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امللخ�ص
انطلقنا يف بحثنا من �س�ؤال  :هل عرفت الثقافة العربية القدمية علم ال�سيمياء؟
بحثنا يف املعاجم العربية القدمية ،ونقبنا يف كتب النقد القدمية ،لنجمع �إ�شارات متفرقة هنا
وهناك ،ا�ستطعنا بعدها بلورة ر�ؤية خا�صة ،قادتنا �إىل القول� :إن الثقافة العربية القدمية مل
تعرف علم ال�سيمياء مبفهومه احلديث ،ولكنها عرفت بع�ض املمار�سات ال�سيميائية غري الل�سانية
التي �ساعدت العربي قدميا على التوا�صل مع غريه ومع بيئته.

الكلمات املفتاحية :العالمة غري الل�سانية ،الدال املف�سر ،العالمة الطبيعية ،الدوال احل�سية ،الإ�شارة
الليلي ،العالمة ال�ضوئية ،املدلول الأ�سطوري ،العالمة املادية العرفية.
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The Roots of Semiotics in the Classical
Arabic Studies:
Theoretical Approach
Hocine Filali
Bechar University - Algeria

Abstract
This paper is based on an attempt at confirming whether or not semiotics as science
was known in ancient Arab culture and studies.
I looked into ancient Arabic dictionaries and hunted in ancient Arab criticism
works for gathering dispersed mentions and indications that enabled me to shape a
specific point of view out of which one can state that semiotics as defined in modern
works, was not known in Arabic ancient criticism theory, nevertheless some nonverbal semiotic applications did exist for at least communicative purposes.

Keywords: Nonlinguistic sign, explicate signifier, natural sign, sensory signifiers,
night signal, optical sign, mythical signified, materialistic sign,
conventional sign, nonlinguistics sign.
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الجذور السيميائية في التراث العربي القديم:
مقاربة نظرية
ح�سني فياليل
جامعة ب�شار  -اجلزائر
لعل ال�س�ؤال الذي يواجه الباحث يف ال�سيميائية
يف النقد العربي ،هو �س�ؤال املاهية ،فما هي
ال�سيميائية �أو ال�سيميولوجيا ؟
ال يكاد يخلو كتاب ي�ؤرخ لل�سيميائية يف الثقافة
الغربية من القول�" :أن الكلمة �آتية من الأ�صل
اليوناين " "sémeionالذي يعني عالمة ،وlogos
الذي يعني خطاب الذي جنده م�ستعمال يف كلمات
من مثل  sociologieعلم االجتماع،و Théologie
علم الأديان (الالهوت) ،و Biologieعلم الأحياء
 Zoologieعلم احليوان،الخ...و بامتداد �أكرب
كلمة  Logosتعني العلم ،هكذا ي�صبح تعريف
ال�سيميولوجيا على النحو الآتي :علم العالمة� ،إنه
1
هكذا على الأقل يعرفها "ف.دو�سو�سري".
وتنق�سم العالمة �إىل ق�سمني:
 عالمة ل�سانية. -وعالمة غري ل�سانية.

العالمة غري الل�سانية يف الثقافة العربية:

لعل من الإن�صاف القول� :إن الباحث يف الرتاث
العربي القدمي ال يعدم وجود �إ�شارات متفرقة يف
م�ضان الكتب هنا ،وهناك ،ميكن �أن يهتدي بها
ملحاولة بلورة نظرة ب�سيطة عن مفهوم العالمة،
و�إيجاد ما ميت ب�صلة للفعل ال�سميائي عند العرب
القدماء.وحتى و�إن بدت هذه البدايات ب�سيطة
 -1برنار تو�سان ،ما هي ال�سيميولوجيا ،ترجمة حممد نظيف ،ط
� -2إفريقيا ال�شرق� ،2000 ،ص. 9:
http://journals.uob.edu.bh

