
Horizons of Islamic Civilization, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Biannual Journal, Vol. 25, No. 2, Autumn and Winter 2022-2023, 103-133 

Doi: 10.30465/AFG.2023.7767 

The Semiotics of Religious Figures for  
the Poet Abdul-Jabbar Al-Fayyadh 

Taghreed Hasson Abbas Alselawi  **  

Bahar Seddighi**† , Maha Kher Bak Naser ***  

Abstract 

In the twentieth century, many modern critical sciences appeared, so the term semiotics 

was one of these sciences whose existence was proven by modern Western critics, who 

defined semiotics as linguistic signs and connotations that existed before in Arabic 

literature.  Religious studies and determining their signs, implications and importance in 

poetry after determining the connotations, symbols and signs of these characters, and their 

relationship to society. The focus of this research was the semiotics of religious personalities 

in the poetry of the poet Al-Fayyad. The poet shows us what the society suffers from at all 

times by mentioning the signs that refer to this suffering. Through these religious 

personalities, he wanted to clarify their semiotics and what happened to them in their time 

and what they experienced and suffered?  So, he chose religious figures who were close to 

people, and through employing them, he could clarify the similarity between what these 

personalities went through in their time and the social reality experienced by the people of 

his country and the prevailing injustice, poverty and tyranny.  Especially contemporary 

poets such as our poet Abdul-Jabbar al-Fayyad, and the purpose was not to remind them 

that they are the descendants of the Messenger (peace be upon him) and they must follow 
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their path only. The poet has vocabulary specific to the incident of tuff, not only intended to 

fight, but he wanted to take lessons and wisdom from that incident and not repeat the 

mistake that Muslims made before when they failed and did not stand with the Imam to 

support the religion and save the oppressed people. 

The semiotics were clear in his poetry and loaded with symbols, signs and connotations 

with multiple meanings and related to the social and historical reality that was not restricted 

to a specific time. The poet used the term personality according to its concept known by 

poets of contemporary literature, so the personality became a means for al-Fayyad to 

express its connotations and features through the concept of semiotics.  The study on the 

one hand, as literary criticism had the greatest effort in clarifying the characters and their 

concept and studying them at the level of poetry and poetic poems in particular.  The poet 

referred to it in the content of his poetry, creating a kind of integration between events and 

linking them to the desired goal. We found Al-Fayyad’s poetry containing abundant wealth 

and abundant symbols, signs and meanings that need study and analysis to know the extent 

of the poet’s concern and pain for his country, and we will try to decipher the symbols and 

show the semantic signs through a study  The semiotics of some of his poems that contain 

religious figures based on modern theories that discovered this science and proved its 

existence.  On the semiotic symbols and we explain them to the reader by analyzing the 

poems and explaining what is hidden in their verses, and many different studies have 

emerged about the semiotic method, and that this science consists of different elements, 

symbols and signs and has semantic relations based on the theory of signifier and signified, 

so studies branched out about this science from different sides, and every researcher tries  

To achieve the goal he wanted to reach in his study after relying on the studies that 

preceded him with an attempt to renew in writing research in a modern style that no 

researcher had previously touched on, and studying the semiotics of religious personalities 

associated with Ahl al-Bayt (peace be upon them) and their impact on changing society in 

the poetic field, which the researchers did not touch much  The study of semiotics in the 

field of prose increased, especially the story, theatrical and other prose arts. The research 

aimed to study the semiotics of religious figures in poetry, especially the poet Fayadh, 

which none of the researchers touched on studying the poetry of this contemporary poet 

from this aspect, as the poet is considered one of the contemporary poets and is still  He is 

alive, as we benefited from his poetry and were able to analyze the vocabulary of his poems 

that we analyzed. The poet Al-Fayyad is considered one of the poets who They were proud 

of the emergence of the religious trend in their poetry and as creatively in employing 

vocabulary that bears indications of the praise of these great personalities whom God has 

honored and made their shrines immortal to this day.  To clarify the reason for mentioning 

the character in Arabic poetry and analyzing it and relying on the principle of linking 

between mentioning the character and the occasion in which it was mentioned through the 
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signs and signs that the poet referred to in the content of his poetry, and creating a kind of 

integration between the events and linking them to the desired goal, and the poet used 

semiotics in the appropriate place to deliver his goal, The signifier's statement and its 

connection with its meaning was perfected by referring to the signification that carried 

several symbols and connotations that we were able to decipher and clarify for the reader 

through our reliance on Saussure's theory in the concept of semiotics. 

Keywords: semiotics, religious figures, Imam Hussein (pbuh), Imam Reza (pbuh), Sayyida 

Zainab (pbuh). 
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  الملخص
فكــان مصــطلح علــم ، العديــد مــن العلــوم النقديــة احلديثــةيف القــرن العشــرين  ظهــر

الســـيمياء هـــو أحـــد هـــذه العلـــوم الـــذي ثبـــت وجـــوده مـــن قبـــل علمـــاء النقـــد الغـــريب 
احلــــديث، وهــــم مــــن عّرفــــوا علــــم الســــيمياء بأنــــه عالمــــات ودالالت لغويــــة كانــــت 

دب العـــــريب، فرتكـــــزت دراســـــة هـــــذا البحـــــث حـــــول ســـــيميائية موجــــودة قـــــبًال يف األ
مثـــل شخصـــية (اإلمـــام احلســـني، واإلمـــام الرضـــا، وشخصـــية ت الدينيـــة الشخصـــيا

ــــا مــــن  الســــيدة زينــــب) فتنــــاول البحــــث دراســــة الســــيميائية هلــــذه الشخصــــيات أل
ـــا  .الشخصـــيات املـــؤثرة يف اجملتمـــع اإلســـالمي. وهلـــا عالمـــات ومـــدلوالت خاصـــة 

عر يف شــعر الشــا التحليــل الســيميائي هلــذه الشخصــياتفكــان حمــور هــذا البحــث 
زمنــه، فيــذكر يف أشــعاره هــذه مــا يعــاين منــه اجملتمــع يف  فيبــني لنــا الشــاعر ،1الفيــاض

لواقـــع الشخصـــيات ومـــا عاشـــته، وكانـــت هلـــا مميـــزات وعالمـــات هلـــا تـــأثري يف تغـــري ا
يف ينيــة الد ، ويســتفيد الشــاعر مــن هــذه الشخصــياتالــذي كــان يعيشــه أبنــاء وطنــه
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ــا   أن توظيفهـــايســتطيع مـــن خــالل  اقــعالو قريبــة مـــن توضــيح غرضــه الشـــعري، وأل
 االجتمـاعي الواقـع وبـني زمنها يف الشخصيات هذه به مّرت ما بني التشابه يوضح
 الشــاعر يسـتطيع فلـم والطغيــان، والفقـر الظلـم مــن يسـوده ومـا وطنــه، يعيشـه الـذي
 فكـــان وســـيمائيتها، الشخصـــيات ـــذه االســـتعانة بـــدون هدفـــه ويرســـم يوضـــح أن

 هلــــذه واملعــــاين واإلشــــارات بــــالرموز وغزيــــره وفــــرية علــــى ثــــروة حيتــــوي الفيــــاض شــــعر
 علــى الشــاعر وتــأمل حــرص مــدى ملعرفــة وحتليــل دراســة إىل حتتــاج الــيت الشخصــيات

 الشخصـيات محلتهـا الـيت والرمـوز العالمـات توضـيح هـو البحث النتائج ومن بلده،
هـــذه  فمثلـــت قصـــائده، أبيـــات بـــني خمفيـــة كانـــت الـــيت الفيـــاض، شـــعر يف الدينيـــة

العالمــات موضــوعاً أساســياً لــربط العالقــة بــني زمــن الشخصــيات الــيت ذكرهــا وبــني 
ــــا  الواقــــع الــــذي يعــــيش بــــه الشــــاعر، فمثــــل الشــــعر املعاصــــر الســــيميائية بكــــل لغا
ورموزها، وباألخص ما أشار إليه بريس الذي عرب عـن السـيميائية بالداللـة والصـورة 

  اليت ترمسها عالقة الدال باملدلول.
مـــــام احلســـــني (ع)، الســـــيميائية، الشخصـــــيات الدينيـــــة، اإل :رئيســـــةالكلمـــــات ال

  الرضا (ع)، السيدة زينب(ع). اإلمام
  

  المقدمة .1
دف الدراسات األدبية بعد العصر احلديث إىل دراسة السيميائية يف الشعر بصـوره متيزهـا عـن 
العصــــور الســــابقة بتناوهلــــا ســــيميائية بعــــض الشخصــــيات ودراســــتها بصــــورة حتليليــــة يف إطارهــــا 

القدميــة كمــا ورد  اإلغريقيــةاحلضــارات  إىلعلــم قــدمي تعــود جــذوره الشــعري، وتُعتــرب الســيميائية 
إىل عالمـــات ترمـــز أو رمـــوز  إىل ةلإلشـــار ا يف معـــاجم عـــدة فكـــان يســـتخدم هـــذا العلـــم تعريفهـــ
 . فكثـــرت دراســـةإليهـــايشـــري  األديـــب أنكـــان يريـــد   آخـــر ءأي شـــي أو إىليـــوان أو احل اإلنســـان
الشخصــــيات  ســــيميائيةدراســــة  هــــذاالبحــــث ويســــعی ، األديبالشخصــــيات يف النثــــر  ســــيميائية

دينيــــة ال وظــــف الشخصــــيات، وســــنرى كيــــف املعاصــــر الشــــاعر الدينيـــة يف اجملــــال الشــــعري عنــــد
 نقـاذه مـن الضـياع والظلـم واهلـالك.إسـالمي و ا دور يف تغري حيـاة اجملتمـع اإلاليت كان هلأرخيية الت
ر بعـــد ظهـــور علـــم الســـيمياء يف العصـــر احلـــديث، ذكـــر الشخصـــيات يف الشـــعر املعاصـــر كثُـــ إنّ 
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ىل الـــدالالت والتغيـــريات الـــيت إاالشـــارة  فـــاحتوى البحـــث علـــى منـــوذج لشخصـــيات دينيـــة مـــع
كانـت لتغـري   سـيميائيتهاحدثتها هذه الشخصيات يف عصرها، فتوظيف هذه الشخصيات مع أ

خــذ العــرب، واجيــاد احللــول كمــا فعــل أبنــاء امتــه، ويطلــب مــنهم أالواقــع الــذي يعيشــه الشــاعر مــن 
ا إمنـع ال لغـرض التشـبيه فقـط الذين من قبلهم، وحياول توظيف بعض املفـردات الـيت تشـابه الواقـ

م وتطــويرهم، فكانــت قصــائده املتناولــة يف هــذا البحــث تشــمل  ةلالســتفاد يف تغــري مــنهج حيــا
ومل يكن الغرض  ،مام الرضا (ع) والسيدة زينب (ع)مام احلسني (ع) وشخصية اإلشخصية اإل
ارة إىل الظلـم شـفقـط، بـل كانـت غايـة الشـاعر اإل (ص) األکـرم م من نسـل الرسـولأتذكريهم ب

هلدف من هذه الدراسة حتفيز جهود الباحثني حنو دراسة وا بعدوه عن الناس،أالذي وقفوا ضده و 
، ىل االهتمـــام بالشـــعراء املعاصـــرينإدب، والســـعي الشـــعراء املعاصـــرين وتـــرك التقليـــد يف دراســـة األ

  بشعرائه.واالهتمام وهذا بدوره يساعد الباحثون على االهتمام بالعلم احلديث 
  
 البحث ةاشكالي 1.1

العلـم  وألن هـذاختلفة حول املـنهج السـيميائي، املعديدة و الراسات سبب الد ال بّد من توضيح
ولــــه عالقــــات دالليــــة تقــــوم علــــى نظريــــة الــــدال  ،شــــارات خمتلفــــةإيتكــــون مــــن عناصــــر ورمــــوز و 

ذه ولكــــن بقيــــت هــــ ،خمتلفــــةواملــــدلول، فتشــــعبت الدراســــات حــــول هــــذا العلــــم مــــن جوانــــب 
دف  يهـا هـذا العلـم ومجيـع هـذه الدراسـات ترمـز إلاليت يشري  العالماتىل توضيح إالدراسات 

