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 مخص:الم
المنيجَّالسيميائيَّلعبَّدورًاَّفيَّتفكيكَّالنصوصَّوَّشفراتياَّوَّكشفتَّعنَّالغموضَّالذيَّيتمبسيا،ََّّن َّإ

َّاذَّيرصدَّجمالياتَّالنصوصَّمنَّ َّلمنص، خاللَّالبنيةَّفيوَّيتيحَّلمقارئَّإنتاجَّجديدَّمنَّخاللَّقرأتو
َّالبحثَّأنَّاقيمَّمقاربةَّسيميائيةَّعنَّقصيدةَّ)عينَّالدم(ََّّالسطحيةَّوَّالبنيةَّالعميقة، حاولتَّفيَّىذا

َّفيَّ َّالموجودة َّالرموز َّو َّاالشارات َّو َّالعالمات َّمسارات َّتتبعت َّراضي(،حيث َّعبد لمشاعر)حسن
ربَّوَّماَّالقصيدةَّ،َّوانَّىذهَّالقصيدةَّىيَّمنَّديوانَّعينَّالدمَّالتيَّكانَّموضوعياَّيتحدثَّعنَّالح

.َّ َّفييا َّالمنيجََّّجرى َّعن َّمختصرة َّنبذة َّأعطت َّالتي َّالمحاول َّمن َّعدد َّىذا َّبحثي َّتناولتَّفي فقد
َّايضًاََّّالسيميائي،َّوتضمنَّالبحثَّعمىَّماَّيأتي:َّالتمييد، وفيوَّتمَّتعريفَّالسيمياءَّلغًةَّوَّاصطالحاـ

َّم َّعن َّوالثالث َّالثاني َّوالمطمب َّـ َّالسيميائي َّالمنيج َّجذور َّعن َّتحدثت َّاالولى َّالمطمب صطمحَّفي
َّوَّ َّاتجاىاتَّالمنيجَّالسيميائيَّـ َّالمطمبَّالرابعَّفقدَّذكرتَّفيو َّأما َّالغربيينَّوَّالعربَّـ السيمياءَّعند
المطمبَّالخامسَّذكرتَّاعالمَّالسيميائيةَّـَّوَّأماَّالمطمبَّالسادسَّفقدَّتطرقتَّالىَّالتحميلَّالسيميائيَّ

كانتَّبنفسَّعنوانََّّوَّاعطيتَّانموذجاَّلمشاعرَّحسنَّعبدَّراضيَّمنَّديوانوَّ)عينَّالدم(َّلقصيدتوَّالتي
الديوانَّ،َّوَّاختتمتَّالبحثَّبخاتمةَّوَّمنَّثمَّالمصادرَّوالمراجع.َّاعتمدتَّفيَّبحثيَّعمىَّعددَّمنَّ
المصادرَّالرئيسةَّمنيا:َّاسسَّالسيميائيةَّ،َّمعجمَّالسيميائيات،َّمناىجَّالنقدَّالعربيَّالمعاصرَّوغيرىاَّ

َّمنَّالمصادرَّالتيَّتخصَّعنوانَّالبحثَّ.
 ، الشاعر حسن عبد راضي(. قصيدة )عين الّدم(، ائيةقراءة سيميالكممات المفتاحية: )

A semiotic reading in the poem (Ain al-Dam) by the poet Hassan Abdel Radi 

Dr.. Bushra Yassin,  Kobra Nouri Khalaf 

University of Baghdad - College of Education - Ibn Rushd - Department of 

Arabic Language 

Abstracts: 

The semiotic approach played a role in deconstructing texts and their codes, 

and revealed the ambiguity that haunts them. Ain al-Dam) by the poet 

(Hassan Abd Radi), where she traced the paths of the signs, signs and 

symbols found in the poem, and that this poem is from the Diwan of Ain al-

Dam, whose topic was talking about the war and what happened in it. In my 

research, I dealt with a number of attempts that gave a brief overview of the 
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semiotic approach, and the research included the following: Preface, in which 

semiotics were defined in language and idiomatically. The Arabs - As for the 

fourth demand, it mentioned the directions of the semiotic approach, and the 

fifth demand mentioned the flags of semiotics. As for the sixth demand, it 

touched on semiotic analysis and gave a model to the poet Hassan Abdel 

Radi from his collection (Ain of Blood) for his poem, which was the same 

title of the Diwan, and concluded Search with a conclusion and then sources 

and references. In my research, I relied on a number of main sources, 

including: The Foundations of Semiotics, The Dictionary of Semiotics, 

Methods of Contemporary Arab Criticism and other sources related to the 

title of the research. 
Keywords: (Semiotic reading, poem (Ain al-Dam), poet Hassan Abd Radi). 

 :التمييد
ََّّ:اصطالحاًَّوََّّيمياءَّلغةًَّمفيومَّالسَّّ
َّييالُسومةَّبالضم.َّوَّميوَّالسيمةأيَّجعلَّعَّ:َسَوَمَّالفرس.َّوَّىيَّالعالمة))َّ:لغةًَّالسيمياءَّ

َّعمىَّالشاة َّوَّالعالمة َّالسَّّ. َّيماأما َّفيَّاالصلَّوَّ، َّيعرفَّبياَّالتيَّياؤىا َّىيَّالعالمة او
َّ:وَّمنياَّاسُتعممتَّ(.29َّ:سورةَّالفتح.)((ِىِيموَُِّسيَماُىمَّفيَُّوج)الشرَّقالَّتعالىَّ)وََّّالخير
َّ.يمياء((سسيماءَّوَّوََّّسيما

 الّسيمياء اصطالحًا: 
َّوالعربَّممنَّ َّالغربيين َّالعمماء َّمن َّكثيرًا َّنجد َّلذا َّوليسَّعربيًا، َّيوناني َّمصطمح ىي
َّ))ىيَّعممَّ َّيقول: َّفمنَّأوسعَّالتعريفاتَّتعريفَُّأمبرتوَّإيكوَّإذ َّالمصطمح، َّىذا عرفوا
يماءاتَّوأشياء(( َّشكلَّكمماتَّوصورَّوأصواتَّوا  َّأيَّأنَّاإلشاراتَّتأخذ ،1َّاإلشارات،

َّيرىَّ َّكما َّالظاىر. َّالمعنى َّخمف َّتقع َّإشارات َّمن َّفيو َّوما َّالنصَّاالدبي َّدراسة أي
،2َّجاكوبسونَّأنَّالسيميائية:َّ))تتناولَّالمبادئَّالعامةَّالتيَّتقومَّعميياَّبنيـــــــةَّاالشارات((

َّأيَّتقصيَّاالشاراتَّالجماليةَّداخلَّالنص.َّ
لمعالماتَّينطمقَّمنََّّوَّعرفَّديَّسوسيرَّالسيميائيةَّأوَّالسيميولوجياَّأنيا:َّ))عممَّعام

،َّويستخدمَّالعالمَّاالمريكيَّشارلَّسندرسَّبيرس3َّالمسانياتَّبصفتياَّفرعًاَّنموذجيًاَّمنيا((
َّعنَّ َّتصدر َّالتي َّلمعالمات َّعام َّ))عمم َّأنو: َّويرى َّالسيميوطيقا َّىو َّآخر مصطمحًا

،َّوعميوَّفإنَّالمنيجَّالسيميائيَّماَّىوَّإالَّعالماتَّوايحاءاتَّيحاول4َّالمنطقَّوالفمسفة((
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اَّالناقدَّتفكيكَّالنص.َّونستنتجَّمنَّالتعريفاتَّالسابقةَّأنَّالمنيجَّالسيميولوجي،َّأوَّفيـــــي
َّالعالماتَّالمغويةَّ َّأوَّالسيميوطيقي:َّ))ىوَّالمنيجَّالذيَّييتمَّبدراسةَّحياة الّسيميائـــــــي،

َّيركزَّعمىَّالعالقةَّبينَّالدالَّوالمدلول5َّوغيرَّالمغويةَّفيَّالنصَّدراسةَّمنتظمة(( َّإذ ،
لمنيجَّالبنيويَّفيَّشيءَّسوىَّفارقَّبسيطَّبينيماَّوىوَّأنوَّييـــــــــــــتمَّوىوَّالَّيختمفَّعنَّا

َّ.6باإلشاراتَّغـــــــيرَّالمغويةَّوعمىَّىذاَّاالساسَُّعّدتَّالّسيميائيةَّجزءًاَّمنَّالمسانيات
 جذور االتجاه الّسيميائي ونشأتو: المطمب االول

يةَّالقديمةَّ،َّفقدَّكانتَّأنَّاإلرىاصاتَّاألولىَّلعممَّالّسيمياءَّتعودَّإلىَّالحضارةَّاإلغريق
َّالسيميائيةَّ َّظيرت َّفقد ،َّ َّالقدم َّمنُذ َّاليونان َّخمفو َّالذي َّالموروث َّاشاراتَّداخل ىناك
َّأنَّالنشاطَّالسيميائيَّمرتبطَّبظيورَّ َّو َّالداخميَّغيرَّالمرئيَّ، لمكشفَّعنَّاالنسجام
َّأنَّاحسَّاإلنسانَّبانفصالوَّعنَّالطبيعةَّوَّالكائناتَّاألخرى،َّواستقامةَّ اإلنسان))فمنُذ

بدأَّيبمورَّأدواتَّتواصميةَّجديدةَّتتجاوزَّالصراخَّواليرولةَّبدأَّالسموكَّالسيميائيَّعوده،َّوَّ
،فقدَّركزتَّالسيمياءَّعمىَّاالعمالَّالفمسفيةَّعمىَّدراسةَّالعالمةَّ،َّوَّعميو7َّبالظيور((

فإنَّالسيمياءَّكانتَّحاضرةَّفيَّكتبَّاالقدمين،َّاذيمكنَّتقسيمياَّالىَّثالثَّمراحلَّىي:َّ
َّالرواق َّو َّارسطو َّو َّافالطون َّنشأتَّمرحمة َّفي َّواضحة َّجيود َّليم َّكانت يين،اذ

السيميائية،َّفقدَّكانتَّالمغةَّىيَّالمجالَّالذيَّتحدثَّعنوَّكلَّمنَّافالطونَّوَّارسطو،َّ
فميزَّكلَّمنيماَّبينَّداللةَّاالسماءَّوالطبيعةَّالتداولية،َّأيَّأنَّثمةَّىناكَّداللةَّتتكونَّمنَّ

لصورةَّالصوتيةَّالدالَّوالمدلول،َّوتجاوزاَّالتحميلَّالدالليَّلمعالمةَّمنَّحيثَّىيَّعالمةَّا
َّ.8ََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإلىَّمرحمةَّالتوظيفَّالتداوليَّبقصدَّالتواصل

أشارَّارسطوَّإلىَّأنَّالكمماتَّىيَّنفسياَّالعالماتَّالدالةَّعمىَّالمعاني،َّوَّأنَّالحروفَّ
َّارسطو،فقدَّ َّإليو َّتطرق َّما َّخالل َّومن َّالمعاني، َّتمك َّعمى َّتدل َّالتي َّتكتبَّىي التي

االسماءَّالمفردةَّىيَّعالماتَّلممعانيَّالتيَّفيَّالنفس،َّوعميوَّاستنتجَّ)إيكو(انَّالكمماتَّوَّ
َّإخضاعياَّ َّطريق َّعن َّالعبارة َّو َّالمفردة َّالمفظة َّعالماتية َّبين َّجمع َّارسطو فأن
َّوَّ َّالعبارة َّىي: َّعناصر َّبثالثة َّوارسطو َّبافالطون َّالرواقيون َّتأثر َّفقد لمتأويل.وعميو

َّالعال َّالرواقيون َّوعرف َّبالدقة، َّتمييزوا َّفقد َّالمرجع، َّو َّ))الكممةَّالمضمون َّبأنيا: مة
َّأرتبطتَّ َّألنيا َّالتعرفَّعمييا َّيمكن َّالصوتَّفقطَّوانما َّالتيَّالَّتحتويَّعمة المنطوقة
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َّالقمب(( َّأو َّفأن9َّبالعقل َّوعميو َّالقمب. َّو َّبالعقل َّالمنطوق َّالقول َّربطوا َّفقد َّوعميو ،
العالمةَّعنَّالرواقيينَّىيَّاالقوالَّوَّليستَّأحداثَّماديةَّبلَّتخضعَّلإلدراكَّلعقمي.َّأماَّ

