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 شكر وعرفان 

 هلل الشكر أوالً  وأخيراً  ...  فومن حق النعمة الذكر ، وأقل جزاء لممعروف الشكر ، 

لى إقدم ببالغ الشكر وعظيم االمتنان أت ال أن  إ يفبعد شكر المولى )عز وجل( اليسعن
 .عانة والمساندة وأخص منيم بالذكركل من لو الفضل بالتوجيو واال

، والتي شراف مدني التي تفضمت عمي   بقبول اإلكريمة نوماس الستاذة الدكتورة األ -
حظاتيا العممية والتوجييية خيرة ، وكانت لماللى مراحمو األإواكبت البحث منذ بدايتو 

نسانة ستاذة واإلوأكاديمياً  ، فكانت دوماً األ في ترصين البحث عمميا ً  كبيرٌ  أثرٌ 
فييا ُنبل الُخمق  والود طوال مدة الكتابة ، وعرفتحترام أشعرتني باإل ولطالماواألخت ،

 لييا أقدم خاص شكري واحترامي .إ.. ف. ووحسن التواضع 

الوي رئيس قسم المغة العربية لما قدموُ  من مساعدة صأستاذي الدكتور عمي الم - 
  .ين ومرشد ومعمم خالل مدة دراستيوعون في اختيار عنوان البحث ، فكان بحق مع

ذتي الكرام في قسم المغة العربية لما بذلوه من جيود عممية حصيفة في كل أسات -
فاضل الذين لن أنسى فضميم العممي ساتذة األاألأشكر كل  وتحضيرية ،السنة ال

 الكبير منذ دراستي األولية حتى اآلن .

صدقاء والزمالء الذين لم يبخموا عمي  بمد يد األخوة العاممين في المكتبات واأل -
 والمساعدة بشتى الصور . العون

 األخ العزيز األستاذ حيدر العرداوي لما بداه من مساعدة في طباعة األطروحة . -

ي عناء ىذه الرحمة فجزاىا اهلل عني خير عالحبيبة )أم مريم( التي تحممت م زوجتي -
 جزاء المحسنين . 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم                              

المقدمة

 وآل بيتو  كرم محمد، والصالة والسالم عمى النبي األ الحمد هلل رب العالمين
 الطيبين الطاىرين وأصحابو المنتجبين الى يوم الدين .

 وبعد .

قوة  :ختمفة بميزات متعددة منياتنماز نصوص نيج البالغة بأشكاليا الم
فيي .وشموليتيا لجميع متطمبات الحياة  ،وحيوية المعنى ،داءوجودة األ، سموباأل

بعد  لثةبمثابة مدونة عممية متكاممة ُتغطي كل المقومات الحياتية ، وتأتي بالمرتبة الثا
نصوص  قتقان، فيي بحمن حيث الشمولية واإلوالسّنة النبوية المطّيرة  قرآن الكريمال

تستوعب كل  مكانيا أن  ذ بإإ، أبداً لمبحث والدراسة ال ينضب ماؤىا  رٌ ث ومعينٌ  زاخرةٌ 
  .دبية والنقدية المختمفةالدراسات األ

ستاذة المشرفة الدينية والعممية وبتوجيو من األ ونظراً  ألىميتيا من الناحية
الخوض في عمم السيمياء ، وقع  الدكتورة كريمة نوماس المدني التي اقترحت عمي  

ناً  ليذه الدراسة او نكم القصار في نيج البالغة ليكونا ععمى الرسائل والح   ختياراإل
ك   م القصار في نيج البالغة دراسة في ضوء عمم العالمات( فقد عزمت )الرسائل والح 

منصوص التراثية لما ليذه العممية النقدية ل يتصدوالعمى الخوض في ىذا المضمار 
ولى ضمن ، فيي بحق تعد الدراسة األتقبميةمسليا من أىمية في حياتنا الحالية وال

 ي .و المفاىيمي الحداث المجالىذا 

 ّن ىذه الدراسة بمثابة مغامرة عممية معقدة؛ ألن  عممإنقول  لذا يمكن أن  
 المعرفية ومنطمقاتو المنيجية ، وأّن خمفياتوولىالعالمات ما يزال في بداياتو األ

ومفاىيمو النظرية معقدة ومتشابكة في حقول عديدة ، مما يعني اقتحام ىذه المساحة 
  ، بيد أن  من يتوكل عمى اهلل فيو حسبو. ة الشائكة يعد مغامرة حقيقي



 ب
 

م  تم استبعاد م القصار؟ ول  ك  : ما الجامع بين الرسائل والح  ولعل  القارئ يتساءل
يجاز ولكن ليس عمى وجو م القصار يجمعيا اإلك  الرسائل والح   ن  إالخطب؟ وىنا نقول 

يا احتمت بما يقارب أما استبعاد الخطب ألنّ  .امبرز بينيما ىذه الصفة األالتحديد وان  
ت كل منيا بحسب م القصار التي ُدرس  ك  دراسة مقارنة بالرسائل والح   المائة وثالثين

ث حالمنطمق أن وكد الب اطالع الباحث عمى دراستين أو أكثر لكل منيما ، ومن ىذا
 المحورين دون غيرىما. ذينأراد أّن يركز عمى ى

كييم القصييار الدراسييات السييابقة التييي تناولييت الرسييائلذكيير وفييي ميييدان    فييي نيييج  والح 
 منيا اآلتي:نذكر  يمكن أن البالغة

رسييائل اإلمييام عمييي فييي نيييج البالغيية دراسيية لغوييية، رمميية خضييير مظمييوم )رسييالة  -1
ماجسيييييييييييتير( بإشيييييييييييرار : د عبيييييييييييد الكييييييييييياظم الياسيييييييييييري،جامعة الكوفييييييييييية ،كميييييييييييية 

 .2009االداب،
األسدي)رسيالة  دراسية بنيويية تكوينيية،عيود ثعبيان يوسير رسائل اإلمام عميي -2

 .2008بابل،كمية التربية ،،بإشرار: د.قيس حمزة الخفاجي ،جامعة (ماجستير
قصييار حكييم االمييام عمييي بيين ابييي طالييب )عميييو السييالم( دراسيية تحميمييية )رسييالة  -3

ار االسييتاذ الييدكتورة بشييرى ماجسييتير(، ميثيياق ىاشييم حسييين عمييي المييياحي، بإشيير 
 .2012البشير، الجامعة المستنصرية، كمية التربية،  ومحمد ط

أو لم تتصل بميدان دراستي  جمالياعمى إ ىذه الدراسات البد لي من القول بأن  و 
الموطنين في ضوء عمم  ذينلذا عزمت عمى دراسة ى ؛تمت إلييا بصمة موضوعية 

 العالمات وبدأت رحمتي في البحث.

ستقرئ في ىذه النصوص ا، وطفت تحميميا ً  دراسة منيجا ً وقد اتبعت في ىذه ال
عمى ثالثة فصول، يسبقيا منتقياً  ما ينسجم وخطة البحث التي اقتضت تقسيميا 

صطالحي يد منصباً  عمى دراسة المفيوم اإلتمييد ويتموىا خاتمة ، فكان التمي
ك  مفيوم  ) :إذ كان بعنوانىذه المفاىيم وتأصيل  ( العالماتم القصار و الرسائل والح 

ذ إلى مراد البحث وتحديد أطره المنيجية إ منو ليكون مفتاحاً  ي ُمك ن القارئ الوصول
المعجمي  المعطىفي مفيوم الرسائل  عرضول ن ثالثة محاور : األتضم



 ت
 

 أما الثاني ،ومنطمقاتيا الفكرية والمفاىيمية مام عمي واالصطالحي وميدان رسائل اإل
ك   اىتم  بدراسةفقد  سمت رُ  ذيديد نطاقيا المعرفي الأسسيا المعرفية وتحو م مفيوم الح 

تو في الفكر امفيوم عمم العالمات وانطالقر الثالث عمى دراسة حو بو، وقد اشتغل الم
 الغربي وبيان أىم اتجاىاتو ومدارسو المختمفة وبيان أسسو المعرفية والمفاىيمية .

ك   :عنوانب فقد جاءول الفصل األ أما القصار م )أنواع العالمات في الرسائل والح 
 التيول بعنوان )العالمة النفسية( مباحث األ ةتضمن ثالث وفي نيج البالغة( 

ولى العالمة النفسية الحسية والثانية العالمة النفسية األ :قسمين عمىانقسمت 
 وقد اشتمل عمى)العالمة االجتماعية(  :االستبطانية ، أما البحث الثاني فكان بعنوان

  وكذلك ، والتعميميةالعالمات االجتماعية األسرية ، والعالمات االجتماعية الدينية 
)العالمة :مبحث الثالث في حين تضمن ال، االقتصادية والسياسيةالعالمة االجتماعية 

التماسك العالمة بمحاظ الصورة الفنية ، وكذلك العالمة بمحاظ  تس  ر  ذ دُ إالجمالية( 
 الداللي .

كم  تُ أما الفصل الثاني الذي درس )أشكال العالمات في الرسائل والح  فيو  
ثالث مجموعات  عمىالعالمة تنقسم  أن   مباحثتبين ل إذالقصار في نيج البالغة( 

ب ول وسمتوُ  مباحث األ ةجاء عمى ثالث وقد لطبيعة المحور الذي تضمنتوُ   ً تبعا
العالمة الكيفية والعالمة العينية والعالمة القانونية ،  فعرض)العالمة بمحاظ الممثل( 

 فدرسُت فيوبحث الثاني عمى )دراسة العالمة بمحاظ المؤول( مفي حين قام ال
)العالمة  :ل عنوانالعالمات الخبرية والتصديقية والحجية ، أما البحث الثالث فقد حم

والثاني العالمة  يقونيةاألول العالمة األ ثالث: مطالبتوزع عمى و بمحاظ المرجع( 
 األمارية والثالث العالمة الرمزية .

بعاد الوظيفية لمعالمات في الرسائل دراسة )األبخصصناه  فقدل الثالث الفص أما
ك   ول منيا بعنوان )البعد الوظيفي كان األ مباحث  ةثالث تتضمنو م القصار( والح 

بمحاظ الحجاج ، والثاني بمحاظ ول كان األ محورين ىذا المبحث عمى وجاءالتداولي( 
 ، )البعد الوظيفي الثقافي (دراسةمختصًا ب أما المبحث الثاني فكانفعال الكالمية ، األ

ول بمحاظ الفضاء المفتوح والثاني بمحاظ الفضاء وقد انقسم أيضاً  عمى محورين األ



 ث
 

 ساسية من العالمات جاء المبحث الثالثولكي تتضح الغاية األ؛المغمق لمنصوص
رئيسيين ىما :  مطمبين)البعد الوظيفي التواصمي لمعالمات( فقد ارتكز عمى :بعنوان 

البعد الوظيفي التواصمي المساني لمعالمات ، والبعد الوظيفي التواصمي غير المساني 
لمعالمات ، وانتيت الدراسة الى خاتمة تضمنت أىم النتائج التي خمص البحث الييا 

 اجع وممخص الدراسة بالمغة االنجميزية .، ثم قائمة بالمصادر والمر 

ذا كانتو  صادر والمراجع الم جممة من عمى عممي أن يعتمدطبيعة كل بحث  ا 
ومراجع كثيرة  قد أفدت من مصادرأقول بأّني  يمكن أن  ي ننفإ، العربية والمترجمة

 العالمة تحميلو) لسيميائية وفمسفة المغة(ا)و (أسس السيميائية) كتابمن أىميا كان 
نظرية )و( األدب السيمياء العامة وسيمياء)و (سيمياء الكون)و( المفيوم وتاريخو

الدالالت المفتوحة )و (سيميائيات التأويل االنتاج ومنطمق الدالئل)و  (العالمات
، وكتب  (التأويل بين السيميائيات والتفكيكية)و( مقاربة سيميائية في فمسفة العالمة
ه( 655)تبن أبي الحديدإشرح  :منياو شروحات نيج البالغة 

 .وغيرىم ه(1422)والشيرازي ه(1323)تمحمد عبدةه(و 679)توالبحراني

ائر فضالً  عن البحوث المنشورة ضمن أعمال المؤتمرات التي أقيمت في الجز 
ول والثاني والثالث والرابع دبي( وتحديداً  المؤتمر األبعنوان )السيميائية والنص األ

كذلك البحوث المنشورة في و م( ،2008-1995والسادس لألعوام ) والخامس
 المجالت العممية المحكمة .

 وفي ىذا البحث بعض االشارات التي ينبغي االلتفات الييا وىي :

ك  اّن نصوص الرس- ستشياد بيا ُتحال الى كتاب م القصار التي تم  اإلائل والح 
من الكتب المعتمدة  و وذلك ألنّ  ؛ذي حققو محمد أبو الفضل ابراىيم نيج البالغة ال

 في أغمب الدراسات االكاديمية .

 إلى كتب اإلمام ووصاياه وحكمو القصار لبحثا ىوامشتمت االشارة في  -
 الوصية ، والرمز )ح( مشيرًا إلى ، والرمز )و(لى كتابإ مشيراً )ك(فكان الرمز زو رمب

 القصيرة.لحكمة ا مشيرًا إلى



 ج
 

ستاذة الدكتورة ر واالحترام ألستاذتي المشرفة األوأخيراً  لم يبق   ااّل أن أقدم الشك
ىتماميا ورعايتيا وتوجيياتيا السديدة وما بذلتوُ  معي من الكريمة نوماس المدني 

 حترام لما قدمتوُ  لمبحث والباحث .اءة فميا مّني كل الشكر وخالص اإلمتابعة وقر 

أعضاء لجنة المناقشة عمى جيودىم لألساتذة األجالء  موصولوالشكر الجزيل 
ومالحظاتيم القيمة فميم  الثمينة المبذولة في قراءة ىذا البحث ، وتقويمو بنصائحيم

 االحترام . جزيلالشكر و  خالصمني 

الذي  مام عمي لسيدي وموالي اإلىديٌة ىذا الجيد ىو  ن  إقول أوفي الختام 
 فيذا جيد المقل ونتاج المبتدئ .لقيامة يوم ال ينفع مال وال بنون.اعتوُ  يوم انرجو شف

 الحمد هلل رب العالمين  وآخر دعوانا أن              
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 التمييد

 والعالماتم القصار ك  الرسائل والح  مفيوم 

 مفيوم الرسائلأواًل: 

في  المشاركة ليا بعض المفاىيـعمى  في المعطى المعجمي تطمؽ الرسالة
 .(ُ)ؾ، كالبعث، كالكتابعمى األلك إذ تطمؽ ، المضمكف

ـ ... كقاؿ يكنس فلؾ في الؤ المغة ))سٌميت الرسالة ألككان؛ ألنيا ت أربابيقكؿ ك 
 بقكؿ لبيد عمى ذلؾ ، كاستشيدكا(ِ)بف حبيب: استألؾ فالف لفالف أم ذىب برسالتًو((

 الرمؿ(مف  ):إذ يقكؿ بف أبي ربيعة

 .(ّ)أؿٍ سى فبذىٍلنا ما  ؾو ك بإل   وي أم   وي الـ أٍرسمتٍ كغي  

ن   أمكأطمقت عمى البعث  . (ْ)وي ذك رسالةالرسكؿ رسكالن ألن   ميى ما سي اإلرساؿ، كا 
لكتاب( الذم يحمؿ أمران ما لشخص طمقت عمييا أيضان تسمية )اأكمف المسميات التي 

. كعمى أية حاؿ (ٓ)خر ك))راسمو في كذا كبينيما مكاتبات كمراسالت، كتراسمكا ...((آ
)المرًسؿ، كالمحتكل، شركط المتعارؼ عميياالافيي فراتتك  التي (ٔ)فالرسالة ىي التكجيو

تارةن فعندئذو يطمؽ عمييا مصطمح )الرسالة(، كىي متعددة الكسائؿ ف كالمرسىؿ اليو(،
 قد تككف كتابان أك كصية أك ما شابيما.ك تككف شفكية، كأخرل مكتكبة 

                                                           
 ٕٜٖ/ ٔ، لسان العرب، ابن منظور: ٖٚ٘ٔ/ ٗ، الصحاح ،الجوىري: ٖٓٛ/ ٘ينظر: العين، الفراىيدي:  (ٔ)

 )مادة ألك(.
 )باب اليمزة والكاف وما يثمثيما(. ٕٖٔ/ ٔمعجم مقايسس المغة، ابن فارس:  (ٕ)
 .ٜٔديوان لبيد: (ٖ)
 )مادة رسل(. ٕٔٛ/ ٔٔينظر: لسان العرب، ابن منظور:  (ٗ)
 .ٜٖٖلبالغة، الزمخشري: اساس ا (٘)
 .ٖٕٛ/ ٔٔينظر: لسان العرب:  (ٙ)
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كأخرل  دبي بعينو فقد تككف رسالة شعريةأ عمى جنسو الرسالة لـ تقتصر ك 
أىؿ النقد  كضعوكالباحث يميؿ إلى ىذا الرأم مع عممًو بالتصنيؼ الذم ، (ُ)نثرية

كلعؿ  ،الرسالة ىي مف أنماط النثر، فالرسالة ال يمكف حصرىا في نطاؽ كاحد مف أف  
إذ قاؿ:))ىي المجمة  (ػىُٖٔ)تح بو الجرجانير  أقرب تعريؼ لمرسالة ىك ما ص

 .(ِ)ف مف نكع كاحد((ك قميؿ مف المسائؿ التي تك ىالمشتممة عم

مقكمات كىي: أف  ةعمى ثالثرك ز  قد ىذا التعريؼنمحظ اٌف الجرجاني في ك  
القدماء نانجدبعض ان   يدى بى  ،ان تككف مكتكبة، كمختصرة، كتشمؿ مكضكعان كاحد

إذ  (ػىُِٖ)ت القمقشندم ا كبيف المفاىيـ األخرل كمنيـبيني يمازجكفكالمحدثيف 
الدكتكر محمد يكسؼ نجـ إذ جعميا ككذلؾ  ،(ّ)جعؿ مف الرسالة ميدانان لمحكاية

قرار بأف  الرسالة ىي مف جنس كىما بذلؾ ال يخرجاف مف نطاؽ اإل ،(ْ)مكازية لممقالة
 .جنس الفف النثرم حصران 

كىناؾ تعريؼ لمرسالة يشاطر ما قاؿ بًو الجرجاني، كىك تعريؼ محمد عبد 
ؿ إليو كأصميا ؿ إلى المرسى مر مف المرسً أالرؤكؼ المناكم إذ يقكؿ:))الرسالة انبعاث 

 .(ٓ)المجٌمة أم الصحيفة المشتممة عمى قميؿ مف المسائؿ التي تككف مف نكع كاحد((

عميو النظريات الحديثة في تجسيد  تكاردت ما ىكلعؿ  ىذا التعريؼ ىك األقرب إل
 .ؿ إليو( ؿ كالمرسى كد التفاعؿ بيف طرفي الخطاب )المرسً ؤ أركاف ىذا المفيـك التي ت

 ريخ الرسائل:أت 

 دـ في أعماؽ التاريخ، كالرسائؿ لكؿ فف مف فنكف األدب جذكر ضاربة منذ الق
 رائقةيي كسيمة ف ،تكٌكف اإلنساف ففه أدبي ينتمي إلى فنكف األدب العربي منذ أفٍ 

                                                           
 .ٕٓ/ ٖٕينظر: األغاني، أبو فرج األصفياني:  (ٔ)
 .ٚٗٔالجرجاني: الشريف  التعريفات، كتاب  (ٕ)
 .ٜٖٔ -ٖٛٔ/ ٗٔينظر: صبح األعشى، القمقشندي:  (ٖ)
 .ٖٕينظر: فن المقالة، د. محمد يوسف نجم:  (ٗ)
 .ٖٖٙالتعاريف،  محمد عبد الرؤف المّناوي: التوقيف عمى ميمات  (٘)
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ذا ما تتبعنا  لمتفاىـ فيما بينيـ، الذيف  مفكثيران  ف  أ فإٌننا سنجدجذكر ىذا الفف كا 
كىذا األمر يرجع إلى  ،ىا ضمنان مع الكتابة كنشأتياك جعمك عف الفنكف األدبية  تحد ثكا

، كاآلخر ىك جعؿ بيف كما نظف  أكليما: ىك كضكح مفيـك الرسائؿ كمعرفة ماىيتياسب
 نشأة الرسائؿ.لالكتابة أساسان 

))كليس بيف أيدينا كثائؽ جاىمية تدؿ :شكقي ضيؼ الدكتكركبيذا الصدد يقكؿ 
عمى أٌف الجاىمييف عرفكا الرسائؿ األدبية كتداكلكىا، كليس معنى ذلؾ أٌنيـ لـ يعرفكا 

يا في األغراض الكتابة، فقد عرفكىا غير أٌف صعكبة كسائميا جعمتيـ ال يستخدمكن
األدبية الشعرية كالنثرية، كمف ثـ  استخدمكىا فقط في األغراض السياسية 

 .(ُ)كالتجارية((

يعكد إلى ؛ الميداف السياسي كالتجارمبمف تحديد الرسائؿ في ذلؾ العصر كيبدك 
عدـ بنا ال نسمِّـ أن   يدى ، بى يكمذاؾىذيف الغرضيف ليما الصدارة في الكاقع الحياتي  أف  

كجكد رسائؿ أخرل ضمف إتجاىات إنسانية مختمفة، كقد أىممت كضاعت شأنيا شأف 
 ما ضاع مف التراث األدبي. 

ما جاء بًو أحمد زكي صفكت مف رسائؿ العصر ىك د طرحنا ىذا كما يؤيِّ 
 كدينيان كأدبيان مصدران تجاريان  بكصفياغمبيا صادرة عف مكة أالتي كانت ، ك (ِ)الجاىمي

 كسياسيان في ذلؾ الكقت.

يستعمميا في جميع  :كعندما جاء اإلسالـ كتطكرت الكتابة أخذ الرسكؿ
 .(ّ)مكاثيقًو كعيكدًه ككذلؾ مف جاء بعدًه مف الخمفاء

ذكر الفتكح، ك عمى المخالفيف،  االحتجاجمضاميف الرسائؿ متعددة منيا اٌف ك 
 ككذلؾ في المعاتبات كغيرىا مف المضاميف األخرل.

                                                           
 .ٜٖٛتاريخ األدب العربي )العصر الجاىمي(، د. شوقي ضيف:  (ٔ)
 .ٕٔ -ٕ/ ٓٔينظر: جميرة رسائل العرب، د. أحمد زكي صفوت:  (ٕ)
 .ٖٓٔينظر: تاريخ األدب العربي )العصر االسالمي(، د. شوقي ضيف:  (ٖ)
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كالفصاحة  بمغ ما يككف مف البالغةأسمكب الرسائؿ في عصر االسالـ بأ كانماز
 يـ كبمضامنيو الداللية المتنكعة.بالقرآف الكر  حفضالن عف تأثرىا الكاض

  القيمة الفنية واألدبية لرسائل نيج البالغة 

( أكؿ مف كتب الرسائؿ، كلكف يمكف القكؿ ال يمكف القكؿ إٌف اإلماـ عمي )
أضفى عمييا صبغة اإلنشاء كأكؿ مف  ))أكؿ مف عالجى ىذه الفنكف معالجة أديب إٌنو

كف ا يصكغك ه في كتابة الرسائؿ كان؛ ألف الذيف سبقك ...بًو في األساليب دلالذم يقت
 .(ُ)منشئيف(( ال صياغةمبمغيف  صياغة كالميـ

ر عف لساف فيي تعبِّ ،( مممحان حضاريان متميزان كقد شكمت رسائؿ اإلماـ )
الناظر ك  ،(ِ)كافة ألصعدةعمى اكتطمعاتو  التمديف في تنظيـ شؤكف المجتمعك العقؿ 

فقد  اآلخربعضيا ماأبنفسًو ك  دٌكنيا اإلماـ قد ٌف أغمبياحتمان أ في كتب اإلماـ سيرل
يي مف إنشائًو لفظان كمعنىن فكٌتاب لوي  عمى يد كاف تدكينيا

 رسائؿأغمب . ككانت (ّ)
 أـلى كالتو نت إكا سمان صريحان سكاءسـ المرسؿ اليو ا( تحمؿ إاإلماـ عمي )

 .(ْ)عمالو أك أعدائو

ال يضاىيو أم ( بمغة جزلة قكية كأسمكب مؤثِّر كتميزت رسائؿ اإلماـ )
ذ إ ،كمقدرتو الفائقة عمى التعبير يعكد الى بالغتو العالية ،كىذاأسمكب بشرم آخر

يكاكب الكحي في بيت النبكة كيحضر مجادالت قريش كغيرىـ لمنبي  منذ نشأتو كاف
 .(ٓ)ككؿ ىذًه األمكر كاف ليا تأثير كاضح في أسمكًب كتابة رسائموً )ص( 

يحدد ليا  ال يستطيع أفٍ المتميزة بمكنيا األدبي كالفني ىذًه الرسائؿ  ىكالناظر إل
د جنج البالغة سالرضي مف رسائؿ في ني الشريؼ عددان ثابتان، فإذا فتشنا في ما أكرده

                                                           
 .ٜٛٔ -ٜٚٔمحمود العّقاد: ينظر: عبقرية اإلمام عمي، عباس  (ٔ)
 .ٜٔٔينظر: رسائل اإلمام عمي، كامل حسن البصير:  (ٕ)
 .ٜٖٔينظر: المصدر نفسو:  (ٖ)
 .ٔ٘ٔ :د. عباس الفّحام ينظر: بالغة النيج في نيج البالغة، (ٗ)
 .ٕٛٛينظر: رسائل اإلمام عمي، كامل حسن البصير:  (٘)
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)مستدرؾ النيج( ف رسالة، كما أكرده كاشؼ الغطاء في كتابو يأنيا تبمغ تسع كسبع
ف رسالة، كميداف البحث سيتناكؿ الرسائؿ التي أكردىا الشريؼ يفجعميا ثالث كخمس

 :(ُ)قسميف عمىفي فحكل ىذًه الرسائؿ سيجد أنيا تنقسـ  الناظرالرضي، ك 

اإلدارة كالتنظيـ  ؤكفالرسائؿ الديكانية:))كىي تمؾ الرسائؿ التي تعالج ش أكالن:
. كشكمت الرسائؿ الديكانية في (ِ)الداخمي الذم يتعمؽ بالحياة العامة، كشؤكف الرعية((

اسيان كستيف كتابان، فمنيا ما كاف سي ةإذ بمغت خمس منو نيج البالغة القسـ األكبر
فكاف عددىا حكالي ،ف كالتكجييات العسكرية المختمفة ييفي ميداف التكلية كالتع :أم

ٌيت إلى القضاة كالمناظرة كقد بمغت أربعة كمنيا ما كج ،(ّ)تسعة كثالثيف كتابان 
 .(ٓ)ىما كتابافكمنيا كتاب العيكد كاألحالؼ ك  ،(ْ)كعشريف كتابان 

الكاتب  كىي تمؾ الرسائؿ التي تصٌكر عكاطؼ :خكانيةالرسائؿ األي  ثانيان:
 .(ٔ)كمشاعره الخاصة

ماـ يبرز عكاطفو اتجاه المرسؿ إليو نكع مف الرسائؿ كثيران ما نجد اإلكفي ىذا ال
رشادات مختمفة األغراض، فقد ضـ  ىذا النكع مف الرسائؿ أربعة  عمى شكؿ نصائح كا 

. ككاف أطكليا (ٕ)( ككاف عددىا أربع كصاياعشر كتابان، تكزعت بيف كصاياه )
                                                           

، رسائل اإلمام عمي في نيج البالغة دراسة ٕٗٓ -ٕٓٓ: رسائل اإلمام عمي، كامل حسن البصيرينظر:  (ٔ)
 كمية االداب، لغوية، رممة خضير مظموم )رسالة ماجستير( بإشراف : د عبد الكاظم الياسري، جامعة الكوفة،

ٕٜٓٓ :ٙ- ٚ. 
 .ٔٔٔأدب الرسائل في األندلس، فايز عبد النبي فالح القيسي:  (ٕ)
، ٕ٘، ٜٔ، ٙٔ، ٘ٔ، ٗٔ، ٖٔ، ٕٔ، ٛ، ٗ، ٕ: ك: الفضل ابراىيممحمد أبو  :قينظر نيج البالغة، تح (ٖ)

ٕٙ ،ٕٜ ،ٖٖ ،ٖٗ ،ٖ٘ ،ٖٙ ،ٖٛ ،ٕٗ ،ٖٗ ،ٗ٘ ،ٗٙ ،٘ٓ ،٘ٔ ،ٕ٘ ،٘ٙ ،٘ٚ ،٘ٛ ،ٜ٘ ،ٙٓ ،
ٙٔ ،ٕٙ ،ٙٚ ،ٚٓ ،ٚٔ ،ٚٗ ،ٚ٘ ،ٚٛ ،ٜٚ . 

، ٗٗ، ٔٗ، ٜٖ، ٖٚ، ٕٖ، ٖٓ، ٕٔ، ٕٓ، ٛٔ، ٚٔ، ٓٔ، ٜ، ٚ، ٙ، ٘، ٖينظر: المصدر نفسو: ك:  (ٗ)
ٗٛ، ٜٗ ،٘ٗ ،٘٘ ،ٙٗ ،ٙ٘ ،ٖٚ. 

 .ٖ٘، ٕٚك:  ينظر: المصدرنفسو: (٘)
 .ٙ -٘/ ٜ القمقشندي: ينظر: صبح االعشى، (ٙ)
 .ٙٚ، ٚٗ، ٖٔ، ٖٕينظر: نيج البالغة: ك:  (ٚ)
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، كىذه الكصايا كثائؽ تربكية رائعة أكدعيا لكلده الحسف )عمييما السالـ(كصيتو 
ؼ فكاره النيِّرة في مختمفي الحياة إذ رصعيا بشذرات أ تجاربو عىٍبرى ( اإلماـ )

الثاني مف رسائمو فيي كتبو  ، أما القسـ(ُ)خالقية ....المسائؿ الثقافية كالدينية كاأل
 .(ِ)صحابو كبمغ عددىا عشرة كتبإلى أ

لكؿ مفاصؿ الحياة  شامالن  ان ( دستكر ماـ )تعد رسائؿ اإل :نقكؿعميو ك 
عف بعاد دينية كاجتماعية كسياسة كاقتصادية، أراد ، فيي كنكز ذات أنسانيةاإل

لعبر في مجاالت حياتنا المختمفة، نستشؼ منو العظات كا لنا ميادان  يرسـى  أفٍ  طريقيا
 .الذم تسعى إليو السماء محصمةن  لكامؿليككف االنساف االنمكذج ا

 مفيوم الحكم القصار: ثانيًا:

 :الحكمة لغة 

ىا في معنا نبحث عف فٍ أ البد لنا أكالن مفمفيكـ الًحكمة  عمى نتعرؼ كيل
ٍتو التجاربي إذ ))الحكمة لغةن فمغة ال مرجعيا إلى العدؿ كالعمـ كالًحٍمـ. كيقاؿ: أحكمى

 .(ّ)((أم منعوي ، حكـ فالفي عني كذاأكاف حكيمان. ك 

كمة ىذا ، كالحً مـٍ نع مف الظ  ىك المك كـ ذلؾ الحي  مف كأٌدؿ ،كـ ىك المنعكالحً 
 .(ْ)كب إلى الحكمةسـ ىك المجرب المن، كالمحكِّ ، ألنيا تمنع مف الجيؿقياسيا

كيـ ذك الحكمة كىي  ؿً أمعرفة  فٍ عى  بارةه )عً )كالحى كـ، مي العي  ؿً ياء بأفضى شٍ األى  فضى
ـه،...( الصناعاتً  ؽى دقائً  في سً حٍ قاؿ لمف يي كيي  كي كمة ىي . كقيؿ الحً (ٓ)(كييٍتقينيا: حى
 .(ُ)القرآف ة كقيؿى بك  الن  

                                                           
 .ٖٕٚينظر: رسائل االمام عمي، كامل حسن البصير:  (ٔ)
 .ٕٚ، ٛٙ، ٙٙ، ٖٙ، ٖ٘، ٕٕ، ٛٔينظر: نيج البالغة: ك:  (ٕ)
 مادة )حكم(. ٙٙ/ٕالفراىيدي:  العين، (ٖ)
 مادة )حكم(. ٜٔ/ٕينظر: معجم مقايس المغة، ابن فارس:  (ٗ)
 مادة )حكم(. ٜٔ٘لسان العرب، ابن منظور:  (٘)
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لمفيكـ  المغكية اتجمي ىذه الدالالت التي قدمتيا المعالتأمؿ فعف طريؽ ك 
تشترؾ في مفيكـ كاحد كىك  ألفتفضي التي ، عانيمف الم كثيره تضح لنا تالحكمة 

 ف صاحبيا مف الكقكع في الخطأ كالجيؿ كالظمـ.المعرفة أك التأمؿ التي تحصِّ 

 :الحكمة اصطالحا 

لقد تعددت مفاىيـ الحكمة عمى كفؽ اختالؼ الحقكؿ المعرفية التي استعممت 
في  بؿ كانت ماثمةن  ،لـ تستعمؿ في حيز معرفي كاحد بأٌنيا ذلؾ ؛مصطمحىذا ال

في القرآف الكريـ كالحديث  ذكرىا قد كرد،ك كصنؼ عمميمعرفي  نطاؽكثر مف أ
عند الفالسفة كالمتكمميف، كمف اآليات التي كردت فييا  كذلؾك  ،أيضان  الشريؼ

 اللّوُ ًَآتَاهُ}:كقكلو تعالى، (ِ)الْحِكْوَةَ{ لُقْوَاىَ }ًَلَقَذْآتَيْنَا:)الحكمة( قكلو تعالى

 بؿ ،كلـ يقتصر ذكرىا في القرآف الكريـ عمى ىاتيف اآليتيف، (ّ){ًَالْحِكْوَةَ الْوُلْكَ
. فاهلل سبحانو كتعالى يمنح الحكمة لمف يستحقيا إذ (ْ)منو كردت في مكاضع كثيرة

. كمما جاء في حديث (ٓ)(()مجمكعة مف العمكـ كالمعارؼ كاالخالؽ كالتقكل)ىي 
س أ)) ر :: ىك قكلوباهلل،  باإليماف الحكمة ارتباط يعد دليالن عمى ما :الرسكؿ

ديف كىي معيار التقكل كالحكمة ىي المعرفة كالتفقو في ال (ٔ)الحكمة مخافة اهلل((
ميزاف التقكل، كثمرة الحكمة ضياء القمب ك ))(:ماـ الصادؽ )كما قاؿ اإل

                                                                                                                                                                      
 مادة )حكم(. ٖٙ/ٖينظر:الُمحكُم والُمحيطُ األعظْم، ابن سيدة:  (ٔ)
 .ٕٔسورة لقمان، اآلية:  (ٕ)
 .ٕٔ٘سورة البقرة، اآلية:  (ٖ)
، سورة يونس: ٗ٘، سورة النساء، اآلية: ٕ٘ٔ، سورة النحل، اآلية: ٜٕٔسورة البقرة، اآلية:  ينظر: (ٗ)

 .ٕ ، سورة يس، اآلية:ٔاآلية 
 ٕٔمسائل حكمية، االحسائي:  (٘)
 .ٖٙٚ /ٗ الصدوق: من اليحضره الفقية، (ٙ)
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جزؿ كأبيى مف أرفع ك أنعـ ك أعظـ ك أنعـ اهلل عمى عباده بنعمة أالصدؽ، كما 
 .(ُ)((كمة لمقمبالحً 

عطكىا منزلة أبيا الفالسفة ك  عتنىالنفكس فقد ا كألىمية الحكمة كأثرىا في
ة مف الفضائؿ ، كمنيـ أرسطك الذم يعد الحكمتخصصيةرفيعة في كتاباتيـ ال

نساف يدرؾ مف االمتياز العقمي الذم يجعؿ اإل كىي نكعان  ،خالقية كالعقميةاأل
 .(ِ)القاعدة الصائبة التي تحدد الكسط العدؿ

نسانية )استكماؿ النفس اإل)الحكمة ىي  ف  أىػ( ِْٖابف سينا )تيرل ك 
( ّ)((مكر كالتصديؽ بالحقائؽ النظرية كالعممية عمى قدر الطاقة البشريةبتصكر األ

 .(ْ)التي ينماز بيا اإلنساف الحكيـ يا القكة العقميةبأن   ق(َٓٓ)تكيصفيا الغزالي

. (ٓ)في العصكر القديمة مكحدان  كالحكمة كالفمسفة كالعمـ كانت تشكؿ حقالن 
رأيو كؿ  كالحكمة حسب (ٔ)(نساف الفيمسكؼ يحب الحكمة()اإل)كيقكؿ ىرقميطس:

 قكليةو  حكمةو  عمىكمة ـ الفالسفة الحً س  كقد قى  ،المكجكد كاحد في الكجكد
 .(ٕ)كأخرل حكمة فعمية،عقمية

كد كمو كالحكمة ))صناعة نظر يستفيد منيا اإلنساف تحصيؿ ما عميو الكج
فعمو لتشرؼ بذلؾ نفسو كتستكمؿ كتصير  يكسبى  فٍ أفي نفسو كما عميو الكاجب 

                                                           
 .ٕ٘ٔ /ٔ المجمسي: بحار األنوار، (ٔ)
ّزت قرني:  د. ترجمة: ايمور،ينظر: فمسفة آرسطو، الفرد إدو ارْد ت (ٕ)  .ٛٔٔع 
 .ٙٔابن سينا:  عيون الحكمة،(ٖ)
 .ٕٖٖينظر الحقيقة في نظر الغزالي، د. سميمان دنيا:  (ٗ)
 .ٕٕ: سييل القش ترجمة د. ،ينظر: الفمسفة في العصر المأساوي االغريقي، فريدريك نيتشو (٘)
 ٛٔالمصدر نفسو:  (ٙ)

 .ٜٔ -ٛٔينظر المصدر نفسو:  (ٚ)
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صكل باآلخرة كذلؾ لمعالـ المكجكد كتستعد لمسعادة الق مضاىيان  معقكالن  عالمان 
 .(ُ)نسانية((بحسب الطاقة اإل

مع العقؿ في  بانسجامياىمية القصكل لمحكمة نستشؼ مف ىذا القكؿ األك 
دراؾ الكجكد كىي تتطمب طاقة معرفة العال نسانية ال يستطيع كؿ انساف عمى إـ كا 
 استيعابيا.

الحكمة عمـ يبحث فيو عف )):ىػ( الحكمة بقكلؤُٖت)كيعرؼ الجرجاني 
 .(ِ)(جكد بقدرة الطاقة البشرية...(شياء عمى ما ىي عميو في الك حقائؽ األ

الحكمة لكف مف ))الحكـ(:في تقديمًو لكتاب )ديرري كيقكؿ يكسؼ عبد الكىاب 
نساف شتى خبرات اإل ىبالحياة كينطكم عم لكاف الكالـ يصدر عف عقؿ كتجربةأ

حكاـ يميز بيا بيف الخير كالشر كألفاظ الحكمة مكجزة أكصراعو، كما اكتسبو مف 
سمكه، فيي تغذم العقؿ بنكر ة المعنى كغزارتو، كجالؿ اليدؼ ك تجمع بيف دق

صداؤىا بيف طيات أالحقيقة الفطرية التي انطكت الصائبة، ك اليقيف كتصقمو بالفكرة 
كتأتي  ،رشاد، كالمكعظةىداؼ كثيرة منيا: النصح، كاإلأمة ، كلمحك(ّ)((الزمف
 .(ْ)عف تجربة ذاتية كعف طكؿ تأمؿ كتبصر بأمكر الحياة تعبيران 

)قكؿ بميغ مكجز )يي ف دبيةاأل الدراساتمنظكر  كفؽ عمى مفيكـ الحكمةأما 
ك ما أسمكؾ، اس فيما يرضكنو مف خصاؿ ك ـ خمقية يتبعيا النظي سف ني  يحاكؿ

نيقة مكجزة فعاؿ كعادات تصاغ في بيت شعر أك مثؿ أك عبارة أأف ينكركنو م
 .(ٓ)((غزيرة المعنى ذات دالالت بعيدة

                                                           
 .٘ٓٔ -ٗٓٔتسع رسائل في الحكمة والطبيعيات، ابن سينا:  (ٔ)
 .ٜٙالجرجاني: الشريف  التعريفات، كتاب (ٕ)
ك م، ابو منصور الثعالبي:  (ٖ) ُر الح   .ُٙدر 
 .٘ينظر: الحكمة في الشعر العربي، سراج الدين محمد:  (ٗ)
 .ٖٓٗيحيى الجبوري:  د. الشعر الجاىمي )خصائصو وفنونو(، (٘)
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)تمؾ العبارة التجريدية التي تصيب المعنى )يا تعرؼ الحكمة بأن   فٍ أ كيمكف
ك خبرة مف خبراتيا، كيككف ىدفيا أكتعبر عف تجربة مف تجارب الحياة الصحيح 

 .(ُ) ((عادة المكعظة كالنصيحة

زلة البرىاف في نكلمحكمة منزلة رفيعة كتأثير كاسع في نفكس الناس إذ ىي بم
لة، كمما يا دائمة الدالألن   ؛كقاتلذلؾ يستعمميا المتكمـ في كؿ األ ،االقناع البشرم

إني ما رأيت حاجة ))إذ يقكؿ: ق(ّٓٗ)تسكرمعالؿ البي ىأىميتيا قكؿ أيؤكد 
ف، كحاجتو إلى الشاىد مف أدب المساف بعد سالمتو مف المحالشريؼ إلى شيء 

في  ، كيجعؿ لو قدران ، كيكسبو قبكالن كالحكمة... فإف ذلؾ يزيد المنطؽ تفخيمان 
في الصدكر، كيدعك القمكب إلى كعيو، كيبعثيا عمى حفظو،  النفكس، كحالكةن 

 .(ِ) (ىا باستعداده ألكقات المذاكرة...(كيأخذ

تنـ  متعددة)الحكمة( ىك تجسيد لمفاىيـ ثقافية  مضمكف ف  أكيبدك لمباحث 
صياغة مفاىيـ تطبيقية تسيـ بيدؼ  عمى فيميا كتكظيفيا كالمان  عف قدرة المتكمـ

دراكيا مف الكقكع في الخطأبالنفس اإل رتقاءاالفي  فذلكة  كىذه تنـ عف ،نسانية كا 
 خبرىاتسجيؿ المالحظات التي ك  ،رصد المشاىد الحياتية تمكف صاحبيا مففكرية 
ٍبرى  ، المي فذ يعمؿ عمى إفادة  المتمقيكتحكيميا إلى منطؽ ك كاقع،قراءتو لم عى

االصطالحي  مفيكـ الحكمة قىكيب ،الحكمة ىي الحياة مجسدة في كمماتف
التقاف كالعمـ بحقيقة ا  دؿ عمى المعرفة ك يم ذال،ك ليا  لمغكما التجذيرمع  ان كاشجمت
 شياء المختمفة. األ

نساف الذم يتحمى عمى اإلىي تقتصر  بؿكالحكمة ال يمتمكيا عامة الناس 
كالتجربة بالخمؽ كالمكىبة كالمعرفة بدقائؽ الحياة، كالعمـ بالحقائؽ المعرفية، 

نطمؽ عميو  فٍ أكمف يمتمؾ ىذه الصفات يمكف لنا  لو، الطكيمة ذات البعد التجريبي
 تسمية )الحكيـ(.

                                                           
 .ٛٔاالمثال العربية دراسة تاريخية تحميمية، د. عبد المجيد قطامش:  (ٔ)
 .ٖ /ٔجميرة االمثال، أبو ىالل العسكري:  (ٕ)
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عامة مجردة لكجو  قى افكاران بكلما كانت الحكمة مرتبطة بالحياة فإنيا ال ت
 كباألشخاصالحؽ، بؿ تتأثر بالبيئة التي تكتنفيا، كبالعصر الذم تظير فيو، 

سالمي بتأثير المنظار كثرت الحكمة في العصر اإل. كمف ىذا (ُ)الذيف يصنعكنيا
 .(ِ)فاد منيا الناس في الحياةأف كالديف كلمتجارب الكثيرة التي ثقافة القرآ

ة أم نسانية عامة كالعربية خاصة، فنظر فالحكمة كثيقة الصمة بالحياة اإل
تحكميا تجاربو كأفكاره كبيئتو، كما ينتج عف ىذه  فٍ أ مف البد   نساف إلى أمرو إ

النظر  نقكؿ: إف   فٍ أبعد ىذا  النظرة مف تأمالت كأفكار يسمياف حكمة. فميس غريبان 
رة فالحكمة نظ ،سالـلعربي المسمـ تغيرت بفعؿ اإلإلى التفكير كالتأمؿ في نفس ا

يييا كجية مكافقة لما كجيت سالمي أم في تكجصادقة إلى الحياة في العصر اإل
صبحت الحكمة في العصر ؛ كبيذا أ(ّ)فكار الناس كسمككيـ في الحياةأإليو 
شياء ـ العقمية التي تبحث عف حقيقة األ)طائفة مف العمك )سالمي تطمؽ عمى اإل

 .(ْ)((المحسكسة التي يدركيا العقؿ بالنظر

 الحكمة عند اإل( مام عمي بن أبي طالب.) 

لحكـ اإلليية بشقييا نيج البالغة بحر زاخر يمكج با فى إال نبالغ إذا قمنا 
حكماء العصكر الذم  أحكـ مف ()ماـ عميإلنسانية. إذ يعد االعممية كاإل

كحكمتو  ،ة بكؿ ما ليذه الكممة مف معنىمٌ ، فيك حكيـ األي (ٓ)كمةعنو الحً  تٍ ذى خً أي 
نساف عميو اإل ليست خارجة عف حدكد الطاقة البشرية، بؿ في حيز ما يقكل

                                                           
 .ٕٕٛينظر: تاريخ االدب العربي )األدب الجاىمي(، غازي طميمات، عرفان االشعر:  (ٔ)
 .ٔٙٔينظر: االدب االسالمي المفيوم والقضية، د. عمي عمي صبح وآخرون:  (ٕ)
 .ٕٔ٘ –ٕٓ٘د. ابتسام مرىون الصفار:  ينظر: األمالي في االدب االسالمي، (ٖ)
( دراسة قصار حكم االمام عمي بن ابي طالب )ينظر:، ٕٚٔ /ٕالقاموس االسالمي، احمد عطية اهلل:  (ٗ)

تحميمية )رسالة ماجستير(، ميثاق ىاشم حسين عمي المياحي، بإشراف االستاذ الدكتورة بشرى محمد طة 
 ٘: ٕٕٔٓالبشير، الجامعة المستنصرية، كمية التربية، 

 .ٚمام عمي، عباس محمود النقاد: ينظر: عبقرية اإل (٘)
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يقكؿ لذا  (ُ)رفع مستكيات الحكمةأ( ماـ عمي )كقد بمغ اإل ،السائر نحك الكماؿ
يسميو  مة، كذا فصميا، كلذارباني ىذه األ))و بأن   ق(َْٓ)تعنو الحسف البصرم

ماـ عمي مر فإف اإلكميما يكف مف أ .(ِ)((الفالسفة إماـ األئمة كحكيـ العرب
(يعد سيد الحكماء بع )متجددة عمى مر  لما في حكمو مف معافو  :يد النب

كىذه ذىؿ البمغاء كالمتكمميف. أعجاز الذم كلعؿ ىذا مف مكاطف اإلالعصكر 
 برعايةو  تٍ جى سً حكمو ني  ألف   ؛(ماـ عمي )الخصكصية تجسدت في مكركث اإل

اعًو الفيض النبكم كحتى الكريـ في بيت اهلل الحراـ كارتض بمكلدهإبتداءن  ربانيةو 
فقد تكلدت لو البصيرة النافذة كالعقؿ الخارؽ في االستنباط كالمقدرة  ،مامةاإل سمموت

)مركزان )فكانت الحكمة ىي مف مسمماتو كىذا ما جعؿ لو  ،عمى معالجة الصعاب
بمغ أ.. كقد كاف ليذه الحكمة العمكية .. ذاذ التاريخمـ كأفبيف حكماء األ جميالن 
 .(ّ)((سالميةر في تكجيو الثقافة اإلثاأل

( انقسمت ماـ )الحكمة عند اإل ف  أكالمتأمؿ في نيج البالغة سيالحظ 
التي ىي -بالحكـ القصيرة  مرادالك عمى قسميف: الحكـ الطكيمة كالحكـ القصيرة، 

)التعبير عف المعنى بألفاظ )يجاز أم ىي التي تتضمف معنى اإل -داف البحثمي
عمى طبقات الفصاحة أكىذا النكع مف الكالـ  (ْ)((قميمة تدؿ عميو داللة كاضحة

كمفيكـ الحكـ ، ()عمي ماـكـ اإلبو حً  إتكرتكىذا ما  إمكانان  كثرىاكأ مكانان 
نما كثير مف جمع حكـ اإل ( المكجزة ماـ )القصار لـ يكف مف ابتداع الباحث كا 

 .(ٓ))الحكـ القصيرة( عنكافبجعميا 

                                                           
 .ٙٔمام عمي في نيجو، جوادي آممي: الحكمة عند اإلينظر:  (ٔ)
 .ٖ٘مام عمي، د. أحمد محمد الحوفي: بالغة اإل (ٕ)
 .ٕٓٔ /ٔاإلمام عمي صوت العدالة االنسانية، جورج جرداق:  (ٖ)
 .ٖٙٗ /ٔحمد مطموب: أالمصطمحات البالغية وتطورىا، د. معجم  (ٗ)
، نيج السعادة في مستدرك نيج البالغة، محمد باقر ٓٔينظر: غرر الحكم ودرر الكمم، اآلمدي:  (٘)

 .ٙ ، وسجع الحمام في حكم اإلمام أمير المؤمنين، محمد أبو الفضل إبراىيم وآخرون:ٗٔ /ٔالمحمودي: 
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تعددت مقاصدىا  بؿ ،حدلـ تقتصر عمى بعد كا أٌنيا فضيمة ىذه الحكـمف ك 
ىداؼ دينية كمقاصد تربكية كأخرل اجتماعية أذات  فيي تارةن  ،ىدافياأتشع بت ك 

 .كىكذا دكاليؾ اقتصاديةكثالثة 

ف  ك   ف  أعمائة حكمة في نيج البالغة، بيد الحكـ القصيرة تجاكزت األربا 
 ، كيقصدكمضماره المعرفي ينسجـ كطبيعة البحثما ا نيؼ مالباحث قد كظ  

كلـ يقتصر  ،ال تتجاكز السطريفالتي  الحكـ المكجزة ىي الباحث بالحكـ القصار
 .(ُ)كـ إذ كردت في كتب عدةأحد عمى ذكر ىذه الحً 

 مفيوم عمم العالمات: ثالثًا:

 العالمة في المغة: 

لمبحث في ىذا  كابيف العمماء الذيف تصدٌ  كاسعان  نقاشان ثار عمـ العالمات لقد أ
ع ك في تتبٌ ابتداءن في التنظير أ كاسعان  خذت ىذه الدراسات حيزان المضمار كقد أ

كلكي يتضح مفيكـ ىذا العمـ  ؛ـ العربير ىذا العمـ عمى المستكل الغربي أجذك 
المصطمح، فقد جاء صؿ ىذا أ المغكية لمعرفة اتجممف البحث في المعلنا  البد  

في الطريؽ، ليككف عالمةن  بي نصى ما يي ))م أ ـمى العالمة مف العى  ف  في معجـ العيف أ
 .(ِ)((العمـ: ما جعمتوي عممان لمشيءمـ ك عٍ كالمى  و الميؿ كالعالمةى بٍ ، شً تدل بيايٍ يي 

 لمفيكـ في تحديد مدلكؿ المفظة إذ( عف ىذا اىػَّٕ)ت كال يبتعد الجكىرم
ـى )):خرل، كذلؾ بقكلوأ ربطيا بالسمة تارةن، كباإلعالف كاإلشيار كالتميِّز تارةن  كأعم

 :خطؿلنفسًو عىالمة الشجعاف. قاؿ األ الفارس: جعؿى 
                                                           

، ٕ٘ٔ -ٕٗ /ٔندلسي: األ  ووالعقد الفريد، ابن عبد رب ،ٛٔ /ٖ، ٕٙٙ /ٕينظر: الحيوان، الجاحظ:  (ٔ)
 –ٓٔٔ: والحكمة الخالدة، ابن مسكويو  ،ٕٚٛ – ٖٕٓ /ٗوالمصدر نفسو:  ،ٕ٘٘ – ٜٗ/ٖالمصدر نفسو: 

 ٘ٙ /ٔوالتذكرة الحمدونية، إلبن حمدون:  ،ٕٓٙ –ٛٙ /ٔ، وزىر اآلداب وثمر االلباب، القيرواني: ٕٔٔ
( بي طالب )أمام عمي بن كثر ينظر أيضا: قصار حكم اإلأولإليضاح  ،ٜٖ٘ –ٙٚٔ /ٕسو: والمصدر نف

 .ٕٕ –ٚٔ: دراسة تحميمية، ميثاق ىاشم حسين )رسالة ماجستير(
 مادة )عمم(. ٖ٘ٔ /ٕالعين، الفراىيدي:  (ٕ)
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ةن  الخيؿً  فينا رباطي  مازاؿى  ٍعمىمى  .(ُ)كالعاًر(( المؤـً  رباطي  ميبى كفي كي   مي

عمـ كيقاؿ: أ عالمة،مت عمى الشيء م  )يقاؿ: عى )ىػ(:ّٓٗبف فارس )تكقاؿ ا
 مان: خالؼمى عٍ في الحرب، ... ككؿ شيء يككف مى  الفارس، إذا كانت لو عالمةه 

 يما)السٌ ):ىػ( فقد جعؿ العالمة ىي السمة فقاؿْٖٓت) ما ابف سيدةأ (ِ)((المٍجيىؿ
الزمخشرم العالمة عند جاءت ك  ،(ّ)((العالمة –ةي كمى كالس   مةي اء كالسٌ ييمكالسٌ 
ـي ))يقكؿ إذ بمعنى األثر  ىػ(ّٖٓ)ت بيا  ؿٌ دى ستى ىا المٍ الطريؽ أم آثاري  كخفيت معال

ثاره التي آمعنى السمة؛ ألف سمة الطريؽ ىي  ، كىي بذلؾ ال تخرج عف(ْ)((عمييا
 .يستدؿ بيا عمى الغاية

 كده ابف منظكر . كىذا ما أ(ٓ)ستدؿ بوك ما يي : مكضع العالمة أـي مى عٍ كالمى 
ستدؿ بيا عمى الطريؽ مف المنازؿ يي  بنى في جكادً لما يي  كيقاؿ)):ىػ( بقكلوُُٕت)

ًعؿى ـي مى عٍ الطريؽ... كالمى  ـأرؽ كالحدكد مثؿ لمطٌ  مان مى كعى  عالمةن  : ما جي رى  .(ٔ)((عالـ الحى

تتضمف معنى  نجد ان يا العالمةى كبعد االطالع عمى المادة المغكية لمفيكـ 
 ( يكرد فرقان ػىّٓٗأف  أبا ىالؿ العسكرم )ت  يدى بى  ،خرلتارة امة ثر تارة، كالسٌ األ

ثر الشيء أ ف  ))إ:بقكلوً  ثر()العالمة كالسمة كاأل بيف ىذه المصطمحات الثالثة
يككف بعده، كعالمتو تككف قبمو تقكؿ: الغيكـ كالرياح عالمات المطر، كمدافع 

 العالماتمة: أف السمة ضرب مف رؽ بيف العالمة كالسٌ مطر. الفالسيكؿ آثار ال
، كما يجرم مثؿ سمات اإلبؿ افمخصكص، كىك ما يككف بالنار في جسد حيك 

                                                           
 .ٖٕ٘وينظر:الديوان: .ٜٜٓٔ /٘الصحاح، الجوىري:  (ٔ)
 مادة )عمم(. ٜٓٔ /ٗمعجم مقاييس المغة، ابن فارس:  (ٕ)
 .ٗ٘ٔالمخصص، ابن سيدة: السفر الثالث عشر:  (ٖ)
 مادة )عمم(. ٙٚ٘ /ٔساس البالغة، الزمخشري: أ (ٗ)
 .ٖ٘ٔ /ٕينظر: العين:  (٘)
 .ٜٔٗ /ٕٔلسان العرب، ابن منظور:  (ٙ)



التمهيد   

                                                                 *************************************************** 
 

 - 06 - 

كأصميا التأثير في  (ُ){ الْخُرْطٌُمِ عَلَى سَنَسِوُوُ} الكريـ مجراىا كفي القرآف
 .(ِ)(و يؤثر في األرض أثرا...(ألن   سمىٌ الك الشيء كمنو الذم 

 العسكرم بيف ىذه المفاىيـكالمتأمؿ في التمايز المغكم الذم صرح بو 
)الغيكـ :مارة في قكلو بيف العالمة كاأل و خمطى حظ أن  كاألثر( سيم كالٌسمة)العالمة 

؛ألف مارات عمى المطر أ :يقكؿ فٍ فكاف مف األكلى أ،الرياح عالمات المطر( ك 
مارة ىي جزء مف العالمة كليس العالمة نفسيا، ككذلؾ تميزه بيف العالمة األ

السمة ىي العالمة بدليؿ قكلو  ف  أبيد  ،مف العالمات ان جعؿ السمة ضربكالسمة فقد 
كالمقصكد بسيماىـ أم  (ّ)السُّجٌُدِ{ أَثَرِ هِّيْ ًُجٌُىِيِن فِي }سِيوَاىُنْ :تعالى

،فاآلية ىنا تتمحكر حكؿ المطافة كالبشاشة أم بمعنى أف  المؤمف (ْ)عالماتيـ
 الحقيقي فيو شيء مف الذبكؿ كالتكاضع .

 صطالحاال في العالمة: 

تسيـ في ، لغكيةو ك  يبنى التكاصؿ الفكرم عمى معطيات مكضكعية كاقعية
آلخر كبيذا التصكر فإف المضمكني إلى ا نىعكفي إيصاؿ الم ،االستدالؿ

سيمت بشكؿ كبير في الكشؼ عف المعاني الكامنة في النفس العالمات أ
عالمة كما ينتجو عالمة، كما نساف عالمة كما يحيط بو )اإل) نسانية؛ ألف  اإل

 .(ٓ)((ال شيء يفمت مف سمطاف العالمة ف  أعالمة، كالخالصة  يتداكلو ىك أيضان 
نساف لفيـ ما يحيط بو في مجاالت يـ بشكؿ كاضح في مساعدة اإليي تسكبيذا ف

))المغة نظاـ :(ُُْٗ-ُٖٖٓ)يرسكمف ىذا المنطمؽ قاؿ سك  ( ٔ)الحياة المختمفة
                                                           

 .ٙٔسورة القمم: اآلية  (ٔ)
 . ٔٚ:لفروق المغوية: ابو ىالل العسكريا (ٕ)
 .ٜٕ سورة الفتح، اآلية: (ٖ)
 .ٔٛ٘ /ٕينظر: التبيان في تفسير القرآن، الطوسي:  (ٗ)
 .ٖٚ –ٕٚوالتأويل )مدخل لسيميائيات بورس(، سعيد بنكراد: ميائيات الس (٘)
 .ٓٔ –ٜ: الصمعيترجمة : د أحمد  ينظر: العالمة تحميل المفيوم وتاريخو، ُأمبرتو إيكو، (ٙ)
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فكار كيمكف تشبيو ىذا التي تعبر عف األ (System of signs) شاراتمف اإل
ك أالسمع كالنطؽ لؼ باء المستخدمة عند فاقدم النظاـ بنظاـ الكتابة، أك األ
، أك غيرىما مف غ الميذبة، أك العالمات العسكريةالطقكس الرمزية أك الصي

مكضكعو دراسة حياة  صكر عممان تى نى  فٍ أىميا جميعا. كيمكننا أ وي ن  ، كلكً نظمةاأل
العالمات في المجتمع مثؿ ىذا العمـ يككف جزءا مف عمـ النفس االجتماعي، كىك 

 ))شارات النفس العاـ كسأطمؽ عميو عمـ اإل بدكره جزء مف عمـ
(Semiology)(ُ)،  مفيكـ العالمة عند بيرسأما(ُّٖٗ-ُُْٗ)  يا نٌ أ رألفقد

يا أن   كبعبارة أخرل ،(ِ)((إضافيان  شيء مف خالؿ التعرؼ عميو نعرؼ شيئان ))
أخرل ىي مكضكعو، بصكرة تجعمو يربط  مى عالمةو ، عما ةو شيء ييٍسند، مف حيث))

 عنو ، كىذا بدكره يربط شيئان  Interpretantىك التعبير  ثالثان  بيذا المكضكع شيئان 
 .(ّ)((، كىكذارابعان 

 ( ْ) كيمكف تمثيؿ ىذا التعريؼ عمى الشكؿ اآلتي:

                                                                                                                                                                      
  عالم فرنسي يعد من أشير عمماء المغة في العصر الحديث اتجو بتفكيره نحو دراسة المغات دراسة ىو

 .(ٗٗ)ينظر:السيمياء العامة وسيمياء األدب عبد الواحد المرابط :وصفية باعتبار المغة ظاىرة اجتماعية 
 .ٖٗ: يوسف عزيزيؤيل ترجمة: ، عمم المغة العام، فردينان دي سوسير(ٔ)

  م( وىو أيضًا من أبرز عمماء ٜٗٔٔوىو فيمسوف أمريكي وأحد مؤسسي السيميائيات المعاصرة )ت
)السيميائية األصول القواعد والتاريخ ،مجموعة من المؤلفين ،ترجمة :رشيد بن الرياضيات والمنطق.

 .ٖٖٔمالك:
، والتأويل بين السيمائيات ٛٙ: ترجمة: أحمد الصمعي، نقال عن السيمائية وفمسفة المغة، ُأمبرتو إيكو (ٕ)

 .ٕٓٔ ترجمة: سعيد بنكرادوالتفكيكية، ُأمبرتو إيكو، 
 .ٙٔبيرس نقال عن: تيارات في السيمياء، د. عادل فاخوري:  (ٖ)
 .ٚٔينظر:المصدر نفسو:  (ٗ)
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از بصفة منطقية عامة تنم شمكليان  المة عند )بيرس( طابعان كتتخذ الع

تسعى لتشريع كصياغة  فٍ أكحاكلت  السيميائية ، استكعبت بمكجبيا كؿ الظكاىر
قكاعد كقيـ شاممة بيف الصكاب كعدـ الصكاب، ككذلؾ استندت إلى سياؽ فمسفي 

شارات طمؽ تسمية اإلأير سسك  ف  كيبدك أ .(ُ)ؿكىيغ تفسيرم مستكحى مف كانط
عمى العالمة كىك بيذا حصر ميداف ىذا العمـ في الدالالت االجتماعية عمى 

 .(ِ)طارىا المنطقيإجعميا تدرس العالمات العامة في  العكس مف بيرس الذم

                                                           
 ( وكان آخر الفالسفة المؤثرين في الثقافة األوربية ٗٓٛٔ-ٕٗٚٔفيمسوف ألماني من القرن الثامن عشر)

الحديثة وأحد أىم الفالسفة الذين كتبوا في نظرية المعرفة الكالسيكية ،من مؤلفاتو :نقد العقل العممي ،الدين 
نظرية (ٕٓٚ-ٜٕٙ/ٕبد الرحمن بدوي :موسوعة الفمسفة ،ع )ينظر:في حدود مجرد العقل ،أنطولوجيا الوجود

 (ٕٗ-ٖٕالعالمات ،دولودال،ترجمة:عبد الرحمن بوعمي :
 ثامن عشر وىو فيمسوف ألماني يعد من من أىم مؤسسي المثالية األلمانية في الفمسفة في أواخر القرن ال

-ٜٗ/٘:موريس:مشاىير العالم ،إعداد )ينظر: موسوعةمٖٔٛٔالعصر الحديث( ت: الميالدي ُلقب  ب)ارسطو
 .(1ٕٗٔ-ٖٕٔ، وفمسفة الجمال أعالميا مذاىبيا،أميرة حممي مطر:ٖ٘

 
 .ٔٛ –ٜٚعبد الواحد المرابط: دب، نظر: السيمياء العامة وسيمياء األي (ٔ)
 .ٚٔ: عصام خمف كامل د. ينظر: االتجاه السيميولوجي ونقد الشعر، (ٕ)

 تعبير

 ل

 تعبير

2 

 تعبير

1 

 موضوع

 عالمة
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ير تتشكؿ مف عالقة افتراضية تقابمية بيف مظير سكبيذا فإف العالمة عند سك 
 ،(ُ)ثناء فعؿ الكالـأ فييسمى الداؿ، كتصكر مفيكمي يسمى المدلكؿ،  تعبيرم

 .(ِ)ير ليذه العالقة بيذا الشكؿسكيمثؿ سك 

 

 

 

كدعيا مراس الكالـ في الجميكر أالمغة منظكمة عالمات  ف  أ كيقرر
 ،أما بيرس فالعالمة عنده ثالثية تتشكؿ مف الداؿ كالمدلكؿ كالمكضكع. (ّ)المتكمـ

               الداؿ   .            (ْ)كما في ىذا الشكؿ

 

 

 المكضكع                       المدلكؿ           

 كصفياة بمى العالير في نظريتو إلسسك (َُٖٗ-ُُِٗ)بارت كقد تابع
 منتجان  )حدث مدرؾ يشكؿ دليالن )ايأنبالعالمة  كيعرؼ )بريتك(. (ُ)كحدة ثنائية
 . العالمةعدـ ثبكتية داللة  كيبدك في ىذا التعريؼ أن و يؤكِّد (ِ)((لمباشرة ما

                                                           
 .ٜٛ –٘ٛ: يوسف عزيزيؤيل ، ترجمة: ينظر: عمم المغة العام، دي سوسير (ٔ)
 .٘ٛالمصدر نفسو:  (ٕ)
، ينظر: مدخل إلى ٚٔ: ترجمة: د. خميل أحمد خميل ،ينظر: المسانة االجتماعية، جولييت غارمادي (ٖ)

 .ٕٔالمدارس المسانية، سعيد شنوقة، 
 .ٛ٘ينظر: االتجاه السيميائي في نقد الشعر العربي، غريب اسكندر:  (ٗ)
  (من مؤلفاتو ٜٓٛٔوىو فيمسوف وناقد أدبي فرنسي تتوزع أعمالو بين البنيوية وما بعد البنيوية )ت

معجم ،ٕٙٛ-ٕ٘ٛموسوعة الفمسفة  ،عبد الرحمن بدوي : : )ينظر:ىسيسة المغة ،التحميل النصي
 (.ٜٔالسيميائيات ،فيصل األحمر :

 فكرة                   

 صورة صوتية

 العالمة    
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كمفيكـ العالمة مفيكـ كاسع رابط متنكع األداء بيف بنية النص كبنية الكاقع، 
 يذكر خذ دالالت فضفاضة كماأكقد  ،(ّ)كبيف النص كالعالـ، كبيف الذات كالكجكد

إيكك الذم اعتمد عمى  مبرتكأي كلعؿ أكسع تعريفاتيا ىك تعريؼ  ،(ْ)دانياؿ تشاندلر
إشارة كاضحة تمكننا مف التكصؿ إلى استنتاجات ))العالمة ف  أيرل ذ إمكضكعيا 

 .(ٓ)((بشأف امر خفي

الشيء  ف  إ))ذ يقكؿ:فقد ربط العالمة بالتأكيؿ إ (ُٕٗٗ-َُُٗ)مكريسأما 
أم اف  التأكيؿ  ،(ٔ)((ما و عالمة عمى شيءو نٌ حدىـ عمى أألو ك  ال اذا أإليس عالمة 

اعماؿ العقؿ  بأف  العالمة تعتمد عمى ذلؾ ؛ىك األصؿ الذم يثبت ىكية العالمة
كعميو فيي غير خاضعة لإلدراؾ التفسيرم بؿ خاضعة  ،كالتأمؿ الستنطاقيا

 .لتأكيميلمنطؽ التأمؿ ا

                                                                                                                                                                      


)ينظر: سردية النص األدبي من أتباع جورج مونانوىو ناقد فرنسي يمثل االتجاه التواصمي لمعالمة ويعد 
 (ٚٓٔد.عواد كاظم:

ضمن أعمال   المركز الجامعي خنشمة، ،طرش يوسفينظر: المكونات السيميائية والداللية لممعنى، د. األ (ٔ)
 .ٙم :ٕٙٓٓالجزائر،  الممتقى الوطني الرابع )السيمياء النص االدبي(،

 
 
 .ٛ٘ٔالمعاصرة، سعيد عموش: دبية األمعجم المصطمحات  (ٕ)
ينظر: الشعرية والعالمة والجسد دراسة نقدية في أعمال محمد عفيفي، شوكت المصري، مجمة فصول،  (ٖ)

 .ٛٙ :شاكر شاىين د. ( في التأويل السيميائي،االستبداد الرمزي )الدين والدولة .ٙٔٗ،: ٕٙالعدد: 
، والسيميائيات وتحميل النص الشعري ٕٛ: طالل وىبة :ترجمة، ينظر: أسس السيميائية، دانيال تشاندلر (ٗ)

إشكاليات النظرية والمنيج )تشريح النص لمغزالي انموذجا(، د. مسمم حسب حسين، مجمة المغة العربية 
 .ٖٖ٘: ٕ٘ٔٓ، ٕٕٙوآدابيا كمية اآلداب، جامعة الكوفة، العدد 

 .ٙٗ: الصمعيترجمة: أحمد  ،السيميائية وفمسفة المغة، ُأمبرتو إيكو (٘)
  وهو ناقد أمريكي قام بتوسيع المجال التطبيقي للعالمة إذ جعلها في ثالثة أبعاد وهي :التداولي والتركيبي

 (12-11)ينظر:ماهي السيميولوجيا ,برنان توسان,ترجمة :محمد نظيف :والداللي 
 .ٚٗالمصدر نفسو:  (ٙ)
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)شيء يستدؿ منو عمى حضكر شيء )يا ن  عمى أ  (wolff)فيا ككلؼكعر  
باالستدالؿ يقترب كيبدك اف  تعبيره  ،(ُ)((اك مستقبالن  آخر أك عمى كجكده ماضيان 

 .إلى أف  العالمة تفيـ بالتأكيؿ مف نظرة بيرس

مع  نجد ىناؾ تداخالن  لمصطمح )العالمة(كبعد االطالع عمى تعريؼ العمماء 
الكقت  لدل الدارس في ان مفاىيمي ان خمطيجعؿ مر ا األىذك ، خرلالمصطمحات األ

متباينة تبيف ب معيا رسـ حدكد عالحاضر، مما جعمو يقع في إشكاالت جمة يص
ة كمرة ثالث ،كأخرل الداللة ،فتارة يطمقكف مصطمح العالمة ،ىذه المصطمحات

ككضع  ز بيف ىذه المفاىيـيالتمي لىإ الباحث دى مى عى لذا  ؛كرابعة التأكيؿ ،اإلشارة
 لتككف منطمقا كاضحا ينطمؽ منو القارئ ليذا البحث. فكاصؿ بينيا؛

نيـ مالعالمة كيمازج بيف المصطمحيف، ك  يناؾ مف يجعؿ الداللة ىيف
. كآخركف (ِ)العالمة ىي تطكر لعمـ الداللة ف  أإذ يرل  ؛الدكتكر عادؿ فاخكرم

 ف  إباني الذم يقكؿ  الداللة أمثاؿ لكيسكظيفة العالمة ىي كظيفة  يركف أف  
مشركع عمـ الداللة كما يصكغيا الخطاب داخؿ )المشركع العالماتي ىك )

 .(ّ)((النصكص

مر ة فالداللة غير العالمة كجممة األالبحث ال يتكافؽ مع ىذه الرؤي ف  أ يدى بى 
ا يستدؿ بيا عميو، كالعالـ لمٌ  فٍ أؿ ناظر فييا )أف الداللة عمى الشيء ما يمكف كي )

عميو مستدؿ بو، كعالمة الشيء ما يعرؼ بو  كاف داللة عمى الخالؽ كاف داالن 
المعمـ لو، كمف شاركو في معرفتو دكف كؿ كاحد، كالحجر تجعمو عالمة لدفيف 

                                                           
 ينظر: ،وىو ناقد انكميزي لو إىتمام بالدراسات المسانية والنقدية بشكل عامar.wikipedia.org 

 .ٛٗ: ترجمة: أحمد الصمعي ،السيميائية وفمسفة المغة، ُأمبرتو إيكو (ٔ)
  واإلنكميزية واأللمانية واإليطالية لو مؤلفات كثيرة منيا :تيارات وىو أستاذ وكاتب لبناني يتكمم المغة العربية

 في السيمياء ،عمم الداللة عند العرب 
 .ٔٚ – ٓٚينظر: عمم الداللة عند العرب دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة، د. عادل فاخوري:  (ٕ)
سات ، مجمة درانزار التجديتي باني، ترجمة:القراءة السيميائية والمشروع الالىوتي وقائع وتساؤالت، لويس  (ٖ)

 .ٛٓٔ: ٜٜٔٔ المغرب ،،  البيضاء٘سيميائية أدبية لسانية، ع
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يستدؿ بو عميو إال اذا  فٍ ألة لؾ دكف غيرؾ، كال يمكف غيرؾ تدفنو فيككف دال
 .(ُ)((كقفتو عمى ذلؾ... فالعالمة تككف بالكضع كالداللة باالقتضاء

باالتفاؽ، عمى  عيا تكضالعالمة غير ثابتة ألن   ف  أ نجد عمى ذلؾ كتأسيسان 
قؿ أالعالمة  . كبيذا فإف  (ِ)يا شائعة لمجميعا ألن  الداللة ال يمكف تغييرى ف  أحيف 

إذ ت داللية، مكال، كمف ىنا فيي تنطكم عمى محكشمكالن  كأكثر عمكمان  ضكحان ك 
 كالعالمة يشترط فييا التسنيف ،مفتكحان  ت فيو نصان متجعؿ النص الذم انتظ

