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 الممخص:
فػػت تيمةػػؿ ال هػػاص هػػت الحرػػبل الميػػةؾ الػػ ت ةػػتـ مػػف خ لػػ  تاحةػػ   تعػػا المربة ػػس الاػػةمةب ةس     

التأاةػؿ الم ػت إ    مػف المعمػـا يف يت خطػبب   مػب ةرػػـا  مػه ياػ إ  يهمرمػب الاػب  الم ػات   االػػ ت 
  ا  ػبل  مػه  لػؾ ؿ تهػةؼ م  ػل الػ ص فػت   ػبل الحمػؿها   بةة  ف ه ااس تةكة ةػس ت ػت  مػف خػ 

 مػػس لمتأاةػػؿ   اهػػ ا التاهػػةؼ ة ط ػػؽ  مػػه كػػؿ ي ػػااع ال هػػاص   اػػاال ت فػػةل التاحرػػبت ال هػػةس الرب
يكب ت يا ةس يـ اة ةس يـ غةة  لؾ مف ال هاص التػت ترػف فػت محػبإلت اع ػااع   ايف كػؿ  ػص ةيمػؿ 
فت طةبت  غةضب يا فكةة يا هافب ةاعه م  ؤه  ةهبل   له المتمرت   امف ه ب إل ػا لميمػؿ الػ ص مػف 

كػػػؿ خطػػػبب ةتضػػػمف اإلإلتػػػ  الخبهػػػس مػػػف خػػػ ؿ   مبتػػػ    االتػػػت يهمرػػػب يف ة طمػػػؽ مػػػف أ ب ػػػس يف 
الع مػس الم اةػػس   اهػ ه الر ب ػػس هػػت التػت مػػف  ػأ رب يف تفػػتي  فبأػػب فػت تيمةػػؿ ال هػاص   اتاػػرـ فػػت 

  فةكػاف ضػػمف اا ػةة التأاةػؿ   ا مػه افػؽ هػ ا الم ظػاة تكػػاف مةػس المع ػه الػ ت ة طػات  مةػ  الػ صت 
هػػت العبمػػؿ ا  ػػةل فػػت فػػتي  فػػبؽ الػػ ص   ا  ػػبل  مػػه هػػ ه الةؤةػػس اةتػػأت هػػ ه المربة ػػبت الاػػةمةب ةس 

الاةااػػس يف تتخػػػ  مػػف المػػػ ر  الاػػػةمةب ت اػػ ة  لمك ػػػؼ  مػػػب ت طػػات  مةػػػ  خطػػػب اعمػػبـ الياػػػف مػػػف 
   بهة   ب ةس لرب الراةة  مه  فةال المعب ت الرب مس لمتأاةؿ اهاإل  له التأثةة فت المتمرت. 

 : ت طمؽ مف تابؤإلت يهمرب مب ةأتت لم ظاة المتراـ إل ا لماةااس مف يفالتاضةي يفؽ ه ا ا
  ؟الراةـ اةمةب ةب الاة تكةؼ ةمكف مربة س الخطبب 
  ب  بلماػػتاا الػػ ت ةاػػتطةف ال بيػػث مػػف اػػةمةب ةاعمػػبـ الياػػف   ةمكػػف ااػػت طبؽ خطػػب هػػؿ

 خ ل  يف ةك ؼ  ف المعب ت الم طاةس فةرب؟
 : س الاةااس فكب ت  مه ال يا اآلتت  بل خطاأا  ت   ف ه ه التابؤإلت 

 اأا كبف ماخً  لض ط المهطميبت االمفبهةـ الاةمةب ةس الخبهس  بلماضاع . 
 .اةاةس )ا ةراف  اع بةة  الةمل( ع ااف:   أبت الع مس     ت باؿ فة  الث ثةس ال  ال يث تيت اكبف
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   اأا تضم ت ال تب   التت تاهمت  لةرب الاةااس. الخبتمس
محما س  الاأاؼ  مه  لاإل ا عا  ةض الخطس إل ا مف الراؿ  فَّ ه ه الاةااس مب كبف لرب يف تتـ     

ال ظةةس االتط ةؽ  اا ةػبؿ ت ػب الة  همرب: حمةؿ يمااات الاةمةالاحةب  ةفكبف ياالمةاحف  مف المهباة
ا مه الةغـ مف اتابع اا ةة هػ ا الماضػاع لاةمةب ةبت  فةهؿ ييمة معحـ افت كتب   يا  الاةمةبل  

 إل يّف  هػػ ا المحػػبؿ فػػت معةفػػس ك ةػػةة   امػػب ةتطم ػػ  مػػف تط ةرػػ ا حمػػف  ػػتبت  ات ظػػةـ يفكػػبةه  اهػػعا س
الاةااس يبالت يْف ت  ؿ كؿَّ حرا مػف يحػؿ اعةفػبل  متطم بتػ   لماهػاؿ  لػه تيرةػؽ م ت بهػب فػت اةااػس 

 .مف الخطب اعه ا ال 
 تيمةؿ ال هاص(. المربة س الاةمةب ةس تفةة بت الع مس  الكممبت المفتبيةس: )

tag dumps 

Researcher Preparation                       Supervisor 

             Hamza Mehdi Jaafar          dr. Wissam Hussein Al-Obaidi 

 

Abstract: 

     The semiotic approach to text analysis is the driving device through which 

productive interpretation is directed. It is known that any discourse is based 

on foundations; The most important of them is the linguistic basis, which is a 

synthetic geometry produced through the behavior of the text creator in 

constructing sentences, and accordingly the textual orientations subject to 

interpretation are separated, and this description applies to all types of texts, 

whether literary, religious or other texts that fall into The fields of creativity, 

and that every text carries with it a purpose, an idea, or a goal whose 

originator seeks to communicate it to the recipient. Hence, the text analyst 

must proceed from the conviction that every discourse includes its own 

connotations through its signs, the most important of which is the linguistic 

sign. It opens horizons in the analysis of texts, and contributes to the 

development of the meaning contained in the text, so it is within the circle of 

interpretation, and according to this perspective, the semiotic approaches are 

the most prominent factor in opening the horizons of the text, and based on 

this vision, this study decided to take the semiotic approach as a way To 

reveal what the sermons of Imam Hassan contain of structural elements that 

have the ability to secrete meanings that can be interpreted in order to 

influence the recipient. 



