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    صـالملخ
ى هذه الدراسة إلى الكشف عن الشفرات المحددة التي تشـكل المحـور   تسع

نوع مـن العالمـات    على -قبل كل شيء -كزةراألساس في بناء النص التراثي ، م

التي تعد المفاتيح األساسية لنص كليلة ودمنة، وهذا العنوان لكتاب ابن المقفع يثيـر  

لباحث على عنوان كليلة امن فاعلية العالمة السيميائية ، ومن هنا فقد ركز  فينا نوعاً

الكشف عـن داللتـه ،    الًؤمّمه يغري المتلقي في الغوص عميقا في بنيته ألنَّ ؛ودمنة

لبحث الكن خبرهما محذوف ، وعالج  ه،دأ وآخر معطوف عليالعنوان يتكون من مبتًف

) كليلة ودمنـة (فاالسمان  .سميةإلالذي طغت عليه صفة ا) كليلة ودمنة(عنوان كتاب 

قاما بدور مهم في سم حركة  ،يعطي البطولة المطلقة لفاعلين مهمين من فواعل الذات

  .أجيل خبرهما إلى إشعار آخراألحداث ، بل أنهما مبتدآن أرادا ت

  

ومن هنا فقد حاول الباحث أن يولي أهمية بالغة للعنوان من خالل البطلـين    

الكتاب هو نوع من الخطاب المكثف مـن خـالل حـوار     نفي الذكر، فالحظ أنآلا

وبين البحث براعة الكاتب . اللذين اليدالن على ذكورة مطلقة) كليلة ودمنة(األخوين 

 . سمين األنثويين بشخصيتين حركيتين ذكوريتينإلابن المقفع في كيفية الصاق هذين ا

ماتية فيهما ، ثم كشف ثر الفاعلية العالأكما وقف البحث عند حركة هذين البطلين، و

 .البحث عن مالبسات العنوان الذي بين أيدينا
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Abstract 
 
 The of this study is discover the confined codes which 
form the main core in the construction of heritage text. 
Concentrating-first of all- on the kind of signs which are 
considered as the main keys to kalilah wa- dimnah text. This 
kind of titles of ibn Al- Muqaffa,s book stimulates a sort of 
activity of semiotic sign . Hence, the research concentrates 
on the title of kalilah wa-dimnah, because it incites the 
reader to indulge deeply in its construction, hopping to 
discover it,s meaning. The research tries to give a great 
significance to the title through the two heroes. The 
researcher notices that the book is a sort of condensed 
discourse through the dialogue of kalilah and dimnah who 
did not indicate absolute masculanity.The research states 
that ibn Al- Muqaffa,skill in attaching these two female 
mames to round male characters . Then , the researcher 
examined the action of these heroes, and the impact of the 
activity of the activity of signs . 
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 ٢٠١٢) ١٣(العدد /  السابعةالسنة                            رةـالبصدراسـاتة ــمجل

  :ـةـتوطئـ
تشكل الشفرة العصب األساس في التفكير السيميائي ويمكن تعريفها بأنها   

  . )١(عالقة تبادل داللي بين عنصرين يمكن أن يحل أحدهما محل اآلخر((
ومن خالل الشفرة ، يمكننا أن نسبر أغوار العالم الغامضة التي تعيش حولنا،   

وهذا هوس إنساني تكون دوافعه الخوف، وهو فطري إزاء األشياء التي تعيش حالة 
االكتشاف التي تملي عليه حالة من التأويل بفعل النظام الفني المستمد من روعة 

إلى ((ظيم اللغة والتقنيات األخرى الجمال الموضوعي، لتتحول بعد ذلك بفعل تن
  .)٢())أعمال فنية متماسكة ذات أبنية داللية ووظائف جمالية تمثيلية جديدة

والشفرة سلوك أجتماعي يحوّل الخطابات إلى رموز، لذلك البد أن تكون   
محددة تحديداً صارماً ، إذ يمكن التعرف على كل عنصر من عناصرها ((الشفرة 

  . )٣())قواميس أو معاجمبالعودة إلى 
إن تلك الشفرات إنما تتحدد بنوع من العالمات التي تعد مفاتيح للنصوص   

التي نود اكتشافها ومن خالل العالمة التي تمتلك القدرة على استحضار شيء آخر 
يحلُّ محلَّها ، يوعز بحافز لرؤية أخرى، يجعل من تتبع أثر العالمة ممكناً وصوالً 

  .خيرةإلى العالمة األ
والنص هو مجموعة من العالمات التي تضيء للقارئ ظلمته ، والكتَّاب إنَّما   

 يتعاملون مع هذا النوع من العالمات كتوطيد العالقة بين المتلقي والنص، ألن
شفر عبر عالمات يتم االهتداء القوانين االجتماعية تفرض نوعاً من التخاطب الم

، لفهي  قابلة للتجدد والتغير والتحو((ية متفردة ألن الشفرة تمتلك خاصية إبداعبها،
  . )٤())حتى وإن ظلت داخل سياقها

والرسائل الموجهة أو الخطابات في سيرورتها كنص تتعامد مع السياق   
 من األعمال الخطيرة ، ألن وتتماهى معه ليساعدها على تحويل توجهها ، وهذا يعد

 ،)٥())الشفرة هي اللغة الخاصة بالسياق((م فـأسبق وجوداً من الرسالة وأضخالسياق 
، وخير الة أو الخطاب فيه بهيمنة السياقوهي تحاول لملمة حطام النص وذوبان الرس

فهي إذن تقوم باكتشاف النص  ،شفرات لتفادي موت النصسبيل هو االستعانة بال
  .وحمايته ، والنص الذي يفتقر للشفرة هو نص ميت

مكثفاً مختزالً يتبنى نوعاً من المتاهات لكون المتلقي  ونحن نعد الشفرة خطاباً  
إلى االكتشاف وفك الغموض  ال يحس بالمتعة إال اذا كان النص الذي بين يديه يدعوه

   ، وتلك حيرة ال بد من اإلحساس بها من لدن المتلقي الذي ال يرضيه إال واللغز
تلك الشفرات يعّرفها  .)٦())أن يجهد نفسه ليحس نشوة الظفر وفرحة الوصول((
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إننا نبتغي من وراء العالمة قصدية .) ٧())المعنىالقوى التي تصنع ((بوصفها  )بارت(
اللغّة والتواصل معها والعالمات التي تتعامل معها تحمل أكثر من داللة، وقد يضيع 

  .علينا تقصي واحدة منها قد تكون األقرب
، نصوص ملغزة وملتبسةي بين أيدينا إن النص أو مجموعة النصوص الت

عن حقائق سماتها وعنوان تكون الشفرة منطلقها لتفحص تلك الدالالت والكشف 
وز تلك الشفرات لتقادم العهد لكن القارئ ربما يضيّع القدرة على فك رم. مركزيتها

بل قد يعد جهل القارئ في آليات تحرك الشفرات السبب وراء ضياعها . بها
  .النص وانطفائها وراء سكون

ونحن حين نسعى إلى فك رموز الشفرات فإننا نبني نصاً موازيا للنص   
  .)٨(الحقيقي فنبدع نصاً موازياً للنص الملغز الذي نحاول التغلب على صعوبة فهمه

وعالماتنا تستقيها من . وتعد العالمة المدخل لمعرفة األشياء والدليل عليها  
ومن . معاني واألفكاررموزاً مشحونة بال األفعال واألسماء، تلك التي نستخلص منها

ها ألنَّ اإلشارة ؛ ونحن إذ نبرز دور. من اإلشارات المتعددة للنص خالل الكثير
، وما يمكن لنا إستجالؤه من خالل البرهان يعيننا على الكشف عن صانعة للمعاني

  .دالالت واضحة ألعماق النص وشفراته 
في عمق إبداع الكاتب الذي يتماهى واإلشارات التي تكون طيعة لنا تتوغل   

في نصه مبرزاً روحه ونفسه في خضمّ الفعل الداللي وصوالً لمرحلة من مراحل 
اإلبداع في الماضي إذ نعد زمن الكاتب وفي الحاضر ما يمليه اجتهاد المتلقي وهو 

ونحن ال يمكننا أن نكشف . يحاول اكتشاف شفرات النص بنوع من القدرة الخارقة 
مة ما إال من خالل معرفة قدرة فاعليتها وأثرها في النص، وذلك مؤكد فهو عن عال

يحيلنا إلى إخضاع مجاميع من العالمات األخرى ليتسنى الربط بين مفاصل تلك 
وكذلك سنعمل على الكشف عن مكامن . العالمات ومعرفة مستوياتها اللغوية واألدبية

ء وما تؤديه من ها ومعرفة األسماالعالمات وآثارها من خالل طرح األفعال وآثار
. ، لعلنا نصل إلى حقيقة األثر على صفحة العمل األدبي دور في ذلك الكشف

، ومنها ها رؤية مبكرة لوالدة الحدثوالحكايات تنبع قصديتها من عنواناتها؛ ألنَّ
وسنعمد في هذا . يستقرأ الدليل على ما هو حي ينبض في ثنايا الشخوص واألحداث

أولها سيمياء العنوان، وثانيهما . سة فاعلية العالمات في مواطن عدةدرا الفصل إلى
، في عالمةالعالمة الشخوصية، وثالثهما المدينة بوصفها عالمة، ثم التناص بوصفه 

حين نتناول التلفيقة األدبية بوصفها عالمات سيميائية في آخر البحث وحسب 
  .التسلسل
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  سيمياء العنوان - ١
ومثلما نسمي . الركيزة األساسية لمعرفة النص والداللة عليهيعد العنوان 

فالعنوان للكتاب كاإلسم للشيء ، به ((األشخاص فإن العنوان يعني اإلسم للكتاب
  . )٩( ))يعرف وبفضله يتداول أو يشار به إليه ويدل عليه

ادة ملزمة للبداية والعنوان بما يحمله من قصدية فاعلة لكشف الباطن بفعل إر  
صلة قائمـة بين مقاصد المرسـل ((لذا فإن العنوان يكون . خراج المعنىوإ

