
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 رصالة نقدم تها الطالة
 عثاس حمضن خاوي

 
اىل / جملش كلية االداب يف اجلامعة املضتنصرية وهي جزء من متطلثات 

 درجة الدكتىراه يف فلضفة اللغة العرتية واداتها
 

 اشراف
 االصتاذ الدكتىر مسري اخلليل

 
 

 م 0212          هـ                              تغداد                 1341
 
 
 
 
 
 



 ملخص باللغة العربية
كشف عن المناىج العممية الشاممة التي تقوم معظم الدراسات المسانية، في ال

، ان تبين مدى معالجة ىذه المناىج لمنصوص المتعمقة بيا واالسيام في بمقدورىا
مراحل زمنية متوالية لمكشف عن الدالالت التي خالل اغناء الحضارة االنسانية ، 

يم الواقع االجتماعي ، والمعرفي ، وقدرتو عمى تطوير تمك تساعد االنسان عمى ف
 الداللة من خالل مدارك الفيم الواسعة . 

يام يدور حول السيميائية وقدرتيا في انتاج الداللة ، وكيفية فحص لقد ظل االستف
تغاليا ، ورسم مبناىا العام والخاص ، وقد اشارت معظم الدراسات شانماطيا ، وا

، اشارات ، وعالمات ، رافقت النشاط الذىني لالنسان بوصفياقدميا ، السيميائية الى 
 منذ الخميقة . 

وبعد ان تواصل االنسان في تقدمو الثقافي وتعدد آليات المعرفة لديو ، لم يعد بمقدوره 
ان يتوقف عند منيج فني واحد ، بل اخذ يبحث عن البدائل التي ترفع عن ذاكرتو 

فات متنوعة ومتعددة ، يمكن لو ان يتابع من خالليا ما الغموض وتدفع بو لولوج ثقا
توصمت اليو تمك الثقافات من ابتكار جديد يساعد عمى انارة الدرب الى معرفة االخر 
وقدرتو في استجالء النصوص وتعقبيا والكشف عن مضامينيا وما يحيط بيا من 

الحضارات االنسانية دالالت قادرة في الكشف عن المفاىيم المتوازنة او المترابطة في 
 . 

ومن المعروف ان الحقل السيميائي بكل مدارسو واتجاىاتو يبقى جزءًا ميمًا من المغة 
تشكل فيمًا حيويًا لمداللة النقدية ، كسموك فمسفي التصق بالمنطق التي التداولية ، 

 واجراء تحميمي لغوي ارتبط بالمفاىيم والعموم النفسية . 
ل الجدل القائم من خالو البحث في النظرية والتطبيق من ىذا المنطمق، حاولنا 

احثين في تحديد ماىية المصطمح وبين االنجازات النقدية اليائمة والمستمر بين الب
 التي توصل الييا ىذا الحقل المعرفي .  

لقد شكمت دراسة العنوان وفقًا لممفاىيم الحديثة ، اجتيادات واسعة ، توقفت عندىا 
ية كمدخل لقراءة النص الكبير الن العنوان اخذ حظًا وافرًا في الدراسات السيميائ



الدراسات الحديثة ، والقدرة عمى استثمار التأويالت في توليد المعاني المغايرة التي 
 بمقدورىا ان تشكل داللة جديدة في استقراء ىذا المتن . 

تيا واستجابتيا لقد توجيت دراستنا لمعنوان من منظور الفيم السيميائي لمعنونة ودالال
لممتمقي في الكشف عن المضامين الدالة ايديولوجيًا، او معرفيًا ، الذي تبنتو الدراسة 
في الفصل االول من خالل بيان اىمية العنوان في الدراسات النقدية الحديثة ، 
مستخدمًا المباحث التي تدل عمى الفيم االجرائي لممدونات الخاصة بالعنوان كمادة 

ر من التساؤالت الموحية الى مدارك المتمقي والذي تعنيو الدراسة ألنو تتضمن الكثي
لية لسيمياء العنوان المشارك في عممية انتاج النص .. وبعد تحديد المفاىيم االو 

