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  :المقدمة

حيث كانت . إن البحوث اللغوية يف الرتاث العريب، عرفها العرب منذ القدم

اظه، والوقوف خدمًة للنص القرآين؛ فقامت الدراسات حينئذ تبحث يف داللة ألف

بل قاموا بدراسة النص القرآين من مجيع جوانبه وغاصوا يف ... على معانيه

نطبق هذا فيما بعد على اوكذلك . سراره اللغويةأأعماقه، واستكشفوا مدلوالته و 

وأما يف العصر احلايل أو ما يعرف بالعصر . النصوص األدبية، من شعر ونثر

احلديث، فقد حبث اللغويون وخاصة الغربيون املعاصرون يف اللسانيات غري 

العربية؛ وأبدوا مواقفهم من اللغة بصفة عامة والرتاث العريب القدمي يف اللسانيات، 

ت اسرتاتيجيات ومواقف حديثة ومستحدثٌة يف بصفة خاصة؛ وبذلك ظهر 

بـــ التحليل الدراسات اللغوية والنقدية والتحليلية؛ ومن تلك الدراسات ما يعرف 

؛ فانطالقا من هذه املقدمة ستتعرض هذه الورقة لنص السيميائي للنص األدبي

؛ نفثة المصدور عن أخبث العصورأديب بالدراسة والتحليل السيميائي؛ بعنوان 

أليف الوزير جنيد بن حممد البخاري، والورقة بتلك الدراسة  سوف تغوص يف ت

اعماق النص األديب للوزير جنيد لتستكشف مدلوالته احملتملة؛ مع حماولة ربط 

فلتحقيق هذا يتطلب . النص بالواقع املعاش وما ميكن االستفادة وأخذ العرب منه

 : محاور التاليةـدراسة ال
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 ؤلفاملنبذة عن -

 م السيميائية لغة واصطالحا مفهو -

 .سيميائيةدراسة النص األديب دراسة حتليلية -

  .اخلامتة-

 نبذة وجيزة عن مؤلف النص

رغبيت يف إبرازها من  -الوزير جنيد  –ختيار هذه الشخصية ان الدفع إىل إ

خالل نتاجه االديب ليستفيد منها من جهلها وليكون إثباتا وتيقنا ملن عرفها ومن 

وذلك مما  هذا الصدد أن يتعرض الباحث إىل نبذة وجيزة عنه؛الواجب يف 

. والتعريف مبادة أدبية هامة تساعد يف التحليل السيميائي. يساهم يف التعريف به

التعريف بالمؤلف

هو العالمة واألديب والشاعر والوزير جنيد بن الوزير حممد البخاري؛ من 

بدأ تعلمه بقراءة القرآن الكرمي يف  .)٢(م١٩٠٦يف عام  )١(مواليد مدينة صكتو

واستمر يتعلم العلوم الدينية والعربية؛ ومن الكتب اليت . الكتاتيب مبدينة صكتو

والقصائد العشريات لعبد . للشيخ عثمان بن فودي’كتاب أصول الدين: قرأها

فالوزير جنيد مل يسافر قط للدراسة . اهللا بن فودي، ودرس علم العروض والقوايف

. وقد عمل مدرسا وخترج على يده عدد كثري من الطلبة. ده نيجريياخارج بال

 .م١٩٤٨بعد وفاة أخيه الوزير يف سنة  )٣(وتوىل منصب الوزارة

.الوزير جنيد أديبا وشاعرا ومرجعا يف تاريخ مدينة صكتو بل الدولة الُصَكِتَية

ن أخبث وله أكثر من مخسني كتابا يف فنون خمتلفة، ومنها نفَثُة املصدور ع

  .هذه الدراسة التحليلية السيميائية -شاء اهللا  إن- العصور؛ الذي بصدده ُجتْرى
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:مفهوم السيميائية

السيميائية مصطلح حديث، ُعِرف عند هؤالء الذين تأثروا بالدراسات اللغوية 

السيميائية تقوم بدراسة أنظمة العالمات اليت . ويعرف بعلم العالمات. الغربية

ولقد أشار القرآن الكرمي إىل ذلك يف مواضع عدة ومنها قوله . نأبتكرها اإلنسا

َوانٌ َوخنَِيلٌ َوَزرْعٌ َأْعَنابٍ ِمنْ َوَجنَّاتٌ ُمَتَجاِورَاتٌ ِقَطعٌ اْألَْرضِ َوِيف ﴿:تعاىل ِصنـْ

رُ  َوانٍ َوَغيـْ َذِلكَ ِيف ِإنَّ اْألُُكلِ ِيف بـَْعضٍ َعَلىبـَْعَضَهاَونـَُفضِّلُ َواِحدٍ ِمبَاءٍ ُيْسَقىِصنـْ

؛ )٥(﴾يـَْهَتُدونَ ُهمْ َوبِالنَّْجمِ َوَعَالَماتٍ ﴿: وقوله تعاىل.)٤(﴾يـَْعِقُلونَ لَِقْومٍ َآلَيَاتٍ 

َربَّكَ َواذُْكرْ َرْمزًاِإالَّ أَيَّامٍ َثَالثَةَ النَّاسَ ُتَكلِّمَ َأالَّ َآيـَُتكَ قَالَ َآيَةً ِيل اْجَعلْ َربِّ قَالَ 

ْبَكارِ بِاْلَعِشيِّ َوَسبِّحْ َكِثريًا .)٦(﴾َواْإلِ

�ǽǀǿÂ�� ƢȈǸȈǈǳ¦�ƢŮ�¾ƢǬȇ�Ŗǳ¦�Ȇǿ�À¡ǂǬǳ¦��Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦�©ƢǷȐǠǳ¦�ǽǀǿ

السيميائيات من دون أي شك تدل على احلقيقة احلسية اليت تتحول إىل حقيقة 

 :وبذلك نصل إىل الرسم البياين التايل. جمردة غائبة

=غائبة حقائق   ←سيميائيات  {    }حقائق حسية ←

ألنه من الَوْسِم وهو العالمة؛ و وردت )٧("َوْسٌم "السِّيماء والسِّيمياء؛ أصله 

اءُ َمَعهُ َوالَِّذينَ اللَّهِ َرُسولُ ُحمَمَّدٌ ﴿: هذه اللفظة يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل َأِشدَّ

نَـُهمْ ُرَمحَاءُ اْلُكفَّارِ َعَلى ًعاتـَرَاُهمْ بـَيـْ َورِْضَوانًااللَّهِ ِمنَ َفْضًال يـَْبتَـُغونَ ُسجًَّدارُكَّ