و�ساذجة ،ف�إن يف ب�ساطتها ،و�سذاجتها ما يربر
فطريتها يف الكائن الإن�ساين.
فمنذ �أن وجد الإن�سان على هذا الكون وهو
يواجه رحلة البحث عن �أ�سرار الدالئل يف الكون
("لأن الكون ميثل �أمامنا باعتباره �شبكة غري
حمدودة من العالمات ،فكل �شيء ي�شتغل كعالمة،
ويدل باعتباره عالمة ،ويدرك ب�صفته عالمة
2
�أي�ضا").
�إن �إن�سان ما قبل الكتابة كان يعطي العالمات
الكونية تف�سريات خمتلفة تنحو يف الكثري من
الأحيان منحى �أ�سطوريا.
هذه التف�سريات ،وبالرغم مما نقول عنها
اليوم -وقد ال نرى لها جدوى يف بع�ض الأحيان� -إال
�أنها كانت ت�ساعد الإن�سان (ما قبل الكتابة) على
التوا�صل مع حميطه ،وجتعله يف�سر العديد من
الظواهر الكونية التي حتيط به.
وعلى هذا �أ�سميت هذه العالمات بالدوال
املف�سرة والتي ت�شرتك فيها كل الثقافات البدائية.3
وميكن اعتبار هذه املرحلة �شبيهة الطفولة
 -2بري�س  Kنقال عن �سعيد بنكراد ،ال�سيميائيات مفاهيمها
وتطبيقاتها ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البي�ضاء املغرب،2003،
�ص .61/60
 -3هكذا ي�سميها �أ�صحاب الأنرتبولوجيا الثقافية ،وعلى ر�أ�سهم
الباحث الإنكليزي تايلور ومنهم من ال يحبذ هذه الت�سمية ويقرتح
بدلها عبارة ثقافة ما قبل الكتابة� .أو الثقافة غري الكتابية .وللمزيد
ينظر على �سبيل املثال :حممد �أحمد بيومي ،الأنرثبولوجيا الثقافية،
الدار اجلامعية للطباعة والن�شر ،بريوت ،ب،ط� ،1983 ،ص .51:
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الأوىل للثقافات الإن�سانية ،ذلك �أن الطفل يف
مرحلته الأوىل  -ومهما كان جن�سه�،أو لونه  -يبد�أ
ب�إدراك بع�ض املح�سو�سات ،ويظل يجهل مبد�أ
ال�سببية ،وال ي�ستطيع �إدراك املجردات التي حتتاج
�إىل ت�أويل ،ومعرفة ،و�إمعان العقل .
ومع تطور الزمن ،بد�أ �إن�سان ما قبل الكتابة
يتدرج يف �إدراك العالقات بني الأ�شياء املح�سو�سة
ويعطيها دالالت ،فقد ذكر املقري يف نفح الطيب
�أنه "قيل لأعرابي مب عرفت ربك فقال :البعرة
تدل على البعري ،والروث يدل على احلمري ،و�آثار
الأقدام تدل على امل�سري ،ف�سماء ذات �أبراج ،وبحار
4
ذات �أمواج �أما تدل على العليم القدير؟".
وميكن �أن ننظر �إىل الآثار هنا على �أنها
�إحدى طرق �إنتاج العالمة كما يقول �إمربتو �إيكو،5
فنالحظ �أنها �أنتجت عالمات لي�ست غريبة عن
ثقافة الأعرابي التي كانت القيافة جزءا منها،
فربط الأعرابي بني العالمة ،ومدلوالتها كما تبني
هذه اخلطاطة:
 -1الدال :بعرة  /املدلول :البعري
فالعالقة بني الدال واملدلول عالقة مادية ال ميكن
االختالف حولها ،وميكن التحقق منها عن
طريق امل�شاهدة بالعني املجردة.
 -2الدال� :أثار الأقدام  /املدلول امل�سري
 -3الدال :الروث/املدلول احلمري ،العالقة بني
الدال ،واملدلول عالقة مادية طبيعية ال حتتاج
�إىل الت�أويل.
 -4الدال :ال�سماء +البحار/املدلول عليه بخلقه
وهو العليم القدير.
�إن العالقة بني الدوال احل�سية واملدلول عليه
بخلقه هي عالقة �إنوجاد تو�صل �إليها الأعرابي،
� -4أحمد بن حممد املقري التلم�ساين ،نفح الطيب من غ�صن
الأندل�س الرطيب ،حتقيق� ،إح�سان عبا�س ،ج  ،5دار �صادر،بريوت،
لبنان ،ب ،ط� ،1968 ،ص.289:
 -5ينظر �إيكو �أمربطو :ال�سيميائية وفل�سفة اللغة ترجمة �أحمد
ال�صمعي ،مركز درا�سات الوحدة العربية بريوت ،ط 2005 ،1 .
�ص.102 :
http://journals.uob.edu.bh
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وا�ستنتجها من خالل توظيف قرائن مادية
ذلك �أن وجود املوجودات م�شروط بوجود
الواجد لها.
�إن ا�ستدالل الأعرابي باملخلوقات على اخلالق،