إن عالقة العمـل بالعنوان عالقة فاعلية تتكئ  . )١٠())وتجلياتها الداللية في العمــل
المرسـل ((ة إنما نكتشــفها من الترابط بينعلى منطق الضبط ، تلك العالقـ

  . )١١( ))فاعل ذاك، فهو فاعل هذا و)العنوان+العمل(بمراسلته 
، يحمل مقاصد شتى؛ ألن االتجاه فكرياً ونحن نعد العنوان خطاباً سيمائياً  

، فالعنوان خطاب يعرف مستحضرة يعتمد على قصدية المرسلالمرسوم للفاعلية ال
  .من خالل العمل الذي يتوجه به إلى المتلقي 

وقد تضيع على المتلقي آليات . ذلك ممكن من خالل سياق الفعل اإلبداعي  
التعامل مع  العمل إذا ما توهم فضاءات أخرى من العالمات ال يمكن أن تكون 

. بل إن هناك ترابطاً وتزامناً جدليين بين العنوان والنص في عالقة المحايثة . فاعلة
نة عنوان لحكايات ابن المقفع الذي يفعّل ، فكليلة ودموالعنوان مفتاح الشفرة والخطاب

هذا العنوان في الصفحة الثانية والثمانين حينما يعلن الكاتب عن البدء بالحديث عن 
  ).كليلة ودمنة(بطليه 

 :داخل السياق، والثانية: ويمكننا النظر إلى هذا العنوان من زاويتين األولى   
مع العمل على ((؛ ألنَّه يشكل وحدة من خارجه، ونحن نعوّل على المستوى السياقي 

 .)١٢())المستوى السيميائي ويملك وظيفة مرادفة للتأويل عامة
والعنوان من النظم السيميائية لما ينطوي عليه من دالالت ورموز تلجىء   

الباحث إلى تتبعها وفك شفراتها، ونحن ندرك ما ينطوي عليه عنوان كتاب ابن 
الكاتب وصوالً لغايات مختلفة، والكشف عما يلزمه المقفع من شفرة يتوارى خلفها 

العنوان مدعاة لفك أسرار النص، وهذا ما دفعنا إليه ابن المقفع ، إذ إننا ومن خالل 
، تلك السـمة التي تتجلَّى فيها لكاتبالعنوان ندرك السمة الغالبة على توجيه ا

  .ونحن إذا أدركنا إظهار شـيء ما نستدل عليه بغيره ،العالمة
والعنوان صورة أيقونية تتشكل من خالل األجسام الداخلة في هندسة النص   

والحيّر الالزم لحركته في زمانه ومكانه ، ونحن قد نرى في العنوان إنحرافاً سيميائياً 
  .عن المعنى العام إلى الخاص وهو اإليهام بإيراد معنى لتفادي فهم آخر
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وهو يكشف عن دالالت . معان كثيرةإن العنوان الذي بين أيدينا ينطوي على   
وافر في رسم هكذا ماذا يعني ؟ وهل تت.. سنأتي على ذكرها فعنوان كليلة ودمنة

؟ ولو أردنا أن نطبق داالت الكشف أو إنه جاء عفو الخاطر. عنوان قصدية ما
ثير مما يؤيد وجهة واالستدالل والقصد واألثر والتعيين والظهور لعثرنا على الك

إن للعنوان سيمائية خاصة تنبع من قصدية لكشف دالالت األثر . ئلةالنظر القا
والرغبة وصوالً لنتيجة معينة، فلنجسد تلك المقولة ونخضع كلمتي كليلة ودمنة تحت 

كليلة وتعني الكلل : األولى. المجهر فماذا نرى ؟ نرى أوالً الرسم الظاهري للكلمتين
من هذا نستدل ظاهرياً أن هناك . الحيوان البعر وبقايا. والملل، أما دمنة فهو األثر

وماذا تعني الدمنة غير . وهناك قلقاً في فكر الكاتب وتوجهاته. كلالً في تعقب شيء
  .مغادرة المكان والهجرة والغياب والفراق 

وقد نصل إلى . إن العنوان يذخر لنا أسراراً وتأويالت وتكهنات ال حدود لها  
إتخذناه مساراً لبحث طويل ينطوي على أسرار في نتيجة مفادها أن العنوان الذي 

فال شك أن السبب الرئيس في اختيارنا لهذا . التأريخ والفلسفة والسياسة والفن والحياة
العنوان هو الكشف عن أسرار وشفرات مهمة على صعيد النص والفكر والثقافة 

  .وسنعلن عنها الحقاً
زية للنص األدبي تتمفصل من إن العنوان يمثل البداية، ويعد داللة مرك  

خاللها دالالت كاملة في الطول والعرض، ويعد عنصراً تم رسمه متناهية، تتعالق 
لعبة المكاشفة ضد المنطق  ((يق مع المتن الذي سنحاور من خاللعالماته بشكل وث

النسقي والمنطق النسقي يتكئ على نوع من الخطاب الذي يقول ما ال يفعل به، وبه 
 . )١٣())داللة غير منطقية وال واقعيةتكون ال
بيان في التراتب ((ألنَّه ت إفرازاً خاصاً للعصر العباسي؛ إن كليلية ودمنة كان  

والطبقية الثقافية والسلوكية وهذه هي الجذور التي شكلت المتن الثقافي مع فاتحة 
تمثل لنا  كذلك .)١٤( ))العصر العباسي، وترسخت معها القيم الثقافية المشكلة للمتن

 العالمة ((كليلة ودمنة عالمة كونها تقوم بتصوير شيء آخر يسمي موضوعة، ألن
مفهوم أساسي في السيميوطيقا، ذلك أنها تمثل شيئاً آخر تستدعيه في الوعي أو 

، أي أن العالمة شيء يحلُّ محلَّ شيء آخر ، ويكون لبديل لهالذاكرة وتلعب الدور ا
ل أو المتلقي لهذه العالمة مما يجعله يفك العالقة المشفرة واضحاً أو معروفاً للمتقب

  .)١٥())بينهما
فالعالمة . إن العالمة ليست الدال والمدلول، لكنها العالقة الكائنة بينهما   

  .تنوب عن شيء ما نحن نبحث وراء الكشف عن شفرته ورموزه 
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) : ودمنة كليلة(إن أول ما يصادفنا في كتاب ابن المقفع هو عنوانه المثير  
فلمبتدأ في شكله . لكونه يشكل مبتدأ وآخر معطوف عليه لكن خبرهما محذوف 

الظاهر متحقق وال ينقصنا سوى البحث عن خبر هذا العنوان، والذي نراه متحققاً في 
) شتربة(الصفحة الثانية والثمانين من الكتاب عندما عرض المؤلف صورة الثور 

: فيمن معه من السبع ابنا آوى يقال ألحدهما وكان((  معرجاً لوصف مملكة األسد
  . )١٦( ))كليلة ولآلخر دمنة

هذا أثر لفاعلية العالمة السـيميائية نجده مجسداً في فض عتامة العنـوان؛   
 عدي شبكة داللية يفتتح بها النص ويؤسس لنقطة اإلنطالق الطبيعية فيه(( ألنَّه(( 

  وهذا العنوان البد أن يصدر عن قصدية كاملة لوعي المؤلف يهدف أيضاً   )١٧(
إلى تبئير انتباه المتلقي على اعتبار أنَّه تسمية مصاحبة للعمل األدبي مؤشرة ((    
  . )١٨( ))عليه

فعنوان كليلة ودمنة يغري المتلقي في الغوص عميقاً في بنيته مؤمالً الكشف   
أمر يفكر في المعنى الحقيقي لكليلة ودمنة، حتى ظننا  عن داللته، وهو في حيرة من

أن االسمين مؤنثان ، لكن توقعنا كان خاطئاً حين أعلن المؤلف أن كليلة ودمنة 
ذكران يمتلكان من الدهاء والذكاء والحكمة ما يؤهلهما لخوض معركة داخل الحكاية 

نه يتسلم أول رمز لشفرة الغرائبية، وهنا يحس المتلقي بالراحة إزاء ذلك اإلعالن ؛ أل
أن اللغة تكشف وتخفي في اآلن ((خاصة بالعنوان لكون اللغة تقوم بعملية الكشف 

نفسه، وإن اإلنسان يصرح ويتكتم في اآلن تفسه ويثبت لينفي ويصدق ليكذب 
متالعباً باأللفاظ ومستعمالً شتى الحيل األسلوبية وشتى األشكال الخطابية جاعالً من 

 . )١٩())ه لغزاً تمريناً تأويلياً  أو ألُهية للتسليةقوله أو من نص
نريد أن نكتشف الكلمات ونعرف كيف تتوازن الحروف أو تختل إذا جربنا   

أبعادها السيميائية، وأن نكون بمستوى القدرة للكشف عن نتائج تأويالتنا لتلك األبعاد 
قة بين الدال ومن خالل الكشف ندرك العال. الخطابية والعالماتية في آن واحد

عالقة ارتدادية ذات طبيعة كلية (( والمدلول على المستوى البعيد كما يراها غريماس 
  . )٢٠( ))يتم منها تولد المعنى من خالل العالقة ذاتها وليس من خارجها

كليلة (وعنواننا المثير للجدل عنوان طغت عليه صفة اإلسمية، فاإلسمان   
ما بدور مهم في لفاعلين مهمين من فواعل الذات، قايعطي البطولة المطلقة ) ودمنة

  .، بل إنهما مبتدآن أرادا تأجيل خبرهما إلى إشعار آخررسم حركة األحداث
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إن الكاتب كان يولي أهمية بالغة لعنوانه من خالل البطلين اآلنفي الذكر؛ ألنه   
ذي ال يدل ال) كليلة ودمة(سيعد نوعاً من الخطاب المكثف من خالل حوار األخوين 

فكيف لصق اإلسم األنثوي في . على ذكورية مطلقة ، فكليلة أسم أنثوي وكذلك دمنة
فكيف حدث هذا؟ ومن عنوان كليلة ودمنة ننتقل إلى . شخصيتين حركيتين ذكوريتين