الثانيةَّفيَّتاريخَّالسيميائياتَّالقديمةَّفييَّمحاوالتَّكلَّمنَّالقديسَّاوغسطينَّالمرحمةَّ
َّعمىَّتفسيرَّ َّاعتمد َّفقد َّمنَّافالطون، َّقريبة َّتبنىَّآراء َّاوغسطينَّفقد َّأما وجانَّلوك،
َّنظريتوَّ َّىي َّاوغسطين َّبيو َّأسيم َّما َّأىم َّأن َّجاسبر َّدايفيد َّيرى َّاذ النصَّالمقدس،

نَّثالثةَّأشياء:َّالدالَّوَّالمدلولَّوَّالشيءَّلالشاراتَّأوالسيميائيات،َّفقدَّميزَّاوغسطينَّبي
الذيَّيشيرَّإليوَّالمدلول،َّاذَّيرىَّأن:َّ)َّبواسطةَّالكمماتَّيستطيعَّنطقَّالعالمات،َّولكنَّ

َّغيرالمغوية( َّالعالمة َّالكمماتَّبطريقة َّأنَّيوضح َّالصعوبة َّفأنَّاوغسطين10َّمن ،وعميو
َّم َّيختفي َّذلك َّبعد َّثم َّالتواضعية. َّوالعالمات َّالطبيعية، َّالعالمات َّبين صطمحَّميز

السيميائيةَّمدةَّطويمةَّوالَّيظيرَّإالَّبعدَّدراسةَّقدمياَّجانَّلوكَّالذيَّأعمنَّأنَّالتجربةَّ
ىيَّالمصدرَّالوحيدَّلكلَّاالفكار،َّفمفيومَّالسيمياءَّعندهَّىو:َّ)العممَّالذيَّييتمَّبدراسةَّ
َّوَّاالخالقَّوَّ َّالفمسفة َّنظام َّعمىَّمعرفة َّالوسائطَّالتيَّيحصلَّعنَّطريقيا الطرقَّو

َّمعرفتيما( َّالمغةََّّ،وعميو11توصيل َّعمى َّتعتمد َّاتصال َّاداة َّىي َّلوك َّعند فالسيميائية
َّالرتباطياَّ َّالفالسفة َّأىتمام َّمن َّحيزا َّأخذت َّالعالمة َّأن َّسبق َّما َّخالل َّمن ويتضح

َّبنظريةَّالمعرفةَّ.َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 ند الغربيينمصطمح السيمياءع: المطمب الثاني

َّفيَّ َّالسيميائية َّظيرَّمصطمح َّفقد َّالفالسفة، َّإلييا َّالتيَّتوصل َّمنَّجيود َّالرغم عمى
َّوبيرسَّمؤسسَّالسيمياءَّ َّسوسيرَّصاحبَّالمسانياتَّالحديثة، َّيد َّعمي َّالعشرين القرن
الحديثةَّبوصفياَّعممًاَّيعتمدَّالمنطقَّوَّالفمسفة،َّفقدَّعرفَّىذاَّالعممَّفوضىَّمصطمحيةَّ

َّكبيرةَّجدًاَّ.
فصارَّماَّطرحاهَّمقاربةَّعمميةَّمحددةَّفيَّستيناتَّالقرنَّالعشرينَّفيَّفرنساَّحتىَّتأثيرَّ
َّالفرنسيةَّ َّالمدرستين َّباختالف َّالسيميائية َّمصطمح َّأختمف َّوقد َّجاكبسون، رومان
َّمصطمحَّ َّو ،َّ َّالسوسوري َّالتقميد َّالى َّتشير َّفالسيميولوجيا َّاالمر َّبادئ َّفي واالمريكية

َّ َّالبيرسي َّالتقميد َّالى َّيشير َّأقصر12َّالسيميائية َّبأن َّكتابو َّفي َّوىبة َّطالل َّذكر ،وقد
،َّوالجديربالذكر،َّأنَّالذيَّأسسَّااللسنية13َّتعريفَّلمسيميائيةَّىو:))دراسةَّاالشاراتَّ((
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َّاستخدمَّ َّمن َّأول َّجاكبسون َّيعتبر َّ،اذ َّجاكبسون َّو َّىيممسميف َّو َّسوسير البنيوية
َّ َّعام َّالبنيوية َّمنظومة1929َّمصطمح َّالمغة َّ)إن َّاالتجاه: َّىذا َّفي َّقال م.جاكوبسون

،َّفالبنيويةَّمنيج14َّيميائيةَّخالصةَّوالَّبدَّمـــــــــنَّدراسةَّاالشاراتَّالسيميائيةَّالتطبيقية(َّس
َّاىمَّ َّالمغة َّتعّد َّو َّاالجتماعية َّالظواىر َّمن َّكثير َّعمى َّااللسنية َّضمن َّيدخل تحميمي

َّالعالماتَّالبشرية.
سأوردَّفيَّذاََّّبالحديثَّعنَّاالتجاهَّالسيميائيَّعرفناَّأنو:َّعممَّيدرسَّالعالمةَّواالشـــــــــــارة،
َّ-المطمبَّأىمَّاالعالمَّالذينَّكانَّليمَّالفضلَّفيَّبروزَّىذاَّاالتجاهَّمنيم:َّ

فرديناندَّديَّسوسير:َّعاشَّسوسيرَّفيَّمرحمةَّموازيةَّلحياةَّ)بيرس(َّوعاشَّكلََّّ–1َّ
منيماَّفيَّقارةَّويعتبرَّكالىماَّمنَّأىمَّاعالمَّاالتجاهَّالسيميائي،َّفقدَّأشارَّسوسيرَّإلىَّ

َّفي َّتدرس َّأن َّالبد َّالتي َّسوسيرََّّالمغةو َّاأىتم َّفقد َّوعميو َّذاتيا. َّأجل َّومن ذاتيا
َّأنساقياَّ َّوداخل َّالعالمات َّداخل َّالداللة َّآليات َّعمى َّركزت َّالتي بالمسانيات

وَّعميوَّفقدَّأىتمَّسوسيرَّباالشاراتَّالمسانيةَّعمىَّأنَّتتكونَّىذهَّاالشارات15َّالسيميائية.
أوَّلسموَّأوَّسماعوََّّمنَّالـــــــــدالَّوالمدلول،َّفالدالَّىوَّالشكلَّالماديَّالذيَّيمكنَّرؤيتو

َّبـــينَّالدالَّوالمدلولَّىيَّعالقةَّداللة. َّفيقولَُّأمبرتو16ََّّفالعالقة والمدلولَّىوَّاالفيوم،
،َّأيَّأنَّالمدلولَّيشيرَّألى17َّإيكو:َّ))أنَّموقعوَّبينَّالصورةَّالذىنيةَّوالواقعَّالنفسي((

انَّارتباطًاَّاالشياءَّفيَّالوجود،َّوانَّالعالقةَّبيــــــــنَّالدالَّوالمدلولَّالَّتفترفانَّبلَّمرتبط
َّحميميًا،َّوقدَّاوضحَّسوسيرَّالعالقوَّمــــــــنَّخاللَّالمخططَّالسوسوري:

َّ
َّ
َّ

ََََََّّّّّّ
َّالفكرةََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

َّالدالََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمدلولَََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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َّسوَّ َّلدى َّالعالمة َّأن َّالى َّاالشارة َّالميم َّمن َّالمغويَّو َّاالنتماء َّتفارق َّال َّوبارت سير
المساني،وَّذلكَّالنياَّتركزَّعمىَّالبنيةَّالتركيبيةَّلمجممةَّوالمستوىَّالسطحي،َّوعميوَّفأنَّ

18َّالسيميائيةَّتقومَّعمىَّالعالقةَّبينَّالدالَّوالمدلول.َّ
َّبيـــــــرسََّّ–2َّ َّاراد َّفقد َّنقديًا، َّمنيجًا َّبصفتيا َّالسيميائية َّمؤسسي َّأىم َّمن َّىو بيرس:

َّحيثَّتعتبرَّأنتطبقَّنظري َّالتداولية، َّبالسيمياء َّارتبطَّأسمو َّفقد توَّعمىَّكلَّالعالمات.
التداوليةَّجزءَّمنَّالسيميائيةَّالتيَّتعالجَّالعالقةَّبينَّالعالماتَّوانَّالتداوليةَّلدىَّبيرسَّ

َّوبالتاليsemiosisَّتسمــــــــــىَّالسيموزيسَّ َّينوبَّعنَّشخصَّما َّىيَّشيء َّفالعالمة ،
19َّأيَّأنوَّىناكَّعمميةَّتأويلَّتنطمقَّمنَّالعالمَّالواقعي.َّتؤديَّعمــــيمةَّالتوالدَّوالتأويل،

نالحظَّأنَّبيرسَّقدَّأضافَّالىَّعالقةَّالدالَّوالمدلولَّالتيَّنادىَّبيياَّسوسيرَّبعدًاَّثالثًاَّ
َّالموجـــودة(َّ َّتأويلَّاالشارة، َّمنَّثالثةَّأجزاءَّىيَّ)الممّثل، َّتألفَّىذا َّوقد ىو)المرجع(،

.و20َّبيرسَّالىَّأنَّالمقصودَّمنَّاالشارةَّىوَّاالشارةَّالىَّشخصَّماَّموجودََّّحيثَّأشارة
نماَّ منَّثمَّفقدَّأىَّ)فمويدَّميريل(،َّ))أنَّالشكلَّالثالثيَّالَُّيعربَّعنَّثالثيةَّأصمية،َّوا 

،َّأيَّأنوَّالَّتوجدَّعالقةَّبينَّحاملَّاالشارةَّوالمرجع21َّمجردَّثنائيةَّتظيرَّثالثَّمرات((َّ
َّاليو.
َّ

َّتأويلَّاالشارةََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ََّّ
َّ

َّالُمَمّثلَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالَموجودَََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
َّ

َّالمثمثَّ َّىذا َّاستخدم َّفقد َّالمعنى(، َّ)سيرورة َّالثالثة َّالعناصر َّىذه َّبيرس َّسمى فقد
َّوارسطو َّافالطون َّمن َّكل َّبيرس َّقبل َّوريتشاردزََّّالسيميائي َّوبوثيوس والرواقيين

وموريس.َّوأنَّالفرقَّبينَّالنموذجَّالسوسوريَّوالبيرسيَّىوَّأنَّالثانيَّيتكونَّمنَّثالثةَّ
أقـــسام،َّفالمدلولَّعندَّسوسيرَّعقميةَّمجردة،َّوأماَّالموجودَّعندَّبيرسَّىيَّمفاىيمَّمجردةَّ

22َّوخيالية،َّوعميوَّفأنَّنموذجَّبيرسَّأثرَّشمواًلَّمنَّالنموذجَّالسوسوري.َّ
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فأنَّالعالمةَّلدىَّبيرسَّتتكونَّمنَّثالثةَّأنواعَّىيَّ))العالمةَّااليقونية،َّوالعالمةََّّوَّعميو
َّمتماثمةَّ َّوالمدلول َّالدال َّين َّالعالقة َّفييا َّتكون َّفااليقونية َّالرمزية، َّوالعالمة االشارية،
كالصورَّالفوتوغرافية،َّأماَّاالشاريةَّفالعالقةَّبينَّالدالَّوالمدلولَّسببيةَّكارتباطَّالدخانَّ

َّ.23لرمزيةَّفالعالقةَّىيَّاعتباطيةَّمعرفية((ََّّبالنار،َّواخيراًَّ
َّبـــــــــــيرسََّّ–3َّ َّمن َّكل َّالتيَّعاشيا َّلممرحمة َّمغايرة َّعاشَّغريماسَّمرحمة غريماس:

وسوسيرَّوأىتمَّباالشكالَّالداخميةَّلدالالتَّالنصوص،َّىوَّمؤسسَّالمدرسةَّالباريســــــــــيةَّ
َّالسيميائيات َّرائد َّويعتبر َّالسيمـــــــيائيةََّّالسيميائية َّدراسة َّأن َّغريماس َّواشار السردية،

َّالشكلَّ َّبين َّوازن َّحيث َّالعميق َّوالمستوى َّالسطحي َّالمستوى َّفي َّالتمعن تحتاج
والمضمون،َّأيَّانَّالدراسةَّالتحميميةَّالدقيقةَّلمنصَّتحتاجَّفيَّبادئَّاالمرَّالىَّدراسةَّ

َّوب َّوالتضاد َّاالختالف َّعمى َّيقوم َّغريماس َّعند َّفالمعنى َّالمستويين، َّيتمَّىذين التالي
فغريماسَّ.24تحديدهَّمنَّخاللَّمقابمتوَّمعَّضدهَّفيوَّانشأَّالمربعَّالسيميائيَّليذهَّاالفكار

َّ))َّىيَّعممَّجديدَّمستقلَّعنَّاالسالفَّالبعيدين،وَّىوَّمنَّ قدَّعرفَّالسيمياءَّبقولو:
عمومَّاالمياتَّذاتَّالجذورَّالضاربةَّفيَّالقدم،َّوَّىيَّمرتبطةَّبسوسيرَّوَّبيرسَّ،َّونشأَّ

،َّوعميوَّفقدَّأجمع25َّعتمادًاَّعمىَّأعممبَّجاكبسونَّوَّىيممسميفَّ((ىذاَّالعممَّفيَّفرنساَّا
َّالنقادَّالغربيينَّعمىَّتعريفَّعممَّالسيمياءَّبأنوَّالعممَّالذيَّيدرسَّالعالمات.