مل يتوقف عند جانـب حمـدد بـل تعـددت  وهوواظهار رموزها،  هذا العلمىل توضيح إخري يف األ
 إلــی االســتنادبعــد فــی الدراســة  قــق هدفــه املــرادأن حيىل إالدراســات حولــه، وحيــاول كــل باحــث 

مـــن مل يتطــرق باحــث  بأســلوبالــيت ســبقته مـــع حماولــة التجديــد يف كتابــة البحـــوث  تالدارســا
مـن الضـروري  أصـبحالعديـد مـن الشـعراء املعاصـرين، أشـعار الـديين يف  االجتـاهعد ظهور وب .قبل

ومـا حتملـه هـذه الشخصـيات مـن توافـق  دراسة سيميائية الشخصيات الدينية يف الشعر املعاصر
غـري مطـروق فـی سـائر الدراسـات وخاّصـة بالنسـبة لشـاعرنا انب اجل ّن هذاأل وتشابه مع اجملتمع

ــا  ،هــذا فيســتلهم الشــاعر عــدة شخصــيات لتأثريهــا الــديين والشــعيب يف اجملتمــع وأشــار إىل مميزا
وتراثهــا العريــق يف احلفــاظ علــى الــدين واســتهواء قلــوب النــاس، فرســم الشــاعر لوطنــه طريــق احلــق 

  هذه الشخصيات. واملقاومة فی ضوء والعدل
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  البحث ةمنهجي 2.1
ظهــور املشــاكل االجتماعيــة يف اجملتمــع العــريب جعلــت مــن الشــعراء أن يســتخدموا وســائل أدبيــة 
م املضــطهدة، وتقــدمي النصــح والعــون واملســاعدة هلــم، فظهــور  ونقديــة حديثــة ملســاندة جمتمعــا

علـــى تقـــدمي شـــعره بصـــورة املــنهج الســـيميائي وال ســـيِّما يف الشخصـــيات الدينيـــة ســـاعد الشـــاعر 
ـــه، فكـــان الشـــعراء يوظفـــون الشخصـــيات الدينيـــة الـــيت متيـــزت  تالئـــم الواقـــع الـــذي يتحـــدث عن
ــا وتوضــيح الرمــوز والســيميائيات الــيت حتملهــا بعــد اســتخدامها ضــمن املنــاهج الوصــفية  ببطوال

ن يصـل القـارئ والتحليلية اليت تساعد على معرفة الرموز اليت تطرق إليها الشـاعر يف شـعره إىل أ
  إىل النتائج اليت يسعى إليها الشاعر يف توضيحها.

  
  أهمية الدراسة 3.1

ـــا تســـاعد أمهيـــة دراســـة الســـيميائية يف هـــذا البحـــث تكمـــن يف عـــدة جوانـــب منهـــا: نّ إ ّ علـــى  إ
معرفة وتوضيح العالمات اليت حتملها السيميائية، وخصوصاً عنـدما تتمثـل يف شخصـيات دينيـة 

ـــا قـــع االجتمـــاعيواوظفهـــا الشـــاعر لتوضـــيح أمهيـــة العالمـــات الـــيت حتملهـــا وتأثريهـــا علـــى ال ّ ، وإ
ـا واحملـور الـرئيس الـذي رُِبطـت بـه عنـد الشـاعر ليوضـح سـبب توضيح ل تقدم لسـيميائية وعالما

الشـــــاعر علـــــى  وکذلك تناوهلـــــا موضـــــوعاً حـــــديثاً ســـــاعدناولـــــه ســـــيميائية بعـــــض الشخصـــــيات.ت
  .ما يشري إليه إىلاالنتباه  على لقارئالوصول إىل هدفه وجذب ا

  
  أسئلة البحث 4.1

إىل االهتمـــام بالســـيميائية، ودراســـة الشخصـــيات الـــيت وجـــدت يف شـــعر تســـعى هـــذه الدراســـة 
  الفياض، ومن األسئلة اليت مت طرحها هي: 

  كيف وظف الفياض السيميائية يف شعره؟ 

 ؟يف شعره ما عالقة السيميائية بالشخصيات الدينية 

  ما هي أهم الشخصيات اليت وظفها الشاعر يف شعره؟ 
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  يف سيميائية شخصياته؟عالمات الرموز و الشاعر الكيف استخدم 

 متكن من إيصال الفكرة إىل أبناء جمتمعه؟ کيف 

  
  البحث ةخلفي 5.1

السيميائية هـي الرمـوز والعالمـات الـيت حتملهـا الكلمـة بعـد توظيفهـا مـن قبـل الشـاعر يف شـعره، 
وتناولــت البحــوث الســابقة الشخصــية الــيت تناوهلــا الشــعراء فتنوعــت وتعــددت منهــا دينيــة ومنهــا 
ـــــا، ومل يتنـــــاولوا الســـــيميائية يف  أســـــطورية ومنهـــــا تراثيـــــة، وكانـــــت لكـــــل منهـــــا صـــــفات تتمتـــــع 
شخصيات دينية حمددة هلـا تأثريهـا اإلجيـايب علـى اسـتلهام القلـوب مثـل شخصـيات أهـل البيـت 

ســــيميائية وظــــف يف شــــعره الــــذي  الفيــــاضلشــــاعر (علــــيهم الســــالم) فتميــــز البحــــث بدراســــة ا
الـدالالت  خصيات من أهل بيت الرسـول (ص) الـيت احتـوت علـىمثل شدينية الشخصيات ال

ـــا ترمـــز هلـــا ســـيميائية هـــذه الشخصـــيات ، وســـبب اختيـــار وتوظيـــف هـــذه الشخصـــيات وعالما
ا من  ا الواضـحة ورموزهـا  علـيهم،ومـدى تأثريهـا  اجملتمـعلقر وكـذلك وظـف السـيميائية بـدالال

املقصـــــود مـــــن اختيـــــار مثـــــل هـــــذه الـــــيت ميكـــــن مـــــن خـــــالل حتليلهـــــا أن نتعـــــرف علـــــى اهلـــــدف 
النظريـــات الـــيت  اً إلـــیاســـتناد مفصـــلة وواضـــحة العالمـــات بصـــورةالشخصـــيات. والقيـــام بدراســـة 
فكانــت الدراســات الســابقة تــدور حــول الســيميائية مــن جوانــب ، اثبــت وجــود علــم العالمــات

ا عنـد سـعيد بنكـرد)، و(معـامل السـيميائ يات العامـة اخرى مثل(السيميائيات مفاهيمها وتطبيقا
(أسســـها ومفاهيمهـــا) لعبـــد القـــادر فهـــيم الشـــيباين) و(ســـيميائية الشخصـــيات يف روايـــة مالـــك 

و ( اســتدعاء  رقيــة ضــيف) –: اعــداد الطــالبتني شــهلة لبســيس احلــزين إلبــراهيم أصــالن منوذجــاً 
و(قصـــيدة " شخصــيات الشـــعراء يف شـــعر حممـــود درويـــش: إعــداد علـــي نظـــري، يـــونس وليئـــي) 

عـــداد الطالبـــة فاطمـــة فريوســـي إطني " حملمـــود درويـــش، دراســـة ســـيميولوجية: عاشـــق مـــن فلســـ
و(دراســة ســيميائية يف قصــيدة " كلمــات للــوطن" لتوفيــق زيــاد علــى ضــوء نظريــة بــريس: لطالبــة 

و ( اســـتدعاء الشخصـــيات القرآنيـــة يف ديـــوان بـــدوي اجلبـــل، إعـــداد: الـــدكتوراه حبيبـــة زراعـــي) 
ـــريات) الـــدكتور عبـــد الغـــين ايـــرواين زاده غريهـــا مـــن الدراســـات االخـــرى الـــيت  ، والـــدكتور أمحـــد 

كانت تدرس السيميائية، ولكن يف هـذا البحـث سـتكون دراسـة سـيميائية الشخصـيات الدينيـة 
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رموزهــا  علــى لدراســتها وســنتعرف قــبالً  ونمل يتطــرق البــاحثدراســة حتليليــة  املعاصــر عنــد الشــاعر
ــا باالســتناد علــى النظريــات الــيت  ثبتــت علــم الســيمياء، كمــا متيــزت كتابــة هــذا البحــث أوعالما

فوظــف  عــن التقليــد واحملاكــاة، نــه تنــاول موضــوع مــن مواضــيع املنــاهج النقديــة احلديثــة بعيــداً أب
ـا،ىل إشـار أالشاعر شخصيات دينيـة يف شـعره و   لنـا عالقـة الـدال واملـدلول حسـب وبـّني  دالال

الــــيت وردت يف قصــــائد ديــــوان  دالالت كــــل شخصــــية، وســــنحاول تقــــدمي بعــــض الشخصــــيات
الفياض الذي كان حتت عنوان (عبق اجلنان) وسندرسها مـن الناحيـة السـيميائية وحتليـل ومعرفـة 

  وهذا ما مل يتطرق لدراستها باحث آخر. السيمائيةرموزها 
  
  المفاهيم والتعاريف .2

  السيميائية ممفهو  1.2
الســيميائية لغــة: علــم الســيمياء علــم قــدمي ظهــر عنــد العــرب القــدماء وقــد ورد تعريفــه . 1- 1- 2

ـيمُة والسِّـيماء «يف عدة معاجم منهـا تعريـف ابـن منظـور عنـدما قـال:  ـيِمياء:والسُّـوَمُة والسِّ  والسِّ
ــيمة الفــرس:وســوَّم  العالمــة. ــ جعــل عليــه السِّ  وجــل: حجــارًة مــن طــٍني ُمَســوََّمةً  عــزَّ  ه... وقول

وهـي مـأخوذة مـن  عالمة،قوهلم عليه سِيما َحَسَنٌة معناها  بكر:عند ربك للُمسرفني، قال ابو 
م.ِســيماهم التحليــق َأي  اخلــوارج:َوَمســُت َأِســُم، ويف حــديث  ــيما ياؤهــا يف  قــال: عالمــا والسِّ

ــا اخلــري  واو،االصــل   »َتعــرفهم بســيماهم ...: قــال اهللا تعــاىل والشــر.وهــي العالمــة يعــرف 
  )12/ 2158 ،التا(ابن منظور، 

علــم الســيمياء كــان موجــود مــن القــدم وكــان  نّ أونالحــظ مــن خــالل معجــم ابــن منظــور بــ
م وكالمهـــــم هيف وجـــــوه أثرهـــــالـــــه عالمـــــات تكـــــون  فاإلنســـــان ،يقصـــــدون بـــــه العـــــرب العالمـــــة

م، أو  ) يكـون  إثـرالوسـم («الزبيـدي  السـيمياء عنـدىل معرفـة إ انتقلنا وإذاشكاهلم وتصرفا الَكـيِّ
يف االعضـــاء، هـــذا هـــو االســـم املطلـــق العـــام، واحملققـــون يســـمون كـــل ِمسَـــة باســـم خـــاص، وقـــال 

ــا، إمــا كيَّــٌة، وامَّــا قطــٌع يف أُذٍن أو  موســوٌم،يقــال هــو  َكيّــًة،أثــر   الليــُث: أي َوِســَم بســِمِة يعــرُف 
 .»)16 /مالقلــــــــــ( اخلرطــــــــــوم)لــــــــــُه. وقولــــــــــه تعــــــــــاىل (َسِنســــــــــُمه علــــــــــى  عالمــــــــــةقرمــــــــــٌة تكــــــــــون 

ن مــادة (وســم) تعطــي معــىن أ) نالحــظ تأكيــد الزبيــدي علــى 45/4- 44: م1965(الزبيــدي،
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ـا صــاحبه وهـذه العالمـة ال واإلشـارةثـر األ ـامتحـى  تــزول وال او العالمـة الــيت يعـرف  تكــون  أل
  مبثابة دليل لصاحبها.