بطليهما كليلة ودمنة لنتعرف على حركة هذين البطلين وأثر الفاعلية العالماتية فيهما، 
لعنوان الذي بين أيدينا، ندرك محاولة الكاتب في رسم حركة والكشف عن مالبسات ا

فقال وحري  .)٢١( ))من هذا ؟ : قال األسد لقرابينه((فاعلة والدور الذي يؤديه 
وإال . لكنه أجاب عن السؤال الذي طرحه. باألسد أن يسمع اإلجابة من لدن القرابين

هذا واضح ألن األسد هو و. ؟ قالوا وليس قال) من هذا(لكانت اإلجابة على جملة 
قال  .)٢٢( ))هذا دمنة بن سليط((: الذي أجاب عن سؤاله الذي طرحه فقال أي األسد 

وهذا إنما يعني أين كنت في  .)٢٣())قد كنت أعرف أباه ثم سأله أين تكون((األسد 
األعواّم الماضية ، وهو الكشف عن شفرة ماضية ، يكون فيها سليط والد دمنة هو 

وسليط هو المقفع والده، واألسد هو أبو  فدمنة هو ابن المقفع. والد عبد اهللا بن المقفع 
، فبعد موت والد عبد اهللا األبن خوفاً من المنصور إلى أن ظهر جعفر المنصور

  :باس دمنة بن سليط وهذا واضح في الترسيمة اآلتية بل
  
  

  األسد يعرف سليط                   قفَّعت يده            على يد المنصور           المقفـــع
                                                           

  
  األسد يعرف دمنة ابن سليط المنصور                    قتل أبوه     ابن المقفع    

  يريد الوصول       ثأر ألبيه                      يريد ال                       
  

  إلى األسد والثأر ألبيه                                                            
  

يوظف الكاتب سيمياء عنوانه بطريقة تتابعية، إذ يجعل حلقات العنوان 
قلنا إن كليلة ودمنة إسمان لبطلين حركيين قاما . مترابطة، ويتبع أثر بعضها بعضاً 

بفاعلية ذاتية على طول حكاية األسد والثور، فماذا نجد من فاعلية عالماتية لهذين 
  اإلسمين؟
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قلنا إن كليلة من الكلل وهو ناجم قطعاً من الحركة المضادة ) : كليلية ودمنة(  
مل المضاد، وهو يعمل على نوعين من العمل الحركي، أحدهما الع التي قام بها كليلة

، ففي األول كان كليلة معارضاً معوقاً قام بدوره كما يجب واآلخر العمل المحايد
ناصحاً خائفاً حتى وصل به المطاف إلى الكلل والملل في ثني أخيه عن ممارسة 

  .تجربته الحركية التغيرية 
الً أن بطله يتحمل دالالت الجهد ؛ ألنه سيخوض إن ابن المقفع يعلن لنا أو  

  .تجربة قاسية ، وكان واجباً علينا أن نعرف المعنى من خالل السياق
أما دمنة فتتمركز فاعليته وأثرها في سياق المعنى الذي ساقه المؤلف كون   

فإننا . الدمنة تعني األثر والرحيل والموت، وكل ما يتصل بآثار الدمن من معان
كون فاعلية البطل دمنة تتمظهر في . من السياق األثر العالماتي لهذا االسم نستدل

حركته التغيرية في رحلة خطرة داخل واجهة الصراع السياسي، تتداخل مع الخوف 
والرجاء بآليات الذكاء والحيلة والغدر وصوالً لألهداف مهما كانت النتائج والسياق، 

  .الموت وفعالً كان الموت مصير البطل يعلمنا أن أثر العالمة في دمنة يعني 
إن العنوان وبما يحمل من قصدية واضحة يدفعنا إلى عدم تأويله إال بالمقدار   

  .الذي نتحسسه من األثر العالماتي الواضح فيه
والكاتب كونه جعل من العنوان إسماً لفاعليه الذاتيين فذلك يعني أنَّه إزاء   

ة السياسية مدركاً أن التعتيم على عمل خطاب سياسي يوجهه إلى أطراف الحرك
يعرف عنهما  إبنا آوى ، وما: هذين الفاعلين سيكون تحت جناح إسمين لبهيمتين هما

، وذلك ترميز يشعرنا أن الخطاب على قدر وافر من الحنكة من دهاء وحيلة وذكاء
  .موجه إلى قدرة خارقة من البطش والدهاء أيضاً  ألنَّه ؛والذكاء

ر إنفصاالً في حركة التتابع الناجم من البحث عن الخبر المفقود ونحن نستشع  
في عنوان كليلة ودمنة، والذي سنعثر عليه في طيات األفعال الدالة على الحدث 
والمواجهة لنظام الفواعل مشكلة بنية تصاعدية للحدث، تتمفصل في قرائن ذاتية الدفع 

  .لمجمل قيم الرغبة والقدرة التي يتحلى بها البطل 
نستنتج أن العنوان الذي بين أيدينا كان على قدر أوفر من القصدية السيميائية   

بما يحمل من عالمات فاعلة وآثار موجهة استطعنا من خاللها تكثيف نظام الشفرة 
والخطاب معولين على مبدأ الكشف عن الرموز الموجهة التي تتفاعل مع محور 

رؤياه على وفق التخييل اإلبداعي العمل الحكائي، كون الكاتب استطاع توظيف 
مجسداً بحركة حيوانية تحمل هموماً ومشاكل واعتقادات إنسانية وهو ما موجود 

  .بالفعل في األدب الهندي
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ذلك التزاوج بين الحركتين ولد لدينا بعداً إفتراضياً تأويلياً ال يمكن خوض   
  .متعة القراءة إال به 

  
    :العالمة الشخوصية  - ٢

 عدعنوان كليلية ودمنة من العنوانات الشخوصية اإلسمية المحورية التي ي
ه يتكىء عليها العمل الحكائي لزمن طويل ، وهو على الرغم من شخوصيته إال إنَّ

وقد أوقفنا ابن المقفع منذ :  وقيل إن الكتاب يعرف من عنوانه. يحمل دالالت جمالية
 ؛ ولم نكن نعلم أنهما ذكرانيانونحن نحسب أن كليلة ودمنة أنثالنظرة األولى 

، وهذا العنوان تم رسمه بدقة متناهية تتعالق عالماته بشكل وثيق مع المتن أخوان
  .الذي سنحاور

نقول إن العنوان له عالقة وثيقة بالنص ، ومن خالل التحليل السيميائي فإن   
االرتباط  ال يسعه أن يفعل هذا المظهر الهام للرمز وهو الناجم عن(( النص األدبي 

   . )٢٤())السببي بين الدال والمدلول
المعنى  وهناك ارتباط واضح في عنواننا المثير بين الدال والمعنى ، ذلك  

إن العنوان عبارة عن رسالة ، وهذه الرسالة يتبادلها ((الذي نعده رسالة خاصة 
الرسالة ، وهذه همان في التواصل العرفي والجمالي، بحيث يساليهالمرسل والمرسل إ
  .)٢٥())، ويؤولها بلغته الواصفة الما وراء لغويةفككها المستقبلمسننة بشفرة لغوية ي

قلنا إن العنوان خطاب ورسالة من خالل العمل تقوم بعملية الكشف عن   
إمكانية التحليل السيميائي للخطاب في عملية التبادل بين الباث والمتلقي اللذين يعمالن 

  .ركية لألفعال واألسماء على حد سواء على إثبات النتائج الح
ر ، وصاحب ومن العنوان الرئيسي إلى العنوان الفرعي يوقفنا عنوان آخ  

ت إلى قمتها في ، رأينا أن القصدية من ورائه وصلالعنوان اسم شخوصي آخر
  :، فماذا نجد في العنوان اآلتيالمقارنة الفاعلة

ا األسم ؟ وكيف وظف ابن ماذا يعني برزويه؟ ولماذا هذ: بعثه برزويه   
برزويه البطل الفاعل الذات الذي اختاره ابن المقفع ليكون  : المقفع أسماءه وعناوينه 

فاعالً ذاتاً مهماً في الفعل السيميائي ونحن نوليه أهميتنا ألنه يعمل على سيرورة 
ثم فإذا قلنا برزويه نقول كليلة ودمنة . وكينونة الكتاب الذي نحن بصدد العمل فيه

نحن اآلن أمام ترشيحين . معي لنتعرف على الحلقة المفقودة ماذا نقول؟ تعال.. نقول
، فبطلنا برزويه مأخوذة القة ظاهرة في إسمي هذين البطليناألول افتراضي، نجد الع

  :حروفه من حروف إسم البطل الحقيقي، وإسم أبيه، فتعال معي لترى ذلك 
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  روزبه   إسم ابن المقفع                     
  دازويه  إسم أبيـــه                       

  فماذا فعل ابن المقفع ليصنع لنا إسم البطل الذات برزويه؟
ثم أخذ ) روزبه(إنه قام بأخذ حروف الباء والراء والزاي والواو من إسمه   

  فصار اإلسم برزويه فتحقق من ذلك؟) دازويه(حرفي الياء والهاء من اسم أبيه 
وإن قمنا بالمقارنة السيميائية لعمل مثير للجدل ، لكننا نقوم بذلك من ونحن   

  .باب االفتراض ليس إال
ثم نتعرف اآلن على فاعلية العالمة المنطوية تحت هذا األسم الشخوصي   

  .فماذا عسانا أن نكشف من دالالت وعالمات متبطنة في النص السيميائي ؟
ب جميل الوجه كامل الفضل واألدب فإذا هو شا((فما هي صفات هذا األسم   

كان ماهراً في الفارسية و. ذو حسب وصناعة شريفة، يعرف بها، وهي الطب
.  )٢٦())وهو برزويه بن أزهر الفيلسوف من فضالء أطباء فارسوالهندية،
  :ويمكن لنا أن نبرز جملة من العالمات لهذا اإلسم الشخوصي أولها   