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
َّالتناقضََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
َّالتناقضََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
َّماَّتحتَّالتضادََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

َّ
َّ  

 التضاد
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حيثَّحاولَّغريماسَّمنَّخاللَّىذاَّالشكلَّانَّيربطَّالنصَّبباطنوَّأوَّبالبنيةَّالداللية،َّ
أيَّعندَّتحميلَّالنصَّالبدَّمنَّالنظرَّالىَّعمقوَّوليسَّسطحوَّفقط.َّحيثَّيساعدَّىذاَّ
َّأىمَّ َّمن َّأن َّالوحداتَّالمغوية، َّبين َّتقوم َّالعالقاتَّالتي َّتمثيل َّالسيميائيَّعمى المربع

َّمنَّ َّالتدرجيةَّالعالقاتَّالتيَّيمكنَّأنَّنستنتجيا َّالعالقة َّالسيميائيَّىي: خاللَّالمربع
َّ َّالتحتي. َّالتضاد َّوعالقة َّالتضاد، َّوعالقة َّالتناقض، َّعالقــة َّفقد26ََّّالشمولية، وعميو

تأثرتَّسيميائــــياتَّغريماسَّبأفكارَّسوسير،َّوترىَّالدكتورةَّآراءَّعابدَّ:أنَّغريماسَّىوَّ
َّ،.27ىيممسميفةاالشيرَّمــــــنَّناحيةَّقدرتوَّعمىَّتجاوزَّالتنظيرَّفيَّالسيميائي

جاكبسون:َّأنَّجاكبسونَّقدَّتبنىَّأفكارَّسوسيرَّفيَّثنائيتوَّوكانَّيدافعَّعنَّالـــــمغةََّّ–4َّ
َّيمكنَّ َّال َّثنائية َّىناك َّتكون َّأن َّالبد َّإذ َّوالمدلول، َّالدال َّاستعمل َّجاكبسون حيثَّأن
فكـــــياَّبينَّالصوتَّوالمعنى،َّوبعدَّأنَّأطمعَّعمىَّافكارَّبيرسَّفيَّالخمسيناتَّمنَّالقرنَّ

َّفيوَّالعشرينَّاص َّوعمىَّالرغمَّمنَّىذا الَّزالَّيرىَّأنََّّ–جاكبسونََّّ–بحَّمنَّمتبنييا
اشارَّالدكتورَّطالل28َّالمدلولَّيخصَّالمسانياتَّبينماَّالموجودَّيخصَّالفمسفةَّوالمنطق.َّ

وىبةَّفيَّكتابو:َّ))أنَّجاكبسونَّسعىَّالىَّدمجَّالطابعَّالخاصَّلمتأويلَّعندَّبيرسَّفيَّ
يَّافكارَّسوسيرَّأكثرَّمنَّبيرسَّ،َّفقدَّكانَّجاكبسونَّمنَّمتبن29النموذجَّالسوسوري((َّ

َّوَّ َّاالنسانية. َّلمعموم َّموحدة َّبصفتيا َّالىَّاعتمادىا َّدعا َّيميلَّالىَّااللسنيةَّفقد أيَّانو
َّعمــــــىَّ َّويأتيَّرده َّالمغوية َّلالشارة َّاالعتباطية َّالطبيعة َّفكرة َّجاكبسون َّراجع كذلكَّفقد

جعَّالخارجي،َّسوسيرَّبتبنيوَّفكرةَّالجمعَّبينَّثالثيةَّبيرسَّوثنائيةَّسوسيرَّفيوَّيعتبرَّالمرَّ
وَّيقولَّجاكبسون:َّ))أنَّاالرتباطَّبينَّالدالَّوالمدلولَّىوَّارتباطَّضروريَّولكنَّالــعالقةَّ
الضروريةَّبينَّاالثنينَّىوَّاالرتباطَّالذيَّيقومَّعمىَّتجاورَّأيَّعالقةَّخارجيةَّفيَّحـــينَّ

َّ.30أنَّاالرتباطَّالذيَّيقومَّعمىَّالعالقةَّالداخميةَّىوَّارتباطَّعرضيَّفقط((َّ
دَّروالنَّبارتَّالممثلَّاالىمَّلماَّيسمىَّبالسيمياءَّالداللية،َّفقدَّدعـــاَّروالنَّبارت:َّيعَّ–5َّ

بارتَّالىَّقمبَّاالقتراحَّالسوسوريَّحيثَّقال:َّ))يجبَّقمبَّاالقتراحَّالسوسوريَّفــــــــــأنَّ
َّمنَّعممَّالداللةَّالعامَّولكنَّالجزءَّىوَّعممَّالداللةَّبأعتبارهَّفرعًاَّ المسانياتَّليستَّجزءًا

َّ َّالمسانيات(( َّفق31مـــن ،َّ َّالسيميائيَّفيَّاالنساقَّالدالليةَّ، َّالتحميل َّ))أن َّراىَّبارت: د
،32َّسواءَّكانتَّلغويةَّأوَّغيرَّلغويةَّالَّتتمَّاالَّمنَّخاللَّترجمتياَّالىَّالنسقَّالمغوي((َّ



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 1818 

َّمنَّالمسانياتَّاالَّلتوسعَّبياَّالىَّابعدَّالحدود.ثمَّذكرتَّ فيوَّلمَّيــــــــجعلَّالسيمياءَّفرعًا
َّمحاض َّكتابيا َّفي َّقاســــم َّبتول َّقامَّالدكتورة َّبارت َّان َّاالدبي: َّالنقد َّفي رات

بمعالجةاالساطيرَّالثقافيةَّمنَّخـــــــــاللَّالثالثيةَّالمغويةَّوىيَّ)الدالَّوالمدلولَّواجتماعيماَّ
َّفقدَّكـــــــــانَّبارتَّيسميَّالعالمةَّىيَّالداللةَّفتحميموَّىوَّصورةَّعنَّ َّفيَّالعالمة(، معًا

33َّااليحاءَّوداللةَّالمعنىَّالحقيقي.َّتحميلَّسوسيرَّالمغوي،َّفقدَّحملَّبــــــــارتَّلفرقَّبينَّ
َّأنَّاعمنَّعنياََّّ–6َّ َّبعد َّوأنواعيا َّبالعالمة َّاىتم َّفقد َّالسيميائية َّمنَّاعالم َّىو إيكو:

َّوالفمسفيةَّ َّالرياضية َّالعموم َّجميع َّفي َّتدخل َّفالسيميائية َّمستقاًل، َّنقديًا َّمنيجًا بأنيـــــا
َّ َّالتأويمي َّالمعرفي َّبالبعد َّايكو َّاىتم َّفقد َّكذلك َّو َّتأويلَّوالنـــــــحوية َُّوِسَم َّوقد لمعالمة،

َّبأنوَّ))جزءَّمنَّالمضمونَّالمنقول،َّفيَّعالقتوَّمعَّاالجزاءَّاالخرىَّالمستمدةَّ العالمة
َّ َّلممضمون(( َّالكــــــــــــمية َّالتجزئة َّتتجاوز34َّمن َّعندما َّشيفرة َّالى َّتتحول َّفالعالمة ،

العالماتَّاالخرىَّداخلَّالنص،َّوقدَّتأثرَّإيكوَّبالمؤولَّوالعالقةَّبينَّالمحتوىَّوالتعبيرَّ
35َّفيَّنظرياتَّبيرس،َّويرىَّأنَّالنصَّالجماليَّيتمييزَّبالغموضَّلذاَّيرتكزَّعمىَّذاتو.َّ

،أيَّماَّينوب36َّةَّ((يرىَّأمبرتوَّإيكو:َّ))أنَّالسيميائيةَُّتعنىَّبكلَّماَّيمكنَّاعتبارهَّإشارَّ
َّأنَّالقوانينَّ َّاذ ،َّ َّأيَّاالشارة َّالمصطمحَّبالسيميولوجيا َّفقدَّسميَّىذا عنَّشيءَّآخر،
التيَّتطبقَّفيَّالسيميولوجياَّىيَّنفسياَّالقوانينَّالتيَّتطبقَّفيَّااللسنيةَّالتيَّتعتبرَّجزًءَّ

َّ.37منَّالسيميولوجيا
مارسةَّاجتماعيةَّأماَّجولياَّكريستيفاَّترىَّأن:َّ)السيميائيةَّىيَّالقيدَّالذيَّيؤثرَّفيَّأيَّم

َّ،فالمغةَّالمنطوقةَّأقوىَّمنظوماتَّالتواصلَّاالجتماعيَّ.38تحملَّداللةَّ((
وَّذكرَّالدكتورَّطاللَّوىبةَّفيَّكتابوَّأسسَّالسيميائيةَّأنَّالعالمَّبنفينيستَّقال:َّ))أنَّ
المغةَّمنظومةَّتفسيريةَّتستطيعَّأنَّتؤديَّالمعانيَّالتيَّتؤديياَّجميعَّالمنظوماتَّاالخرىَّ

َّوغ َّلسانية َّلسانية((ســــواءكانت َّعمى39َّير َّأجمعوا َّالغربيين َّالعمماء َّأن َّيمكن َّوعميو ،
َّتعريفَّالسيمياءَّبانياَّ:َّعممَّيدرسَّالعالماتَّوَّاإلشاراتَّ.َّ
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َّالسيميائية(( َّأو َّالسيمياء َّأو َّ))الّسيمية َّالعربَّمصطمح َّالعمم40َّاستخدم َّبأنو َّوعرفوه ،
أخرىَّعندَّالعربَّمنياَّ)الدليل،َّاالشارة،َّالعالمة،َّالّســــــــمةَّالعامَّلمعالمات،َّولوَّأسماءَّ

َّ.41والرمز(.َّوتميزَّىذاَّاالتجاهَّبالشموليةَّوىوَّمنَّأوسعَّاالتجاىاتَّفيَّالفكرَّالمعاصر
ىـَّ(،َّفــــي255ََّّكانَّاالتجاهَّالسيميائيَّحاضرًاَّفيَّكتبَّالعمماءَّفقدَّذكرَّالجاحظَّ)تَّ

َّالناسَّصفةَّ َّأنَّحاجة َّطالما َّالمعرفة َّنقل َّىيَّأداة َّالمغة َّ))أن َّالبيانَّوالتبيين: كتابو
َّالعونَّلوَّ َّشريكانَّونعم َّوالمفظَّفيما َّحديثوَّعنَّاالشارة َّفيَّ َّوأما َّفيَّطبائعيم الزمة

صورةَّمعروفةَّفيَّطبقاتياَّودالالتيا((0َّشارةَّعندهَّ|ججكحمنتاونعـمَّالترجمانَّعنو.َّفاال
َّ.فقدَّفضلَّالجاحظَّالمغةَّكعالمةَّبشريةَّعمىَّباقيَّالعالماتَّاالخرى.42َّ

ىـَّ(ََّّفقدَّتحدثَّعنَّمفيومَّالداللة،َّفيوَّيتعاملَّمعَّحروف340َّأماَّأبنَّاالعرابي)َّتَّ
َّىما َّجانبان َّليا َّعنده َّالداللة َّفإن َّالموجودات، َّمع َّيتعامل َّكما َّااللييةَّالمغة َّالداللة :

َّاالحمرَّ َّفيصل َّوذكر َّوالمدلول. َّالدال َّعمى َّتعتمد َّوكالىما َّالبشــــرية َّوالداللة القديمة،
َّبــــــينَّالدالَّوالمدلولَّفإنَّالرازيَّفيَّحديثوَّعنَّالحكمةَّوضعَّااللفاظَّ الرازيَّوعالقتو

َّوَّ َّفيَّضميره، َّما َّليعرفَّغيره َّالىَّاحتياجَّاالنسان َّراجــــــع َّأنَّىذا بينَّلممعانيَّوقال
َّوالعناء َّالجيد َّتتطمب َّال َّإلنيا َّالسيميائية َّاالنســـــاق َّأسيل َّىي َّااللفاظ َّأن .43َّالرازي

