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قواعد النشر في المجلة

اإلنسانية،  أطياف  من  بزائريه    العباس  الفضل  أبو  العميد  يرّحب  مثلام 
ُترّحُب جملة )العميد( بنرش األبحاث العلمية األصيلة ، وفقا للرشوط اآلتية:

املتنّوعة . 1 اإلنسانية  العلوم  جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليا ، ومكتوبة 

بإحدى اللغتني العربية أو اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
2 . )CD( بنسخة واحدة مع قرص مدمج )A4( م األصل مطبوعا عىل ورق يقدَّ

بحدود )10.000 - 15.000( كلمة، بخط )Simpelied Arabic( عىل أن 
ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود . 3
البحث، ويكون امللّخص بحدود  صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان 

)3500( كلمة.
الباحثني، . 4 الباحث/  البحث عىل عنوان واسم  الصفحة األوىل من  أن حتتوي 

وجهة العمل، والعنوان، ورقم اهلاتف، والربيد األلكرتوين، مع مراعاة عدم 
ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.

ُيشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر ا لبحث، وتراعى . 5
األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضّمن: اسم الكتاب، اسم 
الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف، 
هذا عند ذكر املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله.



اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر . 6 املصادر منفصلة عن  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر العربية، ويراعى يف إعدادها 

الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار يف أسفل الشكل . 7

إىل مصدره، أو مصادره، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع املجلة للمرة األوىل، . 8

وعليه أن ُيشري فيام إذا كان البحث قد قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن 
أعامهلام، كام ُيشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، 

أو املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث مستاّل من ) رسالة أو أطروحة( جامعية، ومل يسبق نرشه، . 9

مستقّل  تعّهد  تقديم  لباحث  ا  وعىل  أخرى،  نرش  وسيلة  أية  إىل  مقدما  وليس 
بذلك.

تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرّب بالرضورة عن . 10
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية. 

إىل . 11 البحوث  تعاد  وال  للنرش،  صالحّيتها  لبيان  رّسي  لتقويم  البحوث  ختضع 
أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:

املرَسلة للنرش خالل مّدة أقصاها أسبوعان من  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ(   
تاريخ التسّلم.

ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها 
وموعد نرشها املتوّقع.

أو إضافات عليها  املقّومون وجوب إجراء تعديالت  التي يرى  البحوث  ج( 
قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها 



هنائيا للنرش.
د( البحوث املرفوضة يبّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.

مخسة  مع  بحثه  فيه  نرش  الذي  العدد  من  واحدة  نسخة  باحث  كل  يمنح   )#
مستالت من املادة املنشورة، ومكافأة مالية.

يراعي يف أسبقية النرش:. 12
أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.
ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

 ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة التحرير، إال . 13
ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير، عىل أن يكون خالل مدة أسبوعني من تاريخ 

تسّلم بحثه.









بسمِه تعاىل

...كلمٌة البّد منها...

الشعوِب  الركيزَة األساس يف حياِة  يمثُل  املعريف يف حياتِنا  اجلانَب  أن  الشكَّ 
ونامئها املتواصل، والشعُب الذي يقرُأ هو الشعُب الذي ال يموت، والشعُب اجلاهُل 

هو الشعُب امليِّت، والعراُق بلُد القراءِة والكتابة، وهو شعٌب حّي وحيوي.
الشؤوِن  قسِم  خالل  من  املقدسِة  العباسيِة  للعتبِة  العاّمُة  األمانُة  أوَلت  وقد 
االهتامُم  للعيان  الواضِح  من  أصبَح  إذ  أمهيًة كربى؛  املسألَة  والثقافيِة هذه  الفكريِة 
الكبرُي باملَعرفة، من خالِل االصداراِت املتنوعة، والنشاطاِت العاّمِة واخلاصة، ومع 

اختالِف املستويات.
 وقد كان نصيُب اجلاِمعاِت األكاديمّية كبريًا، ملا تتمتُع به من مكانٍة خاّصٍة يف 
البلد عمومًا، ويف اهتامم العتبة املقدسة عىل وجِه اخلصوص؛ وجاءْت فكرُة )الَعِميد( 
كي تفسَح جمااًل، وحتّدَد أفقًا، وتنضَج أفكارًا، من خالِل زوايا بحثيٍة متنوعة، وثقافٍة 
مربجمٍة وهادفة، تطلُّ علينا بني احلنِي واآلخر، وهي حتمُل مشاعَل الفكر، كي تيضَء 

ظلامِت الطريق.
أبارُك لقسِم الشؤوِن الفكريِة والثقافيِة يف العتبِة العباسيِة املقدسِة هذه اإللتفاتة، 
وأبارُك )للَعِميد( هذا احلضوَر امليمون مع سفرِة املعرفِة الرصينة، واحلمُد هللِ ربِّ 

العاملني.

27 رمضان #1433





نبدأ بحمد اهلل

َم اإلنساَن  م، فعلَّ احلمُد هللِ عىل ما أْنَعم، وله الشكُر عىل ما أهْلَم، والثناُء عىل ما قدَّ
َزُه عن سائِر َخْلِقِه من األمم...  ما مل يعلْم، وأودَع فيه الَعقَل ولطائَف احِلَكم، وميَّ
م، وعىل  َر وتقدَّ املبعوِث للعامل، أفضَل من تأخَّ نبيِّنا اخلاتم،  والصالُة والسالُم عىل 
آلِه مصابيِح الُظَلم، ومفاتيِح احِلَكم، وسادِة األمم... وأزكى التحايا عىل َمْن بذَل 
الم(،  الِح أيب الفضِل العباِس )عليه السَّ ُمْهَجَتُه، وواسى بنفِسِه رحيانَة نبيِّه، العبِد الصَّ
معرفيًا  ووعاًء  والّدهور،  األزماِن  مرِّ  عىل  للقلوِب  مهوًى  رياُضُه  أصبحْت  والتي 
ًة ما يمأُل حقوَل الفكِر واملعارِف  دور، متبنيَّ ُيرَتَشُف منه ما ُينرُي العقوَل ويشفي الصُّ
املجتمعاِت  حياَة  فإن  احلياة،  روافِد  أهمِّ  أحَد  لتكوَن  جديدة،  برؤًى  التخّصصّية 

ورقيَّها بحياِة ُعلامئها وباحثيها.
اإلنسانيِة  راساِت  والدِّ البحوِث  من  متزاحٍم  فيٍض  بوجوِد  االعتقاُد  كان  وملَّا 
ُة للعتبِة العباسيِة املقدسة، ومن خالِل قسِم الشؤوِن  وعظيِم نفعها، تبنَِّت األمانُة العامَّ
والبحوِث  راساِت  بالدِّ ُتعنى  َمٍة  ُمكَّ ٍة  فصليَّ جملٍة  إصداِر  مرشوَع  والثقافيِة  الفكريِة 
نًا بلقِب صاِحِب املْرَقِد الرشيف، وملناَسَبتِِه ألحِد  اإلنسانية، وِسَمْت بـ)الَعِميد( تيمُّ

ألقاِب إدارِة مؤسساتِنا العلميَّة.
صيَّة، ترتِكُز عىل  وهذه اخُلطوُة تتجىلَّ يف طْرِح مشاريَع بحثيَّة، ودراساٍت ختصُّ
، مما خفَّ وزُنُه، وغال مضموُنُه، لتساهَم يف رْبِط املشاريِع وامُلنجزاِت  االختزاِل الدالِّ
الكربوية،  مساراِتا  واستكشاِف  تفسرِيها،  أو  خلفّياِتا  عن  والكشِف  الفكرية، 
ِم العلوِم  لتكون – بحقٍّ - عنرَص إْغناٍء لِرّواِد الِعْلِم واملَْعرَفِة، وَمن ُيريُد ارتقاَء ُسلَّ

صيَّة. التَّخصُّ



 ففي كلِّ جماٍل من جماالِت العلوِم اإلنسانيِة نجُد كنوزًا من األبحاث، وعصاراِت 
ون والباحثون، ال غنى عن رضورِة االطالِع عليها،  َل إليها املختصُّ الِفْكِر التي توصَّ
إبداِعيٌّ  ُمنجٌز  أهنا  أو  تفسريية،  أو  وصفيًة  استكشافيًة  كانْت  إْن  واقِعها  واستكناِه 
اتكأْت عىل معايرَي ومبادَئ وأصوِل علوِمها، لُتضيَف نافذًة ورئًة يتنفُس من خالهلا 

ارسون واقعًا ِعْلميًا نقيًا. الدَّ
وال إشكال يف أنَّ تعاُنَق ُجهوِد الّسابقنَي مع الالحقنَي هو األساُس الذي تقوُم 
وال  والعلمية،  املَْنهجيِة  اجلوانِب  خمتلِف  يف  الباحثني  ُقدراِت  تطويِر  عنارُص  عليه 
يتحقُق ذلك بعيدًا عن أنامِط وموازيِن اخلرباِت املشهودة، هلذا وضعِت املؤسساُت 
العلميُة العليا - ويف إطاِر تقييِم النتاِج البحثي - آلياٍت للرتقيِة العلميِة ترتكُز عىل 

