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Abstract: The aims of this study are: 1) to describe the meaning of denotation and
connotation and the novel Salamullahi 'Ala Ainik; 2) knowing the message contained
in the novel Salamullahi 'Ala Ainik. This research is descriptive qualitative research,
and this research is also a type of library research because it is based on documents
in the form of literature books, journals, and other data sources in the library. In
collecting data, the researchers used reading and note-taking techniques. And the
data analysis techniques used by researchers in this study are data reduction, data
presentation, analysis, and drawing conclusions. The results of this study are: 1) the
novel has 25 denotative signs and 25 connotative signs in the main character's
conversation (Ghussan); 2) has 25 messages contained in the conversation of the
main character (Ghussan), which is the intent of denotative and connotative
meanings.
Keywords: Novel, Roland Barthes, Semiotics

Corresponding Author: diahayukhoirunnisa@gmail.com

Tahlīl Riwāyah Salāmullāh ‘Ala ‘Ainaik li Muhammad al-Muslim

املقدمة
الرواية من األعمال األدبية اليت هلا
القدرة على تغيري معرفة الناس ومواقفهم
وسلوكهم .عادة ما يستخدمه الكتاب
كوسيلة لنقل املصاحل االقتصادية
واأليديولوجية والسياسة والسياسات
احلكومية للجمهور .رواية سالم هللا على
عينيك من الرواايت اليت تلهم القراء للتمسك
برغبتهم وصربهم لتحقيق أهدافهم .يُعتقد أن
مثل هذه األعمال األدبية قادرة على حل
املشكالت االجتماعية يف اجملتمع ،ألنه ميكن
استخدامها كوسيلة للتطور العقلي
والشخصي.
تبادل الرموز هو عملية تسليم الرسائل
أثناء االتصال .يقول هريوساتوتو يف كتابه
"سيميائية االتصال" أن الرموز (الرموز) هي
شخصا بشيء
عالمات أو خصائص خترب
ً

ما (سوبور ،2009 ،ص .)155 .الرموز
اعتمادا على األفكار
تعسفية ومستقلة،
ً
واألفكار اليت يتم تكوينها .أوضح دينيس
ماكويل أن "نقل املعلومات أو املثُل أو
ُ
املواقف أو املشاعر من شخص أو جمموعة
إىل شخص آخر بشكل أساسي من خالل
الرموز" ،مما يعين أن االتصال هو عملية نقل

أو معلومات يف شكل أفكار أو مواقف أو
عواطف من شخص أو اجملموعة (مكويل،
 ،2011ص.)52 .
لذلك ،يف فهم الرسالة يف الرواية،
استخدم الباحث النظرية السيميائية اليت
تدرس األمور املتعلقة ابالتصال والتعبري
(سامي ،2012،ص .)109 .إذا ارتبطت
الدراسات األدبية ابلتعبري البشري واللغة
والعالمات واألساليب ،فإن السيميائية
تنطوي على جوانب خارجية وجوهرية للعمل
األديب .متتلئ حياة اإلنسان ابلعالمات،
واليت من خالهلا تصبح عملية احلياة أكثر
كفاءة ،وتتواصل بشكل جيد ،وتوفر فهماً
أفضل للعامل (سانتوسا ،1993 ،ص.)3 .
رواية سالم هللا على عينيك من
الرواايت الرومانسية اليت حتظى بشعبية لدى
ممتعا من
تيارا ً
اجلمهور .تستخدم هذه الرواية ً

