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Research Summary: 
 The research deals with the study of the poetry of of Ibn Al-Zaqqaq Al-Balansi in a semiotic report. This is to 

get to know the components of the close to home involvement with every one of its perspectives, and approaches 

to addressing it for the writer through a nitty gritty investigation of this scholarly classification, and the job of 

this methodology in featuring the importance and extending the importance for the writer. The research is 

separated into two sections; The initial segment is the hypothetical part. It likewise examines the idea of 

semiotics and its improvement in the two Middle Easterners and the West, the significance of the semiotic 

methodology, its utilization as a strategy for moving toward texts, and the undertaking to unravel the codes of 

the text; to investigate its suggestions. The second part is the applied part, dealing with Ibn Al-Zaqqaq’s poetry 

in a semiotic study, trying to reveal what is implicit in it, and highlighting the multiple icons that make up the 

poet’s experience, It deals with a semiotic study of names, personalities, time, place, poetic image, and colors, 

all of this in order to reveal the dimensions of the poetic experience of the poet Ibn Al-Zaqqaq Al-Balansi. 

Keywords: Poetry - Ibn Al-Zaqaq –AL- Balansi's study Semiotics. Ibn al-Zaqaq al-Balansi's poetry Semiotic  

 ملخص البحث:     
 أبعاد التجربة الشعورية من جوانبها كافة، وسبل تمثلها عند على  وذلك للتعرف  ؛  دراسة سيميائيةالبحث دراسة شعر ابن الزقاق البلنسي في    يتناول

إلى    من خالل دراسة تفصيلية لهذا الجنس األدبي، ودور هذه المقاربة في إبراز المعنى وتوسيع الداللة عند الشاعر. وتنقسم الدراسة  الشاعر
يائي، جزأين؛ الجزء األول هو الجزء النظري، كما يتناول الحديث عن مفهوم السيميائية وتطورها عند كل من العرب والغرب، وأهمية المنهج السيم

ن الزقاق  وتوظيفه كمنهج لمقاربة النصوص، والسعي إلى فك شفرات النص؛ الستكشاف مدلوالته. والجزء الثاني هو الجزء التطبيقي يتناول شعر اب
 ؛ حيث تتناول دراسة سيميائيةكشف ما هو ضمني فيه، وإبراز األيقونات المتعّددة التي تتشّكل منها تجربة الشاعرفي دراسة سيميائية، تحاول  

  لبلنسي لألسماء والشخصيات، والزمان والمكان والصورة الشعرية، واأللوان، كل هذا من أجل كشف أبعاد التجربة الشعرية عند الشاعر ابن الزقاق ا
 سيميائية - دراسة -البلنسي  -ابن الزقاق شعرال":دراسة سيميائيةابن الزقاق البلنسي " شعر الكلمات المفتاحية 

 مقدمة:
إلنسانية بسلسلة من المشاعر المترابطة، والمتراكبة، وعند بلورتها تتحول إلى عالمة دالة عليها، بحيث ترتبط هذه العالمة بأبعاد  ترتبط التجربة ا

 النص األدبي كافة، وما ترتبط به من ألفاظ وتراكيب وأسلوب كتابة. وتكمن مشكلة البحث في قلة الدراسات السيميائية، وصعوبة تناول النص 
ًقا لضوابطه وآلياته، كما أن شعر ابن الزقاق يستحق الوقوف عنده، ومحاولة فك شفراته الستكشاف مدلوالته  والتشوف على دروب  األدبي وف

يهدف البحث إلى التعرف على تطور مفهوم السيميائية، في النص الشعري.  .  ماد على كّل ما هو دالّ ــــــــ وذلك باالعتالمتن النصي ومتاهاته؛  
 وم سيميائية النص، والعتبات النصية، والعالمات الدالة في شعر ابن الزقاق، والتي تكشف أبعاد تجربة الشاعر الشعرية. ومعرفة مفه

 حياول البحث أن جييب  عن األسئلة اآلتية:
بكٍل من السيميائية   عند كل من العرب والغرب؟ وما المقصود  في تطور مفهوم السيميائيةهل للمنهج السيميائي جذور في التراث العربي؟، و 

النصية، وعتبات النص، وكيف يمكن تحليل النص األدبي وفًقا للمنهج السيميائي؟ كيف كانت كل من األسماء والشخصيات، والزمان والمكان،  
ر أن تفك شفرات والصورة الفنية، واأللوان كلها عالمات دالة على تجربة الشاعر ابن الزقاق البلنسي األندلسي، وكيف استطاعت  هذه العناص

 النص، وتسبر أغواره ؟ 
 ومن الدراسات السابقة: 

م(،  2019سيميائية الخطاب الشعري في ديوان الفراشة للشاعر محمود درويش، إعداد مريم العرجاني وسارة ميحي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، )
هدى تأسيسي ومنار بختي، كلية اآلداب واللغات، جامعة  لقصيدة على قدر أهل العزم ألبي الطيب المتنبي، إعداد الطالبتين:  ودراسة سيميائية

م(، ومقطع الرحلة في القصيدة الجاهلية دراسة سيميائية، لسهام سديرة، جامعة محمد لمين دباغين سطيف، 2015-2014أكلي محند أولحاج، )
يعتمد البحث المنهج التاريخي في تتبع تاريخ السيميائية، والمنهج الوصفي، والمنهج السيميائي في محاولة  لدراسة    ،  (2016- 2015الجزائر، )

تحتوي الجانب اإلجرائي، وسبب اختيار الموضوع ومنهجه وتساؤالته، وأدبياته  :   مقدمةوتتكون خطة البحث من:    النص دراسة سيميائية تالئمه،
األول: يتناول الحديث عن الشاعر الزقاق البلنسي وعصره والعوامل التي شكلت شاعريته.  وتمهيد  السابقة، وخطة البحث. : بعنوان  والمبحث 

اللغوي والتداول المعرفي( ويحتوي مطلبين : األول )تطور مفهوم السيميائية( ويتناول مفهوم السيمياء لغة واصطال البعد  ًحا،  )السيميائية بين 
 ء العرب، والسيميائيات عند الغرب. والسيميائيات عند علما
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 واملطلب الثاني: )السيميائية والنص(، ويتناول السيميائية النصية، وسيميائية العتبات النصية. 
الثاني ، والمطلب  سيميائية الزمان والمكان والمطلب الثانى:  سيميائية األسماء والّشخصيات،  ويحتوي أربعة مطالب؛ المطلب األول    :والمبحث 

الرابع:الثال الفنية، والمطلب  البحث، ثم    الخاتمة:  ،األلوانسيميائية    ث: سيميائية الصورة  إليها  التوصل  التي تم  النتائج  المصادر تتناول  ثبت 
 ويشتمل على قائمة المصادر والمراجع التي اعتمد عليها البحث.  والمراجع:

 بالشاعر الزقاق البلنسي وعصره والعوامل التي شكلت شاعريته: التعريف:التمهيد
هـ، اشتهر بابن الزقاق، نسبة لعمل والده؛  490هو الحسن علي بن عطية هللا بن مطرف بن سلمة اللخمي، ولد في مدينة بلنسية باألندلس عام  

قيًرا، كما قيل إن أباه )لخمي(؛ أي ينتسب إلى األسرة نفسها؛ التي  إن أباه عاش ف إنه كان يعمل بالزقاق أو العمل بالحدادة، كما قيل: الذي قيل: 
في ظروف    ، وابن الزقاق بلنسي النشأة، والدار، والصداقات، والعالقات، وعاش في ظل دولة المرابطية(1)كان ينتسب إليها بنو عباد األشبليون 

ولكن مأساوية؛ بسبب ما كانت تكتنفه الحياة في تلك الحقبة التي شملت األندلس، فقد تزامن مع حرق شرق األندلس، وتدميرها، على يد ألفونسو،  
، فقد نهل منها عادت السيادة لدولة المرابطين وأعادوا بناء صرح جديد لبلنسية، وهذه البيئة التي عاش فيها ابن الزقاق هي التي شكلت شاعريته

بدأ ابن الزقاق طلب العلم صغيًرا، وكان محًبا للقراءة والكتابة، وتتلمذ على يد أبي محمد ابن السيد البطليوسي العالم اللغوي  (2) معظم  أشعاره
ن أستاذه؛ وذلك ألن أستاذه األديب، كان حسن التلقين، وكان حافًظا، ضابًطا، فتنقل في بالد األندلس، وتلقن منها، ولقنه فيها، ولكنه انفصل ع

 .(3) البطليوسي توفي وهــو في عمر الثالثين
 أغراض شعره وخصائصه:

اضًحا  تعددت أغراض شعر ابن الزقاق، وكان الوصف يشغل حيًزا كبيًرا في ديوانه؛ وذلك ألنه كان مفتوًنا بالطبيعة، ولذلك  كان للطبيعة حًظا و 
في شعره حتى أنه ضمن وصف الطبيعة  في جميع  األغراض الشعرية األخرى وذلك بعناصرها المختلفة، فقد شغل الوصف مكانة كبيرة،  وقد  

في أوصافه تأثر عميق واضح بطبيعة )بلنسية(، وفي المدح تجلت صورة الممدوح بكل صفات الشجاعة والكرم والعدل والعفة، وكانت قصائد  كان  
 المدح تــبدأ بمقدمات يمهد فيها للممدوح، كما طغى الغزل في شعره، وكان يمزج فيه بين الغزل ومجالس األنس والشراب، كما كانت الطبيعة 

ورة المحبوبة، وفي الرثاء تحدث عن مآثر المتوفى، وآالم فراقه، وكان الهجاء في ذوي السلطان؛ الذين ملك الكبر قلوبهم، ومأل الجور  المحرك لص
 حكمهم، وفي الزهد كان اإليمان بالقضاء والقدر من الموضوعات التي نحدث عنها. 