نظِر وحتكيِم اخلرباِء العلميني.
ومن هنا حاَز التَّحكيُم العلميُّ أمهيَتُه الكربى، باعتباره أحَد أهمِّ معايرَي جودِة 
كيزُة األساُس يف البحِث واإلرتقاِء األكاديمي، إلثراِء العلِم  النِتاِج العلمي، وهو الرَّ

واملعرفِة يف املجاالِت النافعة. 
الكادُر  تبنَّى  ِة،  العلميَّ األمانِة  حْتقيِق  أْجِل  من  وكذا  الواقع،  هذا  وخِلطورِة 
منَي اخلرباء، فلم  التحريريُّ ملجلِة )الَعِميد( معايرَي وضوابَط ممنهجًة الختياِر امُلحكِّ
ُم أستاذًا أو مرجعًا يف االختصاِص امُلراِد حتكيُمُه،  يكِن املِْعياُر األهمُّ أن يكوَن امُلَحكِّ
ِم ال تِقلُّ أمهيًة عن ِعْلِمِه، فالبدَّ أن يتَِّسَم باحِلياِد وسعِة األفِق،  َة املحكِّ بل أنَّ شخصيَّ

واالبتعاِد عن اجلوانِب الشخصية.
ها  أمهِّ من  للّتحكيم،  معايرَي  االعتباِر  بعنِي  التحريريُّ  الكادُر  وضَع  وكذلك   
البحِث،  )عنواِن  حتكيَم  تشمُل  والتي  واملنهجيِة  العلميِة  اجلوانِب  حتكيِم  معايرُي 
ومقدمتِِه، وموضوِع أو ُمشكلِة البحِث يف كوهِنا جديدًة ومبتكرة، وأهداِف البحِث، 



ِة والعمليِة، وحدوِدِه... إىل آخر تلك اجلوانب(. تِِه العلميَّ وأمهيَّ
اللغِة  جوانِب  حتكيُم  هي  النظر،  حتَت  كانْت  التي  امُلهّمِة  املعايرِي  من  وكذلك 
ومنطقيِة  والتَّحليل،  العرِض  ووضوِح  الكتابِة،  )أسلوِب  حتكيَم  تشمُل  والتي 
األسلوِب وحيادّيته، واملوضوعيِة يف العرِض وامُلناقشة، وترتيِب األفكاِر وتنظيِمها، 

ِة يف التَّعبرِي عن متوى البحِث، واالبتعاِد عن اإلفراِط يف االقتباس...(. قَّ والدِّ
املصادِر  قائمِة  االعتبار، ختصُّ حتكيَم  بنظِر  ُأخذْت  ة  ُمهمَّ معايرُي  أيضًا  وهناك 
أفاَد  التي  واملراجِع  باملصادِر  قائمٍة  )وجوِد  حتكيَم  شمَلْت  والتي  واملراجع، 
ِصَلتِها  ومدى  وتنوِعها،  وأَصالتِها،  واملراجع،  املصادِر  وحداثِة  الباحث،  منها 
االطالُع  له  باحث،  لكلِّ  مباحٌة  التحكيِم  معايرِي  تفاصيَل  أن  علاًم  بالّدراَسة...(. 
عىل  سُتنرَشُ  أهنا  أيرُسها  شتى،  ووسائَل  وبطرٍق  بْحثِِه،  بكتابِة  وِع  الرشُّ قبَل  عليها 

شبكِة االنرتنت، من خالِل صفحِة جملِة )الَعِميد( عىل شبكِة الكفيِل العاملية.
امُلخِلَصِة  اجُلهوِد  لكلِّ  ومُمتنِّنَي  شاكريَن  نقَف  أن  إال  يسُعنا  ال  اخِلتام...  وقبَل 
ضا  التي سَعْت إلصداِر هذه النافذِة الطيِّبة، والتي نأمُل أن ترتقي أعىل درجاِت الرِّ
مني خريًا باألساتذِة األفاضِل، لنرِش بحوثِهم ورؤاهم عىل  شكاًل ومضمونًا، متوسِّ
َقهم ملا فيه  َدهم ويوفِّ صفحاِتا... سائلنَي املوىل تعاىل أن يأخَذ بأيدي اجلميع، ويسدِّ

الُح إنَُّه ويلُّ التوفيق...  اخلرُي والصَّ





ِفيها لِـَمـا  َفاْنُظْر  َأال  الَعِميُد  ِهــَي 
بَِطْلَعتِها الّدنيا  على  ــْت  أَطــلَّ َلَقْد 
َقَبٌس أْوراِقــهــا  َعلى  َسْطٍر  ُكــلِّ  في 
ــَرْت ُزبِ َقــْد  وِح  اللَّ ــوِن  َوُن َفبِاليَراِع 
ُهدًى العارِفيَن  ــداُد  ِم فيها  َيِفيُض 
ــًى ــيــِن َوْقــــُع أَس ــْلــَكــفَّ ـــواِء َولِ ـــلِّ َولِ
ـُوِد َفاْنَتَشَرْت طاَفْت َعلى ِذْكرياِت الج
َساَحُتها فُّ  َوالطَّ َمْنَهُجها  ـْبُط  َفالسِّ
ُصُحٍف في  َماَج  ِمــداٌد  ـَِجفُّ  ي َوَما 
َمًة ـَُحكَّ ْخها: )م ـُْف )بِالَكِفيِل( َوأرِّ ط
+ 508(          +      )173(            

بِاْسِم الَكِفيِل اْسَتطاَلْت، َمْن ُيضاِهيها
َراِعْيها الَعلياِء  في  هاِشَم  ـــْدُر  وَب
َمعانِيها في  ُمــِضــيٌء  الُعلوِم  ــَن  ِم
َقواِفيها في  َوْقٌع  َوالبِيُض  ْمُر  َوالسُّ
َتْرويها مِّ  الـــدَّ ــْيــِض  ــَف بِ وكـــْرَبـــالُء 
َمآِقيها في  َســاَلــْت  عبَّاِس  ــُن  َوَعــْي
َمَغانِيها ْنيا  الدُّ َعلى  ُهوِر  الدُّ َمَدى 
َناِديها ــُم  ــْل َوالــِع َكاِفُلها  َوالــَبــْدُر 
َساِقيها ــاِء  ــَم ال ُمــــِذلَّ  ألنَّ  ِمــْنــهــا 
َحاِديها( ـفِّ  الطَّ َوَعِميُد  ـًة  ـََجلَّ م
)29  +  120  +  130  +  473

الَعّباِسيَِّة  الَعَتبِة  ِمَن  َمِة  الُمَحكَّ ِة  الفْصليَّ الَعمْيِد  ِة  َمجلَّ ُصدوَر  ُخ  ُتؤرِّ َقِصيدٌة 
ار... فَّ َسِة، لِلّشاِعِر اأُلْسَتاِذ َعلي َعبِد الُحَسْيِن الصَّ الُمَقدَّ
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... المقدمة ...

النفسية،  إّن الوجه عضو من أهم أعضاء جسم اإلنسان التي ُتظهر انفعاالته 
هذه  استكناه  وعرب  عليه،  تظهر  التي  العالمات  وعرب  فبوساطته،  وأحاسيسه، 
العالمات وفك شفراتا، يمكن للناظر أن يعرف أن صاحب هذا الوجه مرتاح أو 
متعب، مطمئن أو قلق، فرح أو حزين، أو يف حالة غضب أو خوف أو ترقب أو 
إحباط أو غريها من االنفعاالت النفسية، فهو احلاكي األول لوضع اإلنسان النفيس 
والنفعاالته الداخلية؛ ألن الوضع النفيس لإلنسان، وما يعتمل داخله من انفعاالت 

يظهر أول ما يظهر عىل وجهه. 

يف  األخروي  املشهد  يف  الوجوه  عىل  ارتسمت  التي  العالمات  تعددت  لقد 
القوة  فيها  حتققت  خاصة  ألفاظ  عرب  العالمات  هذه  ظهرت  وقد  الكريم،  القرآن 
األيقونية التي تؤرش إىل عالمات الوجوه، التي تبدي االنفعاالت النفسية التي حيّس 
هبا اإلنسان يوم القيامة، وقد حكى قسم من هذه العالمات نعيم املؤمنني والراحة 
النفسية التي يعيشوهنا، يف حني حكى القسم الثاين عذاب الكافرين والتعب النفيس 
الذي يعانونه. وتبعًا لذلك، فقد احتوى البحث عىل مهاد نظري كان هدفه التعريف 
وإظهار  النفس،  علم  نظر  وجهة  من  اإلنسان  انفعاالت  إظهار  يف  الوجه  بأمهية 
أمهيته يف التواصل. وبيّنا يف املهاد سبب اختيارنا للمنهج السيميائي وآلياته، وسبب 

توظيفها له يف قراءتنا لعالمات الوجوه يف املشهد األخروي. 
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انقسم البحث عىل قسمني رئيسني، تناولنا يف القسم األول دراسة الوحدات 
الثاين  القسم  يف  وتناولنا  الكريم،  القرآن  يف  املنّعمة  الوجوه  عىل  الدالة  السيميائية 
دراسة الوحدات السيميائية الدالة عىل الوجوه املعّذبة، ثم ختمناه بخامتة ذكرنا فيها 

أهم النتائج التي توصل إليها البحث، وأهم التوصيات التي يويص هبا.
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إّن جسم اإلنسان هو الكاشف األول عاّم يعتمل داخل اإلنسان من انفعاالت 
من  تعّد  اخلارجية  البدنية  أو  اجلسمية  فالتعبريات  ومشاعر،  وأحاسيس  نفسية 
األفراد ومشاعرهم  انفعاالت  نستدل بوساطتها عىل  أن  املمكن  التي من  الوسائل 
وأحاسيسهم، )وعىل الرغم من أّن هناك بعض التعبريات االنفعالية يمكن إخفاؤها 
إال أن البعض اآلخر يصعب إخفاؤه؛ لعدم قدرة الشخص عىل التحكم يف جهازه 
السمبثاوي وتعتمد قدرة الشخص عىل التحكم يف تعبرياته غري اللفظية عىل درجة 

صحته النفسية واجلسمية()1(، وعىل قدرته عىل إخفاء انفعاالته. 