الوعي .القصة كاملة مليئة مبأساة احلب.
الشخصية الرئيسية تستخدم ضمري املتكلم
الفردي ،هذه الرواية تصور عالقة حب مع
قصة مجيلة مثل الشعر .رواية سالم هللا على
عينيك من أعمال حممد السامل .متت ترمجة
هذه الرواية اخليالية الرومانسية ألول مرة يف
عام  2020من قبل فصل طالب اللغة
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العربية وآداهبا يف عام  .2017حتكي هذه
الرواية قصة رحلة احلب لطيورين حب
(غصان وسارة) .القصة ملهمة للغاية واللغة
جدا.
املستخدمة مجيلة ً
اختارت الباحثة رواية سالم هللا على
عينيك لتكون موضوع حبث علمي من
منظور روالن ابرت .يستخدم املفهوم
السيميائي لروالن ابرت مرحلة حتليل منهجي
لفحص املعاين والعالمات .وتشمل هذه
املراحل :أوالً ،الرتتيب األول للداللة أو ما
يسمى ابلداللة ،والثاين ترتيب الداللة أو ما
يسمى الداللة .الداللة هي أوضح معىن
لإلشارة .يف منظور  ،Roland Barthesهي
عالقة بني الدال واملدلول يف إشارة للواقع
اخلارجي ،بينما الداللة هي املعىن الذي ينشأ
من تقاطع الداللة مع مشاعر القارئ والقيم
الثقافية..
تستخدم هذه الدراسة التحليل
السيميائي  ،Roland Barthesألنه من
وجهة نظر هذه النظرية ميكن معاجلة مجيع
النماذج الثقافية بشكل نصي .وهكذا ،ميكن
للنظرية السيميائية فحص النصوص املختلفة،
مبا يف ذلك الرواايت .السيميائية ،كما أوضح
فرديناند دي سوسور يف الدورة يف اللغة
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العامة ،هو علم يبحث يف دور العالمات
كجزء من احلياة االجتماعية .من يدرس
البنية ،واألنواع ،والتصنيف ،وعالقات
اإلشارة يف استخدامها يف اجملتمع (،Piliang
 ،2012ص  .)162.وف ًقا ملصطلحات
أساسا برتتيبني من
ابرت ،يتعلق األمر
ً
العالمات .الرتتيب األول للداللة ،الذي
يصف العالقة بني اإلشارة واإلشارة يف
اإلشارة وبني اإلشارة ومرجعها يف الواقع
اخلارجي .يصف الرتتيب الثاين من الدالالت
التفاعالت اليت حتدث عندما تلتقي العالمة
مبشاعر أو عواطف مستخدميها وقيمهم
الثقافية .مبعىن آخر ،الداللة هي ما يتم
تصويره ،بينما الداللة هي كيفية التصوير
(فسكا ،2007 ،ص .)118-120
اإلطار النظري
نظرية سيميائية روالند ابرتس
سيميولوجيا ابرتس ،حتتل الداللة
املستوى األول من نظام الداللة ،بينما حتتل
الداللة املستوى الثاين .يف هذه احلالة ،يرتبط
الداللة مبعىن مغلق .كرد فعل على ذلك،
ختلص ابرتس منه ورفضه .لقد افرتض أن
الداللة موجودة ابلفعل .عالوة على ذلك،
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ذكر ابرت أن معىن "احلريف" شيء طبيعي
يُعرف ابسم نظرية األمهية .تستند هذه
النظرية على العالمة اليت ابدر هبا فرديناند
دي سوسور ،مث وسعت معناها مبعىن حدث
على مرحلتني ،كما هو موضح يف الرسم
البياين التايل:

املصدر :اليكس  ،Soburالسيميائية االتصاالت ،2016 ،ص
.69

بناءً على الرسم البياين أعاله ،حيدث املعىن
على مرحلتني .يتم دمج عالمات (الدالالت
والدالالت) للمرحلة األوىل حبيث ميكن أن
تشكل عالمة يف املرحلة الثانية .مث يف املرحلة
التالية ،ميكن أن يندمج االثنان (الدال
واملدلول) اللذان يندجمان يف داللة جديدة
هي توسع للمعىن.
على سبيل املثال ،العالمات
(الصور الصوتية)( ،للورود عالقة
((عالقة ابلعالمة) املفهوم) "الزهور ذات
RI

