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السيمياء تعين اإلشارة أو العالمة ،ولقد ذكر القرآن الكرمي هذا املصطلح يف سور عدة ،يف آيات
تدلل على استخدام اإلشارة للتواصل بني البشر بدل الكالم .مث عرض املفسرون والبالغيون القدماء،
مثل اجلاحظ وقدامة بن جعفر والعسكري املصطلح بقرون طويلة ،قبل أن يصبح ضمن اللسانيات
العامة .تكمن املشكلة يف أ ّن الدراسات السيميائية التطبيقية انتشرت لتشمل سور القرآن الكرمي،
وقد لوحظ أن معظم التطبيقات مل تأت بشيء جديد خيدم كتاب اهلل تعاىل ،أو يفيد يف تبيان مراد
اهلل .من ناحية أخرى ركزت معظم الدراسات على العالقات والعالمات وهي أمور فرعية ،ال يكون
هلا السبق والصدارة يف نص القرآن .لذلك يهدف البحث مناقشة جدوى الدراسات السيميائية

لسور القرآن الكرمي ،وتشخيص مدى جناعة تطبيق منهج السيمياء على سور القرآن الكرمي ،والوقوف
متخضت عن تلك التطبيقات .ومن خالل املنهج الوصفي التحليلي متت مناقشة
على النتائج اليت
ْ
املوضوع يف ثالثة مباحث هي؛ مفهوم السيمياء ،وحتليل النصوص سيميائيا ،وتطبيق هذا املنهج
على نصوص القرآن الكرمي .وبعد استعراض ثالثة مناذج من التطبيقات ،دلت النتائج أن معظم
تطبيقات هذا املنهج على نص مقدس؛ مل يزد يف تفسري السورة بالغة أو حكمة ،وكان من شأنه
ضياع جوهر القصة القرآنية ومغزاها ،وتشتيت املعاين العظيمة للسورة بسبب االلتفات إىل تلك
ظل هذا الواقع -أن ال يطبق هذا املنهج
الوحدات والعالمات السيميائية .يوصي الباحثون –يف ِّ
النقدي على كالم اهلل تعاىل املتميز خبصوصيته وقدسيته وكماله .فاملطلوب دائماً هو بيان مراد اهلل

تعاىل ومنهجه يف القرآن ،وهو ما أخفقت فيه بامتياز معظم التطبيقات السيميائية حلد اآلن.

كلمات دالَّة :سيمياء ،حتليل النصوص ،تفسري القرآن ،خمرجات التطبيق ،تشتيت املعاين.
 1مقدمة
تعين السيمياء اإلشارة أو العالمة ،وهي مستمدة من معىن اإلشارة يف لغة العرب الذي يدور حول اإلمياء،
وقد حفلت كتب األقدمني بإشارات ختص العالمة ومكوناهتا وطرق إنتاجها وتلقيها ،يف حماولة لفهم
الدالالت اليت ينتجها اإلنسان يف حميطه .فمصطلح السيمياء (اإلشارة) ورد يف لسان العرب" :أشار إليه
وشور :أومأ ،يكون ذلك بالكف والعني واحلاجب" (ابن منظور .جملد  .)181/2وقد تطرق البالغيون
ّ
القدامى إىل اإلشارة؛ فهي عند اجلاحظ :أقصى درجة من اإلجياز اليت تستغين متاماً عن الكالم ،واالكتفاء
بالتلويح الذي قد يكون باليد أو العني أو احلاجب أو غري ذلك من اجلوارح ،للتعبري عن اخلاص اخلاص
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من املعىن .لذلك كانت اإلشارة لديه أبلغ من الصوت وهي من متام حسن البيان (البيان والتبيني/
ج .)55/1وعند قدامة بن جعفر" :أن يكون اللفظ القليل مشتمالً على معان كثرية بإمياء إليها أو حملة
تدل عليها"(نقد الشعر .)171 .ويشاطره الرأي أبو هالل العسكري :يف "أن يكون اللفظ القليل مشا ارً
به إىل معان كثرية بإحياء إليها وحملة تدل عليها" (كتاب الصناعتني ،)118 .أما ابن رشيق فريى أهنا "يف
كل نوع من الكالم حملة دالة ،واختصار وتلويح يعرف جممالً ومعناه بعيد من ظاهر لفظه" (العمدة.
ج.)102 /1/
إ ّن مصطلح السيمياء مرادف ملصطلح الداللة ،وقد حبث فيه اللغويون العرب القدامى قبل أن
تظهر مقوالت السيميائيني والتداوليني املعاصرين ،حني ظهرت كتاباهتم يف غريب القرآن وجماز القرآن
وكتب الوجوه والنظائر (البشري ،سعدية موسى  .)2010لقد نظر العلماء العرب إىل داللة اللفظ يف
سياقني خمتلفني :السياق اللغوي ،والسياق التداويل .يف ذلك يقول عبد القاهر اجلرجاين" :وإنك لتجد
اللفظة الواحدة قد اكتسبت فيها فوائد حىت تراها مكررة يف موضع ،وهلا يف كل موضع من تلك املواضع
شأن مفرد ،وشرف منفرد... ،ومن خصائصها اليت تذكر وهي عنوان مناقبها ،أهنا تعطيك الكثري من
املعاين باليسري من اللفظ حىت خترج من الصدفة الدرر ،وجتين من الغصن الواحد أنواعا من الثمر" (أسرار
البالغة.)11 :
كانت البدايات األوىل للسميائيات عند الغربيني مع بداية القرن العشرين .واستنادا إىل دي
سوسري :فإننا "نستطيع إذن أن نتصور علما يدرس حياة الرموز والدالالت املتداولة يف الوسط اجملتمعي
…ونطلق عليه مصطلح علم الداللة" (قنيين ،عبد القادر :1887 .ص )22حينما اكتشف دي
سوسري أن اللغة ليست الوسيلة الوحيدة لتواصل البشر ،فالبشر قبل استعمال اللغة ،كانوا يتواصلون عرب
جمموعة من احلركات ألجل التفاهم ،لذلك دعا إىل مبحث امسه السيميولوجيا .عندها بوشر بصياغة
حدودها النظرية وحتديد جماالهتا .حيث مت دراسة العالمة واستخراج جمموعة من املبادئ اليت ميكن
االسرتشاد هبا؛ من أجل إنتاج املفاهيم ،لتفسري السلوك السميائي ،ما دام موضوع السيمائيات األساس
هو املعىن وأشكاله.
