         وجدانيا أكثر من كونه وطنيا، حيسب القارئ أن الرواية تسطر حكايات ا�اهدين  ً ً
ً                                                                           والثوريني، إال أن معجم الرواية ال ينضوي على مفردات اإلهداء إال قليال مما يشبهها، 

  :إذ ورد

عن البطولة وعن ولم نتوقف عن استراق السمع عندما يعاود الشيخان الحديث "
  )٥٩جانين، صتفاح الم" (٣٦ثوار 

تتحدث الرواية عن الالجئني يف املخيمات بعد النكبة، وما يقاسونه من قهر وظلم، 

ّ                                                                        وفيها حديث عن الفدائيني، فأحد شخوص الرواية فدائي كان جياهد يف اخلفاء ويدب  ٌ
ّ                                                                   الرعب يف قلوب سكان املستعمرات، مث قبض عليه وزج يف السجون اإلسرائيلية َّ ُ ُ.  
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 دراسة يف نامذج من الرواية العربية سيامئية اإلهداء

وضوع الرواية، فليس السرد عن الثورة وشهدائها، لكنه عن الالجئني ّ               اإلهداء ال يعني م

ً                                                                        والفدائيني، فالشهيد ماجد أبو شرار املهدى إليه كان مناضال ضد احملتلني، يف ذكرى 
ً                                                              النكبة وما قبلها، أو يف زمن الرواية، فكان إهداء موحيا يف معناه ً.  
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 دراسة يف نامذج من الرواية العربية سيامئية اإلهداء

  حقل الوطن: المطلب الثاني
  : واسيين األعرج- )اءذاكرة امل(رواية .١

ّ                                             وألن جزءا منه كان وطنيا فضلنا إيراده يف )٥٣(ذكرنا هذا اإلهداء يف حقل الوجدانيات ً ً
ال شيء في ": وقال" وطن الخوف والرماد، بالدي": هذا احلقل، إذ قال يف إهدائه

  "ُّ                                                 هذا األفق سوى الكتابة وتوسد رماد هذا الوطن البعيد

، )الوطن، الرماد، البالد، اخلوف: ( املنت الروائي، مثلّ                         وردت مفردات هذه اجلزئية يف

  :ّ                                                             وهي موحية بوجود خوف ودمار وغربة عن الوطن، من االقتباسات عليها

"  الرمادسلطان: ال تأخذ معها سوى كراستها الصغيرة التي كتبت على غالفها"

  )١٧ذاكرة الماء، ص(

 ويفكر خوفهن ينسى ، ما يزال هناك مالخوفوسط هذا الصمت الجبان، وهذا "

  )٥٤ذاكرة الماء،ص"(فيك

ذاكرة الماء، " (الوطنّ                                              عندما أقرأ هذا الخراب أطمئن لنفسي وأحزن لهذا "
  )٦٩ص

 لم أشعر في أي يوم من األيام ما يحسه فيه أي مواطن من أمانة وطنأنا في "

  )٧٢ص" (وراحة بال

ذاكرة " (وطندون  ومائها ولن أرحل بالبالدً                              سأحمل على األقل بعضا من أتربة "

  )١٠٥الماء، ص

هذه االقتباسات وغريها جتعل اإلهداء متعالقا مع املنت الروائي معجما وداللة،   

ّ                                                                         ففي الرواية عرض ألزمات وطنية حتدث يف اجلزائر وانتشار اخلوف والفساد والتخريب، 
أيت فمن اإلهداء يعلم القارئ أن الرواية تتحدث عن وطن ال يعيش السالم والرخاء، وت

  .ّ                       الرواية مصدقة لتوقعاته
  : رشاد أبو شاور-)أيام احلب واملوت(رواية . ٢

  إلى الدم الذي سال وروى التراب: "اإلهداء

                وإلى الدم الذي يسيل اليوم

   )٥٤("              وإلى الدم الذي سيسيل غدا

ُ         دم مسال"من اإلهداءات الغريبة أن يكون املهدى إليه    َ          دم فرتة ، وليس"ٌ
ُ                                                                              حمددة إمنا دم املاضي واحلاضر واآليت، ولعل القارئ يصاب بالوجل والذعر عند قراءته،  ّ ُ ّ
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ومنشأ ذلك ما سكبه اإلهداء من إحياءات، إضافة إىل تكرار الصيغة ثالث مرات 

ً                                                                                    متتالية ما يعين تأكيده على إهدائه وأمهية املهدى إليه، ورغبة منه يف لفت انتباه املتلقي  ّ ّ
بالنضال ) الدم(فعه إىل سرب أغوار النص، ويستطيع القارئ العليم تأويل لفظة ود

ً                                                                       والثورات دفاعا عن الوطن وأن ذلك سيستمر وسرتاق الدماء اليوم وغدا تبشريا  ً
  .ّ                باستمرارية احلدث

  :مما جاء يف الرواية ويدعم التأويل الذي قد يضعه القارئ

ّ                                  مد العجوز الطفل فوق التراب وتنهد" "  خليها ما تروح من بالكالترابم ريحة ش: ّ

  )٧٨أيام الحب والموت، ص(

أيام الحب والموت، " (ً               ما زال ساخنا الدمبعض الجثث متناثرة فوق البيادر،"

  )٨٣ص

  )٨٥ص" (ً                                                 أبو محمود ما زال طريا على جناد بندقيته الكتانيدمكان "

  )٨٦ص " (ّ                         نزف دمهم على تراب القريةفي ذهنه صور الرجال الذين "
ّ                                                                              هذا الدم إذن كما توقع القارئ هو إشارة إىل دماء الشهداء املسال على أرض الوطن، 
وهو نتيجة حب الوطن واالنتماء إليه والدفاع عنه، فرتابه مثني وغايل القيمة، فكان 

َ                                                                        اإلهداء رسالة هلا سياق مغاير حتقق معاين يف ذهن املتلقي، وكان مبكنة الكاتب أن  ّ
 أو إىل املرابطني والثوار أو إىل الوطن، لكنه مجع كل هذه املعاين يف يهدي إىل الشهداء

  .كلمة الدم، اليت يستطيع القارئ حتليلها كما يشاء وتربطه مبوضوع النص

  :ليوسف األبطح) عقارب الوحل(رواية . ٣

  إلى روحه الطاهرة وثراه العطر" 

     إلى من عشق هذا الوطن وعاش ومات من أجله

   اليد البيضاء الرقيقة واالبتسامة العذبة    إلى صاحب
   )٥٥("    المشرقة في وجه كل من عرفت

ّ                                                                   يعد إهداء وطنيا من جانب أن املهدى إليه شخصية تعشق الوطن وتضحي    ّ ً ً ّ ُ
ً                                                                     من أجله، ففيه حب الوطن وحب من حيب وطنه، ويبدو أنه ليس عموميا مرسال بل 

ّ                                      خاصا مقيدا مبهدى إليه بقي جمهول اهلوية،  وهو أمر يتعلق باملهدي وخصوصياته، ّ

ّ                                                                            يشري اإلهداء إىل أن الرواية وطنية فيها أمسى معاين التضحية والتسامح، وملعرفة مدى  ّ
ّ                                                                            تطابقه مع املنت وداللته عليه تتم الدراسة السيميائية، من حيث املعجم تتكرر كلمات 
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 دراسة يف نامذج من الرواية العربية سيامئية اإلهداء

وهذه ) ، عذبةالعطر، عشق، عاش، مات، يد، بيضاء، رقيق، ابتسامة: (اإلهداء وهي

  :مفردات ال توحي بالداللة املطلوبة، من األمثلة عليها

ُ                            صدقيني إن قلت لك إني ولدت "   )١٤عقارب الوحل، ص" ( أنتظر الكفنً     ميتاُ
  )٣٠عقارب الوحل، ص" ( تنظر إليهبيدهاّ              سدت سحر فمها "

  )٣٤عقارب الوحل، ص" (وهل أفلت منه:  ماكرةبابتسامةقالت " 

ت تتطابق فيها بعض كلمات اإلهداء مع مفردات الرواية، لكنها ال وغريها من السياقا

ّ                                                                  حتمل داللة مقصودة، أما من حيث املستوى الداليل فإن اإلهداء ال ميت بصلة إىل 
ّ                                                                             النص، فقد يتوهم القارئ  بأحداث وطنية لصفات املهدى إليه املذكورة، أو أنه رقيق  ّ