َّوعميوَّفممسيمياءَّجذورَّصالحةَّالتكوينَّعـــــندَّالعربَّالقدماء.
ىـَّ(،يحددَّلناَّأىمَّالعناصرَّالتيَّتساىمَّفيَّتشكيلَّالعمميةَّالداللية427َّفأبنَّسينا)َّتَّ

قصدَّبوَّكيفيةَّتمزيجَّالقوىَّالتيَّفيَّجواىرالعالمَّوَّقدَّعرفَّالسيمياءَّبأنيا:َّ))َّعممَّي
))َّ َّغريب َّفعل َّعنيا َّيصدر َّقوة َّعنيا َّليحدث َّبالحركات44َّاالرضي َّمتعمقة َّانيا ،أي

َّالعجيبةَّالتيَّيقومَّبياَّاالنسانَّفالدليلَّالمغويَّعندهَّيتكونَّمنَّمسموعَّوَّمعنىَّ.َّ
لمغويةَّفإنَّىـَّ(َّفقدَّتحدثَّعنَّاعتباطيةَّالعالمةَّا471َّأماَّعبدَّالقاىرَّالجرجانيَّ)َّتَّ

االلفاظَّعندهَّمجــــردَّعالماتَّدالةَّعمىَّالمعانيَّوأنَّىذهَّالمعانيَّتغييرَّالداللةَّوأنَّىذهَّ
الداللةَّالَّتأتيَّمـــــــــنَّالجانبَّالشكميَّفقطَّبلَّمنَّالسياقَّايضًا،َّوأشارَّالجرجانيَّالىَّ

اتَّأنَّأىمَّماَّيميزَّالعالمةَّدخولياَّفيَّعالقاتَّتركيبيةَّوتحولياَّالداللي،وَّاىمَّاالشارَّ
َّ.45التيَّوردتَّعندهَّالمفظَّوالمعنىَّونظريةَّالنظمَّوَّىيَّعرفتَّباسمَّالداللة
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وأماَّالداللةَّعنَّابوَّحامدَّالغزاليَّكماَّذكرهَّفيصلَّاالحمرَّفيَّكتابوَّمعجمَّالسيميائيات:َّ
))أنَّلالشياءَّوجودَّفيَّاالعيان،َّووجودًاَّفيَّالمسانَّووجودًاَّفيَّاالذىان،َّففيَّاالعيانَّ

َّالحقيقي، َّاالصمي َّالوجود َّالصوريَّىو َّالعممي َّالوجود َّىو َّاالذىان َّفي َّالوجود وأما
َّالدليمي(( َّالمفظي َّالوجود َّىو َّالمسان َّفي َّعند46َّوالوجود َّالداللة َّمكونات َّىي َّىذه ،و

َّالغزاليَّ.
ومنَّالجيودَّالعربيةَّالحديثةَّالتيَّاكتشفتَّالسيميائيةَّعبدَّالـــــممكَّمرتاضَّوكذلكَّرشيدَّ

َّقاسمَّبنَّمالكَّفيؤالءَّيستخدمونَّمصطمحَّالسيميائية،َّأ َّنصرَّحامــدَّأبوَّزيدَّوسيزا ما
َّأنَّ َّنالحظ َّالتعريفات َّجمــــــــــيع َّمن َّرأيناه َّومّما َّالسيميوطيقيا، َّمصطمح َّاستخدما فقد

.،َّفقدَّظيرت47َّخالصةَّماَّتوصمناَّإليوَّأنَّالسيميائيةَّىيَّعممَّالعالمــــــــــــــــاتَّواالشارات
فةَّوَّكذلكَّمنَّخاللَّالبعثاتَّالسيميولوجياَّفيَّالوطنَّالعربيَّعنَّطريقَّالترجمةَّوَّالثقا

العممية،َّوَّارتبطَّمفيومَّالسيمياءَّعندَّالنقادَّالعربَّالمحدثيينَّبالمفيومَّالغربيَّالذيَّيرىَّ
َّذكرَّفيصلَّاالحمرَّبانَّ َّفقد َّالعالمة. َّاالشاراتَّوَّالرموزَّو َّعمم انَّالسيميائيةَّىي:

تميَّمعجبَّالزىرانيَّأكدَّعمىَّوجودَّأكثرَّمنَّثمانيةَّأصواتَّدالةَّوَّأنَّالسيميائيةَّتن
أماَّعبدَّالممكَّمرتاض،َّفقدَّاستحسنَّمصطمحَّالسيمياءَّألنوَّآتَّمنَّمادة48َّالىَّالبنيوية

َّىوَّ َّو َّبو َّخاصًا َّمصطمحًا َّلنفسو َّاقترح َّوكذلك َّالعالمة، َّتعني َّالتي )َّ َّم َّو َّس (
أماَّصالحَّفضلَّيعرفَّالسيميائيةَّبقولو:َّ))49َّالسيميائيةَّوَّىوَّيراهَّمرتبطَّبالعالمةَّ.
َّالرَّ َّاألنظمة َّيدرس َّالذي َّالعمم َّىذهَّىي َّكيفية َّو َّالدالة َّاإلشارات َّكل َّفي مزية

،أيَّانَّتكونَّاالشاراتَّذاتَّداللة.أماَّنصرَّحامدَّابوَّزيدَّوَّسيزاَّقاسمَّفقد50َّالداللة((
َّالمّسديَّاالكثرَّ َّالسالم َّالعالماتَّلعبد َّوَّتسميةَّعمم ،َّ َّمصطمحَّالسيميوطيقا استخدما

َّالغربي َّالمفيوم َّعمة َّظمتَّع51داللة َّالسيميائية َّأن َّسبق، َّمما َّونستنتج َّاالغريقَّ، ند
والعربَّالقدامىَّوالمحدثيينَّواالوربيينَّمختمطةَّالمفاىيمَّغيرَّمحددةَّالحقولَّحتىَّجاءَّ

َّسوسيرَّوَّبيرسَّ.
 االتجاىات الّسيميائية: المطمب الرابع

برزتَّعددَّمنَّاالتجاىاتَّالّسيميائيةَّلدراسةَّالعالمةَّسواءَّكانتَّىذهَّالعالمةَّلغويةَّاوَّ
َّ،َّفقدَّقسمتَّىذهَّاالتجاىاتَّالىَّأربعةَّاتجاىاتَّمتميزةَّمنيا:َّغيرلغوية
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الّسيمياءَّالتواصمية:َّىيَّاتجاىيَّقويَّفرضَّنفسوَّعمىَّأصحابَّالمدرسةَّالفرنسيةََّّ–1َّ
َّورأىَّسوســــــــيرَّأنَّ َّمنَّالمسانياتَّأيَّمنَّافكارَّسوسيرَّحولَّالمغة، واستمدتَّافكاره

النَّالمسانياتَّقدَّازاحةَّفكرةَّالسيمـــــــيائية،َّىذهَّالسيميائيةَّالبدَّانَّتطبقَّالتجربةَّالمسانيةَّ
َّ َّالعالماتَّالسيميائية. َّلجميع َّنموذجًا َّالمسانية َّالعالمة َّيعد َّسوسير َّجعل َّقد52َّمما و

تجسدتَّىذهَّالسيميائيةَّفيَّاعمالَّكلَّمنَّمونان،َّوبويسنس،َّوأوســــــــــــتين،َّوَّمارتينيو،َّ
لىَّأنَّوظيفةَّالمــسانَّىيَّالتواصلَّوانَّالرائدَّىذهَّالسيمياءَّىوَّ)بويسنس(،َّحيثَّأشارةَّا

وعميوَّيعتبرَّالتواصلَّىوَّاليدفَّالمقصودَّمنَّىذهَّالسيميائيةَّوانَّالسيمياءَّتركزَّعمىَّ
53َّالقصديةَّالتواصمية.َّ

السيميائيةَّالداللية:َّجاءتَّالسيميائيةَّالدالليةَّكردَّفعلَّعمىَّالسيمياءَّالتواصمية،ََّّ–2َّ
َّانت َّالذي َّاالتجاه، َّىذا َّرائد َّبارت َّروالن َّبأنَّويعتبر َّواكد َّالسوسورية َّاالفكار قد

َّالمسانيات.َّ َّمن َّفرعًا َّالسيميائيةىي َّان َّبل َّالداللة َّعمم َّمن َّفرعًا َّليست المـــــــسانيات
حيثَّأكدَّبارتَّعمىَّوجودَّأنساقَّدالليةَّغيرَّلغوية،َّوأنَّالمغةَّىيَّالوسيمةَّالوحيدة54َّ

المغة.ََّّالتيَّتجعلَّىذهَّاالنساقَّغيرالمفظيةَّدالة،َّفالَّيوجدَّمعنىَّاليَّمسميَّمنَّغير
َّوىيَّ َّالبنيوية َّااللسنية َّمن َّاستقاىا َّالتي َّالداللية َّالسيمياء َّعناصر َّالى َّبارت واشار

55َّ)المغةَّوالكالم،َّالدالَّوالمدلول،َّوالمركبَّوالنظام،َّوالتقريرَّوااليحاء(.َّ
َّوىــــــيََّّ–3َّ َّوالداللية، َّالتواصمية َّالتيَّجمعتَّبين َّالسيمياء َّوىي َّالثقافية: السيميائية

طبيقيَّحيثَّمثمياَّالشكالنيونَّالروس،َّومنَّأىمَّاعالمــــــــــياَّالبارزينَّترتبطَّبالجانبَّالت
َّيمثمونَّ َّالجـــــــــماعة َّىؤالء َّوأن َّوغيرىم( َّواوسبينسكي..... َّوتودوروف، َّلوتمان، )يورى

َّ َّتارتو. َّالسيميوطيقيا56ََّّمدرسة َّبينَّثالثَّمصطمحاتَّوىي: َّالمدرسة َّميزتَّىذه فقد
اجلَّالتواصل،َّوالــــــــــــــسيميوطيقياَّالمعرفيةَّالتيََّّالخاصةَّالتيَّتعنىَّبدراسةَّالعالمةَّمن

َّالعامةَّالتيَّتعـــــــــــنىَّبالتنسيقَّبينَّ َّالسيميوطيقيا تعنىَّبدراسةَّاالنظمةَّالسيميائية،َّوأما
َّخاصةَّ َّعـــــــــناية َّواوالىا َّبالثقافة َّالثقافية َّالسيمياء َّأىتمت َّوالمعارف. َّالعموم جميع

َّالعموم َّلكل َّشاممة َّالىََّّباعتبارىا َّينــــظرون َّال َّاالتجاه َّىذا َّاصحاب َّوان والمعارف،
َّالدينَّ َّمجال َّفي َّتدخل َّالتي َّالعالمات َّمن َّمجموعة َّالى َّوانما َّالواحدة العالمة

َّبينيما. َّالعالقاتَّالقائمة َّالكشفَّعن َّومحاولة َّعبد57َّواالقتـــــصاد َّالدكتور َّاشار َّقد و
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االدبَّالىَّأىمَّاالستنتاجاتَّالتيََّّالواحدَّالمرابطَّفيَّكتابوَّالسيمياءَّالعامةَّوسيــــــــــمياء
َّتوصمتَّاليياَّمدرسةَّتارتو:َّ

َّأنَّالثقافةَّمجموعةَّمنَّالنصوصَّترتبطَّفيماَّبينياَّبوظائفَّمعينة.َّ–1َّ
َّأنَّالثقافةَّالَّتتضمنَّنظامَّواحدَّوانماَّمجموعةَّمنَّاالنظمةَّمتماثمة.ََّّ–2َّ
58ََّّأنَّكلَّثقافةَّديناميةَّتعرفَّنوعَّمنَّالتفاعلَّبينَّاالنظمةَّالسيميائية.َّ–3َّ
َّالتيَّأىتمتَّبالمدلولية،ََّّ–4َّ َّكرستيفا َّاالتجاهَّجوليا السيمياءَّالتحميمية:َّأنَّممثلَّىذا

وعمىَّىذاَّاالساس،َّجعمت59َّفالسيمياءَّالتحميميةَّتدرسَّجميعَّمواضيعَّالفكرَّوالمجتمع.َّ
َّناحيةَّ َّمن َّبالمغة َّالنــــــــصَّمرتبط َّىذا َّبالنصَّوان َّمرتبطة َّاالدبية َّالسيميائية كرستيفا

َّن َّمن َّالخصوصَّواناَّوبالواقع َّوجو َّعمى َّتخصَّالنصَّاالدبي َّلم َّفيي َّاخرى، احية
أما60َّقصدتَّكلَّممارسةَّدالةَّفيَّالمجتمعَّحيثَّاتصفتَّىذهَّالسيميائيــــــــــــــةَّبالشمولية.َّ

غريماسَّفقدَّعرفَّالسيمياءَّبقولو:َّ))َّىيَّعممَّجديدَّمستقلَّعنَّاالسالفَّالبعيدين،وَّ
لقدم،َّوَّىيَّمرتبطةَّبسوسيرَّوَّبيرسَّىوَّمنَّعمومَّاالمياتَّذاتَّالجذورَّالضاربةَّفيَّا

،َّوعميوَّفقد61َّ،َّونشأَّىذاَّالعممَّفيَّفرنساَّاعتمادًاَّعمىَّأعملَّجاكبسونَّوَّىيممسميفَّ((
َّأجمعَّالنقادَّالغربيينَّعمىَّتعريفَّعممَّالسيمياءَّبأنوَّالعممَّالذيَّيدرسَّالعالمات.