 املبحث األول:السيميائية بني البعد اللغوي والتداول املعريف.
 .املطلب األول: مفهوم السيميائية

للكشف   ظهرت السيميائية في أواخر القرن العشرين، واحتلت مكاًنا مميًزا بين الدراسات اللغوية والنقدية؛ ألنها تسعى إلى خوض غمار أي ظاهرة،
 ة. عن مكنوناتها، ومدلوالتها، من خالل فهم العالمة، وما تخفيه، لتمكين المتلقي من فهم مدلول العالم

 )أ( مفهوم السيميائية  لغة واصطالًحا: 
جعل عليه سمة، والسوم حبل جعل عليه، السيمة، والسوم  س  ر  الف   م  و  ة، وس  م  ال  الع   والسمة والسيمياء    م  و  من س    :لغةالسيميائية السيميائية  لغة:

كما ورد مصطلح  .(4)العالمة يعرف بها الخير والشر والسام: عروق الذهب والفضة في الحجر، والسأم الموت العالمة تجعل على الشاة، والسما 
َمة ً ِمن   ِحَجاَرة ً}ها قوله تعالى: ــسيمياء في سياقات متعددة من القرآن الكريم، من د   ِطيٍنًُمَسوَّ ( أي معلمة 34-33)الذاريات{ َربَِِّكًِلْلُمْسِرفِينًَ ِعن 

اب  273)البقرة  { }ت ع ِرُفُهم ِبِسيم اُهم   قوله تعالى:وفي  ٰى أ ْصح  ن اد  َراف   ( وفي قوله تعالى:} و  َعأ ااًل يْعِرف ون ه م ِبِسيم اه مْ  اْلأ ( أي  48{ )األعراف  ِرج 
 (5)كما وردت في الشعر مثال ذلك  قول الشاعر: معلمين بالعالمة

م اُه هللُا  ِن ياِفًعاًغالٌم ر  . ـــــــــــ . . . . . . . . ل ُه ِسيِمياٌء ال ت ُشقُّ عِبالُحس  ر   لى الب ص 
رِِه. ك   ق  ن ح  ت  ف و  يا ُعلِِّق   وفي جيده الشعرى وفي وجـــــــــهه القمر      أ نَّ الثُّر 

مة أو السمة؛ التي تظهر على اإلنسان بسبب عمله،  وهكذا فإن الكلمة وردت في اآليات بمعنى العال  تعني العالمة أو الشكل  -هنا  -السيمياء  
أو    من خالل التعريف اللغوي للسيميائية واآليات القرآنية التي ورد فيها مصطلح السيمياء يتضح منها أنه يدور حول معنى العالمة أو الرمز،
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ر لها وعالمة تدل عليها، أما الموت فهو ثابت يترك  األثر؛ فسوم الفرس عالمة تبقى عليه، وعروق الذهب والفضة السارية في أرجاء الحجر، أث
   أثًرا وعالمة، تتضح في الفقد والزوال.

في الدراسات اللسانية واألدبية والنقدية، كعلم قائم بذاته، وأطلق عليه علم العالمات، فهو "علم  يعرف مصطلح السيمياءالسيميائية اصطالًحا:
، وأطلق عليها علماء اللغة األوربيون (7) وهو "علم العالمات التي يبدعها البشر، وتصنيفها، وتحليلها" (6) األمارات أو علم الدالالت

 أما األمريكيون فقد أطلقوا عليه )السيموطيقا(.  (8))السيمولوجيا( 
السيميائية عند علماء العرب: فقد  ،  لبالغيينا قديم النشأة عند العرب؛ فقد اهتم به العرب القدامى  وخاصة عند    إن مصطلح )السيمياء()ب( 

ألن المعاني مبسوطة إلى غير ذلك، وممتدة إلى   أشار الجاحظ إلى العالقة بين المعاني واأللفاظ  بقوله: ”حكم المعاني خالف حكم األلفاظ،
لوية للغة  غير نهاية، وأسماء المعاني خمسة أشياء، ال تنقص وال تزيد، أولها اللفظ ثم اإلشارة ثم العقد ثم الخط ثم الحال.، وهو بذلك يعطي األو 

البيان عنده فهو مرادف للداللة وهو كل كاشف للغموض سواء أكان لغة أو غيرها،  فمتى دل الشيء على    أما.   عن باقي العالمات األخرى 
هالل العسكري يقول أبو  (9) " معنى فقد أخبر عنه، وإن كان صامتا وأشار إليه، وإن كان ساكتا، وهذه هي الداللة، كل ما يوصل إلى معنى معين

أقصد فاعلها ذلك، أم لم يقصد، والشاهد أن أفعال البهائم تدل على حدسها، وليس   ” يمكن أن يستدل بها:الداللةو العالمة    في معرض حديثه عن  
استدل لنا علينا بأثره، وليس هو  يقولون: "لها قصد إلى ذلك، وآثار اللص تدل عليه، وهو لم يقصد ذلك، وما هو معروف في عرف اللغويين  

وهكذا يشير أبو هالل  العسكري إلى القصدية في العالمة؛ والتي تعد في الفكر السيميائي الحديث موضع نقاش بين  (10)".فاعل ألثره من قصد
الراغب    ف  ر  كما ع  اتجاهين؛ اتجاه يؤكد على الطبيعة اإلبالغية المتواضعة للعامة، واتجاه آخر يركز على إمكانية العالمة للتأويل بالنسبة للمتلقي.  

داللة بأنها "ما يتوصل به إلى معرفة الشيء، كداللة األلفاظ على المعاني، ودالالت اإلشارات والرموز والكتابة، وسواء أكان ذلك  األصفهاني ال
حي أنه  فيعلم  إنسان  حركة  يرى  كمن  يقصد،  يكن  لم  أم  داللة،  يجعله  من  تعالى:   (11) ”بقصد  بقوله  األصفهاني  الراغب  ويستشهد 

لَُّهم   م ا} ل ى   د  ِتهِ  ع  و  ابَّةُ  ِإالَّ  م  أ ت هُ  ت أ ُكلُ  األرض   د  س  (. فالراغب األصفهاني يوسع من المجال التطبيقي اإلجــــرائي للعالمة لتشمل أنماًطا 14)سبأ    {ِمن 
ذلك-ثم يركز  والهيئة(  -والكتابة-والرموز -واإلشارات-سيميائية هي:)األلفاظ فقد ظل  -  من خالل  العالمة،  في  القصدية وعدمها  الداللة  على 

لها الجن بداللة الحياة، لذلك كانت تعمل وكأنها مأمورة وبمرور الوقت   سليمان بعد وفاته منتصًبا، ومستنًدا على منسأته)عصاته(، وهذه  الهيئة أو 
كما صورة التي مثل بها األصفهاني تنطبق على أي هيئة.  أكلت  األرض  منسأته، فخر ساقًطا، وهذه الهيئة هي عالمة موت وفناء، وهذه ال 

  الداللة   أن  وأكد  الداللة،   تغيير  في  األشياء  هذه  إسهام  وكيفية  والترتيب  النفسية،في كتاب دالئل اإلعجاز عن المعاني    الجرجاني  القاهر  عبدتحدث  
  للتبدل   قابلة   والعالمة   ثابتة،  غير  فالداللة   الخفية،  الدالالت  ن ع  الكشف   في   بارز  دور  للسياق  وإنما  فقط،  المكتوب  الشكلي  الجانب  من  تأتي  ال

 واالتساع  بالمجاز  يعرف  ما  إطار  في  اللغوية،  غير   العالمات  من   غيرها  دون   اللغوية   العالمة   بها  تنفرد  خاصية  وهي  إيرادها،  سياق  وفق
: ” الكالم على ضربين، بقوله تحدث عبد القاهر الجرجاني عن المعنى، ومعنى المعنى، في سياق حديثه عن العالمة اللغوية،  كما  .(12) والتضاد

ضرب أنت تصل إلى الغرض بداللة اللفظ وحده، وضرب آخر ال تصل منه إلى الغرض بداللة اللفظ لوحده، ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي 
الجرجاني أن المعنى قد يتحول إلى  إذ يرى عبد القاهر      (13)ثم تجد لذلك المعنى داللة ثانية تصل بها إلى الغرض”  يقتضيه موضوعه في اللغة، 

ر أي أن المعنى في حد ذاته إشارة تعود على موضوعها الذي أفرز المعنى، وهذا التصور مشابه لمفهوم بيرس ــــــــــــعن مدلول آخباحًثا    مبنى،
” ألنها تتحول إلى متوالية من العالمات، لها فضاء داللي غير محدد، محددا المعنى بظاهر اللفظ الذي    ؛ابليته للتفسيرللعالمة، من حيث ق

 . (14)نصل إليه دون واسطة، أما معنى المعنى فهو أن تعقل من لفظ معنى، فينتج معنى عن معنى آخر”
عند الغرب عند اللساني السويسري )دي سوسير(، الذي بشر بميالد هذا العلم، وأطلق  إن النشأة الحقيقية لهذا العلم  )ج(السيميائيات عند الغرب:

نيات عليه )السيمولوجيا( وعرفه بأنه "علم يدرس أنساق العالمات والرموز واإلشارات التي ترتبط بالنظام االجتماعيـ فقد جعل دي سوسير اللسا
علم شامل لجميع القضايا واألمور في علوم مختلفة؛ فالسيميائية واللغويات علمان مترابطان، جزًءا من العلم العام  للسيميائية،؛ ألن السيميائية  