وعلى املح�سو�س يف خملوقاته بامللمو�س يف ماديته،
ال يبتعد كثريا عما ذهب �إليه الفخر الرازي يف
تف�سريه لقوله تعاىل(رب العاملني) ،فهو يرى
(�أن علمنا بوجود ال�شيء �إما �أن يكون �ضروريا
�أو نظريا،ال جائز �أن يقال العلم بوجود الإله
�ضروري ،لأنا نعلم بال�ضرورة �أنا ال نعرف وجود
الإله بال�ضرورة فبقي �أن يكون العلم نظريا والعلم
النظري ال ميكن حت�صيله �إال بالدليل وال دليل على
وجود الإله �إال �أن هذا العامل املح�سو�س مبا فيه من
ال�سموات والأرا�ضني ،واجلبال والبحار واملعادن،
والنبات ،واحليوان حمتاج �إىل مدبر يدبره،
وموجود يوجده ،ومرب يربيه ومبق يبقيه فكان
قوله "رب العاملني" �إ�شارة �إىل الدليل الدال على
6
وجود الإله القادر احلكيم).
فالأعرابي ا�ستعان بخربته احلياتية ،وتو�صل
�إىل قراءة الدالئل املرئية ،وا�ست�شهد باحلا�ضر
امللمو�س لال�ستدالل على املح�سو�س يف امللمو�س
حتى و�إن عجز عن حتديد ماهية املح�سو�س يف
امللمو�س ،فعجزه عن �إدراك املح�سو�س يف امللمو�س
�إدراكا ماديا مل مينعه من الإقرار بوجوده.
والفعل الذي قام به الأعرابي ال يعدو كونه
انطلق من الدالئل املادية ،وربط بني املوجود،
والواجد ،ونظر يف امللمو�س ،وو�صل �إىل املح�سو�س
يف امللمو�س.
ومن يعود �إىل القر�آن الكرمي يجد الكثري من
الإ�شارات الداعية �إىل ت�أمل وتدبر الدالئل املادية
"�أفال ينظرون �إىل الإبل كيف خلقت و�إىل ال�سماء
كيف رفعت و�إىل اجلبال كيف ن�صبت و�إىل الأر�ض
7
كيف �سطحت".
 -6تف�سري الفخر الرازي ،مج الأول ،ج الأول ،دار الفكر ،بريوت
لبنان ،ط � ،1981/ 1ص .185
� -7سورة الغا�شية ،رقم  ،88الآيات .19/18/17
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وحترير معنى �آيات الغا�شية عند الألو�سي هو
�أن اجلاحدين من العرب عندما �أنكروا ق�ضية
البعث ،وا�ستبعدوا وقوعه من قدرة اهلل ،خاطبهم
"�أفال ينظرون �إىل الإبل كيف خلقت" و�أمرهم
�أن يتدبروا يف ما حولهم� ،إذ كيف (ال ينظرون
�إىل الإبل التي هي ن�صب �أعينهم ي�ستعملونها كل
حني كيف خلقت خلقا بديعا معدوال به عن �سنن
خلق �أكرث �أنواع احليوانات يف عظم جثتها و�شدة
قوتها وعجيب هي�آته ....وخ�صت الإبل بالذكر
لأنها �أعجب ما عند العرب من احليوانات التي هي
�أ�شرف املركبات و�أكرثها �صنعا.8)....
نرى �أن اهلل �سبحانه وتعاىل ا�ستعمل فعل
ينظرون وهو (فعل يرجع فروعه �إىل معنى واحد
وهو ت�أمل ال�شيء ومعاينته).9
مبعنى �أن اهلل خاطبهم مبا ي�ستطيعون �إدراكه،
�إدراكا ماديا ،وطلب منهم تدبر الدالئل املادية
املرئية وهو اخلطاب الذي يتكرر يف القر�آن الكرمي:
"�إن يف ذلك لآيات للمتو�سمني".10
ويذهب �أحمد بن فار�س �إىل �أن املق�صود من
املتو�سمني يف هذه الآية هم الناظرون يف ال�سمة
الدالة.11
والعرب كانت كثرية التنقل يف ال�صحراء تبحث
عن بعري �شارد �أو �إن�سان �ضال� ،أو مو�ضع النجع،
وهي يف �صحرائها الالمتناهية ال بد لها من
عالمات مادية تهتدي بها كاجلبال والنجوم.
ومن يعود �إىل ال�شعر العربي القدمي ال يعدم
وجود �شواهد على ما ذكرنا.
يقول زهري:
تب�صر خليلي هل ترى من ظعائن
حتملن بالعلياء من فوق جرثم
 -8حممود �شكري الألو�سي البغدادي ،روح املعاين يف تف�سري القر�آن
العظيم وال�سبع املثاين ،مج ،30 /29دار �إحياء الرتاث العربي،
بريوت ،ب،ط� ،ص .116
� -9أحمد بن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ،مج ،5حتقيق عبدال�سالم
هارون ،دار اجليل بريوت ب ،ط  ،ب ،ت� ،ص.444
� -10سورة احلجرات �آية .75
� -11أحمد بن فار�س،امل�صدر ،ال�سابق� ،ص111:
http://journals.uob.edu.bh