َحيَْسبـُُهمُ ﴿: وقال سبحانه وتعاىل )٨(﴾  ...السُُّجودِ أَثَرِ ِمنْ ُوُجوِهِهمْ ِيف ِسيَماُهمْ 

تـُْنِفُقواَوَماِإْحلَافًاالنَّاسَ َيْسأَُلونَ َال ِبِسيَماُهمْ تـَْعرِفـُُهمْ التـََّعفُّفِ ِمنَ َأْغِنَياءَ اْجلَاِهلُ 

.)٩(﴾َعِليمٌ ِبهِ اللَّهَ فَِإنَّ َخْريٍ ِمنْ 

ƢȈǸȈǈǳ¦�ń¤�Ʈ �. هذا مفهوم السيمياء يف اللغة العربية ƷƢƦǳ¦�ǲǬƬǼȇ�¦ǀđÂ

  .اصطالحا
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 :اصطالحاالسيمياء 

علم  :ختلف العلماء احملدثون يف تعريف السيمياء؛ منهم من عرفها كما يليا

�ǶƬȀȇÂ�ǞǸƬĐ¦�Ƥ Ǵǫ�Ŀ�©¦°Ƣǋȍ¦�̈ ƢȈƷ�² °ƾȇ�Äǀǳ¦�ǶǴǠǳ¦�Ǯ ǳ̄�Ȃǿ� ƢȈǸȈǈǳ¦

بأنه علم يدرس : ويعرفه آخر. )١٠(بانتاج اإلشارات أو العالمات واستعماهلا

ƢēƢǷȂǜǼǷÂ�ƨǷȐǠǳ¦ "كما يدرس اخلصائص " صطناعيةأي اللغات الطبيعية واال

ƢēȏȂǳƾŠ�ƨǷȐǠǳ¦�ƨǫȐǟ�Ƣđ�±ƢƬŤ�Ŗǳ¦ .درس عالقات العالمات والقواعد اليت أي ت

«�ƢĔƘƥ� ƢȈǸȈǈǳ¦�ÂŚǣ°ƢƦȇ.)١١(تربطها أيضا ǂǟÂ ": العلم الذي يهتم بدراسة

وقال العامل فريدنا ..." اللغات واألنظمة واإلشارات والتعليمات: أنظمة العالمات

�¦ƢȈū¦�ǲƻ¦®�ǺǷ�©ƢǷȐǠǳ̈�:" ند دي سوسري Ƣ̈ȈƷ�² °ƾȇ�Äǀǳ¦�ǶǴǠǳ¦�ƢĔ¢

ويعين بذلك أن باستطاعة الباحث أن يدرس حياة الرموز  )١٢("جتماعيةاال

ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǳÂ¦ƾƬŭ¦�©ȏȏƾǳ¦Â.

خالصة تلك التعريفات تشري إىل أن السيمياء علم جيري وراء الداللة 

والسيمياء . ��ǾǼǷ� ǄƳ�ÀƢǈǴǳ¦�ǶǴǟÂ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǳÂ¦ƾƬŭ¦�ňƢǠŭ¦Â)السيميولوجيا(

الدراسة السيميائية فإذن . اللغوية واإلشاريةموضوعها دراسة أنظمة العالمات 

للنص األديب؛ ما هي إال دراسة تغوص يف أعماقه وتستكشف مدلوالته احملتملة 

.)١٣(ستفادة وأخذ العرب منهمع حماولة ربط النص بالواقع املعاش؛ وما ميكن اال

ń¤�Ʈ. هذا ما يتعلق مبفهوم السيميائية لغة واصطالحا ƷƢƦǳ¦�ǲǬƬǼȇ�¦ǀđÂ

  .دراسة النص األديب دراسة حتليلية سيميائية
ج
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  لنفثة المصدور عن أخبث العصور: عرض موجز

هذا الكتاب من تأليف الوزير جنيد بن حممد البخاري؛ وحيتوي على مثانية 

يقول العبيد :" أفتتح الكتاب بعد البسملة بقوله )١٤(عشرة صفحة، وهو خمطوط

 :إىل أن قال.. .املذنب املضطر لرمحة ربه جنيد بن الوزير حممد البخاري

هذه نبذة لطيفة مسيناها نفثة املصدور عن أخبث العصور وال حول "

ربنا عليك . وال قوة إال باهللا العلي العظيم وحسبنا اهللا ونعم الوكيل

تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا  ا وإليك املصري؛ ربنا التوكلنا وإليك أنبن

"وهب لنا من لدنك رمحة أنك أنت الوهاب

حياًء مبا آلت إ�Â�¦°ƢǠǋ¤�Ƣē¦̄�ƾƷ�Ŀ�ȆǿÂ��¾ȐȀƬǇفهذه مقدمة مبثابة براعة اال

  :مث أورد بعد ذلك قصيدة بدأها بقوله. ه األمور يف زمانهإلي

 اقلبه وهلانجدا وميسى ** هذا الزمان حيري اإلنسان 

والعياذ : وخيتتم الكتاب قائال... وعشرين بيتا إحدىوالقصيدة تتكون من 

وهكذا ذم ... باهللا من هذا الدهر الذي تريد مقاصده استيصال احلق وحموه

  .الدين وكثرة الفسادالتمسك ب الدهر وما جاء به من عدم

  دراسة النص األدبي دراسة تحليلية سيميائية

تعترب لغة التواصل؛ كما هو احلال بالنسبة لإلشارة والصور  أن اللغة األدبية

  :الثابتة واملتحركة؛ فالتحليل السميائي للنص األديب يتناول السيميائيات التالية

 .سيميائية العنوان-

 سيميائية الصورة الفنية-

 سيميائية الزمان واملكان-
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 .سيميائية اإليقاع-

السابقة الذكر لتحليل النص سوف يستعني الباحث بتلك السيميائيات 

األديب؛ وذلك للتعرف على مدى أسرار احلروف واأللفاظ العربية كعالمة 

إىل معان دفينة يف نفس املتكلم؛ وحبثا عن تأمالت وخواطر  ةتستعمل لإلشار 

سيميائية تشري إىل الدالئل الدفينة للمؤلِّف واملؤلَّف؛ وربط هذا وذاك بالواقع 

 .وأخذ العرب عما نتج من تلك السيميائياتستفادة املعاش مع اال

  : سيميائية العنوان

النظر إىل العنوان،  هو إن أول ما يتوجه إليه القارئ عند أخذه أي كتاب

.¦ƢȈƟƢȈǸȈǈǳ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�ƢēƢċȈǗ�śƥ�ǲǸŢ�Ŗǳ¦�ÃŐǰǳ¦Â�ńÂȋ© ئيةفالعنوان السيميا