في ىذه  فيتسنالف ،بيف الباث كالمتمقي مفيكـ مشترؾ فرايتك  فٍ أأم  )التشفير(
 .(ّ)((مجمكعة مف القكاعد التي تمكننا مف إعطاء معنى لمعالمات )الحالة )

مثال: ي فدراؾ معنى العالمة لدل المتمقإ كمف دكف معنى التسنيف ال يمكف
لممعرفة فيما  عمييا مجمكعة مف األشخاص كتككف مفتاحان الكممة التي يتكافؽ 

فراد أر( في الجيش فيي معركفة لدل بينيـ مف دكف غيرىـ كأف تككف كممة )السٌ 
نف ىي )الس  )بيا. كبيذا فإف  ماية مقراتيـ كمف دكف معرفة العدكالجيش في ح

ذا إداللتيا إال يؿ إلدراؾ العالمة ك . فال سب(ْ)((الكافية لمعالمةالشركط األساسية 
. (ٓ)خضعت لشركط السنف كلممعطيات التداكلية داخؿ محيط اجتماعي معمكـ

بيف أفراد المجمكعة  تفاقان جممة مف القكاعد المعيكدة اىك التسنيف  ف  كبمعنى آخر أ
)طمكع الشمس ىك بالنسبة )كمثاؿ ذلؾ  ،كي تفيـ تمؾ المجمكعة المعنى فيما بينيا

حركة األرض كما كاف بالنسبة إلى القدامى عالمة  إلى المحدثيف عالمة عمى
 .(ٔ)((عمى حركة الشمس

                                                           
 .ٕٖ، عمم الداللة التطبيقي في التراث العربي، د. ىادي نير: ٔٚ –ٓٚالفروق المغوية، العسكري:  (ٔ)
لواء العياشي بأشراف د. سيروان ينظر: العالمة في القصص القرآني دراسة تفسيرية )أطروحة دكتوراه(،  (ٕ)

 .ٜ: ٕٙٔٓ، كمية الفقو، بد الزىرة الجنابي، جامعة الكوفةع
 .ٛٗ: الصمعي: د أحمد ترجمة، ، ُأمبرتو إيكوالعالمة تحميل المفيوم وتاريخو (ٖ)
 .ٜٗ: المصدر نفسو(ٗ)
 .ٛٓٔينظر: السيميائيات الواصفة المنطق السيميائي وجبر العالمات، أحمد يوسف:  (٘)
 .ٜٛ: ، ترجمة: أحمد الصمعيالسيميائية وفمسفة المغة، ُأمبرتو إيكو (ٙ)
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 يفمضمكنيكتالـز التسنيف ىك عممية اتفاؽ  نستنتج اف   فٍ كيمكف مف ذلؾ أ
طريؽ اتفاقو مع غيره تسنف منيا معنى العالمة عف يفيـ المي ،عمى عالمات محددة 

تككف إال  فٍ أالتسنيف ال يكفي لجعؿ العالمة  أف   في العالمة مر آخرأسمفا، كثمة 
)ضرب الطاكلة بقكة عالمة: لمغضب، ) مثالن ف، (ُ)ذا كاف ىناؾ استدالؿ كتأكيؿإ

كالستعادة االنتباه، كقد ال تشكؿ عالمة، فإذا كاف ىنالؾ بيف مستعممييا: أم إنيا 
فيـ عند إذا صدرت مف المرسؿ إلى المتمقي عندىا تككف العالمة عالمة؛ لحدكث 

المتمقي كذلؾ مف تأكيؿ الضربة القكية كاالستدالؿ بيا؛ فإف لـ يحدث ىذا 
 .(ِ)((االستدالؿ عنيا لف يكف ضرب الطاكلة عالمة

عف البنية  يكشؼى  فٍ أيحاكؿ  بؿ ؛كيؿ ال يؤمف بأحادية المعنى لمنصفالتأ
 ،(ّ)عمى تعددية المعنى اؽ النص، فيك يعتمد بشكؿ أساسالعميقة الكامنة في أعم

 بؿفالقراءة السيميائية لمنصكص ال تيدؼ إلى استجالء العكالـ الظاىرة لمعالمة، 
 فٍ أسس عمى ىذه العالمة مف خالؿ النظرة التأكيمية التي تتأ مءتستقر  فٍ أتحاكؿ 

ك مجمكعة مف العالمات التي تتعانؽ كتتشابؾ مع أالنص في مجممو عالمة 
ـ  . (ْ)القارة في أعماؽ النصبعضيا لتبرز الرؤية  فالتأكيؿ يسقط فرضيات  كمف ث

ي فقد تتككف لممتمق ،(ٓ)تنطمؽ مف معطيات النص تطمئف إلييا الذات المتمقية
بمعنى  ،ؿؤكِّ آخر عبر مي  رل بالنسبة لشخصو عالمة معينة داخؿ النص كتككف أخ

، كتشكؿ األكلىرقى مف ما عالمة أك رب  ا تخمؽ في مخيمتو عالمة مكازية، أيأن  
عممية تأكيمية  يركرة معبرة عفعالمة ثالثة لشخص آخر، كىكذا تستمر ىذه الس

)ال )ف المؤكؿ أا، كبيذا االختبار يعتقد بيرس ىة قد ال يككف ليا نياية تحدٌ غنيٌ 
لمبناء الداخمي لمعالمة فحسب، بؿ إضافة إلى ذلؾ ىك  الن مشكٌ  يمثؿ عنصران 

                                                           
 .ٜٖ: ، ترجمة: أحمد الصمعيالسيميائية وفمسفة المغة، ُأمبرتو إيكوينظر:  (ٔ)
 .ٗٔالمصدر نفسو:  (ٕ)
 .ٕٔينظر: آليات التأويل السيميائي، موسى ربابعة:  (ٖ)
 .ٕٗينظر: المصدر نفسو:  (ٗ)
 .ٔٔ: ترجمة: سعيد بنكراد ،التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ُأمبرتو إيكوينظر:  (٘)
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في ايجاد عالمة أخرل تكجد  آخر يككف سببان  اج إلى تمثيؿعالمة أخرل، تحت
ؿ إلى آخر داخؿ نسيج ؤكِّ آخر، كمف شأف ىذا االنتقاؿ مف م ؤكالن بدكرىا م

ى مستكل ك كاف عمأىية، سكاء خص ذلؾ مستكل التقرير الالمتنا السيميكزيس
رقى مف تمؾ التي مثمت نقطة البداية أيكسب العالمة معرفة خاصة  فٍ أالتأكيؿ، 
 (ُ)((ليذه السيركرة التدليمية بالنسبة

نقضاء النيار فيذه القضية تشكؿ عالمة ر إلى إشيً الغركب يي  كمثاؿ ذلؾ: إف  
أكلى لدل أناس معينيف، لكنيا تشكؿ عالمة أخرل لدل أناس آخريف انطالقا مف 

ناء فالحياة شبيية بالنيار كالذم ىك مصدر عندىـ عالمة عمى الف تشكؿفتأكيميـ 
عمى حيف  ،ىي الحاؿ دكاليؾ( ِ)كبزكغ نكر الفجر يشير إلى الكالدة كىكذاالحركة، 

كبيذا فإف  كالـ لكيس باني عف العالمة أك  (ىذا غيري مكجكد في نطاؽ )الداللة
 .يا محؿ نظر عما سبؽ القكؿ في ىذافيمو ل

يرجع إلى عالمة التبايف في تحديد ال ىذا أف  نستنتج مف ىذا كتأسيسان عميو  
ذا تـ تأكيمو باعتباره عالمة عمى شيء إلف يككف عالمة إال  ألف ))الشيء ؛التأكيؿ

 .(ّ) ((مف لدف مؤكؿ

فمكؿ منيما  ،العالقة بيف التأكيؿ كالعالمة ىي عالقة تالزمية ف  كعميو نجدأ
بينيما فالتأكيؿ حقيقتو إحتمالية تستند إلى  ان ىنالؾ فرق ف  أ، بيد حقيقة كاقعية

                                                           
  والتي تنتج عن إنشطار مصطمح أطمقو بيرس عمى سمسمة المؤوالت المتتالية التي ترتبط بالنص المقروء

 ثالث المقوالت ال
 ،سعيدة ،جامعة الدكتور موالي الطاىر العالمة بين إحاالتيا التقريرية وأبعادىا التأويمية د. احمد طيبي، (ٔ)

 .ٖٛٔ: )السيمياء، النص األدبي( الجزائرضمن أعمال الممتقى الدولي السادس 
ضمن أعمال الممتقى  المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة، ،ينظر: الرمز والعالمة اإلشارة، د. كعوان محمد (ٕ)

 .٘ -ٗ م:ٕٙٓٓالوطني الرابع )السيمياء والنص االدبي( 
 .٘ٙ: الصمعي: د أحمد ترجمة العالمة تحميل المفيوم وتاريخو، ُأمبرتو إيكو، (ٖ)
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ما العالمة فحقيقتيا كاقعية مكجكدة لمعياف، أدىا مف خالؿ السياؽ أك اإلشارة، كجك 
 .(ُ)يفيميا المتمقي مف خالؿ السنف لمعالقة بيف الداؿ كالمدلكؿ كالمكضكع

 بيفى  فإن نا نجد أف  اإلشارة ك نظرنا إلى العالقة بيف العالمة ما ما إذا أ
العالمة ىي غير اإلشارة  ف  أ يدى بى  ،لدل المتمقي ان كخمط ان مصطمحيٌ  المفيكميف تداخالن 

 في معرض حديثة عف الرمز (ُْٓٗ-ُْٕٖ)يسرركا إرنست أكده كىذا ما
 عد  اإلشارة جزءان مف عالـ الكجكد المادم، في حيف  عد  ، إذ شارةكاإل )العالمة(

 .(ِ)نسانيجزءان مف عالـ المعنى اإل )العالمة(الرمز

االشارة مرتبطة ))ػعف طريؽ ارتباطيما مع متعمقييما ف كالعالقة بينيما تتحدد
بالشيء الذم تشير إليو عمى نحك ثابت ككؿ إشارة كاحدة مممكسة تشير إلى شيء 

 أم يكحي بأكثر مف شيء كاحد، كىك  ،ما الرمز فعاـ االنطباؽأحد معيف، كا
 .(ّ)((متحرؾ كمتنقؿ كمتنكع

 فٍ أال يمكف كزيع ك داللة اإلشارة كاحدة كثابتة ال تقبؿ الت نفيـ اف   كمف ىنا
أم متعددة تبعا  ستقرةتختمؼ مف شخص آلخر، أما العالمة فداللتيا غير م

 .نفسو لممؤكؿ

 

 
                                                           

 .ٜٓٔ –ٜٛٔ :أبعادىا التأويمية، د. احمد طيبيينظر: العالمة بين إحاالتيا التقريرية و  (ٔ)
  وىو عالم ألماني من أصحاب اتجاه السيمياء الثقافية وكذلك يعد من الفالسفة والمؤرخين ينتمي إلى

مايسمى بمدرسة ماربورج في الفمسفة الكانطية الجديدة لو مؤلفات كثيرة منيا :الدولة واألسطورة ،فمسفة 
 (ٜٚ)ينظر:معجم السيميائيات،فيصل األحمر:األشكال الرمزية 

 ،والقناع في الشعر العربي الحديث ، الرمزٓٔ :د.كعوان محمد )بحث سابق( مز العالمة واالشارة،الر  ينظر: (ٕ)
 .ٚ٘ :محمد عمي كندي

، ينظر: عمم اإلشارة السيمولجيا ٕٙ –ٕ٘المبناني، أمية حمدان حمدان،  الرمزية والرومانتيكية في الشعر (ٖ)
 د. كعوان محمد ،نظر: الرمز والعالمة واإلشارةكذلك ي ،ٕٛ -ٕٚ :عياشي منذر د. ترجمة: ،بيروجيرو ،

 .ٓٔ)بحث سابق(: 
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 إرىاصات العالمة في الفكر الغربي 

 عمميان  مخزكنان  يككف في مجمموً  فٍ أمكركث الفكرم لدل الغرب ال يعدك ال إف  
 مف ماىيتياالكقكؼ عمى  العالمة ال يمكفإذ كانت ف ـ،ه ممف سبقيك استمد كثقافيان 

ىذه بأف    بناءنعمى ىذا فإن و يمكف القكؿ ،دكف الكقكؼ عمى عالقتيا بالمعنى
في  دبرالتأمؿ كالت إذ كثرلمتفكير الفمسفي القديـ  معرفيان  ىاجسان  كانت تمثؿالعالقة 

 .(ُ)العالقة المتكاشجة بيف المغة كالفكر

 كاف لو كجكدكاف مكجكدان عند السفسطائييف ككذلؾ العالمة مصطمح قديـ ف
ؽ.ـ(، فمصطمح  ّْٖ –ِِّؽ.ـ( كأرسطك ) ِْٖ –ّْٖافالطكف )ت  عند
الذم  Granmatikeفي المغة االفالطكنية يكجد إلى جانب مصطمح  طيقاك ميس

 .( ِ)ك فف التفكيرأكالكتابة، أك مندمج مع الفمسفة  يعني تعمـ القراءة

عف النسؽ الفمسفي فيـ المعنى مف المنظكر السيميائي ال ينبغي فصمو  إف  
 ـ(َُْٕ-ُِّٔكؾ)ه المعرفة اإلنسانية جعمت جكف لكبيذ ،فكالعممي العامي

 ال شؾ فيو أف   مما. ك (ّ)ييتدم إلى السيميائيات التي ترتبط ببقية ىذه المعرفة
 .(ْ)األفكار الفمسفية تمثؿ األصكؿ المعرفية التي تقكـ عمييا كؿ المناىج النقدية

فقد  ،مغةحتى كصمت إلى ال بمسالؾ متعددة مٌرت العالمة  نشأةمراحؿ إف  
مؾ مرتاض: لذا يقكؿ الدكتكر عبد الم ؛غريؽ بالطبارتبطت منذ القدـ عند اإل

ككذلؾ ابتدأت السيميائية طبية فمسفية، ثـ لغكية خالصة ثـ تشعبت إلى أدبية ))
                                                           

 .ٜٔينظر: السيميائيات الواصفة، أحمد يوسف:  (ٔ)
 يعني التأويل وىو مرتبط بالعالمة :سميوطيقا. 
 .ٗٔنقد الشعر، د. عصام خمف: ينظر: السيميولوجيا و  (ٕ)

  م درس في أكسفورد وأصبح طبيبًا ثمَّ ٕٖٜٔوىو فيمسوف تجريبي ومفكر سياسي إنجميزي ولد في عام
تحول إلى الفمسفة من مؤلفاتو:رسالة في التسامح ،مقالة في العقل البشري ،الحكومة المدنية 

 (ٙٔٗ)ينظر:الموسوعة الفمسفية :
 .ٜٔينظر: السيميائيات الواصفة، احمد يوسف:  (ٖ)
 .ٕٕينظر: االتجاه السيميائي في نقد السرد العربي الحديث، د. محمد فميح الجبوري:  (ٗ)
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دأ التفاعؿ بيف التيار الفمسفي ، كبعد ذلؾ ب(ُ)((مع احتفاظيا بكضعيا المساني
ى إلى التكفيؽ بيف عما أدل إلى بعض الطركحات التي تسالتيار المساني، مك 

 .( ِ)الرؤيتيف

العمـ مف لما ليذا  ةطكيم اإلنساني باعان  رقد ضرب عمـ العالمات في الفكك 
كغير مادية  نساف بما يدكر حكلو مف أشياء ماديةأىمية قصكل في معرفة اإل

تجسد عمـ العالمات كبدأ إلى الظيكر في  إذ ،كافة المجاالت الحياتيةب تتمثؿ
كارتبط  ،الحيز التطبيقي عند الغرب في القرف التاسع عشر كبداية القرف العشريف

يكره كىما فرديناف دم ا الفضؿ في ظمر ىذا العمـ بكجكد عالميف يرجع إلييظيك 
 -ىػُُٖٖيكي تشارلز ساندرز بيرس )لفيمسكؼ األمر ا( ك ُُّٗ –ُٕٖٓسكير )
كؿ مف تنبأ بعمـ أ ىك يرسسك  ف  أيذىب كثير مف النقاد إلى . ك (ّ)(ُُْٗ

مكضكعو دراسة حياة  عممان  نتصكرى  كيمكننا أفٍ ):)قاؿ كذلؾ حينما ،(ْ)العالمات
زءان مف عمـ النفس اإلشارات في المجتمع، مثؿ ىذا العمـ يككف ج

 .(ٓ)(االجتماعي...(

أم في ؛عمـ العالمات في الغرب كلد كالدةن مزدكجة  ف  أف ك د نقاد آخر كيعتق
 .(ٔ)ير، كفي أمريكا مع تشارلز بيرسسأكركبا مع سك 

                                                           
 .ٜٔ: ٖٜٜٔ، ينيو، ٕمك مرتاض، مجمة الحداثة، عالّسمة والسيميائية، عبد الم (ٔ)
 .ٜينظر: تيارات في السيمياء، د. عادل فاخوري:  (ٕ)
. ٗ: ترجمة: حميد الحمداني وآخرون ،سكالينظر: االتجاىات السيميولوجية المعاصرة، مارسيميو دا (ٖ)

ميائية، ي.ستيبانوف مجمة ، وما السي٘ٔ –ٗٔواالتجاه السيميولوجي نقد الشعر، د. عصام خمف كامل: 
 .ٖ٘: ٖٖ٘، ترجمة قاسم المقداد، السنة العشرون، سوريا، العدد المعرفة

، النقد ٗ: ترجمة: حميد الحمداني وآخرون، ينظر: االتجاىات السيميولوجية المعاصرة مارسيميو داسكال (ٗ)
 . ٖالتاريخ: مجموعة  من المؤلفين: ، السيمياء األصول والقواعد و ٚ، محمد عزام: والداللة

 . ٗ: يوسف عزيزيؤيل ترجمة: ، عمم المغة العام، سوسير (٘)
مجمة عالم الفكر، المجمد  ينظر: السيميائيات وتحميميا لظاىرة الترادف في المغة والتفسير، د. محمد اقبال، (ٙ)

 .ٜٓٔ: ٜٜٙٔالكويت  –، المجمس الوطني لمثقافة والفنونالرابع والعشرون، العدد الثالث
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عمى  تعتمد اعتمادان مباشران  كعمـ العالمات ىك عمـ السيمياء، فالسيميائية
 وأما قامكس )السيميائية( لكاضعي،ما أكده تكدكركؼ كىذا( ُ)العالمة
 في معافو  ترؼ بأف السيميائية تستعمؿفيع سيكككرت ـ(ُِٗٗ-ُُٕٗ)غريماس
 .(ِ)معرفيان  ك شيئان أتراد معرفتو  حسبما تحدد مقدار ما، متجميان  مختمفةو 

طمؽ عمى العالمات مصطمح ير أسمف حيث تسميات المصطمح فسك ك 
تسمية  ميكطيقا(، كيبدك اف  سـ )السإ عمييا ما بيرس فأطمؽأ ،كلكجيا()السيمي

حصر دراسة ىذا العمـ )العالمات(  كاف بداعي ؛تسميةير ىذا العمـ بيذه السسك 
مف بيرس الذم جعميا تدرس العالمات  الخالؼفي دالالتيا االجتماعية، عمى 

 .(ّ)المنطقي مجاليا العامة في

غمبيا عمى الترجمة ألتسمية إلى تسميات كثيرة اعتمدت كقد تعددت ىذه ا
في دراسة العالمات ( ُّٗٗ –ُِِٗ) ، كيرل الركسي يكرم لكتمافكالتعريب

                                                           
، ٖٔٚينظر: المنيج السيميائي بين التيذيب والتوليد، بو جمعة بوبعيو، مجمة الموقف االدبي، العدد:  (ٔ)

ما السيميائية، ي.س. ستيبانوف )بحث  ،ٕٔ: ٕٕٓٓالسنة الواحدة والثالثون، اتحاد الكتاب العرب، دمشق 
 .ٖ٘سابق(: 

  وىو فيمسوف وناقد أدبي فرنسي من أصل بمغاري توجو إلى فرنسا لمدراسة وىو في سن الرابعة والعشرين
)ينظر:معجم وحصل عمى جنسيتيا من مؤلفاتو :الشعرية ،األدب في خطر ،مدخل إلى األدب العجائبي 

 (ٜٚ-ٜٙاألحمر:السيميائيات ،فيصل 
  ينظر:معجم وىو سيميائي فرنسي اعتنى بالسردية السيميائية ويعد مؤسس السيميائيات البنيوية(

 (ٕٖٕ-ٜٕٕالسيميائيات ،فيصل األحمر :
  وىو ناقد فرنسيي ويعد من مؤسسي السيميائية السردية ،اعتمد في التحميل السردي عمى نظرية التمفيظ

 . (ٙٔ)ينظر:السيميائيات السردية ،رشيد بن مالك:كريماسالتي جاء بيا بعد وفاة 
 .ٖ٘ما السيميائية، ي.س. ستيبانوف)بحث سابق(:  (ٕ)
 .٘٘ -ٓ٘:الصمعي: د أحمد ، ترجمةينظر :العالمة تحميل المفيوم وتاريخو،ُأمبرتو إيكو (ٖ)

  وىو سيميائي روسي يمثل اتجاه السيمياء الثقافية لو مؤلفات كثيرة منيا :سيمياء الكون ،جماليات
 .(ٜٚ)ينظر:معجم السيميائيات ،فيصل األحمر:.المكان
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 .(ُ)ك التكفيؽ بينيماأك منيج بيرس أ يرسكتأكيميا بضركرة االعتماد عمى منيج سك 

ماـ النقاد بدراساتيـ ليذا العمـ بكاب أاألالميف فتحت كبيذا فإف نظرة ىذيف الع
ه االتجاىات عف ننظر إلى ىذ فٍ أجاىاتيـ كميكليـ الدراسية كيمكف كقد تعددت ات

 (ِ)تيطريؽ الشكؿ اآل

 

                                                           
 .ٚٔ: ترجمة: مجيد الماشطة، ينظر: البنيوية وعمم اإلشارة، ترنسيوكز (ٔ)
 .ٜٕكامل: االتجاه السيمولوجي ونقد الشعر، د. عصام خمف  (ٕ)

 االتجاه الروسي

 الشكالنية -0
 مدرسة تارتو -2

Tartu 

 السيموطيقا المادية

Kristeva 

 كرستيفا

 مريكي االتجاه األ
 بيرس 
Pierce 
 موريس

 االتجاه االيطالي االتجاه الفرنسي

 أمبرتو إيكو

 روسي الندي

PossilLandi 

 السويسرية

 اتجاه

 بارت )االدب(

 ميتز )المينا(

 التواصل 

Moun inمونان 

Fretioبريتو 

Buysensبريانس 

 مدرسة باريس

 ميشيل اريفي

Michel Arrive 

 كلود شابرول

Chabrol Claude 

 جان كلود كركي 

Ciremas كريماس 
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شارة د اإلفي ىذه االتجاىات التي مثميا المخطط السابؽ نكِّ  خكضن أفٍ  كقبؿ
 يضاح بحسب التسمسؿ التشجيرم لممخططيجاز في ىذا المضمار كاإلإلى اإل

 ـ(.ُٕٗٗ –َُُٗمريكي بالعالميف )بيرس( ك)مكريس تمثؿ االتجاه األ إذ .عالهأ
 ؿالعالمة عند بيرس تتككف مف الداؿ كالمدلكؿ كالمكضكع كلك ف  أ ىك معمكـككما 

 :(ُ)اآلتيالمخطط  يكضحياركف مف أركاف العالمة لو تقسيمات فرعية 

 
كيعطي لمباحث الفسحة  ،كثر دقةأ وألن   ؛ىذا التقسيـ البحث اعتمد قدك 

مثاؿ النكعية يج البالغة مف مكاطف غزيرة مف األلما في ن ؛الكاممة في التطبيؽ
 ليذه التقسيمات.

                                                           
ل إلى السيموطيقيا مقاالت جبوري غزول، ضمن كتاب )مدخ فلاير ترجمة : ،بيرس ينظر: تصنيف العالمات، (ٔ)

ئيات والتأويل )مدخل لسيميائيات السيميا. و ٕٗٔقاسم، ونصر حامد أبو زيد: سيزا  :بإشراف (،مترجمة
 .ٜٔٔورس(، سعيد بنكراد: ب

 الدال

 )الممثل(

 الموضوع
المدلول 

 ل(ؤو  )الم
 الخبرية

 التصديق

 الحجية

 يقونيةاأل

 ماريةاأل

 الرمزية

 القانونية
 العينية

 الكيفية
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فؽ نظر بيرس عمى الرغـ عمى ك ع دراسة العالمة يفقد قاـ بتكسأما مكريس 
 كلى فيألا بمرجعياتيايا اتسعت متأثرة ن  أإال ،مف التعقيد الحاصؿ في نظرتو 

بعاد في دراسة العالمات كىي: البعد أذ كظؼ ثالثة . إ(ُ)الرياضياتك المنطؽ 
 .(ِ)التركيبي، كالبعد التداكلي، كالبعد الداللي

االنتشار الكاسع بحكـ انتشار  ير فقد كتب لوسأما االتجاه الفرنسي المتمثؿ بسك 
عمى تأكيؿ  السكيسرم اتجاىاف متعارضاف انبنيا المسانيات، كلقد نشأ عف االتجاه

يني كمارت مكنافك  )بريتك)كؿ: يخص كال مف ختمؼ لدكرة الكالـ السكيسرية. األم
ساسية ىي التكاصؿ. كمف ثـ فإف العالمات كظيفة المساف األ ف  أكبيكنيس كيقـك عمى 

 .(ّ)((المسانية تنقسـ إلى صنفيف كبيريف: عالمات الكالـ، كعالمات الكتابة

صحاب ىذا االتجاه يجعمكف المعنى رىينا بتعيف مقاصد أكالكاضح أف 
 . (ٓ)كمدلكؿ كقصد ساسيا مف داؿأي . كىـ يعتقدكف أف العالمة تتألؼ ف(ْ)المتكمميف

سيمكلكجيا الداللة كيعارض صحاب ىذا االتجاه الذم يناصر أالثاني: يزعـ 
كؿ إمكانيات التكاصؿ، فالتكاصؿ يحدث سكاء  المغة ال تستنفد كؿ بأف  التجاه األا
 .(ٔ)فر كمف ممثمي ىذا االتجاه )بارت(اـ لـ تتك أفرت القصدية اتك 

                                                           
 .ٕٗ –ٔٗمحمد نظيف:  ترجمة: برنار توسان،ينظر: ما ىي السيميولوجيا:  (ٔ)
، والشكل والخطاب مدخل إلى ٜٚ – ٜٔينظر: االتجاه السيمولوجي ونقد الشعر، د. عصام خمف كامل:  (ٕ)
: د أحمد ترجمة ُأمبرتو إيكو ،، العالمة تحميل لمفيوم وتاريخؤٗ –ٖٔحميل مظاىراتي، محمد الماكري، ت

 .ٔ٘: الصمعي
جامعة محمد  السيميائي )اتجاىاتو وخصائصو( عمي زغينة ،كمية االداب والعموم االجتماعية،المنيج  (ٖ)

 .ٕ٘ٙ: ٕٕٓٓ الجزائر، ، ضمن أعمال الممتقى الوطني الثاني )السيمياء والنص االدبي(خضير بسكرة
 . ٕٙٙ –ٕ٘ٙينظر: المصدر نفسو:  (ٗ)
 .ٕٙٙ :ينظر: المصدر نفسو (٘)
 .ٕٙٙ: المصدر نفسو (ٙ)
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ىـ اقطاب المنيج السيميائي كىك مف االتجاه أأما غريماس الذم يعد 
. فقد ركز عمى الدالالت المتعددة، إذ قاـ بتحديد القكاعد التي تتصؿ (ُ)الفرنسي

عالقات  عىبرى المربع السيميائي الذم يبني معنى العالمات  عف طريؽبمظاىر القكؿ 
ة لمتحقؽ شكاؿ مختمفة قابمأنكنة كالظيكر، كبتقاطعيما تتكلد كالتناقض لمكي التضاد

 (ِ)تي:ككما ىك في الشكؿ اآل

 
 ظرى ما االتجاه الركسي الذم يمثمو )ياككبسف( الذم تزعـ )الشكالنية( فقد نى أ

الجممة، ك عمى المفردة،  صر العالمةقفيك لـ يي ،شمكلية  نظرةن إلى مفيكـ العالمة 
كال يتحقؽ مفيكـ العالمة بنظره إال بعد استكماؿ  ،بؿ جعميا تتمكضع في الخطاب

ؿ إليو، ككسيمة االتصاؿ ؿ كالمرسى فر المرسً االرسالة شركطيا السياقية أم بتك 
                                                           

 .ٓٗينظر: االتجاه السيميائي في نقد السرد العربي الحديث، د. محمد فميح الجبوري:  (ٔ)
ستاذ: مداس ن تشكيل الخطاب الى تضاد العوالم، األينظر: المعيينات والموجيات في سيمياء التواصل م (ٕ)

، ضمن أعمال الممتقى الدولي الخامس جامعة محمد خضير بسكرة كمية االداب والعموم االجتماعية، ،احمد
، والخطاب النقدي العربي المعاصر وعالقتو بمناىج النقد ٙ :مٕٛٓٓ ،)السمياء والنص االدبي(  الجزائر

 .ٖٓ٘الغربي، د. ىيام عبد زيد عطية: 

 

 يبدو )يظهر( الحقيقة يكون )يوجد(

 ال يبدو )خفاء( ال يكون )عدم(

 الكذب
 سر

 زيف 

 مربع غريماس
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كيتضح  (ُ)يحدد الرسالة طرفي الرسالة كسياؽ جية عمييا مف كالشفرة المتعارؼ
 :(ِ)اآلتيذلؾ مف خالؿ المخطط 

 سياق

 مرسل إليو رسالةمرسل

 صمة

 سنن)شفرة (

في ثالثة أبعاد  مبرتك إيكك(أي يمثمو )يطالي الذم كتتجمى العالمة في االتجاه اإل
ك ما يسمى )بالسيمياء أافية ضمف المظاىر الثق (ّ) المدلكؿ كالمرجع(ك  ىي )المبنى

 .(ْ) الثقافية(

العالمة تتمظير في االتجاىات الغربية في سياقات  ف  أمما سبؽ يتضح لنا 
تجاىات في دراسة يجمع كؿ ىذه اال فٍ أحد أـ كاسع ال يستطيع ك متعددة فيي مفي
في نطاقيا  تككف ىذه الدراسة ضمف االتجاه البيرسي فٍ أالباحث  كاحدة، لذا ارتأل
 . خرلميف بعض جزئيات االتجاىات األاألساس مع تض

                                                           
ن ، والعالمة في ثالثية ارض السواد لعبد الرحمٖ٘كمي )نصوص الشكالنيون الروس(: ينظر: المنيج الش (ٔ)

، )اطروحة دكتوراه(، بإشراف د. عبد الستار عبد اهلل ية(، فيصل غازي محمد النعيميئاييممنيف )دراسة س
في ضوء ، نحو النص مبادئو واتجاىاتو االساسية ٓٔ: ٕ٘ٓٓمية التربية، جامعة الموصل، البدراني، ك

 .ٗٔ -ٖٔم:  ٕٚٓٓ، ٙٔ، مجٙٔ، جالنظرية المسانية الحديثة، نعمان بوقرة، مجمة عالمات
 .1 ٕٚ: ، ترجمة : محمد الولي ومبارك حنونقضايا الشعرية، رومان ياكبسون ينظر: (ٕ)
  وىو ناقد إيطالي جعل من العالمة ثالثية األبعاد و من أبرز مؤلفاتو :القاريء في الحكاية ،العالمة تحميل

، و الموسوعة الفمسفة  ٜٚاألحمر:)ينظر:معجم السيميائيات ،فيصل المفيوم وتاريخو ،السيمياء وفمسفة المغة
 . (٘ٓ٘ٔ/ٕالغربية المعاصرة :

 .ٓٙ –ٜ٘: الصمعي: د أحمد ترجمة ،العالمة تحميل المفيوم وتاريخو، ُأمبرتو إيكو (ٖ)
 .ٗٙ –ٖٙد الشعر العربي، غريب اسكندر: ينظر: االتجاه السيميائي في نق (ٗ)
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 العالمة النفسية: لمبحث األولا

 متفسيرتخضع ل من الميادين التيأنَّ السموك اإلنساني النفس  مماءع رىي 
بح نظرية سيكولوجية شاممة عند صأنساني التحميل النفسي لمسموك اإل، و (1)والتحميل

يقوم بدراسة العناصر الطبيعية لمكائن البشري مع الكشف عن ميولو وعالمو نسان اإل
)مظمة واسعة تندرج )و أنَّ بدبي ىمية عمم النفس بالنسبة لمنقد األأ. وتكمن (2)الداخمي

وعممية  ،ة مسارات ىامة، النمو االنساني ومراحمو إلى سن الرشدتحتيا عدَّ 
قنية أوميدان العالمة واسع تنوعت فيو  (3)((فعالية االستشفاء والعالج وكذلك،التأويل
وتوزعت عمى كل العموم حتى كادت تشمل كل ميدان قابل لمتحميل ومنيا  ،البحث

 .(4)عمم النفس

مر قد ىذا األ نَّ أدبي سيالحظ إلى التحميل النفسي لمنص األ والمتتبع تاريخياً 
دبي موقع أثري لو طبقات العمل األ نَّ أالذي يرى  فرويد موندغمع سي فعمياً  رزَ بَ 

 .(5)وأسراره ومضمن كشف غواوالبد  متراكمة من الدالالت

ثبات إنفس عالقة متواشجة ال تحتاج إلى دبي وعمم الالنص األ والعالقة بين
 ىءيتك نْ أ. ومن شأن عمم العالمات (6)يمتقيالفيما بمثابة دائرة ال يفترق طرفاىا إالّ 

                                                           
 .ٙ٘براىيم: إنسان وعمم النفس، د. عبد الستار ينظر: ال  (ٔ)
اصدي، كمية اآلداب ديب، خديجة فارسي )رسالة ماجستير( جامعة ق: النقد النفسي في كتاب عقدة أو ينظر (ٕ)

 .ٔٔ -ٓٔ :ٕٗٔٓ -ٖٕٔٓوالمغات: 
 .ٕٖٖ: بازعيد. سعيد ال، د.ميجان الرويمي،األدبي دليل الناقد (ٖ)
 النادي ،ٗٔم ،ٗ٘ج مجمةعالمات، تاوريريت، بشير المعاصر، النقدي الخطاب في ينظر: السيميائية (ٗ)

 .ٙٚٔ: ٕٗٓٓجّدة  الثقافي ،
  وىو عالم نمساوي يعد مؤسس عمم التحميل النفسي اشتير بنظريات العقل والالوعي لو مؤلفات كثيرة منيا

)ينظر:موسوعة الفمسفة ،عبد :تفسير األحالم ،الذاكرة ،خمس محاضرات في التحميل النفسي ،الشذوذ الجنسي 
 (ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٕالرحمن بدوي: 

 .ٖٖٖينظر: المصدر نفسو:  (٘)
 .٘التفسير النفسي لألدب، د. عز الدين اسماعيل: ينظر:  (ٙ)

  يكون )يوجد(
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. ومن ميمة عالم النفس توثيق (7)ق عنيا من تمظيراتبثعمى نتائج النفس وما ين
بي طابع نفسي يظير لكل عمل أد أنَّ يعمم  نْ أ. فعمى الناقد (1)آلية العالمة عند الفرد

تتعاضد فيما بينيا لتصبح عالمة دالة عمى الحالة النفسية  عدة شاراتا  رموز و  من 
يا تفترض ير إنَّ سالعالمة بحسب تصور سو  . وبإطار عام فإنَّ (2)ديباأليحياىاالتي 

شياء كمعطى من معطيات عمم تجتمع بين التصورات واأل الرابطة التي يمكنيا انْ 
 .(4)ثر النفسي لدى المتمقيالعالمة تنتج عن األ ، وبالتالي فإنَّ (3)النفس

نسانية ولة لتوثيق العالقة بين النفس اإلوكد البحث ىنا تمخص في محا إنَّ 
والعالمة من جية والعالمة النفسية والنص األدبي من جية أخرى وبيذا نفيم مراد 

خالل فيم الحالة  العالمة التي تؤثر في المتمقي من)العالمة النفسية بوصفيا )
أما عن طريق الدوال التي تبدي ظاىرة حداث الخطاب وذلك أطي غالنفسية التي ت
و غير الظاىرة والتي تسمى بالعالمة أى عندىا العالمة النفسية الحسية لمعيان، وتسم

 .(5)((النفسية االستبطانية وتكون اكثر نجوما وأنفذ اداًء من قبل المتمقي نفسو

 العالمة النفسية الحسية: األول: مطمبال

احة ومقدرتو الفائقة في ( بإمام البالغة والفصمام عمي )اإل فَ رِ لقد عُ 
 وروحية وعظيةفسية وما يدور في نفسو من تطمعات حداث والمشاىد النتصوير األ

 كثيراً و فيو ربيب القرآن  وال شكَّ  ،ومةىذه الصور الحيوية والديم حلعامة الناس، فيمن
ما يعبر عن الحاالت النفسية والصفات المعنوية باالعتماد عمى الواقع المحسوس، 

                                                           
 .ٕٕينظر: عمم النفس واالدب، د. سامي مكي الدروبي:  (ٚ)
 .ٚٙ –٘ٙالسعران: ينظر: عمم المغة مقدمة لمقارئ العربي، د. محمود  (ٔ)
 بإشراف: ينظر: سيميائية نوازع النفس في القرآن الكريم، سائدة حسين محمد العمري )رسالة ماجستير(، (ٕ)
 .ٚٔ: ٜٕٓٓكمال أحمد غنيم، الجامعة االسالمية، غزة،  د.
 .ٚٔ –ٙٔ: ترجمة: د. خميل أحمد خميل ،ينظر: المسانة االجتماعية، جوليت غار مادي (ٖ)
 .ٖٙ –ٖٗ: يوسف عزيزيؤيل ترجمة:  ،ينظر: عمم المغة العام، دي سوسير (ٗ)
 .٘ٛلواء العياشي )اطروحة دكتوراه(: العالمة في القصص القرآني دراسة تفسيرية،  (٘)

 يكون )يوجد( يكون )يوجد( يكون )يوجد( يكون )يوجد(

 يكون )يوجد(
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ذا ما نظرنا إلى قول الع (1)والمتخيل المنظور  –1866الم اإليطالي بنديتوكروتشو )وا 
أساس الفن ىو  )إنَّ )دراك المعنى إذ يقول:إالحواس في حظ أىمية م( سنم1952
براز الصور الحسية فعممية صناعة إما أعمى تكوين الصور الذىنية، القدرة 
من  قريباً  وتصوير المعنى وتقديمو من خالل معطيات الحس يجعم ألنَّ  ؛(2)((وميارة

 .(3)ارةثإلاكثر قدرة عمى التأثير و أيصبح  مدركات العقل اإلنساني وبالتالي

( كان بارعًا في تصووير الحالوة النفسوية غيور المرئيوة مام عمي )وبيذا فإن اإل
وموون ثووم إحالتيووا إلووى العيووان عوون طريووق الحووواس وتجسوويدىا بييئووة محسوسووة وىووذا مووا 

ظيارىوووا سوو يمحظو البحوووث فوووي الرسوووائل والحكوووم القصوووار مووون توظيوووف الحالوووة النفسوووية وا 
المعوارف  )وتوأتي المعرفوة الحسوية فوي مرتبوة تجعول منيوا سويدة)بعالمات نفسوية حسوية 

ذىووان الفالسووفة أىميووة الحووواس فووي أولووم يغووب عوون  (4)((فووي طمووب الموضوووع الخووارجي
)كووووول موووووا يوجووووود فوووووي الوووووذىن ىوووووو ):عرفوووووة إذ يقوووووول الفيمسووووووف جووووويمس ميووووولطمووووب الم

 .(5)((إحساسات ونسخ لإلحساسات

والعالمووات النفسووية الحسووية لووم تقتصوور عمووى الصووور البصوورية لتوضوويح مفاىيميووا 
نما تستند إلى   .(6)األصوات المسموعة والروائح والطعوم والحركةوا 

 – (1711العالمات ىو الفيمسوف ىيومر إلى ىذا النوع من نظَّ واكثر من 
( فيو يركز عمى افتقار العالمة إلى الوضوح والدقة عندما تكون خارج 1776

                                                           
 .ٖٚينظر: التصوير الفني في القرآن، سيد قطب:  (ٔ)
، نقال عن الصورة الفنية معيارا ٔٛ٘: د. فتح اهلل محمد المشعشع: قصة الفمسفة، دل ديورانت، ترجمة (ٕ)

 .ٙٓٗنقديا، د. عبد االلو الصائغ: 
 .ٖٕٙوالبالغي عند العرب، د. جابر عصفور: ينظر: الصورة الفنية في التراث النقدي  (ٖ)
 .ٜٚالدالالت المفتوحة مقاربة سيميائية في فمسفة العالمة، أحمد يوسف:  (ٗ)
  وىو فيمسوف بريطاني درس الفمسفة والالىوت وتحول إلى اللحاد ألسباب أخالقية  وقد شارك في العمل

)ينظر:موسوعة الفمسفة الغربية ميبرالية السياسيةالسياسي من مؤلفاتو :النفعية ،استعباد النساء ،أسس ال
 (ٖٓ-ٜٕ/ٔالمعاصرة :

 .ٕٜسيميائيات التأويل النتاج ومنطمق الدالئل، طائع حدادي:  (٘)
 .ٔٛحمد يوسف: أربة سيميائية في فمسفة العالمة، ينظر: الدالالت المفتوحة مقا (ٙ)
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الحواس، وتمتقي فمسفة ىيوم بفمسفة لوك وفق ىذا التصور، فقد شك ىيوم في قدرة 
التخمينات واالستدالالت العقمية عمى النفاد إلى عمق الوقائع. وقد استجابت 
السيميائيات الحسية لرىان التجربة التي نبذت متصورات المعنى القائمة عمى أساس 

نزلوا االنطباعات الحسية أزعة التجريبية فقد لى توجيات النالصور الذىنية، وانقادت إ
 .(1)منزلة عميا

َنْحَوَك ِفي  َوَأَنا ُمْرِقلٌ )) :لى معاوية قال فيوإ ()ومما جاء في كتاب لو 
 ِمَن اْلُمَياِجِريَن َوااْلْنَصاِر، َوالتَّاِبِعيَن َلُيْم ِبِإْحَسان، َشِديد ِزَحاُمُيْم، َساِطع َجْحَفل

يٌَّة  ُمَتَسْرِبِمينَ َقَتاُمُيْم،  َسَراِبيَل اْلَمْوِت، َأَحبُّ المَِّقاِء ِإَلْيِيْم ِلَقاُء َربِِّيْم، َقْد َصِحَبْتُيْم ُذرِّ
 .(2)((َبْدِريَّةٌ 

( في ىذا النص إلى عظمة الجيش المتجحفل بقيادتو، حتى أشار اإلمام )
و)ساطع قتاميم  منيا)شديد زحاميم( وصفو بأوصاف كثيرة  تؤيد شجاعة ذلك الجيش

ألن  ؛)متسربمين( وىي كناية عن الدرع والعدة التي يمقون بِو الموت وكذلك قولو، 
نوا عمييا أنفسيم من ىيئات فيي كاألكفان وما وطَّ ،أشد قتاالً  المستعد لمموت يكون

 .(3)ليم ؛ ولكمال يقينيم كان أحب شيء إلييم ىو لقاء اهلل

ألن العالقة  ؛شكمت العالمة النفسية الحسيةوىذِه الكممة )متسربمين( ىي التي 
ة الحسية تشير إلى أثر مبين اإلدراك الحسي والكممة عالقة فعالة ومن ىنا فالعال

النشاط الحسي واإلدراكي المعرفي في تشكيل المعنى. وىذا النشاط يمكن إعادة بنائو 
 .(4)ماعية بتحويرهانطالقًا من تحميل الخطاب وبيذا تتجمى قوة الثقافة الفردية أو الج

                                                                                                                                                                      
 الفمسفة الغربية وتاريخ التنوير من مؤلفاتو :مقالة فيمسوف ومؤرخ ،ويعد من الشخصيات الميمة في  وىو

)ينظر: الموسوعة الفمسفية في الطبيعة البشرية ،تحقيق في الذىن البشري ،محاورات في الدين الطبيعي
:٘ٚٓ) . 
 .٘ٛ –ٖٛحمد يوسف: أفي فمسفة العالمة، ينظر: الدالالت المفتوحة مقاربة سيميائية  (ٔ)
 .ٕٛ ك: ،ٚٚٔ/ٕنيج البالغة:  (ٕ)
 .٘ /ٗ، وتوضيح نيج البالغو، الشيرازي ٙٗٗ /ٗينظر: شرح نيج البالغة، البحراني:  (ٖ)
 .ٓٔ -٘: عمي أسعد .د :نظر: سيمياء المرئي، جاك فونتاني، ترجمةي (ٗ)
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وقولو  (1)وسرابيل جمع سربال وىو القميص أو الدرع، وكل ما لبس فيو سربال
)األكفان( فالشخص الذي يحمل كفنو بيده أو يرتديو  و)سرابيل الموت( داٌل ومدلول

 ، فيو مستعد لمموت ال ييمو شيءباآلخرة وااللتحاقىو عازم عمى مغادره الدنيا 
عالمة بالصور ارتباط ال نَّ إبالغالي والنفيس، وبيذا ف و يضحيوبالتالي ى آخر،

ألن العالمة ىي  ؛(2)يةمن ربط األحداث بفاعمية وتواصم يالحسية تمكن الممتق
 (3)))الشيء القابل لإلدراك الدال عمى معنى ال يتحقق ااّل بِو((

ين وتأسيًا عمى ذلك نقول: إنَّ العالمَة النفسية الحسية تجسدت في قولو )متسربم
يمكن رؤيتيا عن طريق حاسة البصر التي لباسيم األكفان  سرابيل الموت( أي أنَّ 

وتتمظير داللة العالمة النفسية الحسية  ،وىي بذلك قابمة لممعاينة في العالم الخارجي
في ىذا النص لتكون ىي )التضحية(، وما يعضد ىذا المعنى القرينة المفظية في 

 . إلييم لقاء رّبيم(ي )أحب المقاء النص ذاتو وى

َذا غِشيُكُم )وّصى بيا جيشًا بعثو الى العدو قال فييا:) (ومن وصية لو ) َواِ 
 .(4)((المَّْيُل َفاْجَعُموا الرَِّماَح ِكفَّةً 

( ) مامشخصية اإل ميمة تدُل عمى عظميزخر النص بإرشادات عسكرية 
تحصين المسممين ألنفسيم من المخاطر  منيا،ىو اليدف القيادية والعسكرية فكان

التي يستغميا العدو في رصد الثغرات لمولوج منيا إليذاء المسممين، و  بيم المحدقة
يجعموا الرماح حوليم  ( ذلك الجيش، بأنْ ومن ىذا المنطمق فقد أوصى اإلمام )

                                                           
 ٖٖ٘ /ٔٔ)باب الرباعي من  السين(، لسان العرب، ابن منظور:  ٖٗٗ /ٚينظر: العين، الفراىيدي:  (ٔ)

 )فصل السين الميممة(. 

 
ينظر: جماليات السرد القرآني في قصة ذي القرنين دراسة سيميائية، د. أسامة عبد العزيز جار اهلل، مجمة  (ٕ)

 .ٕٛداب: ، جامعة كفر الشيخ، كمية اآل٘ٗ عموم إنسانية، السنة السابعة، العدد:
بن  :ئب(، األستاذالعالقات السيمائية في القران الكريم )دراسة في داللة الحسي المشاىد عمى المجرد الغا (ٖ)

 .ٗٛعمي سميمان، جامعة األغواط، ضمن أعمال الممتقى الوطني الثالث )السيمياء والنص األدبي( الجزائر: 
 .ٔٔ، وٗٗٔ /ٕ :نيج البالغة (ٗ)
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فإذا ىجم العدو   ،(1)يا كفة الميزانبشكل مستدير تحيط بيم من جميع الجيات كأنَّ 
 .يكونوا مستعدين لمدفاع عن أنفسيم

نقباض. من ذلك الكف  وكفَّ ))الكاف والفاء أصل صحيح يدل عمى قبض وا 
 : ِكفة... وكل ما استدار فيو ِكفة نحو لإلنسان سميت بذلك ألنيا تقبض الشيء

 .(2)الميزان وكفة الصائد وىي حبالتو((

وجود حراس يحممونيا عمى شكل حمقة  مفادهتعبير كنائي الرماح ِكّفة( فقولو )
ى مستديرة تحيط بالجند من جميع الجيات، فيي تحصنيم من األعداء تارًة، وتارة أخر 

ن )الرماح ِكّفة( ىما الدال، ان المتجاورتتان المفظاىي مصيدة ليؤالء األعداء، وىات
و تصوير حسي (، وىذا التشكيل المفظي ىجعميا بيذه الييأة لحمايتيموالمدلول ىو )

 تادس( إذ تجإلمام )ا امبي حظىشارة نفسية تؤكد اإلحاطة والحذر التي يإبأوحى 
في شخصو عن طريق الفطنة والذكاء والقيادة الحكيمة التي تميز بيا عمى مواجية 

 الصعاب. 

جعمت المتمقي فالركن الثالث لمعالمة أي )الموضوع(،  جسدىذا األمر حقيقة و 
( في ىذا النص العالمة النفسية التي يتمتع بيا اإلمام عمي )يستشعر بحسّية 

الموجز؛ ألنَّ النص فضاء متعدد األبعاد يستطيع المتمقي تشخيص داللتو المكنونة 
، وىنا تتمخض العالمة (3)في داخمو عن طريق المنابع الثقافية التي ينحدر منيا

ونفس المتكمم من جية  النفسية الحسية من التعالق الحاصل بين الحواس من جية
نما تتكون من مجالين متمايزين ، وثمة أمر (4)أخرى؛ ألن العالمة لم تكتِف بذاتيا وا 

نصيار المكان في لحمة النص والسياق، وىذا ما يكشف في النص ىو إآخر يتمظير 
( لم ار، فاإلمام )يعن األبعاد النفسية لممتكمم، إذ لم تكن لتتأتى لوال ىذا األنص

                                                           
 .ٕٛ٘محمد عبده:  :تحقيق، نيج البالغة، ٜٓ /٘ٔأبي الحديد: ينظر: شرح نيج البالغة، ابن  (ٔ)
 . ٙٛ /ٔالمخصص، ابن سيدة:  ، ينظر:ٖٓٔ -ٜٕٔ /٘مقاييس المغة، ابن فارس:  (ٕ)
 .٘ٛ: ، ترجمة: عبد السالم بن عبد العاليطينظر: درس السيميولوجيا، روالن بار  (ٖ)
 . ٜٛ: ترجمة: جمال الجزيري، ينظر: عمم العالمات، بول كوبمي وليتساجانز (ٗ)
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 تمقي استمرارية الداللة بفحواىانًا بذاتو توضع فيو الرماح؛ كي يكسب الميحدد مكا
العام المتمثمة بالحذر المستمر لدى الجند في إقامتيم ومحط رحاليم، وبيذا المضمار 

 . (1)شكل المكان عالمة محورية تفتقت بموجبيا البواعث النفسية لدى المتكمم

َماُء (:))) قولو( من عالمات نفسية حسية ومما جاء في حكمو )
 .(2)((َوْجِيَك َجاِمٌد ُيْقِطُرُه السَُّؤاُل، َفاْنُظْر ِعْنَد َمْن تُْقِطُرهُ 

 العفةسيميائيًا واسعا، وميدانو  ( اإلخباري فضاءً أضفى أسموب اإلمام )
إذ كما ىو معموم ىي ممكة نفسانية تدعو إلى حفظ النفس اإلنسانية عند  النفسية

( الحياء اإلنساني بالماء الجامد ، فقد وصف اإلمام )إظيار الحاجة عند الناس
الحالة لى الوجو؛ ألنو المركز الذي يعبر عن إشار أالسؤال، و عمى الوجو الذي يقطره 

ما يعرض من العرق عند خجل ( عاإلمام ) ىالنفسية لدى الشخص لذا كنّ 
 السائل بسؤالو واستحيائو بيذه الحكمة الموجزة. 

. (3)وغرض ىذه الحكمة ىو وضع السؤال موضعو من أىل المروءة والبيتوتات
أن اإلنسان عميو أن  ، بمعنىالعزة النفسية وكرامة اإلنسان يكون المعنى ىووقد 
و أن يطمبيا من اإلنسان عمي ومن ثمَّ  اهلل سبحانو وتعالى في طمب الحاجات أوالً  يسأل

؛ ألن ان البخيل والمئيمسوال يسأل اإلن ،تطمب  األمر نإ المروءة والنجدة يالكريم ذ
 .وال يحفظيا ياىباألول يحفظ كرامة السائل، عمى خالف الثاني الذي ُيذ

داٌل، مدلولُو التعرق الذي  قولو )ماء وجيك جامد يقطره السؤال( فإنَّ وبيذا 
، يظير عمى وجو اإلنسان نتيجة الخجل عند السؤال وىذا ما نراه في الواقع الحياتي

كاحمرار الوجو عند  أثار النوازع النفسية اإلنسان قد تظير عمى وجيو ومصداقو أنَّ 
 وىذه الحقيقة ُتمثل )الموضوع(، ،وتعرقو عند السؤال الخوفواصفراره عند  الخجل،

                                                           
 ،جامعة بجاية كميةاآلداب، ينظر: سيمياء المكان في شعر عثمان لوصيف، األستاذ:محمد الصالح خرفي، (ٔ)

 .ٕٜٕ -ٕٙٛ: ٕٕٓٓ الجزائر، ضمن أعمال الممتقى الوطني الثاني )السيمياء  والنص األدبي(
 .ٕٖٓ ح: ،ٖٙٛ /ٕ :نيج البالغة (ٕ)
 .ٖٔٔ/ ٘البالغة، البحراني:  ينظر: شرح نيج (ٖ)
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اجتماع ىذه األركان الثالث وتواشجيا مع اآلثار النفسية الذي يبصرىا اإلنسان عمى ف
وجو السائل شكمت لنا عالمة نفسية حسية ذات دالالت متعددة من شأنيا االعتماد 

النفس في تمبية األمور وعدم االعتماد عمى  عمى عمى اهلل أواًل ومن ثمَّ االعتماد
 اآلخر الذي ال يحفظ كرامة الشخص .

وبيذا التصور يمكن لنا القول: أنَّ قراءة النص من منظور عمم العالمات لم 
ّنما ينظر إليو من زوايا متعددة داللة العالمة  ، كي يستمد القارىءيكشف بذاتو، وا 

 ية المتاحة لو، كذلك عن طريق استنطاق الدال؛عن طريق اإليماءات التأويمية والثقاف
، وىذه الحقيقة (1)ألن القارئ يتفاعل مع الدال ويستجيب لألثر الذي يحدثو في النص
 .(2)ىي الحقيقة المحسوسة لمعالمة التي تربطيا بحقيقة أخرى توحي بيا

ومن ىنا فإن طبيعة الدال في ىذا النص وّلَد عالمات نفسية ذات دالالت 
أو عن طريق  ،يمكن لممتمقي أن يستنتجيا، باالعتماد عمى السياق المضموني  ةمتعدد

 ت بنفس المتكمم. لحّسية التي اقترنا

 العالمة النفسية االستبطانية :الثاني مطمبال

من العمماء في مختمف  االستبطان مفيوم واسع الداللة تناولو كثيرٌ  
 حد مناىج عمم النفسعمم النفس فيو أالمفيوم من منظور االتجاىات. اما إذا تناولنا 

                                                           
ينظر: المقاربة السيميائية في قراءة النص األدبي، يوسف األطرش، الممتقى الوطني األول )السيمياء  (ٔ)

 .ٚٗٔ -ٖٗٔوالنص األدبي(: 
سيزا قاسم، ضمن كتاب)مدخل إلى  :ينظر: الفن بإعتباره حقيقة سيميوطقيا، جان موكار فسكي، ترجمة (ٕ)

 .ٕٚٛمقاالت مترجمة ودراسات( إشراف: سيزا قاسم، نصر حامد أبو زيد:  السيميوطيقا
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الدخول في باطن الشيء... ومالحظة النفس الفردية لذاتيا )ويراد بو ) (1)التجريبي
 ، فيو يمثِّل مجمل الخصائص التي يتألف منيا الشيء.(2)((لغاية نظرية

)كل معرفة لمعالم الداخمي غير متفرعة ):ويحدد بيرس معنى االستبطان بقولو 
 .(3)((الخارجية عن المالحظة

م ن مفيو مستبطان لدى بيرس لم يبتعد كثيرا مفيوم اال نَّ أومن ىذا نمحظ 
ىنالك اتجاىات تخالف ىذا التصور، ويعتقد  نَّ المصطمح عند عمماء النفس. بيد أ

كل إحساس ىو محدد  دراك يمتمك موضوعا داخميا، بمعنى انَّ كل إ أصحابيا في انَّ 
في جزء منو بشروط داخمية، مثال اإلحساس بالمون األحمر ىو كذلك بفعل تكون 

 .(4)الذىن فيو بيذا المعنى إحساس بشيء داخمي

ىذا  نَّ أإذ يرى ، وىناك من ينتقد عمم النفس االستبطاني ومنيم )بول ريكور(
ة تأممية ال مقاربإ، وما ىو و يونغأير فرويد فسمام تأن يصمد أيستطيع العمم ال 

 .(1)افيةبوساطة تفسير الرموز الثق

                                                           
 ،سموبيةسموب واألاأل ،ٜٕ –ٕٛ/ ٔية، د. عبد العزيز القوصي: سسو وتطبيقاتو التربو أينظر: عمم النفس  (ٔ)

فاطمة عبد الرحيم  د. ،د.سامي محسن الختاتنة ،عمم النفس االجتماعي ،ٕٗٔ :د.عبد السالم المسدي
 .ٕٓ:النوايسة

مطيف مقدمة في عمم النفس التربوي، صبحي عبد ال ،ٗٙ /ٔ د. جميل َصمَيبا: ،المعجم الفمسفي (ٕ)
 .ٕٓٚ –ٕٛٙ: . تمام حساند ترجمة: ،الخطاب واالجراء، روبرت دي بوجراند، وينظر: النص و ٕٔالمعروف: 

وستن أ ،رينو وليك نظرية األدب، ينظر: ،ٚٓٔسيميائيات التأويل النتاج ومنطق الدالئل، طائع حدادي:  (ٖ)
 .ٗ٘ٔ -ٖ٘ٔ :، ترجمة: عادل سالمةرنآو 
 ياسين األيوب: د. )الرمزية(، ، مذاىب األدب العربي معالم وانعكاساتٛٓٔ –ٚٓٔر نفسو: ينظر: المصد (ٗ)
ٕ/ ٘ٓ- ٘ٔ. 
 ( وعالم لسانيات معاصر ويعد من ممثمي التيار التأويمي ،لو اىتمام ٕ٘ٓٓ-ٖٜٔٔوىو فيمسوف فرنسي )

،الخطاب وفائض بالبنيوية لو مؤلفات كثيرة منيا :نظرية التأويل ،التاريخ والحقيقة ،الزمن والحكي 
 .autear.www momioun.com ،ينظر:المعنى

 م( أطمق ٜٔٙٔيونغ وىو عالم نفس سوسيري ومؤسس عمم النفس التحميمي )ت  اسمو: كارل غوستان
عميو اسم )األمير المتوج (من أشير مؤلفاتو :البنية النفسية عند النسان ،القوى الروحية وعمم النفس 

 www.almrsal.com:ينظر.التحميمي ،جدلية األنا والالوعي 
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 م القصار: ىو انَّ كَ سائل والحِ المقصود باالستبطان النفسي في الر ومن ىنا ف
الحالة النفسية لممتكمم تكون غير واضحة لمحواس، وعميو فإن المتمقي يفيم تمك 

والكممات، فيو طمب باطن حداث خالل اإليحاء وقراءة ما وراء األ الحالة من
مام عمي الستبطانية التي وردت في كالم اإل. ومن العالمات النفسية ا(2)الشيء

()  َفَأَنا َأُبو َحَسن َقاِتُل َجدَِّك َوَخاِلَك ))إلى معاوية قال فيو  كتابوما جاء في
 .(3)((وَأِخيَك َشْدخاً 

حصل في معركة بدر من ما ب ( معاويةَ مام )في ىذا النص أراد أن يذكِّر اإل
بي سفيان، والوليد بن عتبة وأبوه عتبة بن حنظمة بن أقتمو ليؤالء الثالثة وىم ))

 حظونكان ىؤالء ي . إذ(5)خوهأ، وحنظمة فعتبة جد معاوية، والوليد خالو (4)ربيعة((
ألن ؛ (6)وال في النفير(( ال في العيربالقوة حتى ضرب فييم المثل فيقال لمخامل:))

فالعالمة االستبطانية  (7)أبو سفيان صاحب نفيركان كان صاحب عير و عتبو 
ألن  ؛الكنية مع الضمير المنفصل )أنا( تجسدت في النص عن طريق تعاقب

والمدلول  فالدال ىو)أبو حسن( (8)))الكنية عند العرب يقصد بيا التعظيم((
تو)ىو في  ومعمومة دةسَ كما ىي مج، مصداق ىذه القوة( والموضوع ىو شجاعتو وقوَّ

لنفسي الواقع لدى عامة الناس وبيذا التشكيل تتضح العالمة من خالل اإليحاء ا
 (.مام )وشجاعة وقوة اإل االستبطاني الكامن في النص التي تدل عمى عظمة 

)شدخا( تحيل عمى العالمة وثمة عالمة أخرى في النص تتمثل في قولو 
دبي قراءة سيميائية تستدعي عالقة ارتباط قراءة حيثيات النص األ ألنَّ  السابقة؛

                                                                                                                                                                      
 .ٕٖٗ: ، ترجمة: د. منذر عياشيىيرمينوطيقية، بول ريكورينظر: صراع التأويالت دراسات  (ٔ)
 . ٕٕٓينظر: سيميائية نوازع النفس في القرآن الكريم، سائدة حسين محمد العمري:  (ٕ)
 .ٓٔ ك: ،ٔٗٔ /ٕ نيج البالغة: (ٖ)
 ٜٚ/٘ٔشرح نيج البالغة، ابي الحديد: (ٗ)
 .ٕٚ٘، محمد عبده: ، شرح نيج البالغةٔ٘ –ٜٗلعرب، ىشام بن السائب الكمبي: ينظر: جميرة انساب ا (٘)
 .ٖٚٚ /ٕجميرة االمثال، ابي ىالل العسكري:  (ٙ)
 .ٜٚ /٘ٔ شرح نيج البالغة، ابي الحديد: (ٚ)
 .ٙٙ /ٔمعاني النحو، د. فاضل السامرائي:  (ٛ)
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نسب الثراء القراءة، وىي نموذج أ)أداة والعالمة ) ،العالمات بما سبقيا وما يمحقيا
 . (1)ونسيجو(( صلتصوير قراءة داخمية دقيقة لبنية الن

بن  من عالمات نفسية استبطانية ، كتابو إلى عثمان ومما جاء في كتبو أيضاً 
َفَواهلِل اَل ))نصاري عاممو عمى البصرة وىو بصدد الحديث عن الدنيا فيقول حنيف األ

 .(2)((َلِك َفَتُقوِديِني َأِذلُّ َلِك َفَتْسَتِذلِّيِني، َواَل َأْسَمُس 

التي ال ( كان يمتمك التقوى الروحانية مام عمي )اإل نَّ أمما ال شك فيو 
ىواء في المراحل وجو األمواج التي ركبيا عبدة األ فكان يقف في تقيرىا قوة أخرى،

 ( كانت) وكتب حظ انَّ تاريخ اإلسالمي، وبالوقت نفسو نمالحرجة التي مر بيا ال
يمان وبيذا فقد ))نبو شادية نابعة من نفس منغمسة في اإلإر  وجيييةنصائح ت أغمبيا

( أن حقو )ذىان الفاسدة في بار عمى رد ما عساه يعرض لبعض األبالقسم ال
قسم ن منيا ثم أما أفاد اهلل عمى المسممي اً د أنواعب برياء.... فعدَّ زىده في الدنيا مشو 

 .(3)قوتو(( الّ نو لم يأخذ منو إأ

( أي ال يتذلينسومعنى )ال أذل لك فت ،( في جياد دائمفكان اإلمام عمي )
لل إال لمن كان ون الدنيا؛ ألن الطامع في وثاق الذل، وال أتذؤ طمع في شأن من شأ

 .(4)عةالتذلل لو عزة ورف

مام از بيا اإليمانية التي إنمجسدت في القوة اإلفالعالمة النفسية االستبطانية ت
سمس( والذل ىو أ( وقد استشعرنا ىذه العالمة من خالل قولو )ال أذل، وال عمي)

                                                           
التحميل السيميائي لمخطاب الشعري )قراءة قصيدة الحزن لصالح عبد الصبور(، د. بشير محمودي مجمة  (ٔ)

 .ٖٖ: مٕٗٓٓاتحاد الكتاب العرب، دمشق/ ، السنة الرابعة والثالثون، ٗٓٗالموقف االدبي، مج 
 .٘ٗ ك: ،ٕٕٛ /ٕ نيج البالغة: (ٕ)
 .ٗٓٔ /٘شرح نيج البالغة، البحراني:  (ٖ)
 .ٕٕ /ٗفي ضالل نيج البالغة، محمد جواد مغنية: ينظر:  (ٗ)
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))ما كان عن قير، ويقال: ذل يذُل ذاًل، والذل ما كان  ىو. و (1)المنقاد من الدواب
 .(2)بعد تصعب....((

لفاظ بمداليميا تعكس لنا القوة . وىذه األ(3)ما السمس ومعناه ىو الشيء السيلأ
( فيو متحصن من االنخراط في ممذات مام )بيا اإل حظىفسية الداخمية التي يالن

 الدنيا وأن توفرت لو.

نما  نْ السمس( ال يمكن لإلنسان أ –)الذل إنَّ وثمة أمر آخر  يدركيما بحواسو وا 
مور المعنوية في نفس، فالمتكمم عندما يعمد إلى األيستشعر معناىا عن طريق ال

( إلى توظيف مام )في المتمقي، وقد عمد اإل كثر تأثيراً إيصال المعنى سيكون أ
لفاظ عند المتكمم ألن ))األ لفاظ المرتبطة بيما؛ا المفيوم النفسي المعنوي عبر األىذ

 .(4)امتدادات لحواسو....((

اْلَفْقُر )):() قولو التي احتوت عمى عالمة نفسية استبطانية ومن حكمو
 .(5)((اْلَمْوُت ااْلْكَبرُ 

( عن حقيقة الفقر، وما يحدثو في النفس اإلنسانية من لقد أخبر اإلمام )
مدة يا ذلة اإلنسان وميانتو طيمة الشأن، من تأثير سيكولوجي وما تؤول إليو األمور

؛ ))إلنقطاع (6)التي يعيشيا اإلنسان الفقير، وجعمو في مرتبة مرارة الموت وصعوبتو
دىا. وأما أّنُو أكبر ومطموباتو التي ىي مادة الحياة، وتألمو لفق وِ الفقير عن مشتييات

 .(7)عمى الفقر مّدة حياتِو(( ومآالفمتعاقب 
                                                           

 .ٙٚٔ /ٛينظر: العين، الفراىيدي:  (ٔ)
 .ٓٛٔصفياني: ، الراغب األمفردات غريب القرآن (ٕ)
 .ٖٜٛ /ٖينظر: الصحاح، الجوىري:  (ٖ)
 .ٕ٘دب، د. سامي الدروبي: عمم النفس واأل (ٗ)
 .٘ٙٔ ح: ،ٖ٘ٚ /ٕنيج البالغة : (٘)
 .ٖٚٗ /ٗ: نيج البالغة، الشيرازي توضيح: ينظر (ٙ)
 .ٖٖ٘ /٘، البحراني شرح نيج البالغة (ٚ)
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 عن أصل )الفقر(:))الفاء والقاف والراء أصلٌ  ه(395)توقال ابن فارس
أو غير ذلك .... والفقير المكسور  صحيح يدل عمى انفراج في الشيء من عضوٍ 

 .(1)((و مكسور من ذلتو ومسكنتوِ سم الفقير وكأنَّ ا ، وقال أىل المغة اشتقفقار الظير

وبيذا فإن ارتباط ، (2)في التفكير العقمي كاوالفقر منقصة لمدين ويؤدي إلى إرب
))النفس إذا احتاجت تعرضت لما ال يجوز،  ألنَّ  ؛الفقر بالسموك اإلنساني أمر واقع

ذا أحرزت قوتيا سكنت واطمأنت، ومن ىنا كان  ودخمت  مداخل الشر والسوء، وا 
 .(3)ًا والتدبير عقاًل((السعي لمرزق دين

في الفقير من خالل مظاىر حياتو  نمحظيا إذن ستبطانيةفالعالمة النفسية اال
الطتو في الكالم مع اآلخرين الذين ينعمون ومغ العامة، المتمثمة بضعف دينو،

النقطاع ممذات الدنيا عنو وشعوره باليأس، وعدم قدرتو من الحصول  ؛بالرفاىية
، يستطيع من مزاولة أعمالو بنفسوعمييا، وىو في ىذه الحالة كالذي انكسر ظيره ال 

المتمقي في ىذه الحكمة عن طريق التوافق  ىايستشعر  مة النفسية اإلستبطانيةفالعال
الموت( ومدلوالتيا )الحاجة واالنقطاع(  –المضموني اإليحائي بين الدوال وىي )الفقر

وبيذا االنسجام تتولد العالمة في نفس المتمقي؛ ألن العالمة ىي النموذج األنسب 
 ؛( الفقر بالموتإذ شبو ) ،(4)نية النص ونسيجولتصور القراءة الداخمية الدقيقة لب

 . ن عن التمتع بممذات الحياةألنَّو يقطع اإلنسا

اْحَذُروا )(:)قولو ) استبطانية أيضاً  المات نفسيةومما جاء في حكمو من ع
 .(5)((َصْوَلَة اْلَكِريِم إَذا َجاَع، والمَِّئيِم ِإَذا َشِبعَ 

                                                           
 .ٖٗٗ /ٗ: سر ابن فا ،مقاييس المغة (ٔ)
 .ٕٖٔ /ٖ :، محمد جواد مغنيةينظر: في ظالل نيج البالغة (ٕ)
 .ٕٖٔ /ٖ المصدر نفسو: (ٖ)
ينظر: التحميل السيميائي لمخطاب الشعري )قراءة قصيدة الحزن لصالح عبد الصبور(، د. بشير محمودي،  (ٗ)

: مٕٗٓٓاتحاد الكتاب العرب، دمشق  ، السنة الرابعة والثالثون،ٗٓٗمحمودي، مجمة الموقف األدبي، ع
ٖٖ . 