إذ إن _ املوازي والرئيس_بني النصني التعامل متسامح التفكري، بل إن هناك مفارقة 

بطل الرواية إنسان حيمل من الصفات السيئة واألخالق املشينة يف تعامله مع النساء 

ّ                                                                           وخداعه ألصدقائه ورغبته يف االنتقام، فلم يكن اإلهداء عتبة دالة على النص، ولعل  ّ
ان امسه بأحداث ّ                                                              موضوع الرواية محل املؤلف على إخفاء هوية املهدى إليه، فلم يشأ إقر

  .الرواية ملكانته الرفيعة وصفاته املشينة

  : أفنان القاسم-)٥٦() الكناري، رواية األيام الستة(رواية . ٥

  "إلى شهدائنا من بشر وطير: " اإلهداء

ّ        وتفجرت ! االستشهادالنصر أو : قرأ على الجدران": ورد يف منت الرواية  
  )٨٩الكناري، ص" (الفزعر الذي أصابه الطائمنه قذيفة، فراح يهدهد 

النصر أو : وتحت المطر بعض الصواريخ السابحة في الليل، قرأ على جدار"

  )١٠٠ص، الكناري" (االستشهاد

سيطلق ...  الذي يعزف عن الغناءلطائرّ                                      حركة صغيرة فقط وأبيح لك الحرية أيها ا"

  )١٠٠الكناري، ص" ( إلى جزيرته السعيدةليطيرسراحه حاال 
 القليلة تبني وجود تطابق وارتباط بني اإلهداء والنص، وتنقل القارئ هذه االقتباسات

ٌّ                                                                         من العتبة إىل الداخل ليجد يف الرواية استشهاد البشر والطري، فاإلهداء دال على 

  .الرواية
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  :حقل المعارف والعالقات: المطلب الثالث
  : عالية ممدوح–) ّ              حبات النفتالني(رواية . ١

  )٥٧("طفى وعلي وعبد اللطيفإلى مص: "اإلهداء

ّ                                                                 يتمتع هذا اإلهداء ببساطة بالغة بتوجهه إىل عدة أشخاص دون ذكر عالقته   
�م لكن يبدو أ�م من معارفه، مثل هذه اإلهداءات قد ال تؤثر يف املتلقي؛ لعلمه 

.. ّ                                                                       بعدمية إشارة اإلهداء إىل املنت الروائي، وأن غايته شكر هؤالء األشخاص وإرضاؤهم

ذكر ) ١٩٩(دراسة املنت لتأكيد هذا الرأي أو نفيه، وقد وجدنا يف الصفحة وميكن 

ّ                                   صارت له ذرية يسمع توسالتها وصراخها": أحد شخوص اإلهداء) علي(االسم  ّ :

  "عليسعد ورعد و

هو نفسه املقصود يف اإلهداء فال _ مرة واحدة_الوارد يف املنت ) علي(ويبعد أن يكون 

  .ٍ                                   هداء غري متعالق مع النص وال يدل عليهدليل على ذلك، لذا فهذا اإل

أبو ذر : إلى": )٥٨()العاشق البدوي(ويكثر مثل هذه اإلهداءات، كإهداء رواية . ٢
    فإنه خلو من التعالق بالنص الروائي يف احلاالت كلها معجميا ودالليا، ،"عبد الرحيم

                                                                ً ً ٌ
ِ

  .وغري ذلك أمثلة كثرية

  :ّ              ملؤنس الرزاز)سلطان النوم وزرقاء اليمامة(رواية . ٣

  )٥٩(" ّ                         إلى عمر، الحلم الذي تحقق" : اإلهداء

وإن كان _ دون ذكر العالقة اليت بينهما) عمر(ُ                       يهدي الكاتب روايته إىل   

أمنية ) عمر(فهل يقصد الكاتب أن _ يدرك القريبون من الروائي أنه يقصد أخاه عمر

ٌ                      ت النتباه القارئ يعمل ّ                                                    حتققت؟ أم أنه كناية على أن األحالم قد تتحقق؟ أم أنه لف

على احلؤول دون الوصول إىل املبتغى إال بقراءة النص؟ فقصد اإل�ام يف إهدائه تشويقا 
 

                                                                          
ّ                                                                   للقارئ، وإطالعه على أحد أسرار الكتاب، بأ�ا تتحدث عن األحالم وحتوهلا إىل ُ

  ؟_ العتبة واملنت_حقيقة، فهل وقع تعالق بني النصني 

ليس له أي ) عمر( كثريا على طول السرد، لكن اسم )احللم(تتكرر يف املنت كلمة 

ذكر، ما يعين أن الرواية تتحدث عن األحالم بالعموم، دون ختصيص الكاتب حديثا 

  :، وما يلي بعض مواضع تعالق املفردات)عمر(عن حلمه 

  )٥سلطان النوم، ص" (ّ                  حق من حقوق اإلنساناألحالم " 
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"  سوى واقع في عيون الناسالحلم في عيني، وليس  حلمليس الواقع سوى"

  )٦سلطان النوم، ص(

  )٣٠ص" ( كلها دفعة واحدةأحالمكّ                تتخيل أن تتحقق .. يا إلهي
"  على أرض هذه الدنيا أحالمهمإن الناس ال يحققون:قالت زرقاء اليمامة" 

  )١٥٣ص(

ويظهر التواؤم الداليل إىل جانب املعجمي، بوجود أحالم تتحقق وأخرى   

أحد األحالم اليت حتققت، وكما قالت زرقاء اليمامة بطلة ) عمر(ان ُ                يرجى حتقيقها، فك

الرواية أن بعض الناس ال حيققون أحالمهم وكانت حزينة عليهم فطلبت من سلطان 

ّ                                                                             النوم أن يلغي للناس أحالمهم الومهية صعبة التحقق ويبقي هلم ما ميكن حتققه فتتحول  ّ ُ
ّ                           حلما قد حتقق فأعلن إمكانية _ إليهاملهدى _ )عمر(فكان  ،)٦٠(أحالمهم إىل واقع

ُّ                                                                        حتقق األحالم، بالرغم من عدم اإلشارة إىل كنه هذا احللم، فكان اإلهداء عتبة دالة 

  .على مضمون الرواية
   مجال يونس-)الرأس أو زمن الصحراء(رواية . ٤

  إلى كل الذين يعتقدون أن ليل الصحراء مهما طال إلى زوال"*: اإلهداء

لى كل اللواتي عرفن كيف يخلعن ناب الصحراء الذي تغلغل في إ             *

  أجسادهن

  )٦١(" ً                                              إلى كل من جعل من نفسه جسرا كي يمر عليه اإلنسان              *

وضعنا هذا اإلهداء يف حقل املعارف والعالقات ملا حيويه من عالقات عامة   

ّ                           نيا، أو عرفانا، لعل قارئ بفئات هلا ارتباطات معينة بالصحراء، فلم يكن وجدانيا أو وط ً
اإلهداء يستشعر أنه يوحي إىل مضمون الرواية، إلهدائه إىل شخصيات مبهمة، وهذا 

يشري إىل العالقة املباشرة بالنص، ومن خالل قراء�ا يتأتى للقارئ أن الرواية تتحدث 
أي ما ) ليل الصحراء(عن الصحراء وما فيها من فظائع جيهلها الكثريون، فهو يقول 

حيدث من خفايا يسرتها الليل الصحراوي ستستمر، وكذلك فإن نساء الصحراء عرفن 

  :كيف يعشن فيها وتكيفن مع صعوبا�ا وحتررن من قيودها، من مواضع التعالق

ّ          لقد تعود ..  يوصلهم إلى منابع الخمرة وتزداد وجوههم حمرةٍ     بجسرويحلموا "
ّ                            عيم القبيلة، الذي كان يتكئ  امرأة مطعونة بسيف ز ليلةالقوم على أن يروا كل
  )١٢الرأس، ص" ( تلطخه الدماءجسدهاعلى سيفها المغروز في 
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  )٨الرأس، ص" (الليل مخيفة في الصحراء"

الليلة وأنا تسعفني سيجارتي وتساعدني على إدراك ما يحدث في تلك "

  )٢٥الرأس، ص" (ّ          الصحراوية
رص عليها معظم النسوة ّ                                              أتت تجر خطواتها القصيرة بحركة راقصة مدروسة تح".. 