املــــنهج الســـيميائي هــــو مــــن العلـــوم النقديــــة الــــيت تتنــــاول  :الســـيميائية اصــــطالحا. 2- 1- 2
العالمــــات واإلشــــارات، ويف األدب يــــتم حتليــــل الــــنص األديب للمعرفــــة الــــدالالت الــــيت حيتويهــــا 
النص ومعرفة العالمات املوجودة يف الشخصيات أو األشكال أو الظواهر، ولكثـرة احلاجـة هلـذا 

ـــــم  ر بعلـــــم جديـــــد ل مـــــن بّشـــــأو د األورويب، ) يف التقليـــــ1913- 1857يعتـــــرب سوســـــري («العل
ســيأخذ علــى عاتقــه دراســة حيــاة العالمــات داخــل احليــاة االجتماعيــة مــن خــالل الكشــف عــن 

عـــادة صـــياغة إقـــوانني جديـــدة متكننـــا مـــن حتليـــل منطقـــة هامـــة مـــن اإلنســـاين واالجتمـــاعي عـــرب 
ــا حــدود تتاً . فاللغــة باعتبارهــا نشـاطاً إنســانياَ عامــوشــكلتهاحـدود هــذه األنســاق  جــاوز يف كيا

 –قـل أمهيـة عنـه (اإلشـارات ت يشتغل داخلها سوى وسيلة مـن وسـائل أخـر ال اللسان الذي ال
) واهــــــتّم الشــــــعراء بعــــــد العصــــــر 61: 2012بنكــــــرد،». (األمــــــارات..) –الرمــــــوز  –الطقــــــوس 

ـــذا العلـــم  ا ميكـــن احلـــديث عـــن الســـيميائيات مبعناهـــ وبنـــاء عليـــه ال«احلـــديث اهتمامـــاً بالغـــاً 
الــدقيق إال مــع مطلــع القــرن العشــرين عنــدما قــام عاملــان بوضــع أسســها ومهــا جيهــالن بعضــهما 
بعضـــا. كـــان أحـــدمها عـــامل لســـان يعـــيش يف أوروبـــا، وبالضـــبط يف سويســـرا، وهـــو" فريدينانـــد دو 

)؛ وكـــان الثـــاين عـــامل املنطـــق يعـــيش يف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، 1913- 1857سوســـري"(
ومــع تطــور احليــاة ) 5: 2007(املعمــاري، .»)1914- 1939س بــورس" (وهــو "شــارل ســاندر 

االجتماعية وتنوع الدراسات األدبية والنقدية تطور مصطلح السيميائية، ومبـرور الوقـت تعـددت 
ويســـتنتج الدارســـون فـــرتة ظهـــور الســـيميائية علـــى مراحـــل «النظريـــات الـــيت تناولـــت هـــذا العلـــم 

عاله واملرحلـة الثانيـة كمـا يقـرره عـز الـدين املناصـرة، فهـي أوىل اليت سبق ذكرها مشلت املرحلة األ
ـــا القــديس أوغســـطني حـــول تشــكيل نظريـــة تأويليـــة يــتم تطبيقهـــا علـــى  تلــك احملاولـــة الــيت قـــام 

ال يف دراســـــة إيظهـــــر  النصـــــوص املقدســـــة، مث خيتفـــــي مصـــــطلح الســـــيميائية مـــــدة طويلـــــة، وال
ا املرحلـة الثالثـة هـي مرحلـة العصـور ّمـأ)،  1704 -1632ك (الفيلسوف اإلجنليزي جون لـو 

الكثــري، مث جتـئ بعــدها املرحلـة الرابعـة والــيت بـدأت تتشــكل  يءجنــد فيهـا الشـ الوسـطى الـيت ال
فيهـــــا نظريـــــة العالمـــــات واإلشـــــارات خـــــالل القـــــرن التاســـــع عشـــــر فتـــــأيت علـــــى ذكـــــر جهـــــود 
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) وهــو عنــده Semiotics( وطيقااألملــاين جــون لــوك الــذي اســتخدم مصــطلح ســيم الفيلســوف
 »ثنـــــاء العمليـــــة اإلدراكيـــــة.إعلـــــم يهـــــتم بطبيعـــــة الـــــّدالل الـــــيت يســـــتعملها العقـــــل البشـــــري يف 

  )45: 2010،(خاقاين
  
 وسيميائيتها في شعر الفياضالشخصيات الدينية  2.2

تعبـري لصـحبت الشخصـية وسـيلة لفأ دب املعاصر،لقد تطور مصطلح الشخصية عند شعراء األ
دبيــة خمتلفــة مســتمدة مــن الشخصــية الــيت حيــددها أعــن دالالت ومســات تشــري إىل اســتعماالت 

دبــاء وهــذه رســت هــذه الشخصــيات مــن قبــل النقــاد واألىل غــرض معــني، ودُ إالشــاعر للوصــول 
ديب اجلهــــد فكــــان للنقــــد األ ،الدراســـة تناولــــت جمموعــــة مــــن القضــــايا املتعلقـــة بــــذكر الشخصــــية

ودراســـتها علـــى مســـتوى الشـــعر والقصـــائد الشـــعرية  اومفهومهـــالشخصـــيات االكـــرب يف توضـــيح 
ـــا مـــدلوال منفصـــال. « كمـــا  بوجـــه خـــاص تعـــد الشخصـــية وحـــدة دالليـــة، وذلـــك يف حـــدود كو
 وإذا قبلنـــــا فرضــــية املنطـــــق القائلــــة بـــــأنّ  والوصــــف.هــــذا املـــــدلول قابــــل للتحليـــــل  نّ أوســــنفرض 

ذه الشخصــية ال تبــىن إال مــن خــالل مجــل تولــد مــن وحــدات املعــىن، وأن هــ شخصــية روايــة مــا
ــــــــا ســــــــتكون ســــــــنداً  ــــــــا عنهــــــــا، فأ ــــــــا أو يــــــــتلفظ  ــــــــا. تــــــــتلفظ  » لصــــــــيانة احلكايــــــــة وحتوال

ـــة لتوضـــيح ســـبب ذكـــر الشخصـــية يف 39- 38: 2013(هـــافون، ) فاســـتخدمت منـــاذج تطبيقي
ـا الشعر العريب وحتليلها واالعتماد علـى مبـدأ الـربط بـني ذكـر الشخصـية واملناسـبة الـيت  ذكـرت 

ـــا الشـــاعر يف مضـــمون شـــعره، وخلـــق نـــوع مـــن  والعالمـــاتشـــارات مـــن خـــالل اإل الـــيت اشـــار 
وال ميكـــن دراســـة الشخصـــية إال بتفكيـــك «حـــداث وربطهـــا باهلـــدف املطلـــوب التكامـــل بـــني األ

النص إىل مقاطع، وتصنيف هذه املقاطع وتقليصها، وحتديد األمسـاء العلميـة، وفهـم الشخصـية 
ــــــا مــــــن خــــــالل وظائف ــــــا ومقوما ا الداخليــــــة واخلارجيــــــة، وحتديــــــد مسا هــــــا وأفعاهلــــــا ومواصــــــفا

 رئيســياً  حمــوراً  الــيت شــكلت الشخصــيات فوظــف الشــاعر) 169:2020محــداوي:.»(الســيميائية
، ودالالت ذات مالمــح خمتلفــة بإحيــاءاتيهــا إلرمــز  خمتلفــةٍ  عــن املــوروث الــديين بصــورٍ  ا فيهــعــّرب 

  عض الشخصيات اليت وردت يف شعر الفياض.وهذا ما سنبيّنه يف حتليل ب
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وهو سبط رسول اهللا (ص) املعـروف بشـهيد كـربالء، وُعرِفـت هـذه الشخصـية بصـفات اتصـف 
ــا اإلمــام منهــا قيادتــه لواقعــة الطّــف، شــجاعته وبســالته، وقوفــه شــاخماً بوجــه العــدو علــى الــرغم 

تـــأيت جملـــّرد الداللـــة علـــى  شخصـــية اإلمـــام احلســـني ال«مـــن قّلـــة عـــدد صـــفوف جيشـــه كمـــا إّن 
تــدلُّ علــى قــيٍم وأفكــار ومعــاٍن ســامية ونبيلــة.  لــى أرض الواقــع بقــدر مــاشخصــيات موجــودٍة ع

ففــــي الشــــعر العــــريب املعاصــــر يستحضــــر الشــــاعر مأســــاة كــــربالء ليأخــــذ منهــــا منــــوذج التضــــحية 
جــرى ألهــل البيــت (ع) فاإلمــام احلســني (ع) رمــٌز خالــٌد  علــى مــا واألســىوالفــداء قبــل البكــاء 

ين، وهو رمز الباحث عن العدالة وُنصرة املستضعفني يف الد من أجل مبدأ واإليثارللتضحية 
ــ( »وجــه اجلــربوت ) وهــذه الشخصــية كانــت حمطــة اهتمــام مــن قبــل  9: 2013،آبــادالوي و ب

ضــاً أي فاحتلــتدب املعاصــر ذكــر هــذه الشخصــية يف األو  ،كثــري مــن شــعراء العصــر احلــديث
اعر الفياض يف قصيدة اليت كانت ده عند الشجن وهذا ما ،يف الشعر رئيسياً  مهية بالغة وحموراً أ

الشــهداء) واختيــاره هــذه الشخصــية مثــل عالمــة مــن عالمــات الــيت تــدل  ســيدحتــت عنــوان (
ول أهـل البيـت...اخل. فيقـول يف أميان، واجلهاد، والصرب وخلـود ذكـر على القوة، والثورة، واإل

  ابيات قصيدته:
 بُ ِحـنتَ يَ  رفا فقبلـي احلـرفُ حَ  إن قلتُ    بُ خِ صطَ يَ  الكونِ  فقلبُ  الماً سَ  ،هالً مَ 

ــ طــفٍّ  لـــدَ يــا خُــ  ـــلى اعتاِب  بُ كِ نَســتَ  علــى االرضــنيَ  مـــاءٍ ازكـــى دِ    تبَ كِ ه ُســعـ
ــــــيَـ  رحُ اجلُــــــ ــــــالثَّرى رحــــــاً جُ  ـمُ لَث ـــــــقٌ بَـ عَ  ف  بُ ـرِ قـَتـــيَ  هـــوَ وَ  ـوتاً َمـــ هرُ الــــدَّ  ـفَ وقَـــأمـــا    ـ

ــــا سـَــــ  بُ هـه الشُّ ـت دونَ دانَـ تَــ  هابُ الشِّ  انـتَ    ِلِمــــثِلکم ـوسٌ نــــا قــَــــدي مــــا دَ ـيِّ ي
  )19-18: 2015ياض،(الف

واألمل وصـرخات الـيت يتمـىن أن يصـدرها احلـزن  " إىلالقلب املصطخبيرمز الفياض بقوله "
قلـــب عنـــدما يســـمع مـــا جـــرى يف واقعـــة الطّـــف، وعبـــارة "خلـــد الطـــف" كنايـــة عـــن أجســـادهم 

ــ"ودمـــائهم الزكيـــة الـــيت بقيـــت علـــى أرض كـــربالء أيّـــام  ــ النـــور  " إىلالشهب بـــدوَن دفـــن، ورمـــز ب
الســاطع وهــو لــيس بنــور شــعلة أو ســراج وإمنــا هــو نــور اإلميــان والكمــال عنــد رجــال يواجهــون 
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العالمات كانـت ذات دالالت واضـحة ميكـن  املوت إلنقاذ األمة اإلسالمية من الضياع، وهذه
راد ان يشــري أاملــدلول، فــأن نربطهــا بتعريــف سوســري الــذي جعــل الســيمياء معتمــدة علــى الــدال و 

فالرابطـــة بـــني الــدال واملـــدلول هنـــا، رابطـــة «ســيميائية هـــذه الشخصـــية عـــرب الداللــة العقليـــة،  إىل
املنطقـــي العقلـــي، املعتمـــد علـــى اإلدراك الـــذهين للعالقـــة  االســـتنتاجعقليـــة منطقيـــة، قائمـــة علـــى 

حاب الـــداكن الكثيـــف مـــع املطـــردة بـــني الظـــواهر املتالزمـــة، كالـــدخان مـــع احلـــرارة والنـــار، والســـ
الواقــع الــذي ذكــرت بــه  فجعــل مــن الشخصــية هــي الــدال ومــن) 26: 2006(عــوض،» املطــر

هــو املــدلول، فالرابطــة يف األبيــات الســابقة هــي احلــزن علــى فقــد االمــام والعــربة والشــجاعة مــن 
  قائالً:وعلى هذا املستوى يكمل الشاعر قصيدته  ،موقفه يف واقعة الطف، 