وظهر )شارلز بيرس( في الوقت الذي ظهرت فيه نظرية )دي سوسير(، لكن )بيرس( كان في أمريكا، وأطلق  (15) اليمكن فصلهماعن المجتمع". 
دراسة اإلشارات والرموز والعالمات التي تتعدى إطار اللغة، فيرى بيرس أن اإلنسان يستطيع على نظريته)سيموطيقا(، وعرفه بأنه العلم الذي يقوم ب

كما برز )غريماس( في مدرسة  (16)   التفكير والتواصل مع اآلخرين، فيتمكن اإلنسان من إعطاء معنى لكل ما يواجهه في هذا الكون من عالمات.
باريس، فجعل أغلب اهتمامه على السيميائية السردية حيث ركز فكره على النص األدبي، من خالل التحليل السردي في شتى النصوص. واستمد  

المفاهيم التي عنيت غريماس أفكاره من النظريات الفكرية المختلفة؛ مثل الفلسفة من بعض الفالسفة مثل أرسطو، كما أخذ من بعض القضايا و 
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تماد على  بدراسة المعنى، واللفظ، والعالمة، والمنطق والوجود والالوجود، والكينونة، ومبدأ التناقض، والمربع الداللي. فقد ســعى غريماس باالع
يعتمد على التناقض القائم على  هذه النظريات إلى ضــبط المفاهيم المتعلقة بالنظرية السيميائية، فقد اعتمد على المربع عند أرسطو؛ الذي كان  

والتضمين(، وهذه العالقة قائمة على منطق العالمة التي ال  - والتناقض- ثنائية )اإلثبات والنفي(، ولكنه طوره، وأصبح ثالثي العالقات)التضاد
لالمعقول، فهو يرى أن العقل البشري حدود لها، فمن هنا اعتبرها محوًرا سيميائًيا، وقد اتجه غريماس في دراسته إلى التجريد والحياد، ومنها ا

.أما )روالن بارت( فهو أشهر (17)يعمل بنفس الطريقة، على الرغم من اختالف العصور واللهجات، فهو يعزل النص عن المجتمع المحيط به
وقد اهتم بما يسميه لعبة الدالئل في  ممثل للبنيوية لعلم األدب في فرنسا، كما أنه من أنصار الداللية، فهو يرى أن العالمة وحدة ثنائية المعنى، 

عكس،  النص فلم يرغب في النص المتعلق؛ ألنه يرى أن اللسانيات ليست فرًعا من السيمولوجيا، وإنما السيمولوجيا هي الفرع من اللسانيات، على  
. (18) ى أن السيمولوجيا أحد فروع االلسنية"ما نظر إليه دي سوسير، وفي ذلك يقول روالن بارت: "ربما يجب علينا قلب مقولة سوسير، والتأكيد عل

 هكذا يرى روالن بارت أن الدال والمدلول مرتبطان بعالقة مواضعة غــير معللة، فقد رفض السيميائية كعلم وصفي.  
 املطلب الثاني السيميائية والنص:السيميائية النصية. 

بين ما خفي منه، وما أراده المبدع من استخدام العبارة، أو الكلمة، أو  سيميائية، تكشف عن جوانب النص، وت  إلى دراسة  األدبي  اتجه النقد
الحرف، فدراسة النصوص على أساس سيميائي تنطلق من البحث في كيفية دراسة األنساق األدبية، بوصفها عالمات، والكشف عن قيمتها  

يته الّداخلية أو بوصفه كياًنا دالليا قائًما بذاته، ال نحتاج في وصفه  المقاربة الّسيميائية على دراسة الّنص من خالل بن.وهكذا تعتمد  (19) المعرفية
أو بالّظروف المحيطة به، أو باألحداث المروية، ما دام موضوع الّسيميائية ينحصر في    إلى معلومات خارجية عنه، سواء تعّلقت بحياة األديب

على تفكيك بنية الّنص األدبي الّداخلية ليرتّد منها إلى الخارج، بخالف المناهج ويعمل البحث الّسيميائي ، وصف األشكال الّداخلية لداللة الّنص
 الّنقدية األخرى التي يرتّد منها الّنص باالتجاه المعاكس أي من خارج الّنص إلى داخله.  

النص هي األساس والركيزة التي يقوم عليها النص، وهي أساس  كل قاعدة تواصلية  تمكن النص من  عتبات سيميائية العتبات النصي:
. ويطلق على هذه العتبات أسماء متعددة؛ منها النص المصاحب، والنص الموازي، وخطاب (20) االنفتاح على أبعاد داللية تعني تركيبه

ط بالمتن من عناوين، وأسماء مؤلفين، وإهداءات، ومقدمات، وخاتمات وفهارس المقدمة، والمكمالت، وكلها تعني كل النصوص التي تحي
 .  وحواش، وال يمكن أن يخلو النص من هذه العتبات

 :املبحث التطبيقي املبحث الثاني:
 املطلب األول سيميائية األمساء والشخصيات

أسماء األشخاص أو الكنية الخاصة بهم أحد أبرز الظواهر اللغوية السيميائية، لما قد يحمله االسم من دالالت اجتماعية، أو   سيمياء : ( أ)
أن يكون لالسم مدلول خاص في نفس الشاعر، فأسم العلم أقرب عناصر الظاهرة اللغوية للتحليل السيميائى إذ إنه أساس من أسس التواصل  

 إذا أنه يحمل مدلولين في عملية التواصل االجتماعي وهما: االجتماعي بين الناس،
االسم اصطالح سيميائى يشير  إلى عالمة يحملها صاحب االسم وتدل عليه، فعندما نقول )محمد( فنحن نشير بذلك إلى ذكر مسلم،    -1

 هنا االسم أظهر النوع، وكذلك عقيدة حامله.  
فعه من كونه مجهول ال قيمة له إلى معرف له صفاته الخاصة به، وهذا بعد سيميائى االسم من السمو والرفعة، يعطى صاحبه تعريف ير   -2

فقد وردت في  الديوان أسماء لنساء. من ذلك)أسماء(   تترّدد في القصائد بعض األسماءديوان ابن الزقاق وفي هام في دراسة سيميائية األسماء. 
 (21)في قوله:

ق ت  على عِ  ق  ـــــــــــ ه ن ا وما ش  و              اءُ ــــملل الكرى أ ســـــــــــ ط ر  ت  بها الرُّ  باءُ ـــــــــــع ر 
ر ى ترنَّح ِعطُفها فت ك   بانُة الغنَّاءُ ـــــــــــــــها الــــــــــِمن  معطفي              مت  ـــــــعلـــــــــــــس 
ت با والرِّاُح قام   زٌع نكباءُ ــــــــــــــــة  زع  ـــــــــــــتثني األراك              ماــــــ ها كــــــــــيث ِني الصِّ

ياءُ ــــــــــــــــ في وج              والطيُف يخفي في الظالِم كما اختفى  نة الزَّنجي منه ح 
كرى هو النعاس، والكرى النوم، )أسماء( )علل الكرى( العلل في اللغة هي الشرب الثاني، يقال: علل بعد نهل، وعل أي سقاه السقية الثانية، وال

ير إلى  هي اسم امرأة يستعين بها ابن الزقاق في رسم صورة المرأة في األندلس، ويتخذ من هذا االسم منطلقا لوصف المرأة، )أسماء( هنا داللة تش
شعراء الجاهلية يستحضرون صورة المرأة المرأة األندلسية التي يصنع بها ابن الزقاق تناصا مع وصف المرأة في الشعر الجاهلي حيث كان  
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وهجرانها وصدها الذى يوهن قلبه، ويصف مشيتها التي تضعفها وجعل النوم يذهب عن عينيه، فهو هنا يريد أن يحتفى بهوية محبوبته العربية 
بته "سكرى ترنح، تتمايل في على الرغم من أنه لم يرد أنه زار الشرق، لكنه أستعان بصفات ودالالت تخص المرأة الشرقية في وصف محبو 

الصة ال  مشيتها، يثنى الصبا والراح قامتها، تثنى األراكة " فصفات المرأة الشرقية هنا تم تجسيدها على محبوبته ليجعلها امرأة تراثية عربية خ
 :(22) ( في قوله سعدىكما ورد اسم) شائبة له في ذلك فـ )أسماء( هي امرأة )غناء(  تجيد الغناء وهو من سمات العصر الجاهلي الغناء بأنواعه 

 دا ـــــــــــــوال فارقت  عيني لفرقتها السه        هداـــــــــــــلعمُر أبيها ما نكثُت لها ع
عي ألجفانها سعدى        رى ــــــــــ أتأمرني ُسع دى بأن  أه ُجر  الك  وأعصي على ط و 

رى  ُت إًذا من  صحبِة الركِب والسُّ لي ذم        برئ  ف ت  ِإب  دا ــــــــــــــــوال عر  خ   ياًل وال و 
أسمى أنثى، ليشير هنا إلى اقتران  العالقات بالناس بذهاب النوم عن عين الشاعر، في    هنا )الكرى( وهو النوم، يستخدم الشاعر الكرى  مع

م، المثال السابق قال:طرقت على علل الكرى أسماء وهنا يقول: أتأمرني سعدي بأن أهجر الكرى، أي النوم،  فاقترن هنا أسم النساء بهجر النو 
وورد  النوم من عينية بالمرأة، وليس فقط هجر الكرى، ولكن أصاب التعب إبله أيًضا.  في داللة واضحة على ارتباط القلق عند الشاعر وهروب