يعتمل  وما  انفعاالته،  عن  املعرّبة  اإلنسان  جسم  أعضاء  أهم  من  الوجه  يعّد 
داخل نفسه من أحاسيس، فعن طريقه، وعرب ما يرتسم عليه من عالمات يمكن لنا 
أن نعرف أن هذا اإلنسان فرٌح أو حزيٌن أو يف حالة غضب أو خوف أو غريها من 
االنفعاالت النفسية، فهو أهم منطقة يف جسم اإلنسان يصدر عالمات وتعبريات 
غري لفظية، يمكننا أن نعرف بوساطتها حالة اإلنسان ومكنونات نفسه. وقد )كشفت 
بعض الدراسات أن هناك اختالفًا بني االنفعاالت من حيث دقة التعّرف عىل كلٍّ 
 Levitt and منها. ومن هذه الدراسات الدراسة التي قام هبا كل من ليفيت ودافيتز
أن  تبنّي  كام  الصوت،  خالل  من  اخلوف  عن  التعبري  تفّوق  أوضحت  التي   Davitz

الوجه وحده جييد نقل التعبري عن الفرح والغضب، كام أن كاًل من الوجه والصوت 
معًا ينقالن الشعور باملفاجأة أفضل من كل تعبري عىل حدة()2(.

التواصل، فعن طريقه  الوجه يشغل مكانة مهمة جدا يف  فإن  من جانب آخر 
يمكننا التواصل مع الناس املحيطني بنا، فهو أكثر األعضاء التي ننظر إليها عندما 
وبوساطة  عليه،  ترتسم  التي  العالمات  خالل  فمن  اآلخرين،  مع  احلديث  نتبادل 
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ألّن  وذلك  صاحبه؛  يصيب  الذي  االنفعال  معرفة  يمكننا  شفراتا،  وفك  قراءتا 
اإلنسان  أجزاء  أول  من  فهو  جيل)3(،  نحو  عىل  عليه  تظهر  داللة  األحاسيس  أكثر 
تأثرًا وإظهارًا للمشاعر، )فالتأثر األويل هو يف املقام األول سلوك وجهي كام يقول 

.)4()Tomkins طومكينس

وبنقل  اإليامئية  باحلركات  عنوا  الذين  الباحثني  أوائل  من  دارون  كان  لقد 
األحاسيس التي ترتمجها، )فبعد أن التمس من حوايل عرشين مراساًل يف العامل حتديد 
ما تعني هلم تعابري الوجه املختلفة وحركاته األخرى التي وصفها هلم، ترسخ اعتقاده 
الوجه، ورشع يف وضع تصنيف أويل لألحاسيس  تعابري  الكوين لبعض  الطابع  يف 
واالنفعاالت األساسية عند اإلنسان، نعم، لكن يضاف إىل هذه األحاسيس عدد 
آخر من التعابري الناجتة عن حركات عضالت الوجه، وليس يف وسع أي عضو آخر 
واملشاعر()5(.  األحاسيس  من  الشحنة  هذه  مثل  وتطوير  بسط  اجلسم  أعضاء  من 

وهبذا يظهر أثر الوجه يف نقل انفعاالت اإلنسان وما يعتمل داخل نفسه. 

إذا أنعمنا النظر يف النصوص القرآنية التي وصفت حال الوجوه يوم القيامة فإننا 
سنرى أن ثمة عالمات متنوعة ومتعددة تظهر عىل وجوه الناس يوم القيامة، وقد 
متظهرت هذه العالمات عرب ألفاظ خاصة حتققت يف كل لفظ منها القوة اإليقونية 
التي  واألحاسيس  واملشاعر  االنفعاالت  حتكي  التي  الوجوه  عالمات  إىل  املؤرشة 
حيّس هبا الناس يف ذلك اليوم املوعود، وقد انقسمت هذه العالمات عىل قسمني، 
قسم حيكي نعيم املؤمنني وفرحهم والراحة النفسية التي يشعرون هبا يوم القيامة، 
الذي  وقلقهم  النفيس  وتعبهم  وعذاهبم  وحزهنم  الكافرين  شقاء  حيكي  وقسم 

يشعرون به يوم القيامة. 
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تعددت األلفاظ التي حتققت فيها القوة اإليقونية املؤرشة إىل عالمات الوجوه 
وضاحكة  ومسفرة  ونارضة  بيضاء  بأهنا  املؤمنني  وجوه  وصفت  فقد  القيامة،  يوم 
ومستبرشة وناعمة وغريها، ووصفت وجوه الكافرين بأهّنا سوداء وبارسة وكاحلة 
يمكن عن  بمثابة عالمة  كانت كل صفة  وقد  الصفات،  من  وعليها غربة وغريها 
طريقها معرفة احلالة النفسية واالنفعال الذي حيس به صاحب الوجه. ولتعدد هذه 
العالمات ودقتها يف تصوير الوجوه، وبيان احلاالت النفسية ألصحاهبا، وما يعتمل 
فإننا  أمل،  أو  أو فزع  أو خوف  أو غضب  ندم  أو  أو حزن  نفسياتم من فرح  داخل 
تقترص  السيميائية ال  السيميائي يف دراستنا هذه؛ وذلك ألن  املنهج  سوف نوظف 
عىل دراسة اللغة فقط، بل تتجاوزها إىل كافة األشكال الرمزية والعالمات املتنوعة 
جمال  كان  )ولذلك  إيامئية،  حركات  أم  صوتية  أم  برصية  عالمات  أكانت  سواء 
السيميائية واسعا يشمل أنواع العالمات عىل اختالفها، ذلك أن اإلنسان قد حّول 
كل يشء من حوله إىل رموز وإشارات يف ماولة منه للتحرر من الواقع والتجارب 
املبارشة وسموًا عن باقي الكائنات التي تتقوقع داخل طبيعة جامدة ال تستطيع أن 

تعيد إنتاج نفسها()6(.

يمنحها شكاًل  نسق جديد  وفق  العالمات عىل  دراسة  السميائيات عىل  تقوم 
فهي  املفردة)7(،  أحاديتها  يف  لتكتسبه  تكن  مل  ما  املعاين  من  عليها  ويضفي  جديدًا، 
تكتسب معايَن مضافة ودالالت جديدة حينام تتعالق مع النصوص، )فالسيميائيات 
هي كشف واستكشاف لعالقات داللية غري مرئية من خالل التجيّل املبارش للواقعى. 
إهّنا تدريب للعني عىل التقاط الضمني واملتواري واملمتنع، ال جمّرد االكتفاء بتسمية 

املناطق النصية()8(.
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يذكر عبد الواحد املرابط أن هناك أكثر من مستوى للتحليل السيميائي، ومن 
الداليل)9(، وسوف  واملستوى  النسقي  واملستوى  التداويل  املستوى  املستويات  هذه 
إىل  األقرب  ألهّنام  الداليل؛  واملستوى  التداويل  املستوى  عىل  هذه  دراستنا  يف  نركز 
القيامة،  يوم  الوجوه  هبا  اتسمت  التي  العالمات  قراءة  عىل  واألقدر  موضوعنا، 
واألكثر ختصصًا، والسيام املستوى الداليل، يف دراسة التمظهرات اللغوية للداللة 
فالبحث  املدروسة،  النصوص  يف  نصية   - السيكو  املسارات  واسـتكناه  النفسية 
السيميائي يف املستوى التداويل يعنى )بتحليل الشيفرة اللغوية داخل النص األديب، 
لكن من منظور السياق التواصيل الذي جيمع بني الكاتب والقارئ وما يتولد عن 
ذلك من دالالت اجتامعية أو نفسية أو تارخيية. إّن هذا املستوى جيعل النص األديب 
إرسالية تواصلية ذات طابع لغوي خاص، ولذلك تعمل الدراسة السيميائية عىل 
يتحقق  التي  النوعية  القنوات  الكتشاف  النص  يف  املتجلية  اللغوية  الشيفرة  حتليل 
عربها التواصل والتفاعل بني الكاتب والقارئ()10(. أّما املستوى الداليل فإّنه يتمثل 
يف )التمظهرات اللغوية للداللة االجتامعية أو النفسية أو مها معًا داخل النصوص 
األدبية... ويف دراسة هذا املستوى يمكن احلديث عن مسارين منهجيني سيميائيني، 
املسار السوسيو - نيّص واملسار السيكو - نيّص: األول يرصد آليات توليد الداللة 
زيام  وبيري  باختني  ميخائيل  تصورات  ومتثله  األدبية،  النصوص  داخل  االجتامعية 
وغريمها ممن طّوروا النقد االجتامعي يف اجتاه املقاربة السيميائية، أّما الثاين فريصد 
آليات توليد الداللة النفسية داخل النصوص األدبية، ومتثله بعض تصورات شارل 
مورون وأعامل مارت روبري وبلامن نويل وجاك الكان وغريهم. وتعد نظرية جوليا 
 - والسيكو  نيص   - السوسيو  للمسارين  ممثلة  السيميائي  التحليل  حول  كرستيفا 