�¬ȂǴƫ�ƢđÂ��©ƢȈƟƢȈǸȈǈǳ¦�ƨȈǬƥ�ń¤�¥°ƢǬǳ¦�ǲƻƾȇ�Ƣđ�ƨƥ¦Ȃƥ�À¦ȂǼǠǳ¦�ƨȈƟƢȈǸȈǇ�ŐƬǠƫÂ

ومن خالل سيميائية العنوان يستطيع ... السيميائيات األخرى واحدة تلو األخر

إىل منت الكتاب وقراءته وتأمالته  الناقد أن يقوم بقراءة نقدية حتليلية، بل ترشده

وحتليالته ومقارنته على ضوء ما بداخله والعامل اخلارجي؛ وكل هذا قد يكون يف 

 .الوهلة األوىل

إنطالقا من هذه املقدمة جند أن مؤلِّف الكتاب الوزير جنيد بن حممد 

عبارة تتكون "  نفثة المصدور عن أخبث العصور"البخاري، عنون كتابه بــــ 

إن صح  -ن مخس كلمات ولكل واحدة منها تكوِّن لبنة سيميائية صغرىم

مرتاص وملتصقة يف بعضها البعض ليتكَون منها السيميائية الكربى  –التعبري 

جمموعة لبنات . ( ومبعىن آخر، جمموعة من الدوال لينتج منها داللة ذات مغزى

=←الدوال  جمموعة من( أو )  سيميائية كربى = روابط + سيميائية صغرى
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+أخبث+  عن+  املصدور+  نفثة( وبصورة أوضح ). ذات مغزى(داللة 

فال شك أن جمموعة الدوال . داللة ذات مغزىأو  سيميائية كربى) =  العصور

حتملها األلفاظ اخلمسة تضمنت عنصر القصد والقيمة واملدلول عليه  اليت

فمجموعة تلك .آخر يءفكل لفظة هلا إشارة وعالمة إىل ش. نفعالواال

هي اليت جتذب القارئ أو املتصفح ) السيميائيات(اإلشارات أو العالمات 

للكتاب وأن يقرأه من أوله إىل آخره وبذلك أصبح سيميائية العنوان متثيال 

م بعد دخول احملتل ١٩٠٦خارجيا حلالة داخلية يف نفسية املؤلف الذي ولد سنة 

)نـَْفثَةُ (فاللفظة األوىل من عنوان الكتاب  .)١٥(تالربيطاين إىل صكتو بثالثة سنوا

حتمل داللة إنفعالية سيميائيتها القلق والتنفر وذلك مبعىن رمى به وختلص منه 

حتمل سيميائية توحي إىل األمل واحلُرقة )١٦()املصدور(أما اللفظة الثانية . بإنفعال

يتحسس القارئ الشديدة األمل الذي دائما ما يشتكي منها املتأِمل؛ وسرعان ما 

إىل " عن"فتجاوز بـــلفظة . أن هناك أمل وحرق يف داخل صدر املؤلف يشكو منه

ستكراه واحلرام؛ ولفظة فأخبث لفظة تشري إىل الرداءة واال" أخبث العصور :" قوله

مجع العصر مبعىن الدهر، فمما يالحظ يف سيميائية العنوان أن جمموعة " العصور"

نفعال وقلق ورد ا. ري أو لتتسم مبعىن ذات مغزىمن األلفاظ اليت وضعت لتش

نفعال والقلق والرمي بعيدا منه والتخلص بكل قوة لشدة األمل الفعل هلذا اال

.ورداءته، وكل هذه السيميائيات محلها الدهر الذي هو فرتة من الزمان

�¦ƾȈǠƥ�Ƣđ�ȆǷǂȇ�À¢�ƾȇǂȇ�À¦ǄƷ¢Â�ÀȂƴǋ�Ǧ ǳƚŭ¦�ǲƻ¦ƾƥ�ƢǷ�À¢�ń¤�Śǌȇ�À¦ȂǼǠǳƢǧ

. ومستكره وحرام يءتلك األحزان والشجون مبا حيدث يف زمنه من كل رد وربط

ومن هنا يتمغنط القارئ وينجذب بقوة إىل قراءة الكتاب ألنه يريد أن يعرف ما 
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فسيميائية العنوان البوابة األوىل ملعرفة . واحلرام يف تلك الفرتة يءاملستكره وما الرد

. ما تبقى من السيميائيات

:صورة الفنيةسيميائية ال

دراسة املعين اخلفي لكل نظام " السيميولوجيا" ومما يهدف إليه علم السيمياء

عالمايت؛ فهو يدرُس لغة اإلنسان واحليوان وغريها من العالمات غري اللسانية 

والتعبري من سيميائيات اللغة البشرية؛ وباب . )١٧(..باعتبارها نسقا من العالمات

. عن مقاصده اليت تعرب عن مدى قدرته يف اإلبداع الفينيقصده املؤلف ليعرب به 

ساليبها أومن تلك املقاصد تصنع البالغة لتبليغ األفكار واملعاين بوسيلة اللغة و 

وسيميائية الصورة . الواضحة والبائنة والوضوح شرط من شروط البالغة والفصاحة

الصورة الفنية يف  والصورة يف الكتابة خالف .الفنية يف الكتابة جزء من الفصاحة

ن علم البيان يعترب العامل إفلذا ) الصورة البصرية(أو املتحركة باأللوانالرسم 

.)١٨( )الصورة اللغوية(األول لسيميائية الصورة الفنية يف الكتابة 

ال شك إن سيميائية الصورة الفنية لدى الوزير جنيد يف قصيدته اليت أوردها 

تعترب عماد املشهد الفين لصورة " أخبث العصورنفثة المصدور عن "يف مقالته 

صورة شاهدة تكونت . رمسها بألفاظ صادقة تشري إىل الواقع الذي عاشته نفسيته

�ƨȈƟƢȈǸȈǈǳ¦�À¦Ȃǳȋ¦�̧Â°¢Â�Ȅǿ±¢�ƪ Ǵǰǌƫ�ƢǸđÂ��©ƢȇȂǼǠŭ¦Â�©Ƣȇ®Ƣŭ¦�ǺǷ�©ƾŢ¦Â

   :للصورة الفنية وفيما يلي أبيات القصيدة

 جدا ويبقى قلبـــــــه وهلــــــــــــــــــــــــــانا**  ــــــــاُن حيري اإلنســـــــــــــان  هـــــــــذا الزمــــــــــــ