جعلن القنان عن ميني وحزنه
وكم بالقنان من حمل وحمرم
علون ب�أمناط عتاق وكلة
وراد حوا�شيها م�شاكهة الدم
ووركن يف ال�سوبان يعلون متنه
عليهن دل الناعم املتنعم
بكرن بكورا وا�ستحرن ب�سحرة
فهن ووادي الر�س كاليد للفم.
وفيهن ملهى للطيف ومنظر		
�أنيق لعني الناظر املتو�سم
ك�أن فتات العهن يف كل منزل
12
نزلن به حب الفنا مل يحطم" "
ير�سم زهري يف هذه الأبيات رحلة الظعائن،
ويتتبع منعرجات الطريق ،ارتفاعاتها(العلياء)
وانخفا�ضاتها (واد الر�س) ،مهتديا يف ذلك مبعامل
مادية معروفة كاجلبال (القنان :وهو جبل لبني
�أ�سد) ،واملياه (جرثم :وهو ماء بعينه كما يذكر
الزوزين) وهو يف ذلك ك�أمنا ير�سم خريطة ل�شبكة
الطرقات التي ت�سلكها الظعائن ،وي�ضع عليها
عالمات مادية ثابتة تغدو لل�سائرين يف النهار
مبثابة �إ�شارات املرور بامل�صطلح احلديث تبني
�ضرورات االنحراف �إىل اليمني (جعلنا القنان عن
ميني وحزنه) و�ضرورات التوقف:
فلما وردن املاء زرقا جمامه
و�ضعن ع�صي احلا�ضر املتخيم""13
و�إذا كانت اجلبال والآكام عالمات يهتدي
بها العربي يف النهار وهي �إ�شارات طبيعية ،ف�إن
له يف الليل عالمات �أخرى يهتدي بها ،وتلعب دور
الإ�شارات ال�ضوئية باملفهوم احلديث:
�-12أبو عبداهلل احل�سني بن �أحمد الزوزين� ،شرح املعلقات ال�سبع،
حتقيق حممد الفا�ضلي ،املكتبة الع�صرية بريوت ،ط� ،1998 /1ص:
من � 108إىل .111
-13الزوزين ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.111:
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"يكون بها دليل القوم جنم
14
الكلب يف هبى قباع"
فالعربي كانت له �إ�شارات ليلية ،و�أخرى نهارية
يهتدي بها يف ظلمات الرب ،والبحر ،وهي التي
ت�صحح م�ساره (و�ألقى يف الأر�ض روا�سي �أن متيد
بكم وانهارا و�سبال لعلكم تهتدون)( ،عالمات
وبالنجم هم يهتدون)"."15
يقول ابن كثري( :عالمات �أي دالئل من جبال
كبار و�آكام �صغار ونحو ذلك ي�ستدل بها امل�سافرون
برا وبحرا �إذا �ضلوا الطريق وبالنجم هم يهتدون
16
�أي يف ظالم الليل).
فالنجوم �صارت عالمات �ضوئية يحدد بها
العربي موقعه ،واجتاه �سريه ليال على خريطة
ال�صحراء و(من هذه النجوم ،جنم يف الكرة
ال�شمالية من ال�سماء يقال له النجم القطبي ،وهو
يبدو للرائي ثابتا يف مكانه فيما تدور من حوله
وعلى �أبعاد متفاوتة �سائر النجوم .هذا النجم
ال�شمايل عرفه العرب با�سم (اجلدي) ب�ضم اجليم
وفتح الدال وت�شديد الياء وهو غري (اجلدي) بفتح
اجليم وت�سكني الدال �أحد �أبراج ال�سماء يف اجلنوب
فاتخذوا منه دليال يف �أ�سفارهم حيثما كانوا يف
الأر�ض يعرفون به اجلهات لأنه جلهة ال�شمال.
ولقد �أ�شار القر�آن الكرمي �إىل ذلك يف قوله تعاىل
(وعالمات وبالنجم هم يهتدون) فعن قتادة،
وجماهد ،عن ابن عبا�س �أنه قال� :س�ألت ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم عن النجم فقال (اجلدي)
17
عالمة قبلتكم وبه تهتدون يف بركم وبحركم).
 -14البيت ورد يف ل�سان العرب ،وقد �أن�شده ثعلب دون �أن ين�سبه
�إىل �شاعر ما .وقباع جمع قابع ي�صف جنوما قد قبعت يف الهبوة،
وهبى ،جمع هاب �أي الداخل يف الهبوة .والهباء يف الأ�صل ما ارتفع
من حتت �سنابك اخليل وال�شيء املنبث الذي تراه يف �ضوء ال�شم�س
ف�شبه به �أتباعه.
� -15سورة النحل ،رقم  ،16الآيتان .16/15
 -16ابن كثري ،تف�سري القر�آن الكرمي ،ج ،2دار ال�شهاب اجلزائر.
ب ،ط1990 ،
 -17يحى عبد الأمري �شامي ،النجوم يف ال�شعر العربي القدمي حتى
�أواخر الع�صر الأموي،دار الآفاق اجلديدة ،بريوت ،ط1982/1
�ص.51:
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ولعل طبيعة احلياة ال�صحراوية هي التي
جعلت العرب ال يتوقفون عند معرفة اال�ستدالل
بالنجوم� ،أو اجلبال بل �أ�ضافوا �إىل ذلك براعة
�أخرى وهي القيافة "والقيافة على �ضربني :قيافة
الب�شر وقيافة الأثر ،ف�أما قيافة الب�شر فاال�ستدالل
ب�صفات �أع�ضاء الإن�سان وتخت�ص بقوم من العرب
يقال لهم بنو مد لج يعر�ض على �أحدهم مولود يف
ع�شرين نفرا فيلحقه ب�أحدهم ...و�أما قيافة الأثر
فاال�ستدالل بالأقدام واحلوافر واخلفاف وقد
اخت�ص به قوم من العرب �أر�ضهم ذات رمل �إذا
هرب منهم هارب �أو دخل عليهم �سارق تتبعوا �آثار
قدمه فيظفروا به ومن العجب يعرفون قدم ال�شاب
من ال�شيخ،و املر�أة من الرجل والبكر من الثيب،
18
والغريب من امل�ستوطن"....
فالقيافة هي �إذن �ضرب من قراءة الدالئل
املادية التي �أنتجتها الثقافة العربية ذات الطبيعة
ال�صحراوية ،ذلك �أن لكل ثقافة-مهما كانت درجة
وعيها وتطورها-طرائقها اخلا�صة التي تتوا�صل
بها مع الكون ومع �أفرادها ،والقيافة "من خوا�ص
ما للعرب وما تفردت به دون �سائر الأمم يف الأغلب
منها و�إن كانت الكهانة قد وجدت يف غريها فان
القيافة والزجر والتفا�ؤل والتطري لي�س لغريها يف
19
الأغلب من الأمور."..