  
  :العالمة األولى

 ،ذي الوجه الجميل وهذه صفة متحققة في حسن ابن المقفعتكمن في الشاب 
، فقد شهد له الكثير في عمله األدب والثقافة والمعرفة واللغة أما كمال فضله في

أما حسبه الذي يفتخر به؛ ألنَّه فارسي وهذا واضح من . ونبوغه في العربية وغيرها
األخرى أمثال  خالل تمجيده لملوك فارس وتفوقهم في العلوم والطب واللغات

، ا بفخره بأمم أخرى تفوقت بعلومهاوهذه داللة خاصة توحي لن  ،الفارسية والهندية
  . وصارت مناراً لألمم

، الفارسية والهندية؟ ولماذا االدعاء بأن كتاب فلماذا التمجيد باألمم باألخرى  
إال من كليلة ودمنة صناعته هندية واالستحواذ عليه والرغبة في امتالكه فارسية؟ 

، هو بل هناك فخر آخر.. كمال الثقافة خالل القول إن الفرس أمة تحب المعرفة وإ
ابن : اهتمام بالد فارس في الطب قديماً وذلك واضح من خالل أطبائها العظماء مثل

  .سينا وغيرهم 
سيقت في . إنها دالالت موجبة برزت من طيات إسم برزوبه وبعثته   

للعرب بأن الفرس أمة لها سابقة في الحضارة والمعرفة أيديلوجيا الخطاب الموجه 
 .والفلسفة
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  :العالمة الثانية
التي انطوت من خاللها شخصية برزويه ، فقد استطاع ابن المقفع أن يوصل 
حقيقة مهمة عن تواضع الملوك الذين ذكرهم وخاصة ملوك بالد فارس من خالل 

لكاتب الخاصة لمقابل فإن دالالت اكرمهم وبذلهم الكثير في سبيل رقي أوطانهم، وبا
   .، هم ملوك قساة ظلمة غادرين مثلها باألسد والذئب وغيرها من الهواململوك العرب

  فالخليفة العربي هو أسد، والملك الفارسي هو عادل متواضع، وكما نرى   
   . )٢٧())وقد أمرنا أن يطلق لك من أموالنا ما تختار وتحتاج إليه((

حركة برزويه تتجسد لكونه عنوناً سيميائياً يحمل لنا من الدالالت إن فاعلية   
  :المؤثرة ، وكما هو مبين في الترسيمة اآلتية 

  
  فاعل ذات ، يحب وطنه            برزويه                           

  ذو صفات شبيهة بصفات الكاتب                                               
  فخور بأمته ، طبيب وفيلسـوفٌ                                                

  يتعامل مع الملك بكامل الحرية بينما يتعامل الحاكم العربي مع      عالقة الملك  
  .رعيته                         

  بالرعية               بالقهر
  

حياة ملوك بالده والذين غمروا  إن الكاتب يرسم لنا رسالة جميلة من واقع  
الذين عملوا على اإلستزادة من العلم  -كما يصور له خياله -شعوبهم بالحب والحرية

، هنا ال بد من اإلشارة قصد بالد الهند، أثقافة، وهناك مثاقفة مع اآلخروالمعرفة وال
اآلخر اح على ثقافة إلى إن الكاتب يريد أن يبين للدولة العباسية ضرورة االنفت

أحالمه وطموحاته إن برزويه صورة طبق األصل عن ذات الكاتب و. والتعامل معه
في خطابه ، فهو يجسد لنا أثر وفاعلية العالمات الموحية التي جسدها وآماله

 .، ذلك الخطاب تجده مختلفاً إذا ما وجه إلى الحكام والملوكالسيميائي لبلوغه الهدف
ة ، تفرز كثيراً من الزيف والكذب في حياة أولئك فنراه ينطلق بنبرة غاضبة واتهامي

  .الملوك 
وأهم الدالالت المعبرة التي يمكن أن نعدها عالمة لغطرسة الملوك هو رسم   

إذ يمثل األسد القوة الغاشمة . عالم آخر يشابه عالمهم لكن بطريقة حياة الحيوان 
؛ لتقول لهم إنهم بدرجة من ومن خالل تلك القوة الغاشمة تبرز العيوب تباعاً ً،دائما

  .السذاجة والظلم والتغرير وكأنَّهم أحجار تتحرك بفعل الريح 
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 .من ذلك نستدل على ضعف الطبقة الحاكمة على الرغم من جبروتها المعلن  
ولكن ال . وهذه الرسالة إنما تعبر تعبيراً قويا عن هموم المجتمع العربي وقت ذاك 

يوب النظام الحاكم؛ لذا فقد كان أسلوب ابن يجرؤ أحد في الحديث صراحة عن ع
  .المقفع قفزة نوعية استطاع أن ينفذ إلى نسيج السلطة بهذا الخطاب 

الزلنا مع العالمة الشخوصية التي تحقق الفعل الشخوصي ومقدار نجاح تلك   
األفعال واألحداث ، وما يمكن أن نستخلص منها من عالمات من استقراء فكرة 

وز النص ومعرفة آلياته واألسـماء التي تحاور ال يمكن لها أن تمكننا من فك رم
مناسبة ومنسجمة إذ تحقق للنص مقرونيته (( تجيء عفو الخاطر إال إذا كانت 

 . )٢٨())وللشخصية احتمالية وجودها
ذلك التناسب واالنسجام نتلمسه في إسمي كليلة ودمنة اللذين جسدا بعداً آخر   

فقد قاما بدور . والذي نطلق عليه البعد المورفولوجي أو الوظائفي من أبعاد الحكاية، 
مهم وجسدا وظائف مكملة للحكايات، على الرغم من إعالن حركتهما جاء متأخراً 

  .من الكتاب 
إن ((إن ابن المقفع يولي أهمية قصوى إلسميه الشهرين ؛ لسبب وجيه هو   

ب أن يتهرب من ة، حاول الكاتالحكاية أخذت دوراً تحريضياً خطيراً ضد السلط
ذلك  .)٢٩())متوارياً خلف فلسفته الموغلة في أعماق الحكايات .مباعثه المباشرة

وكأن . التحريض إنما يعد واجهة فاعلة أو عتبة أولى في باب الصراع السياسي 
المعركة تأذن بنوع من الصراع بين إبني آوى والملك وكما هو موضح في الترسيمة 

  :اآلتية 
                                                    

  كليلة                                               
  الصراع      ودمنة         السلطة                 

  يتحركان عبر شفرة                                                                
  السلطة الغاشمة                         أو خطاب                          

      
االستجابة                                                                      لنوع من الخرق     

    
األول : حركة الشخوص المتمثلة بكليلة ودمنة يتمظهر في هرمينإن محور 

ا أن حركة التمويه يعني السلطة الغاشمة، والثاني يعني الحركة المضادة ، وبم
، كون الصورة على لسان الحيوان بنوع من الخرق، لكن هذا الخرق والرمز تمكنان
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، حركة إبداعية تخيليةتمليه  ال يستمر طويالً ؛ ألنَّه في حركة كليلة ودمنة ضد األسد
فالعالمة التي الحظناها من . لكن توظيف الخيال للتصدي للواقع المعاش أمر مختلف

   .)٣٠())نقد الحكم العباسي في بدء نشأته((شخصيتين تمثل إنطالقا مباشرا نحوحركة ال
ونحن ال نعني بالطبع مجرد األسماء التي أمامنا وإنما حركة الفعل المصاحبة   

لناشئة من تلك الشخوص هي التي تعنينا سيميائيا ؛ ألن كل أسم يعني لنا عالمة وا
موحية ويكون األسم من صنع السارد أو الكاتب ضمن مخطط مرسوم وواضح 

هو المظهر اإلبداعي للكاتب الناجم عن الرؤى التي : األول : يتمظهر بمظهرين 
، هو نتاج للمظهر ص اإلبداعي وهذا التركيب للن. م تأخذ على عاتقها عملية التنظي

   . )٣١())تترشح الداللة الكامنة في النص((اللفظي ومنها 
إن كتابة هكذا نصوص ، والتي تُعد في نظرنا سلطة يتملكها ابن : ثانياً 

)) كون النص برهنة على نوع من االختالل((والتي تتصف بالمشروعية من  ،المقفع
قد أصاب المجتمع، إنَّه إدانة ثقافية لكل أنواع الرغبات المنحرفة الموجهة إلى 

   . )٣٢())المحارم أو الجنس الواحد أو الحيوان أو غيرهما
كشف أي إن العالمات التي نجدها طيعة هي التي تقودنا إلى مفاتيح النص لت  

فقد نجح في اإلبداع الفني ؛ ألنه . نوع من الرؤية الفنية التي كان الكاتب يعالجها
تمكن من توليف شبكة من الشفرات الفاعلة التي تصدت بقوة إلى قطب االختالل 

والفرق الشاسع . وذلك إنما هو بسبب اختالل موازين القوى. الذي أصاب المجتمع
  .بين الحاكم والمحكوم

معادلة موضوعية أن يكون الكفاح من أجل خلق نوع من العدل، هي إذن   
يهيء للناس على نسبة قليلة من عامل الخوف الذي تتنازعه نفوسهم إزاء حياتهم 

  .المعاشة
  

  :العالمة الثالثة
نستدل في هذه العالمة على أن برزويه الفاعل الذات قد وظف تبعاً لقناعة 

، وانتقل بعدها وقد عمل لدى السلطة األموية .انالمؤلف لكون المؤلف كاتباً للديو
  .ليعمل كاتباً عند المنصور

. كيف وظف ابن المقفع تلك الوظيفة عند الفاعل الذات المفترض برزويه   
وهذا ((وعند البحث عن مواصفات الرجل الذي سيكون جاهزاً للحصول على الكتاب 

 ا في الطَّبا في كتاب الديوان وإم٣٣())الخاصيوجد إم(.   
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فالشرط األول نجده عند ابن المقفع؛ ألنَّه كاتب ديوان، والثاني الطب   
الخاص، وهو إشارة مهمة وفاعلة على سبق بالد فارس في الطب قديماً كما ذكرنا 