البتالت املكدسة والعطرة)" .بعد انصهار
الدال واملشار إليه ،تنشأ مرحلة اثنية من
املعىن تسمى توسع املعىن .الدال يف املرحلة
الثانية هو الداللة ،يف حني أن معىن املرحلة
األوىل يسمى الداللة .ال يعرض ابرت توسع
توسيعا
أيضا
املعىن فحسب ،بل يقرتح ً
ً
للشكل املسمى اللغة املعدنية.
كما هو موضح أعاله ،حتدث
نفس العملية ولكن هناك اختالف طفيف،
أنه بعد دمج الدال واملشار إليه ،فإن ما ينشأ
هو املرحلة الثانية يف شكل توسيع للنموذج.
العالمة يف هذه املرحلة الثانية تصبح "روز".
هذه العالمة تسمى  metalanguageيف
الواقع ،كانت مصطلحات الداللة والداللة
نفسها معروفة منذ فرتة طويلة .من هذا ميكن
مالحظة أن خدمة ابرت هي إظهار عملية
اضحا
حدوث املصطلحني حبيث يصبح و ً
املعىن.

من أين أييت توسع
وهكذا ،تتكون سيميولوجيا ابرت
على مستوايت نظام اللغة يف مستويني من
اللغة .املستوى األول هو اللغة ككائن أما
املستوى الثاين فيسمى اللغة املعدنية .هذه
اللغة هي نظام إشارات حيتوي على داالت
ومدلوالت .مت بناء نظام اإلشارة الثاين عن
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طريق إنشاء عالمات ودالالت املستوى
األول كعالمات جديدة واليت يكون هلا بعد
ذلك عالمات جديدة خاصة هبا يف نظام
تسجيل جديد عند مستوى أعلى.
عرف نظام اإلشارة األول أبنه
يُ َّ
عرف نظام
داللة أو نظام اصطالحي ،بينما يُ َّ
تسجيل املستوى الثاين أبنه داللة أو نظام
بالغي أو أسطوري .الداللة واللغة املعدنية
هي مرآة متناقضة مع بعضها البعض .اللغة
املعدنية هي العمليات اليت تشكل غالبية

وف ًقا لرأي ابرت ،يبدأ التحليل
السردي البنيوي املنهجي بتطوير ما يسمى
بعلم اللغة البنيوي كما هو احلال يف تطوره
النهائي املعروف ابسم سيميولوجيا النص أو
أيضا
السيميائية .لذلك ،ابختصار ،ميكن ً
اإلشارة إىل حتليل السرد اهليكلي ابسم علم
األحياء النصي ألنه يركز على النص .النقطة
هي نفسها ،أي حماولة فهم معىن العمل من
خالل إعادة ترتيب املعاين املبعثرة بطريقة
معينة .لتوفري مساحة اهتمام أوسع لنشر

اللغات العلمية اليت يتمثل دورها يف تنفيذ
أنظمة حقيقية ،وتُفهم على أهنا داالت،
خارج وحدة الداالت األصلية ،خارج النطاق
الوصفي .ويف الوقت نفسه ،يشمل الداللة
اللغات االجتماعية يف املقام األول حيث
توفر الرسالة احلرفية الدعم للمعىن الثاين لنظام
مصطنع أو أيديولوجي بشكل عام.

املعىن وتعددية النص ،حياول فرز العالمات
يف اخلطاب السردي إىل سلسلة من األجزاء
املوجزة واملتتالية اليت يسميها) ،(lexiasأي
وحدات القراءة (وحدات القراءة) .أبطوال
قصرية متفاوتة .
بعض النص عند عزله سيكون له
وظيفة مميزة مقارنة ابلنصوص األخرى حوله،

يف الدراسات النصية ،وخاصة
األعمال األدبية ،يطبق ابرت التحليل
البنيوي للسرد الذي طوره .هبذه الطريقة،
أشكاال خمتلفة من املخطوطات،
حلل ابرت
ً
مثل رواية  Sarrasineببلزاك ،وخمطوطات
إدغار آالن بو وآايت من الكتاب املقدس.