 .ٚٗ ح: ،ٖٛٔ /ٕ نيج البالغة: (٘)
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 ييا اختزلت معان( إنَّ مام عمي )كم اإللحِ يشعر القارئ منذ الوىمة األولى 
، فيي تتطمب التمعن في استنتاج المعنى الكامن فييا، ففي ىذا رةٍ ميسَّ  بألفاظٍ  عميقة

في النفس متوثبة ٍ  حالةٍ  بأبعاد نفسية واجتماعية يعبر عن النص الذي جاء مؤطراً 
( ال يقصد مام )لممعنى المفيوم، فاإل اً مغاير  إيحائياً  وقد ورد مممحاً  ،اإلنسانية

نما المراد بي نسان إذا ما كرامة اإلبالجوع والشبع المفيوم العام لياتين المفظتين، وا 
 .(1)وامتين يمَ ض

تتجسد في قولو  االستبطانية العالمة النفسية والمتمعن في النص سيجد انَّ 
)الكريم إذا جاع( فالمفظ )الكريم، جاع( كل منيا دال لو معنى معين يختمف عن 

م نقيض . والكر (2)(()الجامع ألنواع الخير والشرف والفضائل)اآلخر، فالكريم ىو 
 .(3)المؤم يكون في الرجل بنفسو وان لم يكن لو آباء

، وامتيانو، يموِ ة، وبجوعو ضف النفس، ذو اليمة العميّ ي)شر )ويراد بالكريم أيضا 
 .4((وشدة حاجتو. وذلك مستمزم لثوران غضبو وحميتو عند عدم التفات الناس إليو

 (5)(()اسم لممخمصة وىو نقيض الشبع والفعل جاع يجوع جوعًا...)والجوع 

نو اشتيى رؤيتو أإلى لقائك  في معنى قول العرب: جعت ه(458)تويرى ابن سيدة
بي أ( موافقا لما قالو بو ابن مام )يكون معنى الجوع في قول اإلوعميو  .(6) هءولقا
ية الدوال )الكرم والجوع( وما تدل عميو تشكل عالمة نفس نَّ أبي الحديد، وبيذا نجد أ

ا تعرضت كرامتو نو سيثور إذا مإنسان الكريم، إذ استبطانية داللتيا عزة نفس اإل
 بأي سبب كان.  لخدش

 
                                                           

 .ٜٚٔ /ٛٔ ابن ابي الحديد: ،شرح  نيج البالغة (ٔ)
 باب الميم )فصل الكاف(. ٓٔ٘ /ٕٔلسان العرب، ابن  منظور:  (ٕ)
 .ٔٔشرح حكم نيج البالغة، عباس القمي:  ، ٕٗٛ /ٔينظر: المخصص، ابن سيدة:  (ٖ)
 .ٔٔ عباس الُقمِّي: ،شرح ِحكم نيج البالغة (ٗ)
 باب العين )فصل الجيم(. ٔٙ /ٛلسان العرب:  (٘)
 .ٖٖ /ٔ ينظر: المخصص: (ٙ)
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 العالمة االجتماعيةالمبحث الثاني: 

يعد عمم االجتماع من العموم اإلنسانية الميمة, إذ قطع شوطًا طويبًل حتى بمغ 
مرحمة الكمال واالستقبلل, فقد نشأ في أحضان الفمسفة, وحاول عمماؤه جاىدين أْن 

وأعمنوا قيامو عممًا مستقبًل بذاتو, بعد أن طبقوا عميو  ,يخمصوه من ىذه التبعية
, الدينيو األخبلقي, و التربوي, و السياسي, و مجاالت مختمفة كاالجتماع االقتصادي, 

 ممنو, أ قوية سواء بالعموم المنبثقة عنو وتفرعتلعمم االجتماع صبلت وليذا فان 
 .(ٔ)موضوعاتو في كنفيانشأ في ميادىا, ونمت بتمك التي 

فعمم االجتماع ىو ))العمم الذي يدرس النظم والعبلقات االجتماعية والتغييرات 
التي تطرأ عمييا وأسبابيا ونتائجيا وآثارىا عمى المجتمع بيدف معرفة طبيعة 
المشاكل والظواىر االجتماعية واالرتباطات القائمة بينيا لموصول إلى نظريات 

 .(ٕ)المجتمعات((وحقائق عممية عن 

ولم تتوقف ميمة عمم االجتماع عن دراسة العبلقات االجتماعية في المجتمع 
نما دراسة الحياة االجتماعية داخل المجتمعات اإلنسانية بكافة تمفصبلتيا  وا 

 .(ٖ)المختمفة

ة يحياة العبلمة تقترن بالخاص ن  أ إلى يرسوانطبلقًا من ىذا المفيوم أشار سو 
ت المغة منظومة عبلما ن  أقد قرر ))و توجد بقوة داخل ىذه المؤسسة االجتماعية فيي 

المنظومة ناتجة عن تبمور اجتماعي,  أودعيا ُمراس الكبلم في الجميور المتكمم, وأنّ 
ن الطبيعة االجتماعية ىي طابع داخمي لممنظومة ...((  .(ٗ)وا 

                                                           
 .٘ -ٖينظر: مبادى عمم االجتماع, د. أحمد رأفت عبد الجواد:  (ٔ)
 .٘ٔعمم االجتماع التطبيقي وتنمية المجتمع العربي, د. صالح العبد:  (ٕ)
 .ٚٗ: , ترجمة وتقديم: فايز الصباغِغِدْنز ينظر: عمم االجتماع, إنتوني (ٖ)
, وينظر: معالم السيميائيات ٚٔ: خميل أحمد خميل, ترجمة: د. المسانة االجتماعية, جوليت غار مادي (ٗ)

 . ٗٔالعامة, عبد القادر فييم الشيباني: 
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المغوي  ويعود عمم العبلمات االجتماعي إلى األعمال التي قام بيا العالم
( وقد طّوره من بعده منظّرون في 2ٕ٘ٔالبريطاني )م.أ.ك. ىاليداي الذي ولد عام 

 .(ٔ)عمم المغة أو الدراسة األدبية إلىبريطانيا و أستراليا, يستندون في الغالب 

وري البد منو دراسة العبلمة من الناحية االجتماعية أمر ضر  ويرى سوسير أن  
إذ ))ال يمكن قبول عبلمة ال تحيل إلى المجتمع  ؛(ٕ)اتفي دراسة عمم العبلم

لذا عمَد  ,(ٖ)فالمجتمع والعبلمات كبلىما يرتبطان بالنص األدبي ارتباطًا وثيقا((
لما فييا من مضامين اجتماعية ؛م القصار دراستيا في الرسائل والِحك إلىحث البا

أطر ضمن السياق مة االجتماعية ىي العبلمة التي تتغزيرة ومراد الباحث من العبل
يمكن  ,لى المجتمع معنى وداللةإوتنتيي ,ًا سوالتي تنطمق منو تأسي,المجتمعي 

إذ  وىذا المفيوم يتوافق مع نظرة العالم )كريس( ,(ٗ)الفائدة منيا في واقعنا الحاضر
يفيدنا في فك شفرات انتاجية العبلمة في الزمن الحالي  تيايرى أن العمل العبلم

اإلنسان واحد في نشأتو وحقيقة تكوينِو منُذ أن خمقُو  وذلك بمحاظ أن   , (٘)يوالمستقبم
جتماعية جتمع ضمن سياقات إفي كنف الم اهلل في وىمتو األولى, وىو يمكث

فيناك ثوابت ومدلوالت ال يسعو أن  ,خ من مجتمعوممختمفة, فيو ال يستطع أن ينس
جميع المجتمعات, وبيذا المعنى ينزاح عنيا, أو يتغافميا وىذه المدلوالت موجودة في 

عد عبلمة فإن عممية استقطاب الداللة المثيرة والنابعة من المكنون االجتماعي تُ 

                                                           
 .ٔٚٔ: , ترجمة: جمال الجزيريليتساجانزو  ينظر: عمم العالمات, بول كوبمي (ٔ)
ينظر: فصول من دروس في عمم المغة العام , دي سوسير ,ترجمة :عبد الرحمن أيوب ضمن كتاب )مدخل  (ٕ)

 .ٓ٘ٔإلى السيميوطيقا مقاالت مترجمة ودراسات(, إشراف سيزا قاسم, ونصر حامد أبو زيد: 
اسمر  تطبيقات في السيمياء االجتماعي لألدب صورة المجتمع في القصص النسائي السوري, د. رودان (ٖ)

 .ٖٗمرعي: 
 .٘ٛ :محسن بوعزيزي د. ولوجيااالجتماعية,السيمي ينظر: (ٗ)
  وىو من العمماء الذين لدييم نظرات عممية في عمم العالمات االجتماعي فقد نظر إلى ىذا  ٜٓٗٔولد عام

,ويعتقد العمم من خالل تحميل مفصل إلستجابات األطفال الصغار لمنصوص الشفوية والمكتوبة والبصرية 
 www.almothaqaf.comينظر:كريس أن ىناك عالقة تحفيز بين الدال ومستخدم العالمة .

 .ٗٚٔ: , ترجمة: جمال الجزيريينظر: عمم العالمات, بول كوبمي وليتساجانز (٘)
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ف ألىداف مختمفة منيا تربوية نصوص الرسائل والحكم القصار وتوظ  اجتماعية في 
رشادية وأخبلقية وغيرىا من التوظيفات األخرى التي وظفيا اإلمام )  (.وا 

 سريةاألول: العالمة االجتماعية األمطمب ال

ُتعد األسرة بمثابة الحجر األساس في بناء المجتمع, وليذا البناء أثٌر كبير في 
نحطاطوِ  . وىي ))المؤسسة اإلجتماعية الوحيدة التي خبرتيا (ٔ)رقّي المجتمع وا 
 .(ٕ)و وذريتو( وحتى حياتنا المعاصرة ...((زوجآدم و المجتمعات منذ نشأتيا )

االتحاد بين كائنين أي )الزوجين( وما يتتبعو من  ىومفيوم األسرة يطمق عم
. فيي ))المسؤول األول عن عممية ترويض الفرد لكي يكون كائنًا (ٖ)اإلنجاب

إجتماعيًا يستجيب لمؤثرات بيئتِو سواء كانت جغرافية أم إجتماعية, ويخضع 
 .(ٗ)ألحكاميا ونظميا ومعاييرىا((

بالتنشئة األسرية أشد اىتمام, وعمل عمى تقويتيا وشرع ليا  اإلسبلم ىوقد اعتن
 .(٘)لمجتمععمى اراد؛ ألن تقوية األسرة يضفي قوة نظمًا بيَن فييا حقوق وواجبات األف

 .(٘)لمجتمعا
األساس الرصين  وصفيا( باألسرة باىتم اإلمام عمي ) ومن ىذا المنطمق

التي يرتكز عمييا المجتمع, وكان توجييو مكمبًل لما بدأ بِو القرآن الكريم والسنة 
تفضي الى تأسيس مجتمع تسوده المحبة ,النبوية من توجييات إسبلمية صحيحة 

( وحكمِو والقارئ لرسائل اإلمام ) ,والتعاون ضمن األطر اإلسبلمية الصحيحة
في   (منيا قولو ),مة األسرية مبثوثة بشكل واسع القصار سيجد مصاديق العبل

                                                           
 .ٕٔ: البيان لمترجمة ,ينظر: تكوين األسرة في اإلسالم, د. عمي قائمي (ٔ)
 .ٛٛٔمحمود البستاني: االسالم وعمم اإلجتماع, د.  (ٕ)
 . ٛٛٔينظر: المصدر نفسو:  (ٖ)
 .ٜ٘حمد رأفت عبد الجواد: أمبادئ عمم االجتماع, د.  (ٗ)
 .ٕٚينظر: اإلسالم والتنمية االجتماعية, د. محسن عبد الحميد:  (٘)
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عمى أثر خيانتِو في بعض ماواله في مدينة  ,كتابو الى المنذر بن الجارود الَعْبدي
َأمَّا َبْعُد, َفِإنَّ َصاَلَح َأِبيَك َغرَِّني ِمْنَك, َوَظَنْنُت َأنََّك َتتَِّبُع )) , إذ جاء فيوإصطخر

َسِبيَمُو, َفِإَذا َأْنَت ِفَيما ُرقَِّي ِإَليَّ َعْنَك اَلَتَدُع ِلَيَواَك اْنِقَيادًا, َواَل تُْبِقي َىْدَيُو, َوَتْسُمُك 
 .(ٔ)((اِلِخَرِتَك َعَتاداً 

, ( لعاممو الذي لم يحسن التعامل والتصرف بالمال العاممام )توبيخ اإلجاء 
ن ماجرى بو بأىواء  وميول شخصّية عمى أىمِو ولم ينفقو بتوازن وتخطيطات عادلة, وا 

حسنة  أسرة( يزداد في التوبيخ لو؛ ألنو ينتمي إلى مام )واقاربو, مما جعل اإل
سبلم وَتمث ل ذلك في قولو )صبلح أبيك وليا مواقف مشيودة في اإل ,السموك والسمعة

ذ تذكر كتب التاريخ أن  غرني(, إذ شّكل دااًل مدلولو )السيرة الحسنة لؤلب(, إ
:كان ُمدافعًا عن اإلسبلم ولم يرتد مع قبيمتو بعد وفاة الرسول الجارود

وىذه  ,(ٕ)
 الحقيقة التاريخية عكست لنا الركن الثالث لمعبلمة, وبتناغم ىذه األطراف تشكمت لنا

آلخرين ال يعول اإلنسان كثيرًا في التعامل مع اأعبلمة اجتماعية أسرية داللتيا )
لك الحذر في التعامل مع ( أراد من ذفاإلمام )اعتمادًا عمى صبلح أسرىم(, 

شخاص وعدم االعتماد عمى الواقع اأُلسري ليم؛ ألن الشخص قد ال يتناغم حقيقة األ
 مع الفكر األسري لو.

ونفيم من النص أعبله أن الرئيس أو المسؤول عن شؤون الدولة عميو أن يختار 
نما  سريةاألساس السمعة عمى أالرجال األكفاء لشغل المناصب ال  أو العشائرية وا 

 . وكفاءتيم ومينيتيم عمى أساس نزاىتيم
                                                           

 نزار بن لى إن المعمى, من أشراف العرب, ينسب المنذر بن الجارود الَعْبدي, والجارود ىو بشر بن خنيس ب
)كما جرد الجارود بكر بن  معد بن عدنان, وسمّي الجارود بيذا االسم لبيت قالو بعض الشعراء في آخره:

وائل(, وكان الجارود نصرانيًا فوفد عمى النبي )صمى اهلل عميو وآلو وسمم( في سنة تسع أو عشرة من اليجرة 
, الغارات, محمد الثقفي ٕٜٕ/ ٚالزركمي:  فاسمم وحسن إسالمو, وسكن بعد ذلك بالبصرة. ينظر: األعالم,

 .ٜٖٙ/ ٕٓ, منياج البراعة في شرح نيج البالغة, الخوئي: ٕٗٓ/ ٕ, تاريخ اليعقوبي: ٜٚٛ/ ٕالكوفي: 
 :باب اليمزة  ٖٗٔ/ ٔأصطخر: مدينة من اقدم مدن بالد فارس واشيرىا, معجم البمدان, ياقوت الحموي(

 والصاد وما يمييما(.
 .ٔٚ, ك: ٜٕٙ/ ٕغة: نيج البال (ٔ)
 .ٕ٘ٓ -ٕٗٓ/ ٕينظر: تاريخ اليعقوبي:  (ٕ)
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ِجَياُد اْلَمْرَأِة ))(:) من عبلمات اجتماعية أسرية قولوومما جاء في حكمِو 
في النص الكريم تكريس لدور المرأة في البناء األسري, والتكوين ف, (ٔ)ُحْسُن التََّبعُِّل((

عاتقيا من أمور جّمو, ومن ىذِه األمور أن تكون حسنة التعامل  ىالعائمي لما يقع عم
طاعتِو فيما يأمر ,مع زوجيا . وىذا األمر يشدُّ أزر (ٕ)وأن تصون سمعتو وكرامتو وا 

تماسك العبلقة الزوجية, وَيجعل الزوج أكثر قدرة عمى مواصمة  ىالزوج ويعمل عم
رضاء المرأة لزوجيا ليس أمر  .(ٖ)الكفاح في سبيل توفير الحياة الكريمة ألسرتوِ   اً وا 

( بالجياد ومن ثم خصص ىذا الجياد بـ)حسن التبعل( لذلك نعتُو اإلمام ) ؛ىيناً 
رة من الزوجين ... وامرأة حسنة التبعل إذ كانت مطاوعة و ))حسن العشوالبعل ى

))إن البعاِل بالكسر ىو كناية عن  ه(ٕ٘ٓٔ)ت. ويرى الزبيدي(ٗ)لزوجيا محّبُة لو((
 .(٘)جماع ...((ال

أما الجياد فيو مصدر لـ)جيد( بفتح الجيم أو ضميا, فإذا كانت الجيم مفتوحة 
ذا كانت الجيم مضمومة يكون معنى الجياد الطاقة .  وبيذا (ٙ)تكون بمعنى المشقة, وا 

. ومن ىذا نستنتج: إّن العبلمة (ٚ)الدال الكنائي بالواقع يفصح عن الحقيقة ن  فإ
في لفظ )الجياد( وىو )الدال( الذي يعني المشقة, أي بمعنى أّن  اإلجتماعية تتمظير

المرأة تفعل كل ما بوسعيا وتبذل كل جيدىا في سبيل إرضاء زوجيا وىذا األمر 
بعينِو يتطمب طاقة كي تتمكن من إنجاز ميمتيا األسرية, والمعنى الذي تولد عن 

ل عبلمة ع المدلول شكّ م ل مدلواًل لدى السامع. وتعالق الدالطريق )الدال( شكّ 
سرية داللتيا )السعادة( وىذِه الداللة اعطت لممرأة مكانتيا في تحقيق اجتماعية أ

 السعادة األسرية.

                                                           
 .ٕٖٔ ح: ,ٖٖٛ /ٕ نيج البالغة: (ٔ)
 .ٕٖٖ/ ٛٔشرح نيج البالغة, ابن أبي الحديد:  (ٕ)
 .ٕ٘ٛينظر: أخالق أىل البيت, ميدي الصدر:  (ٖ)
 بعل(. )مادة ٚ٘/ ٔٔ)باب عمم(, وينظر: لسان العرب:  ٖٔٓ/ ٔتيذيب المغة, األزىري:  (ٗ)
 )باب بعل( ٕٛٙ/ ٔتاج العروس, الزبيدي:  (٘)
 .ٖٖٔ/ ٖينظر: لسان العرب:  (ٙ)
 .ٕٕٚ: , ترجمة: طالل وىبةينظر: أسس السيميائية, دانيال تشاندلر (ٚ)
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كثيرًا ما ,إذ (ٔ)))َمَودَُّة ااْلَباِء َقَراَبٌة َبْيَن ااْلْبَناِء(((:) ومن ذلك أيضا قولو
المجتمعي واإلنصيار بين أفرادِه ( مفيوم المودة في التآزر يستثمر اإلمام عمي )

فُو ىذا اإلنسجام في بث روح التقارب الذي يسوده الحب والتفاىم فما بينيم, وما يخمّ 
بناء فيي تفضي إلى واقع األ ىثار إيجابية, وماليا من إنعكاسات مستقبمية عمآمن 

قرابة لممودة فقد ))استعار لفظ ال ,ين األبناء وكأنيم من لحمة واحدةالتقارب والمرافدة ب
 .(ٕ)المتأكدة بين األبناء فيي كالقرابة((

وىذِه االستعارة صنعت لنا دااًل جسَد مدلواًل جديدًا وىو أن المودة تجسد صمة 
بين األفراد أكثر من األرحام؛ ألن ))من منظور سيميائي تتضمن االستعارة مدلواًل 

 .(ٖ)يعمل كداّل ُيرجع إلى مدلول آخر((

. والمودة بمفظيا ىي )الدال( (ٗ), ومنيا )الوداد( بمعنى الحبوالموّدة ىي الود
والمعنى المصطمحي ليذا المفظ ىو )المدلول( وبتجانس الطرفين )الدال + المدلول( 
تشكمت عبلمة إجتماعية أسرية كشف عنيا السياق وأظيرىا عمى سطح النص بشكل 

تبلؤم واإلنسجام( وكذلك واضح لدى المتمقي ومغزى ىذِه العبلمة ُيشير إلى معنى )ال
إلى أىمية الحب في تشكيل العبلقات األسرية, إذ لم تقتصر ىذِه العبلقات عمى 
أساس القرابة فقط, فالمودة بين اآلباء ليا إتصال في العبلقة بين األبناء؛ لما لؤلباء 

ر كبير في غرس التقارب واإلندماج بين األبناء, واألسرة ىي األساس في رسم أثمن 
 .(٘)التنشئة المجتمعية إطار

 الثاني: العالمة اإلجتماعية الدينية والتعميمية: مطمبال

ا اهلل سبحانو منظرًا ألىمية العمم في اإلسبلم فقد جعمو قرينًا لمدين, إذ جمعي
القاعدة التي ُيبنى عمييا صرح  عّدىماوتعالى في كثير من آياتِو في موطٍن واحد و 

                                                           
 .ٖٗٔ ح: ,ٖٛٚ /ٕنيج البالغة: (ٔ)
 .ٛٙٔشرح حكم نيج البالغة, القمي:  (ٕ)
 .ٜٕٔ: طالل وىبة , ترجمة:سس السيميائية, دانيال تشاندِلرأ (ٖ)
 .ٜٜ/ ٛينظر: العين, الفراىيدي:  (ٗ)
 .ٛٔٔ -ٙٔٔينظر: مبادئ عمم اإلجتماع, د. أحمد رأفت عبد الجواد:  (٘)
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الدين من  ُيعدُّ المدنية والعمران. والدين اإلسبلمي ىو ميدان لمقيم اإلجتماعية, إذ 
م في دع أثرهيم الذي ال يمكن إغفال أقوى وسائل الضبط في المجتمعات والسيما التعم

 .(ٔ)التنظيم اإلجتماعي والعمل عمى استقرار األوضاع الحياتية

ميادين الدينية والتعميمية وغيرىا من الوعمم اإلجتماع ميدان لكل مقومات الحياة 
( لممجتمع منبثقة من رؤية كانت نظرة اإلمام عمي )األخرى. ومن ىذا المنطمق 

اْلِعْمُم َمْقُروٌن ِباْلَعَمِل فكثيرًا ما قرن العمم بالدين ومن ذلك ما جاء في حكمِو )),قرآنية 
َيا ُكَمْيل (:))بن زياد إذ قال ) وكذلك في قولِو إلى كميل (ٕ)...((َفَمْن َعِمَم َعِملَ 

 .(ٖ)((ْبن ِزَياد, َمْعِرَفُة اَلِعْمِم ِديٌن ُيَداُن ِبِو ...

 ى( إلالدينية التعميمية ما ورد في كتابِو ) االجتماعيةومن مصاديق العبلمة 
, َفَأْفِت َواْجِمْس َلُيُم اْلَعْصَرْينوىو عامُمُو عمى مكة جاء فيو )) ُقَثِم بن العباس

 .(ٗ)((اْلُمْسَتْفِتَي, َوَعمِِّم اْلَجاِىَل, َوَذاِكِر اْلَعاِلمَ 

توجيو بما تممي عميو ( إلى عاممِو بالنصيحة والَتسيم رسالة اإلمام عمي )
فيي بمثابة وثيقة تربوية دينية توجب عميو الجموس ليم واالستماع  ,حقوق الرعية

يستفتي  جموسِو ليم ثبلثة أقسام: إما أنْ إلييم في الغداة والعشي ثم  ))قّسَم لو ثمرة 
ما أنْ مستفتيًا من العامة في بعض األحكام, وأما أْن ُيعم    م متعممًا يطمب الفقو, وا 

 .(٘)يفاوضُو(( ُيذاكر عالمًا ويباحثو و

الفكري عمى صعيد التعميم ( استعان في عممو فت لئلنتباه أّن اإلمام )مموال
بعنصر الزمان ويتمثل بقولو: العصرين أي )الغداة والعشي( لكونيما أطيب  والتوعية

                                                           
 .ٙٔٔ -ٖٔٔ: المصدر نفسوينظر:  (ٔ)
 .ٕٖٚ ح: ,ٜٖٓ /ٕ نيج البالغة: (ٕ)
 .ٖٓٗ /ٕ المصدر نفسو: (ٖ)
 .ٚٙ ك: ,ٜٕٓ /ٕ المصدر نفسو: (ٗ)
 .ٖٓ/ ٛٔنيج البالغة, ابن أبي الحديد: ينظر: شرح  (٘)
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حياة وحركة وعمقًا في الزمان واإلنسان, و ))ليعطي لمفكرة حرارة ؛(ٔ)األوقات بالحجاز
شة تحمل في ثناياىا رائحة يضية الفكرية بضعة من الحياة المعوليجعل بيذا, من الق
 .(ٕ)المعاناة اإلنسانية((

يرية متنوعة بـ)العصرين( إلى ظيور عبلقات تأث يمت الكناية المتمثمةوكذلك أس
رزت بين المدلوالت وباألخص إقامة النتيجة مكان السبب, باالضافة إلى ذلك أنيا ب  

 .المدلوالت

( ذكر ثبلث حاالت جاءت مؤطرة بأبعاد اجتماعية ونمحظ أن  اإلمام )
المستفتي(, أي بمعنى بيان المبيم مشحونة بروابط تعميمية دينية وىي:)إفتاء 

. (ٗ)م الجاىل, والثالثة أن ُيذاكر العاِلم؛ لمحفظ وعدم النسيانيعم   , والثانية أنْ (ٖ)لطالبوِ 
لمدلوالت متعددة وذاِكر( أسيمت في إنتاج دوال  -وعم م -ومجموع ىذِه األلفاظ )فأفتِ 

وحقيقة ىذِه المدلوالت  تدل عمى )بيان المبيم, والتعميم, والحفظ وعدم النسيان(,
موجودة في الواقع الخارجي, فالذي يسأل عن شيء مبيم ُيبي ن لو, والجاىل ُيعم م, 

في تشكيل الركن الثالث لمعبلمة  أسيموالعمماء فيما بينيم يتذاكرون, وىذا الوجود 
 وىو )الموضوع(.

النص ُتحتم عمى ونفيم من ذلك أن  داللة العبلمة االجتماعية التعميمية في ىذا 
المعم م أْن ُيساير الناس مسايرة واعية نحو تفعيل األنشطة الفكرية والتعميمية كبًل بما 

 يستوعب.

                                                           
, التاريخ وحركة التقدم البشري ونظرة اإلسالم, محمد ميدي ٕٙٔ/ ٘ينظر: شرح نيج البالغة, البحراني:  (ٔ)

 .ٙ٘شمس الدين: 
 .ٙ٘ينظر: التاريخ وحركة التقدم البشري ونظرة اإلسالم, محمد ميدي شمس الدين:  (ٕ)
 )باب التاء والفاء وأيء معيما( ٖٚٔ/ ٛينظر: العين, الفراىيدي:  (ٖ)
 )باب الراء فصل الذال المعجمة( ٜٖٓ -ٖٛٓ/ ٗينظر: لسان العرب, ابن منظور:  (ٗ)
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قثم بن العباس وىو عاِمُمُو عمى مكة وصف فيو أناس  ى( إلومن كتاب لو )
َيْحَتِمُبوَن الدُّنيا ( في وصفيم ))من أىل الشام وجييم معاوية إلى الحج قال )

 .(ٔ)((,... دينِ الِّ َىابَدرَّ 

( في ىذه الرسالة بأن يتحمى عاممو بكل المقومات التي يتجمى مراد اإلمام )
تجيض مشروع معاوية اإلعبلمي المزّيف المبني عمى الخداع والغش ألىل مكة. إذ 

( بقتل عثمان, وىذا األمر يمنعُو من كانوا يعمنون بين الناس تورط اإلمام عمي )
 .(ٕ)ة, وفي مقابل ذلك ينشرون محاسن معاوية المزعومةتولي الخبلف

ىـ عندما أرسل معاوية  2ٖقثمًا كان واليًا عمى مكة في سنة  ن  وكما ىو معموم إ
الرىاوي ومعو جماعة من أىل الشام؛ ليقيم بالناس الحج فاختمف مع  رةشجيزيد بن 

بعاد الناس عن  قثم حول إقامة الحج, إذ كان مراده بث الفتنة وشقّ  الصفوف, وا 
تُو التقرب والتزّلف ألىل مكة ( وىذا ما أراده معاوية, فكانت طريقاإلمام عمي )

فالبنية  ,(ٖ)( عاممو ىناك من ىذا األمرميميم؛ لذا حّذر اإلمام عمي )وتظ
في الكشف عن زيف وفساد ( تحيل إلى معاٍن عميقة السطحية لكبلم اإلمام )

 .الدينمعاوية بإسم 

نما في السياق ُكّمو )يحتمبون  ونفيم من ذلك أّن الدال لم يتجسد في لفٍظ واحد, وا 
( استعار لفظ االحتبلب لمدنيا لكشف زيف الدُّنيا َدر ىا بالدين( أي أن اإلمام )

ىؤالء الذين يريدون الحصول عمى المكاسب عن طريق الشعارات الدينية, فيم 
فاالستعارة ىنا فتحت المجال  (المدلول ), وىذا ىوةألىوائيم الدنيوييستعممون الدين 

لتأويل المدلول باإلضافة إلى ذلك أنيا وطدت التأثير في نفس المتمقي, وجعمتُو 

                                                           
 .ٖٖ ك: ,ٕٙٓ -ٕ٘ٓ /ٕنيج البالغة:  (ٔ)
 .ٓٗٔ -ٜٖٔ/ ٙٔينظر: نيج البالغة, ابن أبي الحديد:  (ٕ)
 -ٗٓ٘/ ٕالغارات, إبراىيم بن محمد الثقفي: , ٓٛٙ -ٜٚٙ/ ٓٔإبن كثير:  ينظر: البداية والنياية, (ٖ)

٘ٔٔ. 
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؛ ألن )الدال ال يحصل عمى مدلول إاّل عن طريق التفاعل (ٔ)يتفاعل مع الحدث
 .(ٖ)بارز في استنتاج داللة العبلمة أثر. فالسياق لو (ٕ)السياقي ...((

أما الموضوع )الركن الثالث لمعبلمة( فيو ما أشرنا إليو في الحقيقة التاريخية 
تشكمت لدينا عبلمة اجتماعية دينية تعميمية مفادىا التمسك  من ثم  ليذا الحدث. و 
رات الزائفة ممن يتظاىرون اعيح وعدم اإلنجرار وراء أصحاب الشبالنيج الصح

 بالدين.

وَر ُيوِتَغانِ ))( قال فيو ومن كتاب لو ) نَّ اْلَبْغَي َوالزُّ اْلَمْرءِفي ِديِنِو  َواِ 
 .(ٗ)َوُدْنَياُه((

( إلى معاوية عندما طمبُو إّن ىذه الرسالة كانت جوابًا من اإلمام عمي )
ر ُييمكان صاحبيما؛ (, أّن البغي والزو لمتحكيم في قضية دم عثمان, فأخبره )

ن لئليمان والدين وبيذا يكون ىبلك اومجانبتن لمعدل والعّفة ان مضادتاألنيما رذيمت
. (٘)الدين, أما في الدنيا فإنيما ييمكان الذكر الجميل الذي ىو مطمب العقبلء

)المبلمة واإلثم وقمة العقل في الكبلم ... والوتغ الوجع, )ويوتغان من الوتغ وىو 
 .(ٙ)ويقال: ألوتغنك أي ألوجعنك. ووتغ: ىمك((

                                                           
ينظر: البكاء عمى زىرة القمر )العنوان مقاربة سيميائية(, عمي حسن خواجو, مجمة العموم اإلنسانية  (ٔ)

 .ٖٔٛ: ٕٛٓٓ,  كمية اآلداب, جامعة بيرزيت, فمسطينٕ, عٖ٘واالجتماعية, مج 
 .ٖٜٔالمرابط:  ء العامة وسيمياء األدب, عبد الواحدالسيميا (ٕ)
 .ٜٓٔينظر: السيميائيات الواصفة, أحمد يوسف:  (ٖ)
 .ٛٗ ك: ,ٖٕٗ /ٕنيج البالغة:  (ٗ)
, شرح نيج ٖٓ/ ٗ, في ظالل نيج البالغة, محمد جواد مغنية: ٕٔ/ ٚٔينظر: شرح ابن أبي الحديد:  (٘)

 .ٕ٘ٔ/ ٘البالغة, البحراني: 
, ولسان العرب, ٕٔ/ ٕٔوالتاء(, ينظر: تاج العروس, الزبيدي: )باب الغين  ٖٛٗ/ ٗالعين, الفراىيدي:  (ٙ)

 )فصل الثاء المثناة(. ٕٕٗ/ ٛابن منظور: 
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( النيي عن البغي اإلمام ) عبرىاة تعميمية أرادوفي النص عبلمة اجتماعي
ومعنى البغي ىو الظمم, والزور ىو الكذب مع  .والزور ألنيما ييمكان اإلنسان

 .(ٔ)التحسين الظاىر

وعبارة )البغي والزور يوتغان( شّكمت دااًل, مدلولو أن  الظمم والكذب المزيف 
لكنُو أدى مدلواًل واحدًا, وىذا األمر ييمكان صاحبيما بألم وشدة. وىنا تعدد الدال 

 .(ٕ)ساعد عمى اكتشاف فحوى العبلمة

وبيذا فإن إجتماع عوامل الزور والظمم والخداع التي تحمى بيا معاوية أسيمت 
في ىبلكِو في حقيقة الواقع, إذ ىمك بألم وعذاب مستمرين وىذه فحوى العبلمة, فإنُو 

 لثالث لمعبلمة )الموضوع(.. وىذا األمر ىو الركن ا(ٖ)*مات بالنفث

رشاد لعامة اإل ( من ىذِه الرسالة ىوونفيم من ذلك ىدف اإلمام عمي )
ن ىذِه المظاىر السمبية التي تؤدي إلى ىبلك اإلنسان, فيي وثيقة الناس باالبتعاد م
 تربوية تعممية. 

ومن حكمِو التي تجسدت فييا العبلمة االجتماعية التعميمية قولِو عميو السبلم 
))ِإنَّ َأْعَظَم اْلَحَسَراِت َيْوَم اْلِقَياَمِة َحْسَرُة َرُجل َكَسَب َمااًل ِفي َغْيِر َطاَعِة اهلِل, َفَورََّثُو 

ُل ِبِو النَّارَ ْلَجنََّة, َوَدَخَل األ ِبِو ا َرُجاًل َفأْنَفَقُو ِفي َطاَعِة اهلِل ُسْبَحاَنُو, َفَدَخلَ   .(ٗ)((وَّ

ني آدم حصده في مرًا لآلخرة, فمن زرع خيرًا من بجعل اهلل تعالى دار الدنيا م
 ن سبيل الخير والشر مييأة لئلنسان, وىو الذيوأخرة, ومن زرع شرًا جناه وبااًل. اآل

لكن الصعوبة في اختيار  يميز بين ىذه السبل القدرة عمى أنْ  كل فردٍ ميختار سبيمو, ف
صيبو الطمع االنسان جبل عمى حب الخير, حتى ي صمح منيا, ألن  صح واألاأل

                                                           
 .ٕٖٗ, ٕٛٙينظر: الفروق المغوية, أبو ىالل العسكري:  (ٔ)
 , سيميائية المغة, جوزيف كورتيس٘ٙ -ٗٙ: , ترجمة: طالل وىبةينظر: أسس السيميائية, تشاندلر (ٕ)

 .ٚٙ -ٙٙ: ترجمة: د. جمال حضري
 .ٕٔٗ/ ٗينظر: تاريخ الطبري:  (ٖ)
 (ٕٙٓ /ٔ ابن فارس: ,جميرةالمغة )ينظر: النفث ىو خروج سوائل الفم باستمرار *
 .ٖٛٗ ح: ,ٗٓٗ /ٕ نيج البالغة: (ٗ)
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 خُلِقَ الْإِنسَانَ }إِنَّخبرنا بو القرآن الكريم ما أحيان. وىذا والجشع في كثير من األ

 .(ٔ)مَنُوعاً{ خَيْرُالْ مَسَّهُ وَإِذَا جَزُوعاً الشَّرُّ مَسَّهُ إِذَا هَلُوعاً

يوم القيامة وىو عظم مام عن الخاسر األخبرنا اإلفي ىذه الحكمة الكريمة أو 
واختار سبيل الحرام في كسب مالو, وكذلك اختار صابو الطمع ذلك الرجل الذي أ

لى دار الحساب في مستحقو, حتى انقطع بو السبيل إسبيل البخل وعدم صرفو 
صابو من عذاب نتيجة لكسبو رزقو أمرين: األول: بما أنيا يندم عمى والجزاء, وحي

الذي -نو لم ينفق من يديو شيء حتى ترك مالو بطرٍق غيِر صحيحٍة. والثانية: أ
 نفق في مرضاة اهلل تعالى فدخل بو الجنة.لغيره, وأن غيره قد أ -جمب لو العذاب

بسب ذب نكسب رزقنا من سبمو المشروعة كي ال نع ومن ىذه الحكمة نتعمم أنْ 
يدينا لمرضاة اهلل تعالى وال يكن ىمنا جمع المال؛ ألننا ننفق مما في أ أنْ الحرام, و 

 عطى.أسنفنى ولن ينفع اإلنسان إال ما 

وقد تولد ىذا الفيم المضموني لمباحث من خبلل العبلمة في النص والتي 
عظم الحسرات يوم القيامة حسرة رجل كسب ماال في غير طاعة : )أتجسدت في قولو

مدلولو ,فالنص بمجممو شكل لنا دااًل اهلل, فورثو رجبل فانفقو في طاعة اهلل سبحانو( 
أن كسب المال الحرام وتوريثو يولد في صاحبو الندامة والضعف, والركن الثالث في 

ن ال يستطع أن يرى الدار األخرة اإلنسا ىذا النص )الموضوع( ال يتضح لمعيان؛ ألن  
المؤمن يرى بقمبو ويتأمل في عقمو ويجمع بين ىذه وتمك  ان   يدَ وما يجري فييا بَ 

 ويتعظ عن طريقيما.

يرشده في  فادت المتمقي وعممتو أمراً لعبلمة اجتماعية تعميمية؛ ألنيا أفيذه ا
التأمين  عن طريقصمح في كسب المال وانفاقو, واصبلح المجتمع اختيار الطريق األ

التعامل بالمراوغة  َعبرَ موال ق الناس في عدم الخوف من ضياع األعمى حقو 

                                                           
 .ٕٔ -ٜٔ :يةاآل ,المعارجسورة  (ٔ)
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عن طريق دفع عمار المدن وكذلك الحفاظ عمى حقوق الفقراء وا  والسرقة والخيانة, 
 موال.مستحقات األ

 .االجتماعية االقتصادية والسياسيةالثالث:العالمة  مطمبال

 اقتصادييمكن أن تتحقق الرفاىية والسعادة ألي مجتمع إذا كان ىناك نظام 
االقتصاد  ن, فيما الركن األساس في بناء المجتمعات المتطورة؛ ألن  وسياسي ناجحا

لخارجية فيو وىو الموجو الرئيس لمسياسة الداخمية وا,يشكل عصب الحياة في العالم 
تمع نحو العمل والنشاط واالستقرار وىذا ما يراه بلد, ويدفع بالمجالذي يحقق النماء لمب

ه( في رؤيتِو عن اإلقتصاد اإلسبلمي إذ س سر السيد محمد باقر الصدر )قد
سبلمي ال يمكن أن يولد والدة حقيقية, إاّل إذا جّسد ىذا االقتصاد اإل يقول:))فعمم
والتجارب  اصيمو, وَدرست األحداثفي كيان المجتمع, بجذوره ومعالمِو وتف االقتصاد

 .(ٔ)التي يمر بيا دراسة منظمة(( االقتصادية

فالتنظيم يعتمد عمى التخطيط لمتيسير اإلداري الناجح لمحياة 
فع , وىو ما دوىذا ما جعل اإلنسان يفكر منذ المحظة األولى, االقتصاديةواالجتماعية

 .(ٕ)اإلنسان كائن مخطط ن  إالقول المفكر اليوناني أرسطو طاليس إلى 

دارتيا  ن حتى تؤم   اقتصادياويجب أن تنظر كل أمة بعين ثاقبة ألمواليا وا 
 ى( من توجييات إلمستقبميا, وىذا ما نمحظُو كثيرًا في رسائل اإلمام عمي )

عمالِو ووالتِو في األمصار المختمفة من التعامل بحكمة وروية لمحفاظ عمى أموال 
 .المسممين وتقوية االقتصاد لمدولة االسبلمية

لمدولة ىي رسم السياسة  نا يتضح لنا أّن من المسّممات الواقعيةومن ى
 لممجتمع والمحافظة عميِو من التدىور. االقتصادية لرفع المستوى االقتصادية الناجح

( وِحكمِو سيبلحظ كيف كانت إدارة الدولة من والقارئ لرسائل اإلمام )
 ( في زمن خبلفتِو منحىً حمل اإلمام عمي ) ذإالناحية السياسة واالقتصادية؟ 

                                                           
 .ٖ٘ٔاقتصادنا, محمد باقر الصدر:  (ٔ)
 .ٖٔ -ٚقتصادي واالجتماعي, د. مجيد مسعود: ينظر: التخطيط لمتقدم اال (ٕ)
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اسات الناجحة من إصبلحيًا لمواجية أنماط التنظيم االقتصادي المنحرف ورسم السي
وحتى  (اإلمام ) تحاكي األزمنة التي َحكم فييا فييقتصادية رؤى وتطّمعات ا

االمام  سائل وِحكموالعبلمات االجتماعية االقتصادية والسياسية في ر  ,(ٔ)يومنا ىذا
( إلى األشتر عندما واله مصر قال عيد لو ) منيا ماوردت في  ,كثيرة ومتنوعة

, اِلنَّ ذِلَك اْلَخرَاجِ  ْرِض َأْبَمَغ ِمْن َنَظِرَك ِفي اْسِتْجاَلبِ ْن َنَظُرَك ِفي ِعَماَرِة االْ ))َوْلَيكُ فيِو:
ِبَغْيِر ِعَماَرة َأْخَرَب اْلِباَلَد, َوَأْىَمَك اْلِعَباَد, َوَلْم اَل ُيْدَرُك ِإالَّ َباْلِعَماَرِة, َوَمْن َطَمَب اْلَخَراَج 

 .(ٕ)((َيْسَتِقْم َأْمُرُه ِإالَّ َقِميالً 

في توفير موارد  رئيسةالمنابع ال ى( االقتصادية عمتكزت نظرية اإلمام )ر ا
نما  الدولة العامة, فمم تقتصر السياسية االقتصادية لو عمى مصادر أحادية لمثروة وا 

أناس معينين, فقد وضع لذلك أنظمة سعى إلى تعدديتيا, وعدم حصرىا عند 
وتعميمات أصدرىا لوالتِو وعمالِو؛ كي يتمتع الناس بالحياة الكريمة وىم ينعمون 

 القتصادية.باالستقرار والرفاىية ا

االىتمام بالقطاعات  عن طريقوقد كانت انطبلقتُو األولى في ىذا المجال 
ع الوالة إلى جم ىاالقتصادية الميمة وىي: الزراعة والصناعة والتجارة, وأن ال يسع

دامتيا؛ لتكون مددًا تستمد منو الدولة  الخراج من دون العناية بمصادر الثروة وا 
 .(ٖ)ذخيرتيا االقتصادية

ة المشاكل والصعوبات التي ج( من عاممِو معالىذا المورد أراد اإلمام ) وفي
تعارض الفبلحين وتقديم الحمول ليا؛ ألّن فئة الفبلحين ليا أثر مباشر في حياة 
الدولة والمجتمع, فيم مصدر ميم من مصادر التأمين االقتصادي لمدولة وكذلك في 

 .(ٗ)ترسيخ األمن الغذائي لؤلفراد

                                                           
قتصاد في , عمم االٗٗٔ -ٖٗٔعمة دىش فرحان: ينظر: نيج البالغة في ضوء عمم المغة االجتماعي, ن (ٔ)

 .ٗٚٔ -ٜٙٔنيج البالغة, ىاشم حسين ناصر المحّنك: 
 .ٖ٘ ك: ,ٕٗ٘ /ٕنيج البالغة: (ٕ)
 .ٗٗٔينظر: نيج البالغة في ضوء عمم المغة االجتماعي, نعمة دىش فرحان الطائي:  (ٖ)
 .ٖ٘ٔينظر: المصدر نفسو:  (ٗ)
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 )َوْلَيُكْن َنَظُرَك ِفي ِعَماَرِة ااْلْرِض َأْبَمَغ ِمْن َنَظِرَك ِفي اْسِتْجبَلِب :( وقولو )
 ( غاية الدقة في النظرة الحقيقية الستمرارية التواصل في توظيفاْلَخَراجِ 

االستتراتيجيات االقتصادية التي تكمن في قوة اقتصاد الدولة, التي تسيم في رفع 
فذلك ال يكون إاّل في )ِعِمارة  ,مع الرفاىية االجتماعيةمستوى وارداتيا بالتوازي 

 .(ٕ), ومعنى الِعِمارة ىو ما يعّمر بِو المكان(ٔ)األرض(

والعبلمة االجتماعية االقتصادية تبمورت في ىذا المقطع من النص, وىذا 
األرض وصيانتيا أكثر  بإصبلحالمقطع بمجممِو شّكل دااًل, مدلولو: االىتمام الواسع 

عمى عمارة األرض وىذا  باألساسمع الضرائب؛ ألن جمع الضرائب يعتمد من ج
 يشكل في حقيقتِو معادلة مفادىا: 

 ناتج )ضريبة(.       االىتمام باألرض         عطاء واسع 

إذ نفيم من ىذِه المعادلة طبيعة الركن الثالث لمعبلمة وىو )الموضوع( في 
 من ثم  فاألرض ال تعطي ناتجًا من دون االىتمام بيا وصيانتيا و  حقيقتِو الخارجية,

االنتاج, فالدال التركيبي حقق معنًى واسعًا  فإن الضرائب ال تتحقق من دون حصول
 .(ٖ)ومنسجمًا ألقى بضبللِو عمى التوازن الذي توافق عميو النص

موضوع( وبالتواشج الحاصل بين أركان العبلمة الثبلث )الدال والمدلول وال
لنا عبلمة اجتماعية اقتصادية من حيث الفحوى العام لمنص, وداللة ىذِه  تشّكمت

سيم في زيادة اإلنتاج وىذا األمر يساعد عمى بلمة )إّن صبلح األرض وصيانتيا تُ الع
جمع الضرائب التي ُتشّكل موردًا اقتصاديًا يسيم في تقوية الدولة وعدم االتكال عمى 
الخراج فقط(, وىذِه الداللة لم تقتصر عمى الزمن نفسو بّيد أنيا اتسمت بالديمومة 

إذ نمحظ ىذا األمر ,ميو واالستمراية؛ ألن اإلمام جعل العبلقة بين أركان العبلمة تبلز 

                                                           
 .ٜٕٙ -ٕٛٙينظر: عمم االجتماع في نيجج البالغة, ىاشم حسين ناصر المحّنك:  (ٔ)
 )باب الراء فصل العين الميممة(. ٗٓٙ/ ٗينظر: لسان العرب, ابن منظور:  (ٕ)
 .ٚٗ -ٙٗم: ٕٚٓٓ, مايو: ٙٔ, مج ٔٙينظر: عتبات النص, باسمة درمش, مجمة عالمات, ج (ٖ)
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)ومن طمب الخراج بغير عمارة أىمك العباد ...(  :فاعمية السياق المتمثل بقولوِ  َعْبرَ 
 .(ٔ)فالسياق بنسقِو العام ىو الذي يحدد االستمرارية من عدميا

َما ))(:عية اقتصادية قولو )وما جاء في ِحكمو القصار من عبلمات اجتما
 .(ٕ)مرٌؤ اْقَتَصَد((أ َعالَ 

( في ىذا المورد من ىذِه الِحكمة التي تزخر من الواضح إّن اإلمام )
, أي بمعنى االقتصاد ىو عبلج الفقر والعوز ( أنّ بالتنظيم االقتصادي, قد بّين )

إذإنمازت ىذِه , اإلنسان ال يفتقر إذا كان إنفاقُو بقدر الحاجة وعدم اإلسراف نّ أ
 المقتصد مرءاألبعاد االجتماعية واالقتصادية, فال زيادة عمىالحكمة بثيمة أخبلقية 

ن االقتصاد سعادة, وىنا نفيم أحقق لو السالذي يكون لو برنامج اقتصادي تت
 .(ٖ)واإلّدخار يكون ضمن السقف الثقافي لممِنفق

وتتراءى لنا العبلمة االجتماعية االقتصادية في ىذا النص عن طريق الفيم 
. إذ انبثقت العبلمة من كممة (ٗ)الذي تجسد في الدال المفردالداللي الشمولي لممدلول 

)اقتصد( بمدلوليا االجتماعي؛ ألّن ))الكممة تتحول إلى عبلمة عندما تنيط بيا المغة 
ن ىذا الدو   .(٘)ىو الذي يجعميا تمتاز بالتمثيل والحضور(( ردورًا اجتماعيًا. وا 

خارجي شّكل لنا عبلمة اجتماع الدال مع المدلول وتمثميما في الواقع الف
تماعية اقتصادية داللتيا )االعتدال والتنظيم في االنفاق وعدم التبذير( وىذِه الداللة جا

 منحت النص الديمومة واالستمرارية لدى المتمقي.

                                                           
 .ٚٔٔ -ٙٔٔ: الصمعي, ترجمة : د أحمد ينظر: العالمة تحميل المفيوم وتاريخو, ُأمبرتو إيكو (ٔ)
 .ٖٙٔ, ح: ٖٖٛ/ ٕنيج البالغة:  (ٕ)
سعيد  :ترجمة ,ينظر: سيميائيات األىواء من حاالت األشياء إلى حاالت النفس, غريماس, جاك فونتيني (ٖ)

 .ٕٚٔ -ٔٚٔ: بنَكراد
 .ٖٔ -ٕٔ: ترجمة: د. جمال حضري ,ينظر: سيميائية المغة, جوزيف كورتيس (ٗ)
, مايو: ٙٔ , مجٔٙمن الكممة إلى العالمة نحو دراسة نصوصية, منذر عياشي, مجمة عالمات, ج (٘)

ٕٓٓٚ :ٔٓٛ. 
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 األول: العالمة الكيفية مطمب ال

نوعية بوصفيا ند بيرس عف طريؽ خاصيتيا تتحدد العالمة الكيفية ع
، وعالقتيا بمجسداتيا ىي عالقة محاكاة لنوعية (1)و إحساس عاـأ

)مجرد ظاىرة او كيفية بحتة مثؿ )فيي  (2)خالصة ال تمتمؾ ىوية محددة
 .(3)((األلواف والصفات الحسية

...  ، ولوف لباس وقماشو: نبرة الصوتيتعمؽ بنوعيتيا مثؿواألمر 
)الصوت ). ومف األمثمة عمى العالمة الكيفية كثيرة ومتنوعة مثال (4)الخ

الذي يمزؽ الظالـ وال استطيع تحديد مصدره وال سببو يشتغؿ كعالمة 
في ذاتو مفصواًل عما يجسده يشتغؿ كعالمة  الموف نوعية،وىذا
الصوت في عامتو عالمة  ف  إ: وتأسيسًا عمى ذلؾ نقوؿ, (5)((نوعية....
، صبح عالمة مفردةمثاًل في الموسيقى أو المزمار أ دَ ما إذا تجس  كيفية أ

ؿ بصورتو العامة ىو عالمة كيفية وكذلؾ الموف األخضر عمى سبيؿ المثا
ذلؾ ))وليذا فإف  د في شيء معيف يصبح عالمة مفردة،ما إذا تجسأ

شكؿ يذ عمينا وال نستطيع تحديد مصدره اإلحساس الغامض الذي يستحو 
فكؿ قواـ مادي لمعالمة ىو  إذف .(6)((في عرؼ بيرس عالمة نوعية

...  ومف ىذا القبيؿ الصفات الحسية كاالنغاـ واأللواف والروائح ،كيفية
 .(7)الخ

                                                           
 .ٓٔٔيات والتأويل, سعيد بنكراد: ئسيمياالينظر:  (ٔ)
 .ٚٓٔحمد يوسف: أينظر: السيميائيات الواصفة,  (ٕ)
 .ٜٔمممكة النص, د. محمد سالم سعد اهلل:  (ٖ)
 .ٜٛ: الصمعيأحمد  ., ترجمة : دمبرتو إيكوأ  العالمة تحميل المفيوم وتاريخو, ينظر:  (ٗ)
 .ٔٔٔ –ٓٔٔالسيميائيات والتأويل, سعيد بنكراد:  (٘)
 .ٔٔٔالمصدر نفسو: ( ٙ)
يوسف  , اتجاىات الشعرية الحديثة األصول والمقوالت,٘٘ينظر: تيارات في السيمياء, د. عادل فاخوري:  (ٚ)

 .ٙٙٔ اسكندر:
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عميو  ولوـ القصار قكَ ومف مصاديؽ العالمة الكيفية في الرسائؿ والحِ 
َفِإْن َعاد وا ِإَلى ِظلِّ جاء فيو )) *مراء جيشولو إلى بعض أ السالـ في كتاب

ْن َتَواَفتِ  , َواِ  ااْلم ور  ِباْلَقْوِم ِإَلى الشَِّقاِق َواْلِعْصَياِن َفاْنَيْد  الطَّاَعِة َفَذاَك الَِّذي ن ِحبُّ
 .(1)((ِبَمْن َأطاَعَك ِإَلى َمْن َعَصاكَ 

وفؽ تخطيط عمى مستوى  عمى ( توازف مدروسماـ )في كتاب اإل
 يةشىؤالء يمثموف حركة قر  الجمؿ؛ ألف  منظور في التعامؿ مع أصحاب 

 ؛(2)ى بتأييد مف المنافقيف في البصرةظمياجريف وتحخطيرة بزعامة كبار ال
في التعامؿ مع ىؤالء  الكتاب إلى توعية عاممواـ في ىذا ماإل دَ مِ لذا عَ 

بتوازف وحذر بمقتضى توحيد الجيود والخروج مف المأزؽ الذي مف شأنو 
تشتيت الوحدة اإلسالمية، وفي الوقت نفسو جعؿ مف رجوعيـ إلى صؼ 

يـ فجعؿ مف الطاعة أساسًا المسمميف والكؼ عف الفتنة شرطًا لرضاه عن
 لذلؾ. 

ـ  سياؽ النص ولـ تتخصص حيثياتيا، و فالطاعة لـ تحدد في   مف ث
ي تشمؿ: اإلنصياع فضت إلى تشكيؿ عالمة نوعية غير مجسدة فييا أفإن  

مسالمة مع المسمميف العيش بالنصياع إلى نظاـ الدولة، و ، واإللألوامر
ـ  جرا.   وىم

ال يمكف تحديده في قولو )ظؿ الطاعة(  وىذا المعنى الفضفاض الذي
تدخؿ خارجي،  َعبرَ ه مسؿ الكيفيات التي ال يمكف تفسير تولد عف طريؽ تس

ـ  ج إال عف طريؽ دينامية جوىرية، و نتَ يُ  فْ وال يمكف أ  ف  أنفيـ مف  مف ث

                                                           
الجمل, ينظر: ( في البصرة بعد انتياء معركة مام )اإلىذا الكتاب موجو إلى عثمان بن حنيف والي *

 .ٖٖٗ/ ٖ, الشيرازي: توضيح لنيج البالغة
 .ٗ , ك:ٕٖٔ /ٕنيج البالغة:  (ٔ)
 .ٜٚٔ –ٛٚٔة اإلسالمية, إبراىيم بيضون: ينظر: الحجاز والدول (ٕ)
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إلى  تفضي ما داخؿ السياؽ الكالمي وعدـ تحديدىا ةٍ كؿ تكييؼ لمفظ
 .(1)تعدد المعنى وىذا ما تتضمنو العالمة الكيفية

( قولو ماـ )ـ اإلكَ )النوعية( في حِ مات الكيفية ومف جنس العال
 .(2)((َواَل التََّوسُّل   َوالّتَقمُّل   َواَلالدَِّنيَّة   اْلَمِنيَّة  ))

( إشارة توعوية ثقافية مفادىا كرامة اإلنساف ماـ )ُتمثؿ حكمة اإل
عماؿ الموت خير مف ارتكاب األ ف  إ))ونزاىتو، والمراد مف قولو ىنا ىو 

كتفاء بالقميؿ اؽ وما اشبو "والتقمؿ وال التوسؿ، أي اإلوالنفالدنيئة كالتذلؿ 
 .(3)((خير مف التوسؿ إلى الناس إلشباع الرغبات

نساف وجعمو أسمى مف دنائتِو، وقد ذكر ( فضؿ موت اإل) فاإلماـ
 , (4)معنى )الدنيء( ىو الحقير وأقرب ما يكوف إلى المؤـ ىؿ المغة أف  أ
ماـ ذكر الدناءة بصورة عامة ولـ يحددىا بنطاؽ معيف، اإل أف   يدَ بَ 

 التذلؿ؟ أو الكذب... إلخ.  ـىي النفاؽ؟ أأوالباحث يتساءؿ:

تشمؿ كؿ الصفات الرذيمة، وىذا الدناءة صفة مطمقة  ف  إ :نقوؿ
، فيي لنا عالمة نوعيةطالؽ الذي لـ يتجسد في صورة معينة شكؿ اإل

 تطمؽ عمى كؿ الصفات التي اشرنا إلييا سابقا. فْ باإلمكاف أ

 5((َمْن َصاَرَع اْلَحقَّ َصَرَعو  ))(:ومف حكمِو ايضًا قاؿ )

قوة الحؽ التي ال تجابييا أي قوى  عف (ماـ )لنا كالـ اإل يكشؼ
)مف تصدى لمعاندة الحؽ... )أخرى ميما بمغت عظمتيا ومعنى ذلؾ 

                                                           
 .ٚٔٔ –ٙٔٔ: سعيد بنَكراد :ترجمة ,, جاك فونتينيغريماس ينظر: سيميائيات االىواء, (ٔ)
 .ٗٓٗ , حٜٖٚ /ٕنيج البالغة:  (ٕ)
 .ٖٓٗ /ٗتوضيح نيج البالغة, الشيرازي:  (ٖ)
 باب الدال والنون و )وايء( معيا. ٘ٚ/ ٛينظر: العين, الفراىيدي:  (ٗ)
 .414,ح:2/393نهج البالغة : 5
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عامة وىذا المعنى يشكؿ نظامًا عامًا لدى  (1)((مستخفًا بو وبأىمِو فقد ىمؾ
( اإلماـ )قيده لـ ي مطمؽالحؽ لفظ  ف  الناس، وثمة أمر آخر مفاده أ

تبمورت عف طريؽ االستعارة، فيي تحدث  طالؽوسمة اإل، بنطاؽ معيف
في النص انزالقات في التصور نحو آفاؽ جديدة محممة بدالالت كثيرة 

ماـ يقصد بالحؽ كاف اإلأ، عمى تساؤؿ بنالؾ يقؼ ولعّؿ ذ (2)لدى المتمقي
... إلخ ؟مجابية الظالـالمظموـ؟ أو الصدؽ؟ أو  نصرة اإليماف باهلل؟ أـ

واسعة كممة  فيي ،مثؿ عالمة كيفيةي مف لفظ الحؽ فاالطالؽ ىنا جعؿ
عمى كؿ فعؿ خير، وىذا التحرر لمعنى المفظة  يصح إنطباقيا المعنى

 جعميا عالمة نوعية غير مقيدة بقيد معيف.

 الثاني: العالمة العينية  مطمبال

تتحقؽ  فْ أ، وال يمكف فعميًا فيشكؿ عالمة يتجسد ذيوىي الشيء ال
ىذه  عبررديًا يحصؿ في الخارج و . وتكوف شيئًا ف(3)إال عبر نوعيتيا

 المولديفويعد السياؽ الزماني والمكاني ،)المفردة(  تسميةيمة اكتسبت ثال
عمى الحائط بطريقة معينة تشتغؿ  ، فالموحة المعمقة(4)لمعالمة المفردة

ماـ أطالؽ( لزوجتِو  نتِ أفردة، والزوج الذي ينطؽ بعبارة )عالمة مبوصفيا
عالمة مفردة؛ ألنيا محددة بسياؽ زماني ومكاني، وغياب المحكمة تشتغؿ 

ينية الفردية ويدخميا ضمف نطاؽ ععنيا السمة ال ُيفِرغ الشرطيفىذيف 
 .(5)النوعية

                                                           
 .ٕٖٖ /ٗالبالغة, محمد جواد مغنية:  في ظالل نيج (ٔ)
 .ٖٕ٘: , ترجمة: أحمد الصمعيينظر: السيميائية وفمسفة المغة, أ مبرتو إيكو (ٕ)
ل إلى السيموطيقا مقاالت , ترجمة: فلاير جبوري غزول, ضمن كتاب )مدخينظر: تصنيف العالمات, بيرس (ٖ)

 .ٔٗٔ: سيزا قاسم, نصر حامد أبو زيد: مترجمة(, بإشراف
 .ٖٔٔينظر: السيميائيات والتأويل, سعيد بنكراد:  (ٗ)
 .ٗٔٔ: المصدر نفسوينظر:  (٘)
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و حدث يتمتع بوجود حقيقي ))شيء أمبرتو إيكو بأنيا وبيذا يصفيا أُ 
 ( 1) ((ويشتغؿ كعالمة

د أو ياطالؽ وتقي ، ىي عالقةالقة بينيا وبيف العالمة الكيفيةوالع
عمى سبيؿ ،( 2)عامة والثانية خاصة أُلولىفاعموـ وخصوص  عالقة

ة عينية ميما تعددت المثاؿ كممة مشخصة في سطر كتاب ىي عالم
و إشارة ضوئية ىي في موقعيا تشكؿ عالمة عينية ميما نسخ الكتاب، أ

  .(3)تعددت واختمفت ىذه اإلشارات في شارع ما

التي تتجسد داخؿ  ىي ةالعالم ىذه ف  إ :يمكف القوؿ وبعدما تقدـ
 ة. ددواقعة خاصة ومح

في كتاب إلى  و( قولماـ )ف نماذج ىذه العالمة في رسائؿ اإلوم
ِبااْلَماَنِة, َوَرَتَع  َوَمِن اْسَتَيانَ )) :الصدقة جاء فيو عفبعض عمالو وقد بعثو 

ِبَنْفِسِو ِفي الدُّْنَيا اْلِخْزَي, َوى َو ِفي ِفي اْلِخَياَنِة, َوَلْم ي َنزَِّه َنْفَسو  َوِديَنو  َعْنَيا, َفَقْد َأَحلَّ 
نَّ َأْعَظَم اْلِخَياَنِة ِخَياَنة  ااْلمَِّة, َوَأْفَظَع اْلِغشِّ ِغشُّ ااْلِئمَِّة, .ااْلِخَرِة َأَذلُّ َوَأْخَزى َواِ 

 .(4)((َوالسَّاَلم

الخيانة كز عمى و ير ن  ( سيجد أماـ )كالـ اإلإف المتأمؿ في 
الوالي الذي يتولى الميمة اإلدارية لمدولة،  وأداء حقيا مف عنياواالبتعاد 

ف فؽ ثقافي بعيد عفي بناء مجتمع حضاري يتطمع إلى أ ومدى ميمتو
ولى تيف عند مف يتالخصم ىاتيف عمى () أك د)الخيانة والغش(، إذ 

 المسؤولية وحذر مف عواقبيما.

                                                           
 .ٜٛ: الصمعي: د أحمد , ترجمةالعالمة تحميل المفيوم وتاريخو, أ مبرتو إيكو (ٔ)
 .ٖٔٔ, سعيد بنكراد: ينظر: السيميائيات والتأويل (ٕ)
دولي الخامس ) السيمياء والنص األطرش, الممتقى الينظر: العالقة بين المسانيات والسيمياء, د. يوسف  (ٖ)

 .ٓٔ :مٕٛٓٓدبي( الجزائر األ
 .ٕٙ, ك: ٙٙٔ /ٕنيج البالغة:  (ٗ)
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لما بيف العمؿ  ؛االستنتاج في الوقت نفسوإلى الوقاية و  ُيشيرفيو 
ب النجاح ألي عمؿ مف تَ كْ واألمانة مف ارتباط استراتيجي مستمر، فال يُ 

لما لو مف تأثير ممموس عمى االستقرار االقتصادي  ؛مانةدوف أ
واالجتماعي لمرعية، فالمسؤولية والمترتبات عمى األمانة ال تقؼ في 

تتعداه  ، بؿنطاؽ زماني ومكاني وموقفي دنيوي التشريعات اإلسالمية عمى
 .خرويالمسؤولية إلى الحساب األ

أنواع وينقسماف عمى  ،إذف فالخيانة والغش لكٍؿ منيما مفيوـ واسع
 ةلعظم( ماـ )متعددة بحسب طبيعة الموقؼ أو الحادثة، أما تقييد اإل

متمقي عالمة مفردة، لما تشكؿ لدى ال فيي مةالخيانة وربطيا بخيانة األ
لغش فيمايخص امر لحاؽ الضرر بو، وكذلؾ األا  مجتمع و فساد الفييا مف إ

ـ لنا عالمة يضًا يرسأوىذا التقييد  ،ئمةغش األفضعو ىو ماـ أجعؿ اإلإذ 
يفضي إلى تحطيـ الدولة  و،، لما في الغش مف تظميؿ القادة مفردة

سقاطيا، فالذي ساعد عمى إبراز العالمة المفردة في النص ىو التتابع  وا 
فضع الغش ىو غش أمة و )أعظـ الخيانة خيانة األ :الزمني المتمثؿ بقولو

نفرادىا بيذيف ا  العالمة و  إذ جعؿ مف المتمقي يستشعر بعينيةاألئمة( 
 .(1)الموقفيف

قمده مصر  بي بكر حيفأإلى محمد بف ( ومما جاء في عيٍد لو )
َأَخاف  َعَمْيك ْم ك لَّ َمَناِفِق اْلَجَناِن, َعاِلِم المَِّساِن, َيق ول  َما َتْعِرف وَن,َوَيْفَعل  )....)قاؿ:

ونَ   .(2)((.َما ت ْنِكر 

والتي طالما حذرنا منيا ،يمة ( بتحذيرات ماـ عمي )مُيتحفنا اإل
رسوؿ اهلل )ص(، إذ مف شأنيا العمؿ عمى ترصيف الصؼ اإلسالمي 
والتسمح بالقدرات العممية التي تجيض المشروع اإلعالمي لممنافقيف. 

                                                           
 .ٖٜٔ –ٕٜٔ: , ترجمة : طالل وىبة, دانيال تشانِدلرينظر: أسس السيميائية (ٔ)
 .ٕٚ, ك: ٓٚٔ/ ٕنيج البالغة:  (ٕ)
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األفعاؿ يماف و ، وُيظير اإل)الذي يسر الكفر والظالؿ)فالمنافؽ ىو 
ا تعرفوف م ، يقوؿ بمسانوِ فصاحةو  ويكوف مع ذلؾ ذا لسفٌ  صالحةال

ىذه صفة  ف  ؛ وذلؾ مف أسرًا ما تنكرونو لو اطمعتـ عميو ، ويفعؿصوابو
نساف إنما يحكـ بالظاىر فيقمده الناس، اإل ، ألف  تسكف نفوس الناس إليو
 .(1)((فيظميـ ويوقعيـ بالمفاسد

ماـ اإل ف  أيدَ فالنفاؽ ظاىرة عامة في كؿ زماف وفي كؿ المجتمعات، بَ 
نافؽ الجناف عالـ المساف( ألنيـ )م:ص صفات ىؤالء المنافقيف بقولو شخ  

ما منافؽ ، أ(2)، فالجناف ىو السركثر خطرًا عمى اإلسالـ والمسمميفأ
 ( بيذاماـ )لنفاؽ والكفر في قمبو ، فأراد اإلالجناف فيو الذي يضمر ا

 .(3)صحابوالوصؼ معاوية وأ

اقتراف عبارة )الجناف  تشكمت في النص مفإذف مة المفردة فالعال
 فْ فؽ يظير خالؼ ما يكتـ، فما بالؾ إ، فالمنا(عالـ المساف مع لفظ منافؽ

، فيكوف ذلؾ  ياينافقَ  فْ يدور في تمؾ المجموعة التي يريد أعمـ ما كاف يَ 
تحذير  ؛ ليذا كافتفاصيمياو سرار األ وقعًا مف المنافؽ الذي ال يعرؼ شدُ أ

وىذه الصفات  يتسـ بيذه الصفات تحديداً ؽ الذي ( مف المنافماـ )اإل
ضى إلى فأىذا التحديد ىي التي مّثمت العالمة الفردية العينيية؛ ألف  

 .في النص المحالة تشكيؿ عالمة مفردة

َمنْن َصنَبَر َصنْبَر ))(:ومما جاء في حكمػِو مػف عالمػات مفػردة قولػو )
الَّ َسالَ   .(ٗ) ((س م وَّ ااْلْغَمارِ  ااْلْحَراِر, َواِ 

                                                           
 .ٔٚٔ/ ٘ٔنيج البالغة, ابن أبي الحديد: شرح  (ٔ)
 .ٓٗٗ /ٖينظر: المخصص, ابن سيدة:  (ٕ)
 .ٖٕ /ٗ, توضيح نيج البالغة, الشيرازي:  ٖٔٗ/ ٗينظر: شرح نيج البالغة, البحراني:  (ٖ)
 .ٕٔٗ , حٓٓٗ/ ٕنيج البالغة:  (ٗ)
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رشادية والتربوية التي ( في حكمو اإلماـ )كثيرًا ما يعتمد اإل
عمى األساليب العقمية التي تحقؽ إلى توعية الناس،  عف طريقيايسعى 

ر مواقفو ىدافًا واضحة في نقؿ المتمقي مف حاؿ إلى حاؿ عبر تغي  أ
مو مفتاح التقدـ النفسي وسموكياتو، وفي ىذا الميداف أشار إلى الصبر وجع

ة ألف الصبر مف مدركات العقؿ اإلنساني، وىو نتيجة لعممي ؛والمعنوي
، وليس اليالؾ وأماحدىما، فأما النجاة أالموازنة بيف ضربيف ال مفر مف 

لديف بدوره ، واخؼ وطأة وأقؿ ضرراً أيختار ما ىو  العاقؿَ  أف  في مف شؾ 
 .(1)ختيارهايقر العقؿ عمى حكمو و 

ماـ المصائب؛ لذلؾ قرنو اإلو الشدائدلصبر ىو ثبات النفس في وا
( )يضًا )ىو ترؾ الشكوى أ. ومف شأنو (2)، وىـ خيار الناسباألحرار

 .(3)لـ البموى لغير اهلل....(أمف 

 مر محمود والصبر عميوأالشكوى هلل  إف  : وتأسيسًا عمى ذلؾ نقوؿ
متعددة، نواعًا أ، ويقتضي مفيوـ الصبر ما لغير اهلل فيي مذلةأ، رحمة

ـ الغيض، والمشقة، والصبر عمى ظ، وكمنيا: الصبر عمى المكاره
 محرمات...الخ.ال

رار حماـ باألقابمية عمى الصبر؛ لذلؾ قيده اإل وليس كؿ إنساف لو
، ىذا التقييد شكؿ لنا عالمة مفردةيماف( و )الذيف ليـ درجة عالية مف اإل

قولو وىذه العالمة أسيمت في انتاج عالمة عينية أخرى تجسدت في 
الّ  ، وكما (4)سال سمو االغمار( والذي أدى إلى ىذا التشكيؿ ىو التقابؿ )وا 
 ىو: 

                                                           
 .ٛٚ/ ٙٔينظر: في ظالل نيج البالغة, محمد جواد مغنية:  (ٔ)
 والراء(.)باب الصاد  ٕٗ/ ٖ, الفراىيدي: ينظر: العين (ٕ)
 .ٖٔٔكتاب التعريفات, الجرجاني:  (ٖ)
 .ٖٙٔ  –ٔٙٔ: , ترجمة : طالل وىبةينظر: أسس السيميائية, دانيال تشاندِلر (ٗ)
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 سمو االغمار× حرار صبر األ

. أي انيـ يعيشوف في (1)واالغمار ىـ الجيالء الذيف لـ يجربوا األمور
يجة ماـ جعؿ ىذه النت، فكأنما اإلاالستقرارراحة وقتية يمييا اليـ وعدـ 

 بالصبر.لمف ال يتحمى 

 إنَّ )) :قولو أيضاً  () جنس العالمة المفردة في نص اإلماـومف 
ماـ . ُيخبرنا اإل(2)((العمل األمل السيءَ  الطويلَ  ض  بغ  يَ  و  سبحانَ  اهللَ 
(بالصفات ) عمى نوازع  تسيطرَ  فْ أوالتي مف شأنيا  ،التي تبغض اهلل

كاف ىدؼ ىنا ذلؾ عمى الوضع االجتماعي لمفرد، ومف  ظيرالنفس في
الخصمتيف وىما نساف باإلبتعاد عف ىاتيف ( في توجيو اإلماـ عمي )اإل

نساف في مؿ اإلأيء العمؿ( فالمراد مف األولى ىي السمؿ و )الطويؿ األ
نساف عمى اقتراؼ تشجع اإل البقاء في الدنيا ونسياف اآلخرة وىذه الخصمة

 .( 3) اآلثاـ

، وىذا المفظ نوعية )مطمؽ( مما يشكؿ لنا عالمة فالطويؿ ىو لفظ
طويؿ وكؿ شيء زاد عف حده نساف الطويؿ والطريؽ اليطمؽ عمى اإل

مؿ مفردة فاألمؿ( شكؿ لنا عالمة )األ( بػماـ )، ولما قيده اإلالطبيعي
، عيش وال يفكر باآلخرةي فْ أمؿ ىو الذي يريد ، وطويؿ األىو التمني
قولو )سيء العمؿ( أيضًا تشكؿ لدى المتمقي عالمة  فيمر وكذلؾ األ
ستدعي الشرؾ ؛ ألف األولى تتعالى يبغضيما اهلل افالصفت افمفردة، وىات

الصفة التي تحققت في النص  إف   وىنا يمكف القوؿ ؛والثانية تفسد األرض
  .(4)ىي التي منحت نوعية العالمة وفرديتيا أي )تحققيا(

                                                           
 )باب الراء والغين والميم(. ٖٔٗ /ٔينظر: جميرة الغة, ابن فارس:  (ٔ)
 /ٕنيج البالغة : (ٕ)
 .ٛ٘ٔ/ ٔينظر: توضيح نيج البالغة, الشيرازي:  (ٖ)
 .ٖ٘: عبد الرحمن بوعمي ترجمة: ,ينظر: السيميائيات )نظرية العالمات(, جيرار دولو دال (ٗ)
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 ولوـ القصار قكَ )المفردة( في الحِ ية ومف العالمات العين
():((التوحيد حياة النفس))(1). 

( إضاءة لما جاء في القرآف الكريـ والسنة ماـ )قواؿ اإلأمثؿ تُ 
، فكثيرًا ما عمؿ عمى مشروعاً تنمويًا لمنفس اإلنسانيةالنبوية ، فيي تمثؿ 

دامتيا عف طريؽ رفدىا بما تصبو إليو م ف صقؿ النفس البشرية وا 
نزالؽ في الشبيات، ففي ىذا المقاـ مغذيات معنوية تقييا مف خطر اإل

وصفو بأنو غذاء لمنفس فيو  إذجعؿ ارتكاز الحياة البشرية عمى التوحيد، 
.. واالعتقاد بيذا األصؿ ىو عمى رأس جميع . يماف باهلل ووحدانيتو))اإل

 .(2)االعتقادات التي ليا صمة بالديف((

ألف  ؛عؿ مف التوحيد إحياء لمنفسماـ جَ اإل ف  أويظير في النص 
التوحيد يحمي النفس مف انحرافاتيا، فالتجاور الحاصؿ بيف المفردتيف في 

ة بمجمميا األف الحي ؛قي عالمة مفردةقولو )حياة النفس( شكؿ لدى المتم
، وحياة نساف، وحياة الطبيعةالمة نوعية فيي تشمؿ عيش اإلتشكؿ ع
( بالنفس أصبحت ماـ )قيدىا اإل حينما لكف... إلخ، و  الكائنات

 عالمة مفردة.

في النص  والمفردة عيةيستطيع التمييز بيف العالمة النو  إذاً  فالمتمقي
ولى محددة ، فاإلامني والمكاني بينياالزم ديدالواحد عف طريؽ التح

  .(3)شرنا إليو سابقاأ، وىذا ما واألخرى غير محددة

فإف كؿ عالمة مفردة تفقد نوعيتيا ما لـ تجسد في سياؽ  وبيذا
 محدد.
 