  .سابقاً
إن برزويه إسم قام بحركة فاعلة مكنته من إحداث تصور عام ينساق عبره   

حينما جعل نفسه مطاعاً حتى من قبل الملك، وهذا . نسق الحكم العادل لدى الملوك
ي لفظها العربي أمر ال نجده في النظام السلطوي العربي، وبرزويه تعني البروز ف

  .، زائداً المقطع الشائع في اللغة الفارسية والذي يعني العالممن برز
الذي ) برز(اسم يتفاعل مع الحدث أو الفعل ) برزويه(فاإلسم الشخوصي   
؛ ل على الحيلولة من اندثار النصوص، قلنا إن العنوان يعمالحركة والظهو تصاحبه

  .ألنَّه يشكل الفاصل بين الفعل والالفعل في نظام الحدث السيميائي
وقد يدفعك إلى أن تعيد . إشـارة سيميائية تأسيسية(( إن برزويه هو   

بإعادة  ولكنه يغريك. قراءة شيء كان مألوفاً لديك بل هو جـزء من ثقافتك 
  . )٣٤( ))قراءته، ألنَّه يفجَّر فيك طاقات جديدة 

 ويكون ظاهراً وبارزاً. وبرزويه يعد عنواناً سيميائياً يؤسس لحدث قادم  
أو / رىء والكاتبمحسوس بين القا) فيزيقي(أول لقاء مادي ((وهو ومعترضاً،

معلنا عن  فكان العنوان يعترض ويظهر ويبرز أمام القارىء. القارىء بالكاتب
 . )٣٥())نفسه

وهناك داللة وعالمة حتمية مأخوذة من السياق، يمكن أن نعدها القطب   
الذي طالعنا مع الكثير من األسماء الالمعة ) ويه(وهو مقطع  المكمل للمقطع األول،

وغيرهم من العلماء .. في األدب واللغة أمثال نفطويه وحمارويه وخالويه وسيبويه
  .ا أسماءهم في سجل الخالديناألعالم الذين تركو

  
  :العالمة الرابعة

. صور ابن المقفع بطله الذات بطريقة أقرب للخيال، إذ ألغى حواجز الملوك
قال . وجعل من ملوك فارس على درجة من الطيبة والحب قد تصل إلى العصمة 

وأما أنا فمهما لقيته من عناء وتعب ومشقة ، لما أعلم أن لكم فيه ((برزويه 
أرى العسير . الشرف يا أهل هذا البيت ، فإني لم أزل إلى هذا اليوم تابعاً رضاكم

  . )٣٦( ))فيه يسيراً، والشاق هيناً ، والنصب واألذى سروراً ولذة
هنا يعلن ابن المقفع صراحة أن الملك الذي عنى به ليس كسرى أنوشروان،   

. المجموع وليس الفردوإنما كان القصد شخوصاً آخرين، بدليل سياق الحديث عن 
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وهو تصريح على درجة من الوضوح سيق بعد الوهم بتمجيد كسرى آنوشروان إلى 
صلى اهللا عليه (اإلعالن إلى قضية أخرى هي الوالء لبيت العصمة أهل بيت محمد 

  .، والشرف المتسامي ال نجده إال عندهم ) وسلم
المحمدي كان  ومن هذه العالمة نعلن أيضاً أن التصريح بحب أهل البيت  

وهنا نتلمس نوعاً من التناص مع اآلية . السبب الرئيس وراء تصفية ابن المقفع 
 . )٣٧(ِإنّما يرِيد اهللا لِيذِهب َعنكُم الرِّجَس َأهَل الَبيِت وَيطهَِركُم تطهِيراً   القرآنية
إن مجمل العالمات الموحية تؤكد القصدية التي اتبعها ابن المقفع إلعالن   

حركته الموالية ألهل البيت وتمسكه بنهجهم ، ونحن ال نؤيد من ذهب إلى أن سبب 
ألننا نعرف أن هذه التهمة تلصق عادٍة . لزندقةقتل ابن المقفع كان وراء تهمة ا

بالمناوئين للحكم العباسي وقت ذاك من الشعراء والكتاب فقط ؛ ألنهم لسان األمة 
  .المعبر عنها 

فكل ((قال آنوشروان . صفة أخرى لكسرى آنوشروان ثم يسبغ ابن المقفع   
، ولو طلبت مشاركتنا في ملكنا لفعلنا، ولم لك قبلنا مقضية فإنك عندنا عظيم حاجة

 . )٣٨())فكيف ما سوى ذلك. نرد طلبتك
من هذا نستدل على عدة أمور األول منها أن ابن المقفع جعل من كسرى   

 .ة بحيث يصف واحداً من رعيته بالعظيمعلى درجة عظمى من الديموقراطية والحري
واإلهتمام وهذا يعني مركزية التواضع . ألمر لم نسمعه في كل أنحاء األرضهذا ا

 هناك عالمة كشفها ابن المقفع في هذا النص أن الحكم يجب أن: ، والثاني باآلخرين
ة بالوراثوهذه عالمة فاعلة تصم الحكم العباسي . ال يكون وراثياً عن طريق اآلباء

، ولكن ما معنى سوى ذلك ؟ إذن على الدولة أن تبذل هذا بالنسبة للحكم! فاعلم ذلك 
  .، وتأكل من عرق يديه وج شعبها؛ ألنها صنيع هذا الشعبقصارى جهدها ألن تت

هائلة في عالماتها ، تصب في كل نهر ومصب ) كليلة ودمنة(إن نصوص   
اربة والتحليل واالستنتاج وصوالً إلى روافد عديدة تتكشف من خاللها طرائق للمق

عسانا أن نهتدي . تي جاءتنا مشفرة ال فكاك لرموزهاكشف أكبر لطبيعة المالبسات ال
  .لفك تلك الرموز 

  
  :العالمة الخامسة

ومن العالمات الشخوصية المهمة ، ورود شخصية فاعلة ، تتمحور في 
لها التي تنطوي من خال) نذو القرني(درجة الصراع لبلوغ الهدف ، تلك هي شخصية 

، صاحب الصفة معالم القوة والسطوة الخارقة، ومن دالالت هذا االسم المركب
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إذ عاش اإلسكندر الرومي مئتي عام، وهذا يظهر . ، إنما يعني طول العمرلواضحةا
إن االسكندر ذا القرنين الرومي لما فرغ من أمر الملوك ((ذكره في القرآن الكريم 

   . )٣٩())احية الغرب ، سار يريد ملوك المشرق من الفرس وغيرهمالذين كانوا بن
والفعل إنما يتبلور حدثه . صية وعالمتهالقد وردت داللة فعلية متعلقة بالشخ  

إذ كان . مركباً صعباً كالمعارك والقتال في مسألة التفرغ الذي يكون ما قبله حدثاً
   )٤٠())مع حسن تدبير وتجربة رجالً ذا حيل ومكايد ، (( يعرف بذي القرنيين وكان

فالشخصية التي أمامنا تتشكل من خالل الحدث الفعلي المالزم لها؛ لكونها   
  .تعبر عن حركة دائمة في القوة والقيمة 

هي أن ابن المقفع . إن الدالالت التي نظن أنها وضعت بقصدية فاعلة   
د شخصية كذي أوصل عالماته بدرجة من التأني والتأنق ألغراض متعددة ، فورو

القرنين يعتقد الكاتب أنها تثير الرعب والذل في نفوس الملوك والحكام في الغرب 
، وهنا نعلن أن الكاتب لم يقصد بالد إلى المشرق إلى بالد فارس وغيرهموصوالً 

، والتي عنى بها حكام العرب، )غيرهم(فارس وإنما أراد تجلية األمر من خالل كلمة 
ضحة في قصدية ابن المقفع، وكما هو موضح في الترسيمة وهذه داللة وعالمة وا

  :اآلتية 
  

  قوة خارقة إلذالل الملوك االسكندر                  
  يتفرع من إذالل ملوك المغرب ، وينصب من يريد                           
  ثم يتوجه إلى المشرق                           

  التي تأتي للمجاورة فالعرب) غيرهم(التأكيد على                            
  مجاورون لبالد الفرس                                

  
يحق لنا هنا التأويل في أن الكاتب يلوح بقوة قائد عسكري كاإلسكندر؛ ليذل   

  .لموت بعد ذلك به الحاكم الظالم، الذي عاش في ظله الكاتب، والقى منه الخوف وا
  
  

  :العالمة السادسة
ينصب اهتمام ابن المقفع على لغات العالم، وتكريماً للغة أمته بالد فارس، 

، ناهيك عن حب ابن المقفع للغة عي أن ال يتخلى الفرد عن حب أمتهوهذا والء طبي
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العربية والدفاع عنها، وسنأتي على ذكر هذا في الصفحات القادمة ، وعلى هذا 
  . )٤١( ))عارفاً بلسان الفارسية خبيراً باللغة الهندية(( نستدل على أنَّه كان 

ومن هذا النص تتكشف لنا عالمة أخرى في اهتمام ابن المقفع بلغة أمته   
ة مجرد لغة ، فاللسان كل واللغة مطلقاً شهرتها بكلمة لسان على أن تكون الهندي

جزء، ولسان أمة أشمل وأعرف من لغة أمة أخرى، وكلمة لسان يعني معرفة األمة 
  .خر من الكاتب للغة أمته ورواجها لمجموعة من اللغات وهذا تمجيد آ

  :العالمة السابعة
يائية وتتجدد العالمات الشخوصية من خالل اكتشافنا ألبعاد العالمات السيم

مع  الذي يتناظر) دبشليم(، واالسم هنا لملك يدعى تتحرك في هيكل األسماءوهي 
، لكنها صفات حركية فاعلة تؤدي بالرعية إلى الفزع حركة الطغيان والبغي والتجبر

  .والموت 
لحاكم بحركة طغيان مشابهة ) دبشليم(فالكاتب يقرن حركة طغيان ملك الهند   

 . )٤٢())غزو من حوله من الملوكجعل ي((، فدبشليم حاكم عربي كالمنصور

اكمين كان مؤيداً مظفراً ، وكال الحور حاكم جعل يتوسع في حكمه أيضاًوالمنص
، تلك عالمات الرعب السلطوي لكل الرعية للقوة الغاشمة التي يمتلك، تهابه منصوراً
؛ فذلك من باب ، وإذا كانت الحكاية تؤكد عودة دبشليم للعدلليم والمنصورمن دبش

، أو إرسال شفرة للحاكم العربي كي يعدل كما عدل دبشليم االفتراض والتمويه
وسبق أن أعلنا أن الهند هي البصرة ، إذن حاكم البصرة هو حاكم العراق  ،الهندي

  .وذلك واضح) المنصور(
فقد كانت شخصيته تعمل ) بيديا(أما العالمة الشخوصية األخرى المتمثلة بـ   

لي وإرجاع الملك إلى رعيته عادالً يقابلها التوجه الذي قام به بموجب تغير الفساد الك
فلما رأى الملك ما هو عليه ((الكاتب ومن خالل الفلسفة والخطاب إلصالح المنصور 

من الظلم للرعية فكر في وجه الحيلة في صرفه عما هو عليه ورّده إلى العدل 
 ))واإلنصاف 

)٤٣( . 
  