 : (23) اسم )نجد( في قوله 
ًنا أنَّ النِّــــــــــــ وى أجــــــنبية           وأنَّ ُسلــــــيمى حال  من دونها البعد  ز   كفى ح 

 وبينك يا نجد  يويا بعد ما بين       بنجد أناخوا العيس بعد تهامة         
إلى هذا المكان بالتحديد   األندلسيتشير )نجد( إلى منطقة شبه الجزيرة العربية، تغنى بها العرب األوائل وكذلك المحدثون، وهنا إشارة الشاعر  

 ، يقول لسان الدين الخطيب:لي الجاه ييعطى داللة على ارتباطه بالشعر العرب
 نـجــد         هـوى هـاج منهـا ذكـره كـامـن الـوجـد عـاهـا تـشـم آثــار نـجـد فـفــي 

 وال تـصـرفـاهـا عــــن ورود جـمـامــه          فكم شرقـت بالريـق فـي مـورد الجهـد 
 :(24)  كما ورد اسم ولديه )محمد وإبراهيم(في قوله

ُغر  حياتي عليهما  وال النزروال كان حظِّي باليــــــــــسير             صغيرين لم ت ص 
ِثُر في السرِِّ  ا محـــــــــــــــمًدا            وآخـــــــــــــــــــُر إبراهيم  ُتؤ  ًً  فمن قائٍل آثرت سرَّ

ل  ندى القطرِ  ِدُل فيهـــما              إذا جار ذو النجلين ع د   فقلُت هما غصنان أ ع 
يا              ول در وما استويا سنًّا ولكن ت ســــــــاو   وًعا وُحبَّا في الجـــــــــــــوانِح والصَّ

تظهر في هذه األبيات عاطفة األبوة، وعالقة األب بابنيه )محمد وإبراهيم( ويبكي الشاعر على أحالمه التي ضاعت تحت الثرى الذي ضم  
رات السيميائية تتشكل عبر دالالت الخطاب الشعري جسديهما، قبل أن يلـــوذ األب بكل تفاصيلهما فلم يبق له منهما إال قلب مقسوم بينهما، فاإلشا

العامل    الختيار اسم األبن أو األبنة عوامل شتى تحمل عالمات كثيرة تكشف عن البعد السيمولوجى للشاعر مثل  ؛المادي إلشارات تثري النص
بين   االنفصالء األنبياء، وهو مايشير هنا إلى عدم ،ويشيران إلى أسمااإلسالمي: مثل اختيار اسم محمد وإبراهيم فهما يحمال داللة الدين  الديني

 .  ي األندلس والحياة االجتماعية،عالوة على ذلك ما يبرز االستقامة الدينية والصالح الذين دفع الشاعر الختيار هذين االسمين دون سواهما الدين ف
الشخصية هي محور المعاني اإلنسانية   ،(25) الّشخصية في الّتحليل الّسيميائي عالمة من العالمات وإشارة دالة  ت عد  سيمياء الشخصيات:)ب(  

ة دور سيميائى بارز في العملية الشعرية حيث إن استدعائها يعنى استدعاء  واألفكار، هي مصدر األحاسيس والعطاء في الكون، وتلعب الشخصي
بصور لشخصيات ذات عالقة بتجربة الّشاعر لها وظائف سردية، منها   ديوان ابن الزقاقويحتشد  حدث بل تاريخ بأكمله مرتبط بهذه الشخصية  

إليه من عالمات ودالالت، كما اهتّم بتصوير تومئ  لخارجية وما  شخصيات اهتّم الّشاعر بها من حيث تصوير البناء الخارجي أو المالمح ا
 (:26في قوله )      وخلقيةـ، وفكرية.  المالمح الّداخلية، وما تنطوي عليه من صفات نفسية، واجتماعية

 وهو كأنه              قمر وأكواس المدام فراقد وافى بها القرشى
 ظبى حماه هللا بالحسن الذى             يد المحاسن فهو فيه واحد

 أحوى أغن إذا ذكرت جاللة               قامت عليه من الجمال شواهد
)القرشي( هو لقب قبلي، يستعمل للدلة قديما على  هنا يتحدث الشاعر عن شخصية )القرشي( والقرشي لقب يلقب به أبناء قبيلة قريش، ولقب 

 موطن الشاعر أو القائل وقبيلة قريش هي أهم القبائل العربية، ينتهى إليها نسب النبي )صلى هللا عليه وسلم(، وتنقسم إلى قبيلتين قريش

https://tanwair.com/archives/13787#_ftn32
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فيها الوطن  المهجور الذى تم االرتحال عنه،   البطاح، وقريش الظواهر.وتعد المرأة هي المحور الرئيسي للشخصية عند ابن الزقاق، فهي يتجسد
 :(27)فيستخدمها الشاعر ليعبر عن مدن الحزن ويعيد بكاء األطالل من خالل انفعاالتها التي تعبر عن الحنين  فيقول 

ت يــــــــــــــــوشفاُء الح             كُف الدمع حزًناـــــــــــــما لهنٍد تكف ــ  زين في راح   ها ـــــــ
ب غ  ال ها قانًيا إذــــــــــــــــص   ؤوُن من مقلتيهاــــــــــــــــــــنثرتها الش               درُّ خدَّ

 دوج إليهاه ــــــــــــــمالِت العيُس بالحُ                 اــــــــــــكنُت أسلو خيام  نجٍد فلم
 تيها ــــــــــــــعلى وجن ينهميساعًة                   راح دمعي كدمِع هنٍد ولكن  

على    يقدم الشاعر صورة  للمحبوبة /هند من خالل الرؤية الممنعة ظاهرًيا، معتمًدا على الصور المتجددة المتطورة، فنراها تمسح جفونها حزًنا
تعد مثااًل للشرف وعلو المكانة،    -هنا  -شخصية المرأة  ة شديدة. فاالرتحال، وقد صور دمعها بالدر الذي تنثره العيون على خدها، فأصابها بحمر 

فالشاعر هنا جسد موقفه من االرتحال والحزن على فراق خيام نجد     فهو يمنح )هند( حركية سيميائية عبر دالالت التضاد الموظف في الصورة,
 :(28) صورة للمرأة المتحررة في  قوله كمثل دمع هند عندما ينهمي على وجنتيها وهى تعيسة تكفكف دمعها. كما يقدم 

 مهضوُم ما خلف  الوشاح خميُصه         هفٌ ــــــــــــبأبي وغيُر أبي أغنُّ مهف
 وسف  حين  ُقدَّ قميصهــــــــــفأتى كي         وُنهُ ــــــــــــــــــلبس الفؤاد  ومزِّقته ُجف

 يستعين الشاعر هنا في تجسيد رؤيته للمرأة بشخصية تاريخية ودينية وردت قصتها في القرآن الكريم وهو النبي يوسف )عليه السالم(، حينما 
أضاعه إخوته في الجب، وبيع لعزيز مصر وما حدث بعد ذلك من فقد أبيه لعينيه حزنا على فراقه، وقصته مع زوجة عزيز مصر التى أتهمته 

لتعرض لها  وما كان من نطق الصغير إن كان القميص مزق من الخلف فهو صادق، وإن كان قميصه قد من األمام فزوجة العزيز هي فيها با
الصادقة، هو يصف رؤيته وحال قلبه في حب هذه المرأة كمثل قميص يوسف الذى قد قميصه من دبر، وفى هذا داللة على عمق إحساس 

 :(29)النص القرآني في وصفه لحالة. وشخصية  أحد القضاة في بني جحاف قام الشاعر بهجائه بقوله الشاعر، وبالغته في التناص من 

 نفِ ــــــــلم األحــــــــــوي بمثِل حـــــــــــلقي الق         عيف وربماــــــــــقاض يجوُر على الض
شـــــلعبت بطل شاـــــــــــــعته الرُّ اِق الجوانِح مُ ـــــــــــــــــــ بفؤاِد خ         ا لعب الرَّ  دنف ــــــــــــــــــ فَّ

خاصة بعهد المرابطين وهى ظلم القضاة وتجبرهم وسلطانهم النافذ عند المرابطين إذا أقترن قيام دولة    شخصية القاضي هنا تحمل داللة سيميائية 
المرابطة بالفقهاء ونفوذهم، فشخص القاضي يشير إلى صورة العصر كاملة، ومن المعروف أن القضاة بلغوا مكانة عالية في عصر المرابطين، 

 :(30) الشديد والتهم السياسية واالجتماعية.وشخصية )رئيس الشرق( الذي يقول عنه  وتحكموا في سياسة الدولة، وتعرضوا للنقد

ُر عن م                  رئيُس الشرِق محموُد السجايا  يغــــــــــ داِئِحِه البلــــــــــــــيقصِّ
يِه بي  ديغ ــليم  هو اللــــــــــــــــــــــكما أنَّ الس                   حيى وهو ميتٌ ـــــــــــــُنسمِِّ

د  إن ظم  وغ ـــــــــــتيِم له ولــــــــــــــوفي مال الي                  ئت  حشاهـــــيعاُف الِور 
يصف الشاعر هذه الشخصية  بصورة ساخرة؛ حيث بدأ هجاءه بنبرة ساخرة، فيذكر أن صفاته ال يبلغ أن يصفه حتى البليغ، ويصفه بأنه ميت  

م أن اسمه )يحيى(، وهو مثل األفعى التي تبث سما، وإن خالوه سليًما، يعافه الورد، ويسطو على مال اليتيم، فرسم حدود الشخصية  النفس، رغ
  )أرقم بن لبون(جاء من خالل األبعاد السيميائية والداللية التي وصف بها فكانت إشارات واضحة تدل على شخصيته. كما يتحدث عن شخصية  