                                                           
 ٖٕ ح / :ٕنيج البالغة (ٔ)
 .ٖٔالتوحيد, مرتضى مطيري:  (ٕ)
 .ٗٔٔ –ٖٔٔيات والتأويل , سعيد بنكراد: ينظر: السيميائ (ٖ)
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 الثالث: العالمة القانونية  مطمبال

)ممثؿ يتكوف مف قانوف، عمى سبيؿ المثاؿ، )العالمة القانونية  
بوصفو وكؿ ما يشتغؿ  (1)((صوت صفارة الحكـ في مباراة كرة القدـ

 ،(2)تشكؿ عالمة معياريةو قاعدة يعترؼ بيا الجميع بشكؿ عاـ، أ قانوناً 
ة ىي نساف، وكؿ عالمة عرفي)القانوف ىو في األصؿ نتاج اإل)وىذا 

 .(3)((عالمة معيارية ]وليس العكس[

 ،فعمى سبيؿ المثاؿ كممة )بيت( ىي كممة متعارؼ عمييا عند الجميع
( 4)و كتابتياانونية بغض النظر عف تعدد لفظيا أفيي تشكؿ عالمة ق

)ال ترتبط بتحقؽ مخصوص ليا بؿ تبقى ىي ذاتيا في )فالعالمة القانونية 
و القانوف أ ف  إ :ىذا التصور يمكف القوؿ وفي ضوء ،(5)((كؿ تجمياتيا

مثؿ الصميب  ،ىما سند العالمة المعيارية، كالشعارات الدينية القاعدة
الذي يحممو المسيحيوف، فيو عالمة معيارية عمييـ، وكذلؾ الرموز 

 .(6)الرياضية والكيميائية وغيرىا

ذا  ( سنجد العالمات القانونية ماـ عمي )ما نظرنا في رسائؿ اإلوا 
رؤية ربانية منبثقة  ؛ ألنو ينطمؽ مف(كؿ واسع في كالمو )مبثوثة بش

( إلى ومف ذلؾ ما جاء في كتاب لو )،حكاـ إليية أمف قوانيف و 
يََّةَأْصَمب  ع ودًا, ...))نصاري جاء فيو ف بف حنيؼ األعثما نَّ الشََّجَرَة اْلَبرِّ َأاَل َواِ 

                                                           
 .ٖٛ: , ترجمة: جمال الجزيريعمم العالمات, بول كوبمي وليتساجانز (ٔ)
 .٘ٔٔ, سعيد بنكراد: ينظر: السيميائيات والتأويل (ٕ)
 .٘ٔٔينظر: المصدر نفسو:  (ٖ)
 .ٔٔ -ٓٔ)بحث سابق( : ينظر: العالقة بين المسانيات والسيمياء, د. يوسف األطرش (ٗ)
 .٘٘تيارات في السيمياء, د. عادل فاخوري:  (٘)
 .ٜٛ :الصمعي: د أحمد ترجمة المفيوم وتاريخو, أ مبرتو إيكو, ينظر: العالمة تحميل (ٙ)
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م ودًا, َوالنَّاِبَتاِت الِعْذَيَةَأْقَوى َواِئَع اْلَخِضَرَةَأَرقُّ ج  َوق ودًا, َوَأْبَطأ  خ م ودًا, َوَأَنا ِمْن  َواْلرَّ
دِ  اهللِ  َرس ولِ   .(1)((.َكالصنو ِمَن الصِنو, َوالذَِّراِع ِمَن اْلَعض 

يمثؿ الرد عمى األوؿ :طنيف أساسيف( مو ماـ )يتضمف كتاب اإل
الكوفة إلى البصرة في ذـ زىد  عت أصواتيـ مفرتفَ المخالفيف الذيف ا

طبيعة أكمو ال  ف  أكمو، إذ يعتقدوف نوعية أ يـ عمى( واعتراضِ ماـ )اإل
اتجاه و موجب لضعفو وقمة مقاومتو مر الجياد؛ ألن  وحقيقة أتنسجـ 
 . االعداء

ما الموطف الثاني فيو يتمثؿ في تحريض أصحابو وحثيـ عمى الزىد أ
 ًا فيأمر  يؤكدَ  فْ شبة العيش، ففي ىذا الكتاب أراد أوالمواظبة عمى جو 

 مر ذاتيممؤمف ىو ألوالشجاعة حقيقة القوة  ف  أىو ال غاية األىمية أ
 .(2)ال يعتمد عمى األغذية المذيذة نفسي

ير و المعاي( مدعماً بذكر بعض القوانيف أماـ )فكاف رد اإل
ى ؛ إلبطاؿ مزاعـ ىؤالء والحث عمنسافالطبيعية التي تدركيا حواس اإل
التي مف شأنيا تجسد قوة اإلنساف،  يمانيةاليقيف واالعتماد عمى القوة اإل

( أربعة معايير طبيعية الذىني فقد ذكر )جؿ تقريب ىذا المعنى ومف أ
 تجسد قوتو وىي:

أوال: قارف بيف النباتات البرية والحضرية المتمثمة بقولو )الشجرة 
فتكوف  ،في البر الذي ال ماء فيو ( فيي التي تنبتصمب عوداً أ البرية

فيي تحيا عمى  (3)الحضرية، وأقوى عمى مقاومة الحياةصمب عودًا مف أ

                                                           
 .٘ٗ , ك:ٕٕٙ/ ٕنيج البالغة:  (ٔ)
 .ٕٓٔ/ ٕٓفي شرح نيج البالغة, الخوئي:  ينظر: منياج البراعة (ٕ)
 .ٜٕٛ /ٙٔينظر: شرح نيج البالغة, ابن أبي الحديد:  (ٖ)
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ميـ تحيا بالحرث والسماد والماء والتقاألخرى التي  خالؼالطبيعة عمى 
 .(1)والتطعيـ وغيرىا

ف في صعوبة حصوليا عمى مكقوة الشجرة البرية ت إف   وىنا نقوؿ
إذ ال تحصؿ عميو بسيولة، وىذه الصعوبة تجعميا تبحث عف  ؛الماء 

وقوة يولد ثباتيا مر وىذا األ ،داد جذورىا في عمؽ األرضالماء وذلؾ بامت
 ( جعؿ مف النباتات البرية) فاإلماـوبيذا  ؛غصانيارسوخيا وصالبة أ

 معيارًا لكؿ قوة أساسيا التقشؼ.

رؽ أالخضرة  عضعؼ وذلؾ بقولو )الروائترؼ الذي يولد ال: الثانياً 
. إشارة منو إلى (2)ومعنى ذلؾ ىي األشجار النابتة عمى الماء جمودًا(

الذيف يتمتعوف بالترؼ، لكنيـ ضعفاء  (صحابوأو  قرانو )معاويةأخصومو و 
 .(3)عف المقاومة وقمة صبرىـ عمى المنازلة

( جعؿ مف الرفاىية في العيش معيارًا ماـ )اإل ف  ومعنى ذلؾ أ
بناء ـ في و التقشؼ الذي يسيالتعفؼ أ خالؼضعؼ والميف عمى عمى ال

كثيرة في متوافرة و مثمة ىذا المعيار عمييا، وأ فيو معيارٌ  وشد العزيمة القوة
 حياتنا اليومية.

قولو ب: االستمرارية والدواـ عمى الصبر والقوة وتمثؿ ىذا المعيار ثالثاً 
(): بطأ خمودًا( إذ جعؿ مف النباتات أقوى وقودًا و أ)والنباتات البدوية

البدوية معيارًا عمى الدواـ في االحتراؽ لمدة أطوؿ مف غيرىا وأقوى في 
 .توليد الحرارة

ا مف رسوؿ اهلل : معيار األصؿ الواحد المتمثؿ بقولو )وأنرابعاً 
ؿ المغة ىىو األصؿ الواحد وىذا ما أكده أ ، فالصنوكالصنو مف الصنو(

                                                           
 .ٕٔ /ٗ, محمد جواد مغنية: ينظر: في ظالل نيج البالغة (ٔ)
 .ٕٓٔ/ ٕٓينظر: منياج البراعة في شرح نيج البالغة, الخوئي:  (ٕ)
 .ٕٔٔ/ ٘ينظر: شرح نيج البالغة, البحراني:  (ٖ)
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واحد،  ف  صميُ كثر أأنو مف النخؿ: نخمتاف أو ثالث أو ) والص) : إذ قالوا
 .(1)((كؿ واحدة عمى حياليا صنو، وجمعو صنواف

 :و مع الرسوؿ األكـر ( جعؿ مف اشتراكماـ )اإل ف  وبيذا نفيـ أ
صؿ كثر يرجعاف إلى أألكؿ اثنيف أو  صؿ واحد معياراً وانتمائو إلى أ

بطاؿ لحجة عمى ىؤالء و واحد، واليدؼ مف ىذا المعيار ىو إثبات ا ا 
 مزاعميـ.

ي عالمات معيارية ومجموع ىذه المصاديؽ األربعة شكمت لدى المتمق
وزىده والتصاقو بالنبي ( المنبثقة عف إيمانو ماـ )تدؿ عمى قوة اإل

 .:محمد

(: ومف وصاياه العسكرية التي أوصى بيا المقاتميف قاؿ )
َذا ))... ذا اْرتَحْمت ْم َفاْرَتِحم وا َجِميعًا, َواِ  َق, َفِإَذا َنَزْلت ْم َفاْنِزل وا َجِميعًا, َوا  يَّاك ْم َوالتََّفرُّ َواِ 

 .(2).((..وا الرَِّماَح ِكفَّةً غِشيك م  المَّْيل  َفاْجَعم  

( العسكرية مقدمات لمنصر اإلليي فيو كثيرًا ماـ )مثؿ تعاليـ اإلتُ 
، ومف شأنيا توحيد جند بالمستمزمات التي تجمب النصرما يوصي ال

ويرحموا جميعا  يعاً ينزلوا جم فْ ومف ىذا المقاـ أمرىـ أ ،دـ التفرؽالجيد وع
 .جتماع، فيستأصميـجئيـ العدو بغتة عمى غير تعبية وا  لئال يفا؛

مف شأف  ( قصدًا وقائيًا، ألف  ماـ )فكاف القصد مف نيي اإل
التفرؽ ىو معيار نفيـ أف  ، ومف ىذا (3)التفرؽ ىو التبدد والتشتت لمجيد

شكؿ لنا عالمة  قد التفرؽ يكوفلمضعؼ والوحدة معيار لمقوة، وبيذا 
ـ  تحطيمياسيـ في إضعاؼ القوة الفرقة ت معيارية مفادىا إف    .ومف ث

                                                           
 )باب الصاد والنون و أي ء معيا(. ٛ٘ٔ /ٚالعين, الفراىيدي:  (ٔ)
 .ٜٛ/ ٘ٔنيج البالغة, ابن أبي الحديد: ينظر: شرح  (ٕ)
 الدال والميم(.)باب  ٗٔ/ ٛينظر: العين , الفراىيدي:  (ٖ)



 األول*************************العالمة بلحاظ الممثلالمبحث 
 

 - 019 - 

 :() ولػػػػوومػػػػف مصػػػػاديؽ العالمػػػػة القانونيػػػػة فػػػػي الحكػػػػـ القصػػػػار ق
 .(1)((اْلَمْرء  َمْخب وٌء َتْحَت ِلَساِنوِ ))

( في ىذه الحكمة الستار عف لطيفة مف ماـ )اإل ماطَ أ حيث
فيو الجوىر الذي ال ،المطائؼ الربانية التي كرميا لبني آدـ، وىي العقؿ 

لسانًا ناطقًا وقوة لمتكمـ؛  نسافَ اإل زماف وال مكاف، فأعطى اهللُ  حويوي
وكثيرًا ما أشار القرآف إلى ىذه الحقيقة  (2)ليكوف ترجمانًا ليذه الجوىرة

 عَلَّمَهُ الْإِوسَانَ خَلَقَ الْقُرْآنَ عَلَّمَ الرَّحْمَهُ}:كقولو تعالى

 .(3){الْبَيَانَ

الرؤية العموية مف جعؿ المساف معيارًا  انبثقتومف ىذا المنطمؽ 
وية الشخص المتكمـ، وكذلؾ معرفة ميداف ثقافتو وسعتيا، لمعرفة ىُ 

و أديبًا أ ـاآلخر سواء كاف محاميًا أ عفتكمـ فالسامع يستطيع تمييز الم
عف طريؽ لسانو وما ينطؽ بو، وبيذا يعد  و فيمسوفًا ... الخأفقييًا 
مساف ))لفظ المخبوء ماـ استعار لمعيارًا لمتمييز بيف الناس، واإل المساف

 .(4)((داره حتى يتكمـ فيعرؼ كالمخبوءو ال يظير مقن  لو: باعتبار أ

تت المعنى وجعمتو مف األطر بَ ثْ أىنا ىي التي  المكنية فاالستعارة
عمى المعيارية لمتمايز بيف الناس، إذ لـ يمجأ المتكمـ إلى االستعارة إال 

داللة الخفاء والستر التي تضمنتيا  وبيذا فإف   ؛(5)معياريوفؽ تصور 

                                                           
 .ٗٗٔ, ح: ٕٖٗ/ ٕنيج البالغة:  (ٔ)
 .ٕٕٛ/ ٕٔفي شرح نيج البالغة, الخوئي:  ينظر: منياج البراعة (ٕ)
 .ٗ -ٔ, اآليات: سورة الرحمن  (ٖ)
 .ٙٔٙاختيار مصباح السالكين, البحراني:  (ٗ)
ترجمة: د. محمد , , ىنريش بميتنحو نموذج سيميائي لتحميل النصوصينظر: البالغة االسموبية  (٘)

 .ٕٚ: العمري
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لنا عالمة قانونية  تْ نَ كوّ اممو كوتواشجيا مع النص ب( 1)كممة )مخبوء(
 يتكمـ. فْ ىويتو إال بعد أاالنساف لـ تعرؼ  ف  مفادىا أ

ْمَوٌة َأْو م رَّةٌ )):ولوق (ومف حكمو )    .(2)((.ِلك لِّ اْمِرىء َعاِقَبٌة ح 

، وىذا في ىذا المقاـ العمومية واإلطالؽ( ماـ )يمثؿ خطاب اإل
ماـ إلى معيار الزمف، لما يمتمكو اإل طالؽ ىو مصداؽ معياري استنداإل

عمى ( ماـ )، إذ نبو اإلقرآنيةتخمص مف رؤية مف رصيد معرفي مس
تكوف  فْ اآلخرة، وىي إما أ ـعاقبة سواء كانت في الدنيا أ لكؿ امرئٍ  أف  

ما مرة، مف ىنا حموة  معاقبة الحموة ويبتعد ل واحديسعى كؿ  فْ أ مف البد  وا 
 عف األخرى.

والمراد بالعاقبة ىنا ىي ))اآلخرة، وىي سعادة وحالوة لممتقيف، وشقاء 
 فْ ية )عاقبة( فإما أنساف نيالكؿ إ ف  فمف المؤكد أ (3)((لمغاويفومرارة 

ماتكوف سعيدة  وىذا التحصيؿ الحتمي شكؿ  ؛سيئة في كافة المياديف وا 
لنا عالمة قانونية تمظيرت لدى المتمقي عف طريؽ التضاد الذي وظفو 

مرة( شكؿ بعدًا  –لبياف ماىية المعنى، وىذا التضاد )حموة  ،(ماـ )اإل
 ال، فالعاقبة أمر معنوي ذوقيسيميائيًا آخر باالعتماد عمى االنزياح ال

حاسة الذوؽ إلى سندىا اإلماـ أ ف  أيدَ يمكف تذوقيا كما ىو في الواقع، بَ 
يسعى  أي انزياح ليذه الحاسة يعد لعبًا لغوياً  ؛ ألف  لمبت في تثبيت المعنى

وىذه الحقيقة شكمت معيارًا  (4) مر حقيقيالمتكمـ إلثبات أ وعف طريق
 .دوف استثناء قط إلى قانوف عاـ يمتثؿ لو الجميع فضىأ

                                                           
 , فصل الخاء المعجمة )مادة خبأ(.ٕٙ /ٔينظر: لسان العرب, ابن منظور:  (ٔ)
 .ٚٗٔ ح: ,ٖ٘ٗ /ٕنيج البالغة:  (ٕ)
 .ٕٖٓ/ ٗفي ظالل نيج البالغة, محمد جواد مغنية:  (ٖ)
ب والعموم اإلنسانية الحواس في فوضى الحواس, أ. بايزيد فاطمة الزىراء, كمية اآلدا ينظر: سيميائية (ٗ)

عمال الممتقى الدولي الخامس )السيمياء والنص االدبي( الجزائر. أ, جامعة بسكرة, ضمن واالجتماعية
 .ٛ م :ٕٛٓٓ
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َثَمَرة  ))(:) المة المعيارية في حكـ اإلماـ قولوالع ومف تمثالت
 .(1)((التَّْفِريِط النََّداَمة , َوَثَمَرة  اْلَحْزِم السَّاَلَمة  

يقاظ إالذي مف شأنو و  ( بإخبار إرشاديماـ )يث اإليتسـ حد
وضع األسس المناسبة ليا كي تصؿ إلى سمـ الرقي و النفس اإلنسانية 

فتيف جعؿ كؿ منيما وعدـ الوقوع في الخطأ، فقد صرح بمفظتيف مختم
ه : يؤدي إلى الندامة وتمثؿ بقولو )التفريط( ومعنامعيارًا خاصًا، إحداىما

ه ولـ مر أفرط في أمف  إن وأي  (2)((مر))كؿ شيء إذا تجاوز الحد في األ
 فراط يشكؿ معيارًا عامًا عمى الندـ.صبح اإلوبيذا أ يتداولو ندـ عميو؛

( الذي مف شأنو اتقاف واآلخر: يؤدي إلى السالمة وتمثؿ بقول و )الحـز
فيو))ممكو يوجبيا كثرة التجارب،  (3)مر والسير فيو بثقة واطمئنافاأل
فْ  حمؽ ال، واألالعاقؿ خائؼ أبداً  صمو قوة العقؿ، فإف  وأ خاؼ  يخاؼ، وا 

((كاف قميؿ الخوؼ، ومف خاؼ أ  .(4)مره توقاه، فيذا ىو الحـز

( تشكؿ عالمة م كالً  ف  وبيذا نفيـ أ عيارية مف لفظتي )التفريط والحـز
 ف  فإصبح ىذا المعيار مألوفًا لدى عامة الناس، ، حتى أعمى الندـ والسالـ

 خالؼب وىذا، ا مف غير تفكر وتدبر سيندـ حتماً مف يفرط في شيء م
فيكوف تعاممو محكومًا بالثقة  التجاربُ  وُ قمتْ الشخص الحاـز الذي صَ 

ـ  والدواـ و   )ثمرة( كي ( ) اإلماـوليذا قاؿ يصؿ إلى السالمة،  مف ث
ألف الثمرة ىي المحصمة النيائية لكؿ  ؛يصؿ بالمتمقي إلى نتيجة المعيار

 شيء.

 
                                                           

 .ٖٛٔ, ح: ٜٖٗ /ٕنيج البالغة:  (ٔ)
 فرط(.)مادة  ٜٓٗ /ٗمقايس المغة, ابن فارس:  (ٕ)
 )باب الحاء والزاي والميم ميما( ٘ٙٔ/ ٖينظر: العين, الفراىيدي:  (ٖ)
 .ٗٔٗ/ ٛٔشرح نيج البالغة, ابن أبي الحديد:  (ٗ)
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 ول: العالمة الخبرية:ال  مطمبال

تنتمي اليو  ذيلمفيوم الخبر دالالت متعددة تندرج كلُّ منيا ضمن النطاق ال
 المنطقي أو البالغي .. الخ. أمسواء كانت ضمن النطاق الفمسفي 

نقل ويتحدث بو قوالً  أو الفمسفي ُيطمق عمى كل ما يفالخبر ضمن المنظور 
 .(2)يين ىو كل ما يحتمل الصدق والكذبأما مفيومو عند المناطقة والبالغ (1)كتابةً 

لفظاً  معزوالً  أو وصفاً  أو وظيفة قضيةٍ  بالمعنى بيرس )) يراهمن ىذا الباب و 
صر ميدان ومعنى ذلك أن بيرس لم يق (3)((لذي يعطيو المنطق المعاصر لمقضيةا

نَّما جعمو يشمل كل ميادين الحياة ا لطبيعية والكيميائية الخبر عمى الممفوظ فقط وا 
عالمة تتشكل في الخبر في حيز عمم العالمات ىو ))، ومن ىذا المنطمق فإنَّ وغيرىا

يء مثل ىذا الش، أي ندركيا باعتبارىا تمكان نوعيعالقاتيا بموضوعيا عالمة إل
 . (4)((الممكن أو ذاك فقط

واليخفى عمى المتابعين ميمة العالمة الخبرية التي تنطوي عمى إعطاء 
، فيي التمنح المتمقي (5)المعمومة التي تتعمق بموضوع العالمة وتقابل الوجود الفعمي

فيا صذ و إضمن مقوالتو  ، وىذا ما جسده بيرسيغال في التأويلالمساحة الكافية لإل
[ وىي العالمة decentsignعالمة فرعية ثانوية لبعد المؤول وقد أسماىا ]بأّنيا ))

، يا تقدم اعالماً  يتعمق بموضوعولمؤوليا عالمة وجود واقعي: إنّ  ةالتي تكون بالنسب
 .  (6)خبارية((مثاالً  يضرب لمعالمة اإل والجممة البيانية ىي أحسن

                                                           

 .ٕٓ٘ينظر: المعجم الفمسفي، د. جميل صميبا:  (ٔ)
  .ٜٖينظر: المنطق، محمد رضا المظفر:  (ٕ)
 .ٜ٘: الصمعي، ترجمة : د أحمد العالمة تحميل المفيوم وتاريخو، ُأمبرتو إيكو (ٖ)

 .ٖٕٔالسيميائيات والتأويل، سعيد بنكراد: (ٗ) 
، االتجاه السيميائي في ٖٔ :عبد الرحمن بوعمي ترجمة: ،دولودال ينظر: السيميائيات )نظرية العالمات(، (٘)

 . ٕٗ نقد السرد العربي، د.محمد فميح الجبوري:
 .ٕٛالمصدر نفسو:  (ٙ)
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بيد أّنيا لم  يرة ومتنوعة،وأمثمة العالمة الخبرية في رسائل وحكم اإلمام كث
صالح أخالق إمقاصد عقائدية وأخالقية غايتيا  تخضع لمعيار الكذب؛ ألّنيا حممت

لى إ( الناس وتعديل سموكيم، ومن جنس تمك العالمات ما جاء في عيده )
ِمْن اْلَمْوُت َمْعُقوٌد ِبَنَواِصيُكْم، َوالدُّْنَيا ُتْطَوى محمد بن أبي بكر حين قّمده مصر ))

 .(1)...((َفاْحَذُروا َنارًا َقْعُرَىا َبِعيٌد، َوَحرَُّىا َشِديٌد، َوَعَذاُبَيا َجِديدٌ .َخْمِفُكمْ 

 َعْبرىايفضي النص بتوجييات أخالقية وعقائدية جاءت بصيغ إخبارية أراد 
ويأخذىم ،وأْن يكبح غرورىم  ،وما ً أْن يتحمى بيا عاممو والناس عم( اإلمام )

، والدفع بيم نحو الصالح وسمو النفس التواضع أمام عظمة اهلل وقدرتوِ الخشوع و 
 .سالميةبما ينسجم مع التعاليم اإلوتيذيب الخمق 

يو أمٌر محتوم وغاية ذلك التحذير ىو أْن ف، ومن شأن ذلك تذكيرىم بالموت
، بنواصيكمي من شأنيا التقوى والعمل الصالح، فقال الموت معقود يعّدوا لو العّدة الت

دود : أي مشمنوُ  من اقتضاء َّومعنى ذلك ىو ))كناية عن لزوموِ  وكونو البد
ضرورياً  ليي بِو وكونو لى ِحكم القضاء اإلإشارة إومربوط بنواصيكم وذلك الربط 

ّنما خّص الناصية ألنَّ لمحيوان الزم ليا أممك لو ، والنسان وأشرفيا أعز ما في اإل، وا 
 .(2)((وأقدر عمى ضبطو

ية ألنَّيا ترتبط بالواقع ؛( أخبر عن حقيقة الموت ولزومِو بالكنايةفاإلمام )
ول لمعالمة أل، ومجمل ىذه العبارة تجسد لنا الركن ا(3)وىذا ىو مغزى العالمة الخبرية

فقد يدركوُ  بأي  والحذر منو نسان: التصاق الموت باإلالخبرية ىو )الدال(، مدلولوُ 
ركان ان، وبالتواشج الحاصل بين ىذه األواقعية وظاىرة لمعي، وىذه حقيقة لحظةٍ  ما

الثالث تتراءى لدى المتمقي عالمة خبرية مفادىا أّن الموت يعمو رؤوس العباد وىم 
 .فالت منوُ اليستطيعون اإل

                                                           

 .ٕٚ ك: ،ٜٙٔ /ٕ نيج البالغة: (ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ ٗشرح نيج البالغة، البحراني:  (ٕ)

 .ٕٚٚ :، ترجمة: طالل وىبةينظر: أسس السيميائية، دانيال تشاندلر(ٖ) 
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ومما جاء عمى ىذا المنوال قولو عميو السالم إلى شريح بن الحارث عندما بمغو 
َفاْنُظْر َيا ُشَرْيُح اَل َتُكوُن اْبَتْعَت ))مانين ديناراً  فقال لو:دارًا بث أّن شريحًا قد اشترى

ىِذِه الدَّاَر ِمْن َغْيِر َماِلَك، َأْو َنَقْدَت الَّثَمَن ِمْن َغْيِر َحاَلِلَك! َفِإَذا َأْنَت قْد َخِسْرَت َداَر 
 .(1)((!الدُّْنَيا َوَداَر ااْلِخَرةِ 

ظة ( عمى الموارد اإلقتصادية لمدولة والمحافيومئ النص بحرص اإلمام )
خالقية وبما يحقق نمواً  ؛ كي تنسجم مع المبادئ األعمييا وفق شرائع اهلل المقررة

 .حضارياً  لممجتمع االسالمي آنذاك

فالنص الكريم يخبرنا عن حقيقة تاريخية مفادىا أّن شريحاً  قد اشترى داراً  في 
مر مع ، فمما عمم اإلمام بذلك تداول األكوفة عندما كان قاضياً  ىناكال

خبار قاضيو بالخسران ا  ( و ،فكانت نتيجة المداولة حصول غضب اإلمام )قاضيو
 .(2)ل البيع المغصوب أو الثمن الحرامفي الدنيا واآلخرة، في حال حصو 

يجابية لشخصية نجد تشخيص المعطيات غير اإل وفي ضوء العالمة الخبرية
لربط بين عالم ، اذ نجد أن الحوار قد أدى وظيفة الواقعشريح، في ظل ربطيا با

فالعالمة ، الخطاب ىو في ميدان النزاىة والمصداقية ، بمحاظ أنَّ النص وعالم الواقع
لعبارة بمجمميا ىي )خسرت دار الدنيا ودار اآلخرة( فيذه ا الخبرية تمثمت في قولوِ 

 ،يا وعدم كسب رضا اهلل في اآلخرةفي الدن يبتِو ونزاىتوِ ، والمدلول ىو فقدان ىالدال
لنا  لمصاديق حقيقية واقعية في الوجود شكل تطابق المؤول مع الموضوع وتشكيموِ ول

، وىذا مانمحظو اليوم من تصدي بعض الفاسدين عالمة خبرية مصداقيا الواقع
، فسرعان ما انكشفت وتوضحت حقيقتيم فقد خسروا لممناصب السياديةواعتالئيم 

يامة في خانة الظالمين ، وكذلك انَّيم يحشرون في يوم القتيم في المجتمعا وىيبالدني
 . والمفسدين

                                                           

 .ٖ ك: ،ٖٓٔ /ٕنيج البالغة: (ٔ) 
 .ٖٓٔ -ٔٓٔ /ٚٔينظر: منياج البراعة في شرح نيج البالغة، الخوئي:  (ٕ)
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يوجب عمى من يمتمك السمطة أْن  فيو( نفيم من ىذا مراد اإلمام ) من ثمَّ و 
بشرائع اهلل التي فرضيا  يتحمى بالنزاىة والمصداقية والتواضع مع الناس والتقييد

 .واطاعتو

اتَُّقوا )):() قولوالتي جاءت في الِحكم القصار ومن العالمات الخبرية 
 .(1)((.َمَعاِصَي اهلِل ِفي اْلَخَمَواِت، َفِإنَّ الشَّاِىَد ُىَو اْلَحاِكمُ 

 ،أن اإلنسان سيواجو في نياية الحياة حقيقة كبرى أال وىي الموتفي  الشك 
اإلمام ، لذلك حّذر موك اإلنساني الصحيحفيو في حقيقتو الضمانة العممية لمس

(النا )اهلل يبصر كل شيء في السر أّلنَّ  ؛س من ارتكاب المعاصي في الخموات
ان يوم القيامة أال وىي نس، فاّن ىناك من يشيد عمى اإلذلك وزيادة عمى، والعمن
 .(2)جوارحوُ 

، وىذا ما أراده يادة أو دليلفالحكم بصورة عامة اليصدره الحاكم من دون ش
، وىذه الشاىد وىو الحاكم في الوقت نفسو، فاهلل سبحانو وتعالى ىو (مام )اإل

( ىي الدال، والمدلول ىو توثيق الحقيقة ة الخبرية )فان الشاىد ىو الحاكمالجمم
ْن كان اهلل إ، فما بالك البينات ثباتا  تشكيل مصدر التشريعات واألحكام و اإلليية في 

جرمو،  لى دليل إلثباتإُو اليحتاج فإنّ  ثمَّ  من، و عمو في السر والعمنُيحيط بخمقو ومايف
 .(مام )وىذا ما أراده اإل ،عمى حقيقة واقعية سيكون الحكم االليي منصباً  ئذٍ دوعن

 ىذا من جانب ،المدلول والموضوع شكل لنا عالمةفالتالزم الحاصل بين الدال و 
ليية إلول والواقع وما يمثمو من حقيقة التطابق الحاصل بين المد نَّ إومن جانب آخر ف

 .تطابق الحقيقة الخارجية لمموضوع شكمت لنا عالمة خبرية

ل َيَتَعمَُّل بالتَّْسويفِ (:))وقال )  .(3)((.ُكلُّ ُمَعاَجل َيْسَأُل ااْلْنَظاَر، َوُكلُّ ُمَؤجَّ

                                                           

 .ٖٖٓ ، ح:ٕٖٛ /ٕنيج البالغة:  (ٔ)
 .ٖٔٗ /ٕٔينظر: منياج البراعة في شرح نيج البالغة، الخوئي:  (ٕ)
 .ٜٕٔ،ح:ٖٗٚ/ٕنيج البالغة: (ٖ)
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شأنيا ( عن حقيقة دنيوية تختص بالطبيعة البشرية التي من ُيخبرنا اإلمام )
، ( بالمعاجل ))الطاعن في السنمام )، وقصد اإللى التأخير والتسويفإ الميل

، والمراد بالمؤجل الشاب لى الموت، ومع ىذا يطمب البقاءألنَُّو مظنة التعجيل إ
 .(1)((لى عيد الشيخوخة ...إنة التأجيل ، ألّنُو مظالمعافى

ومع ذلك يتأمل البقاء ، لى الموت من غيرهإيل ىو أقرب لكنسان اأي أّن اإل
بعيد عن الموت كبعده عن ، أما الشاب فيعتقد أّنُو طويالً الحياة الدنيوية وقتاً   في

ومن ىذا يتضح لنا أّن  ،لى نياية عمرهِ إعميو من أعمال  ، فيؤجل ما يترتبالشيخوخة
ذلك إنَّيما  زيادة عمى، كممة لألخرىإحداىما م،النص يحتوي عمى عالمتين خبريتين 

، فالعالمة وصدقو لدى المتمقييوثق حقيقة الخبر أْن من شأنو  يشكالن إشعاعًا فكرياً 
يذه العبارة بأكمميا شكمت )كل معاجل يسأل االنظار( ف :األولى تتمظير في قولو

، الطاعن في السن يطمب التأخير، وىذه حقيقة طبيعة لدى البشر َّ: أنمدلولو ،داالً 
لجممة الخبرية ( فيذه ا)كل مؤجل يتعمل بالتسويف :ل بقولوتتمثخرى فيي أما األ

َّ ، مفاّده أنلولو من جية ولمواقع من جية أخرىلمد بمجمميا شكمت دااًل مطابقاً 
منو في  آخر أمالً  نسان في عمر الشباب يؤجل األعمال المترتبة عميو إلى وقتٍ اإل

 .عن الموت بعدهِ 

 ؛ ألنَّ تجسدت حقيقة الخبر لدى المتمقيص العالمتين في ىذا الن روبتجاو 
، لكن تتجاور مع عالمات أخرى داخل النصالعالمة تتحول إلى شيفرة عندما ))

سرة تتجاور مع ألنَّيا تتحول إلى عالمة مف ؛أويمية لمشيفرة التنتيي بتأويمياالبنية الت
 .(2)((عالمة مجاورة أخرى

ل النص الواحد يعمل عمى ّن تواشج العالمات الخبرية داخأومن ىذا نفيم 
مغزى العالمتين  َّان ، وبيذا يتضح لنا جمّياً عضيد المعنى وتوثيقو لدى المتمقيت

 .وقت آخر عدم تأجيل مترتبات الحياة إلى الخبريتين مفاده

                                                           

 .ٖٛٛ /ٗظالل نيج البالغة، محمد جواد مغنية:  في(ٔ) 
 .ٙٗاتجاىات النقد السيميائي لمرواية العربية، د. آراء عابد الجرماني:  (ٕ)
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اْلِخاَلُف ))(:قال ) خبرية أيضاً  ومما جاء في حكمِو القصار من عالمات
 .(1)((َيْيِدُم الرَّْأيَ 

، الرأي ويوّلد الشقاق بين الجماعةفسد نَّ الخالف يوِلد الفرقة ويُ أموم من المع
ع من العمل بالرأي ّن المقصود في ىذا النص من أّن الخالف يمنإ :نقول ويمكن أنْ 

 خباري ىو في ميدان النيي واالبتعاد عن ىذه، لذلك كان السياق اإلالصحيح ويفسده
من مسمَّمات االجتماع والتوافق عمى  ؛ ألنسالميةشتت المجتمعات اإلالظاىرة التي 

، فكّمما كانت األّمة سالميةمة اإلألرأي واحد فيو مصمحة عميا يبنى عمييا كيان ا
 .يدلوجيةخطار الفكرية واألجية األموّحدة فإنيا تكون أقوى وأقدر عمى موا

جتماع عمى رأي ، مدلولو  التشتت والفرقة وعدم االفقولِو )الخالف ييدم( داالً 
، وتطابق المدلول مع الواقع الخارجي شّكل لنا عالمة خبرية مفادىا نبذ الخالف دواح

، ومصداق مةوتطويع النفوس البشرية عمى االجتماع والتوافق لما فيو من صالح األ
مما أدى إلى تشظي األمة  ،ذلك ما نمحظو اليوم من تشتت وتفرق في الرأي

رشادية جسدتيا العالمة إ يحاءات عالماتيةإخباري عبر اإل ، فجاء السياقسالميةاإل
باعتبارىا مانحة  يمكن ليا أْن تمنح بعض المعمومات لكنيا التؤوليا ))ذ أنَّ إالخبرية 

 .(2)((لتمك المعمومات

 ( جّسد في رسائموِ : إّن اإلمام )تام ىذا التمفصل يمكن لنا القولوفي خ
يضمن  أراد أنْ ف، بالغية، وأخرى إوظيفة تعميمية تارةخبارية حممت إسياقات  وحكموِ 

الخمقي ، لتصحيح المسار لى المتمقيإيصاليا دية وا  بعض مقاصده الفكرية والعق
فيي مطابقة لمواقع وصادقة  من ثمَّ ، و والناس عموماً  وقادتوِ  والسموكي لعمالوِ 

 .تخضع لمعيار الكذبوال

 

 
                                                           

 .ٕٔٔ: ، حٖ٘٘ /ٕنيج البالغة :  (ٔ)
 .ٙ٘ :حمرمعجم السيميائيات، فيصل ال (ٕ)



 المبحث الثاني***********************العالمة بلحاظ المؤول
 

 - 111 - 

 : العالمة الُحجّية:المطمب الثاني

في عمم المنطق التي تتموضع حول  الحجيِّة من المسمَّمات األساس ُتعد
ألنَّيا ُيحتج بيا إلثبات  ؛ةيّ ، وقد سميت ُحج(1)االستقراء ثم القياس واالستدالل

. فيي ))طريق إقامة األدلة النظرية لموصول إلى معرفة معموم من (2)المطموب
 .(3)اع اآلخرين بِو((المعمومات التصديقيِة الموجبة أو السالبة، أو إلقن

ثبت المتكّمم حقيقة أو شبو حقيقة بوساطة أيتوّلد لدى المتمقي إذا  إذاً  فاإلقناع
 .(4)حجج مقنعة ومناسبة لمحالة المطموبة

وبيذا التصور أرسى بيرس ىذا المفيوم ضمن عمم العالمات وجعميا من 
الدالالت المكنونة التقنيات الميمة في قراءة النصوص، لمكشف والتنقيب عن 

والمخبأة التي تتضمنيا تمك العالمات، وفي ضوء ىذا التصور فإن العالمات الحجيِّة 
 .(5)ىي ))تأليف من العالمات ال يتعمق سوى بالقواعد كالقضايا البرىانية((

بمعنى أنَّيا تتمثل كسبب لمصورة الذىنية، مثاًل ))ُيخرج حكم كرة القدم كرتًا 
ارتكب خطًأ مينيًا صارخًا، وبما أنِّ الكارت األحمر يستحضر أحمر لاّلعب الذي 

 . (6)القواعد .... فإن ذلك ُحجة((

لى عقوبة من يرتكبيا فيي برىان إذِه األخطاء غير القانونية تؤدي وبما أن ى
ألّنُو ))ىو االستدالل الوحيد الذي يؤدي الى اليقين بالقضية  ؛جب القبوليقيني وا

 .(7)لتصديق الجازم بيا ...((المستدلة، أي إلى ا

                                                           
 .ٕٛٗ المضفر: ينظر: المنطق، محمد رضا (ٔ)
 .ٛ٘ٔ: المصدر نفسوينظر:  (ٕ)
 .ٕٗضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة، عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني:  (ٖ)
 .ٕ٘في بالغة الخطاب اإلقناعي، د. محمد العمري:  (ٗ)
 .ٕٓمممكة النص، د. محمد سالم سعد اهلل:  (٘)
 .ٔٗ: ، ترجمة: جمال الجزيريعمم العالمات، بول كوبمي وليستاجانز (ٙ)
 .ٜٖٚالسس المنطقية لإلستقراء، محمد باقر الصدر:  (ٚ)
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وتأسيسًا عمى ذلك يمكن القول: إّن العالمة الحجيِّة ىي من أتم العالمات 
 .(1)وأصدقيا في ضوء المنظور المنطقي

( ما ورد في كتابِو إلى عثمان بن حنيف ومن أمثمتيا في رسائل اإلمام )
ِإَذا َكاَن ىَذا ُقوُت اْبِن َأِبي َطاِلب، َفَقْد َوَكَأنِّي ِبَقاِئِمُكْم َيُقوُل: األنصاري إذ جاء فيِو ))

ْقَراِن َوُمَناَزَلِة الشُّْجَعانِ  ََ ْعُف َعْن ِقَتاِل ااْل يََّةَأْصَمُب .َقَعَد ِبِو الضَّ نَّ الشََّجَرَة اْلَبرِّ َأاَل َواِ 
َواِئَع اْلَخِضَرَةَأَرقُّ ُجُمودًا، َوالنَّاِبَتاِت الِعْذَيَةَأقْ  َوى َوُقودًا، َوَأْبَطُأ ُعودًا، َواْلرَّ

 .(2)...((،ُخُموداً 

( عن تساؤالت قد تحصل عند بعض المشككين بقوتِو لقد أجاب اإلمام )
وصالبتِو، ويجعمون من طبيعة أكمِو وزىدِه دلياًل ُيخالف ذلك التصور، فإّنيم يعتقدون 

( بّيد أنَّو )إّن الثراء في األكل وتنوعاتِو ُيزيد في القوة والصالبة وما شابو ذلك. 
فيي ُحجة عمى صحة  من ثمَّ يدحض مزاعم ىؤالء ويفنّدىا ببراىين وأدلة ُحسّية و 

 دعواه.

 ( أّن التقشف ىو أساس القوة، والغنى والترف أساس الضعف،وقد أثبت )
تمثمت ىذِه البراىين في النفس اإلنسانية، و  كبيرٌ  أثرٌ ليا فجاء ببراىين حسية كان 

:)الشجرة البرية أصمب عودًا، والروائع الخضرة أرق جمودًا، والنباتات بمشاىد منيا
أقوى وقودًا( وىذِه المشاىدات بأكمميا شّكَمت لنا دااًل، مدلولو: أنَّ الصعوبة سالبدوية 

واقع في الحصول عمى مستمزمات العيش، توّلد الصالبة والقوة لمجسم. وىذا يشبو ال
النباتات البرية والبدوية ال يمكن ليا أْن تحصل عمى ّن إالوجودي ليذِه الحقيقة، إذ 

الماء بسيولة َبيَد أّنيا قوية وراسخة في األرض وأكثر مقاومة لمعيش، عمى العكس 
زمات ضعيفة وعدم قدرتيا عمى مقاومة األمن النباتات الريعية التي تكون رقيقة و 

 المة )الموضوع(.الحياتية ألوقات طويمة، وىذِه الحقائق ىي الركن الثالث لمع

                                                           
 .ٚ :)بحث سابق( ينظر: المكونات السيميائية والداللية لممعنى، د. الطرش يوسف (ٔ)
 .٘ٗ ك: ،ٕٖٙ /ٕنيج البالغة:  (ٕ)
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( إنما وىنا نقول: إنَّ ىذه الحقائق والبراىين الدامغة التي جاء بيا اإلمام )
شكَّمت عالمات حجية أثبت فييا صحة دعواه وبطالن مزاعم المشككين، ومن جية 
أخرى ولّدت لدى المتمقي حقائق معرفية يمكن توظيفيا واإلستدالل بيا في كل 

البرىانية تندرج في نوٍع مخصوص من العالمات يسمى األزمان؛ ألنَّ ))المعرفة 
 .(1)بالدالئل((

؛ ألنَّ ذلك يفقد المتمقي جيةفيي ال يمكن أن تتعرض لإلىدار والتسويف من 
 .(2)المتمثمة باإلقناع واليقين ميمتيا األساس

جاء في وصيتو  ( مامام )اديق العالمة الحجية في رسائل اإلومن مص
َل المَّْيِل، َفِإنَّ اهلَل َجَعَمُو لى الشام قال فييا:))إنفذه ألمعقل بن قيس حين  َواَل َتِسْر َأوَّ

 .(3)((َسَكنًا، َوَقدََّرُه ُمَقامًا اَل َظْعنًا، َفَأِرْح ِفيِو َبَدَنَك، َوَروِّْح َظْيَركَ 

التي تحافظ ( في ىذه الوصية أىم االرشادات النفسية استخمص اإلمام )
ح القتالية في الميادين وكذلك تساعد في تييئة الرو ، وعظمتوعمى قوة الجيش 

 ،ص القراني في النيي عن ذلك السيرمقومات الن (وقد استثمر ) ،العسكرية
 .(4)لى وقت السحر ((إمن ذلك الوقت ))من أول الميل ...فالمراد 

 لَكُنُ جَعَلَ الَّذِي هُىَ}نيٍة تتمثل بقولو تعالى:آكان ذلك النيي مدعمًا بُحَجٍة قر ف

، فاإلمام لم يوظف (5){يَسْوَعُىىَ لِّقَىْمٍ آليَاتٍ ذَلِكَ فِي إِىَّ هُبْصِزاً وَالنَّهَارَ فِيهِ لِتَسْكُنُىاْ اللَّيْلَ
نَّما ضمن فحوى ذلك النص، وىنا تتضح العالمة الُحجيَّة متمثمة  النص مباشرة وا 

يذا النص شّكل دااًل، مدلولو أْن ( ))إن اهلل جعمو سكنًا وقدره مقامًا( فبقولِو )
يستريح اإلنسان أول الميل؛ ألّنُو أفضل أوقات الراحة، لظالمِو الذي يوفر الراحة 

                                                           
 .ٜٚ، أحمد يوسف: قاربة سيميائية في فمسفة العالمةالدالالت المفتوحة م (ٔ)
 .ٙٙالنص، د. صالح فضل:  ينظر: بالغة الخطاب وعمم (ٕ)
 .ٔٔ، و:ٙٗٔنيج البالغة: (ٖ)
 .ٖٜ /٘ٔشرح نيج البالغة ، ابن أبي الحديد : (ٗ)
 .ٚٙسورة يونس، اآلية:  (٘)
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أثناء في  يض الطاقة اإلنسانية التي يبذليالمعين اإلنسانية، وكذلك يعمل عمى تعو 
 النيار.

وتأسيسًا عمى ذلك يمكن القول إنَّ ىذِه العالمة ولَّدت لدى المتكمم القوة في 
الُحجيَّة واإلستدالل عمى صحة دعواه والتأثير في المتمقي بقوة وفاعمية أيضًا؛ ألّنيا 
ُأستمدَّت من أعمى النصوص وأفضميا التي ال تظاىييا أي قوة أخرى من حيث السمَّم 

 الحجاجي.

التي احتوت عمى العالمة الحجية ما جاء في وصيتِو ( ومن وصاياه )
َتْتَك ُرُسُمُو، لمحسن )عمييما السالم( فقال:)) ََ ، َأنَُّو َلْو َكاَن ِلَربَِّك َشِريٌك اَل َواْعَمْم َيا ُبَنيَّ

احٌد َكَما َوَصَف َوَلَرَأْيَت آثَاَر ُمْمِكِو َوُسْمَطاِنِو، َوَلَعَرْفَت َأْفَعاَلُو وِصَفاِتِو، َولِكنَُّو ِإلٌو وَ 
 .(1)((َنْفَسُو، اَل ُيَضادُُّه ِفي ُمْمِكِو َأَحٌد، َواَل َيُزوُل َأَبداً 

أشار اإلمام في ىذا النص الكريم إلى وحدانية اهلل واستدل عمى نفي التعددية  
 :(2)بأمرين

األول: ىو لو كان األمر خالف ذلك؛ لكان ىناك ُرسٌل يدعون الناس لمتثنية، 
 يع األنبياء والمرسمين قد دعوا الى التوحيد.بيد أن جم

الثاني: أّنُو لو كان في الوجود ثاٍن لوجب أْن يكون لنا طريق إلى إثباتو، من 
 حيث الصفات أو األفعال أو غيرىا.

فيذا اإلستدالل أصبح برىانًا يجسد وحدانية اهلل ونفي صفات الشرك، وذلك 
ال يستخدم من المقدمات إلثبات النتيجة  بالدليل العقمي القاطع؛ ألن ))كل استدالل

 .(3)إاّل القضايا اليقينية يعتبر برىانًا((

                                                           
 .ٖٔ ، و:ٚٛٔ /ٕنيج البالغة: (ٔ)
 .ٚٚ/ ٙٔبي الحديد: أينظر: شرح نيج البالغة، ابن  (ٕ)
 .ٜٖٚالسس المنطقية لإلستقراء، محمد باقر الصدر:  (ٖ)
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(:)لرأيت آثار ممكِو وسمطانِو، ولعرفت أفعالِو ومن ىنا نفيم أن قولِو )
ل لدى المتمقي عالمة وصفاتِو( ىو استدالل يقيني قائم عمى قانون الوحدانية، شكّ 

رى أثره وتعرف صفاتو، وبما أّن كل آثار الوجود حجية مفادىا أّن اإللو يجب أْن يُ 
 فيو برىان وحجة عمى الوحدانية.من ثمَّ تدل عمى اهلل وحده وعدم وجود غيره، و 

أما مصداق العالمة الحجية في الحكم القصار، فيمكن لنا القول بأنيا تخمو من 
نَّما جاءت بشكل مطمق ،فيي  العالمات الحجية ألنيا لم ترد في سياق برىاني، وا 

تيا  ،واإلدعاءات التي تحتاج إلى برىانتخمو من اإلشكاالت  فالحكمة تزداد قوَّ
فالُمرسِّل مثاًل عندما ويوظِّفيا في سياق  ،جاجية عندما تأتي في سياق معيَّنالح

فيي ))صيغ نظمية يقتضييا  سياق  ،وتكون حجة عمى دعواهالكالم يصدق معناىا 
ي األغراض والموضوعات المتنوعة ،...مقصودًا بيا التأثير واإلستدالل الكالم ف

 .(1)واإلقناع ((

إنَّ الِحكم القصار الُتعد ُحَجة إنْ لم ترد في سياق  :ومن ىذا المنطمق نقول
 برىاني .

ختام ىذا المبحث يمكن لنا القول انَّ العالمات التصديقية التي تضمنيا وفي 
تواجدىا في رسائل اإلمام وحكمو القصار ألّنيا تخضع لمعيار  مخطط بيرس اليمكن

الصدق والكذب وىذا األمر الينسجم مع كالم المعصوم الذي ينماز كالمو بالصدق 
 عمى وجو اإلطالق.

 

 

 
 

                                                           
 .ٔٗاستتراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، عبد اليادي بن ظافر الشيري:  (ٔ)
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 توطئة

لقد تناول كثير من الدارسين ىذا الصنف من العالمات واالىتمام في تحديد 
في ىذا  واضحٌ  خرى، ولعّل السببَ دون األصناف األ من المعرفي ليا الحيز

 .(1) ألنَّ ىذه العالمات وقعت تحت معالجة بنيوية محضة ؛االىتمام

ىب بعض الباحثين إلى أنَّ فقد ذ،إذ حصل خمط مفاىيمي بين ىذه العالمات 
تسمى بأسماء العالمات كما ))قد تتعاقب المفظتان عمى مدلولٍ واحد يمكن أن  الرموز
ن الرموز إ :، وىناك من يقول(2)ويطمق عمى بعضيما أمارة تارة أخرى(( تارة،

. ولعل ىذا الرأي يؤيد الطرح (3)(كاسيرروالعالمات ينتميان لعالمين مختمفين ومنيم )
 البيرسي. لغوي عمى الخالف من اإلتجاه ألنوُ  ؛يسري الذي يفصل بين الطرفينالسو 

بين ىذه العالمات  نَّ حصول مثل ىذا التمازج والخمط المفاىيمي:إوبيذا نقول 
اآلخر مالم نحتكم الى  يابعضيطمقون بعضيا عمى  قد يربك الدارسين ويجعميم

 معيار معين يمِّيز بين ىذه العالمات.

أوضحو بيرس في التصنيف بين ىذه المفاىيم إذ يرى أنَّ ما لى إوالبحث يذىب 
فيي إعادة  ، أما األيقونةقة دائمة في ثقافة ما بين عنصرينالرمز ىو إثبات عال

الداللة بطرق تحويل العالقات المعروفة بين العالمات عمى أساسيا الوضعي ، في 
أنَّ العالقة بينيا وبين الواقع  َبيدَ مارة عنده متصمة بالواقع الخارجي، ن كانت األحي

 . (4)إنَّما ىي عالقة تجاوز وتخطِ 

الذي تحدثو ولعل بيرس في ىذا التصنيف استند إلى مفيوم المفسر أي األثر 
ىو:))أنَّ الرمز عام واألمارة خاصة،  مارة أيضاً وما يمّيز الرمز عن األ،في السامع 

                                                           

 .ٔٛٔ -ٓٛٔ، ميجان الرويمي ، د. سعد البازعي، د.دبيينظر: دليل الناقد األ(ٔ) 
 .ٖٕ: عاطف جودة نصر، د. ينظر: الرمز الشعري عند الصوفية(ٕ) 
 .ٕٕ -ٕٔ: ينظر: المصدر نفسو (ٖ)
 (:سابق ) بحث( د. أحمد عمي ىر مثالً في رثاء  فيقونة )قصيدة ابن العاللرمز واأل: سيميائية اينظر (ٗ)
ٕٙ. 
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فالرمز ال يعّين شيئاً  بينما تقوم األمارة بالتعيين والرمز وضعي أما األمارة 
 .(1)فإشارية((

ومعنى ذلك أن الرمز ُيعيد التجارب اإلنسانية وتوافقاتيا عمى األشياء حتى 
عامة، عمى الخالف من األمارة التي ال تحتاج إلى توافق عام، ولإليضاح تصبح 

أكثر في وضع الحدود الفاصمة بين ىذه العالمات سنمحظ ما جاء في استثمار اإلمام 
( ليذه التقنيات العالماتية في التعبير عن مكنونات أحاسيسو وتجسيد عمي )

 وكما سيأتي.مواقفو وخمق نوع من التواصل بينو وبين المتمقي 

 :: العالمة األيقونيةولاأل  مطمبال

يقونة من اآلليات الميمة في التأويل والتي تساعد في مقاربة النص تعد األ
لنا فيو الدال شبيياً  أو  ، يبدوأحد أشكال العالمةه رؤيتو وأبعاده الداللية فيي ))واكتنا
أو المممس أو  اً  لممدلول عمى نحو واضح من حيث المظير أو الصوتاِكيمح

، ومن ىذه األشكال األيقونة ، أي مماثالً  لو في بعض خصائصوِ المذاق أو الرائحة
لمعالمة: الصورة الشخصية ) البوترييات( والرسوم التوضيحية والنماذج القياسية 

 .(2)((عناىا ، واالستعارات المغويةوالكممات التي تحاكي في صورتيا م

 عمة، و يقونة والحواسبين األ اً واضح اً ارتباط سيجد ثمةفي ىذا النص  نعموالم
يقونة أو أّنيا يمكن أن تحيل عمى أشياء ليا تعالق مع األالحواس )) أنَّ ىي ذلك 

                                                           

، ولالنادي الثقافي جدة، المجمد األ ت مجمة عالما ،الزاىي، فريد لى التأويلإدبي من الرمز لنص األا  (ٔ)
ٕٓٓٚ :ٔٛ. 

، ترجمة: شاكر عبد سيموطيقا(، تشارندلر دانيالساسية في عمم العالمات ) المعجم المصطمحات األ (ٕ)
. ينظر: نظرية التأويل )الخطاب وفائض المعنى( بول ، وآليات التأويل السيميائي، موسى ربابعةٔٛ :الحميد
 .  ٘ٚ: الغانميترجمة: سعيد  ،ريكور
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فيي  (1)((من خالل السياق الذي ترد فيولى أيقونات ل الحواس إتحوّ  ألنْ  ؛تسعى
 .    (2)ثيمات وعالمات يؤسسيا السياق عن طريقتتشكل في النص 

 يمكن أنْ  بل، حسبيقتصر مفيوم األيقونة عمى األشياء الحسية ف يمكن أنْ وال 
 .(3)قائم عمى الخيال كاالستعارة مثالً تدرك عن طريق التشكيل الفني ال

توظيف  عمىتعمد من خالليا  ،درة شعرية نادرةفيي تمتمك طاقة تشكيمية وق
بأّنيا بيرس  ياويصف ،إلعادة انتاج المعنى باستمرار ،مزشارات النصّية بما فييا الر اإل

( ة مباشرة ... وكل منيجية مائمة )غير مباشرة)) الطريقة الوحيدة لتوصيل فكر 
 .(4)((يتعمق تشييدىا باستعمال أيقونة نْ لتوصيل فكرة ينبغي أ

لى التشابو الذي إف التركيز عمى السرعة في الوصول وصىذا ال نمحظ في و 
ية ال يمكن أن نعّول ىذه الفكرة أو الرؤ  ، بيد أنَّ عمى ما يدل عميوِ  األيقونيخمفُو 

تمثيل ال يدل عمى موضوعو )):يقونة ىي نسّمم اليِو بأن األ بقدر ما عمييا كثيراً 
ح ، أو تشير الى ثيمة تموح من وراء وشاقدر ما يدل عمى جية تتصل بالرؤيامباشرة ب

 .(5)((ختالف والتباينلتنبيو المتمقي عمى أمر يعضد اال

يقونة تقابل )القرينة( في البالغة ينسجم مع الرأي القائل بأّن األوىذا الطرح 
عالمة تحيل عمى الموضوع كما يعرفيا بيرس )) نإذ ةيمة األيقونفالعال .(6)العربية

                                                           
المعنى وفرضيات اإلنتاج مقاربة سيميائية في  ،٘ٔ: يل السيميائي ، موسى ربابعةينظر: آليات التأو  (ٔ)

 .ٗٚ -ٓٚعبد المطيف محفوظ: روايات نجيب محفوظ،
( د. أحمد عمي محمد، مجمة آفاق ٍر مثالً ىفي رثاء  فقصيدة ابن العاليقونة )ينظر: سيميائية الرمز واأل (ٕ)

 .ٗٙم: ٜٕٓٓكانون الثاني  ٗٙ،عالثقافة والتراث، السنة السادسة عشر
 .٘ٔ: التأويل السيميائي، موسى ربابعة ينظر: آليات (ٖ)
 .ٖ٘ٓق الدلئل، طائع الحداوي: نتاج ومنطسيميائية التأويل اإل  (ٗ)
 .ٕٙ: )بحث سابق( يقونة، د. أحمد عمي محمدسيميائية الرمز واأل (٘)
 .ٕٚ :النص، د. محمد سالم سعد اهلل كةينظر: ممم (ٙ)
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د أو و بموجب الخصائص التي يمتمكيا ىذا الموضوع سواء كان ىذا الموضوع موج
 .(1)غير موجود((

 .يقوناتيميز بيرس بين ثالثة أنواع من األو 

تحيط بنا والتي نودعيا نسخة وىو كل الصور التي / الصورة ))ول: األيقونةاأل
 . (2)((وجود تشابو بين الماثول وموضوعو ، والعالقة ىنا قائمة عمىمنا

 دون وجود تعميق . من مثل الموحة لكن

وفي ىذه الحالة نكون أمام عالقة أيقونية بين الرسم البياني )) /ني: األيقونالثا
الماثول وموضوعو قائمة عمى وجود تناظر بين العالقات التي تنظم عناصر 

، وكذلك بيانات التي تستعمميا االحصائياتالموضوع وعناصر الماثول، مثال ذلك ال
 .(3)((نماذج النظرية في العموم الدقيقةال

توحي لنا برجل  وقد ،عمى ذلك صورة كرسي مثال ،/ االستعارةيقونة: األالثالث
، فالتشابو ىنا ال يتعمق بعناصر محسوسة ومشتركة بينيما بل مسن محدودب الظير

 يتعمق بخصائص مجردة كالشكل والضعف وغيرىا .

لتسنين المسبق ىو ّن اويرى أ رة التشابو رفضاً  مطمقاً يكو فقد رفض فكإأما 
 . (4)يقونيةالذي يتحكم في إدراك العالقات األ

، مة األيقونة القائم عمى التشابوالباحث يؤيد الطرح البيرسي في موضوع العالو 
نسان بموجب من اإل األيقون يصنع ألنَّ  يكو  القائمة عمى التسنيين؛إكرة ولم يرفض ف

 .فكال التصورين ينتجان أيقوناً  (1)التشابو بينو وبين الشيء الذي يدل عميو

                                                           
، اتجاىات النقد السيميائي لمرواية العربية، د. آراء عابد ٙٔٔ سعيد بنكراد: ،ميائيات والتأويلالس (ٔ)

 .ٖٛالجرماني: 
 .ٚٔٔ: سعيد بنكراد ،ميائيات والتأويلالس (ٕ)
 .ٚٔٔ المصدر نفسو: (ٖ)
 .ٛٔٔالمصدر نفسو:  (ٗ)
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إذ اوية لمع ( جواباً مام عمي )جاء في كتاب اإل اب ىذا التصور ماوفي رح
 َأمَّا َبْعُد، َفَقْد َأَتاِني ِكَتاُبَك َتْذُكُر ]ِفيِو[ اْصِطَفاَء اهلِل تعالى ُمَحمَّداً )) :()قال 

َلَنا الدَّْىُر )صمى اهلل عميو وآلو( ِلِديِنِو، َوَتْأِييَدُه ِإيَّاُه ِبَمْن َأيََّدُه ِمْن َأْصَحاِبِو، َفَمَقْد َخبََّأ 
ِعْنَدَنا، َوِنْعَمِتِو َعَمْيَنا ِفي َنِبيَِّنا، َفُكْنَت ِفي ذلِك  ُتْخِبُرَنا ِبَباَلِء اهللِ  ِمْنَك َعَجبًا، ِإْذ َطِفْقتَ 
 .(2)((...َكَناِقِل الَّتْمِر ِإَلى َىَجرَ 

ُأطمق عمى رجل قدم من  لى مثلٍ ( لمعاوية إمام عمي )ُيحيمنا جواب اإل
بو ربحاً  ففسد  يكسب لى ىناك يريد أنْ إلى البصرة إذ اشترى تمراً  منيا ونقمو إىجر 

 .(3)، فضرب مثالً  لمن يحمل الشيء الى معدنو لينتفع بو فيوِ جميعو وتمف مالو

، فمن ينقل التمر (4)ر مدينة في البحرين كثيرة النخيل ومعروفة بكثرة التمورجَ وىَ 
لى ىجر أيقونًا لكل من يؤدي أصبح ناقل التمر إ ، وىنامجدٍ الييا يكون عممو غير 

لى معدنو و إخبر بغير نافع، ووجو التشابو ىنا أّن معاوية حمل الخبر بما أُ  عمالً 
:))أنا مدينة العمم وعمي :ما أكده قول النبي محمد ، وىذاالذي ىو أولى بو منو

ل ( بفضىنا قائم عمى التشبيو بين إخبار معاوية لإلمام ) فاأليقون (5)((بابيا
حقيقة معاوية في  ، فاأليقونة في ىذا النص جسدتلى ىجروناقل التمر إ :النبي 

يا تقوم عمى شبو فعمي بينيا وبين مدلوليا وبيذا فيي أداة ميمة ؛ ألنَّ مغالطاتو لنفسو
 .   (6)في التواصل والفيم ولذلك يمكن أن تدرك في سياقيا

                                                                                                                                                                      
 .ٜٜ -ٜٔ: الصمعي، ترجمة : د أحمد يكوا  تحميل المفيوم وتاريخو، ُأمبرتو ينظر: العالمة  (ٔ)
 .ٕٛ: ، كٖ /ٕنيج البالغة:  (ٕ)
 .ٖٙٗ /ٗينظر: شرح نيج البالغة، البحراني:  (ٖ)
 )باب البحرين(. ٕٗٗ/ ٔمدان، ياقوت الحموي: بينظر: معجم ال (ٗ)
 .ٕٗ/ ٕالكافي، الكميني:  (٘)
 .ٕ٘السيمياء، د. عادل فاخوري: ينظر: تيارات في  (ٙ)
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 ( الى معاوية محذراً ما جاء في كتاب لو ) ومن جنس ىذا التقاين أيضاً 
َقْد َأَخَذ الشَّْيَطاُن ِمْنَك  َفِإنَك ُمْتَرفٌ ... (:))طان فيو، قال )ياه من توغل الشيإ

وِح َوالدَّمِ   .(1)((.َمْأَخَذُه، َوَبَمَغ ِفيَك َأَمَمُو، َوَجَرى ِمْنَك َمْجَرى الرُّ

إذ عمل الشيطان  ،معاوية بسبب الترف الذي يعيشو طغيان الكتاب ىذا ُيكرِّس
ويتراءى لنا في عبارة )جرى . (2)، فجرى فيو مجرى الروح والدمرادتوعمى سمب عقمو وا  

مقة بالجسد ال يمكن ، فالروح متعشيئين متالصقينلكل  منك مجرى الروح والدم( أيقوناً 
صق بعضيما ، والدم والجسد ممتحتماً  ن حصل ذلك سيتمف الجسم، فاالفصل بينيما

، نسان حتماً سيموت اإلحصل ذلك  نْ فإفراغ الجسد من الدم إ واليمكن أيضاً  عضٍ بب
، جية، والجسد والدم من جية أخرى فأصبح ىذا التالصق بين الجسد والروح من

 .بعضا ثنين متالصقين ببعضيمالكل إ ناً أيقو 

تعمق  بمعنى انَّ  :، أيفي ىذا النص قام عمى التشابو قوناألي وىنا نفيم أنَّ 
، فاأليقون فال يمكن الفصل بينيما ،دم بالجسدالشيطان بمعاوية يشابو تعمق الروح وال

األيقون  ألنَّ  ية؛يغال الشيطان في الكينونة الداخمية لمعاو في إثبات ديمومة إ أسيمىنا 
 . (3)((لتطور والتشكل بصورة غير متناىيةنتاج فكرة ليا قابمية افي إلو القابمية ))

لى عثمان بن ( إما جاء في كتابو )ومن األيقون القائم عمى التشابو 
َأَأْقَنُع ِمْن َنْفِسي ِبَأْن ُيَقاَل: ))لى وليمة فقال لو:ي إعِ و دُ نَّ ، وقد بمغو أحنيف

، َوَل ُأَشاِرُكُيْم ِفي َمَكارِِه الدَّْىِر، َأْو َأُكوَن ُأْسَوًة َلُيْم ِفي ُجُشوَبِةاْلَعْيِش! َأِميرُاْلُمْؤِمِنينَ 
َيا َعَمُفَيا، َأِو اْلُمْرَسَمِة  َفَما ُخِمْقُت ِلَيْشَغَمِني َأْكُل الطَّيَِّباِت، َكاْلَبِييَمِة اْلَمْرُبوَطِة َىمُّ

 .(4)((... ُشُغُمَيا َتَقمُُّمَيا

                                                           
 .ٓٔ: ، كٔٗٔ/ ٕنيج البالغة:  (ٔ)
 .ٓٛ /٘ٔ: ينظر: شرح نيج البالغة، ابن أبي الحديد (ٕ)
 .ٕٙ :)بحث سابق( ( د. أحمد عميٍر مثالً ىفي رثاء  فيقونة )قصيدة ابن العاللرمز واألسيميائية ا (ٖ)
 . ٘ٗ :، كٕٕ٘ /ٕنيج البالغة:  (ٗ)
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وىو  ،( في ىذا الكتابمام )إللييا اح النص عن مقاصد كثيرة أشار إيفص
ماكن غنياء واألىو استجابتو لدعوة األ ومن شأن ىذا العتاب ،بصدد العتاب لعاممو

يذه الدعوة وعدم جابتو لست، وكذلك تخطئتو في المفقراء ا موطنٌ التي لم يكن فيي
إذا ما  السيما، و بإمامو ويستضيء بسيرتو يقتدي المأموم عميو أنْ  ألنَّ  ؛اقتدائو بإمامو

المغزى الرئيس ىو ف، الطمرية وخبز الشعير (  كان غذاؤهمام )اإل نَّ عمم أ
 .  (1)مصار والتمسك بالزىدالمدن واألترويض نفوس الوالة والعمال عمى 

( الذي غل نفسو بأكل الممذات والطيبات )بالبييمة المربوطةشبو من يش فقد
الذين  لممترفين ( جعل من البييمة المربوطة أيقوناً ، فاإلمام )عمفيايكون ىميا 

، أو كالمرسمة الذي يكون شغميا  تقمميا في سبيل ممئ يأكمون وال يفكرون في شيء
 .شباع بطونيمإأيقوناً  لمذين يكون ىميم  فيي ،اكرشي

عمل عمى استحضار نماذج بصرية األيقون في ىذا النص  نَّ إ :وىنا نقول
العالمة  ألنَّ  حاة من الواقع االجتماعي الفعمي؛ت في الذىن صورة فكرية مستو ولَّد

األيقونية ليا من القدرة عمى استحضار نماذج ليذه الموضوعات التي تشترط اشتراك 
 . (2)الموضوعين عمى الخصائص نفسيا

ان الذي نسمع اإلفالبييمة المربوطة التي ىميا عمفيا تشترك في الصفة نفسيا 
شتراك بين ، ومن ىذا المنطمق جاء توظيف األيقون لاليكون ىمو أكمو ال تفكيره
 .الطرفين في مغزى واحد

َأْىُل الدُّْنَيا َكَرْكب ُيَساُر ِبِيْم َوُىْم (:))حكمو القصار قال ) ومما جاء في
الدنيا ىي دار خداع وغفمة  مفادىا أنَّ ف عن رؤية قرآنية صق ىذا الو بثان (3)((.ِنَيامٌ 

مقون ، واّن أىل الدنيا غافمون عن اآلخرة ومتع، واآلخرة ىي دار استقرار ومتاعوزوال
 ،(  أىل الدنيا بركب أىمو نائمونمام )، إذ شبو اإلبممذات الدنيا وغارقون فييا

                                                           
 .ٓٓٔ /٘: ، البحرانينيج البالغةينظر: شرح  (ٔ)
 .ٜٙ -ٖٜ: ينظر: السيميائيات الواصفة، أحمد يوسف (ٕ)
 .ٔٙ ، ح:ٕٖٔ /ٕنيج البالغة :  (ٖ)
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 ،الذي أىمو نائمون، فالركب لى محميم وىم ال يعممونيوصميم إ وىو يسير بيم حتى
، فينا تطابق المشبو والمشبو بو عمى مستوى التحقق الفعمي، وىذا أيقون لكل غافل

 . (1)التحقق توّلد عن طريق األيقون الذي يقوم عمى شبو فعمي بين الطرفين

لكل  الغفمةمو وىم نيام ىو فالشبو الفعمي بين أىل الدنيا والركب الذي يسار بأى
في  يذه الغفمة إالبخرة واليشعرون اآل عن فمون، فأىل الدنيا يعممون لمدنيا ويغمنيما

 انتياء الحياة الدنيوية.