أما يف العامل العريب فقد ظهر املنهج السيميولوجي يف مثانينيات القرن املاضي ،عن طريق الرتمجة
واالطالع على اإلنتاجات األدبية املنشورة يف أوربا والتلمذة على أساتذة السيميولوجيا يف جامعات الغرب
(محداوي ،مجيل  .)1887حني بدأت السيميولوجيا يف املغرب العريب وانتشرت يف مصر ودول املشرق
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العربية؛ عن طريق نشر كتب ودراسات ومقاالت تعريفية بالسيميولوجيا وعن طريق الرتمجة ،وأعمال
تطبيقية يف شكل كتب أو مقاالت ورسائل وأطروحات جامعية تقارب النصوص األدبية و الفنية
والسياسية سيميائياً.
إ ّن التواصل اللساين يع ّد أهم أشكال التواصل وأرقاها ،مع ذلك وسعت السميائيات من
اهتماماهتا لتجعل مجيع أشكال التواصل اليت يستخدمها اإلنسان يف االتصال مع اآلخر موضوعا هلا
(بنكراد ،سعيد  .)2001فالسمياء ال تكتفي بلغة اللسان أو بالكالم ،وال تكتفي باألنساق البصرية،
بل تدرس جممل الصيغ التعبريية اليت يستعملها اإلنسان بشكل مباشر أو غري مباشر مع اآلخرين ،مبا يف
ذلك احلواس ،اللتقاط ما موجود يف حميطه.
صحيح أن تعريف السيمياء ليس باألمر السهل لوجود اختالفات يف وجهات النظر ،فهناك
من يعتربها منهجا وآخرون يعتربوهنا علماً .إال إن األمر ال يتوقف عند ذلك فحسب ،بل هناك اختالف
يف وجهات النظر حول املرجعية؛ فسوسري نفسه يعد اللسانيات جزءً من السيمياء يف حني أن روالن
بارت يعترب السيمياء جزءً من اللسانيات العامة .وختتلف وجهات النظر أيضاً يف طريقة تناوهلا لركنيها
الدال واملدلول .إذ تفرقت يف اجتاهني رئيسني ،األول :يتمثل باالجتاه السيموطيقي لـ "بريس" .أما الثاين:
فهو االجتاه السيميولوجي لسوسري ،الذي ينحو منحى حمايثاً ،من خالل قصر السيميائية على الدال
واملدلول حسب .وقد متخض ظهور هذين االجتاهني ،عن والدة تيارات متشعبة ،كانت تتجاذب حيناً
وتتضارب أحياناً أخرى ،بسبب اختالف اإلرهاصات النظرية املؤسسة لكل منها ،بيد أهنا ال تنفك تدور
يف فلك اجتاهي ثالثية اإلشارة أو ثنائيتها (حممد ،عشتار .)2005
املنهج السيميائي يبحث عن املعىن من خالل بنية االختالف ولغة الشكل والبىن الدالة .فريكز
يف العالمة واإلشارة والعالقة بينهما ،ما يعين أن السيميائية ال هتتم بالنص وال بقائله .لذلك فهي مناسبة
متاماً للنصوص األدبية .لكن بعد انتشار املنهج السيميائي يف العامل العريب ،ظهرت دراسات وحبوث
أكادميية تعىن بتطبيق هذا العلم أو هذه املنهجية على سور القرآن الكرمي .من ذلك على سبيل املثال ال
احلصر :دراسىة د .بلقاسم دفة "بنية اخلطاب السردي يف سورة يوسف :دراسة سيميائية" ،د .أسامة عبد
العزيز جاب اهلل "جماليات السرد القرﺁني في قصة ذي القرنين :د ارسة سيميائية" .لذلك تكمن حقيقة
املشكلة يف أن تلك التطبيقات على نصوص القرآن الكرمي مل تأت بشيء جديد خيدم كتاب اهلل تعاىل.
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وقد بدت املخرجات يف شكل مشتت للمعاين العظيمة عرب الرتكيز على العالمات السيميائية .فاملشكلة
إذن ما جدوى تطبيق الدراسات السيميائية على القرآن الكرمي؟
هدف البحث :يسعى البحث ألجل تشخيص مدى جناعة تطبيق منهج السيمياء على
سور القرآن الكرمي ،عرب الوقوف على النتائج واملخرجات اليت ميكن أن تتمخض عن تطبيقات كهذه.
وذلك من خالل املنهج الوصفي التحليلي.
تشتمل املناقشات على؛ مناقشة مفهوم السيمياء وخصائصه .وحتليل النص سيميائيا .وأخرياً
تطبيقات املنهج السيميائي على القرآن الكرمي.
 ٢مفهوم السيمياء
ملسومة :هي اليت عليها
السومة والسيمة والسيماء والسيمياء :العالمة ،واخليل ا َّ
معىن السيمياء لغةًُّ :
السمة أي العالمة.
اصطالحا :السيميائية أو السيميولوجيا هي :دراسة حياة العالمات داخل احلياة
السيمياء
ً
االجتماعية (بنكراد .)2001 ،فالسيمياء علم من علوم اللسانيات لتحقيق معرفة دقيقة للمعاين املتعلقة
بالدال واملدلول من االلفاظ .لكن حديثاً عرف هذا العلم بدراسة أنظمة العالمات اليت أبتكرها اإلنسان
كمنتج له معاين ودالالت هلا عالقة بسلوكه اإلنساين (املوسوعة احلرة).
يقول دي سوسور عن السيمياء يف كتابه؛ حماضرات يف علــم اللغة" :إهنا العلم الذي يدرس
حياة العالمات من داخل احلياة االجتماعية ،ونستطيع إذن أن نتصور علما يدرس حياة الرموز والدالالت
املتداولة يف الوسط اجملتمعي ،وهذا العلم يشكل جزء من علم النفس العام .ونطلق عليه مصطلح علم
الداللة (السيميولوجيا) وهو علم يفيدنا موضوعه اجلهة اليت تقتنص هبا الدالالت واملعاين" (بيار غريور.
 .)50 :1881هبذا التعريف يشخص أحد أبرز مؤسسي اللسانيات؛ ضرورة وجود علم ملعاين العالمات
اليت يتواصل هبا البشر.