َّ
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 التحميل السيميائي: المطمب الخامس
يقصدَّبالتحميلَّالسيميائيَّلمنصَّاالدبيَّىوَّالدراسةَّالسيميائيةَّلجميعَّجوانبَّىذاَّالنصَّ
َّالغامــــــضةَّ َّالشفيرات َّفك َّوكذلك َّفيو َّالموجودة َّوااليحاءات َّاالشارات َّعن َّالكشف و
َّكالَّ َّاخر َّشخصَّالى َّالنصَّيختمفَّمن َّتحميل َّفأن َّوعميو َّبالواقع، َّربطيا ومحاولة

َّحسبَّالعواملَّوالظروفَّالمحيطةَّبو.
منَّخاللَّاطالعناَّعمىَّالمصطمحاتَّالسيميائيةَّوعرفناَّبانَّالسيميائية:َّىيَّعممَّدراسةَّ
َّالعممَّالَّييتمَّبالبحثَّعنَّالمعنىَّالحقيقيَّلمنصَّوالَّابتكارَّمعانيَّ العالمات،َّأنَّىذا
جديدةَّولكنَّماَّييموَّىوَّكيفَّعبرَّالنصَّعنَّالذيَّيقولو،َّليذاَّفييَّتيتمَّبالمستوىَّ

َّفال َّالباطني، َّوالمستوى َّاالنشائيةَّالسطحي َّالمقومات َّبدراسة َّيعنى َّالسطحي مستوى
َّالقيمةَّ َّانتقال َّونظام َّالمعاني َّبدراسة َّيعنى َّفيو َّالباطني َّالمستوى َّأما واالستداللية،

َّ.62المعنويةَّالىَّأخرى
َّالنصوصَّاالدبيةَّ َّفجميع َّاالخر َّنصَّدون َّعمى َّتقتصر َّال َّالسيميائية َّفأن َّعميو و
تخضعَّلمتحميلَّالسيميائيَّومعرفةَّمدىَّتأثيرَّالنصَّبالمتمقي،َّمنَّأىمَّخطواتَّالتحميلَّ

َّالسيميائيَّلمنصَّاالدبي:َّ
العنوان:َّقدَّيكونَّالعنوانَّقصيرَّمكثفَّوقدَّيكطونَّطويلَّلوَّدالالتَّوايحاءاتََّّ–1َّ

يةَّفسيميائيةَّالعنوانَّتدرسَّمنَّخاللَّثالثةَّعناصرَّىي:َّ)بؤرةَّالعنوانَّذاتَّابعادَّدالل
أيَّاستنطاقَّالنصوصَّالشيرية،َّوالفاتحةَّالنصيةَّوىيَّتختصَّبالبيتَّاالولَّلمقصيدة،َّ

63َّوالخاتمةَّالنصيةَّأيَّخاتمةَّالنصَّالشعري(.َّ
المستوىَّالصوتي:َّأيَّدراسةَّالوحداتَّالصوتيةَّفيَّالنظامَّالمغويَّومعرفةَّمعانيَّ–2َّ
َّفرداتَّالوارةَّفيَّالنصَّمنَّخاللَّالرجوعَّالىَّالمعاجمَّالمغوية.َّالم
المستوىَّالتركيبيَّوالصرفي:َّأيَّدراسةَّالنصَّالشعريَّدراسةَّنحويةَّوصرفيةَّمنَّ–3َّ

َّواالشتقاقاتَّ َّاالفعال َّصياغات َّمعرفة َّوكذلك َّوالفعمية َّاالسمية َّالجمل َّمعرفة خالل
َّالموجودةَّداخلَّالنصَّالشعري.َّ

اسةَّالحقولَّالدالليةَّالتيَّتنتميَّاليياَّالمفرداتَّالواردةَّفيَّالمستوىَّالداللي:َّأيَّدرََّّ-4
َّالنصَّالشعري.َّ
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المستوىَّالموسيقي:َّأيَّدراسةَّالموسيقىَّالداخميةَّوالخارجيةَّفيَّالنص،َّومعرفةََّّ–5َّ
64َّاالوزانَّوالقوافيَّداخلَّالنص.َّ

 لمشاعر حسن عبد راضي قصيدة عين الدم أنموذجاً : المطمب السادس
 حياتو: 

َّ َّسنة َّولد َّأيضًا، َّالنقد َّويكتبَّفي َّراضيَّشاعرَّوصحفي، َّفي1966ََّّحسنَّعبد م،
َّسنةَّ َّالمستنصرية َّالجامعة َّفي َّالعباسي(، َّاالدب َّ)في َّالدكتوراه َّعمى َّحصل َّ بغداد

َّ–2003َّمَّ،َّكانَّعضوًاَّفيَّاليــــــيأةَّالتحضيريةَّالتحادَّاالدباءَّالعراقيينَّلعام2011ََّّ
َّالعر2004َّ َّاالدباء َّاتحاد َّكذلكَّكانَّعضو ،َّ َّحصلَّعمىَّشيادات1996َّبَّسنة م.

كذلكَّ(َّواتحادَّالصحفيينَّاالوربيين.DWَّتدريبيةَّمنَّاليونسكوَّواكاديميةَّالدويتشةَّفيموَّ)
َّســــــنة َّالمستنصرية َّجامعة َّفي َّاستاذًا َّلمادة2003ََّّ-002َّ2كان َّاستاذًا َّوكان م،

َّسنةَّ َّالفارابيَّلمدراساتَّالعميا َّأما2015ََّّ-2014الصحافةَّاالستقصائيةَّفيَّمعيد م،
َّاالنَّفيوَّ)حسنَّعبدَّراضي(َّمديرًاَّلمجمةَّالشــــــــبكةَّالعراقية.َّ

َّل َّالشراع،َّاشتغلَّالشاعرَّفيَّالصحافةَّحيثَّكانَّمحررًا عددَّمنَّالجرائدَّمنيا:َّجريدة
جريدةَّالدستور،َّجريدةَّاالديب،َّجريدةَّالصباح.....َّوغيرىا.شاركَّالشاعرَّفيَّعددَّمنَّ
َّالمؤتمراتَّالثقافيةَّواالعالميةَّفيَّبغدادَّوعمانَّودمشقَّوبيروتَّوالجزائر.....َّوغيرىا.َّ

َّحصلَّعمىَّعددَّمنَّالجوائزأثناءَّمسيرتوَّالفنيةَّمنيا:َّ
َّم.2003ََّّتراثَّاالماراتيةَّفيَّالشعرَّسنةَّجائزةَّمجمةَّالَّ-
َّم.2008ََّّجائزةَّالدولةَّلالبداعَّفيَّالشعرَّعنَّديوانَّ)حمامةَّعسقالن(ََّّ-
َّم.2008ََّّالجائزةَّاالولىَّفيَّشعرَّاالطفالَّ)دورةَّباقرَّسماكة(ََّّ-
َّم.2010ََّّجائزةَّالدولةَّلالبداعَّفيَّالشعرَّعنَّديوانَّ)عينَّالدم(ََّّ-

َّم.2012ََّّالجائزةَّاالولىَّفيَّشعرَّاالطفالَّ
َّوَّلوَّعدةَّدواوينَّفيَّالشعرَّمنيا:َّ

َّم.1987َّالطاعونََّّ-
َّم.2001ََّّحمامةَّعسقالنََّّ-
َّم.2009ََّّعينَّالدمََّّ-
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َّم.2009ََّّطقوسَّموتَّاالشياءََّّ-
َّأماَّمؤلفاتوَّالنقديةَّىي:َّ

َّم.2013ََّّالزمنَّفيَّشعرَّالسيابََّّ-
َّم.2013ََّّالمفارقةَّفيَّشعرَّالمعريََّّ-

واقعَّالعراقَّوماَّحصلَّفيوَّمنَّالحروبََّّقدَّعبرَّالشاعرَّفيَّقصيدتوَّ)عينَّالدم(،َّعن
َّفقدَّكانتَّمراحلَّدمويةَّادتَّالىَّالخرابَّ َّفيَّذلكَّالوقت، والحصارَّالذيَّكانَّسائدًا

65َّوسفكَّالدماءَّآنذاك.
َّعينَّالدم

َّعمىَّثياِبَّطفٍلَّأعمىَّ
َّماَتَّفيَّذاِتَّحرب

َّحينَّأبَصَرَّالخراُبَّالضاِحك
َّفيََّجَرِسَّالمدرسة

َّفيَِّطقوِسََّرفِعَّالعمم
َّمِم.....فيَّخوذِةَّالمع

َّعثرواَّعمىَّعيِنَّالدم
َّ*َّ*َّ*َّ

َّكانتَّالحرب
َّتكِشُفَّعنَّساٍقَُّمشِعَرة

َّعنََّثدٍيََّيِدُرََّنفطًاَّ
َّعنََّىواٍءَّكسيٍحَّ

َّالنحاس َّعنََّصباياََّيحِرثن 
َّعنَّصوِتَّارتطامَّاألجساد

َّعنَّمئذنٍةَّتفحَّّ
َّكانتَّالحرُبَّتكِشُفَّعنَّعيِنَّالدمَّ

*َّ*َّ*َّ
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َّفيَّأزقِةَّالظالم
َّفيَّحشرجِةَّمذياٍعَّأبكمَّ

َّفيَِّلياِثَّكالٍبَّتفترُسَّالميل
َّعمىَّدكِةَّالبائِعَّالذيَّقتموهَّأمسَّ

َّعندَّباِبَّالمقبرةَِّ
َّعمىَّدرجاِتَّالجامِعَّذيَّالقبِةَّالنافرة

َّتسيُلَّالمسافة
َّييطُلَّالوجعَّ

َّمنَّأغصاِنَّالسحِبَّالثكمى
َّتسيُرَّامرأٌةَّعرجاءَُّ

َّكانتَّقدََّوِطئتَّعيَنَّالدمَّ
َّ*َّ*َّ*َّ

َّالتّيُوَّالذيََّلبسناه
َّأكمتَّتمَرناَّالّصحراُءَّالتي

َّالرُّقُمَّالتيَّحروفياَّجرادٌَّ
َّاالسماُءَّالتيَّتتألأُلَّفيََّسواِدىا

َّاالرُضَّالمغمفُةَّبالممح
َّىذيَّالسبائك َّكلُّ

66ََّتموُجَّفي...َّعيِنَّالّدمَّ
َّ

 التحميل
 سيميائية العنوان:  – 1

َّالعصرَّ َّفي َّأما َّالعنوان، َّمن َّخالية َّكانت َّالجاىمي َّالعصر َّفي َّالقديمة َّالقصائد أن
َّويعتبرَّالعنوانَّ َّلوَّأىميتوَّوداللتو، َّعنوانَّخاصَّبييا الحديثَّفقدَّأصبحَّلكلَّقصيدة
َّالمفتاحَّلكلَّ إحدىَّالعتباتَّاألولىَّلمتنَّالقصيدةَّويؤثرَّفيَّدالالتَّالنصَّوىوَّأيضًا
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صيدةَّالَّيمكنَّأنَّيكونَّاعتباطيًاَّفيوَّالوسيطَّبينَّنص.َّوَّعميوَّفأنَّإختيارَّالعنوانَّلمق
المرسلَّوالمرسلَّإليو،َّلمعنوانَّوظائفَّكثيرةَّيساعدَّتحديدىاَّعمىَّفيمَّالنصَّوتفسيره،َّ
فيوَّرسالةَّيتبادلياَّالمرسلَّمعَّالمرسلَّإليوَّلغويًاَّفيفككياَّالمتمقيَّويؤولياَّبمغتوَّالخاصةَّ

َّلمعنوان.67 َّأصبح َّفقد َّالمعاصرة َّلمدراسات َّبالنسبة َّإليوََّّأما َّالنظر َّحيث َّمن أىمية
باعتبارهَّمجموعَّمنَّالدوالَّمنَّناحيةَّالتراكيبَّوَّالداللةَّوَّاالفعال،َّألنوَّاحدىَّعتباتَّ