هو  lexia.ومع ذلك ،ميكن أن تكون املعجم
يف الواقع أي شيء ،يف بعض األحيان جمرد
كلمة أو كلمتني ،أو جمموعة من الكلمات،
اعتمادا على
أو بضع مجل ،أو حىت فقرة،
ً
مستوى الصعوبة .تعتمد أبعاده على كثافة
دالالته اليت ختتلف ابختالف حلظات
النص .يف عملية قراءة النص ،ميكن العثور
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على هذه املعجم ،على مستوى أول اتصال
بني القارئ والنص وعندما يتم فرز الوحدات
بطريقة حتصل على وظائف خمتلفة على
مستوى أعلى من التنظيم.
ابإلضافة إىل ذلك ،أعرب روالن
ابرت ( )1985عن رأيه أبنه يوجد يف النص
ما ال يقل عن مخسة رموز أساسية (رموز)
 cingحيث توجد عالمات نصية اقرأlexia :
ميكن جتميع كل منها أو ميكن تضمني كل
 lexiaيف واحدة مما يلي :هذه الرموز
اخلمسة .يتكون الكود كنظام معىن خارجي
كامل كمرجع لكل عالمة ،وف ًقا لبارت ،من
مخسة أنواع من األكواد ،وهي ( )1الكود
اهلريمينطيقي (كود اللغز) )2( ،كود سيميك
(املعىن الضمين) )3( ،رمزي الكود)4( ،
الكود األويل (منطق العمل) )5( ،الشفرة
العامة (الشفرة الثقافية) .هذه الرموز اخلمسة
مفيدة حىت حيصل القراء على التفويض يف
األعمال األدبية بشكل صحيح ومناسب
(سانتوسا ،2013 ،ص .)41-38
منهجية البحث
استخدمت الباحثة ثالث مراحل من
البحث و هي القراءة و تقليل البياانت مث
التحليل و استخالص النتائج

تكونت مصادر البياانت يف هذه
الدراسة من مصادر البياانت الرئيسية
ومصادر البياانت الثانوية .املصادر الرئيسة
هلذا البحث هو رواية سالم هللا على عينيك
حملمد السامل.
استخدمت الباحثة مصادر البياانت
الثانوية يف هذه الدراسة العديد من الكتب
واجملالت والدراسات السابقة املتعلقة هبذا
البحث.
النتائج
رواية سالم هللا على عينيك
رواية سالم هللا على عينيك هي إحدى
الرواايت الرومانسية التقليدية  /الكالسيكية
اليت تقدم عامل احلب واجلمال ،وتصف
الكلمات واملشاعر اليت تعذب دون أن تدرك
ذلك .وهو ما حيدث بني شخصيات عربية
مسلمة ولكنه يناقش بعض األفكار اجلريئة
والغريبة عن جمتمعهم .حتكي هذه الرواية
قصة غسان وسارة اللذان يلتقيان يف اخلارج.
تبدأ بداية القصة بلقاء فريق املنفى ووطنهم،
قصة حب رومانسية صادقة مع املشاعر
ومليئة بذكرايت املاضي .بعد زواج غسان
الفاشل وماضي سارة الغامض .رواية سالم
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هللا على عينيك كتبها حممد السامل ونشرهتا
دار تسكيل للنشر والتوزيع عام ،2017
إبمجايل  136صفحة .الشخصيات يف رواية
سالم هللا على عينيك هي :غسان ،سارة،
اندية ،علي ،سوزان ،سعد ،أنتوين ،زينب،
سنان ،ماجد ،عفاف ،فهد ،مسري ،جورج،
مندي ،سامية.
ومما اقتباسات الباحثة من رواية هي:
 "ابق يف داخلي ،بني عيين وقليب .ربيعاحلياة هو موسم ابتسامتك وروحي
عندما أتيت( .صفحة)6 :
 لقد نسيت ما كنا عليه يف السابق ،وماأردت أن أكونه ،لقد نسيتك ،لكن ال
يزال هناك صوت يف داخلي ينادي"
(صفحة)19 :