عرفها بيارغريو بأهنا" :العلم الذي يهتم بدراسة أنظمة العالمات :اللغات  ،وأنظمة واإلشارات
والتعليمات" (املرجتى ،أنور .)1 :1887 .ويفضل األوربيون مفردة السيمولوجيا التزاماً منهم بالتسمية
السوسريية ،أما األمريكيون فيفضلون السيميوطيقا اليت جاء هبا املفكر والفيلسوف األمريكي تشاريل
ساندرز بريس.
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فالسيميائيات علم يعىن بدراسة العالمات اليت بفضلها يتحقق التواصل بني الناس .أي "العلم
الذي يهتم بدراسة الطرق والوسائط اليت حيصل من خالهلا على معرفة نظام الفلسفة واألخالق وتوصيل
معرفتهما ،ويكمن هدفها يف االهتمام بطبيعة الدالئل اليت يستعملها العقل بغية فهم األشياء أو نقل
معرفته إىل اآلخرين" (داسكال ،مارسيلو :1887 .ص .)1وقد ميز موريس بني ثالثة فروع للسيميائية
هي :الرتكيب :أي دراسة العالقات الشكلية بني العالمات ،وهذا الفرع هتيمن عليه البنيوية .أما الثاين
فهو الداللة أي دراسة عالقة العالمات باألشياء ،والثالث التداولية اليت يعين هبا دراسة عالقة العالمات
مبؤوليها.
 ٣خصائص المنهج السيميائي
للمنهج السيميائي خصائص ومميزات عامة حتكم عناصره ،وتطْبع سائر أدواته اإلجرائية واملنهجية .وميكن
إجيازها فيب النقاط اآلتية:
أ .إنه منهج يركز على داخل النص :إذ يهدف إىل بيان شبكة العالقات القائمة بني عناصر
الدال من حروف وكلمات وعبارات–كما يف البنيوية -فاملعىن ينظر إليه على أنه أثر ناتج عن شبكة من
العالقات الرابطة بني العناصر (أمعضشو ،فريد .)2010 .ومع وضوح وبساطة هذه اخلاصية ،لكنها
أثارت إشكاالت نقدية حول مكان وجوده؛ فهل خاصية احملايثة هذه موجودة داخل البنيات النصية أم
إهنا تقع داخل خارج النص يف الذهن؟
ب .إنه منهج بنيوي :ألن الكثري من مبادئه وعناصره مستمدة من املنهج البنيوي اللساين.
فالتحليل السيميولوجي تبىن اإلجراءات واملنهجية البنيوية اليت ْأرساها سوسري ،مثل :البنية ،واملستوى
السطحي ،واملستوى العميق ،والنسق وغريها من مصطلحات النقد البنيوي اليت هتتم بداخل النص.
علما وال فنًا معرفيًا؛ إمنا هي فرضية منهجية ،قصارى ما تنطوي عليه:
والبنيوية كما هو معروف ،ليست ً
أ ّن الظواهر تتحدد بعالقات املكونات وشبكة الروابط ،أكثر مما تتحدد مباهيات األشياء .لذلك فهي
منبع خصب للرؤى املوغلة يف التجريد الشكلي ،إىل حد التوسل بأساليب املنطق الصوري أحيانًا
(املسدي ،1882 ،ص .)2:فالبنيوية ال هتتم بأجزاء الظاهرة املدروسة يف ذاهتا وإمنا بالعالقات القائمة
فيما بينها ،مبا يشكل التناسق والرتابط باملفهوم الكلي (دبة ،طيب  .)2001وكذلك هو ديدن
السيميائية.
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ج .إنه منهج متميز عن اللسانيات :فالسيميائيات -وخاصة السردية -هتتم بالقدرة اخلَطابية؛
أي ببناء اخلطاب وتنظيمه.
 ٤تحليل النصوص سيميائيا
إذا ما أردنا حتديد املوضوع الرئيس للسيمياء ،جند أهنا ال تنفرد مبوضوع خاص هبا ،فاملظهر اليومي لنإنسان
يشكل موضوع السميائيات ،وأنكل ما تتبناه الثقافات هي عالمات تكشف عن ممارسات اإلنسان؛
فالضحك والبكاء والفرح واللباس والعادات االجتماعية،كذلك النصوص األدبية ،واألعمال الفنية ،كلها
عالمات يستند إليها اإلنسان يف التواصل مع حميطه .فكل عالمة من هذه العالمات حتتاج إىل تقعيد،
ألجل الكشف عن القواعد اليت حتكم طريقتها يف إنتاج املعىن .وعلى سبيل املثال؛ فالرجل هو اإلنسان
الراشد ،وهذه عناصر تشكل بداية السريورة ،أما القيم األخرى املرتبطة بالرجل مثل الشجاعة والقوة
واحلكمة فتلك وحدات ال ميكن أن تفهم إال استنادا إىل السياقات احملتملة وما توفره الثقافة (بنكراد،
سعيد.)2001 .
تعد اللغة وآداهبا أخصب جماالت التطبيق السيميائي ،ذلك أن العالمة اللغوية هي أهم
العالمات و جيري قياس العالمات غري اللغوية عليها .للسيميائية استخدامات عديدة منها  :كشف
الكذب واإلشهار واإلعالن والسينما والقصص املصورة وقراءة اللوحات التشكيلية (البشري ،سعدية
موسى .)2010 .وهكذا فإن املوضوع الرئيس للسميائيات هو السريورة املؤدية إىل إنتاج الداللة ،وهكذا
نظر دي سوسري إىل الداللة باعتبارها سريورة يف التداول؛ فهي ال ميكن أن تكون معطى سابقا أو الحقا
للفعل اإلنساين ،إهنا الفعل ذاته .فكل فعل ينتج قيما داللية تستند إىل العرف االجتماعي واالستعمال.
فالسريورة هي األساس ملعرفة األنساق الداللية واإلبالغية.