  :العالمة الثامنة
لى رصد العالمة بشكل كامل، بسبب درجات التعتيم واإليهام، قد ال نهتدي إ

لكننا نحاول جاهدين أن نرصد مسار الكلمة من خالل السياق ؛ لنعلن أن العالمة 
، فتعال معي لنرصد نصاً يخيل إلي أنَّه يوميء لشخوصية تحتمل الفعل أو ال تحتملا

، لى يد الحكم العباسيحكم األموي عمن البعيد إلى عالمة شخوصية واكبت زوال ال
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، التي اضطرها التعسف والقهر يد التأثير بهذه الشخصية الفاعلةوكان ابن المقفع شد
زعموا أن قرداً يقال له ((إلى الهروب لنتعرف عليها من خالل سياق حكاية حيوانية 

، كان ملك القردة، وكان قد كبر وهرم ، فوثب عليه قرد آخر شاب من بيت  ماهر
فتغلب عليه، وأخذ مكانه، فخرج هارباً على وجهه، حتى انتهى إلى المملكة، 

  . )٤٤( ))، فوجد شجرة من شجر التين، فأرتقى إليها، وجعلها مقامـهاحلالسـ
عالمة . النص واضح جداً ومن خالل التأويل الجريء ، فإننا نرى أن القرد   

حكم شاب من بيت للحكم األموي الذي كبر وهرم، فوثب عليه الحكم العباسي، وهو 
، فالمملكة عند ابن المقفع وإن تتسم بطابعها لمملكة التي تشكل لنا بعداً آخرا

وتلك إشارة إلى القرد األموي . ية مميزة يراد بها الحكم العباسيالحيواني، فهي قصد
ليؤسس عبد الرحمن الداخل الذي هرب من بطش العباسيين، ولجأ إلى شاطىء البحر 

التي كانت عالمتها شجرة من شجر التين، وهي المملكة . ي األندلسالدولة األموية ف
الجديدة، بعد االرتقاء الصعب ، وهكذا هي العالمات التي توخى من خاللها ابن 

  .المقفع سياسته الفكرية والخطابية تجاه دولة جائرة ال ترحم
  

  العالمة التاسعة
استطاع ابن المقفع أن يوصل رسالة موجهة ، بشفرة غير معقدة مفادها أن 

أنها عملية . ملوكاً آخرين كان همهم العلم وجمع الكتب وامتالك ثقافة اآلخرين
المثاقفة بين األنا واألخر وصوالً لمختلف المعارف ، وكان الملك كسرى يتساءل 

  ،النفيس الذي به تكتمل الفضائلمن لهذا األمر العظيم والخطب الجسيم واألدب ((
   . )٤٥())ولم تتزين به ملوك الهند دون ملوك فارس

الملك يعد المعرفة أمراً عظيماً ، وبها تكتمل الفضائل ، ثم يتساءل استنكارياً   
ولم تتزين به ملوك الهند دوني ؟ فها األمر إنما يدخل في مرحلة الصراع الفكري 

العرب عليه، فكان من الخليفة المنصور أن يبحث  دون الصراع السياسي الذي جبل
ومتى غدر أمير ((  عمن يكفُّ ابن المقفع عن بسبب كتاب اآلمان الذي جاء به

، ن علي فنساؤه طوالق ، ودوابه حبس، وعبيده أحرارالمؤمنين بعمه عبد اهللا ب
 . )٤٦())والمسلمون في حل من بيعته

، فما بل يسقط كل حكومته. كل مؤهالته  هذا أمر خطير ، يجرد الحاكم من  
، الذي دافع عن أعمام أن يتساءل من يكفيني ابن المقفع كان على المنصور إالَّ

وبذلك تنتهي حياة ابن المقفع بقتله أشنع ((المنصور الذي لم يكن األخير راضياً 
   .)٤٧())هـ ١٤٢قتلة على يد سفيان بن معاوية عام 
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  :العالمة العاشرة
ابن المقفع يعتني بالفلسفة من خالل قراءاته المستفيضة واطالعه على العلوم 
المختلفة، أتاح له المجال في أن يتعرف بها ، كون البصرة كانت رائدة في هذا 

كان تأثر البصريين بالفلسفة اليونانية (( المجال بفعل المذهب االعتزالي واالختالط 
بل ربما أعظم من تأثرهم بالتراث الشرقي  وبخاصة األفالطونية الجديدة عظيماً،

وهو برزويه بن أزهر ((وهذه العالمة إنما نتبينها من )٤٨())وبالعقلية الدينية السامية 
  )٤٩())الفيلسوف من فضالء أطباء فارس

لنا عودة إلى شخص برزويه وعالماته المتعددة ، فهو اآلن  وبعد الصفات   
، فالكاتب يفخر ر فيلسوفاً فاضالً من أطباء فارسالتي تحلَّى بها صار برزويه بن أزه

، وهنا نرى تقابالً حركياً جهاً للطب كمهنة سادت هذه البالدبفلسفة فارس وفالسفتها و
بين ابن المقفع وبرزويه في فهم كل واحد منهما للفلسفة وتعامله معها، وما برزويه 

  .عندنا إال الفيلسوف ابن المقفع تماماً
  :ن المقفع مقاربات عدة أهمها في الترسيمة اآلتية وقد ساق لنا اب  

  
  الفيلسوف                     الفيلسوف                       الفيلسوف     
  )بالد العرب(ابن المقفع      )      فارس(برزويه    )             الهند(بيدبا     
  فيلسوف وهمي                   افترضي                        حقيقي   
  

  :العالمة الحادية عشرة
تلك . دت كثيراً في حكايات كليلة ودمنةهناك أسماء هندية وفارسية ور

األسماء تتحرك في فضاء عربي، أريد لها أن تتقنع بنوع من األقنعة كي تصل إلى 
واإلسقاط ، أعني كشف مظان الكتاب الذي كان هدفها دون أدنى قدر من التعسف 

يتحرك بنوع من الحيطة والتحرج في وسط سياسي كان يأخذ الناس بالتهمة، تطالعنا 
ها تلك األسماء من بين أكثر األسماء حركة وفاعلية ، فاألسماء الهندية التي عول علي

ان، وبرزويه من ، وبيدبا الهندي يقابله كسرى آنوشروالكاتب من أمثال دبشليم الملك
، بينما يتراجع اإلعالن عن إثنين يقومان مقام الحركة المقابلة للملكين بالد فارس

  .أبو جعفر المنصور، وابن المقفع : أعاله والفيلسوفين أيضاً وهما
إنه دور معقد في رصيد حركة الفاعلين ينم عن ذكاء مفرط للكاتب، نوضحه   

  :من خالل الترسيمة اآلتية 
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  )المنصور(الحاكم العربي ) = كسرى(الملك الفارسي = الملك الهندي دبشليم 

  هؤالء وجه واحد من أوجه السلطة الحاكمة                
  
  

  الفيلسوف بيدبا                       الفيلسوف                   ابن المقفع
  الدور الريادي    وعالقته بالتغيير                      برزويه                

  إليصال خطاب سياسي   وعالقته بالتحويل                                         
  

  انتصار بيدبا
  إنتصار برزويه            انتصار ابن المقفع              فكرياً وجسدياً       

  فكرياً     حضارياً                                                        
  . وجسدياً                   وموته جسدياً                                     

  :العالمة الثانية عشرة
أثراً في إيصال تُعد العالمة المتأتية على لسان الحيوان من أكبر العالمات 

؛ ألن الحديث على لسان الحيوان هو وهم وتمويه، يراد به صرف الخطاب السيميائي
، وهذا لهالمعنى إلى أخر يفاد منه إيهام المخاطب إن الخطاب قد ال يكون بالضرورة 

إنَّما يساعد على تفاعل حركة الشفرة واكسابها بعداً حركياً مؤثراً إذا قرن المخاطب 
قرأناه في حكايات كليلة ودمنة، وبدءاً  نفسه بمستوى الحيوان، ومن أمثلة ذلك ما

ت وعالمات على الذكاء بالعنوان، فهو يتصدره ذكران أخوان من أبناء آوى دالال
في وهما إذ يشكالن في الموروث الحكائي العربي مركز الثقل  واالحتيال،

، فما من حكاية يكون بطلها األسد إال ويكون تصارهما على شريحة مهمة هي األسدإن
، وهذا ما األسد، وسلب قدرته أو الضحك عليهوى رمزاً لالحتيال، وإذالل ابن آ

حدث فعالً في حكاية األسد والثور عندما احتال دمنة على األسد في إقصاء الثور 
فكان إنتصار دمنه . وصرفه عن مجاورة األسد الذي يشكل قاعدةً وهرماً للسلطة 