هـ4443-م  2022. لسنة االول العدد /رابع المجلد ال / رابعة. . السنة ال مجلة الدراسات المستدامة  

 

 
  1115 

In order to clarify the horizon of this advanced perspective, the study must 

start from the most important questions, the most important of which are the 

following: 

• How can the ancient religious discourse be semiotically approached? 

• Is it possible to interrogate Imam Hassan's speeches semiotically at the level 

through which the researcher can reveal the meanings involved in them? 

As a result of these questions, the study plan was constructed as follows: 

It was an introduction to the definition of terminology and semiotic concepts 

related to the subject. 

The research was under the title: Relationships of the sign, as it dealt with the 

Bursa trilogy (icon, sign, symbol). 

Conclusion, the findings of the study were included. 

     After presenting the plan, it must be said that this study would not have 

been completed without looking at a group of sources and references, the 

most important of which were: Jamil Hamdawi, Semiology between theory 

and practice, Daniel Chandler in his book The Foundations of Semiotics, 

Faisal Ahmar, A Dictionary of Semiotics, and despite the widening of this 

topic. And the difficulty of collecting his dispersion, organizing his ideas and 

applying them, and what it requires of great knowledge in this field, but the 

study tried to make every effort to fulfill its requirements, to reach its goal in 

studying this type of speeches. 

Keywords: (mark releases, semiotic approach, text analysis). 

 

 تفريغات العالمة

لع أبترب  ف  ةمكف التفكةة  معلؿ  لرا اةت طت الاةمةب ةس  اةااس الع مبت افربً      
 ف الع مس  كمب ةةا  لؾ  ةة  إ غةة يفَّ اااةة ةات ا " فت تعةةف  لماةمةالاحةب 

الااؿ  المالاؿ  اإل ت بطةس   إل ي   يممرب اةااس   مه  ف  ا  ابؽ الماب ةس "كبلمابف 
لعمـا الع مبت غ ة الماب ةس ضمف ثربفس المحتمف فتمةلت  بختةاأرب كؿ ا

)ااكبؿ   االتخههبت  مب اامت ماضا بترب   مبتةس التكاةف ااإللةس الاأب ف
ٜٔٛٚ)." 
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مفراـ الع مس مف الع أس التت تحمف  ةف ال تل ااإلاـ   له  دوسوسيراأا اات اؿ 
ث ب ةس المفراـ االهاةة الامعةس  ثـ  له   أس ا ت بطةس  ةف )الااؿ/المالاؿ(   لؾ     

 ة ه مفرامًب ي مؿ اي ـ مف التعةةفبت ا خةا . 

اأا لخص  ةة  ماضاع الع مس فت يفَّ ماضا رب " ها المعةفس التت تفتةضرب 
  ا بلتبلت (ٜٛٛٔ)االاؿ   الع مس  لكت تأت  معمامبت  ضبفةس تخص ه ا الماضاع"

 تيضة الع مس ااخؿ الماضاع  مه ال كؿ التبلت:

 

تامه ه ه الث ثةس  بلث ثةس الثب ةس ت اةج ضمف )م ةاع  ةة (  اتيمؿ  عاا      
اإللةب ل    أس  بلماضاع  اها ال ت ةالاهب ل ب     ةراؿ  ةة  فت ه ا الهاا "   ا 
كبف ماضاع الع مس يةرا ًب  فرا ةع ة   رب فت الفمافس الماةاةس  بلراؿ  أف )ي ااع( 

فةمك  ب تهاةهب  ات مباترب فت ا ةراف  اا  ا كب ت مؤ ةاً الماضاع الهباةة   رب أا اح

 الموضوع

 الرمز

 المؤشر

 األيقون
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) ةةيس( ا تل ت مف الماضا س اكمتب الماضاع اال ةةيس فت احااهمب كؿ اايا يا 
ف كب ت الع مس ةملًا فةمك  ب يف  تهاةهب تحاا )ال ا س( يا  مس  حلل مف ه ا الكؿ  اا 

لةس الكف  لؾ إل ةحعمرب الماضا س التت هاةت   رب  اه ه كمرب  بلط ف هاةة محب
 .(ٜٙٛٔ) ةة     اةمس الفب اة"

  فرـ مف ه ا يفَّ الع مس لرب   أس  ب ةرا س ااع بةة االةمل .

 لمبحث األول: األيقونة.ا

لرا اهتـ " ةة " فت الاة  الاةمةب ت  بلماتاا ا  طالاحت  يت فت تياةا مفرـا     
امرامبترب ا  أبترب  مب ة  ررب. اأا تةحمت )اةلا أباـ(  تعةةؼ  ةة   الع مس

لألةرا س   مه ي رب   مس " تيةؿ  له ال تل ال ت ت ةة  لة   فضؿ امبت تمتمكرب  
اخبهس  رب هت اياهب...أا ةكاف يت  تل يةرا س  ت  تل يخة  ااال كبف ال تل 

    ا ةرا س ه ا ال تل اتاتخاـ   مس ل ا خة هفس  يا كب  ب  يا أب ا ب  محةا يف ت 
"  يت يف ا ةرا س ةكاف  ة رب ا ةف الم بة  لة   م  م تةكب ةة ط )لةا  ا . ت (

  ة رمب مثؿ ال خص اظم . 