وهتدف السيميائية يف حمصلتها إىل حتويل العلوم اإلنسانية -اللغة واألدب والفن -من جمرد
تأمالت وانطباعات إىل علوم باملعىن الدقيق للكلمة .ويتم ذلك عند التوصل إىل مستوى من التجرد
يسهل معه تصنيف مادة الظاهرة ووصفها ،من خالل أنساق من العالقات تكشف عن األبنية العميقة
اليت تنطوي عليها (ميكل إفيتش .)152 :2000 .وهذا املستوى من التجريد الميكن حتقيقه من
الناحية العملية ألن اإلنسان حمكوم جبملة عوامل عقلية ووجدانية وسلوكية وثقافية ،جتعل من الظاهرة أم ار
معقداً يصعب تصنيفها وتنميطها وفق سلم علمي رصني .فالسيمياء تسعى إىل وضع قانون تقرييب
لألفعال اإلنسانية .لـهذا مل يكن حك ارً على األلسنية وحدها بل إنه يويل احلقول املعرفية األخرى اهتماماً،
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"فإذا قلنا إن املعاين اليت يضفيها أبناء حضارة ما على األشياء أو األفعال ليست عشوائية صرفة ،فعندئذ
ال بد أن يكون هناك نظام سيموطيقي للفروق واملقوالت وقواعد الرتابط" (كلر ،جوناثان:2000 .
.)121
 ٥عناصرالسيمياء في تحليل النص
ِ
ناصر ،هي:
لكي يتم حتليل ونقد نص ما من الناحية السيميائية؛ يركز الناقد السيميائي على ثالثة ع َ
العالمة واإلشارة والعالقة بينهما .حيث يذهب الناقد خبياله إىل املعىن واملغزى من اإلشارة املوجودة يف
يعرفها السيميائيون بأهنا عالقة بني الدال واملدلول.
النص ،عن طريق العالقات اليت خترج لنا العالمة اليت ّ
ِ
مجاليات النص األديب.
بذلك يتمكن الناقد السيميائي من حتديد
لقد وقع النقد السيميولوجي العريب يف اضطرابات اصطالحية ومفاهيمية يف الرتمجة .وتعتمد
السيميائية يف أن النص األديب ال يشكل سوى القليل من النص األديب كامالً؛ واملتبقي هو ما يسمى
"ال وعي األديب" الذي يفرغه من عمله األديب (محداوي ،مجيل  .)1887كما يالحظ على تلك
التطبيقات السميائية :إهنا عبارة عن متارين شكلية تغفل اجلوانب املرجعية واملضمونية واألبعاد اآليديولوجية،
إهنا ختلط بني املناهج تلفيقا وانتقاء .إن هذا املنهج السيميائي يقف عند حدود املالحظة والوصف وال
يتعدى ذلك إىل التقومي والتوجيه الذين يعدان من أهم عناصر النقد األديب (محداوي ،مجيل.)1887 .
وهتتم السيميائيات بدراسة األنساق الداللية بني مرسل ومتلق .وتقسم هذه األنساق حبسب
أمعضشو فريد ( )2010إىل قسمني رئيسيني اما:
أ .أنساق داللية طبيعية :اليت توجد يف الطبيعة ،وتتسم بكوهنا غري مؤسسية ،إال إن اإلنسان
وظفها داخل مملكة العالمات؛ أي إنه أسند إليها دالالت خمصوصة.
ب .أنساق داللية اجتماعية :اليت متتاز بكوهنا مؤسسية؛ أي قائمة على نوع من املواضعة
االجتماعية ،ألهنا من نَتاج عمل اإلنسان .وقد قسمها إىل صنفني ،اما :أنساق لفظية :وهي
األنساق اليت حيدثها اإلنسان يف الصوت ،وأنساق غري لفظية :وهي األنساق اليت ال تستعمل
أصوات متلفَّظ هبا ،ولكنها تستعمل أنواعا أخرى من األشياء.
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 ٦منهج السيمياء في نصوص القرآن الكريم
 1.٦السيمياء فيكتاب اهلل تعالى:
لقد أشار القرآن الكرمي إىل هذا املصطلح صراحة يف سور عدة ،منها ،قوله تعاىل﴿ :تَـ ْع ِرفـهم بِ ِس َيماه ْم﴾
﴿سيماهم ِيف وج ِ
السج ِ
ِ
ود﴾ (الفتح ،)28 :ويف قوله تعاىل:
وه ِهم ِّم ْن أَثَِر ُّ
(البقرة )271:وقوله تعاىلْ َ :
﴿ولَْو نَ َشاء َألََرْيـنَا َكه ْم فَـلَ َعَرْفـَتـهم بِ ِس َيماه ْم َولَتـ ْع ِرفَـنـَّه ْم ِيف َحلْ ِن الَْق ْوِل َواللَّه يـَ ْعلَم أ َْع َمالَك ْم﴾ (سورة حممد:
َ
 )10فمصطلح السيمياء باملعىن اللغوي املقابل للعالمات ،معروف عند العرب ،حني قال املفسرون
األقدمون :السيماء والسيمياء هي العالمة (األصفهاين ،غريب القرآن :ص .)251
يف القرآن الكرمي نصوص صرحية تدل على استخدام اإلشارة والتواصل هبا بني البشر بدال من
ِ
ِ
َح ًدا فَـق ِويل
الكالم .ففي سورة مرمي؛ قال احلق على لسان عيس عليه السالم...﴿ :فَإَّما تَـَريِ َّن م َن الْبَ َش ِر أ َ
إِ ِّين نَ َذرت لِ َّلر ْمح ِن صوما فَـلَن أ َكلِّم الْيـوم إِ ِ
نسيًّا﴾ (مرمي .)22 :لذلك عندما عادت إىل أهلها حتمل
َ ًَْ ْ َ َْ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ت َهارو َن َما َكا َن
مولودها ،استنكروا فعلتها وعاتبوها بالقول﴿ :قَالوا يَا َمْرَمي لََق ْد جْئت َشْيئًا فَريًّا * يَا أ ْخ َ
ِ
ت أُّم ِ
ك بَغِيًّا﴾ (مرمي27 :و  )28لكن مرمي أجابت أهلها دون أن تكلمهم بل
أَبوك ْامَرأَ َس ْوء َوَما َكانَ ْ
ِ
َشار ِ
صبِيًّا﴾ (مرمي )28 :ففهموا إشارهتا
أشارت إىل املولود ﴿فَأ َ َ ْ
ت إِلَْيه قَالوا َكْي َ
ف ن َكلِّم َمن َكا َن ِيف الْ َم ْهد َ
على الفور وأجابوها بالقول مستغربني :كيف نكلم من كان يف املهد صبيا.