  عنه الشــــــــــــجاع األملعي جبانا**  زمن يكـــــــــــــــــــاد من القبـــــــــــائح ينثين  

  واملنكر املعــــــــــــــروف فيـــــــــه بانا ** زمن بدا املعروف فيـــــــــــه مـــــــــــــــــــنكرا  
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  ويرى احليــــــــاة تزيده احـــــــــــزانا**  زمن يود املوت فيــــــــــــــــــه اخو التقى 

  ومهـــــــــــــــانة ناهيـــــــك منه هوانا**  زمن ميـــــــــــــــــــوت بـــــــــــــــــــــه احلي مذلة  

  ويذل فيــــــــــــه احلــــق مهما كانا**  من تعز بــــــــــــــــــه االبــــــــــــــــــــــــاطل عزة  ز 

  ة االشــــــــــــــــقياء تدرعوا البهتانا**  زمن تسر بــــــــــــــــــــــه االرازل والطــــغا  

  ـــــــــــــــه دائـــما يا عظمة خسرانا  **زمن ترى األدبـــــــــــــــار للخريات فيــ  

  انادــــــــــــــــــــه مقبل أعظـــــــم بـــه فق**  فاخلري فيـــــــــــــــــــــه مـــــــــــدبر والشر فيــ  

  به عريانايا قبــــــــــــح من تـــــــلقى **  زمن تتيه بــــــــــــــه العــــــــــــــــــراة بعريهم  

 قهـــــــار أنت تصـــــــــرف األزمانا**  يارب يا من ال إله ســـــــــــــــــــــواه يا   

  من قد رفعت ألجـــــله عدنانا**   عذين جباه املصطفى خري الورى  

  ما حركت ريح الصبا أغصانا**   صلي عليه اهللا مع أصــــــحا بـــــــه   

  مما يقاسي وأكفه األحزانـــــــــا**   ـف وجنـــــــه  لطيـــ وألطف بعبدك يا

  قاض أوطـــــــــــــــــــاره عجــــــــالنـــــــــــا**   فرج إهلي كل مهي واقض يـــــــــــــــا   

  أمري وجنـــــــــب عـــين اخلذالنــــــــا**  يا من ييسر كل أمــر يســــــــــــــــــرن   

  قليب أذقه اهلـــــدى والعرفــــــانـــــــــــــا**  نويب يا غفور وطهــــــــــــــرن  واغفر ذ

  للمســـــــلمني مجيعــــــــــهم غفرانـــــا**  ولوالدي واخوايت فأرحم وجـــــــــــد  

  إلميانـــــــايا رب يا من يثبـــــــــــــت ا**  أحسن لعاقبــــيت وخامتيت معــــــــــــــــا  

  اإلســــــــــالم واإلميان واإلحسانـــــــا**  مث الصالة على الذي نــــلنا بــــــــــــــــه 

)١٩(يتلو سالم فــــــــــــــائق رحيــــانـا  ** وعلى صـــــــــــــاحبته الكـــــــــــــرام وآله 

ء األمساء وهي أمساء إن من أبرز عناصر السيمياء يف هذه القصيدة سيميا

سيميائية الصورة الفنية وذلك بعيدا عن علم البيان  وأنتجتتوحدت فيما بينها 

ومبا أن . الذي عرف عند القدامى بانه عنصر هام يف تكوين الصورة الفنية
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لسيميائية األمساء دور هام يف تكوين سيميائية الصورة الفنية؛ ويتضح ذلك من 

وكرره عشر مرات إشارة منه " زمن" ذكر االسم خالل قصيدة الوزير جنيد حني

ورد الشاعر كثريا من أف. أن الزمن هو احملور األساسي للقصيدة؛ والزمن معنوي

 –املعروف  - األملعي - الشجاع  –القبائح : سيميائية األمساء املعنوية أمثال

 - رازل األ –احلق  –األباطل  –احلي  –أحزان  - احلياة  –املوت  –املنكر 

الشر العراة ؛ كلها  - اخلري  - اخلريات  - األدبار  - البهتان  - األشقياء  -الطغاة 

أما . سيميائيات توحي إىل ما يف نفسية الشاعر من حسرة تكاد تتقد منه قلبه

 .سند إليه تلكأالذي " اإلنسان"السيميائية املادية فهي اليت تتمثل يف 

  . السيميائيات المعنوية

. عنوي بالسيمياء املادي ينتج منها سيمائية الصورة الفنيةتفاعل السيمياء امل

  :والنموذج املبسط التايل يوضح ذلك

  سيميائية الصورة الفنية ←) سيميائية املاديات+ سيميائية املعنويات (

فمن خالل سيميائية األمساء املعنوية واملادية توصل الشاعر إىل سيميائية 

صوَّر . نه والذي ليس ببعيد من زماننا هذاالصورة الفنية؛ الىت عاشها يف زما

الشاعر زمانه بصورة مشمئزة إختلت فيها موازين األخالق وانقلبت رأس على 

عقب فالشر خري والباطل يُعُز واحلق يُذُل؛ زمن تراجع فيه اخلري وتقدم الشر زمن 

أصبحت املرأة يف العصر احلجري متشي وهي عريانة؛ أما الدين فحدث فال 

فسيميائية الصورة الفنية عاشها الشاعر . ل هذا باسم احلداثة والعوملةحرج؛ وك

يف التقليد واتباع  وأكثرورثها يف أذهان جيل بأكمله؛ جيل انغمس أكثر أو 
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ƢǬƷ�ǲǗƢƦǳ¦Â�ȐǗƢƥ�Ǫū¦�ǀţ¦Â�®ƢǈǨǳ¦�Ŀ�ÃÂƢēÂ��ƨȈƦǼƳȋ¦�ƨȇȂǿȋ¦ . وهذه صورة

  . يلواقعية معاشة يف العصر احلا - ما زالت  - سيميائية 

:سيميائية الزمان والمكان

تالقي وتالحم السيميائيات املعنوية واملادية ونتاج ذلك سيميائية أن ال شك 

فال تكتمل وال ميكن هلا أن تكون بدون سيميائية ). الكتابية(الصورة الفنية 

وبني الزمان واملكان تكاتف وتكامل وترابط قوي فال وجود . الزمان واملكان

اآلخر؛ ومن املستحيل لسيميائية الصورة الفنية أن تكون بدون ألحدمها دون 

  .سيميائيات الزمان واملكان

سيميائية الزمان يف قصيدة الوزير جنيد واضحة بل منصوصة ومبثوثة يف عشرة 

حني أشار إىل عنصر السيمياء الزماين يف البيت األول من القصيدة  ،)٢٠(أبيات

  : قائال

  هــــــــاناـجدا ويبقى قلبـــــــه ول**  حيري اإلنســـــــان  هـــــــــذا الزمــــانُ 