الرأس، " (أجسادهنّ                                           وهن يتحدين العباءة السوداء المضروبة على  الصحراءفي

  )٥٧ص

واملواضع كثرية، كلها تبني مدى التعالق على املستوى املعجمي والداليل، 

ّ                                                                              فتعني موضوع الرواية وتعرف القارئ مبضمو�ا، وتؤكد التوقعات اليت قد يرمسها القارئ  ّ ّ
  .، مما يدفعه على متابعة القراءةّ        يف خميلته
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 دراسة يف نامذج من الرواية العربية سيامئية اإلهداء

  حقل العرفان: المطلب الرابع
  : هاشم غرايبة- رواية الشهبندر. ١

  )٦٢(..."ِّ       المعلم.. إلى يحيى غرايبة" : اإلهداء
يدل _هذا إهداء بسيط خاص، يهديه الكاتب إىل شخص  تربطه به قرابة ما   

ً                                    منه إهداء عرفانيا، فغالبا ما جتمع مما جعل) املعلم(قرنه بصفة _ على ذلك اسم العائلة
ّ                                                                            التلميذ مبعلمه عالقات العرفان والتوجيب والشكر على ما علم ونفع، وهذا ما توحيه 

، إضافة إىل النقاط املتتالية الفاصلة بني املهدى إليه وصفته املميزة، )معلم(كلمة 

صاف ا�تمعة وكذلك النقاط التالية هلذا الوصف، فبالغة الصمت توحي بعدد من األو

، ويف الصمت شكر وعرفان )املعلم(يف هذا الشخص، وقد ذكر أسىن صفة منها وهي 

على فضله الكبري، فقد يكون الصمت أبلغ من العبارة أحيانا، وقد ترددت كلمة 

  :أكثر من مرة يف الرواية، من ذلك) املعلم(

ليكم أن من اآلن فصاعدا ع..  في مكتب عنبر المعلمالشيخ: قال أبو نعمان"
  )   ١٦الشهبندر،ص ( "تتعلمونتعرفوا كيف 

إال حين تصير ّ       تتعلم ، نعم يا شيخنا أبا نعمان، إنك ال معلملكن السوق خير "

  )١٨الشهبندر، ص" (معلما

  )٣٠الشهبندر، ص" ( وراقبت المشهدالمعلمّ                      اتكأت على حافة طاولة "

يف الرواية مل تكن ذات داللة ) لماملع(ّ                                         ال توجد عالقة داللية بني اإلهداء واملنت، فكلمة 

  .ً                                                         تربطها باإلهداء، ومل يكن اإلهداء كذلك مشريا إىل مضمون الرواية

  : إحسان عبد القدوس-)زوجة أمحد(رواية . ٢

  ..إلى السيدة آمال طليمات أختي" 

  ..بقدر ما أحببتها 
  وبقدر ما احتملت من حيرتي

  ..وبقدر ما لجأت إليها

  )٦٣(.." وبقدر ما فرحت بها ولها

ّ                                                                ينضوي هذا اإلهداء على عرفان ورد للجميل، وظاهره أنه ال يتصل بالنص   
ترد ) أخيت، أحب، فرح(ّ                                                             الروائي وهذا ما تثبته الدراسة السيميائية، إذ إن الكلمات مثل 

يف النص الروائي، لكنها ال حتمل أي داللة ترتبط باإلهداء، وليس هذا باألمر الغريب 
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ً                                                            بة يف جذب انتباه القارئ، أو تعريفه بالرواية، فهدفه تقدمي شكر ُ                  فاإلهداء مل يظهر رغ
  :إىل تلك السيدة اليت وقفت معه كثريا، ومن مثل االقتباسات احملتملة

  )١٤زوجة أحمد، ص" ( الكبيرة أختيُ                      التقيت به صدفة في بيت" 
  )٢زوجة أحمد، " ( لهحبيوكانت تعلم مدى ُ            وفرحت أختي " 

  .اكلة نفسها وليس هلا أي داللة متعالقة مع اإلهداءوغريها الكثري على الش

  : فؤاد حممد بين سالمة- رواية اجلدران الباردة. ٣

إلى ذلك الشراع على تلك السفينة الذي انسدل على لوح قديم، وكان ": اإلهداء

ّ                                                                     وما زال يتصدى لنوازل البحر حتى أصبح مشوقا للمواجهة على طريق الشدة ًّ ّ .  

  .. رضاهً                  خاشيا ربه، مبتغيا

  )٦٤(" إلى أبي العزيز.. إليه أهدي كامل االمتنان والفخر

ٌ                                                              يستشف من هذا اإلهداء عرفان يوجهه االبن ألبيه الذي واجه الصعاب  ّ ُ
ّ                                                                             واملشاق، وتصدى هلا مبتغيا وجه ربه ورضاه، فهو يفخر به ويهديه روايته عربون حمبة، 

ٌّ                               ه، ولعله إهداء مستمد من وحي ّ                                                وقد وصف أباه بالشراع املتصدي لنوازل البحر وأهوال ٌ ّ
ّ                                                                               الرواية غايته متهيد القارئ ملا سيتلقاه من أحداث، وتعريفه جبانب من موضوع الرواية، 
ّ                                                                         أما الدراسة السيميائية فتوحي بتعالق معجمي بني العتبة والنص يف بعض املفردات 

  :يف مواضع قليلة من الرواية، مثل) األب، اللوح، السفينة: (مثل

ُ                                إلى لندن قبل ثالث سنوات وقطعت  أبوه، ذهبأبيهعيش مع أمه وكان ي"
  )٧الجدران البارة، ص" (أخباره

الجدران " ( كان كثير الغياب عن البيت أبيقبل أربع سنوات كنت أنا وأمي،" 

  )١٦الباردة، ص

ّ                         وأخذت تلم المالبس الجافةاللوح وضعتها على األرض على " الجدران، " (ّ
  )٣٦ص

الجدران، " (حتى أصبحت عودته أشبه بسير القطار من غير سكة أبيانتظرنا " 

١٠٤(  

"  المانشبحرة لمدة ساعة في السفينّ                             كان يملك ريديك المال فاستقل "

  )١٤١الجدران، ص (
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ٌ                                                                     توضح االقتباسات أن االرتباط وارد من حيث املفردات، يف حني يستنبط االرتباط  ّ
ّ                                         مل يكن هنالك سفينة يواجه ربا�ا املخاطر من والتعالق على املستوى الداليل مبواراة، إذ 

ّ                                                                          أجل أبنائه، إال أن شدة كانت ظاهرة يف الرواية سببها غياب األب عن زوجته وابنه 
ّ                                           فأراد الكاتب بيان صلته القوية بأبيه وفخره  ، )٦٥(فعاشا سنوات صعبة ومقفرة من دونه

  .اإلثارة وكسر املتوقعبه، وهذه مفارقة تبني عكس مضمون الرواية، غرضها التشويق و

  : يوسف السباعي-)حنن ال نزرع الشوك(رواية . ٤

  إلى فاطمة شيخون" 

  التي سألتني قبل موتها

  أن أدفنها في

  مقابر األسرة

  )٦٦ ("فأوحت إلي بهذه القصة

يوحي هذا اإلهداء بوجود عالقة مباشرة بني املهدى إليها ومضمون الرواية،   
                                                                   
ُ ُ

ً                                                       بالقصة اليت كتبها، لذا أهداها روايته عرفانا هلا مبا أسدت ّ                         فوصيتها أوحت إىل الروائي 
ّ                                                                       إليه من خدمة، ولعل مفردات اإلهداء تشري إىل حديث عن املوت أو املقابر وما إىل 

كهذه ) فاطمة، موت، دفن، مقابر(ّ                                           ذلك، وقد ضم معجم الرواية هذه الكلمات، مثل 

  :االقتباسات

  )١٣نحن ال نزرع الشوك، ص" ( بعيدة عنكمُ     أدفنّ                 كل ما أتمناه أال " 

  )١٣نحن ال نزرع الشوك، " ( القاتمة واضحة في أسفل الجبلالمقابروجدران " 

  )٢٨ص" ( المرحومة أمكموتّ     هده " 

  )٩٠ص" ( ابنتها متسائلة أبوكي فين ياسميحة؟فاطمةوتنادي الست " 