ففي قصة زكريا عليه السالم ،عندما ب ِشر بيحىي ،طلب أن جيعل له اهلل آيةً .يقول احلق تبارك
ِّ
الث لَيَال
وتعاىل على لسان زكريا عليه السالم﴿ :قَ َال َر ِّ
َّاس ثَ َ
اج َعل ِّيل آيَةً قَ َال آيَـت َ
ب ْ
ك أَالَّ ت َكل َم الن َ
س ِويًّا * فَ َخرج َعلَى قَـوِم ِه ِمن الْ ِم ْحر ِ
اب فَأَْو َحى إِلَْي ِه ْم أَن َسبِّحوا بكَْرةً َو َع ِشيًّا﴾ (مرمي )11-10 :عندما
َ
ََ
ْ َ َ
أِمَر زكريا أن يتوقف عن الكالم ،خرج على قومه فـ "أوحى إليهم" دون أن يكلمهم .ويف سورة أخرى
ِّ
ب ْ ِّ
َّاس ثَالثَةَ أَيَّام
جاءت كلمة "رمز" صرحية ،يف قوله تعاىل﴿ :قَ َال َر ِّ
يل آيَةً قَ َال آيـَت َ
ك أَالَّ ت َكل َم الن َ
اج َعل َ
إِالَّ َرْمًزا﴾ استثىن احلق من الكالم وسيلة "الرمز" ،فزكريا م َنع من الكالم ومسح له بالتواصل مع الناس رم ازً.
ويف هذا تأكيد مبكر جداً على أن الرمز يشرتك مع الكالم يف عملية التواصل بني بين البشر.
ِ ِ
يم بِالْب ْشَرى ،كانوا على هيئة البشر وسلموا عليه،
ويف سورة هود :عندما َجاءَ ْ
ت الرسل إْبـَراه َ
فحياهم بأحسن من حتيتهم ،وجلب هلم حلما مشوياً ،فأحس بشيء غريب؛ هو أن الضيفني ال ميدان
شرً.
أيديهما لتناول الطعام ،فانتابه اخلوف منهم .ألن الضيف الذي ال يأكل الطعام ال ب ّد أ ْن يضمر ا
ِ
ِ ِِ ِ
ف إِنَّا
س ِمْنـه ْم ِخيَفةً قَالواْ الَ َختَ ْ
يقول احلق تبارك وتعاىل﴿ :فَـلَ َّما َرأَى أَيْديَـه ْم الَ تَصل إلَْيه نَكَره ْم َوأَْو َج َ
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ِ
ِ
احملري مل يتكلم إبراهيم عليه السالم مع الضيفني،
أْرسْلنَا إِ َىل قَـ ْوم لوط﴾ (هود)70 :؛ يف ذلك املوقف ّ
س ِمْنـه ْم ِخيَفةً" أي ظهرت عليه
ومل يقل هلما أنا خائف منكما ،أو وجس من تصرفكما ،بل "أ َْو َج َ
عالمات اخلوف؛ لذلك قالوا له "ال ختف" .وجرى عرض ذلك املوقف يف سورة أخرى يف قوله تعاىل:
ف َوبَشَّروه بِغالم َعلِيم﴾ (الذاريات )28 :قالوا له "ال ختف" دون أن
س ِمْنـه ْم ِخيَفةً قَالوا ال َختَ ْ
﴿فَأَْو َج َ
يقول هلم إين خائف منكما.
ويف قصة قرآنية أخرى؛ اخلصمان الذان ذهبا إىل داوود عليه السالم ،وكان يف احملراب ففزع
منهم ﴿إِ ْذ دخلوا علَى داوود فَـَف ِز ِ
ف خصم ِ
ان بَـغَى بـَ ْعضنَا َعلَى بَـ ْعض( ﴾...ص:
ََ َ َ َ َ
ع مْنـه ْم قَالوا ال َختَ ْ َ ْ َ
 .)22قال الراغب :الفزع انقباض ونفار يعرتي اإلنسان من الشيء املخيف ،وهو من جنس اجلزع،
فالفزع هو شعور ظهرت عالماته على وجه وهيئة سيدنا داوو عليه السالم ،فهو مل يقل هلما لقد
أفزعتماين ،بل دلت عالمات وجهه وهيئته على الفزع ،الذي سرعان ما تبينه اخلصمان فقاال له "ال
ختف".
يتبني جبالء أن السيمياء جاءت لفظة صرحية يف القرآن اجمليد ،وأريد هبا العالمة .كذلك بني
القصص القرآين كيف اعتمد الرمز واستعني به للتواصل بني املتحاورين ،وأشارت آيات عدة إىل حاالت
الشكل أو اهليئة اليت يفهم منها تعابري غري لفظية كانت واضحة ومفهومة للمقابل الذي تعامل هبا
بالكالم .مل ال فالطفل الرضيع يفهم تعبريات وجه والدته قبل أن يتعلم الكالم.
 ٢.٦تطبيقات سيميائية في سور القرآن الكريم

نناقش يف هذا املطلب ثالث مقاالت؛ هدفت إىل حتليل سور من القرآن الكرمي وفق دراسات
سيميائية .وذلك هبدف االطالع على مناذج حية من تلك الدراسات ،كي نكون على بينة باملستوى
التحليلي هلا ،ومبخرجاهتا وما تقدمه من تفسريات بصدد تلك السور.
املقالة األوىل :دراسىة دفة ،بلقاسم (" )2012بنية اخلطاب السردي يف سورة يوسف :دراسة
سيميائية" :توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
أوالً :اللغة السيميائية متثل نظاماً عالماتياً متمي ازً يعكس أحداث القصة ووقائعها يف فرتة من
حياة يوسف عليه السالم.
ثانياً :كان للوحدة السيميائية "قميص" حضور يف القصة ،وفيها ثالث دالالت :حني جاء
اإلخوة على قميص يوسف بدم كذب ...وحني ق َّد قميص يوسف من دبر ...ومحل ريح يوسف إىل
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أبيه ،وألقي على وجهه فارتد بصرياً بإذن اهلل تعاىل .جند أن هذه الوحدة "قميص" أصبحت أداة أساسية
يف البناء السردي ...وهكذا استحال "القميص" إىل نواة مركزية ،نسجت حوهلا أحداث القصة.
ثالثاً :بروز الوحدة السيميائية "سكني" عن موقعها يف قصة يوسف عليه السالم ،إذ هي من
منظور داليل تتصل مبعاين التقطيع ،والذبح ،والقتل ،والدم .وكل هذه املعاين هلا أثر يف نفس املتلقي،
حيث توقظ انتباهه وإحساسه ،وتنشط انفعاالته ،فيصبح مستعداً لفهم الرسالة والتفاعل معها .أما بنيتها
العميقة فتومئ إىل دالالت احلقد ،والكره ،والقسوة ،وحب االنتقام ،وكلها صفات سيطرت على نفسية
امرأة العزيز ،وهي تدعو النسوة إىل حضور مأدبة أقامتها هلن يف قصرها.