ــــــومٍ كَ   ومــــــاً يَ  مــــــا كــــــانَ  ــــــتَ  ي ــ فَ مــا أنَصــ   هُ دُ يِّ َســــــ أن  بــواتَ مــا كَ مــا قــالو وَ  رُ عالشِّ
ــــأتفــــادوا  حاباً دو ِصــــَحتــــ  بُ ُجــهــا حُ ى نورَ طّــ، غَ بُ غائِــفيهــا الرَّ    تفَ َصــــعَ  ةً مَّ
ـــــــطلُ وت يَ لَمـــــــلِ  مٌ م قـــــــادِ هُ ثلُ ن ِمـــــــَمـــــــ  بُ رِ ومطَّـــــــــ ـــــــــا هلـــــــــوٌ  ع حيـــــــــاةً أوِســـــــــ   هُ ُب
 وَ  رَ ختَــــــــــبَ ا تَـ رَّ ُحـــــــــ   هــــاتُ قامَ  ربِ لــــي يف احلَــــعتَ يَ  بٌ ن تائِــــَمــــ

َ
 بُ رِ ضـــــــــطَ يَ  يـــــــــدانُ امل

ـــــــَمـــــــ  بُ حِ صــــطَ يَ هــــدى وَ يُ  بِــــهِ  إّال  مــــا كــــانَ    قٌ لَـــــــأَ  هِ يبِ ن َشـــــــِمـــــــ هُ لَـــــــ بٍّ ن ذا حمُِ
  )19-18: 2015ياض،(الف

ــ أنــتَ  ويرمــز "مــا كــان يومــاً" إىل واقعــة الطــف والشــدة واحملنــة واهلــول، وعبــارة" كيــومٍ  "  هُ دُ يِّ َس
وتضــحية اإلمــام احلســني (ع)،  وعبــارة "مــا كــان إال ســراجاً" يرمــز  كنايــة عــن شــجاعة وبطولــة

ميــان مســتمراً بســبب قيــام هــذه الواقعــة الــيت حافظــت علــى بقــاء ــا إىل طريــق اســتمرار بقــاء اإل
الـــدين، وهـــذه العبـــارات مـــع العالمـــات شـــكلت رمزيـــة تـــدل علـــى تصـــوير قدســـية موقـــف ســـيد 

عــن ذلــك اليــوم ســواء عــن طريــق الشــعر أو النثــر مل  الشــهداء (ع ) يف ذلــك اليــوم وكــل مــن عــربَّ 
يســتطيعوا أن يعطــوا ملنزلتــه الشــريفة الوصــف الكامــل ملــا قدمــه لألمــة والــدين، وهــذه األمــة الــيت 
ا الرغائب واستهوت علـيهم حـب الـدنيا والشـهوات وأغلقـوا  ا عصفت  ّ أشار إليها الشاعر بأ

م الظلــم والظاللــة، وحجــب عــنهم أعيــنهم عــن رؤيــة احلــق وابتعــدوا عــن اإلســالم، وغ طــى عيــو
  نور احلق والعدالة. ويقول الشاعر يف موضع آخر من القصيدة:

ـــــمـــــاذا نُ  ـــــكَـ   هُ جــــــودُ  اً ـي جــــــوادسّم ـــفَـ ى يُ رّ َحـــ   ـدٌ ـِب  ـبُ َهـــها مـــا مـــن ســـوى يَـ ـتُ ّت
 بُ َقــت يف مثلهــا حِ دَ هِ ها َشــريِ يف َســ   ومــــا بـــالِ اجلِ  مـــا محلـــت مـــنتَ  انِ كّفـــ
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 ـبُ َلــــــمل خيـــــــرم لـــــــه طَ  ةِ ءَ ـبـــــــو النُّ  يـــــــتُ بَـ    هُ ـبُ طلَـــــــمَـ  زَّ َعـــــــ الًّ ِظـــــــ روءةُ تـــــــأيت الــــــــمَ 
ــــــاةُ  أهــــــيَ  ـــــى  احلي ــــــدامِ أعل  بُ ـلِ نَقـــتَ  الهـــا وهـــيَ جتثـــو علـــى مـــا عَ    هاـدِ يِّـــــسَ  قـ

ـــــذي   بُ ـدِ نتَــــيَ  طـــــبِ اخلَ  منــــه املنايــــا غـــــداةَ    احتجبــــتأمــــا وذاك وهـــــذا وال
  )19: املصدر نفسه(

يف واقعـة  بعبارته "جواداً جوده كبده" إىل وفاء وقوة وصرب فرس اإلمام وقوته ومـا فعلـهيرمز و 
، يف كـل خطـوة خيطوهـاوكان معه بنفسه للموت التضحية  ، واستخدم عالمات ترمز إىلالطف

كنايـة  ويرمز بعبـارة "مـنت اجلبـال"خالصه، إعلى جوده و  لواالستدالومل يفارقه حىت عند مماته، 
والشـموخ والقـوة، وهـذه العبــارات الـيت رمـزت إىل شخصـية اإلمـام والعالمـات الــيت  عـن الصـالبة

ن يبـني مـدى أراد أنـه أكمحلتها تدلُّ إىل حتمله الشـدائد والصـعاب وصـربه علـى مواجهـة الفـنت،  
ــإختــاذل الــذين مل ينصــروا ابــن رســول اهللا و  ــم احتجبــت عــن  بأفعــاهلمم ابتعــدوا عــن الــدين ّ وا

ــم، فعيـنهم املنايـأ دع الشــاعر بانتقـاء املفــردات املمتلئـة بالــدالالت الواضـحة الــيت أبـا ومــا تفعـل 
ــا شخصــية عــن مــدلوهلا  هلــا معــان متعــددة وتعــرب عــن طريــق العالمــات الســيميائية الــيت متتعــت 

  .سيد الشهداء (ع)
 َصــَخبُ هلــم يف ساعـــة  لــودِ اخلُ  ســفرَ    تبواكقـــد  فِّ بـــأرض الطَّـــ جـــالِ هـــر الرِّ زُ 

ـــــِلَّ  مــــلُ الرَّ  ـــــلٍ جَ يف وَ  يــــلِ اخلَ  يَرِســــُم ظـ ــــرَ ومـــا اســـتحيامها عَـ  نـــدى حيـــاءً يَ    ـ  بُ ـ
ــــــنيٌ  ـَــــ هـــــذا حسـ ـُـــــراشِ ـت مَـ لَّـــــبَـــ  ـهُ لـ  بُ تَـــالرُّ  هُ ولَـــت حَ وذابَـــ األنـــــامِ  ســـيـــــدُ    ـهُ ــفــ
 بُ الفعـــــال وأحـنـــــى قـامـــــة ُجنَــــ ســــــوحَ    ــــــهُ ت وســادتُـ أثــــــنَ  ـهُ لـَــــ هــــــذا حســــــنيٌ 

منــــــا ضــــــاحكا  احلــــــالُ  بَ قــــــد أعِجــــــ   غــالــــبينك فــالشـــــكوى تُ عـــــذرا فـــــديتُ 
  )19: املصدر نفسه(

ىل ترمـز إوهـذه الـدالالت  "الشكوى –ذابت حوله  - الرمل يرسم - زهر الرجالبـ"ويستدل 
ا   متعددةمدلوالت  الشباب واهليئـة الـيت كـانوا  عمرىل إ: فالزهر رمز به متعددةىل معاٍن إيرمز 
ا، وبقــاء أشــارة اىل وقــوف اخليــل مــع راد بالرمــل اإلأعليهــا، و  ىل إقــدامها الــذي رمــز أثــار آصــحا
ىل إشــــارة إمــــام بــــدون نصــــرة، و اإل اخــــذلو الرجــــال الــــذين  آالففضــــل مــــن أه كــــان نّــــأموقفهــــا ب

بنـاء وطنـه ويناشـدهم أ نظـارأبنـاء جمتمعـه، ولفـت أالشكوى داال على مرارة العيش الذي مير بـه 
كـان رمـزا للبطولـة والفـداء، فـريبط املاضـي باحلاضـر،   ألنّـهخطـوات سـيد الشـهداء (ع)  باحتذاء
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ربة ليـوجههم اىل السـري علـى ة والَعـرب مام احلسني (عليه السالم) صـاحب العِـويعتز بذكر اسم اإل
  . ويستمر الشاعر بتصوير شخصية اإلمام فيقول:خطاه

ــــــ لـرزيـــــــةِ يــــــا لَ  ـِــــــت فـــــــي تـعــنـُّ طاَل  بــــواسَ مــا كَ  ـم والعـــارُ ُهــوازينُـ ت مَ مالَــ   ـهاتـ
  وبَ َصــ   ـهُ بُـصحَ يَ  يلِ الــلَّ  لـفِ ِخبَ  بـاتَ  بحُ الصُّ 

َ
 بُ رَ طَــ هُ لَــ سٍ يف َمهــغــاين وَ امل

  ـتَ حتَ    مـــاً لَ أَ  هِ دعـــــو بِـــمـــا نَ  ـيــــرَ ك غَ لِ ـتَ مل َمنـــ
َ
 ـبُ طـَـنـا خُ ـت لَ مـا ألـَقـ رِ نـابِ امل

 ــــبُ خِ صطَـ نَ عــدو وَ إالّ بـذكــرى هلــا نَ    ـُدنـــاوحّ ـمٌع يُـ رادى فــال َجــالـــفُ  حنُ نَـــ 
  )21-20 املصدر نفسه:(

الــيت والكارثــة املصــيبة والفاجعــة الــيت ترمــز إىل (يــا للرزيــة ...)  يســتخدم عبــارة جنــد الشــاعر
ـا حـال املصـيبة، وكـذلك قولـه وقعوها حبق اإلأ مـام احلسـني (ع) فتضـمنت عـدة دالالت يبـني 

واملواقـــف املهينـــة الـــيت ارتبطـــت بســـلوك  هانـــة واالحتقـــارىل اإلإ) فريمـــز بالعـــار امـــا كســـبو (والعـــار 
 الرديئــةالصــفات إىل  ، كمــا رمــز ايضــاً (ع) الــذين قــاتلوا احلســني وأهــل بيتــهالظــاملني املتخــاذلني و 
وعبـــــارة الشـــــاعر " فـــــال مجـــــٌع يوحـــــدنا إالّ بـــــذكرى" ترمـــــز إىل الوحـــــدة والتعـــــاون ، الـــــيت حلقـــــتهم
ىل واقـع شـعبه إا عن حال مدلوهلا ويشـري مـن خالهلـم  لفاظ ليعربفيبدع بانتقاء األوالتكاتف، 

فقــد اجتمعــت يف «ســوى النــوح والبكــاء حتــت املنــابر شــيئااملريــر ويقــول هلــم حنــن مل نفعــل هلــم 
ـا اجلبـان  كل اإلثارات املنبهة للشعور احلي، ففيها الشجاعة اليت لـو  ضة اإلمام احلسني مسـع 

ـزُّ حـىت احلجـر الصـلد، واملواقـف  هلدرت يف صدره النخوة والبطولة، وفيها املشاهد احلزينة اليت 
  )120: 2003 ،(ال سنبل »اإلنسانية اليت ينشرح هلا صدر كل ذي ضمري طاهر.