 (31) البطل الشجاع بقوله:
 وال ــــــال مطلــــــــــــــــما رأيت  دم  الع أ و                     ذبت ظنوُنك ما العزاء جميال
 ضَّ عنه قتيالــــــــــــــــــ أن الجواد انق                  هذا جواُد أبي شجاٍع مخبرٌ 

هذه الشخصية عظيم، مما جعله ينكر العزاء، في هذا البطل الشجاع، وعدم تصديقه يبدو الشاعر من خالل هذين البيتين، أن مصابه في  
  بأن الموت قد أخذ أرقم بن ليون، وأن جسده اختضنه الثرى، ولم يبق منه إال مكارمه، من أخالق، وشيم، وشجاعة، ففاجعة موته أدت بالشاعر 

 :(32) ي قولهإلى عدم تصديق حقيقة موته. كما نجد شخصية بلقيس ملكة سبأ  ف
 أ ال يحسب اآلل  ماًء غيُر ذي ظم               وربما خالُه ذو الجهِل ذا أدٍب 

 أأعيا على الِجنِِّ أن تزجيه من سب              لو أنَّ في عرِش بلقيس لُه قدًما
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يستدعي الشاعر في هذين البيتين شخصية بلقيس؛ في سياق وصف حالة الرجل الذي   صوره بالجاهل الذي يحسب اآلل ماء؛ وذلك لظمأ  
روحه، ويأتي بدلي على ثقل الرجل وخلقه على المكان، فإنه إذا وجد كان بعرش بلقيس موضع قدم لهذا الرجل، لكان أعيا الجن بكامل قواهم  

 يستطيعوا إقالته من هذا المكان، فهذا الترجيح الثقافي لشخصية وهو بحد ذاته إشارة إيحائية ذات داللة سيميائية لفكرتها المهيمنة الخفي، فإنهم ال 
 :(33)على النص.ومن الشخصيات شخصية  رجل يدعى )أبا بكر( بقوله 

ــ  كفى بأبي بكٍر لمن رام  ُنص ن                ر ةً ـ هر أو  م  ط به رشدا على الدَّ لَّ في خ   ض 
ةً  يُد عُ                وحسبي به دون  الذخائِر ُعدَّ ا ـــــــــــــإذا الصِّ ل  من ُعدِّ وا كان أوَّ  دُّ

ِفُل الن ت س  تُه ت س  ُتُه تستنب               جم  ُرت ب ةً ــــــــفهمَّ م  ل دا ـــــــــــــــُع الحـــــــو ع ز  ر الصَّ  ج 
)أبى بكر( تحمل داللة سيميائية دينية وتاريخية وهو صديق الرسول  )صلى هللا عليه وسلم( الذي وصفته قريش بالصديق، يصف الشاعر  
الممدوح بأنه ينصر المظلوم إذا طلب نصرته، ينصره بهمة عالية، وعزم يشق الصخر، فهمة الممدوح عالية في معالجة نوائب الدهر، والوقوف  

يمتاز بشتى األخالق السامية؛ من فروسية، وكرم، وشجاعة، وصمود، إن اإلشارات السيميائية تحيل المتلقي إلى وعي النص سيميائًيا  أمامها، فهو  
 :(34)  بقوله (ويذكر شخصية )مروان بن عبد العزيزعلى النحو الذي يفكك أفاق التجربة الشعرية. 

 نجُل بني عبــــــــــد العزيِز األبُ                           إن كـــــــــان للفضـــــــــل أٌب إنَّهُ 
ِصبُ  ن  ـــــــــــماكيِن لهم  م  ــــــــــــم راِت اأُللى                       على السِّ ى من ج  ت ض   الُمن 

ل دوا أ نجبوا  من ُأســــــــــــــرٍة إن  شهدوا نادًيا                          زان  بهــــــــــم أو  و 
 تنحطُّ قحـــــــــــــــطاٌن وساداُتها                          عنهم  وتمــــــــشي خلفهم  تغِلبُ 

يذكر الشاعر أن ابن عبد العزيز يجمع شيم الجود، والكرم، وله مكانة وقدر رضخت كل السيادات وتبعته كل القبائل، فهذه األسطر الشعرية  
 بعاد اإلشارية والسيميائية للنص.  جاءت من خالل األ

 املطلب الثاني سيميائية الزمان واملكان
  وهذه العالقة تقوم على الّتكامل بينهما، وال تكاد تخلو حكاية سردية من زمان ومكان يؤّطران األحداث. هناك عالقة وثيقة بين الزمان والمكان،  

تجّسد الزمن في المكان، وتجّسد   والذي يعني" ل عن اآلخر، ظهر مصطلح الزمكانية،  ونظًرا الرتباط الّزمان بالمكان وعدم وجود أحدهما بمعز 
 ( 35) اآلخر"المكان في الزمن دون محاولة تفضيل أحدهما على 

الزمن:  )أ(  ر الحياة يؤّدي الّزمن دوًرا مهمًّا في العمل األدبي، فهو »محور الّرواية وعمودها الِفقري الذي يشد  أجزاءها، كما هو محو سيمياء 
أداة زمنية، ألّنها ال    -حًقا-وال تقتصر أهمية الّزمن على الّنص الّروائي، وإّنما تمتّد كذلك إلى الّنص الّشعري، بل »إن  اللغة  (  36) ونسيجها«

على أن يجعلوا له دالالت تعدو أن تكون مجموعة من األصوات المقّطعة إلى مقاطع تمّثل تتابًعا زمنيا لحركات وسكنات في نظام اصطلح الّناس  
للّزمن نفسه بذاتها، وبهذا المعنى تكون اللغة الّدالة تشكياًل معيًنا لمجموعة المقاطع أو الحركات والّسكنات خالل الّزمن، أو في الحقيقة تشكيل  

لّديوان، فهناك الّزمن الّطبيعي المحّدد كما ويتوزّع الّزمن في ا  ابن الزقاق    وللّزمن تجليات عديدة في ديوان    (37)تشكياًل يجعل له داللة معينة«
 : (38) ر نجد في قول الّشاع 

بِت ع  يه الذي أنا أحببتُ ــــــــــــــيناِدُمني ف                ندي أننيــــــــــــوحبَّب  يوم  السَّ
 بت ــــــــــــــــــتقي ولكن خيُر أيامي الس              ياِء أني مسلمٌ ـــــــــومن أعجِب األش

ت فقد حدد الشاعر الزمن في البيتين السابقين بيوم السبت؛ فيصف حبه ليوم السبت ويبين سبب حبه له؛ وذلك ألنه يوم يلتقي بالحبيب، فالسب
 (: 39خرج عن محدودية الزمان التجريدي إلى فضاء رحب يجمعه بالحبيبة فالدالة اإلشارية جاءت زمنية. وقوله ) 

ر   ُدهُ ــــــــــــإخاًء كان باألمتذكَّ  وم ليس له عقد ــــــوثيًقا فأضحى الي             س ع ق 
 حى يوُمُه وهو مسودِّ ـــــــــــــإليك  فأض             مضى العيُد لم أكحل  جفوني بنظرةٍ 

العيد(؛ ليعير من خاللها عن موقفه من الصديق، فالشاعر مرتبط بالصديق ارتباًطا بلغ إلى  - اليوم  -األمسحدد الشاعر زمًنا أزماًنا معينة هي)
ى  الحد الذي جعل يوم العيد مسود؛ ألنه لم ير فيه الصديق، استخدام توقيتات زمنية ثالثة يحمل إشارة إلى طول االنتظار، انتظر صاحبه الذ

 العيد( اليوم الذى يتصالح فيه المتخاصمون لم يأتي صاحبه في إشارة إلى طول الشقاق وصعوبة الخصومة.  يفارقه أمس، وانتظره اليوم، وحتى )
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 :(40) ؛ ومن ذلك قوله وقد يعمد الّشاعر إلى تقنية االسترجاع الّزمني 
ت        ًنا وليلتنا        ــــــــــــــــسرى وه ب  ــــــــــِـــ كلمَّ  جِ ــــــــــــــــــــــــــِه أو السَّ

 ه األرجِ ــــــــرف ــــــــــــــوع لعــــــــــــضت                افية ــــــــــــ لي صـــ يديُر ع
 جِ ـــــــــــــــــلـــ  ن اللَّحظ اِت والفــــــــم             ة   ــــــــــــــــــــما معتقــــوبينه

 جــــــــــــــــــر ومن غنـــــــــومن ثغ               كر من خمرـــــــفنلت الس
ذ  يتذكر الشاعر في هذه األبيات اللحظات التي جمعته بالمحبوبة، فالشاعر عاشق أضنته الصبابة، وغلبه الحب وأسره جمال المحبوبة؛ التي أخ 

ات يداعبها، يتحدث عنها ومعها ويصف قسماتها ومعالم جمالها، فاالسترجاع الزمني قصف بعًدا سردًيا ع ب ر من خالل الشاعر عن وعيه للتجلي
 (41) وقوله:لسيميائية وشعرنة النص.ا

ت بأنع م ليـــــــــ وبتُّ وق   باِح صباحــــــــــــيعانقني حتى الص             لةٍ ـــــــــــد زار 
صرها من  ساعدي وش            على عاتقي من ساِعديها حمائلٌ   احـــــــــ وفي خ 

وبقيت يسترجع الشاعر في هذين البيتين ليلة قضاها مع المحبوبة؛ التي انتظرت أعين الرقباء وأتته خلسة، فلما رأى منها ابتسامة، خطفت قلبه، 
ز  من أفاق االستدالل السيميائي بما يمنح النص وعًيا أك ومن ثر له ذكرى، وريحها كالمسك الذي ظل يرافقه طوال الليل، فالتعالق اإلشاري ع ز 