رابعاً :كشفت العالمة السيميائية "ذئب" عن معان ترمز إىل املكر ،واخلبث ،واخليانة ،وخمالفة
العهد ،واالفرتاس ،وكلها صفات ذميمة اتصف هبا إخوة يوسف الكبار.
بذلك تلعب الوحدات والعالمات السيميائية؛ (القميص ،والسكني ،والذئب) دو ارً متمي از يف
قصة سيدنا يوسف عليه السالم.
ال جيد الباحثون يف تلك العالمات السيميائية دو ارً متمي از يف السرد القصصي! فهذه القصة
ص ِ
ص﴾ (يوسف)1 :؛ وقد فسرت
﴿َنن نَـق ُّ
من أحسن القصص وأكثرها متاماَْ :
ص َعلَْي َ
كأْ
َح َس َن الَْق َ
من قبل املفسرين األجالء .قبل أن يكون قميص يوسف –عليه السالم -عالمة سيميائية؛ حني أشار
أبو السعود (ت  882هـ) إىل القميص بقوله" :كان يف قميص يوسف –عليه السالم -ثالث آيات:
كان دليالً ليعقوب على كذهبم ،وألقاه على وجهه فارتد بصرياً ،ودليالً على براءة يوسف –عليه السالم-
حني ق ّد من دبر" (العمادي ،أبو السعود.)220 /1 .
وميكن القول ،إن أي من تلك الوحدات والعالمات السيميائية برغم دورها يف القصة؛ ال
يصح أن نوليها اهتماما يفوق الدروس املتوخاة املتمثلة يف الصراع بني احلق والباطل ،واحلسد والغرية،
وحب االنتقام ،أامية عطاء اهلل سبحانه لبين اإلنسان ومنها تأويل األحاديث ،وثبات يعقوب عليه السالم
وصربه ،وانتصار احلق يف هناية املطاف .فإذا كان للقميص من دور فعلي يف القصة فينبغي أن ال يطغى
على دور صاحبه الذي عاىن من ظلم إخوته له .أما السكني فكانت مكيدة ما كانت لتتم لوال حسن
سيدنا يوسف ووسامته ،إذ أدركت زوجة العزيز أن النسوة حني يستعملن السكني ويظهر عليهن يوسف
أيديهن .وبدون تلك
سوف ينبهرن حبسنه وطلعته ويغفلن عن استعمال السكني بشكل صحيح وجيرحن ّ
الوسامة مل يكن للسكني قيمة يف تلك القصة سوى تقشرب الفاكهة .أما الذئب فلم يكن له وجود
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حقيقي يف القصة .فجاءت الدراسة السيميائية هبذه النتائج املتواضعة؛ ألنه ليس مبقدور هذا العلم أو
املنهج أن يأيت بشيء أفضل مما جاء آنفاً ،ال سيما حينما يطبق يف حميط خارج اجملال الذي ولد فيه.
لذلك يعتقد الباحث أننا نضيع جوهر القصة ومغزاها حني نلتفت إىل تلك الوحدات
والعالمات السيميائية؛ فالسورة حافلة مبشاهد تتجلى فيها انفعاالت الغرية ،واحلزن ،والغضب ،واخلوف،
والسرور ،وحبوادث ابتالء يوسف  -عليه السالم  -ابتالء بغرية إخوته ،وابتالء بالفتنة ،وابتالء بالسجن،
وابتالء بامللك والقوة ،ويف السورة أيضاً ابتالء يعقوب -عليه السالم -بفقدان ابنه ،وفقدان بصره ،وما
عاىن من صرب طويل ،مع عدم تسرب اليأس إىل نفسه وعدم فقدان األمل .فمهما طال االبتالء ال يعين
اليأس من روح اهلل .كذلك مغزى تعلم يوسف لتأويل األحاديث وكيف حتققت رؤى صاح َ ْيب يوسف،
ورؤيا امللك ،ورؤيا يوسف عليه السالم (عشوي ،مصطفى.)2007 .
املقالة الثانية :مقالة جاب اهلل ،أسامة (" )2010مجاليات السرد القرآين يف قصة ذي القرنني:
دراسة سيميائية"؛ جاء فيها:
"من مبادئء السيميائيات حبسب الوجهة الديكارونية أن جنحت إىل حتليل القصة من أجل
إظهار شبكة العالقات الداللية اخلاصة هبا ،ألهنا هي اليت تشكل متظهر النص القصصي" (ص.)1 :
ني إَِّما أَن تـع ِّذب وإَِّما أَن تَـت ِ
وهذا يعين أن يف قوله تعاىل..." :وو َج َد ِع َند َها قَـ ْوًما قـْلنَا يَا َذا الَْقرنـَ ْ ِ
َّخ َذ فِي ِه ْم
ْ
َ ََ
ََ
ح ْسنًا" (يوسف)82 :؛ أ ّن "وحدتا (قوما – العذاب) اما نواة السرد القصصي يف هذا التمفصل ومركز
النسيج السري السيميائي ،فحضوراما يف بناء القصة وحموراما اإلدراجي يؤهلهما لتكونا من الوحدات
السيميائية املهمة فداللتهما تتصل بالصراع بني اإلميان والكفر ،أو بني اإلنسان والشيطان" (ص.)18 :
ِِ
وج م ْف ِسدو َن ِيف األَْر ِ
ك
ض فَـ َه ْل َْجن َعل لَ َ
وج َوَمأْج َ
ويف قوله تعاىل" :قَالوا يَا ذَا الَْقْرنَـ ْني إ َّن يَأْج َ
ِ
ِِ
َج َع ْل بَـْيـنَك ْم َوبَـْيـَنـه ْم
َخْر ًجا َعلَى أَن َْجت َع َل بَـْيـَنـنَا َوبَـْيـَنـه ْم َسدًّا قَ َال َما َم َّك ِّين فيه َرِّيب َخْيـر فَأَعين ِوين بِقَّوة أ ْ
َرْدًما" (الكهف)85-81 :؛ جند وحدات سيميائية تفيض بالداللة اليت تثري هذا السرد ،وهذه الوحدات
يف (مفسدون يف األرض – خرجاً سداً -م ّكنين فيه -ريب -خري –أعينوين-بقوة ردماً) جند أ ّن "أهم ما
مييز السرد يف هذا التمفصل الداليل هو حضور املكان بقوة ،بل وهيمنته على زوايا السرد ،وجند ذلك
ممثالً يف الوحدات (بني السدين – دوهنما – األرض – سداً – ردماً -بني الصدفني)" (ص.)21 :
وهذا يعين أن استخراج الوحدات السيميائية يقتضي بالضرورة تفكيك اآليات النتقاء تلك الوحدات
والتعامل معها لتشكيل شبكة العالقات.