الدَّاِعي ِباَل َعَمل َكالرَّاِمي ِباَل (:))) ولالمنوال قو  ومما جاء عمى ىذا
يمة العمل والحث عمى اإلىتمام ( قمام )اإل كمة يكرس لنافي ىذه الحِ ف (2)((َوَتر
ا من دون عمل ال يستجاب  الذي يدعونسان أّن اإل عمى المودل معنى كوي بو

 .(3)فاّن سيمو ال ينفذ ومن ثمَّ  وتر الذي يرمي من دون شبيُو بالرامي يدعاؤه، ف

، يصيب من دونو ي ال يمكن لمسيم أنْ الوتر أحد أجزاء القوس الذ والّحق أنّ 
وتر(  ، )فالرامي باللى السيمإكنسبة الوتر ، ء تماماً لى استجابة الدعاإونسبة العمل 

لى اليدف إومشقة حتى يصل  ب جيداً ألّن النجاح يتطم ؛سسأيقون لكل عمل بال أُ 
 .ألنو األساس في تحقيق الدعاء ؛، والدعاء كي يتحقق يتطمب عمالً المنشود

ر التجربة المتمقي يستشعر بيذا األيقون من خالل استحضا نَّ إ :وىنا نقول
ستدعي استحضار التجربة الثقافية األيقونية يالمعنى داخل العالمة ألن  ؛الثقافية لوُ 
 .(4)دليلتمساك بممكنات الًا لإلأولي اً شرطبوصفيا 

ال  ىذه العالمات تخضع لمتسنين والتمثيل نّ إ :عمى ذلك يمكن القول وتأسيساً 
 .محالة فمن دونيما ال وجود لمعالمة األيقونية

                                                           
 .ٕ٘: ات في السيمياء ، د. عادل فاخوري: تيار ينظر (ٔ)
 .ٖٗٗ ح: ،ٖ٘ٛ /ٕ: نيج البالغة (ٕ)
 .ٛٙ: ينظر: شرح حكم نيج البالغة، القمي (ٖ)
 .ٕٓٔ سعيد بنكراد: ،ميائيات مفاىيميا وتطبيقاتياالسينظر:  (ٗ)
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 مام عميفي رسائل اإلعارة ومن جنس العالمات األيقونية القائمة عمى االست 
(ما جاء في كتابو إلى عثمان بن حنيف األ )لحيث عن نصاري وىو بصدد ا

َيا ُدْنَيا، َفَحْبُمِك َعَمى َغاِرِبِك، َقِد اْنَسَمْمُت ِمْن  ِإَلْيك َعنِّي))الدنيا وتزىده فييا فقال:
 .(1)((...َمَخاِلِبِك، َوَأْفَمتُّ ِمْن َحَباِئِمكِ 

في وصف الدنيا يجتمعان في بؤرة واحدة  مشيدين حركيينيقدم لنا النص 
( مدركات ، فقد استشعر )( لم يتعمق بالدنيا وممذاتيامام )اإل مفادىا أنَّ ،

ذ شبو الدنيا بالحيوان ، إية عن طريق االستعارة المكنيةواقعية في رسم الصورة الحس
لكل موحش  أيقوناً ة شكمت المفترس الذي يكون سالحو )المخالب( فيذه المفظ

 منيما لو كالا  ألنَّ  ؛راك بين الدنيا والحيوان المفترس، وىنا تكمن صفة االشتومفترس
نسان وتقبض عميو فال نيا بممذاتيا ومغرياتيا تصطاد اإلفالد ،صطيادالقابمية عمى اال

 ( )انسممت من مخالبيا:(مام )؛ لذا قال اإلفالت منياستطيع اإلي

از بو من قدرة عمى تحويل نموىنا كانت االستعارة صورة ناطقة لأليقون ؛ لما ت
، وفي الوقت مة لمواقعلى أيقونات مماثإ الوصفية التي تتشكل منيا صوراً المقاطع 
زه المشيد الثاني  وىذا ما ،(2)تحيل الى أبعاد نفسية واجتماعية وفكرية نفسو فيي عزَّ

فالت من أحد اإل ِئِمِك( إذ أثبت أنَّ الدنيا اليستطيعوأفَمّت من حبا) المتمثل بقولو
 ر يقتصر عمى المعصومين غرائزىا سوى من يمتمك القوة اإليمانية والنفسية وىذا األم

 .دون غيرىممن 

َوَتَمسَّْك ِبَحْبِل اْلُقرآِن، )) :ث اليمداني قال فيور لى الحاإ( ومن كتاب لو )
 .(3)((...َحاَلَلُو، َوَحرِّْم َحَراَموُ َواْنَتِصْحُو، َوَأِحلَّ 

ّمى محاور ىذه الرسالة في السعي إلى ترسيخ دعائم اإلسالم والتمسك تتج
، فالمخاطب في ىذه الرسالة ىو الحارث خالق في سموك القائد الرساليبمكارم األ

                                                           
 .٘: ، كٕٚٔ /ٕنيج البالغة:  (ٔ)
 .ٙٚ -٘ٚ :السيميائي، موسى ربابعة ويل: آليات التأينظر (ٕ)
 .ٜٙ: ، كٕٜٕ /ٕ: نيج البالغة (ٖ)
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ى ظالمخاطب كان يح ذا ما عممنا أنَّ إ السيماصود منيا عام، أّن المق يدَ بَ  ،اليمداني
 . (1)(  وىو من المقربين عندهبمنزلة عالية عند أمير المؤمنين )

أىل البيت عمى التمسك بحبل القرآن وىم  ( منصباً مام )فكان توجو اإل
لى إيصل نسان المسمم ويتمسك بو لالم( فجعل الحبل الذي يتصل بو اإلعمييم الس)

 .فيم القرآنلى إيم الطريق األنسب مراده ، شبيياً  بأىل البيت ألن

( أىل البيت حمقة مام )ذ جعل اإلإ، ثنينافالحبل ىو أيقون لموصل بين 
ترفد  ، فاالستعارة استطاعت أنْ الناس والقرآن عن طريق االستعارةالوصل بين 

تقوم بعممية تنشيط القوى االستعارة )) يقون ببعد وجداني ومعادل موضوعي؛ ألنَّ األ
 .(2)((مساعدة عمى استيعاب العمل الفني الوجدانية بما تممكو من

تكشف لنا ىذه  (3)((اْلَمْرَأُة َعْقَرٌب ُحْمَوُة المَّْسَبةِ ))( في حكمو القصار:ال )وق
: ك في نفس المتمقي سؤااًل محيرا، تتر الفكرية عن تصورات ذىنية متناقضةالومضة 

الجامع بينيا وبين ؟ وما ىو الوجو ( المرأة بأنيا عقرب)مام لماذا يصف اإل
 . ة(؟سبالم ةالحاسة الذوقية التي تمظيرت في قولو )حمو 

ىذه التساؤالت التي تختزن في ذىن القارئ تمر عبر سمسمة من  نَّ إ:نقول 
 ّن الصفة الجامعة بين المرأة، وبيذا فإتفك شفرة العالمات الحركات التي تحاول أنْ 

 ةعنى الدال األيقوني )حمو صرح بو م، وىذا ما والعقرب ىي صفة السرعة في األذى
 .ىي المسعة التي تتركيا كل منيما ىنا سبة، والمراد بالمة(سبالم

لكل  في األذى فجعل من العقرب أيقوناً  فاستعار ليا لفظ العقرب الشتراكيما
مى الرجل وتجحد معروفو لى الغضب عإتسرع ، فالمرأة ))سريع المسع واألذى شيء

 .   (4)((بكممة موجعة وحركة نابية بال سبب موجب ومعقول، وقد تؤذيو ألمر تافو
                                                           

 .ٜٖٛ/ ٕٓ: ، الخوئينياج البراعة في شرح نيج البالغة: مينظر (ٔ)
 .ٜٕٗ :الجمالية، د. يوسف أبو العدوسو بعاد المعرفية الحديث األ دبياأل دقنالستعارة في ال (ٕ)
 .ٜ٘ :ح ،ٕٖٓ /ٕنيج البالغة:  (ٖ)
 .ٖٕ٘ -ٕٕ٘ /ٗ:في ظالل نيج البالغة، محمد جواد مغنية (ٗ)



 المبحث الثالث*********************العالمة بلحاظ المرجع
 

 - 243 - 

ذى العقرب صفة السرعة في األ( من مام )ومن ىذا المنطمق استعار اإل
عتمدت عمى الدليل اقرينة في أوقات غضبيا عمى زوجيا، فاأليقونة ىنا وجعميا 

 .(1)الكيفي الذي انتجتو الطبيعة الداخمية لمنفس

مة تطابق النوع عدم وجود أمثبالقارئ الكريم  إلى يرُنش وفي ختام ىذا التمفصل
؛ لتناظر في الرسائل والحكم القصارالقائم عمى ا )الرسم البياني( الثاني من األيقون

وال وجود لمثل ىذه األمور  شكال اليندسيةيوجد في الرسوم واأل لنوع عادة ألن ىذا ا
 (.في نصوص اإلمام )

 ماريةالثاني : العالمة األ مطمبال

 التي يمزم من العمم بيا الظنّ ىي )) . واصطالحاً (2): ىي العالمةاألمارة لغة
ّنو يمزم من العمم بو الظّن بوجود بوجود المدلول كالغيم بالنسبة إلى المطر فإ

يا ترتبط بالدالئل من ذلك ؛ ألنَّ (4)فيي تماثل الداللة في التفكير المنطقي ،(3)المطر((
 .(5)عالقة عمى أريكة ىي دليل عمى مرور قطعة أنقرية (( )) أّن خصمة وبر أبيض

. ومن حيث منيما ستدالل لكلٍ ستقراء واالفالتقارب الحاصل بينيما ىو اال
لى وجود شيء ما عبر ة ىي عالمة تثير انتباه المتمقي إفاألمار ،المنظور السيميائي 

 .(6)، وىذا الدافع يتم بحكم عالقة التجاوردافع ما

موضوعو ال من حيث وجود عالمة أو تمثيل يحيل عمى )) :يابيرس بأنَّ ويعرفيا 
، ولكنو العامة التي يمتمكيا ىذا الموضوع، وال ألنو مرتبط بالخصائص تشابو معو

                                                           
 .ٖ٘ٓ: طائع الحدادي ،نتاج ومنطق الدلئلالتأويل األ  : سيميائياتينظر (ٔ)
 .ٜٖٔ /ٔ: ينظر: مقاييس المغة، أحمد بن فارس (ٕ)
 .ٖٚ: التعريفات، الجرجانيكتاب  (ٖ)
 .ٕٚ -ٖٕ: ينظر: المنطق، المظفر (ٗ)
 .ٕٓٔ :، ترجمة: أحمد الصمعيمبرتو ايكو، أُ السيميائية وفمسفة المغة (٘)
 .ٜٔٔ :ميائيات والتأويل، سعيد بنكرادالس :ينظر (ٙ)
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، ومع المعنى امياً  مع الموضوع الفردي من جيةيقوم بذلك ألّنو مرتبط ارتباطاً  دين
 . (1)((ع كعالمة من جية ثانيةىذا الموضو أو ذاكرة الشخص الذي يستغل عنده 

من  ، عمى الخالفماريةة األثر الذي يولد العالموىنا يشير بيرس إلى األ
والقانون والقرينة ، عالقة التشابو بالنسبة لأليقونبا بط كالً  منيالرمز الذي يرتو  األيقون

ه األصناف الثالثة بصورة ، فيو أشار الى مالمح التمييز بين ىذبالنسبة لمرمز
 .جماليةإ

، ليابيرس لألمارة تطابق رؤية vallon )فالون )رؤية  نَّ إ نقول :ويمكن أن
، أما ون في حديثو عن العالمة واألمارة، بأن العالمة مباشرة ووجوديةيرى فال وبيذا
عمى حد تعريف وىي  (3)ويطمق عمييا )المؤثر( وكذلك الدليل ،(2)مارة فيي أثراأل

فالذي  ،(4)((يح لنا معرفة شيء عن حدث آخر خفيممموس يتحادث :)))بريتو(
، ليا وظيفة مرجعية ت، ومن ىنا كانيحدد وجود األمارة ىو السند الزماني والمكاني

 ،شياءوس بين الكائنات البشرية وبين األالوسيط المحس وصفيار الييا دائماً  بظِ قد نُ ف
مارات الطبيعية التي األ: األولى مّيز بيرس بين نوعين من األماراتوفي ىذا الصدد 

: ىي األمارات المسانية والتي العقل )كالدخان مثاًل(، والثانيةدراكيا عن طريق يمكن أ
األمارات بموضوعيا عبر أشكال  ذ تتصل ىذهإ؛)األمارات الفرعية(  أطمق عمييا اسم

                                                           
 .ٜٔٔ :ميائيات والتأويل، سعيد بنكرادالس(ٔ)
  وىو  من عمماء النفس الفرنسيين وأيضًا ىو مؤسس مدرسة باريس لعمم النفس التكويني اشتغل في ميادين

 التربية وعمم النفس والطب النفسي
ي( خوسي روميراكاستيميو، ترجمة، محمد سبان)النقد السيميائي األ: التحميل السيميائي لمنصوص ينظر (ٕ)

 .ٙٚ ، جدة:دبي الثقافياأل، النادي ٜٔالصالحي، مجمة عالمات، ع
 .ٔٛٔ :ويمي، سعد البازعير ان الجدبي، د. ميظر: دليل الناقد األين (ٖ)

 ينظر : سردية النص األدبي  )وىو ناقد فرنسي يمثل التجاه التواصمي لمعالمة وىو من أتباع جورج مونان
 (ٍ ٘ٓٔ:، د. عواد كاظم ود. ضياء غني

مصطمحات النقد السيميائي  :، ينظرٖٖ -ٖٔ :الطيب البكوش ترجمة:، مفاتيح اللسنية، جورج مونان (ٗ)
 .ٖٔ:صول والمتداد( د. مولي بوخاتم)الشكالية وال
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يركز انتباىو  وىذا النوع من األمارات يتطمب من المستمع أنْ  ،ات توسطيةر سيرو و 
 .(1)في التأمل والتفكير لمربط بين تفكيره وما يدل عميوتخدم قوة مالحظتو ويس

 ،يد بنكراد ىي األمارات االجتماعيةعومن أنواع األمارات التي أشار الييا س
ى ل( ما ورد في كتابو إ) مامالعالمات التي جاءت في رسائل اإل ومن ىذه

يَّاَك ...ذ قال فيو ))الحارث اليمداني إ َوُمَصاَحَبَة اْلُفسَّاِق، َفِإنَّ الشَّرَّ ِبالشَّرِّ َواِ 
 .(2)((.ُمْمَحقٌ 

من منظومة أخالقية متكاممة  اً ( جزءمام )يمثل ىذا المقطع من كتاب اإل
فجاء تحذيره منصباً  عمى ،أراد بيا تحصين الناس ألنفسيم من الشرور ومصادرىا 

يم مصدر النبعاث الشر نَّ أل ؛)مصاحبة الفّساق( :مصدر الشر المتمثل في قولو
، ألن الفّساق اليراقبون ا وال حبة الفّساق أمارة عمى حصول الشر، ومصاوكيفياتو
بأفعاليم  الذي ُيصاحب الفّساق سيتأثر حتماً ، و شّراً  ستكون أعماليم ومن ثمَّ  ،ويخشون

 نسانر اإللى تأثإضي فقرره طبيعة السموك البشري التي توىذا ما ت،وأخالقيم 
 .  بمحيطو المادي والفكري

، وذلك لوجود لى برىنةال يحتاج إ في ىذا النص أّن الدال األماري جماالً ويبدو إ
، فالسبب ىو )مصاحبة (3)التتابع الزمني المتمثل في تجسيد عالقة السبب والنتيجة

أمارة دلت ب ىو وجود السب ، وبيذا نفيم أنَّ اق( والنتيجة )تحقق الشر وحصولو(الفسّ 
عمى زمن دون آخر  ، وىذا التحقق لم يقتصرعمى تحقق الشر ى عالمة تنصعم
 .تسم بالفاعمية والديموميةما داللتو تنَّ وا  

َأْمرًا َلْسَت ِمْن َأْىِمِو َوَل ِفي  َوَطَمْبتَ )) ... ( الى معاوية قال فيو:ومن كتاب لو )
َمْعِدِنِو، َفَما َأْبَعَد َقْوَلَك ِمْن ِفْعِمَك!! َوَقِريٌب َما َأْشَبْيَت ِمْن َأْعَمام َوَأْخَوال! َحَمَمْتُيُم 

                                                           
عبد اهلل  د. (،نتاج والتمقيشارل ساندرس بورس التأويمية )اإل  سيميائياتفي : مطاردة العالمات بحث ينظر (ٔ)
 .ٜ٘: ريميب

 .ٜٙ، ك: ٜٕٗ /ٕنيج البالغة:  (ٕ)
 .ٜٔ: : طالل وىبةرجمة، تينظر: أسس السيميائية، دانيال تشاندلر (ٖ)
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َفُصرُِعوا  )صمى اهلل عميو وآلو( اْلَباِطِل، َعَمى اْلُجُحوِد ِبُمَحمَّد،الشََّقاَوُة، َوَتَمنِّي 
 .(1)((...َصارَِعُيمْ مَ 

سيجد أنَّو ( لمعاوية في ىذا النص مام عمي )المتأمل في جواب اإل نَّ إ
غ فييا عمى بطال أكاذيب معاوية المزعومة والتي يسوِّ يعتمد عمى فاعمية اإلقناع في إ

( يقترن بأدلة ، فكان جوابو )قرابة( األلفة والمام عمي )ُو تربطو مع اإلأنَّ 
و يعمم ألنَّ ؛كانت ذا أثر بالغ في المتمقي  ، وفي الوقت نفسوِ ذىب اليوند ما عقمية تف

مامتو مام الذي ثبتت إى اإل، والخروج عم))فعمُو البغي ن شأنياالتي مبأفعال معاوية 
كانت مور التي ، فضالً  عن األوصّحت، وتفريق جماعة المسممين، وشق العصا

 .(2)((تظير عميو وتقتضي الفسق

لى تبني تخمي معاوية عن سموكو والدفع بو إ( ىو مام )فكان ىدف اإل
وىذا ما جّسده قولو )فما أبعد قولك من فعمك( فيذه العبارة شكمت لدى  ،آخر موقفٍ 

 ، بيد أنَّ و كان يتظاىر بالحقألنَّ  ؛ة وجبنوالمتمقي عالمة أمارية تدل عمى نفاق معاوي
قوال تتطابق األفعال واأل نْ تتطمب أ، فالعادة مامالغدر والخروج عن طاعة اإلىو ُو فعم

، ومن ىذا المنطمق منافقاً  في نظر الجميع، فمن بات فعمو غير قولو يصبح معا ً 
فجاء بقرينة أخرى  ،( أن يؤكد نفاق معاوية وجبنو وعدم مصداقيتومام )أراد اإل

 .:كرم و وما عمموه مع النبي األىي فعل أعمامو وأخوال

يحائي بين إألمارية في ىذا النص مازجت بشكل العالمة ا نَّ إ :وىنا نقول
 .(3)شارية ليالحاضر وىذا ما تقتضيو الطبيعة اإلالماضي وا

ُطوَبى ِلَنْفٍس )) :نصاري قال فيولى عثمان بن حنيف األإ( ومن كتاب لو )
َأدَّْت ِإَلى َربَِّيا َفْرَضَيا َو َعَرَكْت ِبَجْنِبَيا ُبْؤَسَيا َو َىَجَرْت ِفي َالمَّْيِل ُغْمَضَيا َحتَّى ِإَذا 
َغَمَب َاْلَكَرى َعَمْيَيا ِاْفَتَرَشْت َأْرَضَيا َو َتَوسََّدْت َكفََّيا ِفي َمْعَشٍر َأْسَيَر ُعُيوَنُيْم َخْوُف 

                                                           
 .ٗٙ: ، كٕ٘ٛ -ٕٗٛ /ٕنيج البالغة :  (ٔ)
 .ٕٓ /ٛٔ: شرح نيج البالغة، ابن أبي الحديد (ٕ)
 .ٔٛٔ :مٕٚٓٓ، ٔج :لى التأويل، فريد الزاىي، مجمة عالماتإدبي من الرمزية : النص األينظر (ٖ)
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ْم َو َتَجاَفْت َعْن َمَضاِجِعِيْم ُجُنوُبُيْم َو َىْمَيَمْت ِبِذْكِر َربِِّيْم ِشَفاُىُيْم َو َتَقشََّعْت َمَعاِدىِ 
 .(1)(( ِبُطوِل ِاْسِتْغَفارِِىْم ُذُنوُبُيْم ُأولِئَك ِحْزُب َالمَِّو َأل ِإنَّ ِحْزَب َالمَِّو ُىُم َاْلُمْفِمُحونَ 

التي تتمحور حول  مجموعة من المؤشرات ( في ىذا النص مام )س اإلرَّ كَ 
تمنحو القوة  من شأنيا أنْ والتي ، نسان المؤمن با سبحانو وتعالىتوثيق عالقة اإل
، ا، وتجعمو متميزاً  بعالقتو مع ة عمى كبح رغبات النفس الشيوانيةوالتكامل والقدر 

)حزب :لى تمك الثّمة المختارة المتمثمة بقولو إ حتى يصل درجة التخصيص واالنتماء
ذى، كف األ يمة والتي من شأنيا:ا( فمجموعة ىذه الصفات المتمثمة بالمعاني الم
، شكل (2)، وقناعة النفس بما تيّسروالصبر في الحق، وسير الميالي في أداء الفرائض

ا( )أولئك حزب  :لولنا عالمات أمارية لسانية عمى تمك الثمة المؤمنة المتمثمة بقو 
درك رؤية بيرس ن ، ومن ىذا المنطمق يمكن أنْ شارةسم اإلافالذي وثق ىذا الترابط ىو 

))فأسماء :ذ يقول)فرعية( إ ة والضمائر بوصفيا أمارات لسانيةشار بالنسبة ألسماء اإل
يركز انتباىو وقوة مالحظتو  شارة ... تعد أمارات لكونيا تتطمب من المستمع أنْ اإل
شارة، عميو أسماء اإل، والموضوع الذي تحيل هحقيقياً  بين فكر  يؤسس رابطاً  وأنْ 

شمت في ف نْ ، وا  لى ىذا السموكتدفع المستمع إوتكمن فاعمية ىذه األخيرة في كونيا 
شارة بيذه الوظيفة فإنيا تصبح من جراء اإلذا قامت أسماء . وا  ىذا فال تفيم داللتيا

 .(3)ذلك أمارة ((

أحالت  في ىذه العالمة األمارية في ىذا النص ىو أّنيا ووثمة أمر آخر نمحظ
 .عمى موضوعيا بطريقة بعيدة

َل َيْصُدُق ِإيَماُن َعْبد، )):( ومن العالمات األمارية في حكمو القصار قال )
 .(4)((.ِبَما ِفي َيِدهِ َحّتى َيُكوَن ِبَما ِفي َيِد اهلِل ُسْبَحاَنُو َأْوَثَق ِمنُو 

                                                           
 .٘ٗ ك: ،ٜٕٕ -ٕٕٛ /ٕ :نيج البالغة (ٔ)
 .ٖٕ -ٕٕ /ٗينظر: في ظالل نيج البالغة، محمد جواد مغنية:  (ٕ)

(ٖ)PEIRCE(harles sanders):Ecritssurlesigne , op. cit,p:1,3                              
 .ٜ٘ :عبد اهلل بريمي ، د.نقاًل عن: مطاردة العالمات      
 .ٖٙٔ ح ،ٜٖٚ/  ٕ: نيج البالغة (ٗ)
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نسانية بمصدر فقرات البميغة عمى تيقن النفس اإل( في ىذه المام )يعّرج اإل
قمبية )يقينية(  ، ويقتضي ذلك في معرفة ا معرفةالرزق، والتوكل عمى ا في كسبو

، ومن كمالو حسن الرجاء  والتوكل عميو حتى يكون يمان ))يقينو وكمالووصدق اإل
قوى وجزمو بذلك األأوثق بما يد ا منو بما في يده وذلك لتيقن وصول رزقو من ا 

مرتبة عالية من مراتب  . وىيما في يده لجواز تمفو وعدم ثباتومن جزمو ووثوقو ب
 .(1)التوكل((

، لى التوكل عميو بثبات ويقينتفضي إنسان  معرفة حقيقية اإل فمعرفةمن ىنا 
في  )حتى يكون بما:( يمانو فقولو )كل عمى ا وحده أمارة عمى صدق إومن تو 

 .تعالى ابمة أمارية عمى صدق االيمان ( عاليد ا أوثق منو بما في يده

؛ ألنَّ أمل في كشف معرفتو فجاء باألمارةيت فاإلمام ىنا أراد من المتمقي أنْ 
ن التعميل بين المأثور  القابمية عمى انتاج داللة قائمة عمى نوع مليا ة األمار 

 .(2)والموضوع

ِإَذا اْحَتَشَم )):(ومن األمارات االجتماعية ما جاء في حكمو القصار قال )
 .(3)((اْلُمْؤِمُن َأَخاُه َفَقْد َفاَرَقوُ 

بين نسانية ( في ىذه الحكمة إلى تكثيف العالقات اإلمام )دف اإليي
لى درء الفرقة ويحذرنا من ، ويدعو إحفاظ عمييا من جية أخرىمن جية وال ينالمؤمن
أخجل  ذاالمؤمن إ ، أي بمعنى أنَّ ذا احتشم(ومن شأن ىذا التحذير قولو )إ نتائجيا

بينيم وعدم األنس وىذا ما لتولد النفرة  سموب مورداً ، سيكون ىذا األوأغضب أخاه
 .(4)لمفرقة بينيما تكون طريقاً لى خمق الفجوة التي يؤدي إ

                                                           
 .ٜٖٛ/ ٘شرح نيج البالغة، البحراني:  (ٔ)
 .ٕٔٔ :ميائيات والتأويل، سعيد بنكرادينظر: الس (ٕ)
 .ٛٛٗ ح ،٘ٔٗ /ٕ: نيج البالغة (ٖ)
 .ٛٙٗ/ ٘ينظر: شرح نيج البالغة، البحراني:  (ٗ)
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ألن حصول  ؛بل ىو عالمة أمارية  عمى الفرقة واالحتشام ليس سبباً  لمفرقة
، نسانية، وىذه من طبائع النفس اإلراقيمااالحتشام بين شخصين أمارة عمى افت

ىي نتيجة تتبمور لدى  من ثمَّ ، و ن يغضبو أو ينكل بوفاإلنسان ينفر ويبتعد عن م
بالغ اإلاز بقدرتو عمى نم، فيو يالل الدال األماري التي كشف عنياالمتمقي من خ

 . (1)ومختمف ويساعد في الكشف عن فحواهعن كل ما ىو منفصل 

صميا؛ ألنو لوالىا لما األمارة جزء من العالمة بل ىي أ نَّ إ :ومما تقدم نقول
من السببية ال  من جيةفيمنا العالمة، فيي الدال عمى العالمة وعميو تعد ىي عالمة 

شكال من أ شكالً الماىية المضمونية، ومن ىنا فال ضير من أن نعد األمارة  جية
عالمة من حيث ومن ثمَّ فيي لى النتيجة إقة السبب المفضي العالمة بمحاظ عال

 المآل.

 : العالمة الرمزية :الثالث مطمبال

تبمغ ىذه التجربة وتكون  حتىف ،نسانيةفي تنظيم التجربة اإل أثرًا ميماً ّن لمرمز إ
يعمد الكائن ؛ وليذا ))(2)تصب في أبعاد رمزية لى أنْ إتحتاج ضمن النطاق العام 

ية بعيدة كل البعد عن المنطق لى قاعدة عرفإختيار رموزه استناداً  إلى إالبشري 
القيم  لى الرمز من أجل التعبير عن مجموعة منإ، فاإلنسان يعمد ستدالل العقميواال

 . (3)((تنظيم التجربة االنسانية ، فيو أداة حاسمة فييحاء والتمثيلبطريقة اإل

كممة رمز تتعدى ألكثر من داللة وليذا  نَّ أذ يرى بيرس إ، الرمز مفيوم واسعو 
غريزية(  –)مكتسبة أو فطرية بعادةٍ  ( أو متعمقٌ )عرفي   تعاقدي   دليلٌ و ))بأنَّ  ويصف
 .(4)((صمية لمكممةالداللة األلى إه ، يرجع بجذور ...

                                                           
 .ٕٓٔ :سعيد بنكراد ،ميائيات والتأويلينظر: الس (ٔ)
 .ٕٕٔ :المصدر نفسوينظر:  (ٕ)

 .٘ :)بحث سابق( كعوان محمد ، د.شارة )المفاىيم والتجاىات(الرمز والعالمة واإل (ٖ)

 .ٖ٘ٓ: النتاج ومنطق الدلئل، طائع الحداوي سيميائيات التأويل (ٗ)
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تفاق بين عامة الناس الوصف يمكن تشكيل الرمز بموجب اإلوبناًء عمى ىذا 
ذ تشّكل ىذا إ، كة بات يشكل رمزًا لالستسالم: رفع الراية البيضاء في المعر مثالً 

ممثل يكمن طابعو )) فيو إذن ،فق ثبوت المعنى في ثقافة الجميعو عمى الرمز 
كل المة الرمزية كما يعرفيا بيرس ))وعميو فالع ،(1)((ؤولوقاعدة تحدد ملتمثيمي في ا

بمعنى االتفاق عمى شيء يدل  ،(2)((مرتبطة بموضوعيا بمقتضى تواضععالمة 
، وىذا يدل عمى العدالة وىكذاعمى معنًى معين من ذلك مثالً  )الميزان( الذي 

 .(3)صمي لمعالمةتفاق يوحي بالمرجع األاإل

، ىي العالقة نفسيا التي تحكم المدلول ليوإالعالقة بين الرمز وما يشير و 
سببية وىذا ما أشار اليو كل من خارجي أو المشار اليو فيي عالقة بالشيء ال
 . (Richards etogden)(4)وجدنوأ ريتشاردز

ل ين عناصر المغة وعناصر وىنا تكمن قدرة الرمز في امتالكو كينونة التفاع
بين الموروث التراثي وحاضر المجتمع  فاعلٍ  جدلٍ  من شأنو خمق ألنَّ  ؛الواقع

                                                           
 .ٕٖٓ: النتاج ومنطق الدلئل، طائع الحداوي سيميائيات التأويل(ٔ)
 .ٜٕٖ: ، ترجمة: أحمد الصمعييكوا  مبرتو ، أُ السيميائية وفمسفة المغة (ٕ)
 .ٜٔ :ينظر: مممكة النص، د. محمد سالم سعد اهلل (ٖ)
  م( من ٜٜٚٔوىو فيمسوف ونافد أدبي ويعد من مؤسسي دراسات األدب اإلنجميزي المعاصرة )ت

الفمسفة الغربية المعاصرة  )ينظر:موسوعةمؤلفاتو:مبادىء النقد األدبي،النقد العممي ،فمسفة البالغة 
:ٔ/ٜ٘ٚ) . 
  وىو عالم لغوي ويعد أول من طّور مايسمى) بالنظرية اإلشارية ( مع ريتشاردز في كتابيما الذي صدر عام

م تناول دراسة المعنى وماتتصف بو من تعقيد  وقام بتميزىا عمى أساس رياضي في بحثو )النجميزية ٖٕٜٔ
الستغناءعن بعض األفعال  في المغة النجميزية  وعن بعض الكممات األساسية( إذ قال من الممكن  

من حيث التركيز عمى عدد كالمترادفات وبالتالي القتصاد في الثروة المفظية بقصد بتسييل التفاىم بين األفراد 
 www.startimes.com:ينظرمعين من الكممات ذات المعاني الدقيقة المحدودة .

 .ٚ٘ -ٗ٘، ينظر: عمم الدللة، أحمد مختار عمر (ٗ)
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وفق خمفية معرفية ذات عمى يقرأ النص  المتحول عن طريق المتمقي الذي يفترض أنْ 
 .(1)مجاالت متعددة كي يستطيع تشخيصو والكشف عن محتواه

( وحكمو العالمات الرمزية في رسائل اإلمام )تكون ضمار وفي ىذا الم
ام بيا بشكل كامل، فيي شغمت مساحة واسعة، إذ اليستطيع البحث اإللمقد  القصار 

ىائل من الرموز َبيَد أن البحث سيتطرق إلى نماذج مختارة ومتنوعة تُبين  مشوبة بكمٍ 
 ( مفاىيمو الرمزية.حقيقة الروافد الفكرية التي استمّد منيا اإلمام )

( ىي رموز تراثية الصدد نمحظ أنَّ أغمب الرموز التي وظفيا اإلمام ) وبيذا
وأخرى مبتكرة غايتيا ترشيد السموك اإلنساني والتبصر بالمعطى الديني من  ،أو دينية

 لما فييا من طاقات داللية مؤثرة عمى مرِّ العصور. ؛المتمقي جية

َيا السالم(:)) ومن مصاديق ذلك ما جاء في وصيتو لإلمام الحسن )عمييما
، اْجَعْل َنْفَسَك ِميَزانًا ِفَيما َبْيَنَك َوَبْيَن َغْيِرَك، َفَأْحِبْب ِلَغْيِرَك َما ُتِحبُّ ِلَنْفِسَك،  ُبَنيَّ

 .(2)...((َواْكَرْه َلُو َما َتْكَرُه َلَيا

واضحًا؛  ًا ميمًا؛ ليرسَم من خاللو منيجاً ( رمزًا تراثياإلمام ) ىفقد استدع
معيارًا لمقيم الدينية واألخالقية، والتي من شأنيا إرساء دعائم األخوة والمحبة ويكون 

( من المخاطب أْن ُيساِىَم في بناء المجتمع بين أفراد المجتمع الواحد، إذ أراد )
شاعة المحبة وتجسيد المعايير التفاىمية التي  المتوازن، القائم عمى احترام اإلنسان، وا 

 جتمٍع حضارٍي تسوده السعادة والرخاء.من شأنيا أْن تؤسس لم

فاتخذ من الميزان رمزًا لمتوازن والوسطية في التعامل مع اآلخرين، وتحقيق 
مبادئ العدالة االجتماعية؛ ألنَّ الميزان اليمكن لُو أْن يستقيم إال بتساوي كفتيو، لذا 

شعوب، وبات جعمو رمزًا لموسطية واالعتدال، وىذا المفيوم استقر معناه في ثقافة ال
السالم(  يشكل رمزًا لمعدالة والمساواة؛ لذا أوصى اإلمام ابنو اإلمام الحسن )عمييما

                                                           
اشتغال الرمز ضمن اسالمية النص، د.  ،ٖٙٓ :صالح فضل .د ،نظرية البنائية في النقد األدبي ينظر: (ٔ)

 .ٙ: ٕٛٓٓ ،، الجزائر، جامعة مستغانمٕوليات التراث، ععبد القادر عميش، مجمة ح
 .ٖٔ و: ،ٛٛٔ /ٕ: نيج البالغة(ٕ) 
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كفتين لمتوازن مع اآلخرين؛ ألنَّ ))الرمز ال شيء يقوم مقام  اِمن جعل نفسو ميزانًا ذ
نَّما باإليحاء السريع أو العالقة العرضية(( فيذا  (1)شيء آخر ... ال بالمماثمة وا 

ووّلَد الفاعمية لمقروئية النص ،ء الرمزي فتح لممتمقي بابًا لمتأمل والتفكيراإليحا
 واستكناه دالالتو الخفّية.

( إلى سممان ومن تمثالت العالمة الرمزية أيضًا، ما ورد في كتابو )
ِة: َليٌِّن َمسَُّيا، َأمَّا َبْعُد، فِإنََّما َمَثُل الدُّْنَيا َمَثُل اْلَحيَّ الفارسي قبل أيام خالفتِو قال فيو:))

 .(2)...((َقاِتٌل ُسمَُّيا، َفَأْعِرْض َعمَّا ُيْعِجُبَك ِفيَيا

( من ُيمحظ في ىذا الكتاب التحذير الصريح الذي طالما حذر بو اإلمام )
لما فييا من الممذات والمفاتن والتي من شأنيا أْن ؛ نيا؛ ألنَّيا موطن لمخداع والغدرالد

فريسة لممحرمات والشيوات غير األخالقية؛ لذا نّبو اإلمام  نسان وتجعموُ اإلتغري 
(من خداع الدنيا، والحذر من اعتناقيا إ )بمعنى أّنيا كالحّية ال بقدر الحاجة ،

 .نسانوىو موجب ليالك اإل قاتل غادروباطنيا  لّين المممسظاىرىا 

الطبيعة مام من ، استمدىا اإلل عمى الخبث والغدرُيحي فمفظ الحية رمز
أثرت في  بناًءعمى خصوصية الحية وصفاتيا،و ت قصدية، وحّمميا دالالالمتحركة

أذىان الناس من معرفة متسالم عمييا تجاه انطوت عميو  وذلك ما ؛المتمقي بفاعمية
بَيد أن  كل الناس أّن الحّية تنماز بنعومة جمدىا ُعرفذ بات في إ طبيعة الحية،

، جعمت من يقة المعرفية الشائعة عند الشعوبه الحق، وىذالموت مستبطن في داخميا
بيذه  الدنيا إنمازت ، وبما أنَّ از بمظير ناعم وباطنو خبيثلكل من ينم الحّية رمزاً 
 .ليا ( من الحّية ترميزاً ؛ لذلك جعل اإلمام )الصفات

فاعاًل  وأثراً  يحائياً إ اً  العالمة منحت النص بعد ِ نَّ ىذه:إوعودًا عمى بدء نقول 
من توظيف لمظاىر الطبيعة فجعمت القارئ يمر عبر سمسمة  و؛ لما احتوتفي المتمقي

 .راتمن التحميالت الفكرية حتى يتمكن من فك الشف

                                                           

 .ٗ٘:في نقد الشعر العربي، غريب اسكندر سيميائيالتجاه ال  (ٔ)
 .ٛٙ: ، كٜٕٔ/ ٕالغة : بنيج ال (ٕ)
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لمعاوية  ، ما جاء في جوابوِ (ومن العالمات الرمزية التي ابتكرىا اإلمام )
يريد أْن  ة أنوُ ريعرفض ذلك بذ وُ َبيَد أنَّ  يأتي من الشام ويعمن بيعتوُ عندما دعاه أْن 

َوَأمَّا ِتْمَك الَِّتي ُتِريُد َفِإنََّيا ُخْدَعُة ))(:مام )يقتص من قتمة عثمان فقال لو اإل
ِل اْلِفَصالِ  ِبيِّ َعِن المََّبِن ِفي َأوَّ  .(1)((.ْىِموِ ، َوالسَّاَلُم ألالصَّ

ُيجسد حقيقة معاوية  رمزياً  ( كان يحمل طابعاً ام )نمحظ أّن جواب اإلم
كان ُسمَّمًا يبغي الوصول  ُو صاحب دم عثمان، بيد أّنوُ ومخادعتو لمناس وادعاءه بأنَّ 

، وىذا الرمز الذي ابتكره اإلمام عن طريق الصورة لى السمطة ال لمثأرإ عن طريقو
َر دالالت قد وفّ  صبي عن المبن لغاية االنفصال عنوُ التمثيمية التي ُتجسد ُخداع ال

، بن من الطرق التي تستعمميا اأُلم،فخدعة الصبي عن المكثيرة في ذىن المتمقي
بأّمو ؛ ألن الطفل شديد التعمق حتى ينفصل عن صدرىالتنفير الطفل عن الرضاعة 
االنتياء من مدة الرضاعة المقررة، فتمجأ االم ، حتى بعد فيو ال يريد االبتعاد عنيا

باطالء ثدييا بشيء ينماز بمرارتو، ليتحقق الغرض ، خداعالى التمويو وال حينئذٍ 
، استعمميا خة في أذىان الناسولما كانت ىذه الظاىرة ثقافة عامة راس ،المقصود
 .خديعة باختالف غاياتيا وأىدافيا لكل ل رمزاً ( لتشكاإلمام )

ّن معاوية اتخذ من دم عثمان المادة المّرة لالنفصال عن ُحكم إ :وىنا نقول
ة ، فأصبحت تمك الصور لى السمطة( وتحقيق غايتو في الوصول إاإلمام عمي )

 .رمزًا تدل عمى مخادعتِو لمناس

ّن أغمب إ  ، نقولكم القصارالرمزية في الحِ وقبل الولوج في ميدان العالمات  
ن الكريم والموروث العربي مام في حكمو قد استمدىا من القرآالرموز التي جسدىا اإل

ةٌ ))(:) ، ومن مصاديق ذلك قولوالقديم  .(2)((ِلمظَّاِلِم اْلَباِدي َغدًا ِبَكفِِّو َعضَّ

، لى الندمإذ صوَّر اإلمام حقيقة الظالم ونيايتو التي ستؤول بو اأُلمور فيما بعد إ
. (3)سبيل عميوال  ّنوُ فذكر مفردة )البادي( وأراد منيا االنتصار الذي يتحقق بالظمم فإ

                                                           

 .ٗٙ: ، كٕ٘ٛ/ ٕ: البالغة نيج (ٔ)
 .ٖ٘ٔ :ح، ٖ٘ٗ/ ٕنيج البالغة:  (ٕ)

 .ٜٖٙ/ ٛٔشرح نيج البالغة ابن أبي الحديد:  :ينظر(ٖ) 
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التنفير عن الظمم ىذه الحكمة المباركة إلى  عن طريق( ييدف اإلمام ) ذإ
 . معطيات التي يتحقق بموجبيا الندم؛ ألنَّوُ  من الواالبتعاد عنوُ 

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِنُ  ﴿:( من قولو تعالىمام )وىذه حقيقة قرآنية استمدىا اإل

مألوفة استمدىا الناس منذ القدم، حتى أصبحت  عض اليد( ظاىرةف) .(ٔ)﴾عَلَى يَدَيْهِ
لكل  فإنيا رمزٌ  من ثمَّ تصور حقيقة من يتأسف أو يندم، و لدى الجميع  عرفًا اجتماعياً 
 .نادم أو متأسف

ُكْن ِفي اْلِفْتَنِة َكاْبِن المَُّبوِن، َل )):( من الموروث القديم قولو) وما استمده 
فمن المألوف لدى الجميع أنَّ الفتن تقوم في ، (2)((.َفُيْحَمبَ َظْيٌر َفُيْرَكَب، َوَل َضْرٌع 

فييا الناس  مارات، فتحاك المكائد ويضل  مصار من أجل الحصول عمى اإلاأل
ما مثل ىذا  وقع في زمنٍ  نْ إ، فمن سواىاويصعب عمييم معرفة الجادة الصحيحة 

بنفسو عن ىذه االختالفات التي ال جدوى منيا سوى  ، فعمى المبيب أّن ينأىمراأل
( ُمحذرًا من ىذه الفتن ومنسجمًا مع مام )، لذا جاء خطاب اإللفرقة والتشتتا

 بقولو في الوسط االجتماعي لدى الناس متمثالً  الواقع، فوضع لذلك مثاًل معروفاً 
 .)كابن المبون(

ودخل في الثالثة، واّن أمو  وابن المبون ىو ابن الناقة الذي استكمل السنتين 
ال ظير قوي فيركب وال ضرع  لكنيا ترضع غيره فيكون في ىذا العمر ذات لبنٍ 

، فقد ابن المبون في ثقافة العرب آنذاكولشيوع حال  (3)فيحمب، فيو ال ينتفع بوِ 
المنطمق . ومن ىذا (4)يستشيد المتكمم بو في المواطن التي ال يرجو منيا الفائدة

                                                           

 .ٕٚ: سورة  الفرقان، اآلية(ٔ) 
 .ٔ: ، حٖٚٓ/ ٕ :نيج البالغة (ٕ)
 .ٕٛ/ ٛٔشرح نيج البالغة، ابن أبي الحديد: (ٖ)
 :العصور كقول الشاعر سحيم بن وثيلاستشيد بو الشعراء عمى مر  (ٗ)

 اْن ىي خاطرتني            فما بالي وباُل ابن المبونالُبزَل َعَذْرُت        
 وقد جاوزت رأس األربعين    ي الشعراء مني             وماذا يدر 
 .(ٕٚ/ ٔ: يحالجم مالسمحمد بن ،: )طبقات فحول الشعراءينظر       
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ذ شكّل ُمعطًى معرفيًا متفقًا عميِو إلكل شيء ال ينتفع بو،  المبون( رمزاً أصبح )ابن 
 .عند عامة الناس

مزًا نسان المبيب أن يتخذ من ابن المبون ر ( أراد من اإلومن ىنا فاإلمام )
يسمكونو  فال ينحني لطرف من أطراف الفتنة، فيكون عندئٍذ جسراً ، لو وقت الفتن

 .فيستحمبونو كما ُتحمب البيائم وال يمدىم بمالو ،فيحققون مآربيم من خاللوِ 

( قد وّظف عمي )مام اإل نَّ إ: الحديث عن العالمة الرمزية نقول وفي ختام
 أخرى استمدىا من الطبيعة استناداً تارة ذات أبعاد دينية وتراثية وتارة ،مختمفة  رموزاً 

، واالستدالالت العقميةت المنطقية لى قواعد عرفية بعيدة كل البعد عن التصوراإ
 .ممبة عامة ومشتركة لجميع الناس واألألجل توطيدىا كتجر 



 لتداوليالمبحث األول ************************البعد الوظيفي ا
 

 - 741 - 

 : وؿ المبحث ال 

 البعد الوظيفي التداولي

ةتهدددتت  درا دددل ,تعدددد ااتداةامدددل لدددا ااعسدددةت اارصم دددل ااتدددي تت ددد     ددد  ااس ددد  م ت 
, ألددد  مدددل  هدددي ذات لاهدددةت ةا ددد  ااتط مددد ت سمددد  اابطددد ب, ةلدددا يدددذم اازاةمدددل االعر 

رجدد ع  دددام ت إملكددا  ة , شددهة ااعسددةت االعر مددل االبتساددل  شددهته    ددد تةا  ددت ت رم دد   لددا
ت 5511 دي  د ل   ت لدا اا درا ااعشدرما ةت دمددا  مل دم يذا اا ر  لج االعر دي إادا ااب

لا  ر د لج مل  ضددرات ل  ضدرات   دي ج لعدل ي ر دد رد ضدع ددل  أا دا جدةا أة ددتما 
 .(5مال  ضرة  ةت ل اادرا  ت ااس   مللّثست يذم ا قد,ةام ت ج ملس(

ةلددا اا دد  ثما لددا مددرر أاه لددةرمس يددة أة  لددا لّمددز  ددما ا بت   دد ت ااتددي 
 ددي لة ددةعل  ت ل دد    5591تعدد اج ااس ددل ةعهق تهدد    اعهلدد ت ع دددل  كتددب  ددي  دد ل 

أ عدد د  ددي درا ددل ااعهلدد ت  جعدد  اا عددد ااتددداةاي ثدد  ي يددذم  لةظهددف  مدد  ثهثدد,عسلمددل 
إاه ااتداةامدددل جددزا لدددا اا دددملم صمل ااتدددي تعدد اج ااعهقدددل  دددما ااعهلددد ت  ددد   مم  د ا  عدد 

, ةاقتضدددا رأمددد  أا اا عدددد ةيدددذا لددد  ذكر ددد م  دددي ااتلهمدددد (2مةل دددتعلسي يدددذم ااعهلددد ت((
ي ددددد (  –ااتدددددداةاي مددددددرس ضدددددل صر اادددددتكست ةاابطددددد ب ةظر دددددي االكددددد ا ةاازلددددد ا ما ا 

, أي لدا ت بد رج ااس دل  ا ده  ت تكةا جزصم ةااتع  مر ااتي ت ت ي د  ته  لا لعطم
 .(9ماال  ت ااذي مجري  م  ااتةا  

هد  عسدا االعطدا صملم صم ت األلمركمدل لدا  مدث ا تةاةل   سبص إام  يدة أّا اا د
ةاددا ةأشددم عهل   تعددد  لث  ددل اا ددذةر األااتددداةاي  ددي أ  دد ث أعهلهدد  م مددرس ةلددةرمس( 

                                                           
  ـ( قاـ بوضع السس والمباديء الرئيسة لمتداولية ,مف مؤلفاتو:نظرية أفعاؿ ٜٓٙٔوىو عالـ بريطاني) ت

 ar.m.wikpedia orgالكالـ العامة .
, ترجمة : سيؼ الديف دغفوس, د. ينظر: التداولية اليـو عمـ جديد في التواصؿ, آف روبوؿ, جاف موشالر(ٔ)

 .ٕٛ-ٕٚ:محمد الشيباني
 . ٙٙٔالمدارس المسانية المعاصرة ,د.نعماف بوقرة: (ٕ)
, ترجمة: , المقاربة التداولية, فرانسواز أرمينكيوٜٕ-ٕٛينظر: التداولية اليـو عمـ جديد في التواصؿ:(ٖ)

 .  ٓٛ:سعيد عموش
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  أ  ده  ااع لدل ا يدة لدا ةضدم مدد أّا أة دت. (5ماس ظرمل ااتداةامل  ي ت سمد  اابطد ب
أكلددد  اال دددمرة  عددددم تسلمدددذم مجدددةا  ة,  هدددة   ددد  معدددد أ ددد  استداةامدددل ةل  دصهددد  اارصم دددل

 .(2مق ت  ت ةم  يذم اال طس  ت إاا اجرااات علسمل  ي درا ل اابط ب ااذي  مر (

, متضدددن ا ددد  أّا ااتداةامدددل تددددرس ممعهقدددل اا شددد ط ااس دددةي  ل دددتعلسم  ةلدددا ي ددد 
, ةاا ددددم ق ت ةااط  دددد ت اال  لمددددل ا ددددتبدات ااعهلدددد ت ااس ةمددددل   جدددد ح ةطددددر  ةكمامدددد ت

,ةاا  ث عدا ااعةالد  ااتدي تجعد  لدا ماابطد ب( لبتسال ااتي م جز ضل ه  اابط باا
 .(9مر  ال تةا سمل مةاض ل( ةم  جعل( ...((

ةلددا , ا ددمل اسلر دد  ةردةد أ عدد   االتس دديأي أّ هدد  تهددتت   اكشددف عددا اادددةا   اا 
دد   دد  ةاالر   ي دد   هددي تعتلددد عسددا ل دددأ ا ت دد   ةاا ددةار  ددما طر ددي اابطدد ب ماالر  

مدد اا  م دل االعر مدل  ةضدةح ُم دهت  دي ت د ذياام ( ةتؤ س إللك ا اات د د  ااث د  ي ااد
 .  ة ج ح

, ر عسدددا أطدددر ل دددددة  دددي درا دددل اابطددد بعسدددا ذادددل  هدددي ادددت ت ت ددد ةته م ددد   
, ةيدذا لد  ذيدب  مل ااتي لدا شده ه  ت  مد  ااتةا د  إلك  ه  تةظمف ك  األطر ااس   

أّا أي ااتجرم دي ااث  دت استداةامدل لؤكددا  مملا به  ااط    carnap )اام  كر  ب م
 .(4م((داةامل ل  دالت ت م  عسا االتكستا   م ت يي   اضرةرة ت

                                                           

 –: المعطى التداولي لنظرية العالمة في السيميائيات االمريكية, أ. ىوار بمقندوز, المركز الجامعي ينظر(ٔ)
 . ٖٓٚسعيدة, ضمف أعماؿ الممتقى الدولي الخامس )السيمياء والنص االدبي( الجزائر:

 القصدية ـ( مف مؤلفاتو :الفمسفة في العالـ الواقعي ٜٜ٘ٔوىو عالـ أمريكي يعد مف تالمذة أوستيف )ت,
 mikipedia.org.arبحث في فمسفة العقؿ 

 .٘ٗ-ٖٗ: , ترجمة: صابر الحباشةوأوستف الى غوفماف, فيميب بالنشي التداولية مف(ٕ)
التداولية عند العرب دراسة تداولية لظاىرة الفعاؿ الكالمية في التراث المساني العربي,د.مسعود (ٖ)

 .٘صحراوي:
  ـ(لو مؤلفات كثيرة منيا ٜٓٚٔوىو فيمسوؼ ومنطقي ألماني يعد مف أبرز زعماء الفمسفة التجريبية )ت

:البناء المنطقي لمعالـ ,التركيب المنطقي لمغة ,نظرية المدلوالت المفظية ,المعنى والضرورة ,مقدمة في 
 .(ٜٚ٘/ٔ)ينظر:موسوعة الفمسفة الغربية المعاصرة :المنطؽ الرمزي 

 .ٖٗ: , ترجمة: صابر الحباشةولى غوفماف, فيميب بالنشيإأوستف  اولية مفالتد(ٗ)
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  ُ   د ة  ج يددا   هدأ  اا  د ر  س دظ ( ة كلدلد ت مذا ل   ظر د   دي ر د ص  اإلا  ة 
 ددددهلمل  ددددي شددددتا االجدددد  ت اادم مددددل   ل   دددددم   االع ددددرة عددددا اارؤمددددل اإلم دددد إ ددددي 

ة دد ة  ااتددهثمر  ددي االتس ددي  لدد  م  ددجت لدد   ,ةا جتل عمددل ةاا م  ددمل ةاا ا ددمل ة مريدد 
ةلد   ,, ةذادل عدا طرمد  ا دتعل   ااعهلد ت ةضدةح ة جد حت  م  اال   دد ةاا  مد ت 

اا ت  م  ااتةا   ةااتدهثمر  دما إتاضي  داةاملتة رم تسل ااعهل ت لا أ ع د ةظمامل ت
 .ماالر    ةاالر    اام (طر ي اابط ب 

ةملكددددا أا   ت ددددر عسددددا ت  متددددما لددددا اات  مدددد ت ااتددددي ت ددددهت  ددددي ت  مدددد  اا عددددد 
 ااةظماي ااتداةاي اسعهل ت ةكل  مهتي  

 .الِحَجاجالبعد الوظيفي التداولي بمحاظ الوؿ:  مطمبال

كد ال ط  عددة  دي لجد  ت  ارتد ط كثمدرا     دداا جد ج لدا ااعسدةت اا دملدل جددا   دمع
د ج اا ر دي أر دطي  ة  ,(5مةاا ه ل ةاادم اكتمل ج   دم   ةاا   مرر  عض اا   ثما أّا اا  

 .(2م  م   ت  دمثل

ث ااشدرمف ر دي تدهثر تكةم د  ااعسلدي  د ا ركا ااكدرمت ةاا ددم ةلا ي    هة لاهدةت 
دددش ةادددت ُمهدددتت  ددد    ,اال دددسلماةرؤمدددل ااعسلددد ا , ةذادددل ات ددددت اا ه دددل ةعدددّدم ؛  مدددد  أّ ددد ُ  ُيل 

                                                           

كة بدال مف الثبات وترجع الديالكتيؾ:منطؽ جديد يستكمؿ ويواجو منطؽ أرسطو القديـ, يقـو عمى الحر (ٔ)
الفيمسوؼ اليوناني, ويقـو عمى قوانيف التداخؿ والحركة والتحويؿ, كاف في البداية  لى ىيرقميطسإبدايتو 

راء, كما كاف بعض الفالسفة القدامى يف المتنازعيف حوؿ رأي مف اآلتعبير عف الحوار الذي يقـو ب
أشكاؿ ذا كاف منطؽ أرسطو القديـ يقـو عمى دراسة إ, فيستخدمونو لمتعبير عف المراحؿ المتدرجة لممعرفة

, الفكر, وقواعد استخالص النتائج مف المقدمات, فاف الديالكتيؾ ىو دراسة محتوى الفكر نفسو ال شكمو
ساس لمتغيير والحركة والتداخؿ في الطبيعة والمجتمع عمى السواء, اال أف الديالكتيؾ وىو دراسة القوانيف ال

نسانية دراسة ل ىو أوؿ منيج فمسفي لدراسة الظواىر الطبيعية وا الييجمي بدأ بييجؿ, فالمنطؽ الديالكتيكي
ديناميكية متطورة, وقد تسمح كؿ مف ماركس وفردريؾ انجمز بو, ولكنيما أقاماه عمى أساس مادي وىكذا 

لمتطور في الطبيعة والمجتمع والفكر, )ينظر:  ساسىي عمـ القوانيف العامة الٍ  نشأت المادية الجدلية, التي
 (.ٕٕٗ-ٕٕٕحمد عبد الرحيـ مصطفى وآخروف: أية, ابراىيـ عامر, عة اليالؿ االشتراكموسو 

, تحميؿ الخطاب في ضوء نظرية أحداث ٚٗينظر: التداولية والحجاج مداخؿ ونصوص, صابر الحباشة: (ٕ)
محمد  المغة دراسة تطبيقية لساليب التأثير واالقناع الحجاجي في الخطاب النسوي في القرآف الكريـ, د.

 .ٛٗعكاشة: 
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, ةقدد عد د ا يتلد ت  د  لد  كت  د ت ااامس دةف اا سجمكدي ضلا ا تج ي ت  مر ااعسلمل
(  دي olbrehts- tytecaتمكد  م – شدر لد  أةا درمتش( اادذي perel man مرالد ا م

را ددل اا جدد ج ةيددة كتدد ب مر دد ال األك ددر  ددي د ثددر  ت ااكتدد ب ااددذي تددرل األ5511عدد ت 
 .(5م ي اا ج ج   اا ه ل ااجدمدة (

 ُ  .  معددددرهف عسددددا أّ دددد(2مألدددد  اامددددةت  هددددة لددددا االددددداب  اارصم ددددل ادرا ددددل ااتداةامددددل
اا د ل   مكدةا  دذال اابطد ب  , ةم تهدف ااتدهثمر  ديممطرم ل عرض اا جج ةت دمله 

 .(9م((  ج     ع    

ممبطد ب لةجد  استدهثمر  ا ق د ع  معدرهف عسدا أّ د ُ ة د ص  ةل هت لا مجعس  ضلا 
كراا ة دددسةكم ت االب طدددب ةاال دددتل , ةذادددل  جعددد  أي قدددة  لددددعت  ددد ا    أة  عسدددا
 لدد تّا اإل إةلددا يددذا اال طسدد  ملكددا اا ددة   (4مك تمجددل  لبتسددف ااة دد ص  ...(( ل  ددة   
 ج جملإق  عمل لتعدددة إاا ااة ة ةااعل   ة مريت اتبذ ة  ص   (  ي ر  صس   عسي م
    هثمر  ي االتس ي ةلا يذم ااة  ص م    أ ك رم ةااتإشه ه  لا 

(   ةمتلثدد  يددذا اا ددةع لددا اا جدد ج  ددي ا ددتعل   اإللدد ت مالحجػػاج النقمػػي -5
ااشدد يد اادددم ي ماا ددركا ااكددرمت ةاا دد ل اا  ةمددل ااشددرمال(  ددي لبتسددف االةاقددف 

  دددب لةقاددد    استدددهثمر  دددي     ةاا دددم ق ت ااةعظمدددل ةااة دددامل ةاإل ك رمدددل ُكددده
 .  (1ماالتس ي ةاق  ع   

َفِإْسػػاَلُمَنا َمػػا َقػػْد ُسػػِمَع, َوَجاِىِمَيتَُنػػا اَل ةلددا ذاددل لدد  جدد ا  ددي جةا دد  الع ةمددل مم
َِ َيْجَمػػُع َلَنػػا َمػػا َشػػَذ َعَنػػا, َوُىػػَو  ـْ َأْوَلػػى َوُأولُػػو اْل :َقْولُػػُو تُػػْدَفُع, َوِكتَػػاُب ا ْرَحػػاـِ َبْعُضػػُي

                                                           

 . ٜمحمد صالح ناجي::ينظر: تاريخ نظريات الحجاج, فيميب بروتوف, جيؿ جوتيية, ترجمة  (ٔ)
 .ٚ:,صابر الحباشةالتداولية والحجاج مداخؿ ونصوص(ٕ)
 .ٚالمصدر نفسو: (ٖ)
عرفانية تداولية, , ينظر: أسئمة الداللة وتداوليات الخطاب مقاربات ٚالبالغة واالتصاؿ, جميؿ عبد المجيد:(ٗ)

ينظر: أىـ نظريات الحجاج في التقميد الغربية, حسف المودف, مجمة عالمات , ٖٓٔصابر الحباشة: 
 .ٖٕـ, ٕٔٓٓ, ىٕٕٗٔ, شواؿ ٔٔ, مجٕٗج
 )بحث سابؽ(.ٕٖٚماـ عمي, د. محمد قاسـ لعيبي:ينظر: فاعمية االقناع عند ال(٘)
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 َِ ـَ َلَمػِذيَف اَتَبُعػوُه َوىػػَذا ) :َوَقْولُػُو َتَعػػاَلى (ِبػَبْعض ِفػي ِكتَػاِب ا ِإَف َأْوَلػى الَنػػاِس ِبػِإْبَراِىي
َُ َوِلػػيو اْلُمػػؤِمِنيفَ  , َفػػَنْحُف َمػػَرًة أْوَلػػى ِباْلَقَراَبػػِة, َوتَػػاَرًة َأْوَلػػى (الَنِبػػيو َواَلػػِذيَف آَمُنػػوا َوا

 .(5م((.ِبالَطاَعةِ 

ةظددددددف اا  ددددددةص اا رك مددددددل  ددددددي بط  دددددد   قددددددد (اه اإللدددددد ت مإ  ة هددددددذا   ددددددة 
لددا أقددةر اا  ددةص اا رك مددل  ألاه ؛ طدد   لددزاعت لع ةمددل ا  إلث دد ت أ  متدد  ة  ,اا جدد جي

, ة دي ااةقدت ادا اات دسمت  دذالازات االب طب ةد ع  إا  ة  ,ااة  ص  ةاات  م ت  ي اا ج ج
ثهددد  يدددذا ا  تشددده د   ا  دددةص اا رك مددد ل ةا  تجددد ج  هددد  عهلدددل ُ جمهدددل ل  دددت  ا ددد  ل 

ث د ت أ  مدل االدتكست ماإللد ت( ة طدها لدزاعت إا دت د إادا  , عدا  ةظمام   تدداةام   اابط ب 
 .سا اا  ة    ا تمجل ةاات سمت اه ر  ل  عا  اا  ل ملع ةمل( ة 

دل ت متشهد  ه  اإلااتي ا  :ةلا أ  دمث اار ة   ل ( ةلا ثته أ   ت ُ جه
اس  ددا ةاا  ددما معسددمهت اا ددهت( الدد  ضددر   ا ددا  لدد  جدد ا  ددي ة ددمت    عسددا االتس ددي,

اْنُظػُروا ِإَذا َأَنػا ِمػتو ِمػْف َضػْرَبِتِو ىػِذِه, َفاْضػِرُبوُه َضػْرَبًة ( ممُلسجت اع   اهلل,   د   م
َِ)صػػمى اَ عميػػو وآلػػو( َيقُػػ وُؿ: ِبَضػػْرَبة, َواَل ُيَمثَػػُؿ ِبالَرُجػػِؿ, َفػػِإْني َسػػِمْعُت َرُسػػوَؿ ا

ـْ َواْلُمْثَمَة َوَلْو َباْلَكْمِب اْلَعُقورِ   .  (2م((.""ِإَياُك

 دل ااتدي ت  دجت  دهلمل اا اال د دئ اإل(لد ت م س ظ  ي يذا اابط ب تهكمد اإل
اجدد  ي , ةقددد أراد  ددذال تةثمدد  ااعدااددل  ددي ت امددذ اا  دد ص عسددا ابدده لدد  ااعددد  ةاأل

, ةكددذال أراد اا هددي علد  كدد ا م دددث  ددي ااع ددر ااجدد يسي ةعددت ااتلثمدد   دد  أة تعذم دد 
 ددرر,  هددة م طسدد  لددا ل دددأ أث دد ا اا ددرةب ةلع لسددل األ ددي  لددا أ شدد   ددةر ااتعددذمب 

 ددهلي م ددةدم ااعددد  ةاا دد  إذ  ددعا إاددا تكددرمس يددذا اال دددأ عسددا كدد  اا دد س ةعدددت إ
كمددي االتلثد  ااتكدرار ااتة  ةيدذا لد  أكددمُ  ,ر لهل  ك  ت ل زات ااتارم   ما شبص ةكب

ددل  قطعمددل   جدد ا يددذا ااتةكمددد ل  ددجل      دددضددر ل( مضددر ل     ةادد   لدد  لدد  أةردم لددا ُ جه
 تةجب عسا االتس ي ت امذ األةالر  ل  م  جت ل  ااشرمعل ا  هلمل.

                                                           

 .ٕٛؾ: ٘ٚٔ/ٕنيج البالغة: (ٔ)
 .ٚٗ, و:ٖٖٕ/ٕ: المصدر نفسو(ٕ)
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( لدا ااتةظمدف اكدهت اار دة  ل لدد ق دد اإللد ت م ة ي يذا اال  ت مت دما أاه 
لدد  جدد ا  دد  ا ددرض اإلق دد ع  ّ إ كت ةاالثسددل ةاددة   اكسددب ااع ددةر( مإمدد  االتلثدد    ةادد     :

, ة دددي ااةقدددت  ا ددد   هدددة مت  ددد   لةج ددد    دددةر اابطددد ب تدددهثمرا  ةااتدددهثمر  دددي االتس دددي 
,  دددهت ااتدددي  دددص عسمهددد ةد اتهددد  ت  مددد  ااعداادددل ةا اتدددزات  لعددد ممر اإل,عهلدددل ُ جمهدددل 

 دددما طر دددي اابطددد ب اإللددد ت  ةظمادددي تدددداةاي ادددا ت  مددد   عدددد  إهلدددل أ ضدددت ةيدددذم ااع
 ماالتكست( + اا  ا ةاا  ما ماال تل ( معسمهت اا هت(.

ةم  دد  د   ممااعهقد ت ااتدي م ملهد   دم   ااد ص  الحجاج العقمػي والمنطقػي -2
يددددي عهقدددد ت  –لددددا بدددده  عرضدددد  عسددددا لاهددددةت اادددد ص ااعدددد ت –اا جدددد جي

ااددددددددعةر ةاا تمجدددددددل. ةمشدددددددترط لدددددددا اال ظدددددددةر اادددددددد اي أا مدددددددرت ط  ل تدددددددةر 
 .(5مال دل ت((ا

أا  متدرل ادد   اددا لع ةمدل ع ددل  طسددب ل د ُ إةل ددا  ذادل لد  جدد ا  دي جةا د  
َوَأَمػػا  ممكسددتهت اا ددرب   دد   ادد  عسمدد  اا ددهتااشدد ت ةمدددعةم اسشددا ل عسددا ااعددرب ااددذما أ

َأَكَمػُو اْلَحػؽو َفػِإَلى َقْوُلَؾ: ِإَف اْلَحْرَب َقْد َأَكَمػِت اْلَعػَرَب ِإاَل ُحَشاَشػاِت َأْنفُػس َبِقَيػْت, َفَمػْف 
َوَأَمػػػا اْسػػػِتَواُؤَنا ِفػػػي اْلَحػػػْرِب والْرَجػػػاِؿ, َفَمْسػػػَت .]اْلَجَنػػػِة,َمْف َأَكَمػػػُو اْلَباِطػػػُؿ َفػػػِإَلى  الّنػػػارِ 

ِبَأْمَضى َعَمػى الَشػْؾ ِمْنػي َعَمػى اْلَيِقػيِف, َوَلػْيَس َأْىػُؿ الَشػاـِ ِبػَأْحَرَص َعَمػى الػدوْنَيا ِمػْف 
َوَأَمػا َقْولُػػَؾ: ِإَنػا َبُنػػو َعْبػِد َمَنػػاؼ, َفَكػذِلَؾ َنْحػػُف, َولِكػْف َلػػْيَس .ِعػػَراِؽ َعَمػى ااْلِخػػَرةِ َأْىػِؿ الْ 

, َواَل َحْرٌب َكَعْبِد اْلُمَطِمِب, َواَل َأُبوُسْفَياَف َكَأِبي َطاِلب, َواَل الُمَياجُرَكالَطِميِؽ  ـَ ُأَمَيُة َكَياِش
اْلَخَمػػُؼ  ِؽ, َواَل اْلػػػُمِحؽو َكاْلُمبِطػػِؿ, َواَل اْلُمػػْؤِمُف َكالُمػػْدِغِؿ, َوَلِبػػْئَس َكالَمِصػػي َواَل الَصػػِريحُ 

ـَ   .(2م((َخَمٌؼ َيْتَبُع َسَمفًا َىَوى ِفي َناِر َجَيَن

 ددي يدذا اا دم   اا جدد جي ةاادرد عسددا  ( ل هجد   تا عسمد   لدد ت م  دد ا دتعل  اإل 
االب طددب  لدد  مرمدددم لددا   م ددل تتل ددةر  ,  دد  إعددهتق  لدد إ  متدد   سددت ت كددا   لع ةمددل, 

ةااهدددف ل هدد  يددة إ ددداث ااتددهثمر اااكددري  ددي االتس ددي  ,ضددلا لعطمدد ت اا ددركا ااكددرمت
                                                           

, العوامؿ الحجاجية في المغة العربية ٗٗٗ:ينظر: استراتيجيات الخطاب, عبد اليادي بف ظافر الشيري(ٔ)
 .ٓٗ-ٜٖ,د.عزالديف الناجح:

 .   ٚٔ,ؾ:ٕ٘ٔ/ٕنيج البالغة:(ٕ) 
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( ذادل , ةقدد   دا اإللد ت مدمدلاااكرمدل ةااع  ةكذال إ دداث اات ّمدر  دي لةاقاد , ا   
  ّسل ت ع سمل  ةجزي    اشك  ا تياا ج ج ة   ُل 

مجددل قطعمددل ل  مددل عسددا دعددةر  ددم قمل أ ضددت ااددا  ت   جدد ا  ل دددل ت جزصمددلأة   
  تتلث    الع دال أد  م

 ل دللجزصمل← ها أكس  اا  

 اا ااج لإك  لا أكس  اا    ل مرم 

 إذا  ها إاا ااج ل      

 

يدددة  س دددل ااة ددد   دددي أ دددسةب اا جددد ج ةا  دددتد  , ةلدددا ث دددته  هدددة ملثددد    ددد ا  
طرمددد  ا  ت ددد   اادددذي م  ددد  االتس دددي لدددا اال ددددل ت إادددا اا تمجدددل ضدددلا  دددم   ااددد ص 

 ااع ت.

سمددددل أمضددد   لددددا شدددده ه  أا  ت ددددهت  ددددي ث  مددد   عزز أ ددددسة   اا جدددد جي  ل ددددسل ت ع 
ةذادددل عدددا طرمددد  اات   ددد  (  طددد   دعدددةر لع ةمدددل ااتدددي تتلثددد   ل ددد ةات    إللددد ت مإ

  ااساظي  ااذي م ل  لؤكدات ع سمل ادر اا  ل  ةيي ك  تي 

 كه شت←امس ألمل  

 كع داالطسب←   رب 

 ط اب كه ي←  أ ة  ام ا 

 ك اطسم ←  االه جر

 ك اس م ←ة  اا رمن

 ك ال ط ←ة  اال  

 ك الد  ←ة  االؤلا 
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  دديشددكست ادددر االتس ددي ل ددسهل ت ع سمددل أ ددهلت  يددذم اات دد  هت ددإاه ةلددا ي دد  
ت  م   تمجل قطعمل أمض   يي مإاه أت  ع   ي ألمل ل مريت اا د ر, عسدا بدهف أت د ع 

 ي شت  هت أ   ب   (.

ملدددا أكسددد  اا ددد  .. ةلدددا أكسددد  اا  طددد ( عهلدددل ُ جمهدددل  ةعدددةدا  عسدددا  ددددا   ةاددد   
تدداةام   ما طر دي اابطد ب ماإللد ت شدك  ا د   عددا  ةظمامد    ,ا ت دت إادا قد  ةا ع  صددي

اه ااعهلل ااُ جمهل تتةادد اددر اإل  د ا لدا إ  عسي, ةلع ةمل(, ةته م    عسا ذال   ة 
 هدي ت د عد عسدا ارت د ط اال تدةر   ال ددل ت لدا  مدث ااط معدل  لدا ثدته ط معل ع س  ة 

 ااد امل ةلا ثته  هي تشك  ادر االتس ي  عدا  ةظمام   تداةام  .

 مةظدددف  مددد  االدددتكست لدددثه   لعرة ددد      ةيدددة اا جددد ج اادددذيجػػػاج التمثيمػػػيالح-ٖ
دل ةجعدد  اا  عددة االجددردة  ّمدل ةل ر لهددت أثد, الدد  اد  لددا سلة دلم  دد  د   ضددةر ااُ جه

اددا لدد  مت عدد  لددا التدددداد إ  ج عسددا اا ددةاا ةلدددرد ذاددل أ   دد   ة ددي اا جدد, ددي اإل ددداع 
طدددد ر لاهددددةلي إضددددع   ددددي  ة دددد طت  ملكددددا أا  مةضددددن   مددددل االةضددددةع ةم , ةتةّ دددد 
 .  (5ملعسا

لد ت عسدي لد  جد ا  دي كت  دد  يدذا اا دةع لدا اا جد ج  ددي ر د ص  اإلةلدا ل د دم  
ْسػاَلـِ فُػاَلٌف َوفُػاَلٌف, َف َأْفَضَؿ الَناِس ِفي االْ َوَزَعْمَت أَ ةية جةاب الع ةمل ق    م  مم...

ـَ اْعَتَزَلػػؾَ  ْف  َفػػَذَكْرَت َأْمػػرًا ِإْف تَػػ ـْ َيْمَحْقػػَؾ َثْمُمػػُو, َوَمػػا َأْنػػَت َواْلَفاِضػػَؿ ُكموػػُو, َواِن َنَقػػَص َلػػ
َبػػػْيَف  َوَأْبَنػػػاِء الطوَمَقػػػاِء, َوالػػػػَتْمييزَ  َوالَسػػػاِئَس َواْلَمُسػػػوَسا َوَمػػػا ِلمطوَمَقػػػاءِ  َواْلَمْفُضػػػوَؿ,

ا  ـْ , َوَتْعِريػػَؼ َطَبَقػػاِتِي ـْ ِقػػْدٌح  َىْيَيػػاَت َلَقػػْد َحػػفَ اْلُمَيػػاِجِريَف ااْلَوَوِلػػيَف, َوَتْرِتيػػَب َدَرَجػػاِتِي
ـُ َلَيػػا ـُ ِفيَيػػا َمػػْف َعَمْيػػِو اْلُحْكػػ َأاَل َتْرَبػػُع َأيوَيػػا ااْلِوْنَسػػاُف َعَمػػى !َلػػْيَس ِمْنَيػػا, َوَطِفػػَؽ َيْحُكػػ

                                                           

الخطابة الجديدة (, عبد اَ صولة, بحث  –وتقنياتو )مصنؼ في الحجاج  ينظر: الحجاج أطره ومنطمقاتو(ٔ)
, منشورات جامعة  منشور ضمف كتاب: أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطو الى اليـو

 .   ٕٖٗمنوبة, اشراؼ حمادي حمود: تونس: –االداب والفنوف والعموـ االنسانية, كمية اآلداب 
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مُػوِب, َظْمِعَؾ, َوَتْعِرُؼ ُقُصوَر َذْرِعَؾ, َوَتَتَأَخُر َحْيُث َأَخػَرَؾ اْلَقػَدُرا َفَمػا َعَمْيػَؾ َغَمَبػُة اْلَمغْ 
َنَؾ َلَذّىابٌ !َواَل َلَؾ َظَفُر الَظاِفرِ   .(5م((.ِفي الْتيِو, َرَواٌغ َعِف اْلَقْصدِ  َواِن

الددزاعت لع ةمددل ة مدد ا   م تدد  أليدد   ( ا تج جدد   ةتا مدددا  لدد ت ماب اإلملثدد  جددة 
ةاد   د  اابه دل  :ااش ت ااذي ك ا م دةمهت   ابدمعدل ةااتضدسم   ه هد  لدا قرا دل اا  دي

,  جدد ا سمتهت  ددي اابه ددل كددر ةعلددر( ثددت أبددذ مددذكر  ه ضدد يك  ددت اسشددمبما مأ ددكلدد  
( أ كددددر عسددددا ةذاددددل  لع ددددا أّا اإللدددد ت م ,ة  م ددددل لع ةمددددل لدددد ت ل  ددددجل   جددددةاب اإل

لدةر أل هدة  لعدز  عدا يدذا ااترتمدب ةااتاضدم   ,لع ةمل تاضمس   دي درجد تهت ةلدرات هت
, ةكدذال  د ر شده  ؛ أل هد  ادت داعدي اد    ع هت   دمث ,مكا ل هت   إ ه  اا ل ه عدة 

,    ددت عد أيسمتدد   ددي يددذا  ددهت  هددة طسمدد  ةا ددا طسمدد مكددا ادد  شددرف األ دد  مل  ددي اإل
 .(2م ي اااض   ضرب ا   ي ذال لثسما ت  ي ترتمب ط   ت االه جرما أمض   اا ك

ة  م ددل يددذا االثدد  مضددرب الددا ماتبددر , (قدددح اددمس ل هدد ا ددد  دداه قةا  م دايل  ا
  دد اضدطس  يدذا االثد   ت دمدد ااعهقدل ااتدي تةث د  , (9مةيدة ادمس لد هت  ةت أة جل عل 

 ,  هة  لث  ل اات رم  ةا  ت   ر ا . عد لع ةمل عا ل زال االة اما

ةيدذا االثد  مضدرب الدا ,مةطاد  م كدت  مهد  لدا عسمد  اا كدت اهد (     قةاد ااث  ي
, ةلدددرادم أاه لع ةمدددل ادددمس لدددا اا دددةت اادددذما  كدددت (4مةيدددة لدددا أراذاهدددت م كدددت عسدددا قدددةت

 .ا كت  م هت تاضم   عضهت عسا  عض  ي شيا ةامس  ا  اا    ي ا

, ة  ظادر ااظد  ر(  هدة ملثد  قدةة ا  تجد ج م لد  عسمدل  س دل اال سدةب أل  قةاد  
 ددي اادددبة   لع ددي   لع ددا أاه لع ةمددل  مددر  سددا ةجددةب تددهبمرم    ددب يددذم االرت ددل, ع

 .لر ي لث  يذا األ

                                                           

 .ٕٛ, ؾ: ٕٚٔ/ٕنيج البالغة: (ٔ)
 .ٕٖٗ/ٗينظر: شرح نيج البالغة, البحراني:  (ٕ)

 .ٜٔٔ/ٔالعسكري:, ينظر:جميرة المثاؿ(ٖ)
 .ٕ٘ٚ/ٔينظر:صبح العشى,القمقشندي: (ٗ)
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ا  تجددد ج عسدددا  ( اهدددذما االثسدددما  دددي, أاه تةظمدددف اإللددد ت مة اهدددت لدددا ذادددل
ل هلدد  عهلددل ُ جّمددل إل طدد   لزاعلدد  لددا جهددل ةت  مددرم لددا جهددل  لع ةمددل ملددثها كدده  

ااعهلتدما أ ضدت   لدا يد تما دبةا   هلر   مع م , ة ي ااةقدت  ا د   د ا كده  ا ؛أبرر
ألاه ؛تةادد اددر االدتكست ع در ا دت راا االثد  ةاإل د دة لدا   دةام  تدداةاي    عدد  اا تشكم  إ

دددل عسدددا , (5م, ةا  دددت راا ل ددددأ ا دددتد اي((   دددت راامماالثددد  شددد م    ةلدددا ثدددته  هدددة ُ جه
 .ااتهثمر عسا  سةك  ةت ّمر لةاقا االتس ي م تهدف 

دددد ج  ددددي إاه اإللدددد ت م  ة ددددي بتدددد ت يددددذا ااتلا دددد    ددددة  ج  ( أدرل أيلمددددل اا  
اذا ا تثلر ك  اات  م ت اا ج جمل ااع سمل ةاا  سمل  ,م    أ ك رم ةااتهثمر عسا االتس يإ

ل   ددم ةااتددهثمر عسدا اا دد ل   ل د    ملددل ة دسطل اا جدد ج  دي ت  مدد  مل  دد   إ, ةااتلثسمدل
 .   مل لش عرم    ب ل  م تضم  اال  ت ه  اا   عل ةاال  يلل  ي ت ر إ ي 

    ك  دددت  دددي أ س هددد    ة ددد( ر ددد ص  اإللددد ت م اه إ  اا دددة  لدددا ي ددد    دددد ا ددد ة 
 دد ت ؛ ألاه االر دد  كدد ا م  ددد ل هدد  ااتددهثمر  ددي االتس ددي  تا ددمر لةاقادد  أة ااث ج جمددل

  ددب   ةعددت اات  مدد ت اا ج جمددل  مهدد  ُكدده  ت    ددد, عسمهدد     ددب لدد  م تضددم  االةقددف
 .  االر   اام   ةل زات    للك  

 فعاؿ الكالمية:نظرية الالبعد الوظيفي التداولي بمحاظ الثاني:  مطمبال

تعد يذم اا ظرمل لا أيت ل  ةر اادرس ااس   ي ااتداةاي, ةكذال يي أة  
ل  ةال تتج ةز   ااع  ااطرح األر طي اس ة  اابط  ي ةاادرا ل اا ه مل  إع دة 

 .  (2ملع  رةت ظمت ل ط  ااس ل ااط معمل عسا ضةا اادرا  ت ااس   مل اا

( ية لا أ س يذم J.L.Austinا ممةقد اتا  لعظت اا   ثما عسا أا أة ت
اا ظرمل؛  هدف درا ل إ ت ج اا ة   ي ل  ت اابط ب ةامس درا ل ااجلسل, ةقد   در 

                                                           

 .ٖ٘محمد صالح نادي::تاريخ نظريات الحجاج, فيميب بروتوف, جيؿ جوتييو, ترجمة (ٔ)
 .٘: ,ترجمة :عبد القادر قينينيفينظرية أفعاؿ الكالـ العامة, أوستينظر: (ٕ) 
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يذا ااتةج  ااجدمد  ضرةرة ر ط ااس ل   الؤ  ل ا جتل عمل ةية ل  مظهر  ي  ع  
دب ا  لاهةت اا  دمل    .(5مي  هت كهت االتكست ة ي ت سم  ااع  رات ااس ةملاا ة , ةا 

مأة ااعل !( ا جتل عي أة  ة هذا   ال  ةد   ااع  ااكهلي مماات رف
االؤ   تي ااذي م جزم اإل   ا   اكهت, ةلا ثته م  ااع  ااكهلي( مراد    اإل ج ز 
ااذي مؤدم  االتكست  لجرد تساظ   لساةظ ت لع ّمل ةلا ألثست    األلر, ةاا هي, 

 .(2مةااةعد, اا ؤا  ... ااخ ((

تر خ درا ل ت سم  اابط ب  ظرمل األ ع   ااكهلمل  اه إةلا يذا اال طس   
م ةت    لا أ   ب  ةلعر ل ل  ,درا ل    مل ةت دمد ااعهقل  ما ااعهلل ةلؤةامه 

 .(9م ج زيت اتسل األ ع   عا طرم  ا تعل اهت ا عض ااعهل تإااتهةم  ةلدر 

ة هذا  هي تؤكد أّا ممك  لساةظ مباي  عدا  كهلم   أي اااع  ااذي تشكس  ةاقعل 
 .(4مات((ااكهت   اذ

 .(1مةلا ي     د لمهز أة تما  ي  ظرمت   ما  ةعما لا األ ع   ااس ةمل

ب  رمل  اذ تتلةض  يذم األ ع    ي جلسل لا ااةق ص  ااب رجمل ااتي إأ ع    -5
 م كت عسمه   لعم ر اا د  ةااكذب,    ة  لثه   

لا ااتي   لسل ألّ ُ  لب اف اةاق  اام؛ ب  ري ك ذب  إ هة  ع   ,تة ي لسل ااملا
 اه     رصمس.