  )٤١٥ص" ( وقد بدا عليه القلق فاطمةّ                    وقف عالم أمام السيدة" 
ال يربطها باإلهداء أي رابط داليل، فمجيئها مل يكن ذا ) واملقابر واملوتالدفن (إن 

ٌ                                                                       سياق يؤول بأمر حمدد، فهي جزء عادي من القصة كأي رواية وإن كان يف اإلهداء  ّ
ّ                                         حديث مشابه، أما فاطمة فشخصية يف الرواية  كما " ّ                          يشرق وجهها بالطيبة واملودة"ٌ

هي ذا�ا املهدى ) فاطمة( إىل أن ، وليس هنالك قرينة)٤٢٤ص(وصفها الكاتب 

ّ                                                                                   إليها، لعل اشرتاكهما بالطيبة واملودة جعل شخصية الرواية باسم احلقيقية، لكن الرواية  ّ ّ ّ
مل جتب عن تساؤالت القارئ اليت طرحها من خالل اإلهداء، ملاذا أوحت شيخون 
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واية عن هذه ّ                                                                 بالرواية؟ وما هي الوصية؟ وما الرابط بني العتبة والرواية؟ مل جتب الر

ّ                                                                      األسئلة فبقيت قصدية اإلهداء مضمرة يف بطن الروائي، فلم يوضح اإلهداء مضمون 
  .الرواية ومل جتب الرواية عن تساؤالت اإلهداء

لعلي هصيص، وقد مت تناوهلا يف حقل ) الرواية(الرواية األخرية يف العرفان هي رواية . ٥

 إذ فيها عرفان جبميل األستاذ على الوجدان، فهي من الروايات املشرتكة بني حقلني،

  .الكاتب، وقد ذكرنا أن فيها تعالقا بني اإلهداء واملنت الروائي

ّ                                                                      فلإلهداء عالقة أصيلة بالنص الروائي، وكما تبني فإن غالبية الروايات فيها  ّ
ً                                                                         تعالق سواء على املستوى املعجمي أو الداليل أو كليهما معا، وقليال ما يأيت مبتور 

أن اإلهداءات _  رواية٥٠ّ            املبنية على _ّ                                منت الرواية، بينت هذه الدراسة الداللة عن

املدرجة أسفل حقل الوجدانيات تتعالق مع روايا�ا، وكذلك حقلي الوطن والعرفان، 

فهذه احلقول الثالثة نسبة ارتباط اإلهداء مع الرواية سواء على املستوى الداليل أو 

، %١٠٠تساوي _ رتكة، جمرد التقاء مفرداتحىت لو كان بغري داللة مش_املعجمي 
من اإلهداءات يف حقل املعارف والعالقات ال تربطها أي عالقة % ٣٠يف حني إن 

من إهداءات هذا احلقل % ٧٠ رواية، و٢٠ روايات من أصل ٦باملنت وهي تعادل 

لى ّ                                                                        فيها تعالق مع متو�ا سواء دالليا أو يف املعجم دون الداللة، ويف إحصائية أخرى ع

ً                                                        رواية يكون اإلهداء فيها داال على النص متوائما معه على ٣٢ّ                     العينة كاملة تبني أن  ً
ً                                                                   املستوى الداليل بصرف النظر عنه معجميا، وجانب الداللة هو اجلانب املطلوب، 

ّ                                                                              وهذا يؤكد أمهية اإلهداء واعتباره عتبة دالة هلا قيمتها يف إبراز املعىن والداللة عليه ّ .  
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  روايات دون إهداء: لب الخامسالمط
ٌ                                                              يف خضم البحث يف الروايات ودراسة إهداءا�ا، وجد عدد من الروايات    ُ

يتجاوز عددها مئة رواية ختتفي منها عتبة اإلهداء، األمر الذي يثري عددا من األسئلة، 
ٌ                                                                      كيف �مل هذه العتبة وهلا من األمهية نصيب وافر واخلدمة اليت متنحها النص ال  ّ َ ُ

ّ                                                    تهان �ا ؟ هل يعين هذا أ�ا عتبة ليست باألمهية املدعاة؟ ُ   يس ّ  

إن عدم حضور اإلهداء ال يعين غياب الداللة، بل إن هذا الفراغ الداليل   

النص، للخروج مبعىن / باملدلول) الصمت/ الفراغ(ّ                                يتطلب دراسة سيميائية تصل الدال 

ّ                      قات إبدالية وتضمنية مع سبل البيان األخرى عال"حقيقي هلذا الصمت، الذي ينسج  ّ
ّ                                                                  فالصمت خطاب جيانب املباشرة والوضوح ويستلزم التأويل، والبياض حبد )٦٧(" ّ        ولزومية ُ ٌ

ذاته عالمة ال تعين قصورا يف الكالم ونقصا يف بالغة القول بل إ�ا حتمل داللة تنافس 

ّ                                                                داللة احملكي، وهذا حيمل النص وارفا من التأويالت قد تكون يف اجتاهات م ّ تناقضة مما ُ

ّ                       ال يولد فعل االمتناع عن : " جيرب القارئ على التعمق يف قراءة النص، يقول أمحد اجلوة
ً                                                                             الكالم ملفوظا لسانيا، وإمنا حيدث فراغا نصيا وبياضا ونقصانا يكون جزءا أساسيا يف  ً

   )٦٨("التأليف وتكون له داللة تعادل داللة الكالم املتحقق أو تفوقها قيمة

الذي ) الصمت(أكثر من مصطلح ) البياض(اإلهداء مبصطلح يرتبط غياب   

ّ     يعد ّ                                                              يف داللته اجلوهرية فعال تلفظيا بالغياب مندرجا يف اخلطاب بعلية "_ الصمت_ُ ّ ّّ ً ً
ُ                                                                ويشري إىل رغبة يف عدم البوح أو تسرت على املنطوق وكأن الكاتب يشرك )٦٩("ّ       سياقية ّ

ّ                                        القارئ يف العملية اإلبداعية، يف حني يرتبط  البياض بالفراغ النصي، ورمبا اختفاء أي ّ

ُ                                                                          إشارة أو عالمة ظاهرة خاصة ما يناط بغياب اإلهداء، إذ تبقى صفحة اإلهداء فارغة 
داخل هذا النظام يكون ) اإلهداء(أن غيابه "من أي عالمة، يرى جريار جينيت 

يضع كأن " ّ                           ، ويفسر قوله الباحث بلعابد) ٧٠("احتماليا وذا داللة على درجة الصفر
ّ                      فهي ختفي أكثر مما تعلن " ُ                          هذا الكتاب غري مهدى إىل أحد"الكاتب هذه العبارة 

ً                                                       إما أنه ما من شخص يستحق هذا اإلهداء، أو أنه ال يرى أحدا : وحتمل اختيارين
ً              مستحقا للكتاب

)٧١ (   

ُ                                                                     ولالهتداء إىل الدالالت اليت حييل عليها غياب اإلهداء أو نفي وجود داللة يف 
ّ                                                                 نا بإجراء دراسة سيمائية على بياض عدة روايات ختلو من اإلهداء، منهااألصل، قم ّ:  

  م١٩٩٧، ١، للطيب صاحل، دار اجليل، بريوت،ط)عرس الزين(رواية . ١
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ّ                                                  تعد هذه الرواية هزلية اجتماعية، بطلها املعروف بـ    ّ             شخص مربوك رث ) الزين(ّ
ّ                 احملبني، كثري الغزل ُ                                                  احلال، يضحك بأفعاله من حوله، لديه عدد من األصدقاء و

ّ                                                                      واإلعجاب بالفتيات لكن ال يقبل أحد تزوجيه، ويف النهاية يتزوج من أمجل فتيات 
ّ                                                                          القرية ومن أسرة كرمية ويقام له عرس كبري، مل جند يف الرواية إشارة على أن ال أحد 
 ّ                                                                          يستحق الرواية، ومل يرد سبب لذلك يف املنت، لكن لعل موضوع الرواية اهلزيل وما فيها

ّ                                                                 من سخرية دفعت صاحبها إىل أن يتخلى عن اإلهداء، ذلك ألن الطيب صاحل مل  ّ
 إىل أبويه حممد وعائشة )٧٢()ضو البيت(ُ                                      يعرف عنه برتكه لإلهداء، فقد أهدى رواية 

  .  إىل روح أبيه)٧٣()مريود(ّ                          وأخويه علوية وبشري، وأهدى 

، ٦ريوت، ط، غادة السمان، منشورات غادة السمان، ب)٧٥بيروت (رواية . ٢

١٩٩٣  

ٍ                                                                    هلذا البياض داللة ال ختفى على قارئ الرواية، فالرواية كلها مآس، فأبطاهلا   

ّ                                                                              كانوا يتوقعون ألوانا من املسرات وامللذات متنحهم إياها بريوت، أخذوا ما أرادوا لكن 
ّ                                                                         سرعان ما فقدوا كل شيء، وكانت �ايا�م مشينة تتحدث عن الفقر ومآسيه والسعي  ُ

  . والشذوذوراء اللذة

فالبياض يوحي بالصمت القسري، األحداث مؤملة والنهايات كئيبة، مما محل الكاتبة 

ّ                                                              على الصمت ومل تقدمها هدية ألحد، بالرغم من أ�ا �دي أغلب روايا�ا ّ.  