 : (42) وقد وردت في قول الشاعر  مفردات الزمان لفظة الدهر
 داكِ ـــــــقاِم مـــــــــــــــ دانا في المـــــــــوأنَّ م              ةٌ ـــائب  جمِّ ـــــــــــــــــــــــــ تعلمنا أنَّ المص

ن  والنهى يُن يوم ططوى الكلَّ               وأنَّ الشباب  الغضَّ والصو   واك ــــــــمنها الح 
ِر أن ال               ًحاـــــ غدا الدهُر من مرِِّ الحوادِث كال  دهر  بعُض عداكِ ـــــــــــولم أ د 

 نيه شعاُع سناكِ ــــــــــــــــولم يغ ش  عي              رِفهِ ــــــــــــــ اِك بصــــــــعجبُت له أنِّى رم
فهو يرى أن الدهر  لدهر سبب كل بالء، فهو ينظر إليه نظرة سوداوية، ويحس بطغيانه وقوته ويشعر بعجزه أمامه،  أن ا   -هنا  -ويرى الشاعر

 يمكن من اشد أعداء زوجته التي يرثيها في هذه األبيات وبسببه انطوى شبابها، وبانطواء الشباب انتهى كل شيء بالنسبة له، فالشاعر يرى أنه ال
 ر ونوائبه، فالدالالت اإليحائية للكلمات تشيد إلى حركية بمعنى المقهور على النحو الذي يمنح النص بعًدا سيميائًيا. ألحد أن يقاوم صروف الده 

 (:43في قول ابن الزقاق ) وقد يتحّدد الزّمن بفصل معين من فصول الّسنة، كما نجد 
ُتها را    تأرَّج  مطلوُل الروابي ف ُزر  و  ت ضي الزَّ  وأمثاُل هاتيك  الربى يق 

ِدهِ  ر   عبيًرا به األنفاُس إذ ف ت ق  النورا     وأتحفني منها الربيُع ِبو 
  في هذين البيتين ورد لفظ )الربيع( في معرض حديثه عن المحبوبة، ووصف جمالها، فهو يرى أن المحبوبة أجمل منظًرا من الطبيعة األندلسية  

 يرها المفتق، فاالشتغال السيميائي هنا يظهر عبر االنزياح اللغوي الذي جاء به الشاعر في حركية النص.  برودها وربيعها وعب
المكان هو الفضاء الواسع الذي تدور األحداث في إطاره، ويعرف الفضاء بأّنه »الحيز المكاني الذي تتمظهر فيه الّشخصيات المكان:  اءسيمي)ب(  

 وتهتّم سيميائية .(44)ا لعوامل عّدة تّتصل بالّرؤية الفلسفية وبنوعية الجنس األدبي، وبحساسية الكاتب أو الّروائي«واألشياء متلبسة باألحداث تبعً 
والّزمان. وباستقراء قصائد  بالشخصيات  داللتها وصلتها  أو إشارات، وبتبين مدى  الّنص بوصفها عالمات  في  الواردة  األماكن  بتتّبع   الفضاء 

نجد حضوًرا واضًحا للمكان، وكأّن هناك كاميرا أو عدسة تصاحب الّشاعر وتنتقل معه في األماكن المختلفة سواء بالحضور والمشاهدة ، الديوان
 :(45)قول ابن الزقاق يل االستدعاء أو االستحضار، ومن ذلكــــــــــــأو على سب

 رِِّ أذيال الغمام ـــــــــــــــــخالل  م ج                      دــــــــــــأجر ذوابلي من أرض نج
 وأضحى الزهر مفضوض الختام                     ىزامـــعلى ميثاء  رفَّ بها الخ

 عتق األراك مع البشامــــــــــــــفين                       يلٌ ــــــــــتلفُّ غصونها ريٌح بل
 وى شآمي ـــــــــــشآميةً  فمن أه                      روحاهاـــــــأال يا صاحبي است

ُس النعامى بعد و ه نٍ   السالم مى بـــــــــــــيبشر من سلي                     عسى ن ف 
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،  حيث يقدم الشاعر حبيبته من خالل مشرقيتها  وموطنها العربي في صورة متفاوتة بين نجد والشامجاء فاعاًل، يبدو المكان في هذه األبيات  
ه  فيجر الشاعر ذوابله إلى أرض نجد، معلًنا وقت االرتحال والنزوح، مع أذيال الغمام، وتفتق الزهور، فالمكان بمنظور سيميائي يجتاز حدود

 :(46) الجغرافية ليتحول إلى حيز داللي.كما نجد للمكان)نجد( حضوًرا في قول الشاعر 
ني ونج ُه ِبِصعادِ ـــــــــطَّ صعــــــــــــــــإن لم أ خُ             دياــــــــ ملُت نج ــــــًدا ال حـــــــــذ ر   يد 

مى نَّ حشا الظالِم إلى الدُّ ِخض  ض  اِفحنَّ س             وُأخ   يا ـــــــــــوالف  األجـــــــــــــــو ُأص 
ُجه علىـــــــــــــحيُث العب ر ى الظ              يُر وشى تأرُّ س  ســــــــــــــم  ــ  باِء وم  ِح األبراد ـ  ر 

م ت  ــــــولقد م ز   يادي ــــــعِت الصهيل  جــــــــــــإبلي ورجَّ             ررُت على الكثيِب فأر 
ب  ِعهادــــــــــ  ُسِقيت  من الع ب              اهدٍ ــــــــــــــ ما بين  ساحاٍت لهم  ومع و   راِت ص 

ُبوا ببطِن الوادييِن ِقب  ر   وارِم والقنا المنآد ـــــــــــــــــــــــبين  الص              اب ُهم  ــــــــــــض 
ًبا بهم  ـــــــــوالورُق تهتُف ح ــ  فبكلِّ م ح               ولهم  طر   ادي ـــــــــــــ ِنيٍة ترنُم شــــــــــــ

 ر  بانِة وادي ـــــــــــــــــــــــنطارح  غي أالِّ                زنا بناــــــــــــــــيا بانة  الوادي كفى ح
رئبُُّة بالضُّ  ُد سعاد ـــــــــــــــفي ُمن              حىــــــــــأين الظِّباُء المش  ه  ناك وأين  ع   ح 

تي  ذكرها  في نجد هي  في هذه األبيات يوظف الشاعر المكان للتعبير عن سمات المحبوبة؛ فهي امرأة تألف الترحال  والتنقل، فاألماكن ال 
  األماكن التي سقيت بعبرات العهد والوصل بينهما.إن تكثيف دالالت حضور المكان يشي بوعي عاٍل لفضاء المكان على النحو الذي يعزز قيمته

 :( 47) في قول الشاعر  بلنسية(كما وردت في الديوان مدينة )في ذات الشعر والبعد اإلشاري للمكان يتمظهر من خالل ما يؤديه من وظيفة جمالية.
ى البالد           رت  فيهاــــــــــبلنسيُة إذا فكَّ  ن   وفي آياتها أس 

 بأنَّ جمال ها للعيِن باد           وأعظُم شاهدي منها عليها
نٍ  ل ماِن ِمن  بحٍر وواد            كساها ربُّنا ديباج  ُحس   له ع 

جمالها، ففاق جمال كل البالد، فقد جمع في تصويره بين الجمال الذي جمع بين البحر والبر،  عن جمال بلنسية؛ التي طغى  يتحدث الشاعر  
على ذلك المنظر بهاًء وروعة، وهكذا كان ابن الزقاق مفتوًنا بجمال الطبيعة   فيوكيف كساها هللا ديباًجا، وكأنها جنة؛ فوجود البحر الذي يض

، فالطبيعة وفق المنظور السيميائي  هي حيز جمالي يثير ة ذات الطبيعة الساحرةيالمتمثل في مدينة بلنسية، وغيرها من المدن األندلساألندلسية 
 دالالت جمالية. 

 :سيميائية الصورة الفنيةاملطلب الثالث 
الّتحليل السيميائي عالمة من العالمات الكاشفة لتجربة الّشاعر وعالمه اإلبداعي.، والّصورة هي جوهر الّشعر ومبعث الجمال   تعد الصورة في  

ا فيه، ويستطيع الّشاعر بخياله الّشعري »خلق قصائد ينسج صورها من معطيات الواقع، لكنه يتجاوز حرفية هذه المعطيات ويعيد تشكيلها سعي
ويخلق منها عالًما جديًدا من خالل  ،  فالشاعر يعبّر بالصورة عن المعاني العميقة في نفسه(  48) وراء تقديم رؤية جديدة متحيزة للواقع نفسه«

ًفا من توظيفه لطاقات الّلغة. ولذلك فالّصورة تؤدي »دوًرا رئيًسا في بناء القصيدة حتى صارت أحد أسس التّركيب الشعري، وانتقلت من كونها طر 
أطراف الّتشبيه يقصد به إيضاح المعنى وتأكيده في الّذهن، إلى أن أصبحت هي نفسها حالة شعرية تنبع من أعماق المعاني المستوحاة من  

الحّسية   »تمثيل لجميع أنواع الّتجارب  ، ويرى السيميائيون أن الصورة   (49)الّشاعر والمتخيلة من القارئ، لما في الّصورة من تدّفق شعوري فياض«
الح الّصور  والّلمس مثل  والّذوق والّشم  والّشكل  الّلون  الصــ من صوتية وبصرية، تشمل  أيًضا  السينمائية«ـوارية والّتشكيلية، كما تشمل   ( 50) ورة 