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إ ّن هذا التحليل السيميائي مل يزد تلك القصة بالغة أو حكمة أو موعظة؛ بل راح يتقصى
مقاطع لغوية وحياول إجياد ما يربطها من معىن .يف حني أن ذي القرنني وفق ما جاء يف الدراسات
التقليدية ،مجع شخصية احلاكم العادل والعامل ،إىل جانب ورعه وتقواه ،واستخدامه القوة يف التعمري
واإلصالح ،وحرصه على العدل بني الناس يف مملكته .كان يتفقد أحوال الرعية يف املشرق واملغرب،
ويتحمل أعباء السفر لتفقد أحواهلم ،وتسيري حياهتم على أحسن وجه .أما أن ننتقي دالالت ال تنري
أحداث القصة بإشراقات جديدة مفيدة فهو ما ينبغي جتنبه يف هذا املقام.
املقالة الثالثة :مقالة محيدي ،خالد و حسني ،تومان غازي( .د.ت) "البىن األسلوبية الصوتية
يف سورة الناس :مقاربة سيميائية تداولية"؛ اليت خلصت إىل بعض النتائج ومنها اآليت:
أوالً :أدت الفاصلة وظيفتها هذه بنظم قرائن املستعاذ به ،يف بنية تشابه(:تساو بعدد
الكلمات) ،مقابل بنية االختالف يف قرائن املستعاذ منه ،وباملوازنة بني اإليقاعني َنصل على أشكال
سيميائية ذات داللة عميقة مؤثرة يف املتلقي يتجاوب معها ومع املعاين اليت تضمنتها ،إذ تولد لديه ميال
وجدانيا َنو اخلري ،ونفو ار من الشر.
ثانياً :بيّنت الفاصلة ـ من ناحية تكرارها اجلناسي ـ أن السورة الكرمية استثمرت الصوت بكثافة
عالية إذ استعملت كلمة (الناس) فاصلة مخس مرات من أصل ست فواصل ،وقد جتانست مع اللفظة
املخالفة بصورة لزوم ما ال يلزم ،يف كلمة (اخلناس) ،اليت تتألف من مقطعني( :خن+ناس)،و كأن املقطع
الثاين لفظة كاملة هي( :ناس) ،فيكون التجانس يف الفواصل تاما ،إال أنه يليب شروط الفاصلة ،وهي:
تشابه األصوات واختالف املعاين ،إذ اختلفت معاين لفظة (الناس) عن املعىن املعجمي املألوف إال يف
الفاصلة األخرية( :من اجلنة والناس) .وحصل ذلك بسبب تقنية إعجازية يف الرتكيب اإلضايف ،الذي
حصل بأقصر الطرائق.
ثالثاً :إ ّن كثرة تكرار حرف السني يف السورة الكرمية يوحي بتأليف صورة مسعية جتعلنا نعرف
موضوعها من الصوت اجملرد احملاكي لتجليات املرجع (املوسوس) الذي يقدمه السورة الكرمية بوصفه
وفعله .وهكذا يتآلف املعىن والنغم متعاضدين (ص.)121-120 :
وعلى النقيض من الدراسات اليت عرضت آنفا ،ناقش سليمان بن علي( ،د.ت) .العالقات
السيميائية يف النص القرآين :دراسة يف داللة احلسي املشاهد على اجملرد الغائب .هبدف إجياد الصالت
اجملردات ،واالستدالل باألوىل على الثانية؛
الداللية الدقيقة ،اليت ّ
عرب عنها القرآن الكرمي بني احملسوسات و ّ
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انطالقا من معيار القصد ،يف مقابل مبدأ التأويل .وأبسط ما يقال عن هذه الدراسة أهنا رصينة وراقية
مبعىن الكلمة .غري أن الباحث كان بعيدا عن العالقات السيميائية؛ حني فسر بشكل دقيق آيات القرآن
بالقرآن تارة ،واستعان بدقائق اللغة العربية ومدلوالهتا تارة أخرى ،ورجع إىل آراء املفسرين القدامى ،وفق
رؤية سياقية ومناقشة علمية رفيعة .وال ب ّد من القول هنا؛ أن هذه الدراسة الراقية يف تفسري القرآن ليست
من السيمياء يف شيء ،وإن بدى فيها شيئ من العالقات داخل بنية النص .إهنا دراسة تفسريية دقيقة
وجادة.
 ٧تقويم نتائج الدراسات التطبيقية
عند إلقاء نظرة سريعة على تلك الدراسات؛ فإننا من الناحية الفنية ،ال نشكك بصحة ما توصلت إليه
من نتائج ،لكننا نعتقد بأهنا مل تقدم شيئا جديدا سوى االبتعاد عن مراد النص ،وتشتيت الرتكيز إىل
معان فرعية يف النص .كما أهنا مل تكن مبستوى تلك التفاسري التقليدية .هذا باستثناء دراسة سليمان بن
علي.
املتمعن يف مناذج الدراسات السيميائية التطبيقية للقرآن؛ جيد أن تلك الدراساتكانت متواضعة
يف أحسن احلاالت .إذ مل نعثر حىت اآلن على دراسة سيميائية واحدة أضافت شيئا جديدا لبالغة
الكتاب أو جاءت بشيء جديد خيدم كتاب اهلل تعاىل .بل العكس من ذلك؛ فقد جاءت معظم
الدراسات السيميائية بنتائج من شأهنا تشتيت املعاين العظيمة .فلكي ختدم الدراسات السيميائية كتاب
اهلل تعاىل؛ ينبغي هلا أن تكون تطبيقاهتا مبستوى أفضل من التفاسري التقليدية ،وأن تقدم شيئا جديدا،
وهو مرحب به على الدوام.