ً                                                                         وقد تكون صورة الغالف املرعبة سببا إضافيا يف التخلي عن اإلهداء، فهي صور رأس  ً
، "!الشرف"ق، وهي الفتاة اليت قتلها أخوها بتهمة فتاة مقطوع موضوعا يف صندو

  .فأسباب متعددة رمبا هي اليت دفعت الكاتبة للتخلي عن اإلهداء

  

ّ                                                         ، عبد الرمحن منيف، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، )أم النذور(رواية . ٣
  م٢٠٠٥، ١ط

ّ              ورا دينية من ِ                                                     حنسب أن عبدالرمحن منيف مل يهد هذه الرواية أل�ا تناولت أم  
ّ                                                                          التربك واالعتقادات الدينية قد ال يتقبلها أي شخص، فآثر السالمة على أن يتعرض  ّ ُّ

ّ                     كانت هذه الفروع تشق ": للنقد، وقد جاء موضع يف الرواية يتحدث عن الصمت
طريقها بصمت أنيس ال اصطخاب فيه حتى ال يكاد اإلنسان يحس بوجودها، وال 

، )٧ص" (اءل كيف تدخل المدينة وكيف تخرج منهاّ                         يفكر في عددها، كما ال يتس
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ّ                                                                        فلعله قصد الصمت يف إهدائه تناغما مع صمت فروع شجرة أم النذور، وألن روايته 
  . حتمل اسم هذه الشجرة أراد أن يستعمل صفا�ا من صمت وبركة ودخول دون عتبة

  :نهاعدد من روايات الكاتب جنيب الكيالين، فرواياته ختلو من اإلهداء، م.  ٤
  م١٩٩٤، ٥، مؤسسة الرسالة، بريوت، طاليوم الموعود -

  م١٩٩٤، ٥، مؤسسسة الرسالة، بريوت،طفي الظالم -

  م١٩٩٤، ١١مؤسسة الرسالة، بريوت، ط رجال وذئاب، -

ّ                                                                    هذه مناذج من رواياته، وقد وقفتنا على تسع روايات له خالية من اإلهداء، 
ّ                                       أغلب رواياته سياسية تارخيية تتناول الظ لم والفساد واخلراب والسجون والتعذيب ّ

ّ                                                                             واحلمالت الصليبية والثورات، ولعل مواضيعها مل �يئ نفسيته ألن يتوجه باإلهداء إىل  ّ ّّ
، فهو صمت ألن واقع " ّ            ال تعليق لدي"أحد، ولعل البياض والصمت كمن يقول 

  .يستحق الصمت_ املستمدة من الواقع_ روايته

ٍ                                  ء العمل ألن الكاتب أراد إهداء نسخ وقد يكون سبب العزوف عن إهدا
اكتفى "ّ                                                             عديدة منه لعدة أشخاص، كما كان يفعل الروائي مجال الغيطاين الذي 

  .)٧٤("بتصدير رواياته ببعض األقوال ملشاهري يف الشعر أو األدب أو احلكمة

خنلص إىل أن عدم وجود إهداء قد يرجع إىل سبب ما، كأن ال يرى الكاتب    

ّ                                                           ناسبا لإلهداء إىل أحد، أو أن يف الرواية رمزا سبب سكوت الكاتب موضوع الرواية م
ّ                                                       ، أو أن الكاتب يهدي نسخا متعددة، أو قد يكون دون علة )أم النذور(كما يف رواية  ُ ُ

ً                                                                        لذلك، لكن كيف يكون البياض داال؟ ال يستطيع املتلقي تأويل البياض إال إذا قرأ 
وإذا مل جيد إشارة فإن البياض وقتئذ ال يكون ، )البياض(الرواية ووجد إشارة حتيل عليه 

ً                                                         عالمة، وباملكنة أن يعترب حينها داال على الصفر كما قال جينيت ُ. 

ّ                                                                      تتجلى عن هذه الدراسة األمهية الكبرية لعتبة اإلهداء، ويتبني أ�ا ليست عتبة    ّ
 ُ                                                                    بال فائدة كما قد يسري يف الظن، فلإلهداء وظائف مميزة يف خدمة النص تضاهي يف

ّ                                                                                أمهيتها عتبة العنوان، فإذا كان العنوان أهم املصاحبات اللفظية وهو مبثابة رأس للجسم 
ً                                                                     النصي، فإن اإلهداء عضو ساند هلذا الرأس، ويأيت يف كثري من األحيان موضحا  ّ ٌ ٌ
ّ                                                                            لقصدية العنوان، بل إنه قد يعني موضوع النص دون العتبات األخرى اليت قد يالبسها  ُ ّ

ّ                                                           ومع هذه األمهية فال يعد عتبة الزمة إذ إن كثريا من الروايات ال ً                الغموض أحيانا،  ُ ّ
ّ                                                                          يتصدرها إهداء لعلة ترتبط بالنص ومضمونه أو بالكاتب ومن حوله من أشخاص، إال  ّ
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ّ                                                                            أن هذه الدراسة بينت ما يؤديه اإلهداء من وظائف يف جوانب متعددة أمهها ارتباطه  ّ ّ
ّ                                            لى موضوع النص، إذ بينت هذه الدراسة أن عتبة باملنت الروائي على حنو كبري وداللته ع

اإلهداء تتعالق مع النص الرئيس من حيث املستوى املعجمي والداليل، فبقراءة اإلهداء 
ّ                                                                          ترتاءى عدة عالمات وإشارات يف ذهن القارئ تشكل له فكرة معينة عن الرواية اليت  ّ ّ

ّ                           توائمة مع النص دالة عليه، ّ                                                    بني يديه، ما بينه البحث أن هذه الفكرة تأيت يف الغالب م
ّ                                                                            فيكون النص إمتاما هلذه الفكرة وإيضاحا هلا، األمر الذي جعل اإلهداء يتسم بالتعيني  ً
ّ                                                                             والوصف واإلحيائية واجلمالية والداللية، فال غرابة إذن أن يأيت اإلهداء واصفا ملضمون  ّ ّ

ّ                                                             النص موحيا مبعناه وذلك بصيغة إبداعية يتفنن فيها الكاتب على ط ريقته احلرة فال ّ

ّ                                                                      ضوابط أو قيود، غري متناسني تلك اإلهداءات اليت ال تعني موضوع النص وال تتعالق 
عين نّ                                                                  معه بأي وسيلة، تكفي الوظيفة األهم اليت حتاول غالبية اإلهداءات حتقيقها 

ّ                                                                                   الوظيفة التداولية مبا فيها من أمهية اجتماعية وحتقيقا للنظرية التواصلية، فاإلهداء س ّ ّ ّ واء ّ

كان منسجما مع النص داال عليه أم مل يكن فإنه يأيت معززا للعنصر االجتماعي يف أنه 
تواصل بني املهدي واملهدى إليه من جهة وبني القارئ من جهة أخرى، فالكاتب من 

  
                                                                     

ُ ّ                                                                     خالل اإلهداء يعلن عن مشاعره وكوامن نفسه وحيدث القارئ عن عالقاته ويكشف ُ ُ ُ
ُ                                                  قت نفسه يوطد أواصره مع املهدى إليه، وهو يضفي على ً                        جانبا من شخصيته، ويف الو ّ

ُ                                                                 الرواية بعدا حقيقيا وينبه القارئ بإنسانية الكاتب ويثبت وجوده ُّ ّ ً.  