 بُ ـتَ ُه قَـــــوقَ علــــو فَــــيَ يُــــدمي الصـــــدوَر وَ    هــــابُـ نـادِ  بـــاتَ  ـروحاً جـَــ يسَ لَــ ـفُّ الـطـَّـ
ــــــُف دَ الـطَّ  ــــــ ــــــةً قَ عـانَــ سـمــــــو مُـ تَ  هِ رٌب ِب ـــــــامَ    ـ  أبُ هــــــــا دَ ـــدُّ ا نـفـــــــوٌس كَ ـريّ الــثـُّـــــ هـ
ــــرأهُ يَ  يــــسَ ـتــــاٌب لَ سِني كِ ـرُح الــــحُ ُجـــ ـــــــــنِ    قـ ـَـــــــ غـــيـــــــــُر ابـ  بُ ـلَ ــنـَقــــــــمُـ وَ  آنٌ  ـهُ أمٍّ لـ

  )21: 2015ياض،(الف

يـــذكر الفيـــاض "الطـــف" لريمـــز إىل الثـــورة ضـــد الظلـــم والتضـــحية واالنتصـــار، فمثلـــت واقعـــة 
ويتجســد هــذا الواقــع ي، يــذكر خالقــاألو  اإلنســاينواقــع الفيهــا الطــف رمــوز ودالالت ُجســدت 

 اقعـةبطـال مثلـوا هـذه الو أوانتصـار الـدين بشخصـية  ،انتصـار احلـق علـى الباطـل منهـا:دالالت ب
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إّن واقعـة كـربالء وتأثريهـا يف األدب شـيء ال نسـتطيع «كمـا  ،سـالمينقـاذ الـدين اإلإجـل أمن 
ــا األدبــاء يف آثــارهم، وذلــك بعــد مضــي فــرتة  أن جنــد لــه مثــيالً يف الوقــائع األخــرى الــيت عــىن 

دينيـة أخـذ الشـاعر مـن هـذه الواقعـة شخصـيات ف »32: 1433طويلة عليهـا (شـال، روسـتاىي:
نسـانية اإلقـيم ال جيسـدن أستطاع الشاعر اذا الوصف الداليل و  ،وطنه ألبناءقدوة وعربة  تعترب

ميكـن االسـتفادة منهـا يف تغـري الواقـع االجتمـاعي الـذي يعيشـه الشـاعر، فرسـم  عرب رمـوز دالليـة
واقعـة الطـف رمزية املفـردات الـيت اسـتمدها الشـاعر مـن لنا سيميائية بداللة واقعية استمدها من 

  نتائجها بتغري الواقع االجتماعي حنو اإلصالح وحتقيق السالم والرفاهية ومنع الفساد.و 
  
  ) عمام علي بن موسى الرضا (شخصية اإلالسيميائية في تصوير  2.3

وهــو اإلمــام الثــامن مــن األئمــة املعصــومني ولــد يف مدينــة جــده الرســول (ص) ودفــن يف خرســان 
وُعِرف بعدة تسميات منها "غريب طوس" وهو مـن الشخصـيات الـيت تعرضـت للظلـم يف زمـن 

، ملـــا هلـــا مـــن تـــأثري علـــى املتلقـــيمـــام الرضـــا (ع) شخصـــية اإل ذكـــر الشـــاعراخلالفـــة العباســـية. 
ورمــوز متعــددة تــربط بــني مــدلوالت الداللــة املطلــوب  ء) محلــت عالمــاتالغربــافقصــيدة (غريــب 

هـل الـيت مل واحلـزن والبعـد عـن الـديار واألىل الغربـة واألإالوصول اليه. كما يشري عنـوان القصـيدة 
رض طـــوس ومـــا محلتـــه هـــذه الرحلـــة مـــن احلـــزن والتغـــرب أمـــام(ع) بـــدأت برحلـــة إىل ـــا اإل مـــرّ 

للصـــــمود والقـــــوة  ميثـــــل رمـــــزاً  جـــــداده، فكـــــان ســـــفرهُ أهلـــــه و أ رضأعـــــده عـــــن ببوالظلـــــم  واألســـــى
ودالالت الفــراق واالغــرتاب والبعــد  اً ه وضــع رمــوز والشــجاعة ومواجهــة الظلــم، فيؤكــد الشــاعر أنّــ

ميـان والتقـوى، الـيت اإلمـن القصـائد الـيت متثـل  الغربـاء) الـيت تعتـربيف قصيدته (غريـب  األحبةعن 
  قال فيها: بأبيات ابتدأها

ــــــوَ    ـلــــــــوبُ الـقُ  تُفـــــــّديك ـأيٍ علـــــــى نَـــــــ َــــــَم ـــــــمَّ ن ي ـــــــبُ ك ال يَـ ـزارَ م َم  خـي
ـــــــتَ  رضٌ أو  َ    طـــــــوسٍ ها بِ نُ ســـــــكُ تَ  ان  طيـــــــبُ ستَ تَ وَ  فـــــــوسُ فــــــو النُّ هلــــــا 
ـــــدّ  ريـــــبُ غَ  ـــــن بَـ إ ارِ ال ـــــارٌ دَ ُع  لـــوبُ جــوى قُ النَّ  نِ دت َعــُعــمــا بَـ فَ    ت دي
ـــــأ كَ دتُ َصـــــقَ   جــيــــــــــــــــــــــبُ مُــ  ـــــــــــــــــــــانٌ ـنّ اهللا حَ  نّ إوَ    دقٍ ِصـــــلِ  ماً دَ بتغـــــي َق

  )36: 2015ياض،(الف
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إىل احلــــب  بقولــــه "تفــــّديك القلــــوب"، ورمــــز بالقلــــب  الفــــداء واملــــوتبعبــــارة ترمــــز إىلدأ يبــــ
أمـــا  فـــداًء لإلمـــام، والعاطفـــة والفـــداء، فيكـــون القلـــب وهـــو العضـــو األساســـي يف بـــدن اإلنســـان 

ــ"غريب الـدار" إكلمة "مزارك" فرمز إىل املقام  الذي فيه القـرب  الـذي دفـن بـه  ىل اإلمـام، ورمـز ب
او البعـد  هىل نسـيانإيرمز  الد، ويقصد بعد مكان قربه يف أرض طوس الطاهرة وهذا بعالغربة وال

جهـــم قـــد  أىل مـــن إشـــار أ، فتطيـــب وتســـعد النفـــوس بزيارتـــه، وكمـــا هعنـــ حـــبهم، وســـار علـــى 
جكــــم خــــري الــــزاد وهــــو الــــزاد األ ، وتعتــــرب بــــديكســــب رضــــى اهللا، وســــينال مــــن يســــري علــــى 

التضحية والغربة من العالمات الداللية اليت شكلت عالقـة مـع سـائر العالمـات السـيميائية الـيت 
حـب الـوطن يف قلـوب أبنـاء ذكرها الشاعر يف األبيـات السـابقة لتكـون موقفـاً يتجلـى فيـه عمـق 

  ، ويقول:اجملتمع
َــــــرَ فــــــإن غَ   غـــــيبُ ال تَ  كَ مُســــشَ فَ  نٍ َمــــعلــــى زَ    اهــــــايف مسَ  وسٌ ت ُمشــــــب
ـــــــــهُ درَّ وَ    صــــــــــالٍ يف وِ  ـدَ ـبَّـــــــــلَـ ـكـــــــــــراً تَـ أيـــــــــا مَ    ت

َ
ــــــــــمُ ظاِ امل ــــــــــبُ  هـــــــــيَ وَ  ل  نيـ

 ـروبُ ـوٍن ُضــــــــتــــــــه علــــــــى َهــــــــتعِ عَ تُـ    مـــــاتٍ كَ حمُ  ءتجــــا ـرُّ مــــا الغُــــ إذا
ـــــــطَ خَ  طُ خـــــــبِ يَ فَـ  ـــــــلٍ  شـــــــواءٍ عَ  ـب  ـروبُ وٍن ُضــــــــتــــــــُه علــــــــى َهــــــــتعٍ عَ تُـ    بلي

ــــــ   نــــــــريٌ ستَ مُ  رُ عــــــــذِ يَ  ـيــــــــفَ ولكــــــــن كَ   طـــــــوبُ قضــــــي اخلُ مبــــــا تَ  بــــــاعٌ  هُ َل
 صــــــيبُ خَ  عطــــــاءٌ مِ  اجلــــــودِ  نــــــدَ عِ وَ    ومٍ قَــــ ُعــــالةَ  ضــــاءِ قضــــي يف القَ يَ وَ 

  )37-36: املصدر نفسه(

الشـاعر لشخصـية اإلمـام الرضـا (ع) مفهوم السيميائية قائم على مفهـوم الداللـة، وتوظيـف 
 الشـــاعر فجـــاءت األلفـــاظ الكلمـــات الـــيت ذكرهـــاعالقـــة مبـــدلوالت  ســـيميائية ذاتدالالت هلـــا 

ــا إىل احلــزن والفقــدان والرحيــل، كمــا غربــت مشــوسمثــل: عبــارة "مفهومــة ومرتابطــة  " الــيت رمــز 
ــ املظــاملذكــر الشــاعر لفظــة " ــا إىل الظلــم واالســتبداد، ورمــز بـ وهــي مصــدر  الشــمس""" لريمــز 

نصرة الـدين ونصـرة عن ن يغيب أميكن  ينما يذهب الأمام الرضا (ع) الذي ، فاإلالنور واحلياة
ه، وتظهـــر ســـيميائية حـــىت بعـــد مماتـــ ودينـــه فقـــد اســـتمروا عليـــه أنصـــارهنـــور علمـــه  املظلـــوم. وأّمـــا

شخصـــية اإلمـــام (ع) مـــن خـــالل رمـــوز الكلمـــات الـــيت ذكرناهـــا بعـــد االعتمـــاد علـــى التحليـــل 
  الداليل ملفردات قصيدته على العالقة الرابطة بني اإلمام وحبُّ اجملتمع له.
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ــــــــــمفاطِ  آلِ  ضـــــــــائلَ ر فَ ِكـــــــــوال ينُ  ُـــــــوَ    ـ ـــــــإ كُ درِ ي ــــــــرىب وُ ا الــقُ منَّ ــــــــوبُ ـ  جــ
ـــــــدو يَ  ـهِ بِــــــ   هـــــــــــدٍ عَـ  صُّ نَـــــــــ ةِ اليَ لـــــــــــوِ لِ  قــــــــدُ عِ يَ وَ  ـــــــى رُ إبــ ـــــــدٍ لـ ـــــــوبُ يَـ  شـ  ثــ
ــــــــــلَ لكــــــــــن تَ وَ  ـــــــــاعَ  وراقُ األ بُ قـ ـــــــبُ رَ  صــــــنٌ غُ  ـراً باِكــــــ َويَــــــذوی   قب  طـيـ
 ؟ـذوبُ وهــــو الـَكـــ فـــاجرٌ  قُ صـــدَ أيُ    ســــــفل املرائــــــي إذا بٌ َجــــــال عَ فَــــــ
ـــ يفِ َســـبِ  ــــه ِمـــلَ يـــا  مِّ السُّ  بـيـــــبَ ى احلَـ ن بــــه وصَّــــع َمـــــطَّ َقــــيُـ    شــــارن نِ ـ
ــــــــبُ  ىن نـــــــورٌ بـــــــو يف الـــــــدِّ خيَ وَ    لمكـــــــــــارم باقـــــــــــياتٌ ــــــــــــق لِ سحَ تُـ وَ   َوطيـ

  )38-37: املصدر نفسه(

فتجلـــت شخصـــية اإلمـــام الرضـــا (ع) يف هـــذه األبيـــات بعالمـــات اتضـــحت مـــن تفكيـــك 
مضــــمون العبــــارات وحتديــــد بنيتهــــا ضــــمن عبــــارات هلــــا عالمــــات لغويــــة يشــــري مــــن خالهلــــا إىل 
ســـيميائية الشخصـــية املـــذكورة، فقولـــه "فضـــائل آل فـــاطم" ويرمـــز إىل مكـــارم األخـــالق، واملقـــام 

ي من صفات آل بيـت الرسـول (ص) ، ويرمـز بقولـه "يـذوي العايل، والعلم، والكمال. وهذه ه
باكراً" إىل العمر القصـري، املـوت، املغـادرة ، وقولـه " فـاجٌر وهـو كـذوب" يرمـز إىل الفئـة الظاملـة، 
اخلروج عـن احلـق، البعيـد عـن الطاعـة، ويرمـز بقولـه "غصـن رطيـب" إىل الشـيء املثمـر الـذي مـا 

رمــز بقولــه "ســيف الســم" إىل ســالح القتــل، الطعــام القاتــل ، زال خمضــرّا ولّيــان ويعطــي مثــاراً، وي
فشكلت هذه الرموز عالمات مثلت شخصية اإلمام الرضا (ص) ومقتلـه علـى يـد أهـل الفسـق 

فالســــيميوطيقا ال يهمهــــا مــــا يقــــول الــــنص، وال يهمهــــا املضــــمون وال حيــــاة املبــــدع «واملعاصــــي 
  ).2020:10(محداوي: »والسريته، بقدر ما يهمها شكل املضمون