معارضاً هز عرش الحاكم، وسلب واضحاً، وعلى الرغم من مقتله لكنه شكل وعياً 
منه إرادته، وعدله، وقدرته على التمييز، وهذا ما يقلق الحاكم بشدة، وفي األجمة 

، يتمثل في ت بديلة للحكم اإلنساني والسلطويالتي رسمها لنا ابن المقفع، نجد عالما
عن حياة اإلنسان مملكة مجاورة نطلق عليها مملكة األسد ، وهي طبق األصل 
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، لكن بتغيير بسيط هو أن القائم بتلك األعمال هم بشر بمسميات دئه وعاداتهومبا
 :حيوانية ، وكما هو موضح في الترسيمة اآلتية 

  
  

  الحكم العباسي  )ألسدمملكة ا(األجمة
  الخليفة العباسي  أسد عظيـــم

  وجهان البن المقفع نفسه  ودمنــةكليلة
  فيلسوف الملك  ـورـــــالث

  النظام قائد في  ــرـالنمـــ
  جالد الملك  ـــــبالذئ
  الجاسوس  ـبـلـــالثع

  الملك مقاتل  ــدـالفهــ
  بؤساء الشعب  ـرودـالقــ
  عامل عند الدولة  ــــارمالح

  
إن رسائل ابن المقفع وخطاباته السياسية تنطلق من خالل هذه األقنعة   

فكان ما رأى من  الموجبة للبوح بسر تعاسة الرجل الذي خبر القهر العباسي،
  .تصفيات لكل الرموز الفكرية والدينية المعارضة

هذا استدالل افتراضي لما يقابله كل أسم من األسماء الشخوصية الفاعلة التي   
، وما لمسه من قيم المجتمع التاريخية الواقعة في زمن الكاتبتحركها األحداث 

اإلسالمي الحنيف، ولهذا فإن تركيب النصوص يعتمد بالدرجة األساس على أن 
يكون نتاجاً لمظهره اللفظي وعن هذين المظهرين تترشح الداللة الكامنة في ((

 . )٥٠())النص
إن ذكاء الكاتب كان بمنزلة مكنته من رصد الواقع السياسي والفكري من   

على ثقافة وترجمات الكتب األجنبية في زمانه ، وتعلمه للغات أخرى خالل إطالعه 
، فقد كان إنسانياً يمتلك توقاً فة خصائص الحكم السياسي والفلسفيمكنه من معر

  .لمعرفة حضارة الشعوب وأسس نهضتها 
التحول في هذه التجربة ((إن تلك الدالالت التي نتكشفها من خالل عملية   

يتحول إلى مدلول ) داللة(ت الصريحة إلى الضمنية، وما يبدو أنه الجمالية من الدالال
   . )٥١())أسمى
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  :العالمة الثالثة عشرة
كان . في تسمية مثيرة ) المقفع(في هذه العالمة يقتفي ابن المقفع أثر والده 

لها أثر حركي سيميائي رأى ابن المقفع أن تسميته بذلك تعبر عن مدى الغيض 
بل صار يعرف االبن بها ويلقب بها . تسببوا في تقفيع يد والده والحنق على الذين 

؛ ليظل ذلك األثر خالداً خلود األسماء، ولو لم يكن االبن يحمل صفة )ابن المقفع(
األب؛ لضاع أثر فاعل من آثار العنف والظلم، لذا فإن ابن المقفع واسمه يمثل خطاباً 

ولكون ابن المقفع وأبيه يمثالن الرعية، . إحتجاجياً ، يسمع الحاكم مظلوميته للرعية 
فقد لصق اللقب خالداً في غرة التاريخ، ليعلن لنا صفة مهمة من صفات وأحزان 
كاتبنا ابن المقفع، ولنستدل على نوع األسماء الشخوصية الحركية التي تركت آثارها 

  .عبر التاريخ البشري 
  :العالمة الرابعة عشرة

مقفع عالمة ثنائية ترتبط اللغة فيها ارتباطاً وثيقاً إن عالمة العنوان عند ابن ال
إن كلَّ نظام ((يدلل على فهم الرجل للغة العربية فهماً فاق أقرانه، ويمكن أن نشير إلى

اتصالي يهدف إلى التأثير في الطرف اآلخر فيه قدرة من الفضلة ، وفيه شيء من 
  . )٥٢())االضطراب

من األخبار، وهي إنما تتفرد بنوع من ، عناوين تخلو فعناوين كليلة ودمنة  
الل ، ونحن ال نشم رائحة الخبر إال من خالمبتدأ يعطف عليه آخر الثنائية العجيبة إذ

؛ ألن يكون الخبر وعبر نظرية االتصال ، ودائماًالسياق عن الحدث الموصل إليه
هذا  الخبر بالمعنى االصطالحي ال يتساوى مع الداللة ، وألن األصل المعتمد في((

وسنورد أمثلة على أنواع  .)٥٣()))العلم هو مضمون الخبر ال األثر الناجم عن نقله
  :تلك العناوين ذات األخبار الضائعة منها

  الرجل والكنز                     مبتدآن يفقدان للخبر    
  جاء المبتدأ واإلضافة وجاء بالمبتدأ المعطوف   طالب العلم والصحيفة الصفراء 

  .                                 والصفة معه                                     
  جاء المبتدأ وعطف بمبتدأ ثان ألنه حذف صفة السارقالرجل المتواني والسارق    
  جاء بالمبتدأ وعطف عليه بمبتدأ ثان ال خبر لهما  البصير واألعمى            

  ثنائيان حيث جاء بالمبتدأ وحذف خبريهما اللص والفقير                
  مبتدآن ، ال خبر لهما   التاجر ورفيقه              

 .مبتدأن وثان معطوف عليه ، لكن ال خبر له   الصياد والسمكة              
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  نتائـــج البحــث
  :أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي 

  
ة التي يتماهى استطاع البحث أن يفك شفرة عنوان الكتاب وهو كليلة ودمن :أوالً 

، وللكشف عن دالالته، لتوصل إلى سبر أغوار النص الخفية، لوراءها ابن المقفع
  .وبين أن العنوان يحمل قدراً أوفى من القصدية السيميائية 

، وداللة كليلة على الكلل تابلعنوان هذا الك) كليلة ودمنة(بين الباحث قصدية  :ثانياً 
، وخلص إلى القول أن الكاتب كان فهي تعني بقايا العنوان وفضالته والملل، أما دمنة

، وكذلك استطاع ألوضاع السياسية السائدة وقت ذاكيعاني قلقا وملال وتبرما من ا
  .البحث أن يكشف عن البطولة المطلقة لهذين الفاعلين في رسم حركة األحداث

تعرف البحث كذلك على نمط حركة هذين البطلين، وهي الحركة المعتادة كرد  : ثالثاً
، أما حركة دمنة فهي تسمى دةفعل معارض قام به كليلة ، والحركة األخرى المحاي

  .من خالل السياق بالحركة التغييرية المؤدية حتما إلى الموت
نة اإلسمية وعالقته استطاع البحث أن يكشف عن شخوصية عنوان كليلة ودم :رابعاً 

شتق من اسم ابن ، وهو إن اسم برزويه م، وبيان الحلقة المفقودة في النصبالنص 
، تتضح فيها العالمات ذات ه مقاربة سيميائية غاية في الدقة، وهذالمقفع واسم أبيه

الدالالت الموحية بتطابق هذه الشخوص خلقاً وعلماً وأداًء فبرزويه صورة طبق 
  .الكاتب وأحالمه وطموحاته وآالمه وغيرها األصل عن ذات 

 في هذه الحكاية، مجسّداً) الوظيفي(وضح البحث البعد المورفولوجي  :خامساً 
التي ال  ريضية الحكاية ضد السلطة الحاكمة،، من خالل تحوظائف مكملة للحكاية

  .يتمكن ابن المقفع من مواجهتها إالَّ في ضوء هذه الرموز واالختفاء خلفها 
الحدث الذي يتجلَّى استنتج البحث في العالمة الثالثة أن برزويه يتفاعل مع  :ادساً س

، فبرزويه عنوان ور، فهو عالم في الطب مشهور، الذي يعني الظهفي الفعل برز
  .سيميائي يؤسس لحدث قادم ظاهراً وبارزا ومعترضاً

 ،أشار البحث إلى أن ابن المقفع صور بطله الذات بطريقة أقرب إلى الخيال :سابعاً 
بحيث ألغى حواجز الملوك ، وجعل من ملوك فارس غاية في الطيبة والحب قد 

، وقد أعلنت العالمة بحب آل البيت عليهم السالم وهي العصمة تصل إلى غاية بعيدة،
  .صراحة
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ين بما تنطوي عليه من القوة والسطوة قد أورد البحث شخصية ذي القرن :ثامناً 
، وبما تثيره في النفوس من رعب وذل ت واألعمال الخارقة ، وطول العمروالجبرو

  .وخوف عند ملوك الغرب والشرق 
، وهذا يدل على الوالء ابن المقفع بلغة أمته(ام الكاتب أعرب البحث عن اهتم :تاسعاً 

  . الطبيعي لألصل وتمجيده للسان أمته وشيوعها
) دبشليم(استطاع البحث أن يكتشف عن رابط بين جبروت ملك الهند  :عاشراً 

  .وطغيانه مقارنة بما كان عليه أبو جعفر المنصور 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٦ 
 

 االسدي شاكر ناصر. د .م.أخالد لفتة باقر    .د. م.أ   )سيميائيةدراسة  (ةودمن حكايات كليلة في   فاعلية العالمات

  شـالهوام
 . ٢٥: سيزا قاسم . القارىء والنص ، العالمة والداللة ، د -١
 .  ١٨١: صالح فضل . شفرات النص ، د -٢
 .   ٢٥: والنص ، العالمة والداللة القارئ  -٣
 .٩: عبد اهللا محمد الغذامي . ، د) الخطيئة والتكفير من البنيوية الى التشريحية(  -٤
 .  ٩: المصدر نفسه  -٥
 . ٥، ص ٢٠٠٠،  ١قافية ، بغداد ، طجالل الخياط ، دار الشؤون الث. ، د)المتاهات( -٦ 
، س ، رافيندران ، ترجمة خالدة حامد ، ) تطورات النقد األدبي. البنيوية والتفكيك: (نقالً عن  - ٧