ّ                                                           واتضح من الدراسة أن اإلهداء يأيت حامال دالالت متعددة، كاملطابقة   
واملماثلة والرمزية واإلحيائية واملفارقة واملراوغة والتضليل واإليهام، 

                                                                  
ُ ّ ّ                      لذا فإنه يتطلب قراءة ّ

ّ                                                                          جيدة، فقد ال يدل معناه على مضمون النص الروائي حبرفية، ألن الكاتب قد جينح إىل  ّ
التضليل على القارئ للفت انتباهه وتشويقه لقراءة النص أو مبعىن يفارقه الداللة حىت ال 

ّ                                 يكون اإلهداء منتهكا خلصوصيات النص ً.  
ّ                                    رسالة تواصلية بامتياز، فمن خالله ديعوإن أهم ما خنرج به أن هذا اإلهداء    ً

ّ                                           املرسل يف ذهنه يبغي منها وظائف معينة يشكلها / ّ                            تنتقل عدة دالالت حيملها الكاتب
ّ                                                                          يف كلمات متناسقة بشيفرة معينة حتمل هذه الدالالت وتنقلها إىل ذهن املتلقي، الذي  ّ

البا ما تأيت منسجمة حياول تفكيكها لفهم مغزاها، قد يستعني بالعتبات األخرى اليت غ

  :معا، يقف بعد ذلك املتلقي عند احتمالني
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ّ                                                                   أن يكون اإلهداء ذا داللة تعني فكرة النص وتشرح ما فيه أو توحي إليه، مث : األول
ّ                                            يأيت النص مؤكدا هلذه الداللة املتشكلة داعما هلا ّ.  

ً                                                      أن يكون اإلهداء مبهما ال حيمل داللة، أو يتضمن داللة غري وا: الثاين ضحة املغزى ُ
ُ                                                                      وحتتاج إىل تفسري، هنا يسعى القارئ من خالل النص إىل توضيح داللة اإلهداء وفهم 

معناه، أو معرفة طبيعة العالقة مع املهدى إليه
 

                                          
ُ

ن لتأكيد  وكفيالانوكال االحتمالني وارد .

 .قيمة اإلهداء وأمهيته
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 اهلوامش

                                                           

     ٩٧٨    ، ص  ٢                                                       جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، دار الدعوة، القاهرة، ج  )  ١ (

                                                                    عبد احلق بلعابد، عتبات، جريار جينيت من النص إىل املناص، منـشورات االخـتالف،   )  ٢ (

    ٩٣     م، ص     ٢٠٠٨ /  هـ    ١٤٢٩  ،  ١         اجلزائر، ط

     مقـــال  (ً       ً  أمنوذجـــا                                                           مســري عبـــد الـــرحيم آغـــا، عتبـــات الـــنص الروائــي، روايـــة الـــصندوق األســـود )٣ (

     ص      ٢:١٣   ، س    ٢٠١٦ / ٧ / ٨  ،  )    شبكي

      ٩٤           عتبات، ص   )٤ (

    ٩٥-  ٩٤          السابق، ص   : ُ    ُينظر   )   ٥ (

ـــــاض، ط  ) ٦ ( ـــــك فهـــــد الوطنيـــــة، الري ـــــب، مكتبـــــة املل   ،  ١                                                              حممـــــد القـــــشعمي،  إهـــــداءات الكت

     ٢٠                                   م، من مقدمة الكتاب لفاطمة الوهييب، ص    ٢٠٠٨  /   هـ    ١٤٢٩

   .   ص    ١:٥٢   ، س    ٢٠١٦ / ٧ / ٧  ،  )         مقال شبكي (                       مجيل محداوي، عتبة اإلهداء  )٧ (

          ، بتصرف  ٢٥                                                   حممد القشعمي،  إهداءات الكتب، تقدمي حمي الدين مكسب، ص  )٨ (

    ٤٤         عتبات، ص   )  ٩ (

    هـ،     ١٤٢٣       ، شوال   ١٢   ، م  ٤٦ّ                                        ّمحيد حلمداين، عتبات النص األديب، جملة عالمات، ج  )  ١٠ (

  ّ      ّ بتصرف  ٢٣     م، ص     ٢٠٠٢      ديسمرب 

                             متجدد، عبد احلق بلعابد، ابـن                                         فتوحات روائية،قراءة جديدة ملنجز روائي عريب  : ُ    ُينظر  )  ١١ (

    ٤٠-  ٣٩     م، ص       ١،٢٠١٥                               الندمي للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط

    ٤٤         عتبات، ص   )  ١٢ (

ُ                                                                       ُالرشيد بو شعري، مساءلة النص الروائـي يف أعمـال عبـد الـرمحن منيـف، منـشورات دار   )  ١٣ (
               ، مث يستدرك علـى    ٢٨٨    ، ص     ٢٠٠٤                                          الثقافة يف اجلمهورية العربية السورية، دمشق، 

                                                              العنــوان يــستحيل االســتغناء عنــه يف الروايــة فهــو مــدخل إىل عــامل الروايــة         ذلــك بــأن 

   .    ذا�ا

                                                          الــسيميولوجيا بــني النظريــة والتطبيــق، مجيــل محــداوي، الــوراق للنــشر   : ُ             ُلالســتزادة ينظــر  )  ١٤ (

    ٨٨    م، ص    ٢٠١١  ،  ١                والتوزيع،عمان، ط

    ٧٥         السابق، ص  )  ١٥ (
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                               ، شـركة الرابطـة، الـدار البيـضاء،               البنيـة والداللـة  :                               عبد الفتاح احلجمري،  عتبات الـنص  )  ١٦ (

    ٢٦     م، ص     ١٩٩٦  ،  ١ ط

     ١٠٢        عتبات، ص  )  ١٧ (

    ٩٤          السابق، ص   )  ١٨ (

  ،  ٤                                                                بتــول اخلــضريي، غايــب، روايــة، املؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر، بــريوت، ط  )  ١٩ (

   م    ٢٠٠٩

   م    ١٩٧٠ّ                                                            ّأمني يوسف غراب، الساعة تدق العاشرة، رواية ، دار الكتب، بريوت،   )  ٢٠ (

                                            دون كيشوت يف اجلزائـر، روايـة ، منـشورات اجلمـل، -             ، حارسة الظالل           واسيين األعرج  )  ٢١ (

   م    ١٩٩٩                 كولونيا، أملانيا، 

   م      ١،٢٠٠٩                                                 علي هصيص، الرواية، رواية، املكتبة الوطنية، عمان، ط  )  ٢٢ (

   ص    ٧:٤٦    م،س     ٢٠١٦ / ٧ / ٧  ،  )         مقال شبكي (            عتبة اإلهداء   )  ٢٣ (

  ،  ١               كتبــة الوطنيــة، ط                                                   محــد ســلمان احلجــاوي، مــن بــني حنايــا الــزمن، روايــة، دائــرة امل  )  ٢٤ (

                             إهــداء روايــة موســم هجــرة العقعــق   : ُ                               ُم، ينظــر كــذلك مــن اإلهــداءات النــصية    ٢٠٠٣

ــــي الدالمهــــة، ــــل     ٢٠٠٢            لعل ــــات الزجاجيــــة، جلمي ــــة تركــــة العــــب الكري                                                ، وإهــــداء رواي

   . م      ٤،٢٠٠٥                            الساعدي، دار غريب، القاهرة،ط

   م    ٢٠١١  ،  ٢   ط                                                            عبد العزيز ساكن، العاشق البدوي، رواية ، رؤية للنشر والتوزيع،  )  ٢٥ (

    م     ٢٠٠٧  ،  ١                                                              حممود زفزاف، األفعى والبحر، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط  )  ٢٦ (

                                                                              منهل السراج، كما ينبغي لنهر، رواية، جائزة الشارقة لإلبداع العريب، دولـة اإلمـارات،   )  ٢٧ (

    م     ٢٠٠٢

   م    ٢٠٠٢  ،  ٢                                                              أنيسة عبود، ركام الزمن،ركام امرأة، رواية، دار التكوين، دمشق، ط  )  ٢٨ (

   . ص    ٧:٤٦    م، س    ٢٠١٦ / ٧ / ٧  ،  )         مقال شبكي (                       مجيل محداوي، عتبة اإلهداء   )  ٢٩ (