وَّأنَّالعنوانَّأىمَّعالمةَّسيميائيةَّالنصَّاالولى،َّفالعنوانَّىوَّالذيَّيحددَّىويةَّالقصيدةَّ
نَّىوَّفالعنوا،َّمدخاًلَّلمضمونياوَّفأنَّالعنوانَّىوَّمفتاحَّالقصيدةَّ،َّفيَّأيَّنصَّأبداعي

اذاَّكانَّاالمرَّ.َّوَّيكونَّالخبرَّىوَّمضمونَّالقصيدةالذيَّيحتاجَّإلىَّخبروََّّبتدأبمثابةَّالم
القصيدةَّيوصمياَّمنَّخاللَّالعنوانَّفيَّىذهََّّفأنَّالرسالةَّالتيَّيريدَّالشاعرَّأن،َّكذلك

نَّالمتعارفَّعميوَّأنَّلمعينَّالعديدَّمـــــــــنَّالدالالتَّـــــم(،َّوَّعينَّالدم)ىيَّوََّّتبدوَّواضحة
ىيَّالتيَّيبصرَّوََّّالعينَّالبصيرة،َّوَّياءَّمنَّخاللياـــالباصرةَّالتيَّنرىَّاالشالعينََّّ:منيا

َّالشاعر َّالمواقوََّّبيا َّفييا َّالحوادثَّالتوََّّفـــــــــيصور َّالـــــعادي َّاالنسان َّيستطيع أنَّيَّال
َّيصورىا َّمنَّا، َّبداًل َّالدم َّاختارَّالشاعرَّجممةََّّ.لحياةفييَّالعينَّالتيَّيتفجرَّمنيا فقد

المضافَّاليوَّداللةَّعمىَّالتشاكلَّبينَّالعينَّوَّالدمَّلوجودَّالمضافَّوَّاسميةَّمكونةَّمنَّ
عادًةَّماَّتكونَّىناكَّمعَّبينيماَّىوَّالدمع،َّوَّمنَّالمعمومَّأنوَّليستَّىناكَّعينَّلمدمَّفجا

كانَّيعانيوَّالشاعرَّمنَّالخرابَّالذيََّّعينَّماءَّتجري،َّفقدتَّجاءَّالدمَّداللةَّعمىَّما
َّ َّفيَّبمده، أنَّ)َّعينَّالدمَّ(َّوصمتَّإلىَّمرحمةَّوعميوَّكانَّيعيشوَّوَّالذيَّكانَّسائدًا

الشعريةَّفييَّذاتَّحسَّمأساويَّقاتلَّومميتَّوأنَّالّدمَّمرتبطَّلونوَّبالوجعَّوَّالقتالَّفيوَّ
َّوكذلكَّعمقَّيعطيَّلمعينَّتمكَّالعينَّالتيَّأب َّالشاعر، َّىوَّدمويَّعاشو صرتَّكلَّما

تشيرَّعينَّالدمَّالىَّمعنىَّاالبصارَّوَّالييجانَّالذيَّيسيرَّفيَّأرجاءَّالنصَّتمكَّالعينَّ
فقدَّافتتحَّالشاعرَّقصيدتوَّبقولوَّ)عمىَّثيابَّطفلَّاعمى(َّوىيَّداللةَّترأسةَّلمجسد،َّالم

ردتَّلفظةَّ،َّأماَّمضمونَّالقصيدةَّفيوَّيرتبطَّبالعنوانَّاذَّوَّعمىَّالخرابَّالذيَّحصلَّ
التيَّذىبَّفيياَّالعديدَّمنَّفقدَّدلتَّعمىَّالحربَّ،َّأربعَّمراتَّعينَّالدمَّفيَّمتنَّالقصيدة

فقدَّجاءَّعنوانَّالقصيدةَّمركبَّ،َّفيَّتمكَّالفترةَّالبمدَّالخرابَّالذيَّتعرضَّلووََّّالضحايا
َّمضافَّ.َّ:عين،َّمنَّعينَّ+َّالدمَّ=أسم
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َّاليوَّ:الدم َّاَّ.مضاف َّاسموبيا َّكان َّلمنصَّفقد َّاالولى َّقرأتي َّخالل َّفمن موبَّسوعميو
َّقصصيَّوكأنَّالشاعرَّيسردَّقصةَّبمدهَّالذيَّتعرضَّلمحروبَّوالفساد.

يعتبرَّااليقاعَّعنصرَّمنَّعناصرَّالشعرََّّ:التركيبيوََّّالصرفيوََّّالصوتيَّالمستوىَّ–2َّ
ولَّيتصلَّبالوزنَّوَّالقافية،َّوأماَّفاألَّوىوينقسمَّالىَّقسمينَّ)االيقاعَّالخارجيَّوالداخمي(،

َّ َّفيي َّوتراكيبيا، َّالكممات َّبأصوات َّفيتصل َّنثرالثاني َّقصيدة َّتسمى ،ففيََّّالقصيدة
َّتكرارَّالشاعرأماَّااليقاعَّالداخميَّفقدَّعززَّ،َّقافيةوََّّفيياَّوزنالَّيوجدََّّااليقاعَّالخارجي

عمىَّالتيَّتدلَّوََّّىوَّمنَّالحروفَّالميموسة(َّوَّالسين)الكمماتَّالتيَّتحتويَّعمىَّحرفَّ
َّ ،َّ َّالمسافات(السكون َّقولو)تسيُل َّفي َّذلك َّوردتَّويتضح ََّّفقد َّعشر َّفيَّستة كممة

َّتحتويَّعمىَّحرفَّالسين َّالقصيدة فيََّّ(عمى،َّعن،َّفي)حروفَّالجرََّّكذلكَّتكررت،
َّفيَّجرسَّالمدينة):قولو َّالمعمم، َّفيَّخوذة ،)َّ َّقولو َّكسيحَّعن)أيضًا َّىواٍء عنَّمئذنٍةَّ،
َّوَّتفحَّّ َّالبائعَّعمىَّدكة)َّ:قولو( كذلكَّكررَّالشاعرَّكممةَّعينََّّ(.عمىَّدرجاتَّالجامع،
َّمراتحَّالدم َّأربع َّالقصيدة َّفي َّوردت َّالنصََّّ.يث َّبنية َّفي َّدور َّلو َّالتكرار َّىذا أن

،َّمقيأنَّىذاَّالتكرارَّيجذبَّالمتعمىَّالدالالتَّالموجودةَّفيَّالنصَّوَّالشعريَّفيوَّيؤكدَّ
َّالقصيدة َّفي َّالتكرار َّجاء َّاالحداثَّفقد َّالدموََّّلتأكيد َّعين َّالتيَّظيرتَّفييا َّ.االماكن

فيَّالقصيدةَّداللةَّعمىَّالحاضرَّالذيَّكانََّّعأيضًاَّكررَّالشاعرَّاستعمالَّالفعلَّالمضارَّ
َّ(..َّإلخ.تسيلَُّ،َّتفترُسَّ،َّيحرثن َّ،َّتكشفَّ)فيَّقولوَّ،َّوقوعوَّالمستقبلَّالذيَّيتصوروََّّيعيشو
أيضًاَّكررَّالشاعرَّالفعلَّالماضيَّفيَّقصيدتوَّفيَّ.مراتَّفيَّالقصيدةَّوردَّتسعََُّّأنوَّأي

مواضعَّمنيا:َّ)َّماتَّ،َّأبصر،َّعثرواَّ،َّأكمتَّ(َّفييَّداللةَّعمىَّماَّكانَّيعيشوَّالشاعرَّ
فيَّالماضيَّمنَّالحروبَّوَّالفقرَّوالجوع،َّفقدرَّوردَّىذاَّالتكرارَّمنَّأجلَّتأكيدَّالصورةَّ

َّالعراقَّبينَّالماضيَّوَّالحاضرَّوَّالمست َّقبلالتيَّعاشيا .ََّّ ستخدامَّأوردَّفيَّالقصيدة
فييَّداللةََّّ(.أسماءَّآلةَّ:مذياع،َّمئذنة(،َّ)أسمَّفاعل،َّجامعضاحكَّ)َّ:المشتقاتَّمثال

َّالدالالتَّ. َّالتغيير َّبالثباتَّو َّتتميز َّبعضَّالصفاتَّالتي َّحيثَّالمعجمَّعمى َّمن أما
فقدَّوردتََّّىوَّاالساسَّالذيَّيبنىَّعميوَّالنصَّفيومجموعةَّمنَّااللفاظَّالدالةََّّالمغوي

َّالتيَّاشترحياَّالشاعرَّوَّالتيَّتصنفَّضمنَّمعجموَّفيَّالقصيدةَّبعضَّمنَّالمفرداتَّ
ََّّ:منياادتَّالىَّالتشويقَّوَّاعطتَّمسحةَّالجمالَّلمنصَّ
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)َّالخرابَّالضاحك،َّخوذةَّالمعمم،َّثديَّيدرَّنفطًا،َّيحرثنَّالنحاس،َّمئذنةَّتفح،َّمذياعَّ
التيَّأكمتَّتمرناَّ(،َّكلََّّأبكم،َّتسيُلَّالمسافة،َّييطلَّالوجع،َّأغصانَّالسحب،َّالصحراء

ىذهَّالمفرداتَّجاءتَّمنَّأجلَّأنَّتعطيَّلمنصَّقوتوَّوجماليتوَّفييَّتحتويَّعمىَّالكثيرَّ
َّمنَّاالشاراتَّوَّالرموزَّالتيَّارادهَّالشاعرَّنقمياَّعنَّطريقوَّشعرهَّ.

 معاني الكممات:
َّاليواءَّالمموثََّّ:ىواءَّكسيح

َّاالصطدامََّّ:ارتطام
َّترددَّاالصواتََّّ:حشرجة
َّوجدتََّّ:وطئت
وَّمنَّالحقولَّالدالليةَّالغنيةَّبالشفراتَّالسيميائيةَّوَّ.ىوَّلوحَّالطين،َّوَّمنَّالرقيمَّ:الرُّقم

َّالعالماتَّالدالليةَّ
َّ،المقبرة،الجامع.المكانَّ:َّالمدرسة،َّالصحراءَّ-
َّالزمنَّ:َّالميل،َّأمسََّّ-
ََّّ:المستوىَّالداللىَّ–3َّ

َّ:قصيدتوَّبداللةَّنفسيةَّحينماَّقالالشاعرَّابتدأَّ
َّعمىَّثيابَّطفلَّأعمىَّ
َّماتَّفيَّذاتَّحربَّ

َّحيثَّأبصرَّالخرابَّالضاحك
السعادةَّوَّوََّّطفولتوَّالتيَّترمزَّلمبراءةوََّّألوانياَّالجميمةوََّّأنَّالشاعرَّربطَّبينَّحبوَّلثيابو

فـــــأنَّ،َّعمىَّالرغمَّمنَّتوفرَّىذهَّالمعطياتَّأالَّأنَّكلَّشيءَّوقفَّفيَّمنتصفَّالطريق
َّيوَّحصلَّعمىَّالفرحف،َّمبرراتَّالفرحَّموجودةَّغيرَّأنَّالواقعَّالمفروضَّيمنعَّىذاَّالفرح

فالسببَّالرئيسَّلفقدانَّالحياةَّيكمنَّفيَّذلكَّالعمىَّالذيَّيعانيَّمنوََّّ.لكنوَّلمَّيفرحَّبو
َّ َّو َّذاتَّحرب)الطفل َّماتَّفي َّالثيابَّ(، َّألوان َّمعرفة َّفي َّخاضيا َّالتي َّالحرب تمك
َّسوىَّالخرابالمعرفةَّوََّّالجديدة َّمنيا َّالتيَّلمَّيرا َّالتيَّكانَّيعيشيا الموتَّوََّّوانَّالحياة



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 1830 

َّالتناقضَّالموجودَّفيَّىذاَّالنصَّيمكنَّبيانوَّوََّّالطفلَّالذيَّشيدهَّذلك منَّخاللَّىذا
َّفيَّالمربعَّالسيميائيَّلغريماسَّ:

ابصرَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
َّأعمى

َّ
َََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:حينماَّقالَّالشاعر

َّ َّفيَّجرسَّالمدرسة َّ َّ َّ َّ ََّّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّ َّ َّ َّ ََّّالبياضََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
َّالسواد

َّفيَّطقوسَّرفعَّالعممَّ
َّ......فيَّخوذةَّالمعمم

َّعثرواَّعمىَّعينَّالدمَّ
انماَّتسربَّالدقَّتفاصيلَّالحياةَّفالخرابَّوََّّىذاَّالخرابَّالذيَّشيدهَّالطفلَّلمَّيكنَّفردي