 مه يف الة ط  ة رمب  ااختمؼ " ةكا"  ف  ةة  فت مفراـ الع مبت ا ةرا ةس     
محةا ت ب    اأا تحبال اةكا الع أس المباةس  ةف ا ةراف امب ترتةف    مف   أس 
 ه ةس تراـ  مه ياب  الفكة االثربفس   لؾ يف الممبةابت اإلحتمب ةس االثربفةس تات ؽ 
  أت فكةة     ةةا لاتمبف يف الع مس ا ةرا ةس إل ترؼ   ا يا الت ب    ؿ تمتا  له
ي عبا ثربفةس يخةا  فعمه "طاؿ التبةةخ ال  ةت امرمب ياغم ب فت المبضت  إل  حا  إل 
 ا ةف مف الع مبت ماترمةف امتمبثمةف ثربفةب  ه اف ال ا بف همب الكممس االهاةة  لكؿ 

)لةا    م رمب تبةةخرب الكف ة اا يف احاا كؿ مف ال ظبمةف يمة ضةاةت لتطاة الثربفس
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"  ا مة  فإ   مف الضةاةت احاا ال ظبمةف لتيرةؽ الع مس ا ةرا ةس   كؿ  ا . ت (
  مالت.

  مبت  محأ  لةرب ل تفبهـ مف غةة ب  مف م طمؽ ي رب   ف الع مبت ا ةرا ةس     
  مبت أب مس لمفرـ ةغـ اخت ؼ اللمف االف بت  ل لؾ فإف ااتخاامرب مثؿ   بةات 
المةاة  يا الةاامبت ال ةب ةس فت العمـا  م ةة  مه التعةؼ  مةرب ةكاف   كؿ اةةف  

ف تعبةضت فت حاا ب اإل  ا يةضب مف التأكةا  مه يف الع مبت المفظةس يا ا  ةرا ةس اا 
ات بفةت فإف  ممةس تيالرب اتاظةفرب هت طةةرس لفرمرب  ات كةؿ فف مف الف اف ااال 

 ال هةةس يا الرالةس.

ا ر ا فإف اةااس ا ةرا س ةرتضت اةااس الظااهة ا ةرا ةس فت ال ص المةاا تيمةم       
اااةةةس التت يأهت الحب ب امف ه ا فإ  ب  هاا تعاا الع مبت اتحبالت ال ظةة ال

المة ت مف معبالترب الث ب ةس ايهةت  فت الماب ت فرط  ه ا الحاؿ  ةف المة ت االماب ت 
يام  اااةة فت يهة الاإللس  بل عا الماب ت مرم  حب  ب مرمب حاا اها الحب ب 

 المة ت.

ة ط الممثؿ ت -ياب مب هبغ   ةة -ةتمثؿ   بل الاإللس افرب لع أس ث ثةس ا  عبا    
 ماضا     ة مؤاؿ خ فب لث ب ةس ااااةة التت تة ط  ةف ااؿ امالاؿ  اه  ا  عبا 

  فكب ت (ٕٜٜٔ  GROUP) "الث ثةس   ا حمب س ما: "الااؿ   المةحف   ثـ ال اع 
ا ةرا ةس   له الع مس ا ةرا ةس  تبج تياةااترـ  اأا يةحعت المحما س مةحف الع مس 

ي   ماضاع ثربفت  ل لؾ اأتةياا  ما حب ع تبج الع مبت ا ةرا ةس ةعتما  مه مفرـا 
 )التياؿ(  اؿ فكةة )ال اخ(.
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كمب اأتةيت ه ه المحما س ي ما ج لمع مس ا ةرا ةس  عا تأكةاهـ  مه ي رب     
"  مس ااةطس  ةف  ماضاع متعمؽ  بلثربفس  بلاةحس ا اله  ا  لؾ فبلع مس ا ةرا ةس
 GROUP  Traité) اظةفتةف اث تةف همب اعيبلس  له ي ما ج الع مس ام ت  الع مس"

du signe visuel   ٜٜٕٔ). 

امف ا اا ؿ ال ةف تياثاا  ف   أس   ةس الع مس  بلاإللس   حا ةبمامةؼ    تياث     
الاةمةب ةس(  االتت إل تتيرؽ  إل  يضاة أب اة تتضمف  ف اظةفس الع مس )الاظةفس 

  هة التع ةة  ع هة الميتاا  امف خ لرب فةةؽ  ةف الماتاةةف )التعةةف/ اعةيبل(  
افت ه ا المحبؿ  كة اا ااف  أف  ةة  لـ ة ةة   ا مب كب ت ا ةرا س  ةطب كبفةب 

ةمثؿ التع ةة  ا خة ةمثؿ لتأمةف اظةفس اةمةب ةس فت الع أس ا ةرا ةس  ةف ماضاع 
الميتاا يا العك   ةحب يف تضبؼ الاظةفس الاةمةب ةس  له ا ةرا ةس ع تبج   مس 
 يةرا ةس؟  مع ه يخة هؿ الع مس ا ةرا ةس هت  تبج ا ةرا س فرط يـ الاظةفس الاةمةب ةس؟ 

يا بةة  فَّ يهـ مبةمكف الخةاج    مف العةض الاب ؽ ها   أس ا ةرا س  بإلاتع
 .(ٜٔٙٔ)ميما   مبةامه  بلتمثةؿ ا ةرا ت

مبا ؽ ةمكف يف  رؼ  مه ال مب ج ا ةرا ةس فت خطب اعمبـ )ع( اتأاةاب  مه 
اتتكبثؼ  الخطبتااهؿ  مت كةؿ ال هةت  تتخمؽ اتتاالا اتتاا ه مف اهفرب  مب ج ل

  لة مغ أمب الابمف التأثةةتا  اإلإلترب  كةفةس معراة تثةة الاه س  يةث ةملج  ةف الااأعت
 فمف  لؾ أال  : اال هةةس االمماةس...إ  االامعةس اةاظؼ اإلاتعبةات

 انتيى إلى اليأس، من حق أحييتو، وباطل أمتو،خطُب من أما بعد: فإن خطبي "
ني أعتزل ىذا األمر وأخميوخطبك خطب من انتيى إلى  ن كان و موارده، وا  لك، وا 

ألبتيظنك إن وفيت لي بيا  لك في معادك، ولي شروط أشترطيا، إياه شراً  تخميتي
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 .وكتب الشروط في كتاب آخر يمنيو بالوفاء وترك الغدر .بعيد، وال تخف إن غدرت
عن  قعدومن ثم قال: وستندم يا معاوية كما ندم غيرك ممن نيض في الباطل أو 

 .(ٕٙٓٓ)الهااؽ   ."الحق حين لم ينفع الندم والسالم

 يهُـّ اإلاتعبةات التت اةات فت ال ص هت : 

ه ه اإلاتعبةة ةكاف  مه  ل لؾ اف تيمةؿ  الفعؿ ييةةت  لميؽ يؽٌّ ييةةت  : فرا ااتعبة
 ال يا اآلتت : 

 اليؽ : ماتعبة ل  .