نيّص؛ ألهّنا تقدم نموذجًا شاماًل لدراسة املستوى الداليل داخل النصوص()11(. 
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إّن النظر يف العالمات السيميائية التي وصفت الوجوه يوم القيامة يف القرآن   
الكريم، وماولة قراءتا قراءة سيميائية، والرتكيز عىل متفصالتا النصّية والوقوف 
حيتم  ونفسية  داللية  بشحنات  املشحونة  الدالة  وعالماتا  السيميائية  أوجهها  عىل 

علينا تقسيمها عىل متفصلني رئيسني مها: 

الوحدات السيميائية الدالة عىل الوجوه املنعّمة. . 1
الوحدات السيميائية الدالة عىل الوجوه املعّذبة. . 2

1. الوحدات السيميائية الدالة على الوجوه المنعّمة

بلغ عدد املواضع التي أظهرت عالمات الوجوه يوم القيامة ستة عرش موضعًا 
يف القرآن، والالفت للنظر أهّنا انقسمت عىل قسمني عىل نحو متساٍو، فقد أشارت 
الوجوه  إىل  األخرى  الثامنية  املواضع  وأشارت  املنعمة،  الوجوه  إىل  مواضع  ثامنية 

املعّذبة. 

الوجوه  عالمات  من  عالمتني  عمران  آل  سورة  يف  شأنه  جّل  الباري  يذكر 
ِذيَن  الَّ ا  َفَأمَّ ُوُجوٌه  َوَتْسَودُّ  ُوُجوٌه  َتْبَيضُّ  َيْوَم  تعاىل:  يقول  إذ  القيامة،  يوم  املنعمة 
ا  َوَأمَّ َتْكُفُروَن *  ُكْنُتْم  باِم  اْلَعذاَب  َفُذوُقوا  إِيامنُِكْم  َبْعَد  َكَفْرُتْم  َأ  ُوُجوُهُهْم  ْت  اْسَودَّ
نعيم  يظهر  ِفيها خالُِدوَن)12(. وهنا  ُهْم  اهللِ  ِت  َرمْحَ َفِفي  ُوُجوُهُهْم  ْت  اْبَيضَّ ِذيَن  الَّ
املؤمنني عرب العالمتني الظاهرتني عىل وجوههم، املتمثلتني بالفعل املضارع )تبيّض(، 
والفعل املايض املتصل بتاء التأنيث )ابيّضت(، واللتني تشريان إىل ابيضاض وجوه 

املؤمنني الذين حصلوا عىل رضوان اهلل، ودخلوا يف رمحته وجّنته يوم القيامة. 
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ليشكل  واضح؛  نحو  عىل  األخروي  املشهد  هذا  يف  األبيض  اللون  يظهر 
عالمة واضحة من عالمات الوجوه املنعمة يوم القيامة، ومن املفيد أن نشري يف هذا 
النقاء  عىل  يدل  فهو  داللة،  من  أكثر  سيميائيًا  حيمل  األبيض  اللون  أن  إىل  الصدد 
والصفاء والنور والسعادة واحلبور والبهجة والطهارة والسالم)13(. ويقول أبو حيان 
األندليس يف تفسري هذه اآلية: )إن ابيضاض الوجوه واسودادها عىل حقيقة اللون(
)14(. ويقول الزخمرشي: )والبياض من النور... فمن كان من أهل نور احلق وسم 

ببياض اللون وإسفاره وإرشاقه وابيضت صحيفته وأرشقت، وسعى النور بني يديه 
وبيمينه()15(. 

الوجوه  أّن ثمة نوعني من  الكريمتني تشريان عىل نحو واضح إىل  إّن اآليتني 
أّما بياض الوجوه فهو -  نرّية، ووجوه مسودة مظلمة،  القيامة، وجوه مبيضة  يوم 
فضاًل عاّم تقدم -، عالمة عىل الفرح والرسور والبشاشة والنضارة، والبياض يظهر 
عىل حقيقته يف وجـوه املؤمنني؛ ألّن يوم القيامة يوم ظهور الباطن)16(، فيظهر نور 
املؤمنني، وصفاء نفسياتم وطهارة قلوهبم، ونقاء رسيرتم عىل وجوههم؛ لرياهم 
الصاحلة  أعامهلم  عىل  اهلل  وليجزهيم  وصفائهم،  حقيقتهم  عىل  القيامة  يوم  الناس 

ويدخلهم جنات جتري من حتتها األهنار. 

املايض  والفعل  )تبيض(،  املضارع  الفعل  عرب  املتمظهرتان  العالمتان  تشري 
ـ، فمن  أعلم  فيام نرى واهلل  ـ  تقدم  أمرين مهمني ال يقالن أمهية عام  إىل  )ابيضت( 
الفعل  جاء  وقد  واالستمرار،  التجدد  يشريإىل  أنه  املضارع  الفعل  خصوصيات 
)تبيض( هبذه الصيغة يف اآلية األوىل؛ ليشري إىل جتدد البياض واستمراره يف وجوه 
املؤمنني يف أثناء حساهبم بني يدي اهلل تعاىل، يف حني جاء الفعل )ابيضت( بصيغة 
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املايض الذي يفيد الثبات؛ ليشري إىل بقاء البياض يف وجوههم، وثباتم عىل لوهنم 
األبيض بعدما وقفوا للحساب بني يدي رهبم، وأخذوا جزاءهم العادل ودخلوا يف 
جنان اخللد بيض الوجوه، إذ إّن هذه الوجوه ستبقى بيضاء، وسيثبت اللون األبيض 

عليها، عالمة عىل نعيمها وسعادتا ونقائها وخلودها يف جنات النعيم. 

القيامة  سوريت  يف  بالنضارة  القيامة  يوم  املؤمنني  وجوه  تعاىل  احلّق  يصف 
اأَلْبراَر  إِنَّ   ،)17(ناِظَرٌة ا  َرهبِّ إىِل  ٌة *  نارِضَ َيْوَمئٍِذ  ُوُجوٌه  تعاىل:  واملطففني. قال 
ِعيِم * ُيْسَقْوَن ِمْن  َة النَّ َلِفي َنِعيٍم * َعىَل اأَلرائِِك َيْنُظُروَن * َتْعِرُف يِف ُوُجوِهِهْم َنرْضَ

.)18(ُتوٍم َرِحيٍق خَمْ

أي  النعيم(  قال )نرضة  كالنضارة،  احُلسن  )النرضة  األصفهاين:  الراغب  قال 
رونقه... ونرض وجهه ينرُض فهو نارٌض()19( وهبذا فإّن كلمة )نارضة( سوف تؤرش 
عباس  ابن  عن  حسنة  هبجة  )ناعمة  بمعنى  تأيت  فهي  معنى،  من  أكثر  إىل  إيقونيًا 
السدي  النور عن  يعلوها  بيض  واحلسن، وقيل مرسورة عن جماهد، وقيل مضيئة 
عالمة  الصفة  هبذه  للثواب  املستحقني  املؤمنني  وجوه  سبحانه  اهلل  جعل  ومقاتل. 
للخلق واملالئكة عىل أهنم الفائزون()20(، وهي عالمة متيزهم من غريهم من الناس 

يف ذلك اليوم الرهيب الذي جيمع فيه الناس للحساب من كل حدب وصوب. 

إّن هذه الوجوه النارضة املرشقة املليئة باحليوية، التي تنتظر رمحة رهبا والفوز 
وحبورهم  املؤمنني  فرح  ورونقها  نضارتا  عرب  حتكي  احلساب  يوم  يف  بجنته 
النفسية مقدار االطمئنان  الناحية  تظهر من  أهنا  فيه، كام  الذي أصبحوا  بمصريهم 
الروحي الكبري، والراحة النفسية، وهدوء األعصاب، ورّقة املزاج، والرضا باملصري 
الذي ينتظرهم. وقد انطبعت هذه الراحة النفسية التي تعيشها نفوسهم املطمئنة عىل 
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واإلرشاق  والبهاء  بالنور  امتازت  التي  وجوههم  عىل  عالماتا  وظـهرت  مّياهم، 
والنضارة. 