    القصيدة:وقال يف ابيات من 
 وهــــــو ذيـــــبُ  وثامــــابــــــدى ِ أـن َمــــلِـ    وهـــــي حـــــقٌّ  بُ واِقـــــالعَ  ئسَ يـــــا بِـــــفَ 

ـــــــــم فــهُ  ُ أـ  شـيــــــــبُ قَــ  يــــــــفٌ ــــــــا طَـ  هــــــــمُ ظـلُّ يَــ    ا دنيــــــــا قشــــــــورٍ صــــــــحا
ــــــــــــوا ِحلــــــــــــأويف   نوبُ الـــذُّ  صـــى علـــى النـــاسِ بـــه حتُ    نيٍ صــــــــــــفادهم قرن

 روبُ ك اىل الـبــــــاري دُ ــــــا تســــــلَ    عـــــــابٌ الرســــــول لكــــــم شِ  أيــــــا آلَ 
ـــــــــفيعٌ  ــــد اَحلــــ   التـــــــــالقي ـكم يــــــــومَ كــلُّــــــــ  شـ  هيـــــبُ املُـ  كمُ جــــدُّ  وضِ وعن

 الكـئـيــــــبُ  غاســـــُقه ســــــادَ  اومهمـــــ   منكــــــــم القـــــــومِ  كــــــــان أمــــــــرُ   وأيــــــاً 
ــــــــدَّ  ـــــــال ب ــــــــوغَ  ف  كـامــــــــال حـــــــــٌق سـليــــــــبُ   ـعُ َجـــــــويـرُ    جــــــــد عـــــــــزٍ ـنَ لِ  الـبل

  )38: 2015الفياض،(
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ــا إىل اجلــزاء واحلســاب والعواقــب الســلبية،  يــذكر الشــاعر عبــارة "بــئس العواقــب" ويرمــز 
ا دنيـــا قشـــور" كنايـــة عـــن مظـــاهر اخلداعـــة والكـــذب والصـــور املزيفـــة، ويرمـــز  وبعبـــارة "أصـــحا
بعبارة "تسلك إىل الباري دروب" إىل طريق احلق والصـراط املسـتقيم واحليـاة األبديـة واآلخـرة، 

 فيهـــــا ســـــيميائية الشخصـــــيات ذات وىل بـــــّني الداللــــة األ الداللـــــة،كشــــف عـــــن نـــــوعني مـــــن ف
م الـدنيا ال  هـل البيـت (ع)أ ووقفـوا ضـدَّ وتزينـوا باملظـاهر والغـرور صفات السلبية وهم الذين غـر

ل البيــت (ع) ومــن وقــف آجيابيــة وهــم مــن نــت ســيميائية الشخصــيات اإلوالداللــة الثانيــة بيَّ 
فجـــاءت  متضـــادتني، تنيىل الـــداللتني فجـــاءت بصـــور إمـــوز الـــيت رمـــزت معهـــم فيضـــاعف الر 

مـــوز قـــادرة علـــى بيـــان ر املعـــىن، وكـــذلك اختيـــار الشـــاعر ل عميقـــة بعالمـــات ورمـــوز الســـيمائية
الصـــورة ألبنـــاء وطنـــه وهـــذا لتشـــجيعهم وحتفيـــز عـــزميتهم مـــن خـــالل داللـــة التضـــحية والـــدفاع 

  ايضا:والصمود. ويقول 
ــــــــــما نــــــــــب ـِــــــــبــــــــــه لَ  النــــــــــيبُّ  أفـ  هــــــيبٌ ســـــيظهر غائـــــٌب مـــــنكم مُ    ـعــواقـ

 وبعــــــــد اجلــــــــور فالعــــــــامل رحيـــــــــبُ     لـعـــــــــدلاملصــــــــطفى مــــــــّال  مســــــــيُّ 
ـــا احلســـن) وعهـــداً يـــا ســـالماً   لكــــم منّــــ   (أب

َ
 شيــــــبُ ا وقــــد وخــــَط امل

 ثـــــــــــــوبُ اهللا يف القــــــــــــرىب مَ  وامـــــــــــرُ    كـــــــــم عليـــــــــناتُ هــــــــي الـــــــــقرىب مـودَّ 
 ٌب ملـــا ســـفل اللهيـــبُ صـــفهـــم ح   بدي عــــدَد النواِصــــســــالما ســــيِّ 

 علـــــى حســــيبُ بكــــم واخلــــالُق األ   الكـــــرام ملســـــتجريٍ  د يـــــا ابـــــنَ فُجـــــ
  )39: (املصدر نفسه

يــذكر الشــاعر عبــارة "ســيظهر غائــٌب" يرمــز إىل خــرية مــن القصــيدة بيــات األفلنتأمـل هــذه األ
ل آمـــن  (عـــج)وهـــذه العالمـــات تشـــري إىل اإلمـــام الغائـــب  املســـتقبل، اجملهـــول، العـــدل، الفـــرج 

 وقســــطاً  رض عــــدالً األ الســــالم)، وقولــــه "مــــال لعــــدل" يرمــــز إىل الظهــــور ومــــألالبيــــت (علــــيهم 
فاستدل بالفرج بظهور الغائب (عج) وجعل من ظهوره قوة داللية، وظهوره سـيغري الوضـع تغـرياً  

ا املـدلول (اجملتمـع) كامالً، قـه، طري فجعل من الواقع السيميائي هلذه الشخصية نقطة يستدل 
ركتــه الســيميائية عــن حشــارات والرمــوز تتجســد فيهــا دالالت قــوى اخلــري فكشــفت فكانــت اإل

  اليت ترتقب األمة ظهورها. الشخصية املنتظرة



 123   )وآخرون تغريد حسون عباس السيالوي( ... ئية الشخصيات الدينيةسيميا

  )عشخصية السيدة زينب بنت علي (السيميائية في تصوير  3.3
الطـــف. تعتـــرب شخصـــية الســـيدة زينـــب (ع) مـــن الشخصـــيات العظيمـــة الـــيت اشـــرتكت يف واقعـــة 

ــــّدة القــــاب منهــــا وُعر   ؛17م: 1981(النقــــدي،  »زينــــب الكــــربى، عقيلــــة بــــين هاشــــم«فــــت بِع
ها ال تأيت بصورة منفردة بل تأيت فكانت القصائد اليت تذكر يف حقِّ )  123هـ.ق:1433قائدان،

اض الفيّـــ الشـــاعر الطـــف، وذكـــر اإلمـــام احلســـني ولكـــنّ  واقعـــةَ  متداخلـــة مـــع القصـــائد الـــيت ختـــصُّ 
للمــرأة  منوذجــا ورمــزاً  عــدُّ هــذه الشخصــية اجلليلــة الــيت تُ  صُّ بقصــيدة منفــردة ختُــصــها يف ديوانــه خصّ 

تزّ أيف مشوخها وصربها فلم ختاف  لقاء خطبتها املشـهورة إ، فكان وقوفها بوجه الطاغية يزيد و و 
ن يكتــب أاض وهـي يف جملــس يزيــد دليــل علــى عظمــة هــذه الشخصــية الــيت اســتطاع الشــاعر الفيّــ

ــا وصــربها علــى الــرغم مــن إعلــى قــوة  املعــاين والــدالالت الــيت  تــدلُّ قصــيدته الثريــة ب االيــام  نّ أميا
ــال إميــة أهلهــا علــى يــد بــين أ ثكلتهــا مبقتــل كــلِّ أ ّ طفــال ت صــابرة مؤمنــة حتمــي الســبايا واأللَّــظا أ

ــ دها ىل عــدة مــدلوالت وعالمــات جيّســإشــار فيهــا أالــيت  بســيمائيتهااض فتجســدت قصــيدة الفّي
ها يف شعرنا املعاصر، يشا كتبها فكانت قصيدته فريدة من نوعها مل يكن هنالك مابكل كلمة  

ا، ف ا سهلة وواضـحة اوقوية مبدلوال ج الشعر املعاصر وجاءت كلما متاز الشاعر بذكرها على 
  :املعاين ميكن الكشف عن داللتها من خالل حتليل سيميائية كلمات القصيدة اليت قال فيها

ــــــواك ُخـــــمَـ    نـــِت وآالٌم بــــك اُخـتـتــمـــــتأ الـطــــــفّ   ـهُ ـت منـابعــُـــــفَّـــــومـــــا جَـ  ـلدٌ ث
 ــــــــهُ عُ واقِ ت مَ لــهـــــــم دانَـــــ ُسبـِـَقــــــت بـــــآلٍ    مــا كـــان للـدهـــر ان يـعـجـــَب ببـاسـلـــةٍ 

 هُ ـُعــالــدنيا مصارِ  بكــتِ أن يــا اخــت َمــ   ـتـَعـسِ َمن بـيـنـــهم آلــت لـه وَ  يا بنـتَ 
ـــيـــا قِـ  ــــقٍ دنــــاك ِمـــأبــــر مـــا الـصَّ  ـةَ مَّ  ــــــــــــــــهُ عُـــ قـــارِ اذ تُــ ـذّ ثـبـــــــــــــــاٌت وشـــُــــــــــــــ إال   ـن الــ

  )62: 2015،الفياض(

ـــق يـــا –بكـــت الـــدنيا أ- مثـــواك خلـــد  - أنـــت  (الطـــفُّ  العبـــاراتفلنتأمـــل  فقولـــه ة الصـــرب) مَّ
خلـد"  ك"مثـوا"الطف أنت" لريمز إىل الصمود والصـرب والقـوة يف مواجهـة املواقـف، ورمـز بعبـارة 

إىل املصـــــري، اخللـــــود، والنعـــــيم الـــــدائم، ورمـــــز بقولـــــه "أبكـــــت الـــــدنيا" إىل احلـــــزن، واألمل، وإثـــــارة 
العواطف، ورمـز بقولـه "يـا قمَّـة الصـرب" إىل الشـموخ والقـدرة وحتمـل املعانـاة، واسـتخدم الفيّـاض 

واقعــة الطــف، الســيدة زينــب (ع) وبــني  لشخصــيةلتوضــيح وبيــان العالقــة الدالليــة هــذه الرمــوز 
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ذ  انتخـابىل الصرب وقـوة اإلميـان فيضـاعف لغتـه يف إاملفردات اليت تشري  هفقوة الداللة تكمن 
اً مــن احلــزن ليتوجــه بــه إىل مدلولــه الــذي ــا جمتمعــه حبيــث نــراه خيلــق جــوّ  املفــردات يف لغتــه ليهــزَّ 

خصــية الرائعــة، فأخــذ مــن هــذه الش القــوة والصــرب ىل واقعــه ويســتمدَّ إحيــاول الوصــول اليــه لينظــر 
ني شـارته برمـوز سـيميائية ربطـت بـإشـاره رمزيـة وكانـت إشـار أو  ،داللته من احلزن وعمـق الصـورة
  عناصر الداللة اليت استخدمها.