                                                           

 . ٓٔينظر: التداولية عند العمماء العرب, د. مسعود صحراوي:  (ٔ)
 .ٓٔالتداولية عند العمماء العرب, د. مسعود صحراوي:  (ٕ)

الحميـ بف عيسى, مجمة دراسات أدبية مركز  ينظر: المرجعية المغوية في النظرية التداولية, د.عبد(ٖ) 
 .ٕٔ: ٕٛٓٓ, ٔالبصيرة لمبحوث واالستشارات التعميمية, الجزائر, ع

 .ٜٛ: ٜٕٓٓ, ٘التداولية النشأة والتطور, سحاليةعبد الحكيـ, مجمة المخبر, جامعة بسكرة, الجزائر, ع (ٗ)
 .ٜٜ -ٜٛينظر: المصدر نفسو: (٘) 
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أ ع   أداصمل  ةيي عكس اازلرة األةاا اذ   م كت عسمه   لعم ر اا د   -2
أث  ا   ي با  , لثه  ااتساظ ااذي م   ح أة اإلةااكذب     لعم ر ااتة م  ةاا ج 

 مكةا ضلا  ط   كسل ت ل ددة ةلا أشب ص لعم ما.   دااتزةمج 

تعد جةا ب ,ااكهلي لركب لا ثهثل أ ع    ا أا اااع مةكذال مرر أة ت 
تشك  كم     ةا دا  ةم لمه   اااع  اا ةاي, ةاااع   ,لبتسال  ي  ع  كهلي ةا د

 .(5ماإل ج زي, ةاااع  ااتهثمري

ةته م    عسا ذال   ا أة تما ية لا ةض  األ س اال هجمل اهذم اا ظرمل, 
ت عسا مد  مر  إذ عل  عسا تطةمري  ة قده ,  مد  أ ه  تطةرت لا  عدم تطةرا  ك مرا  

 د عسا قةاي  اإل ج زمل     ته األ ع   عسا بل ل أق  ت    عتل ,اه  ت  ما   جدمدا  
 .(2م    م ت, اات رم  تطس م ت, ااةعدم ت, اإلب  رمل, ااةيي  اإل

كل  اا   ر م سب عسمه   ال ل ت عسي ة   ّا ر  ص  اإل إةعسا يذا اا  ة   ة  
اا ااتهثمر  ي إ عا طرم ه  عا  ,ع  اإل ج زي؛ أل ه  تتضلا ل   د لتعددةااا

 ل   هح األلل إ ال ؤةامل االس  ة عسا ع ت    ي مل     ل ُ   ,إ سةكم ت االتس ي 
  هلمل.م  جت ل  ااتع امت اإل

ت اا   ر ةل  ت ةم  لا ك  ةملكا ا   درا ل يذم اات  مل ت  ي اار  ص  ةاا   
 لا شه ه   ي تشكم   عد تداةاي ةكل  مهتي   عهل ت ت هت

  ةمشل  يذا اااع   ي ممااتساظ  كسل ت ةجل  ذات   ا الفعؿ القوليأة    
 .(9متركم مل ة ر مل ة  ةمل((

اا االتس ي ة    م   لعما ة   د إيذا ااتساظ  تع مر ا ةي لةج   ةمكةا
ل  جلل ةق د االتكست. ةلا ل  دم   . ةلا ثت ه تت    د ال ذال ااتع مر(5ملعسةت

                                                           

 .ٙٔٔ: ,ترجمة :عبد القادر قينينيفي, أوستالعامة الكالـينظر: نظرية أفعاؿ  (ٔ)
 .ٙٙ: , ترجمة: صابر الحباشةلى غوفماف, فيميب بالنشية إينظر: التداولية مف أوستف (ٕ) 
 .ٖٓٔالتداولية النشأة والتطور, سحالية عبد الحكيـ )بحث سابؽ(:  (ٖ)
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( ل  ج ا  ي كت    إاا أي  ا ل  ر ااذي يذا اااع   ي ر  ص  اإلل ت عسي م
َوَكاَف َبْدُء َأْمِرَنا َأَنا اْلَتَقْيَنا َواْلَقْوـُ ِمْف مم ام صُّ  م  ل  جرر  م   ة ما أي   ام

, َوالَظاِىُر َأَف َرَبَنا َواِحدٌ  ْساَلـِ َواِحَدٌة, اَل َواِحٌد, َوَدْعَوَتَنا ِفي ال, َوَنِبَيَنا َأْىِؿ الَشاـِ
ـْ ِفي ااْلِويَمافِ  َِ َوالَتْصِديِؽ ِبَرُسوِلِو)صمى اَ عميو وآلو(, َواَل  َنْسَتِزيُدُى با

َفُقْمَنا: !َوَنْحُف ِمْنُو َبَراءٌ َيْسَتِزيُدوَنَنا, ااْلَوْمُر َواِحٌد, ِإاَل َما اْخَتَمْفَنا ِفيِو ِمْف َدـِ ُعْثماَف, 
َتَعاَلْوا ُنَداِو َما اَل ُيْدَرُؾ اْلَيْوـَ ِبِإْطَفاِء الَناِئَرِة, َوَتْسِكيِف اْلَعاَمِة, َحَتى َيْشَتَد ااْلَوْمُر 

 . (2م((!َبَرةِ َفَقاُلوا: َبْؿ ُنَداِويِو ِباْلُمَكا.َوَيْسَتْجِمَع, َفَنْقَوى َعَمى َوْضِع اْلَحْؽ َمَواِضَعوُ 

   اةا  داةم    الك  رة( ةيذا  –م  س   تع اةا  داة     ااع  اا ةاي متلةض   ي قةا   
+   ع  مااضلمر اال تتر(+ االاعة     اا  تج لا  ااتركمب لتكةا لا م ع  ل ض 
ااجلسل اااعسمل  ي ك  لا ااجلستما(, ةقد تضلا يذا اا م   اا ةاي  ه    ر لم   

( ل  ك  اام  لما  ي األل  ر ةاا سداا ااش  عل, إذ  مها  م  اإلل ت ماعلةت اال س
اا هد عسا ز ا   جمةش اال سلما إاا ااش ت؛ اد     ي لع ةمل ة دم عا ااهجةت 

أش ر إاا  م ا االشترك ت  مل   م هت ة  ر ل دة    دةتعرض  اسع ث ةااا  د, 
ية ة ا اقترا   ألي  ااش ت ة مه ,ااع  اابهف  دت عثل ا   ط, ةقد  ّزم  ا   لا يذا ا
,   مد  (9مام  اا ربإ هلمل ةل  تؤة  ترل ااعداةة ةااش   ا ااتي تضعف ااة دة اإل

م   اةا  أ هت ر ضةا ةأ ّرةا عسا اا رب ةيذا ل  تضل ت  ااعهلل ااب رمل  ي قةا   
اادما   ارجةع  هي ت كي   اهت  ما دع يت ااا  ظ ت ألر ,    داةم    الك  رة( 

 عّل  يت عسم   ك  رةا ةأ رةا عسا اا رب.

ذ إ تل ال تداةامل  ما االت  ةرما, ة هذا  اهت ل  كات اام  ااعهلل ااب رمل لا ا
( ةا سة    ي مكشف يذا اا ةار عا األلةر االشتركل  م هت ة ما   م ل اإلل ت م

ا لب ااتهت ا هج       متهت عسا اار ت لإعرض اا   ص  ةاأل داث  هة م ترت 

                                                                                                                                                                      

, دائرة العماؿ المغوية مراجعات ٚٚ -ٙٚ ينظر: استراتيجيات الخطاب, عبد اليادي بف ظافر الشيري,(ٔ) 
 .ٕٖومقترحات, شكري المبخوت: 

 .ٛ, ؾ: ٖٕٚ/ ٕنيج البالغة: (ٕ) 
 .ٜٖٖ/ ٕٓينظر: منياج البراعة في شرح نيج البالغة, الخوئي:  (ٖ)
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لك   ت اا ةامل االبتسال ادر اإلل ت لا ةاع ه يذا األ سةب مشمر إاا اإل ةأ ك رم ,
ر ل اإل هت أل ت أي  ا ل  ر جهل, ةلا جهل أبرر ا م ا   م تهت االب اال ةاال  

  هلمل.اإل

 ي   ةاال  ةد     ممل  مؤدم  اااع  ااساظي لا لع ا إض الفعؿ النجازيث  م    
, لا أج  إ ج ز  رض تةا سي لعما  لع ا مماّ ُ  (5ممكلا بسف االع ا األ سي((

 .(2معل  ُم جز   ة   ل ((

ةمتجسا اااع  اإل ج زي  ي ة  ص  لتعددة ك اتر مب ةااتريمب, ةااةعد 
 . (9مةاات ذمر, ةاا  ن ةا رش د ةااتبّمر, ةااتع ب ةاا  د ة مري 

لا يذم ااة  ص    جد أّا ااتر مب ةااتريمب ع د ةاذا تهلس    ي اال ةر األة  
   ا االجتل   تكشف عا  ر   عسا,( اعتلد عسا لةاطا لتعددة اإلل ت م

إاا اإلال ت  ك  ل  م    رض  اهلل ةتج ب  بط   ةلا ألثسل  ي  ةرة تك لسمل تاض
ِديٌد, َوَعَذاُبَيا َجِديٌد, َفاْحَذُروا َنارًا َقْعُرَىا َبِعيٌد, َوَحروَىا شَ  مم ذال ل ج ا  ي قةا 

 .(4م((.َداٌر َلْيَس ِفييا َرْحَمٌة, َواَل ُتْسَمُع ِفيَيا َدْعَوٌة, َواَل ُتَفَرُج ِفيَيا ُكْرَبوٌ 

(  ي يذا اا ص لا اا  ر عا طرم  ة ف لش يدي  ر يهب اإلل ت م   د
ااتل ل  اإل   ا عسااالرع ل, ةية   ةرته  االة شل, ة  مل يذا ااة ف ية  ث 

 ر  هلمل ةاجت  ب االع  ي ااتي ت ةق  إاا يذا االك ا االرعب,  هب  اتع امت اإل
 داي  ل دمل ةاألبرر  ا مل,   ا ةرة اال دمل إااعذاب  ذالعا  ةرتما لا  ةر 

مقعري   عمد, ة ري  شدمد( ةيذم األة  ف تر ت ا   عل  يذم اادار  تتلث    ةا   
  االة شل ةشدة  رارته  ااتي  مطم ه  أي لبسة , أل  اا ةرة اا ا مل  تتلث    ةا 

ة  ةر ,ة  ت ل   مه  دعةة, ة  تارج  مه  كر ل( امس  مه  ر لل, معذا ه  جدمد, دار

                                                           

 .٘ٗآفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر, د. مسعود أحمد نخمة:  (ٔ)
 .ٕٗالعرب, د. مسعود صحراوي: ينظر: التداولية عند العمماء  (ٕ)
 .ٗٓٔ-ٖٓٔية عبد الحكيـ )بحث سابؽ(.لينظر: التداولية النشأة والتطور, سحا (ٖ)

 .ٕٚ, ؾ: ٜٙٔ/ ٕنيج البالغة: (ٗ) 
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مري , ةعدت  ل ع لا ية  مه  ةعدت تس مل يذم اا ةرة مج د ا تلرارمته  ةدملةلل  ع
 لط اب اال  دي.

ةلجل  تسل اا ةرتما مشك  ا   عهلل ب رمل تج د   م ل ااعذاب اسذما   
ل ن ااعهلل  عدا  ميذا اإلب  ر  اه إ  لا ثته ةمب ااةا تع امل   ة  تع اا مطمعةا اهلل

  ي.ةظمام   تداةام   ج هد   م ل ااتا ع   ما االر   ةاالتس

ق  ع االتس ي ةااتهثمر  م   شيا ل , كط عل إ  ةية  ع  : الفعؿ التأثيريث اث   
. ةلا ل ةل ت اااع  (5ماأللر أة ا قت  ع   ا  م ل, أة ت دم  االتكست أة تكذم  

 .(2مااتهثمري  ي االتس ي أا مكةا لتةا را  عسا  لل اا  دمل

يذا األ سةب ل  ج ا  ي قةا    اشرمن اا  ضي ع دل   س ُ  اّا  ةلا ل  دم 
ة دأ اا ةار كل  ج ا  ي  هج  (شرم    قد اشترر دارا   ثل  ما دم  را ,    تدع م م

َبَمَغِني َأَنَؾ اْبَتْعَت َدارًا ِبَثماِنيَف ِديَنارًا, َوَكَتْبَت َلَيا ِكَتابًا, َوَأْشَيْدَت ِفيِو  مم اا ه ل
إليو)عميو السالـ(  رَ ظَ نَ قاؿ: فَ .المؤمنيف فقاؿ شريح: قد كاف ذلؾ يا أمير .وداً ُشيُ 

َيا ُشَرْيُح, َأَما ِإَنُو َسَيْأِتيَؾ َمْف اَل َيْنُظُر ِفي ِكَتاِبَؾ, َواَل َيْسَأُلَؾ :وقاؿ لَ  ـ  ثُ  بٍ ضَ غْ مُ  رَ ظَ نَ 
َفاْنُظْر َيا ُشَرْيُح .َوُيْسِمَمَؾ إَلى َقْبِرَؾ َخاِلصاً َعْف َبْيَنِتَؾ, َحَتى ُيْخِرَجَؾ ِمْنَيا َشاِخصًا, 

اَل َتُكوُف اْبَتْعَت ىِذِه الَداَر ِمْف َغْيِر َماِلَؾ, َأْو َنَقْدَت اَلثَمَف ِمْف َغْيِر َحاَلِلَؾا َفِإَذا َأْنَت 
َتْيَتِني ِعْنَد ِشَراِئَؾ َما اْشَتَرْيَت َأَما ِإَنَؾ َلْو ُكْنَت أَ !قْد َخِسْرَت َداَر الدوْنَيا َوَداَر ااْلِخَرةِ 

ـْ َتْرَغْب ِفي ِشَراِء ىِذِه الَداِر ِبِدْرَىـ َفَما  َلَكَتْبُت َلَؾ ِكتابًا َعَمى ىِذِه النوْسَخِة, َفَم
 .(9م((.َفْوؽُ 

 ي يذا اا ص ت رز ااتداةامل  شك  جسي ةةاضن لا به  ااعهلل اا  رمل 
 ظرة اال ضب(, تسل اا ظرة ااتي  مةاالتلثسل  , ي االتس ي ااداال عسا اإل ك ر االؤثر

                                                           

 .ٖ٘ينظر: مقدمة في عمـ الداللة والتخاطب, د. محمد محمد يونس:  (ٔ)
, سحالية عبد الحكيـ )بحث (ٕ)  .ٗٗ -ٖٗسابؽ(:  ينظر: التداولية النشأة المفيـو

 .ٖ/ ؾ: ٖٔٔ/  ٕنيج البالغة: (ٖ) 
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ةت ممر  هي لع دال إل داث ااتهثمر  ي االتس ي  ,تلث   لل اار ض ةا تهج ا األلر
  راف ةاال   اا رات ةاات سي   ازيد ااشدمد  ي ااد م .لةقا    ي ا  تع د عا اإل

ق  ع االتس ي  ي ا  األثر ة  داث إ( ات م ت ر عسا تسل اا ظرة  ي   إلل ت م
 راف ةلظ ير اا ذخ ةا  هل  عزز كهل   ة  ص  تهثمرمل أبرر علست ااتبسي عا اإل

م س  ي(  هذا ااتركمب مد     اا  دمل ادر االتس ي ل ه  قةا عسا ت ةمل اإلث رة ةت  م
عسا اار ض ةا  تهج ا عسا ااتة مخ, ةكذال ا تعل ا   ااعهل ت ااس ةمل ااداال 

مم  شرمن(  هي عهلل تد  عسا ا لتع ض لا ذال األلر, ةلا ثت    قةا ةل ه
أب ر عا االةت ااذي   ما ر  اإل   ا   د مدرك   ي أي ةقت؛ امكةا اا تمجل ااتي 
قّدت اه   هي  جل عسا االتس ي اس  ة  ةا ق  ع    ل اال سلّ ت اات ذمرمل, ة هذا 

ث ا دا  اتا ةت اال  لي  ما االتب ط ما ة  ت ا  ت تج اا عد ااتداةاي اسعهل ت ااتي   
ام   لا إا به  ترات مل األ داث ةل  كات األثر اا ا ي  ي ةجداا االتس ي ةذال ل

  ت صج ت   ت  اض  اا م   ااعهل تي ااذي ةظاُ  االب طب  ة  ص  تهثمرمل لتعددة.
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 المبحث الثاني

 البعد الوظيفي الثقافي 

؛ألنوهف ععك  فة ععكُمفينهععكحف  قكهععمف  طععهفنسععك يتسععمفهومععلثفافة كُععمف تطوهععكفت ععل فاإ
يععملانوت افتععمفان ط ععصففتهةطععصفرععي ل نفاألنسععنمفلقععرف,كهععهف طععتفه تطععافافهيععكري فافه ُ 

ف.فف(1)فتفتأقطثفة كُمإافههي فاف  ي مففهنذفاف رثفه فتأقطثفل اةمفهم

فافة كُععمف لفإر اكفاإنسععك ففط ععكفثفإُعع  مفأنسععكقمكفافرافععمفافطوأيععمفألفكسععر اكفت  هقععهفت
,ل معععذافُكفة كُعععمفنسععع فنسعععك فلههك سعععتهفايقتهك يمافتعععمفتعععل  ف هععع فاإف,غيععع فافطوأيعععم

,فإذف(2)ف  ععل.ف...فافعع لايرعع نك يمفلافونععل فلافععريكنكصفلاف,ف  ي يععمافطغععكصفاف:يشععه ف
ُمعععكفتعععكيطل  عععمهعععمفذفعععكف)):  لفعععه ففي  و ,فلافه ت عععراصفاف ععع فافهت كهععع فافعععذمفيشعععه فافه ُ 

فه تسع مفنسعك فا,فل عكراصفاإ ع    اافلاف ر اصفاأل لاني فلاأللافونل فلاي القيكصفلاف
ف.فف(3) لروه ف ضلاًفف كفهقتهم((

 طععتفتلهيععرفافأععلاه فاإنسععكنيمفافهتنل ععمفلافه تطوععمفسععلا ًفف ععك ففل طيععهفُمععمفقععكر ن
,فُمععععمفنسعععع فهعععع فأنسععععك فافه ععععك فأث ععععتالافي  ععععك فُععععمفافحهععععك فهععععذافافتنععععللفلهععععذافاي

,فكصف يوهكف كنصف  ي مفافنس ف) الث,فهلضل كص,فسعطم,فأُ عك ,فقعيث,فأهكسعي.اف اله
افتك ي يععععععمف,فرا عععععع فأعععععع لفف  ي ععععععمفافتععععععمفيععععععتثف مععععععكفتو يععععععكفافنسعععععع ايهععععععك اص(فُمععععععمفا

مف  راًففهلضل يكًف,فضه فه  ل لفلقيمف  ينمكلانة ف ف.فف(4)مفتهنحفافه ُ 

هلضعععععل كصفاففهععععع فمافة كُعععععف عععععر فليعععععنعفاف  عععععرفافعععععلأيومفافة عععععكُمففط الهعععععمف طعععععتف
فعتفإفولضعتفُمعمفلفيعمفهع فاافيعكصفافتعمفتهعل فافهع فةعثوف,فلفريفيمافنسك فاألتلارطيمفلفاف

                                                           

 .ٜ-ٛ: عيداني: د. منير الس، ترجمة، دنيس كوشوم الثقافة في العموم االجتماعية: مفيينظر (ٔ)
عمال أ، ضمن بسكرة ، جامعة خيضرزغينة، االستاذ عمي وخصائصوِ : المنيج السيميائي اتجاىاتِو ينظر (ٕ)

 .ٕٚٙ:دبي (، الجزائر)السيمياء والنص األالممتقى الوطني الثقافي 
  وىو عالم ألماني من عمماء عمم االجتماع إذ جعل الثقافة ىي الحضارةmikipedia.org.ar 

 .ٛ: مة: وفاء عبد القادر، ترجبورين فان لور، الدراسات الثقافية، زيود ينسار(ٖ)
 .ٚٚٔ: الصمعيترجمة : د أحمد ,فكو، ُأمبرتو إيعالمة تحميل المفيوم وتاريخو: الينظر(ٗ)
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نأهععمفافسععيهيك يمفهتوتهععمف ععي فافهكضععمفمفهعع فاألهععمفهقهل ععفععتفقكنععكفذفععكف))ا فنأععكثفلف
ف.(1)   ((لافهكض فلهتوتهمف طتفافة كُكصفاأل

:ففلتهعععععك فهععععع فاف طهعععععك فلاف عععععكهةي فأهةعععععك ف  فلقعععععرفت نعععععتفهعععععذافاف  عععععرفافعععععلأيومف ةيععععع
(Lotman(فلُالريهيعع فتععلرل لاف)Toporovفُععمف لسععيك)ي ععلفُععمفاي كفيععكف,فلأته  تععلفإ

 الهععمف,فُكفة كُعمف هعكفيعع ل ففتنشعأف تطوهعكفتهلفععصفأيعمفلأيوعمف رععومفلفيعمففإفعتف(2)لغيع هث
فافة كُعععمفت عععلثف كنت عععك ف  ععع فافأعععلاه فمعععذا فافلأيوعععم,فُي عععل فإي عععل:)) فيمعععكفإُتسعععنرفف,إ  

ف.(3)ُيهفشي كًففهكفُمفش ل فهال هم((فلأيومفري  فُمفافلقصفافذمفت طغ

عمفاف شع يمفلافتوك ع فاف شع مفُعفله فةثوفُكفة كُمفتشع  فنهلذقعكًففهتلارعالفًف مففطه ُ 
أ فيع   فاف الهعمففله فهذافافهن ط فهكل فافر تل فسع يرف طعل ف,(4)افهيحفاف الهكتم

افهأععععكه ف كفة كُععععمف أنمععععكفر اسععععمفف عععع فافهأععععكه فافة كُيععععمفا تهععععكراًفف طععععتفاُتعععع ا فتطععععكف
ف.ف(5) أنأهمف الهكصفُمفافلاقم

فهت نيعععكصإلافه ي عععمف ان ةععع ف ععع فذفعععكفقعععرففاف الهعععمفافة كُيعععمفلاف  عععرفافعععلأيومففمعععكفف و
لضععل كصفتلارععطيمف,فافتععمفت ععرفافأععلاه فافة كُيععمفهي.فهعع فافوطسععومفافهك  سععيم شعع  ف  عع

,فلهععكفافة كُعععمفُععمفنأعع فأرععهككفهعععذافاف  ععرفاي فإسععنكرفلأيوععمفف شعععيك فلأنسععكقكًففريفيععم
تنأيهي عكًفففخ  عك فُعمفافهقتهعمففلهمف ذفكفت عل فهقعكيًففتلارعطيكفًفف,اف  ي يمفلتسهيتمك

ف.فف(6)نسكنماإ

                                                           

، ٕٚٓٓ، أيمول، ٙٗالسنة ٕٛ٘، عسامة العبد، مجمة المعرفةأية بين الرؤية واالجرائية، محمد لسيميائا (ٔ)
 .ٗٙٔ: سوريا

 .ٗٙ-ٖٙ: االتجاه السيميائي في نقد الشعر العربي، غريب اسكندر: ينظر(ٕ)
 :الصمعي، ترجمة : د أحمد ،ُأمبرتو إيكوالعالمة تحميل المفيوم وتاريخو(ٖ)
 .ٖٗٔ: جانز، ترجمة: جمال الجزيري، بول كوبمي وليستاينظر: عمم العالمات(ٗ)
  م ولو مؤلفات كثيرة ٜٓٚٔأديب وناقد مغربي حصل عمى إجازة في األدب العربي من جامعة محمد الخامس

المركزية العقائدية في نظرية األدب اإلسالمي ،معجم المصطمحات األدبية المعاصرة ،نقد األفكار منيا :نقد 
 . األدبية ،مدارس األدب المقارن دراسة منيجية

 .ٛٔٔ: دبية المعاصرة، سعيد عموش: معجم المصطمحات األينظر(٘)
 .ٕٕ: سعد اهلل لمنقد البالغي، د. محمد سالم: مممكة النص التحميل السيميائي ينظر(ٙ)
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ف,ك ععمفهلسعع لسععمكهكصفقهإفععتفإحلفهععذافافهنهععتفافلأععك ومففط الهععمفلهنععككفهعع في عع
فافهومعلثفاألذفت  فتطعكفافقهك عمف))إ ,فلهومعلثفافعنعفسعك.فف طعثفافسعيهيك فهعلفافعنعأ و

نوهععكف عع فهععكفيههعع فه نععتفهت ععكهالفًف ف–)اهتوععك ففيفي نععمففععريمثفاف سععكفمفافطغليععمفُ عع ف,فلا 
ف.(1) ه فُنمف...اف ((

هعع فنعععفألفهقهل ععمف كهطععمففاًفُكفة كُععمفقععرفت ععل فنرععكًففشعع  يكًففألفنة يععكًففألفقععح 
 كُعمف عكفنعفل القعمفافعنعف,فلذفعكف هسعكفافشعيو نفافتعمفتهعررف القعمفافةه فافنرلع

ف.ف(2) كفة كُم

,فليع  فهعلي فتعك فاف الهعكصفلأ  كرهعكفافلأك ويعمُإن معكفلسوع صفهع فرا ع نفإنفه فةثوفلف
فقهيعععععمفهأعععععكه فاف عععععل فله طلقكتعععععهفلهنتقعععععكصفاإنسعععععك فتهوععععع ف كف الهعععععكصف أيضعععععكًففأ  

لهيرفافأعلاه فلاف هلحفافر افمفافتمفتنر  فُل فأنأهمف طي مفهت ررنفلهت ك  مفقكر نف طتفت
ف.(3)نسكنيمفافهتنل ماإ

ف:األل فيتقسععععرف طهععععكأهنأععععل ي فَ  عععع َفافة ععععكُمففط الهععععمفليتقسععععرفاف  ععععرفافععععلأيومف
ف.(4)هكأفافوضك فافهغط افوضك فافهوتلحفلافةكنمف ط

نععك فاف نعععك .فة كُعععمفف ععع ف,فل  نعععك فافهسععكقرفة كُعععمفف ععع فافهسعععطهي لهةععك فذفعععكفي عععرف
فهعع فهععلي فة كُتععهفافتععمفينأعع فهعع ف الفمععكفإافهسععيهيي  فلاهععر  يفف أن ععهفععتفنأيعع اف,فُط عع  

فهعع فينأعع فإفععتفرل فف طعع ف طيععهفة كُععمفذاصفُضععك فهغطعع ,ف يععرَفي,فلهععذافهععكففريععهفة كُععم أ و
ه ك ععر(ف هنأععك فلاهععر,فت ععرفة كُععمفف– نععك .فف-اف  ععكرنف شععتتفأنلا مععكفهقته ععًمف)هسععكقر

ف.ذاصفُضك فهوتلح

ف(فله هعععععهفاف رعععععك هعععععكثف)ل نعععععرفافنأععععع فلافتأهععععع فُعععععمف سعععععك  فاإ ,فنطهعععععأفأ  
فاإهعكثف طعم فأ  كرفذاصفلأك افة كُيعمفهتهيعحناف الهكصفقرفأسمهصفُمفانتك ف؛فأل و

                                                           

 .ٙٚ: دب، عبد الواحد المرابطالسيمياء العامة وسيمياء األ(ٔ)
 .ٚٚ-ٙٚ: ينظر: المصدر نفسو(ٕ)
 .ٓٙ: ية دراسة في السرد العربي القديم، د. ىيثم سرحان: األنظمة السيميائينظر(ٖ)
: ٕٚٓٓ، مارس –يناير ،ٖ٘، مج ٖ، عموسكو، يوري لوتمان، مجمة عالم الفكر –ينظر: مدرسة تارتو (ٗ)

ٔٛٚ. 



 الثاني *************************البعد الوظيفي الثقافي المبحث
 

 - 461 - 

لهعذافهعكف,لاا  فهغطع ف,هوتلحفف:أهراههكف,هنألهمفة كُيمفهت كهطمفذاصفُضك ي يهتطكف
هسعكف  ي عمف,فأمف  هسكف  ي تهفنطهأهفُمفتلأيوهففتطكفافهضكهي فُمف  ك هف ال ًف

ف:افه س فافيهف هكفيأتم

 .  ة الثقافية بمحاظ الفضاء المفتوح: الوظيفولالتمفصل األ 

عععمفهعععذافافهقعععك فت عععل فافة كُعععمف لافالة كُعععمفنأكهعععًكفلاهعععرًا,فليشعععت  فُيمعععكفاينوتعععكحفُل
ف.(1)لافت كي فلافتلار 

ت عععرفنوسعععمكفة كُعععم,فلهعععكفهنمعععكففلاهعععرنفريعععك فُعععمفافمنعععر,فُ ععع لهةعععك فذفعععك:فت عععررفاأل
فت عععررفأريعععك فافمنعععرفُعععمفهعععرفذاتمعععكفت عععرفة كُعععمففط عععكفثفي عععرففي ك طمعععكفي ة كُعععم,فُعععمفهعععي فأ و
فاف ك قم.

افلأيوععمفافة كُيععمففط الهععكصفضععه فهععذافافوضععك فُععمف سععك  فاإهععكثففلهعع فهرععكري 
(((: ف طععتفاف رعع نفُ ععك َوَقددْد (فهععكفقععك فُععمف تك ععهفإفععتف  ععرفامف عع ف  ععك.ف كهطععهف 

ََ  َبَمَغِني َتَنمُُّرك ِلَبِني َتِميم، َوِغْمَظُتَك َعَمدْيِيْم، َواِِن  َبِندي َتِمديم َلدْم َيِغدْب َلُيدْم َنْجدم   ِإال  َطَمد
ف.(2)((ُيْم آَخرُ لَ 

ف طععتفافت كهعع فافهسعع فافه نععمف طععتفايهتعع اثفلافتلاضععمفهععمف يهععافاإهععكثف كهطععهف 
لاإ افافتععععك ي مفافهتلاُعععع فهععععمفاإسععععالث,فلهنمععععكفتهععععيث؛فألنومععععثفف,اف  ك عععع فذاصفافسععععيكرن

ففععثفيهععصفهععنمثفسععير فاأللفععت))أف: ععةالاف رععك فهأععل ي قععكثففمععثفل عع فهععنمثففإيف:فأن ععهفت
فُعمفقكهطيعمفليفإسعالث,في نعمفأنومعثف عكنلافأهع فمه كهه,ف...فلافةكني :فأن مثففثفيتسع  لاف علغث 

ففمعععثف ههعععكًففهكسعععمفم ععأ.فلقعععلنفلشعععقك مفلههي عععهفُعععمفافقكهطيععمفلايسعععالثف...فافةكفةععع :فا و

                                                           

، ضمن وسبنكي، ترجمة: عبد المنعم تميمةأوبورس  لية السيموطيقية لمثقافة، يوري لوتمانحول اآل :ينظر (ٔ)
سيميائيات .ٜٕٙ-ٜٕ٘:قاسم ونصر حامد أبو زيد ، بإشراف سيزاأنظمة العالمات في المغة واالدب كتاب

 .ٕٜالمحكي المترابط ،عبد القادر فييم شيباني:
 .ٛٔ،ك:ٖ٘ٔ/ٕ: البالغة نيج(ٕ)
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فنسعععكف ععع فلاهعععرفهععع ف نعععمفهكشعععثفل نعععمفتهعععيثفينتهعععمفإفعععتفيعععك.ف ععع ف لق ا عععمف كرعععمفأل  
ف.(1)هض ((

فه فقمعمف فق يطعمفف,ل كهعمفافنعك.فهع فقمعمفأ ع  ,ُكإهكثفأ ارفأْ فيلهمفف كهطهف  أ  
(ف) نععمفتهععيثففععثف):تهععيثفهععمفهععل  ففطشععقك مفلافأمععل فافهسععته فف قكيتمععك,فُ لفععهف

فه ععي فُمععثف يغععكففمععثفنقععثفإيف طععمففمععثفل عع (فرا ,فهرفلفععه:فأنومععثففعع فيتلقوععلاف نععرفهععر 
لهعععذافافتلاُععع فشععع  ف الهعععمفأسعععمثفُعععمفانتعععك فلأيوعععمففهعععل رففطأمعععل فاف يعععكرمفافهسعععته ,

ف نعمفتهعيثفقعرفاشعتم لاف هسع فافسعي نفلافسعيكرنفهتعتف ة كُيمفذاصفُضك فهوتلح,فهوعكرافأ و
ف كصفريتمثفه  لُكًفففر فافقهيم.

ععمفاإهععكثفافلاسعع مفُععمفأنسععككفاف  ك عع فلانوت كهععهف طععيمثفلتلارععطهفه مععثفأسععمثفُه ُ 
(فافهسعته نفافهتلارعطمفلهذافيعر ف طعتفة كُعمفاإهعكثف)نتك فة كُمفأُ يمف)حهنيم(,فإُمف

حهعك ,فلقععرفتلف عرفهععذافافه نعتففععر فافهتط عمفهعع ف عال ففوععأف)افعنقث(فافععذمف طعتف ععل فاأل
فير ف طتفافأمل فافهسته .

فاف إفعععتفف(فهعععكثف)اإفلأوعععهافة عععكُمفافعععذمفنتعععك فلتأسيسعععكًفف طعععتفذفعععكفن عععل :فإ و
 طعتفتلاشعافاف كهع فافة عكُمفف نعك ًفف,افهعرفل فافهع ارا الغفذفكفافهتط عمفافهتط مفأسمثفُمف
ي ,فلف نأكهععكًففلاهععراًففيتقسععرفاف يهععمفافه ي يععمفف نععمففصفاف الهععمشعع طفهعع فةَععثوفُ ععرتف عي فاف ععُ 

فتهيث.

(فإفععتفه كليععمفقلا ععكًففل ععذفكفنقععرفاف  ععرفافععلأيومفافة ععكُمففط الهععمفُععمف تك ععهف)
َحَسْدُت، َوَعَمى ُكمِِّيْم َبَغْيُت، َفِإْن َيُكدْن ذِلدَك َكدذِلَك  َوَزَعْمَت َأنِّي ِلُكلِّ اْلُخَمَفاءِ قك فُيعهف))

ف.ففف(2)((َظاِىر  َعْنَك َعاُرَىا َوِتْمَك َشَكاة  .َفَمْيَس اْلِجَناَيُة َعَمْيَك، َفَيُكوَن اْلُعْذُر ِإَلْيكَ 

ُععمفهععذافافععنعفت طععل صفه ععكفثفاف  ععرفافععلأيومفافة ععكُمفهعع ف ععال فتلأيععافاإهععكثف
(فُطعلفته نعكفُعمف.)(فف الثفافشعك  فلافهتهةع ف  لفعهف)فلت طعَكفَشع كن ففَأكه  تَ نعَكفَ ك تَهعك

                                                           

 .ٖٚٔ/ ٛٔنياج البراعة في شرح نيج البالغة، الخوئي: م (ٔ)
 .ٕٛ،ك:ٗٚٔ/ٕ:نيج البالغة(ٕ)
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فاإهكثفقعرفلأعافقعل فأ عمفذ ليعكفافمعذفمفُعمفافع رفافلاق مفافة كُيمففمذافافنعفسنقرفأ  
ف)اف لي (ذفقك فافشك  :إ طتفه كليم,ف

ف نك  ك تهكفل يو هكفافلاشل فأنِّمفأه  ُّمكف...فلتطَكفَش كن فأكه   
ف(1)

فانععرهك فافنرععي ف)افشعع   هععكث(فُععمف لت ععم ف ععالثفاإفلفلهعع فهععذافافهن طعع فن ععل :فإ و
كفه كفقعمفف ضعيمفلاهرنفلفورففر فافهتط مف الهكصفة كُيمفهشعهلنمفريفيعًك,ف  سعصف عرل ه

(فافهتهةععع فهف طعععتفاإهعععكثف) ععع  عععك فهعععحا ثفه كليعععمفلت عععذيكفار كإه هطيعععم,فهوكرهعععك:ف
ففط طوك .ف ه  را

فانوتعكحفاإهعكثف) (ف طعتفافة كُعكصفاأل ع  فل نكً ف طتفهعكفسع  فن عل فأيضعًك:فإ  
)افشعع  (فلتلأيومععكفضععه فهلضععللفلاهععر,ف طععافنل ععًكفهعع فافتوك عع ففععر فافهتط ععمفُععمف
فافنرععي فشعع الفلهععرنف نك يععمف ق ا تععهففهيةيععكصفافععنعفهعع فقمععم,فلهعع فقمععمفأ عع  فُععإ و

ف كفنأكثفافة كُمفافهلهر.فأسمهصفُمف ليمفة كُيمفلاهرنفلهذافهكفي ط ف طيه

دا َبْعدُد، َفَصدمُّوا فتفأه ا فاف الرفُعمفه نعتفافرعالنفقعك :))إ(فله ف تككففهف) َأم 
ِبِيدُم اْلَعْصدَر َوالش دْمُس  َتِفديَء الش دْمُس ِمدْن َمدْرِبِض اْلَعْنز.َوَصدمُّوا َبالن اِس الظُّْيَر َحت ى

َوَصمُّوا ِبِيُم اْلَمْغِرَب ِحيَن .َبْيَضاُء َحي ة  ِفي ُعْضو ِمَن الن َياِر ِحيَن ُيَساُر ِفيَيا َفْرَسَخانِ 
َُ اْلَحدداجّ  دداِئُم، َوَيددْدَف ُُ ِإَلددى ثُمُددِث .ُيْفِطددُر الص  َوَصددمُّوا ِبِيددُم اْلِعَشدداَء ِحدديَن َيتَددَواَر  الش ددَف

ف.(2)((.ْيلِ الم  

فإذافافعععنعفألقعععكصفافرعععالنفافهو لضعععم,ف(فُعععمفهعععيت عععيِّ فاإهعععكثف) ذفلضعععمفف ععع ف 
(فلقععكصفافه رسععم.فلقععرفهي ععحفهنععكف)فيععهفافنععك.فُععمفتهريععرفتطععكفاألإسععتنرفهنمععكفه يععك اًفي
ف:(3)لقكصفتهيحاًففيفف .فُيهف هكفيأتم ي فهذافاأل

ذفعععكفهععع   فاألل :فرعععالنفافأمععع فلهعععر هكف لقعععصفُعععم فافشعععه.فلق ععع ف الهعععمف
فاف نح.

                                                           

 .ٕٔ/ ٔديوان اليذليين: (ٔ)
 .ٕ٘،ك:ٜٖٕ/ٕ:نيج البالغة(ٕ)
 .ٖٖٔ/ ٘ينظر: شرح نيج البالغة، البحراني: (ٖ)
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لق ععع ف الهعععمفذفعععكف) يضعععك ففععععثف,افةعععكنم:فرعععالنفاف رععع فلهعععر هكف  عععك فافشعععه.ف
فترو ففطهغيكفلهيم(.

افةكفععععا:فرعععععالنفافهغععععع كفلهععععر هكف غيعععععككفافشعععععه.فلق عععع ف الهعععععمفذفعععععك:فإُ عععععك ف
كص. فافرك ث,فلاإُكضمفه ف ُ 

طيعع فاف ا ععم:فرععالنفاف شععك فلهععر هكف تععلا مفافضععيك فأل فافطيعع ,فلهععر فل  هععكف ةطععافاف
فلق  ف الهمفذفكفتلا مفافشو .

ععمفاف قعع فلقععهفرععكه ه,فلق عع ف الهععمفذفععكف اف ععكه.:فرععالنفافغععرانفلهععر هكفه ُ 
ف طللفافوق فافةكنم.

فهععذافافتهريععراصفافحهنيععمفت ععاف نععكف طععتفنتيقععمفتتضععحففنععكفهعع ف ععال فاألفوععكأف لف عع و
تععلا  ف)هعع   فاف نععح,ف يضععك فهيععم,فُ سعع ك,في:افتععمفل رصفُععمفافععنعفلافهتهةطععمف  لفععه ف

فهنمكفهعرفلًيفُ  يعًكفهنعذفاف عرث,ف مفاف ق فلقهفركه ه(,فاذفيلقرفف  فلاهرف  افشو ,فه ُ 
ععععكفقععععك ف مععععكفاإهععععكثف) (فضععععه فسععععيك فتهريععععرفألقععععكصفافرععععالنفلأف سععععمكفرييصفلفه 

هتتف كتصفتش  فة كُمف كهمففعر فافهسعطهي ,فأرع هصف الهعكصفذاصفف,  لسيمفقريرن
فوعععكأفرييصفمعععذافافتهعععليصفافو  يعععمفلا تسعععككفاألأ  عععكرفة كُيعععمفتلسععع.ففهومعععلثفقرير,ُ

ف  لسيمفلفرصففنكفهرفليصف الهكتيمفة كُيم.ف

ذافنأ نكفإفتفتطكفاأل فيمكفسك  ًكفه فلقممفافهنألهمفافسعيهيك يمفإفوكأفافتمفأش نكفلا 
ففهرفليصفقريعرنفأسعمهصفُعمفتهريعرفألقعكصفافرعالن,فلشع طصفإف:افة كُيم,فن ل  نومكفرلا  

ًكففر فافهسطهي .ُيهكف  رف فنأكهكًففهت كُ 

فهعععذافاف ععع حف ت عععكلفاف الهعععكصفافة كُيعععمفأينسعععقثفهعععمفاف ليعععمفافتعععمفان ة عععصفهععع فلف ععع و
افعععذي فيععع ل فأ فافة كُععععمفتسعععمثفُععععمفت سعععي فافنأععععكثفايقتهعععك مفلافععععرينمفُعععمفافهقتهععععمف
لتق عع فهنععهفأُ ععًكفهوتلهععًكفيسععتل كف عع فافة كُععكصفاأل عع  ف هععكفيه عع فاينسععقكثفلافمععراف

ف.افلاهر
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لههععكفل رفُععمفافه  ععثفاف رععك فهعع فأ  ععكرفلأيويععمفة كُيععمففط الهععمفهععكفقععك فُععمفقلفععهف
():ُقِرَنددِت اْلَيْيَبددُة ِباْلَخْيَبددِة، َواْلَحَيدداُء ِباْلِحْرَمدداِن، َواْلُفْرَصددُة َتُمددرُّ َمددر  الس ددَحاِب، ))ف

ف.(1)((.َفاْنَتِيُزوا ُفَرَص اْلَخْيرِ 

ف ثفافو ع؛فألنومكفس ي مفافعحلا ,فاإنسك ف طتفاغتنكُ رفاتسهصفهذافافه همف  هاِّ
(فهععع فسعععهمفاف ي عععمفهالحهعععمففطوأعععمف)افمي عععم(فل عععذفكف)افه هعععك (فذفق ععع فاإهعععكثفف)إ

سععهمفهالحهععمففطهيععك ,فلق عع ف تععالًففهنمععكفهكن ععًكفيت  وعع فاينسععك فهعع فافلرععل فافععتفهعع ارا ,ف
فاإهعععكثفق ععع فهععع فت ات يعععمفاألفوعععكأف)افمي م,فافهيعععك ,فافه هعععك (ف عععُكف عععك لففطعععنعفيقعععرفأ  
فهلانمفس  يمفت ه ف طتفافضيكلفه فته ي فافمرافافهنشلر.

مكفرا  فافنعفهمعرصفإفعتفتشع ي ف الهعمفذاصفلأيوعمفة كُيعمفتُمذافاألفوكأف ت ات ي
فافسعععهككفُعععكنتمحلافُععع عفاف يععع (فلقعععرفته  عععصفسعععهمف:تهةطعععصف  لفعععه ف )افو رعععمفتهععع فهععع  

فهوملهمكفلاض فاألحهعك ,فلهعذافافة كُمفُمفهذافافه ل ؛فأل و حفُمفة كُمفافقهيمف طتفهع  
ف حه .فررهفهتط مفانوتكهكًففريفيكًففغي فهافلضلحفه  ففر فا

فه ُ مفهستهر فه ف لاُعرف لألق فت  يكفافه نتفه فاف ك لفلافهسكههمفُمفهر اف  ث 
افوعع ع(فلافلاقععمفافهععكرمف )(ف ععي فافلاقععمفافه نععلمفافهتهةعع فاف  ي ععمفلاشععافاإهععكثف)

افوضععععك فافهوتععععلحفذاصفههععععل ففهعععع فافسععععهكك(فُ ععععرفلفوععععرفة كُععععمفهطهلأععععمفُععععم )افهتهةعععع ف
ذفيه  فأْ فن روفافوضك فافهوتلحففطة كُمف هةك مفت  ي ف  فاإه كنعكصفاإيقك يعمفإ هلرم,

عععمفافت ا  عععكصفافة كُيعععمف فخنسععك فافهنوعععتحف طعععتفافتقععررففت  ي عععكصففهيكتعععه,فل ععذفكفه ُ 
ففهتنكهيمففر فافقهك م.لافهت ل نف  ف  ي فاف ر اصفاف  طيمفا

َتَوق دوا اْلَبدْرَد (:))لةهمفهررا فل  ففطلأيومفافة كُيمفُمفافه  عثفاف رعك فقعك ف)
ِلِو، َوَتَمق ْوهُ  ُُ  ِفي َأو  لُدُو ُيْحدِر ِفي آِخرِِه، َفِإن ُو َيْفَعدُل ِفدي ااْلْبدَداِن َكِفْعِمدِو ِفدي األْشدَجاِر، َأو 

 ُُ ف.فف(2)((َوآِخُرُه ُيور

                                                           

 .ٕٔ،ح:ٖٔٔ/ٕ:نيج البالغة  (ٔ)
 .ٕٗٔ،ح:ٖٖ٘/ٕ:المصدر نفسو(ٕ)
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فُ عععرمفافتعععمفت عععمفاإنسعععك فهععع فاأله ا ,افه هعععمفهععع فافنرعععك حفافرعععهي فت عععرفهعععذاف
فقسعععثفاإنسعععك فيت ي عععافت  عععًكففطأععع لافَنَرعععَحف) (ف كفلقكيعععمفهععع فاف ععع رفُعععمفألفعععه ؛فأل و

افهنك يعععمفلأهلافمعععكفهععع ف ععع رفلهععع ا نفلا تعععرا ,فلهعععذافشعععأ ف ععع فقسعععثفهعععمفن كتعععًكف عععك فأثف
(ف طتفهأكه فاف  ي مفلهعكفيعرل فُعمفاف عل فهع فت ط عكصفهنك يعم,فهيلانًك,ُ رفات أف)

فافطقعععل فإلق طمعععكفة كُعععمف كهعععمفأ ارفايرعععكفمكف فعععتفافهأعععكه فاف  ي يعععمفإفعععتفافهتط عععم؛فأل  
فيرك فافه طلهمففطذه فاف ش م.إفتفافس  مفُمفإفوضملايستشمكرف مك,فيتف

 ععععحا فتتهعععع كفضععععه ف القععععمفهيليععععمفتععععُ  فاينفاف ععععل ففُ  ي ععععمفاإنسععععك فرا عععع 
ف القتععععهف كفهقععععك فافهيععععلمففط  ي ععععمفهععععمف القععععكصففه فةععععثوفلاينغععععال فلاألهكريععععم,لف ُععععإ و

فة كُيكًففهالفيه  ففُوك طيمفلتلارطيمفذاصفُضك فهوتلح,ت ف.(1)أْ فين ح ف نهفت

فاينوتعععكحف طعععتفاف  ي عععمفلهأكه هعععكفيت عععرفهأمععع ًافهععع ف ل نعععكً ف طعععتفذفعععكفن عععل :فإ و
فقلفعععه ف)افهأعععكه فافة كُيعععمفذاصفافوضعععك ف (ف)ألفعععهفيهععع  فلل ععع افافهوتعععلح,فل طيعععه فُعععإ و

حتمعكف يل  (فقسورف الهمفأسمهصفُمفاستهضك فافه نلنكصفافة كُيمففط  ي مفاف لنيمفل  و
ففر فافهتط م.

ف.لثقافية بمحاظ الفضاء المغمُ: الوظيفة االتمفصل الثاني

 كُععععمف رسععععمفافةفَ ْ عععع َفوضععععك فتتهلضععععمفاف الهععععكصف لأععععك افة كُيععععمفضععععه فهععععذافاف
هععررنفتت ك طمععكفلقععك مفُكفة كُععمفسععت رلف ك ت ك هععكفهن  ععمفهنوسععمك,فأمفهعع فافععرا  فلهنععكف))

نسععععععكنمفافععععععذمفي ععععععمف ععععععك  فتطععععععكففععععععتفافتععععععك ي فلافتق  ععععععمفلافنشععععععك فاإإأ عععععع  فتنتهععععععمف
ف.(2)((افهن  م

                                                           

 .ٜٔ-ٙٔ: ، ترجمة : د. عبد المجيد النوسيينظر: سيمياء الكون، يوري لوتمان(ٔ)
: ٕٚٓٓ، مارس –، يناير ٖ٘، مجٖ، ععالم الفكر مجمةيوري لوتمان، موسكو(  -مدرسة )تارتو  (ٕ)

-ٛٔٔ.ينظر:من النص إلى النص المترابط مدخل إلى جماليات اإلبداع التفاعمي ،سعيد يقطين :ٚٛٔ
ٜٔٔ. 
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فعتفغيع ا,فُمعلفنأعكثفلغيع افإيهتعك فل ذفكفُكفوضعك فافهغطع ففطة كُعمفي علثف ذاتعهفليف
ف.(1)يفنأكث

هعععةالًففشععع ي نفافهعععافافتعععمفيلريمعععكفافهسعععطهل فهععع ف كُعععمفأنهعععك فاف عععكفث,فل ه تطعععاف
أرنكُمثفلقلهيكتمث,فتش  ففر فافقهيمفة كُمفضه فنأكثفلاهرفأيفلهلفاف علاافهعل ف

فغي هكفه فافش ك  فلاف  ل.فت رفيفة كُمفُمفق كفمك. فاف   م,ف يرفأ  

فه  ععع ف ععع فقعععي.ف(فهعععكفقعععك فُعععمفلرعععيتهفلنقعععرفهةعععك فذفعععكفُعععمف تعععكفاإهعععكثف)
ُِ اهلَل ال ِذي اَلُبدّد َلدَك ِمدْن ِلَقاِئدِو، َواَل (:))اف ويكهمفهي فأنوذافافتفافشكث,فاذفقعك ف) ات 

رْ  ِفددي  ِبالن دداِس، َوَرفِّددوْ  ُمْنَتَيددى َلددَك ُدوَنددُو، َواَل ُتَقدداِتَمن  ِإال  َمددْن َقاَتَمددَك، َوِسددِر اْلَبْرَدْيِن،َغددوِّ
نفافقيعععل فُعععمف  ععع فاألهيعععك فق عععمفافهسعععكُكصفاف ليطعععم,فهتعععتفُهععع ف عععكرف(2)((الس دددْيرِ 

يععم,فتععته  فهعع فافلرععل فإفععتفافمععرافافهنشععلر,فُألقععكصفافهسععي فة كُععمف كهععمففععر فافقه
(ف ألقعكصفه ينعمفهتهةطعمففتفل ع ,فلفهعكفهعرر هكفاإهعكثف)إَ يَرفأن مكفت تطافه فإنسك ف

غطعععع فتشععععت كف ععععه فة كُععععمفهف)اف عععع ري (,فُإن مععععكفشعععع طصفنأكهععععًكفرا طيععععًكفذاصفُضععععك :  لفععععهف
فرل فغي هثفه فافنك..ه ففاف س  يي 

ُ لفععهف)سعع فاف عع ري (فرا  ,فهرفلفععه:فافهسععي  فُععمفألقععكصفافغععرانفلاف شععم,فلاقتهععكلف
هذي فاف  ني فشع  ف الهعمفأرصفلأيوعمفذاصف  عرفة عكُمف عي فش رعي فيقه مهعكفنأعكث ف

ععع ف)اإهعععكث(فإفعععتفلاهعععر ,فأيفلهعععلفافنأعععكثفاف سععع  م.فُهقععع رفاإشعععك نفافتعععمفأ ط معععكفاف ه س 
رفُمهمعكفافه َس فافيهف)ه  ع ف ع فقعي.(ف كفهسعي فُعمفافقعي فُعمفهعذافافلقعصفتهريعرًا,فُ ع

,فُت طعععل ففريعععهفسععع كفافهسعععي فُعععمفهعععذي فافعععلقتي ,فلهعععذافهععع فرل فاف هعععاف ععع فأسععع ك ه
ععمفاف  ععككفأسعععمهصفُععمفت ععلي فلأيوععمفة كُيععمفذاصفُضعععك ف ععمفافههععررنف ععي ف ُ  افه ُ 

فهغط .
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يست يمفتهريعرفافوضعك فافة عكُمفرا ع فافعنعفهع ف عال فافسعيك فله فهنكفُكف ك لف
فافوضك فافذمفيت(1)افنرومفنوسهتف   ك عه فافة عكُمفه كفُيهفافنعفه ت  ف طغعمفل نيعمف؛أل و

عم,فل مععذافت ععل فنسع مفافه ك  ععمفههتلهععمفُعمفُضععك فاف  ععككف افعذمفيههطععهف شعع طهفافه ُ 
فله  يته .

ففعععهف) ف رعععوي َ فقعععك فُيمعععكف))(فف سععع  ا فق ععع فف عععك فاف عععرلهععع فلرعععيم  اَل َتِييُجدددوا لِّ
، َواِِْن َشدددَتْمَن َأْعَراَضدددُكْم، َوَسدددَبْبَن ُأَمدددَراَءُكْم، َفدددِإن ُين  َضدددِعيَفاُت اْلقُدددَو   النَِّسددداَء ِبدددَأذ  

، َواِِْن َكد ْنُفِس َواْلُعقُدوِل، ِإْن ُكن دا َلُندْؤَمُر ِبداْلَكفِّ َعدْنُين  َواِِن ُيدن  َلُمْشدِرَكات  ََ اَن الر ُجدُل َوااْل
ف.(2)((.َفُيَعي ُر ِبَيا َوَعِقُبُو ِمْن َبْعِدهِ  اْلِيَراَوةِ  َأوِ  َلَيَتَناَوُل اْلَمْرَأَة ِفي اْلَجاِىِمي ِة ِباْلِفْيرِ 

(فاف سعع  فهعع فافت عع  ففطنسععك ف ععأمفنععللفهعع فُععمفهععذافافسععيك فنمععتفاإهععكثف)
فيفيسععت  َ ف رُععمفاألذ ف عع فأنوسععم فإي فأنععلالفاألذ ,فل ععرثفتميععيافهشععك  ه ؛فألنمعع و

(فإفتفأكه نف كنصفهلقلرنفُمفاف ر فافقكهطمفأيفلهمفضع كف كفطسك ,فُأشك ف)
فافنسك فله كهطتم ف  سلنفه فافهقتهمفلنذاك.

ل كنصفهذا فافة كُمف اس مفُمفنول.فافهقتهمفافقعكهطمف يعَرفأن معكففع فيت  ع فلقلرهعكف
ف  ععكألتنَةتفَأَهععرتهتثْفف تشِّعع َففَلا  َذا} ت ععكفت:ف نععرف  ضععمثفلهععذافهععكفرععل افاف عع ل فاف عع يثفُععمفقلفععه ف

يث ففَلهتلَففهتْسَلر اًففَلْقمتهتففَأ وف ف.(3){فَ أ 

ُععكفه أنفُععمفافقكهطيععمف كنععصفت ضععمففه يععك فاأل عع اا,فُكف القععمف ينمععكفل ععي فاف قعع ف
هع ففاف عالاله ر نف ع فهنمعكفُعمفأمفأع ا,ف طعتفف, شلا يم,ف كض مففت ط كصفافهحا 

اف رعع فاإسععالهمفافععذمفأهععرافافةععل نفاف  عع  فلافتععمفتقسععرف هلق مععكفافةلا ععصفاإنسععكنيمف
فلافهت ط مف تش يعفه ل فافه أنفل يك فلاق كتمك.

فتشعع يعفاإهععكثف) (ففمععذا فافأععكه نفلهرعع هكفُععمفافقكهطيععمفلهعع فهععذافنومععثفأ  
افلأيوعععمفف عععرفة كُعععمفذاصفُضعععك فهغطعع ففهقتهعععمف  ينعععه ,فلقعععرفأرصفهعععذا فترل فغي هعععكفهعع ف
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)لا  ف ععك فاف قعع ففيتنععكل فافهعع أنفُععمفف:اف الهععمفافتععمفتقسععرصفُععمفافععنعفلتهةطععصف  لفععه ف
افقكهطيعععمف عععكفوم فألفافمععع الن(فُمعععذافافعععنعفهعععلفافعععرا فلهرفلفعععه:فافضععع كفافه ععع حففطنسعععك ف

ُكإهكثفأ ارفه فذ  فهذا فافأعكه نفترعلي فتطعكفافة كُعمفافهت طوعمفافتعمفيفف,  سلنفل نا
فإسالثفلضلا  ه .تنسقثفهمفه كرلفا

آَلددُة (:))لهعع فقععن.فاف  ععرفافة ععكُمفافهغطعع ففط الهععمفُععمفافه ععثفاف رععك فقلفععه ف)
ْدرِ  َياَسِة َسَعُة الص  ف.(1)((الرِّ

هت عععررنفنمفت عععرفهعععذا فافه هعععمف هةك عععمفلهضعععهفُ  يعععمفهعععلقحن,فَ يعععرفأن معععكفتههععع فه عععك
   كسععمفاألن يععك فلاأل هععمفتلسعع.ففطهنألهععمفاف  كسععيمفافهت كهطععم,فسععلا فأ كنععصفه ععًكفإفميععًكف

فه ًكف ش يًكفيتثف كأل  فافريه  ا يمفألف كفتسط فلافر تكتل يم.ففأث) طيمثفافسالث(,

ُ ع فهععذا فاألنعلالفهعع فاف  كسعكصفتهتععك فإفععتفسع مفرععر فافع  ي.فألفافهععك ث؛فف ععمف
يعععته  فهععع فإرا نفافرلفعععمف نقعععكحفلتوعععل  ,فلته يععع فه كفعععكفاف  يعععمفلتط يعععمفاهتيكقعععكتمث,ف

هيعععرا فف ععع فافهتنكُسعععي ,فلهععع فةعععثوفُمعععمفسععع كفف ععع لحفافهنكح عععكصفلافهععع لكفُكف  كسعععمف
لافه ك ضكصفافرينيمفلافو  يم,فُالف ر فه فاهتلا مكفلتههطمك,فللضمفاألس.فافرعهيهمف

أ ع  ,فلافت عكي فُعمفتعك نففُمفافرُكلف نمكف هكفهلفأرعحفلأنوعم,فهع فرعطحفتعك نفلهع كف
طععععي فلافسيكسععععمفُععععمفافهلاقععععافافتععععمفاسععععت هك فاف ععععلنفُععععمف  عععع فافهلاقععععافافه طل ععععم,فلاف

ت تضيمكفافهرطهمفاف كهم,فليف روفه ف ذ فاألهلا فلتههع فاأل  عك ,فلف ع فهعذا فاألهعل ف
افهععلهالصففلافه تضعيكصفاف كهعم,فتهتععك فاف  كسعمفإفعتفسعع مفافرعر ,فُهع فيفيهتطععكفهعذا ف

ف.(2)سته ا فلافنقكحفُمفإرا ته فلافروكصفيفيه  ففهفاي

فُععكفنعف هقهطععه فشعع  ففنعع كف الهععمفأرصف  ععرًافلأيويععًكفة كُيععًكفذافُضععك فهغطعع ؛فأل  
قترع صف طععتفسععط مفأْ فيتهطعلاف معذافافسععهم,فإذفافعي.ف إه عك فاف لسععك فافعذي فيتلفعل فاف

رل فغيع هثفهع فافنعك.,فأيفلهعثف)األن يعك فلأ هعمفأهع فاف يعصف طعيمثفه فهقهل مفه ينمف
افه لهععكصفافنوسععيمففذفععك,فاهععتال مثافسععالث(فُ ععكنلافهيععرانًكف ه ععًكفف عع فافنععك.,فُضععاًلف عع ف
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تيقيمفُعمفإرا نفافرلفعم؛ففعذافأُرعحفاإهعكثف معذا فافه هعمففت عل فهن ط عًكفف ع فهع فاست فلاي
فيتح ثفاف  كسمفل ذفكفيتلقكف طيه فأ في ل فرر افلاس ًك.