   م    ٢٠٠٩  ،  ١                                                          نزيهة حممد  سليمان، املعجزة، رواية ، املكتبة الوطنية، عمان، ط  )  ٣٠ (

                                                                                فؤاد حممد بين سالمة، اجلدران الباردة، رواية، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، عمان،   )  ٣١ (

   م    ٢٠١٠  ،  ١ ط

    ٩٨        تبات، ص  ع  : ُ    ُينظر  )  ٣٢ (

    ٩٣          السابق، ص   )  ٣٣ (

    ٢٦                  البنية والداللة، ص   :           عتبات النص  : ُ    ُينظر  )  ٣٤ (

    ٢٧  ص   :       السابق  )  ٣٥ (
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    ٩٨        عتبات، ص  )  ٣٦ (

                       دراســــة يف الــــنص املــــوازي، ر  (                                             فــــرج مــــالكي، عتبــــة العنــــوان يف الروايــــة الفلــــسطينية   )  ٣٧ (

    ٥٥    م، ص    ٢٠٠٣ /  هـ    ١٤٢٤                          عادل األسطة، جامعة النجاح،   :       ،إشراف ) ج

ة عالمــات، ج         بامســة درمــش  )  ٣٨ (             ، مجــادى األوىل   ١٦    ، مــج  ٦١ّ                             ّــ، حبــث عتبــات الــنص، جمل

    ٧٨    م، ص    ٢٠٠٧         هـ، مايو     ١٤٢٨

     ٣٠٣                                              مساءلة النص الروائي يف أعمال عبد الرمحن منيف، ص   )  ٣٩ (

   م    ١٩٧٢  ،  ١                                                             امتثال جوري، شجرة الصبري، رواية فلسطينية، دار الطليعة، بريوت، ط  )  ٤٠ (

  ،  ١                           ، روايـــة ، دار البـــشري، عمـــان،ط )     الـــستة                     الكنـــاري، روايـــة األيـــام  (              أفنـــان القاســـم،   )  ٤١ (

   م    ١٩٩٣

   م    ٢٠٠٩                                                 إبراهيم الغاليب، اعرتافات كائن، دار التكوين، دمشق،   )  ٤٢ (

   م    ٢٠٠١  ،  ٣                                                رضوى عاشور، ثالثية غرناطة، دار الشروق، القاهرة، ط  )  ٤٣ (

   م      ١،١٩٩٩                                             حسن أوريد، احلديث والشجن، دار األمان، الرباط، ط  )  ٤٤ (

                                                كنــا اجلـسر، املؤســسة العربيـة للدراســات والنـشر، بــريوت،                        عبـد الـرمحن منيــف، حـني تر  )٤٥ (

        ٤،١٩٨٧ ط

    ٧٠                                   السيميولوجيا بني النظرية والتطبيق، ص  )  ٤٦ (

     ٢٢١ُ                    ُينظراملرجع السابق، ص   )  ٤٧ (

   م    ٢٠٠٥                                          رشيد بو طيب، موت، رواية ،دار أزمنة، عمان،   )  ٤٨ (

                     سبق توثيقها يف البحث  )  ٤٩ (

    م     ٢٠٠٣                        ، املكتبة الوطنية، عمان،         ، رواية  )             احلاجز الزجاجي (             أمساء شطناوي،   )  ٥٠ (

                                                                         واســيين األعـرج، ذاكـرة املـاء، حمنـة اجلنــون العـاري، روايـة، منـشورات اجلمـل، كولونيــا،   )  ٥١ (

   م    ١٩٩٧  ،  ١         أملانيا، ط

   م    ١٩٨٢               ، كانون الثاين،  ١                                               حيىي خلف، تفاح ا�انني، رواية، دار احلقائق، لبنان، ط  )  ٥٢ (

    ١٨                     ينظر املصدر السابق، ص   )  ٥٣ (

   م    ١٩٧٣                                                         حممود أبو شاور، أيام احلب واملوت، رواية ، دار العودة، بريوت،      رشاد   )  ٥٤ (

   م    ٢٠٠٦                                          يوسف األبطح، عقارب الوحل، دار نينوى، دمشق،   )  ٥٥ (

          توثيقها     سبق   )  ٥٦ (

   م    ٢٠١٠  ،  ١                                                    عالية ممدوح، حبات النفتالني، رواية ، دار اآلداب، بريوت،ط  )  ٥٧ (

   ( ٥٨           سبق توثيقها  ) 
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                                                    زرقــاء اليمامــة املؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر، بــريوت،                             ، مــؤنس الــرزاز، ســلطان النــوم و  ) 

   ( ٥٩ م      ١،١٩٩٧ ط

              من الرواية   ١٥٥-   ١٥٣  ص   : ُ    ُينظر  )  ٦٠ (

                                                                        مجـــال يـــونس، الـــرأس أو زمـــن الـــصحراء، روايـــة ، املؤســـسة العربيـــة للدراســـات والنـــشر،  )٦١ (

    م    ١٩٩٦  ،  ١       بريوت، ط

   م    ٢٠٠٢  ،  ١ ط                                                       هاشم غرايبة، الشهبندر، دار اآلداب للنشر والتوزيع، بريوت،   )  ٦٢ (

                                                              إحسان عبد القدوس، زوجة أمحد، رواية ، دار أخبار اليوم، القاهرة  )  ٦٣ (

              سبق توثيقها   )  ٦٤ (

           ٢٣،٦١،١٠٨ُ                      ُينظر اجلدران الباردة، ص  )  ٦٥ (

                                                  يوسف السباعي، حنن ال نزرع الشوك، رواية ، مكتبة مصر  )  ٦٦ (

      ، صــيف  ١ ع                          ، جملــة البالغــة والنقــد األديب،  )           كتابــة الــصمت (                 أمينــة الــدهري، حبــث   )  ٦٧ (

    ٢٧    م، ص    ٢٠١٤

                                                                   أمحــد اجلــوة، ســيميائية البيــاض والــصمت يف الــشعر العــريب احلــديث، امللتقــى الــدويل   )  ٦٨ (

                   اخلامس، جامعة تونس

             املرجع نفسه   )  ٦٩ (

    ٩٩        عتبات، ص  )  ٧٠ (

         ، بتصرف  ٩٩       نفسه، ص  )  ٧١ (

   م    ١٩٧٨  ،  ٣                   دار العودة، بريوت، ط                     الطيب صاحل، ضو البيت،   )  ٧٢ (

      ١٩٩٧  ،  ١               ر اجليل، بريوت، ط                     الطيب صاحل ، مرويد، دا  )  ٧٣ (

  ،     ٢٠١٠         إىل عـام     ١٩٩٠                                                   عـزوز إمساعيـل ، عتبـات الـنص يف الروايـة العربيـة، مـن عـام   )  ٧٤ (

     ٣١٤   م،ص    ٢٠١٣                                                     دراسة سيميولوجية سردية ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
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                املصادر واملراجع

  م    ٢٠٠٩                                                 إبراهيم الغاليب، اعرتافات كائن، دار التكوين، دمشق،   . ١
                                         قدوس، زوجة أمحد، دار أخبار اليوم، القاهرة            إحسان عبد ال  . ٢
                                                             أمحــد اجلــوة، ســيميائية البيــاض والــصمت يف الــشعر العــريب احلــديث، امللتقــى   . ٣

                        الدويل اخلامس، جامعة تونس
  م    ٢٠٠٣                        ، املكتبة الوطنية، عمان،  )             احلاجز الزجاجي (             أمساء شطناوي،   . ٤
  ،  ١   ن،ط                ، دار البــــشري، عمــــا )                          الكنــــاري، روايــــة األيــــام الــــستة (              أفنــــان القاســــم،   . ٥

  م    ١٩٩٣
  ،  ١                                                             امتثــال جــوري، شــجرة الــصبري، روايــة فلــسطينية، دار الطليعــة، بــريوت، ط  . ٦

  م    ١٩٧٢
  ،  ١                           ، جملـــة البالغـــة والنقـــد األديب، ع )           كتابـــة الـــصمت (                 أمينـــة الـــدهري، حبـــث   . ٧

    م،     ٢٠١٤    صيف 
  م    ١٩٧٠ّ                                                    ّأمني يوسف غراب، الساعة تدق العاشرة، دار الكتب، بريوت،   . ٨
  م    ٢٠٠٢  ،  ٢                      دار التكوين، دمشق، ط                                  أنيسة عبود، ركام الزمن،ركام امرأة،  . ٩