  دار الشؤون 
 .  ٧٠، ص ٢٠٠٢،  ١الثقافية العامة ، بغداد ، ط    
 .  ١٣٤: ، سيزا قاسم ) القارئ والنص ، العالمة والداللة: (ينظر  -٨
، الهيئة المصرية العامـــة حمد فكري الجزار، م)تصال األدبيالعنوان وسيموطيقيا اال( -٩

  .  ١٥، ص ١٩٩٨، ) ط.د(البيضاء ، المغرب ،  الدار  ،للكتاب
   ٩: المصدر نفسه  - ١٠
 .٩ري الجزار ، ص، محمد فك) العنوان وسيموطيقيا االتصال األدبي( - ١١
الجامعية ، كتبة سعيد علوش ، مطبوعات الم .، د) معجم المصطلحات األدبية المعاصرة( - ١٢

 . ٨٩، ص ١٩٨٤المغرب ،  الدار البيضاء ،
المات فــي النقد ، عبد اهللا الغذامي ، مج ع. ، د)النسـق المخاتل ، الخروج على المتن( - ١٣

 . ١٢، ص ٢٠٠٠، النادي الثقافي جدة ، )٣٧(الجزء ،)١٠(المجلد 
 .  ٩-٨: المصدر نفسه  - ١٤
، )٩(النقد ، المجلد ، سامية حبيب ، مجلة عالمات في ) دالالت في الدراما الشعرية العربية( - ١٥

 . ٣١٠، ص ٢٠٠٠النادي األدبي الثقافي بجدة ،  ،)٣٥(الجزء 
 .  ٨٢: كليلة ودمنة  - ١٦
 ١، شــعيب حليفي ، المجلس األعلى للثقافة ، ط)هوية العالمات في العتبات وبناء التأويل( - ١٧
 .٩القاهرة ، ص،  ٢٠٠٤، 
 .٩: المصدر نفسه  - ١٨
، مركز دراسات  أحمد الصمعي. ، آمبرتوايكو ، ترجمة د) السيميائية وفلســفة اللغة( - ١٩

 . ٢٥ -٢٤، ص ٢٠٠٥، بيروت ، ١ط الوحدة العربية ،
 .  ٣١٦: دالالت في الدراما الشعرية العربية  - ٢٠
 .  ٨٧: كليلة ودمنة  - ٢١
 .  ٨٧: المصدر نفسه  - ٢٢
 . ٨٧: المصدر نفسه  - ٢٣
 .  ٢٤٣: بالغة الخطاب وعلم النص  - ٢٤



 

٢٧  
 

 ٢٠١٢) ١٣(العدد /  السابعةالسنة                            رةـالبصدراسـاتة ــمجل

 . ٥٠، ص ٢٠٠٢،  ١بسام فطوس ، وزارة الثقافة ، عمان ، ط. ، د) سيمياء العنوان( - ٢٥
 . ٤٩: كليلة ودمنة  - ٢٦
 .  ٥٠: المصدر نفسه  - ٢٧
 ،)٨(ع )آفاق عربية( ةمجلحسن بحراوي ، ،) م الشخصي في الرواية المغربيةوضعية االس( - ٢٨

 .١٤٤بغداد ، ص/ ر الشؤون الثقافيةدا ، ١٩٩١
، الموسوعة الثقافية  قيس كاظم الجنابي. ، د) الحكاية التراثية ، تنوع األفكار ووحدة التأثير( - ٢٩

 .  ١١٣، ص ٢٠٠٦، بغداد ،  ١الشؤون الثقافية العامة ، ط ، دار) ٢٧(
 . ١١٣: الحكاية التراثية ، تنوع األفكار ووحدة التأثير  - ٣٠
 . ١٢١: المتخيل السردي ، عبد اهللا إبراهيم  - ٣١
 . ١٦٣) : بنية المتخيل في نص الف ليلة وليلة ، المصطفى مويقن( - ٣٢
 .٣٩: كليلة ودمنة  - ٣٣
 .  ٣٦: بسام فطوس . سيمياء العنوان ، د - ٣٤
 . ٣١ :المصدر نفسه  - ٣٥
 . ٥٩: كليلة ودمنة  - ٣٦
 .سورة األحزاب  ٣٣: اآلية  - ٣٧
 . ٥٩: كليلة ودمنة  - ٣٨
 . ٢٤: المصدر نفسه  - ٣٩
 .٢٥: المصدر نفسه  - ٤٠
 .  ٤٩: المصدر نفسه  - ٤١
 . ٢٧: المصدر نفسه  - ٤٢
 . ٢٧: المصدر نفسه  - ٤٣
 .١٨٩: المصدر نفسه  - ٤٤
 . ٤٨: المصدر نفسه  - ٤٥
 . ٥٧: كليلة ودمنة في األدب العربي  - ٤٦
 . ٥٧) : المصدر نفسه(نقالً عن  - ٤٧
 . ٤٥: كليلة ودمنة في األدب العربي  - ٤٨
 .٢٩: كليلة ودمنة  - ٤٩
 . ١٢١: عبد اهللا إبراهيم . المتخيل السردي ، د - ٥٠
 . ١٢٨: عبد اهللا محمد الغذامي . د: الخطيئة والتكفير  - ٥١
، الكويت ،  ١٩٩٧خالد محمود جمعة ، ط. ، فرانك بالمر ، ت، د) علم الداللة إلىمدخل ( - ٥٢
 . ٥٢-٥١ص
  . ٥٢: المصدر نفسه  - ٥٣
  
  
  



 

٢٨ 
 

 االسدي شاكر ناصر. د .م.أخالد لفتة باقر    .د. م.أ   )سيميائيةدراسة  (ةودمن حكايات كليلة في   فاعلية العالمات

  المصادر والمراجع
، ١ويفن ، دار الحوار ، سـورية ، طبنية المتخيل في نص ألف ليلة وليلة ، المصطفى م -١

   . م٢٠٠٥
 رافيندران ، ترجمــة خالدة حامد ، دار. البنيوية والتفكيك ، تطورات النقد األدبي ، س -٢ 

  .م ٢٠٠٢،  ١بغداد ، ط الشؤون الثقافية العامة،
 قيس كاظم الجنابي ، الموسوعة الثقافية. الحكاية التراثية ، تنوع األفكار ووحدة التأثير ، د -٣
  .م ٢٠٠٦، بغداد ،  ١دار الشؤون الثقافية العامة ، ط   ، )٢٧(
النادي  ، كتابعبد اهللا محمـــد الغذّامي. فير من النبيوية إلى التشــريحية، دالخطيئة والتك -٤

  .م١٩٨٥،  ١، المملكة العربية السعودية ، ط جدة) ٢٧(األدبي الثقافي 
 الجزء ) ٩(، مجلة عالمات في النقد المجلدالت في الدراما الشعرية العربية، سـامية حبيبدال -٥
  .م٢٠٠٠النادي األدبي الثقافي بجدة ، ) ٣٥(
  .م٢٠٠٢،  ١بسام قطوس ، وزارة الثقافة ، عمان، ط. سيمياء العنوان ، د -٦
وحدة  دراسات، مركز ايكو ،ترجمة الدكتور أحمد الصمعي، أمبرتو السيمياء وفلسفة اللغة -٧

  .م ٢٠٠٥، بيروت ،  ١ط ،العربية
صالح فضــل ، دا . قص والقصيدة، دشفرات النص دراسة سيميولوجية في شعرية ال -٨

  .م ١٩٩٩،  ١، بيروت، طاآلداب
جزار ، الهيأة المصرية العامـــة العنوان وسيميوطيقيا االتصال األبي ، محمد فكري ال -٩

  .م ١٩٩٨، ) ط.د(، الدار البيضاء ، المغرب ، للكتاب
، المجلس األعلى للثقافــة والفنون، سيزا قاســم. لعالمة والداللة، د، انصالقارئ وال - ١٠

  .م٢٠٠٢، )ط.د(الكويت، 
 يلى حسن سـعد الدين ، دار البشيرل. كليلة ودمنة في األدب العربي ، دراسة مقارنة، د - ١١

  .م١٩٨٩، ١للنشر، عمان، األردن، ط
، قدم له وعلَّق عليــه إبراهيم د اهللا بن المقفعيلة ودمنة للفيلسوف الهندي بيدبا، ترجمة عبكل - ١٢

  .م٢٠٠٢، ١شمس الدين ، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات ، بيروت، لبنان، ط
  .م٢٠٠٠،  ١جالل الخياط ، دار الشؤون الثقافية، بغداد ، ط. المتاهات ، د - ١٣
عبد اهللا إبراهيم ، المركز . ، مقاربات نقدية في التناص والرؤى والداللة ، دالمتخيل السردي - ١٤

  .م١٩٩٠، ١الثقافي العربي ، بيروت، الدار البيضاء ، ط
 ، الكويت، ١خالد حمود جمعــة ، ط. د.مدخل إلى علم الداللة ، فرانك بالمـر ، ت - ١٥

  .م١٩٩٧
 ، مجلة عالمات في النقد، المجلَّد    عبد اهللا الغذامي.ج على المتن، دالنسق المخاتل، الخرو - ١٦

  .م٢٠٠٠النادي الثقافي بجدة ) ٣٧(الجزء ) ١٠(
، شعيب حليفي ، المجلس األعلى للثقافــة، المـات في العتبات وبناء التأويلهوية الع - ١٧

  .م٢٠٠٤، ١، طالكويت
، )٨( ع ،حسن بحراوي ، مجلة آفاق عربية وضعية االسم الشخصي في الرواية المغربية ، - ١٨

  . م١٩٩١دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، 