 ماتعبة م   .الكب ف اليت : 

 اها م تؽ مف اليةبة ااإلاتعبةة مف ه ا الحب ب ت عةس .  المفظ الماتعبة : ييةةت ,

الماتعبة ل   اي ؼ الماتعبة م    اظرة ييا فر ه ااتعبةة مك ةس ظرة فةرب حب ب 
  اه ا ي مغ ف اليت ال ت ةمكف يف ةمات اةيةب  افرا حعؿ اليؽ كبلكب لاالم  )اليةبة(
هؼ    اليبلس التت احا  فا  فةرب مف  ةاات   يةبل اليؽ  عا يف مبت مبةمكف يف تا 

  مه ةات غةةه . 

 يمب اإلاتعبةة ا خةا فرت : 

 بطؿ يمتُّ  : فرا ااتعبة المات لم بطؿ   فتيمةؿ ه ه اإلاتعبةة تكاف  مه ال يا اآلتت 
 : 

 ال بطؿ : ماتعبة ل  .

 الكب ف اليت ماتعبة م   .
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 .الفعؿ يمتُّ   اها م تؽ مف المات  فبإلاتعبةة ه ب ت عةس المفظ الماتعبة ها

تعبة ل  اي ؼ حب ب ا اع ه ه اإلاتعبةة هت ااتعبةة مك ةس ظرة فةرب حب ب الما
   اظرة ييا لاالم  )المات ( الماتعبة ام  

االرةة س المب عس هت  ضبفس المات لم بطؿ   فبل بطؿ مع ًه ا ت بةت الة  مياااًب   
الك   م ي  تحاةمًب ات خةهًب كمب فعؿ مف مفرـا اليؽ ك لؾ   امف خ ؿ هبتةف 

 اإلاتعبةتةف تتفةع يةرا بت ال ص حمةعًب فتكاف  مه ال يا اآلتت : 

 اليؽ  الافبل  الا ـ... :أيقونة النور

 ...ال اة  ال بطؿ  ال اـ م:ة الظالأيقون

 ات اـ ةب معباةس. ة:أيقونة الذكور 

 ا تره    ت ي تلؿ..   :أيقونة االنيزام والضعف

 مب   ت كةؿ يةرا ت لمخطبب مف خ ؿ أاةترب  مه اإلاتعبةة   ص تتحمه فة ال ا ف ه 
 له الحمف  ةف  خةحت اإلاتعبةة  ا مة  فإف مف تماا لميةل ال هةت م يت  ل  

ل ت ة بأض   ا(ٜٜٚٔ)أةهة   فربة ت الت كةؿ المت ب اات االتالةؼ  ةف المت بأضبت
التخةةؿ المة ت  مابيس مف لة طمؽ هاب  الااأف  ةفض  ااإل فكبؾ  ف ي ةاك 

 افةاغبت الت ّكؿ الم رات.

التااف فت ا اال الاإللت لممك بت اعفهبح الم س  له  يااث  لؾ  افت المرب ؿ تتااف 
  ه تمؾ المرهاةس الرهةس ل اتعبةة  بلتيةة مف امطبف العرؿهةتر ةعةب يا ب م

 تل ةافف ل  تربا يّ   تاحا  رطس معة س مف ال هفإ "  فكؿ الم س فت الخطبباهاةةس 
ل  اال ممكف االمات  اليرةرس االخةبؿ  المبضت االماتر ؿ  الممكف  ةهب يةث اليةبة
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اا افؿ  تتاأؼ  ف الظراة  يبؿ الت بأض االيبؿ يف المةل ة يث   ثب  ا  مه
 .(ٜٜٚٔ)أةهة   "الااةةبلت  ف اافف يخة  غةة ةحبل تعةةف تمؾ ال رطس لم  بط

يف أال   مة  الا ـ   اأا  م     امف ال هاص التت ةتحمه فةرب التاظةؼ ال اتعبةت
  :م  ة مهة فكتب  لة  ة ترص  مةب  مه  مةا  ف العبص

تقوم عمى  أنك من الحسن بن عمي إلى عمرو بن العاص، أما بعد... فقد بمغني"
أبي جيل، تنتقص عميا،  منبر مصر عمى عتو آل فرعون، وزينة آل قارون، وسيماء

غرضك، وما أنت إال كمن يقدح في  غير ولعمري لقد أوترت غير قوسك، ورميت
صعبا، وعموت عقبة كؤودا، فكنت كالباحث عن  صفاة، في بييم أسود، فركبت مركبا

قريش ليس لك سيم في أبيات سؤددىا، وال عائد بأفنية  المدية لحتفو، يا ابن جزار
قداحيا، ال أحسبك تحظى بما تذكر غير قدرك الحقير، ونسبك  مجدىا وال بفالج

 ونفسك الدنية الحقيرة التي آثرت الباطل عمى الحق، وقنعت بالشبع والدني يل،الدخ
ما كسبت  من الحطام الفاني، لقد مقتك اهلل فأبشر بسخطو، وأليم عذابو، وجزاء

 )طباا   ا . ت ( د."يداك، وما اهلل بظالم لمعبي

 تراـ ه ه الخط س  مه محما س مف اإلاتعبةات ا مه ال يا اآلتت : 

 ػػ ت ترص . ااتعبة لفظ اإل تربص لك ـ الاال .

 ػػ ياتةت غةة أااؾ . ااتعبةة تمثةمةس   االماتعبة ل  اليبلس التت  مةرب معباةس . 

 ػػ ةمةت غةة غةضؾ . ااتعبةة تمثةمةس كبلتت ا رترب .