       ، مجــادى   ١٦    ، مــج  ٦١ّ                                      ّبامسـة درمــش، حبـث عتبــات الـنص، جملــة عالمـات، ج  .  ١٠
    م،     ٢٠٠٧         هـ، مايو     ١٤٢٨     األوىل 

  ،  ٤                                                         بتــول اخلــضريي، غايــب، املؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر، بــريوت، ط  .  ١١
  م    ٢٠٠٩

                                                                مجــال يــونس، الــرأس أو زمــن الــصحراء، املؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر،   .  ١٢
  م    ١٩٩٦  ،  ١     وت، ط  بري

ــــــوراق للنــــــــشر   .  ١٣ ــــــق، الــ                                                           مجيـــــــل محــــــــداوي، الــــــــسيميولوجيا بــــــــني النظريـــــــة والتطبيــ
    م،     ٢٠١١  ،  ١                والتوزيع،عمان، ط

      ١:٥٢   ، س    ٢٠١٦ / ٧ / ٧  ،  )         مقــــال شــــبكي (                       مجيــــل محــــداوي، عتبــــة اإلهــــداء   .  ١٤
 . ص

  م    ١٩٩٩   ، ١                                             حسن أوريد، احلديث والشجن، دار األمان، الرباط، ط  .  ١٥



   
 
 

 
 
 

٧١٨ 
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  ،  ١                      ائــرة املكتبــة الوطنيــة، ط                                     محــد ســلمان احلجــاوي، مــن بــني حنايــا الــزمن، د  .  ١٦
 . م    ٢٠٠٣

       ، شــوال   ١٢   ، م  ٤٦ّ                                        ّمحيــد حلمــداين، عتبــات الــنص األديب، جملــة عالمــات، ج  .  ١٧
  م    ٢٠٠٢          هـ، ديسمرب     ١٤٢٣

  م    ١٩٧٣                                                      رشاد حممود أبو شاور، أيام احلب واملوت، دار العودة، بريوت،   .  ١٨
ُ                                                           ُالرشــــيد بــــو شــــعري، مــــساءلة الــــنص الروائــــي يف أعمــــال عبــــد الــــرمحن منيــــف،   .  ١٩

  م    ٢٠٠٤                                         لثقافة يف اجلمهورية العربية السورية، دمشق،              منشورات دار ا
  م    ٢٠٠٥                                   رشيد بو طيب، موت، دار أزمنة، عمان،   .  ٢٠
  م    ٢٠٠١  ،  ٣                                                 رضوى عاشور،  ثالثية غرناطة، دار الشروق، القاهرة، ط  .  ٢١
ً                                                                 ً مسري عبد الرحيم آغا، عتبات النص الروائي، رواية الصندوق األسـود أمنوذجـا   .  ٢٢

  ص    ٢:١٣   ، س    ٢٠١٦ / ٧ / ٨  ،  )         مقال شبكي (
  م    ١٩٧٨  ،  ٣                                  صاحل، ضو البيت، دار العودة، بريوت، ط      الطيب   .  ٢٣
     ١٩٩٧  ،  ١                                    الطيب صاحل ، مرويد، دار اجليل، بريوت، ط  .  ٢٤
  م    ٢٠١٠  ،  ١                                            عالية ممدوح، حبات النفتالني، دار اآلداب، بريوت،ط  .  ٢٥
                                                            عبــد احلــق بلعابــد، عتبــات، جــريار جينيــت مــن الــنص إىل املنــاص، منــشورات   .  ٢٦

  م    ٢٠٠٨ /  هـ    ١٤٢٩  ،  ١                 االختالف، اجلزائر، ط
                                                          ق بلعابــد، فتوحــات روائيــة،قراءة جديــدة ملنجــز روائــي عــريب متجــدد،       عبــد احلــ  .  ٢٧

  م    ٢٠١٥   ، ١ ط                                 ابن الندمي للنشر والتوزيع، اجلزائر،
                                                               عبــد الــرمحن منيــف، حــني تركنــا اجلــسر، املؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر،   .  ٢٨

   م     ١٩٨٧   ، ٤       بريوت، ط
  م    ٢٠١١  ،  ٢                                                      عبد العزيز ساكن، العاشق البدوي، رؤية للنشر والتوزيع، ط  .  ٢٩
                                    البنيــة والداللــة، شــركة الرابطــة، الــدار   :                            الفتــاح احلجمــري، عتبــات الــنص   عبــد  .  ٣٠

    م،     ١٩٩٦  ،  ١          البيضاء، ط
         إىل عـــام     ١٩٩٠                                                  عـــزوز إمساعيـــل ،عتبـــات الـــنص يف الروايـــة العربيـــة، مـــن عـــام   .  ٣١

   م،    ٢٠١٣                                                      ، دراسة سيميولوجية سردية، اهليئة املصرية العامة للكتاب،     ٢٠١٠
  م    ٢٠٠٩    ،  ١       عمان، ط                                    علي هصيص،  الرواية، املكتبة الوطنية،   .  ٣٢
                                                                   فـــؤاد حممـــد بـــين ســـالمة، اجلـــدران البـــاردة، دار يافـــا العلميـــة للنـــشر والتوزيـــع،   .  ٣٣

  م    ٢٠١٠  ،  ١       عمان، ط
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 

 دراسة يف نامذج من الرواية العربية سيامئية اإلهداء

                       دراسـة يف الـنص املـوازي، ر  (                                             فرج مالكي، عتبـة العنـوان يف الروايـة الفلـسطينية   .  ٣٤
  م    ٢٠٠٣ /  هـ    ١٤٢٤                          عادل األسطة، جامعة النجاح،   :       ،إشراف ) ج

                                   اء اليمامة،املؤســـــسة العربيـــــة للدراســـــات                               مـــــؤنس الـــــرزاز،  ســـــلطان النـــــوم وزرقـــــ  .  ٣٥
  م    ١٩٩٧   ، ١               والنشر، بريوت، ط

  ٢                                                       جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، دار الدعوة، القاهرة، ج  .  ٣٦
                                                            حممـــد القـــشعمي، إهـــداءات الكتـــب، مكتبـــة امللـــك فهـــد الوطنيـــة، الريـــاض،   .  ٣٧

                                 م، من مقدمة الكتاب لفاطمة الوهييب    ٢٠٠٨  /   هـ    ١٤٢٩  ،  ١ ط
  ،  ١                                        حــر، املركــز الثقــايف العــريب، الــدار البيــضاء، ط                      حممــود زفــزاف، األفعــى والب  .  ٣٨

  م    ٢٠٠٧
                                                              منهـــــل الـــــسراج، كمـــــا ينبغـــــي لنهـــــر، جـــــائزة الـــــشارقة لإلبـــــداع العـــــريب، دولـــــة   .  ٣٩

  م    ٢٠٠٢         اإلمارات، 
  م    ٢٠٠٩  ،  ١                                                  نزيهة حممد  سليمان، املعجزة، املكتبة الوطنية، عمان، ط  .  ٤٠
ـــــــريوت، ط  .  ٤١ ـــــــع، ب ـــــــشر والتوزي ـــــشهبندر، دار اآلداب للن ــ ـــــــة ،ال ــم غرايب   ،  ١                                                        هاشـــــ

  م   ٠٠٢ ٢
ــــشورات -                        واســــــيين األعــــــرج، حارســــــة الظــــــالل  .  ٤٢                               دون كيــــــشوت يف اجلزائــــــر، منــ

  م    ١٩٩٩                       اجلمل، كولونيا، أملانيا، 
                                                                  واسيين األعرج، ذاكرة املـاء، حمنـة اجلنـون العـاري، منـشورات اجلمـل، كولونيـا،   .  ٤٣

  م    ١٩٩٧  ،  ١         أملانيا، ط
ــــــاين،  ١                                        حيــــــىي خلــــــف، تفــــــاح ا�ــــــانني، دار احلقــــــائق، لبنــــــان، ط  .  ٤٤                ، كــــــانون الث

  م    ١٩٨٢
  م    ٢٠٠٦                                         وسف األبطح، عقارب الوحل، دار نينوى، دمشق،  ي  .  ٤٥
                                           يوسف السباعي، حنن ال نزرع الشوك، مكتبة مصر  .  ٤٦

  