ـــــهُ عُ دامِ ـت مَ الصــــرب اكـــــدى ومــــا رقـَّــــ   فاِجعـــةٍ  نّظـــارـلــــِت مـــا حـمــــلت ـمّ حَ   ـ
ـــوابـــن    ت ميــال لسامعـهـــاـحَ صافَــ يف خـطــبةٍ  ــــهُ ـت مسامعُـ الــــدعي هلـــا صكَّ  ـ
ــــــزُّ ي صــــــــوتٌ   ــــــــهُ ومـــــا دامـــــــت مـرابعُــ  یـدا تنــــــاهزبَـــــ   ـهــــــالُ اوّ  بَّ عـروشــــــا تــَــــ  هــ

ــــــــطَـ تَـ  ابيـــــــــت   ن ربكــم فعـلــترت ِمـهي كلمة صوِّ  ـــــــــهُ ال رجـــــــــس يشـايعُــ  ـرَ هَّ  ـ
  )63-62: املصدر نفسه(

ــا "الفاجعــة"  فلفظــةل برمــوز ودالالت ر لنــا املشــهد وهــو حمّمــفصــوَّ  مل ىل الوجــع واألإيرمــز 
 وقـــوة شخصـــيةىل صـــمود وقولـــه "يف خطبـــة صـــافحت مـــيالً" يرمـــز إ، واألســـىوالفقـــدان واحلـــزن 

و اظهــــار أ مل بــــداخلها عــــدم الشــــكوىوحــــبس األ ،الســــيدة زينــــب (ع) ومواجهتهــــا املصــــائب
ج صـداها صـيبة الـيت تعـرّ ىل قوة املإعروشا) لريمز  هزّ ي (صوت إىلشار أخرين، و ام اآلأمالضعف 

ىل بيــت إ انتمائهــا لريمــز إىلالعــرش وهــو عــرش الــرمحن، وقــال (بيــت تطهــر)  تِ اىل الســماء وهــزّ 
مـن الشـرك والكـره والـبغض واحلسـد .... فكـل كلمـة مـن  ونزاهتـه ،النبوة الطاهر مـن كـل رجـس

مـــن هـــذا نفهـــم «لغويـــة توضـــح ســـيمائية الســـيدة زينـــب (ع) دالالت  كانـــت هلـــاالـــيت ذكرناهـــا  
تقتصر على جانـب الشـكلي النحـوي للـنص، وإمنـا تتعلـق أيضـا بالرتاكيـب  العالئق ال إنالقول 

الداخلية العميقة املولدة للبىن السطحية والرابطة للفظة بالسياق ومبـا خيتفـي وراء الـنص الشـعري 
  )169ق: 1431(األمحر، » من خلفيات.

ـــــردُ أ الـحــــــقُّ  ـــــون منــفـ ـــــذا الـكـ ــ   نـتـــــم  ـــهُ عُـ عــارض زالــت زوابِ  كم،ن صــدَّ َم  ـ
ـــذا صــراطٌ  ـــم مــا  هـ ـــوجإلـكــ  ـــــهُ عُـ ـدى فـيـكــــم جمـامِ اهلُـــ حـــىت كــــأنَّ    ن بــه عــ

 ــــــهُ عُ ن قــــد غــفــــا بانـــت تـوابِ إبـلــــيس إ   غـنـــاك عـــن نــفـــرأمــا  فِّ الـــطَّ  ةَ رَّ يــا دُ 
ـــــ وتـــــــرٌ  َـــ   ـف ال عـرضــــــا لـطارئــــــةتـكـشَّ ــــم يـ ــــال، نـجــــمٌ  ـدنُ ل ــــهُ عُـ واهللا رافِــ  عـ  ـ

  )63: 2015 ياض،(الف
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نــتم، هــذا أاحلــق يشــري الشــاعر إىل دالالت هلــا رمــوز وعالمــات ســيميائية تتجســد يف قولــه "
ــم ضــد إكلهــا تــدل علــى احلــق هلــم و " جنــم عــال ،فِّ الطـَّـ ةَ رَّ دُ  صــراط لكــم، اهلــدى فــيكم، يــا

ــ"الصراط املســـتقيم" إىلصـــحاب العـــدل واحلفـــاظ علـــى الـــدين، ورمـــز أـــم إالباطـــل و  الطريـــق   بــ
هــل الطريــق الصــحيح الــذي يرضــي اهللا واملتخلــف عــن هــذا أاملســتقيم الــذي يتبعــه النــاس وهــم 

 ةَ رَّ دُ  يــا يرمــز بعبــارة "، و تالغاويــاالطريــق هــو الــذي قــام مبحــاربتهم يــوم الطــف وســلك مســلك  
ويرمــــز إىل النــــور والعلــــو وقولــــه (جنــــم عــــال) املميــــز والثمــــني الفريــــد، الشــــيء اجلميــــل و  " فِّ الطَّــــ

 ألحـد أنميكـن  الـيت الواالرتفاع وجيعل من هذه العبارات عالمـة شخصـية السـيدة زينـب (ع) 
ا، أتــتألأل يف واقعــة الطــف، عظيمــة مبوقفهــا، شــاخمها  تمثلهــا فهــي كانــ مــام الســياط الــيت تضــر

  .عدائهاأقوية يف مواجهة 
ـــهُ ـعُ صابِ أـضـــيب ُيســقى بكـــف هــي اخلَ    مــر كـــأس طلـــىفـــليس األ يزيـــدُ مهــال   ـ
 ــــــهُ بـغـــــيا بـــــان الـبـغــيـــــة مـانـعُ  بـــــل ظـــــنَّ    ـسٍ نــَـــت مـــــشاربه الـدنيـــــا عـــــلى دَ أغـــــوَ 

ـــــاربَ  ـــــد ق ـــــو  الــــــشركَ  ق ــــــي آل    لَـــــــهتـََقـوَّ  ركَ الشِّ ــــــد ال بــــــرّ أفـ ــــــهُ ت مـراضــعُـ حـمـ  ـ
َــمَـ    حيجب عن عينيـه مفتضــحا ال شيءَ  ـــد مـخـادعُـ  ـلَ جـــنا تسـافـ ـــهُ مــا تــشهـ  ــ

َــــمـَـــــ    ـــــــــهُ عــنــــــــد اهللا مـرجـعُ  مــــــــرُ مــــــــا األلـكـنـَّ  ـــــ ـدَّ ن عـ ـــــهَ  فــــإنَّ  وءاً ســـ ـــــهُ رادعُـــ  اللـ  ــ
  )63-62: املصدر نفسه(

شخصـية واقعيـة  الشرَّ بذكرويرمز الشاعر إىل الفجور والفسق والطغيان بلفظة "يزيد" وميثل 
 باســـتخدامعتربهـــا مـــن الشخصـــيات املنبـــوذة او  مـــام احلســـني (ع)،كانـــت موجـــوده يف زمـــن اإل

لهـــا بـــاملعىن الـــذي حتملـــه الكلمـــات وخصوصـــا عنـــدما علـــى ظلمـــه وطغيانـــه ومثّ  مفـــردات تـــدلّ 
ا عـن يزيـد ويسـتدعي القصـص الـيت مسعهـ هما فعليسمعها القارئ فأنه يرتسم صوره يف باله عن 

ليـــه سوســـري عنـــدما قــــال هنـــاك عالقـــة رابطـــة بـــني الــــدال إ بمــــا ذهـــل واقعـــة الطـــف وهـــذا ميثـِّــ
ـاواملدلول، فعند ذكر كلمة (يزيـد)  الظلـم والقتـل والسـيب واحلـزن الـذي عـاىن  إىل وترمـزتـدل  فأ

ــــ ــــاهللا، وهــــذه  ميــــانالكفــــر، وعــــدم اإل للرمــــز إىل، وعنــــدما يــــذكر (الشــــرك) همنــــه النــــاس يف زمن ب
ــــد الشــــاعر الصــــورة الــــدال الت مرتبطــــة مبــــا يعيشــــه الشــــاعر يف عصــــره مــــن ظلــــم وفجــــور، فيجسِّ

  الداللية بتوظيف الرموز السيميائية لبيان مراده.
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 ـــه؟عُ وامِ ت جَ مَّ لَ  إذاهل يكفي امسا    لــــهوَّ أن كنــــت إي الفــــدى مسّــــأمــــاذا 
ـــ نـــتَ أ فُّ الطَّـــ   بٍ ـلَ الــــــرجال وقــــــد آلـــــو ملنـَقـــــ نـــــتَ أ ــــهضالـعُ أـت وقـــد رضَّ  ـ

ـُـــجامِ  هـــــذا اجلـمـــــعَ  قَ ـرَّ َفــــتَـ  ـرٌ سُفــــ   حٌّ ـرَ طَّـــــجتــــــاىف عنـــــك مُـ  العــــــزيزِ  بـعــــــدَ   ـهعـ
ـــا نبكيـــك ِمـــليســـت دُ   ـهـعـــُــــــــبـايُ نُ  ـرضٌ كـــــــــم فَــــــــبـُّ ـما حُـ لكـنّــــــــ   ملٍ أن موعـــا 

  )64: املصدر نفسه(

ــــا إىل  التضــــحية، اجلهــــاد، ميثــــل الشــــاعر بعبــــارة "الفــــدى إن كنــــت أولــــه" عالمــــات يرمــــز 
الشــهادة للداللــة علــى اإلميــان واإلخــالص هللا والقبــول بقضــائه، ويرمــز بعبــارة "انــت الرجــال" إىل 
احلســـــب والنســـــب والشـــــجاعة واهليبـــــة، وبعبـــــارة "رّضـــــت اضـــــالعه" يرمـــــز إىل الكســـــر والطحـــــن 

ا دالالت تصـور مكـان سـقوط اإلمـام (ع) يف واقعـة كـربالء ومـرور خيـول األ عـداء والتفتيت و
علـــــى جســـــده الطـــــاهر، وهـــــذه العبـــــارات مثلـــــت صـــــورة دالليـــــة لغويـــــة متيـــــزت برســـــم عالمـــــات 

 ورموز جنح الشاعر يف توظيفها مبسار يسهل توضيحه وبيان املقصـود منـه. استعرضها بدالالت
 ريالداللـة األوىل أو األصـلية حيوهلـا اجملتمـع إىل دالالت أخـرى، ليصـ إنّ ونفهم من هذا القـول «

ل مـــدلولني أو أكثـــر، وبالتـــايل فاملـــدلول عنـــد أصـــحاب ســـيميائيات الداللـــة متعـــدد الـــدال حيمـــ
ـــــه طبعـــــ ـــــدى اجلماعـــــة املســـــتعملة ل ـــــدال ثابتـــــا ل  »اً.خاضـــــع لفهـــــم املتلقـــــي، يف حـــــني يبقـــــى ال

  )94ق:1431(األمحر،
  

  . النتائج4
خــالل مــن  لتشــكيل الســيميائية يف شــعره اســتطاع الفيّــاض أن يوظـِّـف الرمــوز اللغويــة والدالليــة

تصــوير ســيميائية الشخصــيات الدينيــة وفــق اعتمــاد الشــاعر علــى نظــام العالمــات الــيت جتســدت 
  يف قصائده، فتوصل البحث إىل استنتاج احملاور التالية:

.عثرنــا يف شــعره علــى شخصــيات دينيــة وضــعها الشــاعر يف إطــار ســيميائي فكانــت - 
قـــة بـــني الـــدال واملـــدلول، كمـــا غنيـــة بـــالرموز الدالليـــة، اســـتطعنا مـــن خالهلـــا توضـــيح العال

اســتعمل الشــاعر لغــة ســهلة وفــق نظــام ســيميائي يف تصــوير الشخصــيات واألحــداث الــيت 
ا.  مرَّت 
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.إّن الشاعر استعان بشخصية اإلمـام احلسـني (ع) وملحمتـه البطوليـة اخلالـدة الـيت كانـت  - 
ـــا ُمتثـــل عالمـــات رمزيـــة ترمـــز إىل الشخصـــية أو املكـــان أو العصـــر يف  ذلـــك الـــزمن، كمـــا كلما

ــــدالالت الــــيت كانــــت تبــــني مــــدى اهتمامــــه بوطنــــه وواقعــــه، فوظَّــــف رمــــوزا  اســــتخدم الرمــــوز وال
ا لتقدمي حلول لتغري األوضاع يف بلده.   وعالمات من واقعة الطف وشخصيا

.أما قصيدة (غريب الغرباء) اليت صوَّرت شخصية اإلمام الرضا (ع) فقـد بينّـت عالمـات - 
موجـــود يف هـــذه الشخصـــية تـــؤّدي إىل حتريـــك العواطـــف عنـــد املتلقـــي  دالّـــة علـــى وصـــف شـــيء

للوصــــــــول إىل اهلــــــــدف الــــــــذي يســــــــعى إليــــــــه الشــــــــاعر بعــــــــد تصــــــــويرها يف كلمــــــــات ســــــــيميائية 
  الداللة.  واضحة
.أّما القصيدة األخرية يف تصوير شخصية السيدة زينـب (ع) فكـان دورهـا شـديد التـأثري، - 

ى داليل تشـــري إىل صـــفات هـــذه الشخصـــية ومشوخهـــا وكانـــت هلـــا معـــاٍن فنيـــة رائعـــة ذات مســـتو 
ــا. فســامهت الرمــوز يف تشــكيل ســيميائية هلــذه الشخصــيات الدينيــة  أمــام املصــائب الــيت مــّرت 
الــيت أشــارت إىل دالالت خمتلفــة ارتبطــت مبفهــوم التحــرر والــدعوة إىل ثــورة يــتم مــن خالهلــا تغــري 