الدال مادي/املدلول �أ�سطوري:

والعربي يف القدمي قر�أ بع�ض الظواهر
الطبيعية ،واعتربها دواال لها دالالت وظالل يف
الواقع ،وربط بينها وبني الأفعال ،والآثار التي
حتدث يف حميطه وراح يبحث لها عن مدلوالت
حم�سو�سة ،وملا كان يعجز عن �إيجاد املدلوالت
املادية جل�أ �إىل تف�سريات غيبية �أ�سطورية،و
الأ�سطورة ت�ستعمل «على م�ستوى �أرفع يف بع�ض
العلوم الإن�سانية للداللة على ت�ضخيم� ،أو حتوير
�-18شهاب الدين حممد بن �أحمد الأب�شيهي ،امل�ستطرف يف كل
فن م�ستظرف ،ج ،2حتقيق دروي�ش اجلويدي ،املكتبة الع�صرية،
بريوت ،ب ،ط� ،2001 ،ص.147 :
-19علي بن احل�سن امل�سعودي ،مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،ج2
– موفم للن�شر ،اجلزائر ،ب ،ط1989 ،
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للواقع يتم يف املخيلة ال�شعبية".
فالأ�سطورة يف الواقع العربي القدمي كانت
�ضربا من �ضروب قراءة الدالئل كما كانت ت�سهم
يف الآن نف�سه يف تعزيز وهم التوا�صل مع الكون،
فاجلاحظ يذهب �إىل �أن العرب كانوا "يف اجلاهلية
الأوىل �إذا تتابعت عليهم الأزمات وركد عليهم
البالء وا�شتد اجلدب واحتاجوا �إىل اال�ستمطار
اجتمعوا وجمعوا ما قدروا عليه من البقر ثم عقدوا
يف �أذنابها وبني عراقيبها ال�سلع والع�شر ثم �صعدوا
بها يف جبل وعر و�أ�شعلوا فيها النريان و�ضجوا
بالدعاء والت�ضرع.فكانوا يرون ذلك من �أ�سباب
ال�سقيا"
وال�شم�س يف ثقافات ما قبل الكتابة غدت �إالها،
والقمر �إالها ،والكواكب �آلهة وهي ،يف اعتقادهم،
التي تت�صرف يف الكون وت�سريه ،لذا عبدوها،
وقدموا القرابني لها،و�أقاموا الطقو�س لها وقد جاء
يف مروج الذهب "�أن �أهل م�أرب عبدوا ال�شم�س
و�أن عادا عبد القمر منذ القدمي ،يثبت ذلك قوله
تعاىل يف �سورة ف�صلت ،الآية  ،41ناهيا عن عبادة
ال�شم�س والقمر" :ومن �آياته الليل والنهار وال�شم�س
والقمر ال ت�سجدوا لل�شم�س وال للقمر وا�سجدوا هلل
21
الذي خلقهن"
مفهوم ال�سمة يف القوامي�س العربية
القدمية:22
20