 ااتعبةة تمثةمةس ػػ ةك ت مةك ب هع ب . 

 ػػ  مات  ر س كؤااًا . ااتعبةة تمثةمس .
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 ػػ فبل  أاايرب . ااتعبةة تمثةمةس 

 اعمبـةاتعةة    إ ي رب تمثؿ  محممرب ااتعبةة ك ةا مف ةتأمؿ ه ه الخط س ةحا     
ال ت ها مع ه محةا ت  ةربت متعااة امت ب اة فة اا   ةرب  بل تل   "اإل تربص"

اظفرب  عا ب  مةرب الحلاة الّميـ ا  يظ ي   ه مه الخ  س التت ةرالمملؽ  المبات
ا ف العبص  ال ت ةتياث     فت م ب ة مهة  مت عب  لؾ  كممبت ضاةس  غةضرب 

 .اإللسالتعمةؽ الاةمةب ت ها 

ال  اة التت ةتاـ هفس غةة م با س اإل مربة س اهت  اهت  "اليربةة"هفس ا ا يكمب    
  اأا اةاهب اةمةب ةًب مف يحؿ غةض الراح يا تع ةة اإلمبـ مه  رب ا ف العبص 

ااؿ  " فبإل تربصت يا ه ه الع بهة  يا كمةس ماياةإ "     لاإللس ميااة تكثةفبً  لتؤات
" يبمؿ لاإلإلت الظممس  ال بطؿا"  مه فعؿ التملةؽ االترطةف االاـ االمات االر ؾ

اإلاتعبةةس  ةف الماتعبة االماتعبة  الع أسالع ااةس... ا  لؾ تتاثؽ  الظمـ  الضةبع 
 .فت خضـ ا ت بة الظمـ ااات اااه ل  لتايت  ضةبع اليؽ اتملأ  ات  ة  اغةب  

ف غب ت الع أس  ةف الماتعبة م       الع بهة  االماتعبة ل  ااختمفت  ا مة إ يته اا 
الفةاغ  المتمرت ضمفات ب ات   إل ي رب تيتكـ  له تمؾ المابلؾ التأاةمةس التت ةؤاةرب 

لتخمؽ  تمترت  ماح   الاإلإلت اةاتا ت  عضرب ال عض اآلخة الماكات    . امف ثـ
 ..ات  ة  افضبلهب     تايت   ةبب اليؽ اضةب   ات تت  الةابلس بلـ 

تخةج   )ع( "الحسن بن عمي" اإلمبـ اإلاتعبةة لاا ا ؽ  حا يفاتأاةاب  مه مب     
 المتفةا     تيفؿ  هاه   بلمفبةأبت الف تالت كةؿ   لت فتي  مه   ف ياة المعةبةةس

 ةاعه  له خمؽ االع أبت غةة المتاأعس  ةف الكممبت االهاة  يةث إل ة فؾ
ف ت ب ات   بهة  المت بأضبت لةيممرب  محب ةس الكتب س فت هاةة حبمعس  يته اا 
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 ةك ؼ  ف اإللسا لكف اة بف مب تأتمؼ فت  طبة  عاةت ااي إ   هاةه اتعااتال
 .ميااة

 المبحث الثاني: اإلشارة

م مغ اع بةة ي عا مف م مغ   اأا أةؿ  فَّ "اع بةة ااةمس مف ااب ؿ اع  غ     
اياف اع بةة  بلةا االةي  مف تمبـ  الهات فر ا يةضب  بب تتراـ فة  اع بةة الهات

 أا اهتـلر ا ا   "(ٜ٘٘ٔ)الرةةاا ت   ةكاف مف اع بةة ياف ال ةبف  بلّمابف مػف الػ ت
بل تمتالرامبل  اةااس اع بةة اي اا رب  كمب يةهاا  مػه   ػةال فعبلةترػب التااهمةس امب 

مف ه ب ةمكف الراؿ  فَّ الم بت ااإل بةات حمةعرب ت اةج ضمف ا       ف الك ـ الم ب ة
ال ظبـ الةملت العبـ   فبلم س هت ا بةات ةملةس م طاأس ااإل بةات هت ةمال تع ةةةس 
هبمت  تاتعةف  ااب ؿ اهةغ ااااات لتتمكف مف خ لرب اةهبؿ ةاب مرب امربهاهب 

ب الةمال اإلهط يةس ل خةةف اةيظه "الامف اال هة  بل هةب اإلك ة مف خطب
التت  اتخامرب فت يةبت ب الةامةس  مثؿ إل بةات الحامةس اا بةات المةاة اةمال 
اإل   بت ااهاات اللغبةةا الاال   مه اإل تربج االتهفةؽ الااؿ  مه 

ياةج  ةة   ةف اع بةات  عض مف اأا    (ٕ٘ٓٓ)يةاة   اع حبب..اغةةهب"
الع مبت الم اةس اهتإ يامبل اع بةة االظةاؼ االضمب ة    ف فكةؼ ةمكف ا ت بة 
مثؿ ه ه الع مبت   مبت ط ةعةس؟  ف م طؽ  ةة  لر ه الع مبت ها ي رب إل تفرـ  
 إل مف خ ؿ التحباة  ة رب ا ةف ماأؼ الخطبب   مع ه إل ةمك  ب فرـ "ا ف"  "ه ا"  

 ب  بل تل ال ت ت ةة  لة  ة طًب م ب ةًا.يا "ه ب"   إل مف خ ؿ ة طر

 ات راـ اع بةة  له ث ثس ي ااع ة ةاس  مه ال يا اآلتت : 



هـ4443-م  2022. لسنة االول العدد /رابع المجلد ال / رابعة. . السنة ال مجلة الدراسات المستدامة  

 

 
  1125 

اهت التت ت ةة  له الت ب   االتطب ؽ  ةف ال كؿ يا الهاةة  ــ اإلشارات التصويرية:1
هاةة  يا  كؿ  االمفراـ المةاا التع ةة      كممب كب ت اإل بةة يا الع مس  مه هة س

ال كؿ  ا  ةت     تمبمًب فرت   بةة تهاةةةس كمب فت  لت  مه  ف  هبيباا
الهاةة الفاتاغةافةس  التت تاؿ  مه  ف  هبيب ه ه الهاةة  ك لؾ هاةة الثع بف 

 التت تاؿ  مه  ف  الثع بف.