، َوَأْعَمدددداُل اْلِعَبدددداِد ِفددددي ))ف:(لهعععع فذفععععكفأيضععععًكفقلفععععهف) ددددَدَقُة َدَواء  ُمددددْنِجع  الص 
ف.(1)((ْم، ُنْصُب َأْعُيِنِيْم ِفي آِجِمِيمْ َعاِجِميِ 

ععَرقمفهعع فافهععلا رفايقترععكريمفُععمفافرلفععمفاإسععالهيم,فإذفتسععمثفُععمفته يعع ف ت ععرفافرو
افهقتهم,فل عذفكفت هع ف طعتفت ليعمفاأللارع فافهقته يعم,ففايقتهك مف ي فأُ ارفافت كُ 

عذْف ُمعمفهع  ففطو ع ا فُعمفأهعلا فاألغنيعك ,فلقعرفأشعكَ فإفيمعكفاف ع ل فاف ع يثف  لفعه فت عكفت:} ف ت
ععع ْف فَلافط عععهتفففومتعععثْففَسعععَ   ففَرعععاَلَتكَففإ  وففَ طَعععْيم ثْففَلَرععع ِّفف  مَعععكفَلتتعععَح ِّيم ثفتتَ مِّععع تهتثْففَرعععَرَقمًففَأْهعععَلاف م ثْففه 

ف.(2){فَ ط يث ففَسه يم ف

ل معععذافت عععرفافرعععرقمفهععع فافهوعععكهيثفافة كُيعععمفرا ععع فافهقتهعععمفاإسعععالهمفرل فسعععلاا,ف
)افرععرقمفرلا فهععنقح(فشعع  ففنععكف الهععمفذاصفُضعععك ف:(فلتأسععيًكف طععتفذفععكفُ لفععه ف)

ة ععكُمفهغطعع ؛فألن ععهتففععي.ف عع فافنععك.فتترععر ,ف عع فهععمفتتهلضععمفرا عع فهقتهععمفههععررف
 طعععتفذفععكففعععي.ف ععع فهعع فيترعععر في ععل ف هطعععهف كفرعععًكفف)افهقتهععمفاإسعععالهم(,فلحيععكرن

إي فهعع ف كنععصفنيتععهتف كفرععمففنععكقحل  يععرًاف عع فاف يععك ,فُععالفيستشعع  ف كفرععرقمفإنمععكفرلا ف
ف.ت كفتففلقهفام

رل ففهع فل طيهفت ل فهذا فافة كُمفضه فإ ك فافوضك فافهغط فافذمفيهررفافهت ي  
ف فهثفي ا ل ففطنك..غي هثفهَف

ف

ف
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  المبحث الثالث

 .البعد الوظيفي التواصمي 

األرضػي  التػي وضػعسا يويػير  عف طريػؽينطلؽ البعد التواصلي لعلـ العالمات 
 ي عػػػد  ا نػػػا   نيػػػاف بطبيعتػػػ   ؛ ألّف اإللسػػػا دااػػػؿ الاليػػػاة ا  تماعيػػػ  يػػػ   لسػػػاا العلػػػـ وت ري

عالقػػػػ  التواصػػػؿ مػػػػن اياػػػػريف ليتوػػػػافـ معسػػػـ) وبسػػػػاا فالتواصػػػػؿ   لػػػػ  إيالتػػػػاج  ثقافيػػػا  
تواعليػػ  بػػيف نيػػؽ ومالػػيط تتبلػػور مػػف اػػالؿ ويػػا ؿ وقنػػوات ففف ويػػؤثر التواصػػؿ فػػي 

فيػػ  صػيرورة الالػػوار وا توػػاؽ وا اػتالؼ والاػػالؼ والاليػػـ بػيف م ونػػات م تمعيػػ  وثقا
 ف(1 ((مال ـو عليسا بالتواصؿ

: ا يالصػػػػػؿ بويػػػػػا ط متعػػػػػددة منسػػػػػاوفػػػػػو أيضػػػػػا  ن ػػػػػاط تبػػػػػادلي متعػػػػػدد الو ػػػػػو  إ
فسػػػو يسػػػدؼ إلػػػ  )األصػػػوات أو اإل ػػػارات أو الصػػػور أو العالمػػػات الم توبػػػ  فف الػػػ  

؛ وبساا تتالقؽ النزع  ا  تماعيػ  التػي يتميػز بسػا اإلنيػاف بالغ والتااطبابار واإلاإل
اصػػػر أيػػػاس وفػػػي: التواصػػػؿ فػػػي يػػػت  عنف وقػػػد الػػػدد  ا بيػػػوف  عمليػػػ  (2 ر غيػػػ مػػػف

 ف(3 لي ) والريال ) والقناة) والمر ن) واللغ إالمريؿ) المريؿ 

؛ ألّف طريؽ العالمات المصاالب  للد لػ  ومف فاا المنطلؽ فالتواصؿ يالدث عف
) وبسػػاا تتالقػػؽ الغايػػ  مػػف التواصػػؿ لاليػػاة النويػػي  لدفػػراد وال ماعػػاتالمعنػػ  يػػرتبط با

ي  فػػي نوػػوس المت لمػػيف والميػػتمعيف) فالعالمػػ  تػػرتبط مػػات التواصػػلالػػات تالدثػػ   العال
ف ولعػؿف بيػرس فنػا فػو مػف  يػد (4 ماعيػ  التػي ت قَّػنفف فعػؿ التواصػؿبالاليػاة ا  ت واقعيا  
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 .ٖ-ٕ:)بحث سابق(طرش يوسفلداللية لممعنى، د. األالسيميائية وا: المكونات ينظر(ٗ)
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العالمػ  فػي    ػؿ مػا يوصػؿ موسومػا   مالػددا   أفف  أ فػدالبعد التواصلي للعالم  عنػدما 
 ف(1 عف موضوعٍ  ما وبأت و    اف((

ن دا ػػػرة التواصػػػؿ بػػػؿ ويفػػػ)لػػػـ يقتصػػػر التواصػػػؿ علػػػ  العالمػػػات الليػػػاني  فقػػػط  إا
 ػػػػارات ل ػػػػمي  والاوقيػػػػ  والر ػػػػات ال يػػػػد واإللت ػػػػمؿ العالمػػػػات المر يػػػػ  واليػػػػمعي  وا

ب ) بَّيػدَّ أف فنػاؾ مػف يػافبالغ المااطػب بوالػوا الريػال يالاءات التي مف  أنسا إواإل
المػػػ  ففف لػػػ  أفف العمػػػؿ الونػػػي عيػػػرا    الػػػاتوفػػػو مو اروفيػػػ ي  إلػػػ  أبعػػػد مػػػف الػػػؾ

 ف  (2 ((وظيو  تواصلي  مم ن ) فسو يرمز ل يء ما

:  يػػؼ يتالقػػؽ التواصػػؿ فػػو ويم ػػف للبالػػث أفر يتػػر ـ فػػا  الرؤيػػ  بطػػرح تيػػاؤؿ
بداعيػػػ  مثػػػؿ الريػػػـ والمويػػػيق  العالمػػػاتي للعمػػػؿ الونػػػي الػػػات مػػػف  ػػػأن  األعمػػػاؿ اإل

 ؟فف ال والنالت ف

لمػا  لؼ أو مبدع ضػمف إطػار العمػؿ الونػي ي ػوف أوؿ متلػؽٍ إّف  ؿ مؤ  :فنا نقوؿ
  واالػػػدة فت ػػػوف يتر ػػػ  مػػػف أثػػػر وفنػػػا يالػػػدث   نػػػوع مػػػف التمػػػافي بػػػيف الػػػاوات فػػػي في ػػػ

ال   ػػػال  مري  ) مثلمػػػا فػػػو األمػػػر فػػػي الاطػػػاب البػػػاطني أو اللغػػػ  الي  فػػػي ايف نويػػػ ومريَّ
 ف(3 الداالي  التي تعرؼ بالالوار األالادت((

ميف ا تصػػػاؿ بػػػيف ـ بػػػ  العالمػػػ  فػػػي تػػػأو تقػػػ اتالبعػػػد الػػػوظيوي الػػػومػػػف فنػػػا نوسػػػـ 
مػا   ثيػرا  فالقصػار   مػ   ( وال  ـ  مػا) وفػاا مػا نلالظػ  فػي ريػا ؿ اإلالمريؿ والمتلقي

( لػـ يقتصػر ) فاإلمػاـ  فػي التواصػؿ بينػ  وبػيف المتلقػي أياييا   لعبت العالم  دورا  
لػػػ  إاليػػػاف ل ػػػأ فػػػي بعػػػض األتواصػػػؿ مػػػن اياػػػر بػػػؿ علػػػ  العالمػػػات الليػػػاني  فػػػي ال

 ّيػػػد ا بػػػالغ مػػػف أف ػػػار ورؤا ت الليػػػاني  فػػػي التعبيػػػر عمػػػا فػػػي نويػػػ   العالمػػػات غيػػػر 
 :  بالث عل  فايف المالوريف  ما يأتيف وييقؼ الوالتأثير في اليامن

                                                           

 .ٖٕٛ:نور الدين ، رايصظرية التواصل والمسانيات الحديثة: نعن نقلً (ٔ)
شارة،ترنس ،ينظر:البنيوية وعمم اإلٜ٘ٔ:ترجمة: جمال الجزيري )عمم العلمات، بول كوبمي، وليستا جانز(ٕ)

 .ٕٓٔ:، ترجمة: مجيد الماشطةهوكس 
 .ٜ٘ٔ:ترجمة: جمال الجزيري )، وليستا جانزبول كوبمي، عمم العلمات(ٖ)
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 :لوظيفي التواصمي المساني ول: البعد ااأل  مطمبال

فػي   ػد تػأثيرا  طواعيػ  واأل ثر ويعد فاا النوع مف التواصؿ فو األقوا فاعلي  واأل
للتالليػؿ ويػتـ عػف  ا تماعيػا   قػابال   نيػقا   مثػؿ  و ػالؾ ي )  ونقؿ التػراثالتعبير عف الثقاف

ا تالتػؿ فػا  العالمػات إ) ا عالمػات ال ػالـ وعالمػات ال تابػ طريؽ نوعيف  بيريف: فمػ
العالمػػات )وفػػي فػػاا الميػػداف التواصػػلي  ػػغلت (1 وؿ بػػيف عالمػػات التواصػػؿالم ػػاف األ

سػػػػت ألفف  تػػػػب اإلمػػػػاـ  ؛( فػػػػي  تػػػػب اإلمػػػػاـ   وايػػػػعا    تابيػػػ  اليػػػػزا  ال لػػػػ  إ( و  
ـف فالبػػػدف مػػػف ف ومػػػف و ػػػود  ػػػورة ااضػػػع  للتيػػػنيف بينسمػػػا أ ػػػااص معلػػػوميف ومػػػف ثػػػ

( مصػػاديؽ العالمػػات ال تابيػػ  التػػي أدت وظيوػػ  تواصػػلي  مػػا  ػػاء فػػي  تػػاب لػػ   
ااا    :لػػ  بعػػض عمالػػ    قػػاؿ فيػػ   إ أْهااِل َبَمااِدَك َشااَكْوا ِمْنااَك ِ ْمَظااًة  َبْعااُد، َفااِإنَّ َدَهاااِقينَ َأمَّ

ِلِشااْرِكِمْم، َواَل َأْن ُيْقَصااوْا  ْن ُيااْدَنْواُت َفَمااْم َأَرُهااْم َأْهااًل أل َوَقْسااَوًة، َواْحِتَقااارًا َوَجْفااَوًة، َوَنَظاارْ 
َلُماْم  ِبَطاَرف ِماَن الشِّادَِّة، َوَداِولْ  َتُشاوُب ُ  ِلَعْمِدِهْم، َفاْلَبْس َلُمْم ِجْمَبابًا ِمَن المِّاينِ  َوُيْجَفْوا

 ف(2 ((َبْيَن اْلَقْسَوِة َوالرَّْأَفِة، َواْمُزْج َلُمْم َبْيَن التَّْقِريِب َواإلْدَناِء، َواإلْبَعاِد َواإلْقَصاءِ 

( الػ  عمػر بػف أبػي اإلمػاـ علػي   فاا ال تاب قد  تب    أري  أفف تا ر  تب الت
)  ػػاف فػػؤ ء يوم ػػٍا م ػػر يفف) عنػػدما  ػػاف واليػػا   علػػ  أفػػؿ فػػارس (3 األرالبػػييػػلم  

علػػػيسـ واالتقػػػار  وايتصػػػغار  ايػػػافـ  وا ػػػونت    ف ػػػ ا أ ػػػابرفـ قيػػػوة فػػػاا الػػػوالي وغلظتػػػ   
ف ياليػػف التعامػػؿ وييػػلؾ معسػػـ ( إلػػ  واليػػ  بػػأ) ف تػػب  دوف النػػارألّنسػػـ  ػػانوا يعبػػ
؛ ألفِّ فػاا األيػلوب مػف لػيف تػارة أاػرااؿ الّ ػدة تػارة وال) بمعن  ايػتعمميل ا  متويطا  

                                                           

، اتجاهات البحث المساني، ٓٔ:: أحمد نظيفترجمة)ينظر: ما هي السيميولوجيا، برنان توسان(ٔ)
ة التواصل )رومان ، المسانيات ونظرئٖ٘: ،ترجمة: سعد عبد العزيز مصموح، وفاء كامل فايزميمكاافيتش
، د. صل بالمغة مقاربة لسانية تطبيقية، استرتيجيات تدريس التواٖٙ:نموذجًا(، عبد القادر الغزالي ياكبسون

 .ٕٛيوسف تغراوي:
 .ٜٔ،ك:ٙ٘ٔ/ٕ:نمج البل ة(ٕ)
د بن مخزوم القريشي المخزومي، ربيب وهو أبو حفص عمر بن أبي سممى بن عبد ا بن عبد األس (ٖ)

( الجمل مام عمي )وشمد مع اإل :خزومية زوج النبي الم أم سممة هند رسول ا )ص( وأّم ُ 
ينظر: ه . )ٖٛواستعمم  عمى البحرين وعمى فارس وتوفي بالمدينة أيام عبد الممك بن مروان سنة 

 .(ٔٚٔ/ٙ:الطبقات الكبرى، ابن سعد
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 ) ومػػفلطغيػػاف علػػ  المعافػػدة فػػاا مػػف  انػػبالتعامػػؿ مػػن فػػؤ ء يمػػنعسـ مػػف التمػػرد وا
ميػتمرا  ) و الؾ ي عؿ التعامػؿ معسػـ في أعينسـ  انب آار يالوظ عظم  الديف وقوت 

 ؛ييػػتالقون  ثيػػرا  وفػػاا ممػػا   ( بػػأف   يقػػربسـ ) فػػأمر   صػػالح والتوافػػؽؿ اإلأل ػػ
يف وبيػػػنسـ وبػػػيف الميػػػلم )؛ ل ػػػونسـ معافػػػديفبعػػػادل ػػػونسـ م ػػػر يف) و  يبعػػػدفـ  ػػػؿ اإل

 ف  (1 اتواؽ يتعلؽ باليلـ ا  تماعي

نتػػاج عالمػػ  إفػػي  أيػػسمت م تمعػػ    )واؿ متعػػددة فػػي الػػنصوبسػػاا نلالػػظ و ػػود د
 فػالبس  :ا تمثلػت فػا  الػدواؿ بقولػ   إ) طػر المتوازنػ األ تموادفا تالديد نوع التواصؿ ا

رأفػػ ) وامػػزج لسػػـ  لبابػػا مػػف اللػػيف ت ػػوب  بطػػرؼ مػػف ال ػػدة) وداوؿ لسػػـ بػػيف القيػػوة وال
  )دنػػاء) وا بعػػاد وا قصػػاء( فقػػد الملػػت فػػا  الػػدواؿ مقاصػػد  ثيػػرةلسػػـ بػػيف التقريػػب واإل

) موػػاد  التعامػػؿ مػػن فػػؤ ء بػػا تزاف والويػػطي  التػػي واالػػد بَّيػػدَّ أّنسػػا ت ػػترؾ فػػي مػػدلوؿٍ 
أيسـ فػي الػؽ  يلوب بالد اات   ارة أارا) وفاا األاالؿ ال دة تارة والليف تتتالقؽ مف 

 فمف التواصؿ بيف الوالي والدفاقيفالال  

ا لػػػػ  الالػػػػارث السمػػػػداني إإ( مػػػػا  ػػػػاء فػػػػي  تابػػػػ    ومػػػػف  ػػػػنس الػػػػؾ أيضػػػػا  
اَمُ ، َوَصدِّْق ِبَما َسَمَف َوَتَمسَّْك ِبَحْبِل اْلُقرآِن، َواْنَتِصْحُ ، َوَأِحلَّ َحَلَلُ ، َوَحرِّْم َحرَ   قػاؿ:

ِبَما َمَضى ِمَن الدُّْنَيا ]ِلا[ َما َبِقي ِمْنَما، َفِإنَّ َبْعَضاَما ُيْشاِبُ  َبْعضاًا،  ِمَن اْلَحقِّ، َواْعَتِبرْ 
ِلَما  ف(2 !((َوآِخَرَها اَلِحٌق ِبَأوَّ

غايتسػػا ت ػػريس م ػػاـر األاػػالؽ ومالايػػف  تضػػمف فػػاا الػػنص نصػػا   وعظيػػ  فقػػد
دنيا مػا بقػػي منسػا( بمعنػػ   واعتبػػر بمػا مضػػ  مػف الػػ :ايداب لػدا المتلقػي ومنسػػا قولػ 

بمػػا قصػػ  القػػرآف ال ػػريـ مػػف أابػػار األمػػـ الماضػػي  وأالػػواؿ األنبيػػاء اليػػابقيف  ظأفر يػػتع
 ففي الوقت نوي    ظؿ اعتبار واتعا؛ لت وف مالمـمن تلؾ األ

قتصػر مدلولػ  علػ  الالػارث السمػداني) واّنمػا ي ػمؿ   ػؿ العبػاد) لػف يفساا ال تاب 
؛ لعلػو عمػـو النػاس) فقػد  ػاء علػ  فػا    ال ػا ل  بيدَّ أّنػ   أ ريػدَّ بػ    )فسو اطاب ااص

                                                           

 .ٕٖ٘/ٛٔ:نماج البراعة في شرح نمج البل ة، الخوئي: مينظر(ٔ)
 .ٜٙ،ك:ٕٜٕ/ٕ:نمج البل ة(ٕ)
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ف فالات من  التالوؿ أو التويػن فػي الاطػاب (دا أمير المؤمنيف  مقاـ السمداني ل
لػػ   يػػاف إ؛ ألنفسػػا   تتالػػوؿ فػػي الػػنصاػػر فػػي العالمػػ  التواصػػلي  وا نوتػػاح علػػ  اي

) وتمثلػػت (1 ((  التواصػػؿيػػلو ي ات و سػػيف ييػػتدعي أالػػدفما اياػػر فػػي اثنػػاء عمليػػ
سػاا المبنػ  داؿ  ف ) واعتبػر بمػا مضػ  مػف الػدنيا مػا بقػي منسػا( :فا  العالم  فػي قولػ 

الػػػػداث فػػػػي الػػػػزمف ات مػػػػف األالػػػػداث اليػػػػالو  لمػػػػا يماثلسػػػػا مػػػػف األظػػػػومدلولػػػػ  أاػػػػا الع
) ومغػػزا فػػا  العالمػػ  فػػو الػػث المتلقػػي علػػ  أفر ي عػػؿ اللقػػ  التواصػػؿ بػػيف الالاضػػر

ر ػػػػ  ال توليػػػػد) ومػػػف  ػػػػأف فػػػػاا التواصػػػػؿ ميػػػػتمرة وغيػػػػر منقطعػػػػ  الماضػػػي والالاضػػػػر
 فدينامي ي  لدا المتلقي  علت   أ ثر فاعلي  من الالدث

لػػ   ريػػر بػػف عبػػد إ( العالمػػات التواصػػلي  ال تابيػػ  فػػي  تابػػ    ونلالػػظ أيضػػا  
اااا َبْعاااُد، َفاااِإَذا َأتَااااَك ِكتَااااِبي َفاْحِماااْل ف  ػػػاء فيػػػ    الب لػػػي لمػػػّا أريػػػل  الػػػ  معاويػػػ َّ  اهلل َأمَّ

ُْ َباااألْمِر اْلَجااْزِم، ثُاامَّ َخيِّااْرُْ َبااْيَن َحااْرب ُمْجِمَيااة، َأْو ِسااْمم  ُمَعاِوَيااَة َعَمااى اْلَفْصااِل، َوُخااْذ
ْمَم َفُخْذ َبْيَعَتُ ، َوالسََّلمُ ُمْخِزَية، َفِإِن اْخَتاَر اْلَحْرَب َفاْنِبْذ  ِن اْخَتاَر السِّ  ف  (2 ف((ِإَلْيِ ، َواِ 

لػػ  معاويػػ  إ ا  ( عنػػدما أريػػؿ  ريػػر فقػػد ا ػػر أربػػاب التػػاري  أّف اإلمػػاـ علػػي  
فاتسمػػ   النػػاس وااػػتلط علػػيسـ  لمعرفػػ  موقوػػ  مػػف الاالفػػ  فقػػد أطػػاؿ فػػي م وثػػ  عنػػد 

ر معاويػ  بػيف الالػرب ريػر تاّيػل   إ  الريال  ( فا) ومف ثـف أريؿ َّ اإلماـ  األمر
 ف(3 البيع  والوصؿ في موقو  مف دوف تردد أو تل ؤأو 

 ػػالء معاويػػ  إإمػػا الػػرب ي ػػوف معسػػا  )  يالتمػػؿ يػػوا  ػػي يف وظػػافر األمػػر اّنػػ   
فف الريػػال  فنػػا أدت وظيوػػ  إ :علػػ  الػػؾ نقػػوؿ مقسػػورا ) وبنػػاء  أو يػػلـ ي ػػوف فيسػػا الػػيال  

علػ  بيػاف موقوػ  مػف  ا  ( ريػر الػث اإلمػاـ   عػف طريػؽتواصلي  تتض  لدا القارئ 
) فنػاؾ لتػأار    نتي ػ    ؛مػف النػاس لرفن التسمػ  عنػ  التػي لصػقت بػ    ) وثانيا  بالغ أو   اإل

اليػػػث الطاعػػػ   ومػػػف  انػػػب آاػػػر تالديػػػد الػػػاؿ معاويػػػ  وبيػػػاف موقوػػػ  مػػػف الاالفػػػ  مػػػف
 فالالؿ الالربا  اليلـ بينسما) أو العصياف و الالؿ ا  و 

                                                           

 .ٕٕ:العامة، عبد القادر فميم الشيباني معالم السميائيات (ٔ)
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فالوظيوػػػػ  التواصػػػػلي  التػػػػي ت يػػػػدت فػػػػي الػػػػنص تولػػػػدت بوعػػػػؿ العالمػػػػ  الليػػػػاني  
وفػػا  العالمػػ  أيػػسمت فػػي  ) ايػػر  بػػيف الػػربٍ  م ليػػ  أو يػػلـ مازيػػ (:المتمثلػػ  بقولػػ   

) اليػلـومعاويػ  بعػد ااتيػار األايػر للالػرب وتر ػ   تالريؾ اللقػات التواصػؿ بػيف  ريػرٍ 
القػػرار الواصػػؿ بػػيف  يتمثػػؿ بر ػػود معاويػػ  وعػػدـ اتاػػاا  ا  ػػاف التواصػػؿ بينسمػػا موقػػودا  إ

 فاليلـ والالرب

ار دورا  ر ييا  في تأميف ا تصػاؿ بػيف األف ػ أدتعل  الؾ فالعالم  فنا  أيييا  وت
( مػػػف ) و ػػالؾ أيػػػسمت فػػي اإلبػػالغ عمػػا يػػػدور فػػي نوػػس اإلمػػاـ  المتلقػػيبػػيف  و

 ما يدور في األوياط ا  تماعي  آنااؾف  ايي أف ار ورؤا عقدي  ويي

 :(  تبػ  ل ػري  بػف الالػارث  ػاء فيػ ومف الؾ أيضا   ما  اء في  تػاب لػ   
َداِر  ِل، اْشااَتَرى ِمْنااُ  َدارًا ِماانْ هااَذا َمااا اْشااَتَرى َعْبااٌد َذِليااٌل، ِمااْن َميِّاات َقااْد ُأْزِعااَج ِلمرِحياا  

ِْ الاادَّاَر ُحااْلُغاُروِر، ِماْن َجاِناِب اْلَفاااِنيَن،  ُدوٌد َأْرَبَعاٌة: اْلَحاادُّ َوِخطَّاِةاْلَماِلِكيَن، َوَتْجَماُع هاِذ
ُل َيْنَتِمي ِإَلى َدَواِعي ااْلَفاِت، َواْلَحدُّ الثَّاِني َيْنَتِماي ِإَلاى َدَواِعاي اْلُمِصايباِت، َواْلَحادُّ األ  وَّ

اِباُع َيْنَتِماي ِإَلاى الشَّاْيَطاِن اْلُمْغاِوي، َوِفياِ  الثَّاِلُث َيْنَتِمي إَلى اْلَمَوى اْلُماْرِدي، َواْلَحادُّ الرَّ 
ِْ الدَّارِ  ُيْشَرعُ  ِْ الادَّاَر ، ِمْن هَذا اْلُمْزَعِج ِباألَملِ َتَرى هَذا اْلُمْغَترُّ ِباألاشْ .َباُب هِذ َجاِل، هاِذ

اااَراَعِة، َفَماااا َأْدَرَك هاااَذا  ِبااااْلُخُروِج ِماااْن ِعااازِّ اْلَقَناَعاااِة، َوالااادُُّخوِل ِفاااي ُذلِّ الطََّماااِب َوالضَّ
اْلُممُاوِك، وَسااِلِب ُنفُاوِس اْلَجَبااِبَرِة،  َفَعَمى ُمَبْمِبِل َأْجَساامِ اْلُمْشَتِري ِفَيما اْشَتَرى ِمْن َدَرك،

 ف(1 ((ِك اْلَفراِعَنِة، ِمْثِل ِكْسَرى َوَقْيَصَر، َوتُبَّع َوِحْمَيرَ َوُمِزيِل ُممْ 

( أفر يضػػػػمف ) أراد  بثمػػػػانيف دينػػػارا   (  ػػػػراء  ػػػري  دارا  اـ  لّمػػػا بلػػػػ  اإلمػػػ
ف يزفػػػػد فػػػػي الػػػػدنيا ) و ػػػػالؾ أراد مػػػػف قاضػػػػي  أيػػػػالمي م  المػػػػاؿ العػػػػاـ للدولػػػػ  اإليػػػػال

ا  لػػ   تابػػ  نيػػا  مػػف فػػإ وا يػػتقرار األبػػدت) فعمػػدَّ سػػا دار البقػػاء ! ألنّ والتو ػػ  لراػػرة
 فالتوثيقات لزيادة توثيؽ ا مر

 :(2 ومف فا  التوثيقات 
                                                           

 .ٖ،ك:ٕٖٔ/ٕ:نمج البل ة(ٔ)
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ؿ أملػػػػ  فػػػي البقػػػػاء ) والػػػػؾ لطػػػو ؼ الم ػػػػترت   ػػػري ( بػػػػالمغتر باألمػػػؿ: وصػػػأو   
( ) ف اف تأنيػب اإلمػاـ  تلؾ الدار     رال  ونييان  ايارة) و اف الؾ ا غترار يببا  

) ف انػػت غايػػ  الػػؾ لػػ  مثػػؿ ف ػػاا فعػػؿإ  تالتػػاج التػػي  مبنيػػا  علػػ  علػػو م انتػػ   ل ػػري  
 فالتنوير مف الدنيا الوصؼ في

مبلبػؿ أ يػاـ الملػوؾ ويػالب ب  لم ترت بملػؾ المػوت الػات  ّنػ  عنػ   : ا فر اثانيا  
) فػػاّ ر  بػػبعض قناعػػ  وقطػػن أمػػؿ البقػػاء فػػي الػػدنيالػػ  الإالتػػ  يصػػؿ ؛نوػػوس ال بػػابرة( 

و ّيدوا مػف أ ػؿ ) الايف بنوا أمثاؿ  يرا وقيصر وت بفن والمير ملوؾ وال بابرةأيماء ال
 فسـ لـ يصمدوا أماـ الموت والزواؿ) بَّيدَّ أنّ البقاء في الدنيا

لػػػ  إ  ػػػريالا  ( أدا وظيوػػػ  تواصػػػلي  مػػػف اػػػالؿ الثػػػ  مػػػاـ  وبسػػػاا ف تػػػاب اإل
اا المغتػر باألمػؿ مػف  ا ػترا فػ :التاللي بالزفػد فػي الػدنيا والنظػر لراػرة وتمثػؿ بقولػ 

  والػػػداوؿ فػػػي اؿ الطلػػػب فػػػاا المػػػزعل باأل ػػػؿ فػػػا  الػػػدار بػػػالاروج مػػػف عػػػز القناعػػػ
ػػؿ اليػػ   ) وفػػاا القػػوؿ  ػػ ؿ عالمػػ  تواصػػليوالضػػراع ( ػػؿ والمريَّ  يػػد  فقػػد)   بػػيف المري 

ـ تأنيػػب المتلقػػي بمػػا قػػا إلػػ ؛ التػػي أدت قنػػاة ا تصػػاؿ  الريػػال  ال تابيػػ (فػػاا التواصػػؿ 
ـف فقػػد تالققػػت د لػػ  العالمػػ  التواصػػلي  التػػي ؿ ال ػػراء لتلػػؾ الػػدارعليػػ  مػػف فعػػ ) ومػػف ثػػ

 ف  التنوير عف اقتضاء فضوؿ الدنياتدؿ عل

التواصػلي  فػنلالظ أنفسػا تػتـ عػف طريػؽ الم ػافس   العلمات الكلميةأما في نطػاؽ 
 ) وفػػاا األمػػر يؤ ػػد لنػػاصػػوات غيػػر الم توبػػ (األعػػف طريػػؽ  :بػػيف البػػاث والمتلقػػي أت 

ورؤا  بطريقػ   مػاـ الملػت أف ػار   ؛ ألفف ريػا ؿ اإل(مػاـ  بعدـ و ودفا في ريا ؿ اإل
ف ومػػف م ػػافس  تابيػػ  موثقػػ  علػػ  الاػػالؼ مػػف الال  ػػـ القصػػار التػػي نطػػؽ بسػػا  اإلمػػاـ 

 ف   (1 ((َمْن َضيََّعُ  األْقَرُب أُِتيَح َلُ  األْبَعدُ ((:(مصاديقسا في الال  ـ القصار قول   

( القيق  و ودي  أراد عف طريقسا أفر يوثػؽ لنػا الال  م  أدرؾ اإلماـ  فوي فا  
ينطلػػػؽ مػػػف رؤيػػػ   وافـ) فسػػػو دا مػػػا  دوف يػػ مػػػف الرعايػػ  الربانيػػػ  التػػػي ت ػػػمؿ المػػػؤمنيف

ت يػد الواقػن الاليػاتي  الب ػرت( ويوثػؽ  )رباني  للتعبيػر عمػا بداالػ  مػف موػافيـ وأف ػار
                                                           

 .٘ٔ،ح:ٖٓٔ/ٕ: البل ة نمج(ٔ)
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أراد  و) وبسػاا فسػػالميػتمرة ل ػؿ المالوقػػاتا رعايتػػ  ومػد )عالقػ  ا تصػاؿ مػػن الاػالؽ
 فد ويبث روح التواؤؿ واألمؿ لديسـأف ي يد فا  الالقيق  في نووس العبا

بػؿ ) قػارب فقػطومف فػاا المنطلػؽ فعلػ  اإلنيػاف أفر   يقتصػر بعالقاتػ  علػ  األ
) فقػد ينصػر  األبعػد الػات قتػ   بنطػاؽ ضػيؽعلي  أف يتواصؿ من ال مين و  يال ـ عال

ـف يتالقػػؽ لػػ  الن ػػاح ويت)ف يتوقعػػ  لػػـ ي ػػ ) ومثػػاؿ الػػؾ أفف النبػػي  لػػؿ لػػ  النصػػرومػػف ثػػ
ـف تالقػؽ لػ  الن ػاح)لمػؿ االتػ  قػريش فقػاـ بنصػر    األوس والاػزرج  :مالمد   ومػف ثػ

 ف(1 يالمي مف إقام  الدول  اإل في اتماـ ريالت    وتم ن   

فيػػ  عتػػاب الػػ   ملػػت مضػػمونا  وفػػي فػػاا المقػػاـ يػػا ر الاػػو ي أّف فػػا  الال مػػ  ال
 :مامتػ  بعػد وفػاة الريػوؿ ا  ( و قريش وأتبػاعسـ عنػدما رفضػوا و يػ  اإلمػاـ علػي  

) ومػف ف مػف المػوالي ويػا ر العػربو والمالبػفأتي  ل  األنصػار  فقد االو  )  في المدين
ـف  فػي ال مػؿ وصػػوّيف وايػتطاع أفر يؤيػػس  واظسػار امامتػػ    فقػد تم ػػف مػف بػث دعوتػػ   ثػ

 ف(2 التي أرادفا اهلل يبالان  وتعال  وتنويا التعاليـ اليماوي )دولت  ال ريم  في ال وف  

المػػػػ   الميػػػػ  بعػػػػد( ع  األ(  أتػػػػي  لػػػػّف قولػػػػ   إ :علػػػػ  الػػػػؾ نقػػػػوؿ وتأيييػػػػا  
 ػؿ ل  ضػرورة ا نوتػاح والتواصػؿ مػن إي ير  تواصليٍ  وظيويٍ  أيسمت في ت  يؿ بعدٍ 

؛ ألّف القرابػػػ  فػػػي بعػػػض األاليػػػاف ّيػػػد علػػػ  أيػػػاس القرابػػػ  أو الغرابػػػ النػػاس مػػػف دوف تق
 )وعنػػػد الغربػػػاء واالترامػػػا      ي ػػد لػػػ  م انػػػا  فػػػي الػػػيف أنفػػػ)    ييتصػػغروف القريػػػب وياالونػػػ

ـف  الظػػ ا  ػػاف ي يػػيما إا بمػػؤفالت وصػػوات ت علػػ   مميػػزا  بػػيف أفػػراد م تمعػػ  ) ومػػف ثػػ
 عندفـ والال ق  ب اص  وبساا يتالقؽ المرادف ا زةن  المييالصؿ عل  الم ا فاّن   

 : البعد الوظيفي التواصمي  ير المساني. الثاني مطمبال

) إا عػػرؼ اإلنيػػاف ويػػا ؿ ل  الواليػػدة فػػي التواصػػؿ الب ػػرتلػػـ ت ػػف اللغػػ  الويػػي
عػػػدة يتواصػػػؿ بويػػػاطتسا با عتمػػػاد علػػػ  أنظمػػػ  يػػػنني  غيػػػر لغويػػػ  تنت سػػػا الالػػػواس 
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أس التػػي ) علػػ  يػػبيؿ المثػػاؿ الر ػػ  الػػر (1 عػػف طريػػؽ الر ػػات ال يػػـ الماتلوػػ  تنػػتلأو 
 الر ػػػػ  الالػػػػا بيف ود لتسػػػػا علػػػػ   ) أو عالمػػػػات الو ػػػػ تػػػػدؿ علػػػػ  القبػػػػوؿ أو الػػػػرفض

تاتلػؼ أف د لتسػا  تػدؿ علػ  اليػرور وا بتسػاج دا مػا ) بيػدَّ  ع اب) وا بتيام  التػياإل
دة بػيف موقػؼ وآاػر فقػد ي البي ػ  الواالػ) وتاتلؼ أيضػا  فػل  أاراإمف بي   ا تماعي  

 ف  لـف  راعل  ال ؾ أو القبوؿ أو التعالي وف ت وف دليال  

فف العالمػػػ  غيػػػر الليػػػاني  تقػػػـو بوظيوػػػ  تواصػػػلي  مػػػن إ :علػػػ  الػػػؾ نقػػػوؿ وتأيػػػيا  
( وردتنػا م توبػ  ) وبما أّف نصػوص اإلمػاـ  د عل  التلوظالمتلقي مف دوف ا عتما
 ػػف أف ) بَّيػػدَّ أننػػا   يماليػػياؽ  غيػػر اللغػػوت( المصػػاالب لسػػاسػػؿ فسػػاا األمػػر ي علنػػا ن 

) الليػػاني  اات الوظيوػػ  التواصػػلي  مػػف العالمػػات غيػػر نقػػوؿ أّف نصػػوص اإلمػػاـ تالػػو
( ممػػا لػػ  تتبػػن الالر ػػات ال يػػمي  التػػي وصػػوسا اإلمػػاـ  إ ومػػف فنػػا عمػػد البالػػث

 ف لت لنا عالم  أدت وظيو  تواصلي  

ا لػ  مالػؾ ا  ػتر عنػدما و   مصػر إإ( فػي عسػد   ومف أمثل  الؾ ما  ػاء 
َعْنُمْم، َواَل ُتَصعِّْر َخدََّك َلُمْم، َوَتَفقَّْد ُأُماوَر َماْن اَل َيِصاُل ِإَلْياَك  َفَل ُتْشِخْص َهمَّكَ   قػاؿ:

 ف(2 ففف(( ِمْنُمْم ِممَّْن َتْقَتِحُمُ  اْلُعُيونُ 

والميػافم  فػػي بنػاء م تمػن مت امػػؿ تتمالػور فػا  النصػيال  بالتواصػػؿ مػن النػاس 
) ألّف مػػػن مػػػف دوف تمييػػػز بػػػيف غنػػػي أو فقيػػػرييػػػود  العػػػدؿ وا التػػػراـ ل ػػػؿ أفػػػراد الم ت

 )الوقراء والمالػروميف مػف الرفػا  ا قتصػادت فػـ أ ثػر الطبقػات الميػالوق  فػي الم تمػن
 ) ومػػػف فػػػاا المنطلػػػؽاليػػػلطوت والم تمعػػػي فػػػهنفسـ يعػػػانوف اإلقصػػػاء والتسمػػػيش ب انبيػػػ 

 بػػر فػػػي ت ػػ ؿ النيػػػب  األ ألّنسػػػا) تمػػػاـ بسػػا  ال ػػػريال  ا  تماعيػػ ( با فأوصػػ   
 فالم تمعات الب ري 

                                                           

 ،ٜٕدروس في السيميائيات ،حنون مبارك:،ٖٗٔ:ينظر: عمم المغة االجتماعي عند العرب، د. هادي نمر(ٔ)
لى إ، التواصل األدبي من التداولية ٓٗٔعبد الناصر حسن محمد : ، د.دبينظرية التوصيل وقراءة النص األ

،األنساق الداللية المفظية في النصف األول من القرآن الكريم ٜٕ، د. صالح بن المادي رمضان:دراكيةاإل
دراسة في ضوء عمم السيمياءالحديث،عقيمة بنور)رسالة ماجستير( بإشراف :األستاذ. عبد الحميد 

 .ٙٔ:  ٕٚٓٓلخضر _باتنة،كمية اآلداب والعموم اإلنسانية ،الجزائر، دباش،جامعة الحاج
 .ٖ٘،ك:ٕٛ٘/ٕ:( نمج البل ة(ٕ
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فا تمػػاع فػػايف الػػر نيف ومػػا نلالظػػ   )ر الاػػد  داؿ ( مدلولػػ   لػػوت العنػػؽ(يفتصػػع
) وفالػػػوا فػػػا  علػػػ   الت بػػػر( فػػػي الواقػػػن الاليػػػاتي  ػػػ ؿ لنػػػا عالمػػػ  غيػػػر ليػػػاني  تػػػدؿ

أيػػػسمت فػػػي النسػػػي عػػػف ا نقطػػػاع مػػػن الوقػػػراء  )ؽ المال ػػػـوالعالمػػػ  دااػػػؿ فػػػاا اليػػػيا
؛ يمػاءة  تصػّعر الاػد(اإلنيػاف فػا  اإل عمؿ) فعػادة مػا ييػتتواصػؿ معسػـوالثت علػ  ال

) (1 لػ (( ما ت برا  عليػ  أو ايػتثقا   إ أّن     يرغب في الالديث مع     لي عر مف أمام  ب
 َواَل  ِلمنَّاااسِ  َخاادَّكَ  ُتَصااعِّرْ  َواَل  ﴿ :القػػرآف ال ػػريـ  مػػا فػػي قولػػ  تعػػال وفػػاا مػػا نسػػ  عنػػ  

 ف (ٕ)﴾َفُخورٍ  ُمْخَتالٍ  ُكلَّ  ُيِحبُّ  اَل  المَّ َ  ِإنَّ  َمَرحاً  اأْلَْرضِ  ِفي َتْمشِ 

الاػػػد عالمػػػ  غيػػػر ليػػػاني  تػػػؤدت معنػػػ  الػػػرفض أو  عيرومػػػف فنػػػا نوسػػػـ أفف تصػػػ
 نياني  مف دوف تلوظفاإلالت بر ومف ثـف فسي تعبر عما بدااؿ النوس 

فػػػػا عػػػػف ءيػػػػاف و  ييػػػػتطين ااوانلالر ػػػػات ال يػػػػمي  التػػػػي تظسػػػػر عنػػػػد اإلومػػػػف ا
؛ فت ػػػوف بعػػػد الػػػؾ عالمػػػ  غيػػػر لغويػػػ  وتػػػؤدت وظيوػػػ  تواصػػػلي  فػػػي  صػػػوالات اياػػػر
عارضػػػ  ت ظسػػػر مػػػا بػػػدااؿ الػػػنوس اإلنيػػػاني  بصػػػورة  مػػػاـ مػػػرآة   علسػػػا اإل فقػػػد الو ػػػ (

ـ في التواصؿ من اياػر صامت  فسي فيما بعد ت  ؿ لدا المتلقي عالم  بصري  تيس
َماا َأْضاَمَر َأَحاٌد َشاْيئًا ِإالَّ َظَماَر ِفاي َفَمتَااِت ِلَسااِنِ ، َوَصاَفَحاِت   :(ومف الؾ قولػ   

مػػف الالػػوادث مػػا اوػػي منسػػا وثقػػؿ وتعتمػػد   ثيػػر  إا تعتػػرض اليػػاة اإلنيػػاف  (3 ((.َوْجِماا ِ 
فػػرد ييػػتطين ) ف ػػؿ اليػػاةفػػي الػػؾ علػػ   اصػػي  الوػػرد وقدرتػػ  فػػي تالمػػؿ مصػػاعب ال

) مػوريػد أّنػ   يصػعب عليػ  تالمػؿ  يػاـ األب) منسػا بػااتالؼ ميػتوياتسـ تالّمؿ ما اؼف 
ـف يالصػؿ تنػػازع داالػي  نويػػي(و  وػػي مػف أيػػرار ) مػف ثػػ ممػا ي عػػؿ الالػواس ت بػػي  بمػا ا 

 فنياني   رد فعؿ للنزاع النويياإلدااؿ النوس 

                                                           

 kader@ahoo.comwalid. شبكة االنترنيت، د. عبد القادر مغديرينظر: لغة الجسد في القرآن الكريم)ٔ(
 م.ٕٓٔٓ، كانون ٙٔبتاريخ 

 .ٛٔ، اآلية : لقمان سورة(ٕ)
 .ٕٙ،ح:ٕٖٔ/ٕنمج البل ة: (ٖ)

mailto:kader@ahoo.com
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يتر ػػ  مػػف الليػػاف  ضػػاؽ باليػػر   ) فػػافف يػػرارفالقلػػب اإلنيػػاني فػػو صػػندوؽ األ
فر  رف  اإل يظسػر علػ  صػوال  الو ػداف  ر عنػ  بالولتػ )  مػا أّنػ   ) وفو الات عبنيافوا 

 ف(1 ((يرار ال امن  في القلبالباطني الات فو أثر األ

والػؾ مػف اػالؿ  )وبساا نوسـ أفف صوالات الو   أداة للتواصؿ بيف أفراد الم تمن
) وت ّبلػ  نػد الا ػؿ واصػورار  عنػد الو ػؿما تظسر عليػ  مػف مالمػ   ػاالمرار الو ػ  ع

) ومػػف للمتلقػػي الػػاؿ المريػػؿ الػػات فػػو عليػػ عنػػد الػػبغض ففف الػػ ) وفػػاا األمػػر يتػػر ـ 
( عالمػ  غيػػر ليػ :فنػا فقولػ   اني  تمػن  المتلقػي بعػدا  وظيويػا  تواصػػليا   صػوالات و سػ   

 تت ّيد عف طريؽ ييميا ي  اللوف والالر   المتعلقيف بالو  ف

التػػي  نيػػاف فػػي مػػف أ ثػػر الويػػا ؿ التواصػػلي  غيػػر المنطوقػػ اإلفصػػوالات و ػػ  
 فقػػد) الدرايػػات المتعلقػػ  بلغػػ  ال يػػد) وفػػاا مػػا أ دتػػ  توصػػ  عػػف نويػػا  غيػػر المعلنػػ 

ت  ؼ عػف ال ػاب والاػداع  )و ود عضالت معين  دااؿ الو  أثبتت فا    الدرايات 
 اػػتالؼ المواقػػؼ  تبعػػا  راديػػ  ؛ والػػؾ عػػف طريػػؽ الر تسػػا غيػػر اإلنيػػافالػػات ياويػػ  اإل

 ف(2 وتنوعسا

اْلُمااْؤِمُن ِبْشااُرُْ   :(فػػي وصػػؼ المػػؤمف ومػػف العالمػػات البصػػري  أيضػػا  قولػػ  
 ف(3 ((ِفي َوْجِمِ ، َوُحْزُنُ  ِفي َقْمِب ِ 

ػػػد إا تريػػػي  الالػػػ  ا يػػػتقام  فػػػي اليػػػلوؾ  علػػػ (فػػػي فػػػاا المقػػػاـ اإلمػػػاـ   عَّمَّ
التواصػػؿ مػن اياػػر عػػف طريػػؽ  والمتػوازف لػػدا اإلنيػػاف المػػؤمف والثّػ  علػػ  ا نوتػػاح 

دوف غيػر  مػف أ ػزاء  مػف )فقػد اػصف الو ػ طػالؽ علػ  و س   يػمتي الب ا ػ  واإلريػـ 

                                                           

 .ٕٗ/ٕٔ، الخوئي:نماج البراعة في شرح نمج البل ة: مينظر(ٔ)
، ٓٛٔ-ٜٚٔ: ، أسرار لغة الجسد، ليمى شحرورٜٔٔ، سعيد بنكراد:السيميائيات مفاهيمما وتجمياتما:ينظر(ٕ) 

الزهرة  ،)رسالة ماجستير( مخمص عبدالدالليةلبل ة دراسة في الحقول نسان في نمج األفاظ أجزاء اإل 
 -ٕٔ م،ٕ٘ٔٓ: نسانيةكمية التربية لمعموم اإل  ،شراف عمي فرحان، جامعة المثنىإرحيم الكناني، د. ب

ٕٕ. 
 .ٜٖٖ،ح:ٖٗٛ/ٕنمج البل ة /ٖ
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عور و ػػداني دااػػؿ مػػا ايػػتبطف مػػف  ػػ  يػػـ اإلنيػػاف؛ألّن  المػػرآة العا يػػ  التػػي ت ظس ػػر
 فالنوس اإلنياني 

طػػػالؽ فػػػي و ػػػ  المػػػؤمف فػػػي يػػػم  أثريػػػ  سػػػاا فػػػهفف ت ػػػريس يػػػم  الب ا ػػػ  واإلوب
؛ألفف الػنوس اإلنيػاني  بصري  تيسـ فػي التواصػؿ مػن ا اػر ت  ؿ لدا المتلقي عالم 

ـف تيػػػ ف إليسػػػا مػػػن مػػػف يتيػػػـ بسػػػا عػػػادة  تميػػػؿ إلػػػ  اللطافػػػ  والظرافػػػ  ومػػػف ) وفػػػاا مػػػا ثػػػ
   الاار ي  لإلنياف الات ينور مف العبوس ويتقبؿ الب وشفنلالظ  اليـو في الالقيق

طػػػالؽ وتمظسرفػػػا علػػػ  يػػػم  الب ا ػػػ  واإل عػػػدّ وانطالقػػػا  مػػػف فػػػا  الالقيقػػػ  يم ػػػف 
الو ػػ  اإلنيػػاني عالمػػ  بصػػري  تواصػػلي  تيػػاعد علػػ  تر مػػ  صػػورة اإلنيػػاف المػػؤمف 

 فا   إل  أياليب لغوي  أو تصريالي دوف الالمف 
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 المصادر والمراجع

 خير ما نبتدئ به القرآن الكريم

 أواًل: الكتب المطبوعة.

اإلتجػػػالساميػػػ ف انقس ػػػقس اػػػبساميػػػثبسام.ثمػػػقسامحػػػب ثرسبس.سفحفػػػبس  ػػػ  سامجمػػػكثمرس .1
 ـ.3112رس1ف شكثاتساالختالؼرسامجزانثرسط

امي ف انقس قس اػبسامشػ.ثسام.ثمػقرسبث ػبسايػ  بثرسباثسامشػؤكفسام اا  ػ سستجالاإل .3
 ـ.3119ام.اف رسمغبابر

اميػػػػ ف كمكجقرسبس.س خػػػػاـسخ ػػػػؼس افػػػػؿرسباثس ثحػػػػ سم  شػػػػثسكامتكز ػػػػ رسساإلتجػػػػال .2
 ـ.سس3112اميكبافرس

  ػت,رسامفج ػاسال  ػلسم  اا ػ سرتثجفػ  سيػ.بسإساتجاهاتساممحثسام يػا قرسف   ػا .4
رس3رسطسرامفطم.ػػػػػػ سالف ث ػػػػػػ سرفخػػػػػػثك ػػػػػػا س افػػػػػػؿس ا زس مػػػػػػبسام.ز ػػػػػػزسفخػػػػػػ كحر

 ـ.س3111
تجاهػػاتساميػػ فكمكج  سامف.اخػػثةرسفاثيػػ  كسبايػػ اؿرستثجفػػ  سحف ػػبسامحفػػبا قساإل .5

 ـ.1987كآخثكفرسامباثسامم ضا سامفغثبرس
اتجاهػػػاتسامشػػػ.ث  سامحب  ػػػ سالخػػػكؿسكامفاػػػكالتسر كيػػػؼسايػػػ  بثسرباثسامشػػػؤكفس .6

 ـ.3114رس1ام اا   سام.اف سرمغبابسرط
اتجاهػػػاتسام اػػػبساميػػػ ف انقسم ثكا ػػػ سام.ثم ػػػ رسب.سآثا س امػػػبسامجثفػػػا قرسف شػػػكثاتس .7

 ـ.3113رس1االختالؼسرسامجزانثرسط
سام فيػػػػػػقسمعببرب. ػػػػػػزسامػػػػػػب فسإيفا  ؿرف شػػػػػػكثاتسف تمػػػػػػ سبث ػػػػػػبسرسامتفيػػػػػػ ث .8

 رب.ت.4امااهثةرط
االحيػػااسمامجفػػاؿ ستخطػػ طسم يث ػػ س ػػقس  ػػـسامجفػػاؿرسجػػكثجسيػػا ت ا ارستثجفػػ  س .9

فػػػػبسفخػػػػطفلسمػػػػبكمرسامفث ػػػػزسام اػػػػا قساماػػػػكفقسم تثجفػػػػ رسإشػػػػثاؼ سب.جػػػػامثسفح
 ـ.3111 خفكثرسامااهثةس
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قر(ستحا ػػػػؽ سامشػػػػ  س679اخت ػػػػاثسفخػػػػماحساميػػػػام  فرسامػػػػفسف ػػػػ ـساممحثا ػػػػقس ت .11
فحفبسهابمسالف  قرسفؤيي سامطم سكام شثسامتام.ػ سمسيتا  امثضػك  سامفابيػ رس

 ق.1418رس1فرسطام اشث سفجف ساممحكثساإليالف  سرسقـرسا ثا
بمسامخػػػػػػػػػػبثرسف شػػػػػػػػػػكثاتسباثسام تػػػػػػػػػػابسأخػػػػػػػػػػالؽسأهػػػػػػػػػػؿسامم ػػػػػػػػػػترساميػػػػػػػػػػ بسف ػػػػػػػػػػ .11

 يالفقرا ثافرسبسفطسرسبسطرسبست.ساإل
سكاماض  سرسب.س  قسخم سكسبس.س مػبسام.ز ػزسشػثؼسكس .13 الببسااليالفقسامفف ـك

 .سس1993رس1ب.سفحفبس مبسسامف .ـسخفاجقسرسباثسامج ؿرسم ثكترسط
اماػػثفسامخػػافاسام جػػثمرس ػػا زس مػػبسام مػػقس ػػالحسأببسامثيػػانؿس ػػقسال ػػبماس ػػقس .12

 ـ.1989رس1اما يقرسباثساممش ثسم  شثسكامتكز  رس فافساالثبفرسط
الببسام.ثمػػػػػقسمػػػػػ فسامماب ػػػػػ سكامحضػػػػػثرسب.سإمػػػػػثاه ـس كضػػػػػ فرس حاػػػػػكؽسامطمػػػػػ س .14

 .سس1982فحفكي سمبلسامفؤمؼس(ر
االيػػػػػػػػػػتمبابسامثفػػػػػػػػػػزمس امػػػػػػػػػػب فسكامبكمػػػػػػػػػػ س(س ػػػػػػػػػػقسامت ك ػػػػػػػػػػؿسامي ف انقرب.شػػػػػػػػػػا ثس .15

 ـ.3114س-ق1425رس3رف شكثاتساالختالؼسرامجزانثرطفشاه 
ايػػتثات ج اتسامخطػػابسفااثمػػ سمغك ػػ ستباكم ػػ رس مػػبسام ػػابمسمػػفسيػػا ثسامشػػ ثمرس .16

 ـ.3114رس1باثسام تابسامجب بةسامفتحبةرسم ثكترسمم افرسط
ايتثات ج  ستػبث اسامتكاخػؿسمام غػ سفااثمػ سميػا   ستطم ا ػ سرسب.س كيػؼستغػثاكمرس .17

 ـ.3115رس1امحب   سم  شثسكامتكز  سرسالثبفسط امـسام تبس
االيػت.اثةس ػػقسام اػبسالبمػػقسامحػػب ثسالم.ػابسامف.ث  ػػ سكامجفام ػ سرسب.س كيػػؼسأمػػكس .18

 ـ.1987رس1ام.بكاسرسف شكثاتسامفطم. ساله   سم  شثسكامتكز  رسالثبفرسط
ق(رستحا ػػػػؽ سفحفػػػػكبسأحفػػػػبس473أيػػػػثاثساممالبػػػػ رس مػػػػبساماػػػػاهثسامجثجػػػػا قس ت .19

 .رب.تاشث باثسامفب قسمجبةشا ثرسام 
س اشػثكفرسم ػثكترسط .31 رس1أيثاثسمغ سامجيبسرسم  لسشحثكثرسامػباثسام.ثم ػ سم . ػـك

 ـ.3118
اليػػػاسامجفام ػػػ س ػػػقسام اػػػبسام.ثمػػػقس  ػػػث سكتفيػػػ ثسكفااث ػػػ (رسب.س ػػػزسامػػػب فس .31

 ـ.1993إيفا  ؿرسباثسامف ثسام.ثمقرسامااهثةرس
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همػػػ سرسفثاج.ػػػ  سف شػػػاؿس سطػػػالؿسكسسثجفػػػ أيػػػاساميػػػ ف ان  رسبا  ػػػاؿستشػػػا بمثرست .33
 ـ.3118رس1ز ث ارسامحفثا رسم ثكترسط

اليػػاسامف طا ػػ سمسيػػتاثا سرسفحفػػبسمػػاقثسامخػػبثرسباثسامت.ػػاثؼسم فطمك ػػاتسرس .32
 ـ.1986رس5م ثكتسرسمم افرسط

الياسام فيػ  سليػام بساممالبػ سام.ثم ػ رسب.سفج ػبس مػبسامحف ػبس ػاجقرسفطم.ػ س .34
 ـ.1984رس1كز  رسم ثكتسرسمم افرسطامفؤيي سامجاف.  رسم بثاياتسكام شثسكامت

اإليػػػػػالـسكامت ف ػػػػػ ساالجتفا  ػػػػػ رسب.سفحيػػػػػفس مػػػػػبسامحف ػػػػػبرسباثسامف ػػػػػا ثةسم  شػػػػػثس .35
 ـ.1989رس1كامتكز  رسجبةرسامي.كب  رسط

اإليػػػػالـسكامي ايػػػػ س محػػػػثس ػػػػقسأخػػػػكؿسام يث ػػػػ سامي ايػػػػ  سك يػػػػاـسامح ػػػػـس ػػػػقس .36
 ـ.1969اإليالـ(رسب.سحي فس كزمسام جاثرسفطمك اتسامش.برس

كبسكاليػػػػ كم  رسب.س مػػػػبساميػػػػ ـسامفيػػػػبمرسامػػػػباثسام.ثم ػػػػ سم  تػػػػابرستػػػػك اساليػػػػ  .37
 رب.ت.2ط

أيػػن  سامبالمػػ سكتػػباكم اتسامخطػػابسفااثمػػاتس ث ا  ػػ ستباكم ػػ رسخػػامثسامحماشػػ سرس .38
 ـ.3111باثسزهثافسم  شثسكامتكز  رس فافرس

أخػػػكؿسام يػػػاـساالجتفػػػا قس ػػػقساإليػػػالـرسفحفػػػبسامطػػػاهثسمػػػفس اشػػػكثرسامشػػػث  س .39
 رب.ت.3تكز  رستك ارسامفؤيي سامكط   سم  تابسرسامجزانثرسطامتك ي  سكام

 ـ.س3111رس15ال الـرسامزث  ق خ ِثامب ف(رسباثسامفال  فرسم ثكترسط .21
آ ػػاؽسجب ػػبةس ػػقساممحػػثسام غػػكمسامف.اخػػثسرب.فحفػػكبسأحفػػبس خ ػػ سرباثسامف.ث ػػ س .21

 ـ.3113امجاف.  سرفخثر
رس3يػػالفقسرإ ػػػثافسرطاقتخػػاب ارسامشػػ  بسفحفػػبسمػػػاقثسامخػػبثرف تم ساإل ػػالـساإل .23

 ق.1435
 ـ.3117رس1آم اتسامت ك ؿسامي ف انقرسفكيلسثمام. رسف تم سآ اؽرسام ك ترسط .22
رفؤييػ سباثسامخػابؽسيالفقرسب.سامتياـسفثهكفسامخفاثسالفامقس قسالببساال .24

 ـ.3111رس1ام اا   سرام.ثاؽرط
اإلفػػػاـس  ػػػقسخػػػكتسام.بامػػػ ساال يػػػا   رسجػػػكثجسجػػػثباؽرسباثسف تمػػػ سخ.خػػػ. رس .25

 ـ.س3112س-هػس1432حث فرسامم
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الف ػػاؿسام.ثم ػػػ سبثايػػػ ستح    ػػ ستاث خ ػػػ رسب.س مػػػبسامفج ػػبسقطػػػاف,رسباثسامف ػػػثرس .26
 ـ.س1988رس1بفشؽسيكث ارسط

بػػ رسفحفػػبسامغػػثكمرسفؤييػػ سام شػػثسالف ػػاؿسكامح ػػـسامفيػػتخثج سفػػفس  ػػ ساممال .27
 ق.1415رس3يالفقرسقـسامفابي رسطاإل

اميػػتاثسامػػثاه ـسرف شػػكثاتسامفج ػػاسامػػكط قسم  اا ػػ سساإل يػػافسك  ػػـسام فارب. مػػب .28
 ـ.1991امف كفسرام ك تر

ال يفػػػػ ساميػػػػ ف ان  سبثايػػػػ س ػػػػقساميػػػػثبسام.ثمػػػػقساماػػػػب ـرسب.سه ػػػػ ـسيػػػػثحافرسباثس .29
 ـ.3118رس1ام تبسامجب بسامفتحبةسرسم ثكترسمم افرسط

أ يفػػ سام.الفػػاتس ػػقسام غػػ سكالببسكام اا ػػ رسفػػبخؿسإمػػلساميػػ ف كط ااس فاػػاالتس .41
مػػػكسز ػػػػبرسباثسام.ػػػػامـسأ(رسإشػػػثاؼ سيػػػػ زاسقايػػػػـرس اخػػػثسحافػػػػبستثجفػػػ سكبثايػػػػاتف

 ام.ثمقرسامااهثةرسفخث.س
 امشػػػ  سفحفػػػبسرسامفج يقامجاف.ػػػ سِمػػػببثثسأخمػػػاثسالنفػػػ سالط ػػػاثسمحػػػاثسال ػػػكاث .41

 ـ.1982س-ق1412رس2مم افسرطس–ماقث(سباثسإح ا سامتثاثسام.ثمقسرم ثكتس
ابسامػػب فسأمػػقسامفػػبا سإيػػفا  ؿسامػػفس فػػثسمػػفس   ث امحػػا يس فػػإاممبا ػػ سكام  ا ػػ رس .43

ق(ستحا ػػػؽس ب. مػػػبسالسمػػػفسامفحيػػػفسامتث ػػػلسرهجػػػثس774اماثشػػػقسامبفشػػػاقست
 ـ.1998رس1م طما  سكام شثسكامتكز  سرام ففسرط

مالبػػػػػػػ ساإلفػػػػػػػاـس  ػػػػػػػقرسب.سأحفػػػػػػػبسفحفػػػػػػػبسامحػػػػػػػك قرس  ضػػػػػػػ سفخػػػػػػػثسم طما ػػػػػػػ س .42
 ـ.س3111كام شثر

اسامػػػػكط قسم  اا ػػػػ سمالبػػػ سامخطػػػػابسك  ػػػػـسامػػػػ ,رسرسب.سخػػػػالحس ضػػػػؿرسامفج ػػػػ .44
 ـ.1991كامف كفسكاآلبابرسام ك ترس

امفحػػػاـسرباثسامثضػػػكافسم  شػػػثسسمالبػػػ سامػػػ   س ػػػقس  ػػػ ساممالبػػػ سرب.س مػػػااس  ػػػق .45
 ـ.3114س-ق1425رس1الثبفسرطس-كامتكز  سر فاف

اممالب سكالي كم  س حكس فك جسيػ ف انقسمتح  ػؿسامػ ,رسه ػث ,سم  ػترستثجفػ  س .46
 ـ.1999م ثكترسمم افرسسب.سفحفبسام.فثمرسأ ث ا اسامشثؽر

اممالبػػػػ سكام اػػػػبسكامفخػػػػط  سكام شػػػػ ةسكامتجب ػػػػبرسفحفػػػػبس ػػػػث ـسام ػػػػكازرسف شػػػػكثاتس .47
 ـ.3116رس1فؤيي ساال تشاثسام.ثمقرسم ثكترسمم افرسط
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امم  ػػ سامجفام ػػ س ػػقسامف ػػثسام.ثمػػقساإليػػالفقرسب.سيػػ.بسامػػب فس   ػػبرسف شػػكثاتس .48
 ـ.1997كزثاةسام اا  رسبفشؽرسيكث ارس

امم  ك ػػ سك  ػػـساإلشػػػاثةرستث يػػ ك زرستثجفػػػ  سفج ػػبسامفاشػػػط رسفثاج.ػػ س س اخػػػثس .49
 ـ.1986رس1حالكمرسباثسامشؤكفسام اا   سام.اف سرمغبابرسط

ق(رستحا ػػػؽ س1315تػػػاجسام.ػػػثكارسامّزم ِبمد اميػػػ بسفحفػػػبسفثتضػػػلسامحيػػػ  قست .51
س-ق1414  ػػػقس يػػػثمرسباثسامف ػػػثسم طما ػػػ سكام شػػػثسكامتكز ػػػ رسم ػػػثكتسمم ػػػافرس

 .ـ1994
تػػػػاث  سآبابسام غػػػػ سام.ثم ػػػػ رسجثجػػػػقسز ػػػػبفرسفثاج.ػػػػ سكت.  ػػػػؽ سشػػػػكققسضػػػػ ؼرس .51

 امااهثة.ب.طرب.ت.-فطم. سباثسام الؿرسفخثس
تػػػػاث  سالببسام.ثمػػػػقس سالببسامجػػػػاه ق(سرسبػػػػازمسط  فػػػػاتسك ث ػػػػافسالشػػػػاثرس .53

 .سس1993رس1فطمك اتسف تم ساإل فافسرسباثساالثشابرسبفشؽرسط
ق(رسب.سشػػػكققسضػػػ ؼرسباثسامف.ػػػاثؼرستػػػاث  سالببسام.ثمػػػقس ام.خػػػثساإليػػػالف .52

 .3امااهثةرسط
تػػػػػػاث  سالببسام.ثمق ام.خػػػػػػثسامجػػػػػػاه ق(رسب.سشػػػػػػكققسضػػػػػػ ؼرسباثسامف.ػػػػػػاثؼرس .54

 .34امااهثةرسط
ق(ستحا ػػػػؽس س  ػػػػقسشػػػػ ثمرسباثس571تػػػػاث  سفب  ػػػػ سبفشػػػػؽسرسامػػػػفس يػػػػا ث ست .55

 ـ.1415امف ثرسم طما  سكام شثسكامتكز  سرسم ثكتسرسمم افرس
  بسمثكتكفرسج ػؿسجكت  ػ رستثجفػ  سب.سفحفػبسخػام ستاث  س يث اتسامِحجاجرس   .56

 ـ.3111رس1 اجقسامغافبمرسفث زسام شثسام. فقسجاف. سامف ؾس مبسام.ز زسط
امتػػػاث  سكحث ػػػ سامتاػػػبـساممشػػػثمسك يػػػثةسااليػػػالـرسفحفػػػبسف ػػػبمسشػػػفاسامػػػب فرسبس .57

 فطرسبسطرسبست.
بكمػػػػبفاف(سفحفػػػػبس ػػػػب ـسخشػػػػف رسست خػػػػ ؿسام , امفػػػػ   سامم  ػػػػكمسمػػػػبلسمكيػػػػ اف .58

 ـ.1997رس1ثاتسفث زساإل فا سامحضاثمرسح برسطف شكس
امت ك ػػػػؿسمػػػػ فساميػػػػ ف ان اتسكامتف    ػػػػ رسأبفمثتػػػػكسإ  ػػػػكسرستثجفػػػػ  سيػػػػ. بسم  ػػػػثابسرس .59

 ـ.س3114رس1امفث زسام اا قرسم ثكترسط
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ق(ت سأحفػػبسحم ػػبسق خػػثس461امتم ػػافس ػػقستفيػػ ثساماػػثآفرسامشػػ  سامطكيػػق ت .61
 قس.س1419رس1ام.اف قرسفطم. سك شثسف تم ساإل الـسااليالفقرسط

تح  ػػؿسامخطػػابسرج.بسمػػثكافرسج.سمػػكؿرستثجفػػ س سب.سفحفػػبسمطفػػقسرسب.سف  ػػثس .61
 ـ.1997امتث قرسجاف. سامف ؾسي.كبسم  شثسام. فقسكامفطام رس

تح  ػػؿسامخطػػابس ػػقسضػػك س يث ػػ سأحػػباثسام غػػ سبثايػػ ستطم ا ػػ سليػػام بسامتػػ   ثس .63
  اشػ رسباثسسكاالق اعسامحجاجقس قسامخطابسام يكمس قساماثآفسام ػث ـرسفحفػكب

 ـ.3112رس1ام شثسم جاف.اترسامااهثةرسط
امتح  ػػػػؿساميػػػػ ف انقسم خطػػػػابسامشػػػػ.ثمرس تح  ػػػػؿسمػػػػاإلجثا سامفيػػػػتك اتقسماخػػػػ بةس .62

ش اشػػ ؿسام ػػ سامح مػػق(رسبس مػػبسامف ػػؾسفثتػػا رسف شػػكثاتساتحػػابسام تػػابسام.ػػثبرس
 ـ.س3115بفشؽرس

ف تمػػ سامحافػػبسستح  ػػؿسامف. ػػلسفااثمػػاتس ػػقس  ػػـسامبالمػػ رسب.سخػػامثسامحماشػػ رباث .64
 ـ.3111رس1م  شثسكامتكز  رس فافرسط

امتخطػػػ طسم تاػػػبـساالقتخػػػابمسكاالجتفػػػا قرسب.سفج ػػػبسفيػػػ.كبرسفطمك ػػػاتس ػػػامـس .65
 ـ.1991امف.ث  رسام ك ترس

س  ػػـسجب ػػبس ػػقسامتكاخػػؿسرأفسثكمػػكؿرسسجػػافسفكشػػالثرسامف يفػػ س .66 امتباكم ػػ سام ػػـك
شػػػػ ما قرسرسباثسام.ثم ػػػ سم تثجفػػػ رستثجفػػػ س سيػػػ ؼسامػػػب فسببفػػػكارسب.سفحفػػػبسام

 ـ.3112رس2امط  . سم طما  سكام شثرسم ثكترسمم افرسط
ا سام.ػثبسبثايػ ستباكم ػ سميػاهثةسال .ػاؿسام الف ػ سب.سفيػ.كبس فامتباكم  س  بسام. .67

 ـ.س3115رس1خحثاكمسرسباثسامط  . سم طما  سكام شثرسم ثكترسمم افرط
مثسامحماشػػ سرسمػػلسبك فػػافسرس    ػػبسمال شػػ  رستثجفػػ  سخػػاإامتباكم ػػ سفػػفسأكيػػتفس .68

 ـ.3117رس1باثسامحكاثسم  شثسكامتكز  رسبفشؽسرسيكث ارسط
امتباكم ػػػػػ سكامحجػػػػػاجسفػػػػػباخؿسك خػػػػػك,سرسخػػػػػامثسامحماشػػػػػ رساإلخػػػػػباثسالكؿسرس .69

 ـ.3115خفحاتسم بثاي سكام شثرسيكث ارسبفشؽرس
امتػػػ  ثةسامحفبك  ػػػػ رسامػػػػفسحفػػػػبكفس فحفػػػػبسمػػػفسامحيػػػػفسمػػػػفسفحفػػػػبسمػػػػفس  ػػػػقستس .71

رس1ق(رستحا ػػػػػػؽ سإحيػػػػػػافس مػػػػػػاارسف. ػػػػػػبساال فػػػػػػا سام.ثمػػػػػػقرسطػػػػػػثام ارسط563
 ـ.س1984
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تيػػػ سثيػػػػانؿس ػػػقسامح فػػػػ سكامطم . ػػػاتسرامػػػػفسيػػػ  ا أمكس  ػػػػقسامحيػػػ فسمػػػػفس مػػػػبس .71
 رسب.ت.3ال(رباثسام.ثبسم ميتا قسرفخثسرط

مرستثجفػػ  سب.فحفػػبس خػػفكثرسف شػػكثاتسامجاف.ػػ ستشػػث  سام اػػبرس بػػكثجثكبس ػػثا .73
 ـ.1991الثب   رس فابةسساممحثسام. فقرس فافرس

 ـ.3113رس16امتخك ثسامف قس قساماثآفرسي بسقطبرسباثسامشثكؽرسامااهثةرسط .72
امتفا ػػػؿسام خػػػقس امت اخػػػ  سرسام يث ػػػ سكامفػػػ   (س   ػػػ س  خػػػؿسالحفػػػثرسالفػػػؿس .74

 ـ.3111رس1م طما  سكام شثرسامااهثةرسط
ك فساليػػػػثةس ػػػػقساإليػػػػالـرسب.س  ػػػػقسقػػػػانفقرسباثسام ػػػػمال رستثجفػػػػ س سامم ػػػػػافست ػػػػ .75

 ـ.1996رس1م تثجف رسم ثكتسمم افرسط
ق(سرتحا ػػػؽس  مػػػبس271ت ػػػ  بسام غػػػ رالزهثم أمكسف خػػػكثسفحفػػػبسمػػػفسأحفػػػبست .76

 اميالـسفحفبسهاثكفسرامباثسامفخث  سم ت م ؼسكامتثجف سربسطرب.ت.
ثا  ػػ سرسب.سخػػام سمػػفسام ػػابمسثفضػػافرسامتكاخػػؿسالبمػػقسفػػفسامتباكم ػػ سإمػػلساالب .77

 ـ.3111رس1ام ابمسالبمقرسامث ا سط
امتكاخؿس يث اتسكتطم ااترسفجفك ػ سفػفسامفػؤمف فرسماشػثاؼس سب.سفحفػبس امػبس .78

 ـ.3111رس1امجامثمرسامشم  سام.ثم  سمعمحاثسكام شثرسم ثكترسط
امتكاخػػػػػػؿس يث ػػػػػػاتسكفااثمػػػػػػاتسرسجا ميػػػػػػكفسرسفك ػػػػػػافرسفيػػػػػػ قرسهػػػػػػامثسفػػػػػػااس .79

تثجفػػػػػ س س ػػػػػزسامػػػػػب فسامخطػػػػػامقرسزهػػػػػكثسحكشػػػػػقرسامػػػػػباثسامم ضػػػػػا سرسسكآخػػػػػثكفر
 ـ.3117رس1امفغثبرسط

ق(رف شػػكثاتس1433 اميػػ بسفحفػػبسامحيػػ  قست تكضػػ  س  ػػ ساممالبػػ سرامش ثازم .81
 ا ثافسرب.ت.س–باثستثاثسامش . سرط ثافس

امتكق ػػػؼس  ػػػلسف فػػػاتسامت.ػػػاث ؼرسفحفػػػػبس مػػػبسامػػػثؤكؼسامف دػػػاكمس امشػػػ  س مػػػػبس .81
لي كطقرف شػكثاتسؿساق(رتحا ػؽ جال1121ام.ػاث  فستتػاجسامثؤؼسفحفبسمػفس

 ـ.3111رس1مم افسرطس–باثسام تبسام. ف  سرم ثكتس
رس1امجػػاف س ػػقستػػاث  ساالببسام.ثمػػقرسح دػػاسامفػػاخكثمرسرسباثسامج ػػؿسرسم ػػثكترسط .83

 .سس1986
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جف ػػػثةسالف ػػػاؿرسأمػػػكسهػػػالؿسام.يػػػ ثمرستس سفحفػػػبسأمػػػكسامفضػػػؿسامػػػثاه ـسك مػػػبس .82
 ـ.س1988س-هػس1418رسس3رسم ثكترطسامفج بسقطاف,رسباثسامج ؿر

رس1جف ػػثةسثيػػانؿسام.ػػثبس ػػػقس خػػكثسام.ثم ػػ سامزاهػػػثةسرسأحفػػبسز ػػقسخػػػفكتسط .84
1927. 