َّالمدرسة َّجرس َّفي َّحصل َّوَّقد َّالحب، َّالى َّيرمز َّالذي َّالعمم َّطقوسَّرفع َّفي َّايضا
َّالسالموَّ َّذلكَّالحبَّسوىَّالحروبَّإال، َّيشيدوا َّوَّالجوعوََّّالفقروََّّانَّاالطفالَّلم أبصرَّ،

َّالمعمم َّالخرابَّفيَّخوذة َّذلك َّالطفل َّسوىَّالجنديَّ، َّيمبسيا َّال َّالخوذة َّأن َّمن بالرغم
فيَّ،َّلمعممَّفقطليسَّوََّّالمدافعَّعنَّالوطنَّفبسببَّالحربَّأصبحَّالمعممَّيدافعَّعنَّالوطن

َّالدماء َّعمىَّعينَّالدمَّالتيَّتتفجرَّمنيا َّالخرابَّفقــــــدعثروا االمواتَّبدالَّمنَّوََّّكلَّىذا
َّمنيــــــــا َّالتيَّتتفجر َّالقصيدةَّ.الحياةَّالعين َّاالساسيَّفي َّالموضوع َّالى َّالشاعر َّينتقل

ََّّ:ىوَّالحربَّاذَّيقولوَّ
 كانت الحرب 

َّتكشُفَّعنَّساٍقَّمشعرةَّ
َّال َّالموضع َّىذا َّفي َّكان َّالماضيالفعل َّالفعل َّعمى َّوََّّيدل َّعمىَّ، َّلتدل َّجاءت انما

َّالمضارع َّالفعل َّعمى َّدلت َّحيث َّالحاضر َّوظفياََّّ.االستمراريةو َّشعرية َّصورة ىناك
َّ َّقال َّعنـــــدما َّمشعرة)الكاتب َّساق َّوَّتكشفَّعن َّتعالى( َّقولو َّمن َّمستقاة يومَّ))َّ:ىي

ََّّ(.42َّ:القممسورةَّ)(َّ(وَّيدعونَّالىَّالسجودَّفالَّيستطيعونَّشفَّعنَّساقٍَّـــــيكـــــــ
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ثمَّبعدَّذلكَّ،َّتعالىوََّّحيثَّصورَّالشاعرَّالحربَّعمىَّأنياَّإلوَّيعبدَّمنَّدونَّاهللَّسبحانو
تمكَّاالراضيَّالتيَّتتصارعَّالبمدانَّمنَّ(،َّعنَّثدّيَّيدُرَّنفطاًَّ)يربطَّالشاعرَّقولوَّبَّ)

ماَّالنفطَّأالَّغذاءَّلتمكَّالحروبَّالتيَّسوفَّيأتيَّمعياَّوََّّأجمياَّمنَّأجلَّالنفطَّالذيَّفييا
َّالكسيحاليـــــوَّ) َّو)المموثَّ(اء َّالنحاس، َّيحرثن  َّعنَّصبايا َّالنحاسَّالىَّ(، جاءتَّداللة

فكأنَّ،َّالوردوََّّالتيَّتحرثياَّالصباياَّبداًلمنَّحراثةَّالزرعوََّّلمزروعةَّفيَّاالرضاَّااللغـــــــــام
َّفيََّّاالرضَّلم َّتســـــببت َّالتي َّااللغام َّتمك َّتسببو َّالذي َّالموت َّسوى َّمنيا َّيخرج يعد

عنَّ)ىناكَّصورةَّدالليةَّفيَّقولَّالشاعرََّّ.حراثةَّنحاسَّالموتبعدَّ،َّ(ارتطامَّاالجساد)
لكنَّ،َّلمخطاباتَّالدينيةوََّّالسالموََّّالمعروفَّأنَّالمئذنةَّتستعملَّلنشرَّالحبَّ(مئذنةَّتفحَُّّ

َّحولياَّالىَّفحيحَّيشبوَّفحيحَّاالفاعيَّالذيَّينشرَّالسموََّّالشاعرَّقمبَّداللةَّىذهَّالمئذنو
ينتقلَّالشاعرَّالىَّاشطرَّأخرىََّّ.العمىَّالذيَّحصلوََّّالموتَّحتىَّيكتملَّمشيدَّالخرابوَّ

َّ:يقولَّفييا
 في أزقة الظالم 

َّفيَّحشرجةَّمذياعَّأبكمَّ
سببَّالحربَّالتيَّكانتَّسائدةَّكانَّالبدَّ،َّنعمَّ:الجواب،َّىلَّلمظالمَّأزقةَّ|َّ:يردَّسؤال

،َّالحزنوََّّلربماَّارادَّالشاعرَّالسؤالَّعنَّالفرح،َّمنَّالتأقممَّمعَّالعتمةَّوخيمةَّظالمَّالحرب
َّوَّ َّفيَّقولو َّالشاعر َّأبكم)أشار َّمذياع َّفيَّحشرجة َّوسيمةَّ(، َّالمذياعَّىو المعروفَّأن

اعالميةَّتنقلَّاالحداثَّبماَّفيياَّلكنَّمعَّوقعَّالحروبَّاصبحَّالمذياعَّابكمَّالَّيستطيعَّ
َّ:وَّفيَّقولوَّ.نقلَّالصـــــــــــورَّلبشاعةَّماَّخمفتوَّالحرب

َّالميل) َّتفترس َّكالب َّلياث َّفي َّلميدوء(، َّمالذًا َّيكون َّأن َّيجب َّالذي السكونَّوََّّالميل
َّوعدمبحأص َّالوقتَّالخوف َّذلك َّفي َّالسائدة َّىي َّالقتلوََّّالطمأنينة َّيسود َّالنيار َّفي
َّالخرابوَّ َّأمس)َّ:ففيَّالمقطعَّاالتي، َّالبائعَّالذيَّقتموه َّعمىَّدكة َّأشارَّالشاعرَّإلى(،

َّالذي َّتمكَّقـــوََّّالبائع َّمن َّيسمم َّلم َّالقبور َّزيارة َّمستمزمات َّيبيع َّالمقبره َّباب َّعمى ف
ؤكدَّالشاعرَّاستمرارَّاالنقالبَّفيَّفيَّفيَّىذهَّالحياةوىَّالموتَّــــــسَّفيوَّلمَّيرَّ،َّالحرب
كأنماَّالشاعرَّأرادَّأنَّيؤكدَّمرةَّأخرىَّعمىَّ(،َّلنافرةعمىَّدرجاتَّالجامعَّذيَّالقبةَّا)قولوَّ
الجامعَّذيَّالقبةَّوََّّفالمئذنةَّالتيَّكانتَّتفحَّّ،َّالذيَّأنقمــــــبَّرأسًاَّعمىَّعقبَّ(الجامع)دورَّ
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َّعـــــــــنَّالمألوف َّلمتعارفَّعميواوََّّالنافرةَّكالىماَّخرجا الجامعَّذيَّ)فقدَّأختارَّالشاعرَّ،
َّالنافرة َّالحقَّ(القبة َّبين َّالمسافة َّمنو َّتسيُل َّالباطلوََّّمكانًا َّمنَّ، َّبداًل يتعرضَّلموجع

يختتمَّالشاعرََّّ.فمنَّخاللَّىذاَّالمكانَّالَّنشاىدَّسوىَّالخرابَّالضاحك،َّالسالموََّّالرحمة
ََّّ:ىذاَّالمشيدَّمنَّخاللَّقولو

َّمنَّأغصاِنَّالُسحِبَّالثكمىََّّ
َّتسيُرَّامرأٌةَّعرجاءَّ

َّكانتَّقدََّوِطئتَّعيُنَّالدمَّ
َّلمنحاس َّالُســـــــــــحبَّوََّّكانَّمنَّالطبيعيَّأنَّتسيرَّتمكَّالمرأةَّعرجاءَّبسببَّحراثتيا بعد

تمكَّالمرأُةَّالعرجاءَّكانتَّقدََّوِطئتَّ،َّالمفجوعةَّبماَّيجريَّعمىَّتمكَّاالرضَّمنَّالحرب
َّعمم َّدون َّمن َّأو َّمنيا َّبعمم َّالّدم َّ.عين َّاالخ. َّالمقطع َّىناكَّعدةَّفي َّالقصيدة َّمن ير

ََّّ:اشاراتَّظيرتَّفيَّالنصَّمنياَّقولَّالشاعروََّّدالالت
َّالتّيوَّالذيََّلبسناهَّ

َّالصحراُءَّالتيَّأكمتَّتمَرناَّ
َّفيمَّسيقمدون،َّرفضواَّالمواجيةَّحكمَّعمييمَّبالتيووََّّإشارةَّألىَّأنَّالناسَّالذينَّبّدلواَّدينيم

تمكَّالصحراءَّ،َّلمدةَّأربعينَّسنةفكأنيمَّنالواَّعقوبةَّالتيوَّفيَّالصحراءَّ،َّكلَّماَّيشاىدونو
َّقوتيم َّأكمت َّوََّّأمواليموََّّلتي َّتمَرنا)أعمارىم َّأكمت َّالحرب(، َّبسبب َّخيراتنا َّاكمت ،َّأي

َّنفسَّاالياتوََّّكأنيمَّسيعيشونَّنفسَّالشيءَّفيَّالمستقبلوَّ القصصَّالتيَّوََّّتمرَّعمييم
ََّّ:وَّفيَّقولَّالشاعرَّ.فيَّالقرآنَّالكريمَّذكرت

َّالرُّقمَّالتيَّحروفياَّجرادَّ
َّتتألأًلَّفيَّسواِدىاَّاالسماءَّالتيَّ
َّالشاعرَّ َّوَّالرُّقم)ذكر َّذكرَّاالفعىوََّّأرقم( َّوََّّىو ََّّ(أراقم)جمعو َّوَّرُّقم)أو َّتكونَّمنَّ(، قد

الجرادَّ،َّوَّىيَّالواحَّالطينَّالتيَّتنقشَّعميياَّاسماءَّالشيداءَّالتيَّخمفتياَّالحربوََّّالرقيم
فيَّقالَّالشاعرَّ)االسماءَّالتيَّتتألأُلَّ،َّوَّىناَّىوَّاشارةَّالىَّالخرابَّالذيَّدمرَّكلَّشيء

ىناَّداللةَّعمىَّأسماءَّالشيداءَّالتيَّكانَّمنَّالمفترضَّأنَّتتألألَّفيَّبياضياَّ(،َّسوادىا
َّفقدَّكانَّالبدَّلياَّمنَّأنَّتخرجَّكماَّخرجتَّاليدَّالبيضـــــــاء،َّفقدَّخرجتَّتتألألَّفيَّسوادىا
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)االرُضَّالمغمفُةَّبالممِح(َّفييَّإشارةَّالىََّّ:ثمَّبعدَّذلكَّيقولَّالشاعرَّ.الخاليةَّمنَّالسوء
ثمَّيختتمََّّ.اصبحتَّمالحةوََّّالعيشَّقدَّحلَّفيياَّالقحطوََّّالصالحةَّلمزراعةاالرضَّغيرَّ
ََّّ:الشاعرَّقولو

َّكلَّىذيَّالسبائكَّ
َّ........َّعيِنَّالدمَّ.تموجَّفي

فقدَّعرفَّالشاعرَّمكانَّتمكَّالعينَّ،َّكلَّىذهَّالظاىرَّالتيَّذكرناىاَّتموجَّفيَّعيِنَّالّدم
ََّّ.عمىَّثباِبَّطفٍلَّأعمى........َّالخَّ:منَّخاللَّمطمعَّالقصيدة

َّ
فقدَّبرعَّالشاعرَّفيَّاالسموبَّالقصصيَّاذَّجسدََّّكتبَّالشاعرَّقصيدتوَّبمغةَّفنيةَّعالية

فيَّقصيدتوَّعينَّالدمَّالباكيةَّالتيَّتبكيَّعمىَّواقعَّمرَّعاشوَّالعراقَّاثاءَّالحروبَّالتيَّ
َّتماشتَّمعَّ َّالتي َّالشعرية َّاالسطر َّنظام َّعمى َّقصيدتو َّالشاعر َّنظم َّفقد تعرضَّليا

رموزَّأشارَّوََّّىناكَّإشاراتَّواضحة،َّظاىرَّفيياكانتَّأعمقَّمماَّىوَّوََّّدفقاتوَّالشعوريةَّ
،َّثديَّيدرَّنفطاًَّ،َّساقَّمشعرة،َّخوذةَّالمعمم،َّالخرابَّالضاحك)َّ:اليياَّالشاعرَّفيَّقولو