 مه المعماؿ مف اثة العمس  اهت اع بةة التت تطةل اإلشارة الطبيعية أو العقمية:ـ 2
كمب فت اإللس الاخبف  مه ال بة ااإللس احاا ال  بت فت أطعس مف اإلةض  مه احاا 
المبل اا اإلمطبة, فبلع أس  ةف الاخبف اال بة اال  بت االمبل هت   أس  م  امعماؿ 

ؾ يمةة اإلـل امملاـ فبلاخبف ا بةة اله احاا ال بة اال  بت ا بةة اله احاا المبل, ك ل
الاح  ا بةة اله احاا الخحؿ  اترمص المعاة ا بةة اله احاا الحاع  ميمةة الاح  ه ب 
 معماؿ  ا ب العمس اهت الخحؿ اا  بإلمكبف اف  رـا يف ا ب يمةة الاح  ها الخحؿ .

اهت ي بةه ةملةس  تاؿ  مه  ة ُب مب اهت أب مس  مه  االشارة الوضعية العرفية:ـ 3
تعبأا  ةفت  ةف افةاا المحتمف مف خ ؿ اضعرـ مفبهةـ مرب ؿ  عض اع بةات التت 
يظةت  بلر اؿ االتاافؽ الحمعت   اهـ  مثؿ ةفف العمـ اإل ةض فت اليةب   بةة اله 

ت ةع ت   اهـ  ااةس اإلاتا ـ, ك لؾ اَؽ ط اؿ اليةب مف أ ؿ الر ب ؿ الراةمس ال 
اأاع اليةب االرتبؿ, ك لؾ   بةات المةاة المتفؽ  مةرب  ةف يغمب ال عاب لت ظةـ 

 .(ٕ٘ٓٓ)يةاة   الاةة ايةكس العح ت فت ال ااةع ااإلمبكف العبمس

امف العةض المتراـ ةمكف يف  رؼ  مه محما س   بةات فت خطب اعمبـ   فمف  لؾ 
إال غمب،  بيم أحد أبداً  كرىت الدنيا، ورأيت أىل الكوفة قوما ال يثق مبل فت أال  : "

مختمفين ال نية ليم في خير وال شر،  ليس أحد منيم يوافق آخر في رأي وال ىواء،
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شعري لمن يصمحون بعدي وىي أسرع البالد  ، فميتعظاماً  لقد لقى أبي منيم أموراً 
 .)الحلةت  ا. ت( "خرابا

 تتحمه اع بةة فت ه ه الخط س فت أال  : 

ػػ كةهت الا ةب . فكةه الا ةب مف لاف اع ابف فة  اإللس  مه  مؽ معب بت  االمأابة التت 
 ةعة رب اهت ت فتي ك لؾ  مه كؿ معب ت الاال التت ةمكف يف ةتهاةهب الابمف . 

 ظبمًب . ففت ه ا الراؿ   بةة تختهة يةبة اعمبـ ػػ أال  : لرا لرت ي ت م رـ يماةًا 
  مت فت الكافس اماأف  مف يهمرب اماأف  م   . 

اعمبـ الياف  ف مترب يػةص اااتك به حممس ي ةبل فت مراه ا مب ةفضت  بلربةئ  له 
اكتفه فت  يهؿ الكافس    أم   تحبه  ب ةيمم  مه ال اح  م  مت ) مة  الا ـ( 

الاإلة  مه كةه  لرـ مف  عترـ  ألفبظ اة س   ف الت فرت تاؿ   ةِ بِعَ بة  ـمخبط تر
 مه  ام  ال اةا  معةفترـ االيااة معرـ.  ف اع بةة ااخؿ ه ه الخط س  تيةؿ  له 

  لؾ  عت يهؿ الكافس  هفبت اة س مف طةؼ اعمبـ الياف  ف  مت . 

 امف  لؾ يةضًب أال  :

 عميكم من حقو، وأسب  اهلل إن مما عظم -شريك لو  الحمد هلل ال إلو غيره، وال "
شكره، وال يبمغو قول وال صفة، ونحن  عميكم من نعمو ما ال يحصى ذكره، وال يؤدى

قوم قط عمى أمر واحد إال اشتد أمرىم،  إنما غضبنا هلل ولكم، إنو لم يجتمع
فإن  في قتل عدوكم معاوية وجنوده، وال تخاذلوا واستحكمت عقدتيم، فاحتشدوا

ن األقدام عمى األسنة نخوة وعصمة، لم يمتنع قوم قط  الخذالن يقطع نياط القموب، وا 
 .عنيم العمة، وكفاىم حوائج الذلة، وىداىم إلى معالم الممة إال رفع اهلل
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 :ثـ ي  ا

 والحرب يكفيك من أنفاسيا جرع  والصمح تأخذ منو ما رضيت بو             
 (ٖٖٜٔ)هفاة  

ت اةج ه ه الخط س فت  طبة الخطب التت ت ةة  له "اياة الهؼ" اهت   بةة  مه 
التايةا  يا  ب يةا ا اة  له التايةا ا  باة الةيمف  ل احؿ  كمب ي رب ااةمس ت مة ةس 
ل اةس تتمثؿ فت اع بةة  له محما س مف ا ماة التت ةيباؿ اعمبـ تاضةيرب ااةهبلرب 

 غةة م ب ةة  له الماتمف.  طةةرس

ثـ اليث  ف ه ه الخط س ة ةة مف خ لرب اعمبـ  له تاضةي  ظمس الخبلؽ لمماتمف  
كإ بةة  مه يف الحربا ةابهـ فت تايةا الهفاؼ   بعضبفس   مه الحربا فت ا ةؿ اهلل

وال  ل احؿ  االحربا فت ا ةمس  م ةةا  لؾ ب:   له  اـ التخب ؿ فت   باة اهلل
 له حب ب كؿ ه ا ة ةة  له يف المامـ اليؽ ا فإن الخذالن يقطع نياط القموب، تخاذلو 

 اا هةؿ  ها مف ةابهـ فت التايةا ا  ة الةابلس الاة ةس.