تظهر  التي  النعيم  نرضة  فيها  بأّن  املطففني  سورة  يف  املؤمنني  وجوه  انامزت 
يكتف  ومل  وجوههم،  عىل  ورونقه  الرسور  ونور  البهجة،  وآثار  النعمة،  عالمات 
الباري بوصف الوجوه بالنارضة يف هذه اآلية، كام وصفها يف اآلية السابقة، بل أراد 
أن يبنّي لنا سبب نضارة وجوه املؤمنني وإرشاقها، فهي َنرِضة بيضاء يعلوها النور 
الراحة  وبسبب  القيامة،  يوم  أصحاهبا  عليه  حصل  الذي  النعيم  بسـبب  والفرح؛ 
التي تظهر حاهلم  اللغوية  العالمات  التي هم عليها يف اجلنان. وقد كانت  النفسية 
هذا يف غاية الدقة، فإّن التعبري بالفعل )تعرف( الذي يدل عىل املعرفة بداًل من الفعل 
تنظر أو ترى أو تشاهد مثاًل فيه إشارة دقيقة إىل العلم اليقيني بحاهلم الذي تظهره 

اآلية، فالفعل )عرف( يدل عىل العلم باليشء علم اليقني.

قال الفيومي يف املصباح املنري: )عرفته ِعرفة بالكرس وعرفانا علمته بحاسة من 
احلواس اخلمس()21(. فاحلواس اخلمس ومنها الرؤية هي طريق من طرق املعرفة، 
وليست املعرفة نفسها، يف حني أن اآلية تريد اإلشارة إىل املعرفة بعينها والتي تدل 
بالفعل  التعبري  جاء  لذلك  املعرفة؛  طرق  من  طريقًا  تريد  وال  اليقيني،  العلم  عىل 
املعرفة  والستمرار  الدقيق،  املعنى  هذا  عىل  للداللة  املضارع؛  وبصيغة  )تعرف( 
الدنيا،  دار  التي عملوها يف  عليه، جزاًء ألعامهلم  الذي حصلوا  وبنعيمهم  بحاهلم 
األخروي  النعيم  وبأثر  بحاهلم،  العلم  إىل  واضحة  إشارة  املـعرفة  هذه  كانت  فقد 
يف وجوههم. )إّن جمرد النظر إىل هذه الوجوه يفيد علاًم ومعرفًة بام يلقى أصحاب 
هذه الوجوه من تنعمها بألوان النعيم، فتدل سمتهم عىل الرسور والسعة والراحة 
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والدعة، فإّن الـظاهر هو عنوان الباطن()22(، وهبذا فإّن ظاهرهم يدل عىل باطنهم، 
أصابت  التي  والطمأنينة  البال  وهدوء  النفسية  الراحة  عىل  تدل  الوجوه  ونضارة 

هؤالء املؤمنني وظهرت عالماتا عىل وجوههم. 

املنّعمة  الوجوه  متّيز  عالمات  ثالث  بوجود  عبس  سورة  يف  تعاىل  اهلل  خيربنا 
ضاِحَكٌة   * ُمْسِفَرٌة  َيْوَمئٍِذ  ُوُجوٌه  تعاىل:  قال  الوجوه.  من  غريها  من  القيامة  يوم 
ٌة)23(. فاآلية الكريمة تصف وجوه املؤمنني هبذه الصفات الثالث؛ لتظهر  ُمْسَتْبرِشَ
أضاء،  إسفارًا  الصبح  )أسفر  فهي مسفرة من  فيها،  األخروي  للنعيم  الكبري  األثر 
فرحًا،  وانبسط  اإليامن،  بنور  وأضاء  جـامل()24(  عاله  إذ  ذلك،  من  الوجه  وأسـفر 
وتلل ملا أصابه من خري، فهي وجوه )متهللة فرحًا وعليها أثر النعيم()25(، فضاًل عن 
أهّنا ضاحكة؛ بسبب الرسور الذي أصاهبا، فالضحك من عالمات رسور املؤمنني، 
وألهّنم مرسورون بمصريهم فإّن الضحك ال يفارق وجوههم؛ النعدام احلزن يف 
أنفسهم، فلم يبق من احلزن أي يشء يذكر بعدما عرفوا مصريهم، وشاهدوا ألوان 
النعيم األخروي، كام أّن يف ضحكهم إشارة إىل انبهارهم بالنعم الكثرية التي حصلوا 
عليها. أّما استبشار وجوههم فإّنه عالمة أخرى من عالمات فرحهم بمشاهدة ما 
كانت ترجوه نفوسهم املؤمنة من خري، وزيادة يف ألوان اخلري الذي أعّده اهلل هلم، ثم 
بعد هذا وذاك فإّن إسفار وجوه املؤمنني وضحكها واستبشارها دليل عىل الراحة 
التامة واالطمئنان الروحي الذي ينعمون فيه، ودليل عىل عدم وجود أي  النفسية 

أثر نفيس يرّض هبم ويامرس ضغطًا عىل أعصاهبم، ومن ثّم عىل نفسياتم. 

تضيف سورة الغاشية صفات أخرى وعالمات إىل وجوه املؤمنني املنّعمني يوم 
ٍة عالَِيٍة)26(. وهنا  القيامة. قال تعاىل: ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ ناِعَمٌة * لَِسْعيِها راِضَيٌة * يِف َجنَّ
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تربز العالمة اللغوية )ناعمة( لتشري إىل عالمتني متّيز وجوه املؤمنني: أوالمها أّن هذه 
الوجوه عليها أثر النعومة وترف العيش ومجال املنظر؛ بسبب أجواء الفرح والسعادة 
التي يعيشها أصحاهبا، وبسبب الراحة النفسية واهلدوء الروحـي الذي ينعمون فيه، 
فال وجود خلوٍف أو حزٍن أو كرٍب أو قلق يعّكر صفوهم، ويغرّي مالمح وجوههم، 
وينال من إرشاقها ونورها ونضارتا. وثانيتهام أن هذه الوجوه ناعمة من النعمة، إذ 
إّن أثر النعمة قد ظهر عليها عىل نحو واضح، فهي وجوه منّعمة، بل غارقة يف نعم 

اهلل تعاىل؛ جزاًء هلا عىل ما قدمت يف دار الدنيا. 

فضاًل عاّم تقدم فإّن هذه الوجوه انامزت بعالمة أخرى، فهي لسعيها راضية، 
فقد ظهرت مالمح الرضا عليها؛ ألّن أصحاهبا املؤمنني الصاحلني وجدوا ما عملوه 
من خري وتقوى وأعامل صاحلة يف الدنيا، فيام حصلوا عليه يوم القيامة من رضا اهلل 
تعاىل، فرضوا به كّل الرضا واطمأنوا له، ومن ثّم فقد أحسوا بالراحة النفسية التي 
ظهرت عىل وجوههم؛ بسبب اطالعهم عىل اجلزاء األخروي الذي أرضاهم وأراح 
نفسياتم بعد اجلهد والعناء الكبري الذي عانوه يف الدنيا، وبعد شتى االبتالءات التي 

تعّرضوا هلا يف حياتم الدنيوية. )27( 

تطالعنا سورة يونس بصيغة أخرى لوصف الوجوه املنعمة، ختتلف عن الصيغ 
َيْرَهُق  َوال  َوِزياَدٌة  ْسنى  احْلُ َأْحَسُنوا  ِذيَن  تعاىل:لِلَّ قال  عليها،  الكالم  تقدم  التي 
ِة ُهْم ِفيها خالُِدوَن)28(، فاآلية الكريمة  نَّ ٌة ُأولئَِك َأْصحاُب اجْلَ ُوُجوَهُهْم َقرَتٌ َوال ِذلَّ
بداًل من إضفاء الصفات اإلجيابية عىل وجوه املؤمنني، فإهنا تنفي بوساطة )ال( النافية 

أن يرهق وجوههم الصفات السلبية، ومنها القرت والذلة.
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وإذا تأملنا معاين الرهق والقرت، فإّن الرهق من )رهقه األمر غشيه بقهر()29(، 
والقرت هو)الدخان الساطع من الشواء والعود... وذلك شبه دخان يغيش الوجه من 

الكذب()30(. 

وبذلك فإّن اهلل يريد أن خيربنا بأّن وجوه هؤالء املؤمنني ليست كوجوه الكافرين 
التي سوف يرهقها القرت والذلة يـوم القيامة، وإنام هي عىل عكس وجوه الكافرين، 
فال يغشاها القرت الذي يشري فيام يشري إليه إىل سواد الوجوه؛ بسبب الدخان أو الغبار 
الذي يعلوها، فهي ليست وجوهًا سوداء كافرة، وإنام هي وجوه بيضاء مؤمنة منّورة 
بنور اإليامن وصفاء الروح واطمئنان النفس، فضال عن أهنا ليست ذليلة أو مصابة 
باهلوان والقهر واالنكسار كوجوه الكّفار، إّنام هي عزيزة كريمة منّعمة يف اجلنان؛ 
أبعدتا  التي  ألهّنا سلكت طريق اإليامن، وأخذت بأسباب اخلري والكرامة والعّزة 

عن كّل ذلة. 