امحجازسكامبكم ساإليػالف  سبثايػ س ػقسإشػ ام  سام.القػ سفػ ساميػ ط سامفث ز ػ س ػقس .85
 ـ.1982اماثفسالكؿسام جثمرإمثاه ـسم ضكفرسم ثكترس

  كسام اػبمرسكح ػبسمػفسمك ز زرف شػكثاتسحبكبسامت ك ؿسقثا ةس قسفشثكعسأبفمثتكسإ .86
 ـ.3118س–قس1439رس1االختالؼسرامجزانثسرط

 .1965امحا ا س قس يثسامغزامقسرب.ي  فافسب  اسرباثسامف.اثؼرفخثرب.طرس .87
قرستحا ػػػؽس س مػػػبسامػػػثحففسمػػػبكمرسباثس431امح فػػػ سامخامػػػبةسرسامػػػفسفيػػػ ك  ست .88

 اال بمارسبسطرسبست.س
رس1امح فػػػ س  ػػػبساإلفػػػاـس  ػػػقرسجػػػكابمسآف ػػػقرسباثسام ػػػابمرسم ػػػثكترسمم ػػػافرسط .89

 ـ.س1993رس1412
س–امح ف س قسامشػ.ثسام.ثمقريػثاجسامػب فسفحفػبرسباثسامثاتػبسامجاف. ػ سرم ػثكتس .91

 مم افس.بطرب.ت.
امح ػػػاةسالبم ػػػ س ػػػقسام.خػػػثسامجػػػاه قسرسبس.سفحفػػػبس مػػػبسامفػػػ .ـسخفػػػاجقرسرسباثس .91

 ـ.1993رسس1امج ؿرسم ثكترسط
ق(رتحا ؽس س مػبساميػالـسفحفػبس355امح كافرسامجاحي أمكس  فافسمفسمحثسرست .93

 رب.ت.س3هاثكفسرسفطم. ساممامقسامح مقسكأكالبلسرفخثسرط
امخطػػابسام اػػبمسام.ثمػػقسامف.اخػػثسك القتػػ سمف ػػاه سام اػػبسامغثمػػقسرب.ه ػػاـس مػػبس .92

 ـ.3113رسسس1تفكزسم طما  سكام شثسربفشؽرطرز بس ط  س
فثاج.ػػػػاتسكفاتثحػػػػاتسرشػػػػ ثمسامفمخػػػػكتسرباثسام تػػػػابسسبانػػػػثةسال فػػػػاؿسام غك ػػػػ  .94

 ـ.3111رس1مم افسطس–امجب بةسامفتحبةسرم ثكتس
امبثاياتسام اا   رسز كبس  ياثسباثرسمكث فس ػافسمػكثرستثجفػ  سك ػا س مػبساماػابثرس .95

 ـ.3112امفج اسال  لسم  اا  سرسامااهثةرس
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ؤييػػػ سبثايػػػاتسحػػػكؿس  ػػػ ساممالبػػػ رسفحفػػػبسحيػػػ فسامحيػػػ  قسامجالمػػػقرس شػػػثسف .96
 ـ.3111رس1ال  فقسم فطمك اترسم ثكترسمم افرط

بثايػػػػاتس ػػػػقسامػػػػ ,سكامت اخػػػػ  رسثكالفسمػػػػاثترستثجفػػػػ  سفحفػػػػبسخ ػػػػثسامماػػػػا قرس .97
 ـ.1998رس1فث زساإل فا سامحضاثمرسح برسط

بثاساميػػ ف كمكج اسرسثكالفسمػػاثطرستثجفػػ  س مػػبساميػػالـسمػػفس مػػبسام.ػػامقرستاػػب ـ س .98
رس3امػػػػػػباثسامم ضػػػػػػا رسامفغػػػػػػثبرسط مػػػػػػبسامفتػػػػػػاحس   طػػػػػػكرسباثستكماػػػػػػاؿسم  شػػػػػػثرس

 ـ.1986
 ـ.1987رس1ااؿرسامفغثبرسطمكستقسامي ف ان اترسح كفسفماثؾرسباثسبثكاس  .99

امبالالتسامففتكح سفااثم سي ف ان  س قس  يػف سام.الفػ رسأحفػبس كيػؼرسف شػكثاتس .111
 ـ.3115رس1االختالؼرسامفث زسام اا قسام.ثمقرسم ثترسمم افرسط

مثك  ػػػػقرسب.سيػػػػ.بساممػػػػاز قرسامفث ػػػػزسام اػػػػا قسبم ػػػػؿسام اقػػػػبسالبمػػػػقرسب.سف جػػػػافسا .111
 ـ.1997رس1ام.ثمقرسامباثسامم ضا سرسامفغثبرسط

 ـ.1995رس1ب كافسام  م  فسرباثسام تبسامفخث  سرسامااهثةرسط .113
ب كافسمم بسمفسأمػقسثم .ػ رستحا ػؽ سحفػبكطفاارسسباثسامف.ث ػ رسم ػثكترسمم ػافرس .112

 ـ.3114رس1ط
س افػػػؿسحيػػػفساممخػػػ ثرباثسامف.ث ػػػ سرثيػػػانؿساإلفػػػاـس  ػػػقسبثايػػػ سأبم ػػػ س اب ػػػ سرس .114

 ـ.3111س–قس1412رس1مم افسرطس–م ثكتس
امثفػػزسامشػػ.ثمس  ػػبسامخػػك   سرسب.س ػػاطؼسجػػكبةس خػػثرسباثسال ػػبماسم طما ػػ س .115

 ـ.1978رس1كام شثسكامتكز  سرسم ثكتسمم افرسط
امثفز  سكامثكفا ت    س ػقسامشػ.ثسام م ػا قرسأف ػ سحفػبافسحفػبافرسف شػكثاتسكزاثةس .116

 ـ.1981 الـرسباثسامثش بسم  شثرسام.ثاؽرسام اا  سكاإل
امثفزسكاما اعس قسامش.ثسام.ثمقسامحب ث اميػ ابسك ػازؾسكاميػ اب(سرفحفػبس  ػقس .117

 ـ.3112رس1م م ارط–  بمرباثسأكثماسم طما  سكام شثسكامتكز  سرطثام اس
ػكثرسباثسامحخػابسم  شػثسكامتكز ػ رسبفشػؽسرس .118 زففسامػ ,رسب.سجفػاؿسامػب فسامخضد

 ـ.1995رس1يكث ارسط
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زهثساآلبابسك فثسالممابسراما ثكا ق أمكسايحاؽسإمػثاه ـسمػفس  ػقسامحخػثمستس .119
ق(سضػػمطسكشػػػثحس ب.خػػالحسامػػػب فسام ػػكاثمسرامف تمػػػ سام.خػػث  سرخػػػ باس س452

 ـ.3111رس1م ثكتسرط

يثب  سام ,سالبمقسرسب.س كابس ايـسكب.سض ا سب قسرسباثسامحافبسم  شثس .111
 .س3111رسس1كامتكز  سرسالثبفسرسط

 ف ا سالخػػكؿساماكا ػػبسامتػػاث  رسفجفك ػػ سفػػفسامفػػؤمف فرستثجفػػ س سثشػػ بسمػػفساميػػ .111
 ـ.3118س-ق1438رسس1فامؾرسباثسفجبالكمسم  شثسكامتكز  رالثبفسط

فػػػػػفسأجػػػػػؿستخػػػػػكثسشػػػػػافؿرسب.س مػػػػػبسامكاحػػػػػبسساميػػػػػ ف ا سام.افػػػػػ سكيػػػػػ ف ا سالبب .113
رسم ػػػثكتسر رس1ف شػػػكثاتساالخػػػتالؼرسامجزانػػػثرسطسامفػػػثامطرسامػػػباثسام.ثم ػػػ سم . ػػػـك

 ـ.3111
يػػػػ ف ا سام ػػػػكفرس ػػػػكثمسمكتفػػػػافسرستثجفػػػػ س سب.س مػػػػبسامفج ػػػػبسام كيػػػػقسرسامفث ػػػػزس .112

 ـ.3114رس1ام اا قسام.ثمقسرسامباثسامم ضا سرسامفغثبرسط
يػػػ ف ا سامفثنػػػقرسجػػػاؾس ك تػػػا قرستثجفػػػ س بس.  ػػػقسأيػػػ.برسباثسامحػػػكاثرسيػػػكث ارس .114

 ـ.3111رس3ط
حػػػػػػػاالتسالشػػػػػػػ ا سإمػػػػػػػػلسحػػػػػػػاالتسام فارامم ػػػػػػػػثبااسفػػػػػػػػفسسيػػػػػػػ ف ان اتسالهػػػػػػػكا  .115

ػػػػػػػػػػ ثابرباثسام تػػػػػػػػػػابسامجب ػػػػػػػػػػبةسج.بث فاارجػػػػػػػػػػاؾس ك ت  قرتثجفػػػػػػػػػػ س يػػػػػػػػػػ. بسم   
 ـ.3111رس1مم افرطس–رم ثكتس3111رامفتحبة

اميػ ف ان اتسأكس يث ػ سام.الفاترج ثاثبكمكباؿرتثجف   مػبسامػثحففسمػك  قرسباثس .116
 ـ.3114رس1امحكاثسم  شثسكامتكز  سريكث اسرط

مرسف شػػكثاتسامفث ػػزسكسيػػ ف ان اتسامت ك ػػؿسكاال تػػاجسكف ط ػػؽسامػػبالنؿرسطػػان سحػػبا .117
 ـ.3116رس1ام اا قسام.ثمقرسامباثسامم ضا رسامفغثبرسط

يػػػ ف ان اتسامفح ػػػقسامفتػػػثامطسيػػػثب اتسام  بيػػػ سامتثامط ػػػ س حػػػكس يث ػػػ سم ثكا ػػػ س .118
سبسامحػػػػب ثسم  شػػػػثسكامتكز ػػػػ رامثقف ػػػػ سرس مػػػػبساماػػػػابثس  ػػػػ ـسشػػػػ ما قرس ػػػػامـسام تػػػػ

 ـ.3114رسامجزنث
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اميػػػػ ف ان اتسامكاخػػػػف رس امف طػػػػؽساميػػػػ ف انقسكجمػػػػثسام.الفػػػػات(سأحفػػػػبس كيػػػػؼرس .119
 ـ.1436رس1ف شكثاتساالختالؼرسامفث زسام اا قسام.ثمقرسم ثكترسط

ف ان اتسففاه ف ػػػػاسكتطم اات ػػػػاررسيػػػػ. بسم  ػػػػثابرسباثامحػػػػكاثسم  شػػػػثسكامتكز ػػػػ رساميػػػػ .131
 ـ.3115رس3يكث ارسط

مي ف ان اتسمكثا(رسي. بسم  ثابسرسامفث ػزسام اػا قسسامي ف ان اتسكامت ك ؿس فبخؿ .131
 .3115رس1ام.ثمقرسامباثسامم ضا رسامفغثبرسط

يػػػػػ ف ان  سام غػػػػػ رسجكز ػػػػػؼس ػػػػػكثت ارستثجفػػػػػ  سب.سجفػػػػػاؿسحضػػػػػثمرسامفؤييػػػػػ س .133
 ـ.3111رس1امجاف.  سم بثاياتسكام شثرسم ثكترسمم افرسط

 تثجفػػػ سرستثجفػػػ  ساميػػػ ف ان  سك  يػػػف سام غػػػ سرسأبفمثتػػػكسإ  ػػػكسرامف يفػػػ سام.ثم ػػػ سم .132
 .سس3115رس1أحفبسامخف.قرسم ثكترسط

اميػػػػػ ف كمكج اساالجتفا  ػػػػػ سرسبسفحيػػػػػفسمػػػػػكس ز ػػػػػزمسرسفث ػػػػػزسبثايػػػػػاتسامكحػػػػػبةس .134
 ـ.3111رس1ام.ثم  رسم ثكترسط

ق(سرتحا ػؽ امف ثزاس1181شثحسأخػكؿسام ػا قسرفحففػبسخػام سامفاز ػبثا قس تس .135
ح ػا سامتػثاثسأمكسامحيفسامش.ثا قسرضمطسكتخػح  س اميػ بس  ػقس اشػكثسرباثسإ

 ـ.3111رس1رم ثكتسمم افرطام.ثمقسم طما  سكام شثسكامتكز  س
فػػ سامفحاػػؽسامشػػ  س مػػااسامافػػقس ت .136 ق(رس1259شػػثحسح ػػـس  ػػ ساممالبػػ رسام.الد

 ا ثاف.ب.ت.س-باثسال خاثرسقـس
أمػػػكسامفضػػػؿسسق(سرتحا ؽ فحفػػػب656شػػػثحس  ػػػ ساممالبػػػ سرامػػػفسأمػػػقسامحب ػػػبس تس .137

  يػػػػػػػلساممػػػػػػػامقسامح مػػػػػػػقسس-امػػػػػػػثاه ـسرسف شػػػػػػػكثاتسباثسإح ػػػػػػػا سام تػػػػػػػبسام.ثم ػػػػػػػ 
 ـ.ب.طس1963كشث اؤلر

تحا ػػػػؽس سفحفػػػػبسسر(سھ1232امشػػػػ  سفحفػػػػبس مػػػػبلس تس سسرشػػػػثحس  ػػػػ ساممالبػػػػ س .138
سرس1طسرمم ػػافسس–م ػػثكتسسرفطمك ػػاتسباثسال ػػبماسسرفح ػػقسامػػب فس مػػبسامحف ػػبس

 م.3111
ق(رس679حثا قس س فػاؿسامػب فسف ػ ـسمػفس  ػقستشثحس   ساممالب رسامفسف  ـسامم .139

 ق.1263رس1ف شكثاتسف تم ساإليالـرسقـرسا ثافرط
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امشػػػػ.ثسامجػػػػاه قس خخانخػػػػ سك  ك ػػػػ (رسب.س ح ػػػػلسامجمػػػػكثمرسفؤييػػػػ سامثيػػػػام رس .121
 ـ.1982س-هػس414112م ثكترسط

امشػػػ ؿسكامخطػػػابرس فػػػبخؿسمتح  ػػػؿسيػػػاهثاتق(سفحفػػػبسامفػػػا ثمرسامفث ػػػزسام اػػػا قس .121
 ـ.1991رس1ضا رسم ثكترسطام.ثمقرسامباثسامم 

خػػم سال شػػلرسامشػػ  سأمػػكسام.مػػااسأحفػػبساما اشػػ بمرسفطم.ػػ سالفػػ فرساماػػاهثةرس .123
 ـ.1919

ػػابس .122 امخػػحاحستػػاجسام غػػ سكخػػحاحسام.ثم ػػ سرامجكهثم أمػػكس خػػثسإيػػفا  ؿسمػػفسحفد
ق(تحا ػػػؽ سأحفػػػبس مػػػبسامغفػػػكثسام.طػػػاثرسباثسام. ػػػـسم فال ػػػ فرس292امفػػػاثامقستس

 ـ.1987رس4م ثكترسمم افرسط
ثاعسامتػػػػػػ ك التسبثايػػػػػػاتسه ثف  كط ا ػػػػػػ رسمػػػػػػكؿسث  ػػػػػػكثرستثجفػػػػػػ  سب.سف ػػػػػػ ثسخػػػػػػ .124

تػػػػابسامجب ػػػػبرسرسطػػػػثام ارسم م ػػػػارسرسفثاج.ػػػػ  سب.سجػػػػكثجسز  ػػػػاتقرسباثسام ق  اشػػػػ
 ـ.3115سر1ط

كا  اػػػػاعسامف. ػػػػلرسب.سخػػػػماحس  ػػػػكزرسباثساميػػػػالـرسسامخػػػػكثةسامف  ػػػػ سمػػػػ فسحيػػػػ ت ا .125
 ـ.3111رس1م ثكتسرسمم افرط

امخػػػكثةسامف  ػػػ س ػػػقسامتػػػثاثسام اػػػبمسكاممالبػػػقس  ػػػبسام.ػػػثبرسب.سجػػػامثس خػػػفكثرس .126
 ـ.1993رس2ف شكثاتسامفث زسام اا قسام.ثمقرسم ثكتسمم افرسط

ضػػػػكامطسامف.ث ػػػػ سكأخػػػػكؿسااليػػػػتبالؿسكامف ػػػػايثةرس مػػػػبسامػػػػثحففسحيػػػػفسح م ػػػػ س .127
 ـ.1992رس4امف با قرسباثساما ـسرسم ثكترسمم افرسط

ق(رس321مػػػفسفشػػػم سام اشػػػفقساممخػػػػثمستسيػػػػ.ب فحفبامطماػػػاتسام مػػػثلرسامػػػفس .128
 ـ.1997رس3فطم. سباثسخابثرسم ثكترسط

ق(رستحا ػؽ سفحفػكبس321طمااتس حػكؿسامشػ.ثا رسفحفػبسمػفسيػالـسامجفحػقس ت .129
 فحفبسشا ثرسفطم. سامفب قرسبست.س

س–كامثفزرب.جايـسحف بسجكبةرامباثسامف  ج  سم  شثسكامتكز  سر فػافسسامياهثات   .141
 ـ.3116س-ق1427رس1الثبفرط

يػػاهثةسامتاامػػؿسامػػبالمقس ػػقسام غػػ سام.ثم ػػ رس مػػبسام ػػث ـسحػػا يسام.م ػػبمرس ثيػػام س .141
 ـ.1986-1985فاجيت ث(رس    ساآلبابرسامجاف. سامفيت خث  رسبسترس



 المصادر والمراجع

 - 029 - 

 ماث ػ ساإلفػاـس  ػقرس مػااسفحفػكبسام.اػابرسباثسام تػابسام.ثمػقرسم ػثكتسمم ػافرس .143
 ـ.س1967

فػػػػػبسخػػػػػمثمسالشػػػػػتثرسجاف.ػػػػػ سام.خػػػػػثسامجػػػػػاه قس الببسكام خػػػػػك,(سرسب.سفح .142
 .1994ح برس

قسرستحا ػػػؽ سفف ػػػبسفحفػػػبس238ام.اػػػبسامفث ػػػبرسأحفػػػبسمػػػفس مػػػبسثمػػػ سال بميػػػقست .144
 ـ.3116قف ح رسباثسام تبسام. ف  رسم ثكترسب.طرس

ام.الفات  سك  ـسام ,رسإ ػبابسكتثجفػ  سف ػ ثس  اشػقرسامفث ػزسام اػا قسام.ثمػقرس .145
 ـ.س3114رس1امباثسامم ضا رسم ثكترسمم افرسط

سكتاث خػػػ رسأبفمثتػػػكسا  ػػػكسرستثجفػػػ س سبسأحفػػػبسامخػػػف.قرسام .146 .الفػػػ ستح  ػػػؿسامفف ػػػـك
 ـ.س3115رس1م ثكترسط

  ػػػػـساالجتفػػػػاعسامتطم اػػػػقسكت ف ػػػػ سامفجتفػػػػ سام.ثمػػػػقرسب.سخػػػػالحسام.مػػػػبرسفطػػػػام س .147
 ـ.1985فؤيي سباثسامت.اثؼسم طم سكام شثرس

ا ػ س  ـساالجتفاعس قس   ساممالب رسهاشـسحي فس اخثسامفح ؾرباثسأ ما سم طم .148
 رب.ت.1كام شثرسام جؼساالشثؼرسام.ثاؽرسط

  ػػـساالجتفػػاعرسا تػػك قسِبػػِب ظزرسامف يفػػ سام.ثم ػػ سم تثجفػػ رستثجفػػ سكتاػػب ـ س ػػا زس .149
 ـ.1991رس1امخماغرسم ثكتسرسمم افرسط

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـساإلشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاثةساميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف كمكج ارم ثج ثكرسباثسطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالاسم تثجفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ س .151
 ـ.1993رس1كام شثرتثجف  ب.ف  ث  اشقريكث اسرط

 ػػػػقس  ػػػػ ساممالبػػػػ رسهاشػػػػـسحيػػػػ فس اخػػػػثسامفح ػػػػؾرسباثسأ مػػػػا سس  ػػػػـساالقتخػػػػاب .151
 م طما  سكام شثرسام جؼساالشثؼرسام.ثاؽرب.طرب.ت.

  ػػػػـسامبالمػػػػ سامتطم اػػػػقس ػػػػقسامتػػػػثاثسام.ثمػػػػقرسب.هػػػػا قس  ػػػػثرسباثسالفػػػػؿسم  شػػػػثس .153
 ـ.3117رس1كامتكز  رسأثمبرسالثبفرسط

ب.س ػػػػػابؿس  ػػػػػـسامبالمػػػػػ س  ػػػػػبسام.ػػػػػثبسبثايػػػػػ سفااث ػػػػػ سفػػػػػ ساميػػػػػ ف ان  سامحب  ػػػػػ رس .152
 ـ.1994رس3 اخكثمرسباثسامط  . رسم ثكترسط

 ـ.1993رس3  ـسامبالم رسأحفبسفختاثس فثرس امـسام تبرسامااهثةرسط .154
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  ـسام.الفػاتسرسمػكؿس ػكم قسكسم تيػاجا زرستثجفػ  سجفػاؿسامجز ػثمرسفطمك ػاتس .155
 ـ.3115رس1امفج اسال  لسم  اا  سرسامااهثةرسط

  ػػػػػػثرسفطمك ػػػػػػاتسامجاف.ػػػػػػ سس  ػػػػػػـسام غػػػػػػ ساالجتفػػػػػػا قس  ػػػػػػبسام.ػػػػػػثبسرب.هػػػػػػابم .156
 ـ.1988رس1امفيت خث  سرسمغبابسرسام.ثاؽرسط

 كيػؼس ز ػزسرسفثاج.ػ  سس  ـسام غػ سام.ػاـسرس ثب  ػافسبمسيكيػ ثرستثجفػ  س ؤ ػؿ .157
 بس.س كيؼسفامؾسامفط مقرسآ اؽس ثم  سرسمغبابرسبست.س

  ػػـسامػػ ,رسجكم ػػاس ثيػػت فاسرستثجفػػ  س ث ػػبسامزاهػػقرسباثستكماػػاؿسم  شػػثسرسامػػباثس .158
 ـ.1997رس3 سامفغثبرسطامم ضا

  ػػـسامػػ فاسأييػػ سكتطم ااتػػ سامتثمك ػػ رسب.س مػػبسام.ز ػػزساماكخػػقرف تم سام  ضػػ س .159
 ـ.1971رس7امفخث  سم طما  سكام شثسرامااهثةسرط

  ػػػػػـسامػػػػػ فاساالجتفػػػػػا قسرب.يػػػػػافقسفحيػػػػػفسامختات ػػػػػ سرب. اطفػػػػػ س مػػػػػبسامػػػػػثح ـس .161
 ـ.3111رس1رطالثبفسس–رباثسكف تم سامحافبسم  شثسكامتكز  سر فافسام كا ي 

 رب.ت.3  ـسام فاسكالببرسيافقسامبثكمقرسباثسامف.اثؼرسامااهثةرسط .161
  ػػػػـسمغػػػػ سامػػػػ ,سامففػػػػاه ـسكاإلتجاهػػػػاترسب.سيػػػػ. بسحيػػػػفسمح ػػػػثمرسباثس كفػػػػاثس .163

 ـ.1997رس1م طما  سكام شثرسامااهثةرسط
ق(رست سبسف ػػػػػبمسامفخزكفػػػػػقسس175ام.ػػػػػ فسرسامفثاه ػػػػػبم امخ  ؿسمػػػػػفسأحفػػػػػبست .162

مثاه ـساميافثانقرسف   هػس.س1411شكثاتسفؤيي سباثسام جثةسرسكا 
  كفسامح ف رسامفسي  ارستحا ؽ س مبسامػثحففسمػبكمرسباثساما ػـسم ػثكترسمم ػافرس .164

 ـ1981رس3ط
مػػثاه ـسمػػفسفحفػػبسام افػػقسام ػػك قرستحا ػػؽ سجػػالؿسامػػب فسامحيػػ  قرسبساامغػػاثاترس .165

 فطرسبسطرسبست.س
ثسام  ػػػػـسامفف ػػػػثاسفػػػػفس ػػػػالـسأف ػػػػثسامفػػػػؤف  فس  ػػػػقسمػػػػفسأمػػػػقسبثسبػػػػثثسامح ػػػػـسكس .166

طامبراآلفػػبمس امااضػػقس ػػا  سامػػب فسأمػػكسامفتػػكحس مػػبسامكاحػػبسمػػفسفحفػػبسامتف فػػقس
رس1قر(ستثت ػػػبسكتػػػبق ؽ س مػػػبسامحيػػػ فسبه  ػػػقرسباثسام ػػػابمرسم ػػػػثكترسط55ت

 ـ.1982قرس1412
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. ػػػػػـسامفػػػػثكؽسام غك ػػػػ رسأمػػػػكسهػػػػالؿسام.يػػػػ ثمرست سفحفػػػػبسامػػػػثاه ـسيػػػػ  ـرسباثسام .167
 .1977كام اا  سم  شثسكامتكز  سام.ثمقرسامااهثةسرسفخثرس

  يف سامجفاؿس قسامف ثسامف.اخثرسفحفبسز قسام.شفاكمرسباثسام  ضػ سام.ثم ػ س .168
 ـ.1981مم افرس-م طما  سكام شثسرم ثكت

  يف سامجفاؿسكبكثسام.اؿس ػقساإلمػباعسامف ػقرسفخػطفلس مػبةرسف شػكثاتسف تمػ س .169
 .ـ1999رس3فبمكمقرسامااهثةرسط

  يف سامجفاؿسكفيانؿسامففس  بسأمػقسح ػافسامتكح ػبمرسب.سحيػ فسامخػب ؽرسباثس .171
 ـ.3112رس1اما ـسام.ثمقسم  شثسكامتكز  رسيكث ارسح برسط

سامف يػػػػػف س ػػػػػقسام.خػػػػػثسامف يػػػػػاكمسالبث اػػػػػقسر ث ػػػػػبث ؾس  تشػػػػػ رستثجف  ب.يػػػػػ  ؿ .171
رس3مم ػػػػافسرطس–اما,رامفؤييػػػػ سامجاف. ػػػػ سم بثايػػػػاتسكام شػػػػثسكامتكز ػػػػ سرم ػػػػثكتس

 ـ.1982
امف يػػف سكاال تػػزاؿس ػػقس  ػػ ساممالبػػ رسب.سقايػػـسحم ػػبسجػػامثرسامفؤييػػ سام. ف ػػ رس .173

 فز1987رس1م بثاياتسكام شثسكامتكز  رسم ثكترسط
 ػػػػػفسامشػػػػػ.ثسرساثيػػػػػطكرستثجفػػػػػ سكتاػػػػػب ـ سب.سإمػػػػػثاه ـسحفػػػػػابةرسف شػػػػػكثاتسف تمػػػػػ س .172

 اال ج كسامفخث  رب.طرب.ت.
رس3كام شػػػػػػثرسط ػػػػػػفسامفاامػػػػػػ رسب.سفحفػػػػػػبس كيػػػػػػؼس .ػػػػػػ ـرسباثسم ػػػػػػثكتسم طما ػػػػػػ س .174

 ـ.1996
 ػػقسمالبػػ سامخطػػابساإلق ػػا قس فػػبخؿس يػػثمسكتطم اػػقسمبثايػػ سامخطامػػ سام.ثم ػػ س .175

 ـ.3113رس3(رب.فحفبسام.فثمرسأ ث ا اسامشثؽرسم ثكتسمم افرسط
 ػػػػقسضػػػػالؿس  ػػػػ ساممالبػػػػ رسفحفػػػػبسجػػػػكابسفغ  ػػػػ رسفطم.ػػػػ سايػػػػتاثرس شػػػػثس  فػػػػ س .176

 ق.1427رس1امحؽرط
رس1ام  ضػػػ سامفخػػػث  رساماػػػاهثةرسطاماػػػافكاساإليػػػالفقرسأحفػػػبس طػػػاالرسف تمػػػ س .177

 .1966هػسرس1286
قخػػػ سامف يػػػف سفػػػفسا الطػػػكفسإمػػػلسجػػػكفسِب ػػػثمسربؿسب كثا ػػػتسرتثجفػػػ س س ػػػت سالس .178

 ـ.1998رس6مم افسرطس–فحفبسامفش.ش سرف شكثاتسف تم سامف.اثؼسرم ثكتس
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قضا اسامش.ث  سرسثكفافس ا ميكفرسستثجف س سفحفبسامكمقسكفمػاثؾسح ػكفسرسباثس .179
 ـ.1988رس1رسامباثسامم ضا سرسامفغثبرسطتكمااؿسم  شثس

اماػػػ ـسامجفام ػػػ سبثايػػػاتس ػػػقسامفػػػفسكامجفػػػاؿسرب.ثاك ػػػ س مػػػبسامفػػػ .ـس مػػػاارسباثس .181
 ـ.1978امف.ث  سامجاف.  ساالي  بث  رسفخثر

ام افػػػػػؿس ػػػػػقسامتػػػػػاث  رسامػػػػػفسال  ػػػػػثرس فحفػػػػػبسمػػػػػفسفحفػػػػػبس مبامكاحػػػػػبسامشػػػػػ ما قس .181
م تػػبسام. ف ػػ رسم ػػثكتسق(رستحا ػػؽ سأمػػقسامفػػبا س مػػبالسامااضػػقرسباثسا621ت

 ـ.1987رس1مم افرسط
ق(سف تمػػػػػ س816ت  ػػػػػقسمػػػػػفسفحفػػػػػبسس تػػػػػابسامت.ث فػػػػػاترسامشػػػػػث ؼسامجثجػػػػػا قس  .183

 ـ.1985مم افرم ثكتسرب.طر
سمػػفس  ػػقس .182 ميػػافسام.ػػثبس امػػفسف يػػكثس أمػػكسامفضػػؿسجفػػاؿسامػػب فسفحفػػبسمػػفسف ػػـث

س711ال خػػػػػػػػػػػػػػػػػاثمساإل ث اػػػػػػػػػػػػػػػػػقست هػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(سرس شػػػػػػػػػػػػػػػػػث أببسامحػػػػػػػػػػػػػػػػػكزةسرفحػػػػػػػػػػػػػػػػػـث
 قرب.طرب.فط.1415

مرستثجفػػػػ  سب.سخ  ػػػػؿسأحفػػػػبسخ  ػػػػؿرسباثسبباثفػػػػاسام يػػػػا  ساالجتفا  ػػػػ رسجكم ػػػػت .184
 ـ.1991رس1امط  . سم طما  سكام شثرسم ثكترسط

ميا  اتسام ,رسفبخؿسإملسإ يػجاـسامخطػابرسفحفػبسامخطػامقرسامفث ػزسام اػا قس .185
 ـ.س1991رس1ام.ثمقرسامباثسامم ضا رسم ثكترسط

أ فك جػػا(رس مػػبساماػػابثسامغزامػػقرسسام يػػا  اتسك يث ػػ سامتكاخػػؿس ثكفػػافس ا ميػػكف .186
 ـ.3112باثسامحكاثسم  شثسكامتكز  سرسيكث ارس

فاسامجفام  رسفاثؾسج ف  زرسامف يف سام.ثم  سم تثجف رستثجفػ  سب.سشػثمؿسبابػثرس .187
 ـ.3119رس1م ثكتسمم افرسط

فػػػاسهػػػقساميػػػ فكمكج ارسمث ػػػاثستكيػػػافرستثجفػػػ س سأحفػػػبس ي ػػػؼرسا ث ا ػػػاسامشػػػثؽرس .188
 ـ.3111رس3امفغثبرسط

بئس  ػػػػـساالجتفػػػػاعرسبس.سأحفػػػػبسثأ ػػػػتس مػػػػبسامجػػػػكابرسف تمػػػػ س  ضػػػػ سامشػػػػثؽرسفمػػػػا .189
 جاف. سامااهثة.سسب.طرب.ت.
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امػػػػفسيػػػػ بلس أمػػػػكسامحيػػػػفس  ػػػػقسمػػػػفسإيػػػػفا  ؿست سسرامفح ػػػػـسكامفحػػػػ طسال يػػػػـ .191
ف. ػبسامفخطكطػاتسام.ثم ػ رساماػاهثةسسسر(رستحا ؽ س مبساميتاثسأحفبس ػثاجھ458

 مس.3112سرس3فخثرسطس–
امفخخػػػػ,رسامػػػػفسيػػػػ بةس سامحيػػػػفس  ػػػػقسمػػػػفسايػػػػفا  ؿسام حػػػػكمساال بميػػػػقستس .191

 ق.س1231رس1ق(رسامفطم. سالف ث  سام مثلرسمكالؽرسفخثسط458
امفػػباثاسام يػػا   سامف.اخػػثةرسب.س .فػػافسمػػكقثةرسف تمػػ ساآلبابسرسامجزانػػثرسبسطرس .193

 ـ.3112
اثسفػػبخؿسإمػػلساميػػ فكط اارسيػػ زاسقايػػـسر خػػثسحافػػبسأمػػكسز ػػبرسباثسقثطمػػ رسامػػب .192

 .1986رس3امم ضا رسط
رامفؤييػػػػ سفػػػػ اهبسالببسام.ثمػػػػقسف.ػػػػامـسكا . ايات امثفز  (رب. ايػػػػ فسال كب .194

 ـ.1983س-ق1413رس1مم افرط–امجاف.  سم بثاياتسكام شثكامتكز  سرم ثكتس
فيػانؿسح ف ػ سراالحيانق امشػ  سأحفػبسمػػفسز ػفسامػب فسمػفسإمػثاه ـسامفط ث ػػقستس .195

سيػ س  ػثسالكحػبسم طما ػ سكام شػثسرق(ستحا ؽ خام سأحفبسامػبمابسرفؤي1341
 ـ.3114س–قس1434رس3م ثكتس مم افسرط

فخػػػط حاتسام اػػػبساميػػػ ف انقرس االشػػػ ام  سكالخػػػكؿسكاالفتػػػباب(سبس.سفػػػكالمسمػػػكس .196
 ـ.3115خاتـرسف شكثاتساتحابسام تابسام.ثبرسبفشؽرس

مػكثاسامت ك   ػ ساال تػاجسسفطاثبةسام.الفاتس محثس قسي ف ان اتسشػاثؿسيػا بثا .197
كامت اػػػػػق(رسب.س مػػػػػبسالسمث فػػػػػقرسباثس  ػػػػػكزسامف.ث ػػػػػ سم  شػػػػػثسكامتكز ػػػػػ رس فػػػػػافرس

 ـ.3116رس1الثبفرسط
سرسباثسإح ػا سامتػثاثسام.ثمػقسرامب تكثس اضؿسخام ساميافثانقسسرف.ا قسام حكرس .198

 مس.3117سرس1طسرمم افسس–م ثكتس
باثسامج ػػػػػؿسم ػػػػػثكترسامف.جػػػػػـساالقتخػػػػػابمساإليػػػػػالفقرسب.سفحفػػػػػبسامشثماخػػػػػقرس .199

 ـ.1981مم افرس
تسشػ ابسامػب فسأمػقس مػبسالسامثكفػقساممغػبابمسسف.جـسامم بافرس اقكتسامحفكم  .311

باثسإح ػػا سامتػػثاثسام.ثمػػقسرم ػػثكتسستحا ػػؽس  ث ػػبس مػػبسام.ز ػػزسامجب ػػبمرسق(636
 مم اف.–
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رسف شػػػكثاتس .311 ف.جػػػـساميػػػ ف ان اترس  خػػػؿسالحفػػػثرسفطػػػام سامػػػباثسام.ثم ػػػ سم . ػػػـك
 ـ.3111رس1مجزانثرسرسطاالختالؼرسا

ػػػػػ   مارسباثسام تػػػػابسام م ػػػػػا قرسم ػػػػثكتسرسمم ػػػػػافرس .313 امف.جػػػػـسامف يػػػػػفقرسب.سجف ػػػػؿسخ 
 ـ.1983

ف.جـسامفخط حاتسالبم  سامف.اخثةرسي. بس  ػك,رسامػباثسامم ضػا رسامفغػثبرس .312
 ـ.س1985رس1م ثكترسمم افرسط

ف.جػػػػـسامفخػػػػط حاتساليايػػػػ  س ػػػػقس  ػػػػـسام.الفػػػػاتس اميػػػػ فكط اا(رسبشػػػػاث بمثس .314
 ـ.3115 اؿرستثجف  سشا ثس مبسامحف برسأ اب ف  سامف كفرسامااهثةرسبا 

ف.جػػػػـسامفخػػػػط حاتساممالب ػػػػ سكتطكثهػػػػارسب.سأحفػػػػبسفط ػػػػكبرسامفجفػػػػ سام. فػػػػقس .315
 ـ.س1982س–قس1412ام.ثاققرسبسطرس

ق(ستحا ػؽس295امفس اثاس أحفػبسمػفس ػاثاسمػفسز ث ػاستسف.جـسفاا  اسام غ س  .316
مػػػػػػػػػػػػػػ ساإل ػػػػػػػػػػػػػػالـسمػػػػػػػػػػػػػػ سك شػػػػػػػػػػػػػػثس ف ت  مػػػػػػػػػػػػػػبساميػػػػػػػػػػػػػػالـسفحفػػػػػػػػػػػػػػبسهػػػػػػػػػػػػػػاثكفسرط

 قرب.ط.1414راإليالفق
سامف. ػػلس ػػقس  ػػـسامفخػػط حاتس فجفك ػػ سفاػػاالت(رسامف يفػػ سام.ثم ػػ سم تثجفػػ سر .317

تثجفػػػ  سث تػػػاسخػػػاطثرسرساشػػػثاؼسه ػػػثمسم جػػػكافسك    ػػػبستػػػكثافرسفث ػػػزسبثايػػػاتس
 ـ.3119رس1امكحبةسام.ثم  رسم ثترسمم افرسط

فحفكير مػػػػبسامف. ػػػلسك ثضػػػػ اتساإل تػػػػاجسفااثمػػػػ سيػػػ ف ان  س ػػػػقسثكا ػػػػاتس ج ػػػػبس .318
 ـ.3118رس1اإلختالؼسرامجزانثرطسام ط ؼسفحفكيرف شكثات

ففػػػات  سالميػػػ   رسجػػػكثجسفك ػػػافرستثجفػػػ  سامط ػػػبسامم ػػػك,رسف شػػػكثاتسامجب ػػػبرسس .319
 ـ.1981رس1تك ارسط

امففػػاه ـسكأشػػ اؿسامتكاخػػؿس  ػػبكاتسكفحاضػػثات(رست يػػ ؽ سفحفػػبسففتػػاحسرأحفػػبس .311
ساإل يػػػا    مامثمػػػاطرسجاف.ػػػ سفحفػػػبسسمػػػكسحيػػػفسرسف شػػػكثاتس   ػػػ ساآلبابسكام. ػػػـك

 ـ.3111رس1امخافاسرسامفف   سامفغثم  سط
امففثباتسس قسبث بساماثآفرسامثاببساالخػف ا ق أمكساماايػـسامحيػ فسمػفسفحفػبس .311

رس1ق(ستحا ػػػػػؽ سخػػػػػفكافس ػػػػػب افسامػػػػػباكبمسرسباثساما ػػػػػـرسرسسم ػػػػػثكترسط513ت
 هػس..س1413
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ساالجتفا  ػػ سرسب ػػ اس ػػك,رستثجفػػ  سف  ػػثساميػػ. با قرس .313 سام اا ػػ س ػػقسام. ػػـك فف ػػـك
 ـ.3117رس1امحفثا رسم ثكترسمم افرسط

كرستثجفػػػ  سيػػػ. بس  ػػػك,رسفث ػػػزساإل فػػػا س ػػػ  أثف سامفااثمػػػ سامتباكم ػػػ رس ثا يػػػكاز .312
 اماكفقرسبسطرسبست.

فحفػػػػػبس ػػػػػك اس  ػػػػػقسرباثسام تػػػػػابسسفابفػػػػػ س ػػػػػقس  ػػػػػـسامبالمػػػػػ سكامتخاطبرفحفػػػػػب .314
 ـ.3114رس1م م ارطس–امكط   سرم غازمس

 فابف س قس  ـسام فاسامتثمكمرسخمحقس مبام ط ؼسامف.ثكؼ. .315
ق(رسفؤييػػ سام شػػثساإليػػػالفقس281فػػفسالس حضػػثلسامفا ػػ رسامشػػػ  سامخػػبكؽ ت .316

 ق.س1414رس3امتام. سمجفا  سامفبثي فسماـسامفشث  رسط
رسثسامثضكافسم  شثسكامتكز  سرس فاف افرسباف اه سام ابساممالبقرسب.سثحففسبثس .317

 ـ.3116قرس1427رس1ط
فػػفسامػػ ,سإمػػلسامػػ ,سامفتػػثامطسفػػبخؿسإمػػلسجفام ػػاتساإلمػػباعسامتفػػا  قسريػػ. بس .318

 ـ.3115رس1 اط فرامفث زسام اا قسام.ثمقسرامباثسامم ضا رامفغثبرط
رس1امف طػػػؽرسفحفػػػبسثضػػػاسامفيفػػػثرسفؤييػػػ سامتػػػاث  سام.ثمػػػقرسم ػػػثكتسمم ػػػافرسط .319

 ـ.3111س-ق1421
ف  ػػػػػػاجساممثا ػػػػػػ س ػػػػػػقسشػػػػػػثحس  ػػػػػػ ساممالبػػػػػػ سرسامخػػػػػػكنقس حم ػػػػػػبسالسام اشػػػػػػفقس .331

سق(سف شػػػػػكثاتسباثسام جػػػػػثةسرامفطم.ػػػػػ ساإليػػػػػالف  سرط ػػػػػثافس ا ػػػػػثافسر1234ت
 رب.ت4ط

ساماثطػػػاج قس ت .331 ق(ستحا ػػػؽ سفحفػػػبس684ف  ػػػاجسامم غػػػا سكيػػػثاجسالبمػػػا رسسحػػػاـز
 ب.ت.امحم بسمفسامخكج رسبثسامغثبساإليالفقرسم ثكترسمم افرب.طر

فكيػػػك  سامف يػػػف سرب. مػػػبسامػػػثحففسمػػػبكمسرامفؤييػػػ سام.ثم ػػػ سم بثايػػػاتسكام شػػػثس .333
 ـ.1984رس1رط

فكيػػػػػػػػك  سامف يػػػػػػػػف سامغثم ػػػػػػػػ سام.اخػػػػػػػػثةسرفجفك ػػػػػػػػ سفػػػػػػػػفسال ػػػػػػػػاب ف  فسام.ػػػػػػػػثبس .332
رس1رإشثاؼ ب.  قس مكبسامفحفباكمرف شكثاتسامضفاؼسرباثسالفػافسرامثمػاطرط

 ـ.3112
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رسإشػػػػػػػثاؼس سسيػػػػػػػك  ات  فامفكيػػػػػػك  سامف يػػػػػػػف  سرسمج ػػػػػػػ سفػػػػػػػفسام. فػػػػػػػا سام .334
رسباثسامط  .ػػػػ سم طما ػػػػ سكام شػػػػثسرسسرستػػػػث سيػػػػف ثس ػػػػـثسـ.ثكز تػػػػاؿسسكسب. ػػػػكب ف

 .سسس1981رسس2م ثكتسرسط
 

فكيػػػػك  سامف ػػػػثساإليػػػػالفقس اإليػػػػالـسك  ػػػػـساالجتفػػػػاع(رسب.سفحفػػػػكبسامميػػػػتا قرس .335
 ـ.1996رس1فجف ساممحكثساإليالف  سم بثاياتسكام شثرسم ثكترسمم افرسط

اإلشػػػػػتثا   سرإمػػػػػثاه ـس ػػػػػافثسرأحفػػػػػبس مػػػػػبسامػػػػػثح ـسفخػػػػػطفلسفكيػػػػػك  سام ػػػػػالؿس .336
 ـ.1968رفثاج. س افؿسزه ثمسرباثسام الؿس

بس.ستفػػػػػاـسحيػػػػػافرسستثجفػػػػػ  امػػػػػ ,سكامخطػػػػػابسكاإلجػػػػػثا سرسثكمػػػػػثتسبمسمكجثا بر .337
 ـ.1998رس1ف شكثاتس امـسام تبرسامااهثةرسط

امشػػثؽسسفرتثجف س  مػبساماػػابثسق    ػقسرأ ث ا ػا  يث ػ سأ .ػاؿسام ػالـسام.افػػ سرأكيػت .338
 ـ.1991ر

 يث ػػػ سالببرسث  ػػػ سكم ػػػؾرسأكيػػػتفسكاثكفرستثجفػػػ  س ػػػابؿسيػػػالف رسباثسامفػػػث  س .339
 ـ.1993م  شثسرسامث ا رسامي.كب  رس

  يثّ ػػػ بسامم ان ػػػ س ػػػقسام اػػػبسالبمػػػقسرسب.سخػػػالحس ضػػػؿسرسباثسامشػػػثؽسرساماػػػاهثةرس .321
 ـ.1998رس1ط

بسامغػا فقرس يث  سامت ك ؿ امخطابسك ان سامف. ل(رسمكؿسث  ػكثرستثجفػ  سسيػ.  .321
 ـ.3116رس3امفث زسام اا قسام.ثمقرسامباثسامم ضا رسامفغثبرسرسط

 يث ػػػػ سامتخػػػػك ثسامف ػػػػقس ػػػػفسيػػػػ بسقطػػػػبرسخػػػػالحس مػػػػبسامفتػػػػاحسامخامػػػػبمرسباثس .323
 ـ.1988امش ابرسامجزانثس

 يث ػػػ سامتكاخػػػؿسكام يػػػا  اتسامحب  ػػػ رسب.سثا ػػػ,س ػػػكثسامػػػب فسرسفطم.ػػػ سيػػػا اس .322
 ـ.3117رس1 اارسط

امػػ ,سالبمػػقسرسب.س مػػبسام اخػػثسحيػػفسفحفػػبرامف تبس يث ػػ سامتكخػػ ؿسكقػػثا ةس .324
 ـ.1999امفخثمسمتكز  سامفطمك اتسرامااهثةسر
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 يث ػػ سام.الفػػ س  ػػبسجفا ػػ س   ػػػاس ثكبمػػؼس اث ػػابس فك جػػانسرسبثايػػ سكتح  ػػػؿ( س .532
سـس.3111رسطثام اسرسس1ب.فحفبس مبسامثحففسرسباثسام تابسامجب بسرسط

ب.س كيػػػػؼس ػػػػكثس ػػػػك رسسباثسالفػػػػ فسم  شػػػػثسس يث ػػػػ سام اػػػػبسالبمػػػػقسامحػػػػب ثسر .326
 ـ.1994رس1كامتكز  سرسامااهثةرسط

ام اػػبسام اػػا قسقػػثا ةس ػػقساال يػػاؽسام اا  ػػ سام.ثم ػػ رسب.س مػػبسالسامغػػّ افقرسرسامػػباثس .327
 ـ.3115رس2امم ضا رسامفغثبرسط

سيػػػتكم  تزرستثجفػػػ  س ػػػؤابسز ث ػػػارسباثسامك ػػػا س .328 ام اػػػبسامف ػػػقسبثايػػػ سجفام ػػػ رسج ػػػثـك
 ـ.3116ام شثرساالي  بث  رسفخثرسم طما  سكس

 ابسام  ثرسقباف سمػفسج.فػثرستحا ػؽ سب.سطػ سحيػ فسمػؾسرك مػبسامحف ػبسام.مػابمرس .329
 ـ.1941امفطم. سالف ث  رسمكالؽرسفخثرس

ام ابسكامبالم س حكستح  ؿسيػ ف انقسمػعببرسفحفػبس ػزاـرسف شػكثاتسكزاثةسام اا ػ رس .341
 ـ.1996بفشؽرس

االجتفػػػا قرس .فػػػ سبهػػػ,س ثحػػػافسامطػػػانقرس  ػػػ ساممالبػػػ س ػػػقسضػػػك س  ػػػـسام غػػػ س .341
 .3116رس1امباثسامف  ج  سم  شثسكامتكز  رس فافرساالثبفرسط

   ساممالب رسكهكسفاسجف. سامشث ؼسامثضقسففس ػالـسأف ػثسامفػؤف  فس  ػقسمػفس .343
أمػػػػقسطامػػػػبس    ػػػػ ساميػػػػالـ(رستحا ػػػػؽسكشػػػػثح سفحفػػػػبسأمػػػػكسامفضػػػػؿسامػػػػثاه ـرسباثس

 ـ.1988رس1امجمؿرسم ثكترسط
 ػػقسفيػػتبثؾس  ػػ ساممالبػػ رسفحفػػبسمػػاقثسامحفػػكمرستخػػح   س ز ػػزسس  ػػ ساميػػ.ابة .342

 ق.1478رس1اؿسامطامبرسكزاثةسام اا  سكاالثشابسام اا قرسا ثافرسط

 ثانيًا: المجالت والدوريات.

اشػػتغاؿسامثفػػزسضػػففسايػػالف  سامػػ ,رسب.س مػػبساماػػابثس فػػ ,رسفج ػػ سحكم ػػاتس .344
 .3118رسجاف. سفيتغا ـسرسامجزانثرس3امتثاثرسع

رس43م بسامغثم  رسحيفسامفػكبفرسفج ػ س الفػاتسجااتسامحجاجس قسامتاأهـس يث  .345
 ـ.3111رسه1433رسشكاؿس11ف 
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امم ػػا س  ػػلسزهػػثةسامافػػثس ام. ػػكافسفااثمػػ سيػػ ف ان  (رس  ػػقسحيػػفسخكاجػػ رسفج ػػ س .346
ساإل يػػػا   سكاالجتفا  ػػػ رسفػػػ س رسس   ػػػ ساآلبابرسجاف.ػػػ سم ثز ػػػترس3رسع25ام. ػػـك

 .3118  يط ف

يكثةس كيؼس بثايػ سيػ ف ان  (رسب.سب ػ سم اايػـرس   ػ سسم   سامخطابساميثبمس ق .347
ساإل يػػا   سكاالجتفا  ػػ سرسجاف.ػػ سفحفػػبسخ ضػػثسميػػ ثةسرسضػػففس اآلبابسكام. ػػـك

 ـ.3116أ فاؿسامف تالسامكط قسامثام س امي ف ا سكام ,سالبمق(سامجزانثرس
اسرسامتجي ـس قسامت.م ثساماثآ ػقسرسب.س ا ػؿسامخاقػا قرسفج ػ سام غػ سام.ثم ػ سكآبام ػ .348

 .3116رسجاف. سام ك  رس    ساآلبابرسس8ع
امتح  ػػػػػؿساميػػػػػ ف انقسم خطػػػػػابسامشػػػػػ.ثمس قػػػػػثا ةسقخػػػػػ بةسامحػػػػػزفسمخػػػػػالحس مػػػػػبس .349

رساميػػ  سامثام.ػػ س414امخػػمكث(رسب.سمشػػ ثسفحفػػكبمسفج ػػ سامفكقػػؼساالبمػػقرسفػػ س
 ـ.3114كام ال كفرساتحابسام تابسام.ثبرسبفشؽ/س

ليػػػػػػػػػػما ق(سخكيػػػػػػػػػػقسامتح  ػػػػػػػػػػؿساميػػػػػػػػػػ ف انقسم  خػػػػػػػػػػك,س ام اػػػػػػػػػػبساميػػػػػػػػػػ ف انقسا .351
رسام ػػػػػابمس19ثكف ثا ايػػػػػت   كرستثجفػػػػػ رسفحفػػػػػبسامخػػػػػامحقرسفج ػػػػػ س الفػػػػػاترسع

 البمقسام اا قرسجبة.
س .351 امتشػػا ؿسكامتمػػا فس ػػقسامخطػػابسامشػػ.ثمرسأ.سفػػبااسأحفػػبسرس   ػػ ساآلبابسكام. ػػـك

اإل يػػػا   سكاالجتفا  ػػػ رسجاف.ػػػ سفحفػػػبسخضػػػ ثسميػػػ ثةرسضػػػففسا فػػػاؿسامف تاػػػلس
 .3116ام ,ساالبمق(رسامجزانثرسامكط قسامثام س امي ف ا سكس

امتفايؾسامبالمقس قسخطػبسامحػثبسمسفػاـس  ػقس    ػ ساميػالـ(سامحمػؾسا فك جػانس .353
رسب.سحيػػفسف ػػب ؿسحيػػفرسكامفػػبثاسامفيػػا ب ساف ػػثةس مػػبسامكاحػػبرسفج ػػ سام   ػػ س

 .3115رسامي  سامتاي. رس23رسع3اإليالف  سام.ماي  سج
جفام ػػاتساميػػثبساماثآ ػػقس ػػقسقخػػ س مساماػػث  فسبثايػػ سيػػ ف ان  رسب.سأيػػاف س مػػبس .352

سإ يػػا   رساميػػ  ساميػػام. رسام.ػػبب  رسجاف.ػػ س فػػثس45ام.ز ػػزسجػػاثسالرسفج ػػ س  ػػـك
 امش  رس    سالباب.
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امثفػػػػػػػػزسكام.الفػػػػػػػػ ساإلشػػػػػػػػاثةسرسب.س .ػػػػػػػػكافسفحفػػػػػػػػبسرامفبثيػػػػػػػػ سام.  ػػػػػػػػاسمعيػػػػػػػػات ةس .354
قسامثامػػػػ س اميػػػػ ف ا سكامػػػػ ,ساالبمػػػػػق(سماي ط   رضػػػػففسأ فػػػػاؿسامف تاػػػػلسامػػػػكط 

 ـ.3116
 .1992رس   كرس3اميدف سكامي ف ان  رس مبسامفامؾسفثتا رسفج  سامحبا  رسع .355
يػػػػػػػػػ ف ا سامف ػػػػػػػػػافس ػػػػػػػػػقسشػػػػػػػػػ.ثس  فػػػػػػػػػافسمكخػػػػػػػػػ ؼرساليػػػػػػػػػتا  فحفبسامخػػػػػػػػػام س .356

خث قر    اآلبابرجاف.ػػػػػػػ سمجا ػػػػػػػ سرضػػػػػػػففسأ فػػػػػػػاؿسامف تاػػػػػػػلسامػػػػػػػكط قسام ػػػػػػػا قس
 .3113كام ,سالبمق(امجزانثرسس امي ف ا 

س2رسفػػ 2اميػػ ف ان اتس ام شػػ ةسكامفكضػػكع(رسيػػ. بسم  ػػثابرسفج ػػ س ػػامـسامف ػػثرسع .357
 .3117فاثا س

امي ف ان اتسكايتثات ج  سم ا سامف. لرسب.س خػثسامػب فسام. اضػقرسفج ػ سامماحػثس .358
 .3111رس    ساالتخاؿرسجاف. سامشاثق رسس11االجتفا قسع

هثةسامتػػػػثابؼس ػػػقسام غػػػػ سكامتفيػػػ ثرسب.سفحفػػػػبساقمػػػػاؿرساميػػػ ف ان اتسكتح    ػػػػاسميػػػا .359
فج ػػػ س ػػػامـسامف ػػػثرسامفج ػػػبسامثامػػػ سكام.شػػػثكفرسام.ػػػببسام امػػػثرسامفج ػػػاسامػػػكط قس

 .1996ام ك تسس–م  اا  سكامف كفس

يػػ ف ان  سامحػػكااس ػػقس كضػػلسامحػػكاارسأ.سما ز ػػبس اطفػػ سامزهػػثا رس   ػػ ساآلبابس .361
ساإل يػػا   سكاالجتفا  ػػ سرسجاف.ػػ سميػػ  ثةرسضػػففسا فػػاؿسامف تاػػلسامػػبكمقسكام. ػػـك
 امخافاس امي ف ا سكام ,ساالبمق(سامجزانث.

سامفتحث ػػ س اممك  ك ا فك جػػان(سرسجػػالؿسخشػػابرسفج ػػ سامحبا ػػ رس .361 يػػ ف ان  سامثيػػـك
 .311س9مم افرسس–رسامي  ساميابي س شثةرسم ثكتس119عس

س(سب .363 سف ػاالسن .سأحفػبسي ف ان  سامثفزسكال اك  س سقخػ بةسامػفسام.ػالؼس ػقسث ػا سهػث 
 ػػا كفسس64  ػػقسفحفػػبرسفج ػػ سآ ػػاؽسام اا ػػ سكامتػػثاثرساميػػ  ساميابيػػ س شػػثرسع

 ـ.3119ام ا قس
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يػػ ف ان  سامخػػكثةس ػػقسثكا ػػ س  ػػامثسيػػم ؿسسلحػػالـسفيػػتغا فق(سب.س مػػبسام.ػػامقس .362
مشػػػ ثرسجاف.ػػػ سامػػػقسم ػػػثسم اا ػػػبست يػػػافرسضػػػففسأ فػػػاؿسامف تاػػػلسامػػػكط قسامثامػػػ س

 .3116 امي ف ا سام ,ساالبمق(سامجزانثس

اميػػػػػػ ف ان  سمػػػػػػ فسامثؤ ػػػػػػ سكاالجثان ػػػػػػ رسفحفػػػػػػبسايػػػػػػاف سام.مػػػػػػبرسفج ػػػػػػ سامف.ث ػػػػػػ رس .364
 رسيكث ا.3117رسأ  كؿرس46امي  س538ع

اميػػػ ف ان  س ػػػقسامخطػػػابسام اػػػبمسامف.اخػػػثرسمشػػػ ثستاكث ث ػػػترسفج ػػػ س الفػػػاترس .365
 .3114رام ابمسام اا قسرجبدةس14رسـ54ج

فػػػػقرسشػػػػك تسامشػػػػ.ث  سكام.الفػػػػ سكامجيػػػػبسبثايػػػػ س اب ػػػػ س ػػػػقسأ فػػػػاؿسفحفػػػػبس ف  .366
 .63امفخثمرسفج  س خكؿرسام.بب س

رسفػػػػػػا ك س16رسفػػػػػػ س61 تمػػػػػػاتسامػػػػػػ ,رسمايػػػػػػف سبثفػػػػػػ,رسفج ػػػػػػ س الفػػػػػػاترسج .367
 ـ.3117

ام.القػػاتساميػػ فان  س ػػقساماػػثافسام ػػث ـس بثايػػ س ػػقسبالمػػ سامحيػػقسامفشػػاهبس  ػػلس .368
امفجػػثبسامغانػػب(رساليػػتا س مػػفس  ػػقسيػػ  فافرسجاف.ػػ سالبػػكاطرسضػػففسأ فػػاؿس

 ثس امي ف ا سكام ,سالبمق(سامجزانث.امف تالسامكط قسام ام

ام.الق سم فسام يا  اتسكامي ف ا رسب.س كيػؼسالطػث,رسامف تاػلسامػبكمقسامخػافاس .369
 .3118 سامي ف ا سكام ,ساالبمق(سامجزانثس

ام.الفػػػ سمػػػ فسإحاالت ػػػاسامتاث ث ػػػ سكسأم.ابهػػػاسامت ك   ػػػ رسب.ساحفػػػبسط مػػػقسرسجاف.ػػػ س .371
امف تاػلسامػبكمقساميابا اميػ ف ا سامب تكثسفكالمسامطاهثرسي. بةرضػففسأ فػاؿس

 كام ,ساالبمقس(.
ام.الف سم فسإحاالت اسامتاث ث  سكأم.ابهاسامت ك    سب.ساحفػبسط مقرجاف.ػ سامػب تكثس .371

فػػػػكالمسامطػػػػاهثسريػػػػ. بةسرضػػػػففسأ فػػػػاؿسامف تاػػػػلسامػػػػبكمقساميػػػػاباس اميػػػػ ف ا رس
 .ام ,سالبمق(سامجزانث

تثجفػ سيػ زاسقايػـرسضػففسسامففسما تماثلسحا ا سي ف كطا ارسجػافسفك ػاثس يػ قر .373
 تاب فػػبخؿسإمػػلساميػػ ف كط ااسفاػػاالتسفتثجفػػ سكبثايػػات(سإشػػثاؼ سيػػ زاسقايػػـرس

  خثسحافبسأمكسز ب.
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اماػػػثا ةساميػػػ ف ان  سكامفشػػػثكعسامالهػػػكتقسكقػػػان سكتيػػػاؤالترسمػػػك اسمػػػا قرستثجفػػػ س .372
رسرسسامم ضػػػػػا س5 ػػػػػزاثسامتجػػػػػب تقسرسفج ػػػػػ سبثايػػػػػاتسيػػػػػ ف ان  سأبم ػػػػػ سميػػػػػا   رسع

 .1991رامفغثب

رس  ػا ثس25رسفػ 2فكيػ ك(س ػكثمسمكتفػافرسفج ػ س ػامـسامف ػثرسعس-فبثي س تاثتك .374
س سس3117فاثارسس–

امف.طلسامتباكمقسم يث ػ سام.الفػ س ػقساميػ ف ان اتساالفث   ػ رسأ.سهػكاثسم ا ػبكزرس .375
يػػ. بةرسضػػففسأ فػػاؿسامف تاػػلسامػػبكمقسامخػػافاس اميػػ ف ا سس–امفث ػػزسامجػػاف.قس

 كام ,ساالبمق(سامجزانث.
امفكج ػػػاتس ػػػقسيػػػ ف ا سامتكاخػػػؿسفػػػفستشػػػ  ؿسامخطػػػابسامػػػلستضػػػابسامف.   ػػػاتسكس .376

ساالجتفا   رجاف.ػ سفحفػبس ام.كامـسرسااليتا  سفباثاساحفبسر   ػ ساالبابسكام. ػـك
خضػػػػ ثسميػػػػ ثةسرسضػػػػففسأ فػػػػاؿسامف تاػػػػلسامػػػػبكمقسامخػػػػافاس اميػػػػف ا سكامػػػػ ,س

 3118االبمق(سسامجزانثسر
 ػقسقػثا ةسامػ ,سالبمػقرس كيػؼسالطػث,رسامف تاػلسامػػكط قسسامفااثمػ ساميػ ف ان   .377

 الكؿس امي ف ا سكام ,سالبمق(.
امف ك ػػاتساميػػ ف ان  سكامبالم ػػ سم ف. ػػػلرسب.ساالطػػث,س كيػػؼسرامفث ػػزسامجػػػاف.قس .378

خ ش  رضففسأ فاؿسسامف تالسامكط قسامثام س امي ف ا سامػ ,ساالبمق(رامجزانػثرس
 ـ3116

ايػ س خكخػ  رسف ػ ثس  اشػقرسفج ػ س الفػاترسففسام  ف سإمػلسام.الفػ س حػكسبثس .379
 .3117رسفا ك س16رسف س61ج

س .381 امفػػػ   ساميػػػ ف انقس اتجاهاتػػػ سكخخانخػػػ (س  ػػػقسزب  ػػػ سر   ػػػ ساالبابسكام. ػػػـك
االجتفا   رجاف. سفحفبسخض ثسمي ثةسرسضففسأ فاؿسامف تالسامػكط قسام ػا قس

 3113 امي ف ا سكام ,ساالبمق(امجزانثر
  بسكامتكم ػػػػبرسمػػػػكسجف.ػػػػ سمكم. ػػػػكرسفج ػػػػ سامفكقػػػػؼسامفػػػػ   ساميػػػػ ف انقسمػػػػ فسامت ػػػػ .381

رساميػػ  سامكاحػػبةسكام ال ػػكفرساتحػػابسام تػػابسام.ػػثبرسبفشػػؽس271االبمػػقرسام.ػػبب س
3113. 
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 حػػكسامػػ ,سفمابنػػ سكاتجاهاتػػ سااليايػػ  س ػػقسضػػك سام يث ػػ سام يػػا   سامحب  ػػ سرس .383
 ـ.س3117رس16رسف 16 .فافسمكقثةرسفج  س الفاتسرسج

لسامت ك ػػػؿرس ث ػػػبسامزاهػػػقسرسفج ػػػ س الفػػػاتسام ػػػابمسامػػػ ,ساالبمػػػقسفػػػفسامثفػػػزسامػػػ .382
 .3117ام اا قسجبةرسامفج بساالكؿرس

كامي ف ان اتسكتح  ؿسام ,سامشػ.ثمسإشػ ام اتسام يث ػ سكامفػ   س تشػث  سامػ ,س .384
م غزامػػػقسا فك جػػػا(رسب.سفيػػػ ـسحيػػػبسحيػػػ فرسفج ػػػ سام غػػػ سام.ثم ػػػ سكآبام ػػػاس   ػػػ س

 .3115رس336اآلبابرسجاف. سام ك  رسام.ببس
اميػػػػ ف ان  رسم.يػػػػت ما كؼسفج ػػػػ سامف.ث ػػػػ سرستثجفػػػػ سقايػػػػـسامفاػػػػبابرساميػػػػ  سسكفػػػػا .385

 225ام.شثكفرسيكث ارسام.ببس

 ثالثًا: الرسائل واالطاريح.

ال ياؽسامبالم ػ سام في ػ س ػقسام خػؼسالكؿسفػفساماػثآفسام ػث ـسبثايػ س ػقسضػك س.س383
 مػػػػبسامحب ثر ا  ػػػػ سم كث ثيػػػػام سفاجيػػػػت ث(سماشػػػػثاؼس اليػػػػتا .سس  ػػػػـساميػػػػ ف ا 

ساإل يػػػػػا   س امحف ػػػػػبسبما,رجاف.ػػػػػ سامحػػػػػاجسمخضػػػػػثس مات  ر   ػػػػػ ساآلبابسكام. ػػػػػـك
 .3117رامجزانثر

ال ياؽسامبالم ػ سام في ػ س ػقسام خػؼسالكؿسفػفساماػثآفسام ػث ـسبثايػ س ػقسضػك س.س382
يػػتا س مػػبس  ػـساميػػ ف ا سامحػػب ثرس ا  ػػ سم ػػكثرس ثيػػام سفاجيػػت ث(سماشػػثاؼس سال

 خضثسرامحف بسبما,رسجاف. سامحاجس

س ثيػػام س.384 ثيػػانؿساإلفػػاـس  ػػقس ػػقس  ػػ ساممالبػػ سبثايػػ سمغك ػػ رسثف ػػ سخضػػ ثسفي ػػـك
فاجيػػػػػػػػػػت ث(سماشػػػػػػػػػػثاؼس سبس مػػػػػػػػػػبسام ػػػػػػػػػػايـسام ايػػػػػػػػػػثمرجاف. سام ك ػػػػػػػػػػ سر   ػػػػػػػػػػ س

 .3119االبابر

يػػ ف ان  س ػػكازعسامػػ فاس ػػقساماػػثآفسام ػػث ـرسيػػانبةسحيػػ فسفحفػػبسام.فػػثمس ثيػػام س.س385
 .3119امجاف. سااليالف  رسبزةرسسفاجيت ث(رماشثاؼ ب. فاؿسأحفبسب  ـر
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امخػػكثةسامف  ػػ س ػػقساماخػػ ساماثآ  ػػ سبثايػػ سجفام ػػ س ثيػػام سفاجيػػت ث(سرسم حيػػ  قس.س386
 خػػ ثةرسماشػػثات سب.سثفضػػافس ث ػػبرسجاف.ػػ سأيػػمقسم ػػثسم اا ػػبست فيػػافسرس   ػػ س

ساالجتفا   س ساإل يا   سكام. ـك  .3116اآلبابسكام. ـك

غػػ سام.ثم ػػ سرس مػػبسام ػػث ـسحػػا يسام.م ػػبمس ثيػػام سيػػاهثةسامتاامػػؿسامػػبالمقس ػػقسام .س387
 فاجيت ث(س    ساآلبابرسامجاف. سامفيت خث  س ب.ت(.

ام.الف س ػقساماخػ,ساماثآ ػقسبثايػ ستفيػ ث  س أطثكحػ سب تػكثال(رسمػكا سام. اشػقس.س388
 .3116م شثاؼسب.سي ثكافس مبسامزهثةسامج امقرسجاف. سام ك  سرس    سامفا رس

ث ساميػػكابسم.مػػبسامػػثحففسف  ػػؼس بثايػػ سيػػ فا   (رس  خػػؿسأ  ػػ سام.الفػػ س ػػقس ال.س389
بػػػازمسفحفػػػبسام . فػػػقسرس اطثكحػػػ سب تػػػكثال(رسماشػػػثاؼسب.س مػػػبساميػػػتاثس مػػػبسالس

س.س3115اممبثا قرس    سامتثم  رسجاف. سامفكخؿرس
ام.الف س قس ال   سأث ساميكابسم.مبسامثحففسف  ؼر بثاياتسي ف ان  (رس  خػؿس.س391

ام . فػػػقرس اطثكحػػػ سب تػػػكثال(رساشػػػثاؼس سب.س مػػػبساميػػػتاثس مػػػبالسبػػػازمسفحفػػػبس
 ـ.3115اممبثا قرس    سامتثم  سجاف. سامفكخؿر

امفػػايسأجػػثا ساإل يػػافس ػػقس  ػػ ساممالبػػ سبثايػػاتس ػػقسامحاػػكؿسامبالم ػػ سرسفخ ػػ,س.س391
 مػػػبسامزهػػػثةسثحػػػ ـسام  ا ق ثيػػػام سفاجيػػػت ث(رسماشػػػثاؼ سبس  ػػػقس ثحػػػافسجػػػكابسرس

ساال يا   س سجاف. سامف  لسرس   ـ.3115   سامتثم  سم . ـك

فػػاـس  ػػقسمػػفسامػػقسطامػػبس    ػػ ساميػػالـ(سبثايػػ ستح    ػػ س ثيػػام سقخػػاثسح ػػـساإل.س393
فاجيت ث(رسف  اؽسهاشـسحي فس  ػقسامف ػاحقرسماشػثاؼسااليػتا سامػب تكثةسمشػثلس

 .3113فحفبسط ساممش ثرسامجاف. سامفيت خث  رس    سامتثم  رس

تابس ابةسأكسب برسخب ج س اثيػقس ثيػام سفاجيػت ث(سجاف.ػ سام ابسام فيقس قس .س392
س.3114س–س3112قاخبمرس    ساآلبابسكام غات س

 رابعًا: مواقع االنترنت
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امخػػػكثسامم ا  ػػػ (سرسب.سفحفػػػبسأ اك  ػػػ ساليػػػاساميػػػ ف ان  سم. ػػػـسامم ػػػافسام.ثمػػػقس  .386
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثمسامجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاثرس   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ساآلبابرسجاف.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سامفك  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رسفخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث س

asyaad2002@yahoo.com 
مغػػػػػػػػػػػ سامجيػػػػػػػػػػػبس ػػػػػػػػػػػقساماػػػػػػػػػػػثآفسام ػػػػػػػػػػػث ـرسب.س مػػػػػػػػػػػبساماػػػػػػػػػػػابثسفغػػػػػػػػػػػب ث.سشػػػػػػػػػػػم  س .387

سـ.3111 ا كفرسس16متاث  سسkader@ahoo.comwalidاال تث  ت
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 الخاتمة

ا توصل اليو من ىذا الكنز العموي يختم البحث رحمتو بممع  نية ظبعد ىذه الرحمة الم
 آلتي :انتائج نذكر منيا 

القصار من النصوص الغنية  وحكمو   () مام عميرسائل اإل أثبت البحث أن   -
ورؤى استراتيجية مختمفة أراد  المغوية وغير المغوية لما تحويو من أفكاربالعالمات 

تيا بما لى دالالإلى فيميا والوصول إيقاظ فكر المتمقي إعن طريقيا ( (مام اإل
 مة .مان سالمة الموقف العموي تجاه األسالمية ويحقق ضينسجم مع الروح اإل

 شكالتي تستوعب كل األكمو القصار من المدونات الوح  ( ) مامئل اإلتعد رسا -
 ال ينضب ماؤىا أبداً . ثرٌ  فييا النقدية الحديثة ، فيي معينٌ والممارسات الدراسية بما 

نة اتضح عنو صار والكم الق  وفي التمييد الذي خصصناه لدراسة مفيوم الرسائل والح   -
 لنا : 

تفاق حول تعريب المصطمح الىو )عمم العالمات( وعدم وجود ا عمم السيمياء ن  إ -
تو )عمم العالمات( ىي التسمية لدى الدارسين بيد أّن تسمي وضىخمق نوعاً  من الف

 .نسب في الدرس النقدي العربياأل

دبية والدينية عمى ناىج والعموم في دراسة النصوص األعمم العالمة من أوسع الم -
 حد سواء .

أن الغرب استثمر ىذا المفيوم  يد  ، ب  ريم ىو الموجو الرئيس ليذا العممآن الكالقر  يعد -
 وقنن لو ووضع الضوابط واألسس العممية ليذا العمم .

بالعمل الذي قام بو الفيمسوف  الإعمماً  قائماً  بذاتو  لم يستو   عمم العالمات -
 .العممية ليذا العممسس رس بيرس فكان لو الفضل في وضع األمريكي تشارلز سنداأل

ما كل شيء خاضع لنظام العالمة ، فيي ن  ا  معين و العالمة لم تقتصر عمى شيء  -
 الوجو اآلخر لعمميات االدراك .
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تبين لنا الخمط المفاىيمي لدى الدارسين بين عمم السيمياء والداللة والتأويل وقد  -
قة بينيم عالقة تكاممية فكل وجدنا أن كالً  منيما عمماً  مستقالً  بذاتو بيد أن العال
 عالمة البد ليا من داللة وال تتحقق العالمة دون تأويل .

بالقدرة عمى توليد الفيم المعرفي لدى المتمقي في تشخيص  اتعمم العالم ينماز -
 المعطيات الموضوعية وتحققيا داخل الظاىرة المدروسة .

ْبر ُه يستطيع الدارس في فك شفرات النصوص لدى المتمقي  اتيم عمم العالميس - وع 
 لى مكامن النص وما فيو من خبايا معرفية .إالوصول 

 وفي الفصل االول وقفنا عند أنواع العالمات في الرسائل والحكم القصار فتبين لنا :

أنواع من العالمات في ىذه النصوص تتأطر كلٌ  منيا بحسب  ةوجد   البحث ثالث -
ترد فيو سواء كان اجتماعياً  أم نفسياً  أم جمالياً  بيد   أّن العالمة  ذيلسياق الا

االجتماعية ىي االكثر حضوراً  في ىذه المدونات وىي أساس لكل عالمة ؛ ألن 
، وقد توزعت ىذه العالمات رتبط بالمجتمع ارتباطاً  وثيقا ً ىذه المدونات ت

، تعميميةولى : أسرية ، والثانية : دينية مستويات : األ ة)االجتماعية( عمى ثالث
 ؛غمبات االقتصادية والسياسية كانت األالعالم أن   يد  والثالثة : اقتصادية سياسية ، ب  

مة وتوجياتيا لوالة فيي بمثابة رسم لسياسات األأغمب الرسائل وجيت لمقادة وا ألن  
 في بناء الدولة االسالمية .

النفسية من أعقد أنواع العالمات ظيوراً  لدى المتمقي وجد البحث أّن العالمة  - 
لو فيم الحالة النفسية  المتمقي ال يمكن العالمات النفسية االستبطانية ؛ ألن  السيما و 

حداث والغوص في باطن االشياء ، اذ  عبر االيحاء وقراءة ما وراء األالإلممتكمم 
ب عمى المتمقي تشخيصيا ، تكون ىذه العالمات غير واضحة لمحواس ومن ثم  يصع

مام وتشخيص البالغة يمحظ صعوبة فيم مقاصد اإلولعل  من يقرأ في نصوص نيج 
يتحقق  ليذه النصوص حتى اريخيةقراءة الكتب التفسيرية والت ر  بْ ال ع  إه الفكرية آرؤ 

 خرى.دبية األالفيم عمى خالف النصوص األ
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تتوقف عمى معيار ثابت بل تحيل  ال ياوجد البحث أنّ  الجماليةفي ميدان العالمة  -
المتمقي عمى فضاءات مفتوحة ، ومن ثم   تتشكل عمى وفق الواقع المحسوس أو 
الممموس وبأسس تأويمية متعددة سواء كانت بمحاظ الصورة الفنية أم بمحاظ التماسك 

نعّد كل أنواع  برازىا ، وباإلمكان أنْ إ، وبيذا يكون )لمدال( األثر في  الداللي
 وتواشجو مع التأويل .لعالمات ىي عالمات جمالية اعتماداً  عمى التذوق الفني ا

 

 وفي الفصل الثاني الذي درسنا فيو   أشكال العالمات تبين لنا اآلتي : 

ىناك تشابو بين تفكير السيميائيين وأىل المنطق في تجسيد بعض أنواع العالمات -
مر ناتج عن ثقافة بيرس المنطقية ىذا األية والتصديقية والحجية ، و كالعالمات األمار 

 واطالعو عمى مفاىيم ذلك العمم .

العالقة بين العالمة الكيفية والعالمة النوعية ىي عالقة العموم  أثبت البحث أن   -
ذ تبين أن  السمة التي لم تحدد بنطاق إالمطمق والمقيد ،  يسمىوالخصوص أو ما 

ة كيفية عمى الخالف من العالمة النوعية معين داخل السياق الكالمي تكون عالم
 التي تفقد نوعيتيا ما لم تجسد في سياق محدد .

بشكل كبير ، لما ( (مام عميانونية في رسائل وحكم اإلشيوع العالمات الق -
ليي الذي يعد بمثابة مدونة قانونية ن تمازج مع الدستور اإلممام ينماز بو فكر اإل

 أساسين ىما التمثيل والتأويل .لمعيارين خضع يأن وىذا النوع من العالمات يجب 

ان الصفة الجامعة بين العالمة األيقونية والرمزية ىي التوافق عمى داللة كل منيا  -
العالمة الرمزية تستدعي التأويل أكثر من غيرىا ، فكل رمز  أن   يد  لدى الناس، ب  

 العكس. يتحققأيقون وال 

 بعاد الوظيفية لمعالمات وجدنا اآلتي :لدراسة األصل الثالث الذي خصصناه وفي الف

يو وقد تفقد قيمتيا وظيفية في الموضوع الذي تحيل عم اً تحقق العالمة أبعاد -
 رتباط .ي مع المتمقي عند فقدانيا ىذا االرتباط المفيومالمعرفية واإل
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قناع ر واإلو أقوى وسائل التأثيارتكزت الوظيفة التداولية لمعالمات عمى الحجاج ألن   -
يتو وقوتو سموبو الحجاجي بشكل ىرمي في فاعمأبنى ( )مفي المتمقي، فاإلما

ْبر  الحوار مع المتمقي لذا تجسدت في الرسائل دون الحكم القصار ؛ ليحقق اإل قناع ع 
كم فيي  ألن   الرسائل موجية ومخصصة ألشخاص معمومين ومعينين عمى خالف الح 

 ناس .بمثابة نصائح وعظية لعامة ال

عالماتي عمى نن النظام القمن اآلليات التي تيعد البعد الوظيفي الثقافي لمعالمة  -
ذ تعمل عمى افتراض تمك التفاعالت البشرية إزمان )الماضي والحاضر( مختمف األ

 يا أنظمة عالمات في الواقع الممموس ، فيي لم تحدد بحيز معموم .عمى أنّ 

عمال الفكر وتنشيط الذاكرة لدى المتمقي ألجل إيتطمب البعد الثقافي لمعالمات  -
ي واآلخر عمودي ، حداىما أفقأألّنوُ  يمتد عمى محورين  الكشف عن فحواىا ؛

 غال والتفتيش الدقيق عن مضمون العالمة ومدلوليا .يلى اإلإوكالىما يحتاج 

مق( ألن بالفضاء اآلخر )المغ انمازت العالمة الثقافية باالنفتاح بشكل كبير قياسا ً  -
مام لم يكتب ىذه المدونات عمى مستوى عصر بعينو بل أّن داللة ىذه المدونات اإل

 اّل وفق مواطن محددة.إلذا لم يتقيدّ   تمتد عمى مستوى العصور ؛

المحور األساس في عممية التواصل مع  ىيوجد البحث أّن العالمات الثقافية  -
 المتمقي .

 (مام ة ىي األكثر حضوراً  في رسائل اإلالكتابي وجد البحث أن العالمة التواصمية -
) ّلى أشخاص معمومين ومن ثم   فيي متوافرة عمى التسنين إيا وجيت ألن

والشفرات التي ال تفيم مقاصدىا ااّل عن طريق فك ىذه الشفرات من المتمقي ، عمى 
كم القصار دون سواىا .  يا ألنّ الخالف من العالمات الكالمية التي توافرت في الح 

 مام .قيمت مشافية من اإل
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وجعميا ضمن نطاق  صمية غير المسانيةمجمل العالمات التوا() مماكرس اإل -
فعال التي تصدر من الوجو ىو المرآة العاكسة لكل األ الوجو البشري دون سواه ، ألنّ 

    .جات النفسية والوجدان الباطن لوومن ثم  فيي دليلٌ  عمى ما يدور في الخم ،سانناإل



 

A 

 

Abstract 

Semiotics or what is called "the signs" is considered one of the 

significant methods and sciences used in the study of literary and 

religious texts. This science is not limited to a specific thing, but 

everything is subject to the system of the sign that is the other side 

of cognitive processes. 

If we follow the roots of this science, we will find that the 

Quran is the main guide. However, the West has invested this 

concept and codified it and put the scientific disciplines and 

foundations of this science. They called it "Semiotics". On the other 

hand, the Arabs tried to translate this term; they have multiple 

labels created a certain chaos to the researcher at the present time. 

This research found that the nomination"the Signs" is the most 

appropriate designation of this concept. 

Semiotics or "the signs"does not have a stand-alone science, 

only after Pearce who puts the scientific foundations and theoretical 

perspectives. Pearce disagreed De Saussureinhis view towards the 

sign. As we know that Saussure made the sign centered around the 

two main points (Daal "the pronounciation of the word" and 

Madlool "meaning"), while Pearce made the signcentered around 

three points(Daal "the pronounciation of the word", Madlool 

"meaning", and Moudhoo' "the subject") in which it has taken a 

generalizednaturedistinguished by a general logical sense absorbed 

by all the semiotic phenomena. 



 

B 

From this point of view, this research proved that the 

messages of Imam Ali "PBUH" and his short sayingsare of the texts 

that are rich in linguistic and non-linguistic expressions due to their 

inclusion of the ideas and strategic visions by which Imam Ali 

"PBUH" wanted to eliminate the thinking of the recipient 

urgingthem to understand and access the messages' meanings in 

line with the Islamic spirit and achieve the security and safety of 

"AhlulBeit" towards the nation. Moreover, these texts are of the 

written pieces that accommodate all types, styles and practices of 

studying, including the modern critical studies. These messages and 

short sayings are a rich and inexhaustible resource. The research 

also proved the validity of this by extracting the examples that 

include all forms and types of signs and the achievement of different 

functional dimensions, whether commercial, cultural or 

communicative. 
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