الذي " الزمان"فسيميائية الزمان مركز القصيدة حني متت اإلشارة إىل لفظ 

؛ ليدل إىل معرفته وحمدوديته؛ وهذه إشارة واضحة لتاريخ )ال(جاء معرفا بـــــ 

احملتل الربيطاين إىل بعد دخول ). م١٩٠٦(ميالد الشاعر؛ حني ولد يف سنة 

فمن بني هذا الزمان إىل التسعينيات هو الزمان الذي . صكتو بثالث سنوات

  :يعنيه الشاعر

 جدا ويبقى قلبـــــــه وهلــــــــــــــــــــــــــانا**  هـــــــــذا الزمـــــــاُن حيري اإلنســــــان 

جد الشاعر نفسه يكرر وألمهية الزمان يف توضيح سيميائية الصورة الفنية و 

مرارا توكيدا منه أن الفكرة بأكملها أساسها الزمن؛ زمن فيه ظهر " زمن"لفظة 
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احملتل حيمل معه رياح التغيري من خري إىل شر، من وعي إىل ال وعي من ثقافة 

�®ƢǈǨǳ¦Â�®Ƣǈǧȍ¦�ń¤�¬ȐǏȍ¦�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�ǾȈǧ�ŚǤƫ�ǺǷ±�̈ Ȃ̄ƦǼǷ�ƨǧƢǬƯ�ń¤�ƨƯÂ°ȂǷ

اط املستقيم، زمن حدث فيه كثري من التغلبات املخالفة عن الصر  واالحنراف

والقصيدة حتمل سيميائية زمان تتواىل فيه أبشع . محلية واإلسالميةـللثقافة ال

وبتوايل هذا وذاك . األفعال واقبح العادات وترك الواجبات اإلنسانية والدينية

فلفظة الزمن مفتاح القصيدة ). Modern) = (املوضة(يعرف حاليا وآنذاك بـــــــــــــــ 

وسيميائية الزمان يف قصيدة الوزير جنيد؛ . وتأثرياته وأفعالهورمزية للمحتل 

�ǲǫƢǠǳ¦�°Ƣǐǧ�ƨŻǂǰǳ¦�¼Ȑƻȋ¦�ƪ ƫƢǷÂ�ǲƟ¦̄ǂǳ¦�ƪ ɇǌǨƫ�Ƣđ�Ŗǳ¦�ƨŭȂǠǴǳ�ƨȈƟƢȈǸȈǇ

فالقصيدة تشري إشارة واضحة لعدد من األزمنة املتوالية . رفيعا ءسفيها والدين

إىل أن .بة فيما بينها؛ ويف نفس الوقت متفاوتة يف السوء تفاوت تصاعديواملتعاق

  :وصل أسوأ األزمنة يف قول الشاعر

  قبح من تلقى به عريانا يا** ة بعريهم  ار عزمن تتيه به ال

ن سيميائية الزمان إشارة ورمزية واضحة حلياة الشاعر اليت عاشها إ حقا

  .احملتل من ثقافات ال تليق مبجتمع الشاعروجتربته الثقافية؛ وإشارة إىل ما جلبه 

أما بالنسبة لسيميائية املكان، فالشاعر أشرك الزمان باملكان ألن ال وجود 

ألحدمها دون اآلخر؛ سيميائية املكان يف القصيدة توحي إىل املكان الذي حييط 

بالشاعر فكل ما جرى يف الزمن حقا أنه وقع يف مكان ما فالشاعر نيجريي 

والعامل  –خاصة  - نيجرييا : فسيميائية املكان هي. )٢١(والية صكتويعيش يف 

؛ فسيميائية الزمان واملكان أمران - عامة  –املستعمريناإلسالمي احملتل من قبل 

متداخالن ومتواجدان يف آن واحد ال ينفصالن فاحلدث البد له من زمان 

يف زمن  فكل ما جرى جرى. ال زمن دون مكان؛ وال مكان دون زمن. ومكان
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والزمان واملكان تسببا . الشاعر ويف مكان عاينه بنفسه وشهدت له جتاربه اخلاصة

له اهلم واحلزن وكان يقاسي منهما؛ فسرعان ما ظهرت ثقافته اإلسالمية واستسلم 

  :للقدر قائال

  قهار أنت تصرف األزمانا**   يارب يا من ال إله سواه يا 

  :إىل أن قال

  مما يقاسي واكفه األحزانا** ه لطف بعبدك يا لطيف وجناو 

  قاض أوطــــــــــــاره عــــــــــجالنا** فرج إهلي كـــــــل مهي واقـــض يا 

�ǶĔ¢�ǶǟǄȇÂ�¦ƾȈƦǟ�² ƢǼǳ¦�ǲǠƳ�Äǀǳ¦�ǂȇǂŭ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦Â�ÀƢǰŭ¦Â�ÀƢǷǄǳ¦�ǽ±ǂǧ¢�ƢǷ�¦ǀǿ

إىل ما بعد حياة الشاعر؛ وما زال ممتدا إىل اليوم، زمن  امتدأحرارا؛ وهذا الزمان 

��ƨȇǂǌƦǳ¦�ƨǠȈƦǘǳ¦�ǶƳƢē�©ƢȇǂƷ��¶ǂǋ�ȏÂ�ƾȈǫ�ÀÂƾƥ�©Ƣȇǂū¦�ǾȈǧ�ƪ ǬǴǗ¢

واختلت بسنن الكون، وكل هذا باسم احلريات واحلداثة واملعاصرة للزمان 

ا من حتالهلاواملكان ما زال يتمثل يف نيجرييا وغريها من الدول اليت مت . واملكان

هذه هي الداللة السيميائية للزمان واملكان يف .قبل احملتل اإلجنليزي أو الفرنسي

  . قصيدة الوزير جنيد

:سيميائية اإليقاع

سيميائية اإليقاع املوسيقي يف قصيدة الوزير جنيد؛ تضيف للقصيد دالالت 

رزة يف التكرار املنتظم ملقاطع صوتية با: (ومؤشرات مجالية؛ ومبا أن اإليقاع هو

وهذا تعريف  )٢٢()اللغة املنطوقة من خالل تبادهلا مع مقاطع أخرى أقل بروزا

خيتص باجلانب السمعي لإليقاع املوسيقي؛ وتقليديا تعرف باألوزان الَعروضية أو 
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نفثة المصدور عن أخبث  -ستعمل لقصيدته؛ابالبحور والشاعر الوزير جنيد 