اأا ختـ اعمبـ خط ت   إ بةة  بمس  حبلت  مه هة س  ةت  عةت لهبي   الع ب  
  ف مةاا  الاممت  اها اإللس اا  بةة  مه أاة أام  الة  ضعف .

 ثـ أبؿ يةضب:

قبل مقطعات  اتقوا اهلل عباد اهلل، وجدوا في الطمب، وتجاه اليرب، وبادروا العمل" 
فجيعتيا، وال تتوقى  النغمات، وىادم المذات، فإن الدنيا ال يدوم نعيميا، وال يؤمن

بالعبر، واعتبروا باألثر،  مساوييا، غرور حائل، وسناد مائل، فاتعظوا عباد اهلل
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باهلل معتصما ونصيرا، وكفى بكتاب اهلل  نعيم، وانتفعوا بالمواعظ، فكفىوازدجروا بال
 .)المحمات  ا. ت( ."وكفى بالنار عقابا ووباال جحيما وخصيما، وكفى بالجنة ثوابا،

ّف الهفبت لّمب كب ت  ةف ال ات  فمف الماتيةؿ معةفترب   كمرب اهاةترب التفهةمةس  
االيرةرةس     مع ه  لؾ ها معةفس اهلل  ك ر  ايرةرت   اه ا ميبؿ كمب ث ت فت ميّم   
فبلعرؿ أبهة  ف  اةاؾ ك   اهلل اهفبت   التت هت  ةف  ات    ّ   ميااا  امف 

 .الماتيةؿ  يبطس الميااا  بل ميااا

مف الةاب ؿ ةيباؿ اعمبـ مف خ ؿ ه ا الك ـ ال ت   ا   ب "التراا"  ت مةغ محما س 
الاةمةب ةس الم اةس   ف طةةؽ اع بةة  له محما س مف الامبت التت ت ةف لمماتمف 
الفةؽ  ةف طةةؽ الخةة اطةةؽ ال ة  معتماا فت  لؾ ثب ةس ال بة االح س  مف يحؿ 

 اةضبح التراا التت ة ماةهب فت   باة الةيمف اياه اإل  ةةؾ ل .

ةةرس غةة م ب ةة  له  اـ اااـ الا ةب  ايف اعمبـ ة ةة  ط  له يفَّ ا خمص مف  لؾ 
الع ةة مف كؿ ه ا هت  اـ الاراط فت متبهبت اليةبة الاة س  مف اليث  مه اإل تفبع 

 رب يمبمرـ    ةس تايةاهـ االتراا. بلماا ظ التت ةرامرب اةاتةام

 خاتمة:ال

 مه افؽ متطم بت  االيكـ االاهبةب  عا يْف ا رة ب اةااس محما س مف الخطب     
الم ر  ال ت ت  ت  الاةااس إل ا مف يْف  رؼ فت ختبمرب  مه محما س مف ال تب   التت 

 : ب الاةااس فكب ت  مه ال يا اآلتتتاهمت  لةر

 ثمس  مكب ةبت ف ةس ك ةةة فت ه ه الخطب تهمي لتط ةؽ م به  ات ظةةات مختمفس .  -
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  فرا ت بالت هت اعمكب بت الهاتةسخطب مف اعمكب بت الف ةس التت اياترب ال -
   عثبةة بإل فعبإلت ال فاةسالاةااس المرما  االمحراة  اأا اهمت  له ة ط ا هاات  

 .لمتمرتا   االتأثةة فتاا يباة  ؼالعااط

 ر ؿ  االخبتمس فت كا رمب   هةةفث ب ةس اإلات تاهمت الاةااس  له تاهةؼ -
مرمةف فت   بل الخطبب     يفَّ ا اله تمرا لماضاع الخط س مف حمب ا هبت 
المتمرت  االثب ةس  تؤكا ماضاع الخط س ات رةرب  طةةرس  تحعؿ مف المتمرت  مه اةاةس 

  بلماضاع ال ت تـ ت بال .  

 اعيبطس   عض تارمبف فت يااة  حةا ةس  اخبهةس ف ةسالت بص تعا ث ب ةس الت بكؿ ا  -
تاب ا  مه تراةس   بل ال ص ا . ك ؼ مضماف الةابلس اع  غةس تحاا ب الحمبلةس ا ال
لالسا  بلت بكؿ ااةمس لفرـ مربها الم اع الظبهةة ف .غماض  اا  ربـ ا احبم   اا 

ال ت ةم ي الت بكؿ اإللت . االت بك ت كؿ  ص إل ةاحا  إل  االمضمةة  االت بةف ها
ةرب   ال  متااتع فة   يكـ حمبلةس  اح  امحبلةس  .مبإلت   اا لةبح ل ت  اا 

ةظرة مف خ ؿ الكممس  فرت أا تت ب    فت خطب اعمبـيف الت بكؿ  ت الاةااسك ف -
 ماضعرب اا تظبمرب فت اتتضبفة ااخؿ يرؿ اإللت  لك رب تختمؼ اتت بةف ياب

 .الخطبب  ممب ةاؿ  مه مرهاةس ااضيس

 اعمتهبص اال ت ةراـ فة  الكبتب  بمتهبصلمت بص ماتاةبت  حةا ةس كبف يالرب:  -
المع ه مف اب رة  ايخ ه  ثـ   بات   طةةرت  اياب تحة ت  اع اا ةس. اه ا مب ا تما ب 

    ةتحمه  كثةة مف يةث المع ه  فت تيمةؿ خطب اعمبـ الياف  ف  مت    مة 
مب ثب ةرمب فكبف ي. بلرة ف الكةةـ  اك لؾ  معطةبت يب ال ةف ا راه  ا    كبف متأثةاً 