منَّخاللَّذلكَّنالحظَّأنَّ(العالماتوََّّغيرىاَّمنَّاالشارات،َّوَّمئذنةَّتفحَّّ،َّيحرثنَّالنحاس
فالشاعرَّ،َّالتيَّكانتَّسائدةَّفيَّالعراقَّ(الحرب)القصيدةَّكانَّموضوعياَّاالساسَّىوَّ

َّالخوف َّمن َّالشعب َّيعيشو َّما َّيصور َّأن َّأراد َّبيئتو َّابن َّالسمطاتَّوََّّىو َّمن الظمم
َّوَّالحاكمة َّعميقة، َّرؤية َّلو َّينتظرىموََّّكانت َّالذي َّالمستقبل َّالى َّيتطمع َّكأنووََّّكأنو

ويبقىَّالنصَّممتقىَّلعددَّمنَّالتأويالتَّالمختمفةََّّ.االحداثَّسوفَّتتكررَّفيَّالمستقبل
كاًلَّحسبَّقراءتو،َّفالنصَّيحملَّمعاٍنَّكثيرةَّوَّمتعددةَّبرغبَّالقارئَّفيَّاستكشافياَّوَّ

َّتفسيرىا،َّفالنصَّكيانَّمنفتحَّالَّنيايةَّلوَّ.َّ
 الخاتمة

أنَّالمنيجَّالسيميائيَّىوَّمنيجَّنقديَّاختصَّبدراسةَّالعالماتَّوَّاالشاراتَّوَّالرموزَّ،َّ
َّوَّ

َّاستخراجَّ َّقارئ َّلكل َّيتيح َّحيث ،َّ َّدالالتو َّفي َّالبحث َّالنصَّو َّأعماق الغوصَّفي
َّدالالتَّتختمفَّ
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َّتوصمتَّالىَّمجموعةَّمنَّالنتائجَّمنَّ منَّقارئَّالىَّآخرَّ،ََّّوَّمنَّخاللَّبحثيَّىذا
َّبينياَّ:َّ

َّالظواىرَّالمتعمقةَّباالنتاجَّ َّاالختصاصاتَّتعنىَّبفيم *َّأنَّالسيميائيةَّىيَّعممَّمتعدد
َّذاتَّ

َّ.االبعادَّاالدراكيةَّوَّاالجتماعيةَّوَّالتواصميةَّ
*َّأنَّالعربَّالقدامىَّتحدثواَّعنَّمصطمحَّالعالمةَّوَّداللةَّالكممَّفيَّالسياقَّلكنيمَّلمَّ

َّيحددواَّ
َّمصطمحَّالسيميائيةَّكمنيجَّنقديَّ.

َّ.*َّأىتمتَّالسيميائيةَّفيَّالبحثَّماَّوراءَّالنصَّوَّفكَّالشفراتَّالغامضةَّ
َّ.نيويةَّوَّلكنوَّيركزَّفيَّالعالماتَّ*َّيعتمدَّالتحميلَّالسيميائيَّعمىَّالب

*َّابدعَّالشاعرَّفيَّاستخدامَّالرموزَّوَّالعالماتَّفيَّقصيدتوَّمنَّخاللَّاستخدامَّلغةَّ
َّادبيةَّعاليةَّ.َّ

َّاليوامش:
                                                           

1
 22: 2002، 1اسس انسًٍٍائٍح، د. طالل ْٔثح، يركز دراساخ انٕحدج انؼرتٍح ـ تٍرٔخ، ط 

2
 31انًصدر َفسّ:  

3
 11: 2010، 1انؼايح ٔسًٍٍاء االدب، ػثد انٕاحد انًراتط، اندار انؼرتٍح، ط  انسًٍٍاء 

4
 11انًصدر َفسّ:  

5
 225: 2011، 1اذجاْاخ انُقد االدتً انؼرتً فً انقرٌ انؼشرٌٍ، اتراٍْى انّسًري، دار االفاق انؼرتٍح، ط  
6

 225ٌُظر انًصدر َفسّ: 
1
 26انسًٍٍائٍاخ : سؼٍد تُكراد، 

2
 24ذجاِ انسًٍٍائً:ٌُظر: اال  

3
 21ٌُظر: انًصدر َفسّ: 

10
  31االذجاِ انسًٍٍائً:   

11
 33االذجاِ انسًٍٍائً:  

12
 30ٌُظر:اسس انسًٍٍائٍح:  

13
 21اسس انسًٍٍائٍح:  

14
 30أسس انسًٍٍائٍح:  

15
 31ٌُظر: اذجاْاخ انُقد انسًٍٍائً:  

16
 41ٌُظر: أسس انسًٍٍائٍح:  

11
 50اسس انسًٍٍائٍح:  

12
 33اذجاْاخ انُقد انسًٍٍائً: ٌُظر:  

13
 35ٌُظر: اذجاْاخ انُقد انسًٍٍائً:  

20
 10ٌُظر: اسس انسًٍٍائٍاخ:  

21
 10انًصدر َفسّ:  
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22

 14ٌُظر: اسس انسًٍٍائٍح:  
23

 300اذجاْاخ انُقد االدتً انؼرتً فً انقرٌ انؼشرٌٍ:  
24

 40ٌُظر: اذجاْاخ انُقد انسًٍٍائً:  
25

 14يؼجى انسًٍٍائٍاخ:  
26

 231ؼجى انسًٍٍائٍاخ: ٌُظر: ي
21

 14يؼجى انسًٍٍائٍاخ: 
22

 11ٌُظر: اسس انسًٍٍائٍاخ:  
23

 12اسس انسًٍٍائٍاخ:  
30

 113-112: 1334، 1سد يحاضراخ فً انصٕخ ٔانًؼُى، جاكثسٌٕ، انًركز انثقافً انؼرتً، ط  
31

 23: 1312، 2يثادئ فً ػهى اندالنح، رٔالٌ تارخ، دار انحٕار، ط  
32

 34سًٍٍاء االدب: انسًٍٍاء انؼايح ٔ 
33

 11ٌُظر: يحاضراخ فً انُقد االدتً:  
34

 46اذجاْاخ انُقد انسًٍٍائً:  
35

 41ٌُظر: انًصدر َفسّ:  
36

 22انًصدر َفسّ:  
31

 30ٌُظر: و.ٌ : 
32

 33انًصدر َفسّ:  
33

 34اسس انسًٍٍائٍح:  
40

 12انسًٍٍاء انؼايح ٔسًٍٍاء االدب:  
41

 22ٌُظر: انًصدر َفسّ:  
42

 62، 61، 2004ـ  2ٔانرثٍٍٍ، انجاحظ، دار انكرة انؼهًٍح، تٍرٔخ ـ نثُاخ، ط انثٍاٌ  
43

 36ٌُظر: انًصدر َفسّ:  
44

 31يؼجى انسًٍٍائٍاخ: 
45

 113: 1323:1ٌُظر: اسرار انثالغح ، ػثد انقاْر انجرجاًَ، دار انًٍسرج ـ تٍرٔخ، ط  
46

 21يؼجى انسًٍٍائٍاخ:  
41

، 12انؼرتً ٔانفكر انغرتً، آسٍا جرٌٕي، يجهح كهٍح االداب ٔانهغاخ، ػدد ٌُظر: انًصطهح انسًٍٍائً تٍٍ انفكر  

2013 :333 
42

  14ٌُظر : يؼجى انسًٍٍائٍاخ:   
43

 15ٌُظر:و.ٌ:  
50

  12يؼجى انسًٍٍائٍاخ: 
51

 15ٌُظر: و :
52

 66ٌُظر: انسًٍٍاء انؼايح ٔسًٍٍاء االدب:  
53

 302ٌُظر: اذجاْاخ انُقداالدتً انؼرتً:  
54

 12انسًٍٍاء انؼايح ٔسًٍٍاء االدب: ٌُظر:  
55

 232-231اذجاْاخ انُقد االدتً انؼرتً:  
56

 30ٌُظر: انًصدر َفسّ: 
51

 304ٌُظر: انًصدر َفسّ:  
52

 12ٌُظر: انسًٍٍاء انؼايح ٔسًٍٍاء االدب:  
53

 302ٌُظر: اذجاْاخ انُقد االدتً ٔانؼرتً: 
60

 22ٌُظر: انسًٍٍاء انؼايح ٔسًٍٍاء االدب:  
61

 14سًٍٍائٍاخ:يؼجى ان  
62

: 2010، 1نثُاٌ، ط  –ٌُظر: يدخم انى ػهى االنسٍُح انحدٌث، جرجس يٍشال جرجس، انًؤسسح انحدٌثح نهكراب  

151 
63

 12: 2010، 2ٌُظر: انًُٓج انسًٍٍائً، د رضا ػاير، يجهح اندراساخ فً انهغح انؼرتٍح ٔآداتٓا، ع:     
64

  20ٌُظر: انًصدر َفسّ:  
65

 َفسّ يقاتهح يغ انشاػر   
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          62-61: 2003، 1يٍ دٌٕاٌ: ػٍٍ اندو، حسٍ ػثد راضً، دار انشؤٌٔ انثقافٍح انؼايح، تغداد، ط   66 

61
ٌُظر: انشؼرٌح فً انُقد انؼرتً انحدٌث دراسح فً انُظرٌح ٔانرطثٍك، رسانح دكرٕراِ، حايد سانى درٌٔش انرٔاشدج، 

 .21: 2006جايؼح يؤذّ، 

َّالمصادر:
 : المراجعالمصادر و 

 * القرآن الكريم 
،  1اذجاهاخ انُقد االدتً انعرتً فً انقرٌ انعشرٌٍ، أتراهٍى انّسًري، دار االفاق انعرتٍح ، ط  -1

 و .  1111

،  1اذجاهاخ انُقد انسًٍٍائً نهرواٌح انعرتٍح، آراء عاتد انجرياًَ ، دار االياٌ ـ انرتاط، ط  -1

 و .  1111

 و .  1،1111وهثح، يركز دراساخ انىحدج انعرتٍح، تٍروخ، ط أسس انسًٍٍائٍح، طالل  -3

 و .   1114، 1انثٍاٌ و انرثٍٍٍ، انجاحظ، دار انكرة انعهًٍح، تٍروخ، ط  -4

 و.  111، 1جاكثسىٌ، انًركز انثقافً انعرتً، ط  سد يحاضراخ فً انصىخ و انًعُى، -5

 و .  1111، 1، اندار انعرتٍح، ط انسًٍٍاء انعايح و سًٍٍاء االدب، عثدانىاحد انًراتط -6

 و .  1111،  3انسًٍٍائٍاخ يفاهًٍها و ذطثٍقاذها، سعٍد تُكراد، دار انحىارـ سىرٌا ط 

َّمَّ.2009ََّّلسانَّالعرب،َّابنَّمنظور،َّدارَّالتوفيقيةَّلمتراثَّـَّالقاىرة،ََّّ-7
َّمَّ.2ََّّ،1978ََّّمبادئَّفيَّعممَّالداللة،َّروالنَّبارت،َّدارَّالحوار،َّطََّّ-8
فيَّالنقدَّاالدبي،َّبتولَّقاسمَّناصر،َّمركزَّالشييدينَّالصدرينَّلمدراساتَّوَّالبحوث،َّطََّّمحاضراتَّ-9
َّمَّ.1ََّّ،2008ََّّ

 و  1111، 1نهكراب ـ نثُاٌ، طثح يدخم انى عهى االنسٍُح انحدٌث، جرجس يٍشال، انًؤسسح انحدٌ -11

 و .  1111،  1يعجى انسًٍٍائٍاخ، فٍصم االحًر، اندار انعرتٍح نهعهىو َاشروٌ، ط -11

 و .  1113، 1أسرار انثالغح، عثد انقاهر انجرجاًَ، دار انًٍسرجـ تٍروخ، ط  -11

 ،1اندٌىاٌ ) عٍٍ اندو (، حسٍ عثد راضً، دار انشؤوٌ انثقافٍح انعايح، تغداد ط – 13

 و . 1111

 المجالت :

1َّ–ََّّ َّكمية َّمجمة َّجريوي، َّآسيا َّالغربي، َّالفكر َّالعربيَّو َّالفكر َّالسيميائيَّبين اآلدابَّوَّالمصطمح
َّمَّ.12َّ،2013ََّّالمغات،َّالجزائر،َّعددَّ

َّم2ََّّ،2010ََّّالمنيجَّالسيميائي،َّد.َّرضاَّعامر،َّمجمةَّالدراساتَّفيَّالمغةَّالعربيةَّوآدابيا،َّالعددََّّ–2َّ
َّالرسائلَّوَّاالطاريح:

* انشؼرٌح فً انُقد انؼرتً انحدٌث)دراسح فً انُظرٌح ٔ انرطثٍك(، حايد سانى درٌٔش، جايؼح 
 و .  2006يؤذّ، 

 