الرئيس ، والفرعي ،  والعنوان التجنيسي ووظائف العنوان وداللتو ، ومستوى بنية 
العنوان ، وقدرة الكاتب في اختزال العنوان بمفظة دالة يمكن ولوج عالم النص من 

 خالليا .  
يميائي اما الفصل الثاني فقد بحثت فيو االبعاد السياسية في الرواية وفقًا لممنظور الس

وتجمياتو في ىذا الجنس االدبي ، وكيفية معالجة المفاىيم المتعددة والنظريات التي 
 تداخمت في معالجة النصوص الروائية ، او الشعرية . 

لقد قادتنا قراءة النص الروائي الى تطبيقيات مختمفة وفقًا الراء الباحثين الغربيين او 
المنيج بوصفو دليال نقديا في ممارستيم  اراء بعض النقاد العرب ، الذين تبنوا ىذا

الفكرية وتطبيقاتيم عمى بعض النصوص .. التي تعاممت معيا وفق مباحث ثالثة 
ىي سيمائية الحدث السياسي ، وما يقع تحتو من تجميات السرد ، وتحديد مفيومو 

ة وعالقتو بالوحدات الفنية االخرى ، وفي المبحث الثاني ، تناولنا سيميائية الشخصي
السياسية من خالل انواع الشخصيات المحورية او الثانوية واثرىا في اغناء الرواية 
بالحركات الدالة عمى الغيبة والحضور في بناء الوحدات السردية وااليديولوجية . اما 
المبحث الثالث فقد تناولُت فيو سيميائية الفضاء الخارجي كمدخل ميم الىمية الزمان 

اية وتأسيسيما لشبكة واسعة في قراءة النص ، ومعرفة تجمياتو والمكان في بناء الرو 
عبر طرح المفاىيم السيميائية الستكشاف آليات اشتغال النص الحكائي في الرواية 

 وفقًا ليذا المنيج . 



اما الفصل االخير ، فقد اتجو لدراسة سيميائية االبعاد الدينية في الرواية ، والذي 
لوجيا الشعبية وقدرتيا عمى تأطير االحداث وتسجيميا نؤكد فيو عمى اىمية الميثو 

كجزء مقدس من حياة المكان وتمت دراسة ىذا الفصل من خالل مباحث ثالثة ايضًا 
ىي سيميائية السياق الديني وما يتداخل فيو من سياقات المعنى والمبنى والقيم  

 المتعمقة بيما . 
الداللة الدينية ، المباشرة ، وغير والمبحث الثاني يدرس ابعاد سيمياء المحظور في 

المباشرة وآليات البنية الظاىرية والمفيوم القصدي والتباين في االلقاب والمفظ وتيشيم 
 القيم االيمانية ودالالتيا وتتداخل فيو قراءة البنية الوظيفية لمنص الديني . 

من خالل مباحث اما المبحث الثالث فيتناول دراسة سيمياء المعمن في الداللة الدينية 
فرعية تسمط الضوء عمى الداللة الحسية ، والداللة النقمّية والتأثرية ، والداللة العقمية ، 
وسيمياء المعمن في نقل الداللة ، االستنباط واالشارة وطرق تصنيف الداللة 

 والعالمات الطبيعية . 
التي وضعتيا  ان ىذا البحث يحاول الوقوف عمى اىم الدراسات التنظيرية والتطبيقية

السيميائية كمدخل معرفي يبحث في آفاق المغة وانساقيا وتنوع مرجعياتيا لقد تعامل 
الموضوع من خالل المباحث المتعددة في استميام كيفية معالجة االحداث وفقًا 
لممنيج السيميائي في تحميل النص مستعينًا بالتمييد الذي يسمط الضوء عمى اىمية 

الجتيا لمنصوص التطبيقية وكيفية افادة النقد العربي ) الدراسات الغربية ومع
السيميائي ( المتخصص في ىذا المجال من تمك االراء وتتبعيا في دراسة النص 

 ايضًا . 
 