 "حفظك هللا يف قليب ،بسم هللا أفتح لكالباب .هذه هي جنتك ،ارقد بسالم،
ليس لديك شريك اليوم"( .صفحة:

)18

املعىن األصلي والضمين حلديث غسان يف
رواية سالم هللا على عينيك
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ركزت الباحثة على حمادثة غسان يف رواية
سالم هللا على عينيك ،واليت ميكن تفسريها
من خالل أجزاء من النص (الكتابة) .فيما
يلي بعض أحاديث غسان يف رواية سالم هللا
على عينيك ،واليت تتكون من  25مجلة
أصلي و  25مجلة ضمين ،منها:
معىن األصلي والضمين
()1
"لكين من فرط احلنني أعود إىل أغانينا .أستمع
إليها وأنتظر أن أييت ِ
صوتك غلى ٍ
عجل ليكمل
نغمها ،ويضعين على حافة الطمأنينة كما كلن
دائما يفعل"( .ص)7 .

املعىن األصلى

الدال :غصان يفتقد سارة "لكنين أفتقدك
حقًا ،عندها عدت ألغين أغانينا".

املدلول :اشتياق غصان لسارة من خالل
أنشودة الذاكرة.
املعىن الضمين

الدال :غصان يفتقد سارة " لكنين أفتقدك
حقًا ،عندها عدت ألغين أغانينا".

املدلول :رسالة غصان إىل سارة لإلسراع يف
العودة واستكمال األغاين.
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()2

()4

"إذاً ،فما يل اآلن أستمع إليها وحدي دون أن
يكون للمرسل عنوان عودة؟ "(ص)8 .

"مل تكن الشمس قد غربت بعد ،وال أدري ملَ
توقفت أمام مزرعة "التوليب" املتامخة للطريق
السريع حنو "بريسبني"( .ص)9 .

الدال :اجلملة "بدون عنوان للرد على الرسالة"

املعىن األصلى
الدال :كلمات غصان عندما توقف أمام

املعىن األصلى

املدلول :كود غصان

حلبيبته.

املعىن الضمين
الدال :اجلملة "بدون عنوان للرد على
الرسالة".

املدلول :رسالة غصان إىل سارة ملرافقة
االستماع إىل أغنية ال تنسى.
()3
لت كسرهُ ،غادرين!!( ".ص)8 .
"كلما حاو ُ

املعىن األصلى
الدال :جهود غصان للمحافظة على عالقته
"حاولت اإلمساك به ،لقد تركين"!
املدلول :كفاح غصان ملنع رحيل سارة.
املعىن الضمين

الدال :جهود غصان للمحافظة على عالقته

"حاولت اإلمساك به ،لقد

تركين"!

املدلول :املفهوم الذي يصف نضال اجلهود
اليت بذهلا غصان .ألنه لتحقيق هدف
النجاح ،ستكون هناك عقبات يف
املستقبل جيب مواجهتها.

حديقة "اخلزامي" اجملاورة للطريق
السريع املؤدي إىل بريزبني.
املدلول :هناك شيء خمتلف حول اجنذاب
شاب إىل نبات.
املعىن الضمين

الدال :كلمات غصان عندما توقف أمام
حديقة "اخلزامى" اجملاورة للطريق
السريع املؤدي إىل بريزبني.
املدلول :كلمة "توليب" اليت تعين مجال
اإلنسان.
()5
"وجهٌ واحد تعلقت به عيناي"( .ص)10 .