ب الّتجربة الّشعرية  »الّشكل الفني الذي تّتخذه األلفاظ والعبارات، ينّظمها الّشاعر في سياق بياني خاص ليعّبر عن جانب من جوان.فالصورة هي  
ا الكامنة في القصيدة، مستخدمً  والمقابلة والّتجانس ،  والّتضاد،  والّترادف،  والمجاز،  طاقات الّلغة، وإمكاناتها في الّداللة والتّركيب واإليقاع والحقيقة  ًً

.والشاعر ابن الزقاق مولع بالصور الطريفة المبتكرة؛ فيسخر كل اإلمكانيات الشــــــــــــــــــعرية للحصول على  (51)وغيرها من وسائل الّتعبير الفني«
 :(52)صور مبتكرة ومن ذلك قوله 

ي ــــــــــــــــــيفي وجنة الزَّنج         الطيُف يخفي في الظالِم كما اختفىو   اءُ ــــــــــ منه ح 
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الزنجي، فقام  فهذه صورة مبتكرة جاء بها الشاعر؛ فقد شبه اختفاء الطيف في الظـــــــــــــــالم، باختفاء داللة الخجل؛ وهي حمرة الخدود في وجنة  
ها الثقافية على إعطاء صورة مادية للمتلقي، وكأنها ماثلة أمامه، فالصورة تستكمل جماليتها حين تكون قادرة على استجالب المتلقي نحو مناطق

 :(53)بهذا الوعي الجمالي. وفي قوله 
   درُّ ليس بمكنوٍن على الفلقـــــــــــــفال               ظِم من  أدبيـــــــــال تنكرنَّ بديع  الن    

والدر؛ فقد صور الشاعر  قدم الشاعر في هذا البيت صورة للممدوح؛ الذي أراد أن يبين مكانته، وعلو شأنه، ومدى قيمته من خالل ربطه بأدبه  
ة جمال هذا الممدوح بجمال نظمه، ومدى بالغته وإجادته فيه، وبجمال الدر الذي ال يمكن أن يخبئه نور الصبح، وهكذا قدم الشاعر صورة ضمني

ب لمعان الدر في الصبح،  للممدوح، ربط فيها بين الممدوح، وبين أدبه والدر، ووجه الشبه عدم إمكانية إخفاء قدر ممدوحه؛ مثل عدم إمكانية حج
 :        (54) ونظم الشعر الجيد. وفي قول 

ُصصوه بشك ت جميع ه         رهم إال وقدــــــــــــلم يخ   عماءُ ـــــــــُم به النَّ ـــــــــــُـــ عمَّ

ن  ص د  ح  ُهم ج  ت  بذاك علن            نيعهُ ــــــــــــلو أنَّ ألُسن   اءُ ـــــيهُم األعضــــــــــــط ق 
ُه اإلحصاءُ ـــــــــــــــــمن ق           اُم فآخذٌ ــــــــــــــــــــ كُثرت  أياديه الجس  بلها أنفاس 
 باُح واإلمساءُ ــــــــــــــــــوتضوَّع  اإلص          طيِب ثناِئهِ ـــــــــــــطاب الزماُن بها ك

طي الشاعر صورة أخرى لممدوحه، فقد استفاض في تعداد مزايا ممدوحه، واعتمد على أسلوب موحي في التعبير في هذه الصورة الكنائية، يع
عن مكنوناته وأفكاره ورؤاه ومشاعره وأحاسيسه تجاه الممدوح، فقد عدد كل صفات ممدوحه، بفيض من الكنايات التي صورته في أجمل تصوير 

عن صفة العطاء والكرم والجود، والبيت الرابع كناية عن المجد وطيب الذكر، وقد تضمنت الصورة كل    فاألبيات األول والثاني والثالث، كناية
 :      (55) هذه المعاني، ولكن بصورة خفية غير صريحة.وقوله 
ت ماُل بن  ِب ــــــعة  واهــــــــــعر ِخلـــــــــِـــ وال ت رتجي بالشِّ           ائلٍ ــــــــــــــــــــ ولي مهجٌة ال ُتس 

مِِّ ترغب في الع  ائِب ــــــــ وكسِب المساعي الغرِِّ ال في الرغ           الـــــــ بعيدُة شأِو اله 
ل ت  عنـــــــــــــلها ع            رى ليلة الطَّوى ـــــــِـــ إذا ُرِفع ت  ناُر الق  ها لنار الُحباِحِب ــــــــــــــد 

ًدا لم تـــــــــــــطردُت إليكم شُ   ناسِب ــــــــوالم  كم ـــــــــــــــلوًّا على أعراقِ ـــع               زدكمُ ـــــرَّ
استطاع الشاعر من خالل الصورة أن يقدم صورة عن نفسه، ومشاعره، وأخالقه، فرغم كل ما عانى من مصاعب وويالت، أرهقت كاهله، لكن  

منعه من أن يحفظ نفسه من الذل والمهانة، ولم يتسول بشعره، مهما بلعت به حدة الحياة، فال يحركها فهو  كل هذه المصاعب التي واجهها، لم ت
رة الكنائية  ال يقبل أن يكون أجيًرا مقابل شعره،  فهــو ألنفته يقنع في وحدته لياًل بنار الحباحب كبًرا عن أن يقصد  نار القرى وهو جائع. فالصو 

ب موجز، تتآلف فيه ألفاظه مع معانيه، وقد أحسن الشاعر توظيف صورته، واستخدم فيها التلميح؛ رغبة منه في البعد  في األبيات تأتي في أسلو 
 .(56)عن االبتذال والبعد، معتمًدا على ذكاء المتلقي، وقدرته على اقتناص المعنى المطلوب

 اللون:المطلب الرابع سيميائية 

األلوان ت ضفي دالالت عميقة ف.؛  ")57)امن وراء لّنصوص«ــــــــــــــــــــــــــفهم الّتجربة الّشعرية للوصول إلى المغزى الكالّلون »أحد المفاتيح المهّمة في  
موز،  حاءات والر على الّصورة الّشعرية وتمنحها كثيًرا من البهجة أو القتامة »وتناول داللة األلوان في هذه الّدوائر تتيح للّنص الشعري جملة من اإلي

والعالقة وطيدة بين الّصور  (58)إذ تتعّدى داللة اللون نطاقها الوضعي المطابق إلى ما هو أعّم حيث تّتسع دائرة إيحاء اللون للّتفسير والّتأويل«
بألفاظ لونية، فيما يسعى الّرسام إلى  الّلونية والّرسم، فكالهما يتداخالن من ناحية فنية جمالية وكالهما يؤّسس إبداًعا فنًيا، فالشاعر يرسم المشهد 

»أعصاب العين تستقبل وتترجم إلى المخ اإلحساس بثالثة ألوان مختلفة في آن واحد، وتشبه هذه الّنظرية  (و59)تصويره رسًما باأللوان، ال الكلمات
ت عصبية، يحدث عن تأّثر الواحد منها الذي يقول إّن العصب البصري مكّون من ثالث مجموعاHelmholtzنظرية العالم األلماني هلمهولتز  

وأثبت اإلحساس بأحد األلوان األساسية الّثالثة، ثم تجيء نظريّة فرانسوا رود التي عد ت األلوان األساسية هي: األحمر واألخضر والبنفسجي،  
.ولأللوان  (]60)خضر الزمردي واألزرق البنفسجي«العالم اإلنجليزي ماكسويل أّن األلوان األساسية التي ينتج عنها الّضوء هي: األحمر القرمزي واأل

مدركات بصرية ليست    - في الغالب-ولعل الّشاعر قد أفاد من نظرية العالقات الرمزية، فاأللوان عنده  ديوان ابن الزقاق،    حضوٌر مكثٌف في  
من األلوان التي كان   اللون األبيض من و مباشرة الّداللة، بل هي مجموعة من اإليحاءات والمعاني المبهمة التي تعكس العالم الّداخلي للشاعر. 

https://tanwair.com/archives/13787#_ftn123
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برؤيته المحايدة تجاه  في قصائد الّديوان، وهو من األلوان المحايدة، ولذلك فهو من أسخى األلوان إيحاء في نظر الّشاعر الرتباطه    لها حضوًرا
دالالت الهدوء والّسكينة، وقد   -أيضا -األشياء.ويرمز الشعراء عموًما باللون األبيض للخير والجمال والّطهر والمثالية، كما أّن هذا اللون يحمل  

ّنقاء واستخدمه العرب القدماء في  بالّطهر وال  -بما فيهم العرب-مرتبًطا عند معظم الّشعوب    وكان اللون األبيض "يشير إلى الفراغ أو الجمود.  
 (62( وقد ورد اللون األبيض في دبوان الشاعر في مثل قوله:) 61ذلك. ") تعبيرات تدّل على 

ُة الحشا  صان   كظبي النَّقا رًيا كما ارتجَّ عانك          وبالقبَّة البيضاِء ُخم 
 حواِن ُمشارك لمبسمها في األق              ب رود الثَّنايا يزعُم الروُض أنَّهُ 

هذين البيتين صورة كان اللون األبيض من وسائل التشكيل فيها، فقد جاء اللون األبيض صريًحا في قوله:)القبة البيضاء(،  الشاعر في    يقدم
اللون األبيض   ويرمز من خالله إلى جمال المحبوبة، كما جاء اللون األبيض بداللته في قوله: )برود الثنايا( كناية عن شدة البياض، وهكذا جاء