 أغلب اجملتمعات اإلسالميةـ  الواقع، ومكافحة الطغيان والفساد اليت تعاين منه

.كمــــــا اســــــتخدم الشــــــاعر دالالت ارتبطــــــت مبفهــــــوم ســــــيميائية الشخصــــــيات لريمــــــز إىل - 
عــربَّ عــن  االشــجاعة والقــوة والصــمود يف حتقيــق األهــداف والــتخلص مــن األوضــاع الســيئة. كمــ

هـــة اآلالم وســـوء الظـــروف االقتصـــادية وحزنـــه علـــى وطنـــه بأســـاليب بالغيـــة وتعـــابري دينيـــة ملواج
الظلــــم واالعتبــــار مــــن املاضــــي ضــــمن ســــياقات ســــيميائية هلــــا عالمــــات ومفهــــوم لغــــوي مياثــــل 

  الشاعر. هدف
  

  الهوامش
شاعر من الشعراء املعاصرين الـذي مازالـت  وهو الشخصية: هالفياض: سريتاجلبار  عبدالشاعر  .1

وكانـت والدتـه  1947شـاعر مـن جنـوب العـراق ولـد عـام  والشـعر. "وهـمسـتمرة بكتابـة  أنامله
والتحــق بعــدها 1966الشــاعر عــام  جباســم (الناصــرية) ختــرَّ  املعروفــة قــي العــراق حمافظــة ذي قــار

مت خدمتـه أيف حمافظـة البصـرة حـىت   مدرسـاً عـنيِّ  1974جبامعة البصرة (كليـة الرتبيـة)، ويف عـام 
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التدريســـية. ُحيـــل علـــى التقاعـــد بســـبب بلوغـــه الســـن القـــانوين يف اخلدمـــة أيف التـــدريس وبعـــدها 
  )12/1/2021مع الشاعر، (اتصال

ــا الشــاعر علــى ظهــور موهبــة الشــعر عنــد األدبيــةمراحــل حياتــه  : ســاعدت البيئــة الــيت ولــد 
ـــ اض، وبـــدأ بكتابـــة الشـــعر وهـــو طالـــب يف املرحلـــة الثانويـــة وبـــدأ بنشـــر قصـــائده يف املرحلـــة الفّي

 كتاباتـــه للقصـــيدةول  أفكانـــت ، واملعاصـــرينقـــدمني ر بالشـــعراء األالشـــعر وتـــأثَّ  اجلامعيـــة، أحـــبَّ 
وكـان  خذ يكتب شعر احلر (التفعيلـة)أ(بعنوان: قفي شوقا ...) وبعدها  1968العمودية سنة 

ســـاتذة الشـــعر احلـــر ومـــنهم نـــازك أيـــدي أره بالشـــعر احلـــر لكـــون الشـــاعر درس علـــى ســـبب تـــأثِّ 
زهـر العـامل اجلليـل شيخ األ كذلكاجلامعية و ساتذته يف مرحلة الدراسة أ أحداملالئكة اليت كانت 

ن آىل القـر إن عاملـا جلـيال وقـد شـدين احممد سيد طنطاوي حيـث قـال عنـه الشـاعر الفيـاض (كـ
لفاظــه وهــذا أول يف معانيــه و القــران الكــرمي هــو معيــين األ نَّ إالتفســري. لــذلك فــفيــه مــن  الكــرمي مبــا

  )12/1/2021الشاعر، مع (اتصال). واضح يف نصوصي الشعرية
  
  ابع والمصادرالمن

  الكتب
كــز الثقــايف البيــت (علــيهم الســالم) يف شــعر القطيفــي املعاصــر، بــريوت: مر  ل). أهــم2003( .ال ســنبل، نــزار

   .والتوزيعللنشر 

 .ردارالصاد: العرب، بريوت). لسان اتال(منظور. ابن 

  ، بريوت: دار العربية للعلوم ناشرون.1ط السيميائيات،معجم  .ق)1431( .األمحر، فيصل
الــــدين. آريفيــــه ولــــوي بانييــــه وجــــان كلــــود كــــوكي وجــــان كلــــود جــــريو وجوزيــــف كــــورتيس  آن وميشــــالإينــــو، 
وتقـدمي: عزالـدين  مالك، مراجعـةوالتأريخ)، الرتمجة: رشيد بن  القواعد، األصول،م). السيميائية (2008(

  .الوي للنشر و التوزيع. عمان: دارجمد املناصرة
ا. طالسيميائيات.. م)2012(سعيد. بنكرد،      والتوزيع.احلوار للنشر  ردمشق: دا، 3. مفاهيمها وتطبيقا

: 1ط زكريــــا،طــــالل وهبــــه، مراجعــــة: ميشــــال  - د الســــيميائّية، ترمجــــة: أســــسم). 2008(دانيــــال. تشــــاندلِر، 
  للرتمجة.املنظمة العربية  بريوت:

تطوان/اململكــة املغربيــة، دار  –لنــاظور ، ا2م). الســيمولوجيا بــني النظريــة والتطبيــق. ط2020محــداوي مجيــل. (
  الريف للطباعة والنشر والتوزيع.
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م). تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، حتقيــق: عبــد الســتار 1965(احلســيين. الزبيــدي، الســيد حممــد مرتضــى 
   العريب.امحد فراج، دمشق: الرتاث 

 العودة.وت: دار ري باجمللد االول،  م). ديوان بدر شاكر السياب،2016(شاكر.  السياب، بدر

  .نيةنسااإل والعلومداب م). حقول سيميائية، املغرب: منشورات كلية اآل2007(التهامي. العماري، حممد 
 القـــاهرة.جامعـــة  العلـــوم،دار  وتطبيقيـــة، كليـــةم). علـــم الداللـــة دراســـة نظريـــة 2006(فريـــد. عـــوض، حيـــدر 

  الفيوم. فرع
 )، مطبعــة:الســالم االناشــر: مؤسســة الســيدة معصــومة (عليهــ م). عبــق اجلنــان،2015(اجلبــار. الفيــاض، عبــد 

  (عليه السالم). احلجج ثامن 
 :ن، لبنــــا1ط ،مجــــال حضــــری الرتمجــــة: العامــــة،الــــوجيز يف الســــيمائية  .م)2015(مــــاري.  كلينكنــــربغ، جــــان

 والتوزيع.املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر 

، 4اإلمـام أمـري املـؤمنني علـي بـن ايب طالـب (ع)، طم). زينب الكـربى بنـت 1981النقدي، الشيخ جعفر. (
  منشورات املكتبة احليدرية ومطبعتها يف النجف.

 تقـدمي: عبـد الفتـاح كيليطـو، سعيد بنكـرد،ترمجه:  م). سيميائية الشخصيات الروائية 2013(فيليب. هافون، 
  .  دار احلوار للنشر والتوزيع ، دمشق:8ط 

  

  المقاالت
جملـة » اسـتدعاء شخصـية اإلمـام احلسـني يف شـعر حيـىي السـماوي« .م)2013(آبـاد.  مرضـيةو ي، رسـول بالو 

ا. فصلية    .  16- 1 ص، ص27العدد حمكمة،اجلمعية العلمية االيرانية للغة العربية وآدا
، جملـة »رثاء اإلمام احلسني (ع) يف ملحمـة عيـد الغـدير«هـ.ق). 1433برياين شال،علی و حسني روستاىي (

أكادميية العلـوم اإلنسـانية والدراسـات الثقافيـة، السـنة اخلامسـة عشـرة، العـدد األول، الربيـع  آفاق احلضارة،
  .39- 21هـ.ق، صص1433والصيف 

آليـــــة مقاربـــــة اخلطـــــاب الشـــــعري احلـــــديث  الســـــيميائي:املـــــنهج «م). 2010(عـــــامر.خاقـــــاين، حممـــــد ورضـــــا 
ا،، جملة دراسات اللغة العربية »وإشكالياته   .84- 63صص ،2العدد  ة،حمّكمفصلية  وآدا

، »شخصــية احلســني بــن علــي يف الشــعر العــريب احلــديث اســتدعاء). «م2012( الزيــادات، تيســري حممــد أمحــد
  .95- 81صص. ،2012 ،33مشاره:  ،Necmettin Erbakanجمله دانشكده اهليات جامعة 

لــــآلراء التارخييــــة مرقــــد الســــيدة زينــــب الكــــربى يف مصــــر دراســــة ومتحــــيص «هـــــ.ق). 1433قائــــدان، أصــــغر (
، جملـة آفـاق احلضـارة اإلسـالمية، أكادمييـة العلـوم اإلنسـانية والدراسـات الثقافيـة، السـنة اخلامسـة »املختلفة

  .140- 121هـ.ق، صص 1433عشرة، العدد األول، الربيع والصيف 
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  الفياض ري در شعر عبد الجبانيد يها تيشخص يشناس  نشانه

  *تغريد حسون عباس السيالوى
 ***مها خير بك ناصر، ****بهار صديقى

  چكيده
 دانـش  ها، ي آن و از جمله گشتند داريپد ستميدر قرن ب هاي انتقادي نوين دانشاز  ياريبس

ي را، شناس نشانهآنان،  قرار گرفت.كه نزد ناقدان معاصر غربي مورد توجه بود  يشناس نشانه
ـ  اي كـه  ي تعريـف كردنـد؛ گونـه   زبـان  يهـا  هـا و داللـت   نشانهدانش بررسي  تـر در   شيپ

ايـن  . شناخته شـده بـود   شناسي كالسيك عربي البتّه در چارچوبي سنّتي هاي زبان پژوهش
 (ع)امـام رضـا   ،(ع)نيامام حس تيجمله شخص زا يمذهب يها تيشخصجستار به بررسي 

 ادبيـات دينـي  در  ي كـه رگـذار يتأث يهـا  تيشخصـ  پرداخته اسـت؛  (س)نبيز رتوحض
و از اين رو محور بنيـادين پـژوهش پـيش رو،     اي دارند ي، نشانگري و داللت ويژهاسالم
ي شـاعر  است. اضيالف عبد الجبار ردر شع يمذهب يها تيشخص ي اينشناخت نشانه ليتحل
و از   هـا  تيشخص نيا و از گويد سخن ميي خويش  ش از درد و رنج جامعهاشعار در كه

هايي است  ها و ويژگي گيرد زيرا باور دارد كه زندگي آنان داراي نشانه زندگي آنان وام مي
 نيـ از ا توانـد در ترسـيم واقعيـت زنـدگي هموطنـانش تأثيرگـذار باشـد. فيـاض         كه مـي 
 اربسـت بـا ايـن ك   گيرد زيرا يبهره مدر راستاي شرح اغراض شعري خويش ها  تيشخص

 ياجتمـاع  تيـ واقعها رخ داده اسـت بـا    چه براي اين شخصيت ميان آن هماننديتواند  يم
ي  حاكم بر جامعهو فقر و استبداد  يعدالت يو باي ملموس تبيين نمايد  را به گونه كشورش

دهد شـعر فيـاض داراي    خويش را به تصوير كشد. دستاوردهاي پژوهش حاضر نشان مي
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ي  ي اسـالمي اسـت كـه در اندرونـه     هـاي برجسـته   ز ميان شخصيتها و نمادهايي ا نشانه
هاي موضوعي بنيـادين در راسـتاي    هاي وي نهان گشته است و كاربست اين نشانه چكامه

ها وام گرفته است و ميان واقعيتي كه شاعر  هايي است كه از آن ايجاد پيوند ميان شخصيت
ي مظاهر و  شناسي با همه تبلور نشانهكند؛ اين چنين شعر فياض، نمود و  در آن زندگي مي

ي پيوند ميـان   شناختي پيرس درباره ي زبان ويژه تجلّي روشن انگاره نمادهاي آن است و به
  دال و مدلول.

هـاي مـذهبي، امـام حسـين(ع)، امـام رضـا(ع)،        شناسـي، شخصـيت   نشـانه  :هـا  كليدواژ
  .)سزينب (  حضرت



  