قامو�س العني:

جاء يف قامو�س العني للخليل بن �أحمد
الفراهيدي (ت175هجرية) مادة و�سم الو�سم:
�أثر الكي ,وبعري مو�سوم :و�سم ب�سمة يعرف بها من
قطع �أذن �أو كي .واملي�سم املكواة �أو ال�شيء الذي
يو�سم به �سمات الدواب ،واجلمع املوا�سم ،قال
الفرزدق:
-20ماري زيادة ،ال�سيمياء والأ�سطورة ،جملة الفكر العربي
املعا�صر ،مركز الإمناء القومي بريوت ،عدد � 38آذار.1986 ،
-21امل�سعودي علي بن احل�سني،امل�صدر ال�سابق ،ج� ،2ص .150
 -22ي�أتي مفهوم ال�سمة يف الأ�صل يف القوامي�س العربية القدمية
مبعنى العالمة املادية (الأثر) وقد ي�أتي باملعنى املجازي.
http://journals.uob.edu.bh

		
لقد قلدت جلف بني كليب
قالئد يف ال�سوالف ثابتات
		
قالئد لي�س من ذهب ولكن
موا�سم من جهنم من�ضجات
وفالن مو�سوم باخلري وال�شر �أي عليه عالمته.
تو�سمت فيه اخلري وال�شر�،أي ر�أيت فيه �أثرا....
والو�سمي �أول مطر ال�سنة ي�سم الأر�ض بالنبات
في�صري فيها �أثرا من املطر يف �أول ال�سنة....
23
ومو�سم احلج مو�سما لأنه معلم يجتمع فيه).

معجم مقايي�س اللغة:

ونقر�أ يف معجم مقايي�س اللغة البن فار�س (ت
 395هجرية) الواو وال�سني وامليم �أ�صل واحد يدل
على �أثر �أو معلم .وو�سمت ال�شيء و�سما�:أثرت فيه
ب�سمة.
والو�سمي� :أول املطر ،لأنه ي�سم الأر�ض
بالنبات ....و�سمي مو�سم احلاج مو�سما لأنه معلم
يجتمع �إليه النا�س ....وقوله تعاىل» �إن يف ذلك
24
لآيات للمتو�سمني» الناظرين يف ال�سمة الدالة.

معجم �أ�سا�س البالغة:

ال جند الزخم�شري (ت 538هجرية) يف�صل
كثريا يف مادة و�سم فهو يتعر�ض ملعنى الفعل و�سم:
و�سم دابته باملي�سم و�سما و�سمة وما �سمة دابتك
و�سمات �إبلك .ومن املجاز :و�سمه بالهجاء،قال
الفرزدق:
		
لقد قلدت جلف بني كليب
موا�سم يف ال�سوالف ثابتات
وقال( :الكامل):
		
�إين امر�ؤ �أ�سم الق�صائد للعدا
�إن الق�صائد �شرها �أغفا لها
وهو مو�سوم باخلري وال�شر ومت�سم به ومنه:
مو�سم احلاج وموا�سم العرب لأنها معامل كانوا
� -23أبو عبد الرحمن اخلليل بن �أحمد الفراهيدي ،كتاب العني،
دار �أحياء الرتاث العربي ،بريوت لبنان  -ط � ،2001/1ص .1050
� -24أحمد بن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ،حتقيق عبدال�سالم
هارون ،مج  ،6دار اجليل ،ب ،ط ،ب ،ت �ص.110
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يجتمعون فيها  ...و�أر�ض مو�سومة �أ�صابها الو�سمي،
25
والو�سمي من�سوب �إىل و�سمه الأر�ض بالنبات.