اللون األحمر إلى جمال المحبوبة في   -أيًضا-دااًل على جمال المرأة وحسنها، كما يبدو اللون األحمر في قوله: "لمبسمها في األقحوان"، ويرمز  
 :(63) فر في قوله لون مبسمها الذي صوره باألقحوان، فاللون يعد إشارات سيمائية تؤدي وظائف خارج تجريدها االعتيادي.كما ورد اللون األص

ِقن ـــــــــــــــقُ  ه بــــم  فاس  هَّبُ ـــــــــــــــــــــــــــ إنَّ األص                يةً ـــــــــــــِـــ ي ذ   يل  ُمذ 
 ِة كوكب ـــــــــــــــــــــ كِب للزجاج                 واـــــــــــــفراء  من ُزه ِر الكـــــــــــــص

باللون األصفر الذي ورد بصورة صريحة في قوله:    -هنا-صفراء"، ويرمز    -مذهب-ورد اللون األصفر في هذين البيتين في قوله: "ذهبية  
بطبيعته يشير إلى مذهب(، يعكسان غالء الخمر ومكانتها في نفسه، فاللون    -مذهب(   ولفظتا)ذهبية  -)صفراء(، وبداللته في قوله: )ذهبية

في  ذلك  وقد تردّد  داللة معينة يمكن عبرها فهم اإلشارات المراد الحديث عنها.وفي ديوان ابن الرزاق ظاهرة الجمع بين أكثر من لون فيصوره.  
 :(64)صور عديدة في الّديوان، منها قول الشاعر

 ض  واألسالــــــــــــــوالبيعنا وشأنكم               يا فتية  الحي كفوا األعين النجال 
 كم ال قنا ذبل ـــــــــــــــقًنا نواعم  من               رعةــــــــــإنَّا نهاب وسمر الخط مش

ت  خ  ح   من مرهفات لبيض وشحت حلل                 لاًل ــــــونستجير ببيض ُوشِّ
المحبوبة؛ التي أودت بفؤاده، وتركته هلًعا، متوتًرا، ال يدري أين المفر منها،  يمزج الشاعر بين األبيض  واألسود الذي يصور فيها معاناته من  

وهو ال يجد إال هي مالًذا يلجأ إليه، واللون األبيض حمل داللة الجمال والحسن في قوله:)والبيض واألسل(و)ببيض(و:)من مرهفات لبيض( 
لجمال والحسن ×في تصوير العيون المكتحلة بإنسان يلبس رداء أسود، فقد  )وذلك في وصف الخدود بالبياض، كما جاء اللون األسود بداللة ا

 :(65)  قولهجمعت الصورة بين اللونين األبيض واألسود، ليبرز رؤيته وحالته النفسية، ومعاناته من المحبوبة. و 
 الجلَّنارِة ماؤها قد ضمَّ زهر                   فاؤهاـــــــــــــــــوقزازٍة زرقاء  رقُّ ص

 ما إن  تسيُل وقد يسيُل إناؤها                   فاعجب  لراٍح كاُسها من فضةٍ 
فضة(،   -وزهر الجلنار  -في هذين البيتين تشكل األلوان العنصر األساس في رسم الصورة، خاصة وأن هذه األلوان مستمدة من الطبيعة في )قزازة زرقاء

جميلة للخمر؛ حيث تمنحها جمااًل، بكل ما تحمله هذه األلوان من داللة جمالية؛ فلون الشاعر القزازة باللون األزرق، وهي    وتمتزج هذه األلوان لتعطي صورة
من حيث    تحوي بداخلها الخمر؛ التي  صورها بماء جلنار؛ وهو زهر الرمان؛ أي ذات لون أحمر. ومجاورة اللون األحمر لألزرق، يعكس طابعه الجمالي،

ا من التضاد اللوني، لكونهما مختلفي االنتماء، فاللون األزرق ينتمي إلى األلوان الباردة، أم اللون األحمر فإنه ينتمي إلى األلوان الحارة مما يخلق نوعً التشكيل؛  
حركة اللون، تتمثل في تشرب  والذي من شأنه أن يكسب الصورة جمااًل، إضافة إلى كونهما يتناغمان، وينسجمان من جهة أخرى، فيشكالن تدرًجا إيقاعًيا ل

 :( 67).وقوله ( 66) اللون األحمر بالبرتقالي، عند مجاورته للون األزرق، فهذا اللون يشع بالحركة، وينبض بالحيوية  تخرج قوة إشعاعه من صميمه الداخلي 

 للخدود أ نيق وٍن ــــــــــــُتز هى بل                يقِ ــــــــــــــــوعشيٍة لبست  رداء  شق
 أبقى الحياُء بوجنِة المعشوقِ                 أبقت  بها الشمُس المنيرُة مثلما

 وعدلُت فيها عن كؤوس رحيق               اـــــــــــ لو أستطيُع شربُتها كلًفا به
مع امتزاجه باللون األبيض؛ الذي يمثل الهدوء   في هذين البيتين يسيطر اللون األحمر بدالالته المتعددة؛ حيث يمثل الحركة واإلثارة، والعاطفة،

. فيبدو اللون األحمر في )شقائق النعمان(و)خدود المحبوب(، و)لون الخجل الذي يصبغ الخدود()لون الخمر(  (68) والسكينة والسالم والطمأنينة
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، وهذه داللة واضحة على قدرة الشاعر  (69) رؤيته فيهامع تخفيف شدة اللون األحمر، وتحويله إلى الصفرة؛ نتيجة الخجل من المحبوب، وأثر  
في الجمع بين هذه الصور الجزئية، وتكوين صورة كلية ذات    -مع داللتها الجمالية  وقيمتها الفنية-على الجمع بين األشياء بصفاتها اللونية،  

 :(70) قيمة جمالية واضحة. قوله 

 هب والقتام سماءـــــــــــشوالزرق                  بوارقٌ باتراُت ـــــــــــــــط ل ع ت بحيُث ال
 وارس رايٌة حمراءُ ـــــــــــــــــــبين  الف                  ق دونهاـــــــــــــفي كلمة حمراء يخف

 ِع األحمِِّ رداءُ ق  ـــــــــــــــــــ فلُه من النَّ                   طٍل ُمتراِكمٍ ــــــــــــــــــوالجوُّ البُس قس
ط ع ت  من الغبراِء فيه ع جاج ِت الخضــــــــــــــمرك                  ةٌ ـــــس   راءُ ـــــومٌة فاغبرَّ

ِنيٌة سمــــــــــــــــوكأن                   ينهِ ـــــــتجري اليراعُة في بناِن يم  راءُ ـــــــــــــــها يز 
سمراء"، وذلك في وصف الممدوح الذي –الخضراء  -راية حمراء  -كلمة حمراء  -ألوان مختلفة  في قوله: "األزرق شهب  جمع الشاعر في هذه األبيات بين

( ولشجاعته وقوته فإن الرمح تعرف بنانه، وبنانه يعرفها، أن التشكيل اللوني يمنح النص دالالت سيميائية أكثر  بلغت شجاعته الحد الذي يجري الرمح )يزنية
 مجرد فحسب.  ِعبر  ما يقدمه من إسقاطات لونية تعبر عن وعي الشاعر بداللة تلك األلوان فاللون حضور وتعديات وليس توظيف 

 : اخلامتة
خر يتعلق بالنموذج التطبيقي الذي تم اختياره للدراسة السيميائية،  وهو شعر ابن الزقاق البلنسي.  وأهم هذه  وتطورها، والبعض اآل  :السيميائية

 -النتائج:
 السيميائية تشتمل على المعنى البعيد للوصول إلى الفهم، وتعتمد على التحليل البنيوي، لكنها تركز أكثر على العالمات.  -
 لداللية للشفرات والعالمات في النص، وكيفية إنتاجها للمعنى.  تبحث السيميائية في األنظمة ا -
 تمكن الشاعر من تشكيل عوالم وفضاءات مختلفة؛ وذلك بواسطة اللغة التي جعلت أبياته رمًزا أو عالمة، بحاجة لمن يفك شفرتها.  -
 .  األبرز بوصفه عالمة حضور بارزة في الديوان عمد الشاعر إلى توظيف األسماء والّشخصيات في الّديوان، وإن كان توظيف المرأة يعد -

حضورا على سائر   برزت في الديوان تقنيتا الّزمان والمكان باعتبارهما عالمتين بارزتين في نسيج أغلب القصائد، فكان الّزمان والمكان الماضويين األكثر  -
يحّتم بطبيعة الحال حضور عالمة    األزمنة واألمكنة لدى الشاعر؛ وتأويل هذا يعود إلى ذاكرة الشاعر الّشعرية التي تسترجع الّزمن القديم بكل تفاصيله، والذي

لفضاء الّنصي  المكان في تلك األزمنة. مما أسهم في مشاركة المتلّقي لتأويل تلك العالمات التي تشيرفي أغلب األحيان إلى قصدية المبدع في استخدام ا
 للنصوص الشعرية، وإن كانت في بعض االستخدامات تقود إلى التعمية والغموض.  

كما عمد الشاعر إلى مزاوجة بعض األلوان ،  حضرت األلوان في الديوان بنسب متفاوتةكما  الديوان مكتنزة بالّدالالت والّرموز الغامضة،  جاءت الصور في    -
ا أظهرت المقاربة  ة. وهكذمع بعضها البعض، وهذا يعود إلى تمّكنه من لغته الشعرية والّتفّنن في نسجها شعريا كما يعمد الّرسامون إلى الّتفنن في لوحاتهم الفني 

 في ديوانه.  السيميائية دور كّل من الصورة الفنية واأللوان بوصفهما عالمات بارزة في تشكيل أبعاد الّتجربة الّشعرية للّشاعر 
 هوامش البحث 
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