  :حبرا عروضيا وهو حبر الكامل -العصور

ُمتَـَفاِعُلْن ُمتَـَفاِعُلْن ُمتَـَفاِعُلنْ **تَـَفاِعُلْن ُمتَـَفاِعُلْن ُمتَـَفاِعُلْن مُ 

تكرار الكتل أو املساحات مكونة وحدات قد : (أما اجلانب الشكلي فهو

تكون متماثلة متاما أو خمتلفة، متقاربة أو متباعدة ويقع بني كل وحدة وأخرى 

يد قام جاهدا يف البناء السيميائي فالوزير جن )٢٣()مسافات تعرف بالفرتات

تام بني الصورة الفنية  وانسجاملإليقاع املوسيقي يف قصيدته هذه؛ وهناك متاثل 

. للقصيدة وسيميائية اإليقاع من جانب؛ ومن جانب أخر بني سيمائية العنوان

فتكرار بعض األلفاظ املتماثلة أو املتقاربة جعلت للقصيدة إيقاع اتسم باملرونة 

فالشاعر الوزير جنيد كرر لفظة . ومة تأسفا ملا جيري ورفقة بالزمن وأهلهوالنع

يف بداية مثانية أبيات من القصيدة؛ ولفظة الزمن تبدأ حبرف يتصف ). زمن(

ويف نفس الوقت . أن ينتبه ألمر ما يف غاية اخلطورة للمتلقيبالصفري وكأنه يوحي 

األلفاظ  ¢Ƣē±ǂǧمشاعر قلقة أن صوت الزاي يوحي إىل مدى ما خيتزن الشاعر من 

  .حنراف عن التقاليد املورثةوتكرار اال ياملتكرر إشارة إىل تكرار املآس

ومما ساهم يف إبراز سيميائية اإليقاع للقصيدة ما ورد فيها من تقابل وتشاكل 

يف التكرار قد يكون التكرار لصوت بعينه أو جمموعة من األصوات مكونة 

  :كرر ؛ وورد ذلك يف قوله؛ اليت بدورها تت)الكلمة(

  واملنكر املعــــــــــــــروف فيـــــــــه بانا**  زمن بدا املعروف فيـــــــــــه مــــــنكرا  

وجمتمعة يف عدد من  األصواتمما يالحظ يف هذا البيت تكرار بعض 

و لفظة " املعروف"خذ لفظة . ؛ مع تكرار تلك األلفاظ يف شطري البيتاأللفاظ

" بدا"قاطبة كررت يف عجز البيت؛ وعالوة على ذلك لفظة " فيه"ولفظة " منكرا"
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بدا : وذكره. فيهما أصوات كررت يف كل من صدر البيت وعجزه" بانا"ولفظة 

املعروف؛ فمعاكسة املعروف فيه منكرا؛ فعكس اجلملة يف الشطر الثاين واملنكر 

ƢēƢƦǴǬƫÂ�̈ƢȈū¦�©ƢǈǯƢǠǷ�ń¤�ȆƷȂƫ�ƢĔƘǯ�· ƢǨǳȋ¦.

املوسيقي  فسيميائية األصوات املكررة يف البيت الشعري؛ ميثل اإليقاع

الداخلي للقصيدة؛ ومن هذا املنطلق السيميائي إشارة واضحة للمعاين اليت 

البالغية اليت أوردها  ومن النكت. الغزو الثقايف لبالده هحتملها نفسية الشاعر جتا

الشاعر تلك األصوات اليت توحي للمتلقي إشارات حتمل املعىن مبجرد التلفظ 

ƨȈǳƢƬǳ¦�©¦ȂǏȋ¦�¾Ƣưŭ¦�ǲȈƦǇ�ȄǴǟ�ƨȈǳƢƬǳ¦�©¦ȂǏȋ¦�ǀƻ��Ƣđ" :يف " احلاء واهلاء

  :قول الشاعر

  نة ناهيـــــــك منه هواناومهـــــــــــــــا**  مذلة   يزمن ميـــــــــــــــــــوت بــــــــــــه احلي

املهانة؛ كلها  - املذلة - ياحلي -ألفاظ تتسابق معانيها إىل الذهن؛ املوت

�ƨȈƟƢȈǸȈǇ�̧ Â°¢�ǺǷ�ŐƬǠƫ�² ¦ǂƳ¢�Ƣē¦ȂǏ¢�ǺǷ�ǞƦǼȇ�ňƢǠŭ¦�ƨǴƥƢǬƬǷ�· ƢǨǳ¢اإليقاع 

�°ƾǐǳ�ÃƾǏ�ƨƥƢưŠ�ƪ ȈƦǳ¦�Ǆƴǟ�ǺǷ� ƢŮ¦�©ȂǏ�°¦ǂǰƫÂ��ƢđǀƳ�ƨǟǂǈǳ�ȄǬȈǇȂŭ¦

  :مرات يف قوله أربعة" اهلاء" البيت حني يتكرر صوت

  .مهانة ناهيك منه هوانا** ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ثالث مرات يف " تاء"أما يف صدر البيت وبداية عجزه فيتكرر الصوت  

ذا مما يضيف للبيت سيمياء إيقاعي مهانة؛ وه –مذلة  -ميوت: األلفاظ التالية

إحياًء ومسة بالتفكك اخللقي ) انفجاريةأصوات ( ذات نغمة تتصف بالشدة والقوة

  . الذي أمل مبجتمع الشاعر

سيمياء اإليقاع املوسيقي اليت تتولد من تقنيات تتعلق باللفظ أو بالتنسيق 

  :قوله الداليل؛ من أروع إبداعات الشاعر الوزير جنيد؛ ويتضح ذلك يف



٤١



  يا قبــــــــــــح من تـــــــلقى به عريانا**  زمن تتيه بــــــــــــــه العــــــــــــــــــراة بعريهم  