القامو�س املحيط:

جاء يف قامو�س املحيط للفريوز �أبادي (ت817.
هجرية)" ...وال�سيمة وال�سيماء ،وال�سيمياء
بك�سرهن العالمة ،و�سوم الفر�س ت�سوميا جعل
عليه �سيمة ...ومن طني م�سومة �أي عليها �أمثال
اخلواتيم �أو معلمة ببيا�ض وحمرة �أو بعالمة يعلم
�أنها لي�ست من حجارة الدنيا"..

معجم ل�سان العرب:

"و�سم :الو�سم ك�أثر الكي واجلمع و�سوم ...وقد
و�سمه و�سما �إذا �أثر فيه ب�سمة وكي والهاء عو�ض
عن الواو ,ويف احلديث� :أنه كان ي�سم ابل ال�صدقة
�أي يعلم عليها بالكي .وات�سم الرجل �إذا جعل
لنف�سه �سمة يعرف بها و�أ�صل الياء واو .وال�سمة
والو�سام :ما يو�سم به الدواب ،واجلمع ال�صور
واملي�سم املكواة �أو ال�شيء الذي يو�سم به الدواب،
واجلمع موا�سم ،وميا�سم ..قال ابن بري :املي�سم
ا�سم للآلة التي يو�سم بها،وا�سم لأثر الو�سم �أي�ضا
كقول ال�شاعر:
		
ولو غري �أخوايل �أرادوا
جعلت لهم فوق العرانني مي�سما نقي�صتي
فلي�س يريد جعلت لهم حديدة و�إمنا يريد جعلت
�أثر و�سم".
ومل يخرج معنى الو�سم يف التفا�سري القدمية
عما جاء يف املعاجم العربية القدمية ،فالفخر
الرازي يف كتابه امل�شتهر بالتف�سري الكبري ،ومفاتيح
الغيب ،يذهب �إىل �أن املق�صود بكلمة الو�سم يف
الآية الكرمية (�سن�سمه على اخلرطوم) هو �أثر
الكية وما ي�شبهها ،يقال و�سمته،فهو مو�سوم ب�سمة
يعرف بها �إما كية ،و�إما قطع يف الأذن عالمة له...
وتقول العرب للرجل الذي ت�سبه يف م�سبة قبيحة
باقية فاح�شة:
قد و�سمه مي�سم �سوء ،واملراد �أنه �أل�صق به عارا
-25الزخم�شري ،معجم �أ�سا�س البالغة ،املكتبة الع�صرية ،بريوت،
ط � ،2003/1ص .903
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ال يفارقه ،كما �أن ال�سمة ال تنمحي وال تزال البتة،
قال جرير:
ملا و�ضعت على الفرزدق مي�سمي
وعلى البعيث جدعت �أنف الأخطل
يريد �أنه و�سم الفرزدق والبعيث وجدع �أنف
26
الأخطل بالهجاء �أي �ألقى عليه عارا ال يزول)...،

ن�ستنتج مما �سبق ذكره:

� .1أن الإن�سان قد عرف العالمة غري الل�سانية منذ
القدم ,فمنذ وجوده على هذا الكون وهو يحاول
قراءة ما ي�صادفه من عالمات مادية ،وي�سعى
�إىل تف�سريها ،والتوا�صل بها ،ومعها ح�سب
درجة فهمه ،ووعيه.
� .2أن املت�صفح للمعاجم العربية القدمية يجدها
تكاد حت�صر معنى ال�سمة يف دالالتها املادية:
الأثر� ،أو الكي ،ذلك �أن العرب يف الفرتة التي
�سبقت الدر�س اللغوي ،والبالغي ،والفل�سفي
اقت�صرت معرفتها للعالمة–كغريها من الأمم
الأخرى -على معناها غري الل�ساين.
� .3أن العالمة غري الل�سانية عند العرب القدماء
تنق�سم �إىل ق�سمني:
�أ-عالمة طبيعية ال حتتاج �إىل ت�أويل:
كاجلبال ،والأودية ،والكثبان ،واملياه ،والنجوم،
وهي تلعب دور �إ�شارات املرور بامل�صطلح
احلديث ،ولنا يف الأمثلة التي ذكرنا من القر�آن
الكرمي وال�شعر اجلاهلي وغريه ما يدعم هذا
الر�أي.
ب-عالمة مادية عرفية حتدد العالقة بني الدال
واملدلول التوا�ضع:
كالكي ،والو�سم اخلا�ص بالدواب :ويلعب هذا
النوع من العالمة دور الت�سمية والتعريف،
والتخ�صي�ص ،فنجد �سمة �إبل بني فالن
(عالمة/كي) قد تظهر على الرقبة بينما قد
 -26تف�سري الفخر الرازي ،مج  ،15ج  ،30/29دار الفكر ،بريوت،
ب ،ط .1981،
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ت�ضع قبيلة �أخرى عالمتها على الفخذ� ،أو
الوجه ،وقد جند �سمة قبيلة ما هي عبارة عن
�شق يف الأذن من الأمام� ،أو اخللف� ،أو قطع جزء
منها ،ويف املعاجم القدمية "وبعري مو�سوم  :و�سم
ب�سمة يعرف بها من قطع �أذن �أو كي"" ،ما �سمة
دابتك ،و�سمات �إبلك" .ويف حديث الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم�" :أنه كان ي�سم �إبل ال�صدقة �أي
يعلم عليها بالكي".
ولعل يف الأبيات التي �أوردها اجلاحظ يف البيان
والتبيني من�سوبة �إىل بع�ض الأعراب ما يدعم ما
27
نذهب �إليه:
بهن من خطافنا خبط و�سم		
وحلق يف �أ�سفل الذفري نظم
معها نظام مثل خط بالقلم		
وقرمة ول�ست �أدري من قرم
28
عر�ض وخبط للمحليها امل�سم
هوام�ش البحث:
ابن كثري ،تف�سري القر�آن الكرمي ،ج ،2دار ال�شهاب
اجلزائر .ب ،ط.1990 ،
�أبو عبد الرحمن اخلليل بن �أحمد الفراهيدي،
كتاب العني ،دار �أحياء الرتاث العربي ،بريوت
لبنان ،ط .2001/1
�أبو عبداهلل احل�سني بن �أحمد الزوزين� ،شرح
املعلقات ال�سبع ،حتقيق حممد الفا�ضلي ،املكتبة
الع�صرية بريوت ،ط.1998 /1
�أبو عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ ،احليوان ج ،4
حتقيق عبدال�سالم حممد هارون ،دار اجليل
بريوت ،ب ،ط.1996 ،
�أبو عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ ،البيان والتبيني،
حتقيق موفق �شهاب الدين ،ج ،3دار الكتب
العلمية بريوت ،لبنان ،ط.2003/2/.
� -27أبو عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ ،البيان والتبيني ،حتقيق
موفق �شهاب الدين ،ج ،3دار الكتب العلمية بريوت ،لبنان،
ط�/2003/2/.ص60:
 -28اخلطاف �سمة يو�سم بها البعري ،اخلبط �ضرب من الو�سم
يف الفخذ �أو الوجه .والعلط�:ضرب من الو�سم يف العنق .الذفري:
املو�ضع الذي يعرق من البعري خلف الأذن .القرمة� :سمة فوق الأنف.
العر�ض� :ضرب من الو�سم عند الفخذ .والتحلية :الو�صف وامل�سم:
امل�سمى من الت�سمية (البيان والتبيني)60:
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�أحمد بن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ،مج،5
حتقيق عبد ال�سالم هارون ،دار اجليل بريوت
ب ،ط  ،ب ،ت �ص.444
�أحمد بن حممد املقري التلم�ساين ،نفح الطيب
من غ�صن الأندل�س الرطيب ،حتقيق� ،إح�سان
عبا�س ،ج  ،5دار �صادر ،بريوت ،لبنان ،ب ،ط،
.1968
�إيكو �أمربطو :ال�سيميائية وفل�سفة اللغة ترجمة
�أحمد ال�صمعي ،مركز درا�سات الوحدة العربية
بريوت ،ط .2005 ،1 .
برنار تو�سان  ،ما هي ال�سيميولوجيا ،ترجمة حممد
نظيف ،ط � ،2إفريقيا ال�شرق.2000 ،
الزخم�شري ،معجم �أ�سا�س البالغة ،املكتبة
الع�صرية ،بريوت ،ط .2003/1
�سعيد بنكراد ،ال�سيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها،
مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البي�ضاء املغرب،
.2003
�شهاب الدين حممد بن �أحمد الأب�شيهي ،امل�ستطرف
يف كل فن م�ستظرف ،ج ،2حتقيق دروي�ش
اجلويدي ،املكتبة الع�صرية ،بريوت ،ب ،ط،
.2001
علي بن احل�سن امل�سعودي ،موفم للن�شر،
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