من جانب آخر ،ميكن أن نعرب عن اخلشية من تفشي هذه الدراسات السيميائية -يف كتاب
اهلل تعاىل حص ارً -ألهنا ستحيل القصص القرآين إىل شيء آخر يف كثري من احلاالت ،بل إهنا تشتت
املعاين الرئيسية العظيمة.
 1.٧عيوب ومآخذ المنهج السيميائي

تبحث السيميائية عن املعىن من خالل بنية االختالف ولغة الشكل والبىن الدالة .وهي لذلك ال هتتم
بالنص وال مبن قاله ،وإمنا حتاول اإلجابة عن تساؤل وحيد هو كيف قال النص ما قاله؟ (محداوي ،مجيل
 )1887ومن أجل ذلك يفكك النص ويعاد تركيبه من جديد لتحدد ثوابته البنيوية .لذلك مل تَ ْسلَم
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السيميائيات من عيوب ومآخ َذ ،شأهنا يف ذلك شأن البنيوية بل وسائر املناهج النقدية األخرى .ومن
أبرز املآخذ واالنتقادات املوجهة إىل التحليل السيميائي:
أ .إهنا ليست علم ،مع إن السيميائيني يعتربوهنا علما .يف حني اعتربها آخرون ومنهم بارث
"علم غري كاف" (بارث ،روالن .)82 :1821 .أما تودوروف و ديكروت فيؤكدان أهنا ماتزال يف طور
تأسيس أصوهلا املعرفية ،وأنه برغم كل ما أجنز ال ميكن احلديث عن بناء علمي متكامل .فالسيمياء تظل
جمموعة من االقرتاحات أكثر منها كيانا معرفيا قائما على أساس متني (تودوروف و ديكروت:1872 ،
 .)111ويرى داسكال أهنا ما تزال يف مرحلتها الطفولية مل تتحول بعد إىل علم قائم على جتانس منهجي
ومعريف.
ب .ومن املآخذ املسجلة على السيميائيات أهنا غري مستقلة بذاهتا ،بل اعتمد وجودها على
علوم ومناهج أخرى؛ خاصة اللسانيات والبنيوية اليت هيمنت على إج ارءاهتا .لذلك اعترب التحليل
السيميائي خليطا من علوم اللغة والنحو والبالغة .وقد أكد سوسري أ ّن بِناء السيميولوجيا جرى على
أساسيات علم النفس االجتماعي.
أما االنتقادات حول اجلانب التطبيقي للدراسات السيميائية فهي:
أ .إ ّن أغلب النتائج اليت يتم التوصل إليها؛ تظهر بشكل أوراق مرفقة هبا أشكال وجداول
ورسومات هندسية واألسهم التواصلية؛ لكن الفائدة قليلة جدا تتمثل يف لعبة التفكيك والرتكيب دون
احلصول على معارف جديدة ماعدا القليل من الدراسات واألحباث اجلادة (فاخوري ،عادل :1882
.)182
جل الدراسات السيميائية تنهج هنجا شكالنيا
ب .إهنا مغرقة يف التجريد واملنطق .كما إن ّ
وغريها .وعليه فهي تقرتب جدا من املقاربة البنيوية.
مستبعدا احملددات االجتماعية والثقافية َ
ج .طبق املنهج السيميائي بكثرة يف دراسة العالمات البسيطة ،يف حني أن العالمات املعقدة
اليت تتضمن ق ْد اركبريا من اجلمال مثل الشعر واللوحات واألفالم مل تنل حظها من املقاربة السيميائية.
د .واستادا إىل أمعضشو ،فريد (َّ ،)2010
فإن املنهج السيميائي ي ْس َقط يفكثري من املمارسات
النقدية؛ بشكل آيل على مجيع النصوص ،دون مراعاة خصوصية كل نص وطبيعته واجلنس األديب الذي
ينتمي إليه.
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وال خيفى على أحد أن مثل هذه املمارسات؛ اليت تعىن بتطبيق منهج نقدي ،ينبغي أن ال
تطال كالم اهلل تعاىل ،نظ ار خلصوصيته وقدسيته وكماله .فتطبيق منهج السيمياء جاء بنتائج متواضعة
أسهمت يف طمس املعاين العظيمة لكتاب اهلل تعاىل .هذا ناهيك أنه ال جيوز إخضاع كتاب اهلل إىل
النقد؛ ألن الناقد ليس بأعلم من املؤلف.
 ٨خاتمة

بعد انتشار املنهج السيميائي يف العامل العريب ،ظهرت دراسات كثرية وحبوث أكادميية تعىن بتطبيق هذا
نص على ذكر مصطلح
العلم أو هذه املنهجية على سور القرآن الكرمي .صحيح أ ّن القرآن الكرمي قد ّ
السيماء جبالء ،وأشارت آيات عدة إىل استخدام اإلشارة والتواصل هبا بني البشر بدل الكالم ،كما يف؛
سورة مرمي ،ويف سورة هود ،وسورة ص .لذلك هدف البحث إىل تشخيص ومعرفة مدى جناعة تطبيق
منهج السيمياء على سور القرآن الكرمي ،والوقوف على النتائج واملخرجات اليت ميكن أن تتمخض عن
تطبيقات كهذه .اعتمد يف هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي وجرى استعراض ثالثة مناذج تطبيقية.
وميكن تبيان أهم النتائج فيما يأيت:
أ .إن معظم التطبيقات السيميائية على القرآن الكرمي قد وظفت القرآن خلدمة املنهج
السيميائي ،والصحيح أن يوظف هذا املنهج خلدمة القرآن ،للوصول إىل نتائج عجز عن بلوغها املفسرون
القدماء.
ب .ميكن القول أن النتائج املتواضعة ملعظم لتطبيقات السيميائية على القرآن الكرمي ،ناجم
عن طبيعة هذا املنهج ،إذ ليس مبقدوره االتيان بشيء أفضل مما جاء .ويعتقد الباحثون أننا نضيع جوهر
القصة القرآنية ومغزاها ،حينما نلتفت إىل تلك الوحدات والعالمات السيميائية.
ج .إ ّن معظم تلك التطبيقات مل تقدم شيئا جديداً ،سوى االبتعاد عن مراد النص وتشتيت
الرتكيز عنه إىل معان فرعية يف النص .كما أهنا مل تكن مبستوى لتفاسري التقليدية .واملطلوب دائما هو
بيان مراد اهلل تعاىل ومنهجه يف النص القرآين ،وهو ما أخفقت فيه بامتياز معظم الدراسات السيميائية
التطبيقية حلد اآلن.
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