2. الوحدات السيميائية الدالة على الوجوه المعّذبة 

بعد أن درسنا الوحدات السيميائية الدالة عىل الوجوه املنّعمة يف اجلزء األول 
الدالة  من البحث، فإّن دراستنا سوف تتمحور حول دراسة الوحدات السيميائية 
عىل الوجوه املعّذبة يف القسم الثاين من البحث، والالفت للنظر يف هذه الوحدات 

أّن أكثر من نصفها أشار إىل اسوداد وجوه الكافرين يوم القيامة.

ُوُجوُهُهْم  ْت  اْسَودَّ ِذيَن  الَّ ا  َفَأمَّ ُوُجوٌه  َوَتْسَودُّ  ُوُجوٌه  َتْبَيضُّ  َيْوَم   : تعاىل  قال 
َتْكُفُروَن)31( فقد أشارت العالمتان  ُكْنُتْم  َبْعَد إِيامنُِكْم َفُذوُقوا اْلَعذاَب باِم  َأَكَفْرُتْم 
التأنيث  بتاء  املتصل  املايض  والفعل  )تسوّد(،  املضارع  الفعل  عرب  املتمظهرتان 
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)اسوّدت( إىل اسوداد وجوه الكافرين يوم القيامة؛ ملا يلقونه من خزي وفزع وترقب 
وخوف من العذاب يف ذلك اليوم الرهيب. 

إّن لّلون قدرة احيائية كبرية يف النصوص؛ ملا يتمتع به من إشارات، وملا له من 
بعد فكري ونفيس، وللون خارج سياق النص داللة معينة، أّما عند وضعه يف سياق 
النص  مكّونات  مع  لتفاعله  نتيجة  مضافة)32(؛  دالالت  حيمل  سوف  فإّنه  النص، 
التي  السيميائية  الوحدات  يف  واضح  حضور  األسود  لّلون  كان  وقد  األخرى. 
فهذا  عالية،  إحيائية  قدرة  له  وكان  األخروي،  املشهد  يف  الكافرين  وجوه  أظهرت 
حييل  أّنه  عىل  عالوة  والسوداوية،  والرفض  واحلزن  والكآبة  بالقلق  يوحي  اللون 
إىل الصمت واملوت، وهو لون يستدعي إىل ذهن اإلنسان صورًا عديدة منها صور 
اجلنائز وصور القبور، ورايات احلداد السوداء، وصور النساء احلزينات املتشحات 

بالسواد، يوحي أيضًا بمصري اإلنسان املأساوي والفاجع، وعاقبته السيئة.)33( 

لقد ظهر اللون األسود مرتني يف اآلية الكريمة؛ ليشكل عالمة فارقة وواضحة 
من عالمات الوجوه املعّذبة يوم القيامة، وليشري إىل اسوداد وجوه الكافرين؛ بسبب 
والقلق  التعيسة،  النفسية  احلالة  وبسبب  يعيشوهنا،  التي  والرتقب  اخلوف  أجواء 
النفيس الكبري الذي يعانونه؛ وذلك لسوء املصري والعاقبة التي وصلوا إليها، كام أن 
اسوداد وجوههم يكون عىل نحو احلقيقة )فإّن الوجه عند اهلم الكثري يميل لونه إىل 
السواد والكدرة؛ لتهاجم الدم ونحوه()34(، وهبذا يكون اللون األسود عالمة خزي 
وخوف وحزن هلؤالء الكافرين طبعت عىل وجوههم، بعدما كان السواد مطبوعًا 

يف دواخل نفسياتم املريضة، وقلوهبم احلاقدة. 
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إّن اآلية الكريمة تشري إىل أّن هؤالء الكافرين هم الذين تسببوا بسوء عاقبتهم، 
ِذيَن  ا الَّ واسوداد وجوههم؛ بسبب كفرهم بعدما كانوا مؤمنني، إذ يقول تعاىل: َفَأمَّ
ْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُتْم َبْعَد إِيامنُِكْم، فقد جاءت مهزة االستفهام يف هذا السياق  اْسَودَّ
للتوبيخ، وللتعجب من حاهلم التي آلوا إليها من الكفر بعدما كانوا مؤمنني، وقد 
أشار اللون األبيض يف اآلية إىل نور اإليامن وإرشاقه يف قلوب املؤمنني ووجوههم، يف 

حني أشار اللون األسود إىل عتمة الكفر وظلمته يف قلوب الكافرين ووجوههم. 

من جانب آخر فقد مارس الطباق حضورًا متميزًا يف اآلية عرب التعابري: )تبيض 
وجوه( و )تسود وجوه(، )اسودت وجوههم( و )ابيضت وجوههم(، وكان اهلدف 
والقصد اإلهلي منهـ  فيام نرى واهلل أعلمـ  هو التنبيه عىل عظم الفرق بني وجوه املؤمنني 
ووجوه الكافرين يوم القيامة، ومن ثم اإلشارة إىل فرح املؤمنني وسعادتم ونعيمهم 
وعاقبتهم احلسنة، واإلشارة إىل حزن الكافرين وشقائهم وعذاهبم وعاقبتهم السيئة. 
كام أن البياض عالمة متيز وجه املؤمن يوم القيامة أمام أهل املحرش، والسواد عالمة 
متيز وجه الكافر وختزيه أمام أهل املحرش، يوم ال ينفع ماٌل وال بنون إال من أتى اهلل 

بقلٍب سليم. 

تعاىل:  يقول  إذ  القيـامة،  يـوم  الكافـرين  لوجوه  مالزمًا  السواد  ويبقى 
َم َمْثوًى  َلْيَس يِف َجَهنَّ َأ  ٌة  ُوُجوُهُهْم ُمْسَودَّ ِذيَن َكَذُبوا َعىَل اهللِ  الَّ اْلِقياَمِة َتَرى  َوَيْوَم 
بوجود  وقالوا  اهلل،  عىل  كذبوا  الذين  هؤالء  وجوه  انامزت  فقد   ،)35(ِيَن لِْلُمَتَكربِّ
رشيك له، أو باختاذه ولدًا، أو غريها من األكاذيب، بأهّنا مسوّدة، وقد وقعت هذه 
العالمة خربًا، وجاءت بصيغة اسم املفعول؛ لتشري إىل سبب اسوداد الوجوه وأثره 
وهو فعل الكذب عىل اهلل، ولتشري إىل أّن )اسوداد وجوه الكاذبني يوم القيامة دليل 
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القيامة هي ساحة  فإّن ساحة  وافتضاحهم، وكام هو معروف  ذّلتهم وهواهنم  عىل 
قلوهبم  كانت  فالذين  وأفكاره،  اإلنسان  أعامل  وجتسيد  واخلفايا  األرسار  ظهور 
هذا  خيرج  أيضًا،  ومظلمة  سوداء  وأفكارهم  وأعامهلم  الدنيا،  يف  ومظلمة  سوداء 
وجوههم  عىل  ليطفح  القيامة،  يوم  يف  خارجهم  إىل  أعامقهم  من  والظالم  السواد 
التي تكون يف ذلك اليوم مسودة ومظلمة()36(؛ بسبب احلزن والكآبة والقلق النفيس 
ألعامهلم،  جزاًء  سيلقونه  الذي  الرهيب  العذاب  صور  من  يرون  ملا  انتاهبم  الذي 

وجزاًء لكذهبم عىل اهلل. 

يف سورة يونس ال يصف احلّق تعاىل وجوه الكافرين بأهّنا سوداء، بل يعمد إىل 
طريقة أخرى لوصف وجوه الذين كسبوا السيئات، وذلك بوصفها بأهّنا أغشيت 
بِِمْثِلها  َئٍة  َسيِّ َجزاُء  يِّئاِت  السَّ َكَسُبوا  ِذيَن  َوالَّ تعاىل:  قال  مظلاًم.  الليل  من  قطعًا 
ْيِل  اللَّ ِمَن  ِقَطعًا  ُوُجوُهُهْم  ُأْغِشَيْت  َكَأنَّام  عاِصٍم  ِمْن  اهللِ  ِمَن  ْم  هَلُ ما  ٌة  ِذلَّ َوَتْرَهُقُهْم 
السياق، تربز  ِفيها خالُِدوَن)37(، وهنا، ويف هذا  ُهْم  اِر  النَّ َأْصحاُب  ُأولئَِك  ُمْظِلاًم 
والظالم  أسود،  فالليل  األسود،  اللون  إىل  لتشريان  )مظلاًم(  و  )الليل(  العالمتان 
أسود، وبذلك يظهر السواد عرب ملفوظني رسديني ال ملفوظ واحد؛ للداللة عىل 
عمق اللون األسود الظاهر عىل وجوههم، الذي شّكل عالمة واضحة عىل فعلهم 

السيئات وكفرهم، ومن ثّم خزهيم وافتضاحهم يف عرصة املحرش الرهيبة. 