من طريقة نطقه وتلفظه يرمز ويوحي إىل تأوهات الشاعر من " هاء"الصوت 

زمن مل تكن فيه النفوس صافية فيا له من زمن يزعم التقدم؛ . شدة ما حيس به

تقدم وخروج عن اإلنسانية إىل األخالق البهيمة؛ حني العراة يتباهون بعريهم 

. سانية والعرف والدينحني يتظاهرون وهم عراة؛ وهذا حقيقة اإلنسالخ من اإلن

  . ويتعجب الشاعر مما جيري يف هذا الزمان

ويف البيت احلادي عشر إىل احلادي والعشرين؛ يشعرك الشاعر مبدى إميانه 

بالواحد األحد الذي ال إله غريه؛ وخيتتم قصيدته خبامتة طويلة فيها يصلي على 

لنجاة مما يقاسي الرسول األعظم مع أصحابه الكرام دعيا من رب العزة اللطف وا

  - :نفسيا ملا آلت إليه األمة اإلسالمية عامة والنيجريية خاصة؛ وذلك حني قال

 قهـــــــار أنت تصـــــــــرف األزمانا**  رب يا من ال إله ســـــــــــــواه يا    يا

  من قد رفعت ألجـــــله عدنانا**   عذين جباه املصطفى خري الورى  

  ما حركت ريح الصبا أغصانا**   ـــــحا بـــــــه   صلي عليه اهللا مع أصـ

ومن خالل سيميائيات األلفاظ الواردة يف القصيدة عند تفكيكها من الروابط 

النحوية؛ والنظر إليها واحدة ومنفردة على حدى؛ فهي تعترب كمفتاح حلقيقة 

نفسية الشاعر وجسر يصل به الباحث إىل حقيقة ما وصلت إليه األمم 

  _:حتلت من قبل احملتل؛ فاأللفاظ هيااليت  والشعوب

 –املعروف  –جبانا  –القبائح  –وهلانا  –قلب  –اإلنسان  –حيري  –زمن 

األرازل  - احلق  - يذل  -األباطل  - مهانة  –مذلة  –أحزانا  –املوت  –املنكر 

كلها . العراة  -الشر  - خسرانا  -أدبارا  - البهتانا  - األشقياء  - الطغاة  - 

ختارها الشاعر بدون أن يشعر أنه ينفث ما كان يف صدره الواسع عن ا ألفاظ



  

٤٢

" الكتابية"أخبث عصر عايشه؛ ومن خالل سيميائية رموز األصوات العربية 

ولكل لفظة من تلك األلفاظ تقنيات تتعلق . أستطاع أن يعرب ما بداخله

  . بالتنسيق الداليل وهي من سيميائيات اللغة

  :الخاتمة

إن الوزير جنيد أديب وشاعر ومن أهم املصادر التارخيية حلركة الشيخ عثمان 

له عدة مؤلفات يف األدب واللغة والدراسات . نيجرييا -بصكتو. بن فودي

حتالل حنطاط القيم اإلنسانية بسبب االااإلسالمية والوزير جنيد عاش يف فرتة 

لعوملة بـتأثري فعال يف اإلجنليزي لنيجرييا؛ وأيضا عاش يف فرتة بدأت فيها ا

فجاشت مشاعر الشاعر وهاجت .  الشعوب اإلفريقية املسلمة منها وغريها

نفثة . عواطفه جتاه ما يراه وما يعانيه اإلنسان يف زمن مل يكن من قبل كذلك

مقالة أنشد فيها قصيدة يعرب فيها مدى حسرته، المصدور عن أخبث العصور

فيها بني التوبيخ والتحذير بأسلوب معاصر سهلة األلفاظ؛ واضحة املعاين مجع 

يتحسس الباحث من أول املقال أن هناك أمر ما حدث ومازال حيدث؛ . جديل

وهذا من سيميائية العنوان، مث تدرج إىل براعة اإلستهالل اليت تشعرك مبا هو قادم 

 :أما خبصوص لفظة السيميائية.وينفتح الصدر ُمَرِحبا مبا هو قادم بكل وعي تام

هي من دون أي شك تدل على احلقيقة احلسية اليت تتحول إىل حقيقة جمردة ف"

توحي إىل ما  استفاد من سيميائية العنوان وختار هلا ألفاظاأن الوزير جنيد . غائبة

وكذلك سيميائية الصورة الفنية اليت قامت بتصوير . يقصده من خالل القصيدة

ية الزمان واملكان فهي حكاية أما خبصوص سيميائ.الوقائع بأروع أساليب اللغة



٤٣



فتأيت سيميائية اإليقاع املوسيقي الداخلية . تسجل تاريخ ما كان جيري يف عصره

منها واخلارجية لتجسم حركات الصورة الفنية وتسبغ سيميائية املكان والزمان 

بأصوات تتالئم مع األحداث وتبدأ املسرحية بالعرض وسيميائية اإليقاع تنساب 

هذه قصيدة قاهلا الوزير جنيد تعبريا ملا يف نفسه؛ وهي . ورة الفنيةبقدر حركة الص

�ƺȇ°ƢƬǳ¦�©Ƣȇǂů�Ŀ�¿Ƣǿ�ǂǐǼǟÂ��ǂǟƢǌǳ¦�ƨȈǈǨǻ�ǲȈǴƸƬǳ�¨®ƢǷ�Ƣē¦̄�ƾƷ�Ŀ

تاريخ صوره الشاعر بالتغريات والتقلبات السلبية اليت أملت بالشعب . النيجريي

  .النيجريي من جراء اإلحتالل والعوملة

  :ما يليفهو الباحث من خالل هذه الدراسة، أما ما توصل إليه 

-ǴǴƄ¦Â�®ƢǬǼǳ¦�ƾǼǟ�¾ƢĐ¦�ƪ ƸƬǧ�ƨưȇƾū¦�ƨȇȂǤǴǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�À¢�Ǯ ǋ�ȏني 

  .بالتعمق يف النص األديب أكثر وأكثر

يف مجيع الدراسات اللغوية فمعرفتها وتتطبيقها الدراسات السيميائية قد تكون -

 .األديب أو اللغوي على النصوص األدبية أصبح من مستلزمات احمللل

-ƨǴȇȂǗ�̈ŗǧ�ǀǼǷ�ƨȈǬȇǂǧȍ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�ǲǤǴǤƬǳƢƥ�¢ƾƥ�ǂǷ¢�ƨŭȂǠǳƢƥ�» ǂǠȇ�ƢǷ.