املعىن األصلى
الدال :كلمة "وجه" اليت تعطي املعىن

احلقيقي ،واليت بدت وكأهنا عالقة يف
عيون غصان.
املدلول :ذكرى غصان لوجه سارة اجلسدي.
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املعىن الضمين

الدال :كلمة "وجه" اليت تعطي املعىن
احلقيقي ،واليت بدت وكأهنا عالقة يف
عيون غصان.
املدلول :الظالل اليت تذكر حبيبها وجتعل من
ذاكرة الشخص حلوة.
الرسالة الواردة يف رواية سالم هللا على

عينيك

يف رواية سالم هللا على عينيك،
العديد من أحداث احلياة العاطفية ختترب
املسافة الفاصلة .حبيث يتم تشكيل رواية
شعرية يف رواية سالم هللا على عينيك تشعر
ابألمل واحلزن الشديد .حدث كل هذا ألن

من هذا ميكن استخدامه كدرس ،أنه يف
االلتزام جيب أن يكون هناك استمرارية بني
االثنني .ال ميكن ألي شخص أن يكون
أاننيًا ليتم تقديره من قبل الشريك أو بشكل
تعسفي يف معاملة الشريك .فهم الشرط ال
يقل أمهية يف انسجام العالقة .فيما يلي
املعاين الواردة يف اجلمل الضمنية والداللة:
 -1اشرح له أن بعض العادات مع
الشريك ميكن أن تعاجل احلنني إىل
الوطن .هذه طريقة لتنمية املودة
لشريكك.

 -2كل شخص لديه طريقة خمتلفة
لتحديد مسار حياته .وابملثل مع
املوقف الذي جيب أن يعطى
لشريكه.
 -3بغض النظر عن مدى قوتنا يف
االحتفاظ بشخص ما ،إذا كانت

الشخصية الرئيسية يف الرواية (غصان)
أحببت امرأة أخرى يف هذه الرواية (سارة).
ميكن القول أن هذه الرواية هي رواية شعرية
للغاية.

النية ابإلمجاع على املغادرة ،فال
توجد طريقة أخرى سوى التخلي.
 -4ذكرايت خترج من األماكن اليت
شهدت رحلة حب شاب.
 -5صورة الوجه الوحيد الذي يدفعين
للجنون.

تركز رواية سالم هللا على عينيك
على كيف أن الشاب الذي كسرته امرأة
أخريا مع امرأة أصبحت
وعائلته حىت مل مشله ً
وجرحا .من مثل هذه الظروف
عالجا
ً
ً
الصعبة ،مت تشكيل شخصية قوية للغاية

طعاما يوميًا
واثبتة .أصبح احلب والتضحية ً
يف قاموس غصان للحياة.
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األشياء يف هذه الدراسة هي 5
مجلة أصلي و 5مجلة ضمين .متت دراسة
اجلمل اىل  5ابستخدام نظرية السيميائية
لروالن ابرت من خالل حتليل معىن األصلي
والضمين يف رواية سالم هللا على عينيك.
بناءً على التحليل والتفسري الذي مت
إجراؤه يف رواية سالم هللا على عينيك ،ميكن
للباحثة استخالص االستنتاجات التالية:
 -1معىن األصلي (الدال) ،املدلول
(املدلول) .داللة وداللة يف رواية
سالم هللا على عينيك قارئ الرواية.
الذي ينقل القارئ إىل جو الرواية.
ونعجب جبمال كل معىن يف اجلملة.

 -2املعىن الضمين يف رواية سالم هللا
على عينيك هو أن الرواية تريد أن
تنقل رسالة مفادها أنه يف االلتزام
جيب أن يكون هناك استمرارية بني
االثنني .ال ميكن ألي شخص أن
يكون أاننيًا ليتم تقديره من قبل
الشريك أو بشكل تعسفي يف
معاملة الشريك .فهم الشروط ال
يقل أمهية يف انسجام العالقة.

بعد أن أجرى الباحثة البحث ،بناءً على
االستنتاجات أعاله ،فإن االقرتاحات اليت
ميكن للكاتب أن ينقلها وميكن اعتبارها هي
عالمات أو رموز ال تقتصر على احلقائق
أيضا على احلقائق املتعالية
التجريبية ،ولكن ً
والنحوية .لذلك من املأمول أن نكون
حامسني يف االستجابة لعمل أديب مماثل.
أيمل املؤلف أن يتم إجراء دراسات مماثلة من
وجهات نظر أخرى.
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