لنا أن اهلل  الكريمة يظهر  التي تشكل اآلية  السيميائية  الوحدات  التأمل يف  إّن 
تعاىل يشّبه وجوه الذين كسبوا السيئات، وكأهّنا قد أغشيـت بقطع من الليل املظلم، 
فكأّن الليل األسود صار قطعًا سوداء متعددة ثم أغشيت وجوههم وامتألت هبذه 
القطع، حتى متّكن السواد من كل وجوههم، ومل يبِق أيُّ أثر من بياض أو نور فيها 
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كام أّن اهلل تعاىل مل يكتف بأن يقول: )كأنام غشيت وجوههم قطعًا من الليل( بل جاء 
بكلمة )مظلاًم( التي وقعت حااًل من الليل؛ لكي يعمق وجود السواد يف هذا املشهد 
شديدة  الوجوه  هذه  أصبحت  فقد  الكافرين،  وجوه  يف  أثره  ويعمق  األخروي، 
السواد؛ بسبب ما جناه أصحاهبا يف الدنيا، وبسبب العذاب النفيس واخلزي والكآبة 

وعدم الراحة والذلة التي يشعرون هبا يف ذلك املوقف العصيب. 

وجوه  اسوداد  عىل  الدالة  العالمات  من  أخرى  بعالمة  عبس  سورة  تطالعنا 
 * ٌة  ُمْسَتْبرِشَ ضاِحَكٌة   * ُمْسِفَرٌة  َيْوَمئٍِذ  ُوُجوٌه  تعاىل:  قال  القيامة.  يوم  الكافرين 
اْلَفَجَرُة)38(، فقد  اْلَكَفَرُة  ُهُم  ُأولئَِك  ٌة *  َقرَتَ َتْرَهُقها  ٌة *  َغرَبَ َعَلْيها  َيْوَمئٍِذ  َوُوُجوٌه 
يعلق  )ما  فهي  الغربة  أّما  قرتة،  وترهقها  غربة  عليها  بأّن  الكافرين  وجوه  انامزت 
كناية عن  يومئذ عليها غربة(  قال: )ووجوه  لونه،  الغبار وما كان عىل  باليشء من 
تغري الوجه للغّم()39(. وأّما القرت فقد تقدم الكالم عليه فيام سبق من البحث، وهو 
يشري فيام يشري إليه، إىل اسوداد وجوه الكافرين بسبب الغبار والدخان الذي انطبع 
عليها. قال شهاب الدين اآللويس: )ووجوه يومئذ عليها غربة، أي غبار وكدورة، 
ترهقها أي تعلوها وتغشاها، قرتٌة أي سواد وظلمة، وال ترى أوحش من اجتامع 
ثّم  الكافرين.  وجوه  متّيزان  فارقتان  عالمتان  ومها  الوجه()40(،  يف  والسواد  الغربة 
خترب اآلية وتؤكد عرب أسلوب اخلرب الذي متّثل يف مجلة )أولئك هم الكفرة الفجرة( 
بأّن أصحـاب  التوكيد واخلرب  الذي كان غرضه  الفصل  املبتدأ وضمري  املكّونة من 
بسبب كفرهم  اسودت وجوههم؛  الفجرة، وقد  الكفرة  السوداء هم  الوجوه  هذه 

وفجورهم. 
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مؤمنة  وجوهًا  الوجوه،  من  خمتلفني  نوعني  يصّور  األخروي  املشهد  هذا  إّن 
من  هلا  اهلل  أعّده  بام  الفرح واالستبشار  يعلوها  اإليامن وسيامئه،  بنور  منّورة  بيضاء 
احلزن  يعلوها  وسيامئه  الكفر  بظالم  مظلمة  سوداء  مغربة  كافرة  ووجوهًا  نعيم، 
واألسى والكرب واخلوف، ويعترصها األمل النفيس والكآبة، وهنا يربز التضاد يف 
القرآين  النص  ملتلقي  املتقابلني، وليصّور  التناقض بني طرفيها  لُيظهر  الصورة  هذه 
طريقي احلق والباطل، أّما األول فنهايته بياض الوجوه واستبشارها وحسن العاقبة 

واجلنة. وأّما الثاين فنهايته سواد الوجوه وعبوسها وسوء العاقبة والنار.

ولعّل من املفيد يف هذا الصدد أن نشري إىل أّن التضاد )مصطلح فلسفي له أبعاد 
فنية عالية املستوى، ومهمة هذا املصطلح الوظيفية داخل النص إبراز التناقض بني 
طرفني متقابلني، وهذه الوظيفة هلا فائدة يف جتلية املعاين؛ ألّن احلالتـني املتضادتني 
إذا اجتمعتا معًا يف نفس املدرك كان شعوره هبام أتّم وأوضح()41( وكان تلقيه أفضل 

وفهمه أكرب، فبضدها تتمّيز األشياء. 

ترد يف سورة )املؤمنون( عالمة أخرى من عالمات الوجوه املعّذبة يوم القيامة. 
وا َأْنُفَسُهْم يِف َجَهنََّم خالُِدوَن  ِذيَن َخرِسُ ْت َمواِزيُنُه َفُأولئَِك الَّ قال تعاىل: َوَمْن َخفَّ
عبوس  اشتداد  هو  فالكلوح   ،)42(وَن كاحِلُ ِفيها  َوُهْم  اُر  النَّ ُوُجوَهُهُم  َتْلَفُح   *
الوجه وتكشريه )43(؛ بسبب اخلوف والفزع والقلق وشّدة األهوال التي تقع عليه، 
تبدو األسنان()44( واضحة للذي يشاهد  الشفتني عن األسنان حتى  وهو )تقلص 
اإلنسان الكالح؛ وذلك بسبب تقّطب أعصاب الوجه وتقلصها عند شّدة اخلوف 

واألمل )45(. 

الكافرين،  وجوه  يف  الكلوح  لعالمة  آخر  تفسريًا  هناك  فإّن  تقدم  عاّم  فضاًل 
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ويف ذلك يقول صاحب تفسري مقتنيات الدرر: )تلفح وجوههم النار، أي ترضب 
وجوههم وتأكل جلودهم وحلومهم... وهم فيها كاحلون، والكلوح تقّلص الشفتني 
عن األسنان حتى تبدو األسنان، كام ترى الرؤوس املشوية. وعن النبي  أّنه قال: 
السفىل  شفته  وتسرتخي  رأسه  وسط  تبلغ  حتى  العليا  الشفة  فتقّلص  النار  )تشويه 
حتى تبلغ رّسته()46(، وبذلك فإّن هذه العالمة حتمل داللتني وصورتني من صور 
الوجوه املعّذبة يوم القيامة، األوىل تشري إىل كلوح وجوه الكافرين؛ بسبب حزهنم 
والثانية  اليوم،  ذلك  يف  وهواهنم  وذهلم  وكآبتهم،  النفيس،  وقلقهم  واضطراهبم 
بالنار، وشّدة تأثر وجوههم بلهبها حتى انكمشت جلودها  تصّور شّدة احرتاقهم 
ومها صورتان  وانكشفت،  أسناهنا  وتكرشت  عليها  االحرتاق  أثر  وبان  وتقّلصت 
متارسان ترهيبا واضحًا لإلنسان، واهلدف والقصد اإلهلي منهام هو ترهيب اإلنسان 
من املصري الذي ينتظره إذا ما بقي عىل كفره وجحوده، أّما إذا اهتدى إىل سبيل رّبه 
فإّن جزاءه الفوز والفالح يف اجلنان، وهذا ما رّصحت به اآلية التي سبقت اآليتني 
ُهُم  َفُأولئَِك  َمواِزيُنُه  َثُقَلْت  َفَمْن  تعاىل:  قال  عنهام.  احلديث  بصدد  نحن  اللتني 

.)47(امْلُْفِلُحوَن

تعاىل:  قال  بارسة.  بأهّنا  الكافرين  وجوه  القيامة  سورة  يف  سبحانه  اهلل  يصف 
ُيْفَعَل  َأْن  َتُظنُّ   * ٌة  بارِسَ َيْوَمئٍِذ  َوُوُجوٌه   * ناِظَرٌة  ا  َرهبِّ إىِل   * ٌة  نارِضَ َيْوَمئٍِذ  ُوُجوٌه 
وقوله  أوانه...  قبل  باليشء  )االستعجال  وهو  الَبرس  من  والبسور   .)48(فاِقَرٌة هِبا 
عّز وجل: )ثّم عبس وبرس( أي أظهر العبوس قبل أوانه ويف غري وقته، فإن قيل: 
فقوله: )ووجوه يومئذ بارسة( ليس يفعلون ذلك قبل الوقت وقد ُقلت: إّن ذلك 
يقال فيام كان قبل الوقت قيل: إن ذلك إشارة إىل حاهلم قبل االنتهاء هبم إىل النار، 
فخّص لفظ الُبرس؛ تنبيهًا أّن ذلك مع ما يناهلم من ُبعد جيري جمرى التكّلف وجمرى 
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ما ُيفعل قبل وقته()49(. وهبذا فإّن كلمة )بارسة( حتمل معنى دقيقًا، وعالمة واضحة 
هي ظهور احلزن والغم، وآثار القلق والتعب النفيس واخلوف من القادم املجهول 
البسور يف  أّن عالمة  كام  رؤيته،  وقبل  عنه()50(  اإلخبار  قبل  )معجاًل  يف وجوههم 
ينظرون  فإهّنم عندما  العذاب عليهم،  الكافرين قبل وقوع  الوجوه تصور رّد فعل 
يتحسسون  فإهّنم سوف  بالسيئات، واخلالية من احلسنات  املليئة  صحائف أعامهلم 
سوف  واالستشعار  التحسس  وهذا  عالماته،  ويستشعرون  إليهم  القادم  العذاب 
يؤدي هبم إىل اخلوف واحلزن والندم واحلرسة، فتعبس وجوههم وتظهر عالمات 

األسى واحلرسة عليها قبل وقوع العذاب عليهم. 