الطعم للحياة ألي أمة إذا فقدت قيمها اخلُلقية؛ وتنازلت عن ثقافتها -

 .الدينية

سيميائية اللغة العربية من أوسع السبل للتعبري عن الواقع واألخذ منه -

 .ياط ملا سيقع غداتواإلح

مقارنة مبا جرى يف عصر الشاعر وما جيري يف عصرنا هذا جند أن األخالق -

 .ت سوءادالسامية احنطت أكثر من ذي قبل وازدا

سيميائية العنوان والصورة الفنية والزمان واملكان واإليقاع املوسيقي من املعايري -

 . الفنية لتحليل النصوص األدبية حتليال سيميائيا
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�ǂȇ±Ȃǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦�Ǿƥ�ǶƬƬƻ¦�ƢŠ�ƨǳƢǬŭ¦�ǽǀǿ�ǶƬƬƻ¢�ƢȀȈǳ¤�ƪ ǴǏȂƫ�Ŗǳ¦�ƲƟƢƬǼǳ¦�ǽǀđÂ

  : جنيد قصيدته قائال

  يا رب يا من يثبـــــــــــــت اإلميانـــــــا**  أحسن لعاقبــــيت وخامتيت معــــــــــــــــا  

  إلميان واإلحسانـــــــااإلســــــــــالم وا**   مث الصالة على الذي نــــلنا بــــــــه 

يتـــــلوا ســــــــــــــــالم فـــــــــــائق رحيـــانـا**   وعلى صـــــــــــــاحبته الكـــــــــــــرام وآله 

  :الهوامش والمصادر

ƾĐ¦�ƢȀǈǇ¢�Ŗǳ¦�ƨǳÂƾǳ¦�ƨǸǏƢǟÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�ǄǯǂǷ®�: مدينة صكتو)١(

؛ وهي حاليا تقع يف أقصى غرب )عليهرمحة اهللا .(الشيخ عثمان بن فودي

 .نيجرييا

؛ حتفة وزراء صكتو يف الثقافة العربية )الدكتور(حييي حممد األمني )٢(

. م٢٠٠٨مارس - هـ ١٤٢٩واإلسالمية ؛ الطبعة الثانية، ربيع األول 

 - الناشر مركز الدراسات اإلسالمية؛ جامعة عثمان بن فودي؛ صكتو

  ٥١:ص.نيجرييا

الفة الُصُكِتية؛ من أكرب وأعظم املناصب يف جملس َمنصب الوزير يف اخل)٣(

وليس فوق هذا املنصب إالَّ السلطان؛ والوزير هو املستشار . السلطان

 .األعلى للسلطان يف الشئون الدينية واإلدارية

 "٤"سورة الرعد اآلية )٤(

 "١٦"سورة النحل اآلية)٥(

 "  ٤١"سورة آل عمران اآلية )٦(



٤٥ 



تأليف العامل العالمة أمحد / كبري للرافعياملصباح املنري يف غريب الشرح ال)٧(

بن حممد بن علي املقري الفيومي؛ حتقيق الدكتور عبد العظيم الشناوي، 

 ٢٩٠: ؛ ص.ع.م.دار املعارف ج

 "٢٩"سورة الفتح اآلية )٨(

 " ٢٧٣"سورة البقرة اآلية )٩(

 علم السيمياء يف الرتاث العريب) الدكتورة(بلقاسم دقة؛   )١٠(

�ƪالسيمياء أصوهلا ومناهج)١١( ǻŗǻȍ¦� ƨǰƦǋ� ǺǷ� �ƢēƢƸǴǘǐǷÂ� ƢȀ

).www.ta5atub.com:(م؛ املوقع١٤/٧/٢٠١٥بتاريخ،

)١٢(�ƪ ǻŗǻȍ¦� ƨǰƦǋ� ǺǷ� �ƢēƢƸǴǘǐǷÂ� ƢȀƴǿƢǼǷÂ� ƢŮȂǏ¢�  ƢȈǸȈǈǳ¦

).www.ta5atub.com:(م؛ املوقع١٥/٧/٢٠١٥بتاريخ،

م ١٧/٧/٢٠١٥ى رابطة الواحة الثقافية؛ من شبكة اإلنرتنت بتاريخ؛ ملتق)١٣(

)alwah.com-www.rabitat( :املوقع

 .نيجرييا –يتواجد املخطوط مبكتبة الوزير جنيد مبدينة صكتو )١٤(

العربية ؛ حتفة وزراء صكتو يف الثقافة )الدكتور(حييي حممد األمني )١٥(

م، الناشر مركز الدراسات ٢٠٠٨هـ مارس ١٤٢٩واإلسالمية؛ ربيع األول 

 ٥١:ص.نيجرييا -اإلسالمية؛ جامعة عثمان بن فودي؛ صكتو؛

ُعبَـْيدُ  وقال ،َصْدرَهَيْشُكو:َمْصُدورٌ  فهو ،)َشَكاهُ .كُعِينَ (،ُصِدرَ من )١٦(

 من أَنّ يُرِيدَيْسُعالَ َأنْ منْ للَمْصُدورِ بُدّ  ال :ُعْتَبةَ بنِ  اهللا عبدِ بنُ اللَّهِ 

القاموس جواهر من العروس تاج:انظر. َيْسُعلَأن له بدُ  ال َصْدرُهُأِصيبَ 

)٢٩٥/ ١٢( 
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بتاريخ  من شبكة اإلنرتنت. سكينة بو شلوح ؛سيميائية الصورة)١٧(

)www.aljazeera.knowledgate( :م؛ املوقع١٧/٧/٢٠١٥

أي الصورة اليت تتكون من خالل علم البيان من تشبيهات وإستعارات )١٨(

 .وغريها من فنون علم البيان.. .وكنايات

، توجد يف )خمطوطة(الوزير جنيد؛ نفثة املصدور عن أخبث العصور؛ )١٩(

 .مكتبة املرحوم الوزير جنيد

 .القصيدة تتكون من إحدى وعشرين بيتا)٢٠(

�Ǻƥ�ÀƢǸưǟ�ƺȈǌǳ¦�®ƾĐ¦�ĿȂƫÂ�³مهد )٢١( Ƣǟ�ƢȀȈǧÂ��ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦

.فودي، ومنها إنتشرت الثقافة العربية اإلسالمية إىل أحناء نيجرييا

/ ٨- ١٥٧٥العدد  –عادل بدر؛ سيميائية اإليقاع، احلوار املتمدن )٢٢(

ملؤسسة احلوار املتمدن؛ تاريخ الدخول  يم؛ املوقع الرئيس٦/٢٠٠٦

)www.ahewar.org(:  م من شبكة اإلنرتنت؛ املوقع٨/٩/٢٠١٥

.عادل بدر؛ سيميائية اإليقاع، املرجع السابق)٢٣(