الاب ؽ ااف  المع ه يا الع بةة  كمب حبلت فت ال ص  بحتةاةإ    ةراـ الكبتب بً ةةا حتة 



هـ4443-م  2022. لسنة االول العدد /رابع المجلد ال / رابعة. . السنة ال مجلة الدراسات المستدامة  

 

 
  1130 

   اه ا يةضب كبفامك افبً   ضبفبت  اها يارؿ ماتاةبت الت بصإ يةث ةكاف ااضيبً 
 .مف يةث المع ه االمضماف خطب اعمبـ الياف فت  عض  حمةبً 

تيمةمرب لم هاص  فت مؿتع مف ا ماة التت ي بةت  لةرب الاةااس ها يفَّ الاةمةبل  _
ةتـ فةرب الاأاؼ  مه المعب ت الاطيةس ا س: ةالمةيمس ا فر : مةيمتةف فت الاة ةس الراةمس

العمااةس: ةتـ فةرب الاأاؼ  مه المعب ت العمةرس  عا  لمظبهةة الماتخمهس. االمةيمس
كمب ها اليبؿ فت اةااس اةمةبل  المعب ت.  بخت ؼ الربةئ لر ه تالةاةس تختمؼ أةالة

كمرب ت طمؽ مف الاطي  له العمؽإ يت  مؽ الاإللس ال هةس  :  ااةمةبل اعةربعالفضبل
 .)ع(ياب الياف  ف  مت  اه ا مب تحمه الاة تلمخطبب 

الرةـ محما س مف ةراـ  مه ا  ابؽ الثربفةس الاةمةب ةس  ة ت الاةااس يف  يث   -
  ككؿ مف اإلحتمب ةساالتربلةا اا خ ؽ االيةبة  اع اب ةس لمحتمف مب ات مؿ: العباات

 حاه فت  اه ا مب الاة تفت الخطبب  خ ؿ محما س مف اع بةات الم اةس اغةة ل اةس 
 ةاب ؿ ايكـ الخطةب اعمبـ الياف  ف  مت.

ا  ابؽ الثربفةس  يا  ع بةة  مه مابللس  تراـبةت الاةااس  له يف الاةمةب ةبت ي  -
 . يمةؿ اإللت لأللفبظ إلحتمب ةس مف خ ؿ تا يخةا مابللس الظااهة

  اكبف ثربفةسال ظااهةالمحما س مف  الخطب ا   ت  مه تاهمت الاةااس  له  -
 .المع ه المضمة مرمترب الك ؼ  ف

اال ت ة  أ مف   ال ص الاة تاعةربع يهمةس ك ةةة فت  ي بةت الاةااس  له يف لمفراـ -
مف ال  ـ  مختمفس لةخمؽ  ا بً  ةاةاات معة س  ات تكةاة الظبهةة الهاتةس  مه مابفبت

  اةارـ لمخطةبال فاةس    ااإللس اليبلسالتأثةةتالحمبلت الماتاا المااةرت ال ت ة ت  
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يف اعةربع تب ف كمب ي بةت  له  .الهاتت االاإللت فت تيرةؽ الت باؽ ااإل احبـ
 ةكاف  مةرب م  ل ال ص .لمتحة س التت 

 كمت يمؿ ه ا  ا  تفت  مم تكاف أا افريمف اهلل العمت الراةة يف  يةحا اختبمبً      
 . إل  بهلل العلةل اليكةـ ت مه ه ه الاةااس... امب تافةر اعفباة لكؿ مف ةطمف يرؽييف 

 المهباة االمةاحف

1. GROUP ( .2991 .) Traité du signe visuel   . paris ed: du seui. 

2. GROUP ( .2991 : .) Traité du signe visuel .paris ed: du seuil. 

 ا ف اإلثةة الحلةت. )ا. ت(. تبةةخ الكبمؿ . مهة: المط عس اإللهةةس. .ٖ

(. العماة فت ميباف ال عة ا اا   ا راه. ٜ٘٘ٔا ف ة ةؽ الرةةاا ت. ) .ٗ
 : مط عس الاعباة.الربهةة

 (. حمراة خطب العةب.  ةةات: المكت س العممةس.ٖٖٜٔايما لكت هفاة. ) .٘

(. ال كؿ االخطبب   ماخؿ لتيمةؿ ظبهةاتت.  ةةات ٜٔٙٔالمبكةت ميما. ) .ٙ
 ل  بف: المةكل الثربفت العة ت. -

  محمس العة ت االفكة العبلمت(.  ةة  يا اااةة. ٜٛٛٔحةةاة االاؿ. ) .ٚ
 .٘ٔٔهفيس ص

ل  بف:  -(. امامس ي  ـ الفكة العبلمت.  ةةات ٜٜٚٔااغة كمةؿ أةهة. ) .ٛ
 المؤااس العة ةس لماةاابت اال  ة.
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(. ي ظمس الع مبت فت الم س اا اب االثربفس. مهة: ٜٙٛٔاب اة   ةة . ) .ٜ
 ااة الةب  العهةةس.

 اةلا أباـ   ا هة يبما ي ا لةا. )ا . ت (. ماخؿ  له الاةمةاطةرب. .ٓٔ

مااه ا ف طباا . )ا . ت (. الم يـ االفتف. ال حؼ اإل ةؼ:  مت ا ف  .ٔٔ
 المط عس اليةاةةس.

(.  مـ الاإلل    اةااس  ظةةس اتط ةرةس. الربهةة: ٕ٘ٓٓفةةا  اض يةاة. ) .ٕٔ
 مكت س اإلااب.

(. اإلتحبهبت الاةمةالاحةس المعبهةة. الم ةب: ااة ٜٚٛٔمبةاةما ااكبؿ. ) .ٖٔ
 افةةرةب ال ةؽ.

 . )ا. ت(.  يبة اإل ااة.  ةةات: ااة ايةبل التةاث.ميما  بأة المحمات .ٗٔ

(.  مؿ ال ةا ف.  ةةات: ااة ٕٙٓٓميما  ف  مت الرمت الهااؽ. ) .٘ٔ
 مةتضه.

 

  

 

 