لقد حفل هذا املشهد األخروي بالتضاد املتمظهر يف صورتيه املتقابلتني فالصورة 
األوىل تصّور وجوه املؤمنني املنّعمة، والصورة الثانية تصّور وجوه الكافرين املعّذبة، 
وعىل اإلنسان أن يتأمل يف هاتني الصورتني املتناقضتني، فهي دعوة، عرب مشهدين 
النظر  ينعم  اهلل يف األرض، لكي  إىل خليفة  القيامة،  رائعني من مشاهد  تصويريني 
املشهد األول، ويبتعد  يمثله  الذي  فيهام ويتأملهام، وخيتار طريق اإليامن والصالح 

عن طريق الكفر والضالل الذي يمثله املشهد الثاين. 

تظهر يف سورة الغاشية ثالث عالمات للوجوه املعّذبة يوم القيامة. قال تعاىل: 
نارًا  َتْصىل   * ناِصَبٌة  عاِمَلٌة   * خاِشَعٌة  َيْوَمئٍِذ  ُوُجوٌه   * اْلغاِشَيِة  َحِديُث  َأتاَك  َهْل 
اهلوان  سيامء  تعلوها  ذليلة  خاشعة  أهّنا  الوجوه  هذه  صفات  فمن   ،)51(حاِمَيًة
الذي  والعذاب  تشاهدها،  التي  األهوال  بسبب  واخلرسان؛  والفضيحة  واخلزي 
يغشاها، )فأصحاهبا يشاهدون الويالت والشدائد واألهوال، ويكونون خاضعني 
هذا  ظهر  وقد  يصيبهم.  ملا  النفوس  مكسوري  يغشاهم()52(  ملا  أذلة  هبم،  يراد  ملا 
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االنكسار النفسـي يف وجوههم؛ ألّن الوضع النفيس لإلنسان تظهر آثاره يف وجهه. 

ومن صفات هذه الوجوه أهنا عاملة من العمل، وناصبة من النصب أي التعب، 
وقد أشارت هاتان الصفتان إىل جمموعة دالالت ومعاٍن )أحدها: إّن املعنى عاملة 
الدنيا فأعملها  فيها عن احلسن وقتادة قاال: مل يعمل هلل سبحانه يف  ناصبة  النار  يف 
وأنصبها يف النار بمعاجلة السالسل واألغالل... وثانيها: أن املراد عاملة يف الدنيا 
باملعايص، ناصبة يف النار يوم القيامة، عن عكرمة والسدي، وثالثها: عاملة ناصبة 
يف الدنيا يعملون وينصبون ويتعبون عىل خالف ما أمرهم اهلل تعاىل به()53(. إّن صفة 
الناصبة  الدنيا، وصفة  الكفار يف  بذله هؤالء  الذي  بالعمل واجلهد  توحي  العاملة 
اإلرهاق  وعاشوا  وتعبوا  عملوا  فقد  أصاهبم  الذي  واإلرهاق  التعب  إىل  تشري 
اجلسدي بكل أنواعه، إال أهّنم مل ينالوا نتائجه املرضية، ألّن عملهم مل يكن هلل، بل 
عملوا إلرضاء أنفسهم األمارة بالسوء، وإلرضاء نزواتم وغرائزهم، وهلذا )فإّن 
وأذواها  العمل  أرهقها  التي  الوجوه  مالمح  هي  القيامة  يوم  يف  وجوههم  مالمح 
بأية حيوية، وال توحي بأي إرشاق()54( بل هي مظلمة خائفة  النصب، فال تنبض 

توحي باالنكسار النفيس والتعب اجلسدي الذي أصاب أصحاهبا. 

بعالمات  امتازت  القيامة  يوم  املعّذبة  الكافرين  وجوه  أن  تقدم  مما  لنا  يظهر 
بالسواد والكلوح والعبوس واخلشوع  امتازت  الوجوه، فقد  ميزتا من غريها من 
والذل واهلوان والتعب، وغريها من الصفات، وقد أشارت عالمات الوجوه هذه 
إىل خوف أصحاهبا وقلقهم وترقبهم وحزهنم وذهلم وهواهنم، كام أشارت إىل احلالة 
الذي  النفيس  التعب  وإىل  الرهيبة  املحرش  يعيشوهنا يف عرصة  التي  املزرية  النفسية 

أرهقهم. وإىل اإلحساس باخلرسان املبني الذي ما بعده خرسان.
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... الخاتمة ...

بعد هذه القراءة السيميائية للعالمات اللغوية الدالة عىل عالمات الوجوه يف 
املشهد األخروي، كان ال بد يل من خامتة أذكر فيها نتائج البحث وتوصياته. 

الكريم يف ستة عرش  القرآن  ظهرت عالمات الوجوه يف املشهد األخروي يف 
موضعًا، وقد انقسمت هذه املواضع عىل قسمني متساويني، إذ أشارت ثامنية مواضع 
إىل عالمات الوجوه املنعمة، يف حني أشارت املواضع الثامنية األخرى إىل عالمات 
الوجوه املعّذبة، وتبعًا لتمظهرات الوحدات السيميائية التي أشارت إىل النوعني من 

الوجوه، فقد انقسم البحث عىل قسمني رئيسني مها:

الوحدات السيميائية الدالة عىل الوجوه املنّعمة . 1

وجوه  عىل  ظهرت  التي  النعيم  عالمات  حكت  بأهّنا  الوحدات  هذه  امتازت 
وضحكها  وإسفارها  ونضارتا  الوجوه  بياض  العالمات  هذه  ومن  املؤمنني، 
واستبشارها، وأهنا ناعمة ولسعيها راضية، وبعدم معاناتا من أي سوء أو ذّلة وهي 
هذه  أصحاب  به  حيّس  الذي  الروحي  واالطمئنان  النفسية  الراحة  تظهر  عالمات 

الوجوه، وهم املؤمنون الصاحلون. 
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الوحدات السيميائية الدالة عىل الوجوه املعّذبة . 2

والندم  والغضب  واحلزن،  والقلق  اخلوف  عالمات  الوحدات  هذه  أظهرت 
الوجوه  اسوداد  العالمات  هذه  ومن  الكافرين،  وجوه  عىل  بانت  التي  واخلرسان 
حتكي  عالمات  وهي  وناصبة،  وعاملة  وخاشعة  بارسة  وبأهّنا  وكلوحها،  وتعبها، 
التعب النفيس والقلق الروحي واخلوف والندم الذي اعتمل يف نفسيات الكافرين، 
وجوه  عىل  ظهرت  التي  العالمات  أكثر  من  السواد  كان  وجوههم.  يف  ظهر  ثم 
الكافرين املعّذبة؛ وذلك ألّن اللون األسود يشري سيميائيًا إىل احلزن والقلق والكآبة 
والعاقبة  الفاجع،  املأساوي  واملصري  واملوت،  والصمت  والسوداوية  والرفض 
اللون األسود  إليها  املعّذبة، أحال  الوجوه  كّلها إشارات ظهرت يف  السيئة، وهذه 

بقدرته اإلحيائية التي يتمتع هبا. 

يويص البحث بانتهاج املناهج النقدية احلديثة يف حتليل النصوص والسّيام املنهج 
األسلويب واملنهج السيميائي، وتطبيق آلياتام املّتسمة بالدقة والشمولية والسعة، يف 
املعجز،  النص  يتامشى مع طبيعة هذا  تطبيقًا واعيًا  القرآين، وتطبيقها  النّص  حتليل 

وحيافظ عىل قداسته.

القرآين، والسيام  ويويص البحث بعملية التالقح بني العلوم يف دراسة النص 
حضور  هلام  العلامن  فهذان  االجتامع،  وعلم  النفس  علم  ومنها  اإلنسانّية،  العلوم 
املنهج  منحنا  وقد  البينات،  آياته  يف  كثرية  جتليات  وهلام  الكريم،  القرآن  يف  واسع 
ـ  السيكو  املسار  عرب  نفسية  لغوية  دراسة  النصوص  دراسة  عىل  القدرة  السيميائي 
نيّص، ودراستها دراسة لغوية اجتامعية عرب املسار السوسيو ـ نيص، فاألول يرصد 
الداللة  توليد  آليات  النصوص، والثاين يرصد  النفسية داخل  الداللة  توليد  آليات 
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من  القرآين  النّص  دراسة  من  نتمكن  سوف  وهكذا  النصوص.  داخل  االجتامعية 
وجهة نظر أكثر من علم.
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